ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

טעמי המקרא והתורה שבעל-פה,
התש"פ – התשפ"א
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 ,התש"פ – התשפ"א

הוצא לאור ע"י הכותב ,תשרי התשפ"ב
הדף היומי  5ד'  13תל-אביב ת"ו , 6944027
ת"ד  58256ת"א 6158102
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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 –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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.
התשע"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 שהרעי ון 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 בשבת תצא ,ח אלול התשע"ט ,הרב דוד מרדכי גולדנברג ,בית שמש :יישר כח המאמרים שלך נותנים לי אהבת תורה.
א אמר ,ז אייר התשע"ח ,תודה ! עשירות נפלא בדברי תורה ,מכל הסוגים הלכה חסידות ומדרשים ועוד ועוד ,והכל בסגנון יחודי .אשריך.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דעות תמציתיות :טעמי המקרא ,המחדש מסילות בתורה .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
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 לבאר 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) .
כ"ה מרחשון התשפ"ב ישר כח לרב על הספר הנפלא ,שמאוד פתח לי את העיניים .יישר כח גדול ,הרב ענה לי על השאלות בצורה מפליאה.
יה"ר שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה ,מתוך הרחבת הדעת .ותזכו לכל מילי דמיטב .שמואל כהן זדה

תוכן הענינים
טעמי המקרא וקשרם לדרשות חז"ל
1
8
תמצית העיון בתבנית טעמי המקרא בתורה
1.1
8
מבוא ,טעמים כחלק מדרכי לימוד התורה
1.2
12
עיון בפסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקרא
1.3
15
סדר הבירור
1.4
15
חלוקת הטעמים הידועה לעוצרים ומשרתים-מחברים.
1.5
הטעמה רעיונית – מעבר לתפקידי הטעמים כעוצרים ומחברים לתפקידי דרישה ע"פ טעמים ותבניות טעמים16 .
1.6
הגדרה מפורטת של תפקידי טעמים ותבניות טעמים בסדר אלף בית לדרישת הכתובים ע"פ הטעמה רעיונית 19
1.7
19
מונ֣ח = שופ֣֣ר֣ה֣֣ולך
1.1.1
19
אזלא הנקרא גם֣אזלא-ג֝רש הנקרא גם ג֝רש
֝
1.1.2
19
סלוק הנקרא גם סוף-פסוק
אתנ֑ח סוף חצי-פסוק וָֽ -
1.1.3
19
גָֽ עיה הנקרא גם מעמיד
1.1.4
19
אזלא לקריאה מלרע ,כעין יוצא מן הענין
֝
גרשי֞ים֣֞ – זהו
1.1.5
19
דרגֹ֧א  -מצרף
1.1.6
20
סגול – ערך משתנה ,עולה או יורד ,מוסיף או גורע ,תנועה,
֣
זרקא֣
1.1.7
21
גדול – ענין הקשור לערך שלוש
זקף ֕ -
1.1.8
21
קטן – ענין הקשור לערך שניים
זקף ֔ -
1.1.9
21
טפחֶ֖ א = טרחֶ֖ א – שנוי ורבוי
1.1.10
י֚תיב – דווקא כך ,לפחות כך ,מחליף פשטא במלה בת הברה אחת ,או במלה מלעלית בעלת שתי הברות 22
1.1.11
23
מהפ֤ ך = שופר֣מ֤ הֻ פך – מוציא ממשמעותו ,ראה זקף-קטן
1.1.12
23
מרכֵ֥ א = מאֵ֥֣ריך – מרחיק
1.1.13
23
חוטרין) – שני שלבים
֣
מרכ֣א-כפולה = תרי֣טעמ֣י֣(=תרי֣
1.1.14
מקף – טעם אמצעי אילם ,מצרף מלים לכעין מלה אחת ,בורר מתוך רב-מצב ,בורר מתוך רב-משמעות 23
1.1.15
23
סלוק הנקרא גם סוף-פסוק ,ראה֣אתנ֑ח סוף חצי-פסוק
ָֽ
1.1.16
23
פסק֣׀ – טעם אמצעי אילם ,מפריד בין מלים ,בין תפקידיו יצוג למדה י"א לרבי אלעזר סדור שנחלק
1.1.17
24
פז֡ר – פיזור ,הפצה ,דרוש עקרון כלשהו במקום הופעתו והעבר אותו לענין תורני אחר
1.1.18
8
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

24
פשטא – אחד ,אחד ויחיד ,פשוט ,פשט הענין
֣
1.1.19
24
קדמא֣– קודם ,למפרע ,מימי בראשית
֨
1.1.20
26
רביעי֣– ענין הקשור לערך ארבע
רביע֣=֣ ֗
֗
1.1.21
26
שלשלת֣– השהיה ,התלבטות ,ריכוז
֓
1.1.22
26
תבֵ֛ יר – מחלק ,ממעט ,לא ממש
1.1.23
תלישא֠ -גדולה למנהג הספרדי ֠תלשא֣ – שיעורין ,חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,אלפניו אלאחריו.
1.1.24
27
א ֩ – שיעורין ,חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני ,בד"כ אלאחריו27 .
תלישא-ק֩ טנה למנהג הספרדי תרס ֣
1.1.25
28
קרני-פר֟ה – שיעורין מיוחד
1.1.26
28
ירח -בן-יומ֣ו – קשור ל-קרני -פר֟ה
1.1.27
28
רישום מתמטי של תפקידי תבניות הטעמים לחלק מהתבניות.
1.8
30
טבלת ספירה של תבניות טעמי מקרא בתורה ע"פ גירסת הכתר הממוחשבת
1.9
35
י"ג מדות ספרא ברייתא דרבי ישמעאל (בן רבי יוסי הגלילי) פרשה א (שו"ת בר-אילן)
1.10
35
ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר (בן רבי יוסי הגלילי)
1.11
35
(אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ע' ( 266 – 265שו"ת בר-אילן)
35
ע"פ מהרז"ו (זאב וואלף איינהארין) מדרש רבה
1.12
35
(כגון הוצאת ווגשל א' ל-ל"ב מדות ברייתא דרבי אלעזר (בן רבי יוסי הגלילי)
37
בראשית  -דפי פרשות השבוע ,שנות התש"פ – התשפ"א
2
37
בראשית א,א (התש"פ)
2.1
39
בראשית א,א (התשפ"א)
2.2
41
בראשית נח ו,ט (התש"פ)
2.3
43
בראשית נח ו,ט (התשפ"א)
2.4
45
בראשית לך-לך יב,א (התש"פ)(בהשתתפות נחלת יעקב)
2.5
47
בראשית לך-לך יב,א (התשפ"א)
2.6
49
בראשית וירא יח,א (התש"פ)
2.7
51
בראשית וירא יח,א (התשפ"א)(בהשתתפות נחלת יעקב)
2.8
53
בראשית חיי שרה כג,א( :התש"פ) (בהשתתפות "נחלת יעקב")
2.9
55
בראשית חיי שרה כג,א( :התשפ"א)
2.10
57
בראשית תולדת כה,יט (התש"פ)
2.11
59
בראשית תולדת כה,יט (התשפ"א)
2.12
61
בראשית ויצא כח,י( :התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.13
63
בראשית ויצא כח,י( :התשפ"א)
2.14
65
בראשית  -וישלח לב,ד (התש"פ)
2.15
67
בראשית  -וישלח לב,ד (התשפ"א)
2.16
69
בראשית וישב לז,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.17
71
בראשית וישב לז,א (התשפ"א)
2.18
73
בראשית מקץ מא,א( :התש"פ)
2.19
75
בראשית מקץ מא,א( :התשפ"א)
2.20
77
בראשית ויגש מד,יח( :התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.21
79
בראשית ויגש מד,יח( :התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
2.22
81
בראשית  -ויחי מז,כח (התש"פ)
2.23
83
בראשית  -ויחי מז,כח (התשפ"א)
2.24
85
שמות  -דפי פרשות השבוע ,שנות התש"פ – התשפ"א
3
85
שמות א,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.1
87
שמות א,א (התשפ"א)
3.2
89
שמות וארא ו,ב (התש"פ)
3.3
91
שמות וארא ו,ב (התשפ"א)
3.4
93
שמות בא י,א (התש"פ – המשך מ התשע"ט)
3.5
95
שמות בא י,א (התשפ"א – המשך מ התשע"ט ,התש"פ)(בהשתתפות נחלת יעקב)
3.6
97
שמות בשלח יג,יז (התש"פ)
3.7
99
שמות בשלח יג,יז (התשפ"א)
3.8
101
שמות בשלח יג,יז (שבת שביעי של פסח התשפ"א) קריעת ים סוף
3.8.1
103
שמות יתרו יח,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.9
105
הרחבה של שמונה הנושאים שלעיל
3.9.1
107
שמות יתרו יח,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.10
109
שמות משפטים כא,א (התש"פ)(בהשתתפות נחלת יעקב)
3.11
111
שמות משפטים כא,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.12
113
שמות תרומה כה,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.13
115
שמות תרומה כה,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.14
117
שמות תצוה כז,כ (התש"פ)
3.15
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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שמות תצוה כז,כ (התשפ"א)
שמות כי תשא ל,יא (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
שמות כי תשא ל,יא (התשפ"א)
שמות ויקהל לה,א (התש"פ)
שמות ויקהל לה,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
שמות פקודי לח,כא (התש"פ) אין
שמות פקודי לח,כא (התשפ"א) אין
ויקרא  -דפי פרשות השבוע שנות התש"פ – התשפ"א
ויקרא א,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
ויקרא א,א (התשפ"א)
ויקרא צו ו,א (התש"פ)
ויקרא צו ו,א (התשפ"א)
ויקרא שמיני ט,א (התש"פ)
ויקרא שמיני ט,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
ויקרא תזריע יב,א (התש"פ) (המשך משנת התשע"ט)
ויקרא תזריע יב,א (התשפ"א) (המשך משנת התש"פ)
ויקרא מצרע יד,א (התש"פ) (אין)
ויקרא מצרע טז,א (התשפ"א)(אין)
ויקרא אחרי מות טז,א (התש"פ)
ויקרא אחרי מות טז,א (התשפ"א)
[ירושלמי (וילנא א,א) פסחים פ"א,ה"א]
[ירושלמי (וילנא א,א) פסחים פ"ב,ה"ד]
ויקרא אמר כא,א (התש"פ)
ויקרא אמר כא,א (התשפ"א)
ויקרא בהר כה,א (התש"פ)
ויקרא בהר כה,א (התשפ"א)
ויקרא בחקתי כו,א (התש"פ)(אין)
ויקרא בחקתי כו,א (התשפ"א)(אין)
במדבר  -דפי פרשות השבוע שנות התש"פ – התשפ"א
במדבר א,א (התש"פ)
במדבר א,א (התשפ"א)
במדבר נשא ד,כא (התש"פ)
במדבר נשא ד,כא (התשפ"א)
במדבר בהעלתך ח,א (התש"פ)
במדבר בהעלתך ח,א (התשפ"א)
במדבר שלח יג,א (התש"פ)
במדבר שלח יג,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
במדבר קרח טז,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
מאמר א :בנושא כ"ד מתנות כהונה
מאמר ב :בנושא :כ"ד מתנות כהונה.
במדבר קרח טז,א (התשפ"א)
במדבר חקת יט,א (התש"פ)
במדבר חקת יט,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
במדבר בלק כב,ב (התש"פ)
במדבר בלק כב,ב (התשפ"א)
במדבר פינחס כה,י (התש"פ)
במדבר פינחס כה,י (התשפ"א)
במדבר מטות ל,ב (התש"פ) (אין)
במדבר מטות ל,ב (התשפ"א) (אין)
במדבר מסעי לג,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
במדבר מסעי לג,א (התשפ"א)
דברים  -דפי פרשות השבוע שנות התש"פ – התשפ"א
דברים א,א (התש"פ)
דברים א,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)
דברים אתחנן ג,כג (התש"פ)
דברים אתחנן ג,כג (התשפ"א)
דברים עקב ז,יב (התש"פ)
דברים עקב ז,יב (התשפ"א)
דברים ראה יא,כו (התש"פ)
דברים ראה יא,כו (התשפ"א)
דברים שפטים טז,יח (התש"פ)
דברים שפטים טז,יח (התשפ"א)
דברים תצא כא,י (התש"פ)

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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דברים תצא כא,י (התשפ"א)
דברים תבוא כו,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
דברים כי-תבוא כו,א (התשפ"א)
דברים נצבים כט,ט (התש"פ)
דברים נצבים כט,כג (התשפ"א)
דברים וילך לא,א (התש"פ)
דברים וילך לא,א (התשפ"א  -התשפ"ב)
דברים האזינו לב,א (התש"פ-התשפ"א)
דברים האזינו לב,א (התשפ"א – התשפ"ב)
דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התש"פ – התשפ"א)
דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התש"פ – התשפ"א)
דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התשפ"א – התשפ"ב)

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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 משפצים 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 נלמדת 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 אֱֹל ִּ֗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  14.2238פסוקים( ,סלוק) טפחא [מונח = שופר הולך] אתנח  411מופעים 5846 / 411
(פסוקי תורה) = 14.2238
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 טבת
התשפ"ב ,על כ 11300 -טעמים בתורה מכ 69606 -טעמים המהווים ( )16.234%ובהחסרת  591טעמי מקף מוסברים ,מהווים
( )15.385%ועל כ 5800-דוגמאות מקוטלגות ומאות שעדיין לא קוטלגו ,כגון חלק מפרשות תזריע מצורע שעברנו על רוב טעמיהם .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 ֔ ָ
֑ב֣בּסֶ֖ וֹד֣יְ שָׁ ֣רים֣וְ ע ָ ָֽדה׃ (תה' קיא,א)֣ וָ אֶ ֵ֥קּד ָ֣ואֶ ְ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 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.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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 בספר 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).
צָֽ֖ח ֣ ֶ֖לא֣תּנְ ָ ֑אָָֽֽ֖ף ֶ֖ל֣א֣תּגְ ָֽנ֔ב אי לאו דפסקא טעמא ( ...היינו טעם טפחא = טרחא)
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 ו֕ -
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
הטעמים .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 העוסק 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 החכמה 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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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.
טעמי המקרא – הוצאת אשכול ,מאור התורה – הרב וויינשטאק משה יאיר,
"אור החמה" – הרב קרויזר זונדל – זרקא סגול בתפקיד עולה או יורד (= מוסיף או גורע) ועוד טעמים ללא קטלוג" ,מלבוש לשבת
ויום טוב" – האדמו"ר אייכנשטיין ישכר בריש – קטלוג  372מופעי זרקא סגול בתורה בתפקיד שמחה (כעין מוסיף ברוחניות) או צער
(כעין גורע ברוחניות) ,ועוד טעמים,
"פרי חיים"– האדמו"ר חיים יעקב מקומרנא – ירושלים 42 ,מופעי זקף-גדול בפר' פינחס; בתפקיד שם הוי' מצורתו בשלוש סימנים כעין
אותיות יו"ד יו"ד ו"ו ,
"תפוחי חיים" – הרב פאנעט חיים אלתר ,עשרות מופעי רביע ועוד בהלכה ואגדה ,טעמי הטעמים – הרב דזיאלאשבסקי ,עשרות מופעי
רביע ועוד בהלכה ואגדה.
"ק"ן טעמים"– ר' שטרנפלד נחמן ,פרפראות בטעם פזר (מלמד רעיון למקום אחר ,בד"כ לא בהלכה)  150מ 159-מופעי פזר בתורה,
"יאר הפסיק" – הרב שפירא ישראל איסר 12 ,תפקידים הילכתיים לטעם פסק מרוב או כל  381מופעיו בתורה ,וכולל את  259מופעי
מונח לגרמיה שסימונו מונח פסק" .תורת הפסק" – הרב י"ר מורסייאנו" ,תורת המונח"– הרב פוזן יעקב יחזקאל ,מאות מופעי מונח
שבין בעלי הקורא מוכרים כמונח מיוחד בקריאתם .דוגמאות מ" -תורת המקף" (כתב יד) – הרב פוזן י"י" ,פלאי התביר  -בראשית" –
הרב עמרם קורח ,המקורות הבאים עוסקים בין היתר בשיטת חלוקת הטעמים לזוגות וטווחי שלטון,

Wickes, William (1887), A Treatise on the Accentuation of the Twenty-One so-called Prose Books of
the Old Testament, Oxford.
פיסוק ע"פ טעמי המקרא (תורה וספרי אמ"ת) – ר' פרלמן מיכאל ,פיסוק טעמים שבמקרא – הרב ברויאר מרדכי ,המקרא בין
טעמים לפרשנות – פרופ' קוגוט שמחה ,תורת הטעמים – רב אברהם ויסבלום
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 ,מעט בנ"ך (טעמי כ"א ספרים ) ומעט מימצאים במערכת
השונה של טעמי שלושה הספרים איוב ,משלי ,ובעיקר בתהלים.
5
ֱֹלה֑יָך שיהא שם שמים מתאהב על ידך
תּ֣֔ אֶ֖ת ה֣֣'֣א ֶ
והנה מפרש רש"י את (בבלי יומא פו,א ) אביי אמר כדתניא (דב' ואתחנן ו,ה)֣וְ ָא ֣הַ ְב ָ
(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 ח ומשי 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 ַָֽֽיְ֣הי ָֽ -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
֑וּן֣א ֵֶ֥רְך֣אַ ַפֶּ֖י ְ
וּם֣וחַ נּ ֶ
ֵ֥ל֣ר ֶ֖ח ְ
'֣׀֣ה'֣א ַ
ֲבר הֵ֥ '֣׀֣עַ ל-פָּ נָיו֣וַיּקְ ָרא֣ ֣ה ֔
ַו ַיּע ֨
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 ֶ
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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 ֶ ֵ֥
י֣ל ַב ְבכֶ ם ְ֣ואַ חֲ ר֣י֣עָֽינ ֔ ֶ
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
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 ת ְמנַ ֣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 הגמרא כי כהן ערל בשר או ערל לב פסול לעבודת המקדש הוא הלכה למשה מסיני ,מוצע רמז בטעמי המקרא של הפסוק הבא:
ָך֣ ֗גּר֣וְ ָע ֣שָׂ ה֣פֶ סַ ח֣לַ ה'֣
שמות בא יב,מח :וְ ָֽכי-יָג֨ וּר֣א ְתּ ֣֝

זְר֣ח֣הָ ָא ֶ֑רץ֣
ֶ֖ה֣כּאֶ ַ
ְ
֣המֹּ֧ וֹל֣ל֣ וֹ֣כָ ל-ז ֗ ָָכר֣וְ אָ ז֣יקְ ַר֣ב֣לַ עֲשׂ ֔תוֹ֣וְ הָ יָ
ל֣בּוֹ׃ ֣
ָֽ
רל֣לא-יֵ֥אכַ
֣וְ כָ ל-עָ ֶ֖

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.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.3

עיון בפסוקי תנ"ך אחדים ללימוד בטעמי המקרא

דִּבר אֱֹל ִּ֗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 אחדים .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 – בתפקיד 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.
[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.
ר֣שׁ ֵֹ֥לשֶׁ ת֣אֲלָ ֶ֖פים֣מָ ָשׁ ֑ל֣וַיְ ֵ֥הי֣שׁי ֶ֖רוֹ֣חֲמ ָ ֵ֥שּׁה֣ו ָ ָָֽאלֶ ף׃ מלמד
[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 ָ ָָֽאלֶ ף 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
ֶ֔
ֱֹלהים זה מקראְ ,מפ ָר֑שׁ זה תרגום ,וְ שׂ֣
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
וַ ַָֽֽיּקְ ְראֵ֥ וּ֣בַ סֵּ֛פֶ

אלו הפסוקיןַ ,ויּ ֶָ֖בינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא אלו פסקי טעמים ואמרי

ָ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

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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
חננאל (נחמיה ח,ח) וַ ָֽ ַֽיּ ְק ְראֵ֥ וּ֣בַ סֵּ֛פֶ ר֣בְּ֣ ַ ֵ֥
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).

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 ֶ֖
תוֹרת֣הָ א ֶ֖
ר֣בּ ַ ֵ֥
ְ
עם הטעמים כדי להבין תורת אמת והיה צריך להיות לאחר המלים וַ ַָֽֽיּקְ ְראֵ֥ וּ בַ סֵּ֛פֶ
ָבינוּ֣בַּ מּקְ ָ ָֽרא בסוף הפסוק?
וֹם֣שׂכֶ ל – אלו הפסוקים  .ומדוע נקבעה דרשת ַויּ ֶ֖֣
ֶ֔
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 ֶָ֖בינוּ֣בַּ֣מּקְ ָ ָֽ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 מו פיעה 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 מּ֣קְ ָ ָֽ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
ם֣שׂכֶ ל בדרשות של רבוי ומיעוט
ים֣מפ ָר֑שׁ֣ללמד להתבונן ב-שׂ֣ וֹ ֔ ֶ
ְ
ֱֹ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
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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).
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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 ותב ניות 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 אקור ד 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 הספ רדים .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
֣
מין֣(=
֣,תרי֣קד ֣
֣֨
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 ֩)֣,
֣
רסא ֣֩(
֣
טעמים משרתים ת
יומו
שופ֣֣ר֣ה֣֣ולך֣,שופר֣מ֤ הֻ פך֣,ירח-בן֣ -

הטעמים 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 –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

י֣(=תרי֣חוטרין)
֣
תרי֣טעמ
֣
שלשלת שני-גרי ֞שין
֓
דרגֹ֧א תבֵ֛ יר מאֵ֥֣ריך טרחֶ֖ א אתנ֑ח
סלוק֣(=סוף-פסוק)
י֚תיב מאֵ֥֣ריך טרחֶ֖ א ָֽ
יומו  ,קרני-פר֟ה
(=תילשא ֩) ,ירח-בן֣ -
֣
רסא ֣֩
֣
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 באותי ות 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 ֝ ָתם֣("כ" ללא דגש קל) ,וע"פ בן-נפתלי וַיְ הי ְ֣

הרב וינשטוק זצ"ל בספרו מאור התורה מציין כי תלישא-קטנה֩ ,היא לפעמים טעם עוצר .בעדה המרוקנית אין הבחנה בין ֠תלשא ,ובין
֣֩כּי֣ת ְה ֶי֝ה֣אַ ְלמָ נָ ֣ה֣וגו')
תרסא ֣֩(=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 תחבי רית 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
אכֶ֖ל֣חַ יַּ ֣ת֣הַ שָּׂ ֶד֑ה֣֣כָּֽן-תַּ ע ֲֶשֵׂ֥ה֣לְ֣כַ ְר ְמָךֶ֖ ֣
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 שהיצגנו את הטעמים כעוצרים ומחברים מ וצגת 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 ֑
תַּ ע ֲ֑מד֣וְ הָ ֗אישׁ ,וב -מנחות נ"ה א' (וי' צו ו,י)֣ ֤לא֣תאָ פֶ ה֣חָ ֔מץ֣חֶ ְל ָ ֵ֛קם֣נ ַ ֵָ֥תתּי֣א ָ ֶ֖תהּ֣מא ָשּׁ ֑י֣ ,דרשו ֤לא֣תאָ פֶ ה֣חָ ֔מץ֣חֶ ְל ָ ֵ֛קם ,וב[-מכות
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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 את֑֣נח 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 ו התחתונות 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)
֟ה֣,שלשלת ,,פז֡ר֣,פשטא֣,זקף-קט֣֔ן ,זקף֕ -
֓
מלרעית)֣,זרקא֣סגול֣֣,תלישא֠ -גדולה ,קרני-פר
קדמא֣,תלישא-ק֩ טנה֣,
֨
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 -ק֩ טנה 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 –התש"פ 24-Oct-19
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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 מרכֵ֥ א
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
זקף֣֔ -
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,
֣
קדמא 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.
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 – סדר ,מלמד ולמד ,רמז לכלל
קדמא ֝
אזלא = ֝גרש = גרשי֞ ֞ים – יוצא מהענין; ֨
קדמא – סדר קדימות; ֝
קטן בחצי פסוק – היקש; השלישיה֨ ( :
֔
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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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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
1.1.1
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-ק֣֩טנה 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
1.1.2
֞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 אזלא-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 -
1.1.3
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
1.1.4
דגש קריאה בנוסף לטעם אחר ,משרת ,ציורו כמו סלוק
֞ים – זהו אזל֝ א לקריאה מלרע ,כעין יוצא מן הענין
גרשי ֣֞
1.1.5
אזלא ,אבל לקריאה מלרע ,כעין יוצא מן הענין ,עוצר בדרגה  4שליש
֝
זה כטעם
דרגֹ֧א  -מצרף
1.1.6
בה:
[אמת ליעקב] (בר' נח ז,כג) וַיּ ָשֹּׁ֧אֶ ר֣אַ ְך־נֵ֛חַ ֣וַ ָֽא ֲֶשֵׁ֥ר֣אתֶֹּ֖֣ו֣בַּ תּ ָ ָֽ
עיין במנחת שי שכתב וז"ל :וישאר מלעיל הדרגא בשי"ן בספרים המדויקים וכו' עכ"ל .ויש להוכיח מש"כ שוישאר הוא מלעיל ,דאם לא כן
היה לנו להטעים וישאר במרכא כיון שאין בינו לתביר רק תנועה אחת ,ודו"ק.28
לז
[מנחת שי] (בר' נח ז,כג) וַיּ ָשֹּׁ֧אֶ ר :מלעיל הדרגא בשי"ן בספרי' המדוייקי' ,וכ"כ א"ת .ובמקרא גדולה בדפוס כתוב עליו ל' ,ובנ' כ"י ל'
שאֵר היא (דרות)[ 28.וי ָׁ ִּ֧שאר].
ומלעיל ,ע"כ .וכן ראוי להיות כי האל"ף בסגול ,ואילו היה מלרע היתה האל"ף בצירי כמו לחו ִּת ָׁ
טט :בתבנית דרגא תביר צריך להיות יותר מתנועה אחת ביניהם ,בכתובים (במ' נשא ו ,כה) י ָ֨אר֣יְ הֹוָ ֹ֧ה׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך֣וָֽיחֻ נֶּ ַָֽֽךָ ֣:ס
(ו,כו) יְ הֹוָ ֹ֧ה׀ פָּ נָ ֵ֛יו֣– דרגא פסק תביר ,הפסק מוסיף כעין עוד תנועה לפני פניו (תביר) ,ראה פסק.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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.
(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
1.1.7

סגול – ערך משתנה ,עולה או יורד ,מוסיף או גורע ,תנועה,
֣
זרקא
֣

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 .בחלק ממופעים 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,
א כמתאר כריכה ,תנועה תנודתית ,הרב אייכנשטיין ישכר בעל "לבוש לשבת ויו"ט" מגדיר זרקא סגול כתוספת שמחה או
זמן) .צורת זרק ֣
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 ְרעָ֣ ֤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
נוֹסף֣עַ ֚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
ל – זרקא סגול ,ואחריו תאור תפקיד התבנית֣וְ נָֽ וֹסְ֣פָ ֣
(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.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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 -
1.1.8
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,
 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 -
1.1.9
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.
 1.1.10טפחֶ֖ 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.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֶ֖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
המלה בטעם טפחא ,ע"פ תורה תמימה הערה ז) המלה ְבּיֶ֖וֹם יתירה כי די היה לכתוב בטָ ה ֳָרת֑ וֹ לכן המלה נדרשת מהכתוב אחריה שכל

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.
֣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]֣ ֤
וְ֣ ֶ ָֽ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 ְ
ָֽ
שׂר֣ ָֽכּי-י ְהיֶ
׃֣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
ז ה ,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 ָֽ
 1.1.11י֚תיב – 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 -

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

1.1.12

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

 1.1.13מרכֵ֥ 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 ָֽ
1.1.14

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

 1.1.15מקף – 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 .החלשה של הכתוב המוחלט ,כגון (דב' שפ' טז,יט) לא־תַ ֶטּ ֣ה֣מ ְשׁ ֔ ָפּט
בדין מרומה [בבלי סנהדרין לב,ב] ביה"ד מטה המשפט לפי מסקנותיו ולא לפי הטענות המרומות.
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.
[הרב יהושע ישראלי הי"ו הציע בה' לך ,ח' מרחשון התש"פ  6נוב'  ]19מקף מלשון חיבור ,מקיפין חביות במסכת ביצה ,ואף שנראה
כמפסיק בצורתו.
הרי זה כרקיע המבדיל בין מים למים ועי"ז מחבר ביניהם כמו שאמרו חכמינו אם אין דעת הבדלה מנין? כלומר שהדעת המחברת באה
על ידי ההבדלה בין המשפיע למקבל ואז יש מקום למשפיע להשפיע ולחבר כמו סוגיית הנסירה שהיא הגורמת את היחוד של פנים
בפנים ואת ההשפעה התכליתית.
אמר :ובשבעים הפסוקים וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-
שילבתי זאת בהסבר תבניות סוגרות דיבור על חמישה הפסוקים וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
אמר׃מפני שהסבר כזה מתאים לפניית ה' אל-משה ,ואפשר שגם במקומות של דיבור או אמירה בין משה אל-אהרן ,פניית
מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
משה אל-בני ישראל ,ופניות אחרות .אבל רוב המקפים אינם בפניות אלא בבירור עניין מסוים מבין ענינים אחדים הדומים ביניהם
בתכונה מסוימת.
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
1.1.16

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

 1.1.17פסק֣׀ – 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 בקריאה 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
בה:
[אמת ליעקב] (בר' נח ז,כג) וַיּ ָשֹּׁ֧אֶ ר֣אַ ְך־נֵ֛חַ ֣וַ ָֽא ֲֶשֵׁ֥ר֣אתֶּ֖ ֹו֣בַּ תּ ָ ָֽ
עיין במנחת שי שכתב וז" ל :וישאר מלעיל הדרגא בשי"ן בספרים המדויקים וכו' עכ"ל .ויש להוכיח מש"כ שוישאר הוא מלעיל ,דאם לא כן
היה לנו להטעים וישאר במרכא כיון שאין בינו לתביר רק תנועה אחת ,ודו"ק.28
לז
[מנחת שי] (בר' נח ז,כג) וַיּ ָשֹּׁ֧אֶ ר :מלעיל הדרגא בשי"ן בספרי' המדוייקי' ,וכ"כ א"ת .ובמקרא גדולה בדפוס כתוב עליו ל' ,ובנ' כ"י ל'
שאֵר היא (דרות)[ 28.וי ָׁ ִּ֧שאר].
ומלעיל ,ע"כ .וכן ראוי להיות כי האל"ף בסגול ,ואילו היה מלרע היתה האל"ף בצירי כמו לחו ִּת ָׁ
טט :בתבנית דרגא תביר צריך להיות יותר מתנועה אחת ביניהם ,בכתובים (במ' נשא ו ,כה) י ָ֨אר֣יְ֣ הֹוָ ֹ֧ה׀֣פָּ נָ ֵ֛יו֣א ֶלֶ֖יָך֣וָֽיחֻ נֶּ ַָֽֽךָ ֣:ס
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(ו,כו) יְ הֹוָ ֹ֧ה׀ פָּ נָ ֵ֛יו֣– דרגא פסק תביר ,הפסק מוסיף כעין עוד תנועה לפני פניו (תביר) ,ראה דרגא.
 1.1.18פז֡ 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 ר ֣֩נ ְ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
֣
1.1.19
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:

(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 ָח֣֑ק֣ ֣
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 ְ
ְריעַ ֣זֶ ַ֔רע֣ע ֣ץ֣ ְפּ ֞ר ֤
֣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
֣֨
1.1.20
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) סדר מוקדם ומאוחר של אירועים בזמן
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(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
ל ֣֩א ֨ ֶ
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 שא חרי 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
֣ח֣סגול
֣
מונ֣ח֣זרקא֣מונ֣ח֣֣...מונ
או מונ֣ח  ...מונ֣ח֣פז֡ר֣
או מונ֣ח  ...מונ֣ח֣תלישא֠ -גדולה
או מונ֣ח  ...מונ֣ח֣תלישא-ק֩ טנה
֣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]֣ ֗
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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=֣ ֗
֗
1.1.21
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 משׁ ֣֩אַ ֨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.
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
֓
1.1.22
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

1.1.23
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.
תבֵ֛ יר
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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 – הכתוב מרמז לשתי תבניות טעמים ומזה לשני ענינים( .א) דרגא תביר מרכא טפחא – קבוצת פרטים,
העשויה להתרחב ,הקשורים ל(-ענין א) או (הלכה א) ושעל כל פרט חל אותו (ענין א) או חלה אותה (הלכה א).
(ב) תביר מרכא טפחא – ראה להלן.
דרגא תביר טפחא – קבוצת פרטים הקשורים לענין אחד או להלכה אחת ושעל כל פרט חל אותו ענין או חלה אותה הלכה
מרכא תביר מרכא טפחא – הכתוב מרמז לשתי תבניות טעמים ומזה לשני ענינים( .א) מרכא תביר מרכא טפחא – קבוצת פרטים,
העשויה להתרחב ,הקשורים ל(-ענין א) או (הלכה א) והשונים ביניהם (כפרטים או בתת-קבוצות) ביחס ל(-ענין א) או (הלכה א).
מרכא תביר טפחא – קבוצת פרטים הקשורים לענין אחד או הלכה אחת והשונים ביניהם ביחס לענין או להלכה.
(ב) תביר מרכא טפחא – ראה להלן.
תבנית תבֵ֛ יר֣מרכֵ֥ א֣טפחֶ֖ א – – קבוצת פרטים ,העשויה להתרחב ,הקשורים לענין מסוים ושעל חלקם (מהבסיס וההרחבה) לא חל
ענין מסוים או לא חלה הלכה מסוימת בקשר לענין .קבוצה שממעטים חלק מפרטיה מענין מסוים.
ֵ֥ר֣חֶ֖י מיעט את כל הפרטים ודרש שעל כולם לא חל הענין
וּמ ְחיַ ֵ֛ת֣בָּ ָשׂ ַ
אבל בפסוק (וי' תז' יג,י) ָֽ
ַמּים֣וּבַ נְּחָ ֶ֖לים דג טהור חייב להיות בעל קשקשת
תבֵ֛ יר֣טפחֶ֖ א בתורה כ 11-מופעים בתפקיד של הלכת צירוף ( :וי' שמ' יא,ט) בַּ יּ ֵ֛
וסנפיר  ,זגים וחרצנים מצטרפים לשיעור ,עצם נבלה מצטרפת להיתר (ועצמותיהם יגרם) כגון.
תבֵ֛ יר֣מקף–טפחֶ֖ א בתורה כ 12-מופעים תפקיד התבנית קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים השונים זה מזה (גם אם הם ממקור
אחד) המצטרפים כדי לקיים הלכה מסוימת .כגון (במדבר נשא ו,ד) מחַ ְרצַ נֵּ֛ים וְ עַד-זָ ֶ֖ג 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.
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]֣טפחֶ֖֣א (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 דרגֹ֧א֣תבֵ֛ יר֣[מרכֵ֥ א]֣טפחֶ֖ א  ,אלא אם נאמר כי לטעם דרגא ו/או לטעם תביר יש תפקיד
כל אחד לעצמו בנוסף על תפקידו בתבנית
1.1.24
1.1.25

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

א ֩ ( ,תרסא משמעו תריס כעין מחיצה) אותיות למ"ד
תלישא֠ -גדולה למנהג הספרדי ֠תלשא֣  ,תלישא-ק֩ טנה 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-ק֩ טנה – 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 ,העלם ידיעה לפני מעשה המביא לשוגג (כעין מחיצה על הידיעה).
 עקירת פרט הנעקר מתוך העניין הנידון.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 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 לַ מּ ְלחָ ָמֶ֖ה ַונַּכָּֽם׃
אַ ְרצֶ֖ וֹ הָ ח֣ל ָר֑שׁ (דב' כי תבוא כט,ו) וַיּצ ֣א ס ֣
 1.1.26קרני-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
 1.1.27ירח-בן֣ -
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
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.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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
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
מתפקידי תבנית הטעמים מונ֣ח֣אתנ֑ח או מרכֵ֥ א֣סלָֽ֣וק
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
קדמא֣ואזל֝ א) =  * 1ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא (קדמא ואזלא)
֨
מקדם * ת(
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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
(֣)3גָֽ֣עיה

דגש קריאה בנוסף לטעם אחר

֞ים
(֣)4גרשי ֣֞
(֣)5דרגֹ֧א

קריאה מלרע ,יוצא מענין

3286 2441
 19 512 496לעצמו
1090 1018

משרת
עוצר בדרגה  4שליש
משרת ,מחבר

221 527 491
במוסברים יש להוסיף
חלק מהצירוף ז"ק ז"ג
6995 4439
178 375
372

עוצר בדרגה  2מלך

קטן
(֣)7זקף֔ -

ערך  2 , 2לימודים
ערך משתנה ,יחד עם
סגול מוסיף מהענין על
הענין או גורע ממנו

ל
(֣)9סגו ֣

ראה זרקא

372

(֣)10טפחֶ֖ א=טרחֶ֖ א

שנוי ,שנוי ורבוי
דווקא כך ,לפחות כך
יחד עם פשטא מוציא
מהפשט
רבוי ,רבוי לימודים על
התבנית שאחריו

11294 5846
32
357
341
3048 2544
 21הסבר בלי פשטא
9203 4606
 31הסבר לעצמו

מונ֣ח֣אתנ֑ח ֣

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,

()11י֚תיב ֣
()12מהפ֤ ך
()13מונ֣ח (מספר
מופעים כולל מונח לגרמיה)

מונ֣ח-לגרמיה֣׀
כאשר כולל פסק

(֣)14מקף֣–

246
359

372

צמוד לזרקא

259
381

(בר' וישלח לה,כב)

עוצר בדרגה  2מלך
עוצר בדרגה  2מלך
עוצר בדרגה  3משנה
משרת ,מחבר
ראה "תורת המונח"
פוזן י"י – מאות –
הסבר תורה שבע"פ

משרת ,מחבר

עוצר בדרגה  4שליש

(מונח ופסק)

67

534 11475 4827

כל מילות אֶ ת (בסגול)

2396 1854

1145
90

עם מקף

לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

עוצר בדרגה  2מלך
עוצר בדרגה  3משנה

ראה "מלבוש לשבת
ויו"ט" אייכנשטיין י"ב
 הסבר ע"פ תושב"עלשמחה או צער
"אור החמה על התורה"
קרויזר זונדל ,עשרות
ע"פ תושב"ע + ,או -

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

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

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19

(כמו סלוק)
(גרש מלרעי)

 1ז"ס נוסף ב"מנחת שי""איש מצליח"

999
82

כל מילות וְ אֶ ת (בסגול)
עם מקף

(גרשיים מלעלי)

לעצמו ראה גרשיים

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

(֣)8זרקא֣

 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

הערות

437

641
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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.

מהוות ביחד
 26.4662%ממופעי
מקף בתורה.

וְ אֶ ל  85פס'  98מופע

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מ את ( -בצירה) מקף
מילת *עַל972 -
מילת

*כָּ ל־1814 1342

(֣)15מרכֵ֥ א =
מאֵ֥֣ריך

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)
֣
(=

מילת *אם406 -

מילת֣*לא530 -

מילת ָנ֣א , 1 -מילת ָ֣-נא 85

9138 5156

משרת ,מחבר

114
מילת *כּי 444 -מופע
מילת כָּ ל־ 967 824
מרחיק ,פותח קבוצה
סוגרת דבור עם הלכה
שונה לפרטיה
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

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

יומו
(֣)21ירח-בן֣ -

באת  ,כאת  ,לאת אין,

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

5

118

5

5

 14בתנ"ך14 ,
מוסברים

5853 5846

עוצר בדרגה  1קיסר

(כמו געיה)

113 159 152
מהצירוף פזר תלישא
מוסברים כ ,113-מהם
כ 9-ללא תלישא
122 113
93 381 359

עוצר בדרגה  4שליש

ראה "ק"ן טעמים –
פרפראות בטעם פזר"
שטרנפלד נחמן .עפ"ר
לא הלכה
ראה "יאר הפסיק"
שפירא י"א; "תורת
הפסק" מורסייאנו י"ר,
שניהם – הסבר תורה
שבע"פ

5440 3817

עוצר בדרגה  3משנה

2121 1782
מפוענח קדמא ללא
אזלא ,ללא ז"ק 123
1

משרת ,מחבר

1

משרת ,מחבר

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

עוצר בדרגה  4שליש

 1 1צמוד לקרני פרה

משרת ,מחבר

(=גלגל)
רביע֣=֣
(֗ ֣)22
רביעי
֗

ערך  4 ,4לימודים
מונח֣רביע –לפחות 4

2122

שלשלת
֓
(֣)23

התלבטות הנחתכת בבת-
אחת ,ריכוז מדוקדק

4

(֣)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

ה֩ =
(֣)26תלישא -קטנ ֣
א֩
תרס ֣

תבניות מורכבות סוגרות
דבור
אתנח או סלוק ללא טפחא
לפניהם

טפחא אתנח
טפחא סלוק

504 2447
4

4

 458 448בכתר  460בחזקוני
סה"כ תלשא ותרסא 729
מוסברים 246
מהצירוף פזר תלישא מוסברים כ -
104

עוצר בדרגה  3משנה
עוצר בדרגה  2מלך

(תמיד פסק אחריה)

עוצר בדרגה  3משנה
עוצר בדרגה  4שליש

משרת ,מחבר ,עוצר 4

הנושא ללא שנוי
שנוי בנושא ,הגבלה
שנוי בנושא ,הגבלה

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

טפחא בראש פסוק ,אחריו
טפחא בראש פסוק ,סלוק
מרכא טפחא
מרכא טפחא
מרכא מלה מקף טפחא

אתנח ,או מונח אתנח,
עשרת הדברות

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

תביר ללא דרגא או ללא
מרכא לפניו

821

842

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

תביר מרכא טפחא
תביר מרכא (כנראה אחריו טפחא)

בתנ"ך 15074
בתנ"ך 2960

בתנ"ך 11970
בתנ"ך 2838

בתנ"ך 3833

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' אֱֹלהֵיכ ֽ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] טפחא

שתי תבניות מיוחדות
דרגא מרכא -כפולה טפחא

שדרגא בראשן
5

דרגא מונח רביע

תיקון שבירת הכלים,
תיקון חטא אדם הראשון

מרכא תביר טפחא

הפרטים בקבוצה בעלי
הלכה לא שוה
תבנית מרכבת
(א) מרכא תביר מ ט,
(ב) תביר מ ט

מרכא תביר מרכא טפחא

כ160 1026 962-
750
263
5
58

סה"כ עם תביר בתווך 1673

 14בכל התנ"ך
59

תבנית זו והבאה
כ109 660 681-

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

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

פשטא מונח מונח ז"ק
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

311

301

36

כ41 148 146-
רק  4מקוטלגים
רק  14מקוטלגים

41

41
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(אתנח או סלוק) [פשטא]
מונח זקף-קטן

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

מהפך פשטא [מונח] ז"ק
מהפך פשטא מהפך פשטא

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

זקף-קטן  ...זקף-קטן
בין שני קיסרים

כעין היקש או בנין אב
או דבר החוזר וקורה

רק  27מקוטלגים

מתוך כ 3048-מהפך
 171מקוטלגים
?21 ?21

סה"כ155 684 684 :

זקף -קטן זקף -קטן בין שני
קיסרים

52

52

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

31

31

242
84
17
50
106
94

248
84
71
50
107
94

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

זקף-קטן זקף-גדול בין
שני קיסרים
זקף-קטן מלה-זקף-
גדול

בד"כ בפנימיות התורה

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

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

זקף -גדול זקף-גדול
בין שני קיסרים
זקף -קטן זקף  -גדול זקף -גדול

פשטא פשטא
פשטא רביע
פשטא מונח רביע

קדמא מרכא
קדמא מרכא פשטא
[מונח] ז"ק
קדמא מרכא [מלה מקף]
זרקא [מונח] סגול
קדמא מרכא תביר
קדמא מרכא מלה-תביר
קדמא דרגא תביר
קדמא דרגא מלה -תביר
קדמא מלה -דרגא

176 175
26

26

23

23

5

5

פסוק אחד מכיל ז"ק
ז"ג ,ז"ק ז"ג
סה"כ  ,202פסוק אחד
מכיל ז"ק ז"ג ,ז"ק מקף ז"ג

ושלוש סה"כ ששה דברים
כנ"ל
רגילות? מיידיות?

 ...זקף -קטן []...קדמא ואזלא

קדמא מהפך פשטא

רק  41מקוטלגים

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

2.........2
?63 ?63
2
2
1
1
10

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

גי' המלים ז"ק ז"ג עולה
יסוד מלכות עולה תקעו

10

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

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

203

206

כעין לכתחילה ובפועל

( 4 + 38מלה מקף
מרכא)

כעין לכתחילה ובפועל

לפחות  5לפחות 5
115 114

0
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

6
9

153 150

 77פסוק בר' שמ' וי'

אפשר כי כולל קדמא מרכא

אין

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מרכא מונח לגרמיה

6

6

795

846

קדמא ואזלא קדמא

20

20

קדמא ואזלא מלה -קדמא

6

6

קדמא ואזלא

מורה על סדר לימוד
כגון כלל ופרט וכלל

 44בתנ"ך 3 ,בדברים

אין אזלא -גרש מלה -קדמא
ללא קדמא לפני אזלא

קדמא ואזלא במלה אחת

מורה על שוויון ,שקילות,
לפעמים גם כעין כלל

 35לוודא

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

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

כלל בעל ארבעה פרטים

 35או 38

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

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

רביע בראש פסוק
רביע אחרי אתנח
רביע  ...זקף -קטן בחצי פסוק

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

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

199

199

מהרז"ו ל"ד לא בא הכתוב
לסתום אלא לפרש

אתנח מלה מקף רביע

27

27

ללא טפחא בין סלוק לאתנח
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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

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 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 שהי ה 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) מכ נגד( ,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 פרטו של ראשון( ,יד) מדבר גדול שנתלה בקטן ממנו להשמיע האזן בדרך שהיא שומעת( ,טו) משני כתובים
המכחישים ז ה 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.
[מדרש תנאים ,מהרז"ו איינהורן ע' קלז (אוה"ח)] (לא) מוקדם והוא מאוחר בענין( ,לב) מוקדם והוא מאוחר 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)
רמ ז 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' (=>לה) 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' (=>מב) 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
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(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
(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 –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2
2.1

בראשית  -דפי פרשות השבוע ,שנות התש"פ – התשפ"א
בראשית א,א (התש"פ)

ֱֹלהים֣אֶ תְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְמּא ֶ֖רת֣הַ גְּ דל֑ים֣
בראשית א,טז :וַיַּ ֣עַ שׂ֣א ֔
֣למֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ ֔ ַלּיְ לָ ה֣וְ אֶ֖ת֣הַ כּוֹכָ ָֽבים׃
֣למֶ ְמ ֶשׁ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם֣וְ אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ טן ְ
אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל ְ

אפשר כי הפסוק (בר' א,טז) ועד פסוק (א,יט) הם כעין מידה י"ג מל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהן של ר' אלעזר בן רבי יוסי
הגלילי (יג) מכלל (זה הכתוב (בר' א,יד  -טו) ) שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון,
שוִּין ְׁבגָׁ ְׁבהָׁם ּובְׁתָׁ א ֳָׁרן ּובְׁאֹורָׁ ן ,שנ ֱאמר
שנֵי מְׁאֹורֹות הגְׁדֹולִּיםֹ ,לא זה גָׁדֹול מִּזה וְֹׁלא זה גָׁדֹול מִּזהְׁ ,ו ָׁ
[פרקי דרבי אליעזר פרק ו] ב ְָׁׁרבִּיעִּי ִּחבֵר ְׁ
ת֣שׁני֣הַ ְמּארת וְׁגֹו' .נִּכְׁנס תחֲרּות בֵינֵיהם זה אֹו ֵמר לָׁזה ֲאנִּי גָׁדֹול ִּממְָׁך וְׁזה אֹומֵר לָׁזה ֲאנִּי גָׁדֹול ִּממְָׁך וְֹׁלא ָׁהי ָׁה
ְ
(בר' א,טז) ַויַּעַ שׂ֣אֱֹלהים֣אֶ
֣למֶ ְמ ֶשׁ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם֣
שָׁלֹום בֵינֵיהם ,מה ָׁעשָׁה הקָׁדֹוש בָׁרּוְך הּואִּ ,הגְׁדִּ יל את ָׁהאחָׁד ְׁו ִּה ְׁקטִּין את הָׁאחָׁד ,שנאֱמר (בר' א,טז) אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל ְ
֣למֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ ֔ ַלּיְ לָ ה֣וְ אֶ֖ת֣הַ כּוֹכָ ָֽבים׃
וְ אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ טן ְ

ֱֹלהים – (סלוק) מונח זקף-קטן ,שתי עשיות (א) אֶ תְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְמּא ֶ֖רת֣הַ גְּ֣דל֑ים (ב) ִּהגְׁדִּ יל את הָׁאחָׁד ְׁו ִּה ְׁקטִּין את
(בר' א,טז) וַיַּ ֣עַ שׂ֣א ֔
֣למֶ ְמ ֶשׁ֣לֶ ת֣הַ ֔ ַלּיְלָ ה֣וְ ֶ֖את֣הַ כּוֹכָ ָֽבים׃
֣למֶ ְמ ֶשׁ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם֣וְ אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ טן ְ
הָׁאחָׁד ,שנאֱמר(בר' א,טז) אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל ְ
֣למֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
(בר' א,טז) אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל ְ
(בר' א,טז) וְ אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ ט֣ן – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
הכתוב מלמד שיש מאור גדול (שמש = חמה) ויש מאור קטן (ירח = לבנה) .התיאור גדול וקטן זה רק ביחס האור שהם משפיעים לארץ.
אור הלבנה החלש לעומת אור החמה ,עדיין גדול הרבה מאור הכוכבים הנראים בחשיכה[ .פרקי דרבי אליעזר פרק ו] מלמד שלענין שבעה
כוכבים של שעות ,החמה (המאור הגדול) והלבנה (המאור הקטן) שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה .אפשר לומר
כי תבניות הטעמים מהפך פשטא של הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל֣ומהפך פשטא של הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ טן֣מוציאות את הכתוב מפשוטו ולענין שבעה כוכבים
של שעות הם שוים ביניהם ושוים לכוכבים האחרים הכלולים בשביעיה.
שמָׁן כל"ש צמח"ן ,כֹוכָׁבְׁ ,ל ָׁבנ ָׁה ,שבְׁתאי ,צדק ,מ ְׁאדִּ ים,
ש ְׁבעָׁה כֹו ָׁכבִּים של שָׁעֹותּ ,ו ְׁ
[פרקי דרבי אליעזר פרק ו] כָׁל הכֹו ָׁכבִּים ְׁמש ְָׁׁרתִּים ְׁל ִּ
חמָׁה ,נגּה.
ועוד יש לומר כי פשט הכתוב ְלמֶ ְמ ֶשׁ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם ופשט הכתוב֣ ְלמֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ ֔ ַלּיְלָ ה מלמד שבני אדם אמורים להתיחס רק לתפקידים אלו
ולא ליחס להם כוחות עצמאיים ,אלא שכבר בדור אנוש דור רביעי מאדם הראשון הבריות תעו אחריהם ועשאום עבודה זרה.
֣למֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ ֔ ַלּיְ לָ ה֣וְ אֶ֖ת֣הַ כּוֹכָ ָֽבים׃  ... -זקף-קטן  ...זקף-
֣למֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם֣וְ אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ טן ְ
(בר' א,טז) אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל ְ
קטן ,שני זקף -קטן בין שני קיסרים כאן מונח  ...סלוק ,כעין דבר החוזר וקורה ,ואלו המחזורים השונים במהלך הכוכבים השונים
וקשר מחזורים אלו בין היתר ללוח העברי .אמנם רש"י פירש חלק מהדברים ב(-בר' א,יד) אבל אם מפסוק (בר' א,טז) ועד פסוק
(א,יט) הוא פירוט הכלל ב(-בר' א,יד) אז [פרקי דרבי אליעזר פרק ו] מפרטים את הפירוט והמחזורים המתוארים בו.
שמָׁן כל"ש צמח"ן ,כֹוכָׁבְׁ ,ל ָׁבנ ָׁה ,שבְׁתאי ,צדק ,מ ְׁאדִּ ים,
ש ְׁבעָׁה כֹו ָׁכבִּים של שָׁעֹותּ ,ו ְׁ
[פרקי דרבי אליעזר פרק ו]  ...כָׁל הכֹו ָׁכבִּים ְׁמש ְָׁׁרתִּים ְׁל ִּ
שי נגּה מ ְׁאדִּ ים ,יֹום ְׁרבִּיעִּי שבְׁתאי כֹוכָׁב,
שלִּי ִּ
שנִּי צדק ְׁל ָׁבנָׁה ,יֹום ְׁ
ש ְׁבעָׁה יְׁמֵי השָׁבּוע ,יֹום ִּראשֹון כֹוכָׁב חמָׁה ,יֹום ֵ
חמָׁה ,נגּהְׁ .והֵם ְׁמש ְָׁׁרתִּים ְׁל ִּ
שנֵים עָׁשָׁר ֳחדָׁשִּים,
יֹום ֲחמִּישִּי חמָׁה צדק ,יֹום ִּששִּי ְׁל ָׁבנָׁה נגּה ,יֹום ְׁשבִּיעִּי מ ְׁאדִּ ים שבְׁתאיְׁ .ו ֻכלָׁם ְׁמש ְָׁׁרתִּים ִּל ְׁשנֵים ָׁעשָׁר מזָׁלֹות שהֵן כְׁנגד ְׁ
ַארי ֵה ,בְׁתּולָׁה ,מאז ְׁני ִּם ,ע ְׁק ָׁרב ,קשת ,גְׁדִּ י ,דְׁ לִּי ,דָׁ גִּיםְׁ .ואֵלּו שנִּ ְׁב ְׁראּו בְׁמ ֲעשֵה ב ְֵׁראשִּית ִּלנְׁהג את
ְׁואֵלּו הֵן :טָׁלה ,שֹור ,תְׁ אֹומִּים ,סרְׁ טָׁןְׁ ,
ש ְׁבעָׁה ש ָׁמשִּין אֵלּו נִּב ְְׁׁראּו ְׁו ִּהסְׁדִּ ירָׁ ן ב ְִּׁרקִּיע השָׁמי ִּם :כָׁל המזָׁלֹות ְׁמש ְָׁׁרתִּים את י ְׁמֹות חדש החמָׁה ,וִּימֹות חדש החמָׁה
הָׁעֹולָׁם ְׁוכֵן ֻחקֵיהן .וְׁ ִּ
שנֵי מזָׁלֹות ל ֲח ִּמשָׁה יָׁמִּים .השר המתְׁ חִּיל
שנֵי יָׁמִּים ּומ ֱחצָׁהְׁ ,
שְֹׁלשִּים יֹום עשר שָׁעֹות ּומ ֱחצָׁהְׁ ,וכָׁל מזָׁל ּומזָׁל ְׁמש ֵָׁרת את י ְׁמֹות חדש החמָׁה ְׁ
בְׁראש חדש חמָׁה הּוא השר המ ְׁשלִּים בְׁסֹוף חדש חמָׁה ,הּוא הפֹותֵח וְׁהּוא הּסֹוגֵר .מחֲזֹור גָׁדֹול של חמָׁה שְׁמֹונה וְׁע ְׁש ִּרים ָׁשנָׁה .וְׁשִּ ְׁבעָׁה
ַארבע
ּורבִּיע יֹום .תְׁקּופֹות שְׁנת החמָׁה ְׁ
ששִּים ו ֲח ִּמשָׁה יָׁמִּים ְׁ
שנִּים .חשְׁבֹון י ְׁמֹות החמָׁה שְֹׁלש מֵאֹות ִּ
ַארבע ָׁ
ֵַארבע ְׁ
ֲזֹורים הקְׁטנִּים יש בֹו ,מ ְׁ
מח ִּ
שעִּים וְׁאחָׁד יֹום וְׁשבע שָׁעֹות ּומ ֱחצָׁהָׁ .ראשֵי מחֲזֹורֹות של ְׁתקּופָׁה דב"ז הגא"ו .בֵין מחֲזֹור לְׁמחֲזֹור ֲח ִּמשָׁה יָׁמִּים וְׁשֵש שָׁעֹות .תְׁ קּופֹות
מִּתִּ ְׁ
שנָׁה ה ִָּׁראשֹונָׁה של מחֲזֹור א"ג,
שעִּים ּושְׁני ִּםָׁ .
שעִּים וְׁאחָׁד יֹום וְׁשבע שָׁעֹות ּומ ֱחצָׁה .י ֵש מֵהן מִּתִּ ְׁ
שנ ָׁהְׁ ,ו ֻכלָׁן ִּמ ִּת ְׁ
ַארבע ְׁבכָׁל ָׁ
של מחֲזֹור ה ָׁקטָׁן ְׁ
ְַׁאר ָׁבעָׁה ָׁראשֵי ֳח ָׁדשִּים ,של נִּיסָׁן נִּכְׁנסת תְׁ חִּלת הליְׁלָׁה
ַאר ָׁבעָׁה ָׁראשֵי ְׁתקּופֹות ל ְׁ
ָׁשנָׁה ה ְׁשנִּי ָׁה ב"בָׁ ,שנָׁה ה ְׁשלִּישִּית ג"אָׁ ,שנָׁה ה ְָׁׁרבִּיעִּית ד"דְׁ :
ו ֲחצִּי הליְׁלָׁה תְׁ חִּלת היֹום ו ֲחצִּי היֹוםּ .ושְָׁאר כָׁל י ְׁמֹות התְׁ קּופֹות ז"ח גי"ח א"ח טר"חְׁ .תקּופָׁה ה ִָּׁראשֹונ ָׁה של נִּיסָׁן נִּכְׁנסת בְׁראש שְׁעֹות
ש ֵרי נִּכְׁנסת בְׁראש שְׁעֹות צדק ,תְׁקּופת ֵטבֵת נִּכְׁנסת בְׁחצְׁיֹו של
שבְׁתאיְׁ ,תקּופת תמּוז נִּ ְׁכנ ָׁס בְׁח ְׁצי ָּׁה של שבְׁתאיְׁ ,תקּופָׁה ה ִָּׁראשֹונָׁה של תִּ ְׁ
צדקּ ,ו שְָׁאר כָׁל התְׁקּופֹות נִּ ְׁכנָׁסִּין בְׁראשָׁן של שָׁעֹות ּובְׁח ְׁצי ָׁן של שָׁעֹות .מחֲזֹור ִּראשֹון נִּ ְׁכנָׁס בְׁראש שְׁעֹות שבְׁתאי ּו ְׁשמָׁן שצ"ם חנכ"ל .מחֲזֹור
ה ֵשנִּי ְׁב ָׁשעָׁה ש ְׁל ָׁפנָׁיו בְׁראש שְׁעֹות צדק ,מחֲזֹור ה ְׁשלִּישִּי נִּ ְׁכנ ָׁס בְׁראש שְׁעֹות מ ְׁאדִּ ים ,מחֲזֹור ה ְָׁׁרבִּיעִּי נִּ ְׁכנָׁס בְׁראש שְׁעֹות חמָׁה ,מחֲזֹור
שבִּיעִּי נִּ ְׁכנָׁס בְׁראש שְׁעֹות ְׁל ָׁבנָׁה .בְׁסֹוף שבע שָׁעֹות ,בְׁסֹוף
ששִּי נִּ ְׁכנ ָׁס בְׁראש שְׁעֹות כֹוכָׁב ,מחֲזֹור ה ְׁ
ה ֲחמִּישִּי נִּ ְׁכנָׁס בְׁראש שְׁעֹות נגּה ,מחֲזֹור ה ִּ
שעת שבְׁתאי
ִּש ְׁבעָׁה מחֲזֹורֹות ,בְׁסֹוף ִּששִּים ו ֲח ִּמשָׁה יָׁמִּים של מחֲזֹור הגָׁדֹול של עש ְִּׁרים ּושְׁמֹונה ָׁשנ ָׁה ,חֹוזֵר ִּל ְׁתחִּלת לֵיל ְׁרבִּיעִּי ִּב ְׁ
ששָׁה מעֲלֹות ,הח ָׁמה עֹולָׁה וְׁיֹורדת ,מֵָאה שְׁמֹונִּים ְׁושָֹׁלש עֹולָׁה בְׁרּוח ִּמז ְָׁׁרחּ ,ומֵָאה שְׁמֹונִּים
ששִּים וְׁ ִּ
שעָׁה שנִּב ְָׁׁראּ .ו ִּבשְֹׁלש מֵאֹות ְׁו ִּ
ְׁב ָׁ
שעִּים וְׁאחָׁד יֹום בְׁקרן
ששָׁה חלֹונֹות החמָׁה יֹוצֵא וְׁ נִּ ְׁכנָׁס ב ִּמז ְָׁׁרח ,תִּ ְׁ
ששִּים וְׁ ִּ
ְׁושָֹׁלש יֹורדת בְׁרּוח מע ֲָׁרב ,כְׁנגד י ְׁמֹות שְׁנֹות החמָׁהּ .ו ִּבשְֹׁלש מֵאֹות ְׁו ִּ
ש ֵרי מתְׁ חִּיל מֵחלֹון נגּה ,וְׁהֹולְֵך וְׁסֹובֵב לְׁקרן דְׁ רֹומִּית
שעִּים וְׁאחָׁד יֹום בְׁקרן צְׁפֹונִּית ,וְׁחלֹון אחָׁד בָׁאמְׁצע ּושְׁמֹו חלֹון נגּה .בִּתְׁ קּופת ִּת ְׁ
דְׁ רֹומִּית ,תִּ ְׁ
ֲחֹוריו חלֹון ַאחר חלֹון ,עד שהּוא
חלֹו ן ַאחר חלֹון ,עד שהּוא מגִּיע לְׁחלֹון שבְׁתאיִּ .בתְׁקּופת ֵטבֵת מתְׁ חִּיל מֵחלֹון שבְׁתאי וְׁהֹולְֵך וְׁסֹו ֵבב וְׁחֹוזֵר לא ָׁ
מגִּיע לְׁחלֹון תעֲלּומָׁה ,שבֹו הָׁאֹור יֹוצֵא ,שנאֱמר [איוב כח ,יא] וְׁת ֲע ֻלמָּׁה יצִּא אֹור .בִּתְׁקּופת נִּיסָׁן מתְׁ חִּיל מֵחלֹון תעֲלּומָׁה שבֹו הָׁאֹור יֹוצֵא,
ֲחֹוריו חלֹון
וְׁהֹולְֵך אל קרן צְׁפֹונִּית חלֹון ַאחר חלֹון ,עד שהּוא מגִּיע לְׁחלֹון נ ֲעמָׁן .בִּתְׁ קּופת תמּוז ,מתְׁ חִּיל ֵמחלֹון נ ֲעמָׁן ,וְׁהֹו ֵלְך וְׁסֹובֵב וְׁחֹוזֵר לא ָׁ
ַאחר חלֹון ,עד שהּוא מגִּיע לְׁחלֹון חדר שבֹו רּוח סּופָׁה יֹוצֵא ,שנאֱמר [איוב לז ,ט] מִּן החדר תָׁבֹוא סּופָׁה ּו ִּמ ְׁמז ִָּׁרים ָׁק ָׁרהָׁ .באֵלּו שב ִּמז ְָׁׁרח ָׁהי ָׁה
שכִּינָׁה לְׁעֹולָׁם במע ֲָׁרב .וְׁנִּ ְׁכנָׁס ּו ִּמשְׁתחֲוה ִּל ְׁפנֵי הקָׁדֹוש בָׁרּוְך הּוא ,וְׁאֹומֵר ְׁל ָׁפנָׁיו ִּרבֹון כָׁל הָׁעֹו ָׁלמִּים ָׁעשִּיתִּי
יֹוצֵא ּוכְׁנגְׁדֹו במע ֲָׁר ב הּוא נִּ ְׁכנָׁס ,וְׁה ְׁ
כְׁכל אֲשר ִּצּוִּי ָׁתנִּי .וְׁחלֹון אחָׁד י ֵש בְׁאמְׁצע הָׁרָׁ קִּיע ּושְׁמֹו ְׁמז ִָּׁריםְׁ ,ו אֵינֹו יֹוצֵא ְׁונ ִּ ְׁכנָׁס בֹו אלָׁא פעם ַאחת של מחֲזֹור הגָׁדֹול ,שבֹו יֹוצֵא בְׁיֹום שנִּב ְָׁׁרא:
בליְׁלָׁה במע ֲָׁרב החמָׁה ִּבתְׁקּופת תִּ ש ְִּׁרי ְׁו ֵטבֵת ,הֹולְֵך וְׁסֹובֵב לְׁקרן דְׁ רֹומִּית ּו ְׁלמֵימֵי אֹו ְׁקי ָׁאנֹוס ,בֵין קְׁצֹות השָׁמי ִּם ְׁלבֵין קְׁצֹות הָָׁארץ שֹוקעת,
שהליְׁלָׁה גָׁדֹול וְׁהדרְך גְׁדֹולָׁה ,עד שהּוא מגִּיע לחלֹון שב ִּמז ְָׁׁרח לחלֹון שהּוא רֹוצה ָׁלצֵאת בֹו  .בליְׁלָׁה במע ֲָׁרב החמָׁה בִּתְׁ קּופת נִּיסָׁן וְׁתמּוז ,הֹולְֵך
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וְׁסֹובֵב לְׁקרן צְׁפ ֹונִּית ְׁלמֵימֵי אֹו ְׁקי ָׁאנֹוס שבֵין קְׁצֹות השָׁמי ִּם ְׁלבֵין קְׁצֹות הָָׁארץ ,שהליְׁלָׁה ָׁקצֵר וְׁהדרְך ְׁקצ ָָׁׁרה ,עד שהּוא מגִּיע לחלֹונֹות שב ִּמז ְָׁׁרח
ש ִּרי ּו ִּבתְׁקּופת ֵטבֵת ,וְׁסֹובֵב אל צָׁפֹון
שהּוא רֹוצה ָׁלצֵאת בֹו ,שנאֱמר [קהלת א ,ו] הֹולְֵך אל דָׁ רֹום וְׁסֹובֵב אל ָׁצ פֹון .הֹולְֵך אל דָׁ רֹום בִּתְׁקּופת ִּת ְׁ
ששָׁה חֳדָׁ שִּים בְׁקרן צְׁפֹונִּית .וְׁעל ְׁסבִּיבתָׁיו שָׁב הָׁרּוח [שם],
ששָׁה חֳדָׁ שִּים בְׁקרן ְׁדרֹומִּית וְׁ ִּ
בִּתְׁ קּופת נִּיסָׁן ּו ִּבתְׁקּופת תמּוז .סֹובֵב סבֵב [שם]ִּ ,
לְׁחלֹון שב ִּמז ְָׁׁרח שָׁב הָׁרּוח .החמָׁה ,שָֹׁלש אֹותִּ יֹות של שֵם כְׁתּובִּים ְׁבלִּבֹו ,וְׁהמלְָׁאכִּים מנְׁהִּיגִּים אֹותֹו .אֵלּו שמנְׁהִּיגִּים אֹותֹו ביֹום ,אֵין מנְׁהִּיגִּים
אֹותֹו ב ָׁליְׁלָׁה .אֵלּו שמנְׁהִּיגִּים אֹותֹו בל יְׁלָׁה ,אֵין מנְׁהִּיגִּים אֹותֹו ביֹום .החמָׁה רֹוכֵב במ ְׁר ָׁכבָׁה ,וְׁעֹולה ְׁמ ֻעטָׁר ְׁכחָׁתָׁ ן ְׁויָׁשִּיש ְׁכגִּבֹור ,שנאֱמר [תהלים
יט ,ו] וְׁהּוא ְׁכ ָׁח ָׁתן יצֵא ֵמ ֻחפָׁתֹו .החמָׁה ק ְׁרנֹותָׁ יו ּו ָׁפנָׁיו המבִּיטֹות לְׁמטָׁה לָָׁארץ ,של אֵש .וְׁק ְׁרנֹותָׁ יו ּו ָׁפנָׁיו המבִּיטֹות לְׁמ ְׁעלָׁה של ב ָָׁׁרדְׁ .ואִּלּולֵי הב ָָׁׁרד
שהּוא מְׁכבה ָׁפנָׁיו של אֵשָׁ ,הי ָׁה הָׁעֹולָׁם נִּ ְׁבעָׁר ָׁבאֵש ,שנאֱמר [תהלים יט ,ז] וְׁאֵין נִּסְׁתָׁ ר מֵחמָׁתֹוּ .ובחרף הֹופְֵך את ָׁפנָׁיו של מטָׁה לְׁמ ְׁעלָׁהְׁ ,ואִּלּולֵי
ָׁה ֵאש שהּוא מְׁחמֵם את הבָׁרָׁ דֹ ,לא ָׁהי ָׁה הָׁעֹולָׁם י ָׁכֹול לעֲמד ִּמ ְׁפנֵי ה ָׁק ָׁרה ,שנאֱמר [שם קמז ,יז] ִּל ְׁפנֵי ָׁקרָׁ תֹו מִּי יעֲמדְׁ .ואֵלּו הֵן קְׁצֹות דְׁ ָׁרכָׁיו של
חמָׁה.
לים֣ -רבי שמעון בן פזי רמי ,כתיב (בר' א,טז) אֶ תְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְמּא ֶ֖רת֣הַ גְּדל֑ים֣וכתיב אֶ ת-
[תורה תמימה] (בר' א,טז) אֶ ת ְ -שׁנ ֵ֥י֣הַ ְמּא ֶ֖רת֣הַ גְּ ד ֑֣
הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל֣ ְלמֶ ְמ ֶשׁ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם֣וְ אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ ט֣ן ,אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ,רבש"ע ,וכי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר
אחד ,אמר לה ,לכי ומעטי עצמךנא) [חולין ס' ב']:
[תו"ת הערה נא] נענשה על שקנאה בגדולת החמה ורצתה לעמוד בערך גבוה ממנה ,ולפי"ז ניחא שתי הלשונות ,דמתחלת ברייתם
היו שניהם גדולים ושוים ואח"כ נתמעט אחד .וע' בחדושי תוס' על התורה תמהו על עיקר קושית הגמרא מסתירת הלשונות ,דמאי
קשה לי' ,דהא אפשר לומר דהכונה דבכלל שניהם גדולים רק האחד קטן מחבירו ,יעו"ש ,אבל האמת י"ל דהדיוק מדויק מאד ,דבכ"מ
דכתיב המספר שני במקום שגם בסתמא היינו תופסים שנים ,כמ"ש בעלמא מעוט רבים שנים ,בא להורות על השתוות אלה השנים,
וכה דרשינן ביומא ס"ב ב' על הפ' שתי צפרים (פ' מצורע) ,שני שעירי עזים (פ' אחרי) מה ת"ל שתי ,שני ,ללמד שיהיו שוים במראה
ובקומה וכו' ,ובקדושין ס"ח ב' דרשו כי תהיינה לאיש שתי נשים שתהיינה שוות מעם אחד ,ובתו"כ פ' אמור לחם תנופה שתים,
שתהיינה שוות ,והרבה כהנה ,וא"כ קשה גם כאן (בר' א,טז) מה ת"ל ְשׁנֵ֥י ,ע"כ מורה ששניהם ש וין ,וא"כ איך כתיב אח"כ המאור הגדול
והמאור הקטן ,ומפרש שבאמת מתחלה נבראו שניהם גדולים ואח"כ נתמעט אחד ,ודו"ק - .ודע דמה שאמרו בכ"מ בגמרא ,הנעלבים ואינם
עולבים ,שומעין חרפתן ואין משיבין ,עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו [ע' שבת פ"ח ב' ובכ"מ] לא נתבאר שייכות ענין זה לתגבורת השמש,
ולפי הדרשא שלפנינו יתבאר בטוב טעם ,דכמו הכא שביישה הלבנה את החמה נענשה ונתקטנה ומפני זה נתגדל אור החמה ,כמו כן אלה הנעלבים ואינם עולבים
וכו' יתגדל כבודם והעולבים יענשו וחרפה תשוב אל חיקם:
(בר' א,טז)֣אֶ תְ -שׁנֵ֥י – מלת שני יתירה ,כי מיעוט רבים שנים .בכתובים שמביא [תו"ת הערה נא] מלת "שני" מלמדת על שוים למצוה
כתחילה ,אבל גם לא שוים בדיעבד .ב(-בר' א,טז) אֶ תְ -שׁנֵ֥י֣הַ ְמּא ֶ֖רת֣הַ גְּ דל֑ים֣אפשר שגם מלת "את" יתירה ומאפשרת הטעמה במקף

בתפקיד בורר את סיבת היתירות של מלת "שני" .מקף בורר בין משמע ששניהם שווים ובין משמע אפשרי בתמיהת [חדושי תוס' על
התורה] ששניהם גדולים רק האחד קטן מחבירו .במאמר רבי שמעון בן פזי [חולין ס' ב'] שני המאורות הגדולים היו שוים

בבריאתם.
֣למֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ יּ֔ וֹם – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
(בר' א,טז) אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ גָּדל ְ
֣למֶ ְמ ֶשׁ֣לֶ ת֣הַ ֔ ַלּיְ לָ ה – מקף מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא
(בר' א,טז) וְ אֶ ת-הַ מָּ א֤ וֹר֣הַ קָּ טן ְ
מרמז שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב .שני הלימודים הם בדרך פנימיות התורה.
לימוד (א) היוצא מפשט הכתוב המספר על עשיית המאור הקטן ותפקידו ומרמז לאיך זה קרה ואיך זה מתבטא בהלכה.נאמר ב[-חולין ס,ב]

רבי שמעון בן פזי הקשה  ...אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ,רבש"ע ,וכי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד ,אמר לה ,לכי

ומעטי עצמך  .לכן בקש הקב"ה שיביאו כפרה למענו על מיעוט הלבנה[ .זוהר מהדורת הסולם  -ויקרא פרשת אחרי מות מאמר הביאו
הבִּיאּו עָׁלי כפָׁרָׁ ה בְׁר"ח .עָׁלי ודאיְׁ ,בגִּין דְׁ יִּתְׁ עבָׁר ההּוא ִּח ְׁויָׁאְׁ ,ויִּתְׁ בָׁסם מאן דְׁ ב ְׁעיָׁא .עָׁליְׁ :כ ָׁמה
שמְׁעֹוןָ ,אמר קּודְׁ שָׁא ב"הָׁ ,
עלי כפרה אות תו] ָאמר רבִּי ִּ
דִּ כְׁתִּ יב ש ְָׁׁרפִּים עֹומְׁדִּ ים מִּמעל לֹו .וְׁע"ד כְׁתִּ יב ְׁב קרח ,הנֹועָׁדִּ ים על יְׁיָׁ' ,דִּ ְׁבגִּינֵיהֹון ִּאתְׁ ער מאן דְׁ ִּא תְׁ ער דְׁ ַאתֵ י ִּמ ִּסטְׁריְׁיהּו .אּוף ָׁהכִּי ָׁהבִּיאּו עָׁלי כפ ָָׁׁרה ,עָׁלי ממָׁ שְׁ .בגִּין דְׁ י ִּתְׁ בְׁסם
ָׁאר י .וכ"כ ָׁלמָׁה .על שמִּעטְׁתִּי את הי ָׁרֵ ח ,וְׁש ְׁלטָׁא בָּׁה מאן דְׁ לָׁא ִּא ְׁצט ְִּׁריְך.
ְׁוי ִּתְׁ ֲעבָׁר ְׁולָׁא ִּאשְׁתְׁ כח ִּח ְׁוי ָׁא באֲתר דְׁ ש ֵ
[פירוש הסולם לזוהר  -ויקרא פרשת אחרי מות מאמר הביאו עלי כפרה אות תו] אמר ר' שמעון ,אמר הקדוש ברוך הוא ,הביאו עלי
כפרה בראש חדש ,על שמיעטתי את הירח שהיא המלכות (כנ"ל בראשית א' אות קי"ג) עלי ודאי ,דהיינו למעני .כדי להעביר הנחש מיניקת
המלכות ויתבשם מי שצריך ,דהיינו המלכות .עלי פירושו כמו שרפים עומדים ממעל לו ,שאין פירושו למעלה ממנו ,ח"ו ,אלא למענו,
ולכבודו .אף עלי ,פירושו למעני .וע"כ כתוב בקרח ,הנועדים על ה' ,שפירושו ג"כ בשביל ה' ,דהיינו שבשבילם ,מחמת החטא של קרח
ועדתו ,נתעורר מי שמתעורר ,הבא מצדם ,שהוא הס"א לפגום בה' אף כאן ,הביאו עלי כפרה ,עלי ממש ,דהיינו למעני בשבילי ,כדי
שהמלכות תתבשם ,והנחש יהיה נעבר ממנה ,ולא יהיה נמצא במקום ששורה .דהיינו במקום החסרון של מיעוט הירח .וכל כך למה ,בשביל
שמיעטתי את הירח ,שהוא המלכות ,ושולט בה (נטפל אליה) מי שאינו צריך (וחטאת ראש חדש מרחיקה את הנטפל ולא יינק מהשפעת החיות).
לימוד (ב) היוצא מפשט הכתוב מלמד כי מאמר רבי שמעון בן פזי [חולין ס' ב'] שהקב"ה אמר ללבנה לכי ומעטי עצמך הוא רמז לבריאת
העולם .הלבנה אין לה אור משלה אלא היא מחזירה אור החמה הנופל עליה .בזה היא משל לספירת המלכות דאצילות שאין לה דבר משלה
אלא היא מקבלת מהספירות שמעליה ומעבירה לעולמות בריאה יצירה ועשיה .כדי לברוא העולם הקב"ה ציווה למלכות לכי מעטי עצמך
כהסבר [לקוטי תורה מספר שיר השירים ,האדמו"ר הזקן ,ע' ח"ב (=  ... ])16כמש"ל בשם האריז"ל שהמלכות דאצילות יש בה ב'

בחינות .ה(בחינה)א' מה שהיא מיוחדת בעשר ספירות דאצילות (ובאצילות הן באיחוד מלא עם הבורא – הכל אלקות).
וה(בחינה)ב' מה שנעשית עתיק לבריאה (פנימיות כתר של עולם הבריאה .הערה :בכל עולם יש עשר ספירות בהסתר הולך וגדל של אלקות).
(הספירה התחתונה מהעשר יש בה בחינה שניה כהמשך הסבר האדמו"ר הזקן בשם האריז"ל) .ושכינתא נקרא הבחינה השנית שבמלכות דוקא.
מיהו ע"פ שיר השירים נתבאר לעיל בחינת שכינתא עילאה והיינו בחינת בינה ופירש הטעם בפרדס (כנראה פרדס רימונים לרב משה
קורדוברו) שם מפני שמשכנת ג' (ספירות) ראשונות על שבע ספירות הבנין (התחתונות) .וכמ"כ י"ל (וכמו כן יש לומר) דהבחינת מלכות

כמו שהיא באצילות נקראת כן עיין בזהר הרקיע ר"פ בראשית ובספר אשל אברהם שם גבי כשושנה כו' כן רעיתי כו' .והנה בליקוטי
הש"ס להאריז"ל בד"ה דע משארז"ל לכי ומעטי את עצמך משמע ג"כ כמ"ש המגיד להרב"י ע"ש במ"ש ולבחינה זו נאמר לכי ומעטי
את עצמך כו' כי המלכות דאצילות אינו יורדת למטה כו' ע"ש .ובע"ח שער מ"ז רפ"ה כ' והנה סוד ע"י דבריאה הוא סוד נקודת
מלכות דאצי' שאמר לה הקב"ה לכי ומעטי והוי ראש לשועלים כי זו היא ראש לכל הבריאה והוא סוד ע"י דבריאה עכ"ל
ב"לכי מעטי עצמך" מתהווה הזמן[-שם ע'ח"א] ונמצא יש בבחינת מלכות דאצילות ב' בחינות .הא' הוא בהיותה באצילות קודם
שיורדת להיות עתיק לבריאה אשר באצילות הוא בחי' היחוד באור א"ס לך ה' הממלכה .הב' כשנמשכת מאצילות ומתלבשת בבריאה
להיות עתיק לבריאה וזהו בחי' מלך מלך וימלוך שאז נעשית מקור להתהוות הזמן עבר הוה ועתיד ...עולמות בי"ע חשוכים בגלוי
אלקות בם לעומת עולם האצילות וזהו ְלמֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת֣הַ ֔ ַלּיְ לָ ה .

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.2

בראשית א,א (התשפ"א)

ישׁי׃֣פ ֣
ֵ֥וֹם֣שׁל ָֽ
ְ
בראשית א,יג :וַ ַָֽֽיְ הי-עֶ ֵ֥ ֶרב֣וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר֣י
[סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר מעמדות] ביום השלישי (אנשי המעמד) קורין בתורה מן (בר' א,ט) וי֣אמר אֱֹל ִּ֗הים י ִּ ָׁק ֨וּו ה ַּ֜מי ִּם וגו' ,עד
ישׁי׃֣פ.
ֵ֥וֹם֣שׁל ָֽ
ְ
א,יג)֣וַ ַָֽֽיְ היֶ -ע ֵֶ֥רב֣וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר֣י
ְַׁאר ֑צֹו ויח ְׁ֖מל על־עמֹֽו :עד (יואל ב,כז) וְֹׁלא־י ֵ֥בשּו ע ִּמ֖י לְׁעֹולָׁ ֽם :ס בין הפסוקים ביואל פנוי
(אנשי המעמד קוראים ב) נביאים( .יואל ב,יח) וי ְׁקנֵ ֥א ה֖ ' ל ְׁ
ארץ ישראל מאויבים והדחתם אל הים ,כעין מה שקרה ביום השלישי בבריאה (בר' א,ט) וי֣אמר אֱֹל ִּ֗הים יִּקָׁו֨ ּו ה ַּ֜מי ִּם ְׁ ...ו ֵת ָׁר ֖אה היב ָׁ ָׁ֑שה,

(בר'

(אנשי המעמד קוראים ב) וקורא פרשת המן .וענין הקרבנות ואיזהו מקומן כמו שכתבנו למעלה .התמיד פרק שלישי ,מן אמר להם
הממונה וכו' עד גמירא .וקורא עשרת הדברים.
ֱֹלה֣ים יִּשְׁפֽט( :ואחר כך) כמו שכתוב לעיל (ביום
ת־אל ב ְׁ֖קרב א ִּ
(אנשי המעמד קוראים ב) כתובים( .תהלים פב,א) ִּמז ְׁ֗מֹור ְׁל ָָׁ֫א ָׁס֥ף ֱֽאֹל ִּ֗הים נִּצָׁ ֥ב בעֲד ֵ ֑
א בשבוע) :וקורא אין קדוש כה' כי אין בלתך ,וקורא פטום הקטורת .הלכה ,ונשלמה פרים וכו' ,כמו שכתוב לעיל כל הענין עד הסוף.
ְַׁאר ֑צֹו ויח ְׁ֖מל על־עמֹֽו :עד (יואל ב,כז) וְֹׁלא־י ֵ֥בשּו ע ִּמ֖י לְׁעֹולָׁ ֽם :ס בין הפסוקים ביואל פנוי
(אנשי המעמד קוראים ב) נביאים( .יואל ב,יח) וי ְׁקנֵ ֥א ה֖ ' ל ְׁ
ארץ ישראל מאויבים והדחתם אל הים ,כעין מה שקרה ביום השלישי בבריאה (בר' א,ט) וי֣אמר אֱֹל ִּ֗הים יִּקָׁו֨ ּו ה ַּ֜מי ִּם ְׁ ...ו ֵת ָׁר ֖אה היב ָׁ ָׁ֑שה,
ופסוקים המלמדים על תבואות ,דשא ,עצי פרי (יואל ב,יט) ש ֵל֤ח לָׁכם את־ה ָׁדגָׁן וְׁהתִּ ֣ירֹוש וְׁהי ִּ ְׁצ ָׁ֔הר (יואל ב,כב) ִּכ֥י דָׁ ש ְׁ֖אּו נְׁא֣ ֹות ִּמדְׁ ָׁ ֑בר כִּ ֽי־עֵץ נ ָׁ ָׁ֣שא
ַתּוֹצא֣הָ ָ֝א ֶרץ֣
ִּירֹוש ְׁויִּצְׁהָׁ ֽר :כעין הנאמר בבריאה (בר' א,יב) ו ֨
ֵשיקּו היְׁק ִּ ָׁ֖בים ת ֥
פ ְִּׁרי֔ ֹו תְׁ ֵא ָׁנ֥ה וָׁג֖פן נָׁתְׁ נּ֥ו חֵילָׁ ֽם( :יואל ב,כד) ּו ָׁמל ְׁ֥אּו הג ֳָׁרנ֖ ֹות ָׁ ֑בר ְׁוה ִּ ֥

ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב׃
וֹ֣למינ ֑הוּ֣וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣א ֶ֖
ֹ֧ץ֣עשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣ז ְַרעוֹ-בֶ֖ ְ
֣למינ֔הוּ֣וְ ע ָֽ
ֶ֠דּשֶׁ א֣ע ֣שֶׂ ב֣מַ ז ְ֤ריעַ ֣זֶ ַרע ְ

מֹורה ּומל ְׁ֖קֹוש ב ִָּׁראשֹֽון :בהסברם של
שמְׁחּו בה֣ ' ֱא ֹֽלה ֔
הפסוק ב(-יואל ב,כג) ּוב ְֵׁנ֣י צִּי֗ ֹון ִּג֤ילּו ְׁו ִּ
מֹורה ִּלצְׁדָׁ ָׁ ֑קה ויֹ֣ורד ל ָׁ֗כם ֛גשם ֥
ֵיכם כִּ ֽי־נָׁת֥ן לָׁכ֛ם את־ה ֖
[רש"י] [רד"ק] [מלבי"ם] ע"פ מסכת תענית מלמד על גשמי ברכה בחודש ניסן ובעונה קצרה של אחד עשר יום שפע של תבואות ופירות,
ירדה רביעה ראשונה של גשם בא' ניסן וזרעו ב' ג' ד' ורביעה שניה בה' ואחר י"א יום הקריבו עומר בט"ז ניסן גלוי השגחה פרטית ושנוי
י֣מארת֣
ה ְ
ֱֹלהים֣יְ ֤
מהמהלך הטבעי של ששה חדשי גידול תבואות ,ששם הקב"ה בבריאה ביום הרביעי כנלמד ב(-בר' א,יד) וַיּ֣אמֶ ר֣א ֗
ים֣וּלי ֶָ֖מים֣וְ שָׁ נָֽים׃ בדרך הטבע תנועת המאורות קובעת את
ְ
֣וּלמ֣ וֹע ֲ֔ד
֤וּ֣לאתת ְ
ם֣להַ ְב ֕דּיל֣בֵּ֥ין֣הַ יֶּ֖וֹם֣וּב ֣ין֣הַ ָלּ ֑יְ לָ ה֣וְ הָ י ְ
בּ ְר ֣קיעַ ֣הַ שָּׁ ֔ ַמי ְ
הפעילות האמונית ,את עונות השנה סדרי עבודת השדה והפעילות הכלכלית.
חז" ל קבעו מה יקראו אנשי מעמד בכל יום בשבוע בתורה בנביאים ובכתובים .בתורה קראו את פסוקי הבריאה של היום השלישי ,ובהם

המאמר והברכה לארץ להצמיח ופעולת הארץ המיידית שהצמיחה (אף שאמנם התגלו מעל האדמה רק ביום הששי) ועל כך נאמר (בר' א,יב)֣
ת
י֣מאר ֣
ה ְ
ֱֹלהים֣יְ ֤
ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב׃ זה מורה שיש בצמיחה שתי דרכים .הדרך הטבעית כפי שמתבטאת בפסוק (בר' א,יד) וַיּ֣אמֶ ר֣א ֗
וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣א ֶ֖

וגו' וצמיחה של חדשים אחדים והדרך בהשגחה פרטית שנקבעה בטבע ביום השלישי לבריאה של צמיחה בזמן קצר מאד כגון שמתאים
לקיום מצות הבאת העומר.
(אנשי המעמד קוראים ב) וקורא פרשת המן .היות וביום שלישי נבראו מזונותיו של אדם ובהמתו ושתי דרכי צמיחתם בדרך איטית ובדרך
מהירה שהיא מעל לדרך הטבע ,קוראים בפרשת המן שבה קבלו לחם שמימי ללא צמיחה מן האדמה ,לחם אמונה
ֹור ִּ ֖תי אִּם־ֹלֽא:
ְׁיֹומֹו לְׁמ֧ען אֲנּס֛נּו ֲהי ֵלֵ ְ֥ך בְׁת ָׁ
(שמות בשלח טז,ד) וי֤אמר ה' אל־מ ֔שה ִּהנְׁ ִּ֨ני מ ְׁמ ִּט֥יר לָׁכ֛ם ל֖חם ִּמן־הש ָׁ ָׁ֑מי ִּם ְׁוי ָׁ ָׁ֨צא ה ָׁ ָׁ֤עם וְׁלָׁ ֽקְׁטּו דְׁ בר־יֹ֣ום ב ֔
ת־אל ב ְׁ֖קרב אֱֹל ִּה֣ים יִּשְׁפֽט :והסיבה למזמור זה [בבלי ראש
(אנשי המעמד קוראים ב) כתובים( .תהלים פב,א) ִּמז ְׁ֗מֹור ְׁל ָָׁ֫א ָׁס֥ף ֱֽאֹל ִּ֗הים נִּצָׁ ֥ב בעֲד ֵ ֑
השנה לא,א] על שם שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתו ,ועל עדת ישראל לשמר תבל זאת מקלקול .מזמור תהלים זה ממשיך את
ְׁדָׁקה,
שמְׁחּו בה֣ ' ֱא ֹֽלה ֔
רעיון ותנאי עשיית צדקה הנאמר ע"י אנשי המעמד בנביא (יואל ב,כג) ּוב ְֵׁנ֣י צִּי֗ ֹון ִּג֤ילּו ְׁו ִּ
מֹורה ִּלצ ָׁ ֑
ֵיכם כִּ ֽי־נָׁת֥ן לָׁכ֛ם את־ה ֖
בנביא יואל צדקה משמעה תשובה של הדיינים שלפני כן עשו עוול במשפט שגרם לבצורת ,פגעי ארבה ועוד פגעים שגרמו לרעב ומצוקה.
מֹורה ִּל ְׁצד ָׁ ָׁ֑קה  -כמו יורה ואמר כי נתן לכם לצדקה שעשה עמכם בעברו על פשעכם ופקד
כפירש [רד"ק] (יואל ב,כג) כִּ ֽי־נָׁת֥ן לָׁכ֛ם את־ה ֖
אתכם במטר  .על הדיינים ועלכלל ישראל לחקות את מעשה ה' ית' .מה הוא עושה עמנו צדקה לפנים משורת הדין ,אף עם ישראל יעשו
צדקה – תשובה לה' ואיש עם חבירו לפנים משורת הדין.
[מלבי"ם] (יואל ב,כג) וא"כ תשמחו על כי נתן לכם את המורה לצדקה ,שהארבה הוא היה המורה שלמד אתכם לעשות צדקה במצות

שבין אדם למקום ,באופן שלבסוף תשמחו על שהביא עליכם יסורים שבזה למד אתכם להטיב מעשיכם ,וע"י שלמדתם לצדקה
והטיבותם מעשיכם עי"כ יוריד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון וסר הרעב מעליכם

ֱֹלה֣ים יִּשְׁפֽט[ :רש"י] לראות אם אמת ישפוטו ואתם הדיינים עד מתי תשפטו
ת־א֑ל ב ְׁ֖קרב א ִּ
נושא (תהלים פב,א) ִּמז ְׁ֗מֹור ְׁל ָָׁ֫א ָׁס֥ף ֱֽאֹל ִּ֗הים נִּצָׁ ֥ב בעֲד ֵ
עול .להצדיק זכאי ולא לחייבו כדי לשאת פני רשעים .טט :כי דיין אמת נעשה שותף לבורא ,דיין מקולקל מקלקל את הבריאה [ראב"ע]
ת – חסר אותיות ו"ו שזה מארה.
ימוטו מוסדי ארץ בעבור עיוות הדין  .מביא מארה לעולם כמו שנדרש על מלת (בר' א,יד) ְמאר ֣
שפֽט :וכן הוא אומ' ביהושפט
ֱֹלה֣ים י ִּ ְׁ
ת־א֑ל ב ְׁ֖קרב א ִּ
[תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פ"א,ה"ט] ואומ' (תהלים פב,א) ֱֽאֹל ִּ֗הים נִּצָׁ ֥ב בעֲד ֵ
שפְׁט֖ ּו ִּכ֣י ל ֑ה' ְׁו ִּעמָׁכ֖ם בִּדְׁ ֥בר ִּמשְׁפָׁ ֽט:
ְָׁאד֛ם תִּ ְׁ
שים ִּכ֣י ֹ֧לא ל ָׁ
ש ְׁפ ִּ֗טים ְׁראּו מָׁ ֽה־את֣ם ע ֔ ִּ
(דהי"ב יט,ו) וי֣אמר אל־ה ֽ
[בבלי סנהדרין ז,א] אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל ,שנאמר (תהלים
שפֽט .:וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו  -גורם לשכינה שתסתלק מישראל ,שנאמר (תהלים
ֱֹלה֣ים י ִּ ְׁ
ת־א֑ל ב ְׁ֖קרב א ִּ
פב,א) ֱֽאֹל ִּ֗הים נִּצָׁ ֥ב בעֲד ֵ
ָׁשית ֝ ְׁב ֵ֗ישע י ִָּׁפ֥יחֽ לֹֽו:
יב,ו) ִּמ ֥שד ֲענִּי ִּים מֵַאנ ְַׁ֪קת אבְׁיָ֫ ֹו ִּנ֥ים ע ָׁ ֣תה ָ֭ ָׁאקּום יאמ֣ר ה֑ ' א ִּ ֥
(בר' א,יג) וַ ַָֽֽיְ הי-עֶ ֵֶ֥רב֣וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר – (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכים כעין מידות כ"ב וכ"ג מל"ב מידות (כב) מדבר שחבירו
מוכיח עליו( ,כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו .
ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב׃) מוכיח עליו,
אפשר שכאן הלימוד הראשון הוא מידה (כב) מדבר שחבירו (כאן הכתוב לפניו (בר' א,יב)֣וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣א ֶ֖
שהבורא שם בטבע את הצמיחה המהירה כפי שמתבטאה בנביא יואל.
ת
י֣מאר ֣
ה ְ
ֹלהים֣יְ ֤
א ֗
הלימוד השני הוא מידה (כג) מדבר שהוא ((בר' א,יג) וַ ַָֽֽיְ הי-עֶ ֵֶ֥רב֣וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר) מוכיח על חבירו ((בר' א,יד) וַיּ֣אמֶ ר֣ ֱ֣
וגו') שהבורא שם בטבע את הצמיחה של חדשים אחדים.
ישׁי׃ מונח מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות .כח המצמיח וכח הצומח שהבורא עורר בבריאה ,מקום המים
ֵ֥וֹם֣שׁל ָֽ
ְ
(בר' א,יג) י
והיבשה מוגבלים ע"י הבורא לשמירת התורה ע"י דייני ישראל ועם ישראל .וגם אומות העולם .בהעדר שמירת התורה ושבע מצוות
בני נח הצמיחה נפגעת המים לא מוגבלים למקומם ורעב ופגעים באים על האומות בכלל ועל ישראל בפרט.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

39/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ישׁי׃֣ בשלשה ימים אלו הזכיר ערב ובקר ולא היו שם מאורות שיהיו מחייבין
ֵ֥וֹם֣שׁל ָֽ
ְ
[רבינו בחיי] (בר' א,יג) וַ ַָֽֽיְהיֶ -ע ֵֶ֥רב֣וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר֣י
הערב והבקר ,כי שקיעת האור הוא הערב וזריחתו הוא הבקר ,אמנם הזכיר בשלשתם ערב ובקר ולא כלפי האור ,אלא כלפי הגלגל,
שהוא חוזר ומתגלגל בו ,כי כל חלק מחלקי הרקיע כשהוא עולה הוא לו בקר וכששוקע הוא לו ערב ,אך מיום רביעי ואילך שנבראו
המאורות הזכיר ערב ובקר כלפי האור.

[תורת יחיאל ,בראשית,רב שלזינגר ע"י ,ע'  ,98אוצר החכמה] מסביר את [רבינו בחיי] עיין [מדרש תלפיות ענף בריאת העולם]
"ערב ובקר ר"ל היו כ"ד שעות שהם שיעור ערב ובקר".וצ"ע מגמרא [חגיגה יב] דחשיב עשרה דברים שנבראו ביום הראשון וקא חשיב
מידת יום ומידת לילה ויש גרסא שלא ברא מידת יום ומידת לילה.
(בר' א,יג) וַ ַָֽֽיְ היֶ -ע ֵֶ֥רב֣–֣מקף בתפקיד רב-מצב של ערב ֣וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר – מקף ,בתפקיד רב-מצב של בקר( ,א) ערב ובקר של גלגל השמים
עד תום היום השלישי (ב) ערב ובקר של אור החמה החל מתחילת היום הרביעי .בשניהם בורר תחילה וסוף לאופק ירושלים.
ועוד (בר' א,יג) וַ ַָֽֽיְ הי-עֶ ֵֶ֥רב֣וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר –מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשוה להתרחב כאן לכל חלק מחלקי הרקיע (בחלקיקי
שניות) יש ערב ויש בקר ,ולכל חלק של הארץ (בחלקיקי שניות) יש ערב ויש בקר .
י֣מארת֣וגו' [שם יד] .דע כי האור הראשון לא שימש רק שלשה ימים ראשונים,
ה ְ
ֱֹלהים֣יְ ֤
[ריקאנטי בראשית א] (בר' א,יג) וַ֣֣יּאמֶ ר֣א ֗
וכן אמרו בבראשית רבה [ג ,ו] אורה שנבראת בששת ימי בראשית להאיר ביום אינה יכולה מפני שמכהה גלגל החמה ,בלילה אינה
יכולה מפני שלא נברא להאיר אלא ביום ,והיכן היא מתוקנה לצדיקים לעתיד לבוא ,שנאמר (ישעיה ל,כו) ְׁו ָׁה ָׁי֤ה אֹור־ה ְׁל ָׁבנ ָׁה כְׁא֣ ֹור הֽח ָׁ֔מה
ת־שבר ע ֔מֹו ּומ֥חץ מכ ָׁ֖תֹו י ְִּׁרפָׁ ֽא :ס.
ש ְׁבע ָׁ֔תי ִּם כ ְׁ֖אֹור ִּ
ו ְׁ֤אֹור הֽחמָׁה יִּהְׁי ֣ה ִּ
שבְׁע֣ת הי ִּ ָׁ֑מים בְׁי֗ ֹום ח ֲ֤בש ה' א ֣
[רד"ק] (ישעיהו ל,כ"ו) ולענין הפרשיות האלו לפני הפסוקים הבאים האלה ולאחריהם יראה הענין הזה בימי חזקיהו כמו שפי' ,וכן דעת
שב ְׁ֣עת הי ִּ ָׁ֑מים ,שבעת ימי חנכת שלמה:
הגדול רבי' משה מימון ז"ל ,ופירוש כ ְׁ֖אֹור ִּ
ישׁי׃ מונח מרבה סלוק מגביל ,הגבלה לאופק ירושלים ,הגבלה לכ"ד שעות ,הגבלה על האור שנברא ביום האחד
ֵ֥וֹם֣שׁל ָֽ
ְ
(בר' א,יג) י
ושימש רק שלושה ימים ונגנז( .מקורות אחדים) לימוד שאין לברך על המוגמר עד שיסתים המעשה כמו ביום השלישי על היקוות
המים מיום שני בימים עד יום שלישי והיראות היבשה וסיום הצמיחה.
ם֣להָ ֶ֖איר֣עַ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃
ֱֹלהים֣בּ ְרק֣יעַ ֣הַ שָּׁ ָמ֑י ְ
תּן֣א ָתֵ֛ם֣א ֶ֖֣
בראשית א,יז[֣ :יז]֣וַיּ ֵ֥
קיעַ ֣הַ שָּׁ ָמ֑ים֣
ֱֹלהים֣– מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים כאן כוכבים שלא על כל אחד מהם חל֣בּ ְר ֣
תּן֣א ָתֵ֛ם֣א ֶ֖
בראשית א[,יז]֣וַיּ ֵ֥
ְלהָ ֶ֖איר֣עַ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ היות והמאור הגדול היא השמש והמאור הקטן הוא הירח נראים בארץ אז טעמי (א,יז) מרמזים לכך שלא כל הכוכבים

ברקיע השמים (בבלי חגיגה,יב,ב) מאירים באור הנראה בארץ.
ֶ֖י֣ר ֵ֥קיעַ ֣הַ שָּׁ ָ ָֽמים׃֣[כא]֣וַיּ ְב ָר֣א֣
ם֣שׁ ֶֶ֖רץ֣נֶ ֣פֶ שׁ֣חַ יָּ ֑ה֣וְ עוֹף֣יְ עוֹפ֣ף֣עַל-הָ ָ֔א ֶרץ֣עַ לְ -פּנ ְ
ֱֹלהים֣י ְשׁ ְרצ֣ וּ֣הַ ֔ ַמּי ֶ
בראשית א,פ [כ]֣ וַיּ֣אמֶ ר֣א ֔
֣למינ֔הוּ֣וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣
ם֣למינ ֗ ֶהם֣וְ ֨את֣כָּ ל-ע֤ וֹף֣כָּ נָף ְ
ֱֹלהים֣אֶ ת-הַ תַּ נּינֶ֖ם֣הַ גְּדל֑ים֣וְ א ֣ת֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣הַ חַ יָּ ֣ה֣׀֣הָ ר ֡ ֶמשֶׂ ת֣אֲשֶׁ ר ֣֩שָׁ ְר ֨צוּ֣הַ ֝ ַמּי ְ
א ֣֔
ַמּים֣וְ הָ עֶ֖ וֹף֣י ֵֶ֥רב֣בָּ ָ ָֽא ֶרץ׃֣[כג]֣וַ ַָֽֽיְ הי-עֶ ֵֶ֥רב֣
וּ֣וּרב֗ וּ֣וּמ ְלא֤ וּ֣אֶ ת-הַ מַּ ים֣בַּ יּ ֣֔
ר֣פּ ֣ר ְ
אמ ְ
ֱֹלהים֣ל ֑
ַיְב ֶֹ֧רְך֣א ָתֵ֛ם֣א ֶ֖
ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב׃֣[כב]֣ ו ָ
א ֶ֖
ישׁי׃֣פ ֣
וַ ַָֽֽיְ היֶ֖ -בקֶ ר֣יֵ֥וֹם֣חֲמ ָֽ

בבלי שבת קז,ב ושאר שקצים כו' .הא הורגן  -חייב ,מאן תנא? אמר רבי ירמיה :רבי אליעזר היא ,דתניא ,רבי אליעזר אומר :ההורג
כינה 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 מאילים ,רבי אליעזר סבר :כאילים ,מה אילים שיש בהן נטילת
נשמה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה .ורבנן סברי :כאילים ,מה אילים דפרין ורבין  -אף כל דפרה ורבה .אמר ליה אביי :וכינה אין פרה
ורבה? והאמר מר :יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים!  -מינא הוא דמיקרי ביצי כינים .והתניא :טפויי וביצי
כינים!  -מינא הוא דמיקרי ביצי כינים .והרי פרעוש דפרה ורבה .ותניא :הצד פרעוש בשבת ,רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר! -
אמר רב אשי :צידה אהריגה קרמית? עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע ,אלא דמר סבר :דבר שאין במינו ניצוד  -חייב ,ומר
סבר :פטור .אבל לענין הריגה  -אפילו רבי יהושע מודה.
ֱֹלהים֣
ַיְב ֶֹ֧רְך֣א ָתֵ֛ם֣א ֶ֖
אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  -לא פליגי( .בר' א,כא) וְ א ֣ת֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣הַ חַ יָּ ֣ה֣׀֣הָ ר ֡ ֶמשֶׂ ת ( ...בר' א,כב) ו ָ
וּ֣וּר ֗בוּ מונח מונח מונח פסק פזר – אחד מהם מלמד למקום אחר שהוא הריגה בשבת של שקצים וכד' שפרים ורבים
ר֣פּ ֣ר ְ
אמ ְ
ל ֑

אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין  -לא פליגי .ושניהם לא למדוה אלא מאילים ,רבי אליעזר סבר :כאילים ,מה אילים שיש בהן
נטילת נשמה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה .ורבנן סברי :כאילים ,מה אילים דפרין ורבין  -אף כל דפרה ורבה.

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 ֶ֖
ילם ְמאָ ָדּ ֵ֛
שמות ויקהל לה,ז :וְ ע ֨רת א ֹ֧֣

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 ְ
וְ ע ֨רת – קדמא ,בא מימי בראשית ,וכשם שהוא פרה ורבה מימי בראשית כך כל השקצים ורמשים הפרים ורבים מימי בראשית.
מ ְעלָ ה׃֣ס֣֣ ֣
שׁים֣מ ְל ָ ָֽ
ת֣תּחָ ֶ֖
מים֣וּמ ְכסֵ֛ה֣ע ֵ֥ר ְ
ם֣מאָ ָדּ ֑
יל ְ
שמות ויקהל לו,יט :וַיַּ ֤עַ שׂ֣מ ְכסֶ ה֣לָ ֔אהֶ ל֣ע ֵ֥רת֣א ֶ֖
ת֣האילם֣הַ ְמאָ ָדּ ֔מים֣וְ֣אֶ ת-מ ְכסֶ֖ה֣ע ֣רת֣הַ ְתּחָ שׁ֑ים֣וְ ֶ֖את֣פָּ ֵ֥רכֶ ת֣הַ מָּ ָ ָֽסְך׃֣ ֣
ה֣עוֹר ָ ָֽ
֤
שמות פקודי לט,לד :וְ אֶ ת-מ ְכ ֞ס
ֱֹ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 ֔
ֶשׁ ֶֶ֖רץ֣נֶ ֣פֶ שׁ֣חַ יָּ ֑ה֣וְ עוֹף֣יְעוֹפ֣ף֣עַל-הָ ָ֔א ֶרץ֣עַ לְ -פּנ ְ
ֱֹלהים֣כּיָֽ -טוֹב׃
ינהוּ֣וַיַּ ֵ֥ ְַֽרא֣א ֶ֖
֣למ ֔
ם֣למינ ֗ ֶהם֣וְ ֨את֣כָּ ל-ע֤ וֹף֣כָּ נָף ְ
הַ חַ יָּ ֣ה֣׀֣הָ ר ֡ ֶמשֶׂ ת֣אֲשֶׁ ר ֣֩שָׁ ְר ֨צוּ֣הַ ֝ ַמּי ְ
פסוק (בר' א,כא) מכיל כמאמר [בבלי שבת קז,ב; 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 ר ֣֩שָׁ ְרצ֨ וּ֣הַ ֝ ַמּי ְ
אם מלת ְלמינ ֗ ֶהם מתיחסת לא רק ל-וְ א֣ת֣כָּ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣הַ חַ יָּ ֣ה֣׀֣הָ ר ֡ ֶמשֶׂ ת֣אֲשֶׁ ר ֣֩שָׁ ְ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)
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.3

בראשית נח ו,ט (התש"פ)

הסבר נוסף לרישא של הפסוק
תּחַ ת֣הַ שָּׁ ָמ֑ים֣ ֣
֣רוּחַ ֣חַ ֔יּים֣מ ַ ֶ֖
שׂר֣אֲשֶׁ ר־בֹּו ֣
ץ֣לשַׁ ח ֣ת֣כָּ ל־בָּ ֗ ָ
בראשית נח ו,יזַ :ואֲנ֗י֣הנְ ני ֣֩מ ֨ביא֣אֶ ת־הַ מַּ בֵּ֥ וּל֣מַ ים֣עַ ל־הָ֣ ָ֔א ֶר ְ
ֵ֥כּל֣אֲשֶׁ ר־בָּ ָא ֶֶ֖רץ֣יגְ וָ ָֽע:
(בר' נח ו,יז) ַואֲ֣֗ני֣הנְ ני ֣֩מ ֨ביא֣אֶ ת-הַ מַּ בֵּ֥ וּל֣אֶ ת־הַ מַּ בֵּ֥ וּל֣מַ ים֣עַ ל־הָ ָ֔א ֶרץ
(בר' נח ו,יז) ַואֲ֣֗ני֣–֣רביע ,ארבעה לימודים או דברים .רביע – כלי יקר ואמרו חז"ל (כתובות ל א) אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין

דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב חנק או טובע בנהר וכו' ,נמצא שדור המבול שנכשלו באשת איש שמיתתם בחנק דין הוא
שיטבעו במים,
רביע – כלי יקר  ...טעם לדינם של דור המבול ,לפי שחטאו בעבודה זרה וזנות וגזל  ...ואמר על הגזל שבכפים כי ברא הקב"ה כל
אצבע ואצבע לתשמישו כדאיתא בגמרא [כתובות ז,ב] ורצה הקב"ה שלא יכנס שום אצבע בגבול חבירו ,וזה הגוזל מחלל קדושת
ידיו  .אפשר כי מדבר בשלוש עבירות ובחילול קדושת ידים.
הנְ ני ֣֩– תלישא-קטנה בתפקיד של מחיצה[ ,כלי יקר] נאמר ב[-בבא בתרא טז,א] שלכל טיפה יש דפוס בפני עצמה ,וכמלא נימא יש בין
כל טיפה וטיפה כדי שלא תכנס אחת בגבול חברתה .וזה הגוזל ונכנס בתחום חבירו דין הוא שיהפכו עליו גשמי ברכה למבול כי אז
כל הטיפות מתערבין :כאן כיון שגזלו פרצו תחומים וגבולות לכן הביא הקב"ה עליהם עונש במבול הנגרם כאשר טיפת מים נכנסת אל

תוך גבולה של טיפה אחרת.
(בר' נח ו,יז) מ ֨ביא֣אֶ ת-הַ מַּ בֵּ֥ וּל֣מַ ים֣עַ ל־הָ ָ֔א ֶרץ – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה נשמע
שהמבול יבוא מיד במאמר .בפועל נח הזהיר את העולם  120שנה לחזור בתשובה ,תוך שהוא בונה את התיבה,
ם .טעם לדינם של דור המבול ,לפי שחטאו בעבודה זרה וזנות וגזל ,כי בעבודה
[כלי יקר] (בר' נח ח,יז) ַואֲ֣֗ני֣הנְ ני ֣֩מ ֨ביא֣אֶ ת-הַ מַּ בֵּ֥ וּל֣מַ י ֣

זרה כתיב (ירמיה ב יג) אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו המים .בעוון גילוי עריות ,כי הבא
על אשת איש מיתתו בחנק ,ואמרו חז"ל (כתובות ל א) אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב
חנק או טובע בנהר וכו' ,נמצא שדור המבול שנכשלו באשת איש שמיתתם בחנק דין הוא שיטבעו במים ,וכמו שנאמר (תהלים לב,ו)
ל־זאת י ִּ ְׁתפ ֵֶּ֬לל כָׁל־ ָׁח ִּ֨סיד׀ אֵליָך ל ְֵׁעַ֪ת ְָׁ֫מ ֥צא ודרשו חז"ל [ברכות ח א] זו אשה ,וסמוך ליה (תהלים לב,ו) ֗רק ָ֭ ְׁלשֵטף ֣מי ִּם ר ִּ ֑בים ֝ ֵא ָׁ֗ליו ֹל֣ א יגִּ ֽיעּו:
ע ֡
מכלל שבהעדר האשה מאחר שאינו ניצול מעבירה יגיעו אליו שטף מים רבים .בעוון הגזל ,לפי שכל גוזל נכנס לתוך תחום חבירו על
כן דין הוא להביא עליהם שטף מים רבים כי אז כל טיפה נוגעת בחבירתה ונכנסת אל תוך גבולה ,לפי שבגשמי ברכה נאמר (איוב לח
כה) מִּ ֽי־פ ִּ֣לג ל ֣שטף תְׁ ע ָׁ ָׁ֑לה ,מכאן למידין [בבא בתרא טז,א] שלכל טיפה יש דפוס בפני עצמה ,וכמלא נימא יש בין כל טיפה וטיפה כדי
שלא תכנס אחת בגבול חברתה .וזה הגוזל ונכנס בתחום חבירו דין הוא שיהפכו עליו גשמי ברכה למבול כי אז כל הטיפות מתערבין:
ָׁה־אֹור ... .וקרוב
ועל זה מסיק במסכת [תענית ז,א] אמר רבי אמי אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזל שנאמר (איוב לו לב) על־כ ֥פי ִּם ִּכּס ֑
בעיני לומר שרבי אמי בדור המבול ידבר  ....ואמר על הגזל שבכפים כי ברא הקב"ה כל אצבע ואצבע לתשמישו כדאיתא בגמרא
[כתובות ז,ב] ורצה הקב"ה שלא יכנס שום אצבע בגבול חבירו ,וזה הגוזל מחלל קדושת ידיו וגו'
(בר' נח ו,יז) מ ֨ביא֣אֶ ת-הַ֣מַּ בֵּ֥ וּל֣מַ ים֣עַ ל־הָ ָ֔א ֶרץ – קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל ,לכתחילה בני נח
אזהרתם מלאו בלבד זוהי מיתתם .בפועל נח הזהיר את העולם  120שנה לחזור בתשובה ,תוך שהוא בונה את התיבה,
ועוד לכתחילה בני נח נהרגים על ארבע לאווים מהשבע שנצטוו עליהם  ,בפועל על כל שבעה המצוות שנצטוו

ועוד בפועל נהרגים רק על מצוות שה' ציווה לנביאיהם .אבל המצוות שלא ציוה לנביאיהם ,אלא שכתוב בתורה שבני נח מצווים
עליהן ,אינם נהרגים עליהן,

(בר' נח ו,יז) ַואֲ֣֗ני֣–֣רביע ,לרב ששת ארבע עבירות עליהן נהרג בן נח שפיכות דמים ,גלוי עריות ,ברכת השם ,עבודה זרה.

רב הונא ורב יהודה וכל תלמידי רב אמרו שעל כל שבע המצוות בן נח נהרג ,שכיון שגילתה התורה באחת מהן ,בשפיכות דמים,
שנהרג ,הוא הדין לכולן .410הלכה שנהרג בכולן.411
[אנציקלופדיה תלמודית כרך ג ,בן נח [המתחיל בעמוד שמח טור ]]2

עונשם ושכרם .נחלקו אמוראים על איזו מהמצוות בן נח נהרג :רב יוסף בשם בי רב אמר על שלש מצוות ,על שפיכות דמים ,על גילוי
עריות ועל ברכת השם .על שפיכות דמים ,שנאמר :שפך דם האדם באדם דמו ישפך ,405על גילוי עריות וברכת השם ,שכן נאמר בהם
בפרשת חיובם של ישראל :איש איש ,406לרבות הנכרים שיהיו במיתה כישראל . 407רב ששת בשם בי רב אמר אף על עבודה זרה נהרג,
שגם בעבודה זרה נאמר :איש איש ,408לרבות הנכרים למיתה . 409רב הונא ורב יהודה וכל תלמידי רב אמרו שעל כל שבע המצוות בן
נח נהרג ,שכיון שגילתה התורה באחת מהן ,בשפיכות דמים ,שנהרג ,הוא הדין לכולן .410הלכה שנהרג בכולן .411וזוהי שאמרו :בני נח
אזהרתם זוהי מיתתם , 412שישראל לפעמים יתחייב קרבן ולפעמים מיתה ולפעמים אינו מתחייב כלום אלא שעבר על מצות המלך
ונשא עונו ,אבל בני נח כשיעברו על כל אחת ממצוותיהם יתחייבו לעולם מיתה ,413אלא שנחלקו ראשונים אם אזהרתם מלאו בלבד
זוהי מיתתם ,ולא על ביטול עשה שבמצוות אלו ,או שכל מה שהוזהרו חייבים מיתה .414ויש מפרשים "אזהרתם זוהי מיתתם" ,שכל
מקום שאמרו חכמים בבני נח שהם מוזהרים נתכוונו לומר שהם חייבים מיתה .415ולא אמרו אזהרתם זוהי מיתתם אלא באזהרה
שהוזהרו הם ולא באזהרה שלנו , 416שאם אנו למדים החיוב לבן נח מריבוי שיש באזהרה של ישראל ,ובישראל עצמם אין חיוב מיתה,
אף הם אינם חייבים , 417ולכן אינם חייבים מיתה על עשיית עבודה זרה כשלא עבדוה ,שישראל אינו נהרג בעשייה זו אלא לוקה ואין
מלקות לבני נח ,418וכן לר' יצחק אינם חייבים בברכת השם בכינוי ,להסוברים שישראל אינו חייב בכינוי ,ולר' מייאשא שמחייב
הוצרכנו לריבוי מיוחד מן הכתוב על זה . 419על שאר איסורים של בני נח ,כגון על הכלאים ועכו"ם ששבת או שלמד תורה או שהכה
את ישראל , 420אינם נהרגים ,לפי שאינם נהרגים אלא על שבע המצוות בלבד .421ויש שהסבירו שאין בני נח נהרגים אלא על אותן
מצוות שציוה ה' לנביאיהם וציוה שבניהם ישמרו אותן ,והודיע אחר כך למשה שכבר נצטוו על ידי נביאיהם ,אבל המצוות שלא ציוה
לנביאיהם ,אלא שכתוב בתורה שבני נח מצווים עליהן ,אינם נהרגים עליהן ,ולכן עכו"ם ששבת ,שלימוד איסור השביתה הוא מיום
ולילה לא ישבותו ,422ולא נזכר שה' אמר זה לנח ,אלא ויאמר ה' אל לבו ,423וכן לימוד תורה והרכבה והרבעה והכאת ישראל ,שלא
מצינו שה' ציוה עליהן לנביאיהם ,אינם נהרגים .424ויש מהראשונים שכתב שאף על השביתה נהרגים ,שהרי הוזהרו בלאו של לא
ישבותו ,ואמרו על לאו זה אזהרתם זוהי מיתתם.425
426
ציוה משה רבנו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בהן בני נח ,וכל מי שלא יקבל אותן יהרג .
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שׁי־בָ ֶניֶָ֖ך֣א ָ ָֽתְּך:
בה֣אַ ֕ ָתּה֣וּבָ ֶניֵָ֛ך֣וְ א ְשׁ ְתָּךֵ֥ ֣וּנְ ָֽ
יתי֣א ָתְּ֑ך֣֣֣֣֣֣֣֣ וּבָ אתָ ֣אֶ ל־הַ תּ ָ֔
ת־בּר ֶ֖
ְ
בראשית נח ו,יח :וַהֲקמ ֵ֥תי֣אֶ
אֶ ל-הַ תּ ָ֔בה֣אַ ֕ ָתּה – גי'  848 = 406 + 412 + 31הפרש מ"תקעו" 272 = 848 – 576

ע"פ אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל .ער"ב שנה ( )272לפני תום האלף הששי בשנת התשכ"ח מסתים שלב ימות חבלי משיח ,מתחיל
שנות הגאולה .לבדוק ב(-שמות בשלח טז,ו) ֕ערב וִּ ֽידע ְׁ֕תם .ב 848-הי"א אר"ץ ישרא"ל
הֹוצ֥יא אתְׁ כ֖ם מֵא֥רץ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם:
(שמות בשלח טז,ו) וי֤אמר משה וְַׁאה ֲ֔רן אֽל־כָׁל־ב ְֵׁנ֖י יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ֕ערב וִּ ֽידע ְׁ֕תם ִּכ֧י ה֛ ' ִּ
ֶ֖ה֣י ְהיָֽ וּ:
ה֣להַ חֲ י֣ת֣א ָתְּ֑ך֣ז ָָכֵ֥ר֣וּנְ ק ָב ָֽ
ב ְ
כּל֣תָּ ֵ֥ביא֣אֶ ל־הַ תּ ָ ֶ֖
ר֣שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣ מ ֵ֛
שׂ ְ
י֣מכָּ ל־בָּ ֞ ָ
ל־הָ חַ ָֽ
בראשית נח ו,יטּ֣ :ומכָּ ֠
ֶ֖ה֣למינ ֑הוּ ֣
ל֣רמֶ שׂ֣הָ א ֲָד ָמ ְ
֣למי ָנ֔הּ֣מ ֵ֛כּ ֶ ֵ֥
וֹף֣למינ֗הוּ֣וּמן-הַ ְבּהמָ ה ְ
ְ
בראשית נח ו,כ֣ :מהָ ע֣
ֶ֖יָך֣להַ חֲ יָֽ וֹת׃ ֣
ְ
ָבאוּ֣א ֶל
כּל֣י ֵ֥
֣ ְשׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣מ ֵ֛
ח־לָךֵ֛ ֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְב ָעֶ֖ה֣א֣ישׁ֣וְ א ְשׁתּ֑ ֹו֣ ֣
ְ
ה֣תּקַּ
הֹור ָֽ
ה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
בראשית נח ז,ב :מ ֣כּל׀֣הַ ְבּ ֣
ם֣אישׁ֣וְ א ְשׁ ָֽתֹּו֣ :
וא֣שׁנַ ֶַֽ֖י ֵ֥
ְ
ה֣ה
ֵ֛
ר
א֣טה ָ ֵ֥
ר֣ל ְ
֣
אשֶׁ
וּמן־הַ ְבּה ֡ ָמה֣ ֠ ֲ

[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית  -נח ו]

֣למ֣י ָנ֔הּ  .מלמד שאפילו העופות והבהמות אסר עליהם פריה ורביה :שלשה שימשו בתבה
וֹף֣למינ֗הוּ֣וּמן-הַ ְבּהמָ ה ְ
ְ
(בר' נח ו,כ)֣מהָ ע֣
וכולן לקו .חם ,ועורב ,וכלב .חם לקה בעורו .עורב שאין משמש כשאר העופות אלא רוקק הזרע בנקבה .כלב נקשר בשימושו עם
כּל .יכול אפילו טהורים יבואו שנים ,ת"ל שבעה שבעה ,אם כן למה נאמר
ר֣שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣מ ֵ֛֣
שׂ ְ
י֣מכָּ ל־בָּ ֞ ָ
ל־הָ חַ ָֽ
הנקבה :ד"א (בר' נח ו,יט) ּו מכָּ ֠
שנים מכל ,זוגות מכל ,שאפילו הטהורים היו זוגות שבעה שבעה שהן שבעה זוגות:
רש"י (כ) מהעוף למינהו  -אותן שדבקו במיניהם ולא השחיתו דרכם ,ומאליהם באו,ז וכל שהתיבה קולטתו הכניס בה:
וֹף֣למינ֗הוּ אותן שדבקו במיניהם ולא השחיתו .דאם לא כן ְלמינ֗הוּ למה
ְ
[רבי אליהו מזרחי פר' בראשית  -נח פ"ו] (בר' נח ו,כ)֣מהָ ע֣
לי .ופירוש "ולא השחיתו" שלא נעברה בהן עבירה ,כלומר שלא היו אלו מאותן שהרביעו עליהם "בהמה על חיה ,וחיה על בהמה,
והכל על אדם" ,שבפרק חלק (סנהדרין קח) אמרו בפירוש" ,שלא נעברה בהן עבירה":
ומאליהן באו וכל שהתיבה קולטתו כו' .בפרק חלק (סנהדרין קח ב) .דאם לא כן מנא ידע.
ח־לָךֵ֛ ֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְב ָעֶ֖ה֣א֣ישׁ֣וְ א ְשׁתּ֑ ֹו ,אישות לבהמה מי אית לה? אמר רבי
ְ
ה֣תּקַּ
הֹור ָֽ
[בבלי סנהדרין קח,ב] (בר' נח ז,ב) הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאותם שלא נעבדה בהם עבירה .מנא ידע?  -אמר רב חסדא :שהעבירן לפני התיבה ,כל שהתיבה
קולטתו  -בידוע שלא נעבדה בהם עבירה ,וכל שאין התיבה קולטתו  -בידוע שנעבדה בה עבירה .רבי אבהו אמר :מאותן הבאין
מאיליהן.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.4

בראשית נח ו,ט (התשפ"א)

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 ָ ֗
[תורה תמימה] (ז,ב) א֣ישׁ֣וְ א ְשׁתּ֑ וֹ֣ -אישות לבהמה מי אית לה (האם לבהמות יש חיי משפחה כמו לבני אדם?) ,א"ר אבהו[ ,אמר קרא
(בר' נח ז,טז) וְ הַ בָּ ֗אים] מאותן שבאו מאליהןא) [סנהדרין ק"ח ב'] :מסביר [תורה תמימה הערה א] כונת הקושיא אישות לבהמה מי אית

לה ,משום דנקבה אחת נזקקת לכמה זכרים (ממינה עד שתתעבר ,וגם אין לה קביעות מעונה לעונה) ,וממילא לא שייך בהו חיי אישות.
ומשני ר' אבהו ,מאותן שבאו מאליהן אל התבה ,וידע נח שאלה חיים חיי איש ואשתו ,היינו שאינן מזדווגין לזולתן ,ולכן באו זוגות
זוגות ,והיתה זה בהשגחת ה' שבאו רק אלה .ונראה שחסר כאן בדברי ר' אבהו המלות אמר קרא וְ הַ בָּ ֗אים ,שכן בסמוך פסוק ח' דריש
ג"כ מאותן שבאו מאליהן ,ומסמיך שם על לשון וְ הַ בָּ ֗אים שבפסוק ט"ז ,שכן משמע לי' לשון זה שהיו שבאו מאליהן ,יעו"ש ,ולכן
הוספנו במוסגר כאן אמר קרא וְ הַ בָּ ֗אים  .ובגמרא כאן איתא עוד תירוצים לקושיא זו אישות לבהמה וכו' והעתקנו דרשת ר' אבהו
שהוא בתרא וגם הוא מסמיך על לשון הפסוק:

הוֹרה – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,תבנית הטעמים מונח לגרמיה מלמדת על כעין שתי קריאות
(ז,ב) מ ֣כּל׀֣הַ ְבּה ָמ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
הוֹרה
הוֹרה( ,ב) קריאה עם פסק (ז,ב) מ ֣כּל׀ הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
(א) קריאה ללא פסק מ ֣כּל֣הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
הוֹרה ,צריכה להילמד בשלבים.
(א) קריאה ללא פסק מ ֣כּל֣הַ֣ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
הוֹרה המנותק ע"י הפסק ממלת (ז,ב) מ ֣כּל׀ מצורף למלת (ז,ב) מ ֣כּל׀ וכאילו כתוב (ז,ב) מ ֣כּל֣הַ ְבּה ָמ֣ה֣
(שלב א) הכתוב הַ ְבּה ָמ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗

הוֹרה
הוֹרה֣׀ הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
הַ ְטּ ָ ֗
הוֹרה ובאה ללמד שאכן (ז,ב) מ ֣כּל֣
כּל׀ מנוקדת בחולם חסר כי היא הייתה מנותקת מהכתוב הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
(שלב ב) מלת (ז,ב) מ ֣
הוֹרה֣׀ שבארץ באו רק שבעה זוגות .טעם פסק כאילו בסוף כתוב זה ,מייחד את שבעה הזוגות האלו שהיה להם קביעות
הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗

של זכר ונקבה ,כעין חיי משפחה של האדם .הקב"ה נתן בהם תכונה זאת כהכנה לתפקידם אחרי המבול ובגלל תכונה זאת באו מאליהם
הוֹרה.
והתיבה קלטה אותם ולא את שאר הַ ְבּה ָמ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
הוֹרה מלמדת על שאר הבהמה הטהורה שבארץ שקרו לה תקלות אחדות כתוצאה
כּל׀ הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
(ב) קריאה עם פסק (ז,ב) מ ֣
הוֹרה – מונח רביע
מהשחתת האדם את מידותיו ,אפשר שהן חלק מהלימודים המרומזים בתבנית הטעמים של (ז,ב) ֣הַ ְבּה ָמ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים.
(א) [מדרש אגדה (בובר)] מזימה שבא (בהמה) על שאינו מינו( :ב) הצעת טט :מתקלה (א) נפסלת הבהמה הרובעת ונפסלת הבהמה
הנרבעת (ג) [סנהדרין ק"ח ב'][ :פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (ז,ב) א֣ישׁ֣וְ א ְשׁתּ֑ וֹ( .באו) מאותן שלא נעבדה בהן עבירה  ...נאמר
בבהמה (ז,ב) א֣ישׁ֣וְ א ְשׁתּ֑ וֹ לפי שהיו נרבעים (ע"י אדם ולכן לא באו),
שה ֹלֽא־תע ֲ֞מד ִּל ְׁפ ֵנ֧י ְׁבהֵמָׁ ֛ה ל ְִּׁרב ָׁ ְׁ֖עּה ת֥בל הּֽוא :רישא של הפסוק מזהיר
ְָׁאה־בּה ְׁו ִּא ֗ ָׁ
ש ָׁכבְׁתְׁ ָך֖ ְׁל ָׁטמ
(ד) (וי' אח"מ יח,כג) ּו ְׁבכָׁל־ ְׁבהֵמָׁ ֛ה ֹלא־תִּ ֵת֥ן ְׁ
ָׁ ֑
איש שלא יעבור על מה שעשו לבהמות לפני המבול ,סיפא של הפסוק מזהיר אשה שלא תגרום לבהמה מכשלה .לפני המבול נפסלו
הבהמה הנרבעת ע"י אדם והבהמה הרובעת איש או אשה.
(ה) הצעת טט :אפשר שמתרבית גם הבהמה הנעבידת.
(ו) דבר נוסף שאפשר ללמוד מתבנית טעמים זאת [ילקוט שמעוני תורה פרשת נח רמז נג] ועד שלא באו ימי המבול היו הטמאין
הוֹרה וגו' ,
כּל׀ הַ ְבּה ָמ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
מרובין מטהורין צוה הקדוש ברוך הוא להרבות הטהורין ולמעט הטמאין וא"ל (ז,ב) מ ֣

ה֣תּקַּ חְ -לָךֵ֛ ֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה.... .היה מספיק שיקח שנים
הוֹר ָֽ
בפירוש הצוי לנח נאמר[ :רבינו בחיי] (בר' נח ז,ב) מ ֣כּל׀֣הַ ְבּה ָמ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
שנים לקיום המין ,אבל צוהו שיקח מהם שבעה לצורך קרבן .והנה החשבון הזה מוכרח בסוד הקרבנות .וכבר ידעת מחכמתו של
בלעם ,שארז"ל (דב' וזה"ב לד) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ,בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומנו בלעם ,צוה לבלק ואמר
(במדבר כג) בנה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים ,ואמר עוד (במדבר שם) את שבעת המזבחות ערכתי:

[התורה והמצוה] מרחיב ההסבר על הקרבנות על עולות וחטאות על חם ואשתו

בטעמ ים פזר תלישא עסקנו בשנים קודמות .בעקבות העיון בפסק מצאנו את הדבר הבא העשוי להיות קשור לטעם פזר.

הוֹרה למדנו שלמד נח תורה .קשה שהרי אמרינן
[ פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא)] (בר' נח ז,ב) מ ֣כּל׀֣הַ ְבּה ָמ ֣ה֣הַ ְטּ ָ ֗
בזבחים העבירם לפני התבה וכו' דמשמע דלא הוה ידע טמא וטהור אלא מתוך קליטת התבה וי"ל דהתם (בהעברה לפני התבה) מיירי
בדבקים במינם ושאינן דבקים במינן והיינו טמאים וטהורים שכן מצינו לשון טומאה גבי עריות כדכתיב בסוף פרשת עריות (וי' אח"מ
ָׁל־אלה (טט[ :בבלי סנהד' פא,א] אמר ליה רבי עקיבא  ...באחת מכל אלה) ולעניין זה הוצרכה קליטת התבה אבל
יח,כד) ַאל־תִּ ֽטמ ְׁ֖אּו ְׁבכ ֵ ֑
טומאה וטהרה דאיסורי מאכלות מן התורה ידע אותן והבחין ביניהם שלמד נח תורה כדפי' רש"י:
אפשר שיש כאן עוד לימוד לטעם פזר שמי שאינו דבק במינו מטמא עצמו רוחנית ובזכר זה בנוסף על טומאת קרי.

֑ה֣֣֣֣֣֣לחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣כָ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֣
ְ
בראשית נח ז,ג :גַּ ֣ם֣מעֹ֧ וֹף֣הַ שָּׁ ַמֵ֛ים֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְב ָעֶ֖ה֣ז ָָכ ֣ר֣וּנְ ק ָב

[בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לב סימן ד]  ...גַּ ֣ם֣מעֹ֧ וֹף֣הַ שָּׁ ַמֵ֛ים֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה ,אם תאמר ז' מכל מין נמצא אחד מהן
שאין לו בן זוג ,אלא שבעה זכרים ושבעה נקבות ,לא שאני צריך להם ,אלא (ז,ג) ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע֣עַלְ -פּנֵ֥י֣כָ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃
[תורה שלמה כ] (ז,ג) גַּ ֣ם֣מעֹ֧ וֹף֣הַ שָּׁ ַמֵ֛ים֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה֣כן בפס"ז כאן ,ועי' לעיל פ"ו מאמר רי (על פסוק (בר' נח ו,יט) ּו ִּמכָׁל־ ֠ ָׁהחי
מִּ ֽכָׁל־ ָׁב ֞ ָׁשר ש ְׁ֧ני ִּם מ ִּ֛כל תָׁ ִּב֥יא אל־התֵ ָׁ ֖בה לְׁהחֲי֣ת א ָׁ ִּ֑תְך זָׁכָׁ ֥ר ּונְׁק ָׁ ֵ֖בה ִּי ֽ ְׁהיּֽו[ :תו"ש רה] [ב"ר לא] א"ר הושעיא אפילו רוחות נכנסים עם נח אל
התיבה ,שנאמר (בר' נח ו,יט) ּו ִּמכָׁל־ ֠ ָׁהחי מאותן שנבראו להם נפשות ולא נברא להם גופין

((ו,יט) ּו ִּמכָׁל־ ֠ ָׁהחי – מקף כבורר בין טהורים ובין שלא טהורים ,מקף כבורר בין בעלי גוף ובין נפשות ללא גופין ,תלשא בתפקיד (א)

עקירת מחיצת הגוף( ,ב) בתפקיד שיעור הראם כהמשך [ב"ר לא] ר' יהודה אומר ראם לא נכנס עמו  ...ר' נחמיה אמר לא ראם ולא
גוריו ,אלא קשרו נח בתיבה והיה מתלים תלמים כמן טבריא לסוסיתא (כל רוחב ים כנרת ועוד  2ק"מ מזרחה) [תו"ש רי]  ...יכול
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אפילו טהורים יבואו שנים? ת"ל (ז,ב) שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה אם כן למה נאמר (ו,יט) ש ְׁ֧ני ִּם מ ִּ֛כל זוגות מכל שאפילו הטהורים היו זוגות
(ז,ב) שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה ,שהן שבעה זוגות[.פס"ז נח]
בפער"ז הקשה בשם רבינו בכור שור למה ז' זכרים הלא יספיק זכר א' לכמה נקיבות וכ"ש בעופות וי"ל שמכח זה הבין נה להקריב
עולות דווקא שבאות דווקא זכרים ועי' לקמן (נח ח,כ)

(בר' נח ו,יט) ש ְׁ֧ני ִּם מ ִּ֛כל תָׁ ִּב֥יא אל־התֵ ָׁ ֖בה – דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין ,כאן זוגות
זכר ונקבה בבעלים חיים טהורים ובבעלי חיים שאינם טהורים ,חיות בהמות ,עופות ,וכנראה גם חסרי הגוף.
שר שְׁ נ֧יִּם מ ִּ֛כל תָׁבִּ ֥יא – גרשיים  ...תביר בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר.
ועוד יש ללמוד מתבנית הטעמים של (בר' נח ו,יט) מִּ ֽכָׁל־ ָׁב ֞ ָׁ
אפשר שהלהחמיר הוא שהקרבנות לה' של נח היו עולות זכרים בלבד,
ולהקל שלדורות קרבנות בני נח הם כנאמר ב[-תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פ"א,ה"ז] לוקחין מן הגוים קרבנות צבור בכסף

ומקבלין מהן עולות ושלמים עופות ומנחות עצים ולבונה ומלח דברי ר' יוסה הגלילי אמ' לו ר' עקיבא אפי' אתה יושב ודורש כל
היום אין מקבלין מהן אלא עולה ושלמים בלבד אין מקבלין מהן נדבה להקדיש בדק הבית ואם הקדישו הקדישן הקדש
העולה היא כליל למזבח ואין לבעלים בה שום חלק.

שלמים של גוי [תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק פ"ג,הי"א] גוי שהביא שלמיו נתנן לישראל ישראל אוכלן נתנן לכהן
הכהן אוכלן גר שמת וביזבזו ישראל את נכסיו ואחר כך נודע שהן של הקדש מוציאין מידן.
(ז,ג) גַּ ֣ם – מונח עשוי לרמז ללמוד את תבנית הטעמים הבאה יותר מפעם אחת מעֹ֧ וֹף֣הַ שָּׁ ַמֵ֛ים֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה֣– דרגא תביר מרכא
טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין ,אפשר שזה כמו הלימוד ב(-בר' נח ו,יט)  ,כאן זוגות זכר ונקבה בעופות
טהורים ועופות שאינם טהורים ,אפשר שהלימוד הנוסף בעופות הוא בקרבנות שכל העופות הטהורים לקרבן פטורים מתמות (יכולים
להיות בעלי מום) ומזכרות (יכולים לבוא נקבות)( .ז,ג) הַ שָּׁ ַמֵ֛ים֣שׁ ְבעָ ֵ֥ה֣שׁ ְבעָ ֶ֖ה֣– תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל
חלק מהם לא חל ענין או הלכה מסוימת ,כאן עופות לא באים כקרבן נדבת צבור .ראה [ויקרא ,דבורא דנדבה פרשה ו סוף פרק ז ,כל
הפרק ובפרט משנות ה – ט]
(ז,ג) ז ָָכ ֣ר֣וּנְ ק ָב֑ה – מונח מרב ה אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות בעופות כגון שרק אלו שחיו עם בני מינם ,לא בעלי מום ,תמים
(=שלמים ,שאינם חסרי איבר) שבמצוות הבתורה לישראלי מותר להביא עוף בעל מום אבל לא חסר איבר.
[בבלי קידושין כד ,ב][בבלי זבחים קטז,א] ותנא תונא :תמות וזכרות בבהמה ,ואין תמות וזכרות בעופות; יכול יבשה גפה ,נקטעה
רגלה ,נחטטה עינה? ת"ל :מן העוף  -ולא כל העוף.
תמות [רמב"ם איסורי מזבח פ"ג ,ה"א] אין המומין פוסלין בעוף וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף שלא נאמר תמים זכר אלא בבהמה

בלבד ,בד"א במומין קטנים אבל עוף שיבש גפו או נסמית עינו או נק טעה רגלו אסור לגבי המזבח שאין מקריבין חסר כלל ,וכן אם
נולד בו אחת מן הטריפות שאוסרין אותה באכילה הרי זה נפסל לקרבן.
[תורה תמימה] (בר' נח ז,ג) ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע֣ -למעוטי זקן וסריסב) [ע"ז ו' א']:
[תורה תמימה הערה ב] שאין יולדין .ואף על פי דבסוף פרשה הקודמת כב ר ממעטינן מלשון להחיות אתך שלא יביא טריפה ,וקיימא

לן דטריפה אינה יולדת ,וא"כ אנו יודעין שלא יביא זו שאינה יולדת ,ולמה לי עוד המעוט (ז,ג) ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע ,אך י"ל דאי מאתך הוה
אמינא דמעוט טריפה אינו משום דאינה יולדת אלא משום דאינה חיה י"ב חודש [שיעור זמן המבול] ואפשר שתמות בתבה ,והלשון
אתך משמע שתהי' אתו בצות' חדא והיינו זה שחי ומתקיים ,אבל זקן וסריס כיון שחיים הם יקח אתו ואף על פי שאין יולדים ,קמ"ל
(ז,ג) ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע  ,ומכיון דאינם בכלל לחיות זרע הרי הם כטריפה ולא יקח אותם .וע"ע בתוס' בסוגיא :וב[-בראשית רבה (וילנא) נח
פר' לב,ח (בר' נח ז,יג)]  ...אמר רבי אלעזר בשם רבי אסי לחבריה ,פרט למורטיא ולקטעיא שהן פסולין לקרבנות בני נח ,והבאים זכר
ונקבה ,א"ר אסי פרט לסרוחין ולמחוסרי איברים שפסולים לקרבן בני נח,

נח נצטוה לקחת בעלי חיים טהורים למטרת קרבנות ולמטרת פריה ורביה בלבד .ולקחת בעלי חיים לא טהורים לפריה ורביה בלבד.
תבנית הטעמים (ז,ג) ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,היינו שבעלי החיים שבאו אל התיבה יפרו
וירבו מאד מיד אחרי המבול .הקב"ה הוליך את בעלי החיים האלו ובנוסף הקב"ה צוה לנח לקחת רק בעלי חיים שיתקיימו מעבר לשנת
המבול ,שיחיו בריאים ושלמים בגופם בודאות אחר המבול ,שכך יהיו צאצאיהם ,ורק למטרה זאת ולא לחברה לנח.

[ריב"א (מבעלי התוספות)] (ז,ג) מעֹ֧ וֹף֣הַ שָּׁ ַמֵ֛ים֣שׁ ְב ָעֵ֥ה֣שׁ ְב ָעֶ֖ה֣ז ָָכ ֣ר֣וּנְ ק ָב ֑ה וגו' .אמר הר"ר אליקים כל כך לא כתוב בעוף לשון אישות
ְׁהֹורה תִּ ֽקח־לְָׁך֛ ִּשב ְָׁׁע֥ה ִּשב ָׁ ְׁ֖עה ִּא֣יש ְׁו ִּאש ְׁ֑תֹו .לפי שולד הבהמה נולד חי ושלם באבריו כילד
כדכתיב גבי בהמה דכתי' (ז,ב) מ ִּ֣כל׀ ה ְׁבה ֵָׁמ֣ה הט ָׁ֗
אשה מה שאין כן בעוף שאין בביצה שנולדה חיות:

אלא העופות דוגרים על הבצים (ז,ג) ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶַֽ֖רַ֣ע֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣כָ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ :להשלמת התפתחות הגוזלים או האפרוחים בתוך הבצים .כדי שזה
יקרה המקום צריך להיות מתאים לעופות לחיות בו .בענין מקום ראוי לחיות מצאנו מדרש ב[-בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת
מקץ פרשה צא] והרעב היה על הארץ היה לכתוב ,למה נכתב (בר' מקץ מא,נו) ְׁוה ָָׁׁר ָׁ ֣עב ָׁה ָׁ֔יה ֖על כָׁל־פ ְֵׁנ֣י ה ָׁ ָׁ֑ארץ ,אלא אמר ר' שמואל בר
נחמני לא התחיל הרעב תחילה אלא בעשירים ,בזמן שאדם עשיר יש לו פנים שמחים לראות את חבירו ,היינו עשירות באה במקום
ראוי לחיות וכך גם מקום לעופות לחיות.
(ז,ג) ְל ַחיֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣כָ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ – מקף מרכא מקף סלוק.
א ֶרץ – התוכן הזה כתוב בתנ"ך אחד עשר פעם .חלקם לטובה חלקם למוטב .כאן עַ לְ -פּנֵ֥י – מקף כבורר את הטוב (ז,ג)
(ז,ג) עַ לְ -פּנֵ֥י֣כָ ל-הָ ָ ָֽ
ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע העופות לאחר המבול ב -כָ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ – מקף כבורר בין מקום המתאים לחיות בו ובין מקום שלא מתאים לחיות בו .הימצאות
עופות במקום מסוים הוא עדות למקום שאפשר גם לאדם לחיות בו .לפיכך יתפרש (ז,ג) ְלחַ יֵּ֥וֹת֣זֶ ֶ֖ ַַֽרע – מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים
העשויה להתרחב מפשט הכתוב בעופות אל האדם ובעלי חיים אחרים.
(ז,ג) עַ לְ -פּנֵ֥י֣כָ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ – מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ כעין רבוי הגבלות ,ירמז ללמוד מהעופות היכן מתאים לאדם לחיות.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.5

בראשית לך-לך יב,א (התש"פ)(בהשתתפות נחלת יעקב)

ר ָֽעה:
תהּ֣אֶ ל־פַּ ְר ֑עה֣֣֣֣֣֣וַתֻּ ַ ֵ֥קּח֣הָ א ָשֶּׁ֖ה֣בֵּ֥ית֣פַּ ְ ֣
ה ְללֵ֥ וּ֣א ָ ֶ֖
בראשית לך-לך יב,טו :וַיּ ְרא֤ וּ֣אתָ הּ֣שָׂ ר֣י֣פַ ְר ֔עה֣וַיְ ַ ָֽ

[במדבר רבה (וילנא) בלק פרשה כ,ב] (במ' בלק כב,ב) וי ְׁ֥רא ב ָָׁׁל֖ק בן־צ ִּ֑פֹור אֵ ֛ת כָׁל־ ֲאשר־ע ָׁ ָׁ֥שה יִּשְׁ ָׁר ֵ ֖אל לָׁ ֽ ֱאמ ִּ ֽרי :מה ראה ראה בפורעניות שעתידה
לבא על ישראל מכל שונאיו שכולם היו באים במלחמות ובשעבוד שהן יכולין לעמוד בהן וזה כאדם שמוציא דבר ועוקר אומה
בנ ֵי־הָׁ ֽאֱֹלהִּים וכתיב (בר'
שלימה ,וירא בלק נ וח לרשעים שיהיו סומין שעיניהם מביאין רעה לעולם בדור המבול כתיב (בר' נח ו,ב) וי ְִּׁר ֤אּו ְׁ
נח ט,כב) ו ֗י ְׁרא ָ֚ ָׁחם א ֲִּב֣י כ ְׁ֔נען וכתיב (בר' לך יב,טו) וַיּ ְרא֤ וּ֣אתָ הּ֣שָׂ ר֣י֣פַ ְר ֔עה֣וכן כולם וכאן וירא בלק ,וירא בלק משל למלך שהושיב
שומרים לשמרו מן הגייס והיה בטוח עליהם שהיו גבורים עבר הגייס והרגן והיה מרתת על עצמו וכן בלק ראה מה עשו בסיחון ועוג
שהיה מעלה עליהן שכר לשמרו ונתיירא מעצמו ועוד שראה נסים של נחלי ארנון.

[תורה שלמה קנג] (בר' לך יב,טו) וי ְִּׁר ֤אּו אתָׁ ּה ש ֵ ָׁ֣רי פ ְׁר ֔עה וב[-תנחומא (בובר) בלק ב] מוסיף (בר' ג,ו) וַתּ ֶ֣רא֣הָ א ֡ ָשּׁה ו(-בר' וישלח לד,ב) ו ֨י ְׁרא
אתַָּׁ֜ ּה שְׁכ֧ם בן־ח ֲ֛מֹור – ודורש וירא ,ויראו ,נוח לרשעים שיהו סומין ,שעיניהם מביאין מאירה לעולם ,וגו'
תהּ֣
ה ְללֵ֥ וּ֣א ָ ֶ֖
אבל ב[-לקח טוב] הראיה מביאה לשבח[ .פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' לך יב,טו) וַיּ ְרא֤ וּ֣אתָ הּ֣שָׂ ר֣י֣פַ ְר ֔עה֣וַיְ ַ ָֽ
ֶ֖ה֣בּית֣פַּ ְר ָֽעה :אמרו אין זו ראוי' ,אלא לפלטין:
ֵ֥
אֶ ל־פַּ ְר ֑עה .מתעלה היתה והולכת :וַתֻּ ַ ֵ֥קּח֣הָ א ָשּׁ
רי֣פַ ְר ֔עה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
(בר' לך יב,טו) וַיּ ְרא֤ וּ֣אתָ הּ֣שָׂ ֣֣
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .הדרשה שב[-במ' רבה] וב[-תנחומא] מלמדת שראיית רשעים מביאה פורענות .וזה מתאים לפירוש
[אלשיך] (בר' לך יב,יד) שהעם המצרי לא עשו דבר ולא הכלימוה ,אם לא שראו אותה שרי פרעה כו' שעל ידי כן (יב,טו) וַתֻּ ַ ֵ֥קּח֣כו'
ַיְה ְללֵ֥ וּ֣א ָ ֶ֖תהּ – מרכא טפחא בתפקיד רבוי שבחים ומוסיף ב[-אגרא דכלה] כולם כאחד וע"פ
מה שלא עלה על לב אברם( :יב,טו) ו ַ ָֽ
[אלשיך] מיד ומי יעלה על לבו שיעשה דבר קשה כל כך ובנחיצות גדול.
ראיית שרה אמנו ע"י שָׂ ר֣י֣פַ ְר ֔עה הביאה פורענות לפרעה ולכל מצרים .וזה היה הקדמה למכות מצרים וקריעת ים סוף כעונש על
ים וגם מפשט הכתוב כאן אשר
השיעבוד של עם ישראל .דרשה זאת על "ויראו" שונה מאד מהדרשות על (בר' לך יב,יד) וַיּ ְרא֤ וּ֣הַ מּ ְצר ֣
ה ְללֵ֥ וּ֣א ָ ֶ֖תהּ֣אֶ ל־פַּ ְר ֑עה֣ .אם כן מהפך פשטא הוציא הכתוב לגמרי מהפשט.
שָׂ ר֣י֣פַ ְר ֔עה֣וַיְ ַ ָֽ֣
(יב,טו) אֶ ל־פַּ ְרע֑ה – מקף כבורר ,ע"פ [באר מים חיים] בורר בין הבאת הידיעה ודיון בה אצל פרעה בזמן מיוחד ובין הבאת הידיעה
והדיון בה מייד .אין מדרך המלך לקחת אשה תיכף בבואה למדינה וכאן באופן יוצא דופן הדבר התרחש מייד.
(יב,טו) אֶ ל־פַּ ְרע֑ה – אתנח כמגביל כגון ב[-לקח טוב] שחשבו שראויה רק למלך.
[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת צו] וכן הוא אומר בשרה אמנו (יב,טו) וַתֻּ ַ ֵ֥קּח֣הָ א ָשֶּׁ֖ה֣בֵּ֥ית֣פַּ ְר ָֽעה שלא היתה מבקשת לילך והיו
מפתין אותה ,מלת "לקח" – מתפרשת במקומות אחרים כפתוי( .יב,טו) וַתֻּ ַ ֵ֥קּח֣הָ א ָשֶּׁ֖ה֣– מרכא טפחא בתפקיד רבוי פתוי.
ָֽאדם וינ ֵ ִּ֣חהּו בְׁגן־ ֵ֔עדן ְׁל ָׁעב ָׁ ְׁ֖דּה ּו ְׁל ָׁשמ ָׁ ְֽׁרּה :אין לשון ויקח אלא
ֱֹלהים את־הָׁ ָׁ ֑
[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בחקותי] (בר' ב,טו) וי ִּק֛ח ה֥ ' א ִּ ֖
ל־ב֣ית ה ֔מלְך,
ֶ֖ה֣בּית֣פַּ ְר ָֽעה ,וכן הוא אומר (אסתר ב,ח) ותִּ ל ָׁ֤קח א ְׁס ֵתר א ֵ
ֵ֥
לשון עלוי כמה שנאמר (יב,טו) וַתֻּ ַ ֵ֥קּח֣הָ א ָשּׁ
יָך ֣
בראשית לך לך טז,ה :ו ַ֨תּאמֶ ר֣שָׂ ַר֣י֣אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
ל֣בּעינֶ ֑יהָ֣֣֣֣֣֣֣֣֣י ְשׁ ֵ֥פּט֣הֶ֖ '֣בּינֵ֥י֣וּבינֶ ָֽיָך׃
רתָ ה֣וָא ַ ֶ֖ק ְ
יקָך֣וַתּ ֶרא֣כּ֣י֣הָ ָ ֣֔
֣בּח ֶ֔
֣ אָ נ ֗כי֣נ ַָת֤תּי֣שׁ ְפחָ תי ְ

֣
[בבלי ראש השנה טז,ב] ואמר רבי יצחק :שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם ,אלו הן :קיר נטוי ,ועיון תפלה ,ומוסר דין על
חבירו .דאמר רבי (אבין) מסורת הש"ס[ :חנן] :כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה .שנאמר (בר' לך טז,ה)֣ו ַ֨תּאמֶ ר֣שָׂ ַר֣י֣אֶ ל-
יָך ,וכתיב (בר' חי"ש כג,ב) וי ָׁבא ַאב ְָׁׁר ָׁ֔הם ִּלס ְׁ֥פד ְׁלש ָׁ ָׁ֖רה ְׁו ִּלבְׁכ ָׁתּֽה:
אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
[רש"י מסכת ראש השנה טז,ב] ,וכן (בבא קמא פד,א ,צג,א)
מוסר דין  -כמו י ְשׁ ֵ֥פּט֣הֶ֖ '֣בּינֵ֥י֣וּבינֶ ָֽיָך (בראשית טז) ,אומרים :כלום ראוי הוא שיענש חבירו על ידו?
יָך ר' יודן בשם ר' יהודה ב"ר סימון אמר חומסני
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' לך טז,ה) ו ַ֨תּאמֶ ר֣שָׂ ַר֣י֣אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣

אתה בדברים שאתה שומע בזיוני ושותק ,ר' ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא אמר חמסי עליך בעי דינא גבך ,משל לשני בני אדם
חבושים בבית האסורים נמצא המלך עובר ,אמר ליה חד תבע דיני דיני ,פירוש ראה הדין שלי למה אני בבית האסורים ,אמר המלך
אפקוהו ,אמר ליה חבריה לההוא דאפקוה ,יבעי דיני גבך ,כלומר חמסי עליך ,אילו אמרת קדם מלכא תבע דיני דידן ,הוה גזר לאפוקי
לן ,השתא דאמרת בלשון יחיד ,לך אפיק לדידי לא אפיק ,כך אמרה שרה לאברהם חמסי עליך ,שלא אמרת ואנו הולכים ערירים ,אלא
אמרת ואנכי הולך ערירי לך יהב ולי לא יהב ,כיוצא בדבר הן לי לא נתתה זרע ,לך יהב ולי לא יהב ,לכך נאמ' חמסי עליך ,ראויה היתה
שרה להגיע לשניו של אברהם ,ולפי שאמרה (בר' לך טז,ה) י ְשׁ ֵ֥פּט֣הֶ֖ '֣בּינֵ֥י֣וּבינֶ ָֽיָך׃ ,נתמעטו מחייה שלשים ושמונה שנה ,בינ"ך כתיב
(לא בגרסתנו) לומר הבן שלך ,היינו דכתיב הנך הרה וילדת בן .מלמד שנכנסה בה עין רעה והפילה עוברה ,שהרי כבר נאמר ויבא אל
הגר ותהר ,הנך הרה וילדת בן למה לי לכדאמרן ,א"ר חנינא אילו אלישע הנביא אמר כן ברוח הקודש דיי:
[חידושי אגדות למהר"ל ראש השנה טז,ב] (אמרי' בתענית כי) הוא נענש תחלה .פי' כיון שהוא דין הרי הוא בדין תחלה כי המבקש
דין על חבירו ראוי שיהיה הוא בעונש לפי שהמביא דין הוא נענש באותו דין גופיה כאשר ממשיך הדין הוא קרוב לדין תחלה ולפיכך
נענש תחלה מצד זה שהוא מביא את הדין על ידי צעקתו לכך נענש הוא תחלה שאין לו להביא הדין על ידי צעקתו לדין.
[מהרש"א חידושי אגדות מסכת ראש השנה טז,ב] וכן במוסר דין שבוטח גם כן בזכותו שיענש חבירו מן השמים על ידו מביא לו
להזכי ר לו עונותיו להכריע זכותו נגד חבירו ומייתי ליה משרה וגם אם היה זכות שרה גדול אפשר דזכות אברהם היה מכריע.
וכמפורש בפ' החובל בדאית ליה דיינא בארעא ומה שיש לדקדק בזה שם מפורש:
ע"פ [חידושי אגדות למהר"ל] ו[ -מהרש"א חידושי אגדות] (בר' לך טז,ה) י ְשׁ ֵ֥פּט֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
העשויה להתרחב ,בשמים בודקים את מוסר הדין תחלה בנוסף על הנמסר לדין ,ומזכירים עוונות של המוסר כנגד עוונות הנמסר
וזכויות המוסר כנגד זכויות הנמסר
(בר' לך טז,ה) בּינֵ֥י֣וּבינֶ ָֽיָך – מרכא סלוק ,כעין רבוי הגבלות ,בדרך אחת זה רבוי הגבלות על זכויות המוסר .בדרך אחרת זה רבוי
הגבלות על "המוסר דין חברו לשמים נענש תחלה" זה רק כאשר יש דיין בארץ ולא פנה אליו ,וגם זה רק כאשר לא הודיע המוסר
לנמסר תחלה.
[שו"ע חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב] צריך החובל לפייס הנחבל שימחול לו ,ובו ב' סעיפים.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

סעיף א החובל בחבירו ,אף על פי שנתן לו ה' דברים (עד חמישה תשלומים){ ,א} אינו מתכפר לו עד שיבקש ממנו {ב} וימחול לו .א]
{ג} ואסור לנחבל להיות אכזרי מלמחול ,ב] {ד} כי אין זה דרך זרע ישראל ,אלא כיון שבקש ממנו החובל ונתחנן לו {ה} פעם
ראשונה א'} ושניה וידוע שהוא שב מח טאו וניחם מרעתו ,ימחול לו .ג] וכל הממהר למחול הרי זה משובח ,ורוח חכמים נוחה הימנו.
הגה{ :ו} ועיין בא"ח סימן תר"ו .ד] אסור לבקש דין מן השמים על חבירו שעשה לו רעה .ודוקא דאית ליה דיינא בארעא .וכל הצועק על חבירו
(לשמים) ,הוא נענש תחלה (גמרא פ' החובל (טט :בבא קמא פד,א ,צג,א ) .וי"א דאפילו לית ליה דיינא בארעא אסור לצעוק עליו ,אא"כ הודיעו
תחלה (הר"ן פ"ק דר"ה).

ע"פ רמ"א – המוסר  ...כאשר יש דיין ,כאשר אין דיין ,ומסיים צריך תחלה להודיעו.
יָך ,היא ההודעה
אפשר כי (בר' לך טז,ה) ו ַ֨תּאמֶ ר֣שָׂ ַר֣י֣אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
ל֣בּעינֶ ֑יהָ֣ – הוא ההסבר להודעה
יקָך֣וַתּ ֶרא֣כּ֣י֣הָ ָ ֔רתָ ה֣וָא ַ ֶ֖ק ְ
֣בּח ֶ֔
אָ נ ֗כי֣נ ַָת֤תּי֣שׁ ְפחָ תי ְ
י ְשׁ ֵ֥פּט֣הֶ֖ '֣בּינֵ֥י֣וּבינֶ ָֽיָך – היא המסירה של הדין לשמים( .ולפי הי"א אם אין דיין בארץ לא הייתה צריכה למסור דינו לשמים)
בהסבר כזה ,עונשה של שרה בא מפני שלא פנתה תחלה אל בית דינו של שם ועבר.
מוצע לומר שתבניות הטעמים של הפסוק מלמדים על המצבים השונים שבהם יש או אין עונש למוסר דין חבירו לשמים.
והם מלובשים על מעשה אבות סימן לבנים.
אֶ ל-אַ ְב ָרם֣– מקף בורר בין מצב ידיעה ובין מצב של אי ידיעה מבזוי שרה ע"י הגר,
(בר' לך טז,ה) ו ַ֨תּאמֶ ר – קדמא ,תנאי מוקדם לבקשת דין מן השמים על חבירו שעשה לו רעה כאשר אין דיין בארץ .זה נלמד מ[-רמ"א שו"ע
חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב ,ס"ב] אסור לבקש דין מן השמים על חבירו שעשה לו רעה .ודוקא דאית ליה דיינא בארעא.
(בר' לך טז,ה) ַ֣ו ֨תּאמֶ ר – קדמא ,להודיע תחילה כפסק [רמ"א שו"ע חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב ,ס"ב] וי"א דאפילו לית ליה דיינא

בארעא אסור לצעוק עליו ,אא"כ הודיעו תחלה (הר"ן פ"ק דר"ה)

יָך – מונח זרקא מונח סגול ,מונח ראשון מרמז לאפשרות לדרוש את התבנית זרקא מונח סגול פעמים
(בר' לך טז,ה) שָׂ ַר֣י֣אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲ ָמס֣י֣עָ לֶ ֣
אחדות.
יָך – זרקא מונח סגול ,בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין ,או כגורע ממין הענין מן הענין.
(בר' לך טז,ה) אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
מוצעות הדרשות הבאות:
(א) [בבלי ר"ה טז,ב] המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה( .ב) [שו"ע חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב] סעיף א החובל בחבירו,

אף על פי שנתן לו ה' דברים{ ,א} אינו מתכפר לו עד שיבקש ממנו {ב} וימחול לו.
(א) [בבלי ר"ה טז,ב] המוסר דין (כאן שרה) על חבירו (כאן אברהם) הוא נענש תחלה.
יָך – זרקא מונח סגול ,בתפקיד כעין כגורע ממין הענין מן הענין.
אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
(א) אברם חומס דיבורו (גורע מדיבורו) ואינו מוכיח את הגר על שמבזה את שרה; (ב) גריעת  38שנה משנות חייה של שרה כי מסרה דין
אברם לשמים [לקח טוב בר' לך טז,ה]
[מלבוש לשבת ויום טוב ,האדמור אייכנשטיין י"ב ,ע' תקסא (אוצר החכמה)] טעמי זרק"א סגו"ל משמשים לצער (א) כי שרה אמנו
אמרה מצערא דליבא לאברהם אבינו ע"ה שלא תהא הגר שפחה תירש גבירתה ח"ו( .ב) כדברי הגמרא (ר"ה טז,ב) שרה מסרה דין לשמים
ונפטרה ראשונה.
ם – מקף כבורר בין ידיעת אברם שהגר מבזה את שרה ובין אי ידיעת אברם שהגר מבזה את שרה
אֶ ל-אַ ְב ָר ֣
ועוד אם אברם יודע מהביזוי האם אינו מוכיח את הגר כי נשאה כאשה ולא כשפחה של שרה.
ע"פ [רש"י] שרה טוענת שאברם יודע מהבזוי שהגר מבזה את שרה
יָך – חמס העשוי לי ,עליך אני מטיל העונש,י([שפת"ח] לא חמס שאני עושה ,טט :אלא שאתה אברהם עשית
[רש"י] (בר' לך טז,ה) חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
לי) כשהתפללת להקב"ה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ,לא התפללת אלא עליך ,והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך.
ועוד ,דבריך אתה חומס ממני שאתה שומעכ ([שפת"ח] מהגר) בזיוני ושותק:
יָך – זרקא מונח סגול ,בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין( ,א) [רש"י] (בר' לך טז,ה) חֲמָ ס֣י֣
(בר' לך טז,ה) אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
יָך – חמס העשוי לי (שאברם גרע מתפילתו לצאצא את שרה) ,עליך אני מטיל העונש( ,ב) [כתר יונתן] (בר' לך טז,ה) ו ַ֨תּאמֶ ר֣
עָ לֶ ֣
יָך כל עלבוני ממך – מהבזיון מהגר
שָׂ ַר֣י֣אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
ע"פ [רד"ק] אברם לא ידע מהבזוי שהגר מבזה את שרה.

יָך – החמס שאני לוקחת משפחתי ,עליך הוא ,כי אני לטובתך נתכוונתי שנתתיה לך כדי שיהיה לך זרע
[רד"ק] (בר' לך טז,ה) חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
ממנה ,ועתה נקלותי בעיניה ואתה לא תחוש ולא תייסר אותה ואני לכבודך איני רוצה לרדותה:
(בר' לך טז,ה) י ְשׁ ֵ֥פּט֣הֶ֖ '֣ -וארז"ל (ר"ה ט"ז) כל המוסר דין (כאן שרה) על חברו (כאן אברהם) הוא נענש תחלה ,דכתיב ,ויבא אברם לספוד
לשרה ולבכותה ,וזה אמרו בדברים שאין לקרא חמס עליהם כגון זה ,כי אברהם אפי' היה יודע זה באמת היה מיסרה ולא קבלה ,כי
רחוק הוא שישתוק אברהם לקלון שרה אשתו ,כ"ש משִ פחתה ,ואף על פי שנשאת לו לאשה:
יָך – זרקא מונח סגול ,בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין ,או כגורע ממין הענין מן הענין.
אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
וקשור הדבר אל כיצד לקח אברם את הגר (א) האם כאשה משוחר רת אזי מוסיף מן הענין של שרי כאשת אברם ,על הענין אשה במעמד
גבירה.
כיצד לקח אברם את הגר (ב) האם כשפחה של שרה אזי גורע ממין הענין מן הענין כנלמד ב[-בבלי ראש השנה טז,ב] כל המוסר דין על
חבירו הוא נענש תחלה .הגר כשפחת שרה מסורה בידיה ושרה מסרה דינה לשמים אולי במקום בבית דין של שם ועבר.
(ב) [שו"ע חו"מ הלכות חובל בחבירו סי' תכב] סעיף א החובל בחבירו ,אף על פי שנתן לו ה' דברים{ ,א} אינו מתכפר לו עד

שיבקש ממנו {ב} וימחול לו.

יָך – זרקא מונח סגול ,בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על הענין ,מוסיף על החמישה מיני דמים בקשת מחילה,
אֶ ל-אַ ְב ָרם֣חֲמָ ס֣י֣עָ לֶ ֣
ואין לה שיעור קבוע אלא הנחבל ימחול לחובל אחרי פעם או שתי בקשות מחילה כאשר ידוע ששב מחטאו וניחם מרעתו.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.6

בראשית לך-לך יב,א (התשפ"א)

֣וּשׁפָ ֔חת֣ ַואֲתנֶ֖ת֣וּגְ מַ ָֽלּים:
רים֣ ַועֲבָ דים ְ
ֲבוּר֑הּ֣וַ ַָֽֽיְ הי־ל֤ ֹו֣צאן־וּבָ קָ ר֣ ַוחֲמ ֣֔
יטיב֣בַּ ע ָ
וּלאַ ְב ָ ֵ֥רם֣ה ֶ֖
בראשית לך-לך יב,טזְ :

ֲבוּר֑הּ .כדרך שנא' באברהם נאמר בישראל ,באברהם כתיב (בר' לך יב
יטיב֣בַּ ע ָ
וּלאַ ְב ָ ֵ֥רם֣ה ֶ֖
(בר' לך יב,טז) ְ

[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)]
י) וי ִּ ְׁ֥הי ָׁר ָׁ ֖עב ב ָׁ ָׁ֑ארץ ו ֵ֨ירד ַאב ָׁ ְׁ֤רם ִּמצְׁריְׁמָׁה ,ובישראל כתיב (בר' ויגש מז,ד) כִּ ֽי־כָׁבֵ ֥ד ה ָָׁׁר ָׁ ֖עב ב ְׁ֣ארץ כ ְָׁׁנ֑ען (במ' חקת כ,טו) וי ְֵׁר ֤דּו אֲבתֵ ינּו ִּמצ ְׁ֔ריְׁמָׁה,
כֹושֽל:
שב ָׁ ָׁ֣טיו ֵ
באברהם כתיב (בר' לך יג,ב) וְַׁאב ָׁ ְׁ֖רם כ ֵָׁב֣ד מ ְׁ֑אד ב ִּמק ְׁ֕נה בכ֖סף ּובז ָׁהָׁ ֽב :ובישראל כתיב (תה' קה,לז) ָ֭ ו ֽיֹוצִּיאֵם בְׁכ֣סף ְׁוז ָָׁׁה֑ב ו ְֵׁא֖ין ִּב ְׁ
֣וּשׁפָ ֔חת  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן (שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח
(בר' לך יב,טז) וַ ַָֽֽיְ הי־ל֤ ֹו֣צאן־וּבָ קָ ר֣וַחֲמ ֔רים֣ ַועֲבָ דים ְ
 ...סלוק) בתפקיד כעין הקש או דבר חוזר וקורה  ,כאן כעין מה שארע לאברהם אבינו ארע לישראל .
הקב"ה הוריד את ישראל למצרים בעל כרחם כדי לגאול ממנה ניצוצי קדושה שנפלו בה בבריאה ומשהות אדם הראשון בה  130שנה.
(במ' חקת כ,טו) וי ְֵׁר ֤דּו אֲבתֵ ינּו ִּמצ ְׁ֔ריְׁמָׁה – מהפך פשטא זקף-קטן ,אחד משני הלימודים המרומזים בטעם זקף-קטן מוטעם ב-מהפך פשטא
ללמד שלא מרצונם ירדו למצרים אלא כלשון [ההגדה של פסח] וירד מצרימה .אנוס על פי הדבור.
(בר' לך יג,ב) וְַׁאב ָׁ ְׁ֖רם כ ֵָׁב֣ד מ ְׁ֑אד – טפחא מונח אתנח( ,תה' קה,לז) ָ֭ ו ֽיֹוצִּיאֵם בְׁכ֣סף ְׁוז ָָׁׁה֑ב – דחי (=טפחא בכ"א ספרי תנ"ך כולל בתורה) מונח
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא
אתנח .הכסף והזהב היו בשביל בנין המשכן שבו שכנה התורה שנתנה בסיני .וזה כמו תבנית הטעמים של (בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
ֱֹלהים – טפחא מונח אתנח .יציאת מצרים מביאה למעמד מתן תורה ביום ששי בסיון .הבריאה הייתה על תנאי שבני ישראל יקבלו
א ִּ ֑
עליהם את התורה ועד אז הבריאה לא נשלמה.
֣וּשׁפָ ֔חת  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן (שני זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח
(בר' לך יב,טז) וַ ַָֽֽיְ הי־ל֤ ֹו֣צאן־וּבָ קָ ר֣וַחֲמ ֔רים֣ ַועֲבָ דים ְ
 ...סלוק) בתפקיד כעין הקש מאברהם אבינו שזכה לפרנסה בגלל שכבד לשרה אמנו ,כך יכבד כל אחד מישראל את אשתו ויזכה
לפרנסה.
ֲבוּר֑הּ[ .בבלי בבא מציעא נט,א] אמר ר'
יטיב֣בַּ ע ָ
וּלאַ ְב ָ ֵ֥רם֣ה ֶ֖
[המפתח לפרנסה ,המחבר  ]052-713-9520/2על הפסוק (בר' לך יב,טז) ְ

וּלאַ ְב ָ ֵ֥רם֣
חלבו :לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו ,שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו ,שנאמר (בר' לך יב,טז) ְ
ֲבוּר֑הּ .והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא :אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.
יטיב֣בַּ ע ָ
ה֣ ֶ֖

דרשו חז"ל ולאברהם הטיב מי שדרכו להטיב דהינו הקב"ה ,ולמה הטיב? בעבורה – בגלל שבכסף זה יכבד אותה [מהרש"א]
ה[בן יהוידע] מסביר שדרשו זה בגלל שכתוב וַ ַָֽֽיְ הי־ל֤ ֹו והיה צריך לכתוב ויתן לו מכאן שהפסוק מלמד על הקב"ה .ומוסיף בהערה כי
[בניהו בן יהוידע על בבא מציא נט,א] כתב בזה יובן המאמר אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו ,משום דהמזון
והפרנסה באה מן הבינה ,שהיא סוד ה"א ראשונה דשמא קדישא.
למדנו מכאן ב' דברים( :א) הברכה בבית שרויה בזכות האשה; (ב) כדי לזכות בברכה צריך הבעל לכבד את האשה.

[תורה תמימה הערה טז] (בר' לך יב,טז) ואף על פי דהלשון היטיב קאי על פרעה ,אך הן כל הטובות מהקב"ה מתגלגלות ובאות
באמצעות אנשים ,ולפי"ז א"צ למש"כ מהרש"א דהגמרא מפרש דהיטיב קאי על הקדוש ברוך הוא ,כי באמת אין פשט הכתוב מורה
כן ,ולפי מש"כ הענין מבואר בפשיטות:
֣הוא׃ ֣
י֣כּי֣א ְשׁ ְתָּךֶ֖ ָֽ
֣לּ ֵ֥
֣לאַ ְב ָ ֔רם֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י֣֣֣֣֣֣֣֣לָ ֚מָּ ה֣לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ ֔
בראשית לך-לך יב,יח :וַיּ ְק ָר֤א֣פַ ְרעה ְ
֣קח֣וָלְָֽך:
עַתּה֣הנּ ֵ֥ה֣א ְשׁ ְתָּךֶ֖ ַ ֵ֥
י֣לא ָשּׁ ֑ה֣וְ ֕ ָ
ֵ֛הּ֣ל ְ
י֣הוא֣וָאֶ ַ ֵ֥קּח֣א ָת ֶ֖
ֲחת ֣֔
בראשית לך-לך יב,יט֣ :לָ ָמ֤ה֣אָ מַ ְרתָּ ֣א ֣

֣לאַ ְב ָ ֔רם֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י .אמר לו לא עשית עמי כתורה :למה
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ] (בר' לך יב,יח) וַיּקְ ָר֤א֣פַ ְרעה ְ
לא הגדת לי כי אשתך היא .אתה לא-ה֣גַּ ְָֽ֣֖דתָּ֣ אבל הנגעים הגידו:
֣לאַ ְב ָ ֔רם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
רא֣פַ ְרעה ְ
(בר' לך יב,יח) וַיּקְ ָ ֤
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .הפשט היא טענת פרעה לאברם מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י שהאשים את אברם בהבאת נגעים על פרעה
וביתו .היוצא מן הפשט הוא ,שאפשר להבין את הנאמר ב[-לקח טוב] אמר לו (אברם לפרעה) לא עשית עמי כתורה (כשלטון המקום

לקחת את שרי בלי לשאול אותי מה קשרה אלי):
(יב,יח) ו ַ֕יּאמֶ ר֣ -זקף-גדול – בתפקיד שלוש טענות של פרעה לאברם .לפי [לקח טוב] (א) מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י לא עשית עמי כתורה:
֣הוא (ג) אתה לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ֣ אבל הנגעים הגידו.
י֣כּי֣א ְשׁ ְתָּךֶ֖ ָֽ
֣לּ ֵ֥
(ב) לָ ֚מָּ ה֣לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ ֔
֣לאַ ְב ָ ֔רם֣ -יתכן כי בבוא הנגעים פתאום עליו ועל ביתו בעת אשר לוקחה שרה אל ביתו הרהר
[רמב"ן] (בר' לך יב,יח) וַיּקְ ָר֤א֣פַ ְרעה ְ
בדעתו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו ,ושאל אותה והגידה כי היא אשתו ,ולכן קרא לאברהם והאשים אותו:
(יב,יח) ו ַ֕יּאמֶ ר֣ -זקף-גדול – לפי [רמב"ן] בתפקיד שלוש נסיונות של פרעה לברר מאברם מעמדה של שרי .והן מסומנות בפירוש

[רמב"ן] או כאשר אמרו רבותינו (ב"ר מא ב) שלקה בראתן שהמשגל קשה לו ,וחשש כי שמא אשתו היא( ,נסיון א) ואמר לו בספק
(בר' לך יב,יח)֣מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י  -להוציא מפיו האמת ,כי אם היתה אחותו היה אומר אמנם אחותי היא (כי פרעה שמע על האחוה
֣קח֣וָלְָֽך  -לראות מה ידבר ומה ישיב על
משרי כי כך נצטותה לומר ע"י אברם)( .נסיון ב) ואמר (בר' לך יב,יט) וְ עַ ֕ ָתּה֣הנּ ֵ֥ה֣א֣ ְשׁ ְתָּךֶ֖ ַ ֵ֥
ֲחתי֣
תוכחתו( ,נסיון ג)(שאינו נאמר בפ'[רמב"ן] אלא משולב בו (יב,יט)֣לָ ָמ֤ה֣אָ מַ ְרתָּ ֣ (פרעה מהפך פשטא כי אברם לא אמר זאת אלא שרי) א ֣

י֣לא ָשּׁ ֑ה עד כאן (נסיון ג))
ֵ֛הּ֣ל ְ
֔הוא֣וָאֶ ַ ֵ֥קּח֣א ָת ֶ֖
המשך [רמב"ן] ואברהם שתק ממנו ולא השיב אותו דבר מרוב פחדו ,אז הבין פרעה כי היא אשתו כאשר חשב ,וצוה עליו פרעה
אנשים לשלחם:
ר־לֹו :ולא דרש פרעה המתנות שנתן לאברהם
ָֽ
אנָשׁ֑ים֣וַ ַָֽֽיְ שַׁ ְלּחֵ֥ וּ֣אתֵ֛ ֹו֣וְ אֶ ת־א ְשׁתֶּ֖ ֹו֣וְ אֶ ת־כָּ ל־֣אֲשֶׁ
צו֣עָ ָל ֵ֛יו֣פַּ ְר ֶ֖עה֣ ֲ
ומיד (יב,כ) וַיְ ַ ֵ֥
(יב,טז) בטענת מקח טעות.
[אברבנאל בראשית יב]  ...בקטע השייך לפירוש בפסוק (יב,יח)

השאלה הי"ד בתוכחת פרעה לאברהם והוא כי הנה יראה שעשה בדבריו ב' תרעומות הא' מ֣(יב,יח)֣מַ ה-זֶּ֖את֣עָשׂ֣יתָ ֣לּ֑י֣ ֣

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣הוא וזה מורה שאברהם לא אמר לו כלום ולכן אין מקום לתרעומת השני שאמר ל (יב,יט) ֣לָ ָמ֤ה֣
י֣כּי֣א ְשׁ ְתָּךֶ֖ ָֽ
֣לּ ֵ֥
֣לָ ֚מָּ ה֣לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ ֔
י֣הוא והם כדמות סותרים זה לזה .ג"כ שבראשונה אמר מלת (יב,יח)֣לּ֑י֣לא כן בשני ויקשה עם זה למה לא השיבו אברהם
ֲחת ֔
אָ מַ ְרתָּ ֣א ֣

כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה כמו שאמרו לאבימלך בהיותו ה וא ואנשי ביתו יראי שמים כמ"ש הגוי גם צדיק תהרוג
והשם הודה לו בצדקתו כמ"ש גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת:

(התשובה לשאלה י"ד) [אברבנאל בראשית יב]

֣לּי֣וגו' .והנרא' שפרעה נתרעם על אברהם
וספר הכתוב שפרעה הוכיח לאברהם באמרו (יב,יח)֣מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י֣֣֣לָ ֚מָּ ה֣לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ ֔
שתי תרעומות (תרעומת א) על הנגעים שנענש בהם והיה בידו של אברהם למנעו מהם ועל זה אמר (יב,יח)֣מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י ר"ל אתה
֣הוא והייתי משיבה לך תכף הלקיחה ולא היו באים נגעים וזהו טעם לי שתאמר
֣לּי ֵ֥ ...כּי֣א ְשׁ ְתָּךֶ֖ ָֽ
היית סבת נגעים כש ֣-לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ ֔
֣לּי אם פחדת מלומר שהיא
֣לּי .ועוד רמז לו באמרו לָ ֚מָּ ה֣לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ ֔
שתי פעמים (יב,יח)֣מַ ה-זֶּ֖את֣עָ שׂ֣יתָ ֣לּ֑י֣֣֣לָ ֚מָּ ה֣לא-הגַּ ְָֽ֣֖דתָּ ֔
אשתך לשואלי' אותך פן יהרגוך הנה היה ראוי שתגיד לי בסתר שהיא אשתך כי אני מלך ולא רוצח ולא יאמר למלך בליעל ולא תהיה
י֣הוא֣ר"ל אם
ֲחת ֔
תפארתו לקחת אשת איש אחר לאשה וזהו התרעומת הראשון .וה(תרעומת)ב' הוא אמרו (יב,יט) לָ ָמ֤ה֣אָ מַ ְרתָּ ֣א ֣
תשיבני על התרעומת הראשון שהיה לי לשואלו מאתך באמת כן הייתי עושה אלא שאתה אמרת אחותי היא לכל אדם ונסמכתי על
אותו קול עד שחשבתי ל לוקחה לאשה לא אמר שלקחה אלא שהיה בלבו ללקחה לאשה ואין דרך המלך לקחת לעצמו אשה והיא
בעולת בעל .ואמר זה להודיעו שהביא עליו קלון מתמיד וחרפ' רבה שהאש' שנכנס' בביתו וארמונו לשם אישות ישיבה ויתנה לאיש
אחר ותבעל לאיש אחר כמ"ש (שמואל ב' ג' ז') איש בושת לאבנר מדוע באת אל פלגש אבי כי לקח זה לחרפה בהיות אביו מת כ"ש אם היה בחייו .וכן שלמה

המית את אדוניה אחיו על אשר שאל את אבישג לאשה אף על פי שהמלך לא ידעה וכבר היה מת כי היתה האשה שנתיחדה בשום צד למלך אסורה להשתמש ממנה
שום אדם ולכן אמר פרעה למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאשה .ואחרי שעשה שתי התרעומות האלה אמר בסוף דבריו (יב,יט) הנּ ֵ֥ה֣א ְשׁ ְתָּךֶ֖ ֣
עַתּה֣ שבאת האשה הזאת אל ביתי ושצריך אני להשיבה בעבור הנגעים מאי תקנתי על הקלון הנוגע אלי מזה אין
ַ ֵ֥קח֣וָלְָֽך ר"ל (יב,יט) וְ ֕ ָ
לנו תקנה אחרת אלא (תקנה א (יב,יט)) שתקח אשתך ולך מכאן ולא תעמוד עוד בארץ מצרים פן תגלה חרפתי בכל יום שיאמרו זאת

היתה אשת המלך ועתה היא אשת הדיוט .והנה נסתתמו טענותיו של אברהם ולא אמר כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה
כמ"ש לאבימלך לפי שעם היות זה התנצלות על אמרו אחותי היא אין ספק שלא היה בו התנצלות על התרעומ' הראשון ממה שלא
אמר למלך בינו לבינו כי היתה אשתו והותרה בזה השאל' הי"ד( .תקנה ב (יב,כ)) וכדי שילך ממצרים ולא יתמהמה שם צוה עליו פרעה
אנשים שישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו (תקנה ג (יב,כ)) שלא יקחו מאומה ולא יהרגוהו ולא יקחו את אשתו בהיותו מגורש
ולא בעבור הנגעים שנגעו בשבילו.
עַתּה – זקף-גדול בתפקיד שלוש תקנות שתקן פרעה בעבור אברם( :תקנה א (יב,יט)) שתקח אשתך ולך מכאן מיד ולא תגלה
(יב,יט) וְ ֕ ָ
חרפת פרעה (תקנה ב (יב,כ)) צוה עליו אנשים שילחו את אברם ,שרי ,וכל אשר לו( .תקנה ג (יב,כ)) שהמלוים לא יפגעו באברם שרי וכל
אשר לו.
מוצג מהלך הסבר על פי פנימיות התורה.
(בר' לך יב,יח) ְלאַ ְב ָ ֔רם֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣– זקף-קטן זקף-גדול בתפקיד חישוב גי' על המלים המוטעמות ולימוד מהתוצאה של הסיכום של
הגימטריאות ושל ההפרש מגי' הטעמים ז"ק ז"ג העולה יסו"ד מלכו"ת העולה תקע"ו ( )576והמרמז לפרסום ידע א-לקי המרומז בכתוב.
(בר' לך יב,יח) ְלאַ ְב ָ ֔רם֣ו ַ֕יּאמֶ ר גי' המלים המוטעמות ז"ק ז"ג עולה  = 530 = 257 + 273מאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל:כרי"ש
שכי"ר ,אל"ה חמד"ת לב"י ,מסל"ת (ישרים) ,תק"ל שם קדוש
ההפרש מתקע"ו  = 46 = 576 - 530מאוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל אגבי"ל ,אמ"ה ,לו"י ,מא"ה ,אלי"ה ,שם דמ"ב (זוהר פ'
בשלח) מ'חלה ב'ת ד'וד
[ארמון על מכונו ,הרב ארמוני מ"ח ,ערך  ]46מ"ו ( )46עולה דמ"ב שם שישים וחמש משם ע"ב ,ומורה בחיבורו על החסד הכפול.
והופך פניו בהיפוך אותיותיו כנגד החיצונים ,לשפוך חמתו עליהם  ....ואז דמ"ב נהפך להיות בד"ם( .לימוד א חסד שנהפך לדם) רמז
לנגעים שבאו על פרעה וביתו .מ"ו ( )46עולה לו"י אותיותיו מורין (כי לו"י) הוא בחינת וי"ו – תפארת ,למ"ד הוא בינה ,יו"ד הוא חכמה.
(בר' לך יב,יח) ְלאַ ְב ָ ֔רם֣ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד שלוש מ"ו ( )46עולה לו"י אותיותיו מורין (כי לו"י) הוא בחינת וי"ו – תפארת,
למ"ד הוא בינה ,יו"ד הוא חכמה.
(לימוד ב חסד שנהפך לדם) נושא התהפכות החסד לדם.
בברית בין הבתרים נאמר (בר' לך טו,יב) וי ְִּׁה֤י השמש ל ָׁ֔בֹוא וְׁת ְׁרדֵ ָׁ ֖מה נָׁפ ְָׁׁל֣ה על־ַאב ָׁ ְׁ֑רם וְׁהִּנֵ ֥ה ֵאימָׁ ֛ה ֲחשֵכָׁ ֥ה גְׁד ָׁל֖ה נפ֥לת עָׁלָׁ ֽיו :פ'[רש"י] ְׁו ִּה ֵנ֥ה אֵימָׁ ֛ה
וגו'  -רמז לצרות וחשך של גליות :וזה סיכום קצר של [פרקי דרבי אליעזר פכ"ח] שבו מדובר על ארבע גלויות בבל,פרס,יון ,רומי.
ַארב֥ע
ִּי־ג֣ר׀ יִּהְׁי ֣ה ז ְׁרעֲָך֗ בְׁארץ ֹל֣ א ל ָׁ֔הם ו ֲעב ָׁ֖דּום ְׁו ִּענּ֣ו א ָׁ ֑תם ְׁ
הגלות המקדימה להן מרומזת בפסוק הבא (בר' לך טו,יג) וי ֣אמר לְַׁאב ְָׁׁ֗רם י ָׁ֨דע ֵת ַּ֜דע כ ֵ
מ ֵ֖אֹות שָׁנָׁ ֽה( :בר' לך טו,יג) וי ֣אמר לְַׁאב ְָׁׁ֗רם – מונח רביע מרמז ללפחות ארבע גלויות אבל גם יכול להיות הרבה יותר .כפי' [שפע חיים –
רעוא דרעוין א בראשית תולדות .האדמו"ר הלברשטאם יקותיאל יהודה ,ע' קס –קסא] וראה במראות אלקים את כל העתיד
להתרחש עם בניו עד סוף כל הדורות ואת כל הצרות והתלאות והרפקאי דעדו עליה .ולהלן ההסבר.
לפי [סדר הדורות הרב שלמה היילפרין] בשנת ב'י"ח הייתה ברית בין הבתרים וממנה עד יציאת מצרים ומתן תורה בשנת ב'תמ"ח עברו
 430שנה .אח"כ עברו  40שנה במדבר בהנהגת משה רבנו ,עד שנת ב'תפ"ח 30 ,שנה בארץ-ישראל בהנהגת יהושע בן-נון עד שנת
ש ָׁראֵ ֛ ל את־ה ָׁ֖רע ְׁבע ֵֵינ֣י ֑ה' ויעב ְׁ֖דּו
ב'תקי"ז ,מכאן החלו ימי השופטים שאפיונם מתואר ב(-שופטים ב,יב-כג) (שופטים ב,יא) ויע ֲ֧שּו בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
שפ ִּ ְׁ֑טים ויֹ֣ושִּיע֔ ּום מִּי֖ד שסֵיה ֽם( :שופטים ב,יט)
את־ה ְׁבעָׁלִּ ֽים( ... :שופטים ב,יד) ו ִּי ֽחר־א֤ף ה' ְׁביִּש ְָׁׁר ֵ֔אל וֽי ִּתְׁ נֵם בְׁיד־ש ִּ֔סים ( ...שופטים ב,טז) ו ָׁי ֥קם ה֖ ' ֽ
ישם כדי שימשיכו לנסות את ישראל .כך
שבּו ְׁו ִּהש ִּ ְׁ֣חיתּו מֵ ֽאֲבֹותָׁ֔ ם ( ...שופטים ב,כג) וינ֤ח ה' את־הגֹו ִּי֣ם ָׁה ֵ֔אלה ְׁל ִּבל ְִּׁת֥י ִּ
ְׁו ָׁה ָׁי֣ה׀ ב ְׁ֣מֹות השֹו ֵ֗פט י ָׁ ֻ
הֹור ָׁ ֖
שע ָׁ֔תי ִּם ֖מלְך א ֲ֣רם נה ָׁ ֲ֑רי ִּם והשופט הראשון היה
כּושן ִּר ְׁ
מתחילות הגלויות המנובאות בברית בין הבתרים .המציק הראשון היה (שופטים ג,ח) ֣
ִּיא֣ל בן־ק ְׁ֔נז לפי אחת הדעות ב[-סדר הדורות] מעשי פסל מיכה ופילגש בגבעה ,אע"פ שכתובים בסוף ספר שופטים ,היו
(שופטים ג,ט) עָׁתְׁ נ ֵ
בימי כושן רשעתים בזמן עתניאל .הנפילה הרוחנית אחרי מות יהושע והזקנים גרמה בין היתר למעשה פילגש בגבעה שאפשר שארע
ב'תקמ"ז או מ"ח .סה"כ  530שנה מברית בין הבתרים .מוצע לומר שהנאמר (בר' לך טו,יב) ְׁוהִּנֵ ֥ה אֵימָׁ ֛ה ֲחשֵכָׁ ֥ה גְׁד ָׁל֖ה נפ֥לת עָׁלָׁ ֽיו שלאברהם
אבינו היה גלוי נבואי כפ'[רש"י] וְׁהִּנֵ ֥ה אֵימָׁ ֛ה וגו' – רמז ל(תחילת)צרות וחשך של גליות ,נפילה בעבודת ה' ,שמירת התורה ,מלחמות אחים:
פרעה מודה על טעותו שלקח אשת איש לביתו ,וזה עמד כקיטרוג על בני בנימין בגבעה שלא הודו על טעותם ,ועוד במקום ששבט בנימין
יעשה להם משפט על לקיחת אשת איש (אמנם ללא כתובה) יצאו למלחמה נגד שאר השבטים שבאו לעשות להם משפט.
וכמעט שנכחד שבט בנימין מכלל ישראל ,וגם משאר השבטים מתו אלפים רבים.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.7

בראשית וירא יח,א (התש"פ)

תם:
ר־בֵּ֥אוּ֣א ֶלֶ֖יָך֣הַ ָלּ ֑יְ לָ ה֣֣֣֣֣֣֣֣הֹוציא ֣ם֣א ֔לינוּ֣וְ נ ְדעָ ֶ֖ה֣א ָ ָֽ
ָ
ָשׁים֣אֲשֶׁ
אנ ֵ֛
רוּ֣לֹו֣אַ יּ ֹ֧ה֣הָ ֲ
֔
֣אמ
בראשית וירא יט,ה ֣:וַיּ ְק ְרא֤ וּ֣אֶ ל־לֹוט֣וַיּ ְ

[בראשית רבה (תיאודור -אלבק) בר' פר' כו ד"ה כי טובות הנה]

אמר ר' שמלאי בכל מקום שאתה מוצא זנות אנדרומוסייה באה לעולם והורגת את היפים ואת הרעים ... ,ר' יהושע בן לוי (א') בשם
בר פדיה כל אותו הלילה היה לוט מבקש רחמים על סדומיים והיו מקבלין ממנו ,כיון שאמרו (בר' וירא יט,ה) הֹוציא֣ם֣א ֔לינוּ֣וְ נ ְד ָעֶ֖ה֣
֣פה֣עד כאן היה לך ללמד סניגורייה ,מיכן ואילך אין לך רשות[ .שוכר טוב] אין אתה
י־לָך֣ ֔
֚ד֣מ ְ
א ָ ָֽתם לתשמיש אמרו (בר' וירא יט,ה) ע ָֽ
רשאי לבקש עליהם רחמים כי מעשיהם כמעשה דור המבול שהיו כותבין גמומסיות לזכר ולבהמה.
תם גוים שאמרו תנו לנו אחת מכם ונהרגנו (או תנו לנו פלוני ונהרגנו ראה
[תורה שלמה לז] (בר' וירא יט,ה) הֹוציא ֣ם֣א ֔לינוּ֣וְ נ ְדעָ ֶ֖ה֣א ָ ָֽ
בהערה שלשון זה צריך בדיקה כי מותר למסור אחד מסוים) או נהרג את כולכם יהרגו כולם ואל יתנו להם נפש אחת וכך בנלוי עריות [מדרש
אור האפלה]

[הסבר תורה שלמה לז] (בר' וירא יט,ה) במשנה [תרומות פ"ח מי"ב] מבואר (וכן נשים שאמרו להם עובדי כוכבים) כן תנו לנו אחת (כלשהי)

מכם ונטמאה (ואם לאו הרי אנו מטמאים את כולם) יטמאו את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל .ובירושלמי שם ה"י מבואר וכן
הדין לשפיכת דמים שאם אמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הורגין את כולכם אפי' כולן נהרגין לא ימסרו נפש אחת
מישראל כו' ,ואם ייחדו להן אחד כגון שבע בן בכרי ימסרו אותו ואל יהרגו .ומ"מ אינה משנת חסידים ,והלשון בהמאמר שלפנינו
אינו מחוור מ"ש אחת צ"ל אחד כן מ"ש תנו לנו פלוני כ' צ"ב ,דהרי זה הוי בייחדו להן אחד מצד הדין מותר למסרו
וצ"ל דזה אתיא כהשיטה דס"ל דאפי' ביחדו רק בחייב מיתה כשבע בן בכרי ,עי' ביו"ד קנו .ומה שסיים וכך בגלוי עריות לפי הדין זה
רק בתנו לנו אחת (כלשהי) מכם אבל בייחדו להם אחת מוסרין אותה להציל האחרות ,ונראה דבעל מדרש אור האפלה למד מכאן
דאנשי סדו ם בקשו לטמאות את האנשים במשכב זכר וייחדו להם את האנשים ואף על פי כן מסר לוט את נפשו עליהם .יש ללמוד
מכאן דבעריות הוא כמו בשפיכות דמים דאינה משנת חסידים למסור אפי' בייחדו להם אחת .וזה ד"ח.
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת תרומות פ"ח מי"ב] זה מוסכם לדברי הכל ,ואין ר' יהושע חולק בו .וכן כל כיוצא בזה.
(בר' וירא יט,ה) הֹוציא֣ם֣א ֔לינוּ – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים (לימוד א) לא ייחדו – לא יוציאו (לימוד ב) ייחדו – יוציאו
(בר' וירא יט,ה) וְ נ ְדעָ ֶ֖ה֣א ָ ָֽתם  ,א ָ ָֽתם – סלוק בתפקיד הגבלה( ,בר' וירא יט,ה) וְ נ ְדעָ ֶ֖ה – טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב
שאחריה וההטעמה שלו שהיא תכונת ההגבלה.
(בר' וירא יט,ה) וְ נ ְדעָ ֶ֖ה – טפחא בתפקיד שנוי והתפשטות האפיון המגביל שלמדנו לעיל לכתוב לפניו .וזה שהסביר ב[-הסבר תורה שלמה
לז] בייחדו להן אחד מצד הדין מותר למסרו וצ"ל דזה אתיא כהשיטה דסבירה ליה דאפילו ביחדו (שיוציאו ,מדובר) רק ב(אחד שכבר)

חייב מיתה כשבע בן בכרי ,עי' ביו"ד קנו.
ע֣לָךֶ֖ ֣מ ֶה ֑ם֣ ֣
ָר ְ
ֹוט֣עַתּה֣נ ַ ֵ֥
ָ֕
֤ד֣בּא־לָ גוּר֣וַ֣יּ ְשׁ ֣פּט֣שָׁ ֔פ
אמרוּ֣הָ אֶ ָח ָ ָֽ
ֶשׁ־ה ְלאָ ה֣ו ַָֽיּ ְ
ָ֗
אמ ֣רוּ׀֣גּ
בראשית וירא יט,ט ֣:וַיּ ְ
֣מ ֔אד֣וַ ַָֽֽיּגְּ שֶׁ֖ וּ֣ל ְשׁ ֶ֖בּר֣הַ ָ ָֽדּלֶ ת:
ישׁ֣בּלֹוט ְ
ְ
וַיּ ְפ ְצ ֨רוּ֣בָ ֤א

פשט הפסוק מלמד על מקום ארצי עמוק מאד במוסריותו הירודה .אבל מרומז בו חלק מהתהליך שנלמד בפרשת וישב.

הוּדה֣מא֣ת֣אֶ ָח֑יו ,והקב"ה היה עוסק בורא
נדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) וישב פה] על (בר וישב לח,יא) וַ ַָֽֽיְ הי֣בָּ ע ֣ת֣הַ ֔הוא֣וַיּ ֵ֥ ֶַֽרד֣יְ ָ ֶ֖
אורו של מלך המשיח ,זהו בירור צד האבא של מלך המשיח .מוצע ללמוד כי ברור צד האמא של מלך המשיח מרומז ב-בר' וירא יט,ט:

ֹוט֣עַתּה  -זקף-קטן זקף-גדול[ ,אמרי נועם הרבי מאיר בן אליזר הורוויץ מדזיקוב] גי' שמות הטעמים ז"ק ז"ג עולה יסו"ד מלכו"ת
ָ֕
שָׁ ֔פ
עולה תקע"ו .בעז"ה החונן לאדם דעת גילה לי (טט) כי גי' המלים המוטעמות ז"ק ז"ג עולה  870 = 475 + 395עולה תת"ע (כעין הגר
וירא כא,יד) ותֵ֔ תע [רש"י] חזרה לגילולי בית אביה) ,הפרש מ-תקע"ו  294 = 870 - 576עולה רצ"ד ,עולה עי"ר דו"ד (שמואל ב')[אוצר
הגימטריות של הרב י"ר פאלוך זצ"ל]  .תבנית הטעמים ז"ק ז"ג מרמזת לגאולת הניצוצות הקדושים המפוזרים בבריאה .אברהם אבינו
וגואל במסעיו ניצוצות הקדושים כפי שהשם מזמן לו .מפאת דבקותו בה' יש מקומות בארציות שהוא לא יורד לתוכם.
שנָׁה?:
אמר אֲד ָׁנ֣י י ֱה ֔ ִּוה במָׁ ֥ה א ֵ֖דע ִּכ֥י אִּ ָֽׁיר ֽ
כמו שמלמד ב[-פרי הארץ ,רבי מנחם מנדל מויטבסק ,ע' כ] אמר אברהם( :בר' לך טו,ח) וי ֑

(בר'

שהיה מתמיה על ירושת הארץ ,איך אוכל להביא לשם לארציות התגלות אלוקות ... .איך אוכל להעלות ניצוצות (הקדושים) מארציות,
כיון שאני עדיין דבוק בכ"ח מ"ה (טט :מ"ה ממילת במָׁ ֥ה).
[באר מים חיים] ד"ה (בר' וירא יט,ג)  ...ואמנם כיוון אברהם אבינו ע"ה אם ימצא בתוך העיר פירוש מובלע ומשוקע בינם דהיינו אפשר
יש איזה נשמות קדושות הנמצא בתוכם שעתידין לעמוד מהם (מהרשעים צדיקים או צדיק).
והנה ממקום ארצי עמוק מאד במוסריותו הירודה מאיר ניצוץ קדוש עוצמתי מאד שלכך עשויה לרמוז תבנית הטעמים של
ֹוט֣עַתּה – רביע  ...זקף-קטן זקף-גדול בתפקיד ענין עוצמתי מאד.
ָ֕
֤ד֣בּא־לָ גוּר֣וַיּ ְשׁ ֣פּט֣שָׁ ֔פ
אמרוּ֣הָ אֶ ָח ָ ָֽ
ֶשׁ־ה ְלאָ ה֣ו ַָֽיּ ְ
ָ֗
גּ
ניצוץ קדוש שנשבה בידי כנען כפי פ'[רש"י] על (בר' לך יב,ו) וְׁהֽכְׁנ ֲע ִּנ֖י אָׁ ֥ז בָׁאָׁ ֽרץ :היה הולך את ארץ ישראל מזרעו של שם וגו' .הניצוץ
ָארּור כ ְָׁׁנ֑ען ע֥בד ֲעב ִָּׁ֖דים ִּיֽהְׁי ֥ה לְׁא ָׁחֽיו- :
הקדוש הזה נמצא שם מבראשית כפי שמעידה תבנית הטעמים של הפסוק (בר' נח ט,כה) ו ֖יאמר ֣
ֱֹלהים אֵ ֥ת הש ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ:
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא א ִּ֑
(סלוק) טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק כתבנית הטעמים של (בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ֖
עומד ומאיר מסדום ואברהם אינו יורד לגאלו.
ַאחים אֲנָׁ ֽחְׁנּו :לוט יורד
לוט בן הרן אחיו של אברהם ,דומה לאברהם במראה אבל לא בפנימיות אבל מבחינת אברהם (בר' לך יג,ח) ֲאנ ִּ ָׁ֥שים ִּ֖
מָא ִּחיו ודומה בזה ליהודה היורד מא ָׁח יו .אבל מה' מצעדי גבר כוננו ונוטה בלוט את התת"ע (תעתויי תאוות) כדי שירד לסדום ,ישא אשה
מכנען מארץ ישראל לעתיד לבוא ,שהיא תלד ללוט בין היתר שתי בנות זקונים והן מתוך שאיפה להקים את העולם מחדש אחרי מהפכת
סדום ועמורה יולדות מאביהן שתי אומות מואב ועמון .ממואב יוצאת רות אם מלכות דוד ,מעמון יוצאת נעמה שבנה רחבעם בן שלמה
ממשיך את מלכות בית דוד בארץ-ישראל אחרי התפלגות ממלכת ישראל לשניים אחרי מות שלמה.
המקור הבא סיכם את הנושא כך[:דף על הדף בבא מציעא ב,א] וביאר בבאר מים חיים (פר' נח) דהנה נאמר ב(-תה' פט ,כא) ָ֭ ָׁמצָׁאתִּ י דָׁ ִּו֣ד
(בר' וירא יט,ט)

עב ְִּׁ֑די ב ְׁ֖שמן קָׁדְׁ ִּ ֣שי מְׁשחְׁתִּ ֽיו :ואמרו חז"ל (בראשית רבה מא ,ד)' ,היכן ָ֭ ָׁמצָׁאתִּ י אותו ,בסדום' ,ופירשו המפרשים ,מחמת שדוד בא
מרות המואביה שהיתה מזרע לוט שהיה בסדום  ,הנה המציאה הלז אין פירושו מצאתי אותו ממש שאחזתיהו בידו ,כי אם לשון ראיה
הוא שראה אותו מרחוק שעתיד דוד לעמוד מסדום,

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 .1בראשית וירא יט,טז:

יו֣בּחֶ ְמ ַלֵ֥ת֣הֶ֖ '֣עָ ָל ֑יו֣וַיּצ ֻאֵ֥הוּ֣ ַויַּנּ ֻחֶ֖הוּ֣מחֵ֥ וּץ֣לָ ָֽעיר׃֣֣ ֣
֣י֣בנ ֔ ָת ְ
֣שׁתּ ְ
וֹ֣וּביַד ְ
וֹ֣וּביַד -א ְשׁ ֗תּ ְ
ים֣בּי ָ֣ד ְ
ְ
אָ֣נ ֝שׁ
וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ׀ַ֣֣ויַּחֲ ֨זיקוּ֣הָ ֲ
עם֣אֲדנֵ֥י֣אַ ְב ָר ָ ָֽהם ׃֣֣ ֣
ֵ֥א֣לפָ נַ ֶ֖י֣הַ יּ֑וֹם֣ ַועֲשׂהֶ ֕ -חסֶ ד֣ ֶ֖֣
ְ
אמר׀֣ה֣֗ '֣אֱֹלהי֣אֲדנ ֣י֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣הַ ְקרה-נָ
 .2בראשית חיי שרה כד,יבַ֣ :ויּ ֓ ַ
ן֣בּי ָָֽדי׃ ֣
ָת ְ
י֣מה-בַּ ָבּ֑י ת֣וְ ֵ֥כ ל֣אֲשֶׁ ר -יֶשׁ-לֶ֖ וֹ֣נ ַ ֵ֥
ָדע֣א ֶ֖תּ ַ
 .3בראשית וישב לט,ח :וַיְ מָ א֣֓ן׀֣וַיּ אמֶ ר֣אֶ ל -א֣שֶׁ ת֣אֲד ָנ֔יו֣ה֣ן֣ אֲדנ֔י֣ל א-י ַ ֵ֥
ן֣רגְ לֶ֖ וֹ֣הַ יְ מָ נָֽית׃ ֣
הֲרן֣הַ יְ מָ נ ֑ית֣וְ עַ ל֤ -בּהֶ ן֣יָדוֹ֣הַ יְ מָ ֔נית֣וְ עַ לֵ֥ -בּהֶ ַ
ֵ֥וְּך֣אזֶן-אַ ֶ֖
ָֽ
חט׀ַ֣֣ויּ ַ ֤קּח֣משֶׁ ה֣מ ָדּ ֔מוֹ֣וַיּתֵּ֛ן֣עַ לְ -תּנ
 .4ויקרא צו ח,כגַ֣ :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,
מהּ׀ – על בסיס ההסבר ב [-תורה שלמה כח] ע"פ מדרש מאור האפלה ל (-ויקרא צו ח,כג)
הסבר לטעם שלשלת במלת (בר' וירא יט,טז)֣וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָ
ַו֣יּ ְשׁ ֓ ָחט׀ שרתת מהתרגשות ,רתת והתר וצץ בין צערו על כספו ,צערו על סדום כולה ,על בנותיו הנשואות הנשארות בסדום צערו על חייו
בסדום ובין הצורך 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 ועמונית 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 (אפשר מרומז בטעם פסק) מלבוא בקהל.
[באר הפרשה – וירא (התשע"ו) הרב אברהם אלימלך בידרמן ע' יא] (בר' וירא יט,טז)֣וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ׀ – עוד עצה להתגבר בעת הנסיון - ...

(בר' וירא יט,טז)֣וַ ַָֽֽיּ ְתמַ֣ ְה ֓ ָמהּ׀ שלא ימהר למלא תאוותו ,ולא יחשוש שעיכוב ואיחור התאווה יזיק לו,

ע"פ [טעמא דקרא ,הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי (אוצר החכמה) ע' ]15הארכת זמן הענין ,ריחוק זמן שיקרה הענין.
הסבר לטעם פסק במלת (בר' וירא יט,טז)֣וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ׀ –
[יאר הפסיק ,הרב י"א שפירא זצ"ל]  ...ועוד יש לומר ע"פ רש"ר הירש זצ"ל שהיה (לוט) מופסק מדעתו כדי להכריע בדבר (בגלל
בשורת חורבן סדום ואבדן משפחתו הקרב דעתו הייתה משובשת)
[אור החיים] (בר' וירא יט,טז) ַויַּחֲ ז֨יקוּ֣הָ ֲאנ ִָׁ֜שׁים .הגם שאחד מהם הוא המציל את לוט אבל האחר שבא להפוך אין לו לעשות ב'

שליחיות ,אפשר לומר כי להיות שהמציל שהוא רפאל הוא המציל וגבריאל אינו אלא מסייע לא מקרי זה עושה ב' שליחיות .וטעם
גבריאל שסייע אין זה אלא מכשירי השחתת סדום שלא יתעכב כל עוד שהיה לוט בתוכה והיה רפאל מונעו מעשות דבר עד שיצא
לוט:

(בר' וירא יט,טז) וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ׀֣ ַויַּחֲ ֨זיקוּ֣הָ ֲאנ ִָׁ֜שׁים – מוצע הסבר לכתוב זה ע"פ הבנה ב[-אור החיים] המבוסס על תפקיד טעם פסק כמופע
עֹוֵ֥ן֣
של מידה י"א מל"ב מידות של ראבריה"ג "סדור שנחלק" .בקריאה עם פסק החל מסוף הפסוק הקודם (בר' וירא יט,טו) פֶּ ן־תּסָּ ֶפֶ֖ה֣בַּ ֲ
הָ ָֽעיר( :בר' וירא יט,טז) וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ׀ ההתמהמות היא של לוט כי המלאכים פונים אליו.
בקריאה ללא פסק (בר' וירא יט,טז) וַ ַָֽֽיּ ְתמַ ְה ֓ ָמהּ֣ ַויַּחֲ ֨זיקוּ֣הָ ֲאנ ִָׁ֜שׁים ההתמהמות היא של המלאכים שהיה רפאל מונע מגבריאל מעשות דבר
עד שיצא לוט:
(בר' וירא יט,טז) וַ ַָֽֽיּתְ֣מַ ְה ֓ ָמהּ׀֣ ַויַּחֲ ז֨יקוּ – פסק בין שתי המלים להפריד בין שתי אותיות מהאותיות אהו"י מפני שהמלה הראשונה מסתיימת
באות "הא" והמלה הבאה פותחת באות "וו" .אבל יש להקשות כי גם במלים ַויַּחֲ ז֨יקוּ֣הָ ֲאנ ִָׁ֜שׁים הראשונה מסתיימת ב"-וו" והאחרת פותחת
ב"-הא" ואין פסק ביניהם.
ֱֹלהים֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה֣֣֣֣֣֣֣֣ ַוה ֲָרגֶ֖וּני֣עַל ְ -דּ ַבֵ֥ר֣א ְשׁ ָֽתּי׃ ֣
י֣רק֣אין-י ְר ַא ֣ת֣א ֔
בראשית וירא כ,יא :וַיּאמֶ ר֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣כּ֣י֣אָ ֗ ַמ ְרתּ ַ ֚
מחלוקת גירסאות בטעמי הקרא כּ֣י֣אָ ֗ ַמ ְרתּי .כתר ,מגנס ,מאור כּ֣י֣אָ ֗ ַמ ְרתּי  -רביע
קורן ,מקראות גדולות הוצאת ווין התרי"ט ,תורה שלמה ,מקראות גדולות עם מלבי"ם ועוד כּ֣י֣אָ ַמ֣֔ ְרתּי – זקף-קטן.
ֱֹלהים֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה֣מכיל שלוש פעמים זקף-קטן
י֣רק֣אין-י ְר ַא֣ת֣א ֔
מ ְרתּ ַ ֚
לפי הגירסא של קורן ואחרים הקרא וַיּאמֶ ר֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣כּ֣י֣אָ ַ֣֔

בין שני קיסרים ומשמעותו חזקת (עוצמת) חוסר יראת א-לקים במקום .אפשר שגם הרביע שבין משמעויותיו "שרובצים עליו הרבה
ענינים" מבטא אותו רעיון.
ֱֹלהים֣בַּ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ זֶּ ֑ה
רק֣אין-י ְר ַא֣ת֣א ֔
טט  -שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,חוזר וקורה ,להדגיש את תוקף ַ ֚
ראה גם יט,יז ראה בראשית ג,א והנחש היה ערום וגו' שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,להדגיש את תוקף היצר הרע לבטל יראת
א-לקים
ר֣לֶ֖הּ֣מַ הָ -לּ ְ֣ך֣הָ גָ ֑ר ֣
ָ
ֱֹלהים֣׀֣אֶ ל-הָ גָר֣מן-הַ שָּׁ ֔ ַמים֣וַיֵּ֥אמֶ
בראשית וירא כא,יז :וַיּ ְשׁ ַמ ֣ע֣אֱֹלהים֣אֶ ת-ק֣ וֹל֣הַ נַּעַ ר֣֣֣֣֣֣וַיּקְ ָרא ֣֩מַ ְל ַ֨אְך֣א ֤
שׁם׃ ֣
ֱֹלהים֣אֶ ל -קֵ֥ וֹל֣הַ נַּ ֶ֖עַ ר֣בַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣הוּאָֽ ָ -
י֣כּי-שָׁ ַמֹ֧ע֣א ֵ֛
יר ֔א ָֽ֣
תּ ְ
֣אַ ל֣ -
וַיּ ְשׁ ַמ ֣ע – מונח כרמז לאפשרות של דרשות אחדות על תבנית הטעמים שאחריו.
ר – מונח זרקא מונח סגול ,מוסיף מהנער על הנער וממהר קבלת תפילת החולה כפי'
(א) וַיּ ְשׁ ַמ ֣ע֣אֱֹלהים֣אֶ ת-ק֣ וֹל֣הַ נַּעַ ֣
ַעַר  -מכאן שיפה תפלת החולה לעצמו מתפלת אחרים עליו (ראה ב"ר נג,יד) ,והיא קודמת להתקבל֣ .
רש"י (יז) אֶ ת -ק֣֣וֹל֣הַ נּ ֣
ר – מונח זרקא מונח סגול ,כעין גריעה ממידת הדין והוספה במידת הרחמים ,כפי' רש"י בַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣הוּא-
(ב) וַיּ ְשׁ ַמ ֣ע֣אֱֹלהים֣אֶ ת-ק֣ וֹל֣הַ נַּעַ ֣
ָ ָֽשׁם  -לפי מעשים שהוא [עושה] עכשיו הוא נדון ,ולא לפי מה שעתיד לעשות (ר"ה טז,ב); לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים עליו

ואומרים :רבונו של עולם ,מי שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו את הבאר? והוא משיבן :עכשיו מה הוא ,צדיק או רשע?
אמרו לו :צדיק .אמר להם :לפי מעשיו של עכשיו אני דנו ,וזהו בַּ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣הוּאָֽ ָ -שׁם.
בַּ א ֲֶשֵׁ֥ר – מרכא מרבה בקיטרוג שהיו מלאכי השרת מקטרגים עליו ,ועוד מרבה בעבירות שעתיד להמית בני ישראל
הוּאָֽ ָ -שׁם – מקף בורר בין מעשי הנידון בעת הדיון ובין מעשיו בעתיד

הוּאָֽ ָ -שׁם – סלוק מגביל ,כתשובת הקב"ה למלאכים המקטרגים לפי מעשיו של עכשיו אני דנו.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.8

בראשית וירא יח,א (התשפ"א)(בהשתתפות נחלת יעקב)

ה֣א ַרח֣כַּ נּ ָָֽשׁים:
ֹ֣ות֣לשָׂ ָ ֔ר ֶ֖
ְ
בראשית וירא יח,יא :וְ אַ ְב ָר ָה֤ם֣וְ שָׂ ָרה֣זְ ק ֔נים֣בָּ ֶ֖אים֣בַּ יָּמ֑ים֣חָ ַדל֣ל ְהי
בפסוק יש שני נושאים .נושא אחד פשטו עוסק בזקנת הגוף והיוצא מהפשט מלמד על השגות רוחניות של הזקנים אנשי המעלה.
נושא שני מלמד על השנוי שחל באשה זקנה.
ָמים
נעיין בנושא זקנת הגוף שהפסוק[ .מדרש אגדה (בובר)] (בר' וירא יח,יא) וְ אַ ְב ָר ָה֤ם֣וְ שָׂ ָרה֣זְ קנ֔ים֣בָּ ֶ֖אים֣בַּ יָּמ֑ים :ד"א בָּ ֶ֖אים֣בַּ יּ ֑
באותו הימים של עולם הבא שלא היו חסרים כלום :ועיין [הכתב והקבלה] (בר' וירא יח,יא) (שפירש על הזקנים)  ...אמנם חיי הרוחני

המיועד לנפש בעולם הנשמות הוא מלא על כל גדותיו מכל מיני שלמיות האפשריות ,וכל מצפוני הידיעות נגלות ונראות בעליל לעיני
הנפש ,ואור היום תאיר שם בבתי הנפש (פערקלאֶ רונג) ,כמאמרם עוה"ז דומה ללילה למיעוט וקוטן אור הנפש בהשכלות עיונות,
ועוה"ב דומה ליום ,לגודל ראות עיני הנפש; והנה אנשי המעלה כל השתדלותם לחיות בעוה"ז חיי הנפש בעסקים רוחנים דוגמת חיי
עוה"ב( ,כמאמרם עולמך תראה בחייך ואחריתך לעוה"ב) ,וכל עוד שמזקינים ונחלשים ויפסידו כחות גופם תרבה חכמתם ויתחזק
שכלם ויוסיפו שלמות על שלמותם (כמאמר זקני תורה כ"ז שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם) ,אור ההשגה תתגדל ותתרבה תמיד
בבתי נפשותיהם ,ענני מצפוני החכמות לא יחשיכו מאור עיניהם כי תמיד ילכו ויבואו בהשכלות עיונות וכולן אור; זהו הנכלל לדעתי
ָמים ...
במליצת בָּ ֶ֖אים֣בַּ יּ ֑
(בר' וירא יח,יא) וְ אַ ְב ָר ָה֤ם֣וְ שָׂ ָרה֣זְ ק ֔נים – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .פשוטו של הכתוב מלמד על זקנת הגופים .היוצא מהפשט מלמד על השגות רוחניות של הזקנים אנשי

המעלה כל השתדלותם לחיות בעוה"ז חיי הנפש בעסקים רוחנים דוגמת חיי עוה"ב,

נעיין בנושא שני המלמד על השנוי שחל באשה זקנה.

פי' [שפתי כהן] (בר' וירא יח,יא) יאמר אף על פי ששניהם זקנים הפרסום הנה הוא בה ולא בו כי האיש אף על פי שהוא זקן יוליד אבל
שנָׁה י ִּ ָּׁו ֵ֔לד לא אמר יוליד אלא י ִּ ָּׁו ֵ֔לד (מסיק)
האשה אחר שפסקה דרך נשים שוב לא תלד .... .ומתמיהת אברהם (בר' וירא יז,טז) הל ְׁ֤בן מֵאָׁ ֽה־ ָׁ
כלומר בן זקונים יהיה חלש.
פ'[מלבי"ם] (בר' וירא יח,יא) וְ אַ ְב ָר ָה֤ם .ובעת ההיא כבר היו אברהם ושרה זקנים ,וסבת הזקנה הי' ע"י היָּמ֑ים ולא כמי שיזקן קודם זמנו.
(בר' וירא יח,יא) בָּ ֶ֖אים – טפחא בתפקיד שנוי או הבדל בין זקנת אברהם – האיש ,שיש זקנים שיולידו והנולדים עשויים להיות חלשים.
ובין זקנת שרה – האשה שאין זקנות שילדו.
ָמים – אתנח כמגביל את סבת הזקנה לאורך חייהם ולא לאורח חיים שמתיש ומזקין את הגוף קודם זמנו.
(בר' וירא יח,יא) בַּ יּ ֑

ש ָׁ֔רה
שנ ָׁה יִּּוָׁ ֵ֔לד ְׁו ִּ֨אם־ ָׁ
[שכל טוב (בובר)] (בר' וירא יח,יא) וְ אַ ְב ָר ָה֤ם֣וְ שָׂ ָרה֣זְ קנ֔ים .א"ר יוחנן הלא כבר כתיב (בר' וירא יז,יז) הל ְׁ֤בן מֵאָׁ ֽה־ ָׁ
הֲבת־תִּ ש ְִּׁע֥ים ש ָָׁׁנ֖ה תֵ לֵ ֽד :ומה ת"ל (בר' וירא יח,יא) וְ אַ ְב ָר ָה֤ם֣וְ שָׂ ָרה֣זְ קנ֔ים ,אלא לפי שצריך לדרוש ששבו לנערותן ,לפיכך חזר והפריש
דבריו שבעת הבשורה היו זקנים ,וחזרו לנערותן ,שנאמר (בר' תול' כד,א) וְַׁאב ְָׁׁר ָׁה֣ם ז ָׁ ֵ֔קן ָׁ ֖בא בי ִּ ָׁ֑מים ,א"ר אסא כאן ((בר' וירא יח,יא)) זקנה
לנ ְׁ֑דר( ,במ'
ל .כלומר פסק ,ודומה לו (דב' תצא כג,כג) ו ְִּׁכ֥י תח ְׁ֖דל ִּ
שיש בה לחלוחית ,ולהלן ((בר' תול' כד,א)) זקנה שאין בה לחלוחית :חָ ַד ֣
ה֣א ַרח֣כַּ נּ ָָֽשׁים :דרכן של נשים לראות דם נדה,
ֹ֣ות֣לשָׂ ָ ֔ר ֶ֖
ְ
בהע' ט,יג) ְׁוחָׁדל לעֲש֣ ֹות ה ֔פסח( .שופטים ה,ז) חָׁדְׁ ֧לּו פ ְָׁׁרזֹ֛ון ְׁביִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל שכבר פסק ל ְהי
ודם זיבה ,וכשהן מזקינות הדם נצרר ,והבשר נקלש ,והעור נקלט ,והמקור יבש ,והמעיין נסתם:
ֹ֣ות֣לשָׂ ָ ֔רה֣– פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט,
ְ
(בר' וירא יח,יא) חָ ַדל֣ל ְהי
כפי'[שכל טוב] דרכן של נשים לראות (לימוד א) דם נדה( ,לימוד ב) ודם זיבה,

(בר' וירא יח,יא) ֶ֖א ַרח – טפחא כשנוי ורבוי ,השנויים שחלים באשה זקנה לעומת זמן צעירותה כנמנה ב[-שכל טוב] וכשהן מזקינות
הדם נצרר ,והבשר נקלש ,והעור נקלט ,והמקור יבש ,והמעיין נסתם:
ה֣א ַרח֣כַּ נּ ָָֽשׁים :פי'
ֹ֣ות֣לשָׂ ָ ֔ר ֶ֖
ְ
(בר' וירא יח,יא) ֶ֖א ַרח – טפחא כשנוי ועיין ב[-דעת זקנים מבעלי התוספות] (בר' וירא יח,יא) חָ ַדל֣ל ְהי
שראתה דם בזקנותה (היינו בשונה) מה שאין כן בשאר הנשים אבל אין לפרש שאינה רואה שהרי למעלה פירש"י שפירסה נדה:
[מלבי"ם] (בר' וירא יח,יא)  ...ושרה כבר חדל להיות לה ֶ֖א ַרח֣כַּ נּ ָָֽשׁים ,ויש הבדל בין דרך ובין אורח ,שדרך הוא הדרך הגדול הקבוע
לרבים ,ואורח הוא האורח הקטן שיתפרד מן הדרך הגדול אל הצד ואינו קבוע כל כך ,וע"כ רחל אמרה כי דרך נשים לה כי היתה ילדה
והיה לה הוסת הקבוע לכל הנשים ,ובשרה אמר שלא לבד שלא היה לה דרך נשים שהוא הוסת הקבוע בנערותה ,כי חדל גם האורח
שהוא הוסת הבלתי קבוע שיבא גם בנשים זקנות ,כי פסקו הדמים בכלל מרוב ימים ,וע"כ מה שעתה חזר הוסת ופרסה נדה היה סמן
בדוק שחזרה לנערותה ונעשה שנוי בטבעה:
(בר' וירא יח,יא) ֶ֖א ַרח – טפחא כשנוי בטבע של שרה הזקנה לטבע של אשה צעירה וההסבר הזה מתואם עם הסבר [שפת"ח] הבא.
(בר' וירא יח,יא) ֶ֖א ַרח – טפחא כרבוי שחזרת הארח התמידה כפירש שפת"ח על [רש"י] ֶ֖א ַרח֣כַּ נּ ָָֽשׁים – אורח נדות[ .שפתי חכמים]
(בר' וירא יח,יא) פ ואם תאמר והלא פירש"י לעיל (פ' ח') שאותו יום פי רסה נדה ונטמאת העיסה ,שמע מינה דהיה לה אורח כנשים,
ונ"ל שהיתה סבורה שמקרה הוא ולא חזרת וסת ,וזהו שאמרה היתה לי עדנה אמרה כן כמסופקת ,כלומר הדם שראיתי כבר,
מסופקת אני בזה אם הוא וסת שלי ,או לא כי אם מקרה בעלמא מכח מהירת הלישה שאמר אברהם (לעיל פ' ו') מהרי שלש סאים
֣היְ תָ ה־לּ֣י֣
י֣בֹלתי ָ ָֽ
ֲר ְ
קמח וכו' ,ודלא כפירש הרא"ם שפירש גבי שינה הכתוב מפני השלום אמרה שרה אני (בר' וירא יח,יב) אַ ח ֤

עֶ ְד ֔ ָנה֣וַ ָֽאדנֶ֖י֣ז ָָֽקן :כתב מהרש"ל ומשום הכי נתן לה הקדוש ברוך הוא שנה ללידה כדי שיהיה לה ג' חדשים שתקבע לה וסת ,כיון
שפסק ה מלראות ועכשיו חזרה לנערותה ותשעה חדשים ללידה ,אבל לפי מה שאמרו [בבלי ר"ה י' ב] בראש השנה נפקדה שרה,
משמע דלא ילדה אלא לז' חדשים וצריך עיון וק"ל:

(בר' וירא יח,יא) כַּ נּ ָָֽשׁים – סלוק כמגביל ,כפי' [תורה שלמה קנ] שאין הנשים מתעברות אלא סמוך לוסתן (יש מחלוקת בהבנת סמוך
לוסתן האם אחרי או לפני) .עיין [בבלי נדה סד,ב] ובמדרש [אור האפלה] נפסקה ממנה וסת נדה .אמנם רבותינו בעלי התוספות פי'
שראתה דם בזקנותה מה שאין כן בשאר הנשים.
(בר' וירא יח,יא) כַּ נּ ָָֽשׁים – סלוק כמגביל את האפשרות לעיבור כפי' [רד"ק] ובימי הזקנה מפני היובש יפסוק הדם ואי אפשר שתתעבר
כי העובר נהיה מדם (שבהעדר עיבור יוצא) הווסת ואם אין דם אין וולד,
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣היְ תָ ה־לּ֣י֣עֶ ְד ָנ֔ה֣וַ ָֽאדנֶ֖י֣ז ָָֽקן:
י֣בֹלתי ָ ָֽ
ֲר ְ
אמר֣אַ ח ֤
ה֣בּק ְר ָבּ ֣הּ֣ל ֑
חק֣שָׂ ָ ֶ֖ר ְ
בראשית וירא יח,יב :וַתּ ְצ ַ ֵ֥

[בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח סימן יז]
אמר וַ ָֽאדנֶ֖י֣ז ָָֽקן,
חק֣שָׂ ָ ֶ֖רה֣בקרוביה ל ֑
אמר֣זה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך וַתּ ְצ ַ ֵ֥
ה֣בּק ְר ָבּ֣הּ֣ל ֑
ר ְ
[יח ,יב  -יג] וַתּ ְצ ַחֵ֥ק֣שָׂ ָ ֶ֖
֣היְ תָ ה־לּ֣י֣עֶ ְד ֔ ָ֣נה ,תכשיטים ,היך מה דאת אמר
י֣בֹלתי ָ ָֽ
ֲר ְ
א מרה האשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה תכשיטים נאים ,ואני אַ ח ֤

(יחזקאל טז,יא) וָׁאע ֵ ְׁ֖דְך ֑עדִּ י

י֣בֹלתי֣
ֲר ְ
וָׁאת ְָׁׁנ֤ה צְׁמִּ ידִּים על־י ָׁ֔דיְִּך ו ְָׁׁר ִּ ֖ביד על־גְׁרֹונֵ ְֽך :האשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה וסתות ואני אַ ח ֤

֣היְתָ ה־לּ֣י֣עֶ ְד ָנ֔ה ,זמני ,אלא וַ ָֽאדנֶ֖י֣ז ָָֽקן,
֤י֣בֹלתי ָ ָֽ
היְ תָ ה־לּ֣י֣עֶ ְד ָנ֔ה֣עידונים ,האשה הזו כל זמן שהיא ילדה יש לה עידויין ואני אַ חֲר ְ
ָ ָֽ
רב יהודה אמר טוחן ולא פולט ,אמר רבי יהודה בר' סימון אמר הקדוש ברוך הוא אתם מילדים עצמכם (כעין מצעירים עצמכם)
ומזקינים (בלשונכם) את חבריכם ואני זקנתי (קדמון) מלעשות נסים (לברוא ולהשגיח בהשגחה פרטית).

אמר .ברוח הקודש נתפרסם שכך צחקה כמתמהת:
ה֣בּק ְר ָבּ ֣הּ .בינה לבין עצמה :ל ֑
חק֣שָׂ ָ ֶ֖ר ְ
[שכל טוב (בובר)] (בר' וירא יח,יב) וַתּ ְצ ַ ֵ֥
֤י֣בֹלת֣י .אחר שבלה הבשר ,ונצרר הדם ,יהא דבר זה ,ואעפ"כ אם ָ ָֽהיְ תָ ה־לּ֣י֣עֶ ְד ָנ֔ה ,כלומר עידן ווסת של נשים ,הייתי יכולה
אַ חֲר ְ
להוליד אלא וַ ָֽאדנֶ֖י֣ז ָָֽקן ,טוחן ואינו פולט ,ולפיכך אי אפשר:
[תורה שלמה קנב] ע"פ [מדרש הגדול]  ...מאי ְבּק ְר ָבּ ֣הּ בלבה צחקה ולא הוציאה בפיה
חק֣שָׂ ָ ֶ֖רה – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,אפשר שכאן רבוי סיבות ל"ותצחק שרה"
(בר' וירא יח,יב) וַתּ ְצ ַ ֵ֥
משמחה ,מתמיהה ,מזכיה בתכשיטים או העדנה נמשלת לתכשיטים ,עידונים כמשל לוסתות ,עידויין כמשל לזמן להרות.

[שם משמואל בראשית פרשת וירא שנה תרעא]  ...ונראה דכשנסתכל בכתובים נראה שיש שינוי בין ההבטחה שבסוף פרשת לך לך
לבשורת המלאך ,דשם נאמר (בר' לך יז,טז) ו ְׁ֨גם נ ָׁ֧תתִּי מ ִּ֛מנָׁה לְָׁך֖ ֵ ֑בן ,מיוחס לאברהם ,עוד שם (בר' לך יז,יט) ָׁש ָׁ ֣רה ִּאשְׁתְׁ ָ֗ך יל֤דת לְָׁך ֵ֔בן ,עוד שם
ן֣לשָׂ ָר֣ה֣אשְׁ֣ ֶתָּ֑ך֣מיוחס אחריה .והענין מבואר בזוה"ק
ב ְ
(בר' לך יז,כא) ֲאשר תֵ ֵ֨לד לְָׁך֤ ש ָָׁׁרה ,ובבשורת המלאך נאמר (בר' וירא יח,י) וְ הנּהֶ֖ -
שכל שהוא מצד הנוקבא אינו מוליד ,ובאמת יצחק אבינו היה מצד הנוקבא ולא היה ראוי להוליד ,אך ע"י העקידה שפרחה נשמתו
חזרה אליו נשמה מצד הדכורא ,כ"ז מבואר בזוה"ק .והנה ענין העקידה לא הי' נודע אז ,ובכן שפטה שרה (מעצמה) שמחמת שהבן
יהיה מצדה לא יוליד אם כן אינה מקוימת הנבואה ששמעה מאברהם שאמר הקדוש ברוך הוא (בר' לך יז,טז) ּובֵ ֽרכְׁתִּ י ָׁה וְׁהָׁ ֽי ָׁ ְׁ֣תה לְׁגֹו ִּ֔ים מלְׁכֵ ֥י
֤י֣בֹלתי֣
ִּמנָׁה י ִּ ְׁהיּֽו :ע"כ צחקה על הבטחת המלאך ולא היתה בעיניה כלום .ובזה יובן לשון הפסוק שאמרה (בר' וירא יח,יב) אַ חֲר ְ
ע ִּ ֖מים מ ֥
ָ ָֽהיְ תָ ה־לּ֣י֣עֶ ְד ָנ֔ה ,שהיל"ל (שהיה לה לומר) תהיה לי עדנה .ולהנ"ל יובן שפיר דאמת הדבר שכבר ראתה שחזרה לנערותה ,אך כוונתה
היתה אחר שהיא בלבד חזרה לנערותה ולא הוא א"כ יהיה הבן מסטרא דנוקבא ולא יוליד ,וז"ש (בר' וירא יח,יב) וַ ָֽאד֣נֶ֖י֣ז ָָֽקן ,וא"כ לא
תצא מחשבתם הרצויה לפועל ,כי כל כוונתם היתה שיולידו בן שתצא ממנו האומה הישראלית ,והבן שיולידו מבשורה זו הלא לא
יוליד .והגם שהיתה מצפה ובוטחת שיקוים מאמר השי"ת ותלד בן שיצא ממנו אומה הישראלית אבל הבן שיצא מבשורה זו הלא לא
יוליד ,א"כ היתה ההבטחה לצחוק בעיניה ולא נחשבה לכלום אצלה.
(בר' וירא יח,י)֣ ְלשָׂ ָר֣ה֣א ְשׁ ֶתָּ֑ך – מונח מרבה אתנח מגביל .בסה"כ רבוי הגבלות הבאות משרה .ע"פ [שם משמואל וירא תרעא]

(הגבלה א) בבשורת המלאך הבן מיוחס אחריה (אחרי שרה אמו) .והענין מבואר בזוה"ק שכל שהוא מצד הנוקבא אינו מוליד ,ובאמת
יצחק אבינו היה מצד הנוקבא ולא היה ראוי להוליד( ,הגבלה ב) שפטה שרה (מעצמה) שמחמת שהבן יהיה מצדה לא יוליד אם כן
ִּמנָׁה י ִּ ְׁהיּֽו( :הגבלה
אינה מקוימת הנבואה ששמעה מאברהם שאמר הקדוש ברוך הוא (בר' לך יז,טז) ּובֵ ֽרכְׁתִּ י ָׁה וְׁהָׁ ֽי ָׁ ְׁ֣תה לְׁגֹו ִּ֔ים מלְׁכֵ ֥י ע ִּ ֖מים מ ֥
ג) ע"כ צחקה על הבטחת המלאך ולא היתה בעיניה כלום.
בן – טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהנלמד מהכתוב אחריו (בר' וירא יח,י)֣ ְלשָׂ ָר֣ה֣א ְשׁ ֶתָּ֑ך מה יכריע בעתיד
(בר' וירא יח,י)֣וְ הנּהֶ֖ -
בן –בתפקיד
הבן .ההגבלות שמנינו או הבטחת ה' לאברהם אבינו אבי הבן הקודמת להגבלות .טעם מקף בכתוב (בר' וירא יח,י)֣וְ הנּהֶ֖ -
בן – בתפקיד שנוי ע"פ [שם משמואל וירא תרעא]
בורר בין (א) אינו מוליד (ב) מוליד טעם טפחא בכתוב (בר' וירא יח,י)֣וְ הנּהֶ֖ -
בעקידה יחול שנוי ,פורחת מהבן נשמת הנוקבא שבאה מצד אמו שאינו מוליד ,חוזרת אליו נשמה מצד הדוכרא המיוחסת אחרי אברהם
ואז מוכשר להוליד כהבטחת ה' אל אברהם אבינו.
֣היְ תָ ה־לּ֣י֣עֶ ְד ָנ֔ה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז
֤י֣בֹלתי ָ ָֽ
(בר' וירא יח,יב) אַ חֲר ְ
שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב ,לפי [שם משמואל וירא תרעא] הפשט ששרה חזרה לנערותה והיא תלד ,והיוצא
מהפשט היא מחשבת שרה ששפטה מעצמה שהיות והוא נמשך מצד נוקבא הבן לא יוליד ולכן לא תצא ממנו האומה הישראלית .
(בר' וירא יח,יב) וַ ָֽאדנֶ֖י֣ז ָָֽקן – טפחא סלוק .סלוק כמגביל ,לפי [שם משמואל וירא תרעא] סברה שרה שהבן שיולידו אברהם ושרה
מבשורת המלאך לא יוליד.
אבל יש לי להביא הבנה אחרת ע"פ טעם טפחא במלת (בר' וירא יח,יב) וַ ָֽאדנֶ֖י [תורה שלמה קנח] (בר' וירא יח,יב) וַ ָֽאדנֶ֖י֣ז ָָֽקן֣שכן מצינו
בנשים קדמוניות שקוראות לבעלי רבי  ...ומתרגמים ורבוני סיב .ע"פ ההערה [כת"י בהוספה א' באדר"נ בהוצאת שכטר קלו,
ובתנחומא חיי שרה ] אבל אברהם אשתו מכבדתו וקוראתו אדני.
ואפשר כי זה אחד המקורות ל[-רמב"ם אישות פט"ו,ה"ט] וכן צוו חכמים על האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו

עליה מורא ותעשה כל מעשיה ס על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא ,וזה הוא דרך בנות
ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן ,ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח.
(בר' וירא יח,יב) וַ ָֽאדנֶ֖י – טפחא בתפקיד רבוי כבוד הבעל .שרה כבדה את אברהם כרב שלה .טפחא בתפקיד שנוי .הפשט מלמד על
תגובה ספקנית לבשורה ולשנויים בפועל בשרה ,טעם טפחא וַ ָֽאדנֶ֖י – מלמד ,ששרה בקשה מיד שיחול שנוי באברהם רבה ,שטעם
מלת ז ָָֽקן – סלוק מרמז למוגבלות בהולדה כנדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח סימן יז] וישוב להוליד.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.9

בראשית חיי שרה כג,א( :התש"פ) (בהשתתפות "נחלת יעקב")

ב֣לעֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת׃
֣ת֣ע ֶר ְ
בראשית חיי שרה כד,יאַ :ויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣מחֵ֥ וּץ֣לָ עֶ֖יר֣אֶ לְ -בּא֣ר֣הַ ָמּ֑ים֣֣֣֣֣֣֣֣ ְלע ֔ ֶ

֣ת֣ע ֶרב֣לְ֣עֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת׃ .יש לומר בזה
ם֣לע ֔ ֶ
[דגל מחנה אפרים] (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣מחֵ֥ וּץ֣לָ עֶ֖יר֣אֶ לְ -בּא֣ר֣הַ ָמּ֑י ְ
ְֹׁלמה וסיטרא אחרא לא נייחא
בדרך רמז על דרך דאיתא בזוה"ק (ח"ב קל"ד א) שמכריזין (שה"ש ג,יא) צְׁא֧ינָׁה׀ ּו ְֽׁרא֛ינָׁה ְׁבנֹ֥ות ִּציֹ֖ון במ֣לְך ש ֑
ומתפרשת וכו'
[פירוש הסולם לזוהר  -שמות פרשת תרומה מאמר שמע ישראל ובשכמל"ו [המתחיל באות קכה]]

[אות קלח] בשעתא דאיהי אתת וכו' :בשעה שהיא (המלכות) באה עם העלמות שלה ,שהן ז' היכלות דבריאה ,ורוצה להפרד מן
הס"א ,אינה באה ,אלא כמי שנזדמן לראות בכבוד המלך (כעין דרך אגב) ,ולא יותר (לשם יחוד) ,וכך מכריזים ,שיזדמנו לראות
ְֹׁלמה .דהיינו צאו לראות בכבוד המלך .אז הסטרא אחרא אינו
בכבוד המלך .כמש"א( ,שה"ש ג,יא) צְׁא֧ינָׁה׀ ּו ְֽׁרא֛ינ ָׁה ְׁבנֹ֥ות ִּצ ֖יֹון במ֣לְך ש ֑
רוצה לראות (בכבוד המלך) ונפרד ממנה ,מן המלכות.
כי בין לעילא ובין לתתא לא יכלין (טט :לעשות מעשה שבקדושה) עד דדחיק לסיטרא אחרא לבר (טט :עד שדוחקים את היצר הרע החוצה ,ולפי
הסבר הסולם כאשר מכריזים על שמזדמנים לראות בכבוד המלך (ולא על יחוד עם הקב"ה שלזה היצר עלול להפריע) היצר הרע פורש מעצמו) ,
וזה יש לפרש שמרמז הפסוק (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣הם הדינים על דרך הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה עליו וכו' (ברכות
רְך֣היינו שהמשיך (= משך) הדינים והקליפות מחוץ לעיר מחוץ להשכינה הנקראת עיר על שם (דניאל ד,י) ִּ ֣עיר
נ"ו ב) (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַב ֹ֧
וְׁק ֔ ִּדיש וכן צריך להיות בכל אדם קודם שרוצה להתפלל או לעשות שום דבר בקדושה (ייחד עצמו) לשם יחוד קודשא בריך הוא
ושכינתיה צריך לפנות מחשבתו מכל המחשבות זרות והפניות כמו שאיתא בזוה"ק שמכריזין ברקיע (שה"ש ג,יא) צְׁא֧ינָׁה׀ ּו ְֽׁרא֛ינָׁה וגו'
והיא קודם היחוד וכן כאן הוצרך אליעזר לפנות הקליפות מן הקדושה קודם שרצה לעשות יחוד יצחק ורבקה והמשכיל יבין:
בענין אמירת לשם יחוד וגו' עיין ב[-שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא  -יורה דעה סימן צג]  ...ואני אומר ק"ו הדברים אם בקדשים
אף שודאי מצוה שיעשה (הכהן) בפירוש לשמה וכמו שאמרו בזבחים שם לשם ששה דברים הזבח נזבח כו' אפ"ה אתנו (התנו) בית דין
דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמו והיינו ש(הכהן)לא יאמר ולא יחשוב אפילו בלבו כדמפורש התם בתוספות בזבחים דף
ב' ע"ב ד"ה קיימו ב"ד רק יעשה העבודה ולא יחשוב כלל .... .הנה אנשי כנה"ג הם תיקנו לנו תפלות וברכות וליכא מידי דלא רמיזא
בנוסח התפלה והברכה וברכה הוא התעוררות הדיבור ומחשבה וכל מצוה שיש ברכה לפניה א"צ לומר שום דבר לפניה רק הברכה.
וכל דבר שאין ברכה לפניה אני נוהג לומר בפי הנני עושה דבר זה לקיים מצות בוראי ובזה די וא"צ יותר .והכונה (היינו אמירת לשם יחוד
היא לא עושה דבר אלא) הוא רק פירוש המלות (של הנעשה למעלה) וכל התיקונים למעלה נעשים מאליהם ע"י מעשינו.
סיכום[ :דגל מחנה אפרים] בדרך של פנימיות התורה מדריך לומר לשם יחוד וגו' לפני ברכות ומעשה שבקדושה.

[נודע ביהודה] כל מצוה שיש ברכה לפניה א"צ לומר שום דבר לפניה רק הברכה .וכל דבר שאין ברכה לפניה אני נוהג לומר בפי הנני
עושה דבר זה לקיים מצות בוראי .וכל התיקונים למעלה נעשים מאליהם ע"י מעשינו.
[פירוש הסולם] האמירה מודיעה ליצר הרע שמזדמנים לראות בכבוד המלך (הקב"ה) והוא אינו רוצה לראות (בכבוד המלך) ונפרד (פורש

מעצמו) ואז אנו פונים למעשה הקדוש בלי הפרעותיו..
(בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ֣מַ לֵּ֛ים֣מחֵ֥ וּץ֣לָ עֶ֖יר – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,שעל כל פרט חלה
אותה הלכה או ענין .קבוצת הפרטים הם תפלה וכל מעשה של דבר קדושה ,שלפני עשייתו המתפלל או העושה יאמר תחינות של הכנה
לתפלה ולמעשה כגון לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וגו' כדי לפנות מחשבתו מכל המחשבות זרות והפניות .זה מתאים
ללימוד של [דגל מחנה אפרים]
(בר' חי"ש כד,יא) הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣מחֵ֥ וּץ֣לָ עֶ֖יר – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,שעל חלקם לא חלה הלכה מסוימת
או ענין מסוים .זה מתאים ללימוד של [נודע ביהודה] כל מצוה שיש ברכה לפניה א"צ לומר שום דבר לפניה רק הברכה .וכל דבר
שאין ברכה לפניה אני נוהג לומר בפי הנני עושה דבר זה לקיים מצות בוראי.
כאשר מברכים ברוך אתה ה' א-לקינו וגו' ממשיכים את ה' יתברך לתוך העולם .המשכת – שילוב השפע האלקי אל תוך הבריאה ,ואילו
כאן (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣מחֵ֥ וּץ֣לָ עֶ֖יר היינו שהמשיך (= משך) הדינים והקליפות מחוץ לעיר מחוץ להשכינה הנקראת עיר,
וכל העושה שום דבר שבקדושה מרחיק את ההפרעות מהמעשה שבקדושה.
רְך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣כופף זמורת גפן מחוברת ומבריכה בקרקע
וזה לא כפ'[רש"י מסכת בבא בתרא יט,ב] מבריך  -כמו (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַב ֹ֧֣
בצידיה לכאן ולכאן וקורין בלע"ז פרובניי"ר .ולא כפ' [רש"י] (תה' צה,ו) נברכה  -לשון (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים:
ת֣ע ֶרב – מונח זקף-קטן ,שני לימודים( :א) מבחן תשקה -
ע ֣ ֶ֔
ב֣לעֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת (בר' חי"ש כד,יא) ְל ֣
֣ת֣ע ֶר ְ
(בר' חי"ש כד,יא) ְלע ֔ ֶ
השקת (ב) שמיעת רכילות על השואבת שתשקה ,על משפחתה וכדי למנוע טעות:
(בר' חי"ש כד,יא) ְלעֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת – לעת – טפחא (תפקיד א) להתאפיין מהכתוב אחריה (תפקיד ב) השפעת האפיון המאוחד ,ברבוי
הגבלות על הלימוד השני מהכתוב לפניו – שמיעת רכילות לתועלת.
֣ת֣ע ֶרב – מונח זקף-קטן ,שני לימודים( :לימוד א) מבחן תשקה – השקת.
(בר' חי"ש כד,יא) ְלע ֔ ֶ
ה ולסימן
֤ה֣האשָּׁ ֣
אב ָ ָֽ
מוצע הסבר לסימן עבד אברהם בפנימיות התורה לטעם (בר' חי"ש כד,ח) ְאם֨ -לא – קדמא ,ולהוצאת הכתוב מפשוטו ת ֶ
שבקש העבד לאשה המיועדת ליצחק ושאינו ניחוש .אברהם אבינו מלמד לעבד לבצע מבחן לאשה על המים קודם לבחירתה .המבחן
המיוחד במינו שבו תהיה לאשה סייעתא דשמיא מופלאה תראה לאשה שהיא ראויה לנישואין מיוחדים והיא תבחר להנשא למשפחה
המיוחדת ששלחה עבד מיוחד ומבחן עם גלוי עזרת השם המיוחדת .נתבונן במלים
(בר' חי"ש כד,ח) אַ ח ֶ ֲ֔ריָך֣וְ נ ֕קּיתָ֣ – גי' המלים המוטעמות זקף-קטן זקף-גדול עולה  = 805 = 566 + 239תת"ה = תשק"ה = השק"ת ,בדוק
את האשה בבקשה ש-תשק"ה אותך ובאמצעות השק"ת תשק"ה הגמלים .מכאן שמבחן המים אינו ניחוש.
֣ת֣ע ֶרב – מונח זקף-קטן ,שני לימודים( :לימוד ב) שמיעת רכילות על השואבת שתשקה ,על משפחתה וכדי למנוע
(בר' חי"ש כד,יא) ְלע ֔ ֶ
טעות[ :בראשית רבה] דורש על כלבים מנבחים ,ומפרשים שאלו רכלנים ,ומובא [חפץ חיים הל' רכילות] מתי מותר לשמוע רכילות
בכלל ולשידוך בפרט.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֶ֖ת֣צאת֣הַ שּׁא ֲָֽבת אמר ר' הונא בשעה שאדם הולך ליקח אשה
ב֣לע ֵ֥
֣ת֣ע ֶר ְ
(מקור א) [ילקוט שמעוני חי"ש רמז קז]֣(בר' חי"ש כד,יא) ְלע ֔ ֶ
ושמע קל כלביא מנבחין הוא ציית מה אינון אמרין לעת ערב
[מדרש בראשית רבא ,מנחת יהודה( ,סוף פירוש) פרשה נט ע' ( 639אוצר החכמה)] ויהיה טעם המאמר בשעה שאדם הולך ליקח
אשה ושמע קול אלו האנשים מנבחים ומזלזלים הוא מצית מקשיב ומאזין למען ידע מה שהם אומרים על האשה שהולך לקחתה כמו
ב֣לעֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת לעת שיוכל לציית מה שידברו על הנערה שהלך ליקח לאשה לבן
֣ת֣ע ֶר ְ
שאליעזר בא אל באר המים ְלע ֔ ֶ
אדוניו( .כגון היש לה מומין ,איך מתנהגת המשפחה)
כתב שמכנה את המספרים לשון הרע בתאר כלבים מנבחים הסובבים בעיר לעת ערב (ועליהם נאמר) (תה' נט,ז וגם יז) י ָׁ֣שּובּו ָ֭ ָׁלערב יה ֱ֥מּו

ִּי־מ֥י שמֵ ֽע:
שפְׁתֹותֵ י ֑הם כ ִּ
ִּיהם ָ֭ ֲח ָׁרבֹות ְׁב ִּ
כ ָׁ֗כלב וִּיס֥ ֹובְׁבּו עִּ ֽיר( :ח) ה ֵ ִּ֤נה׀ י ִּבִּ֮יע֤ ּון ְׁבפ ֗

[אגרא דכלה ע' רפב (אוצר החכמה)] כלבים מבחינים בבחינה הגורמת למוות ,ואשה רעה מר ממות  ...והכלבים צועקים  ...טוב לפני
האלקים ימלט ממנה( .מקור אחר) סימן למלאך המות ולכן שלא ישא אותה אשה
להרחבת ענין שמיעת רכילות נביא דעת ה[-חפץ חיים ,הל' רכילות כלל ה ,אות ב] שמיעת רכילת בלבד יש בה איסור  ...דלענין שמיעה
היכא דהוא מבין מתחלת הסיפור שתהיה ידיעת דבר זה נוגע לו על להבא אם אמת הוא ,כגון שהוא רואה שחבירו רוצה לספר לו איך
שפלוני רוצה להזיקו בגופו או בממונו וכיוצא בזה ,בודאי(ג) מותר לשמוע לכ תחלה כדי לידע איך לחוש ולהשמר ממנו .אבל לקבל
בהחלטה אסור מן התורה בכל גווני ,רק דרך חשש בעלמא
[חפץ חיים ,הל' רכילות ציורים ציור שלישי אות ז] והוא הדין לגלות לחתן את ענין המחותן ,גם כן דינא כנ"ל ,דהיינו אם הוא יודע
חולי הפנימית שיש במשודכת אך הם מסתירים מהח תן ,אין על המגלה חשש איסור רכילות ,אך שלא יחסרו בזה הפרטים הנ"ל
וביארתים בבאר מים חיים סעיף קטן ח'.
וכן אם נשמע על בית המחותן שלו כי הוא בית פריצות ,ודבר זה ידוע שהוא סיבה גדולה להפסיד על ידי זה התכלית הנרצה ,גם כן
צריך לגלות דבר זה ,ובזה אין צריך הפרטים ה נ"ל (ועיין בבאר מים חיים סעיף קטן ט') .רק שיתבונן אם יהיו דבריו נשמעים,
דבשידוך מצוי מאוד שלא ישמע לו ,ויבוא הדבר אחר כך רק לרכילות.
(בר' חי"ש כד,יא) ְלעֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת – ְלעֶ֖ת֣– טפחא (תפקיד א) להתאפיין מהכתוב אחריה ותבנית טעמיו צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת – מרכא מרבה,
סלוק מגביל (תפקיד ב) השפעת האפיון המאוחד ,ברבוי הגבלות על הלימוד השני מהכתוב לפניו – שמיעת רכילות לתועלת ,לחשוש ולא
לקבל באופן מוחלט.
עיר֣אֶ לְ -בּא֣ר֣הַ ָמּ֑י ם
אֲבת – מרכא סלוק ,מרכא מרבה ,סלוק מגביל .ריבוי סיבות שעבד אברהם הגביל עצמו לחנות מחֵ֥ וּץ֣לָ ֶ֖֣
ֵ֥את֣השּׁ ָֽ
ַ
(כד,יא) צ
(סיבה א ,חניית עבד אברהם על המים היא המלמדת על המדרשים הבאים) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (בר' חי"ש כד,יא) אֶ לְ -בּא ֣ר֣הַ ָמּ֑ים .כל

הצדיקים שיצאו ממקומם הלכו אל הבארות ,משה וישב על הבאר (שמות ב טו) ,יעקב והנה באר בשדה (בראשית כט ב),
(סיבה ב ועוד) [מלבי"ם] (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך .זאת שנית הסכים שיקח אשה מבנות עניים ,וע"כ הבריך הגמלים אצל הבאר שלשם
יבואו השואבות ,וזה מבואר שהעשירים אין שולחים את בנותיהם לשאוב מים כי יש להם עבדים ושפחות ,ויש בכ"מ חוטבי עצים
ושואבי מים בשכר ,רק העניי ם שולחים את בנותיהם לשאוב ושיער כי מי ששולח בתו לשאוב מים ובפרט שהבאר חוץ לעיר הוא לא
יחשוך את בתו מלכת לארץ אחרת לקחת איש עשיר וגדול כיצחק ,ולא ירע בעיניו מה שהולכת עם עבד ,אחר שאינה חוששת על
כבוד והולכת לעת ערב בין משאבים ,ואחר שאז אינו מבקש מן הנערה רק שתהיה יפת תואר וטובה במדות ,ע"ז בקש מה' שיופיע עזר
ההשגחה לזה בסימן שעשה לעצמו בזה:
עבד אברהם הסיק שהיה לו קפיצת הדרך ואף-על-פי-כן הגיע רק לפנות ערב שזה סימן שזאת עת רצון להתפלל להצלחת השליחות
ב֣לעֶ֖ת֣צֵ֥את֣
֣ת֣ע ֶר ְ
ם֣לע ֔ ֶ
רְך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣מחֵ֥ וּץ֣לָ עֶ֖יר֣אֶ לְ -בּא֣ר֣הַ ָמּ ֑י ְ
ולהצגת המבחן[ .באר מים חיים]-דאריך ( --בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַב ֹ֧֣
הם׃֣ ֣
חסֶ ד֣עֶ֖ם֣אֲדנֵ֥י֣אַ ְב ָר ָ ָֽ
ֵ֥א֣לפָ נַ ֶ֖י֣הַ יּ֑וֹם֣ ַועֲשׂהֶ ֕ -
ְ
ר׀֣ה'֣אֱֹלהי֣אֲדנ ֣י֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣הַ קְ רה-נָ
֗
אמ
הַ שּׁא ֲָֽבת׃֣[יב]֣וַיּ ֓ ַ
ב֣לעֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת אמר עתה עת
֣ת֣ע ֶר ְ
 .כי בתחילה הרביצם סתם סמוך לבאר מים כדי להשקו תם ואחר כך כשראה שהיה ְלע ֔ ֶ

להתפלל לפני אלהי אדוני אברהם להציג סימן איזה נערה אשר הוכיח לבן אדוני .ועוד נראה כי אחר שנאמר קודם ויקם וילך וכבר
כתבנו שהקימה וההליכה ביום אחד היה מה שהיה מהלך שבעה עשר יום כמאמר חז"ל (בפרקי דרבי אליעזר מובא בילקוט רמז ק"ט)
ועל כן נתן אל לבו לומר מה זה עשה אלהים שהביאני עד הלום לעת ערב כיון שההליכה בדרך נס היה שלא בטבע העולם בקפיצת
֣ת֣ע ֶרב֣אם לא שאציג
הארץ ,הנה הארץ יכול לקפוץ במאמרו של הקדוש ברוך הוא ברגע אחת ומה עכבני ה' כל היום ואבוא ְלע ֔ ֶ
סימן עתה לפי שהוא עֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת ואבחון הנערה אשר אמר אלהים להיות אשה לבן אדוני.
דרך ארץ לטפל בבעלי חיים[ .רשב"ם] (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים  -שני ברכיים יש לגמל זה על זה וצריך להבריכו פעמים קודם
שישתה מפני גובהו .והוא שאמרו חכמים בשחיטת חולין וכנגדו בגמל ניכר:
[רד"ק] (בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים  -הרביצם על ברכיהם שינוחו וכדי להשקותם ,ובין כך התפלל לאל שיזמין לו כפי מה שצריך:
דרך-ארץ להאכיל קודם בעלי חיים ואח"כ להתפלל.
(בר' חי"ש כד,יא) ַויּ ְַברְֹ֧ך֣הַ גְּ מַ לֵּ֛ים֣מחֵ֥ וּץ֣לָ עֶ֖יר – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,שעל כל פרט חלה אותה
הלכה או ענין .קבוצת הפרטים הם הורדת הגמלים בשלבים על ברכיהם כדי שישתו במנוחה ובנוחות .דרך-ארץ כיצד לטפל בבעלי חיים.
[רד"ק] (בר' חי"ש כד,יא) אֶ לְ -בּא֣ר֣הַ ָמּ֑ים֣  -סמוך לבאר המים :אֶ לְ -בּא֣ר – מקף בורר משמע סמוך ולא משמע בתוך( .בר' חי"ש כד,יא) אֶ ל-
ְבּא֣ר֣הַ ָמּ֑ים – מונח (רבוי אין הסבר) אתנח כהגבלה .כאן הגבלת הבאר לשתית בהמות .כפי' [שו"ת מהרי"ק החדשים סימן לה] ...
דבאר ומעין היו שם ,מן המעיין היו שותים הבני אדם ובאר היו שותים הבהמות  ...והיינו דכתיב שאיבה לגבי באר ומילוי לגבי מעין,
דבדבר העמוק שייך לישנא דשאיבה ובמעין שהוא על פני הקרקע שייך לישנא דמילוי( ,מדגיש את המאמץ של רבקה בהשקיית הגמלים)
בדרך סוד[ :פירוש הסולם לזוהר  -בראשית חיי שרה (דף קכ"ח ע"א) מאמר ענייני תחית המתים אות קעג]
֣ת֣ע ֶרב ,זהו יום הששי ,שהוא ערב השבת (סוף אלף ששי)ְ ... ,לעֶ֖ת֣צֵ֥את֣הַ שּׁא ֲָֽבת ,אלו
אמר ר' אבא וכו' :אר"א( ,בר' חי"ש כד,יא) ְלע ֔ ֶ
הם תלמידי חכמים השואבים מימיה של תורה ,שהוא עת לצאת ,ולהתנער מן העפר ,דהיינו לקום לתחיה[ .ביאורי הזהר ,דב בער בן
שניאור זלמן מלאדי ע' ( 116אוצר החכמה)] (זקף-קטן מרמז לקימת שתי מיני נשמות) יש נשמות מארי תורה ויש נשמות מארי מצוות.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.10

בראשית חיי שרה כג,א( :התשפ"א)

ֶ֖י֣עֵ֥ם֣הָ ָ ָֽא ֶרץ:
בראשית חיי שרה כג,יב :וַיּ ְשׁתַּ חוּ֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣ל ְפנ ַ

וַיּ ְשׁתַּ חוּ֣אַ ְב ָר ֔ ָהם֣ל ְפנֶ֖י֣עַ ֵ֥ם֣הָ ָ ָֽא ֶרץ :מכאן שמודים על בשורה טובה.

[בראשית רבה(,מהדורת וגשל) חיי שרה פנ"ח,ו]
[רש"י ב"ר שם]  ...וישתחו  ...לשון הודאה  ...לפיכך משתחוים בהודאה תחילה וסוף ,שהודאה היא השתחואה וכן בברכת אבות לפי
ֲשר
שיתָׁ א ֽת־השָׁמי ִּם ְׁ
שהיא כעין ברכת הודאה לפי שכתוב (נחמיה ט,ו) אתָׁ ה־ה֣ ּוא ה' לְׁבדָך את א ָׁ ֣תה ָׁע ֡ ִּ
ש ֵ֨מי הש ַָּׁ֜מי ִּם ְׁוכָׁל־ ְׁצ ָׁב ָׁ֗אם ָׁה ַָּׁ֜ארץ ְׁוכָׁל־א ֤
ֵאתֹו
ֲשר בָׁחרְׁ תָׁ בְַׁאב ְָׁׁ֔רם וְׁהֹוצ ֖
ֲשר ב ָׁ֔הם וְׁא ָׁ ֖תה מְׁחי֣ה את־כ ָֻׁל֑ם ּוצְׁבָׁ ֥א הש ָׁ֖מי ִּם לְָׁך֥ ִּמשְׁתחֲוִּ ֽים( :נחמיה ט,ז) אתָׁ ה־הּוא ה֣ ' ָׁהאֱֹל ִּ֔הים א ֤
עָׁלי ָׁה הימִּים ְׁוכָׁל־א ֣
מ ֵ֣אּור כ ְׁש ִּ ֑דים ו ְׁ֥שמְׁתָׁ ש ְׁ֖מֹו ַאב ְָׁׁרהָׁ ֽם ... :סמוך מעשה אברהם למעשה שמים וארץ לומר שבזכותו נברא העולם ומצינו כתיב השתחואה
(נחמיה ט,ו) ּוצְׁבָׁ ֥א הש ָׁ֖מי ִּם לְָׁך֥ ִּמשְׁתחֲוִּ ֽים :לפיכך הקדים הקב"ה ברכת אבות לברכת תחיית המתים שדין הוא מי שגרם לבריאות כל
(בר' חי"ש כג,יב)

הבריות הללו האמור בענין הזה שכולן משתחוים לפניו דין הוא שיוקדם ברכת שלו לשלהם והואיל ומצינו בה השתחואה במעשה
אבות לפיכך משתחוים בברכת אבות תחלה וסוף.

(בר' חי"ש כג,יב) וַיּ ְשׁתַּ חוּ֣אַ ְב ָר ֔ ָהם – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד המספר שתיים .ללמוד מכאן שתי השתחואות בברכת הודאה
תחילה וסוף .וכן בברכת אבות לפי שהיא כעין ברכת הודאה אבל זה נלמד מסמיכות הכתובים (נחמיה ט,ו) ּוצְׁבָׁ ֥א הש ָׁ֖מי ִּם לְָׁך֥ ִּמשְׁתחֲוִּ ֽים:
ֲשר בָׁח ְׁרתָׁ בְַׁאב ְָׁׁ֔רם  .בנוסף תבנית הטעמים בכתוב זה  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (ב-
(נחמיה ט,ז) אתָׁ ה־הּוא ה֣ ' ָׁהאֱֹל ִּ֔הים א ֤
(נחמיה ט,ז) סלוק  ...אתנח) בתפקיד היקש מרמזת להקיש נושא כלשהו מאברהם לנושא דומה בתורה ובתורה שבעל-פה .אולי זה
כתחילת [ב"ר שם] מכאן שמודים על בשורה טובה .השתחוות הבריאה לימדה במידת סמוכים להשתחוות בברכת אבות ,תחילת אבות
היא אברהם אבינו ,ממנו להקיש מכאן שמודים על בשורה טובה.
[חכמת התורה ,חיי שרה ,רב קלוגר שלמה ,ע' קסח (אוצר החכמה)]  ) -וַיּ ְשׁתַּ חוּ֣אַ ְב ָר ֔ ָהם – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד
המספר שתיים .השתחוה לעפרון לפני עם הארץ ,השתחוה לשמים לפני עם הארץ על הבשורה הטובה שעפרון הסכים לתת השדה והמערה
כנאמר ב(-כג,יא).
(בר' חי"ש כג,יב) ל ְפנֶ֖י – טפחא כשנוי (ע' קפח שם) שיחשבו עם הארץ שמקבל מתנה מעפרון ,כי עפרון לא רצה לפרסם שמוכר ובסכום
גדול .רבי פירש ב[-קול דודי ,רב דוד פראנד (אוצר החכמה)] עם הארץ רצו לתת השדה והמערה בחינם ,עפרון רק לעיני בני עמו רצה
לתת במתנה ,אבל באמת רצה תשלום.
(בר' חי"ש כג,יב) ַעֵ֥ם֣הָ ָ ָֽא ֶרץ – מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות .אברהם הצניע עצמו וביטל נפשו כדי לזכות במערת
המכפלה שבה הפתח לגן-עדן .בזמן שישראל עושים רצון המקום אזי הוי החסד שרשו למעלה ואין יד אדם שולט בו רק מי שהוא מזרע
אברהם ובוחר בדרכיו ועושה כמעשיו ,אבל בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום אז הושלך מדת יעקב שהוא מידת החסד
והצדקה.
(בר' חי"ש כג,יב) ַעֵ֥ם֣הָ ָ ָֽא ֶרץ – ב[-תורה שלמה] וכן ב[-מקראות גדולות המבואר ,עוז והדר (אוצר החכמה)] הגירסה עַ ם-הָ ָ ָֽא ֶרץ –
מקף כבורר בין אנשים חשובים ובין אנשים פשוטים.
וזה מתאים למדרש ב[-תורה שלמה סו] בשם המדרש הגדול] והוא (א"א) ע"ה היה משפיל עצמו במידת הענוה והצניעות עמהם
ֶ֖י֣עֵ֥ם֣הָ ָ ָֽא ֶרץ:
הם֣ל ְפנ ַ
ואפילו לפני הפחותים שבהם ,שנאמר (בר' חי"ש כג,יב) וַיּ ְשׁתַּ חוּ֣אַ ְב ָר ֔ ָ

אבל טעם סלוק של הָ ָ ָֽא ֶרץ מגביל את הענוה וההתבטלות לפני עם הארץ כמוסבר ע"י [פרדס יוסף ,דרשות ,רב סקוסובקי יוסף ע' רעז
(אוצר החכמה)]  ...ויש לומר בזה ,על פי מה שביאר המהרש"א שם וז"ל כלפי מה שאמרו בפרק בני העיר [מגילה כח,א] אמר רבי

יוחנן כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץ ,אותו תלמיד חכם חייב מיתה ,שנאמר (משלי ח,לו) כל משנאי אהבו
מות ,אל תקרי משנאי אלא משניאי (שגורמן לבנ' אדם לשנאותו ,שהרואה תלמיד חכם שפל לפני עם הארץ אומר אין נחת רוח בתורה,
רש"י) ... ,נמצינו למדים ,שאע"פ שצריך האדם להיות תמיד בענוה ובשפלות הרוח ,אמנם עליו להתחזק ולהיות בחינת ויגבה לבו
בדרכי ה' ,והתלמיד חכם צריך לדעת שהוא קודם לעם הארץ ,וצריך להחשיב את תורתו שהוא לומד ,ולא להכניע ולהשפיל עצמו.
ר֣לֹו:
אמ ָֽ
הם֣ל ֵ֥
ן֣עֶפ ֵ֛רֹון֣אֶ ת־אַ ְב ָר ָ ֶ֖
ְ
בראשית חיי שרה כג,יד ֣ :וַיַּ ֹ֧עַ

[תורה שלמה סז] (כג,יג) נ ֝ ַָתתּי ,אמירתן של צדיקים מעשה דלא כתיב אתן אלא נתתי [לקח טוב][ .תו"ש הערה סז]  ...וב[-שכל טוב]
(כג,יג) נ ֝ ַָתתּי לשון עבר כלומר כבר גמרתי בלבי לקנותה בדמים ודברי מעשה הם ... .וה [-רשב"א בקדושין כ"ו] למד מדברי התרגום

ָתתּי ֶכּ ֤סֶ ף֣הַ שָּׂ ֶדה֣
דב שטר מכר אעפ"י שאינו כותב והריני מוכר לו אלא ומכרתי לו לאו שטר הודאה אלא שטר מכר כדכתיב (כג,יג) נ ֝ ַ

דמתרגמינן אתן.
ן֣עֶפ ֵ֛רֹון֣אֶ ת־אַ ְב ָר ָהֶ֖ם – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים המצטרפים לנושא וזה כדרשה הבאה
ְ
(בר' חי"ש כג,יד) וַיַּ ֹ֧עַ
ר֣לֹו :מה ת"ל ָֽלֹו ,אלא בשיטת דבריו השיבו :כלומר היות ומשמעות
אמ ָֽ
ן֣עֶפ ֵ֛רֹון֣אֶ ת־אַ ְב ָר ָהֶ֖ם֣ל ֵ֥
ְ
[שכל טוב (בובר)] (בר' חי"ש כג,יד) וַיַּ ֹ֧עַ
מאמר אברהם שכאילו כבר נתן כסף השדה היינו שהתחייב בציבור לתת וזה כשטר מכר ,אז עפרון מצטרף ושיטתו ורק מוסיף את הסכום
לשטר מכר.
ר֣לֹו – מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי מגבלות החלות על אברהם מאמרו בציבור ,שזה כמו שטר מכר
אמ ָֽ
(בר' חי"ש כג,יד) ל ֵ֥
ולכן חייב לעמוד בהתחיבותו בסכום שעפרון יבקש.
רוֹן֣ ֣
בראשית חיי שרה כג,טז – יח[ :טז]֣וַיּ ְשׁ ַמ ֣ע֣אַ ְב ָרהָ ם֣אֶ ל-עֶ ְפ ֣
חר׃ ֣
ל֣כּסֶ ף֣עבֶ֖ר֣לַ סּ ָֽ
ֶ֔
֣שׁ֣קֶ
֣י֣בני-ח֑ת֣֣֣֣֣֣֣֣אַ ְר ַבּ֤ע֣מאוֹת ֶ
ֶ֖ר֣בּאָ זְנ ְ
עֶפ ֔רן֣אֶ ת-הַ ֕ ֶכּסֶ ף֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣דּ ֶבּ ְ
֣ל ְ
֣וַיּ ְשׁ ֤קל֣אַ ְב ָרהָ ם ְ
לה֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣ל ְפנ ֣י֣מַ ְמר֑א֣֣֣֣֣֣֣֣֣֣הַ שָּׂ ֶדה֣וְ הַ ְמּעָ ָר֣ה֣אֲשֶׁ ר֔ -בּוֹ֣וְ כָ ל -הָ עץ֣א ֲֶשׁ֣ר֣בַּ שָּׂ ֶ ֔דה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣
ם׀֣שׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן֣אֲשֶׁ ר֣בַּ מַּ ְכפּ ָ֣֔
ְ
[יז]֣וַיָּ ָֽ֣֖קָ
ירֹו֣ :
ֵ֥י֣שׁעַ ר־ע ָֽ
֑ת֣בּ ֶ֖כל֣בָּ א ַ ָֽ
֣י֣בני־ח ְ
ֶ֖ה֣לעינ ְ
ְ
ם֣למ ְקנָ
ה ְ
[יח]֣לאַ ְב ָר ָ ֵ֥
ְ
ְבּכָ ל-גְּ בֻ לֶ֖ וֹ֣סָ ָֽביב׃֣
ם׀֣שׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן֣– מונח לגרמיה (= מונח פסק) מונח רביע .כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור שנחלק ויש כאן קריאה עם פסק
ְ
(כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ
ם׀֣שׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן֣תקומה הייתה לור שיצא מיד הדיוט ליד מלך.
ְ
בדרך אגדה [רש"י] (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ
וקריאה ללא פסק.
ש
ֵ֥ם֣למ ְקנָ ֶ֖ה֣וגו':
מּעָ ָר֣ה֣אֲשֶׁ ר֔ -בּוֹ֣וְ כָ ל-הָ עץ֣ (כג,יח) ְלאַ ְב ָר ָה ְ
ו(בדרך)פשוטו של מקרא (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀֣ ...הַ שָּׂ ֶדה֣וְ הַ ְ֣
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מתוך [שפת"ח ר] לא מלשון קנין ומתוך [שפת"ח ש]  ...ד(כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀ קאי אתרוויהו על ְשׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן֣ר"ל תקומה (טט :רוחנית) הייתה
לור שיצא מיד הדיוט ליד מלך .ו(טט :גם לשון קנין נכס)על הַ֣שָּׂ ֶדה֣וְ הַ ְמּעָ ָר֣ה וגו' ,רצה לומר שקם (כג,יח) לְַׁאב ְָׁׁרהָׁ ֥ם ְׁל ִּמ ְׁק ָׁנ֖ה ,ולפשוטו
פירש (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀ רצה לומר שיצא מכוחו של מוכר ועומד בכחו של קונה כדפירש"י גבי (וי' בהר כה,ל) ְׁ֠וקָׁם ה ֨בי ִּת וכו'

כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור שנחלק (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀ בקריאה עם פסק המלה היא מונח לגרמיה היינו שמלת "ויקם" מלמדת נושא
לעצמו ,כאן תקומה רוחנית לשדה ,התעלות השדה בבעלות אברהם הצדיק הנשיא המורם מעם.
(כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀֣הרב גד פדלון נ"י כדי שיעבור ממציאות עפרון למציאות אברהם צריך פעולת ביטול היינו הפסק
֣ה֣עֶפ ֗רוֹן – כיצד הוא קנין השדה ,בציון מצריו בד"כ ארבעה מצרים המרומז כאן בתבנית הטעמים של
ְ
ם֣שׂד
ְ
בקריאה ללא פסק (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ
֣ה֣עֶפ ֗רוֹן – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע ,בציון מה נכלל במכירה ,מה לא נכלל במכירה ,כהמשך (כג,יז) ובאיזה מעמד בוצעה
ְ
ְשׂד
֣ה֣עֶפ ֗רוֹן( .מקור אפשרי לרש"י בדרך
ְ
ם׀֣שׂד
ְ
ו/או נרשמה העיסקה כנאמר ב(-כג,יח) ו(-כג,כ) .וע"פ [שכל טוב (בובר)] (בר' חי"ש כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ
אגדה ופשט) (נציג את המשך הפשט) בא לשנות הענין כדרך הקונים צריכין לשנות הענין המקנה לומר (א) שדה פלוני במקום פלונית (כאן
שְׁ ֵ ֣דה עפְׁר֗ ֹון אֲשר במ ְׁכ ֵפ ָׁ֔לה) (ב) במצר פלוני (כאן אֲ ֖שר ִּלפ ְֵׁנ֣י ממְׁ ֵ ֑רא)( :ג) וְׁהמְׁ ע ָׁ ָׁ֣רה אֲשר֔ -בֹו .מכאן שצריך לפרש כל אשר בה בניינים ומעלות
שָּׁׂדה .מכאן שצריך לפרש כל אשר בה בחיבור( :ה) אֲ ֥שר ְׁבכָׁל-גְׁב ֻ֖לֹו סָׁבִּ ֽיב׃ מכאן שצריך לפרש
ומורדות מערות ונקיקים(:ד) ְׁוכָׁלָׁ -העֵץ אֲ ֣שר ב ֔
(בר' חי"ש כג,יז) ְשׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,מה יש לומר ו/או לכתוב בשטר הקנין
מצריה:

דרך הסבר ע"פ [רשב"ם] ו[-אור החיים] ע"פ ה[-רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"א הי"ד]

ם׀֣שׂד֣ה֣(כג,כ) ַו ֨ ָיּקָ ם֣הַ שָּׂ ֶ ֝דה ...
ְ
[אור החיים] (כג,יט) וְַׁאח ֲֵרי-כֵן ק ָׁ֨בר ַאב ְָׁׁר ֝ ָׁהם וגו' (כג,כ) ו ָׁ֨יקָׁם השּׂ ַָּׁ֜דה וגו'  ...למה הוצרך לומר ב"פ (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ
[רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"א,הי"ד] שהגוי מעת שלקח הדמים סלק זכותו וישראל לא קנה עד שיגיע שטר לידו .ונמצאו נכסים
אלו כנכסי מדבר שכל המחזיק בהם זכה (ע"כ רמב"ם) .על-כן שיועיל נתינת הממון שלא נשאר לגוי זכות (טט ובנוסף) ולזה תועיל
לשמור הקניה ביד אברהם באמצעות החזקה שהוחזק בה במה שקבר בה את שרה .אבל אם היה קובר את שרה קודם הגם שהיה נותן
אח"כ כסף השדה לא היה זוכה בנתינת הכסף לבד כנזכר בלא חזקה... .

סיכום ע"פ [אור החיים] חזקה משמעו יעשה מעשה בגוף הארץ באופן מכוון להנות מגוף הקרקע [המגיד משנה] ,ול[-רב אבן מיגאש]
צריך שיעשה תיקון בגוף הארץ כסיוד וכיור .ולכן בבנית מערת קבורה והקבורה עשה כל פעולות לזכות בקנין חזקה בקרקע לכל הדעות.
[רשב"ם] גם פירש כך קם (כג,יח) לְַׁאב ְָׁׁרהָׁ ֥ם ְׁל ִּמק ְָׁׁנ֖ה לאחר נתינת הכסף אבל (כג,כ) ל ֲאחֻזת֑ ָׁ -קבר מ ֵ ֵ֖את ְׁבנֵי ֵ -חֽת׃ לא קם והוחזק לאברהם עד
ֵי־חֽת.:
ת־קבר מ ֵ ֵ֖את ְׁבנ ֵ
שקבר שרה אשתו אז (כג,כ) ו ָׁ֨יקָׁם השָּׁׂ ַּ֜דה וְׁהמְׁ ע ָׁ ָׁ֧רה אֲשר־ב֛ ֹו לְַׁאבְׁרָׁ ָׁ ֖הם ל ֲאחֻז ָׁ ֑
בר֣לַ סּ ָֽחר׃֣(כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀֣ -מרכא סלוק מונח פסק .כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור שנחלק .כאשר (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀֣צמוד
טט ( -כג,טז) ע ֶ֖֣
לסיום הקרא שלפניו ,לענ"ד ע"פ [רשב"ם] ו[-אור החיים] ע"פ ה[-רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"א הי"ד] המבוסס על [בבלי בבא
בתרא נד,ב] "מפני שהגוי מעת שלקח הדמים סלק רשותו (בפסוק (כג,טז) עבֶ֖ר֣לַ סּ ָֽחר׃) אבל גם ישראל לא קנה במלואו (בפסוק
ֵי־חֽת).
(כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀֣פסק) עד שיגיע השטר לידו" (שיכול להיות (כג,יח) לְַׁאב ְָׁׁרהָׁ ֥ם ְׁל ִּמק ְָׁׁנ֖ה או (כג,כ) ו ָׁ֨יקָׁם השּׂ ַָּׁ֜דה  ...מ ֵ ֵ֖את ְׁבנ ֵ
שיועיל נתינת הממון שלא נשאר לגוי זכות ,אבל לאחוזת קבר מאת בני חת לא קם עד שיעשה פעולות חזקה המכוונות להנאה מגוף הארץ
ושיפור בה.
ועוד דרך הסבר ל( -כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ ם׀֣ -מונח פסק .כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור שנחלק.
ם׀֣שׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן ...ובשם הגריז"ס מבריסק ,דהנה ב[-ב"ב סט,ב]
ְ֣
[יאר הפסיק ,הרב י"א שפירא ,ע' כא (אוצר החכמה)] (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ

דריש מהך קרא מכאן למצרים מן התורה ,והלכה היא שהמוכר צריך לכתוב בשטר את השדה לגבולותיה( ,ועי' במד"ר כאן) .וא"כ
֣ה֣עֶפ ֗רוֹן֣אֲשֶׁ ר֣בַּ מַּ ְכפּ ֔ ָלה֣וגו' היינו דזה היה לשון השטר משום דינא דצריך לסיים מיצרי השדה (עי'
ְ
מה שכתוב כאן (כג,יז) ְשׂד
֣ה֣עֶפ ֗רוֹן להורות דמ(-כג,יז) ְשׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן ואילך הוא לשון השטר.
ְ
ם׀֣שׂד
ְ
העמק דבר) ולפ"ז מבואר הפסיק בין (כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ
==== -------

[בבלי בבא בתרא סח,ב] מתניתין [פ"ד,מ"ח] .המוכר את השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת הקנים שבכרם שהם לצורכו ואת
התבואה שהיא מחוברת לקרקע ואת חיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה שאינה עשויה בטיט ואת החרוב שאינו
מורכב ואת בתולת השקמה [משנה ב"ב פ"ד,מ"ט] אבל לא מכר לא את האבנים שאינן לצורכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצורכו
ולא את התבואה שהיא תלושה מן הקרקע .בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין .בין כך ובין כך לא מכר לא את
מחיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומרה שהיא עשויה בטיט ולא את החרוב המורכב ולא את סדן השקמה ולא את הבור ולא
את הגת ולא את השובך בין חרבין בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך ומודה רבי עקיבא בזמן
שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך
ם׀֣שׂד֣ה֣עֶ ְפ ֗רוֹן֣אֲשֶׁ ר֣בַּ מַּ ְכפּ ֔ ָלה֣וגו' .מי
ְ
[בבלי ב"ב סט,ב] מנא הני מילי? אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא (בר' חי"ש כג,יז) וַיָּ ָֽ֣֖קָ
שצריך לגבול סביב יצאו אלו (הנמנים ב[-משנה ב"ב פ"ד,מ"ט]) שלא צריכין לגבול סביב .אמר רב משרשיא מכאן למצרים מן התורה.
[רש"י ב"ב סט,ב] שהקונה את השדה קנה את המצרים עצמן וכל האילנות הנטועין במצר ,דמצרים בכלל שדה .דהכי משמע (בר' חי"ש
ֵ֥ר֣בּכָ ל-גְּ בֻ לֶ֖ וֹ סָ ָֽביב׃ כל האילנות הנטועים בקרקע המצר שהוא סביב השדה קנה אברהם .כן נראה בעיני.
כג,יז) א ֲֶשׁ ְ
יב)
ֲשֵׁ֥ר֣ ְבּכָ ל־גְּבֻ לֶ֖ ֹו – מקף כבורר [תורה תמימה] מי שצריך לגבול סביב ,יצאו אלו שאין צריכין לגבול סביב [ב"ב ס"ט
(בר' חי"ש כג,יז) א ֶ
ֲשׁר֣ ְבּכָ ל־גְּ בֻ לֶ֖ ֹו – מרכא טפחא כעין יתור לרבות ,בא לרבות דהקונה את השדה קנה גם את המצרים וכל
ב']( .בר' חי"ש כג,יז) א ֶ ֵ֥
האילנות הנטועים במיצר ,דמצרים בכלל שדה הן[ ,ב"ב ס"ט ב']  .וכן [בבלי בבא בתרא סח,ב] מתניתין [פ"ד,מ"ח] .המוכר את
השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת הקנים שבכרם שהם לצורכו ואת התבואה שהיא מחוברת לקרקע ואת חיצת הקנים
שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה שאינה עשויה בטיט ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה
(בר' חי"ש כג,יז) סָ ָֽביב׃ סלוק – מגביל ,ודאי דאם לא פירש לו מפורש לא קנה המיצר כנאמר ב[-בבלי בבא בתרא סח,ב] מתניתין
[פ"ד,מ"ט].אבל לא מכר לא את האבנים שאינן לצורכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצורכו ולא את התבואה שהיא תלושה מן
הקרקע בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את מחיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומרה
שהיא עשויה בטיט ולא את החרוב המורכב ולא את סדן השקמה ולא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חרבין בין ישובין
טט – [בבלי ב"ב נד,ב] עוסק ברכישת קרקע מגוי .קנין הקרקע מגיע ליהודי בלשון הרמב"ם "מפני שהגוי מעת שלקח הדמים סלק רשותו"
ועל היהודי לקבל שטר המעיד על המכר .ע"פ [בבלי ב"ב סט,א] המוכר יכול להתנות להשאיר לעצמו חלקים בשדה הנמכר .בענין שדה
עפרון יש למצוא היכן עפרון הודיע על הסתלקותו מכל שיכות לשדה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.11

בראשית תולדת כה,יט (התש"פ)

ֶ֖הוּ֣ה'׃
ָֽ
֣ה֣שׁעָ ֑רים֣֣֣֣֣֣֣֣וַ ַָֽֽיְבָ רֲ כ
ְרע֣י ְצחָ ק֣בָּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא֣וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא֣מ ָא ְ
בראשית תולדת כו,יב֣ :וַיּז ַ ֤
ת
[רש"י] (בר' תול' כו,יב) בָּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא֣ -אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה ,כארץ שבעה גויים:

[שפת"ח ת] דקשה לרש"י דהא גרר נמי ארץ ישראל היא כדפירש לעיל (פ' ב' ד"ה אל):
[רש"י] (בר' תול' כו,יב) בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא .אף-על-פי שאינה כתקנה ,שהיתה שנת רעבון .בָּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא֣֣...בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא שניהם למה? לומר
שהארץ קשה והשנה קשה.

ק  -דוסתאי ב"ר ינאי אומר משום ר' מאיר ,הרי הוא אומר ביצחק וברכתיך
זְר֤ע֣י ְצחָ ֣
[תורה תמימה] (בר' תול' כו,יב) וַיּ ַ
זְר֤ע֣י ְצחָ ק֣
ֵיתי אֽת־ז ְׁרעֲָך ,דרש יצחק ,הואיל ואין ברכה שורה אלא במעשה ידי ,עמד וזרע ,שנאמר וַיּ ַ
ו ֲאב ְָׁׁר ֑כ ָׁך) (בר' תול' כו,ד) ְׁוה ְִּׁרב ִּ ֤
ה)
֣ה֣שׁעָ ֑רים [תוספתא ברכות פ"ו]:
בָּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא֣וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא֣מ ָא ְ
זְר֤ע֣י ְצחָ ק֣בָּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
(בר' תול' כו,יב) וַיּ ַ
((בר' תול' כו,ג)

לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב .אפשר כי הפשט הוא כ[-תורה תמימה הערה ה] ענין הדרש הוא שדרש כעין גז"ש ,כי כמו הברכה
ֵיתי אֽת־ז ְׁרעֲָך לא תבא רק אם עוסק האדם בפו"ר כך ברכת הארץ לא תבא רק אם יעסוק האדם בעבודת האדמה,
(בר' תול' כו,ד) ְׁוה ְִּׁרב ִּ ֤
לכן קם וזרע ושלח לו ה' ברכתו:

ברכת ה' כאן מרומזת בשני מופעי שם הפלאים הנקרא אור הגנוז של התורה ָבּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא ַ ...בּשָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא  .מוצע לומר כי אלו אותיות
שם אהו"ה שם הפלאים ,שם הדעת ,שם הצירופים ,הנעת דברים ,קפיצת הארץ.
זְר֤ע֣י ְצחָ ק֣ – מהפך פשטא ,מלמד שיצחק פעל בברכת ה' הפוך מפשט היגיון האנושי.
לימוד ראשון (בר' תול' כו,יב) וַיּ ַ
אפשר לומר שהלימוד הוא שהפלישתים סברו כי גרר אינה מארץ-ישראל .יצחק זרע בברכת ה' בָּ ָא ֶ֣רץ – מונח כמרבה את הארץ
הַ ֔הוא֣אל ארץ-ישראל להוכיח כי גרר היא חלק מארץ-ישראל שהיא מעל לטבע ,בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה – מרכא כמרבה את השנה הַ ֶ֖הוא לברכה
למרות שאינה כתקנה בדרך הטבע ,אבל כאשר ישראל פועלים בה בצווי ה' היא מעל לטבע .כנאמר ב(-דב' עקב יא,יב) ֕ארץ ֲאשר־ה֥ '
ש ָׁ֔נה ו ְׁ֖עד ַאח ִּ ֲ֥רית שָׁנָׁ ֽה :ס
שית ה ָׁ
ֱֹלהיָך ד ֵ ֣רש א ָׁ ֑תּה תָׁ ִּ֗מיד עֵי ֵ֨ני ה֤ ' אֱֹלהיָך ָׁ֔בּה מֵ ֵֽר ִּ
א ֖
ק – מהפך פשטא ,היוצא מהפשט הארץ שזרע יצחק יצאה מרגילותה שבית סאה עושה 500
זְר֤ע֣י ְצחָ ֣
לימוד שני ב(-בר' תול' כו,יב) וַיּ ַ

֣ה֣שׁעָ ֑רים  -ת"ר ,בברכותיה של
סאה ,וכאן בית סאה עשה  100 * 500סאה .כהביא [תורה תמימה] (בר' תול' כו,יב) וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣֣...מ֣ ָא ְ
ו)
עָרים
֣ה֣שׁ ֑
זְר֤ע֣י ְצחָ ק֣בָּ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔הוא֣וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא֣מ ָא ְ
ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת רבוא כורין ,דכתיב וַיּ ַ
[כתובות קי"ב א'][ :תורה תמימה הערה ו] כלומר על אחת שבשאר שנים נתברך למאה ,והוי מאה פעמים חמש מאות הרי
חמשה רבוא ,ועיין בתוספתא פ"ו דברכות ,ובגמ' כאן החשבון:
֣ה֣שׁעָ ֑רים֣ -תביר מרכא טפחא מונח אתנח
נעיין ב(-כו,יב) וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא֣מ ָא ְ

֣ה֣שׁעָ ֑רים - .שאמדוה כמה ראויה א לעשות ([שפת"ח א] שערים לשון שיעור) ועשתה על אחת מאה שאמדוה .ורבותינו אמרו
[רש"י] מ ָא ְ
אומדב זה למעשרות היה[( .שפת"ח ב] למה אמדוהו והא קיי"ל (תענית ח ב) דאין ברכה מצויה בדבר המנוי והמדוד אלא בדבר הסמוי מן העין,
לכן פירש שהיה רוצה ליתן מעשר ,וקיי"ל (אבות פרק א' משנה ט"ז) דאין מעשרין אומדות(
מה רומז לפ'[רש"י]  ...ועשתה על אחת מאה שאמדוה .מוצע לומר כי מלת הַ ֶ֖הוא֣– אותיות שם אהו"ה שם הפלאים ,שם הדעת ,שם
הצירופים ,הנעת דברים ,קפיצת הארץ ,בתוך שנת רעב שלא היה כמוהו מימי אברהם ,כאשר העולם שומם ,כל מה שיצחק זרע הצליח
מעל ומעבר.

֣ה֣שׁעָ ֑רים ... .ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה .אפשר כי תבנית הטעמים הבאה מרמזת לך.
מה רומז לפ'[רש"י] מ ָא ְ
(בר' תול' כו,יב) וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא֣תביר מרכא טפחא( .בר' תול' כו,יב) בַּ שָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא֣– מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות ,היינו רבוי
מופלג של תבואת הארץ .וַיּ ְמ ָצֵ֛א֣– תביר מחלק וממעט מהיתור המופלג את המעשר שיצחק הפרישו ,היינו שלא הגיע אליו אלא אפשר
לשם (בר' לך יד,יח) וְׁה֥ ּוא כ ֵ ֖הן ל ְֵׁא֖ל ע ְׁליֹֽון :שהאריך ימים עד שנת  53של יעקב.
ק  ...מ ָא ֣ה֣
זְר֤ע֣יצְ֣חָ ֣
[דבר מלכות התשע"ח ע' סח ,נקודות משיחות הקודש ,התשכ"ז ,אדמו"ר ממ"ש] על הפסוק (בר' תול' כ"ו,יב) וַיּ ַ
ְשׁעָ ֑רים מבאר כ"ק אדמו"ר "צמח צדק" שבאופן כללי ישנם חמישים שערים ,ובשערים אלה יש שתי דרגות ואפשרויות :השפעה

מלמעלה למטה ,והעלאה ממטה למעלה .וכך נוצרים מאה שערים ... .בהשפעה מלמעלה למטה ,המטה תופס איזשהו מקום לגבי
דרגה זו .ולכן אף כאשר נמשך מאור זה נס שמעל לטבע ,יש צורך שתהיה לנס אחיזה כלשהי בטבע .לעומת זאת הדרגה של העלאה
אינה קשורה למגבלות העולם אלא להיפך :תכלית ההעלאה היאולצאת מן העולם ,ולפיכך הניסים מדרגה זו הם באופן של שידוד
הטבע.
וזהו ההסבר לשני הפירושים של רש"י ל"מאה שערים" ((א) אומד לכמה ראויה לעשות (ב) אומד למעשרות) בפנימיותם .מצד חמישים
השערים (מתוך "מאה שערים") שבכיון המשכה (מלמעלה למטה) יש לבאר שהברכה שרתה בעת צמיחת התבואה –
֣ה֣שׁעָ ֑רים – מונח מרבה ,אתנח מגביל ,ביחד מרמזים על מיגבלות טבע אחדות).
במגבלות הטבע (מ ָא ְ
ואילו מצד חמישים השערים בדרגה השניה – יוצא ,שהברכה שרתה לאחר הצמיחה ולאחר המדידה המדויקת של התבואה (אבות פרק
א' משנה ט"ז) דאין מעשרין אומדות)  ,כי הניסים הנובעים מדרגה זו ,הם באופן של שידוד הטבע
( ַבּשָּׁ נָ ֵ֥ה֣הַ ֶ֖הוא – טפחא בתפקיד שנוי – שידוד הטבע ).

ודרגה זו של העלאה הושגה ע"י שיצחק מדד את התבואה לצורך מעשר ,כי גם תכלית המעשר היא העלאה מלמטה למעלה ,ולכן
האור הנובע ע"י עבודה זו היה בכיון של העלאה.
ֶ֖הוּ֣ה'
ָֽ
[דבר מלכות התשע"ח ע' סט ,נקודות משיחות הקודש ,כסלו התשכ"ז ,אדמו"ר ממ"ש] דמזה שנאמר (בר' תול' כו,יב) וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כ
עָרים .
֣ה֣שׁ ֑
ֶ֖הוּ֣ה' הוא ענין נוסף על זה שמצא מ ָא ְ
ָֽ
עָרים  , ...משמע ש -וַ ַָֽֽיְבָ רֲ כ
֣ה֣שׁ ֑
לאחרי (בר' תול' כו,יב) וַיּ ְמ ָצֵ֛א  ...מ ָא ְ
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֶ֖הוּ֣ה' בא אחרי אתנח ,והוא חצי פסוק עצמאי.
ָֽ
הסבר זה נתמך בתבנית הטעמים שהכתוב וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כ
ֶ֖הוּ֣ה'
ָֽ
אבל היות ו-וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כֶ֖הוּ֣מוטעם טפחא אז (א) טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ָֽה' נוצר האפיון וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כ
ֶ֖הוּ֣ה' בנוסף
ָֽ
֣ה֣שׁעָ ֑רים֣ שאמנם בפועל יצחק זרע ,וההצלחה הייתה מ֣-וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כ
(ב) טפחא בתפקיד התפשטות האפיון לכתוב לפניו מ ָא ְ
על מה שהביא [תורה תמימה] לעיל מ[-תוספתא ברכות פ"ו] ובנוסף התברך בנושא אחר כהסבר האדמו"ר ממ"ש.
ָדל ְמ ָֽאד׃
לוְֹך וְ ג ָ֔דל עַ ֵ֥ד ָֽכּי-ג ַ ֶ֖
דּל הָ א֑ישׁ וַיּ ֤לֶ ְך הָ ֣
בראשית תולדת כו,יג :וַיּגְ ַ ֶ֖
וַיּגְ ַ ֶ֖דּל הָ א֑ישׁ – טפחא אתנח ,כטעמי שמע ישראל ,פירש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ב(-כו,כב) על רש"י (כב) ופרינו בארץ -
"ונפוש בארעא" (ת"א) ... .שהוא לשון רבוי וגדולה ... .והכונה היא שיצחק יתרבה ויתגדל (ככתוב לעיל וַיּגְ ַ ֶ֖דּל הָ א֑ישׁ)
טט – אפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קשה היא באמונתו ב(-דברים ואתחנן ו,ד)֣ ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣הֵ֥֣'֣אֱֹלהֶ֖ינוּ֣הֵ֥֣'֣׀֣
אֶ ָ ָֽחד׃֣ היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבה.
הָ א֑ישׁ  -נוטריקון שמע ישראל ה' א-לקינו ,ועוד פעם ה' אחד .וכן (שמות בשלח טו,ג) הֶ֖֣'֣א֣ישׁ֣מ ְלחָ ָמ֑ה֣הֶ֖֣'֣ ְשׁ ָֽמוֹ׃ ֣

[שפת אמת בראשית תולדות שנה תרלא]  ...וודאי שיש בכל דבר ניצוץ קדוש שמחי' הדבר ורק שנסתר ע"י הטבע והחיצוניות כי
ע"ז נברא העולם להיות חיותו ית' בתוך מ"ב (מעשה בראשית) והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י ... .וזהו הי' ענין יצחק שכ' (בר'
לוְֹך וְ ג ָ֔דל כו' ְמ ָֽאד .כמ"ש (בר' א,לא) מ ְׁ֑אד זה יצה"ר מה"מ (יצר הרע מלאך המות).
תול' כו,יג) הָ ֣
וַיּגְ ַ ֶ֖דּל הָ א֑ישׁ  -טפחא אתנח ,כטעמי שמע ישראל שזהו ענין ניצוץ קדוש שמחי' הדבר מאז מעשה בראשית ובאמירת שמע ישראל
מקבלים עול מלכות שמים ומבררים שהכל מחיות הש"י (השם יתברך ,שראשי התיבות משמען גם שמע ישראל)
(בר' תול' כו,יג) ַעֵ֥ד ָֽכּי-ג ַ ֶָ֖דל ְמ ָֽאד – מרכא טפחא ,יתור לרבות ברוח ובחומר והחומר משועבד לרוח.
ִּי־בקר יֹ֥ום הש ִִּּשֽי :פ
ֲשר ָׁע ֔ ָׁ
ֵה־טֹוב מ ְׁ֑אד וֽיְׁהִּי־ע֥רב וֽיְׁה ֖
שה וְׁ ִּהנ ֖
בראשית א,לא :וי ְׁ֤רא אֱֹלהִּים את־כָׁל־א ֣
נשווה בין (בר' תול' כו,יג) ְמ ָֽאד – סלוק ובין (בר' א,לא) מ ְׁ֑אד – אתנח
(בר' תול' כו,יג) ַעֵ֥ד ָֽכּי-ג ַ ֶָ֖דל – מרכא מקף טפחאָֽ .כּי-ג ַ ֶָ֖דל – מקף כרב-מצב ע"פ [שפת אמת תולדת התרל"א] (א) גדל גלוי אור התורה,
גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם (ב) לעומת מעשה עשו שביצר הרע הטעה לאביו
שאף שהוא איש שדה כאילו הוא ממשיך הכל להש"י  ,וע"י בחירה ב(-א) טעם מלת ְמ ָֽאד סלוק כמגביל ,מלמד שעבודת יצחק מגבילה
ומסלקת (פירוש שם הטעם סלוק – עולה ,כאן במשמע מסלק מהעולם) את היצר הרע ,או עושה בו אתהפכה ומגבילה אותו לעבודת הש"י.
ובמקביל למעשה בראשית (בר' א,לא) מ ְׁ֑אד – אתנח כמגביל את היצר הרע להיות מוגבל לעבודת השם יתברך (כגון זורע ,מעשר ,מברך על
המזון ,נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו ,שזו מגמת מעשה עשו שביצר הרע הטעה לאביו שאף שהוא איש שדה כאילו הוא ממשיך
הכל להש"י ,
– טפחא מקף אתנח
ֵה־טֹוב מ ְׁ֑אד
(בר' א,לא)
ְׁו ִּהנ ֖
ֵה־טֹוב – מקף כרב-מצב ע"פ [שפת אמת תולדת התרל"א] (א) גדל גלוי אור התורה ,גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית
ְׁו ִּהנ ֖
גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם (ב) לעומת ה -מ ְׁ֑אד הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל לעבודת השם יתברך (כגון זורע,
מעשר ,מברך על המזון ,נותן לתלמידי חכמים) ולא לשם עצמו
ֹו֣פּל ְשׁ ָֽתּים:
ה֣ר ָבּ ֑ה֣וַיְ קַ נְ אֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ְ
בראשית תולדת כו,יד :וַ ַָֽֽיְ הי־ל֤ ֹו֣מ ְקנה־צאן֣וּמ ְקנ ֣ה֣בָ ָ֔קר֣ ַועֲבֻ ָ ֶ֖דּ ַ

ה֣ר ָבּ֑ה  -פעולה רבה ,בלשון לע"ז אובריינ"א [ג"א אוברוינא] [ג"א מוסיפה מכלול העבודות] עבודה משמע
דּ ַ
[רש"י] (בר' תול' כו,יד) ַועֲבֻ ָ ֶ֖
עבודה אחת ,עֲבֻ ָ ֶ֖דּה משמע פעולה רבה:
[רש"י] אוברוינ"א – בשפה הפולנית יש השפעה צרפתית ובפולנית יש מילה דומה במשמע "הגנה"
מילון  NOUVEAU PETIT LAROUSEערך  BROIGNEמוסבר  DEFENSE DE CORPSיחידת הגנה
ַועֲבֻ ָ ֶ֖דּה – טפחא בתפקיד שנוי בשילוב פ'[רש"י] ירמז לפעולה ַר ָבּ ֑ה של הגנה ַר ָבּ ֑ה – אתנח כמגביל את התקפות הפלישתים על משפחת
עָצ ְמתָּ֣ ואחת המשמעויות היא כי ליצחק
י־עָצ ְמתָּ֣ – מקף כבורר בין משמעויות ַ ָֽ
ַ ָֽ
ונכסי יצחק אבינו .מזה יובן הנאמר ב( -בר' תול' כו,טז) ָֽכּ
אבינו יש הגנה אלקית וגם אמצעי הגנה גשמיים שמרתיעים פורעים בין מאורגנים מטעם המלכות ובין מן העם מלנגוע בו.
ִּיכל שר־ ְׁצ ָׁבאֹֽו( :בר' תול' כו,כז) ויא ְׁמ ֗רּו ָׁרא֣ ֹו ָׁראִּינּו כִּ ֽיָׁ -ה ָׁי֣ה ה֣ '
דבר זה גם יסביר מדוע (בר' תול' כו,כו) ו ֲאב ֕
ִּימלְך הָׁלְ֥ך א ֵָׁל֖יו ִּמג ָׁ ְׁ֑רר ו ֲאחֻזת מֵ ֵֽר ֵ֔עהּו ּופ ֖
׀ ִּעמְָׁך – הכירו בהגנה האלקית על יצחק אבינו ,וגם הכירו באמצעי ההגנה הממשיים וחששו שמא יתקוף אותם בהגנו על עצמו ולכן בקשו
שה ִּע ֝ ָׁמנּו ָׁר ָׁ֗עה .
ֵינֹותינּו ב ֵֵינ֣ינּו ּובֵינָ֑ך ְׁונִּכְׁרְׁ ָׁת֥ה ב ִּ ְׁ֖רית עִּמָׁ ְֽך :כדי שלא (בר' תול' כו,כט) :ת ֲע ֨ ֵ
(בר' תול' כו,כח) ו ֗נאמר תְׁ ִּ֨הי נָׁ ֥א ָאלָׁ ֛ה ב ֵ ֖
ב֣לבַ ֑דּוֹ ,מה כתיב
ָתר֣ ַיע ֲֶ֖ק ְ
מקור להגנה אלקית על יצחק בדומה ליעקב[ :מדרש תנחומא (בובר) פר' וישלח [ז]] (בר' וישלח לב,כה) וַיּוּ ֵ֥
ב֣מ ֶ֖אד וגו' ,כיון שראה הקדוש ברוך הוא היאך היה יעקב מיצר ,אמר ר' ברכיה שלח ארבע כתות
ירֹ֧א֣ ַיע ֲֵ֛ק ְ
למעלה מן הענין (לב,ח) וַיּ ָ
של מלאכים לעשות מלחמה עם עשו כל הלילה,
ב֣מ ֶ֖אד וגו',
ירֹ֧א֣ ַיע ֲֵ֛ק ְ
ב֣לבַ ֑דּוֹ ,מה כתיב למעלה מן הענין (לב,ח) וַיּ ָ
ָתר֣ ַיע ֲֶ֖ק ְ
[מדרש תנחומא (בובר) פר' וישלח [ז]] (בר' וישלח לב,כה) וַיּוּ ֵ֥
כיון שראה הקדוש ברוך הוא היאך היה יעקב מיצר ,אמר ר' ברכיה שלח ארבע כתות של מלאכים לעשות מלחמה עם עשו כל הלילה,

מקור להגנה צבאית על יצחק[ :תורה שלמה מד] (בר' וישלח לב,ז) וארבע מאות איש עמו ... :וראיתי להביא כאן מה שכתוב בספר הישר
 ...ויבואו מלאכי לבן ויגידו לעשו (איך יעקב כביכול עשק את לבן)  ...ויקח את בניו ועבדיו ששים איש  ...ויקח מבני שעיר החורי 340
איש  400 ...איש שולף חרב וילך לקראת יעקב להכות אותו... .
מלאכי לבן יצאו מאת עשו וילכו ארצה כנען ויבאו בית רבקה אם יעקב ועשו ויגידו לה לאמר הנה עשו בנך ערך לקראת יעקב אחיו
ארבע מאות איש ,כי שמע אשר הוא בא ,וילך להלחם עמו ולהכותו ולקחת את כל אשר לו .ותמהר ותשלח רבקה אנשים מעבדי יצחק
שבעים ושתים איש לקראת יעקב בדרך ,כי אמרה אולי ילחם עשו בדרך במוצאו אותו .וילכו המלאכים האלה לקראת יעקב בדרך
ויפגשו בו בדרך הנחל מעבר לנהר יבוק ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה זה מאת האלהים לעזור לי ,ויקרא יעקב את שם המקום ההוא
מחנים.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.12

בראשית תולדת כה,יט (התשפ"א)

ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב֣ :
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
בראשית תולדת כה,לג :וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום֣וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַיּ ְמ ֵ֥
֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣מה מהות השבועה של עשו ליעקב? האם זה כפשוטו של (בר' תול' כה,לג)
(בר' תול' כה,לג) וַ֣֣יּאמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ
ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב :בד"כ בכורה מתיחסת לנחלה והבכור באופן כללי מקיים את המקראות (א) (דב' תצא כא,טו) כִּ ֽי־תִּ ה ְׁ֨יין ָׁ ְׁל ִַּּ֜איש
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
וַיּ ְמ ֵ֥

אשה בקידושין (ב) [משנה בכורות פ"ח,מ"א] [*] יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לנחלה ולכהן
ש ָׁר ֵ֔אל עד שיפטרו רחם מישראל (ולד ראשון
 ...רבי יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן שנאמר (שמ' בא יג,ב) פ֤טר  ...רחם ִּבב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ

אשית אנ֔ ֹו מהאשה בקידושין
מהאשה בקידושין) ובהתקיים (א) ו(-ב) (דב' תצא כא,יז) ל֖ ֹו ִּמשְׁפ֥ט הבְׁכ ָׁ ֽרה :ואילו (ג) (דב' תצא כא,יז) כִּי־הּוא ֵר ִּ ֣
(המקרא הזה הוא לא תנאי הכרחי לעומת (א) ו(-ב) כי עיקר הבכור תלוי בלידה כראשון)
[תולדות יצחק] (בר' תול' כה,לא-לד) מביא בפירושו חמישה פירושים למלה ב(-בר' תול' כה,לא) כַ יֵּ֛וֹם או ב( -בר' תול' כה,לג) כַּ יּ֔ ֹום  .אפשר כי
אלו חמישה דברים שהטעים יעקב לעשו ,כדי שלא יהיה לו לאחר המכירה טענות על מיקח טעות ,המרומזים בתבנית הטעמים מונח רביע
של (בר' תול' כה,לג) וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום (ראה (כה,לד)) .הפירוש החמישי קשור ל(-בר' תול' כה,לג) ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום ,כפי צורך
היום ,שיש ימים שאדם מעריך מעה אחת (שעוזרת לו ,כאן שווי המאכל שעשו אכל מיעקב) יותר מבשאר הימים אלף ,והשיב עשו (טט( :בר'
תול' כה,לב) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָשׂו – מונח זקף -קטן בתפקיד שתי תשובות לחמישה הדברים של יעקב ,שהמכירה) (טט :א) כפי צורך היום (טט :הבכורה) אינה
שוה פרוטה (טט :כי אי-אפשר להעריך את שווי הנכסים העתידיים)( ,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 (ראה הערה) ,אבל (בר' תול' כה,לג) ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣
ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב:
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
שלא תתחרט מן המכירה כפי צורך היום ,ולזה אמר (בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַיּ ְמ ֵ֥
[בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג,לג] (בר' תול' כה,לג) וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣וגו' מה ראה יעקב אבינו
ליתן נפשו על הבכורה ,דתנינן עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה
בכהנים ,אמר יהיה רשע זה עומד ומקריב לפיכך נתן נפשו על הבכורה  ...ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן זה דם הבכורה בקרבנות... ,
ֲשר
ר' הונא אמר זה דם הקרבנות שהוא קרוי ברכה כמה דאת אמר (שמ' ית' כ,כא) ִּמז ְׁ֣בח אֲדָׁ מָׁה תעֲשה־לִּי ְׁוזָׁבח ָׁ ְׁ֣ת ָׁע ָׁ֗ליו ְׁ ...בכָׁל־ המָׁקֹום א ֣
ַאז ְִּׁכ֣יר את־ ְׁש ִּ֔מי ָאב֥ ֹוא אֵל֖יָך ּובֵרכְׁתִּ ֽיָך[ :תורה שלמה הערה רט] [זבחים פי"ד מי"ד] ו[-במדב"ר פ"ד] מת אברהם ומסרה העבודה ובגדי
כהונה גדולה ליצחק עמד יצחק ומסרה ליעקב וכי יעקב בכור היה ,אלא שאת מוצא שנטלה יעקב מן עשו בערמה ,א"ל (בר' תול' כה,לא)
מ֣ ְכ ָ ֵ֥רה כַ יֵּ֛וֹם אֶ תְ -בּכ ָר ְתָךֶ֖֣ ָֽלי׃ את סבור שמא על חנם אמר יעקב לעשו שהוא ימכור לו את הבכורה לאו .אלא שהיה יעקב מבקש
להקריב ולא היה יכול מפני שלא היה בכור ,אמר עשו מה אני מבקש מן הבכורה הזאת שנאמר (כה,לב) הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ ֑מוּת֣וגו'  ...ובסגנון אחר בכת"י

מדרש החפץ ומדרש הבאור מה ראה יעקב לקנות את הבכורה שראה שעתידה להיות העבודה בבכורים קודם שהוקם המשכן אמר לא יהיה זכרון טוב לאותו רשע
ובב"ר כאן סיים דרש זה ... .וב [-חזקוני] (בר' תול' כה,לא) מ ְכ ָ ֵ֥רה כַ יֵּ֛וֹם כדאמר כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו וכ"ש שלא יעבוד
עבודה .ובספר חסידים החדש סי' אלף ח' מאות נג .כל מי שהיה אז בכור הוא היה אפוטרופא בבית וכל צרכי הבית עליו ואחיו מכבדין אותו כמו את האב
וכשראה יעקב שעשו רע אמר מוטב שאקנה את הבכורה ,שאם יכנס עשו לעשות צרכי הבית יפזר ממון אבינו ללצים ולרעים כמוהו ויאמר הוא נותן לטובים לכך
איכנס בצרכי בית אבי ,ואין הקרבנות ראוין על ירו כו' .מכאן מי שבוזה מצוה כגון שקושר ספר תורה או תוקע בשופר או חזן קורא ואין הקהל
יכולין לדחותו כי הוא אלם כו' יכול איש טוב לרמותו ולקנות ממנו אותה מצוה כדי שלא יעשה המצוה המבזה את המצוה .ומובא
בסגנון אחר ברבעה"ת כאן (בר' תול' כה,לד) וַיּ ֵֶ֥בז֣ע ָשֶׂ֖ו֣אֶ ת ַ -ה ְבּכ ָ ָֽרה׃ ועל כן לקחה יעקב ממנו .ונמצא בס' ר' יהודה החסיד מכאן אתה למד שאם יש
ביד רשע ספר תורה או מצוה אחרת דמותר לצדיק לרמותו וליטלו ממנו[ .תורה שלמה רי] (בר' תול' כה,לג) וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣
לּי֣כַּ יּ֔ ֹום אמר לו הוי יודע שלאחר מתן תורה אין מכירה לבכורה ולא תועיל בה שבועה אלא בזמן הזה בלבד לכך אמר כַּ יּ֔ ֹום [מדה"ג]

[תורה שלמה הערה רי] דברים אלו שמכירת בכורה היה אפשר רק קודם מתן תורה מבואר גם בשו"ת הריב"ש סי' שכ"ח ... .בפי'
הטור על התורה מפורש שם סברא זו בשם הרא"ש וז"ל :תימה מה מכר שייך בבכורה שאינו דבר שנתפס בקנין ,ואי משום ירושת פי
שנים הא קיי"ל מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלום (ב"מ טז ).והביא ע"ז חמשה תירוצים .א)  ...לא מכר לו אלא שם הבכורה
 ....ומדברי הטור הנ"ל מוכח דס"ל דגם לענין נחלה תליא בבכור ללידה ולא ליצירה .ב) וי"מ שיעקב חשב שיצחק יתן לו כל אשר לו
בחייו כאשר עשה אברהם ליצחק וקנה הבכורה כדי שלא יהיה לעשו פתחון פה כ"כ לערער .ג) י"מ (כה,לא) ְבּכ ָר ְתָךֶ֖֣ פי' גדולתך
שצריך הקטן לנהוג גדולה ושררה לאחיו הגדול לקום מפניו ולכבדו וזה שאמר שימכרו לו ... .לפי שראהו רשע ואמר לעולם חייב האח לכבד את
אחיו הבכור וזה רשע אין ראוי לכבדו אקח ממנו הבכורה ליכנס ראשון וליטול מנה יפה ראשון ,וכ"כ בחזקוני ועי' לעיל מאמר רט .בבאור ,וצ" ל משום שהאבות קיימו כל התורה ,לכן

ההמיר יעקב על עצמו גם לענין כבוד אחיו הגדול עי' סנהדרין נו :הוסיפו עליהם כבוד אב ואם  ...וב[-סה"מ להרמב"ם שרש ב'] לענין כבוד אח .ד) וי"ש שלא
קנה ממנו אלא מה שאירש מאבא היום ולכך חל הקנין וזהו מה שאמר (כה,לא) מ ְכ ָ ֵ֥רה כַ יֵּ֛וֹם ועשו בבזותו הבכורה אמר אתה שואל מה
שאירש מאבא היום הנה אנכי מוכרה לך לעולם ואע"פ שמשם ואילך לא היה מקום לחול הקנין בכולו מ"מ כיון שעל מה שאמר כיום
חל הקנין נתפס הקנין בכולו וזהו שאמר ויעקבני שלא שאל אלא כיום כדי שיחול הקנין ,ע"כ .והנה ב[-ב"מ טז ].מבואר דמהני המכירה מה
שאירש מאבא היום היינו משום כבוד אביו לצורך תכריכין של אביו וכן משמע בירושלמי ובראשונים ובטור סי' רי"א ,אבל בלא"ה לא מהני ,וזה בוודאי לא
שייך כאן .וא"ל דכוונתו להמבואר בגמ' שם מה שיעלה במצודתי היום היינו משום כדי חייו התירו ,והכי נמי בעשו היה כדי חייו התירו מדלא הזכיר כלל מזה.

וראיתי בשטמ"ק ב"מ שם שהגיא ב סוף דבריו י"א דתקנתא היא משום כבוד אביו ומשום כדי חייו ומיהו לא פליג רבנן ונתנו רשות
למכור אפילו לשאר דברים והכי דאיק לישנא וכן דעת רבינו ז"ל ע"כ .ולא נזכרה דעה זו בש"ע חו"מ סי' רי"א והוא דבר חדש .ולפ"ז
י"ל דגם דעת הי"מ היא לשיטה זו והיינו שמכר מה שאירש מאב א היום אם ימות וחל המכירה בכה"ג .ועי' במנחה ב לולה שתי' ג"כ מאחר שאמר כיום היתה מועלת המכירה שמי
שאמר מה שאירש מאבא היום מכור לך דבריו קיימים ולא העיר מהנ"ל .והנה מדברי הטור הנ"ל יש לה"ר לענין מה שנחלקו האחרונים בהא דמבואר ב [-מרדכי פ' מי שמת] הקנה לאחד
דבר שבא לעולם עם דבר שלב ל"ע מספקא ליה למורי אי שייך אותה המחלוקת דפליגי בקני את וחמור ,ואח"ז הביא בדין שהקנה בקנין סודר קרקעות ומטלטלין ומעות דיש בזה ג'
שיטות די"א דקנה הכל ע"י מיגו ,וי"א דקני מחצה ,וי"א דלא קנה כלום ,ומובא ב[-רמ"א חו"מ סי' ר"י ובסמ"ע שם סי' ר"ג] כ' דאפילו לי"א דגבי מעות

ומטלטלין קנה הכל ע"י מיגו מודה בדשלבל"ע עם דבשבל"ע לא קני .וב[-שעה"מ הל' מכירה פכ"ב] הביא דעת המר"מ קלעי

ב תשובה דלהי"א דגבי מעות ומטלטלין קנה במיגו ה"ה בדשלבל"ע קנה במיגו ,והקשה ע"ז מ[-ב"ב קנז ].והשעה"מ הקשה מ[-ב"ב קכז ].יכיר ל"ל עיי"ש,
וסיים דודאי דעת ה[-סמ"ע] דלכ"ע בכה"ג שמ קנה דשלבל"ע עם דשבל"ע לא אמרינן מיגו וז"ב ,עכת"ד .ומדברי הטור שלפנינו מבואר כמו שהבין המר"ם קלעי דגם בכה"ג אמרינן
מיגו .אמנם י"ל דאין הכרח מדברי הטור לדבריהם דיש לחלק דדוקא בכה"ג מה שאירש מאבא היום דהוה ג"כ דשלב"ל אלא דתקנת חכמים דמהני אמרינן מיגו שחל להיום חל אף
לאחר זמן אבל במקנה דבר שבל"ע ממש עם דבר שלבל"ע י"ל דלא מהני ע"י מיגו ויש גם סברא לומר להיפך ד אם בקנין של תקנת חכמים אמרו מי גו לקנות דשלבל"ע כ"ש בקנין
דאורייתא דקני מדין מיגו ואכמ"ל.

ה) וא"א הרא"ש ז"ל מדקדק מכאן מי שמוכר לחבירו דבר שאין הקנין חל עליו כגון מה שאירש מאבא או מי שמוכר מלוה על-פה
שיש לו על אחרים שאינה נמכרת ונשבע עליו שהמכר חל ,לא מיבעיא שכופין אותו לקיים שבועתו אלא אפילו שם מכר עליו כדחזינא
הכא ((בר' תול' כה,לג) וַיּ ְמ ֵ֥כּ֣ר) דקרי ליה מכר בשביל השבועה .ויש להביא ראיה לדברי הרא"ש מדברי ה[-רמב"ם פ"ו מהל' ערכין] שכ'
לענין נדרים דהדין דאין אדם מקדיש דשלבל"ע אם אמר הרי עלי להקדישו ה"ז חייב להקדישו כשיבא לעולם משום נדרו והביא ראיה
מיעקב שאמר כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ונאמר אשר נדרת לי נדר ,ומבואר רס"ל דיש ראיה מלשון נדר שקראה התורה וה"נ י"ל מלשון מכר
שקראה התורה מוכח דבכה"ג יש לו דין קנין גמור( ,שו"ר שהרא"מ מביא ג"כ הראיה מדברי הרמב"ם ולא ראה את דברי הרא"ש) .ויש עוד תירוצים על קושיא הנ"ל
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

א) מבואר לעיל מאמר רב .מטעם שמסלק א"ע מדין ירושה וזה מהני ע"פ דין גבי בכור .ב) לעיל מאמר רב ,דהיה עיקר מכירת
הבכורה על הארץ שהבטיח הקב"ה לזרעך נתתי והיה להם חלק בזה ויש בזה דין מכירה ,ג) לקמן מאמר רכא .דחלק בכורה היתה
מערת המכפלה שהיה להם חלק בחיי אביהם ויש בזה דין מכירה ,ד) לעיל מאמר רב .דאם אמר שיקנה כשיהיה בעולם קנה אע"פ
שעכשיו אינו בעולם[ .ובס' [אמרי נועם לר"י דיליטקא"ש] כ' וא"ת מה הועיל ליעקב קנין הבכורה מאחר שלא היה בכור וי"ל שגם הוא היה בכור שנאמר וידו
אוחזת בעקב עשו ולידת היד נקרא לידה כמו שמצינו במס' נדה .ודבריו צ"ע כי ב[-משנה נדה פ"ג מ"ו] מבואר להיפך דרק כשיצא רוב ראשו הרי הוא כילוד ולא
בלידת יד וכן ב[-משנה בכורות פ"ח מ"א] יצא ראשו ,וב[-משנה חולין פ"ד מ"א] וב [-ת"כ שמיני פ"נ] מפורש הוציא את ידו אינו כילוד עיי"ש] אמנם כל

התירוצים הנ"ל הם רק ליישב אם נימא דקנין בכורה היה לענין דין ירושת בכור בנכסים י"ל דהועיל הקנין ולא הוי דבר שלבל"ע.
ולענין כבוד י"ל דהוה כמחל על כבודו ,אמנם לפי דברי המאמר לעיל רט .דקניית הבכורה היה לפי שהעבודה בבכורות ,מה שייך ע"ז
קנין ,ובס' מנחה בלולה והרא"ם כ' ויש לתמוה מה הועילה לו מכירה וכי ישראל שקנה כהונתו של כהן יכול להשתמש בכהונה ותי' למכירה זו לא היתה
אלא לבטל עשו מעבודה עי"ש ולא הביאו מהמבואר במדרש במדב"ר מובא לקמן לה .א .דיעקב התחיל מקריב אחרי שקנה הבכורה מעשו[ ,וראה בס'
הנצחון לר"י ליפמאן (חבר ספרו ח"א קנ"ט) מ"ש בפ' תולדות בענין זח]
ול"נ (דעת [תורה שלמה]) לבאר ענין זה עפי"מ דמבואר בירושלמי מגלה .ותנ"י תולדות יב .מובא לקמן כז ,טו .וראה לעיל פ"ג .מאמר קפא.
פי"ד מאמר קז .פכ"ב מאמר קס .ובמדרש [במדב"ר פ"ד] מובא לעיל בבאור מאמר רט .ומבואר שם דהעבודה כבכורות שהיה אז לפני מתן תורה לא

היה דווקא בבכור פטר רחם דאיתא שם (דאדה"ר היה לו בגדי כהונה גדולה) מת נח ומסרן לשם וכי שם היה בכור והלא יפת היה בכור
כו' ומפני מה מסרן לשם מפני שצפה נח שלשלת האבות עומדת ממנו כו' מת שם ומסרה לאברהם וכי אברהם היה בכור אלא מפני
שהיה צדיק נמסרה לו הבכורה וקירב .ושם במדרש במדב"ר מפורש עמד יצחק ומסרה ליעקב וכו' ,עיי"ש ולפ"ז יעקב שהיה צדיק
תמים בוודאי דהיה לו דין בכור לענין זה ומותר היה לו להקריב ומה שהיה צריך לקנות הבכורה לענין הקרבה מעשו מתבאר לנו ע"פ
מדרש אחר בתנ"י תולדות שם עיי"ש במקומות הנ"ל שציינתי דאדה"ר היה לו בגדי כהונה גדולה שהיו הבכורות משתמשים בהם ומסירת הבכורה לענין כהונה

ועבודה בכל דור היתה ע"י אותם הבגדים ,ואברהם מסרן ליצחק ויצחק לעשו ,ויעקב כשקנה הבכורה היתה עיקר כונתו על אלה הבגדים שבלעדם
לא היה לו רשות להקריב .וע"י שימכור לו הבגדים שוב לא יוכל עשו להקריב .ומבואר במדרש שם כשעמד יעקב ולקח הבכורה מעשו אמרה

רבקה הואיל שלקח יעקב את הבכורה מיד עשו בדין הוא שילבש הבגדים הללו ולפ"ז מבואר היטב קושיא הנ"ל דשפיר היה יכול לקנות ממנו זכות הבכורה לענין

עבודה [ובדרך זה מתורץ גם הקושיא לענין ירושה הא הוי דשלב"ל ,ע"פ השיטות דע"י מכירת דבר שבא לעולם ע"י מיגו חל הקנין גם
על דבר שלב"ל ,א"כ י"ל כיון דבגדים אלו היו דשב"ל והקנין חל עליהם לענין בכורה לעבודה ע"י מיגו חל הקנין גם על דין ירושת
בכור שהוא דבר שלב"ל ובזה נחתום תירוץ עשירי על קושיא הנ"ל ].ועפיז י"ל דאין ראיה מהמאמר שלפנינו במדרה"ג נגד דברו הרא"ש די"ל דכוונתו דקניית
הבכורה לענין כהונה ועבודה לא יועיל לאחר מתן תורה ולא מיירי לענין מכירה לדין ירושה דבזה שפיר מועיל באופנים שונים ע"פ דין גם לאחר מתן תורה .וכן
מבואר לעיל בבאור מאמר סא .עיי"ש.

(בר' תול' כה,לג) וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום – רביע  ...זקף-קטן בתפקיד מידה כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש.
ע"פ [רש"י] עשו הוא לא ראשית אונו של יצחק אבל הוא בן ראשון פוטר רחם בלידה מאשה בקידושין ,וזה הקובע בענין בכורה לנחלה.
יעקב הוא ראשית אונו של יצחק אבל זה לא הקובע בענין בכורה לנחלה.
֣אמר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
(בר' תול' כה,לג) וַיּ ֶ
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) מהות הקנין בין יעקב ועשו .כ [-שכל טוב (בובר)] (כולל בתוכו [לקח טוב]) (בר' תול' כה,לג)
וַ֣֣יּאמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣כַּ יּ֔ ֹום .א"ל אף על פי שאין אתה מאמין בכך השבעה לי (ש)באותו היום שתהא ראוי לנחול שלא תערער

ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב .בדמי המאכל והמשתה ,וכן הוא אומר
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
עלי ,וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣שלא יבקש חלק בארץ כלל אפילו כפשוט :וַיּ ְמ ֵ֥
ל־ארץ] ִּמפ ְֵׁנ֖י יע ֲ֥קב ָאחִּ ֽיו :שנשבע לו על כל חלקו:
וישלח לו,ו) ו ֵי֣לְך (מאיליו) [א ֔
(לימוד ב) יוצא מהפשט כפ' [רש"י] (בר' תול' כה,לא) ְבּכ ָר ְתָךֶ֖֣  -לפי שהעבודה בבכורות ,אמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה:

(בר'

סיכום :הערה בעניין מכירה בזול :עשו היה רעב ובכל זאת ע"פ [רש"י] ו[-שפת"ח ל] (כה,לב) הנּ ֵ֛ה֣אָ נ ֵ֥כי֣הֹולְֶ֖ך֣לָ מ֑ וּת֣אריכות הכתוב
מעידה שהרעב לא מנע ממנו לבדוק מהי עבודת הבכורות והחליט שאינו חפץ בה .וכן שמעידה עליו לאה ב[-בבלי ברכות ז,ב] (על השם)
ראובן  -אמר רבי אלעזר :אמרה לאה :ראו מה בין בני לבן חמי (עשו בן יצחק); דאילו בן חמי ,אף על גב דמדעתיה זבניה לבכירותיה
ֹו֣ל ַיע ֲָֽקב ,חזו מה כתיב ביה( :בר' תול' כז,מא) ויִּש ְׁ֤טם ֵעשָׁו אֽת־יע ֲ֔קב,
ת־בּכ ָרתֶ֖ ְ
ְ
כּר֣אֶ
(בדעה צלולה מכר בכורתו) ,דכתיב (בר' תול' כה,לג) וַיּ ְמ ֵ֥
(בדעה צלולה מכר בכורתו ואעפ"כ הדבר חרה לו והוסיף על לקיחת הברכה ע"י יעקב ורצה להיפרע ממנו).

(יעקב שיכנע את עשו למכור הבכורה ,שלא יבזה מצות הקרבת קרבנות ושאר עבודת הבכורות ,והנימוקים שהביא ע"פ [רש"י] (כה,לב))
ע"י האזהרות על מי שלא מקיימה כראוי ,ושתעבור העבודה ללויים .וב[ב"ר תול' סג,לג] שהעבודה תעבור לכהנים .וע"פ [תורה שלמה רי
והערה רי] מכירת הבכורה הייתה אפשרית רק קודם למתן תורה ,אז מכל זה שווה לעשו למכור אותה).
מוצע לומר שיעקב קנה בגדי כהן גדול של אדם הראשון שנמסרו לעשו ע"י יצחק ועמם הזכות להקריב קרבנות ,ואגב קנין של דבר שבא
לעולם קנה גם התחייבות בשבועה של עשו בחיי יצחק ,שלא יבקש חלק בארץ כלל אפילו כפשוט ושלא יערער על תפיסת הארץ ע"י
יעקב ,למעשה יפקיר חלקו.
(בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו – טפחא בתפקיד שנוי ,מהחזקת חפץ של קדושה בשעת שבועה כמו אצל עבד אברהם כאשר נשבע לאברהם
לפני צאתו לחרן ,כי עשו לא האמין שכך יש לנהוג ,אל שבועה בחיי יצחק כ[-מדרש אגדה (בובר)] (בר' תול' כה,לג) וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣
ה ָשּׁ ְ֤בעָ ה֣לּי֣וגו' .והלא יעקב היה יודע באחיו שהוא רשע ,במה היה משביעו ,אלא לא השביעו אלא בחיי אביו שהיה עשו אוהבו:
(בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו – טפחא בתפקיד רבוי ,ליצחק היה קנין במערת המכפלה ,זה דבר שבא לעולם .אבל לגבי עשו זה דבר שלא בא
לעולם ,אלא עם יצחק ימות ביום השבועה (תקנת חכמים) .לעשו היו בגדי כהן גדול להקריב קרבנות .הוא מכר את בגדי כהן גדול והזכות
להקריב קרבנות ,דבר שבא לעולם ואגב כך מכר דבר שלא בא לעולם וזה הזכות לנחלה בחלק עשו בארץ שיירש מיצחק.
(בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו – אתנח כמגביל ,שבועה היא על פעולה .כאן שבועתו הייתה התחיבות לא להפריע ליעקב בירושת הארץ ,כעין
הפקיר חלקו .וע"פ [ב"מ טז,א] עשו הגביל מכ ירה רק למה שאירש מאבא היום או שהיה נחוץ לו כדי חייו ,ולא ידע שחל על הכל.
ת־בּכ ָרתֶ֖ ֹו֣ ְל ַיע ֲָֽקב – מקף כבורר בין משמעות בכורה לנחלה ובין בכורה לעבודת הקרבנות
ְ
(בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַיּ ְמ ֵ֥כּר֣אֶ
ת־בּכ ָרתֶ֖ ֹו֣ ְל ַיע ֲָֽקב – מרכא טפחא כקבוצת פרטים העשויה להתרחב ,הבסיס הוא מכירת בגדי כהן גדול
ְ
כּר֣אֶ
(בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַיּ ְמ ֵ֥֣
והזכות להקריב קרבנות ,ההרחבה ע"י מיגו חל הקנין גם על דין ירושת בכור שהוא דבר שלב"ל ,אבל אם התחייב לקנותו כשיבוא לעולם
זכה בו כשיבוא .ועוד [סה"מ להרמב"ם שרש ב'] לענין כבוד אח גדולה וכבוד שנותנים לבכור.
ת־בּכ ָר ֶ֖תֹו֣ ְל ַיע ֲָֽקב – סלוק מגביל מלמד ע"פ ע"פ [רש"י] (כה,לב) ומאמר לאה אמנו ב[-בבלי ברכות ז,ב]
ְ
ר֣א
כּ ֶ
(בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣וַיּ ְמ ֵ֥
שעשו בדעה צלולה מכר מבכורתו ליעקב ,וממעשיו אחר-כך מובן שכו ונתו הייתה רק לזכות להקרבת קרבנות ,ולא התכוין למכור זכות
לנחלה ,כפי כמסקנה מ(-בר' תול' כה,לג) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו שלא יפריע ליעקב בירושת הארץ.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.13

בראשית ויצא כח,י( :התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

בראשית ויצא כט,ג :וְ נֶאֶ ְספוּ ָ -שׁ ֣מָּ ה֣כָ ל-הָ ע ֲָד ֗רים֣וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ֣ת-הָ אֶ בֶ ן֣מעַ ל֣פּ֣י֣הַ ְבּ ֔אר֣וְ ה ְשׁקֶ֖ וּ֣אֶ ת-הַ ֑צּאן ֣
֣וְ השֹׁ֧יבוּ֣אֶ ת-הָ ֶאֵ֛בֶ ן֣עַ לֵ֥ -פּי֣הַ ְבּאֶ֖ר֣ל ְמק ָ ָֽמהּ׃ ֣

בדף פר' ויצא התשע"ט למדנו ממקורות שונים את הדברים הבאים בפסוק זה
(כט,ג) וְ נֶאֶ ְספוּ-
ָשׁ֣מָּ ה֣כָ ל-
הָ ע ֲָד ֗רים֣
וְ ָגלֲל֤ וּ ֣

בשעת המחנות

וְ ָגלֲל֤֣וּ֣
אֶ ת־הָ אֶ֣בֶ ֣ן ֣
שׁיבוּ֣אֶ ת-
וְ ה ֹ֧
הָ ֶאֵ֛בֶ ן֣עַ לֵ֥ -פּי֣
הַ ְבּאֶ֖ר֣
ל ְמק ָ ָֽמהּ ֣

בשעת מסעות

עולי רגלים

בתי דינין שבא"י

מלכות רומי שהיא
מכתבת טירוניא
מכל אומות
העולם

אלו תלמידי
חכמים שבארץ
ישראל

הצבור

לא היו
חסרים במתן
תורה

שואבים רוח
הקודש

שמשם היו
שומעין את הדין

מונח לרגל הבא

נושאים ונותנין
בדין עד
שמעמידין אותו
על בוריו

שהעשירו מן
ההקדשות
הצפונות בלשכות
לעתיד לבא זכות
אבות עומדת

שמשם היו
שומעין את
ההלכה
שהיו נושאים
ונותנים בהלכה
עד שמעמידים
אותה על בוריה

היו שומעין את
התורה

שמעו הקול
ועשרת
הדברות
ראו שמן
השמיים
דבר ה' עמם

שכיון שהם
יוצאים להם
יצר הרע חוזר
למקומו

הבחנו ב(-כט,ב,ג) צירופי שמות ה' כלהלן (כט,ב) הַ ֔הוא֣י ְַשׁקֶ֖ וּ֣הָ ע ֲָד ֑רים֣וְ הָ ֶאֵ֥בֶ ן – ר"ת ה-י-ה-ו (צירוף חדש טבת) ,הַ ֔הוא – שם א-ה-ו-ה
(בר' ויצא כט,ג) הָ ע ֲָד ֗רים֣וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן – ר"ת ה-ו-א-ה וכולל ו-א-ה ,שם המיוחד א-ה-ו-ה וכולל עמו שם א-ו-ה הַ ְבּ ֔אר֣וְ ה ְשׁקֶ֖ וּ֣אֶ ת-
הַ ֑צּאן – ה-ו-א-ה וכולל ו-א-ה ,הַ ֑צּאן֣֣וְ השֹׁ֧יבוּ֣אֶ ת-הָ ֶאֵ֛בֶ ן  -ר"ת ה-ו-א-ה .אפשר כי זה מצטרף ללימודים בפנימיות התורה כלהלן.
לימודים נוספים ב(-בר' ויצא כט,ג) וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ן֣מעַ ל֣מהפך פשטא פשטא – יצא מפשוטו שתהיה אבן כל כך כבדה והרגילות כי
יצטרכו את כל הרועים לגוללה ,דבר המעיד על רגילות של קשיי החיים במקום ולכן על אי ויתור ו/או חוסר אמון בין תושבי המקום.
(כט,ג) וְ נֶאֶ ְספוָּ -שׁ ֣מָּ ה – מקף כָ ל-הָ ע ֲָד ֗רים – מקף  ...אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן – מקף  ,כל מקף בתפקיד בירור מצב מסוים מתוך קבוצת מצבים ,כאן
בירור משמעויות שונות לכתוב במקורות שונים  ,כפי שמוצג בטבלה לעיל ,וכפי מוסבר להלן בהבנת תבנית הטעמים "מונח רביע"
(כט,ג) וְ נֶאֶ ְספוָּ -שׁ ֣מָּ ה֣כָ ל-הָ ע ֲָד ֗רים֣וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן – מונח רביע מהפך פשטא ,כעין ל פחות ארבעה לימודים בנושא האבן שבכתוב.
[זוהר מהדורת הסולם  -שמות פקודי מאמר חשן ואפוד אות קעז] וע"ד אֹוקְׁמּו ָׁה ב ְָׁׁרזָׁא (פירוש הסולם :העמידו בסוד) דִּ ְׁק ָׁרא דִּ כְׁתִּ יב,
שכִּינְׁ ָׁת א ,דְׁ ִּא ְׁק ֵרי אבן בחן ,אבן יִּש ְָׁׁראֵל .דִּ מְׁגנְׁ ְׁד ִּרין לָּׁהְׁ ,ועָׁאלִּין לָּׁה
(בר' ויצא כט,ג) וְ נֶאֶ ְספוָּ -שׁ֣מָּ ה֣כָ ל-הָ ע ֲָד ֗רים֣וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן .דָׁא ְׁ
שׁיבוּ֣אֶ ת-הָ ֶאֵ֛בֶ ן֣עַלֵ֥ -פּי֣הַ ְבּ ֶ֖אר֣ל ְמק ָ ָֽמהּ׃ (בעת הגאולה) וְׁעל
ְׁבגָׁלּותָׁ א (שגוללים אותה ומכניסים אותה בגלותּ ,).וכְׁתִּ יב (בר' ויצא כט,ג) וְ ה ֹ֧
שמָּׁה (של האבן היא השכינה) ִּאקְׁרּון ֻכלְׁהּו ֲא ָׁבנִּין (דהיינו כל המדרגות היוצאות ממנה ,נקראות בשם אבנים).
ְׁ
במקור הבא מפורטים אבנים היוצאים מהאבן שהיא השכינה (אבני המקדש ,י"ב אבני החושן הנקראים אבנים עילאין)
[זוהר מהדורת הסולם  -שמות פקודי מאמר חשן ואפוד אות קעח]
וְׁכמָׁה ֲא ָׁב נִּין ל ֲא ָׁבנִּין .אִּית ֲא ָׁבנִּין ְׁואִּית ֲא ָׁבנִּין ,אִּית ֲא ָׁבנִּין י ְׁסֹודֵי בֵיתָׁ א ,דִּ כְׁתִּ יב וי ְׁצו המלְך ויּסִּיעּו ֲא ָׁבנִּים גְׁדֹולֹות ֲא ָׁבנִּים י ְׁ ָׁקרֹות לְׁיּסֵד ה ָׁבי ִּת ַא ְׁבנֵי
ַארבע
ְַׁארבע רּוחֵי ָׁע ְׁלמָׁא .כְׁגוְׁונָׁא דָׁא אִּינּון ְׁ
ַארבע ִּס ְׁד ִּרין ,תְׁ לָׁתָׁ א ְׁתלָׁתָׁ א ְׁלכָׁל ִּס ְׁד ָׁרא ,ל ְׁ
ִּיריןְׁ ,ואִּינּון ְׁת ֵריסָׁרְׁ .ו אִּינּון ְׁ
גָׁזִּיתְׁ .ואִּית ֲא ָׁבנִּין ִּע ָׁלאִּין יק ִּ
ְַׁארבע רּוחֵי ָׁע ְׁלמָׁא .וְׁכלָׁא ָׁרזָׁא חֲדָׁא וְׁהָׁא אֹוקְׁמּוהָׁ.
ש ָׁבטִּין ,תְׁ לָׁתָׁ א תְׁ לָׁתָׁ א ְׁלכָׁל ִּסט ְָׁׁרא ,ל ְׁ
דְׁ גָׁלִּים ,דהֲוֹו ָאזְׁלֵי בְׁמדְׁ ב ְָׁׁראְׁ ,ואִּינּון תְׁ ֵריסָׁר ְׁ
במקור הבא מתחילים בי"ב אבני החושן ועוברים לשתי קבוצות של י"ב אבנים עליונות בעולם האצילות בזעיר אנפין ובמלכות
[פירוש הסולם לזוהר  -שמות פקודי מאמר חשן ואפוד אות קעו]

ועל דא הכא וכו' :ועל כן כאן ,שם אותה הכהן גדול על לבו לזכור אותם תמיד .שכתוב ,ונשא אהרן את שמות בני ישראל על לבו לפני
ה' תמיד .ומשום זה הכל הוא בסוד י"ב ,י"ב אבנים עליונות צפונות למעלה ,שנגנזו בסוד ,העליון הקדוש ,שהוא ז"א ,והם סוד
התורה ,דהיינו ז"א שנקרא תורה ,ויוצאות מקול אחד דק ,שהוא בינה ,וכבר העמידוהו ,שתים עשרה אבנים אחרות צפונות למטה
במלכות כעין אותן שלמעלה בז"א ,ויוצאות מתוך קול אחר ,שהוא אבן ,שכתוב ,משם רועה אבן ישראל .דהיינו המלכות.
נסכם את מספר האבנים הקשורות אל֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן מהמקורות שהובאו עד כאן
(בר' ויצא כט,ג) וְ נֶאֶ ְספוָּ -שׁ֣מָּ ה֣כָ ל-הָ עֲדָ֣ ֗רים – מונח רביע ,כעין לפחות ארבעה לימודים בנושא הָ אֶ בֶ ֣ן הכתוב בפסוק
ש ָׁראֵל (הסולם
שכִּינְׁתָׁא ,דְׁ ִּא ְׁק ֵרי אבן בחן ,אבן י ִּ ְׁ
(בר' ויצא כט,ג) וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן֣ – מהפך פשטא כעין מוציא הכתוב מפשוטו האבן היא (א) ְׁ
אות קעז) (ב) המדרגות היוצאות מהשכינה נקראות אבנים (הסולם אות קעז) אפשר שהנאמר בסעיף זה הינו ענין כללי ולכן אין למנות
אותו כעוד אבן( .ג) אבני בנין בית המקדש (הסולם אות קעח) (ד) אבנים עליונות אבני החושן (הסולם אות קעח) (ה) אבנים עליונות
אבנים שבזעיר אנפין (הסולם אות קעו) (ו) שתים עשרה אבנים אחרות צפונות למטה במלכות כעין אותן שלמעלה בז"א (הסולם אות
קעו),
ש ָׁראֵל.
שכִּינְׁתָׁ א ,דְׁ ִּא ְׁק ֵרי אבן בחן ,אבן י ִּ ְׁ
ב[-זוהר הסולם אות קעז] למדנו כי הָ אֶ בֶ ֣ן(.היא) דָׁא ְׁ
ב[-זוהר הסולם אות קעו] למדנו על י"ב אבנים הצפונות במלכות ויוצאות מתוך קול אחר ,שהוא אבן ,שכתוב ,משם רועה אבן ישראל.
דהיינו המלכות .ב[-ליקוטי תורה על שיר השירים ,אדמו"ר הזקן] מלכות דאצילות יש לה שתי מדריגות ,והמדריגה השניה בצווי הקב"ה
ירדה ויסדה את הכתר של עולם הבריאה ושם היא נקראת שכינה .וכסא הכבוד הוא אבן ספיר מתוקן לתחת רגלי השכינה.
מתקבל הרצף ש-הָ אֶ בֶ ֣ן הוא כנוי לשכינה וכסא הכבוד הוא אבן ספיר מתוקן לתחת רגלי השכינה .כסא הכבוד אבן ספיר נלמד במקורות
הבאים( :א) [אוצר מדרשים (אייזנשטיין) היכלות] פרק שלישי :כסא הכבוד תחתיו ,פי' הדום רגליו ,כסא אבן ספיר מתוקן לתחת

רגלי השכינה ,שנא מר ויחזו את האלהים ,פי' כבוד אלקי ישראל ,ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר ,וכסא הכבוד מתוקן למושב יקרו,
וכסא הכבוד הוא כסא רם ונשא ומראהו כעין החשמל מתוך האש.
(ב) [משנת רבי אליעזר פרשה יד עמוד  ] 263וכת' ואראה והנה על הרקיע אשר על ראש הכרובים כאבן ספיר ,הרי זה רקיע תשיעי,
דומה לספירינון ,וזה הוא כסא הכבוד .והרקיע התשיעי לבן .לפיכך הבטיח הקדוש ברוך הוא את ישראל שהוא נותן לירושלם הדר
לעולם הבא כספיר הזה ,מעין הדר שלכסא הכבוד ,שנ' ויסדתיך בספירים.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ומזה מתפשט לענין כמה כסאות יש לו לקב"ה ,במדרש המוצג כאן נמנים י"א כסאות .ובמדרש הבא מתואר גודל כסא רם ונישא.
[אוצר מדרשים (אייזנשטיין) היכלות] פרק ראשון:

כמה כסאות יש לו לקב"ה ,יש לו כסא נכון שנאמר נכון כסאך מאז ,יש לו כסא צדק ומשפט שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך ,יש לו
כסא חסד שנאמר והוכן בחסד כסא ,יש לו כסא יה שנאמר כי יד על כס יה ,יש לו כסא כבוד שנאמר כסא כבוד מרום מראשון ,יש לו
כסא אמת שנאמר והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת ,יש לו כסא קדוש שנאמר אלהים ישב על כסא קדשו ,יש לו כסא עולם שנאמר
כסאך אלהים עולם ועד ,יש לו כסא רחמים שנאמר לה' אלהינו הרחמים והסליחות ,יש לו כסא מלוכה שנאמר והיתה לה' המלוכה ,יש
לו כסא רם ונשא שנאמר ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא .יבא רם ונשא וישב על כסא רם ונשא יתברך ויתעלה ויתרומם על כל
ברכה ותהלה.
פרק שני :כסא רם ונשא ארכו ת"ת אלפים רבבות פרסאות ,ורחבו חמש מאות אלפים רבבות פרסאות ,ועביו שלש מאות אלפים
רבבות פרסאות .וחשבונות הללו בפרסאות של הקדוש ברוך הוא ית' שמו וישתבח זכרו ,וכל פרסה ופרסה שלו אלפים באמה והאמה
שלו ד' זרתות וזרת שלו מסוף העולם ועד סופו שנאמר מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן .שבעים כסאות של מלכות יש לו
ָאד֛ם ע ָָׁׁל֖יו ִּמלְׁמָׁ ֽ ְׁעלָׁה:
שם כְׁמ ְׁראֵ ֥ה אֽבן־ס ִּפ֖יר דְׁמ֣ ּות כ ֵ ִּּ֑סא וְׁעל דְׁמ֣ ּות ה ִּכ ֵּ֔סא דְׁ ֞מּות כְׁמ ְׁראֵ ֥ה ָׁ
ֲשר על־רא ֔ ָׁ
להקב"ה (יחזקאל א,כו) ּומ ִּ֗מעל ָׁל ָׁר ִּקיע א ֣
כהמשך למנין האבנים לעיל מצאנו כאן (ח) כסא הכבוד מאבן ספירינון( .ט) י"א כסאות לקב"ה (י) שבעים כסאות של מלכות יש לו
להקב"ה אשר נאמר עליהם בנבואת יחזקאל (יחזקאל א,כו) כְׁמ ְׁראֵ ֥ה אֽבן־ס ִּ ֖פיר דְׁ ֣מּות כ ֵ ִּּ֑סא.
בכתוב הבא יש שתי תבניות טעמים המייצגות שני ענינים.
(בר' ויצא כט,ג) וְ השֹׁ֧יבוּ֣אֶ ת-הָ ֶאֵ֛בֶ ן֣עַ לֵ֥ -פּי֣הַ ְבּאֶ֖ר – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ושעל כל פרט חלה
אותה הלכה או ענין.
([תו"ש הערה יב] ע"פ [ירושלמי סנה' פ"א,ה"ב] חותך בפלפולו ומכריע את ההלכה [שכ"ט] נושאים ונותנים בהלכות וספיקות ז' שבתות
עד שמעמידים אותו על פרקו ואולי מרמז לזמן מושב זה בז' שבועות שבין פסח לעצרת שלא כל עולי הרגלים הרחוקים חזרו למקומם
מיד( , ).כט,ג) וְ נֶאֶ ְספוָּ -שׁ֣מָּ ה֣כָ ל-הָ ע ֲָד ֗רים אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל( ,כט,ג) וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת־הָ אֶ בֶ ֣ן ,שמשם היו שומעין את

ל־פּי֣הַ ְבּ ֶ֖אר֣ל ְמק ָ ָֽמהּ :שהיו נושאים ונותנים בהלכה עד שמעמידים אותה על בוריה,
ֵ֥
שׁיבוּ֣אֶ ת־הָ ֶאֵ֛בֶ ן֣עַ
ההלכה ,וְ ה ֹ֧

(בר' ויצא כט,ג) אֶ ת-הָ ֶאֵ֛בֶ ן֣עַ לֵ֥ -פּי֣הַ ְבּאֶ֖ר – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ושעל חלק מהפרטים לא חלה הלכה
מסוימת או ענין מסוים .כאן בזמן שעוסקים בתורה אין יצר הרע ,פוסקים מלימוד תורה מתעורר היצר הרע.
שׁם֣
ֹ֧ה֣בא֣ר֣בַּ שָּׂ ֶ ֗דה֣זו בית הכנסת .וְ הנּהָ ֞ -
[ב"ר ויצא פרשה ע סימן ח] ( ...טט :דרוש ו) (בתחילתו נאמר דבר טוב) ד"א ַו ֞ ַיּ ְרא֣וְ הנּ ְ
ֹלשׁ֤ה֣עֶ ְדרי-צאן֣אלו ג' קרואים כּ ֚י֣מן-הַ ְבּא֣ר וגו' שמשם היו שומעין את התורה( .בסיומו נאמר) וְ הָ ֶאֵ֥בֶ ן֣גְּד ָלֶ֖ה זה היצר הרע וגו'
ְשׁ ָ
(כט,ג) וְ השֹׁ֧יבוּ֣אֶ ת-הָ ֶאֵ֛בֶ ן וגו' שכיון שהם יוצאים להם (מבית הכנסת שהוזכר בתחילה וקריאת תורה) יצר הרע חוזר למקומו.
הדרושים הבאים הם תיקונים ליצר הרע.
ל ְמק ָ ָֽמהּ׃ – סלוק ,כמגביל את הפתיחות לקבלת התורה בסיני כל זמן ששהו בהר סיני .כהביא [תורה שלמה בהסבר יד] כיון שנסעו
מהר סיני נעשה לבם קשה כאבן .דתניא (במ' בהע' י,לג) ויִּסְׁעּו ֵמה֣ר ה֔ ' אותו היום סרו מאחרי ה' .ועי' מענין דרשות הנ"ל בזהר ח"א

קנא,א; קנב,א; זח"ב יג,א; רל,א; זח"ג סב,א; רלט,א; שב,ב; ובספר הרקאנטי מביא מדרש ילמדנו (כט,ג) ְוה ֹ֧שׁיבוּ֣אֶ תָ -ה ֶא ֵֶ֛בן זו אבן של יעקב
וצ"ע .וראה בתוס' כתובות ד,ב; סנהדרין מז,ב ד"ה עד שיסתום הגולל ,שהביאו ראיה מקרא (בר' ויצא כט,ג)
מפרש דגולל היינו מצבה שהיא אב ן גדולה ולשון גולל שייך על האבן כדכתיב וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן֣ .
(בר' ויצא כט,ג) וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ן֣מעַ ל֣פּ֣י֣הַ ְבּ ֔אר – מהפך פשטא פשטא מונח זקף-קטן .ר"ת השתמש ב(-בר' ויצא כט,ג) וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-
הָ אֶ בֶ ֣ן֣ להסביר שמצבה היא אבן גדולה ומפני גודלה שייך בה ענין הגלילה ולכן קוראים למצבת קבר "גולל" .אפשר שטעם הַ ְבּ ֔אר –
זקף-קטן בתפקיד של שני לימודים מרמז ללימוד שני ,בנוסף ללימוד שלמדנו לעיל (כי הָ אֶ בֶ ֣ן מלמדת על השכינה ועוד אבנים כגון אבני
החושן) והלימוד השני וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ן֣– מהפך פשטא ,מוציא הכתוב מפשוטו ומעביר אותו כהסבר לאבן גולל היא מצבה על קבר.
(בר' ויצא כט,ג) וְ ָגלֲל֤֣וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן֣– מקף כבורר בין משמעות אבן על פי באר ובין משמעות אבן כדרשות על השכינה ועוד אבנים כגון

וְ ָגלֲל֤ וּ֣אֶ ת-הָ אֶ בֶ ֣ן֣ ור"ת

אבני החושן ובין משמעות של אבן מצבה.
֣אמ ֔רוּ֣מחָ ָ ֶ֖רן֣אֲנָ ְָֽחנוּ׃ ֣
חי֣מ ַא֣ין֣אַ ֶתּ֑םַ֣֣֣֣֣֣֣֣ויּ ְ
ֲקב֣אַ ַ ֶ֖
בראשית ויצא כט,דַ֣ :ויּ֤אמֶ ר֣לָ הֶ ם֣ ַיע ֣֔
ֲקב – מהפך פשט זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד משני הלימודים
(כט,ד  -ו) ַ֣ויּ֤אמֶ ר֣לָ הֶ ם֣ ַיע ֣֔
יוצא מפשט הכתוב .הפשט עוסק ביציאת יעקב לגלות בחרן .אפשר כי לימוד היוצא מהפשט הוא מעשה אבות סימן לבנים כנדרש ב-
חי֣ וגו' ,ר' יוסי בר חנינא פתר קריא (המקרא מרמז לעת יציאה)
ֲקב֣אַ ַ ֶ֖
[בראשית רבה (וילנא) ויצא פרשה ע,י] (כט,ד  -ו) ַ֣ויּ֤אמֶ ר֣לָ הֶ ם֣ ַיע ֣֔
תּם֣אֶ ת-לָ ָב֣ן֣
יְד ְע ֶ ֶ֖
רן֣אֲנָ ְָֽחנוּ ,מחרונו של הקדוש ברוך הוא אנו בורחים( ,כט,ה) ַ֣ויּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהם֣הַ ַ
ֲקב֣וגו' ,מחָ ָ ֶ֖
בגלותַ֣ .ויּ֤אמֶ ר֣לָ הֶ ם֣ ַיע ֣֔
֣רח֣ל֣
אמ ֣רוּ֣שָׁ ֔לֹום ,באיזו זכות ,וְ הנּה ָ
בֶּ ן-נָח֑ וֹר ,הידעתם את מי שהוא עתיד ללבן עונותיכם כשלג( ,כט,ו) וַיֵּ֥אמֶ ר֣לָ ֶהֶ֖ם֣הֲשָׁ ל֣ ֹום֣ל֑ ֹו֣וַיּ ְ
רּורים רָׁ ֵ ֖חל מְׁב ָׁכ֣ה על־בָׁני֑ ָׁה ֵמ ֲא ָׁנ֛ה ְׁל ִּהנ ֵָׁח֥ם על־ בָׁנ֖י ָׁה ִּכ֥י
שמָׁע נְׁהִּי ב ְִּׁכ֣י ת ְׁמ ִּ֔
ָאמר ה֗ ' ֣קֹול ב ְָׁׁר ָׁמ֤ה נ ִּ ְׁ
בּ ֔תֹּו֣בָּ ָאֶ֖ה֣עם־הַ ָֽצּאן ,הה"ד (ירמיה לא,יד) ֣כה׀ ֣
ֵיני ְִּך ִּמדִּ מ ָׁ ְׁ֑עה כִּי ֵ֨יש ש ָָׁׁכ֤ר ִּל ְׁפ ֻעלָׁתְֵך נְׁאֻם־ה֔ ' ו ָׁ ְׁ֖שבּו מֵא֥רץ אֹו ֵי ֽב( :ירמיה לא,טז) ְׁוי ֵש־תִּ קְׁוָׁ ֥ה
אֵינ ֽנּו :ס (ירמיה לא,טו) ֣כה׀ ָאמ֣ר ֗ה' ִּמנ ְִּׁע֤י קֹולְֵך מ ִּ֔בכִּי ְׁוע ֖
ְׁשבּו ָׁב ִּנ֖ים ִּלגְׁבּולָׁ ֽם :ס.
יתְך נְׁאֻם־ה֑ ' ו ָׁ ֥
לְַׁאח ֲִּר ֵ ֖
[עץ יוסף] מחרונו של הקב"ה וכו' .היינו שעל היותם נודדים מגוי אל גוי שואל מ ַא ֣ין֣אַ ֶתּ֑ם כלומר איזו מקומכם שאין לכם מנוחה

יְד ְע ֶ ֶ֖תּם֣אֶ ת מי וכו' .כלומר האם אתם מצפים לישועה בטרדת
במקום אחד .והתשובה כי אנו נודדים מפני חרונו שהוא עלינו( .כט,ה) הַ ַ
צרתכם .והתשובה שיש להם תקות שלום (יפ"ת) .קול ברמה נשמע וכו' .כשעברו בגלות בדרך אפרת שרחל קבורה שם בקשה עליהם
רחמים ובזכותה נדר ה' להושיעם וכדלקמן בפרשה פ"ב.
[אמרי אמת בראשית פרשת ויצא] פ תר קריא בגלות וכו' מחרן אנחנו מחרונו של הקדוש ברוך הוא אנו בורחים (כט,ה) ַ֣ויּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהם֣
יְד ְע ֶ ֶ֖תּם֣אֶ ת מי שהוא עתיד ללבן עונותיכם כשלג ,בגלות יש הסתר וצריכים לדעת שכל
תּם֣אֶ ת-לָ ָב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹר( ,כט,ה) הַ ַ
יְד ְע ֶ ֶ֖
הַ ַ
היסורים וההסתרות הם בירורים לברר וללבן ול נקות הנפש ,צריכים לדעת שכל היסורים הם בהשגחה פרטית למרק העוונות ולא
לתלות אותם במקרה ... ,היינו בכל ההסתרות ,יעקב אבינו לא הסיח דעתו ,הדעת הלכה אתו.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.14

בראשית ויצא כח,י( :התשפ"א)

אמ ֶ֖רוּ֣י ָ ָָֽד ְענוּ׃ ֣
תּם֣אֶ ת-לָ ָב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹרַ֣֣֣֣֣֣֣֣֣ויּ ְ
יְד ְע ֶ ֶ֖
בראשית ויצא כט,הַ֣ :ויּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהם֣הַ ַ
מ(-בר' ויצא כט,ד) למדנו שנחור ישב חרן .מ(-בר' נח יא,לא) למדנו שתרח לקח את אברהם ושרה ולוט בן הרן אחי אברהם והגיעו
לחרן .אפשר שלוט הוזכר בגלל שהלך עמם לכנען ולזכות שהיה לו כי במצרים העיד על שרה שהיא אחות אברהם ובכך הציל את אברהם.
אפשר שגם נחור אחי אברהם ומלכה אשתו הגיעו לחרן כי יעקב שואל על לבן בן נחור סבו של לבן ולא מזכיר את בנם בתואל אבי רבקה
ולבן .ב(-בר' חי"ש כד) לא מצוין שם המקום שבו ישב בתואל .רק ב(-בר' תול' כז,מג) מוזכר שלבן ישב בחרן הנמצאת בפדן ארם
נתחיל בהסבר סוף הרישא של הפסוק כי היא קובעת שתי שתי משמעויות לפסוק.
(בר' ויצא כט,ה) אֶ ת-לָ ָב֣ן – מקף כבורר בין שני דרכי פירוש( .דרך א) ע"פ [ב"ר ט ].ו[-מדרש הגדול] לבן ככינוי לקב"ה אשר מלבין
שנִּים כ ֣שלג י ְׁל ִּ֔בינּו ,ובתורת הסוד ככינוי לעולם מעל לעולם האצילות.
עוונותינו כשלג שנאמר (ישעיה א,יח) אִּם־ ִּיֽהְׁי֨ ּו ֲח ָׁטאֵיכ֤ם כ ָׁ
(דרך ב) לבן אחי רבקה בן בתואל שמפני רשעותו לא מוזכר שמו( .בר' ויצא כט,ה) בֶּ ן-נָח֑ וֹר – מקף כבורר בין להיות מיוחס לבתואל ובין
להיות מיוחס לנחור .ע"פ [כלי יקר] יעקב שאל האם לבן דומה במעשיו לבתואל הרשע או לנחור שהיה איש ישר ,וכן האם לא יצא על אמו
שם רע והוא אכן בן בתואל.
ל(-דרך ב) (בר' ויצא כט,ה) אֶ ת-לָ ָב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹר – מונח מרבה אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות ,כאן רבוי סיבות שלבן רצה להיות מיוחס
ב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹר  -היה ניכר וידוע בשם אבי אביו ,כי הוא נכבד מאביו
תּם֣אֶ ת-לָ ָ֣
יְד ְע ֶ ֶ֖
לנחור ולא לבתואל .כפי'[ .רמב"ן] (בר' ויצא כט,ה) הַ ַ
ֽאֹלה֤י נָׁחֹור .ויתכן שהיה בתואל אדם פחות מעלה ,ולא ירצה לבן שייחסו אותו
וראש בית אבותם ,כדכתיב (בר' ויצא לא,נג) אֱֹל ֵ֨הי ַאב ְָׁׁר ַָּׁ֜הם וֵ ֵ
האנשים רק לאבי אביו ,כי כן מצאנו (בר' חי"ש כד,נ) ו ֨יען ל ָָׁׁב֤ן ּובְׁתּואֵל .אולי היה כל זה למעלת אברהם ,כי היו כל המשפחה מתייחסים
לנחור אחי אברהם:
ל(-דרך א) מתאים ההסבר הבא
(בר' ויצא כט,ה) ַ֣ויּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהם – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים[ .תורה שלמה הערה יז] ַ֣ ...ויּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהם֣הַ יְ ַד ְע ֶ ֶ֖תּם֣אמר

להם (לימוד א) אתם מודין בחטאיכם (לימוד ב) ויודעין שיש דין ויש דיין

ל(-דרך ב) (בר' ויצא כט,ה) הַ יְ ַד ְע ֶ ֶ֖תּם – טפחא בתפקיד שנוי ,לרמז לשנוי בקריאה לעליה לתורה לבן של מומר כפי ההגבלה המוסברת להלן.
(בר' ויצא כט,ה) לָ ָב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹר – מונח מרבה אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות( .הגבלה א) – כפירוש
[תורה תמימה] (בר' ויצא כט,ה) לָ ָב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹר – מכאן דאם אביו מומר קורין אותו לתורה בשם אבי אביו אבל לא בשמו לבד ,כדי שלא
א)
תּם֣אֶ ת-לָ ָב֣ן֣
יביישוהו [תה"ד(=תרומת הדשן) סי' כ"א] :לפי [תורה שלמה טו] המקור להלכה זאת במבוא לתנ"י סט .מביא מכת"י הַ יְ ַד ְע ֶ ֶ֖
בֶּ ן-נָח֑ וֹר.
[תורה תמימה הערה א] טעם הדיוק מכאן פשוט מדקרא לי' (בר' ויצא כט,ה) לָ ָב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹר ,אף על פי שבאמת הי' בן בתואל ונכד נחור,
אך מפני שבתואל הי' רשע קרא אותו ע"ש אבי אביו ,והובא דבר זה בהגהות רמ"א לאו"ח סי' קל"ט ס"ג (לגבי אסופי ושתוקי שקורין
אותו בשם אבי אמו)  .ואמנם המפרשים כתבו דלכן יחסו יעקב בשאלתו לנחור משום דבתואל לא הי' מפורסם בעירו וחשש שמא לא
ידעו אל מי מכוין .ויש להוסיף דמה שמיחסין לאדם בשם אבי אביו במקום אביו יש סמך בתורה מהא דכתיב ב(-שמות ב,יח) ותָׁ ֕באנָׁה
ִּיהן ודרשו על זה בספרי פ' בהעלתך וכי רעואל שמו והלא יתרו בן רעואל הוא [ושם איירי ביתרו] ,אלא מכאן שנוהגין
ל־ר ֵ
א ְׁ
עּוא֖ל ֲאב ֑
התינוקות לקרוא לאבי אביהם אבא סתם ,וכן מצינו שקראו לבלשאצר בן נבוכדנצר (דניאל ה,ב) אף על פי שהי' בן בנו ,ואביו הי' אויל
שי (היינו) בן בנו של נמשי .וע' יבמות כ"א ב'
ש ַָּׁ֜פט בן־נִּ ְׁמ ֗ ִּ
שי אף על פי שהי' (מל"ב ט,ב) י ֵ֨הּוא בן־י ְׁהֹו ָׁ
מרודך ,וכן (מל"א יט,טז) י ֵה֣ ּוא בן־נִּ ְׁמ ֔ ִּ
כולהו דבי אבא רבה קרי להו ,וע' מש"כ בפ' בהעלתך שם:
(הגבלה ב) (בר' ויצא כט,ה) לָ ָב֣ן֣בֶּ ן-נָח֑ וֹר מתאימה ל(-דרך א) אֶ ת-לָ ָב֣ן – המרמז לקב"ה המלבין חטאים רק לשבים בתשובה.
אמ ֶ֖רוּ֣י ָ ָָֽד ְענוּ  -ל(-דרך א) ע"פ [תורה שלמה הערה יז] מתודין אנו על עונותינו כענין שנ' (וי' בח' כ"ו,מ) ְׁוהִּתְׁ ו֤דּו את־עֲֹונָׁם וְׁאת־עֲֹו֣ ן אֲבתָׁ֔ ם.
ַו֣יּ ְ
֣רח֣ל֣בּ ֔תֹּו֣בָּ ָאֶ֖ה֣עם־הַ ָֽצּאן֣ :
אמ ֣רוּ֣שָׁ ֔לֹום֣וְ הנּה ָ
הם֣הֲשָׁ ל֣ ֹום֣ל֑֣ ֹו֣וַיּ ְ
בראשית ויצא כט,ו :וַיֵּ֥אמֶ ר֣לָ ֶ ֶ֖
אמ ֣רוּ֣שָׁ ֔לֹום .יש לו ,ושלום לו עמנו ,ואם
[שכל טוב (בובר)] (בר' ויצא כט,ו) וַיֵּ֥אמֶ ר֣לָ ֶהֶ֖ם֣הֲשָׁ ל֣ ֹום֣ל֑ ֹו ולביתו ,הֲשָׁ ל֣ ֹום֣ל֑ ֹו עמכם :וַיּ ְ
ה֣ ָרח֣ל֣בּ ֔תֹּו֣בָּ ָאֶ֖ה֣עם־הַ ָֽצּאן :מכאן שהשיחה בנשים.
אתה רוצה לשאול על עניינו :וְ הנּ ֣
הם – (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמיכות לפסוק הקודם (כט,ה) ויא ְׁמ ֖רּו י ָׁ ָֽׁדעְׁנּו :תשובה מאופקת המעוררת את
(בר' ויצא כט,ו) וַיֵּ֥אמֶ ר֣לָ ֶ ֶ֖
יעקב לחקור כדי לדעת איך לנהוג.
הם – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן שאלת השלום מתיחסת אל לבן עצמו ,לביתו ,אל
(בר' ויצא כט,ו) וַיֵּ֥אמֶ ר֣לָ ֶ ֶ֖
היחסים בין לבן ובין הרועים ,אל היחסים בין לבן ואנשי מקומו.
[שכל טוב (בובר)] (בר' ויצא כט,ו) כל באה שבמקרא וטעמו באל"ף כולן נדרשין לשון עתיד ,או לשום דבר שעדיין לא הגיע ולשון
ואילו כגון ָרח ֣ל֣בּ ֔תֹּו֣בָּ ָאֶ֖ה( ,בר' וישב לז ,כה)

נקבה ,כלומר משמשת ובאה .וכן כל שמספר מלכים ויחזקאל שטעמם באל"ף נדרשין כך,
ש ֻמעָׁה ָׁבָ֣אה עד־יֹו ָׁ֔אב( ,יחזקאל ז,ז) ָׁ ֧בָאה
ב ָׁ ָׁ֖אה ִּמגִּל ָׁ ְׁ֑עד (בהווה מגיעה) ,ויתרם מפורשים במסורה  ,וכל שטעמם בבי"ת כגון (מל"א ב,כח) וְׁה ְׁ
ִּירה כולן לשון עבר:
ה ְׁצפ ָׁ ֛
֣ל׀֣בּאָ ה ,הטעם למעלה בבי"ת
ָ֗
[רש"י] (בר' ויצא כט,ו) בָּ ָ ֶ֖אה֣עם־הַ ָֽצּאן  -הטעם באל"ף ,ותרגומו אתיא (בהווה מגיעה)( .כט,ט) וְ ָרח
ותרגומו אתת (בעבר כבר הגיעה) .הראשון לשון עושה ,והשני לשון עשתה:
אמ ֣רוּ֣שָׁ ֔לֹום .ולא אמרו "שלום לו" כי (ישעיהו נז,כא) ֵא֣ין ש ָׁ֔לֹום ָאמ֥ר אֱֹלה֖י לָׁרְׁ שָׁעִּ ֽים :ס
בעל הטורים (כט,ד  -ו) וַיּ ְ
֣רח֣ל֣בּ ֔תֹּו .פי' בזאת תדע שהוא בשלום עם יושבי עירו כי רחל בתו הולכת
אמ ֣רוּ֣שָׁ ֔לֹום֣וְ הנּה ָ
[ר' חיים פלטיאל] (בר' ויצא כט,ו) וַיּ ְ
עם הצאן יחידה ואם הייתה בתגר לא היה משלח יחידה עם צאנו (התוה"מ :ואינה יראה מן הרועים כבנות יתרו שע"פ [ש"ר א,לח] הרועים
֣רח ֣ל֣בּ ֔תֹּו ,מכאן כי הנשים דברניות [הדר זקנים] רחל  ...דברנית
בקשו לפגוע בהן לולי משה שהושיעם ) ,זה עיקר פשוטו .ומדרשו וְ הנּה ָ
כמותך

אמ ֣רוּ֣שָׁ ֔לֹום – מונח זקף-קטן ,שני לימודים (לימוד א) ע"פ [בעה"ט] שלום מאופק עם לבן כי הוא רשע (לימוד ב) ע"פ
(בר' ויצא כט,ו) וַיּ ְ
[אור החיים] תפסו לשון קצרה שלא להוציא מפיהם דבר שקר או לשון הרע על מצבו הממוני .וממה שאמרו (כט,ו) וְ הנּה֣ ָרח ֣ל֣בּ ֔תֹּו֣בָּ ָאֶ֖ה֣
עם־הַ ָֽצּאן֣יקיש יעקב כי לבן אינו אמיד כי צריך לבתו לרעות וגם שמספקת בת אחת קטנה לרעות צאנו כי מעט הם .או יקיש כי לבן
כילי בממונו ומזלזל בעצמו שתרעה לו צאנו בתו היקרה ומזה יקיש לדעת את האיש ומעשהו:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣רח ֣ל֣בּ ֔תֹּו – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים כהיקש
אמ ֣רוּ֣שָׁ ֔לֹום֣וְ הנּה ָ
רמז להקשה נמצא בתבנות הטעמים של (בר' ויצא כט,ו) וַיּ ְ
וההיקש האחר רחל דברנית וכן כל הנשים .אפשר ששני ההיקשים מרומזים בטעם זקף-קטן בתפקיד שני לימודים במלה (כט,ו) בּ ֔תֹּו
וּ֣ר ָֽעוּ֣ :
אן֣וּלכֵ֥ ְ
ְ
צּ
ר֣הן֣ עֹוד֣הַ יֹּ֣ום֣גּ ָ֔דֹול֣לא־עֶ֖ת֣האָ ס֣ף֣הַ מּקְ נֶ ֑ה֣הַ ְשׁקֵ֥ וּ֣הַ ֶ֖
ֵ֥
בראשית ויצא כט,ז :ו ַ֗יּאמֶ
הן֣עֹוד֣הַ יֹּ֣ום֣גּ ָ֔דֹול – מרכא פשטא מונח זקף-קטן והתוכן הוא תיאור ואחריו תיאורי פעולות או פעולות ,תבנית
(בר' ויצא כט,ז)֣ ֵ֥
ְׁפּו־שמָׁה
טעמים העשויה לרמז ללימוד אלפני לפניו .אפשר שכאן הלימוד הוא אל הפסוקים (כט,ב) ְׁוהָׁא֥בן גְׁד ָׁל֖ה ע ִּ
ל־פ֥י הבְׁאֵ ֽר( :כט,ג) וְׁנאס ָׁ ֣
ל־פ֥י הב ֵ ְׁ֖אר ִּלמְׁקמָׁ ּֽה( :בר' ויצא כט,ד) וי֣א ְׁמ ֔רּו ֵמח ָׁ ָׁ֖רן
כָׁל־ ָׁה ֲע ָׁד ִּ֗רים ְׁוגָׁלֲל֤ ּו את־הָׁאבן מֵעל ִּפ֣י ה ְׁב ֵ֔אר ְׁו ִּהש ְׁ֖קּו את־ה ֑צאן ְׁוה ִּ ֵ֧שיבּו את־ הָׁא֛בן ע ִּ
אֲנָׁ ֽחְׁנּו :שעל זה נדרש ב[-מדרש אגדה (בובר)](בר' ויצא כט,ד) וי֣א ְׁמ ֔רּו ֵמח ָׁ ָׁ֖רן אֲנָׁ ֽחְׁנּו .:מחרונו של מקום אנו באים :דרשו ב[-ב"ר ויצא
ת־שמע׀ יע ֲ֣קב שחרן
ע,י] מחרונו של הקדוש ברוך הוא אנו בורחים [ .ספר הפרשיות ,הרב כיטוב] הביא על (כט,יג) ויְׁהִּי ִּכש ְׁ֨מע ָׁל ַָּׁ֜בן א ֵ ֣
ל־פ֥י הבְׁאֵ ֽר :כדי לחלק המים לכולם במשורה שווה.
היה מקום עם מעט מים שקשה לחיות בו ,ולכן הייתה מונחת (כט,ב) ְׁוהָׁא֥בן גְׁד ָׁל֖ה ע ִּ
לכן הרועים שהגיעו לבאר לפני יעקב המתינו לרועים אחרים .יעקב אומר להם דברי טעם במקום שאנשים לא חושדים זה בזה.
(בר' ויצא כט,ז) ו ַ֗יּאמֶ ר – רביע בתפקיד ארבעה לימודים שנסמנם בפירוש [רש"י]
[רש"י] (בר' ויצא כט,ז)֣ ֵ֥הן֣עֹוד֣הַ יֹּ֣ום֣גּ ָ֔דֹול  -לפי שראה אותם רובצים ,כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד ,אמר להם

ל

הן֣עֹוד֣הַ יֹּ֣ום֣גּ ָ֔דֹול( ,לימוד א) כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום( ,לימוד ב) ואם הבהמות שלכם אף על פי כן לא־עֶ֖ת
ֵ֥
האָ ס֣ף֣הַ מּ ְקנֶ ֑ה֣וגו'( :לימוד ג) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] מיכן לאדם חשוב (גר' שכל טוב :הגון) שהולך למקום אחד ורואה דבר
שלא כהוגן ,שצריך (גר' שכל טוב :למחות ו) למנעם (לימוד ד) ואל יאמר שלום עלי נפשי[ :שפת"ח ל] דקשה לרש"י דהפסוק כופל
הן֣עֹוד֣הַ יֹּ֣ום֣גּ ָ֔דֹול ,לא היה לו תו למיכתב לא־עֶ֖ת֣האָ ס֣ף֣הַ מּ ְקנֶ ֑ה ,דודאי כן הוא ,לכך מפרש דשני ענינים הם:
הענין ,דכיון שאמר ֵ֥
(בר' ויצא כט,ז) ו ַ֗יּאמֶ ר – רביע בתפקיד ארבע סיבות שנסמנם בפירוש [אור החיים]
ר֣הן֣עֹוד֣וגו' .טעמו אשר נעשה שופט להם( ,סיבה א) הוא לצד צער בעלי חיים דבר תורה [ב"מ לב
ֵ֥
[אור החיים] (בר' ויצא כט,ז) ו ַ֗יּאמֶ
ב] וחש על הצאן( .סיבה ב) ועוד רצה לדעת אם טעם עכבתם היא לצד שאי ן זמן להשקות הצאן ולרעות כי העיר רחוקה היא והצאן
בייתות הנה (טט :שרגילות לחזור בערב לעיר ולא נשארות בשדה)( ,סיבה ג) ודבר זה נוגע לו לדעת דרך בא בו (טט :כי כבר חשב להיות רועה
צאן אצל לבן)( ,סיבה ד) ומתשובתם ידע כי לא לסיבת ריחוק העיר הם עושים :אלא כפי שכתבנו בהקדמה שבמקום היה מעט מים וחילקו

המים במשורה שווה.
(בר' ויצא כט,ז) ו ַ֗יּאמֶ ר – רביע בתפקיד ארבע אמירות שנסמנם בפירוש [מלבי"ם]
[מלבי"ם] (בר' ויצא כט,ז) ו ַ֗יּאמֶ ר .ר"ל הנה מה שאין הולכים לרעות יצויר או לעת ערב או בעת הצהרים שהחום גדול ואוספים הצאן

למקום א' שיש בו צל ,נגד עת ערב אמר (אמירה א) ֵ֥הן֣עֹוד֣הַ יֹּ֣ום֣גּ ָ֔דֹול ,ונגד עת הצהרים שהיא עת הרביצה ,כמ"ש איכה תרביץ

וּ֣ר ָֽעוּ וב[-חזקוני] ו[-העמק דבר]
וּלכֵ֥ ְ
בצהרים ,אמר (אמירה ב) לא־עֶ֖ת֣האָ ס֣ף֣הַ מּ ְקנֶ ֑ה( ,אמירה ג) וא"כ הַ ְשׁקֵ֥ וּ֣הַ ֶ֖צּאן( :טט :אמירה ד) ְ
אן֣וּלכֵ֥ וּ֣
ְ
צּ
ע"פ רבה הוסיפו הסבר שילכו לרעות [חזקוני] (בר' ויצא כט,ז) לא־עֶ֖ת֣האָ ס֣ף֣דוגמא ואין איש מאסף אותי הביתה .הַ ְשׁקֵ֥ וּ֣הַ ֶ֖
ְר ָֽעוּ למה היה ליעקב לומר להם כל כך ,אלא מתיירא היה שמא תלך לה רחל עם הרועים והוא היה רוצה לדבר עמה[ .העמק דבר]
ויאמר וגו' .בהיותו רוצה לדבר עם רחל בסוד ,על כן השיאם שילכו מזה ,וכ"ה ברבה:
ל֣
֣לא֣נוּכַ ֣
אמרוּ ֣
בראשית ויצא כט,ח :וַיּ ְ
֣עַ ֣ד֣א ֲֶשׁ֤ר֣י ָ ָֽא ְספוּ֣כָּ לָ -ה֣ע ֲָד ֔רים֣וְ גָ ָֽלֲלוּ֣אֶ ת-הָ ֶ֔אבֶ ן֣מעַ ֶ֖ל֣פּ֣י֣הַ ְבּא ֑ר֣֣֣֣֣֣֣וְ ה ְשׁ ֶ֖קינוּ֣הַ ָֽצּאן׃ ֣
ל להשקות ,כי האבן גדולה ואין אנו יכולין לגוללה עד שנאסף כולנו .נערים היו
֣לא֣נוּכַ ֣
אמרוּ ֣
[רבי יוסף בכור שור] (בר' ויצא כט,ח) וַיּ ְ
הרועים ,אבל יעקב איש וגיבור היה וגללה .אמנם [רבי יוסף בכור שור] מסביר כי יעקב היה גבור אבל [רבינו בחיי] (בר' ויצא כט,י)
להורות כי לא נתוסף כח בטבעו לאהבת רחל ,ולא היה לו בראייתה שום התעוררות כטבעי שאר בני אדם אבל הכל לאהבת אמו וגו'.
ל֣– זרקא מונח סגול ,לרבות או למעט ,הכא בא למעט יכולת הרועים ולרבות גבורת יעקב
֣לא֣נוּכַ ֣
אמרוּ ֣
וזה נתמך בתבנית הטעמים וַיּ ְ
ה֣ע ֲָד ֔רים֣וְ גָ ָֽלֲלוּ֣אֶ ת-הָ ֶ֔אבֶ ן – ר"ת ה-ו-א-ה אותיות א-ה-ו-ה אור הגנוז של
שלא ע"פ טבע האדם שלפי [רבינו בחיי] (בר' ויצא כט,ח)֣ ָ֣
התורה ,שם הפלאים שם הדעת קישור,
אלו אותיות ר"ת (בר' א,א) אֵ ֥ת הש ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ  .כאשר אותיות ה"ה וא"ו מקדימות לאותיות אל"ף ה"ה היינו ו'את ה'ארץ מקדים ל-א'ת
ה'שמים (בראשית א,א) ,מרמז לגבורת יעקב אבינו בהתעוררות דלתתא שעשה לאהבת אמו ,שגלל את האבן במקום רועים רבים והמים
עלו לקראתו בבאר זאת ובכל סביבות חרן מאותו רגע וכל זמן שהיית יעקב בחרן.

ֶ֖ה֣הוא׃ ֣
ָֽ
֣כּי֣רעָ
ר֣לאָ ֔ביהָ ֵ֥
ֲשׁ֣ ְ
֣ל֣׀֣בּאָ ה֣עם-הַ צּאן֣א ֶ֣
ָ֗
נּוּ֣מ ַדבּ ֣ר֣ע ָמּ ֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣וְ ָרח
עוֹד ְ
בראשית ויצא כט,טֶ֖ ֶ ֣:

ֶ֖ה֣הוא להגיד כי אין לצאן לבן רועה אחר
ֶ֖ה֣הוא׃ רמב"ן (בר' ויצא כט,ט) וטעם ֵ֥כּי֣ר ָע ָֽ
ָֽ
֣כּי֣רעָ
֣ר֣לאָ ֔ביהָ ֵ֥
֣ל֣׀֣בּאָ ה֣עם-הַ צּאן֣א ֲֶשׁ ְ
ָ֗
֣וְ ָרח
זולתה ,כי לה לבדה מסר אביה העדר והיא לבדה רועה אותם כל הימים ,לא תלך בהם לאה אחותה כלל; ולא היה ענינם כבנות יתרו,
שהיו שבע בנות כולן רועות כאחת ,כמו שאמר "ותבאנה ותדלינה" (שמ' ב,טז).
כי רעה –יתור ,כי כבר הזכיר בואה עם הצאן אשר לאביה ע"י הרועים וע"י עצם בואה.

יתור לרבות לה תפקידה כרמב"ן כי לה לבדה מסר אביה העדר והיא לבדה רועה אותם כל הימים,
ותבת היא – סלוק ,המלה והטעם מגבילים מֵ֥ ֣-כּי֣רעָ ֶ֖ה לומר כ[-רמב"ן] כי אין לצאן לבן רועה אחר זולתה ,גם לא לאה.
הוא – כתיב ,היא – קרי –

ֶ֖ה֣הוא  -כי מנהגם היה להיות גם הנשים רועות ,וכן בנות יתרו ,שהיה גדול מדין ,היו
ָֽ
א' פשט עושה תפקיד איש ,כ[-רד"ק] ֵ֥כּי֣רעָ
בנותיו רועות (ראה שמ' ב,טז).

ב' וְ ָרח֣ל֣׀ – מונח פסק רביע ,וְ ָרח ֣ל֣ ָ֗בּאָ ה֣מונח (ללא פסק) רביע – משמע שיש כאן לפחות ארבעה ענינים.
קריאה ללא פסק מונח רביע – רחל דבקה בנאמנות אל הצאן ויעקב ראה חיבור זה בדומה לראיית הקב"ה את דבקות משה רבנו אל צאן
חותנו .ודבקות – נאמנות זאת היא תכונת המנהיג הדואג לעמו ,היא כתכונת רבקה אמו של יעקב.
תה֣
֣היְ ֔ ָ
מצד הפסק – לומר יעקב ראה שם המיוחד ה-ו-א מלווה לרחל כי היא בעלת מידות רוחניות נעלות כנאמר ב(-בר' ויצא כט,יז) וְ ָרחל ָ ָֽ
יפת֣מַ ְר ֶ ָֽאה׃ וכמקבילה לשם ה-ו-א שמלווה את רחל מופיע השם ה-ו-א בפסוק שאחריו (כט,י) בהקשר ליעקב:
יְ פַ תֶ֖ -תּאַ ר֣ו ַ ֵ֥
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 2.15בראשית  -וישלח לב,ד (התש"פ)
ָארו֣וַיּשָּׁ ֑קהוּ֣֣֣֣֣֣֣֣וַיּ ְב ָֽכּוּ׃֣(המשך מהתשע"ט)
בראשית וישלח לג,דַ :ו ֨ ָיּ ָרץ֣ע ָשׂ֤ו֣לקְ ָראתוֹ֣וַ ַָֽֽיְ חַ ְבּ ֔קהוּ֣וַיּ ֵ֥פּל֣עַ ל-צַ וּ ָ ֶ֖
(בר' וישלח לג,ד) וַיּשָּׁ ֑קהוּ -אתנח ,וַיּ ְב ָֽכּוּ׃ -סלוק ,ואין טפחא לפניו .משמע ,אין כאן שנוי משמעות.
[רש"י] וַיּשָּׁ ֑קהוּ  -נקוד עליו .ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דספרי יש שדרשו נקודה (ראה שפת"ח פ) זו לומר שלא נשקו בכל לבו

(ב"ר) .אר"ש בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו (ב"ר).
שפת"ח פ.ר"ל מלת וַיּשָּׁ ֑קהוּ נקוד לבד השי"ן שבו אינה נקודה והוי כאילו כתיב ויקה"ו הקהה את שיניו שהיה בדעתו לנשכו.
 טט  -ע"פ רשב"י ,נכמרו רחמיו והיה רבוי בבכי ,ולכן נשקו בכל לבו.
 אפשר גם לתרץ שהיה רבוי בבכי בגלל הכאב שנגרם לו מהקהית שיניו.
[תורה שלמה טז]  ...זאב תקע שניו בקרני איל ...,זה בוכה וזה בוכה ,הזאב בוכה שלא יכול לעשות לו כלום ,והאיל בוכה שלא יחזור ויהרגהו ,אף
כך עשו ויעקב ,עשו בוכה על שנעשה צואר יעקב כשיש ויעקב בוכה שמא יחזור עשו וינשכנו וגו' ...
במסכת כלה רבתי פ"ג ( ...ראה פכ"ט מד ... ).באותה שעה נעשו שניו כדונג [ובלק"ט ושיניו של עשו כשעוה וכ"ה במדרש אגדה]
[תורה שלמה יז]  ...ובשכל טוב זה בכה על צער צוארו שנתקשה כברזל לפי שעה וזה בכה על צער שניו ששלח הקב"ה מכה בלחייו לפי שעה והיו
שיניו מתמזמזין כשעוה וראה בגנזי שכטר ח"א צד רלב.
וַיּשָּׁ ֑קהוּ֣ -אתנח וַיּ ְב ָֽכּוּ׃ -סלוק  ,ללא טפחא לפניו ,אפשר שכל אחד בכה ללא המעטה מפני הסיבות המובאות במדרשים.
[רלב"ג] וַיּ ְב ָֽכּוּ ,כמשפט האחים שעמדו זמן רב שלא ראה איש את אחיו .ללא המעטה מפני הזמן הרב.
אפשר כי ממכת שניו שנתרככו ,נתירא מיעקב וכבדו ללא המעטה ,ויעקב הדגיש כי גם ילדיו כמוהו ועל עשו לכבדם ללא המעטה.
ה֣לּ ְ֑ך ֣
ָ
בראשית וישלח לג,ה :וַיּ ָשּׂ ֣א֣אֶ ת-עי ָנ֗יו֣וַיַּ ְָֽ֤֖רא֣אֶ ת-הַ נָּשׁים֣וְ אֶ ת-הַ יְ לָ ֔דים֣וַיֶּ֖אמֶ ר֣מי-א֣לֶּ
עַב ֶ ָֽדָּך׃ ראה זקף -גדול זקף-גדול  7פסוקים  7מופעים ועוד  23בנ"ך .עיון בן עמודים אחדים֣ .
ֱֹלהים֣אֶ תְ -
אמר֣הַ יְ לָ ֕דים֣אֲשֶׁ ר-חָ נַ ֵַֽ֥ן֣א ֶ֖
֣וַיּ ֕ ַ
ה֣לּ ְ֑ך שמא קדישא( ,מי אלה הם אותיות
ָ
ה֣לּ ְ֑ך  -מי-א֣לֶּ ה֣להיות שלך? [שפתי כהן] (בר' וישלח לג,ה) וַיֶּ֖אמֶ ר֣מי-א֣לֶּ
ָ
[רש"י] (ה) מי-א֣לֶּ

אלהים ,וכוונתו לומר שאלהים הוא בעזרו כמו ששאל והיה אלהים עמדי)[,פי' הסולם לזוהר  -במדבר פר' בלק] ויאמר מי אלה לך.
דהיינו שם הקדוש ,אלקים לך ,המצטרף מן אותיות מי אלה ,הם לך ,לישראל .ר' ארביב בשם רבי נחמן מברסלב  -מי-א֣לֶּ ה – אותיות א-
עַב ֶ ָֽדָּך ומלת א-להים על
ֱֹלהים֣אֶ תְ -
אמר֣הַ יְ לָ ֕דים֣אֲשֶׁ֣ר-חָ נַ ֵַֽ֥ן֣א ֶ֖
להים ,שלא על הסדר שעשו רצה למשכם לטומאת ע"ז ,וענהו יעקב וַיּ ֕ ַ
שדִּ ים ֹל֣ א אֱֹל֔ ּה,
הסדר ,היינו בקדושה .טט – הסבר למאמר רבי נחמן הוא בכך שמלת א֣לֶּ ה בנקוד אחר נקראת אֱ ֺ֣לּהַ֣֣כמו (דב' הא' לב,יז) ל ֵ
וכן פורש במגילת איכה ע"י הרב סנדר ארלנגר הי"ו.
אמר֣הַ יְ לָ ֕דים֣ -זקף-גדול זקף-גדול ,מצאנו תבנית דומה ב(-בר' תו' כו,כד) וַיּ ָ ֨רא֣א ָל֤יו֣ה'֣בַּ ַלּ ֣יְ לָ ה֣הַ ֔הוּא֣ו ַ֕יּאמֶ ר֣אָ נ ֕כי֣אֱֹלהֶ֖י֣
וַיּ ֕ ַ
אַ ְב ָר ָה֣ם֣אָ ב֑יָך֣ושם תבנית הטעמים רמזה לגלויים נעלים בתורת הסוד ,ולכן אפשר כי גם כאן התבנית רומזת לדברים נעלים ולהשגחה
פרטית מיוחדת מפני כוונותיו( .בר' וישלח לג,ה)֣מי-א֣לֶּ ה – מקף כברור בין שתי אפשרויות.כנלמד ב[-שכל טוב (בובר)] כל הנשים שפחות
הן או נשיך ,והילדים בניך הן או עבדים,
ָדי ֣
תי֣מיּ ֑
תּ֣מנְ חָ ֶ֖֣
֣בּעי ֶנ֔יָך֣וְ לָ קַ ְח ָ ֵ֥
בראשית וישלח לג,י :וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣אַ ל-נָא֣אםָ ֨ -נא֣מָ ָצ֤אתי֣חן ְ
ֱֹלהים֣וַתּ ְר ָֽצני׃ ֣
ת֣פּנֵ֥י֣א ֶ֖
ן֣רא֣יתי֣פָ ֶנ֗יָך֣כּ ְר ֵ֛א ְ
֣כּ֣י֣עַ ל֞ -כּ ָ
[בבלי סוטה מא,ב] דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי :מותר להחניף לרשעים בעולם הזה ,שנאמר( :ישעיהו לב ,ה)
שֹוע (טט :זה בעולם הבא) ,מכלל דבעולם הזה שרי .ר' שמעון בן לקיש אמר ,מהכא( :בר' וישלח
ָאמר ֽ
ֹלֽא־י ִּ ָׁק ֵ ֥רא ע֛ ֹוד ְׁלנ ָָׁׁב֖ל נ ִּ ָׁ֑דיב ּו ְׁלכ ֕
ִּילי ֹל֥ א ֵי ֽ ֵ ֖
ֱֹלהים֣וַתּ ְר ָֽצני  .ופליגא דרבי לוי ,דאמר רבי לוי :משל של יעקב ועשו ,למה הדבר דומה? לאדם
ת֣פּנֵ֥י֣א ֶ֖
לג,י)֣ ָרא֣יתי֣פָ ֶנ֗יָך֣כּ ְר ֵ֛א ְ
שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להורגו ,אמר לו :טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית המלך (טט :המוזמן מפחיד את
המזמין) ,אמר :ידע ליה מלכא ,מיסתפי ולא קטיל ליה (המזמין אומר לעצמו שהמוזמן מקורב למלכות ואם יפגע במוזמן המלכות תעניש את המזמין,
לכן פוחד ולא הורג את המוזמן).

(רש"י :ופליגא  -הא דריש לקיש דאמר להחניפו לעשו נתכוון לומר לו ראיתי פניך כראות פני וגו' פליגא אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוין
אלא לאיים עליו ולהודיעו שהוא רגיל לראות מלאכים).
הסוגיה :האם מותר להחניף לרשעים בעולם הזה?
ָאמר שֹֽוע (טט:
דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי - :מותר ע"י הסקה (ישעיהו לב,ה) ֹלֽא־י ִּ ָׁק ֵ ֥רא ע֛ ֹוד ְׁלנ ָׁ ָׁ֖בל נ ִּ ָׁ֑דיב ּו ְׁלכ ֕
ִּילי ֹל֥ א ֵי ֽ ֵ ֖

זה בעולם הבא) ,מכלל דבעולם הזה שרי
ר ָֽצני.
ֱֹלהים֣וַתּ ְ ֣
ת֣פּנֵ֥י֣א ֶ֖
ר' שמעון בן לקיש אמר - ,מותר מהכא( :בר' וישלח לג,י)֣ ָרא֣יתי֣פָ ֶנ֗יָך֣כּ ְר ֵ֛א ְ

אמר רבי לוי  -אסור

ֱֹלהים֣וַתּ ְר ָֽצני.
ת֣פּנֵ֥י֣א ֶ֖
נתבונן במאמר הבא :ר' שמעון בן לקיש אמר ,מהכא( :בר' וישלח לג,י)֣ ָרא֣יתי֣פָ ֶנ֗יָך֣כּ ְר ֵ֛א ְ
ֹלהים֣וַתּ ְר ָֽצני.
א ֶ֖
ת֣פּנֵ֥י֣ ֱ֣
ן֣רא֣יתי֣פָ ֗ ֶניָך֣כּ ְר ֵ֛א ְ
ל־כּ ָ
֞
נתבונן בהרחבה של הסיפא של הפסוק (בר' וישלח לג,י)֣כּ֣י֣עַ

ל־כּן – מקף ,כרב-מצב של שימוש בחנופה( :א) מצב של אונס שיתיר חנופה (ב) מצב שאינו של אונס שיאסור
֞
(בר' וישלח לג,י)֣עַ
חנופה (ג) הרב זילבר בשם רבנו יונה במצב שאינו אונס נתינת כבוד כגון בקימה אבל לא בדבור.
איתי֣פָ ֶנ֗יָך֣– גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל .כאן במצב אונס החנופה הכרחית
ן֣ר ֣֣
ל־כּ ָ
֞
(בר' וישלח לג,י)֣עַ
ן֣רא֣יתי֣פָ ֗ ֶניָך֣– מונח גרשיים מונח רביע ,מונח מרבה המשמע של
ל־כּ ָ
֞
לרשע ,מכאן ללמד שלא להחניף אחרת( .בר' וישלח לג,י)֣כּ֣י֣עַ
התבנית הבאה ליותר מדרשה אחת מאותו סוג.
֣י֣עַב ֑דּוֹ ֣
ְ
בראשית וישלח לג,ידַ :יעֲבָ ר -נָ ֵ֥א֣אֲדנֶ֖י֣ל ְפנ
ירה׃ ֣
רגֶל֣הַ יְ לָ ֔דים֣עַ ֵ֛ד֣אֲשֶׁ ר-אָ ֵ֥בא֣אֶ ל-אֲדנֶ֖י֣שׂ ָֽע ָ
֣וּל ֶ ֣
אכ ֤ה֣אֲשֶׁ רְ -לפָ נַי ְ
י֣ל ֶ ֨רגֶל֣הַ ְמּלָ ָ
֣ה֣לא ֗טּ ְ
֞י֣א ְת ָנה ֲָל ְ
֣ ַואֲנ ֶ ָֽ
דים – קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,אחד מהם עשוי
רגֶל֣הַ יְ לָ ֣֔
֣וּל ֶ ֣
אכ ֤ה֣אֲשֶׁ רְ -לפָ נַי ְ
ְל ֶ ֨רגֶל֣הַ ְמּלָ ָ
ָהֲל ֣ה֣
י֣א ְתנ ָ
אכ֤ה֣אֲשֶׁ רְ -לפָ נַ֣י – קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב המלמד על הכתוב לפניו כעין טעמא דקרא לכתוב ַוא ֲ֞נ ֶ ָֽ
להיות ְל ֶ ֨רגֶל֣הַ ְמּלָ ָ
ְלא ֗טּי ,שתבנית טעמיו היא גרשיים מונח רביע ,כ עין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .אפשר שבא ללמד מהמרחק שהילדים

והבהמות הצעירות יכולין להלך אל הילוך בעלים בהמתיו וכליו על ידי עירוב בשבת.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דים .כמו שרגלי אלה
רגֶל֣הַ יְלָ ֣֔
וּל ֶ ֣
כמובא ב[-שכל טוב (בובר)] (בר' וישלח לג,יד) זו נהילות המניקות והטלאים לשאת ולקבץ בזרועְ :
(ילדי יעקב) ואלה (ילדי הבהמות) יכולין להלוך ,כך אני מתנהל ,ודומה לדבר כדברי רבותינו במס' שבת ,הבהמה והכלים כרגלי הבעלים,
כלומר למקום שרגלי הבעלים יכולין להלך על ידי עירוב לשם ,בהמה וכלים שלו מותרין להוליכן לשם:
ירה [תורה שלמה וישלח מח] ע"פ [מדרש הגדול] היכן חזר לו? אלא מכאן אמרו מותר
בא֣אֶ ל-אֲדנֶ֖י֣שׂ ָֽע ָ
(בר' וישלח לג,יד) ַע ֵ֛ד֣אֲשֶׁ֣ר-אָ ֵ֥
לשנות בדברי שלום ,ר' נתן אומר מצוה לשנות כדברי שלום ,שנאמר (שמו"א טז,ב) וי֤אמר שְׁמּואֵל ֵא֣יְך ֵא ֵ֔לְך וְׁשָׁמ֥ע ש ָׁ֖אּול וה ֲָׁר ָׁ ֑גנִּי ס וי֣אמר
֗ה' עגְׁל֤ת ָׁבקָׁר תִּ ק֣ח ְׁבי ָׁ֔דָך ו ְָׁׁא֣מ ְׁרתָׁ֔ ִּלז ְׁ֥בח ל ֽה֖ ' בָׁ ֽאתִּ י :ובשם [כתב יד נר השכלים] עַ ֵ֛ד֣אֲשֶׁ ר-אָ ֵ֥בא ,אבא חסר (חולם) ללמדך שאינו הולך אליו
מותר לשנות בדברי שלום.
ירה (לג,יד) אֲשֶׁ ר-אָ ֵ֥בא – מקף בורר בין הגעה בזמן קרוב ובין הגעה בזמן רחוק.
בא֣אֶ ל-אֲדנֶ֖י֣שׂ ָֽע ָ
(בר' וישלח לג,יד) ַע ֵ֛ד֣אֲשֶׁ ר-אָ ֵ֥
(בר' וישלח לג,יד) אֶ ל-אֲדנֶ֖י – מקף בורר בין פניה בהכנעה לפני אדם אדון שליט מפני דרכי שלום ובין פניה בענוה לה' אדון עולם
(בר' וישלח לג,יד) ַע ֵ֛ד֣אֲשֶׁ ר-אָ ֵ֥בא֣אֶ ל-אֲדנֶ֖י֣– תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,שעל חלק מהם לא חל ענין
מסוים .כאן בנושא דברי שלום (סכנה לנפש) לא חלה חובת אמירת אמת ור' נתן אומר שמצוה לשנות.

[שכל טוב (בובר)] (בר' וישלח לג,יד) ַע ֵ֛ד֣אֲשֶׁ ר-אָ ֵ֥בא֣אֶ ל-אֲדנֶ֖י .כלומר לשעיר ,ושם אהיה עמך ,א"ר אבהו חזרנו בכל התורה ולא מצאנו
שהלך יעקב מימיו אצל עשו לשעיר ,אפשר יעקב אמתי והיה מרמה בו ,אלא אימת בא אצלו לעתיד הוא בא ,שנא' (עובדיה א,כא) ְׁועָׁל֤ ּו
שעִּים בְׁה֣ר צִּי֔ ֹון ִּלש ְׁ֖פט את־ה֣ר ע ָׁ ֵ֑שו ְׁו ָׁהי ְָׁׁת֥ה ל ֽה֖ ' המְׁלּוכָׁ ֽה ,:וזה מדרש ,אלא כך דרש הפשט שמפני דרכי שלום הפליגו בדברים,
ֽמֹו ִּ
ֶ֖ן֣בּעינֵ֥י֣אֲד ָֽני׃ ֣
֣ל ֣מָּ ה֣ ֔ ֶזּה֣אֶ ְמצָ א-ח ְ
תּי֣֣֣֣֣֣֣֣וַיּאמֶ ר ָ
שׂו֣אַ ָֽצּיגָה-נָּ ֣א֣ע ְמּ ָ֔ך֣מן-הָ ָעֶ֖ם֣א ֲֶשׁ ֣ר֣א ֑
בראשית וישלח לג,טו :וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
(בר' וישלח לג,טו) וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָשׂו֣– מונח זקף-קטן אַ ָֽצּיגָה-נָּ ֣א֣ע ְמּ ָ֔ך֣– מונח זקף-קטן

פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד כעין דבר החוזר וקורה ,אפשר שבידוע שעשו שונא לישראל וחוזר ומנסה להשתלט עליו
בדרכי ערמה[ .תורה שלמה וישלח נג] עם עשו באו ארבע מאות שרים וכל אחד משל על עם רב ,ואותם  400נשמטו מעם עשו (ראה
שׂו֣אַ ָֽצּיגָה-נָּ ֣א֣ע ְמּ ָ֔ך֣מן-הָ ָעֶ֖ם אולי ילכוד את יעקב עם פשוטי העם.
לג,טז) וקבוצות האנשים של השרים (העם) נשארו לכך וַיּ֣אמֶ ר֣ע ֔ ָ
(בר' וישלח לג,טו) מן-הָ עָ ֶ֖ם – מקף בורר בין השרים ובין פשוטי העם .כאן פשוטי העם .מן-הָ ָעֶ֖ם – טפחא בתפקיד שנוי שלא ינהלו
תּי – מונח מרבה אתנח מגביל ,עשו מציע ליעקב את פשוטי העם [שכל טוב
מאבק ביעקב אלא ישמעו לו(בר' וישלח לג,טו) א ֲֶשׁ ֣ר֣א ֑
לג,טו] שיעמדו מתון ללוותך וגם עשו יגביל ויתאים עצמו לקצב מחנה יעקב.
֣ל ֣מָּ ה֣ ֔ ֶזּה֣– פשטא מונח זקף-קטן ,רש"י ָ -ל ֣מָּ ה֣ ֔ ֶזּה֣– תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה
(בר' וישלח לג,טו) וַיּאמֶ ר ָ
֣ל ֣מָּ ה֣ ֔ ֶזּה֣אֶ ְמצָ אֶ֖ -חן֣משמע שלא רצה למצוא חן ,והוא שלח לו מנחה גדולה כדי למצוא חן
שפת"ח  -דקשה לרש"י דפסוק וַיּאמֶ ר ָ
בעיניו ,ועל זה פירש ָל ֣מָּ ה֣ ֔ ֶזּה֣תעשה וכו' (טט – תציג עמי מן העם אשר אתך)  ,ו ֣-אֶ ְמצָ א -חֶ֖ן֣בעיניך מאמר בפני עצמו הוא .ובעיקר
שפת"ח כתוב שזה על פי הטעמים
ן֣בּעינ ֵ֥י֣אֲדנָֽי הן פעולה .כאשר התיאור בתבנית (אתנח) פשטא מונח
ח ְ
טט – ללא מלת ויאמר המלים ָל ֣מָּ ה֣ ֔ ֶזּה֣הן תאור והמלים אֶ ְמצָ אֶ֖ -
זקף-קטן ,אפשר כי תבנית הטעמים היא ללימוד אלפניו ולאחריו ,ולפי' רש"י השאלה היא דו-כיוונית ,אלפניה ולאחריה.
ירה:
ֵ֛ו֣ל ַד ְרכֶּ֖ ֹו֣שׂ ָֽע ָ
בראשית וישלח לג,טזַ :ויָּשָׁ ב ֣֩בַּ יּ֨ ֹום֣הַ הֵ֥ וּא֣ע ָשׂ ְ

כ

ֵ֛ו֣ל ַד ְרכֶּ֖ ֹו֣ -עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד.
[רש"י] (בר' וישלח לג,טז) ַויָּשָׁ ב ֣֩בַּ יּ֨ ֹום֣הַ הֵ֥ וּא֣ע ָשׂ ְ
[בראשית רבה (וילנא) וישלח עח,טו] נשמטו כל אחד ואחד הלך לדרכו[ .שפת"ח כ] ואם תאמר והלא אף על גב דכתיב עשו לחוד

וְ ַיעֲקב֣נ ַָס֣ע֣סֻ ֔כּתָ ה֣ הוא הדין נמי נשיו ובניו ועבדיו ,אלא שנקט העיקר ,הוא הדין הכי

בקרא אנשיו נמי במשמע ,כדכתיב בסמוך
נמי ,ויש לומר מפני שאמר עשו
עמו( ,רא"ם) .טט :לפי הסבר ע"פ טעם קדמא במלת בַּ יּ֨ ֹום֣נשמטו מעשו קודם שובו לדרכו שעירה.
ֵ֛ו֣ל ַד ְרכֶֹּ֖֣ו – נסביר תבניות הטעמים בסדר הבא
(בר' וישלח לג,טז) ַויָּשָׁ ב ֣֩בַּ יּ֨ ֹום֣הַ הֵ֥ וּא֣ע ָשׂ ְ
ֵ֛ו֣ל ַד ְרכֶּ֖ ֹו – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס
֣֩בּיּ֨ ֹום֣הַ הֵ֥ וּא֣ע ָשׂ ְ
(בר' וישלח לג,טז) ַויָּשָׁ ב ַ
לנושא .השוני בין הפרטים מוסבר כלהלן:
ב ֩ – תרסא בתפקיד שעור ומחיצה ארבע מאות איש שהלכו עמו (עם עשו) (א) [תורה שלמה וישלח נג] ללמד
(בר' וישלח לג,טז) ַויָּשָׁ ֣
שהיו שרים (ראשי גייסות) בכעין מחיצה לעצמם (ב) שעשו עצמם כמחיצה לעצמם כשנשמטו מעשו ולפי [ב"ר] עשו עצמם לארבע
מאות מחיצות כי כל אחד הלך לדרכו.
ֹום֣ההֵ֥ וּא .שהלך מהלך כמה ימים מבית אל לשעיר ,וקפצה לו הדרך ,כדי שלא ישוב לבו לחזור
ַ
[שכל טוב (בובר)] (בר' וישלח לג,טז) ַויָּשָׁ֣ב ֣֩בַּ יּ֨
להרע ליעקב :לדרכו .מלת הַ הֵ֥ וּא הם אותיות שם הפלאים אור הגנוז של התורה שבין היתר מרמז לשם קפיצת הדרך להרחיק עשו
ב ֩ מרמזת לשיעור קפיצת הדרך שנעשה לעשו.
מיעקב ושלא ישוב להזיק לו .ולהסבר זה אפשר כי תרסא של מלת ַויָּשָׁ ֣
לפי [תורה שלמה וישלח מד] ע"פ ספר הישר  60מהם היו בניו וכל בני ביתו של עשו 340 .היו כל בני שעיר החורי .והיו בשבעה
ראשים לתקוף אבל כולם הוכו בידי מלאכים ועשו לא תקף לכן יובן כשנשמטו כדי לא להתעבר על ריב לא להם.
(בר' וישלח לג,טז) ַויָּשָׁ ב ֣֩בַּ יּ֨ ֹום – קדמא ללמד שהאנשים שהלכו עם עשו נשמטו מעשו קודם שובו לדרכו שעירה.
ירה – סלוק כמגביל[ .תורה שלמה וישלח נג] ובקה"ר פ"ט כה .וקהלת זוטא ט .יח .וישב ביום ההוא עשו
(בר' וישלח לג,טז) שׂ ָֽע ָ
(בר' וישלח לג,יז)

(בר' וישלח לג,טו)

אַ ָֽצּיגָה -נָּ ֣א֣ע ְמּ ָ֔ך֣ וגו' ,ונטעה לומר שנשארו גבי יעקב ,משום הכי היה לו לכתוב בהדיא שהלכו

לדרכו שעירה ולמה (טט :עשו הגביל עצמו לשוב) שעירה כו' ר"א מפני שטר חוב (טט :של ברית בין הבתרים שכדי לזכות בארץ -ישראל
אמורים לגלות אל ולהתענות לבארץ לא להם) ורש"א מפני הבושה שמכר בכורתו .כתב [משנה שכיר פר' וישלח] ושתי הדעות כתובים
במדרש [ב"ר פד,ב] .אבל בתרגום יונתן מבואר שעשה זאת מפני המורא שהיה לו מיעקב .לכן מגביל עצמו להיות בקרבת יעקב.
שו את־ ֠נָׁשָׁיו וְׁאת־ב ָָׁׁנ֣יו וְׁאת־בְׁנתָׁ יו וְׁאת־כָׁל־נפ ְׁ֣שֹות בֵיתֹו וְׁאת־ ִּמק ְֵׁנ֣הּו וְׁאת־ ָׁכל־בְׁהמ ְׁ֗תֹו ְׁואֵת כָׁל־ ִּקנְׁי ָׁנ֔ ֹו
ובסוף הסדרא [לו,ו – ז] (ו) וי ִּק֣ח ֵע ֡ ָׁ

ּֽוריהם ל ֵ ָׁ֣שאת אתָׁ֔ ם ִּמפ ְֵׁנ֖י
כּושם ָׁ ֖רב ִּמ ֣שבת יח ָׁ ְׁ֑דו ו ְֹׁ֨לא ָׁי ֽ ְׁכ ַָּׁ֜לה א֤רץ ְׁמג ֵ
ֲא ֥שר ָׁרכ֖ש בְׁא֣רץ כ ְָׁׁנ֑ען ו ֵי֣לְך א ֔
ל־ארץ ִּמפ ְֵׁנ֖י יע ֲ֥קב ָאחִּ ֽיו( :ז) כִּ ֽי־ ָׁה ָׁי֧ה ְׁר ָׁ ֛
ל־ארץ לגור באשר ימצא ,היינו שהלך לחפש לו ארץ באשר ימצא ,הרי דבעת שהיה המקום מצער לשניהם
ִּמ ְׁקנֵיהֽם :ורש"י פירש ו ֵי֣לְך א ֔
מוכרח היה לעשו לעזוב את הארץ בעבור יעקב ולא יעקב בעבור עשו .יעקב העביר מעשו  7טומאות (רבי לוי יצחק שניאורסהאן זצוק"ל) ועשו
ירה – סלוק כמגביל[ ,תורה שלמה וישלח נג] נשאר בעבודת שעירים ושדים.
שב ְל ַד ְרכֶּ֖ ֹו – טפחא בתפקיד שנוי ,חזר מהשנוי שתוקן בו למצב שׂ ָֽע ָ

(דב' וא' ד,ד) וְׁאתם ה ְׁד ֵב ִּ֔קים בה֖ ' אֱֹלהֵיכ֑ם ח ִּי ֥ים ֻכלְׁכ֖ם היֹֽום:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.16

בראשית  -וישלח לב,ד (התשפ"א)

ן֣בּעינֶ ָֽיָך֣ :
א־ח ְ
ֶ֖
֣יד֣לָֽאד ֔ני֣ל ְמצ
ַ
֣להַ גּ
ֹור֣צאן֣וְ ֶע ֣בֶ ד֣וְ שׁ ְפ ָח֑ה֣וָ ָֽאֶ ְשׁ ְלחָ ה ְ
ֶ֖
ַחֲמ
בראשית וישלח לב,ו :וַ ַָֽֽיְ הי־לי֣שׁ֣ ֹור֣ו ֔
[ב"ר עה,ה (וגשל) ,משנת דרבי אליעזר] וַ ַָֽֽיְ הי־לי֣שׁ֣ ֹור – שעתה נולד לי יוסף שנקרא שור והוא שטנו (של עשו)
ַחֲמֹור֣וגו' ,ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן ,ר' יהודה אומר משור אחד יצאו
[בראשית רבה (וילנא) וישלח עה,ו] (לב,ו) וַ ַָֽֽיְ הי־לי֣שׁ֣ ֹור֣ו ֔
שוורים הרבה ,ומחמור אחד יצאו חמורים הרבה ,ר' נחמיה אמר לישנהון דברייתא היא חמורתא גמלתא ([שכל טוב] קוראין הרבה

שֹורֹו ה ָׁ ָׁ֣דר ל֗ ֹו ,חמור ,זה מלך
בלשון מועט ,כאדם המצניע נכסיו מפני הרשות) ,רבנן אמרי שור זה משוח מלחמה ,שנאמר (דברים לג,יז) ב ְׁ֨כֹור ַּ֜
ִּיתי,
המשיח ,שנאמר (זכריה ט,ט) מ ְׁלכְֵך ָׁ ...ענִּי וְׁר ֵכ֣ב על־ח ֲ֔מֹור וגו'ֶ֖ ,צאן ,אלו ישראל ,שנאמר (יחזקאל לד,לא) וְׁא ֵ ֥תן צא ִּנ֛י ֥צאן מ ְׁרע ִּ ֖
(לב,ו) וְ ֶע ֣בֶ ד֣([תנחומא] זה משה[ ,מדרש אגדה] זה דוד) וְ שׁ ְפ ָח ֑ה֣([תנחומא] זו רות [מדרש אגדה] זו אביגיל)( ,תה' קכג,ב) ִּה ֵ֨נה ְׁכעֵינֵ ֵ֢י ֲעב ֡ ִָּׁדים
ֽי־רב ש ָׁ֥בעְׁנּו בּֽוז.:
ש ְׁפחָׁה אל־י ַ֪ד גְׁ ִָּ֫ב ְׁר ָׁ ֥תּה( ,תה' קכ"ג,ג) ח ֵ ָׁ֣ננּו ה֣ ' ח ֵָׁנ֑נּו כִּ ֝ ֗
ֵיני ִּ
אל־י֤ד ֲֽאדֹונ ֵ֗יהם ְׁכע ֵ ֣
[עץ יוסף] שור זה משוח מלחמה .שלעתיד לבוא שהוא מבני אפרים כדיליף ב[-במדבר רבה פ' י"ד] .וכל זה היו מקובלים יעקב ועשו
מיצחק ואברהם ,שיעמוד מזרע אברהם משוח מלחמה ומשיח בן דוד ועם ישורון .ולכן כשגלה יעקב לעשו בדברים אלו הבין עשו
כוונתו שזכה יעקב לאלה.
ן֣בּעינֶ ָֽיָך .שלח לו דע כי כל הברכות שברכני אבא ,לא לקחתי כלום
א־ח ְ
ֶ֖
ד֣לָֽאדנ֔י֣ל ְמצ
֣להַ גּ ֣י ַ
ובהמשך [לקח טוב] (לב,ו) וָ ָֽאֶ ְשׁ ְלחָ ה ְ
יותר ממך  ,ברכני מטל השמים ומשמני הארץ ,כשם שירד על ארצי כן ירד על ארצך ,ולא בא לידי אלא בהמות ועבדים ושפחות ,מה
ד֣לָֽאדנ֔י :אבל עשו לא נרגע מפיוס בחנופה אליו [תו"ש יא :מדרש הבאור] "אמרו
֣להַ גּ ֣י ַ
שלא ברכני אבא ,לכך נאמר (לב,ו) וָ ָֽאֶ ְשׁ ְלחָ ה ְ
חכמים מחנפין לרשע מפני דרכי שלום" ולא נרתע מאיום מרומז (משוח מלחמה ,וב[-שכל טוב] שור זה משיח בן יוסף[ ,תו"ש לד]
יהושע בן בנו של יוסף עומד לכלות את עמלק בן בנו של עשו ,חמור זה בניו של יששכר היודעים מה הקב"ה עושה בעולמו ,חמור זה
מלך משיח ,צאן אלו זכותן של שבטים ,והזכיר הצאן באחרונה שלא להזכיר לעשו שני גדיי עזים שעל ידם נתרוקן עשו מן הברכות)
ים֣אל־ ַיע ֲֶ֖קב֣וגו' ,אתה נוהג עמו כאח ,והוא נוהג עמך כעשו:
ֶ ָֽ
[מדרש אגדה] (לב,ז) ַויָּשֻׁ בוּ֣הַ מַּ ְלאָ ֔כ
ַחֲמֹור – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט הכתוב.
(לב,ו) וַ ַָֽֽיְ הי־לי֣שׁ֣ ֹור֣ו ֔
(לימוד א) ר' יהודה אומר משור אחד יצאו שוורים הרבה ,ומחמור אחד יצאו חמורים הרבה ,אפשר כי טעם מונח במלת שׁ֣ ֹור מרבה
תכונה בלימוד זה לומר שבשש שנים מאז שיעקב עשה לביתו רבו השוורים והחמורים מעל השיעור הטבעי( ,לימוד ב) ר' נחמיה אמר
לישנהון דברייתא היא חמורתא גמלתא ([שכל טוב] קוראין הרבה בלשון מועט ,כאדם המצניע נכסיו מפני הרשות),
[תורה שלמה לז] מביא מ [-ילקוט כת"י אלביתאני] כי היתה מגפה במקנה כל הארצות (ויעקב) פחד שמא יקחו מקנהו לכך אמר (לב,ו)
ֶ֖ן֣בּעינֶ ָֽיָך.
ַחֲמֹור (בלשון יחיד ,למעט נכסיו) (לב,ו) ל ְמצא־ח ְ
וַ ַָֽֽיְ הי־לי֣שׁ֣ ֹור֣ו ֔
ַחֲמֹור הוא משל לשני לימודים אחרים (לימוד א) שור זה משוח מלחמה( ,לימוד ב) חמור ,זה מלך
לרבנן (לב,ו) וַ ַָֽֽיְ הי־לי֣שׁ֣ ֹור֣ו ֔
המשיח ,המשל ממשיך אל (לב,ו) ֶ֖צאן והנמשל הוא עם ישראלֶ֖ ,צאן – טפחא לא מרכא בתפקיד רבוי ושנוי ,מיחיד לרבים מבהמות
לבני אדם .מברכות יצחק שלא יצטרך מקבל הברכות לעמול לפרנסה להתעסקות מתמדת בפרנסה.
שׁ ְפ ָח ֑ה – מונח מרבה ,אתנח מגביל ,ב֣וְ עֶ ֣בֶ ד מתרבים גבורים שליחי ה' להושיע את עם ישראל,
המשל ממשיך אל (לב,ו) וְ ֶע ֣בֶ ד֣וְ ֣
(לב,ו) וְ שׁ ְפ ָח֑ה – אתנח מגביל ,מלת נקבה היא משל לכח חלש .אפשר רוצה לומר שמנהיגי ישראל הנאמנים לה' יחלישו את עשו .ע"פ
[תנחומא] לפירוש שזו רות בת עגלון מלך מואב ,רות הגבילה עצמה מלהיות גברת ומלכה במואב .ואחרי בואה לחסות תחת כנפי
השכינה היא נעשתה אם למלכות דוד שיגביל את אדום.
֣יד֣לָֽאדנ֔י – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט
ַ
֣להַ גּ
(לב,ו) וָ ָֽאֶ ְשׁ ְלחָ ה ְ
הכתוב( .לימוד א) שלח לו דע כי כל הברכות שברכני אבא ,לא לקחתי כלום יותר ממך,

(לימוד ב) ולא בא לידי אלא בהמות ועבדים ושפחות ,מה שלא ברכני אבא[ ,רמב"ן] שאני בצער ומלאכת צער בידי ,אולי תעזרני
ותרחם עלי.
(לב,ו) ל ְמצא־חֶ֖ן֣ ְבּעינֶ ָֽיָך – .מקף בורר מציאת חן מתוך פיוס וחנופה ובין מציאת חן מתקיפות שאין לצד השני אלא לקבלך.
(לב,ו) ל ְמצא־חֶ֖ן – טפחא ,בתפקיד שנוי מפיוס לתקיפות .פיוס [רש"י] שאני שלם עמך ,ומבקש אהבתך[ .ילקוט שמעוני תורה פרשת
וישלח רמז קל ,על (לב,ה)]  ...אמר ליה (יעקב לעשו) אם לשלום אתה מתוקן אני כנגדך (עד כאן פיוס מכאן והלאה תקיפות) ואם למלחמה
אני כנגדך יש לי גבורים ובעלי מלחמה ואומר לפני הקדוש ברוך הוא דבר והוא עושה שנאמר (תה' קמה,יט) ְׁרצֹון־י ְֵׁראָׁ ֥ יו יע ֲ֑שה:
ֶ֖ן֣בּעינֶ ָֽיָך .שלא תשטימני עוד על הברכה:
[שכל טוב (בובר)] (לב,ו) ל ְמצא־ח ְ
בהסבר הבא מתוך התבטלות לה' מגיע התוקף כלפי עשו[ .דבר מלכות ,וישלח התש"פ ע' סא ,ליקוטי שיחות כרך טו ,ע'  , 552אדמו"ר ממ"ש]
(לב,ו) ֶ֖צאן רומז להתבטלות( ,לב,ו) שׁ֣ ֹור רומז לתוקף ,מתוך התבטלות לה' ,ה' נותן לו זכויות וכוחות נעלים ותוקף דקדושה.
(לב,ו) ְבּעינֶ ָֽיָך – סלוק מגביל היינו יעקב מגביל עצמו לעיני עשו והיה לו להגביל עצמו לפני ה' והיות ולא אמר זאת כאן נדרש ב-

[ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח רמז קל] באותה שעה שקרא יעקב אבינו לעשו (לב,ה,ו) ַָֽ֣לאד ֔ני֣א"ל הקדוש ברוך הוא אתה השפלת את
עצמך לפני אחיך וקראת אותו אדון שמונה פעמים אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודם לבניך דכתיב (בר' וישלח לו,לא) ְׁו ֵאלה ה ְׁמ ָׁל ִּ֔כים
ש ָׁראֵ ֽל:
ְָׁך־מלְך ִּלבְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ
ֲא ֥שר ָׁמלְׁכ֖ ּו בְׁא֣רץ א ֱ֑דֹום ִּלפְׁנֵ ֥י ְׁמל ֖
(לב,ו) ְבּעינֶ ָֽיָך – סלוק מגביל היינו יעקב מגביל עצמו לעיני עשו שיניח ליעקב מנטילת ברכת יצחק ,שלמרות הברכה נכסיו מועטים
(אבל כשידע שעשו הולך לקראתו נאלץ לתת לו דורון מרובה .וב[-תנחומא] צדיקים ממעטין עצמן[ ,תו"ש לו] וכן הוא ב[-כתב יד נר
השכלים] אל יתגאה אדם לפני מלך  .ובספר [אורחות חיים המיוחס לר"א בן הורקנוס אות ל] בני בכל תפלתך שים עצמך עני ואביון לפני
בוראך ,כי כמה הם מקטרגים עליך ...ודוד המלך ע"ה אמר (תה' פו,א) ה ֵטֽה־ה֣ ' ָאזְׁנְָׁך֣ ע ֵ ֲ֑ננִּי כִּ ֽי־ ָׁע ִּנ֖י וְׁא ְׁביֹ֣ון אָׁ ֽנִּי:

ן֣בּעינֶ ָֽיָך[ .תו"ש יא :מדרש הבאור] "אמרו חכמים מחנפין לרשע מפני דרכי שלום"
א־ח ְ
ֶ֖
֣להַ גּ ֣יד ַ ָֽ אדנ֔י֣ל ְמצ
(לב,ו) וָ ָֽאֶ ְשׁ ְלחָ ה ְ
[פרקי דרבי אליעזר פל"ו או פל"ז] מחניפין לרשעים בעולם הזה מפני דרכי שלום ,בשביל שלא יהרוג; [תוספות בבלי סוטה מ,ב] כל
המחניף לחבירו  -יש לפרש שלא במקום סכנה אבל במקום סכנה מותר כי ההיא דפרק ארבעה נדרים (דף כב ).עולא אזל לארעא
דישראל לוו בהדיה תרי בני חוזאי קם חד שחטיה לחבריה .אמר ליה לעולא יאות עבדי (שאל הרוצח האם עשיתי טוב?) אמר ליה אין (כן)
ופרע לו בית השחיטה (הרוצח חתך עוד) כי אתא (עולא) לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דלמא ח"ו אחזקית ידי עוברי עבירה א"ל רבי יוחנן
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

נפשך הצלתה[ .משנה הלכות [קליין ,מנשה]  3615 /מפתח ענינים – מדור התשובות חלק י סימן [רפד]] מחניפין לרשעים מפני
דרכי שלום במקום שיש לחוש לחשש סכנה ,אי [רבינו הרא"ש באורחות חיים] פליג על זה" ,מחניפות  ...להתרחק  ...שזהו שקר.
ומ"דבר שקר תרחק" (טט :אבל לא מתיחס לשעת סכנה) וגם בס"ח (ספר חסידים? ספר חרדים?) נראה דחולק על זה[ .משנה גיטין פ"ה,מ"ח]
ואלו דברים אמרו מפני דרכי שלום [ ...משנה ט]  ...אין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי
גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום (אין התיחסות לשעת סכנה):
אמר ֣
ים֣אל־ ַיע ֲֶ֖קב֣ל ֑
ֶ ָֽ
בראשית וישלח לב,זַ :ויָּשֻׁ בוּ֣הַ מַּ ְלאָ ֔כ
ֹות֣אישׁ֣ע ָֽמֹּו:
ֶ֖
את ָ֔ך֣וְ אַ ְרבַּ ע־מאֵ֥
שׂו֣וְ גַם֣הל ְ֣ך֣לקְ ָ ָֽר ְ
֣ ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ חיָך֣אֶ ל־ע ֔ ָ
אמר ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ חיָך֣אֶ ל־ע ֔ ָשׂו ,שאת נוהג בו כאח והוא
ים֣אל־ ַיע ֲֶ֖קב֣ל ֑
ֶ ָֽ
[בראשית רבה (וילנא) וישלח עה,ו] (לב,ז) ַויָּשֻׁ בוּ֣הַ מַּ ְלאָ ֔כ
ֹות֣אישׁ֣ע ָֽמֹּו :ריש לקיש אמר ע ָֽמֹּו כ-ע ָֽמֹּו (מת"כ :כדומה לו ,בגבורה) מה הוא שהוא
ֶ֖
את ָ֔ך֣וְ אַ ְרבַּ ע־מאֵ֥
נוהג בך כעשו ,וְ גַם֣הל ְ֣ך֣לקְ ָ ָֽר ְ
גבור ויכול לעמוד כנגד ארבע מאות איש כך כל אחד ואחד מהן עשוי על ארבע מאות איש ,רבי לוי אמר הלך ונטל אגרומי ([מהרז"ו]
מקבלי מכס ,טט :שהיו קשים) ממצרים ([מהרז"ו] :דורש גז"ש וגם ללוט ,מה שם ממצרים אף כאן וגם הולך ממצרים) ,אמר (עשו) אין יכילנא ליה
(אם הם יכולים לו) הא טב אם לאו אנא אימא ליה אייתא מכסא ([עץ יוסף] (ידרוש) תביא מכס) ומגו כן (ומתוך כך) אנא קאים עליו (לפתע)

וקטילנא ליה.
א"ר שמואל בר נחמני ארבע מאות מלכים קושרי כתרים ויש אומרין ארבע מאות מיני איפרכין  ...ורבי ינאי אמר ארבע מאות ראשי
ב֣מ ֶ֖אד וגו'
ירֹ֧א֣ ַיע ֲֵ֛ק ְ
גייסות וגו' ועל זה (לב,ח) וַיּ ָ
[תו"ש הערה מא] ובזח"א קסז :כיון דאמר (לב,ז) ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ חיָך֣(האם) לא ידענו דאיהו עשו (שעשו אחי יעקב) וכי אחין אחרנין הוו
ליעקב? אלא (לב,ז) ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ חיָך֣ואי תימא דהדר בתשובה ואזיל באורח מתקנא ,לאו הכי אלא עשו הרשע כדמעיקרא( .לב,ז) וְ גַם֣
הל ְ֣ך֣.וב[-מדרש הגדול] אמרו לו א ת נוהג בו אהוה והוא עשו שתדע רשעתו .ועי' [רש"י] כאן וב[-ספר הישר] באריכות וב [-כת"י
מדרש הבאור] אֶ ל־אָ חיָך֣אֶ ל־ע ֔ ָשׂו וכי תעלה על דעתך שיש ליעקב אח אחר חוץ מעשו ,אלא אמרו לו אתה סבור שעשו מתאחה בך
כמו שאתה מתאחה בו אלא הוא עשו מה שאתה יודע בו בתחלתו כך הוא בסופו[ .תו"ש הערה מב] ב[-כת"י אור האפלה] באו
המלאכים ו(מצאו)עשו מזדרז לקראת יעקב שנאמר (לב,ז) וְ גַם֣קודם שיבאו אליו (טט[ :ספר הישר] לבן שלח את בנו בעור אל עשו להלין על
התנהגות יעקב שכביכול פגע בלבן ברמיה שהזכירה לעשו נטילת הברכות בערמה .בעקבות כך יצא לפגוע ביעקב) .וב[-שכ"ט] מה ת"ל (לב,ז) וְ גַם֣
מלמד שהיה הולך לדרכו וכיון שבישרוהו הלך כנגדו .ראה לעיל אות יב .וברב"ח ובמדרשי התורה לאשתרוק ז"ל.

יָך – מקף בורר בין אוחז באחוה ובין אוחז בהתנכלות לאחיו
(לב,ז) ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ ח ֣
שׂו – מקף בורר בהתנהגות עשו בכלל האם הוא ישר או האם הוא רמאי כמו ב[-רש"י] (בר' תול' כה,כח) שהיה צד אותו (את
(לב,ז) אֶ ל־ע ֔ ָ
יצחק) ומרמהו בדבריו .ב[-רש"י] (בר' תול' כו,לד) היה עשו צד  ...ומענה
ָך  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח וסלוק) ,בתפקיד כעין
את ֣֔
שׂו֣וְ גַם֣הל ְ֣ך֣לקְ ָ ָֽר ְ
(לב,ז) ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ חיָך֣אֶ ל־ע ֔ ָ
היקש ,דבר החוזר וקורה כפירשו [רש"י] [ספר הישר] ו[-כת"י מדרש הבאור] הוא עשו מה שאתה יודע בו בתחלתו כך הוא בסופו.
שׂו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים .מהפך פשטא רומז שלפחות אחד מהלימודים יוצא
(לב,ז) ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ חיָך֣אֶ ל־ע ֔ ָ
מהפשט (לימוד א) [מדרש הגדול] אמרו לו א ת נוהג בו אהוה והוא עשו שתדע רשעתו[ .רשב"ם] (לב,ז) ָבּ֤אנוּ֣אֶ ל־אָ חיָך֣אֶ ל־ע ֔ ָשׂו -
ֹות֣אישׁ֣ע ָֽמֹּו
ֶ֖
אתָך֣֔ וְ אַ ְרבַּ ע־מאֵ֥
ומצאת חן בעיניו כאשר אמרת ,וגם הנה הוא מתוך ששמח בביאתך ובאהבתו אותך ,הל ְ֣ך֣ל֣ ְק ָ ָֽר ְ

לכבודך .זהו עיקר פשוטו.
ירֹ֧א֣ ַיע ֲֵ֛קב֣ -בלבו ,שאעפ"י שהראה (עשו) לשלוחים כי לכבודו (של יעקב) מתכוין ,הוא (יעקב) לא האמין שמחשבת
[רשב"ם] (לב,ח) וַיּ ָ
עשו לטובה אלא לרעה:
(לימוד ב) לפי [ספר הישר] מוצגים לעשו שני סיפורים הפוכים על מי רימה את מי .בעור בן לבן ספר לעשו על איך יעקב אסף רכוש רב
ברמיה מלבן ,מלאכי יעקב סיפרו לעשו איך לבן רימה את יעקב ,ושכל הקנינים של יעקב באו מעבודה קשה ולא מברכת יצחק .ושלכן
מבקש רחמים מעשו.

ָך  ... -פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים .פשטא רומז ששני הלימודים הם כפשט (לימוד א)
את ֣֔
(לב,ז) וְ גַם֣הל ְ֣ך֣ל ְק ָ ָֽר ְ
[כת"י אור האפלה] באו המלאכים ו(מצאו)עשו מזדרז לקראת יעקב שנאמר (לב,ז) וְ גַם֣קודם שיבאו אליו (טט[ :ספר הישר] לבן שלח אתבנו בעור אל עשו להלין על התנהגות יעקב שכביכול פ גע בלבן ברמיה שהזכירה לעשו נטילת הברכות בערמה .בעקבות כך יצא לפגוע ביעקב).
(לימוד ב) וב [-שכ"ט] מה ת"ל (לב,ז) וְ גַם֣מלמד שהיה הולך לדרכו וכיון שבישרוהו הלך כנגדו .ומשני הלימודים עולה כי מתעלם

מהתוקף המרומז בדברי יעקב שב(-לב,ו).
ָך – זקף-קטן [ ,תיקוני הזהר חלק? דף?] רומז למידת חסד וגבורה ביחד .הסבר
את ֣֔
[פלאי התביר ,הרב עמרם קורח הי"ו] (לב,ז) לקְ ָ ָֽר ְ
הרב ע' קורח :בא כביכול באחוה וחסד ,ולמעשה יש פה גבורה שרוצה להרגך.
ָך – זקף-קטן  ,בתפקיד שני דברים ע"פ [תיקוני הזהר חלק? דף?] רומז למידת חסד וגבורה ביחד.
את ֣֔
(לב,ז) ל ְק ָ ָֽר ְ
ֹות֣אישׁ – מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,אלו אלפי החיילים שבפיקוד כל אחד מארבע-מאות
ֶ֖
(לב,ז) וְ אַ ְרבַּ ע־מאֵ֥
הראשים שבכתוב.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.17

בראשית וישב לז,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ל֣בּ֑נוּ ֣
שׁ ָ
ְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ֣אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖
ֹל ֣
חיו֣הֲמָ ֤
֤אמרוּ֣לֹו֣אֶ ֔ ָ
בראשית וישב לז,ח :וַיּ ְ
ל־דּבָ ָ ָֽריו֣ :
תיו֣וְ עַ ְ
֣שׂנ֣א֣א ֔תֹו֣עַ ל־֣חֲֹלמ ָ ֶ֖
ַיֹּוספוּ֣עֹוד ְ
֣ו ֤
ל־דּבָ ָ ָֽריו – על דבתם רעה שהיה מביא לאביהם :נעיין מה הייתה דיבתם .פ'[רש"י] (בר' וישב לז,ב) את־דִּ ב ָָׁׁת֥ם רָׁ ָׁ ֖עה
[רש"י] (בר' וישב לז,ח) וְ עַ ְ

– כל רעה שהיה רואהל באחיו בני לאהמ היה מגיד לאביו ,שהיו אוכלין אבר מן החי ,ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים ,וחשודים
נ
על העריות.
[שפת"ח ל]  ...ר"ל שהביא הדברים כהוייתן בפני אביו כאשר ראה ,ולא היה אומר דבר מה שלא ראה,
[שפת"ח מ] אף על פי דבקרא סתם כתיב את אחיו ,יש לומר דכיון שיוסף היה מקרב את בני השפחות ,ואם היו רשעים בעיניו איך היה מקרבן ,ועוד שהוא היה אוהב שלהן בודאי לא היה הדבה עליהן:

[שפת"ח נ] וקשה דהיאך יתכן לומר שבני יעקב יהיו חשודין על העריות ,ואי חס ושלום אמת הוא למה נענש יוסף על זה ,ויש לומר
דודאי לא היו חשודין על זה ,אלא שיוסף היה טועה בדבר  ,לכך נענש שהיה לו לעיין בדבר על מה שחשדן על אבר מן החי שהיה
רואה אותן שאכלו מבהמה שנשחטה ועדיין מפרכסת דמותר לאכלה (תורת משה (חת"ם סופר) לישראל ואסורה לב"נ) ,דכיון שנשחטה
שחיטה מתירה ,והוא סבר שכל זמן שמפרכסת עדיין הוי אבר מן החי (ואסורה לב"נ ויוסף סבר כיעקב שיש להם דין ב"נ) ,או שהיה רואה
שאוכלין בן פקועה שמותר בשחיטת אמו (לישראל ואסורה לב"נ) ,ואפילו שהוא שור גדול ,ואין צריך שחיטה מן הדין אלא מפני מראית
עין ,והוא היה סבור שאבר מן החי הוא כיון דצריך שחיטה משום מראית עין (לישראל מותר בלי שחיטה פרט למראית עין ב"נ חייב בשחיטה
או הריגה של בן פקועה)  ,ועל מה שזלזלו בבני השפחות ,הכי פירושו מפני שהיו קוראין לבני בלהה וזלפה בני השפחות וכוונתם היה
שהיו משועבדים לרחל ולאה ,וזה אמת הוא  ...ומה שהיה חושדן על העריות ,הכי פירושו דקיי"ל (קידושין ע' א) אין משתמשין
באשה ,ור"ל שאדם אחר אסור להשתמש באשת איש ,ויוסף היה רואה שהיו משתמשין בעסקי משא ומתן עמהן ,לכך חשדן על
העריות ,אבל טעות היה בידו דהא דאמרינן אין משתמשין באשה היינו דוקא דברים של חיבה:,
רוּ֣לֹו֣אֶ ֔ ָחיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים
֣
֤אמ
(בר' וישב לז,ח) וַיּ ְ
יוצא מפשט הכתוב ,אפשר שכאן מלמד שיוסף הגיד לאביו היפך ממה שאחים עשו .הפשט [רש"י] שיוסף כל רעה שהיה רואהל באחיו
בני לאהמ היה מגיד לאביו [שפת"ח ל] שהביא הדברים כהוייתן בפני אביו כאשר ראה ,היוצא מן הפשט כאן ההיפך מהפשט האחים
אמרו [שפת"ח נ] שיוסף היה טועה ב(כל)דבר(שהגיד לאביו עליהם) ,לכך נענש שהיה לו לעיין בדבר על מה שחשדן .לפי [שמירת
הלשון להח"ח] היה לו לברר עמם הדברים ואם אמת הדבר להוכיחם ,ורק אם לא ישמעו לתוכחה מותר לספר ,אבל אם אינו אמת
ודאי שאסור להוציא שם רע.
֤אמרוּ֣לֹו֣אֶ ֔ ָחיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,בעל שני תפקידים( .א) ענין לעצמו ,יוסף סבר
אפשר להסביר שהכתוב (בר' וישב לז,ח) וַיּ ְ
כיעקב שיש להם דין בני-נח עד לקיום גזרת בין הבתרים .האחים סברו שבכניסתם לארץ-ישראל הפכו מדין בני-נח אל דין בני-
ישראל .דין אבר מן החי הוא חלק מהדעות ההפוכות( .ב) הקשור ל-הֲמָ ֹ֤לְך וגו' מוסבר להלן
עיון ב(-בר' וישב לז,ח) הֲ מָ ֹ֤לְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשט ויוצא מהפשט

הפשט [אלשיך] ד"ה ויחלם יוסף (בר' וישב לז,ח) על כן אמרו אם מה' היה יוצא הדבר לא היה מקום לשנא רק לקנא על גדולתו עליהם,
אך אין זה רק שרעיונך מחלמים אותך אשר תתאוה והכל הבל ,כי הלא הֲמָ ֹ֤לְך֣כו' ,לומר הנה שני דברים מורה חלומך ,האחד היותך
מושל ,שנית שגם תּ ְמֹלְך֣אחר כך .והנה כאשר השני שקר גם הראשון כן ,כי הֲמָ ֹ֤לְך֣שהיתכן תּ ְמֹלְך֣עלינו שתהיה מולך על עשרה
אנשים ,אין זו מלוכה ואתה עלינו בלבד חלמת .ומה גם שלא היה עולה בדעתם יהיה מלך הגוים .ואם כן כאשר חלוקה זו נמנעת גם
ל֣בּ֑נוּ בתמיהה ,כי גם זה שקר כמלכות .ועל כן אין לנו לקנא
שׁ ָ֣
הראשונה שהיא שתהיה מושל גם היא הבל ,וזהו אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖
בגדולתך כי לא מן השמים הוא רק שאתה גורם לחלום אותם ברעיונך .ועל כן ראוי לשנאתך על חלומותיך מרעיון לבך ביום להשתרר
֣שׂנ֣א֣א ֔תֹו֣עַ ל־֣חֲֹלמ ָ ֶ֖תיו .ואמרו לשון רבים על כל מציאות חלומותיו ,כי זה וכיוצא בו חולם במה
ַיֹּוספוּ֣עֹוד ְ
עלינו המה וזהו ו ֤
ל־דּבָ ָ ָֽריו כמפורש:
שמהרהר ביום ,כי ילמד סתום מן המפורש ,אלא שהיחל לגלות זה וגם עַ ְ
ל֣בּ֑נוּ .ותרגומו המלכו את מדמי לממלך
שׁ ָ
ֹלְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ֣אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖
֤אמרוּ֣לֹו֣אֶ ָ֔חיו֣ הֲ מָ ֤
הפשט [דגל מחנה אפרים] (בר' וישב לז,ח) וַיּ ְ
עלנא או שולטן את סביר למשלט בנא ,יש לומר שרימז התרגום שכוונתם היה על דרך אין מראין לו לאדם בחלום אלא מהרהורי לבו
(ברכות נ"ה ב) והוא שאמר המלכו את מדמי לממלך עלנא היינו שאתה מחשב ומדמה ברעיונך למימלך ומזה חלמת ,זה המשלט את
סביר למ שלט ,יש לומר סבי"ר הוא ראשי תיבות למפרע רעיוני יצרך במשכבך סליקו וקל להבין:
֤אמרוּ֣לֹו֣אֶ ֔ ָחיו֣הֲמָ ֹ֤לְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ ,רבי לוי ור' סימון ,חד אמר מפני שענו אותו
היוצא מהפשט [בראשית רבה (וילנא) פד,י]  ...וַיּ ְ
בעין רעה לפיכך מעמיד רשעים וחד אמר מפני שענו אותו בלשון כפול לפיכך הוא מעמיד מלכים.
[תורה שלמה עד] ב[-שכר טוב] חלום ראשון פתר על הפירות כדדרשינן והשני בישר על הממשלה .עו"ש לפי שענו אותו בשתי
לשונות כפולות לפיכך עמדו ממנו שני זוגי מושלים יהושע וגדעון מושלים ,ירבעם ויהוא מלכים וכ"ה במדרש הגדול ובכת"י ילקוט
ל֣בּ֑נוּ שיצא ממנו שני שופטים יהושע
שׁ ָ
ֹלְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ רמז הכ' שיצא ממנו שני מלכים ירבעם ויהוא אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖
הביאור הֲמָ ֤
ל֣בּ֑נוּ רמז על
שׁ ָ
ֹלְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ רמז על מלכים שיצאו מיוסף כגון ירבעם ואחאב אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖
וגדעון ובכת"י רמזי ר"י הֲמָ ֤
שופטים שיצאו ממנו כגון יהושע וגדעון וכיוצא בהן .המלכים לא היו צדיקים לכך הֲמָ ֹ֤לְך֣תּ ְמֹלְך֣כתיב חסר ו"ו .אבל השופטים
צדיקים לכך מָ שֵׁ֥ ֹול֣מלא כתיב.
היוצא מהפשט המשך [אלשיך] והנה המה לא צדקו בפתרון החלום לא הראשון ולא השני כעת .כי מאשר יתגלה אחר כן זה פתרונם
לפי האמת ,כי היה עתיד יוסף לצבור בר בשבע שני השבע וגם כן כל בני ארץ מצרים וארץ כנען ובכללם אחיו ,וזהו (בר' וישב לז,ז)
מְׁאל ִּ ְׁ֤מים ֲא ֻלמִּים ב ְׁ֣תֹוְך השּׂ ָׁ֔דה כד"א (בר' מקץ מא,מח) ֧אכל ְׁשדֵ ה־ה ִָּׁע֛יר א ֲ֥שר ְׁסבִּיב ֖תי ָׁה נָׁת֥ן בְׁתֹוכָׁ ּֽה( :בר' וישב לז,ז) ְׁוהִּנֵ ֛ה ָׁ ֥ק ָׁמה ֲא ֻלמ ִּ ָׁ֖ת יוסף
התקוממות דשן ושמן .וְׁגם־נ ָׁ ִּ֑צבָׁה מתקיים זמן רב בל ירקב מה שאין כן של אחיו וזולתם .באופן (בר' וישב לז,ז) תְׁ סֻבינָׁה ֲאל ֻ֣מתֵ ֔יכם
ותִּ ֽשְׁתחֲו֖ין ָׁ ל ֲא ֻלמָׁתִּ ֽ תבואתו ,שיבאו אפים ארץ מצרימה בעד אלומות יוסף לשבור אוכל אשר שמר:
וקרוב לשמוע על פי דרך זה שאומרו ְׁתסֻבינָׁה הוא מלשון סובין ,שתרקב תבואתם ושתהיה כולה סובין ,ועל ידי כן ישתחוו לאלומתו
אשר צבר ונתקיים:
(בר' וישב לז,ח) הֲמָ ֹ֤לְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .מוצע לומר כי הפשט לדעת האחים מלמד על יוסף כהסבר [אלשיך][דגל מחנה אפרים] יוסף מחשב
ביום שלטון ומלוכה על אחיו ,ולכן חולם בלילה על כך .מלוכה על עשרה אנשים אינה מלוכה והכל הבל.
היוצא מן הפשט מלמד על העתיד כהסבר ה[-אלשיך] שימלוך על אומות העולם והאחים יזדקקו לעזרתו באמצעות אומות העולם וכך
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ימלוך עליהם (חלום שני [חידושי הגרי"ז סימן ס]) .וכנדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) פד,י] שמאופן הדיבור אליו זכה יוסף למלכים
ומושלים.
ל֣בּ֑נוּ – יוסף חלם על הצלת משפחתו מרעב והנלוה אליו,
שׁ ָ
֤אמ רוּ֣לֹו֣אֶ ֔ ָחיו֣הֲמָ ֹ֤לְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ֣אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖
(בר' וישב לז,ח)֣וַיּ ְ֣
האחים פתרו חלומו להיות מלך ומושל.
הסבר רבי שמואל שמעלקע פינטר זצ"ל :מגזרת בין הבתרים יעקב אבינו היה אמור לצאת לגלות בשלשלאות ,והגלות היתה אמורה להיות
קשה מאד .יוסף חלם בחלום הראשון שתבואתו מתקיימת ותבואת אחיו אובדת ,אבל כדי שבכלל יוכל לגדל תבואה ולהושיע אביו ,אחיו
וצאצאיהם היה עליו להיות בדרך הטבע בעל אמצעי גידול .מאמר אחיו בפיהם ב(-לז,ח) היא מעין פתרון חלומו שב(-לז,ז) ויעדה אותו
לגדולה וממשלה בארץ הגלות ,כנלמד ב[-בבלי ברכות נה,ב] 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 החלומות הולכין אחר הפה -
ֲֹלמֹו פָׁתָׁ ֽר:
שנאמר (בר' מקץ מא,יג) וי ִּ ְׁ֛הי כ ֲא ֥שר פָׁ ֽת ָׁ
ר־ל֖נּו ֵכ֣ן ָׁה ָׁי֑ה .אמר רבא :והוא דמפשר ליה מעין חלמיה ,שנאמר (בר' מקץ מא,יב) ִּ ֥איש כח ֖

(בענין חלומות יוסף ראה בהרחבה בהסבר ל(-בר' וישב לז,ט))
֤אמרוּ֣לֹו֣אֶ ֔ ָחיו֣הֲמָ ֹ֤לְך֣תּ ְמֹלְך֣עָ ֔לינוּ – ...זקף-קטן  ...זקף-קטן  ...בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) ,כעין דבר
(בר' וישב לז,ח)֣ וַיּ ְ
החוזר וקורה .זה רמז לנלמד ב[-בבלי ברכות נה,ב] כל החלומות הולכים אחר הפה.

(בר' וישב לז,ח) אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖שׁל – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ב [-שכר טוב] עו"ש לפי שענו אותו
ֹלְך֣
בשתי לשונות כפולות לפיכך עמדו ממנו שני זוגי מושלים יהושע וגדעון מושלים ,ירבעם ויהוא מלכים ...ובכת"י רמזי ר"י הֲמָ ֤
ל֣בּ֑נוּ רמז על שופטים שיצאו ממנו כגון יהושע
שׁ ָ
לינוּ רמז על מלכים שיצאו מיוסף כגון ירבעם ואחאב אם־מָ שֵׁ֥ ֹול֣תּ ְמ ֶ֖
תּ ְמֹלְך֣עָ ֣֔
וגדעון וכיוצא בהן .אפשר להוסיף את אבימלך בן גדעון ,והמלכים בני ירבעם הראשון ,ועמרי אבי אחאב ,והמלכים בני אחאב ,והמלכים
בני יהוא ,ואולי עוד ממלכי ישראל ,ולעתיד לבוא משיח בן יוסף.
(בר' וישב לז,ח) ָבּ֑נוּ – אתנח מגביל ,המושלים והמלכים מיוסף ממשלתם מוגבלת לאחד עד ארבעה מושלים.

יפה הֵ֥ם ר ָֽעים׃
ידה-נָּ ֣א ֔לי א ֶ֖
קּשׁ֣֣֣֣֣֣֣֣הַ ָֽגּ ָ
בראשית וישב לז,טז :ו ַ֕יּאמֶ ר אֶ ת-אַ ַחֶ֖י אָ נכ֣י ְמבַ ֑
ע"פ [מאור ושמש] (בר' וישב לז,יב – טז) [טז]֣ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול ,יוסף מבקש שלושה דברים (טט  -א) (למצוא) הניצוצין (הקדושים) (טט -
ב) ו(למצוא)הנשמות הקדושים העשוקים אנכי מבקש (טט  -ג) לתקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות[ .מאור ושמש] מפרש מלת (בר' וישלח

לז,יד) שְׁכֽמָׁה כנוטריקו ן "ש'ברי כ'לים מ'עולם ה'תוהו  ,משמע שיעקב ויוסף השיגו שיש לתקן תיקון גדול בשכם ובנותיה (הסביבה) ויוסף
דבק במשימה למרות האזהרות כלהלן).
אמר אֶ ת-אַ ַ ֶ֖חי אָ נכ֣י ְמבַ ֑קּשׁ .
[פרקי דרבי אליעזר פרק לח] ָאמר לֹו מָׁה אתָׁה מְׁבקֵשָ ,אמר לֹו את ַאחי ָאנכִּי מְׁבקֵש ,שנאֱמר (בר' וישב לז,טז) ו ַ֕יּ ֶ
(בר' וישב לז,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר אֶ ת-אַ ַחֶ֖י אָ נכ֣י ְמבַ ֑קּשׁ  -אם נתעלם מטעם זקף-גדול נשארת בראש הפסוק תבנית הטעמים טפחא מונח אתנח
ְָׁאל֧הּו ה ִָּׁא֛יש
כתבנית הטעמים של (בר' א,א) בראשית ברא אלקים .רמז לענין הקשור למעשה בראשית .תשובת יוסף ל(-בר' וישלח לז,טו) ויִּש ֵ
ֵאמר מה־תְׁבקֵ ֽש :מרמזת לפי' [דברי דוד] (בר' וישב לז,טז) ש(השואל)מלאך היה ושליח הקדוש ברוך הוא (ושאל כדי) להכנס עמו בדבור זה
ל ֖
כמו גבי אדם הראשון שנאמר לו :איכה:
[זוהר מהדורת הסולם  -בראשית פרשת וישב מאמר את אחי אנכי מבקש אות קו]
(בר' וישב לז,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר אֶ ת-אַ ַחֶ֖י אָ נכ֣י ְמבַ ֑קּשׁ וגו'( .בר' וישב לז,יז) וַיּ֤אמֶ ר֣הָ אישׁ֣נ ְָסע֣ וּ֣מ ֔ ֶזּה֣וגו' ר' י ְׁהּודָׁה פָׁתח( ,שה"ש ח,א) ִּמ֤י י ִּתנְָׁך כ ְָׁׁא֣ח
ִּמי אֽ ְׁמ ָׁצאֲָך֤ בחּוץ א ָׁ ֣שקְָׁך֔ ג֖ם ֹלא־י ָׁב֥ ּוזּו לִּ ֽי .:האי ק ְָׁׁרא אֹוקְׁמּו ָׁה (הסבירו) חבְׁרי ָׁאֲ ,אבָׁל האי ק ְָׁׁרא (טט( :בר' וישב לז,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר אֶ ת-
יֹונ֖ק ְׁ
ִּ֔לי ֵ
ש ֵד֣י א ִּ ֑
ש ָׁלמָׁא דִּ ילֵיּה (הסולם :למלך שהשלום שלו ,הוא ז"א)( ,שה"ש ח,א) ִּמ֤י י ִּתנְָׁך כ ְָׁׁא֣ח ִּ֔לי ,כְׁיֹוסֵף על אֲחֹוי,
ש ָׁראֵל ֲא ָׁמרֹו לְׁמ ְׁלכָׁא דִּ ְׁ
אַ ַ ֶ֖חי)  ,כְׁנסת י ִּ ְׁ
אֶ ת-אַ ַחֶ֖י – מקף בורר בין משמע של אחוה זמנית של יוסף לכל אחיו מפני שליחות אביו ובין אחוה תמידית של יוסף אל אחיו למרות רמז
האזהרה של האיש .אהבה תמידית המומשלת בזוהר לאהבת השם לבני ישראל .אפשר שהמלה אָ נכ֣י מרמזת לקב"ה שבמלה זאת פתח את
מתן עשרת הדברות.
ְמבַ ֑קּשׁ  -אתנח מגביל ללמד כי כל מגמת יוסף הייתה לדרוש שלומם כבקשת אביו יעקב( .בר' וישב לז,יד) וי֣אמר ל֗ ֹו לְך־ ָׁ֨נא ְׁר ֵַּ֜אה את־שְׁל֤ ֹום
ַאחיָך וְׁאת־שְׁל֣ ֹום ה ֔צאן ו ֲהש ֵ ִּ֖בנִּי דָׁ ָׁ ֑בר .
ידה-נָּ ֣א .לשון ענוה- :נָּ ֣א .לשון בקשה֔ :לי.
[שכל טוב (בובר)] (בר' וישב לז,טז) ו ַ֕יּאמֶ ר אֶ ת-אַ ַחֶ֖י אָ נכ֣י ְמבַ קּ֑שׁ .כדי לראותם :הַ ָֽגּ ָ
יפה הֵ֥ם ר ָֽעים .כבר דרשנו איפא באל"ף ,ואיפה בה"א ,מה ביניהם:
בפירוש :א ֶ֖
פי'[-דברי דוד] (בר' וישב לז,טז) דהאיש אמר תחילה (לז,טו) ומה־תְׁ בקֵ ֽש :כלומר הרי הם חושבים על רעתך ,לאיזה צורך תבקשם ,על זה
אמר יוסף ב' דברים :האחד אֶ ת-אַ ַחֶ֖י (למרות האזהרה לחורשי רעה עליו) ,כלומר מצד אחי גם אם אפול לא ימלאו לבם להזיק לי כי לא
ישלחו ידם עלי .השנית 'הגידה לי כו'' ואלכה להם (למרות האזהרה למלא שליחות אביו),
ידה-נָּ ֣א – מלת "נא" יתירה כי יכול היה לכתוב "הגידה לי" ואז לרמז של מחשבת הרעה מהאחים משמעות תשובת
(בר' וישב לז,טז) הַ ָֽגּ ָ
יוסף היתה תגובה קשה .טעם מקף בצירוף מלת "נא" מרכך את המקובל שמלת "הגד" הוא לשון גידים וענין קשה ולפי [שכל טוב]
יוסף נשאר עניו ובוטח בה'.
֣א֣לי – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מונח מרבה משהו בתוך הלימודים האלו.
֔
ידה-נָּ
(בר' וישב לז,טז) הַ ָֽגּ ָ
יפה הֵ֥ם ר ָֽעים( .לימוד ב) השערה בפי'[-דברי דוד] יוסף מבקש לדעת מה האחים
(לימוד א) [שכל טוב (בובר)]֣ ֔לי .בפירוש :א ֶ֖
מתכננים עליו .הסבר אחר ע"פ [מאור ושמש] יוסף מבקש להראות לו מקום\מקומות (טט  -א) (הימצאות) הניצוצין (הקדושים) (טט  -ב)

ו(הימצאות)הנשמות הקדושים העשוקים אנכי מבקש (טט – ג כדי) לתקנם ולהעלותם מעמקי הקליפות.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.18

בראשית וישב לז,א (התשפ"א)

חיו֣וַיּ ְמצָ אֶ֖ם֣בְּ֣ד ָ ָֽתן:
֣א ְמ ֔רים֣נ ְל ָכֶ֖ה֣דּ ָת֑יְ נָה֣וַיּ ֤לֶ ְך֣יֹוסף֣אַ ַח ֣ר֣אֶ ֔ ָ
ה֣כּי֣שָׁ מַ ְעתּי ָֽ
֤
בראשית וישב לז,יז :וַיּ֤אמֶ ר֣הָ֣ אישׁ֣נ ְָסע֣ וּ֣מ ֔ ֶזּ
[רש"י] (לז,יז) נ ְָסע֣ וּ֣מ ֔ ֶזּה֣ -הסיעו עצמןח מן האחוה :נ ְל ָכֶ֖ה֣דּ ָת֑יְ נָה  -לבקש לך נכלי דתותט שימיתוך בהם .ולפי פשוטו שם מקום הוא ,ואין מקרא
יוצא מדי פשוטו[ :שפת"ח ח]  ...לכן פירש הסיעו עצמן מן האחוה ,פירש ורוצין להרגך ואל תלך לשם ,ומנא ליה לרש"י לפרש כן ,י"ל זה
בגימטרי' י"ב ,והכי פירושו נסעו מי"ב ,ר"ל אינם רוצים שיהיו י"ב ורוצין להרגך ולא יהיו אלא י"א דהיינו נסעו מז"ה ,אי נמי הוכחת רש"י ממלת
זה ,כלומר נסעו מזה שאתה אומר את אחי אנכי מבקש ,אבל הם נסעו מן האחוה:
[דבר מלכות וישב התשע"ט ,ע' רנט ,לקוטי שיחות לה ע'  , 171אדמו"ר ממ"ש] (בר' וישב לז,יז) וַיּ ֤לֶ ְך֣יֹוסף֣אַ ַח ֣ר֣אֶ ֔ ָחיו֣וַיּ ְמצָ ֶ֖אם֣
ְבּד ָ ָֽתן :כתב השל"ה :יוסף שמע לאביו  ...אע"פ שסכנה גדולה היתה לו .ואף על גב שאמרו רז"ל אם אביך אומר לך לחלל שבת לא
תשמע אליו כי אתה ואביך חייבים בכבודי – זה בדבר השיך לבין אדם לבין המקום .אבל בנוגע לעצמו מחיל אנפשיה לעשות רצון
אביו .עכ"ל .וצריך עיון ,שהרי אין נפשו של אדם קנינו אלא קנין הקב"ה ,שנאמר והנפשות לי הנה (טט :אין פסוק כזה) (ראה שולחן
ערוך אדמו"ר הזקן חו"מ הל' נזקי גוף ונפש ס"ד)(.ס"ד  ...ואפילו ישראל בעל עבירות כגון מומר לאכול נבלות לתיאבון מצוה להצילו
ואסור לעמוד על דמו ... .ס"ה (ע) והשבותו אותו בעצמו שאם גופו אובד מצוה להשיבו ולהצילו וכמו שמצות אבדת ממון היא

בטורח בלבד בלא הוצאת ממון אפילו לישראל כשר  ....כך מצות השבת אבדת הגוף והצלתו אינה אלא בטורח בלבד למומר .אלא
לישראל כשר חייבים להוציא ממון על הצלת לא תעמוד על דם רעך.

[אוצרות השו"ת  8אבן יקרה ח ב סי' צט ,שו"ע חו"מ סי' תכו הצלת נפש – כניסה למצב ספק סכנת חיים או אבר להצלת חבירו]

הא דאמרינן בגמ' פסחים ד"ח דהיכא דשכיח היזיקא ל"ש שלוחי מצוה אינם ניזוקים לא אמרינן הכי אלא בשאר מצות שלא החמירה
תורה להכניס את עצמו בספק סכנה כדי לקיים איזה מצוה מן המצות וממילא במקום דשכיח היזיקא ל"ש שלוחי מצוה כו' משא"כ
לענין הצלת נפש אדם דעיקר חובת המצוה להכניס את עצמו בסכנה כדי להציל את חבירו א"כ גם בזה שייך שלוחי מצוה אינם
ניזוקין.
[שם  ,היכל יצחק הרב י"א הלוי הרצוג הרב הראשי לא"י ,או"ח הלכות שבת ,סי' לט ,ע' צז] משיטת הירושלמי והפוסקים שחייב
אדם לסכן את עצמו כדי להציל חבירו.
[תנחומא וישב ב] שכם מקום מועד לפורענות.
[כתר יונתן] (לז,יז)  :וַיּ֤אמֶ ר֣הָ אישׁ֣נ ְָסע֣ וּ֣ מִ כאן כי שמעתי מאחרי הפרגוד שהנה מתחיל מהיום הזה שיעבוד מצרים ,ונאמר להם
בנבואה שהחִ וי מבקש לערוך עמם מערך מלחמה בעבור כן היו אומרים נלך לדותן וילך יוסף אחרי אחיו וימצאם בדותן:

העיר שכם הייתה של החוי .אפשר שהחוי רצה לנקום על הריגת העיר שכם .יוסף מצד מצוות אביו שאינה פיקוח נפש לא חייב להכניס
עצמו למקום סכנה .אבל מצד סיוע לאחיו במלחמה כדי להציל חבירו חייב ללכת להציל.
אפשר כי (בר' וישב לז,יז) וַיּ ֤לֶ ְך֣יֹוסף֣אַ ַח ֣ר֣אֶ ֔ ָחיו – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז
שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב .בפשט יוסף ממלא מצוות אביו למרות אזהרת המלאך שהאחים הסיעו עצמם מן
האחווה עמו .אבל היוצא מן הפשט כ[-תרגום יונתן] מלמד שהחוי הכין עצמו למלחמה ולכן האחים הכינו עצמם למלחמה ויוסף חייב
עצמו לעזור לאחיו ובזה שייך שלוחי מצוה אינם ניזוקין( .בר' וישב לז,יז) וַיּ ֤לֶ ְך֣יֹוסף֣אַ ַח ֣ר – מונח מרבה ,יוסף מרבה עזרת אביו לאחיו
מכוח היותו שליח אביו .
֣וַיּ ְמצָ אֶ֖ם – טפחא כשנוי ,ללא מרכא לפניה ,האפיון שלה עשוי להתפשט אל הכתוב לפניה ,הוא וכוח אביו מצאו מקום להשפיע על
תוצאות ההערכות למלחמה.
ְבּד ָ ָֽתן - :סלוק ,הגביל את החוי והחוי נסוג.

יתֹו :מכח יעקב ויוסף כפי שהוסבר ב(-לז,יז)
יהם֣וַיּ ְָֽתנ ְַכּלֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ֹו֣לַ הֲמ ָֽ
ק֣וּבטֶ ֶרם֣יקְ ַר֣ב֣אֲל ֔ ֶ
ְ
בראשית וישב לז,יח :וַיּ ְראֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ֹו֣מ ָר ֑ח
חלפה סכנת החוי והאחים במקום להודות לה' על הישועה הגדולה שהביא עמו יוסף ממשיכים בדחיית האחוה כנלמד ב(-בר' וישב לז,יח)
(לז,יח) וַיּ ְראֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ֹו – (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים כעין מדה כ"ב מל"ב מי דות "מדבר שחבירו (כאן שלפניו) מוכיח עליו".
תכנון הפגיעה ביוסף לא היה ברגע ראייתו אלא החל לפני כן .כפ'[רש"י] (לז,יז) נ ְָסע֣ וּ֣מ ֔ ֶזּה֣ -הסיעו עצמןח מן האחוה :נ ְל ָכֶ֖ה֣דּ ָת֑יְ נָה -
ט
לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם.
[שכל טוב (בובר)] (בר' וישב לז,יח) וַיּ ְראֵ֥֣וּ֣אתֶ֖ ֹו֣מ ָר ֑חק .חסר ו' ,והן שבעה חסר ו' במקרא ,וכולם למדרש ,וזה היה ברחוק מלא עיניהם:
יהם .בתוך ד' אמות:
וּבטֶ ֶרם֣יקְ ַר֣ב֣אֲל ֔ ֶ
(לז,יח) ְ
להלן נביא שתי דרכי פירוש בפסוק .בדרך אחת התנכלו להפחידו בשיסוי כלבים ואם הכלבים יכלוהו זה יוכיח כי אינו צדיק ויראה שחיות
פגעו בו .בדרך שניה האחים דנו את יוסף כמוסר אך התברר בבית הדין שהוא שקול בין המחייבים ובין המזכים ולכן קבלו עצת ראובן
להניחו בינתיים בבור ואח"כ עצת יהודה למכרו לישמעאלים.
דרך פירוש של הפחדה[ .אלשיך] (בר' וישב לז,יח)  ...אך כאשר בא יוסף אל אחיו בעצם אז ויפשיטו וכו' אך לא אחד בהם חפץ המיתו:
יתֹו שהשיסו בו את הכלבים שימיתוהו .ואחשבה על
והנה אמרו רבותינו ז"ל [בראשית רבה פד יד] (בר' וישב לז,יח) וַיּ ְָֽתנ ְַכּלֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ֹו֣לַ הֲמ ָֽ
פי דרכם כי הלא השלמים ההם את ה' היו יראים ולא ערבו אל לבם לשלוח יד בצדיק יסוד עולם ,אך התחכמו לו לגרות עליו את
הכלבים באומרם בזאת יבחן אם צדיק וישר הוא ולא חטא על הנפש בהביאו דבה רעה ,כי עשה למען יוכיחנו אבינו ,או אם נאץ האיש
הזה את ה' .כי אם שן בהמות תשולח בו ,אז יודע כי לא צדיק הוא ובעונו ימות וידנו אל תהי בו ,ואם לא נדעה .ולהפך יותר בזכותם
אחשבה כי לא נעלם מהם מאמרם ז"ל [פסחים קיח,א] על פסוק (שמ' מש' כג,א) ֹל֥ א תִּ ָׁ ֖שּׂא ֵ ֣שמע ָׁ ֑שוְׁא ,מכאן שהמוציא שם רע ראוי
שלִּכ֥ ּון א ֽתֹו :וסמיך ליה (שמ' מש' כג,א) ֹל֥ א תִּ ָׁ ֖שּׂא ֵ ֣שמע ָׁ ֑שוְׁא ,ויעשו לו כן:
להשליכו לכלבים שנאמר (שמ' מש' כב,ל) לכ֖לב ת ְׁ
ויתכן כי הם אמרו שלשה דברים .א .הנה דרך כלל (לדעתם יוסף) הוציא (שמ' מש' כג,א) ֵ ֣שמע ָׁ ֑שוְׁא וראוי להשליכו לכלבים .ולא נחטא ,כי
גמול ידיו יעשה לו וידינו אל תהי בו .ב .כי הלא האחת שבדבות הלא הוא על שנחשדנו על ידו על אבר מן החי .והנה מדה כנגד מדה
(הכלבים) יאכלוהו חי .ג .נשא פנינו אל יעקב אבינו באמור אליו ידינו לא שפכה את הדם הזה ,כי אם הכלבים עזי נפש לזר חשבוהו,
והיה בא לישא שה מהעדר ,ואכלוהו ויכלוהו ,והוא יבין לאשורו כי אין זה כי אם חרב (? הכוונה מפני) הביאו את דבתם רעה .אך לא
נעשתה עצתם ,כי ויהי ה' את יוסף ומוראו וחתיתו נפל עליהם (על הכלבים) כי צדיק וישר הוא ,ולא חרץ כלב עליו את לשונו:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יהם – פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים
וּבטֶ ֶרם֣יקְ ַר֣ב֣אֲל ֔ ֶ
דרך פירוש של בית דין (לז,יח) ְ

[תורת משה] (בר' וישב לז,יח) ע"פ פשוט יתבאר כי הם דנו אותו דיני נפשות כאשר בארתי במקום אחר ,וידעו כי כאשר יקרב אליהם
יהם כאשר אבאר ,ואמר (בר' וישב לז,יח) וַיּ ְראֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ֹו֣
יתחנן אליהם על נפשו וירך לבבם ,ע"כ התנכלו אותו להמיתו ְבטֶ ֶרם֣י ְק ַר֣ב֣אֲל ֔ ֶ
מ ָר ֑חק ,הכונה כאלו היה הוא רחוק מהם ולא אח קרוב בני אב א' רק כאלו הוא רוצח והוא (רחוק) מהם בתכלית הריחוק .והנה במדרש
יהם .ושוב אמר (בר' וישב לז,יט) ויא ְׁמ ֖רּו ִּא֣יש אל-
וּבטֶ ֶרם֣יקְ ַר֣ב֣אֲל ֔ ֶ
[בראשית רבה פד יד] איתא שהשיסו בו כלבים שימיתוהו (לז,יח) ְ
ֲֹלמֹות הלָׁז֖ה בָׁ ֽא׃ ועתיד להגיד לאביו .וכדי להמשיך ב' הענינים עם כוונת הכתוב אומר כי הנה לא מצאנו שיגלה
ָאחיו ִּה ֵ֗נה ב֛על הח ֥
ִּ ֑
הקדוש ברוך הוא שום דלטורין על אדם (וכמ"ש [סנהד' י"א ע"א] בעכן א"ל הקדוש ברוך הוא ליהושע וכי דלטור אני) ולכך לא הגיד לאברהם
על אודות ישמעאל ,וליצחק על אודות עשו ,וגם ליעקב על אודות יוסף שמכרוהו אחיו ,אמנם הנה אם היו הכלבים של יעקב שהיו עם צאנו
ממיתים את יוסף הי' יעקב מחוייב לקבל תשובה על זה לפי שנאמר (שמ' מש' כא,כט) וְׁגם־ ְׁבע ָָׁׁל֖יו יּומָׁ ֽת :אצל שור המועד (שהרג איש או
אשה) שחייב לקבל עליו כופרא כפרה (בעל השור המועד משלם כופר למשפחת הנהרג/ת) ,ובעבור זה הי' הקדוש ברוך הוא מודיע הדבר
ליעקב כדי שיעשה תשובה ע"ז ,ע"כ אמרו (בר' וישב לז,יט) ִּה ֵ֗נה ב֛על החֲֹלמ֥ ֹות הלָׁז֖ה בָׁ ֽא׃ ויגיד ליעקב (שהאחים שיסו בו כלבי הצאן) כדי
שיקבל תשובה על זה ,והם רצו שלא יודע הדבר ליעקב ,ע"כ (בר' וישב לז,כ) לְׁכ֣ ּו וְׁנה ְׁר ֵ֗גהּו ולא יודע הדבר ליעקב כנ"ל .וז"ש במדרש
ֲֹלמֹות הלָׁז֖ה בָׁ ֽא׃ ומשיאו לאביו.
ב֛על הח ֥
יתֹו וגו' .יראה דרמז לנו איך ישבו עליו בדין ,אלו מזכים ואלו מחייבים ,אלו חייבוהו
[תורת משה] (בר' וישב לז,יח) וַיּ ְָֽתנ ְַכּלֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ֹו֣לַ הֲמ ָֽ
ָארּור אפָׁם ִּכ֣י ָׁ֔עז ,וזה (לז,יח) וַיּ ְָֽתנ ְַכּלֵ֥ וּ֣
,ז)
מט
ויחי
'
בר
(
לבסוף
אמר
באמת
כאשר
אביהם
מיתה כרודף כי כל כוונתו בהבאת דיבה שיקללם
֤
קפו
יתֹו שחשבו מחשבותיו להמיתו ,והול"ל להמיתנו ,אך כ' סמ"ע (קפו כ"כ התויו"ט נדרים פ"י מ"ג ד"ה אביה ,בשם מהר"ל
אתֶ֖ ֹו֣לַ הֲמ ָֽ
מפראג - .וע"ע רמב"ן ויקרא י"ט ט"ז בסופו ).למה נקרא מסור ולא מוסר כי הוא מסור לכל ובסופו ליטול את שלו ,על כן אמר להמיתו וזה
וּבטֶ ֶרם֣יקְ ַר֣ב֣
לשון ויתנכלו אותו ,שדנו מחשבותי' המה כרודף להמיתם ויתחייב הוא מיתה ומסור נידון שלא בפניו ,על כן (לז,יח) ְ
ֲֹלמֹות הלָׁז֖ה בָׁ ֽא׃ שחלם למלוך עלינו וע"כ אין כונתו להמיתנו ואין לו דין מסור,
אֲל ֔ ֶ
יהם ,אך המזכים יאמרו (בר' וישב לז,יט) ִּה ֵ֗נה ב֛על הח ֥
ֲשר
ֲשיתם ֔לֹו כא ֥
וכשהי' ב"ד שקול המחייבין והמזכין בטחו בצדקתם שלא יבוא לידם שפיכת דם נקי כמש"כ [רמב"ן] (דב' שפ' יט,יט) וע ִּ ֣
ְָׁאחיו בטעם עדים זוממין שאם הרגו אינם נהרגים שמסתמא לא באה מכשול ליד סנהדרין לשפוך דם נקי,
ז ָׁ֖מם לע ֲ֣שֹות ל ִּ ֑
יהם -.פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים הם בפשט.
וּבטֶ ֶרם֣יקְ ַר֣ב֣אֲל ֔ ֶ
(לז,יח) ְ
(לימוד א) ע"פ [שכל טוב (בובר)] בתוך ד' אמות:
(לימוד ב) ע"פ [תורת משה] דנו את יוסף דיני נפשות שלא בפניו ,כי מוסר נידון שלא בפניו ,כי בפניו יתחנן אליהם על נפשו וירך
לבבם .והיו שני צדדים ( :א) המחייבים טענו שהוא מוסר כי הוא רודף אותם והוא בבחינת רוצח כי העבירות שהוא מספר עליהם
לאביו(מגלים עריות ואוכלים אבר מן החי) מחייבות עליהם למיתה והבא להרגך השכם להורגו (בשם [ר'חיים פלטיאל]) ,ולמרות
שהכלבים לא פגעו בו דבר שהעיד שהוא צדיק (בשם [אלשיך] ) ,חששו שיספר על השסוי לאביו ולא רצו שיודע הדבר ליעקב( .ב)
המזכים טענו שאין לו דין מוסר ואין כוונתו להרגם ,לכן יש להניחו.
ספורנו (בר' וישב לז,יח)...

בזה הודיע מה היה למו בהיות כלם צדיקים גמורים עד שהיו שמותם לפני ה' לזכרון איך נועדו לב יחדו להרוג את אחיהם או למכרו
ולא נחמו על הרעה כי גם כשאמרו אבל אשמים אנחנו על אחינו לא אמרו שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו אלא על אכזריותם
בהתחננו .והנה הגיד הכתוב כי ציירו בלבם וחשבו את יוסף לנוכל ומתנקש בנפשם להמיתם בעולם הזה או בעולם הבא או בשניהם
והתורה אמרה הבא להרגך כו' (סנהדרין עב א):
[בבלי סנהדרין עב,א] משנה .הבא במחתרת נידון על שם סופו .היה בא במחתרת ושבר את החבית ,אם יש לו דמים  -חייב ,אם אין לו
דמים פטור.
[רמב"ם הלכות גניבה פ"ט ה"ט] ומפני מה התירה תורה דמו של גנב אף על פי שבא על עסקי ממון לפי שחזקתו שאם עמד בעל הבית
בפניו ומנעו יהרגנו ונמצא * זה הנכנס לבית חבירו לגנוב כרודף אחר חבירו להרגו ולפיכך יהרג בין שהיה גדול בין שהיה קטן בין
זכר בין נקבה.
[ שולחן ערוך חושן משפט הלכות חובל בחבירו סימן תכה סעיף א] הגה{ :א} כל חייבי מיתות ב"ד בזמן הזה ,אין בידנו א]
להלקותן ב] או להגלותן ג] או להרגן ד] או לחבטן ,ה] אלא מנדין אותן ומבדילים אותן מן הקהל (טור ס"א בשם רב נטרונאי גאון) .ו]
וכל זה מצד הדין ,אבל אם רואין בית דין שהוא צורך שעה {ב} ומגדר מילתא ,יכולין לענוש במה שירצו (שם ובשם תשובת הגאון)
כמו שנתבאר לעיל סי' ב' .ז] ודוקא בדיני נפשות הצריכין בבית דין ,אבל הנהרגין בלא ב"ד נידונין גם עתה ,כמו שיתבאר (טור שם).
הרודף את חבירו להרג ו ,ח] {ג} א'} והזהירוהו ,והרי הוא רודף אחריו ,אפילו היה הרודף קטן{ ,ד} הרי כל ישראל מצווים להצילו
באבר מאברי הרודף ,ואם אינם יכולים לכוין ולא להצילו אלא א"כ יהרגו לרודף ,הרי אלו הורגים אותו ט] {ה} אף על פי שעדיין לא
הרג .הגה{ :ו} הבא במחתרת לגנוב גם כן דינ ו כרודף .י] ואם ידוע שלא בא רק על עסק ממון ,ואף אם יעמוד בעל הממון נגדו לא
יהרגהו ,אסור להרגו .ועיין בדברי הטור בסימן זה .יא] מי שמסכן רבים ,כגון {ז} שעוסק ב'} בזיופים במקום שהמלכיות מקפידות,
דינו כרודף ומותר למסרו למלכות (נימוקי מהר"מ מריזבורג) ,כמו שנתבאר לעיל סימן שפ"ח סי"ב.
(לז,יח) וַיּ ְָֽתנ ְַכּלֵ֥ וּ֣אתֶ֖ ֹו – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן כפ'[רש"י] (בר' וישב לז,יח) וַיּ ְָֽתנ ְַכּלֵ֥ וּ֣ -נתמלאו
נכלים וערמומיות[( :אלשיך] ו[-בית הלוי] ע"פ [פסחים קיח,א] התחכמו לבחון האם יוסף צדיק אמת לכן ניסו לפגוע בו שלא בידיהם
שלִּכ֥ ּון אתֽ ֹו :וסמיך ליה (שמ' מש' כג,א)
אלא כגון שסוי כלבים כי המוציא שם רע ראוי להשליכו לכלבים שנאמר (שמ' מש' כב,ל) לכ֖לב ת ְׁ
ֹל֥ א תִּ ָׁ ֖שּׂא ֵ ֣שמע ָׁ ֑שוְׁא),

יתֹו – סלוק כמגביל[ ,שפת"ח י] [מהרש"ל] פירש (ש֣ -אתֶ֖ ֹו) שגם יוסף היה בדעתו שיהרגוהו ,ועדיין בא להורות לך
(לז,יח) לַ הֲמ ָֽ
דלא תימא (שלא תאמר) שהוא והם היה דעתם להרוג את אדם אחר ,לכך אמר (רש"י שאתו הכוונה) אליו כלומר ליוסף שהוא והם
היה דעתם להרוג (רק) את יוסף .אבל פי'[אלשיך] (בר' וישב לז,יח)  ...אך כאשר בא יוסף אל אחיו בעצם אז ויפשיטו וכו' אך לא אחד
בהם חפץ המיתו :ע"פ [הכתב והקבלה] התכוונו להפחידו ולהפיל עליו אימת מות ,שיפסיק לרדוף אותם .ולזה לא אמר הכתוב
ויתנכלו עליו ,שמשמעותו להרגו בערמה באמת ולהיראות בנגלה לנקיים,
יתֹו – סלוק כמגביל ,את דרך ההמתה [שכל טוב (בובר)] (בר' וישב לז,יח)  ...ומה ת"ל (לז,יח) אתֶ֖ ֹו ,מלמד שלא הערימו
(לז,יח) לַ הֲמ ָֽ
יתֹו אתֶ֖ ֹו על יד כלבי הצאן ,לשסות בו הכלבים:
יתֹו אתֶ֖ ֹו בידים ,אלא לַ הֲמ ָֽ
לַ הֲמ ָֽ
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית מקץ מא,א( :התש"פ)

ֶ֖ת֣שֵׂ֥ר֣הָ א ָֽפים֣ :
֚ית֣שׂ ֣ר֣הַ טַּ בָּ ֔חים֣א ֕תי֣וְ א ַ
ַ
מ ר֣בּ
י֣בּמ ְשׁ ַ֣֗
בראשית מקץ מא,י :פַּ ְר ֶ֖עה֣קָ ַצ֣ף֣עַ ל־עֲבָ ָד֑יו֣וַיּ ֨תּן֣א ִׁ֜ת ְ

ד' מקץ ,נר ג' חנוכה ,כ"ז כסלו התש"פ
י֣בּמ ְשׁ ֗ ַמר – קדמא ואזלא כרמז לסדר ,רביע כרמז לארבע דברים .בתורת חב"ד כשעלה רצון מלפני הבורא לברוא
(בר' מקץ מא,י) וַיּ ֨תּן֣א ִׁ֜ת ְ
העולם מארבע סיבות( :ט(ו)בה (ראה להלן) =) טיב הטוב להיטיב ,אמיתות הבריאה הנובע מאמיתותו ,יתרון האור על החושך ,התאוה
הקב"ה שיהיה לו דירה בתחתונים .הבריאה החלה כהסבר הבא
פַּ ְרעֶ֖ה – פרע ה' העולמות ו -קָ ַצ֣ף (גי'  = 270או"ר האז"ן =  ) 63 + 207תחילה יצאו אורות דאזן (שער ההקדמות ,רב ח' וויטאל)
המלה אז"ן היא קוד קצר לצירוף שם הוי"ה שהגי' שלו מורכבת כך :יו"ד ה"י וא"ו ה"י (עולה ס"ג) פחות ה אחת עולה אז"ן.
ת֣שֵׂ֥ר֣הָ א ָֽפים ר"ת ש"ה א"ו ש"ה; ס"ת ר"ם י"ת ר"ם (צריך עיון)
(בר' מקץ מא,י)֣ ַשׂ֣ר֣הַ טַּ בָּ ֔חים֣א ֕תי֣וְ ֶ֖א ַ
הַ טַּ בָּ ֔חים = הַ טַּ בָּ֣ ֔חים =  = 58 + 16הט"ב אז"ן א ֕תי = ר"ד או"ר  ,במידת גורע ומוסיף נקבל ט(ו)ב"ה ר"ד או"ר אז"ן,
טובה ירידת אור אזן .תחילה יצאו אורות דאזן .מיעוט אורות שנים וכאן בפסוק אחד מרומזים שני אורות אז"ן .עוד רמז לחנוכה.
לא֣נ ָָֽמוּת׃ ֣
שּׁם֣וְ נ ְחיֶ ֶ֖ה֣וְ ֵ֥
ר֣בּמ ְצ ָר֑ים֣֣֣֣֣֣֣֣ ְרדוּ-שָׁ מָּ ה֣וְ שׁ ְברוָּ -ל ֣נוּ֣מ ֔ ָ
ְ
בראשית מקץ מב,ב :ו ַ֕יּאמֶ ר֣הנּ ֣ה֣שָׁ ֔ ַמ ְעתּי֣ ֵ֥כּי֣יֶשֶׁ -שֶׁ֖בֶ

הסבר הלכתי
טט  -אפשר שיוסף הבין מדבריהם שמטרת בואם למצרים היא רק להראות שהם זקוקים לתבואה,
[בבלי כתובות צז,א – ב] רב פפא החזיר שדה למוכר שאמר לו לפני המכירה כי מוכר לצורך קניית שוורים ,ולא עלה בידו לקנותם.
ונאמר כי עשה לפנים משורת הדין .הגמרא מביאה מעשה שהיה רעב בנהרדעא ומכרו בתיהם לקנית חיטה ובינתיים הגיעה ספינה שהייתה
מעוכבת והורה רב נחמן להחזיר המכירות לבעליהם כי באותה שעה עדיין היה להם תבואה וגו'
א' כביכול הלימוד אינו לזמן יוסף ושבטי י-ה אלא לעתיד לבוא ,כגון אם המוכר היה כנה כמו אחי יוסף והודיע לקונה מדוע הוא מוכר
ומטרת מכירתו לא התקיימה אז יש מקום למעשה החזרת המכר כמו [בבלי כתובות צז,א – ב] אמנם כאן המוכר מחזיר הכסף כי סבור
שקנייתם הייתה שלא לצורך.
אפשר שנלמד זאת בקל וחומר .מה קונה שלא צריך הסחורה מחזירים לו הכסף ,לא כל שכן למוכר שמכר מתוך אילוץ ולא התקיים
האילוץ שיחזירו לו הכסף.
(בר' מקץ מב,ב) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד שלושה נימוקים להחזרת כסף מהמוכר לקונה (א) אם לא עלה בידי המוכר להשתמש בכסף
למטרה שהצ יב לעצמו( .ב) מכירה בסברה שלא יהיה להם תבואה והתברר שהייתה טעות (ג) קונה מתוך אילוץ כלשהו אף על פי שאינו
צריך לקנין.
הסבר בפנימיות התורה
(בר' מקץ מב,ב) ו ַ֕יּאמֶ ר֣הנּ ֣ה֣שָׁ ֔ ַמ ְעתּי֣– זקף-גדול מונח זקף-קטן בין שני קיסרים ,יצא מהסדר הטבעי,
כי ע"פ [תורה שלמה] על (בר' וישב לז,ז) יעקב אבינו חלם את חלום פרעה וצוה לבניו לאגור תבואה והם מירחו ואגרו ותבואתם נרקבה
ואילו יוסף אגר התבואה בשבולים ולא מירח ותבואתו נתקיימה

[רש"י] (מב,א) וירא ,ראה באספקלריא של קדש שעדיין יש לו שבר במצרים ,ולא היתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף.
טט ראה באספקלריא של קדש  ...ולא היתה נבואה ממש
אפשר כי סדר הטעמים זקף-גדול זקף-קטן מרמז על ענין של גלוי רצון ה' אבל לא ב-נבואה ממש (נבואה ברורה) אלא באספקלריא של
קדש (בכעין מראה באור חוזר ו/או מבעד לפרגוד שרק מעט אור או מראה עובר בעדו ,כהבדל ראיה משמיעה)

אבל כאן החל שנוי בסדר הטבעי שלאדם בעצבות אין גלוי נבואה ,והמעט כאן יביא לשמחה ולתיקון
כאן מאז היעלמות יוסף לא היה ליעקב גלוי ברור מה' ועתה חל שנויֶ ,שֶׁ֖בֶ ר֣ -ר"ת שם בן רחל
ר֣בּמ ְצ ָר֑ים
ְ
י֣כּי֣יֶשֶׁ -שֶׁ֖בֶ
(בר' מקץ מב,ב) ו ַ֕יּאמֶ ר – זקף-גדול בתפקיד שלושה נימוקים לאמירה הנּ ֣ה֣שָׁ ֔ ַמ ְעתּ ֵ֥
(בר' מקץ מב,ב) יֶשֶׁ -שֶׁ֖בֶ ר – מקף כבורר בין משמעות לשבור אוכל (כבסיפא של הפסוק֣וְ שׁ ְברוָּ -ל ֣נוּ֣מ ֔ ָשּׁם) ובין משמעות של סבר ע"פ
[תורה שלמה ג] היינו תקוה כפ'[רש"י] יש לו שבר במצריםֶ ,שֶׁ֖בֶ ר֣ -ר"ת שם בן רחל
ר֣בּמ ְצ ָר֑ים֣שבר מצר ים של חטא אדה"ר תחילת
ְ
שׁבֶ ר במשמעותו הפשוטה שבירה .טט ורב יז"ז פיש הי"ו ֶשֶׁ֖בֶ
בפנימיות התורה ֶֶ֖֣
התיקון אל הגאולה השלימה ,התעוררות דלתתא .מבוסס על תבנית הטעמים וַיּ֕אמֶ ר֣הנּ ֣ה֣שָׁ ֔ ַמ ְעתּי֣ -זקף-גדול מונח זקף-קטן בין שני
קיסרים 23( ,פעם בתורה) כרמז לכעין יציאה מהסדר הטבעי ,כעין התעוררות גדולה מלמטה למעלה לבקש תיקון ,להפוך מדת הדין
למדת הרחמים ,לחדש השפעה ע"י תפילה של התעלות .
ה – מקף בתפקיד (א) כבורר בין משמעות "רדו" כהליכה במורד מארץ-ישראל הגבוהה מכל הארצות ובין
(בר' מקץ מב,ב) ְרדוּ-שָׁ מָּ ֣

ה  -ולא אמר לכומ ,רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים,
משמעות גי' רד"ו עולה  210שנים של גלות מצרים[ .רש"י] ְרדוּ-שָׁ מָּ ֣
ה לענין אחד כדי שמלת רדו תתפרש כגי'  210כפי' [שפת"ח מ]  ...והכי
כמנין רד"ו :מקף בתפקיד (ב) לחבר את שתי המלים ְרדוּ-שָׁ מָּ ֣
ה ,דהא אחר כך כתיב מ ֔ ָשּׁם  ,ואם כן הוה ליה למימר רדו ושברו לנו משם וגו' ,אלא לכך כתיב
קשה לרש"י למה צריך למכתב שָׁ מָּ ֣
ה לא מצינן למדרש מידי,
ה ,אבל בלא מלת שָׁ מָּ ֣
ה רוצה לפרש רד"ו שנים יהיו שָׁ מָּ ֣
שָׁ מָּ ֣
(בר' מקץ מב,ב) ְרדוּ-שָׁ מָּ ה֣וְ שׁ ְברוָּ -ל ֣נוּ֣מ ֔ ָשּׁם – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קן מרמז לשני לימודים( .לימוד א) [תורה שלמה יט] מיכן את
למד שכל הלוקח תבואה מן השוק ירוד הוא (ב"ר פצ"א) .לעומת המגדל תבואה שיש לו משלו( .לימוד ב) [תורה שלמה כ] שבו שברו
לנו מעט אוכל לפני אותם (היינו צאצאיכם) שכתוב בהם (דב' וא' ז,ז) "כי אתם המעט מכל העמים"
(בר' מקץ מב,ב) וְ נ ְחיֶ ֶ֖ה – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי (כאן ענוי הרעב ואחריו השעבוד יביאו לשנוי רוחני עמוק בבני ישראל)
[תורה שלמה כב] מפני מה נצרפו האבות (אברהם יצחק ויעקב) ברעבון? כדי שיזכו בניהם לתורה (מדרש שמואל פכ"ח)
(בר' מקץ מב,ב) וְ ֵ֥לא֣נ ָָֽמוּת – מרכא כרבוי סלוק כהגבלה[ ,תו"ש כב הערה] ע"פ רבינו בחיי שאפילו משתעבדין שיעבוד גדול ברבוי הצרות
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(רמוז במרכא) ,לא יכלו וימותו (רמוז בהגבלה של הסלוק) מתוך הצרות אבל יחיו באותו השבר כדרשו חז"ל "חצי אכלה בם" חצי כלים
והן אינם כלים.
בראשית מקץ מב,יא – יד:

יָך֣מ ַרגְּ ָֽלים׃ ֣
ְ
א ַנ ְ֔חנוּ֣לא-הָ יֵ֥וּ֣עֲבָ ֶ ֶ֖ד
נוּ֣בּ֣נֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָחֶ֖ד֣נָ ְ֑חנוּ֣כּנ ֣ים֣ ֲ
[יא]֣ כֻּ ֕ ָלּ ְ
אתם֣ל ְר ָֽאוֹת׃ ֣
א֣כּי-עֶ ְרוַ ֵ֥ת֣הָ ָא ֶֶ֖רץ֣בָּ ֶ ֵ֥
֑ם֣ל ָֽ
[יב] וַיֶּ֖אמֶ ר֣אֲל ֶה ֕
טן֣אֶ ת-אָ בינוּ֣הַ יּ֔ וֹם֣וְ הָ אֶ ָחֶ֖ד֣אינֶ ָֽנּוּ׃ ֣
ץ֣כּנָ ֑עַ ן֣וְ הנּ֨ה֣הַ קָּ֣ ֤
ֶ֖ד֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
נוּ֣בּנֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָח ְ
חים֣׀֣אֲנַ ְֵ֛ח ְ
וּ֣שׁנ ֣ים֣עָשָׂ ר ֣֩עֲבָ ֶ ֨דיָך֣אַ ֹ֧
אמ ֗ר ְ
[יג] וַיּ ְ
ר֣מ ַרגְּ ֵ֥לים֣אַ ֶ ָֽתּם׃ ֣
אמ ְ
ֲשׁר֣דּ ַבּ ְֹ֧רתּי֣אֲל ֶכ ֵ֛ם֣ל ֶ֖
֑ף֣הוּא֣א ֨ ֶ
[יד]֣֣ וַיֵּ֥אמֶ ר֣אֲל ֶהֶ֖ם֣יוֹס ֗
נוּ֣בּנֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָחֶ֖ד֣נָ ְ֑חנוּ֣  -נצנצה בהם רוח הקודש ,וכללוהו עמהם ,שאף הוא בן אביהם (ראה ב"ר צא,ז).
[רש"י] (בר' מקץ מב,יא) כֻּ ֕ ָלּ ְ
כֻּ ֕ ָלּנוּ  -זקף-גדול ,תפקיד בדרך הסוד האצלה רוחנית מהשמים לאדם ,כאן נצנצה בהם רוח הקדש .האצלה מכתר חכמה ובינה ליסוד

מלכות וגלויו הנבואי בעולם המעשה.
(בר' מקץ מב,יא) כֻּ ֕ ָלּנוּ  -זקף-גדול ,בתפקיד שלוש ,עשרה אחים שהגיעו למצרים הם בני איש אחד משלוש אמהות (לאה ,בלהה ,זלפה).
חים֣׀֣אֲנַ ְֵ֛חנוּ֣
אמ ֗רוּ  -רביע ,בתפקיד ארבע אמהות כאשר הם מציגים את משפחתם ְשׁנ ֣ים֣עָשָׂ ר ֣֩עֲבָ ֶ ֨דיָך֣אַ ֹ֧
לעומת (בר' מקץ מב,יג) וַיּ ְ
טן֣אֶ ת-אָ בינוּ֣הַ יּ֔ וֹם֣וְ הָ אֶ ָחֶ֖ד֣אינֶ ָֽנּוּ׃
ץ֣כּנָ ֑עַ ן֣וְ הנּ֨ה֣הַ קָּ ֤
ד֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
ח ְ
ְבּנֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָ ֶ֖

יָך֣מ ַרגְּ ָֽלים׃ ֣
ְ
ד
א ַנ ְ֔חנוּ֣לא-הָ יֵ֥וּ֣עֲבָ ֶ ֶ֖
נוּ֣בּנֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָחֶ֖ד֣נָ ְ֑חנוּ֣כּנ ֣ים֣ ֲ
(בר' מקץ מב,יא) כֻּ ֕ ָלּ ְ

כֻּ ֕ ָלּנוּ֣  -זקף-גדול ,ענין של שלוש פעולות ודרש [בעה"ט] ְבּנ ֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָחֶ֖ד֣נָ ְ֑חנוּ ,ולא אמר אנחנו רמז שאחד ממנו חסר ,נחנו ,ג'
ֲלּוצ֛ים ( ,איכה ג;מב) ֤נחְׁנּו פָׁשעְׁנּו ,וזהו שדרשו (ב"ר צא;ז) שאמרו
במסורת ,הכא ,ואידך (במ' מט' לב,לב) ֣נחְׁנּו נע ֲ֧בר ח ִּ
(א) נחנו נהרוג כל העיר אם לא יתנו לנו,
(ב) וזהו בשביל שנחנו פשענו בו
(ג) נחנו נעבור חלוצים להלחם אם לא יתנוהו לנו לפדותו:

ץ֣כּנָ ֑עַ ן֣
ֶ֖ד֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
נוּ֣בּנֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָח ְ
חים֣׀֣אֲנַ ְֵ֛ח ְ
וּ֣שׁנ ֣ים֣עָשָׂ ר ֣֩ עֲבָ ֶ ֨דיָך֣אַ ֹ֧
אמ ֗ר ְ
בראשית מקץ מב,יג :וַיּ ְ
טן֣אֶ ת-אָ בינוּ֣הַ יּ֔ וֹם֣וְ הָ אֶ ָחֶ֖ד֣אינֶ ָֽנּוּ׃ ֣
֣וְ ה ֨נּה֣הַ קָּ ֤

ץ֣כּנָ ֑עַ ן ופרט בתראה המפרט הפרט
ֶ֖ד֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
נוּ֣בּנֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָח ְ
חים֣׀֣אֲנַ ְֵ֛ח ְ
ר ֩ פרט קדמאה עֲבָ ֶ ֨דיָך כלל הצריך לפרט אַ ֹ֧
וּ֣שׁנ ֣ים֣עָ שָׂ ֣
אמ ֗ר ְ
וַיּ ְ
קדמאה
אמ ֗רוּ֣– רביע ְשׁנ ֣ים֣עָשָׂ ר ֣֩ -מונח תלישא-קטנה( ,א) מארבע אמהות (ב) כעין ארבע שיעורין ,חציצין ומחיצין
(בר' מקץ מב,יג) וַיּ ְ
(א) מארבע אמהות
אמ ֗רוּ֣– רביע ,אף שהם מארבע אמהות אמרו שהם ויוסף מאוחדים ע"פ [רש"י] (מב,יא) (כמו
ר ֩ פרט קדמאה וַיּ ְ
וּ֣שׁנ ֣ים֣עָ שָׂ ֣
אמ ֗ר ְ
וַיּ ְ
הנלמד ב[-ב"ר (תיאודור – אלבק) פר' צא]) נצנצה בהם רוח הקדש (ובפרט בתראה מתברר) וכללוהו עמהם שאף הוא בן
הוּא (מב,יג)
אביהם .לכן הם שנים עשר .ואפשר שבמידת סמוכים הנלמדת ב(-בר' מקץ מב,יד) יוסף מרמז להם בדבריו ש( -מב,יד)֣ ֗
הָ אֶ ָחֶ֖ד ש-אינֶ ָֽנּוּ׃
ץ֣כּנָ ֑עַ ן פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה
ֶ֖ד֣בּ ֶא ֶ֣ר ְ
נוּ֣בּנֵ֥י֣אישׁ-אֶ ָח ְ
חים֣׀֣אֲנַ ְֵ֛ח ְ
אַ ֹ֧
מצד אחד אחים  -דרגא פסק אנחנו  -תביר ,מחולקים ביניהם א' מצד אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם ,ב' מצד יחסם ליוסף
מצד אחר קריאה ללא פסק אחים אנחנו בני איש-אחד  -דרגא פסק תביר מרכא טפחא ,על כל פרט חל הענין המדובר בו ע"פ פי'
רש"י (מב,יא) נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם.
(ב) כעין ארבע שיעורין ,חציצין ומחיצין
וּ֣שׁנ ֣ים֣עָ שָׂ ר ֣֩ -רביע מונח תרסא  -כעין ארבע שיעורין  -אומדנא ,חציצין ומחיצין
אמ ֗ר ְ
(מב,יג) וַיּ ְ
(א) לפסוק (מב,יב) – עשרה שערים ,ע"פ [רש"י] נכנסו בעשרה שערי העיר במקום בשער אחד ,
(ב) לפסוק (מב,יד) ע"פ [רש"י] מדרשו (ב"ר צא,ז)
(א) אומדנא לממון לפדיון יוסף,
(ב) אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון ,להרוג או ליהרג,
(ג) שיעור שניים החריבו שכם
אמר ְמ ַרגְּ ֵ֥לים אַ ֶ ָֽתּם׃
ֲשׁר דּ ַבּ ְֹ֧רתּי אֲל ֶכ ֵ֛ם ל ֶ֖
בראשית מקץ מב,יד :וַיֵּ֥אמֶ ר אֲל ֶהֶ֖ם יוֹס֑ף ֗הוּא א ֨ ֶ

ֲשׁר דּ ַבּ ְֹ֧רתּי,
ֲשׁר דּ ַבּ ְֹ֧רתּי אֲל ֶכֵ֛ם  -הדבר א ֨ ֶ
֗הוּא – רביע ,ארבעה דברים אמר להם יוסף כמדרש שמביא [רש"י] (בר' מקץ מב,יד) ֗הוּא א ֨ ֶ
שאתם מרגלים֗ ,הוּא האמת והנכון; זה לפי פשוטו .ומדרשו (ב"ר צא,ז) :אמר להם( :טט  -א) ואילו מצאתם אותו ויפסקו עליכם ממון,
תפדוהו? אמרו לו :הין( .טט  -ב) ואם יאמרו לכם שלא יחזירוהו בשום ממון ,מה תעשו? אמרו לו :לכך באנו ,או להרוג או ליהרג.
ֲשׁר דּ ַבּ ְֹ֧רתּי אֲל ֶכ ֵ֛ם  -להרוג את בני העיר באתם! (טט  -ד) מנחש אני בגביע שלי ,ששנים מכם החריבו כרך
אמר להם( :טט  -ג) ֗הוּא א ֨ ֶ
גדול של שכם.
ֲשׁר דּ ַבּ ְֹ֧רתּי אֲל ֶכֵ֛ם .אותו האחד שאתם אומרים שאיננו ואינכם
או נאמר כי הדבר הרביעי הוא כפי' [ספורנו] (בר' מקץ מב,יד) ֗הוּא א ֨ ֶ
מפרשים אנה הלך הוא שהלך בעצתכם להגיד מה שראיתם או שהסכמתם כדי לרגל כמו שאמרתי:
תבנית הטעמים הפותחת פסוק זה (בר' מקץ מב,יד) וַיֵּ֥אמֶ ר אֲל ֶהֶ֖ם – (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד דרישת סמוכים ,כעין מידה מל"ב מידות
(כב) מדבר שחבירו (הכתוב לפניו) מוכיח עליו ,היינו שדברים מהכתוב הקודם משפיעים על הנלמד בפסוק זה .לכן אפשר לפרש כך:
ֲשׁר דּ ַבּ ְֹ֧רתּי אֲל ֶכֵ֛ם
האחד שאיננו (המגיע לכאן מהפסוק הקודם (בר' מקץ מב,יג)) ֗הוּא֣זה 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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית מקץ מא,א( :התשפ"א)

יקץ֣פַּ ְר ָֽעה:
יאת֣֣וַיּ ַ ֶ֖
֚ת֣שׁ֣בַ ע֣הַ פָּ ֔רֹות֣יְ ֵ֥פת֣הַ מַּ ְר ֶאֶ֖ה֣וְ הַ ְבּר ֑
שׂר֣א ֶ
ֹות֣רע֤ ֹות֣הַ מַּ ְראֶ ה֣וְ ַד ֣קּת֣הַ בָּ ֔ ָ
ָ
אכ ְ֣לנָה֣הַ פָּ ֗ר
בראשית מקץ מא,ד :וַתּ ַ

אכ ְ֣לנָה֣הַ פָּ ֗רֹות֣ – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים מרומזים בכתוב זה( ,לימוד א) כאן שבע שנות
(בר' מקץ מא,ד) וַתּ ַ
אכ ְ֣לנָה֣הַ פָּ ֗רֹות֣ -על דעתי הוא סימן שיאכלו (שבע) שני הרעב את
השובע נאכלות בשבע שנות הרעב כפ' [רמב"ן] (בר' מקץ מא,ד) וַתּ ַ
ש ִּנ֣ים הט ֔בֹות( ,בר' מקץ מא,לו) ְׁו ָׁה ָׁ֨יה ה ָׁ֤אכל ְׁל ִּפקָׁדֹון
(שבע) שנות השובע ,ומזה למד יוסף לאמר לפרעה (בר' מקץ מא,לה) ְׁוי ִּ ְׁקב ְׁ֗צּו את־כָׁל־אכל ה ָׁ
ָׁל ָׁ֔ארץ לְׁשבע ש ְֵׁנ֣י הָׁרָׁ ָׁ֔עב ,כי ראה שהפר ות והשבלים הטובות תבואנה אל קרב הרעות .ואיננה עצה ,כי הליועץ למלך נתנוהו (בשלב זה)?,
ִּי־ב֣אּו
שּׂבָׁע ,פתרון (בר' מקץ מא,לא) וְֹׁל֤ א נֹודע כ ָׁ
רק בפתרון החלום אמר כן( .בר' מקץ מא,ל) ְׁונִּש ְׁ֥כח כָׁל־השּׂ ָׁ ָׁ֖בע( ,בר' מקץ מא,לא) ְׁוֹלֽא־יִּּו ָׁ֤דע ה ָׁ
אל־ ִּק ְׁר ֔בנ ָׁה ּומ ְׁראֵיה֣ן ֔רע ,כי ראה ש(הפרות הרעות) לא היו באכילתן בריאות וטובות ,רק היו להן למחיה ,אילו לא אכלו אותן היו מתות
בכחשיהן .ולא כדברי [רש"י] שאמר ונשכח כל השבע ,הוא פתרון הבליעה:
אכ ְ֣לנָה֣הַ פָּ ֗רֹות .כן נראה לו שפתחו פיהן ובלעו את הבריאות:
ַתּ ַ
(לימוד ב ו-ג) נקדים ונביא את [שכל טוב (בובר)] (בר' מקץ מא,ד) ו ֣
יקץ֣פַּ ְר ָֽעה .זה סיפור
יאת֣֣ .שעלו בתחלה :וַיּ ַ ֶ֖
֚ת֣שׁ֣בַ ע֣הַ פָּ ֔רֹות֣יְ ֵ֥פת֣הַ מַּ ְר ֶ ֶ֖אה֣וְ הַ ְבּר ֑
שׂר .שעלו לבסוף :א ֶ
ָרע֤ ֹות֣הַ מַּ ְראֶ ה֣וְ ַד ֣קּת֣הַ בָּ ֔ ָ
אכ ְ֣לנָה֣ -סימן שתהא כל שמחת השובע (של שבע השנים הראשונות) נשכחתו בימי הרעב
הסדרן :כפ'[רש"י] ו[-רד"ק] (בר' מקץ מא,ד) וַתּ ַ
(בשבע שנות הרעב)

אכ ְ֣לנָה֣הַ פָּ ֗רֹות יש לפרש בשני פירושים ,האחד שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב,
[שפת"ח ו] דקשה לרש"י ד( -מא,ד) וַתּ ַ
והשני שהוא סימן שיהא לבריות מאכל בימי הרעב ,וזה סימן טוב הוא ,ועל זה פירש הוא סימן שתהא וכו' .וזה הפירוש אמת דהא
אכ ְ֣לנָה ,הוה ליה למימר ותבלענה (כמו
מצינו לקמן בהדיא שיוסף פתר אותו כן ,ומהרש"ל פירש דקשה לרש"י למה אמר (מא,ד) וַתּ ַ
שפי'[שכל טוב]) ,כי אין לשון אכילה שייך לומר על בעלי חיים זה את זה ,לכך מפרש סימן וכו' עד כאן לשונו:

שׂר – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז
(בר' מקץ מא,ד) ָרע֤ ֹות֣הַ מַּ ְראֶ ה֣וְ ַד ֣קּת֣הַ בָּ ֔ ָ
שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .אפשר שזה לפי [שפת"ח ו] (לימוד א) שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב,
(כמו בליעה שאינה ניכרת וזה היפוך הטובה שקדמה) (לימוד ב) אפשר שהוא הפשט שהוא סימן שיהא לבריות מאכל בימי הרעב ,וב-
ִּי־ב֣אּו אל־ ִּק ְׁר ֔בנ ָׁה פרעה משלים את מה שלא כתוב כאן (מא,ד) ,שהאכילה הייתה כדי חיותם ולא מעבר לכך.
(בר' מקץ מא,כא) וְֹׁל֤ א נֹודע כ ָׁ
שב ֳִּל֣ים הד ֔קת
חלום השבלים הוא על המאכל משנות השובע הלא משביע בשנות הרעב וזה אחד הפירושים ל(-בר' מקץ מא,כד) ותִּ בְׁלעְׁן ָׁ ה ִּ
שב ֳִּל֖ים הט ֑בֹות פרעה משלים את מה שלא כתוב כאן (מא,ד).
אֵ ֛ת ֥שבע ה ֽ ִּ
לפי [שפת"ח ו] על פ'[רש"י] (לימוד א זה ב' מהארבע) שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב( ,היפוך הטובה) (לימוד ב זה
אכ ְ֣לנָה֣
ג'מהארבע) אפשר שהוא הפשט שהוא סימן שיהא לבריות מאכל בימי הרעב( ,לימוד ד) [העמק דבר] (בר' מקץ מא,ד) וַתּ ַ
הַ פָּ ֗רֹות .לא כתיב שבע הפרות כמו דכתיב בפרות הטובות ,אלא סתם פר ות שתים הנה ,דשתי שנים הראשונות אכלו יגיע שבע

שנים הטובות ,ואח"כ הועיל מעט ביאת יעקב למצרים שלא תכרת ברעב:,
֚ת֣שׁ֣בַ ע֣הַ פָּ ֔רֹות – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח)
שׂר֣א ֶ
(בר' מקץ מא,ד) ָרע֤ ֹות֣הַ מַּ ְראֶ ה֣וְ ַד ֣קּת֣הַ בָּ ֔ ָ
בתפקיד היק ש .זה אחד הרמזים איך יוסף הקיש מחלום על פרות אל בני אדם .פרות היו הכח המניע במצרים ובעולם ,ויש להאכילם
כדי שיבצעו תפקידם .מראן הרע רמז על הצורך לקבץ מזון שנות השובע כדי שבני אדם ובהמותיהם יתקימו בשנות הרעב.
יאת֣– אתנח מגביל בריאות כפי'[רמב"ן] כדי מחיה שלא למות בכחשיהן.
(בר' מקץ מא,ד) וְ הַ ְבּר ֑

יקץ֣פַּ ְר ָֽעה :כדי שיתבונן ולא
אכ ְ֣לנָה֣הַ פָּ ֗רֹות :לבסוף (בר' מקץ מא,ל) ְׁוכִּלָׁ ֥ה הָׁרָׁ ָׁ ֖עב את־הָׁאָׁ ֽרץ :מא,ד) וַיּ ַ ֶ֖
[בכור שור] (בר' מקץ מא,ד) וַתּ ַ
יקץ֣פַּ ְר ָֽעה -
ישכח מקצת הדברים על ידי ערבוב החלומות ,אם היה רואה ולא ייקץ בינתים .אבל לדעת [רשב"ם] (בר' מקץ מא,ד) וַיּ ַ ֶ֖
ויישן מיד ויחלום וגו' .בין שינה מעט לשינה שנייה רגיל חלום להתחלף לעניין אחר ועדיין אינו נותן לב להבין שזה חלום הוא עד
יקץ֣פַּ ְר ָֽעה לבסוף והנה חלום ,אבל עד עתה לא ידע:
שנגמרה שינתו וניעור לגמרי ואז וַיּ ַ ֶ֖

יקץ֣פַּ ְר ָֽעה – טפחא בתפקיד שנוי ,לפי [רשב"ם] השנוי הוא שבדרך כלל נושא החלום מתחלף אחרי יקיצה והירדמות.
(בר' מקץ מא,ד) וַיּ ַ ֶ֖
אבל בחלום פרעה הנושא חזר על עצמו אחרי ההירדמות השניה ורק ב-בר' מקץ מא,ז) וי ִּ֥יקץ פ ְׁר ֖עה (ביקיצה השניה הבין) ְׁוהִּנֵ ֥ה ֲחלֹֽום:
שזכר חלומו עם שנויים ,ויש אומרים שזכר אבל סיפר עם שנויים כדי לבדוק את הפותרים .ויוסף תיקן את סיפורו ומזה ידע פרעה
שיוסף בעל יכולות רוחניות מיוחדות.
(בר' מקץ מא,ד) וַיּ ַ ֶ֖יקץ֣פַּ ְר ָֽעה – סלוק זכרון מוגבל של חלומותיו.

֑ה֣כּי־נ ַַשּׁ֤ני֣אֱֹלהים֣אֶ ת־כָּ ל־֣עֲמָ ֔לי֣וְ אֶ֖ת֣כָּ ל־בֵּ֥ית֣אָ ָֽבי:
ֹור֣מנ ֶַשּׁ ָֽ
ְ
ת־שׁם֣הַ ְבּכֶ֖
ֵ֥
רא֣יֹוסֵ֛ף֣אֶ
ק ָ ֵ֥
בראשית מקץ מא,נא :וַיּ ְ֣
ים֣בּ ֶא ֵֶ֥רץ֣עָ נְ ָֽיי:
ְ
ֱֹלה
ם֣כּי־ה ְפ ַ ֵ֥רני֣א ֶ֖
בראשית מקץ מא,נב :וְ אֵ֛ת֣שֵׁ֥ם֣הַ שּׁנֶ֖י֣קָ ָר֣א֣אֶ ְפ ָר֑י ָֽ
ים ( ...בר' מקץ מא,נב)
[דבר מלכות מקץ התשע"ח ,ע' רעג ,ליקוטי שיחות טו ,אדמו"ר ממ"ש ע' ( ]433בר' מקץ מא,נא) ָֽכּי־נ ַַשּׁ֤ני֣אֱֹלה ֣
ֱֹלהים ְ .מנ ֶַשּׁ ֑ה֣– יוסף חשש שבסביבה המצרית הטמאה ישכח את בית אביו ויאבד את צדקתו וקריאת שם זה הזכירה
ָֽכּי־ה ְפ ַ ֵ֥רני֣א ֶ֖
לו תמיד סכנה זו ,וכך הצליח להתגבר ולא לשכוח .אֶ ְפ ָר֑ים֣– מורה על שלב שני ונעלה יותר .לא זו בלבד שמצרים לא השפיעה עליו

לרעה אלא היא עצמה הביאה לפריון והתעלות רוחנית בבחינת יתרון האור מתוך החושך.
(בר' מקץ מא,נא) ְמנ ֶַשּׁ֑ה֣– אתנח להגביל את יוסף מלשכוח בית אביו ואמונתו.
(בר' מקץ מא,נב)֣אֶ֣ ְפ ָר֑ים֣– אתנח להגביל את השפעת מצרים על יוסף ע"י שהוא יתעלה בלימוד התורה שלמד מיעקב.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ן֣הנָּה׃ ֣
ט ָֽ
יכֵ֥ם֣הַ קָּ ֶ֖
ה֣כּי֣אםְ -בּבֵ֛ וֹא֣אֲח ֶ
ֹ֧
בראשית מקץ מב,טוְ :בּזֶ֖את֣תּבָּ ח֑נוּ֣ח֤י֣פַ ְרעה֣אם-תּ ְצא֣ וּ֣מ ֔ ֶזּ
ְבּזֶ֖את֣תּבָּ ח֑נוּ  -טפחא אתנח ,תבנית טעמים של "שמע ישראל" ,גי' ְבּזֶ֖את֣עולה  ,410גי' שמע עולה  410 , 410פסוקים בתורה פותחים

בטעם טפחא ואחריו אתנח כמו "שמע ישראל" או מונח אתנח כמו "בראשית ברא אלקים".
אחד התפקידים של תבניות אלו מלמד על קשרים לנושא קבלת עול מלכות שמים ע"י ישראל והעמים ומה קורה כשאין קבלת עול מלכות
שמים ,קשר לבריאה ,התחדשות הבריאה ,אחדות עם הבורא.
מס' פסוקים בתורה  5846כאשר מחלקים מספר זה ב 410-התוצאה עולה  14.2585ובעיגול זה  14.26שזה במלים י"ד הוי"ה .המקבל
עול מלכת שמים ,ה' משגיח עליו בהשגחה פרטית .התמדה במצוות שמע ישראל ,מקימים קומת השכינה ויוצאים מגלות בכלל( .קצת ע"פ
אור המאיר פורסם בדבר מלכות מקץ התשע"ד)
[הארת מספר  ,410הרב יקותיאל זלמן פיש הי"ו] (א' אח"מ ,ד' אייר התשע"ז  30אפר' )17
שָׁמעְׁתִּ י מֵר' ז ְׁל ָׁמן פִּישר שליט"א שטעם ִּט ְׁפחָׁא אתְׁ נחְׁתָׁא מֹופִּיע ְׁבכָׁל התֹורָׁ ה ְׁ 410פ ָׁעמִּים ,שזה הגימטריא של "בזאת" וכמו שרואים טעם
ִּט ְׁפחָׁא אתְׁ נחְׁתָׁא בפסוק (בר' מקץ מב ,טו) " ְבּזֶ֖את֣תּבָּ ח֑נוּ" וכן שרואים טעם ִּט ְׁפחָׁא אתְׁ נחְׁתָׁא בפסוק (דב' וא' ו ,ד) " ְשׁ ַמֶ֖ע֣י ְשׂ ָרא֑ל֣יְ הוָ ֵ֥"ה֣
֑ים֣את֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים֣
ֵ֥
אשׁית֣בָּ ָר֣א֣אֱֹלה
חד" כי שמע בגימטריא  .410וכן רואים טעם ִּט ְׁפחָׁא אתְׁנחְׁתָׁ א בפסוק (בר' א ,א) "בְּר ֶ֖
ֱֹלהינוּ֣יְ הוָ ֵ֥"ה֣אֶ ָ ָֽ
א ֶ֖
וְ אֵ֥ת֣הָ ָ ָֽא ֶרץ" .והמספר  410נרמז באותיות י"ת של בראשית .וְׁנ ְִּׁראה ְׁל ָׁבאֵר את הקשר של ִּמסְׁפר ִּ 410ל ְׁט ָׁעמִּים אֵלּו ,דְׁ מּובָׁא בְׁרמ"ד וָׁואלִּי
(ספר הלי קוטים ע' שלו) ט ְִּׁרחָׁא סֹוד הטרח וְׁה ָׁעמָׁל ש ֲע ֵמלִּים ד ְׁרגִּין קדִּישִּין לעֲשֹות הזִּּוּוג ה ְׁמ ֻבקָׁשִּ ,מ ְׁפנֵי ה ְׁקלִּפֹות המִּתְׁ מ ְׁצעִּים .וְַׁאחֲרי ָׁה י ָׁבא
שעִּים עֹוד אֵינָׁם .וְׁרֹואִּים ש ְׁט ָׁעמִּים אֵלּו מְׁס ְׁמלִּים את סילוק הקליפות מהמלכות ,וְׁזה הּסֹוד של ִּמסְׁפר 410
אתְׁ נח כְׁשי ִּתמּו ֲח ָׁטאִּים מִּן הָָׁארץ ּורְׁ ָׁ
שמִּינִּי ,קָׁדֹושַ ,אחת,
שמִּינִּי שמסלק את הקליפות מהמלכות ,כי  410הוא המספר של שמות עולם השמיניְׁ ,דרֹורְׁ ,
שמסמל את העולם ה ְׁ
שע ִָּׁרים' ְׁל ָׁה ֲא ִּריז"ל (רצב) ִּהנֵה נִּתְׁ ָׁבאֵר שמֵהבִּינ ָׁה ּולְׁמ ְׁעלָׁה אֵין שּום ֲאחִּיז ָׁה אל ה ְׁק ִּלפָׁהְׁ .וכֵן מּו ָׁבא ְׁבסֵפר 'מלְׁאְך
שכָׁן .בִּ'מְׁבֹוא ְׁ
קשט ,שקטִּ ,מ ְׁ
שמִּינִּי שכֻלֹו קדשְׁ .וכֵן עֹולם
הב ְִּׁרית' ל'בן אִּיש חי' (פ' אמור) שמִּלּוי הָׁאֹות חֵי"ת ְׁבגִּימט ְִּׁרי ָׁא קֹודשּ .ומְׁבָאר לִּדְׁ ב ֵָׁרינּו דְׁ מִּלּוי החֵי"ת ְׁמרמֵז על ה ְׁ
שּׂטָׁן ְׁבגִּימט ְִּׁרי ָׁא י ֵש מ"ט .וכן מובא בגר"א (משלי טז ,ד) לְׁה ִּּסט ְָׁׁרא ַאח ֲָׁרא אֵינֹו רק
שמִּינִּי נִּק ְָׁׁרא קֹודשְׁ .וכֵן מּובָׁא ְׁבסֵפר 'זרע קדש' ש ָׁ
היֹובֵל ה ְׁ
מ"ט שע ֲֵרי ֻטמְָׁאה ,שער ה ֲח ִּמשִּים אֵין לֹו ,וְׁזהּו "כל פָׁעל ה' למ ֲענ ֵהּו וְׁגם רָׁ שָׁע לְׁיֹום ָׁרעָׁה"" ,כל ָׁפעל" ,הּוא נ' שע ֲֵרי בִּינ ָׁה" ,וְׁגם רָׁ שָׁע" ,הּוא
ִּכּורי ֲענָׁבִּים",
מ"ט שע ֲֵרי ֻטמְָׁאהְׁ .וכֵן מּובָׁא ְׁבסֵפר 'אֱמּונת עִּתיָך' (תשנ"ז ע' רפב) ְׁבשֵם הר"ש אֹוסְׁטֹופלער על הכָׁתּוב "וְׁהיָׁמִּים יְׁמֵי ב ֵ
שהָׁאֹותִּיֹות שבָׁאֹות קדם ה ִּמלָׁה ֲענָׁבִּם הֵן ס ָׁמאֵלּ ,ומְׁבָאר לִּדְׁ ב ֵָׁרינּו ד ֲענָׁבִּים וְׁיי ִּן ,מְׁס ְׁמלִּים את ִּמ ְׁספָׁר שבעָׁ .לכֵן הָׁאֹותִּ יֹות שקדם ֲענָׁבִּים הֵן ס ָׁמאֵל,
שכִּינ ָׁה ְׁקדֹושָׁה ְׁבגִּימט ְִּׁרי ָׁא שְׁמֹונה מֵאֹות ,דִּ ְׁב ִּמ ְׁספָׁר שְׁמֹונה י ֵש רק
ל ְִּׁרמז שעד ָׁה ֲענָׁבִּים השיָׁכִּים ל ִּמ ְׁספָׁר שבע ,נִּ ְׁמצָׁא ס ָׁמאֵל ,וְֹׁלא לְַׁאחר ִּמכֵןְׁ .וכֵן ְׁ
ְׁהֹורא דְׁ יֹוסֵף ש ִּמסְׁפר
נֹורא ְׁבגִּימט ְִּׁרי ָׁא ְׁ . 888וכֵן מּובָׁא ְׁבסֵפר 'נ ָׁ
שכִּינָׁה קְׁדֹושָׁהְׁ .וכֵן שָׁמעְׁתִּי מֵהרה"ג ר' ַאבְׁרָׁ הָׁם אגָׁשִּי שליט"א ששגְׁבֵנּו טהֲרֵ נּו ָׁ
ְׁ
שמִּינִּיְׁ .וכֵן ְׁ 410בגִּימט ְִּׁרי ָׁא ָאבֹות או ֵא ִּלי ָׁהּו ָׁמשִּיחְׁ ,כפִּי שנְׁ ָׁבאֵר
שנִּים שעָׁמד הבי ִּת ה ִָּׁראשֹון בגלל שהּוא ְׁבחִּינת בִּינָׁה המְׁסמלת את ה ְׁ
ָׁ 410
שמִּינִּי ִּבזְׁכּות ָאבֹות.
שאֹור הגְׁ ֻאלָׁה בָׁא מֵה ְׁ
י֣לָךֶ֖ ֣כָּ ל־הַ יּ ָָֽמים֣ :
ֵ֥את ְ
֣יו֣לפָ ֔ ֶ֣ניָך֣וְ חָ ָט ָֽ
ם־לא֣הֲביא ֤תיו֣א ֨ ֶליָך֣וְ הצַּ גְ תּ ְ
֨
י֣תּבַ קְ ֶשׁ֑נּוּ֣֣֣֣֣֣֣א
֣אעֶ ְר ֶ֔בנּוּ֣מיּ ֶָ֖ד ְ
בראשית מקץ מג,טָֽ ָ :אנכי ֶ ָֽ
[דבר מלכות מקץ התשע"ח ,ע' עב ,ע"פ ליקוטי שיחות אדמו"ר ממ"ש חלק ל ע'  215ואילך] בבבא בתרא (קעג,ב) איתא "אמר רב
י֣תּבַ ְק ֶשׁ ֑נּוּ  ,ואף שנדחו דבריו בגמרא שם ,הובאה ילפותא (לימוד) זו בכמה
בנּוּ֣מיּ ֶָ֖ד ְ
֣אעֶ ְר ֶ֔
הונא מנין לערב דמשתעבד ,דכתיב ָ ָֽאנכי ֶ ָֽ
מקומות (רש"י גיטין (נ,א) ,מרדכי בבא מציעא פרק ז' ,בית יוסף טור חושן משפט סימן קכט ,ועוד).

ויש לעין בזה ,דלכאורה יהודה לא היה ערב על החוב אלא הוא היה הלוה עצמו ,ואם כן איך ילפינן מזה דין ערבות (ועיין גם בגירסת
השאילתות (שאילתא לא) בגמרא שם)?
ויש לומר שאין הכונה שאצל יהודה היה דין ערבות ,אלא דמאחר שיהודה הגדיר את התחיבותו ליעקב בשם ערבות ,ילפינן מזה שגם
חיוב הערב למלוה הוא באותו גדר של התחיבות יהודה ליעקב.
דהנה גדר שעבוד ערב יש לבאר בשני אופנים( .א) דהשעבוד שיך רק לחוב ,שמשעבד עצמו לשלם חובו של הלוה( .ב) הערב עומד
במקום הלוה ממש ,דכשם שיש שעבוד הגוף על הלוה לשלם חובו (דפריעת בעל חוב מצוה)  ,מלבד שעבוד ממון ,כך חל שעבוד
הגוף על הערב שעומד במקומו.
ועל-פי-זה יש לומר דילפינן מיהודה שגדר שעבוד הערב הוא באופן השני ,שהרי יהודה שעבד נפשו לגמרי ,וכלשון רש"י (ויגש
מד,לב) "ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה מב' עולמות" ,וילפינן מזה שגם אצל הערב השעבוד הוא שעבוד הגוף ,דעומד
במקום הלוה ממש.
֣אעֶ ְר ֶ֔בנּוּ -פשטא זקף-קטן ,שתי דרשות בפשט הכתוב ,כהסבר [ליקוטי שיחות ,חלק ל] גדר שעבוד ערב יש לבאר
(בר' מקץ מג,ט) ָ ָֽאנכי ֶ ָֽ
בשני אופנים( .א) דהשעבוד שיך רק לחוב ,שמשעבד עצמו לשלם חובו של הלוה( .ב) הערב עומד במקום הלוה ממש ,דכשם שיש
שעבוד הגוף על הלוה לשלם חובו (דפריעת בעל חוב מצוה)  ,מלבד שעבוד ממון ,כך חל שעבוד הגוף על הערב שעומד במקומו.
מיּ ֶָ֖די֣תְּ֣בַ קְ ֶשׁ֑נּוּ – טפחא אתנח ,טפחא ללא מרכא בתפקיד שנוי וטעם אתנח בתפקיד הגבלה ללמד מיהודה שגדר שעבוד הערב הוא
באופן השני ,שעבוד הגוף ולא רק חיוב לשלם החוב.

בראשית מקץ מג,י:
ֲמים׃ תבנית טעמים מלאה של בראשית א,א וכן רישא  14אותיות כמו שם ,וסיפא 17
ה֣שׁ ְֶ֖בנוּ֣ ֶז ֵ֥ה֣פַ ע ָ ָֽ
תּ ַ
נוּ֣כּי-עַ ָ ֵ֥
ֶ֖כּי֣לוּל ֣א֣ה ְתמַ ְה ָמ ְ֑ה ָֽ
אותיות ושם  14אותיות .ארבע עשרה אותיות זה כמו גי' דו"ד רמז למלך המשיח 17 .אותיות זה גי' י"ז עולה גי' א' ה' ו' ה' כמו ר"ת של
א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ.
ה֣שׁ ְֶ֖בנוּ֣ ֶז ֵ֥ה ,ס"ת שם בן ארבע ,לומר שהשם מלוה לצדיקיםֶ֖ :כּי֣לוּל ֣א֣ה ְתמַ ְה ָמ ְ֑הנוּ֣– ר"ת כל"ה  -כלַה – התורה
עַתּ ַ
[בעה"ט] ָֽכּיֵ֥ ָ -
ה֣שׁ ְֶ֖בנוּ֣ ֶז ֵ֥ה֣פַ ע ָ ֲָֽמים – ס"ת י-ה-ו-ה
תּ ַ
הכלה  ,כלה – סיום מעשי בראשית ָֽכּי-עַ ָ ֵ֥
בדרך חסידות – תשובה פעמים – יוה"כ  ...לולא – אותיות אלו"ל
בדרך פנימיות וסוד :לולא חטא אדה"ר הבריאה היי תה מגיעה לתיקונה מיד ,אבל החטא גרם לעולם "לרעוד" כ"ו (גי' הוי') דורות עד מתן
תורה – כלַה ואז כלה מעשי בראשית
ֲמים היינו שתי פעמים שם הוי' זהו שם ב"ן המבטא צירוף הוי' בעולם המעשה.
פַ ע ָ ָֽ
בתורת האר"י לסוף ו' אלפים שנה יגיע תיקון ראשון של י' ספירות דיושר – כלים שמהותם רוח בכל העולמות בכל עולם ועולם (כלים
דרוח ,אור פנימי שבהם ,אור מקיף שלהם).
תיקון זה ישוב שוב בסוף האלף השביעי ,בסוף האלף השמיני ,בסוף האלף התשיעי .בכל תיקון י' ספירות דיושר בכל עולם מתעלים בדרגות
תיקון שני יהיה תיקון י' ספירות דעיגולים – כלים שמהותם נפש בכל העולמות בכל עולם ועולם (כלים דנפש ,אור פנימי שבהם ,אור מקיף
שלהם) .כלים שמהותם נפש מזדככים ומתעלים למקורם לדרגת השלימות.
תיקון י' ספירות דעיגולים – כלים שמהותם נפש יהיה בסוף האלף העשירי ,או אולי במקביל לתיקון י' ספירות דיושר – כלים שמהותם רוח
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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בראשית ויגש מד,יח( :התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ֶ֖ב֣אֹו־אח:
ָ ָֽ
ֵ֥ם֣א
אמר֣הֲישׁ־לָ ֶכ ָ
בראשית ויגש מד,יט֣:אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל֣אֶ ת־עֲבָ ָ ֶ֖דיו֣ל ֑

ֶ֖ב֣אֹו־אח .תדע שבעלילה באת עלינו,
ָ ָֽ
ֵ֥ם֣א
אמר .בלשון קשה :הֲישׁ־לָ ֶכ ָ
דיו֣ל ֑
[שכל טוב (בובר)] (בר' ויגש מד,יט) אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל֣אֶ ת־עֲבָ ָ ֶ֖
(כמו פ'רש"י (בר' ג,ט) על פניית ה' לאדם הראשון ,יודע היה יוסף את כל המעשה אלא להיכנס עמם בדברים) שהרי כמה מדינות באו לכאן לשבור
אוכל ,כלום שאלת אותם ליוחסין כמו ששאלת אותנו ,שמא בתך אנו מבקשין ,אף על פי כן לא כחדנו ממך דבר (אפשר שספרו על

מכירת יוסף ,על כתונת הפסים הטבולה בדם גדי,על צער אביהם ,על צערם ,ולפי המדרשים ספרו שבאו לחפשו:
(בר' ויגש מד,יט) אֶ ת־עֲבָ ָ ֶ֖דיו – מקף כבורר בין עבדים קנין אדם ובין עבדים במשמע של דוברים מתוך התבטלות לאיש שפונים אליו.
ב֣אֹו־אח (ב)
ָ ָֽ
ֵ֥ם֣א
אמר֣הֲישׁ־לָ ֶכ ָ ֶ֖
דיו – טפחא ללא מרכא לפניה (א) כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ל ֑
(בר' ויגש מד,יט) אֶ ת־עֲבָ ָ ֶ֖
האפיון המשותף מתפשט אל הכתוב לפניה (בר' ויגש מד,יט) אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל
֣מ ַרגְּ ל֣ים֣אַ ֔ ֶתּם֣
הסבר ל[-שכל טוב (בובר)] (בר' ויגש מד,יט) תדע שבעלילה באת עלינו מה הייתה העלילה? (בר' מקץ מב,ט) וַיּ֤אמֶ ר֣אֲלהֶ ם ְ
אתם[ :רש"י] (שם) שהרי נכנסתם בעשרה שערי העיר ,למה לא נכנסתם בשער אחד? וכתוצאה מההאשמה
ל ְראֵ֛ ֹות֣אֶ ת־עֶ ְרוַ ֵ֥ת֣הָ ָא ֶֶ֖רץ֣בָּ ֶ ָֽ
החמורה נאלצנו לספר על המשפחה שלנו.
אמר .בלשון קשה( :ובזה נכנסת עמנו בדברים)
(בר' ויגש מד,יט) אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל֣(בעלילה – כדי להכנס עמנו בדברים) אֶ ת־עֲבָ ָ ֶ֖דיו֣ל ֑
ֶ֖ב֣אֹו־אח:
ָ ָֽ
ֵ֥ם֣א
הֲישׁ־לָ ֶכ ָ

(בר' ויגש מד,יט) אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל – מונח זקף-קטן ,מונח מרבה את טעם זקף-קטן ללמד על יותר ממהלך פרשנות אחד ,ובכל מהלך שני
לימודים מתפקיד זקף-קטן המרמז לשני לימודים,
(מהלך א) (בר' ויגש מד,יט) אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מונח לפני זקף-קטן בתפקיד הרחבת לפחות אחד
מן הלימודים האלה.
[מדרש תנחומא (ורשא) ויגש ה] (בר' ויגש מד,יט)  ...אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל֣אֶ ת־עֲבָ ָ ֶ֖דיו ,א"ל (יהודה ליוסף) מתחילה בעלילה (בלי פרוט) באת עלינו

(לעומת) מכמה מדינות ירדו למצרים לשבור אוכל ולא שאלת אחד מהן ,וכו'
( ...כאן בא פרוט העלילה) אמר ליה יהודה ליוסף תדע שמתחלה לא באת עלינו אלא בעלילות( ,עלילה ראשונה) בתחילה אמרת לנו
מרגלים אתם ,שניה אמרת לראות את ערות הארץ באתם (עלילה שניה היא הרחבה של העלילה הראשונה) ,שלישית גביע גנבתם (עלילה שניה
השונה לגמרי מהעלילה הראשונה וההרחבה שלה),
ֶ֖ב֣אֹו־אח בדרך מוסר ע"פ [תורה שלמה עב מדרש הביאור]
ָ ָֽ
ֵ֥ם֣א
(מהלך ב) (בר' ויגש מד,יט) הֲ ישׁ־לָ ֶכ ָ
(לימוד א) ההלכתם בדרך אברהם אבינו שהציל את לו ט בן אחיו ואילו היה אחיו על אחת כמה וכמה .והאם היה לכם רגשי אחוה

וחמלה על אחד .ואתם נחלקתם לשלושה חלקים בענין מה לעשות עם יוסף בבור ללא אחוה וללא חמלה עליו ועל אביו .מקצת
מכם אומרין נהרגנו ומקצת אומרין נשליכנו לבור שיש בו נחשים ועקרבים כדי שישכו אותו וימות ,ומקצת אמרו לכו ונמכרנו
לישמעאלים ,ולא השגחתם לא על רצון המקום ולא על רצון אביכם.

(לימוד ב) שהוא הפשט
הֲישׁ־לָ ֶכֵ֥ם – מקף כבורר בין תשובה על מסירות נפש למשפחתם ובין תשובה שמגלה שאין להם מסירות נפש.
ֵ֥ם֣אֶ֖ב – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הע שויה להתרחב ,כאן הרחבה מיעקב לאבות כאן במיוחד על אברהם
הֲישׁ־לָ ֶכ ָ
ומסירות נפשו על לוט בן אחיו.
אֹו־אח – מקף כבורר האם יאמרו שיש להם אח והם באחוה עמו ולכן באו לחפשו ולהשיבו אל אביו ,ובין תשובה המכחישה אחוותם
ָ ָֽ
לאותו אח.
חיו֣ ֔מת֣וַיּוּ ָ֨תר֣הֹ֧ וּא֣ ְלבַ ֵ֛דּוֹ֣ ְלאמֶּ֖ וֹ֣וְ אָ ֵ֥ביו֣אֲה ָֽבוֹ:
נוּ֣ ָא֣ב֣ז ָ֔קן֣וְ יֶ ֵ֥לֶ ד֣זְ קֻ נֶ֖ים֣קָ ָט ֑ן֣֣֣֣֣֣֣֣וְ אָ ֣
ֶשׁ־ל ֣
ָ֣֨
ר֣אֶ ל־אֲד ֔ני֣י
בראשית ויגש מד,כ :וַנּאמֶ ֣
רוב הגירסאות הן וְ אָ ח֣יו֣ ֔מת – (אתנח) מונח זקף-קטן
יו֣מת – (אתנח) קדמא ואזלא .מנחת שי לא מעיר דבר על פסוק זה.
גירסת שו"ת בר-אילן שמקורה בתנ"ך כת"י לנינגרד ומאגנס היא וְ אָ ֨ח ִׁ֜
ֹו֣לאמֶּ֖ ֹו֣וְ אָ ֵ֥ביו֣אֲה ָֽבֹו:
וּא֣לבַ ֵ֛דּ ְ
ְ
יו֣מת֣וַיּוּ ָ֨תר֣הֹ֧
֣א֣ב֣ז ָ֔קן֣וְ יֶ ֵ֥לֶ ד֣זְ קֻ נֶ֖ים֣קָ ָט ֑ן֣֣֣֣֣֣֣֣וְ אָ ֨ח ִׁ֜
ֶשׁ־לנוּ ָ
ָ֨
בראשית ויגש מד,כ :וַנּאמֶ ר֣אֶ ל־אֲד ֔ני֣י
יו֣מת.
֣א֣ב֣ז ָ֔קן֣וְ יֶ ֵ֥לֶ ד֣זְ קֻ נֶ֖ים֣קָ ָט ֑ן .כלומר אחרון הוא וקטן שבאחים :וְ אָ ֨ח ִׁ֜
ֶשׁ־לנוּ ָ
ָ֨
ר֣ אֶ ל־אֲד ֔ני֣י
[שכל טוב (בובר)] (בר' ויגש מד,כ) וַנּאמֶ ֣

אפשר אדם כיהודה אומר דבר שאינו ברור לו ,אלא כיון שהרחיק נדוד ואיננו ,הרי הוא חשוב כמו מת ,ודומה לדבר (תה' לא,יג) ָ֭נִּשְׁכחְׁתִּ י
ֹו֣לאמֶּ֖ ֹו .לא שאמו היא בחיים אלא אין מאמו בן אחר זולתו ,ודומה לדבר (שה"ש ו,ט) ַאח֥ת
וּא֣לבַ ֵ֛דּ ְ
ְ
כ ְֵׁמ֣ת מ ִֵּל֑ב( :בר' ויגש מד,כ) וַיּוּ ָ֨תר֣הֹ֧
הִּיא ְׁל ִּא ָׁ֔מּה( :בר' ויגש מד,כ) וְ אָ ֵ֥ביו֣אֲה ָֽבֹו :שזוכר בו מעשה אמו:
[בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צג] (בר' ויגש מד,יח) ִּכ֥י כ ָׁ֖מֹוָך כְׁפרְׁ עֽה :מה פרעה גוזר ואינו מקיים אף את גוזר ואין

את מקיים ,מה פרעה להוט אחר זכרים אף את להוט אחר זכרים ,מה פרעה מלך ואת שני לו כך אבא מלך בארץ כנען ואני שני לו ,ואם
שולף אני חרבי ,ממך אני מתחיל ובפרעה אני מסיים ,אילו אמ' מפ רעה אני מתחיל וממך אני מסיים היה מניחו ,כיון שאמ' ממך אני
מתחיל רמז למנשה ורפש חד רפיש וזעת כל פלטין (בעט בעיטה אחת וזז כל הארמון) ,אמ' ווי דין רפיש מן דבית אבא (זו בעיטה של בית
ישראל) ,כיון דחמא מילייא כן ,שרי משתעי מילין רכיכין (בר' ויגש מד,יט) אֲדנ ֣י֣שָׁ ַ֔אל( ,בר' ויגש מד,כ) וַנּאמֶ ר֣אֶ ל־אֲדנ֔י .אמ' ר' חייא בר
בא כל הדברים שאת קורא שדבר יהודה ליוסף בפני אחיו עד שאת מגיע (בר' ויגש מה,א) ְׁוֹלֽא־י ָׁ֨כל יֹו ֵַּ֜סף ְׁלהִּתְׁ א ֵ֗פק היה בהם פיוס ליוסף
ופיוס לאחיו ופיוס לבנימין ,פיוס ליוסף ,ראו היאך (יהודה) נותן נפשו על בניה של רחל ,פיוס לאחיו ,אמ' ראו היאך הוא נותן נפשו על
אחיו ,פיוס לבנימין ,אמ' לו כשם שנתתי נפשי על אחיך (יוסף שמנע הריגתו ע"י מכירתו) כך אני נותן נפשי עליך.
אמר֣אֶ ל־אֲדנ֔י – מקף בורר בין יחס תקיף ליחס מפייס ,כמרמז על תפנית ביחס יהודה ליוסף מיחס תקיף ליחס מפייס
(בר' ויגש מד,כ) וַנּ ֶ

(בר' ויגש מד,כ) וַנּאמֶ ר֣אֶ ל־אֲדנ֔י – פשטא זקף-קטן ,שני לימודים בפשט (א) אמ' ר' חייא בר בא כל הדברים שאת קורא שדבר יהודה
ליוסף בפני אחיו היה בהם פיוס ליוסף ופיוס לאחיו ופיוס לבנימין( ,ב) [מלבי"ם] (מד,כ) במסיח לפי תומו מבלי שאלה ,שמזה
תדע איך הוא (בנימין) מפונק ורך מכמה טעמים.
֣א֣ב֣ז ָ֔קן – [תורה שלמה עג הערה] ואין אב אלא הקב"ה שהוא אב לכל העולם ,ואמרו בשמו"ר פ"ל ס"ה ואין
ֶשׁ־לנוּ ָ
ָ֨
(בר' ויגש מד,כ) י
אב אלא הקב"ה שנאמר ואתה ה' אבינו אתה ואם התורה שנאמר ואל תטוש תורת אמך .וְ יֶ ֵ֥לֶ ד֣זְ קֻ נֶ֖ים דורש על התורה שקדמה אלפים
שנה לבריאת העולם.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

77/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

נוּ – כתוב יתר כי היה יכול לכתוב "לנו" בלבד .מקף כבורר בין המשמעויות של "יש-לנו" (א) הקב"ה (ב) יעקב אביהם.
ֶשׁ־ל ֣
ָ֨
(מד,כ) י
כאשר המשמעות היא הקב"ה אז (מד,כ) ז ָ֔קן – זקף-קטן מרמז לשני דברים (א) לקב"ה (ב) לתורהָ .א֣ב – מונח מרבה אפיון מסוים
בלפחות אחד משני הדברים .אפשר שכאן מרמז ש -הקב"ה שהוא אב לכל העולם
כאשר המשמעות היא יעקב אז (מד,כ) ז ָ֔קן – זקף-קטן מרמז לשני דברים (א) גיל ,חכמה ,לא יוליד עוד (ב) אי חזרת בנימין תפגע בו עד
כדי שתפרח נשמתו.
(מד,כ) וְ יֶ ֵ֥לֶ ד֣זְ קֻ נֶ֖ים – מרכא טפחא ,כיתור לרבות ע"פ [מלבי"ם] (מד,כ) ש(אביו)מפנקו יותר מיתר בניו .אפשר שפינוק זה מתרבה על
פינוק יוסף שהיה ילד זקונים לפני בנימין.
(מד,כ) קָ ָט ֑ן – אתנח כמגביל ,את הפינוק והגעגוע אליו במיוחד לעומת אחיו הגדולים כפי' [מלבי"ם] (מד,כ) ויגעגע עליו יותר מגדול.
יו֣מת]] אדם וודיי (איש אמת,
אמר֣אֶ ל־אֲד ֔ני֣יֶשׁ־לָ֨ נוּ ָ֣א֣ב֣ז ָ֔קן] [וגו' [וְ אָ ֨ח ִׁ֜
[בראשית רבה (תיאודור -אלבק) פרשת ויגש פרשה צג] (מד,כ) [ וַנּ ֶ
יו֣מת ,אלא כך אמר יהודה ,אם אני אומר לו קיים הוא ,אומר לי לך והביאו
ג"א אדם גדול) כיהודה יאמר דבר שאינו ברור לו ,ואמר וְ אָ ֨ח ִׁ֜
יו֣מת.
כדרך שאמר לי על בנימן לפיכך אמר לו וְ אָ ֨ח ִׁ֜
[שכל טוב (בובר)] (מד,כ) אלא כיון שהרחיק נדוד ואיננו ,הרי הוא חשוב כמו מת ,ודומה לדבר (תה' לא,יג) ָ֭נִּשְׁכחְׁתִּ י כ ְֵׁמ֣ת מ ִֵּל֑ב ֝ ָׁה ִּ֗ייתִּי ִּכ ְׁכ ִּל֥י
ֹו֣לאמֶּ֖ ֹו  .לא שאמו היא בחיים אלא אין מאמו בן אחר זולתו ,ודומה לדבר (שה"ש ו,ט) ַאח֥ת הִּיא ְׁל ִּא ָׁ֔מּה:
וּא֣לבַ ֵ֛דּ ְ
ְ
אבֵ ֽד( :מד,כ) וַיּוּ ָ֨תר֣הֹ֧
(מד,כ) וְ אָ ֵ֥ביו֣אֲה ָֽבֹו .שזוכר בו מעשה אמו:
[תו"ש הערה עד] [כתב יד תנחומא] איתא כך אמר להם יוסף (לשבטים) אתם אמרתם שאחיו של זה מת ,אמרו הן ,הרהר אל לבו שמא

הם שקרנים ,אמר להם ראיתם אותו מת ,אמרו לו הן ,אמר להם עמדתם על קברו ,אמרו לו הן ,נתתם עפר על פיו ,אמרו לו לאו ,אמר
בלבו עדיין הם עומדים בצדקתם .שכל דבריהם אמת שהניחו אותו עני ,ועני חשוב כמת ,ועמדו על קברי כשהייתי בבור ,אבל לא נתנו
עפר על פי .אמר להם אתם מכזבים שאתם אומרים שהוא מת ,אינו מת שהרי מכרתם אותו ,אני אקראנו ואביאנו לפניכם.
[תו"ש הערה עד] [שכ"ט] אפשר אדם כיהודה יאמר דבר שאינו ברור לו ,אלא כיון שהרחיק נדוד ואיננו ,הרי הוא חשוב כמו מת.
ודומה לדבר (תה' לא,יג) ָ֭נִּשְׁכחְׁתִּ י כ ְֵׁמ֣ת מ ִֵּל֑ב .וכ"כ בספר מנחה בלולה כי הבלתי נמצא זה כ"ב שנים יחשב למת .ובס' משך חכמה סוף
בראשית מעיר בענין זה מגמ' כתובות כ"ב באומרת ברי לי ופרש"י אין לבי נוקפי שברי לי אילו היה (בעלי) קיים היה בא( .אמנם
הראשונים הר"ן והריטב"א ההרא"ה בשטמ"ק דחו פירש"י דברי זה ל א חשובה ידיעה לאפוקי נפשא מספיקא (להוציא עצמה מהספק
שבעלה לא קיים) ).ולפ"ז גם אחי יוסף חשבו אלו היה יוסף קיים היה מודיע לאביו .ובפי' הר"י מוינה כותב בשם רי"ח תימא צדיק גדול
כיוסף צער את אביו ולא הודיעו מיד כי הוא חי ושליט בכל הארץ .ויש לתרץ אלו היה עושה כך כל אחיו היו בורחים זה למזרח וזה
למערב מפני הבושה .אבל עתה לקחן בדברים מעט מעט ובנחת שלא יתביישו וכוונתו היתה לטובה .וראה לעיל פל"ז אות קעז .ע"פ

[פדר"א פל"ח] האחים הגידו לראובן (שהציע להכניסו לבור והלך לשרת אביו) שמכרו את יוסף והגידו לו דבר החרם שהחרימו כל אחד
מהם ,שלא יספר לאף אחד ,והמספר יהרג בחרב .ושמע ראובן ושתק וכיון שהיו צבור והיו בני אב אחד נהג בחרמם .ומפני שראובן לא היה
בשעת החרם שיתפו שכינה עמהם להשלים לעשרה ,לכן גם שכינה לא גילתה אות חיים ברור מיוסף.
יו֣מת – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט .ואין בכלל אלא מה שיש בפרט .הכלל כאן הוא "שנוי מהאמת".
ח ִׁ֜
(מד,כ) וְ אָ ֣֨
ֹו֣לאמֶּ֖ ֹו – דרגא תביר טפחא.
וּא֣לבַ ֵ֛דּ ְ
ְ
והפרטים אחריו( ,פרט א) וַיּוּ ָ֨תר – קדמא (פרט ב) הֹ֧
ָתר – קדמא מלמד על ענין מקדים שבעצם מלמד מהו הכלל ,ע"פ [רש"י] מפני
מוצעים הסברים אחדים ל(-פרט א) (הסבר א) (מד,כ) וַיּוּ ֣֨
היראה היה מוציא דבר שקר [תו"ש עה ובהערה עד] שמפני דרכי השלום מותר לשנות [מדרש] .שתי סיבות אלו "לשנוי מהאמת"
מתאימים גם לגרסה וְ אָ ח֣יו֣ ֔מת – מונח זקף-קטן ,במצב סכנת חיים כמו שהעמיד יוסף את אחיו כאן ,זקף-קטן מלמד על שני דברים
שמותר בהם לשנות מהאמת :מפני היראה ,מפני דרכי שלום.
הענין המקדים ב(-הסבר א) הוא שנוי מכוון מהאמת "מפני היראה" "מפני דרכי שלום".
(פרט א) (הסבר ב) (מד,כ) וַיּוּ ָ֨תר – קדמא מלמד על ענין מקדים ,זאת קבוצת הסיבות שהביאו את אחי יוסף לסבור שהוא מת.
שהרחיק נדוד ואיננו ,הרי הוא חשוב כמו מת .הבלתי נמצא זה כ"ב שנים יחשב למת .אלו היה יוסף קיים היה מודיע לאביו.
הענין המקדים ב(-הסבר ב) הוא שנוי בשגגה (העלם ידיעה) מהאמת "מפני היראה" "מפני דרכי שלום".
(פרט א) (הסבר ג) [רבינו בחיי] (בר' וישלח לג,י) ה רואה פני השרים והשופטים שהמנהג להקדימם במנחה .ודרשו רז"ל[ :סוטה מא
ֱֹלהים ו ִּת ְׁרצֵ ֽנִּי,
ב) ,אמר רבי יוחנן מותר להחניף את הרשעים בעוה"ז ,שנאמר (בר' וישלח לג,י) ָׁר ִּא֣יתִּ י פ ָׁ֗ניָך (של עשו) כ ְִּׁר ֛את פְׁנֵ ֥י א ִּ ֖
ָתר – קדמא מלמד על ענין מקדים ,זה החרם שהחרימו את כל האחים שהיו נוכחים בשעת הורדת יוסף
(פרט א) (הסבר ד) (מד,כ) וַיּוּ ֣֨
לבור ,וגם את השכינה ,לבל יספרו על המעשה לאיש בעולם( .הסבר ד) הוא המניע לשנוי המכוון ב(-הסבר א,ג) ולשגגה ב(-הסבר ב)

ֹו֣לאמֶּ֖ ֹו – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין
וּא֣לבַ ֵ֛דּ ְ
ְ֣
מוצעים הסברים אחדים ל(-פרט ב) (הסבר א) (מד,כ) הֹ֧
ושעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו תת-ענין .כאן מה היו השינויים מפני היראה ודרכי השלום.
ע"פ [תו"ש הערה עד] [מבוא תנחומא ישן צד סו ].והעתיקו ב[-הדר זקנים] שעל כל שאלה של יוסף בחקירתו את יהודה וגם את
יו֣מת על אותן שאלות ענו אותן תשובות.
שאר השבטים על אומרם (מד,כ) וְ אָ ֨ח ִׁ֜
יו֣מת אמר לו יוסף (ליהודה) ראיתו מת ,אמר לו מת ,עמדת על קברו ,אמר לו הן ,נתת עפר על עיניו או
[מדרש אגדה] (מד,כ) וְ אָ ֨ח ִׁ֜
נתתם עפר על פיו ,אמר(ו) לו לא ,אמר יוסף ולמה תשקר (אתם מכזבים) ,הנה יוסף אצלי (אני אקראנו ואביאנו לפניכם).
ֹו֣לאמֶּ֖ ֹו – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין ושכולם מצטרפים לאותו תת-
וּא֣לבַ ֵ֛דּ ְ
ְ
(פרט ב) (הסבר ב) (מד,כ) הֹ֧
ענין .כאן זאת קבוצת הסיבות שהביאו את אחי יוסף לסבור שהוא מת.
(בר' ויגש מד,כ) וְ אָ ֵ֥ביו֣אֲה ָֽבֹו - :מרכא מרבה סלוק מגביל .ביחד כעין רבוי סיבות להגבלת ה"שנוי מהאמת" "מפני היראה" ו"מפני דרכי
שלום"[ .משנה גיטין פ"ה,מ"ח] ואלו דברים אמרו מפני דרכי שלום [ ...משנה ט]  ...אין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו
אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום:
[רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת בבא מציעא כג,ב] אילו בני אדם נבראו במדת האמת בלבד יבואו לידי קטטה .אמנם אי

יתנהגו כל כולו עפ"י מדת השלום יבואו לידי שקרים .והתשובה היא "אמת מארץ תצמח" כלומר דהתורה שהיא אמת שהקב"ה הוריד
משמים לארץ מגדירה ומכוונת את האדם מתי לנהוג עפ"י מדת האמת ומתי לנהוג עפ"י מדת השלום.

יו֣מת או וְ אָ ח֣יו֣ ֔מת .תבניות
המדרשים שהובאו על קטע פסוק זה עוסקים בהרחבה בדין ודברים שהיו בין יוסף ובין אחיו על (מד,כ) וְ אָ ֨ח ִׁ֜
ֹו֣לאמֶּ֖ ֹו וְ אָ ֵ֥ביו֣אֲה ָֽבֹו :לכאורה ללא קשר לתוכן.
וּא֣לבַ ֵ֛דּ ְ
ְ
הטעמים מרמזות לדיון המדרשי המורחב והן נסמכות על התוכן (מד,כ) וַיּוּ ָ֨תר֣הֹ֧
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

78/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.22

בראשית ויגש מד,יח( :התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

עינ֣י אֲדנ֔י וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים ְלפַ ְר ָֽעה׃
אמ ֶ֖רוּ הֶ חֱי ָת֑נוּ ֣֣֣֣֣֣֣נ ְמצָ א-ח֣ן ְבּ ֣
בראשית ויגש מז,כה :וַיּ ְ
אמ ֶ֖רוּ הֶ חֱי ָת֑נוּ וגו' ר' אבא בר כהנא אמ' כפפן למול ,אמ' ר'
[בראשית רבה (תיאודור -אלבק) כי"ו ויגש פרשה צה] (בר' ויגש מז,כה) וַיּ ְ
שמואל בר נחמן חייתנו אין כת' אלא הֶ חֱי ָת֑נוּ נתתה לנו חיים בעולם הזה וחיים בעולם הבא .והיינו ע"י מילה זכו לחיי העולם הבא.
אמ ֶ֖רוּ הֶ חֱ י ָת֑נוּ קשור ברית מילה באותם טעמים (סלוק) טפחא אתנח נמצא ברישא של הפסוק (ויקרא
ורמז לדרשה ש(-בר' ויגש מז,כה) וַיּ ְ
ה֣כּי֣אם-
ֹ֧
בּזֶ֖את֣תּבָּ ח ֑נוּ֣ח֤י֣פַ ְרעה֣אם -תּ ְצ ֣אוּ֣מ ֶ֔זּ
ֹול֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתֹו :וכן ב(-בר' מקץ מב,טו) ְ
ְ
תזריע יב,ג) וּבַ יֶֹּ֖ום֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣–֣(סלוק) טפחא אתנח֣ימֶּ֖
ן֣הנָּה׃ (בר' מקץ מב,טו) ְבּזֶ֖את֣תּבָּ ח֑נוּ ( -סלוק) טפחא אתנח .,גי' ְבּזֶ֖את֣עולה  ,410גי' שמ"ע עולה  410 , 410פסוקים
ֵ֥ם֣ה ָקּ ֶ֖ט ָֽ
יכ ַ
ְבּ ֵ֛בוֹא֣אֲח ֶ

בתורה פותחים בטעם טפחא ואחריו אתנח כמו "שמע ישראל" או מונח אתנח כמו "בראשית ברא אלקים".
מס' פסוקים בתורה  5846כאשר מחלקים מספר זה ב 410-התוצאה עולה  14.2585ובעיגול זה  14.26שזה במלים י"ד הוי"ה .המקבל
עול מלכת שמים ,ה' משגיח עליו בהשגחה פרטית .התמדה במצוות שמע ישראל ,מקימה קומת השכינה ויוצאים מגלות בכלל( .קצת ע"פ
אור המאיר פורסם בדבר מלכות מקץ התשע"ד) .אחד התפקידים של תבניות אלו לרמז לחפש קשר בין נשוא הכתוב ובין קבלת עול מלכות
שמים ע"י ישראל והעמים ומה קורה כשאין קבלת עול מלכות שמים ,קשר לבריאה ,התחדשות הבריאה ,אחדות עם הבורא.

[רמב"ם מלכים פ"י,ה"ח] אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם שבא אחר ישמעאל ויצחק חייבין במילה ,והואיל ונתערבו
היום בני ישמעאל בבני קטורה יתחייבו הכל במילה בשמיני ,ואין נהרגין עליה (פי' [גופי הלכות] לא חייבים מיתה בידי אדם כמו בשבע

מצוות בני נח ,אלא כרת כישראל).
(דיון מורחב) [ספרא תזריע פרשה א] (מ"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.
שואל [ספרא שם] 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 (וי' תז' יב,ג) וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י – (סלוק) טפחא אתנח ,כתבנית טעמי שמע ישראל ,שהיא קבלת עול מלכות שמים,
וֹל֣בּ ַשֵׂ֥ר֣עָ ְרלָ ָֽתוֹ׃֣ מי שהתרקם לצורת אדם וראוי לבריית נשמה לידתו גורם לטומאת לידה .טומאת לידה וערלה באו
ְ
משעה ש-ימֶּ֖

לעולם בגלל חטא אדם הראשון .מי שלא ראוי לבריית נשמה או לברית מילה לא גורם לטומאת לידה ,ואינו צריך תיקון ערלה ע"י
ברית מילה.
אפשר שיש עוד לימוד שחובת ברית מילה חלה על נולד לאשה החייבת בטומאת לידה (ישראלית ,גיורת חפשית ,שפחה משוחררת
שהתגירה ,שפחה שהתגירה).
אפשר כי זה נלמד כך (וי' תז' יב,ג) ימֶּ֖ וֹל – טפחא בתפקיד התפשטות הענין לכתוב לפניו וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ֣ ְשּׁמינ ֑י – טפחא בתפקיד
התפשטות הענין לכתוב לפניו (וי' תז' יב,ב) תּ ְט ָ ָֽמא׃ אם הנולד הוא מהעם המקבל על עצמו והמקיים עול מלכות שמים כנרמז בטעמי
הכתוב (וי' תז' יב,ג) וּבַ יֶּ֖וֹם֣הַ ְשּׁמינ ֑י֣– (סלוק) טפחא אתנח ,כטעמי "שמע ישראל" כאשר ימול תכנס בו נשמה המקבלת עול
מלכות שמים .ועוד רמז גי' שמינ"י עולה שמ"ע

(בר' ויגש מז ,כה) נ ְמצָ א-ח֣ן ְבּעינ ֣י אֲד ֔ני – [רש"י] (בר' ויגש מז,כה) נ ְמצָ א-ח֣ן – לעשות לנו זאתד כמו שאמרת[ :גור אריה] לעשות לנו כל
אלה (זרע ואוכל),

(מז ,כה) נ ְמצָ א-ח֣ן – מקף כבורר בין (א) משמע מציאת חן מעתה ובין (ב) התמיכה המלכותית בעם המצרי.
ו[-שפת"ח ד] שולל את משמע (א) (מז,כה) לא שהוא התחלת ענין שהיו מבקשים למצוא חן מעתה ,כי אין לו טעם במקום הזה( ,רא"ם):
מז,כה) נ ְמצָ א-ח֣ן ְבּעינ ֣י אֲדנ֔י – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד של שני דברים הנפקת אוכל להתקיים (מז,יט) ב ָׁל֑חם וזרע
ן־זרע ְׁו ִּנֽחְׁיה וְֹׁל֣ א נ ָׁ֔מּות ְׁו ָׁהאֲדָׁ ָׁ ֖מה ֹל֥ א ֵת ָׁשֽם:
לעבוד את האדמה (מז,יט) וְׁת ֗
ה
(מז ,כה) וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים ְלפַ ְר ָֽעה (ענין) בפני עצמו[ .רש"י] וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים ְלפַ ְר ָֽעה  -להעלות לו המס הזה בכל שנה ( :בר' ויגש מז,כו)
ְלחק ֣֩ -שלא יעבור:
[רבי אליהו מזרחי] (בר' ויגש מז,כה) וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים להעלות המס בכל שנה ושנה .לא שיהיו עבדים קנויים לו כקנין העבד לרבו ,כי אף
על פי שאמרו לו (בר' ויגש מז,יט) קְׁנֵ ֽה־א ָׁת֥נּו וְׁאת־ַאדְׁ מ ֵ ָׁ֖תנּו ב ָׁל֑חם ְׁו ִּנֽה ְׁ֞יה א ֲ֤נחְׁנּו וְַׁאדְׁ ָׁמ ֵתנּו ֲעב ִּ ָׁ֣דים לְׁפ ְׁר ֔עה הוא לא עשה כן ,רק (בר' ויגש מז,כ) ו ִּ֨יקן
יֹו ֵַּ֜סף את־כָׁל־ַאדְׁ מ֤ת ִּמצְׁרי ִּם לְׁפ ְׁר ֔עה כִּ ֽי־מ ְָׁׁכ֤רּו ִּמצְׁרי ִּם ִּא֣יש ש ֔ ֵָׁדהּו (טט :ולא גופם) לתת להם לחם לאכול וזרע לזרוע בקנין אדמתם לבדה,
ואיך יחזרו אחר כך לומר שיהיו עבדים לפרעה.
[אור החיים] (בר' ויגש מז,כה) וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים ְלפַ ְר ָֽעה .דקדקו לשלול כי עבדותם לפרעה ולא ליוסף.

עוד יכוונו לומר על דרך מה שפירשתי למעלה כי לא קנאם אלא לפרט עבודת האדמה ,לזה אמרו והיינו עבדים בהחלט העבדות
לפרעה ולא לעבודת האדמה לבד.

(בר' ויגש מז,כה) וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב.אפשר שיש כאן שלושה פרטים.
(פרט א) לפי [מלבי"ם] כי כבוד גדול לנו שנהיה עבדי המלך ,ואתה החיתנו מצד החסד( ,פרט ב,ג) לפי [אור החיים] כוונת המצרים
באמרם וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים בהחלט העבדות לפרעה ולא לעבודת האדמה לבד .אבל יוסף הגביל הקניין (א) לאדמה לטובת פרעה ו(-ב)
לקנין התחייבות המצרים לעבודת האדמה של פרעה.
(בר' ויגש מז ,כה) ְלפַ ְר ָֽעה – סלוק מגביל( ,הסבר א) [אור החיים] (בר' ויגש מז,כה) וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים ְלפַ ְר ָֽ֣עה .דקדקו לשלול כי עבדותם
לפרעה ולא ליוסף.
(הסבר ב) (בר' ויגש מז,כה) וְ הָ יֵ֥ינוּ עֲבָ ֶ֖דים ְלפַ ְר ָֽעה – טפחא כפותחת טפח להתאפיין מההגבלה שאחריה[ ,שפת"ח ה] לא שיהיו עבדים
קנוים לו קנין הגוף ,אלא עבדות במשמע של התחייבות לעבודת האדמה שהיא מעתה של פרעה בכעין אריסות או חכירה אבל לא
להיות עבדיו שעשה בהם כרצונו .לפי [העמק דבר] המצרים העדיפו עבדות מלאה כי אז פרעה היה חייב לספק צרכיהם בין אם השדה
עשה מעט או הרבה .אבל בכעין אריסות או חכירה פרנסתם תלויה במה שהשדה יעשה בעבודתם (וכמובן ברצון ה' רק שהמצרים לא
הכירו בה')
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ם֣לפַ ְר ֶ֖עה֣לַ ֑חמֶ שׁ ֣
רי ְ
ף֣לחק ֣֩עַד-הַ יּ֨ וֹם֣הַ ֶזּ֝ה֣עַל-אַ ְד ַמֵ֥ת֣מ ְצ ַ ֵ֛
֣הּ֣יוֹס ְ
֡
בראשית ויגש מז,כו :וַיָּ ֣שֶׂ ם֣א ָת
ה֣לפַ ְר ָֽעה׃ ֣
ת ְ
ם֣לא֣הָ יְ ָ ֶ֖
֣לבַ ָ ֔דּ ֵ֥
֣ ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣הַ ָֽכּהֲנים ְ
֣הּ֣יוֹסף֣ -מונח מונח פזר ,תבנית כאילו שלוש פזר ומלמד לענינים
֡
נחזור כאן בקצרה על מה שהוצג בעבר( .בר' ויגש מז,כו)֣וַיָּ ֣שֶׂ ם֣א ָת
ית֣לפַ ְר ֑עה ,ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פרעה אין
ְ
ישׁ
תּם֣חֲמ ֶ֖
בוּאת֣וּנְ תַ ֶ ֵ֥
אחרים( :טט – א) [תורה שלמה סה] (בר' ויגש מז,כד) וְ הָ יָה֣בַּ ְתּ ֔
לו כלום בעולם (ומפרישים לו חומש) אבל הקב"ה שהכל שלו אינו אומר לך שתפרוש לו אלא אחד מעשרה [ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י]
ֶ֖ים֣לא֣קָ נָ ֑ה למה זה נכתב בתורה  ...בעבור ישראל שלא יהיו צרי
֣
מת֣הַ כּהֲנ
רק֣אַ ְד ַ ֵ֥
(ובהערות)  ...בכת"י [מושב זקנים] (בר' ויגש מז,כב) ַ ֵ֛
עין לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש (טט :בסה"כ אבל מעשר שני נאכל ע"י הבעלים)[ .,תו"ש סח] [נר השכלים

כת"י] יוסף חכם גדול היה ויודע שעתידין ישראל להוציא תרומה ומעשרות משדותיהם כשתחשוב כל שמוציאין ישראל תמצא אותו
כמו שמוציאין המצרים לפרעה( .עד חומש)
(טט – ב ,פטור תלמידי חכמים ממסים) [ספר חסידים] לרבינו יהודה החסיד 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
ֹֽלא־ראִּיתִּ י צ ִּד֣יק נ ֱע ָׁז֑ב ְׁ֝וזרְׁ ֗עֹו מְׁבקש־לָׁ ֽחם :אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם.
(תה' לז,כה) 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 ,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,כו)֣ ְלחק ֣֩– תלישא-קטנה (=תרסא) ,מרמזת על אומדן לשווי קרקע שראינו לעיל בקשר לטעם פזר .ואפשר שגם לשווי בפועל
של החומש שהוא כעין דמי אריסות ,המשתדל בעבודה הכנסתו גדלה וכך החומש שלו ולהיפך .ואולי לַ ֑חמֶ שׁ  -אתנח ,מגביל את המינימום
שחייבים לספקו ,כי אחרת יהיו שיתבטלו מהעבודה.
ם֣לפַ ְרעֶ֖ה  -מרכא תביר טפחא  -מחלק אדמת מצרים שלפרעה לפרטים ,שלא על כל אחד מהם חל אותו
רי ְ
מת֣מ ְצ ַ ֵ֛
(בר' ויגש מז,כו)֣עַ ל-אַ ְד ַ ֵ֥
ענין  /חק ,אז לפי ההסבר עד כה שווי החומש בפועל שונה מעובד לעובד לפי יבולו .ואם נעביר את זה לענין תרומות ומעשרות נסיק שכל
אחד מישראל יתן כנדבת לבו לפחות מעשר .אף על פי שיש מינימום צדקה נמוך מזה.
֣לבַ ָ ֔דּם֣– גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים( ,לימוד א) בתבנית הטעמים
(בר' ויגש מז,כו) ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣הַ ָֽכּהֲנים ְ
גרשיים מהפך פשטא
֣לבַ ָ ֔דּם֣-
ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣הַ ָֽכּהֲנים֣ -ממיעוט כיצד ,המיעוט בשלש לשונות אך ,רק ומן .רק למעט כו' כיוצא בו ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣הַ ָֽכּהֲנים ְ
גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,כעין יצא להקל ולא להחמיר .יוסף היטיב לכהנים כי הכיר להם טובה כי בחקירתם את האשמות אשת
פוטיפר שגילו שהעלילה עליו ולכן פטר אותם מהחק הזה .ומזה נלמד בפזר פטור ממסים לתלמידי חכמים בישראל.

המשך [תו"ש נו ע"פ מדרש ל"ב מידות] לפי שהיו המצרים מבריחים עצמם (מכירה אדמה פיקטיבית או הצגת עצמם) לכומרים ומומרין
֣לבַ֣ ָ ֔דּם֣ -גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,אותן שהיו כתובין בטומס"ון (ספרי
שיש להם חוק יכול נתן להם ת"ל ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣הַ ָֽכּהֲנים ְ
יוחסין ,ספרי קרקעות) בלבד .הקל כי כאמור לעיל קנה מה שקיבלו בירושה והותיר להם מה שקנו בעצמם .או להיפך קנה המוברח והותיר

ירושה.

שבְׁע֣ת
(לימוד ב) כתבנית הטעמים בקל וחומר של מרים (במד' בהע' יב,יד) ו ֨יאמר ַּ֜ה' (קדמא ואזלא) אל־מ ֗שה וְָׁא ִּבי ָׁה י ָׁ֤רק י ָׁרק ְׁבפ ָׁ֔ני ָׁה הֲֹל֥ א תִּ כ ֵָׁל֖ם ִּ
ֵָאסֽף:
ְַׁאחר ת ֵ
י ִּ ָׁ֑מים תִּ ָּׁס ֞גֵר ִּ
שבְׁע֤ת יָׁמִּים (אתנח גרשיים מהפך פשטא) מִּח֣ ּוץ ל ֽמח ֲ֔נה ו ֖
֣לבַ ָ ֔דּם֣– אתנח גרשיים מהפך פשטא,
(בר' ויגש מז,כו) עַ ד-הַ יּ֨ וֹם֣הַ ֶזּ֝ה֣– קדמא ואזלא( ... ,בר' ויגש מז,כו) ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣הַ ָֽכּהֲנים ְ
תבנית טעמים של כעין קל וחומר הנלמד מסמיכות הפסוקים (בר' ויגש מז,כה,כו,כז) כפירש [שיר מעון]
֣הּ֣יוֹסף֣ ְלחק ֣֩עַד-הַ יּ֨ וֹם֣הַ ֶזּ֝ה֣(קדמא ואזלא) וגו' (בר' ויגש מז,כו) ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣
֡
אמ ֶ֖רוּ הֶ חֱי ָת֑נוּ וגו' (בר' ויגש מז,כו) וַיָּ ֣שֶׂ ם֣א ָת
(בר' ויגש מז ,כה) וַיּ ְ
ם֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן .י"ל הנה
רי ְ
ֵ֛ל֣בּ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ַ ֶ֖
ה֣לפַ ְר ָֽעה׃ (בר' ויגש מז,כז) וַיּ ֹ֧שֶׁ ב֣י ְשׂ ָרא ְ
ת ְ
ם֣לא֣הָ יְ ָ ֶ֖
הַ ָֽכּהֲנים֣(אתנח גרשיים מהפך פשטא) ְלבַ ָ ֔דּ ֵ֥
יעקב הכין להם ביהמ"ד להורות כדכ' לעיל (מ"ו כ"ח) ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה ,ופירש"י ומ"א להורות לפניו לתקן לו בית
וביתו ישבו (בר'

תלמוד ,והיפלא בעיני מצרים המה צריכים לעבוד האדמה לחרוש ולזרוע וממנו צריכים לתת חומש לפרעה ,ויעקב
ֵיטב ָׁה ָׁ֔ארץ  ...בְׁא֣רץ ֔גשן בלי שום עבודה ונזונים מבית המלך כל צרכם ויתעורר מזה מריבות ומחלוקות ,אך כיון שראו
ויגש מז,ו) ְׁבמ ֣
קודם לזה כי אדמת הכהנים לא קנה לפרעה רק הי' להם חוקם מאת פרעה ,על מה ,על שעסקו בדברי דתם להורות ולהנהיג את העם,
ממילא תהא נח דעתם כאשר יראו גם יעקב וביתו יושבים במיטב הארץ בגושן ונתכלכלו מבית המלך ,וזה סמיכת הפסוקים( ,בר' ויגש
ה֣לפַ ְר ָֽעה׃ ,ועי"ז (בר'
ת ְ
ם֣לא֣הָ יְ ָ ֶ֖
֣לבַ ָ ֔דּ ֵ֥
ף֣לחק ֣֩עַד-הַ יּ֨ וֹם֣הַ ֶזּ֝ה֣וגו' ,וגו' (בר' ויגש מז,כו) ַ ֞רק֣אַ ְד ַמ֤ת֣הַ ָֽכּהֲנים ְ
֣הּ֣יוֹס ְ
֡
מז,כו) וַיָּ ֣שֶׂ ם֣א ָת
ם֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן שהוא מיטב הארץ.
רי ְ
ויגש מז,כז) וַיּ ֹ֧שֶׁ ב֣י ְשׂ ָראֵ֛ל֣היינו בשלוה ְבּ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ַ ֶ֖
ההסבר  :דיו לבא מן הדין (היינו הנלמד) להיות כנידון (היינו המלמד) .המלמד כאן הוא החק שאדמת כהני מצרים לא הייתה לפרעה על
שעסקו בדברי דתם להורות ולהנהיג את העם (בעבודה זרה הקלה לעומת תורת האמת של יעקב ובניו)
[שיר מעון] (כהני מצרים) הי' להם חוקם מאת פרעה [בראשית רבתי פרשת ויגש עמוד ( ] 218 - 217בר' ויגש מז,כב) ולא עוד אלא שהיו
נזונין בכל עת מנכסי פרעה שלא יצטרכו לכלום ,לכן נחה דעת המצרים כאשר ראו את משפחת יוסף והם יעקב וביתו שאינם עובדים
אלא לומדים תורתם ,שהיא תורתו של יוסף שהציל את מצרים מכליה ומקבלים כלכלתם מבית המלך
אז אם עובדי עבודה זרה מקבלים פרנסתם מפרעה לא כל שכן שעובדי תורת אמת החמורה מתורת השקר של מצרים ,יעקב ובניו יקבלו
פרנסתם מפרעה.

[שו"ע יורה דעה הלכות צדקה סימן רנד] שלא לקבל צדקה מן העובדי כוכבים ,ובו ב' סעיפים.
סעיף א <א> אסור לישראל ליטול צדקה מן העובדי כוכבים בפרהסיא{ .א} ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל (טט :כמו יעקב
ובניו במצרים)  ,ואינו יכול ליטלה מעובדי כוכבים בצינעא ,הרי זה מותר( .ע"פ בית הלל המפנה אל בבלי סנהדרין כו,ב)

סעיף ב א] שר עו בד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה ,אין מחזירין אותו משום שלום מלכות ,אלא נוטלין ממנו ב <ב> וינתן
לעניי נכרים בסתר ,כדי שלא ישמע השר .הגה :ג <ג> וי"א א'} דיעשה בהן מה שצוה לו המושל( .כך משמע מפירוש רש"י ותוספות ...
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.23

בראשית  -ויחי מז,כח (התש"פ)

טּה֣:פ
ל־ראשׁ֣הַ מּ ָ ָֽ
ֵ֥
תּחוּ֣י ְשׂ ָראֶ֖ל֣עַ
֣לי֣וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע֣ל֑ ֹו֣֣֣֣֣֣֣֣ וַיּ ְשׁ ַ ֵ֥
שּׁ ְבעָ ה ֔
בראשית ויחי מז,לא :ו ַ֗יּאמֶ ר֣ה ָ ָֽ
֣לי
שּׁ ְבעָה ֔
(בר' ויחי מז,לא) ו ַ֗יּאמֶ ר – רביע ,ארבע סיבות לבקשת יעקב מיוסף ה ָ ָֽ
֣לי  ...בשעה שאמר יעקב ליוסף (בר' ויחי מז,כט) ִּשֽים־נָׁ ֥א י ָׁדְָׁך֖ ֣תחת י ְֵׁר ִּכ֑י לא עשה כן
שּׁ ְבעָ ה ֣֔
[תורה שלמה קלא] (בר' ויחי מז,לא) ו ַ֗יּאמֶ ר֣ה ָ ָֽ
֣לי֣(סיבה א) אמר מכיון שאינך רוצה ליגע במילתי השבע לי בדיבור ,וישבע לו בדיבור( .מפני ש:
שּׁ ְבעָ ה ֔
אלא כתיב ו ַ֗יּאמֶ ר (יעקב) ה ָ ָֽ

יוסף היה יוצא יריכו של יעקב לכן לא רצה ליגע במילתו .יוסף לא רצה לשים יד משום שנאמר לא יגלה כנף אביו .יוסף לא היה
במדרגת אביו הרגיש כבר שאין זה מן הכבוד ושצריך להתרחק מזה .ומזה לומד ר"י שאב יהיה בבגד לפני בנו).
(סיבה ב) [תורה שלמה קלב] יעקב היה מתיירא שמא יאמר לך פרעה קבור אותו כאן אצל קברות המלכים ,לכן ביקש מיוסף להישבע

שיקברנו בקברי האבות במערת המכפלה .ולא שיעלה את עצמותיו אח"כ .ראה להלן הסבר אדמו"ר ממ"ש לתת ליוסף תוקף בבקשו
מפרעה רשות לצאת ממצרים ולקבור יעקב בחברון)( .סיבה ג) [תורה שלמה קלג] מכאן שנשבעין לקיים את המצוה וגו' לזרוזי נפשיה.
(סיבה ד) ועוד מ[-ספרי ואתחנן] צריך להשביע את יצרו (הרע שאומר לו לא לקיים מצות אביו).
֣לי – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים( :א) שיהא נשבע בשפתיו ולא מבטל בלבו (ב) אפשר
שּׁ ְבעָ ה ֔
(בר' ויחי מז,לא) ה ָ ָֽ
שיעקב השביע את יוסף כי יש מחלוקת האם הבן חייב לקיים צוואת אביו אחרי מותו .לכן השביעו כי שבועה חייבים לקיים [אנצ'
תלמודית כרך כו ,ערך כבוד אב ואם[המתחיל בטור שעא]] .
(בר' ויחי מז,לא) וַיּשָּׁ ַבֶ֖ע – טפחא בתפקיד רבוי ,אפשר שנשבע פעמיים או בנוכחות רבים ואינו יכול לחזור משבועתו.
(בר' ויחי מז,לא) ל֑ ֹו – אתנח מגביל קיום השבועה רק ליעקב ,אבל שבועת יוסף לפרעה שלא יגלה שאין פרעה יודע את לשון הקודש היא
על תנאי שפרעה יסכים שיוסף יקיים שבועתו ליעקב [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויחי נ,ה].
[רש"י] (בר' ויחי מז,לא) וַיּ ְשׁ ַ ֵ֥תּחוּ֣י ְשׂ ָראֶ֖ל תעלא בעידניהל סגיד ליה:
תּחוּ֣י ְשׂ ָראֶ֖ל – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,לפי ההסבר הבא מלמד על הוספת תוקף ליוסף
(בר' ויחי מז,לא) וַיּ ְשׁ ַ ֵ֥
לבצע קבורת יעקב בארץ-כנען.
[דבר מלכות התשע"ט ע' לד ,שיחת ויחי יא טבת התשכ"ז] ההשתחואה ליוסף בתור "תעלא בעידניה" היתה לא מטעם כבוד מלכות

(דאם כן היה צריך לעשות זאת מיד כשבא יוסף לפניו ,ום לא כדי שיתרצה למלא בקשתו ,ולכן לא הוצרך רש"י לפרש "תעלא
בעידניה" בנוגע להשתחואת יעקב לעשו ,או השתחואת אברהם לבני חת) אלא בהמשך לשבועה למלא בקשתו (אף שבודאי היה יוסף
מקיים ציווי אביו גם ללא שבועה) כיון שיוסף היה זקוק לתוקף מיוחד שיוכל להתגבר על רצונו של פרעה שיקבר במצרים .ולכן ,כדי
לחזקו עוד יותר ,השתחוה אליו ,כדי לעורר אצלו מדת ההתנשאות שירגיש עצמו כ"מלך" בענין זה .ששום דבר לא יוכל לעמוד
כנגדו ,וימלא בקשתו מתוך התחכמות יתירה כמו שועל ("תעלא") הפיקח שבחיות .שירגיש
נ
ל־ראשׁ֣הַ מּ ָטָּֽה  -הפך עצמו לצד השכינהמ ,מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה.
ֵ֥
[רש"י] (בר' ויחי מז,לא) עַ
ס
ל־ראשׁ֣הַ מּ ָ ָֽטּה ,על שהיתה מטתו שלמה שאין בה רשע ,שהרי יוסף מלך הוא ,ועוד שנשבה לבין הגוים,
ֵ֥
דבר אחר (בר' ויחי מז,לא)֣עַ
והרי הוא עומד בצדקו:
[שפת"ח מ] ואם תאמר והא בסמוך פירש תעלא בעידניה סגיד ליה משמע שהשתחוה ליוסף ,ויש לומר דאי לא השתחוה אלא בשביל
ל־ראשׁ֣הַ מּ ָ ָֽטּה ,ואי לא השתחוה אלא בשביל שכינה ,היה לו לומר וישתחו ישראל אל ה' ,או אל
ֵ֥
יוסף למה דוקא (בר' ויחי מז,לא)֣עַ
אלהים ,אלא על כרחך דבשביל שכינה ובשביל יוסף היה משתחוה:
[שפת"ח נ] אף על פי שלא היה עדיין חולה ,מכל מקום תשש כחו והיה כחולה ,דאם לא כן למה ביקש מקום קבורתו:
[שפת"ח ס] (מהרש"ל) ,דאין לומר לצד השכינה לחוד ,אם כן היה לו לומר לראש המטה ,אלא היה משתחוה גם ליוסף ,רק שהוא
דוחק לפרש הקרא שהשתחוה ליוסף והפך לצד השכינה ,לכן פירש ד"א על שהיתה מטתו שלמה וכו' ,וזה לבד לא יתכן דאם כן למה
לי על ראש ,לכן צריך גם לטעם ראשון עד כאן לשונו:
(בר' ויחי מז,לא)֣הַ מּ ָ ָֽטּה – סלוק כמגביל השתחואת יעקב לקב"ה בלבד על שהיתה מטתו שלמה שאין בה רשע היינו שכל ילדיו
ובכללם יוסף צדיקים .אדמו"ר ממ"ש [שם] מה שפירש [רש"י] דבר נוסף על -ראש שההשחואה לכיון יוסף לא היתה ליוסף אלא
שבח והודיה להקב"ה על שיוסף נשאר צדיק ובכך מיטת יעקב היתה שלימה בילדים צדיקים.
פירוש זה דומה לפירוש הרב לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל אביו של אדמו"ר ממ"ש על השתחואת יעקב לכאורה לעשו ובאמת השתחוה
לשכינה שהיתה מעל לעשו.
ל־ראשׁ
ֵ֥
לפי ההסבר של טעם סלוק כמגביל השתחואת יעקב לקב"ה בלבד ,נסביר את עַ
ל־ראשׁ – מקף בורר בין משמעות "על" כ"אל" ובין כ"למעלה" ובין משמעות "על" כסמוך בכיוון מסוים .וגם בורר
ֵ֥
(בר' ויחי מז,לא) עַ
בין משמעות "ראש" כמראשות המיטה ובין משמעות "ראש" לענין של חשיבות שכאן זה שכינה ויוסף.
מוצע לאמר כי "על" משמעו כאן "אל" וגם "למעלה" ומשמעות "ראש" כאן היא שכינה.
ל־ראשׁ֣ – מרכא כרבוי טעמי ההשתחואה אל השכינה בלבד שהיא מלמעלה מעל ראשות המיטה ומעל יוסף
ֵ֥
(בר' ויחי מז,לא)֣עַ
(א) יעקב השתחוה להשכינה שמראשותיו של חולה( ,ב) יעקב השתחוה להשכינה שמעל ליוסף כשבח והודיה לקב"ה על שיוסף נשאר
צדיק ומיטתו נשארה שלימה.

חיו֣אָ נ ֶ֖כי֣מ֑ת֣ ֣
בראשית ויחי נ,כד :וַיּ֤אמֶ ר֣יוֹסף֣אֶ ל-אֶ ֔ ָ
ֵ֥ם֣לי ְצ ָחֶ֖ק֣וָּֽ ְל ַיע ֲָֽקב׃ ֣
ֵ֛ע֣לאַ ְב ָר ָה ְ
פ ֣קד֣אֶ ְת ֗ ֶכם֣וְ הֶ ע ֱָל ֤ה֣אֶ ְתכֶ ם֣מן-הָ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔זּאת֣אֶ ל -הָ ָ֕א ֶרץ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣נ ְשׁ ַבּ ְ
אֹלהים֣פָּ ֹ֧קד֣י ְ֣
֞
ו
(בר' ויחי נ,כד) פָּ ֹ֧קד֣י ְפ ֣קד֣אֶ ְת ֗ ֶכם֣דרגא מונח רביע .פרט יחודי הבא ללמד שבמלים אלו יתגלה הגואל .הדרגא כקישור יוצאת מיוסף עם

הזיהוי לדברי הגואל פקד יפקד
וּשׁני֣חַ יּ֣י֣קֳ ֔ ָהת֣שָׁ ֹֹ֧לשׁ֣וגו'  -שלש דרגא
֔י֣שֹׁ֧בַ ע֣וגו'  -שבע דרגא (שם ו,יח) ְ
וּשׁני֣חַ יּ ֣י֣לו ֶ
(שמות וארא ו,טז יח כ) (שם ו,טז) ְ
ם֣שֹׁ֧בַ ע֣וגו'  -שבע דרגא
וּשׁני֣חַ יּ ֣י֣עַ ְמ ָ ֔ר ֶ
(שם ו,כ) ְ
 טט  -אפשר שהדרגא מרמז לשרשרת הקבלה מיוסף עד עמרם ואחריו הגואל יזדהה במלים פקד יפקד  .פקד פקדתי אתכם .
[רמב"ן שמות ג,טז בשם שמות רבה] משה רבנו נעקר מבית עמרם בגיל שתים עשרה ולא קבל המסורת שעברה מיוסף ללוי
לקהת לעמרם .טט  -כנראה שיוסף העביר לשאר שבטי י-ה ולוי האריך ימים מכולם והעביר לקהת שהעביר לעמרם.
אֹלהים  -גרשיים ,פָּ ֹ֧קד֣י ְפ ֣קד֣אֶ ְת ֗ ֶכם֣ -דרגא מונח רביע
֞
י ְפ ֣קד֣אֶ ְת ֗ ֶכם – מונח רביע ,ארבעה בשרשרת הקבלה ובחמישי יבוא הגואל .ו
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

א' גרשיים בתפקיד יגרש ,יחסר כמדרש שעליו מבוסס בעה"ט  -א-לקים יחסר ממנין ת' שנה מנין פקו"ד ( )190שנה לקרב את ה -ק"ץ
( )190ב 190-שנה .ב' כשם שיוסף מלך פ' שנה כך יבוא גואל בן פ' שנה ויאמר (שמ' ג,טז) פָּ ֤קד֣פָּ קַ ְדתּי֣אֶ ְת ֔ ֶכם אף שבטל ממנו היכולת
הטבעית להגיד מלים אלה( .בר' ויחי נ,כד) פָּ ֹ֧קד֣י ְפ ֣קד֣אֶ ְת ֗ ֶכם֣ -דרגא מונח רביע ,תבנית שבין תפקידיה תיקון יצר הרע .אפשר כי זהו
וּ֣מ ָֽאד:וגו' ,ע"פ [כלי יקר] שכחו
֣וּ֣בהּ֣וַיּ ְפ ֵ֥רוּ֣וַיּ ְרבֶּ֖ ְ
ם֣בּ ֶא ֶ֣רץ֣גּ֑שֶׁ ן֣וַיּאָ חֲ ז ָ֔
ֵ֛ל֣בּ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ַ ֶ֖רי ְ
התיקון לנאמר (בר' ויגש מז,כז) וַיּ ֹ֧שֶׁ ב֣י ְשׂ ָרא ְ
שבאו למצרים לגור בה זמנית אלא וַיּ ֹ֧שֶׁ ב  ...וַיּאָ חֲ ז֣וּ֣בה כקביעות וכמדרש שחלק גדול מהם שקעו בטומאות מצרים עד שהקב"ה הוציאם
משם בכח גדול ובאותות ובמופתים שנועדו לעוררם לתשובה ולהשיבם אל הקב"ה ואל מטרתם כפי נאמרה לאבות.
אֹלהים – גרשיים ,פָּ ֹ֧קד֣י ְפ ֣קד֣אֶ ְת ֗ ֶכם֣ -דרגא מונח רביע ,עקירה בגבורה רבתי ממצרים ע"י תשובה להתגברות על היצר הרע
֞
סיכום :ו
של טומאת מצרים.
פָּ ֹ֧קד֣י ְפ ֣קד֣אֶ ְת ֗ ֶכם֣ -דרגא מונח רביע ,תבנית שבין תפקידיה תיקון חטא אדם הראשון והיצר הרע[ .ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק
בר' ויחי [יז]] ( ...שיר השירים רבה ד' ,כ"ה) יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו כל הזכרים בזכותו  . ...כי עיקר עבדות
מצרים היה לתקן פגם הברית ועל ידי זה זכו למתן תורה .
[ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק בראשית פרשת ויחי [יז]] סיום הספר ויישם בארון במצרים ,כי בספר בראשית נזכר ענין בנין

קדושת ישראל ונשלם בפרשה זו על ידי תולדות השנים עשר שבטים והעיקר על ידי יוסף כשנשלם בבחינת קדושת הברית וזה היה
דייקא בשעת מותו ,כי כל זמן שהאדם חי אין לו עוד בירור שיהיה נשלם בענין שבא לעולם רק דייקא בשעת מותו נשלם בחינתו .וזהו
הסיום וימת יוסף וגו' ויישם בארון במצרים דייקא שהיא ערות הארץ בעלי זנות כמו שנאמר (יחזקאל כ"ג ,כ') וזרמת סוסים זרמתם ועל כן מוצא
הסוסים ממצרים כי הסוס אוהב הזנות (פסחים קי"ג ב) ודייקא על ידי זה הושם ארונו במצרים כמו שאמרו (שיר השירים רבה ד' ,כ"ה) יוסף ירד למצרים
וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו כל הזכרים בזכותו ואמרו (תנחומא בשלח ב') דארונו של יוסף היה מהלך במדבר עם ארון חי העולמים ,כי יש להם שייכות
זה לזה קיים זה מה שכתוב בזה .ואמרו (בראשית רבה פ"ז ,ח') בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל הדא הוא דכתיב הים ראה וינוס בזכות וינס החוצה.

והנה כתיב שבת בשבתו שכל שבת יש לו קדושה מיוחדת והיא קדושת הפרשה שקורין בה ובשבת זה קראו במנחה בפרשת שמות שהוא התחלת התיקון
לקדושת הברית שהוא שלימות קדושת ישראל .והגמר מהתיקון בפרשת משפטים שהוא סוף שובבי"ם בפסוק כי תקנה עבד עברי
כידוע מהאריז"ל .כי עיקר עבדות מצרים היה לתקן פגם הברית ועל ידי זה זכו למתן תורה וכתיב (ויקרא כ"ה ,נ"ה) כי לי בני ישראל
עבדים וגו' .ובפסוק כי תקנה וגו' ,הגם שאמרו (קידושין כ"ב ב) אוזן ששמעה וכו' כי לי בני ישראל וכו' ,עם כל זה זכה על כל פנים
להיות עבד עברי והוא גם כן מבחינת התיקון הנזכר:
תי֣מזֶּ ָֽה׃ ֣
עַצמ ַ ֶ֖
תם֣אֶ תְ -
ד֣י ְפ ֤קד֣אֱֹלהים֣אֶ ְת ֔ ֶכם֣וְ הַ עֲל ֶ ֵ֥
אמר֣פָּ ֨ק ֣
֣ע֣יוֹסף֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָראֶ֖ל֣ל ֑
֔
ַשׁ ַבּ
בראשית ויחי נ,כהַ :ויּ ְ
֣ע֣יוֹסף֣אֶ תְ -בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָראֶ֖ל֣וגו' שומע אני מיד ת"ל אֶ ְת ֔ ֶכם֣כשתהיו עולין ,ומנין
֔
ַשׁ ַבּ
בראשית רבה (וילנא) פרשה ק יא (בר' ויחי נ,כה) ַויּ ְ
אף עצמות של שבטים העלו עמו שנאמר אֶ ְת ֔ ֶכם,
וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
ת֣יוֹסף֣בֶּ ן-מ ָאֵ֥ה֣וָעֶ ֶ֖שֶׂ ר֣שָׁ נ ֑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 ְ
ת֣יוֹסף֣בֶּ ן-מ ָאֵ֥ה֣וָעֶ ֶ֖שֶׂ ר֣
֔
אלפניו ולאחריו .דרשה מלאחריו ב(-שמות א,א) אליו [בראשית רבה (וילנא) פרשה ק יא] (בר' ויחי נ,כו) וַיָּ ֣מָ
שָׁ נ ֑ים֣ ַויַּחַ נְ ט֣ וּ֣א ֔תוֹ ,מי חנטו  ,רבי פנחס ורבי יהודה בשם ר' נחמיה ,ר' יהודה אמר רופאים חנטו אותו ור' פנחס אמר שבטים חנטו
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣הַ בָּ ֶ֖אים֣מ ְצ ָר֑יְ מָ ה.
ה֣שׁמוֹת ְ
ְ
וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים ומי הן (שמות א,א) וְ ֗אלֶּ
אותו הה"ד ַויַּחַ נְ ט֣ וּ֣א ֔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 מָ ה  .הוסיף וי"ו במלת ואלה ,גם אמר מתחילה הבאים לשון הווה ואחר כך אמר ֵ֥אישׁ֣
ה֣שׁמוֹת ְ
(א) וְ ֗אלֶּ֣ ְ
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 מרגישים 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
לומר 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 ְבּמ֣ ְ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 שאותי ות 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 של
ה֣שׁ ֣
ְ
פירושי רבותינו בעלי התוספות על התורה) ריש ספר שמות וז"ל( ,שמות א,א) וְ ֗אלֶּ
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[ .אנציקלופדיה תלמודית כרך ב[ ,ארון המת] עמוד קעט טור  ]1הקבורה בארון .קבורת
וֹן֣בּמ ְצ ָ ָֽרים .אף חכמי ישראל נקברו בארונות,
המת בארון נהגה בימים קדומים ,והוזכרה בתורה אצל יוסף( :בר' ויחי נ,כו) וַיֵּ֥ישֶׂ ם֣בָּ אָ ֶ֖ר ְ
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 בָּ֣אָ ֶ֖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 ָ ָֽרים – סלוק ,מגביל לומר שמקום
קבורתו לא נודע במדויק ומזה הרעיון שיתפללו לה' בלבד לגאולה ולא ליוסף.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2.24

בראשית  -ויחי מז,כח (התשפ"א)

י־שׁוּר֣ :
ֲדה֣עֲל ָֽ
י־ע ֑ין֣בָּ נֹ֕ות֣צָ ע ָ ֶ֖
רת֣עֲל ָ
֣יֹוסף֣בֵּ֥ן֣פּ ָ ֶ֖
בראשית ויחי מט,כב :בּ֤ן֣פּ ָרת ֔
[תרגום אונקלוס] (מט,כב) ברי דסגי יוסף ברי דאתברך כגופן דנציב על עינא דמיא תרין שבטין יפקון מבנוהי יקבלון חולקא ואחסנתא:
י־ע ֑ין֣– חנו נטוי על העין הרואה אותו:
בּן֣פּ ָ ֶ֖רת֣עֲל ָ
[רש"י] (מט,כב) ֵ֥
ף֣בּן֣פּ ָ ֶ֖רת֣עֲלי־עָ ֑ין ,עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו
֣יֹוס ֵ֥
[בבלי זבחים קיח,ב] רבי אבהו אמר ,אמר קרא( :מט,כב) בּ֤ן֣פּ ָרת ֔
שלו ,תזכה ותאכל כמלא עיניה.
י־ע ֑ין֣– מקף כבורר בין משמעויות מלת "עין" ואפשר גם של מלת "עלי" .למלת "עין" לפחות המשמעויות (א) מעין ,באר
(מט,כב) עֲל ָ
(אונקלוס) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] שיהא שבטו פרה ורבה כמעיין הנובע( ,ב) עין איבר ראיה (רש"י).לשתי המשמעויות יש
פירושים.
י־ע ֑ין – מקף כבורר בין משמעויות מלת "עלי" (א) על – מעל ,ליד ,סמוך (ב) [מדרש אגדה (בובר)] (בר' ויחי מט,כב) אל תיקרי
(מט,כב) עֲל ָ
י־ע ֑ין ,אלא עולי עין ,שאין עין הרע שולט בזרעו :עולי – במשמע מכוסה ,מוגן
על ָ
(מט,כב) ֲ֣

י־שׁוּר – בנות מצרים היו צועדות על החומה
ֲדה֣עֲל ָֽ
(בר' ויחי מט,כב)֣בָּ נ֕ ֹות – זקף-גדול בתפקיד שלוש ,פשט הכתוב כפ'[רש"י] בָּ נ֕ ֹות֣צָ ע ָ ֶ֖
כ
שּורנּו
להסתכל ביופיו .ובנות הרבה צעדה ,כל אחת ואחת במקום שתוכל לראותו משם .עֲל ָֽ
י־שׁוּר .על ראייתו ,כמו (במ' בלק כד יז) ֲא ֖
וְֹׁל֣ א ק ָׁ֑רֹוב .ומדרשי אגדה יש רבים ,וזה נוטה לישוב המקרא:
ועל הפשט נוספות שלוש דרשות:

(א) בנות צלופחד [רש"י] ותרגום של אונקלוס בנות צעדה עלי שור תרין שבטין יפקון מבנוהי וכו' .וכתב בנות על שם בנות מנשה בנות
צלפחד שנטלו חלק בשני עברי הירדן.
יֹוס֛ף וְׁרָׁ ֵ ֖חל ו ִּיֽשְׁת ֲחוּֽו :אמר יוסף רשע
ְַׁאחר נִּג֥ש ֵ
(ב) לאה בלהה זלפה קדמו לבניהן במפגש עם עשו[ .רש"י] וברחל כתיב (בר' וישלח לג,ז) ו ֗
הזה עינו רמה ,שמא יתן עינו באמי ,יצא לפ ניה ושרבב קומתו לכסותה ,והוא שברכו אביו בן פורת ,הגדלת עצמך יוסף עלי עין של
עשו ,לפיכך זכית לגדולה:
(ג) שלא תשלוט ביוסף ובזרעו עין הרע .יש לימוד שבנשים מצוי כישוף (ויקרא קדשים) ,והטלת עין הרע .אפשר שלכך פ'[רש"י] בָּ נ֕ ֹות֣

י־שׁוּר  -להסתכל בך בצאתך על מצרים (טט :זה פשט הכתוב)  .ועוד דרשוהו לענין שלא תשלוט בזרעו עין רעה ,ואף כשברך
ֲדה֣עֲל ָֽ
צָ ע ָ ֶ֖
י־ע ֑ין ,אלא עולי
מנשה ואפרים ברכם כדגים שאין עין רעה שולטת בהם[ :מדרש אגדה (בובר)] (בר' ויחי מט,כב) אל תיקרי (מט,כב) עֲל ָ
עין ,שאין עין הרע שולט בזרעו:
(מט,כב) עֲלי־ ָֽשׁוּר – .מקף כבורר בין משמעויות מלת "שור"( ,א) פ'[רש"י] חומה (ב) פ'[רש"י] ראיה .לשתי המשמעויות יש פירושים.
(בר' ויחי מט,כב)֣בָּ נ֕ ֹות – זקף-גדול בתפקיד שלוש,

[תורה שלמה שה]  ...אמר לו הקב"ה אתה לא תלית את עיניך והבטת בהן ,חייך שאתה נותן לבנותיך צעידה בתורה מהו צעידה
פרשה (ב"ר פצ"ח,יח) .וב[ -תו"ש הערה שה]  ...ואולי יש לפרש צעידה בתורה היינו מלשון צעד וחלק בארץ שמגיע להן כדין תורה
...
בנות צלופחד משבט מנשה בן יוסף זכו לשלוש אזכרות בתורה שבשתיים מהן הכרעות בעניני נחלות ואזכרה אחת בספר יהושע.
(במ' פי' כו,לג) ּו ְׁצ ָׁלפ ָׁ ְׁ֣חד בן־ ֵ֗חפר ֹלא־הָׁ ֥יּו ל֛ ֹו ָׁב ִּנ֖ים ִּכ֣י אִּם־בָׁנ֑ ֹות וְׁשֵם ְׁב ֣נֹות ְׁצ ָׁל ְׁפ ָׁ֔חד מח ְָׁׁל֣ה וְׁנ ָׁ֔עה ָׁחגְׁלָׁ ֥ה ִּמ ְׁל ָׁכ֖ה ְׁו ִּת ְׁרצָׁ ֽה:
ן־יֹוסף ְׁו ֵאלה ש ְׁ֣מֹות בְׁנתָׁ֔ יו מח ְָׁׁל֣ה נ ָׁ֔עה וְׁ ָׁחגְׁלָׁ ֥ה
ן־חפר בן־גִּ ְׁלעָׁד בן־מ ִָּׁכ֣יר בן־מְׁנ ֔שה ְׁל ִּמ ְׁ
שפ ְׁ֖חת מְׁנ ֣שה ב ֵ ֑
(במ' פי' כז,א) ותִּ ְׁק ַּ֜ר ְׁבנ ָׁה ְׁב ֣נֹות ְׁצ ָׁל ְׁפ ָׁ֗חד ב ֵ ֤
ּו ִּמל ָׁ ְׁ֖כה וְׁתִּ ְׁרצָׁ ֽה:
(במ' מסעי לו,יא) ותִּ ה ְַּׁ֜יינָׁה מח ְָׁׁל֣ה ִּת ְׁר ָׁ֗צה ְׁו ָׁחג ְָׁׁל֧ה ּו ִּמלְׁכָׁ ֛ה וְׁנ ָׁ ֖עה ְׁבנֹ֥ות ְׁצ ָׁלפ ָׁ ְׁ֑חד ִּלבְׁנֵ ֥י דדֵ יה֖ן ְׁלנ ִָּׁשֽים:
(יהושע יז,ג) ְׁו ִּל ְׁצ ָׁל ְׁפחָׁד בן־ ֵ֨חפר בן־גִּ ְׁל ַָּׁ֜עד בן־מ ִָּׁכ֣יר בן־מְׁנ ֗שה ֹלא־הָׁ ֥יּו ל֛ ֹו ָׁב ִּנ֖ים ִּכ֣י אִּם־בָׁנ֑ ֹות ְׁו ֵאלה ש ְׁ֣מֹות בְׁנתָׁ֔ יו מח ְָׁׁל֣ה וְׁנ ָׁ֔עה ָׁחגְׁלָׁ ֥ה ִּמל ְָׁׁכ֖ה ְׁו ִּת ְׁרצָׁ ֽה:

י־ע ֑ין֣בָּ נֹ֕ות .וענינו היה כענין
֣יֹוסף .הנה יוסף הוא בן גפן פורת ענף של גפן פוריה  ...בֵּ֥ן֣פּ ָ ֶ֖רת֣עֲל ָ
[ספורנו] (בר' ויחי מט,כב) בּ֤ן֣פּ ָרת ֔
ענף של גפן פוריה סמוך למעין שהיא פורת ומגדלת בָּ נֹ֕ות שהן ענפים :אפשר כי בטעם (בר' ויחי מט,כב)֣בָּ נ֕ ֹות – זקף-גדול בתפקיד
ְֹׁלשה ש ִָּׁרי ִּג֑ם [רש"י] (מ,י)
שלוש ,יעקב אבינו בברכתו ליוסף מרמז אל הגאולה שהחלה להאיר בחלום שר המשקים (בר' וישב מ,י) ּובג֖פן ש ָׁ ֣
שריגים  -זמורות ארוכות שקורין וידי"ץ בלע"ז [ענף גפן] והנמשכת בשלושה ענפים בפנימיות התורה (ימין שמאל ואמצע)
בנות במשמע ענפי גפן מובא ב[-שכל טוב (בובר)] ד"א בנות .הן הן פארותיו תהו צועדות ומשתרגות על שור העיר כגפן הסמוכה
לחומת העיר הנטועה על העין ותארכנה פארותיו עולות ומשתרגות על חומות העיר והבנות הן פארות ,כך בני יוסף נחלתן הולכת
ומתרחבת .:הן הן פארותיו תהו צועדות ומשתרגות על שור העיר כגפן הסמוכה לחומת העיר הנטועה על העין ותארכנה פארותיו
עולות ומשתרגות על חומות העיר והבנות הן פארות ,כך בני יוסף נחלתן הולכת ומתרחבת:
[שכל טוב (בובר)] בָּ נ֕ ֹות֣צָ ע ָ ֲֶ֖דה .תיבה נקודה בשני חוטרין ,ומושכים טעם קריאתה להשמיע המלה בלשון רבות ,טעם שני חוטרין
היינו מרכא כפולה ,אבל לא בגירסה שלפנינו.
רהוּ֣ו ָ֑רבּוּ֣וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ֣בַּ עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים:
בראשית ויחי מט,כג :וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖
רהוּ ,בן שהמר (ג"א הפר) לאחיו (שהביא דיבת אחיו רעה לאביהם דורש "פורת"
[בראשית רבה (וילנא) ויחי פצ"ח,יט] (בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖
כ"הפרה) ,בן שהמירו לו אחיו (שמכרוהו לעבד) ,בן שהמירה (ג"א הפרה) לו אדניתו ,אבל איני יודע מי ירבה ת"ל ו ָ֑רבּוּ ([מתנות כהונה]
שהם (האחים) החזיקו במריבה) (טט :וכך גם אשת פוטיפר החזיקה במריבה) ,וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ֣בַּ עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים ,אלו בעלי מחיצתו שהשליכו עליו
דברים קשים כחץ( ,כתב ב([-לקח טוב)] אלו שמעון ולוי שנאמר (בר' וישב לז,יח) ו ִּי ֽתְׁ נכְׁל֥ ּו א ֖תֹו ל ֲהמִּיתֽ ֹו( ):תהלים קכ,ד) ח ֵ ִּ֣צי גִּב֣ ֹור שְׁנּו ִּנ֑ים ,ומה
ראה למשלן (לדיבורים של לשון הרע) בחץ מכל כלי זיין אלא כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק ,כך הוא לשון הרע דאמור
ברומי וקטיל בסוריא ,ולא ככל גחלים אלא כִּ ֗ ֝ ( -עם) גחֲלֵ ֥י רְׁ תָׁ מִּ ֽים :שכל גחלים כבים מבפנים אבל גחֲלֵ ֥י ְׁרתָׁ מִּ ֽים אף על פי שהוא כבה

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מבחוץ עדיין הוא בוער מבפנים ,כך כל מי שהוא מקבל לשון הרע אף על פי שאתה הולך ומפייסו והוא מתפייס עדיין הוא בוער
מבפנים ,מעשה ברותם א חד שהציתו בו את האור והיה דולק י"ב חדש ,חורף וקיץ וחורף.
[שכל טוב (בובר)] (בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖רהוּ֣ו ָ֑רבּוּ .עיקר מלת ו ָ֑רבּוּ מדוברת על אופן יריית חצים ,ודומה לדבר (בר' וירא כא כ) וי ִּ ְׁ֖הי רב֥ה
ק ָׁשֽת( :איוב טז יג) י ָׁ ִּ֤֮סבּו ע ָׁ֨לי׀ ר ָׁ֗ביו( :בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ֣בַּ עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים .והדברים נאמרו במשל שהרי דברים הרעים ולשון הרע

שהאדם מדמה ואומר על חבירו דומין לחצים ,כשם שהאדם אוחז הקשת בידו ויורה החצים למרחוק ,ואין אדם יודע ומכיר בהן עד
ל־פ֑ח ְׁוֹלֽא־ ֝י ָׁ ֗דע כִּ ֽי־בְׁנפ ְׁ֥שֹו הּֽוא :כך דברי
מֹו־אפל ,ואומר (משלי ז,כג) ֤עד י ְׁפלֵ֢ח ֵ֡חץ כְׁ ֽבֵד֗ ֹו כְׁמ ֵה֣ר צִּפ֣ ֹור א ָׁ
שבאין בגופו ,שנא' (תה' יא,ב) ל ִּ֥ירֹות ְׁב ֝ ֗
ת־ר ֵ ֑עהּו ,ומליצתן
לשון הרע במי שנאמרין עליו ,שנאמר (משלי כו,יח) ָ֭כְׁ ֽמִּתְׁ ל ְׁהלֵּה הי ֥רה זִּ ִּ֗קים ח ִִּּצ֥ים וָׁמָׁ ֽות( :משלי כו,יט) כֵ ֽן־ ָ֭ ִּאיש ִּר ָׁמ֣ה א ֵ
וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖רהוּ֣אחיו כל זמן שהיו אצלו ,שנא' (בר' וישב לז,ד) וְֹׁל֥ א יָׁכְׁל֖ ּו דב ְׁ֥רֹו ְׁל ָׁשֹלֽם :ו ָ֑רבּוּ ,היו רובים לו דברי מות כחצים לאחר שבא לידם,
שנא' (בר' וישב לז,כ) וְׁע ָׁ ֣תה׀ לְׁכ֣ ּו וְׁנ ֽה ְׁר ֵ֗גהּו( :בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ֣בַּ עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים .אלו חרטומי מצרים וחכמיה שהיו מתקנאים בו
ואומרים עליו דברי רכילות ולשון הרע לפני פרעה כדי להורידו מגדולתו:
סיכום מהמקורות השונים (בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖רהוּ֣– טפחא בתפקיד שנוי ובתפקיד רבוי .שינוי מרוב העולם שיוסף התעלם מכל
המרורים שקרו לו מאחיו ומאחרים .ורבוי שיוסף עמד בצדקו התחזק בקבלת עול מלכות שמים במצבים שהמרו לו.
(בר' ויחי מט,כג) ו ָ֑רבּוּ – אתנח כמגביל את ראיית יורה החץ מרחוק היינו שמסתיר את דובר לשון הרע הנדמה לחץ הבא ממרחק.

[תו"ש הערה שיב] ובתנ"י ויגש ז .ובמה נשבע לו (בנימין ליוסף) (ש)בפרישתו של יוסף אחי ממני ,לא נגעתי בו ולא בשילוח
חצים שנשתלחו בו שנא' וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ֣בַּ עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים .וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ – טפחא בתפקיד שנוי  -הבדל בין המציקים ,טענות לא אחידות נגד
יוסף ,בַּ עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים – מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות (א) בנימין הגביל עצמו מפגיעה ביוסף אחיו מאביו ומאמו( .ב)
ע"פ תרגום ירושלמי יעקב הגביל את פרנסת שמעון ולוי ,שמעון חלק נחלתו בין שני חלקים ופרנסתו בדוחק ,לוי מפוזר ב 48-עיר ,
המחזר על הגרנות לתרומות ומעשרות. .
ִּיצם ְׁביִּש ְָׁׁראֵ ֽל :כעין מידה כנגד מידה
וכתיקון לשמעון וללוי על שילוח חצים ביוסף ברכם יעקב ב(-בר' ויחי מט,י) אֲחל ֵ ְׁ֣קם בְׁיע ֲ֔קב ו ֲאפ ֵ ֖
עשאם כעין חיצים נושאי דבר ה' ע"פ תרגום ירושלמי ורש"י שמעון כסופרי תורה ו/או בעלי קורא בבתי כנסיות מלמדי תינוקות
עניים ,לוי כמורים בבתי מדרשות ,מפוזר ב 48-עיר בין שבטי ישראל ,המחזר על הגרנות לתרומות ומעשרות.
[תו"ש הערה שט] (בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖רהוּ֣ו ָ֑רבּוּ זה פוטיפרע כשראה שהרכיב פרעה את יוסף במרכבת המשנה אשר לו ,אמר
לפרעה מפני מה המלכת את עבדי והלא קניתיו אני בעשרים כספים .מיד ענהו יוסף והלא אתה חייב מיתה בשעה שקניתני שאין קונין
ָארּור כ ְָׁׁנ֑ען ע֥בד ֲעב ִּ ָׁ֖דים ִּיֽהְׁי ֥ה לְׁא ָׁחֽיו :ואני מבני שם ,ועוד בן מלכים אני שהרי פרעה המלך
עבד אלא מכנען שנאמר (בר' נח ט,כה) וי֖אמר ֣
שעשה דמות שרה אמי ,ועתה הביא הדמות ,אם א ין הדמות דומה לי הדין עמך וכן עשה ונדמו איקונין שלו לאיקונין של שרה [מדרש

אגדה]
דמיון תבנית הטעמים בין שני הפסוקים( .בר' נח ט,כה) (סלוק) טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק.
(בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖רהוּ֣ו ָ֑רבּוּ – (סלוק) טפחא אתנח וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ֣בַּ֣עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים :טפחא מרכא סלוק,
(בר' ויחי מט,כג) וַ ַָֽֽיְ מָ רֲ ֻ ֶ֖רהוּ֣ו ָ֑רבּוּ – (סלוק) טפחא אתנח כתבנית (סלוק) טפחא אתנח ,וַ ַָֽֽיּ ְשׂ ְט ֻמֶ֖הוּ֣בַּ עֲלֵ֥י֣ח ָֽצּים :טפחא מרכא סלוק ,כמעט
ֱֹלה֖ינּו ה֥ '׀ אחָׁ ֽד :פרט לפסק ,מקבוצת  410הפסוקים בעלי תבנית רישא כשמע ישראל או
ש ָׁר ֵא֑ל ה֥ ' א ֵ
כטעמי הפסוק (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע י ִּ ְׁ
בראשית ברא א-לקים.
מה למדרשים על הצקות שארעו ליוסף מהנכרים (פוטיפר ,אשת פוטיפר ,חרטומי מצרים וחכמיה) בתבנית טעמים של שמע ישראל? כגון
ֱֹלהים אֵ ֥ת הש ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ :ע"פ
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא א ִּ ֑
ָארּור כ ְָׁׁנ֑ען ע֥בד ֲעב ִּ ָׁ֖דים ִּי ֽהְׁי ֥ה לְׁא ָׁחֽיו֣:כל טעמי הפסוק כטעמי (בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
(בר' נח ט,כה) וי֖אמר ֣
[שפת אמת וישב תרן] המובא בריכוז הפסוקים בתבנית "שמע ישראל – בראשית ברא" בני ישראל מתקנים ניצוצות הקדושה שהיו
מיועדים לאומות העולם אם היו מטיבים מעשיהם .כי ככתב [שפת אמת בחקתי תרמא] כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושה.
ֶ֖ה֣אֵ֥בֶ ן֣י ְשׂ ָר ָֽאל֣ :
ָפזּוּ֣זְרע ֣י֣י ָָד֑יו֣מידי֣אֲב֣יר֣ ַיע ֲ֔קב֣מ ָשֵּׁ֥ם֣רעֶ ֶ
ב֣בּאיתָ ן֣קַ ְשׁ ֔תֹּו֣ ַויּ ֶ֖
ְ
בראשית ויחי מט,כד :וַתּ֤שֶׁ
ֶ֖ה֣אֵ֥בֶ ן֣י ְשׂ ָר ָֽאל  -משם
ֶ
שּׁם֣רעֶ
[תורה תמימה] (בר' ויחי מט,כד) אֲב֣יר֣ ַיע ֲ֔קב  -מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד אלא אֲב֣יר֣ ַיע ֲ֔קב֣מ ָ ֵ֥

יֹוסף מא) [סוטה ל"ו ב']:
זכה ונעשה ראש ,שנאמר (תה' פ,ב) ִּ֮ר ֵ ֤עה י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵ֨אל׀ ה ֲא ִּ֗זינ ָׁה נ ֵה֣ג כ ֣צאן ֵ ֑
[תו"ת הערה מ] ובמ"ר איתא שנצטנן דמו אחרי ראיה זו ,ומפרש ַויּ ֶָ֖פזּוּ כמו ויפצו ,כי (אותיות) ז' ול' מתחלפין מפני שהן ממוצא אחד,
וכמו זעק  -צעקה ,וע"ע במ"ר ובמהרש"א:
(מט,כד) ֶאֵ֥בֶ ן֣י ְשׂ ָר ָֽאל  -א"ר אבין[ .בשעה שנראתה ליוסף דיוקנו של אביו] נראתה לו גם איקונין של רחל [מתנות כהונה] (ש)צינן את
ֶ֖ה֣אֵ֥בֶ ן֣י ְשׂ ָר ָֽאל מב) [ירושלמי הוריות פ"ב ה"ה][ :מתנות כהונה] אבן ישראל היא רחל כי היא היתה אבן הפינה
דמו ,שנאמר מ ָשֵּׁ֥ם֣רעֶ ֶ
ועקרת בית ישראל אבינו .ודרש רועה כמו ראה בחילוף אל"ף ועי" (אחה"ע) ומאותו זכות זכה למלכות כמו שדרשו צואר שלא פשט
לעבירה יבוא וילבד רביד  .עד שעל ידי זה נתפרנסו כל בית ישראל.
[תו"ת הערה מא] רומז לדרשה הקודמת שע"י המראה מתמונת יעקב שב מהרהוריו:
(מט,כד) ֶאֵ֥בֶ ן֣י ְשׂ ָר ָֽאל – מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות( .א) מראיית יוסף את אביו ואת אמו נתאפק (ב) צ"ע
(מט,כד) מ ָשֵּׁ֥ם֣רעֶ ֶ֖ה֣– טפחא בתפקיד פתיחת פתח להתאפיין מהגבלה הכתובה אחריה .בזכות ההתאפקות של יוסף יצא להשפיע וזה
הנלמד מ(-מט,כד) מ ָשֵּׁ֥ם֣רעֶ ֶ֖ה֣– מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,וזכה להתרחב למלכות ועל ידי זה זכה לפרנס את
כל בית ישראל ואת כל העמים שבאו לשבור שבר במצרים  .וע"י איסוף כסף העולם במצרים זכה לאסוף ר"ב ניצוצות קדושים מרפ"ח
ניצוצות קדושים שה' הוריד לבריאה וזה הייתה מטרת ירידת מצרים וכך הוכן עם ישראל לקבלת התורה וליעודו בארץ ישראל.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שמות  -דפי פרשות השבוע ,שנות התש"פ – התשפ"א
3
שמות א,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
3.1
ן֣מ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים ֣
יה ֶ
לא֣עָ ֔שׂוּ֣כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣דּ ֶבֵּ֥ר֣אֲל ֶ ֶ֖
ֱֹלהים֣וְ ֣
ָ֣ה ְמי ְַלּדת֣אֶ תָ -ה֣א ֔
יראן ַ ָֽ
שמות שמות א,יז :וַתּ ֶ ֤
֣ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת-הַ יְלָ ָֽדים׃ ֣

[ערבי נחל ויקרא שבת הגדול  -דרוש א] אמנם יש מבחן אחר דיצאו מכלל בני נח ,דאיתא פלוגתא במדרש ,חד אמר משה לא היה
מדבר עם הקב"ה בכל עת שרצה ,ורבנן פליגי .ואיתא למה זכה לזה ,לפי שקודם לידתו מסרה אמו את נפשה על ישראל כמו שכתוב
(שמ' א,יז) ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת-הַ יְ לָ ָֽדים ,וידוע [רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ב] דבן נח אינו מצווה על קדוש השם ,ודעת הרבה פוסקים [רמב"ם
הל' יסוה"ת פ"ה ה"א] דמי שדינו לעבור ולא יהרג ,ונהרג ולא עבר נענש ומתחייב בנפשו .א"כ מדחזינן הבדל בין נבואת משה ,לאהרן
ומרים ,עבור המסירת נפש של אמו ,על כרחך דדין ישראל להם (למילדות שמסרו נפשן במצב שעלולות היו להיהרג על אי מילוי הוראת מלך),
ֱֹלהים – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים .מהפך פשטא רומז שלפחות אחד
מי ְַלּדת֣אֶ תָ -ה֣א ֔
ָ֣ה ְ֣
יר֤אן ַ ָֽ
(שמ' א,יז) וַתּ ֶ
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) לפי [ערבי נחל] המילדות היה להן דין ישראל ולא דין בני נח ולכן היו חייבות למסור נפש
ֱֹלהים֣– מקף בורר בין "האלקים"
במצב שהיו עלולות לההרג על אי מילוי הוראת מלך( .לימוד ב) הרחבת הפשט על יראתן אֶ תָ -ה֣א ֔
ֱֹלהים אות "ה" מוטעמת מתג,
הא ֔
במשמע דין ובין משמע רחמים בדין" .מלת "את" מרבה בבקשת "רחמים בדין" .ברוב הגירסות ָ ָֽ
ֱֹלהים – מונח זקף-קטן במלה אחת בתפקיד מידה (י"ח מל"ב מידות) מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל ,מלמד
גירסת שו"ת ָה֣א ֔
שיראו את השם בכל מעשיהן.
ֱֹלהים֣וְ ֣לא֣עָ ֔שׂוּ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ...
ָ֣ה ְמי ְַלּדת֣אֶ תָ -ה֣א ֔
יר֤אן ַ ָֽ
(שמ' א,יז) וַתּ ֶ
אתנח) רמז לכעין הקש מחסד אברהם אבינו לחסד שעשו המילדות עם הילודים.
ת ,קשטו עצמן למעשה זקנן ,זה אברהם כמה שהקב"ה מעיד
ָ֣ה ְמי ְַלּד ֣
יר֤אן ַ ָֽ
[שמות רבה (וילנא) פר' שמות א,טו] ד"א (שמ' א,יז) וַתּ ֶ
עליו (בר' וירא כב,יב) ִּכ֣י׀ ע ָׁ ֣תה י ָׁ֗דעְׁתִּ י כִּ ֽי־י ֵ ְׁ֤רא אֱֹלהִּים ֔אתָׁ ה וגו' ,אמרו אברהם אבינו עליו השלום פתח לו פונדק והיה זן את העוברים ואת

השבים בני אדם ערלים ,ואנו לא דיינו שאין לנו להאכילן אלא להרוג אותן (טט :בתמיהה ,אלא) אנו נחייה אותן ,כיון שראה פרעה שלא
עשו גזירתו שלח וקרא אותן ,הדא הוא דכתיב (שמ' א,יח) וי ִּ ְׁק ָׁ ֤רא מֽלְך־ ִּמצְׁרי ִּם לֽמְׁי ְׁל ֔דת.
יהֶ֖ן  -להן מבעי ליה ,א"ר יוסי ב"ר חנינא ,מלמד שתבען לדבר עבירה ולא
[תורה תמימה (=תו"ת)] (שמ' א,יז) כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣דּ ֶבֵּ֥ר֣אֲל ֶ
נתבעוכז) [סוטה י"א ב']:
יהֶ֖ן משמע על עסקי ביאה מלשון ויבא אליה ,עכ"ל ,ופי' זה דורש באור ,ואפשר
[תו"ת הערה כז] פי'[רש"י בבלי סוטה יא,ב] ד-אֲל ֶ
לומר ע"פ מ"ד ב[-יומא ד' ב'] עה"פ (במ' נשא ז,פט) ויִּש ְׁ֨מע את־ה ַּ֜קֹול ִּמד ֵב֣ר ֵא ָׁ֗ליו לו לא נאמר אלא אליו משה שמע וכל ישראל לא שמעו,
יהן,
ופירש"י משום דלשון ֵא ָׁ֗ליו משמע שֵ -א ָׁ֗ליו לבדו נמשך הקול ,יעו"ש .ולפי"ז י"ל דמדלא כתיב כאן כאשר דבר להן ,אלא אֲל ֶ ֶ֖
יהֶ֖ן בלחש ,ודרשו שתבען לדבר עבירה ,והיינו שדבר דברים מכוערים .ונראה
משמע שרק הן לבד שמעו הדבור ,וא"כ היה מדבר אֲל ֶ
דכלל הדרשה הוא עפ"י מה דקי"ל ב[-ב"ב ק"ט ב'] דתולין את הקלקלה במקולקל ,ולכן רגילין חז"ל לתלות ענינים מגונים באנשים
בעלי מדות מגונות ,וכעין מש"כ הרא"ש בפירושו ל [-נדרים ס"ד ב'] במ"ש שם כל מקום שנאמר נצים נצבים אינו אלא דתן ואבירם דמפני שהיו ידועים לבעלי
מחלוקת ומדות מגונות תולין כל עניני מחלוקת בהם ,ועיין מזה ביתר באור לקמן בפסוק וירא והנה שני אנשים עברים נצים ,ולולא כל זה (הפירוש שדבר עמן
יהֶ֖ן בלחש כדי שלא ישמעו בני ישראל מזה (מהקשר של פרעה למילדות
בלחש כי קראן לדבר עבירה) היה אפשר לומר כאן דלכן דבר אֲל ֶ
ולכן) ולא יקראו אותן ,למילדות (אל היולדות):
יהֶ֖ן – תביר מרכא טפחא ,מרכא טפחא מרמז לקבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן מדיבור פרעה ב(-שמ'
(שמ' א,יז) כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣דּ ֶבֵּ֥ר֣אֲל ֶ
א,טז) מענין המתת ילודים זכרים בבני ישראל לדיבור בעבירה אחרת ,כמאמר חז"ל תולין הקלקלה במקולקל.
עתה נבוא להסביר את (שמ' א,יז) כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר – תביר ממעט חלק מקבוצת הפרטים הזאת שלא יחול עליו הלכה או ענין כלשהו.
ן֣מ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים ראה את הדבר כאילו נעשה ,מכאן אמרו ,אומות
יה ֶ
בּר֣אֲל ֶ ֶ֖
[תורה שלמה קפא] (שמ' א,יז) וְ ֣לא֣עָ ֔שׂוּ֣כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣דּ ֶ ֵ֥
העולם נתפסין על המחשבה [כמו] (מי) שנעשה ,אבל ישראל אין נתפסין עד שיעשה מעשה על ידיהן[ .סדר אליהו רבה (פ"ז)
פ"ח]
[תורה שלמה הערה קפא] ראה בתורה שלמה בראשית פל"א אות נ וצרף לכאן והפירוש הוא שפרעה נענש על מחשבתו הרעה
כאלו נעשה מפני שהיה בטוח שהמילדות יעשו רצונו .אמנם הסמך של הדרש על הפסוק צריך בדיקה – .מוצע לומר כי הסמך של
לא֣עָ ֔שׂוּ֣ולגביו מחשבתו ודיבורו נחשב כעשוי.
הדרש מרומז בטעם תביר של (שמ' א,יז) כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר למעט את פרעה מהנאמר (שמ' א,יז) וְ ֣֣
(שמ' א,יז) וְ ֣לא֣עָ ֔שׂוּ  -מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני דברים (א) הפשט (שמ' א,טז) מענין המתת ילודים זכרים בבני ישראל (ב)
יהֶ֖ן .טעם מונח במלת (שמ' א,יז) וְ ֣לא עשוי להוסיף אפיון – הרחבה כלשהי בלפחות
העבירה ששידל אליה פרעה במלת (שמ' א,יז) אֲל ֶ
אחד משני הדברים המרומזים בטעם זקף-קטן.
ת־הע ְבריּ֔ ֹות ,למה צוה להרוג אותם על ידי המילדות,
ָ ָֽ
ר֣בּיַלֶּ ְדכֶ ן֣אֶ
ְ
[שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א,יד] (שמ' א,טז) ו ַ֗יּאמֶ
יהֶ֖ן – תביר
כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ויפרע מהן ,הצעת הסבר נוספת לתבנית הטעמים של (שמ' א,יז) כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣דּ ֶבֵּ֥ר֣אֲל ֶ
מרכא טפחא ,מרכא טפחא מרמז לקבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן פרעה רצה לרבות מקולקלים ע"י קלקול המילדות בעבירה.
עתה נבוא להסביר את (שמ' א,יז) כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר – תביר ממעט חלק מקבוצת הפרטים ,כאן קבוצת המקולקלים ,שלא יחול עליו הלכה או ענין
כלשהו .כאן ביקש פרעה למעט עצמו מהריגת הילדים ,כדי שיתלה קלקול הריגת הילדים במילדות מקולקלות.
[שמות רבה (וילנא) פר' שמות א,טו]  ...וכי מאחר שלא עשו כאשר דבר אליהן אין אנו יודעין שקיימו את הילדים ,למה הוצרך

הכתוב לומר (שמ' א,יז) ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת-הַ יְלָ ָֽדים ,יש קילוס בתוך קילוס לא דיין שלא קיימו את דבריו אלא עוד הוסיפו לעשות עמהם
טובות ,יש מהם שהיו עניות והולכות המילדות ומגבות מים ומזון מבתיהם של עשירות ובאות ונותנות לעניות ,והן מחיות את בניהן,
הוא שכתוב (שמ' א,יז) וַתְּ֣חַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת-הַ יְ לָ ָֽדים ,ד"א (שמ' א,יז) ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת-הַ יְ לָ ָֽדים ,יש מהם שראוים לצאת חגרים או סומים או בעלי
מומין או לחתוך בו אבר שיצא יפה ,ומה היו עושות עומדות בתפלה ואומרות לפני הקדוש ברוך הוא אתה יודע שלא קיימנו דבריו של
פרעה ,דבריך אנו מבקשות לקי ים ,רבון העולם יצא הולד לשלום שלא ימצאו ישראל ידיהם להשיח עלינו לומר הרי יצאו בעלי מומים
שבקשו להרוג אותם ,מיד היה הקדוש ברוך הוא שומע קולן ויוצאין שלמים ,אמר ר' לוי הרי אמרת את הקלה אמור את החמורה ,יש
מהן שראוין למות בשעת יציאתן או אמן לסכן בם ולמות אחר יציאתן והיו עומדות בתפלה ואומרות להקב"ה רבונו של עולם תלה
להם עכשיו ותן להם נפשותיהם שלא יאמרו ישראל הן הרגו אותן ,והקב"ה עושה תפלתן לפיכך (שמ' א,יז) ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת-הַ יְלָ ָֽדים,
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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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אלו האמהות ,הַ יְ לָ ָֽדים ,הילדים ממש,

 ...ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣– טפחא ,בתפקיד רבוי כאיתא ב[-מדרש רבה]  -החייו לא רק הילדים הבריאים אלא גם שנולדו עם מומים ורפאו אותן,
[בבלי סוטה יא,ב]  -תנא :לא דיין שלא המיתו אותן ,אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון:
ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣– טפחא ,בתפקיד שנוי משמעות ע"י פתיחת טפח לקבל האפיון מהסילוק כנדרש ב -שמות רבה (וילנא) פרשה א  ...ותחיין אלו
האמהות ,כמו שהחיו הילדים כך החייו האמהות[ .פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] תנא לא דיין למילדות שלא המיתו אותם ,אלא שהיו
מספקות לאימותן של ילדים מים ומזון:

(שמ' א,יז) אֶ ת-הַ יְלָ ָֽדים – מקף מלמד שעלולים להיולד בעלי מומים וילדים שלמים.
(שמ' א,יז) אֶ ת-הַ יְלָ ָֽדים מלת אֶ ת מרבה לידות וטעם (שמ' א,יז) אֶ ת-הַ יְ לָ ָֽדים – סלוק מלמד שבתפילת המילדות הגבילו שכל הנולדים נולדו
שלימים ובריאים.
יתן֣הַ ָדּ ָב ֣ר֣הַ זֶּ ֑ה֣֣֣֣֣֣֣֣ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת־הַ יְ לָ ָֽדים:
הן֣מַ ֵ֥דּוּעַ ֣עֲשׂ ֶ ֶ֖
֣ל ְָֽמי ְַלּ ֔דת֣וַיּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶ
֤א֣מלֶ ְך־מ ְצ ַרים ַ
שמות א,יח :וַיּקְ ָר ֶ ָֽ

[כלי יקר] (במ' חקת כא,יח) והבאר שהיה מספיק להם כל צורכיהם בזכות מרים שאחזה במדת גמילות חסדים ,שכן נאמר (שם א יח)
ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת־הַ יְ לָ ָֽדים שהיו מספיקין להם מזון וכו',
(שמ' א,יח) ַל ְָֽמי ְַלּ ֔דת֣וַיּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהן  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק  ...אתנח) רמז לכעין
הקש ממדת גמילות חסדים של מרים לילדים למידת גמילות חסדים של הקב"ה שנתן לישראל במדבר הבאר שהיה מספיק להם כל
צורכיהם ( ,שמ' א,יח) וַיּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהן – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים כפי' [אלשיך] (שמ' א,יח) והנה לא נעלם הדבר ממלך

מצרים ,וַיּ֣אמֶ ר֣לָ ֔ ֶהן הנה ממה שבשב ואל תעשה נמנעתם מעשות מצותי החרשתי ,אך תלונתי היא מדוע בקום עשה עשיתן הדבר
הזה( ,שמ' א,יח) ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת־הַ יְ לָ ָֽדים בספוק צרכם ותקון חיותם:

ֶ֖ת֣הע ְבריּ֑ת֣ ֣
֣י֣לא֣כַ נָּשֵׁ֛ים֣הַ מּ ְצריּ ָ ָֽ
ָ֣ה ְמי ְַלּדת֣אֶ ל־פַּ ְר ֔עה֣כּ ֹ֧
אמ ְ֤רן ַ ָֽ
שמות א,יט :וַתּ ַ
ט ֶרם֣תָּ בֹ֧ ֹוא֣אֲל ֶהֵ֛ן֣הַ ְמי ֶַלּ ֶֶ֖דת֣וְ י ָָלָֽדוּ:
ָה֣בּ ֨ ֶ
ֹ֣ות֣הנּ ְ
֔
ָֽכּי־חָ י

[ערבי נחל בראשית ויחי  -דרוש ד ד"ה ונ"ל בדרך] ונ"ל בדרך דרש ,עם דברי פרשת דרכים (דרוש יז) שמות שאמר מלך מצרים
יהֶ֖ן֣ ֶמ ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים֣
עָשׂוּ֣כַּ א ֲֶשֵׁ֛ר֣דּ ֶבֵּ֥ר֣אֲל ֶ
ל א֣ ֔
יתן֣עַ ל־הָ אָ ְבנָ ָֽ֑֖ים כו' (שמ' א,טז) וְ ֣֣
וּרא ֶ ֶ֖
ת־הע ְבריּ֔ ֹות֣ ְ
ָ ָֽ
למילדות (שמ' א,טז) ְבּיַלֶּ ְדכֶ ֣ן֣אֶ
ֶ֖ין ָ֣אֶ ת־הַ יְ לָ ָֽדים ,:ואמרו רז"ל (שמ"ר א ,טו) שהיו מספקות מים ומזון .והקשה ,דא"כ כאשר אמר להם פרעה (שמ' א ,יח) מַ דֵּ֥֣וּעַ֣֣
ו ְַתּחַ יֶּ ֣
ֶ֖ין ָ֣אֶ ת־הַ יְ לָ ָֽדים :שאל להם תרתי (שתי שאלות ב(-א,יח)) ,חדא על שלא הרגו ,ושנית על שהיו מספקות מים
יתן֣הַ ָדּ ָב ֣ר הַ זֶּ ֑ה֣ו ְַתּחַ יֶּ ֣
עֲשׂ ֶ ֶ֖
ֶ֖ת֣הע ְבריּ֑ת ,עדיין לא השיבו על הספקת מים ומזון .ותירץ (הפרשת דרכים)
ָשׁים֣הַ מּ ְצריּ ָ ָֽ
֣י֣לא֣כַ נּ ֵ֛
ומזון ,ואם כן מה השיבו (שמ' א,יט) כּ ֹ֧
עם המחלוקת באבות שקיימו התורה ,אם היה דינן כישראל או כבני נח ,והנה קי"ל [סנהדרין נז ב] בן נח נהרג על העוברין ,משאין כן
יתן֣עַ ל־הָ אָ ְבנָ ָֽ֑֖ים דייקא ,שעדיין לא יצא הולד ,ורשאים אתם להרוג הולד ,כי דין ישראל
וּרא ֶֶ֖֣
ישראל ,לכן אמר להן פרעה (שמ' א,טז) ְ
לכם ואינכם חייבים מיתה על העוברין .והנה טורנוסרופוס שאל [ב"ב י,א] אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם,
יכ ֑ם ,נמצא א"כ לבני נח אסור
משל לעבד כו' ,והיה התשובה משל לבן מלך כו' ,כי ישראל קרוים (דב ' ראה יד ,א) בָּ ֣נ ֣ים֣אַ ֔ ֶתּם֣ ַלָֽהֶ֖֣'֣אֱֹלה ֶ֣
ליתן צדקה (כי הם לא בנים לה') ,והיינו ששאל להם פרעה בממ"נ (במי מה נפשך) ,מדוע עשיתן הדבר הזה ,שלא הרגתם ,ואם תאמרו לי
שדין בני נח לכם וחייבים מיתה על העוברין (ולכן לא המתתן הילדים) ,א"כ מדוע (שמ' א,יח) ו ְַתּחַ יֶּ ֶ֖ין ָ֣אֶ ת־הַ יְ לָ ָֽדים במים ומזון ,הלא
אסור (לישראל) ליתן לבן נח צדקה ,ולכן כיון שהקשה להם על שני דברים אלו בדרך ממ"נ (מי מה נפשך)  ,לכן היה די בתירוץ על
ָשׁים֣הַ מּ ְצריֶּ֖ת֣
֣י֣לא֣כַ נּ ֵ֛
ֹ֣ות֣הנָּה֣וילדו ללא נוכחות מילדת) ,והשיבו (שמ' א,יט) כּ ֹ֧
֔
כּי־חָ י
קושיא א' (שלא המיתו הנולדים ליולדות הישראליות ָֽ֣
ָ ָֽהע ְבריּ֑ת֣כו' ,עכ"ד וש"י.
ָ֣ה ְמי ְַלּדת֣אֶ ל־פַּ ְר ֔עה – מהפך פשטא זקף-קטן ,ז"ק שני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות לימוד אחד יוצא
אמ ְ֤רן ַ ָֽ
(שמ' א,יט) וַתּ ַ
ֶ֖ת֣הע ְבריּ֑ת ,עדיין לא השיבו על הספקת מים ומזון.
֣י֣לא֣כַ נָּשֵׁ֛ים֣הַ מּ ְצריּ ָ ָֽ
מהפשט ,כאן לימוד אחד הוא ש :מה השיבו (שמ' א,יט) כּ ֹ֧
(שמ' א,יט) כּ֣י – מונח מאפשר ללמוד את הכתוב הבא וטעמיו יותר מפעם אחת ֹ֧לא֣כַ נָּשֵׁ֛ים֣הַ מּ ְצריֶּ֖ת – טפחא בתפקיד כפותחת טפח
לא֣כַ נָּשֵׁ֛ים֣
ָשׁים֣הַ מּ ְצריֶּ֖ת נלמד על העבריות ולא על המצריותֹ֧ .
לא֣כַ נּ ֵ֛
הע ְבריּ֑ת ומלמד כי הכתוב ֹ֧
להתאפיין מהכתוב אחריה ָ ָֽ
הַ מּ ְצריֶּ֖ת – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה ,כאן (למוד א) ע"פ [ת"י] כל
היהודיות  ...זריזות וחכמות בדעתן הן( ,למוד ב) וע"פ [ספורנו] כולן בקיעות במלאכת המיילדות ויבחינו עם תעשה פעולה להמית.
ֹ֣ות֣הנָּה – מקף מונח זקף-קטן
֔
(שמ' א,יט) ָֽכּי־חָ י
(שמ' א,יט) ָֽכּי־חָ יֹ֣ות֣– מקף בורר בין משמעות בעלי חיים ובין משמעות בתורה מילדות ,ומשמעות בלשון חכמים יולדות
י־חיֹ֣ות֣ ֔הנָּה – זקף-קטן בתפקיד שני לימודים( :א) כאן המשמעות היא הנשים העבריות מיילדות את עצמן כמו החיות ולכן
כּ ָֽ ָ
(שמ' א,יט) ֣
המילדות לא הגיעו למצב לקיים פקודת פרעה להמית הילדים בשעת לידה( ,ב) היות היולדות הן עבריות  ,לכן הנולדים הם עברים
ולכן המילדות העבריות אינן אסורות בליתן לנולדים צדקה בהספקת מים ומזון.
ט ֶרם֣תָּ בֹ֧ ֹוא֣אֲל ֶהֵ֛ן֣
ֹ֣ות֣הנָּה – (אתנח) מונח זקף-קטן והתוכן הוא תיאור ואחריו פעולה וכאן אפילו שתי פעולות ְבּ ֨ ֶ
֔
(שמ' א,יט) ָֽכּי־חָ י
הַ ְמי ֶַלּ ֶֶ֖דת֣וְ י ָָלָֽדוּ .תבנית העשויה ללמד אלאחריה ואלפניה.
[תרגום המיוחס ליונתן] – (שמות א,יט) ו ֲא ָׁמרן חי ְׁיתָׁא לְׁפ ְׁרעה אֲרּום לָׁא ִּכנ ְׁשי ָׁא ִּמצְׁרי ְׁתָׁא י ְׁהּודי ְׁיתָׁ א אֲרּום ז ְִּׁריזִּין וְׁחכִּימִּין בְׁדעֲתֵיהן הִּינּון קֳדָׁ ם
עד לָׁא תֵ יתֵ י לְׁוותְׁהֹון חי ְׁיתָׁא הִּינִּין תלְׁיין עֵינֵיה ן ִּבצְׁלֹוי מ ְׁצלָׁן ּוב ֲעי ָׁין ר ֲחמִּין מִּן ֳקדָׁם אֲבּוהן ד ִּבשְׁמי ָׁא וְׁהּוא שָׁמע בְׁקל צְׁלֹותְׁהֹון מִּן יד הִּינִּין
שלָׁם[ :כתר יונתן] (שמות א,יט) ותאמרנה המילדות לפרעה כי לא כנשים מִּצריות היהודיות כי זריזות וחכמות בדעתן הן לִּפני עד
מִּתְׁ ענְׁיין וִּילִּידן ּופ ְָׁׁרקן ִּב ְׁ
לא תבוא אליהן המילדת הן תולות עיניהן בתפילה מִּ תפללות ומבקשות רחמים מִּן לפני אביהן שבשמים והוא שומע בקול תפילתן מיד הן נענות ויולדות

ֹ֣ות֣הנָּה וכו',
֔
ונושעות בשלום[ :חומש דעת תבונה ע"פ רבינו יונה – שמות הרב יצחק בן שושן ע' ( 25אוצר החכמה)] ועל מ"ש (שמ' א,יט) ָֽכּי־חָ י
כתב תרגום יונתן בתרגום לשונו ללשון הקודש שהן זריזות וחכמות בדעתן ולפני שתבאנה להן המילדות הם תולים עיניהם לה' בתפילה ומבקשות
רחמים על עצמם מאביהם שבשמים והוא שומע תפילתם ויולדות ונגאלות בשלום.
ֹ֣ות֣הנָּה בלימוד לאחריה מלמד כי העבריות מתפללות לה' וה' שומע תפילתן ויולדות בשלום גם בלי מילדת.
֔
(שמ' א,יט) ָֽכּי־חָ י
ֶ֖ת֣הע ְבריּ֑ת֣המצריות אינן מתפללות אל ה' ולכן הן צריכות בדרך
ָשׁים֣הַ מּ ְצריּ ָ ָֽ
֣י֣לא֣כַ נּ ֵ֛
בלימוד אלפניה מלמד על הכתוב אלפניה כּ ֹ֧
הטבע למילדות שתעזורנה להן ללדת.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.2

שמות א,א (התשפ"א)

שמות ב,יד:

ֲשׁר֣הָ ַ ֶ֖רגְ תָּ ֣אֶ ת־הַ מּ ְצ ֑רי ֣
להָ ְרגני֣אַ ָתּ֣ה֣א ֔מר֣ כַּ א ֶ ֵ֥
ישׁ֣שׂ֤ר֣וְ שׁפט֣עָ ֔לינוּ֣הַ ְ
ַ
֣ל ֨א
י֣שׂ ְמ ָ֞ך ְ
ר֣מ ָ ָֽ
֣
ַ֠ויּאמֶ

ֶ֖ן֣נֹוד ע֣הַ ָדּ ָ ָֽבר֣ :
ַ ֵ֥
אמר֣אָ כ
יר א֣משֶׁ ה֣וַיּ ֔ ַ
֣וַיּ ָ ֤

(שמות ב,יד) ַ֠ויּאמֶ ר֣ -תלישא-גדולה (תלשא) ,כעין שיעור אלפניו ולאחריו .אלפניו מוצע לשיעור זמן שאב יכול להכות בנו ,או רב יכול
להכות תלמידו .תפקיד תלשא לכתוב אחריו שיעור זמן הגאולה ,מבין האפשרויות הבאות מברית בין הבתרים ,או מלידת יצחק ,או מירידת
ישׁ֣שׂ֤ר֣וְ שׁפט֣– גרשיים קדמא
ַ
֣ל ֨א
יוסף למצרים ,או מגלות מצרים ,מתאים בקירוב מיום נשואי יעקב ולאה .כי ההמשך מ֣י֣ -מונח שָׂ ְמ ָ֞ך ְ
מהפך פשטא ,תבנית של תחילת פעולה ,השעיתה ,והמשכה בעתיד ,כאן רוצה לומר התגלות מוקדמת מדאי של משה כגואל ,השעית הגלוי
עד להתגלותו בק"ץ שיקבעו הקב"ה,
 400שנה מלידת יצחק עד ליציאת מצרים ,אם יעקב היה בתחילת שנתו ( )7+ 14 + 63ה 84-ביום נושאו את לאה ,שזה היה  143שנה
מלאות מלידת יצחק ,אזי גי' מלת ַ֠ויּאמֶ ר העולה  257משלימה את ה 143-שנה המלאות ל 400-שנה.
והדבר נאמר ע"י אחד מבין דתן ואבירם מבני בניו של ראובן בכור יעקב ולאה ,שנולד בתוך השנה של נישואי יעקב ולאה .ע"פ [ספר
הפרשיות ,הרב כיטוב] הם טוענים לכבוד אביהם ושממנו הבכור היו אמורים לצאת מלכות וכהונה .ומספר השנים  257משנת לידת ראובן
עד  400שנה עשוי לרמז לטענתם כי צאצא של ראובן צריך להיות המנהיג.
ב ֣ר֣הַ ֔ ֶזּה֣וַיְ בַ ֶ֖קּשׁ֣לַ ה ֲ֣רג֣אֶ ת-מ ֶשׁ ֑ה֣ ֣
שמות ב,טו :וַיּ ְשׁ ַמ֤ע֣פַּ ְרעה֣אֶ ת-הַ ָדּ ָ֣
ב֣בּ ֶ ָֽא ֶרץ-מ ְדיָ ֶַֽ֖ן֣וַיּ ֵ֥שֶׁ ב֣עַ ָֽל-הַ ְבּ ָֽאר׃ ֣
ְ
֣ וַיּ ְב ַר֤ח֣משֶׁ ה֣מ ְפּנ ֣י֣פַ ְר ֔עה֣וַיּ ֵ֥שֶׁ
(שמ' ב,טו) וַיּ ְשׁ ַמ֤ע֣פַּ ְרעה֣אֶ ת-הַ ָדּ ָב ֣ר֣הַ ֔ ֶזּה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
מהלימודים יוצא מהפשט ,כאן לפי הפירושים המובאים נראה שיוצא מן הכלל( .לימוד א) [שמות רבה (וילנא) שמות פרשה א] שעמדו
דתן ואבירם והלשינו עליו( ,לימוד ב) [תו"ש הערה קכב] בדברים רבה פ"ב-כ .כיון ששמע פרעה כך אמר כמה דברים שמעתי ושתקתי

כיון שהגיע על שפיכת דמים תפסו אותו .וראה בדברי הימים למשה .כנראה שמשה כבן בתיה בת פרעה היה בעל מעמד מיוחד אצל
פרעה ,כגון ששכנע את פרעה להעניק לבני ישראל יום מנוחה בשבת .אבל כאן וַיּ ְשׁ ַמ֤ע֣פַּ ְרעה֣אֶ ת-הַ ָדּ ָב ֣ר֣הַ ֔ ֶזּה֣גם שפיכות דמים וגם
שמבני ישראל הלשינו עליו ,אף על פי שבא לעזרתם ,ויתפרש טעם אֶ ת-הַ ָדּ ָב ֣ר – מקף כבורר בין משמעות ענין כלשהו ובין דיבור ,וטעם
אֶ ת-הַ ָדּ ָב ֣ר – מונח כמרבה דיבורים על מעשים אחרים.
הֲרג֣אֶ ת-מ ֶשׁ ֑ה ( .שמ' ב,טו) וַיְ בַ ֶ֖קּשׁ – טפחא בתפקיד שנוי ,ע"פ [מכילתא יתרו מסכתא דעמלק פ"א] פרעה אמר
(שמ' ב,טו) וַיְ בַ ֶ֖קּשׁ֣לַ ֣
תפשו את משה והעלוהו לבימה וכפתוהו והניחו הסייף על צוארו( ,שמ' ב,טו) לַ ה ֲ֣רג – מונח מרבה( ,שמ' ב,טו) אֶ ת-מ ֶשׁ ֑ה֣– מקף בורר
בין משה בשר ודם ובין מלאך באותה שעה ירד מלאך ונדמה להם כדמותו של משה תפסו את המלאך והניחו את משה( ,שמ' ב,טו) אֶ ת-
מ ֶשׁ ֑ה – אתנח מגביל ,סה"כ מונח אתנח רבוי הגבלות כהמשך המדרש עשאן המקום כתים כתים אלמים חרשים וסומים והיו אומרים
לאלמים חיכן הוא משה ולא היו מדברים ולחרשים ולא היו שומעים ולסומין ולא היו רואין ,כענין שנאמר (שמ' ד,יא) ו ֨יאמר ַּ֜ה' ֵא ָׁ֗ליו ִּמ֣י
ֱֹלה֤י ָאבִּי בְׁעז ְִּׁ֔רי ויצ ֵ ִּ֖לנִּי מֵח֥רב פ ְׁרעֽה:
ָׁ ֣שם פה לָׁ ָֽאדָׁם כו' לכן נאמר (שמ' ית' יח,ד) כִּ ֽי־א ֵ

[ירושלמי ברכות פ"ט ה"א (וילנא סג,א)]  ...אמר רבי ינאי כתיב (שמ' ב,טו) וַיּ ְב ַר֤ח֣משֶׁ ה֣מ ְפּנ ֣י֣פַ ְר ֔עה֣ואפשר לבשר ודם לברוח מן
המלכות .אלא בשעה שתפס פרעה את משה חייבו להתיז את ראשו וקהת החרב מעל צוארו של משה ונשברה.
ָׁארְך ְׁכ ִּמגְׁד֣ל ה ֵ ֑שן זה צוארו של משה .ר'(?) אמר רבי אביתר ולא עוד אלא שנתז החרב מעל צוארו של
הדא הוא דכתיב (שה"ש ז,ה) צּו ֵ ֖
משה על צוארו של קוסנתירו (של המוציא להורג) והרגתו .הדא הוא דכתיב (שמ' יתרו יח,ד) ויצ ֵ ִּ֖לנִּי מ ֵ֥חרב פ ְׁרעֽה :לי הציל וקוסנתר נהרג.
 ...הוא שהקב"ה אמר לו למשה (שמ' ד,יא) ִּמ֣י ָׁ ֣שם פה לָׁ ָֽאדָׁם ָ֚אֹו מִּ ֽי־י ָׁ֣שּום ִּא ֵ֔לם וגו' תמן קמת לך והכא לית אנא קאים .הה"ד (דב' ד,ז) מי
כה֣ ' אֱֹל ֵ֔הינּו ְׁבכָׁל־ק ְָׁׁר ֵא֖נּו אֵלָׁ ֽיו :רבי יודן בשם ר' יצחק שיטה אוחרי (הסביר בדרך אחרת) בשר ודם יש לו פטרון  ...היכן הוא והיכן
פטרונו .אבל הקב"ה הציל יונה ממעי הדגה  ...הציל לחנניה מישאל ועזריה מכבשן האש  ...הציל את דניאל מגוב אריות  ...אלא (אדם
בעת צרה ) לי (אל הקב"ה) יצווח ואני עונה לו מיד.

(שמ' ב,טו) וַיּ ְב ַר֤ח֣משֶׁ ה֣מ ְפּנ ֣י֣פַ ְר ֔עה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
מהלימודים יוצא מהפשט ,כאן לפי הפירושים המובאים נראה שיוצא מן הכלל הצלה ובריחה שלמעלה מדרך הטבע( .לימוד א) הגנת
גופו של מ שה מפני חרב המוציאו להורג במדרש אחד שצוארו התקשה כשיש ,מדרש אחר שמלאך בדמותו בא במקומו (לימוד ב)
המשתתפים בהוצאה להורג אחזם שיתוק ומשה יצא מביניהם.
ב֣בּ ֶ ָֽא ֶרץ-מ ְדיָ ֶַֽ֖ן – מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב,
ְ
וַיּ ֵ֥שֶׁ
[הכתב והקבלה] (שמ' ב,טו) וַיּ ֵ֥שֶׁ ב֣ ְבּ ֶ ָֽא ֶרץ-מ ְדיָ ֶַֽ֖ן .בדברי הימים של משה יאמר כי קודם שהגיע משה לארץ מדין מלך בארץ כוש

ארבעים שנה  ...ושפיר אמר רי"א קצרה התורה בספור מה שקרה לו בארץ כוש ,לפי שלא היתה אותה מלכות אשר בחר בם ה' ,ולא
שם׀ ִּצ ָּׁו֣ה ָ֭ה' את־הב ְָׁׁר ָׁכ֑ה ֝ח ִּ֗יים עד־הָׁעֹולָׁ ֽם:
הארץ אשר ה' דורש אותה ,ולכן  ...הזכיר רק מה שקרהו במדין ובהר האלהים (תה' קלג,ג) ִּ ֤כי ֨ ָׁ
[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דשירה פרשה א]  ...והיכן מצינו במשה שנתן נפשו עליהם שנ' (שמות ב,יא) וי ְִּׁה֣י׀ בי ִָּׁמ֣ים ָׁה ֵ֗הם
ְֹׁלתם וכתיב (שמות ב,יב) ו ִּי֤פן כה ו ָׁ֔כה (וי֖ ְׁרא ִּכ֣י ֵא֣ין ִּא֑יש ויְך את־ה ִּמצ ְִּׁ֔רי וֽי ִּ ְׁט ְׁמ ֵנ֖הּו בחֹֽול ):הא לפי שנתן
ויִּגְׁד֤ל משה וי ֵֵצ֣א אל־א ָׁ֔חיו וי ְׁ֖רא ְׁב ִּסב ָׁ ֑
נפשו עליהם נקראו על שמו (נקראו אחיו כי ראה בסבלותם והרג נוגש מצרי שענה ישראלי).
שמ ְָׁ֞ך ְׁל ִּ֨איש ֤שר וְׁשפֵט ָׁע ֵ֔לינּו (שמות ב,טו) וַיּ ְשׁ ַמ֤ע֣פַּ ְרעה֣
ש ִּ֔ני וגו' (שמות ב,יד) ֠ויאמר ִּמ֣י ָׁ ֽ
ומנין שנתן נפשו עליהם שנ' (שמות ב,יג) ויֵצֵא ביֹ֣ום ה ֵ
ַֽן֣שׁ֣בַ ע֣בָּ נ֑וֹת ( ...שמות ב,יז) ַויּ ֵָ֥באוּ֣הָ ר ֶ֖֣עים֣וַיְ ג ְָרשׁ֑ וּם מדינין (במצרים בגלל הגנת בני ישראל) ברח
הן֣מ ְדיָ ֶ֖ ֶ
וּלכ ֵ֥
וגו' וכתיב (שמות ב,טז) ְ
ש ָׁראֵ ֽל :הא לפי שנתן נפשו עליהם נקראו על שמו.
שפ ָׁ ָׁ֖טיו עִּם־י ִּ ְׁ
שה ּו ִּמ ְׁ
ולדינין (בהגנת בנות כהן מדין) חזר (דב' וזה"ב לג כא) צִּדְׁ ֤קת ה' ָׁע ֔ ָׁ
ַֽן֣שׁ֣בַ ע֣בָּ נ֑וֹת ֣
הן֣מ ְדיָ ֶ֖ ֶ
וּלכ ֵ֥
שמות ב,טזְ :
יהן׃ ֣
וֹת֣צאן֣אֲב ֶ ָֽ
ֵ֥
ים֣להַ ְשׁקֶ֖
ְ
באנָה֣וַתּ ְד ֗ ֶלנָה֣ו ְַתּמַ לֶּ אנָה֣אֶ תָ -ה ְ֣רהָ ֔ט
֣וַתָּ ֣֣
הן֣מ ְדיָ ֶַֽ֖ן  -מרכא טפחא בראש פסוק ,כעין מידת סמוכים לפסוק שלפניו( ,כעין מידה כ"ב מל"ב מדות ,כתוב המלמד על
וּלכ ֵ֥
(שמות ב,טז)֣ ְ

חבירו או שחבירו מלמד עליו)[ .ירושלמי ברכות פ"ט ה"א] מלמד על השגחה פרטית של ה' על יראיו .בהשגחה פרטית זאת משה ברח
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מפרעה וישב על באר במדין[ .מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דשירה פרשה א] מלמד על מסירות נפש של משה על בני
הן֣מ ְדיָ ֶַֽ֖ן וֶ -שׁ֣בַ ע֣בָּ נ֑וֹת שלו ,לכל אחד מהם
ישראל .ההשגחה הפרטית על משה ומסירות הנפש של משה באים ביחד אל (שמות ב,טז) כ ֵ֥
בהשפעה מיוחדת אליו (הסבר [מלבי"ם ל(-וי' ה,כא-כו) על הכתוב על-אחת)
כאן לימוד סמוכים מסירות נפש משה על בני ישראל המתגלה ב(-שמות ב,יא-טו) ,עוברת אל פסוקים (שמות ב,טו -טז) ומלמדת על
שה בכללות) ובהשגחה פרטית הגעת משה למדין מוליכה אל
מסירות הנפש של משה להצלת בנות מדין( ,כעין (דב' וזה"ב לג כא) צִּדְׁ ֤קת ה' ָׁע ֔ ָׁ
התקרבות יתרו לה'.
ע
הן֣מ ְדיָ ֶַֽ֖ן  -רב שבהן ופירש לו מעבודה זרה ונידוהו מאצלם :אבל עדיין לא פנה לקבלת עול מלכות שמים.
וּלכ ֵ֥
[רש"י] (שמות ב,טז)֣ ְ
בעקבות הגעת משה למדין צפורה בת יתרו התגיירה ונשאה למשה ,ובמשך הזמן יתרו התקרב לקבלת עול מלכות שמים.
עּואל ֲאבִּיה֑ן ו ֕יאמר מ ֛דּוע מִּה ְׁרת֥ן ֖בא היֹֽום:
ש ְׁק את־צאנָׁ ֽם( :יח) ותָׁ ֕באנָׁה א ְׁ
ש ָׁ֔ען וי֖ ְׁ
(שמות ב) (יז) וי ָׁ֥באּו הָׁר ִּ ֖עים ויְׁג ְָׁׁר ֑שּום ו ָׁי֤קָׁם משה ויֹ֣ו ִּ
ל־ר ֵ ֖
֣לנוּ֣וַיַּ ְֶ֖שׁ ְק֣אֶ ת-הַ ָֽצּאן׃֣ (כ) וי֥אמר אל־בְׁנ ָׁ ֖תיו וְׁא ֑יֹו ָׁ ֤למָׁה זה
ה֣דלָ ה ֔ ָ
ֹל ָ
ילֶ֖נוּ֣מיַּ ֣ד֣הָ רע֑ים֣וְ גַם ָ -דּ ֤
אמ ְרן ָ֣א֣ישׁ֣מ ְצ ֔רי֣הצּ ָ
שמות ב,יט :וַתּ ֕ ַ
עֲזב ְׁ֣תן את־ ָׁה ִּ֔איש ק ְִּׁרא֥ן ל֖ ֹו וְׁי֥אכל לָׁ ֽחם:
ע"פ [מדרש תנחומא שמות יא] כהן מדין הניח ע"ז והרהר תשובה .מדין נידוהו ,לכן בנותיו רעו צאנו ,והרועים בקשו לענותן ומשה
ִּימ֣ין מ ֔שה,
הושיען .ומשה מסביר שבגלל הריגת המצרי הוא נמלט למדין[ .מדרש אגדה (בובר) שמות ב] שנאמר (ישעיה סג,יב) מֹולִּיְך ל ִּ

ותחלה שבא משה מצא הרועים מכים צאנו של יתרו ,אמר להם ריקים ,מן הדין שישקו נשים תחלה וילכו להם ,ואם אינם יכולים
לדלות דולים להם האנשים ,מיד לא שמעו לו עמד משה על פי הבאר והמים עלו ושתו כל צאנם ובקרם ,אמר משה אוי לי שהנחתי את
ל֣לָֽחֶ ם :וכן אמר החכם (קהלת
ָ
עמי ובאתי לדון את אומות העולם ,לכך נאמר (שה"ש א,ו) כ ְׁר ִּמ֥י ש ִּל֖י ֹל֥ א נ ָׁטָׁ ְֽׁרתִּ י( :שמות ב,כ) ק ְר ֶ ֵ֥אן֣לֶ֖ ֹו֣וְ יֵ֥אכַ
יתהוּ׃ (אני (בתיה) משיתי אותו,
ם֣משׁ ָֽ
יא,א) של֥ח ל ְׁחמְָׁך֖ על־פ ְֵׁנ֣י ה ָׁ ֑מי ִּם ,ואיזה זה יתרו שהאכיל את משה ,שנאמר בו (שמות ב,י) ֵ֥כּי֣מן-הַ ַמֶּ֖י ְ
ל֣לָֽחֶ ם ,ופרע לו
ָ
עז ְַב ֶתּ֣ן֣אֶ ת־הָ ֔אישׁ֣ק ְר ֶאֵ֥ן֣לֶ֖ ֹו֣וְ יֵ֥אכַ
הוא ימשה אחרים ,כאן משפחת יתרו ,אח"כ בני ישראל) אמר להם (שמות ב,כ) ָל֤מָּ ה֣זֶּה֣ ֲ
ש ָׁר ֵ֗אל ל ֱאכָׁל־ל֛חם עִּם־ח ֵת֥ן מ ֖שה
הקדוש ברוך הוא ,הדא הוא דכתיב (שמ' יתרו יח,יב) וי ָׁ֨בא ַאה ֲַּ֜רן ו ְׁ֣כל׀ זִּק ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ

אמ ְרן ָ֣א֣ישׁ֣מ ְצ ֔רי – זקף-גדול  ...זקף-קטן ,רמז מלמעלה למטה כדי לעורר את הלמטה לדבוק בלמעלה ואז תבוא השפעה
(שמות ב,יט) וַתּ ֕ ַ
רבה מלמעלה למטה .פסוקים (שמות ב,יז-כ) מלמדים על מהלכים של התעוררות( .א) התעוררות של משה המוסוה כמצרי מלמטה למעלה,
עליית מי הבאר לקראתו עבור האומות מעורר את משה להצלת עמו( .ב) משה המוסוה כמצרי הוא שליח ההשגחה האלקית מלמעלה
המעורר את הניצוץ הקדוש שבבנות יתרו לבקש להיכלל בקודש (רעיון הלקוח מ[-בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד  -טיול
בפרדס ,דרוש ב] היינו החיות של אות ַאל"ף אשר אשר במלאך (ס"מ) היא מאלופו של עולם) ,איסוף הבירורים – העלאת מים נוקביים.
[רש"י] (שמ' ית' יח,יא)  ...מלמד שהיה (יתרו) מכיר בכל עבודה זרה שבעולם שלא הניחת ,עבודה זרה שלא עבדה :ולאיש זה נולדה בת
ציפורה .בפנימיות התורה משה הוא החלק רוחני של הבל ,ציפורה בת יתרו היא אחת משתי התאומות של הבל (השניה בתיה בת פרעה)
ניצוץ קדוש שנפל עמוק מאד ,וכאן מתחיל שובה אל מקורו.
התעוררות בנות יתרו מעוררת את יתרו לדרך ה' ואח"כ הוא ומשפחתו מתגיירים .רמז לאומות העולם .ראה הסבר ב(-שמות ג,א).

ילֶ֖נוּ יוכבד אמו של משה נולדה בין
[דבר מלכות שמות התשע"ט ,ע' נ' ליקוטי לוי יצחק חלק א ע' א] (שמות ב,כ) א֣ישׁ֣מ ְצ ֔רי֣הצּ ָ
החומות בכניסה למצרים .מחצית ראשונה של מלת מ ְצ ֔רי גי' מ"צ עולה  130רמז ללידת משה שנולד בשנה ה 130-לגלות מצרים,
המחצית השניה של מלת מ ְצ ֔רי֣ר"י עולה  210בשנה ה 210 -לגלות מצרים הייתה גאולת ישראל.
ַֽן֣שׁ֣בַ ע֣בָּ נ֑וֹת֣֣֣֣֣֣וַתָּ ֣באנָה֣וַתּ ְד ֗ ֶלנָה֣ו ְַתּמַ לֶּ אנָה֣ובין
וּלכהֵ֥ן֣מ ְדיָ ֶ֖ ֶ
מוצע ללמוד בפנימיות התורה קשר בין (שמות ב,טז) ְ
אמ ְרן ָ֣א֣ישׁ֣מ ְצ ֔רי֣( .שמות ב,טז) ֶשׁ֣בַ ע֣בָּ נ֑וֹת הן רמז למידות חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות (חג"ת נהי"מ)
(שמות ב,יט) וַתּ ֕ ַ
אשר משפיעות חיות אלקית לעולמות בריאה יצירה עשיה וזאת התעוררות מלעילא לתתא
צ – גי'  130לגלות ולשנה ֔רי גי'  210שנה שבה יוליך בפועל ישועת ישראל
אמ ְרן ָ֣מאמר המעורר את ה -א֣ישׁ אשר נולד בשנה מ ְ֣
וַתּ ֕ ַ
מגלותם
[דבר מלכות שמות התשע"ט ,ע' נא ,ליקוטי שיחות כרך טו שמות] מהותו של משה היא מושיען של ישראל ,הוא ה"רעיא מהימנא"
(רועה נאמן) המביא לידי כך שהאמונה תשפיע על מעשי ישראל בפועל .גם במקום שאין בו (טט :כביכול) ראית אלקות .ואפילו לא
בהבנה ובהכרה ... .לכאורה התורה מספרת על היות משה רועה צאן שזה היה הכנה ונסיון למשה רבנו כרועה ישראל .לשם מה

התורה מדגישה ֵ֛צאן֣י ְת ֵ֥רוֹ ודווקא כּה֣ן֣מ ְדיָ ָֽ֑֖ן? המשמעות הפנימית היא שבצאן יתרו היו "חילי דקדושה" (=כוחות של קדושה)
ומשה פעל ל"אקרבא לקדושה" (=לקרבן למקורם ,לקדושה) לפיכך מדגישים ֵ֛צאן֣י ְת ֵ֥רוֹ  ...כּה֣ן֣מ ְדיָ ָֽ֑֖ן  .אפילו הניצוצות שנמצאו
אצל "כהן מדין" – כהן עבודה זרה ש"לא הניח ע"ז שלא עבדה" פעל משה "לאקרבא לקדושה"

ניצוצות קדושה מקורם בשבע? מידות דתוהו (חג"ת נהי"מ) .הם מרומזים בגי' שמות הטעמים זק"ף-גדו"ל זק"ף קט"ן העולה יסו"ד
מלכו"ת העולה תקע"ו (ז ה כפי שכתב אמרי נועם הרבי מדזיקוב) .תבנית הטעמים הזאת נמצאת בתורה כ"ג פעמים ובכולם יש טעם נוסף
בין שני הטעמים האלו .לעומת זאת תבנית הטעמים זקף-קטן זקף-גדול נמצאת בתורה ב-ר"ב מופעים (בשני פסוקים פעמיים ,בשני חצאי
פסוקים) .מהתבוננות בתוכן הפסוקים לענ"ד תבנית ז"ק ז"ג עשויה ליצג השפעה מלמעלה למטה ,ותבנית ז"ג ז"ק עשויה ליצג ניצוץ
התעוררות מלמעלה לעורר תיקון ממטה למעלה ואז באה התעוררות מלאה מלמעלה למטה .כ"ג עשוי לרמז אל כ'הן ג'דול שבעבודת יום
הכיפורים מעורר תיקון כלל ישראל בתשובה ואז הקב"ה מקבל התשובה מכפר מוחל וסולח ומשפיע קדושה לעם ישראל ולעולם.
ת־ה֣רְׁ ָׁה ִּ֔טים
דְׁלנָׁה ותְׁ מלאנ ָׁה א ָׁ
בפנימיות הענין שב(-שמות ב טז,כ) (טז) ּולְׁכהֵ ֥ן ִּמדְׁ ָׁי֖ן ֣שבע בָׁנ֑ ֹות משל למקור ניצוצות הקדושים ותָׁ ֣באנ ָׁה ותִּ ֗
לְׁהש ְׁ֖קֹות ֥צאן ֲאבִּיהֽן :הניצוצות הקדושים באו (נפלו) לבין הקליפות של הסתר העולם ודולים בו ניצוצות קדושה וממלאים רהטים היינו
ש ְׁק את־צאנָׁ ֽם :משה
ש ָׁ֔ען וי֖ ְׁ
מקיימים את הבריאה( .יז) וי ָׁ֥באּו הָׁר ִּ ֖עים ויְׁגָׁרְׁ ֑שּום כוחות ההסתר לא רוצים לדעת ממקורם ,ו ָׁי֤קָׁם משה ויֹ֣ו ִּ
מתעורר לתפקידו כגואל הבריאה ,להביאה אל ההבנה וההכרה לראית האלקות שהיא מקורה .אפשר שלכך מרמזים שני הזקף-גדול אשר
ִּיהן ו ֕יאמר מ ֛דּוע מִּה ְׁרת֥ן ֖בא היֹֽום :ז"ג ציורו שני יו"ד וו"ו כרמז לגי' של שם הוי"ה
עּואל ֲאב ֑
ב(-יח) ותָׁ ֕באנָׁה אל־רְׁ ֵ ֖
אמ ְׁרן ָׁ ִּא֣יש ִּמצ ְִּׁ֔רי – זקף-גדול מונח זקף-קטן משה פעל ל"אקרבא לקדושה" (=לקרבן למקורם ,לקדושה) את הניצוצות הקדושים
יט) ות ֕
ועמם התעלו ֵ֛צאן֣י ְת ֵ֥רוֹ ...ו-כּה֣ן֣מ ְדיָ ָֽ֑֖ן נשברה אחיזת הקליפות.
(כ) וי֥אמר אל־בְׁנ ָׁ ֖תיו וְׁאי֑ ֹו ָׁ ֤ל ָׁמה זה עֲזב ְׁ֣תן את־ ָׁה ִּ֔איש ִּק ְׁרא֥ן ל֖ ֹו ְׁוי֥אכל לָׁ ֽחם :עכשו מי שנפל הרחוק יותר מפני שבא ממקור גבוה יותר( ,כהן
מדין שלא הניח ע"ז שלא עבדה) הוא המעורר את הבריאה להידבק אל הבורא יתברך שמו ולהתבטל אל שלוחו המשפיע בבריאה בגלוי.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.3

שמות וארא ו,ב (התש"פ)

אמר׃ – מופע ראשון בתורה מתוך  70מופעי תוכן זה ,מופע ראשון בתורה מתוך  69בתבנית
שמות וארא ו,י :וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ֣
טעמים אחידה.
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' וארא ו,י) על כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ,היה אומר לו לך אמור ,מיכן
אמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו אינו רשאי לאומרו עד שיאמר לו חבירו לך אמור:
אמר – סלוק כמגביל כפי' [לקח טוב] מיכן אמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו אינו רשאי לאומרו עד שיאמר לו
(שמ' וארא ו,י) לּ ָֽ
חבירו לך אמור:
וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖֣'  ...וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣' – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב ,מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי
פסוקים אלה  ,והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה ,וזוהי התורה שבעל-פה שבקטעים
האלה .ויש עוד לימודים בפסוקים אלה.
אמר שאמר לו משה לה'.
אמר – [לקח טוב] מלמד שמלה זאת היא כעין נוטריקון של לך אמור  .ב(-שמ' וארא ו,יב) ל ֑
(שמ' וארא ו,י) לּ ָֽ
אמר לאו אמור .
ב(-וי' אמר כב,יז) לּ ָֽ
ה֣מ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים֣֣֣֣֣֣֣֣וישַׁ ַלֵּ֥ח֣אֶ תְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל֣מאַ ְר ָֽצוֹ׃
א֣ד ֔בּר֣אֶ ל-פַּ ְר ֶ֖ע ֶ
שמות וארא ו,יא֣ :בּ ַ

א֣ד ֔בּר .לך דבר מבעי' ליה ,זה מגיד שהשכינה בכל מקום ,שנאמר
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' וארא ו,יא) ֣בּ ַ
הֽתְׁ ש ֣לח בְׁרָׁ ִּ ֣קים ְׁוי ֵֵל֑כּו וְׁיא ְׁמ ֖רּו לְָׁך֣ הִּנֵ ֽנּו :ויבואו לא נאמר ,אלא ְׁוי ֵֵל֑כּו  ,וכן הנה אמר לו הקדוש ברוך הוא אני ממציא שכינתי לשם֣ ,בּא֣
ַד ֔בּר ואנכי אהיה עם פיך ,כאדם האומר לחבירו אני אהיה לשם ובוא אלי:
(איוב לח לה) הֽתְׁ ש ֣לח ב ְָׁׁר ִּ ֣קים ְׁוי ֵֵל֑כּו וְׁיא ְׁמ ֖רּו לְָׁך֣ ִּה ֵנ ֽנּו[ :רש"י] (לח לה) וְׁיא ְׁמ ֖רּו לְָׁך֣ – במקום שנשתלחו שם הִּנֵ ֽנּו עשינו שליחותך שאין צריכין
לחזור למקומן ולהשיב שלוחן שהשכינ' בכל מקום( :טט :לא מובן כי ב[-לקח טוב] מסביר כיצד מלת "בא" היא המלמדת על נוכחות
(איוב לח לה)

השכינה בכל מקום ולא מלת לך.
(איוב לח לה) וְׁיא ְׁמ ֖רּו – טפחא ב 3-ספרי אמ"ת הוא כעין טעם מחבר.
(איוב לח לה) וְׁיא ְׁמ ֖רּו – טפחא ,אם נאמר שתפקידה שנוי ו/או רבוי ,השנוי הוא כפ'[רש"י] שאין צריכין לחזור למקומן ולהשיב שלוחן

שהשכינ' בכל מקום
ה֣מ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים ... ,המשל אומר מן שטייא לית
א֣ד ֔בּר֣אֶ ל-פַּ ְר ֶ֖ע ֶ
[שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ו סימן ה] (שמ' וארא ו,יא) ֣בּ ַ
הנייא (משוטה אין הנאה) אלא מן קציא (יש לקצצו – לעונשו)( ,שמ' וארא ו,יב) וַיְ ַדבּ ֣ר֣מ ֔ ֶשׁה֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ '֣וגו'[ .פירוש המהרז"ו] המשל אומר
א֣ד ֔בּר֣מלשון דבר
עי' מ"כ (מתנות כהונה?) שלא פי' השי"ת פה שידבר שמ"ש וישַׁ ַלֵּ֥ח֣פי' שע"י הדיבור ישלח ,ע"כ דורש שמ"ש ֣בּ ַ
וכ"ש תהלים ב' ידבר אלימו ,ותדבר כל זרע המלוכה .ועי' ב"ר פר' צ"ג סי"ו ידבר נא עבדך ועי' במ"ר פ"ט סי"ח ואת דברי .וזה
(נלמד) מן קציא לקוצצו ולחתכו וכמ"ש לעיל פ"ג סי' י"ד (שאמר משה) אם איני הולך לרדותו איני הולך .בתנחומא כאן בא"א בסי"ב
שׂ ָראל֣לא-שָׁ ְמע֣ וּ֣וגו'( .שמ' וארא
֤ן֣בּנָֽי-י ְ
וז"ל לכן אמור וגו' הלך משה ואמר להם כך ולא שמעו אל משה וגו' חזר משה ואמר (ו,יב) ה ְ
ו,י) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה (שמ' וארא ו,יא) ַד ֔בּר֣אֶ ל-פַּ ְרעֶ֖ה המשל אומר וכו' דעתו שפסוק י"ב היה קודם פסוק(ים) י' י"א .שעל שפירש
֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא-שָׁ ְמע֣ וּ איזה ק"ו הוא(?) בדברים לא ישמע
א֣ד ֔בּר֣פי' על המכות כנ"ל א"כ איך אמר בפסוק י"ב ה ְ
הפסוק (ו,י) ֣בּ ַ
כמו ישראל ,אך ע"י המכות ישמע ודורש ע"פ מדה ל"א (מל"ב מדות ממוקדם ומאוחר שהוא בענין) וצריך להגיה כן במדרש כאן ודו"ק.
טט( :ו,יב) מלמד על אי שמיעת בני ישראל על גאולתן ע"י משה בשליחות ה' ,כך גם מדיבורים בלי איום לא ישמע פרעה .לכן ב(-ו,י)
א֣ד ֔בּר – היינו איים ב -דבר ושאר מכות על פרעה.
אמר׃(שמ' וארא ו,יא) ֣בּ ַ
וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
א֣ד ֔בּר – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני לימודים ,מונח עשוי להרחיב בלפחות אחד מהלימודים.
(שמ' וארא ו,יא) ֣בּ ַ
(למוד א) מגיד שהשכינה בכל מקום ,ההרחבה (הקב"ה) אומר אני אהיה במקום שאני מצוה אותך ללכת לשם ובוא אלי.
(למוד ב) ע"פ [ש"ר וארא ו,ה] לאיים על פרעה במכות ולהענישו במכות .ואז ההרחבה תהיה שבה בעת שמשה מזהיר הקב"ה מקשיח
את לב פרעה כדי שיענש כל המכות המתוכננות ולבסוף ימצא מפלתו המלאה בקריעת ים סוף.
א֣ד ֔בּר֣
והלימוד ממקורות אחדים כגון [אוצר המדרשים – ויקרא ע' ב ,הרב גרינבוים נפתלי (אוצר החכמה)] (שמ' וארא ו,יא) ֣בּ ַ
ה֣מ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים (אחד מקבוצה של פסוקים שמטרתם) ללמדך שהיה (משה) כל העת בורח מן השררה ,נלמד מהכתוב ולא
אֶ ל-פַּ ְר ֶ֖ע ֶ
מתפקידי תבניות הטעמים.
(ו,יא)֣אֶ ל-פַּ ְר ֶ֖עה ֶמ֣לְֶ֣ך֣מ ְצ ָר֑ים [אמרי בינה – זרעים מועד וליקוטים ,גארמיזאן שמואל ,ע' שפט (אוצר החכמה)] אעפ"י שאני
צריך לעשות בו דין חלוק כבוד למלכות.
(ו,יא) אֶ ל-פַּ ְרעֶ֖ה – טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ֶמ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים
(ו,יא) אֶ ל-פַּ ְרעֶ֖ה – טפחא כשנוי אע"פ שפרעה רשע לשמים ולבריות,
(ו,יא) ֶמ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים – מונח מרבה כבוד מלכות אתנח מגביל מאותה סיבה מלדבר אל פרעה באופן שאינו ראוי לדבר למלכות.
(ו,יא) וישַׁ ַלֵּ֥ח֣אֶ תְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל – מקף מקף ,אפשר שכל כל מקף עושה בירור בבני ישראל כהכנה לנדרש ב(-שמות וארא ו,יג) וגם שם
הוֹציא֣אֶ תְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל – מקף מקף ,שהיו בבני ישראל שנשתלבו בחברה המצרית והיו בעלי עבדים עברים ,ומי שלא שיחרר
נאמר ְל ֵ֥
עבדיו העברים מנע הגאולה של כלל ישראל ובסוף כל מי שלא רצה לצאת ממצרים מת במכת החושך.
(ו,יא) וישַׁ ַלֵּ֥ח֣אֶ תְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל – מ רכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,האם מרמז על יציאת ערב רב.
אמר֣ ֣
שׁה֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ '֣ל ֑
שמות וארא ו,יב :וַיְ ַדבּ ֣ר֣מ ֔ ֶ
ל֣שׂפָ ָ ָֽתים׃֣פ ֣
ֲר ְ
֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא-שָׁ ְמע֣ וּ֣א ֔ ַלי֣וְ איְך֣י ְשׁמָ ע ֣ני֣פַ ְר ֔עה֣ ַואֲנֶ֖י֣ע ַ ֵ֥
֣ה ְ
אמר֣[ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קה]
שׁה֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ '֣ל ֑
(שמ' וארא ו,יב) וַיְ ַדבּ֣ר֣מ ֔ ֶ
אל ה' לאמר ,ומה ת"ל לאמר אלא שאמר לו השיבני אם מרפא אתה אותה (את מרים) אם לאו עד שהשיבו הקדוש ברוך הוא ויאמר ה'

אל משה ואביה ירוק ירק בפניה רבי אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא והשיבו על
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אמר֣אלא
לי אין ת"ל ל ֑
֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא-שָׁ ְמע֣ וּ֣א ֔ ַ
אמר ה ְ
שׁה֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ '֣ל ֑
שאלותיו כיוצא בו אתה אומר (שמ' וארא ו,יב) וַיְ ַדבּ ֣ר֣מ ֔ ֶ
ֲשר אֽע ֱ֖שה לְׁפ ְׁר ֑עה
שאמר לו השיבני אם אתה גואלם אם לאו עד שהשיבו הקדוש ברוך (שמ' ו,א) וי֤אמר ה' אל־מ ֔שה ע ָׁ ֣תה ִּת ְׁר ֔אה א ֥

וזה מקשר למובא לעיל ב(-ו,יא) [פירוש המהרז"ו] על [שמות רבה] ובהמשך מ[-ליקוטי מהרי"ל] [אהבת ציון] [מאור ושמש] פרעה
חייב ללקות ובכך ישבר הפחד ממנו והגשמיות והעבודה זרה שבה השקיע את בני ישראל.
שׁה – מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מונח עשוי להרחיב אפיון בלפחות אחד מן הלימודים.
(שמ' וארא ו,יב) וַיְ ַדבּ֣ר֣מ ֔ ֶ
משה ביקש לפי הסדר שכאן (א) התחייבות הקב"ה לגאולת ישראל( ,ב) להעניש את פרעה שתגרום לישראל להידבק בקב"ה

֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא-שָׁ֣ ְמע֣ וּ֣א ֔ ַלי֣וְ איְך֣י ְשׁמָ ע ֣ני֣פַ ְר ֔עה וגו' הן כסף הנמצא באמתחותינו וגו' [רש"י] אחד מעשרה קל
(שמ' וארא ו,יב) ה ְ
וחומר שבתורה

לי֣וְ איְך֣י ְשׁמָ ע ֣ני֣פַ֣ ְר ֔עה֣ ַואֲנֶ֖י֣
֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא -שָׁ ְמע֣ וּ֣א ֔ ַ
שׁה֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ '  ...ה ְ
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' וארא ו,יב) וַיְ ַדבּ ֣ר֣מ ֔ ֶ
ִּירה,
ֲר ְ
ע ַ ֵ֥
ְׁשּושן הב ָׁ ֖
ל֣שׂפָ ָ ָֽתים׃ זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה ,כיוצא בדבר (במ' בהע' יב,יד) וְָׁא ִּבי ָׁה י ָׁ֤רק י ָׁרק ְׁבפ ָׁ֔ני ָׁה( ,אסתר ט,יא) ב ֥

ֽיהּודה י ְֵׁר ִּ ֑אים וכיוצא בהם לשון קל וחומר:
(שמו"א כג,ג) ִּה ֵ֨נה אֲנ֥חְׁנּו ֛פה בִּ ָׁ ֖

[מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פ"ו] <ר' אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר> השיב משה ואמר לפני הקדוש ברוך הוא אתה אומר
לי לך הוציא ששים רבוא בני אדם מתחת סבלות מצרים ומתחת שיעבודן של מצרים אלו על ק' בני אדם או על ק"ק בלבד אתה אומר
לי הדבר עדאין קשה לי מאד אלו חת רתי בהם שנה או שתים לפני הדבר כבר היה הדבר עשוי ,אלא מאחר ששיעבדו בהן מאתים
ועשר שנים עכשיו יאמר לי פרעה <מי שעבדו עבד עשר שנים ולא מיחה בו כל בריה יבוא אחר ויוציאו מתחת ידו או מי שעבד הכרם
עשר שנים ולא מיחה בו כל בריה יבוא אחר ויוציאו מתחת ידו רבש"ע כבדים ומכובדים דברים הללו שאתה אומר לי כי כבד פה וכבד
לשון אנכי>
֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא-שָׁ ְמע֣ וּ֣א ֔ ַלי֣וְ איְך֣י ְשׁמָ ע ֣ני֣פַ ְר ֔עה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין אתנח ובין
(שמ' וארא ו,יב) ה ְ
סלוק) בתפקיד הקש[ .לקח טוב] ו[-רש"י] לומדים כאן במידת קל וחומר שהיא סוג של הקש[ .מכילתא דרשב"י פ"ו] לומד כאן בכעין
הקש שאינו מידת קל וחומר .ראה (שמ' וארא ו,ל) להקש מרפואת משה מקושי דיבורו לרפואת כלל ישראל במתן תורה.
֣ל֣שׂפָ ֔ ַתים֣וְ ֕איְך֣י ְשׁ ַמֵ֥ע֣א ַלֶ֖י֣פַּ ְר ָֽעה֣:פ
שמות וארא ו,ל :וַיֵּ֥אמֶ ר֣מ ֶשֶׁ֖ה֣ל ְפנ ֣י֣ה֑ '֣ה֤ן֣אֲני֣ע ֲַר ְ
֣ל֣שׂפָ ֔ ַתים .שלשה פעמים אמר משה זה הדיבור,
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' וארא ו,ל) וַיֵּ֥אמֶ ר֣מ ֶשֶׁ֖ה֣ל ְפנ ֣י֣ה֑ '֣ה֤ן֣אֲני֣ע ֲַר ְ
֣ל֣שׂפָ ֔ ַתים,
ל֣שׂפָ ָ ָֽתים :והג'( ,שמ' וארא ו,ל) ה֤ן֣אֲני֣ע ֲַר ְ
ֲר ְ
אנֶ֖י֣ע ַ ֵ֥
ֵ֛ה֣וּכ ַבֵ֥ד֣לָ שֶׁ֖ ֹון֣אָ ָֽנכי :והב'( ,שמ' וארא ו,יב)֣ ַו ֲ֣
ְ
ד־פּ
ֶ
י֣כבַ
כּ ְ
האחד( ,שמ' ד,י) ֹ֧
ל֣שׂפָ ָ ָֽתים :יאמר לי
ֲר ְ
כל כך למה ,כדי שיהפוך מילולו ללשון צחות ,אמר לפניו רבש"ע אם אני הולך אצל פרעה (שמ' וארא ו,יב)֣ ַואֲנֶ֖י֣ע ַ ֵ֥

וכי לא היה עבד טוב ממך לשלוח אלי אמר לו הקדוש ברוך הוא

תים
֣ל֣שׂפָ ֔ ַ
(שמ' וארא ו,ל) ה֤ן – מהפך ,מרמז לנאמר ב[-לקח טוב] שיהפוך מילולו ללשון צחות ממצב אֲני֣ע ֲַר ְ

מנין למדרש [לקח טוב] שיהפוך מילולו ללשון צחות ?
(שמ' וארא ו,ל) ְשׂפָ ֔ ַתים֣וְ ֕איְך – זקף-קטן זקף-גדול בתפקיד חישוב הגי' של התוכן המוטעם ז"ק ז"ג וחישוב ההפרש בין גי' שמות הטעמים
ובין גי' התוכן המוטעם .אחד או שני החישובים עשויים ללמד ענין בניצוצות הקדושים .גי' זקף-קטן זקף-גדול עולה יסו"ד מלכו"ת עולה
תקע"ו =  . 576גי' התוכן המוטעם ז"ק ז"ג ְשׂפָ ֔ ַתים֣וְ ֕איְך עולה  . 867 = 37 + 830ההפרש  291 = 867 – 576עולה ירפ"א.
ל֣שׂפָ ָ ָֽתים :חצי פסוק זה מוטעם בשני זקף-קטן בין אתנח לסלוק .תבנית זאת בתפקיד הקש העשוי לרמז
ֲר ְ
והב'( ,שמ' וארא ו,יב)֣ ַואֲנֶ֖י֣ע ַ ֵ֥
רמז לרפואת משה בכל פעם שדיבר אל פרעה ,בהקש רמז לרפואת משה במתן תורה ,ובהקש ממנו לרפואת כלל ישראל במתן תורה.
זה בנוסף ללימוד ב [-במ"ר (וילנא) נשא פ"ז,א] לא חגרים כי נצבים על רגליהם ,לא גדמין כי נעשה ,לא חרשים כי נשמע ,לא אלמים כי
יענו ,לא סומים כי רואים .נתרפאו מהכל כי הסיר ה' כל המחלה אשר שמתי במצרים.
פּי֣אֶ ל-יְ הוָ ֑ה֣ ֣
ה֣כּצאתי֣אֶ֣ת-הָ ֔עיר֣אֶ ְפ ֵ֥רשׂ֣אֶ ת-כַּ ַ ֶ֖
שׁ ְ
שמות וארא ט,כט֣ :וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו֣מ ֔ ֶ
ע֣כּי֣לַ יהוָ ֶ֖ה֣הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ ֣
וֹד֣ל ַמ֣עַ ן֣תּ ַ ֔ד ֵ֥
ְ
א֣י ְהיֶה֔ -ע
֣ל ָֽ
֣ הַ קּל֣ וֹת֣י ְֶח ָדּ ֗לוּן֣וְ הַ בָּ ָרד ֣

[דזמבע"ת]  ... -אמנם צריך לומר שגם לשאר תפלות היה יוצא מן העיר ומזה אנו למדין לכל השאר.
שׁה֣ -מהפך פשטא זקף-קטן ֣ ְכּצאתי֣אֶ ת-הָ ֔עיר֣ -פשטא זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק ...
וַיּ֤אמֶ ר֣אלָ יו֣מ ֔ ֶ
אתנח) בתפקיד כעין הקש.
ֱֹלהים׃ ֣
ירא֔ וּן֣מ ְפּנֶ֖י֣הֵ֥ '֣א ָֽ
ם֣תּ ְ
֚י֣ט ֶ֣ר ָֽ
תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָך֣֣֣֣֣֣֣֣֣י ַ ָ֕ד ְעתּי֣כּ ֶ
שמות וארא ט,ל :וְ אַ ָ ֶ֖
֣למ ֶשׁ ֣ה֣
אחרי מכת הברד פרעה והמצרים מודים בחטאם ,מחפשים את משה להתוודות על חטאם (שמ' ואר ט,כז) וַיּ ְשׁ ַל ֣ח֣פַּ ְר ֗עה֣וַיּקְ ָרא ְ
וָּֽ ְלאַ ה ֲ֔רן֣וַיֵּ֥אמֶ ר֣אֲל ֶהֶ֖ם֣חָ ָט ֣אתי֣הַ ָפּ֑עַ ם֣ה'֣הַ צַּ ֔דּיק֣ ַואֲנֵ֥י֣וְ עַ ֶ֖מּי֣הָ ְרשָׁ ָֽעים:

נסביר פסוק (ט,ל) שלא בסדר הכתוב.
ם֣תּ ְירא֔ וּן מלמד שמשה מזהה שווידוים אינו מהכרה של אמת בה' אלא כדי להיפטר מהמכות .אבל תבנית הטעמים
֚י֣ט ֣ ֶר ָֽ
תוכן י ַ ָ֕ד ְעתּי֣כּ ֶ֣
ם֣תּ ְירא֔ וּן – זקף-גדול  ...זקף-קטן בין שני קיסרים אחד מ 23-מופעים כאלה בתורה ,התבנית מלמדת שמכות
֚י֣ט ֶ֣ר ָֽ
של י ַ ָ֕ד ְעתּי֣כּ ֶ
ההשגחה האלקית מלמעלה מעוררות את הניצוץ הקדוש שבפרעה ובמצרים ,לעלות אל מקורו ע"י המכות ומבקש להיכלל בקודש (רעיון
הלקוח מ[-בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד  -טיול בפרדס ,דרוש ב] היינו הַאל"ף החיות אשר בו (בס"מ) מאלופו של עולם),
איסוף הבירורים – העלאת מים נוקביים.
תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָך – (אתנח) טפחא אתנח כטעמי (דב'
תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָך הוא פתיחה לכך שווידוים אינו שלם ,אבל תבנית הטעמים של וְ אַ ָ ֶ֖
התוכן וְ אַ ָ ֶ֖
ש ָׁר ֵ ֑אל מלמדת שמשה מבקש לחזקם בקבלת עול מלכות שמים שהתעוררה בם מן המכות ,ושלא ימרודו שוב בסור המכה כפי'
וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע י ִּ ְׁ
ראב"ע  ... -ולפי דברי כי תחסר מלה אחת "טרם אפרוש כפי" אתם יראים את השם אַ ָ ֶ֖תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָךוזה דרך מוסר והטעם שבסור המכה

תמרדו על כן כתיב אחריו (ט,לד) ַויּ ְַכבֵּ֥ד֣לבֶּ֖ ֹו֣הֵ֥ וּא֣ ַועֲבָ ָ ָֽדיו ולא תמצא כן במקום אחר

תּה֣ ַועֲבָ ֶד֑יָך – (סלוק) טפחא אתנח כהתפשטות האפיון (התכונה) להקיש ממנו על לפניו כאן הכרה בה' המכה בעת המכה.
וְ אַ ָ ֶ֖
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.4

שמות וארא ו,ב (התשפ"א)

אמר֣ ֣
שׁה֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ '֣ל ֑
שמות וארא ו,יב :וַיְ ַדבּ ֣ר֣מ ֔ ֶ
ל֣שׂפָ ָ ָֽתים׃֣פ ֣
ֲר ְ
֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא-שָׁ ְמע֣ וּ֣א ֔ ַלי֣וְ איְך֣י ְשׁמָ ע ֣ני֣פַ ְר ֔עה֣ ַואֲנֶ֖י֣ע ַ ֵ֥
֣ה ְ
֤ן֣בּנָֽי-י ְשׂ ָראל֣לא-שָׁ ְמע֣ וּ֣א ֔ ַלי – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
(שמ' וארא ו,יב) ה ְ֣

אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב .הפשט [ליקוטי מהרי"ל] (שמ' וארא ו,יב)  ...טעם למה בני ישראל לא שמעו ,מחמת קוצר רוח

ועבודה קשה ,אבל פרעה ישמע אליו( .אפשר כי היוצא מן הפשט הוא כלהלן) אך הנראה כי שמעתי מאמו"ר על (שמ' וארא ו,ל) ה֤ן֣אֲני֣
֣ל֣שׂפָ ֔ ַתים֣וְ ֕איְך֣י ְשׁ ַמֵ֥ע֣א ַלֶ֖י֣פַּ ְר ָֽעה :כי משה רבינו היה במדרגה אשר מגודל ההתלהבות היה כמעט מגמגם ,ולזה לא שמע פרעה
ע ֲַר ְ

לשונו ,כי הוא היה מסיטרא אחרא .וזה כוונת הכתוב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ,רצ"ל מקוצר דעתם ,כי היו משוקעים רח"ל
בגודל הגשמיות .וב[-אהבת ציון] כתב שהיה קשה להם לפרוש מעבודה זרה.
ופי' ה[-מאור ושמש] (שמ' וארא ו,יב) שמשה אמר להם לישראל שיקבלו עליהם עול מלכות שמים ,ועל ידי זה יופרק מעליהם סבל
ה֣מ ֣לֶ ְך֣מ ְצ ָר֑ים ,ופירש בו המדרש ,שאין
א֣ד ֔בּר֣אֶ ל-פַּ ְר ֶ֖ע ֶ
מצרים ,ולא יִתְ י ְָראּו מהם כלל( ... .לכן הקב"ה) גמר אומר (שמ' וארא ו,יא) ֣בּ ַ
פרעה ראוי אלא ללקות ... .ואז י ְִראּו בני ישראל בחוש שפרעה הוכה עבורם ,תהיה הרווחה בלבם לקוצר רוחם ,ויוכלו לקבל עליהם
עול מלכות שמים.
ֱֹלהינּו ה֥ '׀
וּבנֶ֖י֣י ְצ ָה ֵ֥
שמות וארא ו,כאְ ֣:
֑ר֣ק ַרח֣וָנֶ ֶ֖פֶ ג֣וְ ז ְכ ָֽרי( – :סלוק) טפחא אתנח כתבנית הרישא של (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ה֥ ' א ֵ ֖
֑ר֣ק ַרח.
וּבנֶ֖י֣י ְצ ָה ֵ֥
א ָׁחֽד :וקרובה גם לסיפא .רמז לקבלת עול מלכות שמים של לפחות חלקם כנאמר ב[-שכל טוב (בובר)] (שמ' וארא ו ,כא) ְ
זה שחלק על משה ועל אהרן ושם נבאר שמו :וָנֶ ֶ֖פֶ ג .שנפוג מאימת יוצרו ולא נתקשרו הוא ובניו עם קרח ,ודומה לדבר (תה' לח,ט)
נְׁפּו ֣גֹותִּ י ְׁונ ִּדְׁ ֵכ֣יתִּ י עד־מ ְׁ֑אד :וְ ז ְכ ָֽרי .שזכרו הקדוש ברוך הוא לטובה:
נשים לב כי ֵ֥קרַ֣ח֣וָנֶ ֶ֖פֶ ג – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,מוצע לומר שההרחבה של קבלת עול מלכות
שמים תהיה לבני קורח כפי שנדרש הכתוב ב(-שמות וארא ו,כד)
֑ל֣מישָׁ ֵ֥אל֣וְ אֶ ְלצָ ָ ֶ֖פן֣וְ ס ְת ָֽרי( – :סלוק) טפחא אתנח כתבנית הרישא של (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ה֥ '
וּבנֶ֖י֣עֻ זּיא ָֽ
שמות וארא ו,כבְ ֣:
וּבנֶ֖י֣עֻ זּיא ֑ל .שאל היה
ֱֹלהינּו ה֥ '׀ א ָׁחֽד :וקרובה גם לסיפא .רמז לקבלת עול מלכות שמים כנאמר ב[-שכל טוב (בובר)] (שמ' וארא ו,כב) ְ
א ֵ֖
פן .משפחת כהונה ומשפחת מלכות הצליחו ,דאמרו רבנן לעולם ידבק אדם
עוזו ,כדכתיב (ירמיה טז,יט) ֞ה' ֻע ִּז֧י ּו ָׁמ ֻע ִּז֛יָֽ :מישָׁ אֵ֥ל֣וְ אֶ ְלצָ ֶָ֖֣
בזרעו של אהרן:
וֹ֣לא ָשּׁ֑ה ֣
ישֹׁ֧בַ ע֣בַּ ת-עַ מּינ ָָדֵ֛ב֣אֲחֵ֥ וֹת֣נ ְַחשֶׁ֖ וֹן֣ל֣ ְ
הֲרן֣אֶ ת-אֱל ֶ
שמות וארא ו,כג֣:וַיּ ַ֨קּח֣אַ ֝
מר׃ ֣
יהוּא֣אֶ ת-אֶ ְלעָ זָ ֶ֖ר֣וְ אֶ ת-איתָ ָ ָֽ
ד֣לוֹ֣אֶ ת-נ ָָדב֣וְ אֶ ת-אֲב ֔
֗
֣וַתּ֣לֶ
(שמ' וארא ו,כג) וַיּ ַ֨קּח֣אַ ה ֲ֝רן  -קדמא ואזלא  ,כעין כלל מלמד על סדר קדימות בבדיקות לחתן או כלה כהכנה לנישואין ,שבשלב מוקדם צריך

לבדוק באחי החתן או הכלה מהאם.
[רש"י] אֲחֵ֥ וֹת֣נ ְַחשֶׁ֖ וֹן  -מכאן למדנו :הנושא אשה צריך לבדוק באחיה[ .בבא בתרא קי,א] שרוב בנים דומים לאחי האם.
ישֹׁ֧בַ ע֣בַּ ת-עַ מּינ ָָדֵ֛ב֣אֲחֵ֥ וֹת֣נ ְַחשֶׁ֖ וֹן֣– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים שהוא
(שמ' וארא ו,כג) אֶ ת-אֱל ֶ
כאן בני אם אחת (נקרא לה סבתא) ,ושעל כל פרט חלה תכונה אחת שווה .אפשר שזה כהסבר [אשל אברהם] על מאמר [בבא בתרא
קי,א] שרוב בנים דומים לאחי האם[ .אשל אברהם] – והענין מבואר כי האחים והאחיות הנולדים מבטן אחד הם קרובים לטבע אחד,
והעובר הוא ירך אמו ,כי עיקר גופו של אדם נוצר מאמו ,ועל כן על הרוב הוא בטבע אחי האם להרע ולהיטיב (ע"פ מהרש"א)
בַּ ת-עַ מּינ ָָדֵ֛ב֣אֲחֵ֥ וֹת֣נ ְַחשֶׁ֖ וֹן֣– תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין מסוים ושרק על חלק מהפרטים חלה תכונה
מסוימת ועל אחרים לא חלה כלל .אפשר שזו לשון [ב"ב קי,א] רוב בנים (של בת של סבתא) דומים לאחי האם (מסבתא) ועל חלק מהבנים
מר׃
יהוּא֣אֶ ת-אֶ ְלעָ ָז ֶ֖ר֣וְ אֶ ת-איתָ ָ ָֽ
ד֣לוֹ֣אֶ ת-נ ָָדב֣וְ אֶ ת-אֲב ֔
לא חל הכלל הזה .וב[-שכל טוב (בובר)] למד על הסיפא (שמ' וארא ו,כג) וַתּ֣לֶ֣ ֗
הבדל בין שתי קבוצות בני אהרן [שכל טוב (בובר)] אֶ ת-אֶ ְלעָ ָז ֶ֖ר .לא נאמר ואת אלעזר ,אלא את אלעזר ,התחיל ענין אחר ,ודומה לדבר
שמִּי ִּ֔ני ע ֲ֖צרת
ִּישי ,עד שבא אל שמיני כתיב (במ' פי' כט,לה) ביֹום ה ְׁ
ש ִּ֗ני( ,במ' פי' כט,כ) ּובי֧ ֹום ה ְׁ
מענין ימי החג ,דכתיב (במ' פי' כט,יז) ּוביֹ֣ום ה ֵ
של ִּ ֛
וגו' ,משום שהוא רגל בפני עצמו ,אף כאן לומר לך נדב ואביהוא הלכו בדרך אחת (ולמד קודם לכן ב[-שכל טוב (בובר)] נדב שהלך
אחר נדב רוחו ולא נמלך במשה רבו .אביהוא שאמר על אהרן אביו הוא לתולדה ולא למועצה :לימוד זה הוא דומה ללימוד על מה
נענשו נדב ואביהוא ושונה מאד מהלימוד המשבח מאד את נדב ואביהוא) ואלעזר ואיתמר בדרך אחת:
יהוּא אֶ ת-אֶ ְלעָ ָז ֶ֖ר֣וְ אֶ ת-איתָ ָ ָֽמר – מלמדים על בירור תכונות לטוב ולמוטב בכל הבנים.
אפשר כי טעמי מקף בכתוב אֶ ת-נ ָָדב֣וְ אֶ ת-אֲב ֔
אלא שנדב ואביהוא למרות גדולתם עשו שגיאות ולא עשו טוב ,ואילו אלעזר ואיתמר לא עשו שגיאות ועשו טוב.
ד֣לוֹ  -מונח רביע בתפקיד לפחות חמש ,פירש [רא"ם] (שמ' וארא ו ,כה) שמהכתוב נראה שבא להודיע לנו יחסו של
֗
(שמ' וארא ו,כג) וַתּ֣לֶ
פנחס ,כמו שהודיע לנו יחסו של אביו (.ב(-ו,כג) .כאילו פינחס בן חמישי לאהרן ואלישבע ,ויש במקומות אחדים בתורה רמזים
שפינחס כיהן ככהן.
שמ ֵ ָׁ֑עאל וי ִּ֡קח
וֹ֣לא ָשּׁ ֑ה – מונח אתנח( ,א) אפשר שעמינדב כבר מת  ,כמו להבדיל (בר' תול' כח,ט) ו ֵי ֥לְך ע ָׁ ֵ֖שו אל־י ִּ ְׁ
(שמ' וארא ו,כג) ל֣ ְ
ש ָׁמ ֵ֨עאל בן־ַאבְׁרָׁ ַָּׁ֜הם א ֲ֧חֹות נְׁ ָׁביֹ֛ות על־נ ָׁ ָׁ֖שיו ל֥ ֹו ְׁלא ִָּׁשֽה :ס עשו אירס מחלת בחיי ישמעאל ,נשאה אחרי מותו ונביות אחיה
אֽת־ ָׁמחֲל֣ת׀ בת־י ִּ ְׁ
השיאה
(ב) (במ' א,ז) לִּ ֽיהּו ֕ ָׁדה נח ְׁ֖שֹון בן־עמִּינ ָָׁׁדֽב :בפרשת הנשיאים נח ְׁ֖שֹון  -טפחא בן־עמִּינ ָָׁׁדֽב – סלוק ,שאפשר מגביל משהו בעמינדב ,אבל
בחנוכת המזבח בתחילה (במ'נשא ז,יב ) נח ְׁ֥שֹון בן־עמִּינ ָׁ ָׁ֖דב  -מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,מרבה משהו על שניהם.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

חת֣הַ קָּ ְר ָֽחי:
ס֑ף֣אֶ֖לֶּ ה֣מ ְשׁ ְפּ ֵ֥
֣י֣ק ַרח֣אַ ֵ֥סּיר֣וְ אֶ ְלקָ נָ ֶ֖ה֣ ַואֲביאָ ָ֣
וּבנ ֔
שמות וארא ו,כדְ :
הרחבת נושא קבלת עול מלכות שמים של בני קרח שנרמז ב(-שמ' וארא ו,כג)֣ ֵ֥ק ַרח֣וָנֶ ֶ֖פֶ ג – מרכא טפחא
סּיר֣וְ אֶ ְלקָ נָ ֶ֖ה .אמרו בני קרח אל קנה אותנו להיות משרתיו ,ועליהם מפורש (תהלים מה
֣י֣ק ַרח֣אַ ֵ֥
וּבנ ֔
[שכל טוב (בובר)] (שמ' וארא ו,כד) ְ

ְׁדִּידת:
ש ִּ֗כיל ִּ ֣שיר י ֽ
ֵי־קרח ֝מ ְׁ
ל־ששנִּים ִּל ְׁבנ ֑
א) למְׁנ ֵצ֣ח ע ָ֭
נוסיף כאן את הפסוק הבא המראה דבקותם בה' (תהלים מה ב) ָׁר ִּ֤֮חש ִּל ִּ֨בי׀ ָׁד ִָּׁ֮ב֤ר ֗טֹוב א ֵמ֣ר ָ֭ ָׁאנִּי מע ֲ֣שי ל ְׁ֑מלְך ֝ ְׁלשֹו ִּ֗ני ֵ ֤עט׀ סֹו ֵֶּ֬פר ָׁמהִּ ֽיר:
זש"ה (שה"ש ו,ב) דֹודִּ י י ָׁ֣רד לְׁגנ֔ ֹו לעֲרּוג֖ ֹות ה ֑בשם ל ְִּׁרעֹות בג ִּ֔נים ְׁו ִּלל ְׁ֖קט שֹֽוש ִּנ ֽים :ל ְִּׁרעֹות בג ִּ֔נים להרע במגנים על דברי תורתו אלו קרח
ועדתוְׁ ,ו ִּלל ְׁ֖קט שֹֽוש ִּנ ֽים אלו בני קרח שלא היו ניכרין וכל מי שרואה אותן אמרו קוצים הם בשביל היותם עם הקוצים שהם אביהם
ִּשים
ואמם ומה דרכן של קוצים ,כדכתיב (ישעיה לג,יב) ִּ
ְׁסּוחים בָׁאֵ ֥ש י ִּצֽתּו :וכתיב (במ' קרח טז,לה) וְׁאֵ ֥ש יָׁצ ָׁ ְׁ֖אה מ ֵֵא֣ת ֑ה' ו ֗תאכל ֵא֣ת ה ֲחמ ִּ ֤
קֹוצ֥ים כ ִּ ֖
ּומָׁאתי ִּם ִּ֔איש ,ובני קרח שהיו כשושנים נלקטו מביניהן שלא יאוכלו עמהם ,שקפץ הקדוש ברוך הוא עליהם והצילם:
(שמ' וארא ו,כד) ַואֲביאָ ָס֑ף .אמרו אבינו שבשמים אסף את חרפתינו ,כי כשהיינו מצטערין הקדוש ברוך הוא עננו מצרותינו ,ועליהן
ֵי־מי ִּם ֵכ֤ן נ ְׁפ ֨ ִּשי תע ֲ֖רג אֵל֣יָך אֱֹלהִּ ֽים :מה אילה זו
מפורש (תהלים מב,א) למְׁנ ֵַּ֜צח מש ְִּׁכ֥יל ִּל ְׁבנֵי־קֽרח( :תהלים מב,ב) כְׁא ָׁ֗יל תע ֲ֥רג על־ ֲאפִּ ֽיק ָׁ ֑

כשיושבת על המשבר היא מצטערת ועורגת להקב"ה והוא עונה אותה ,כך קראו בני קרח להקב"ה מצרתם ועונה אותם ,ומפני שהם
שלשה אמרו שלשה שירות כל אחד ,בניצוח במשכיל ובשיר ,אמר להן הקדוש ברוך הוא כל אחד מכם ידידות שלי היא ,והיו משה
ֵי־קרח ֝מ ְׁש ִּ֗כיל ִּ ֣שיר י ְׁדִּ ידֽת :שהיו משכילין שיר
ל־ששנִּים ִּל ְׁבנ ֑
ואהרן וכל הגדולים באין לשמוע שירתן ,שנא' (תהלים מה א) למְׁנ ֵצ֣ח ע ָ֭
פּ ֵ֥חת֣הַ קָּ ְר ָֽחי:
לידידיו של הקדוש ברוך הוא( :שמ' וארא ו,כד) ֶ֖אלֶּ ה֣מ ְשׁ ְ֣
֣י֣ק ַרח – (סלוק) מונח זקף-קטן בתפקיד שני דברים כלמד [שכל טוב] (א) אל קנה אותנו להיות משרתיו( ,ב)
וּבנ ֔
(שמ' וארא ו,כד) ְ
ֵי־קרח
הקב"ה ראה שאינם בקשר של קרח וקפץ הקדוש ברוך הוא עליהם והצילם[ .בבלי סנהדרין קי,א] (במ' קרח כ"ו,יא) ּו ְׁבנ ֖
ְׁהֹוצ֤יא מִּמ ְׁסגֵר א ִּּ֔סיר:
ֹלא־מֵ ֽתּו :זהו שאמרו על בני קרח שמקום נתבצר להם בגיהנם[ .בעה"ט] וזהו (ישעיה מב,ז) ל ִּ
(שמ' וארא ו,כד) אַ ֵ֥סּיר֣וְ אֶ ְלקָ נָ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,אפשר שרומז כלמד [שכל טוב] והיו משה
ואהרן וכל הגדולים באין לשמוע שירתן ... ,שהיו משכילין שיר לידידיו של הקדוש ברוך הוא
(שמ' וארא ו,כד) ַואֲביאָ ָס֑ף  -אתנח ,מגביל חרפת הבנים ממעשי קרח אביהם כלמד [שכל טוב] אבינו שבשמים אסף את חרפתינו,
(שמ' וארא ו,כד) ֶ֖אלֶּ ה – טפחא בתפקיד שנוי שבהתרחוקתם ממעשה אביהם זכו להימנות על מ"ח נביאים שדבריהם נצרכים לדורות

כהביא [תורה שלמה הערה קג] ב[-חמדת הימים] תמצא בפרשה זו ז' נביאים (ומונה ח'?) וכולן משבט לוי ואלו הן :משה ואהרן
מרים אלעזר פינחס ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף שמנאום רז"ל בכלל מ"ח נביאים

חת֣הַ קָּ ְר ָֽחי – מרכא מרבה סלוק מגביל ,בזמן המדבר נחסרו משבט לוי משפחות אחדות .ההגבלה היא הגנת
(שמ' וארא ו,כד) אֶ֖לֶּ ה֣מ ְשׁ ְפּ ֵ֥֣
הקב"ה על משפחת הקרחי מהיעלמות.
֣ד֣ל ַגנֹּ֔ו זה
֣ד֣לגַנֹּ֔ו  ...ל ְרעֹות֣בַּ גַּנּ֔ים .דֹּודי֣זה הקדוש ברוך הוא .י ַָר ְ
[ירושלמי (וילנא כ,א) ברכות פ"ב,ה"ח] (שה"ש ו,יב) דֹּודי֣י ַָר ְ
ט֣שֹׁושַׁ ָֽנּים אילו הצדיקים שמסלקן מביניהן.
העולם .לַ עֲרוּגֶֹ֖ות֣הַ ֑בּשֶׂ ם֣אילו ישראל .ל ְרעֹות֣בַּ גּ ַ֔נּים אילו אומות העולם .וְ ל ְל ֶ֖ק ָֽ
[ירושלמי שם] ל ְרעֹות֣בַּ גּ ַ֔נּים אילו אומות העולם[ .שה"ש רבהפרשה ו,א [ב]] ל ְרעֹות֣בַּ גַּ֣֔נּים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות,
ָֽשֹׁושַׁ נָּֽים – סלוק כמגביל לליקוט נשמות הצדיקים .ע"פ [ב"ר חיי שרה סב,ב] בעונתן בשיבה טובה.
וב[-שכל טוב] למד פסוק (שה"ש ו,ב) על בני קרח ל ְִּׁרעֹות בג ִּ֔נים – פשטא זקף-קטן בתפקיד שני דברים רמז לקרח ועדתו כלמד [שכל
טוב] להרע במגנים על דברי תורתו אלו קרח ועדתו
(שה"ש ו,ב) ְׁו ִּלל ְׁ֖קט שֹֽוש ִּנ ֽים – טפחא כשנוי וכהתפשטות האפיון מהטפחא לכתוב לפניה שנדרש עליו ב[-שכל טוב] (שה"ש ו,ב) ל ְִּׁרעֹות
בג ִּ֔נים להרע במגנים (אלו קרח ועדתו) .בא טעם טפחא כשנוי לתיקון ומרמז כשם שבני קורח עשו תשובה ולקטם הקב"ה כשושנים
מבין הקוצים ,כך שֹֽוש ִּנ ֽים – סלוק כמגביל תוגבל שהיית קרח ועדתו בגהינם עד שיעשו תשובה .ע"פ [ילקוט שמעוני תהלים רמז
ִּ֮חש ִּל ִּ֨בי׀ בנבואה ,שנתנבאו שאביהם בא לעוה"ב (אחרי שיעשה תשובה בגיהנם) .וכן חנה אומרת (שמואל א ב,ו)
תשמט] (תהלים מה ב) ָׁר ֤
מֹוריד ש ְׁ֖אֹול ו ָׁי ֽעל.:חנה הייתה אשת אלקנה [רש"י] (שמואל א א,א) אלקנה  -לוי היה מבני אביאסף בן קרח כן נתייחס
ה֖ ' מ ִֵּמ֣ית ּומְׁחי֑ה ִּ ֥
בדברי הימים:
י֣בּ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ָ ָֽרים:
ת ְ
ֹופ ַ ֶ֖
יתי֣אֶ ת־את ַתֵ֛י֣וְ אֶ ת־מ ְ
שמות וארא ז,גַ :ואֲנֵ֥י אַ קְ ֶשֶׁ֖ה֣אֶ ת־ל ֣ב֣פַּ ְר ֑עה֣וְ ה ְרבּ ֹ֧

[רש"י] (ז,ג) ַואֲנֵ֥י אַ קְ ֶשֶׁ֖ה  -מאחר שהרשיע והתריס כנגדיס ,וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי עבודה זרה לתת לב שלם לשובע,
טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו אתם אתפ גבורותי .וכן מדתו של הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על האומות
עובדי עבודה זרה כדי שישמעו ישראל וייראו ,שנאמר (צפניה ג ו) הכרתי גוים נשמו פנותם וגו'( ,שם ז) אמרתי אך תיראי אותי תקחי
מוסר ,ואף על פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמרצ ויחזק ה' את לב פרעה ,אלא ויחזק לב פרעה:

[שפת"ח ס] דהא ודאי הוא שפרעה ימרוד בו מאחר שהוא מחזק את לבו וכי דרך של הקדוש ברוך הוא כן שיתן בדעתו של אדם שיעבור על רצונו
ל"פ וגלוי וכו':
[שפת"ח ע] ר"ל ואי לא אקשה את לבו אז בודאי שיעשה תשובה וגלוי לפני שלא יעשו תשובה שלימה בלב שלם ואם אביא מכות ופורעניות עליו
אז יאמרו הבריות כך מדתו של הקד וש ברוך הוא שמביא פורעניות על מי שחוזר בתשובה והם לא יודעין שאינו חוזר בתשובה בלב שלם לכן
אקשה את לבו כדי שלא יחזור בתשובה כלל ואז יכול אני להרבות מופתי להביא פורעניות עליו לעיני כל אדם:
יתי֣אֶ ת־את ַתֵ֛י֣דמשמע מן הקרא שיביא עליו מכות ועונשים יותר על מה שחטא וא"כ קשה למה הוא רוצה
[שפת"ח פ] דייק מדכתיב בקרא וְ ה ְרבּ ֹ֧
להביא עליו מכות יתירות יותר על מה שחטא ועז"פ כדי שתכירו אתם את גבורתי וע"ז מביא ראיה וכן מדתו וכו' וק"ל[ :שפת"ח צ] פי' אף על פי
שלפ"ז היה ראוי שיקשה ה' את לבו גם בה' מכות הראשונות אעפ"כ רצה ה' שיפרסם רשעתו להודיע שאף בלתי החיזוק של הקדוש ברוך הוא הוא
מתחזק מעצמו:
(הפניית ר' גיברשטיין הי"ו) "תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" הסביר [חידושי הרי"ם] מעבירין היינו שהקב"ה מרחם על ישראל ומעביר
דְׁבר ע ִּ ֣מים תח ֵ ְׁ֑תינּו ּו֝ לְׁאֻמִּ֗ ים ֣תחת רגְׁלֵ ֽינּו :כי אין תשובת אוה"ע שלימה אלא מן הפה ולחוץ ובעבור
הגזירות מישראל לאומות העולם .כנאמר (תה' מז,ד) י ֵ ֣
הגזירה חוזרים לסורם.
אֶ ת־ל ֣ב – מקף כבורר בכוונות פרעה (א) תשובה מלאה (ב) תשובה חלקית מן הפה ולחוץ .טט ע"פ הסבר [שפת"ח ס ,ע ]:ה' אינו

מכוון דעת אדם למרוד בה' ,אבל בפרעה גלוי לפני ה' שבין בלי הקשיית לב פרעה ובין עם הקשיית לב פרעה ,אם פרעה חוזר בתשובה
חזרתו אינה בלב שלם ואח"כ פרעה ימרוד ,לכן מקשה לב פרעה כדי להרבות בו עונש ומתקדש שם שמים.
ת־מֹופ ַ ֶ֖תי – דרגא תביר מרכא טפחא ,קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין ,שכל אחד מישראל
ְ
יתי֣אֶ ת־את ַתֵ֛י֣וְ אֶ
וְ ה ְרבּ ֹ֧
יכיר את גבורות 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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שמות בא י,א (התש"פ – המשך מ התשע"ט)

3.5

'֣בּפ֑יָך֣ ֣
ֵ֛ה֣תּוֹרת֣הֶ֖ ְ
ַ ֵ֥
֔יָך֣ל ֗ ַמעַ ן֣תּ ְהיֶ
ְ
֣וּלזכָּ רוֹן֣בּ ֣ין֣עי ֶנ
֣לא֝ וֹת֣עַל-י ְָד ָ֗ך ְ
֣֩ל ָ֨ך ְ
שמות בא יג,ט :וְ הָ יָה ְ
אָךֵ֥ ֣הֶ֖ '֣ממּ ְצ ָ ָֽרים׃ ֣
֚י֣בּיָ ֣ד֣חֲ ז ָָ֔קה֣הוֹצ ֲ֣
֣כּ ְ
תּוֹרת֣הֶ֖ ' הוא כעין כלל סוגר
ַ ֵ֥
֣לא֝ וֹת֣מרמז לכעין כלל פותח ,והכתוב
֣֩ל ָ֨ך ְ
בלימוד קודם ע"פ תבניות הטעמים ,הראנו כי (שמ' בא יג,ט) וְ הָ יָה ְ
והכתוב ְבּפ֑יָך הוא כעין פרט וע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת כלל ופרט וכלל וזה מקור אפשרי לשימוש בעורות מנבלות

של בהמות וחיות טהורות לסת"ם.

֣לא֝ וֹת( .משמעו ש) יציאת מצרים תהיה לך לאות ... .ר"ל שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם
֣֩ל ָ֨ך ְ
פירש [רש"י] שהכתוב (שמ' בא יג,ט) וְ הָ יָה ְ
בראש ובזרוע  ...יד שמאל ...יד שהיא כהה.

פירש [אבן עזרא הפירוש הקצר] (א) שהאות הוא סימן ליציאת מצרים ביד חזקה ו(-ב) שאלו התפילין וכתב שע"פ חז"ל (ב) הוא הפירוש
֣וּלזכָּ רוֹן֣בּ ֣ין֣עי ֶנ֔יָך֣ -יתכן על ב' פירושים .האחד על דרך (משלי ג,ג) ָׁקש ֵ ְׁ֥רם
֣לא֝ וֹת֣עַל-י ְָד ָ֗ך ְ
֣֩ל ָ֨ך ְ
המתאים (שמ' בא יג,ט) וְ הָ יָה ְ
֚י֣בּיָ ֣ד֣חֲ ז ָָ֔קה ,שתשמור כן בלבך
רוֹן ,הוא כּ ְ
וּלזכָּ ֣
ְׁרֹותיָך ֝ ָׁכתְׁ ֵ֗בם על־ל֥ ּוח לִּבָֽך :ויהי טעם ְלא֝ וֹת֣כמו סימן ,ומהו שיהיה ְלא֝ וֹת ְ
על־ג ְׁרג ֑

ולבנך

פת֣בּ ֣ין֣עינֶ ֑יָך ,והוא (שמ' בא יג,טז)
ה֣וּלטוֹטָ ֶ֖
ְ
֤ה֣לאוֹת֣עַ ל-יָ ְָֽ֣֖ד ֔ ָכ
ְ
(אפשר שהכוונה להגדת פסח) .וכן הכתוב השני( :שמ' בא יג,טז) וְ הָ יָ

יאֵ֥נוּ֣הֶ֖ '֣ממּ ְצ ָ ָֽרים׃ ומלת ְטוֹטָ ֶ֖פת֣(שם) זרה במקרא .ויש אומרים מטעם (יחזקאל כא,ב) וְׁה ֵ ֖טף אל־דָׁ ֑רֹום .והפירוש
֚י֣בּ ֣חזֶק֣ ָי֔ד֣הוֹצ ָ
כּ ְ
השני להיותו כמשמעו לעשות תפילין של יד ושל ראש ,ובעבור שהעתיקו כן חז"ל ,בטל הפירוש הראשון ,כי אין עליו עדים נאמנים
כמו שיש לפירוש השני:

הא ֝תת
הגדת פסח מרומזת גם בפסוקים הבאים הקושרים בין האותות ובין היד החזקה ולא כמו דעת ראב"ע (דב' וזה"ב לד,יא) ְלכָ לָ ֨ -
וּלכל֣הַ יָּ ֣ד֣הַ חֲ ז ָָ֔קה֣וגו' משני הפסוקים עולה אות(ות) (בוצעו ב) יד חזקה (והביאו ל) יציאת מצרים .פסח
מּוֹפ ֗תים (דב' וזה"ב לד,יב) ְ
ְ
וְ הַ
הוא אות זכרון לאותות ומופתים ,יד חזקה ומורא גדול שעשה משה רבנו בשליחות ה' בביטול גמור לשולח.
כתב [ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן כה  -הלכות תפילין] אין לך שום מצוה שתהיה אות ועדות ,כי אם שלשה מצות ,והם:
֣לא֝ וֹת לזכירת יציאת מצרים .בזמן שאינו שבת או יו"ט
֣֩ל ָ֨ך ְ
מילה ,שבת ,ותפילין ,שנכתב בשלשתן אות .שבת ויו"ט הם (יג,ט) וְ הָ יָה ְ
֣לא֝ וֹת בחקת הנחת תפילין ומילה .הסבר זה משלב על בסיס הכתוב בין זכירת יציאת מצרים ביום
֣֩ל ָ֨ך ְ
תזכור יציאת מצרים ע"י (יג,ט) וְ הָ יָה ְ
חול ע"י הנחת תפילין ובין זכירת יציאת מצרים בשבת ויו"ט שאין מניחין בהם תפילין.

פרשת "קדש לי כל בכור" (שמ' בא יג,א – י) משלבת בתוכן אחד בין קדושת בכור ,מצוות פסח (שבת ממלאכה ,שבת מחמץ ,ליל פסח
והגדה) ומצוות תפילין.
֣לא֝ וֹת ה ווית ביצוע שני אותות אות פסח ואות תפילין כזכרון
֣֩ל ָ֨ך ְ
פסוקים (שמ' בא יג,ט – י) משלבים בתוכן אחד הפותח (יג,ט) וְ הָ יָה ְ
ליציאת מצרים .מוצע לומר שזה נלמד במידת סמוכים מהפתיחה של (יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את  .אפשר שגם תבנית הטעמים (סלוק
תביר) מרכא טפחא תומכת בלימוד כעין סמוכים מ(-יג,י) אל (יג,ט).
(יג,י) אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה – מקף ע"פ [מכילתא] (בורר בין) חוקת תפילין ובין חוקת (כל) המצוות( .וקובע) אמרת במי הענין מדבר בתפילין.
(יג,י) אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה – מקף ע"פ [תו"ש קכב] ע"פ [מדרה"ג ומכדרשב"י] (בורר בין) ר' אליעזר אומר זו חוקת הפסח ר' עקיבא אומר זו חוקת
תפילין .ולפי הלימודים השונים בפסוקים (יג,ט  -י) בתוכן אחד יש מסלול לימוד על הפסח כאות ,ומסלול לימוד על תפילין כאות.
במסלול לימוד על תפילין כאות (יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את – (סלוק תביר) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכים ללמוד מ (-שמ' בא
֣לא֝ וֹת אל (יג,י) וְ֣שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את ְלמוֹע ֲָד֑הּ הביא [תו"ש קכ] ע"פ [מכילתא] שנאמר (שמ' בא יג,ט) וְ הָ יָה ֣֩
֣֩ל ָ֨ך ְ
יג,ט) וְ הָ יָה ְ

֣לא֝ וֹת֣עַ ל-י ְָד ָ֗ך֣ שומע אני אף הקטנים במשמע והדין נותן הואיל ומזוזה מצות עשה ותפילין מצות עשה אם למדת על מזוזה
ְל ָ֨ך ְ
שהיא נוהגת בקטנים כבגדולים יכול אף תפילין ינהגו בקטנים כגדולים ת"ל (יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את לא אמרתי אלא במי
שיודע לשמור תפילין מכאן אמרו קטן היודע לשמור תפילין הרי הוא עושה לו תפילין (ובהערה מוסבר שזה לחינוך לכשיבוא לכלל
שמירת המצוות).

למוֹע ֲָד֑הּ֣ -אתנח מגביל הנחת תפילין לזמן אור יום( .הקטע הבא נכתב ע"פ [משך
במסלול לימוד על תפילין כאות (שמ' בא יג,י) ְ֣
עם שנוי)( ,ויהיה נגד) מאן דאמר (בבלי עירובין צה) תפילין נוהגין ביום ובלילה (ראה משנה ברורה להלן שמהתורה גם בלילה מניחין תפילין
אלא מפני חשש לאי נקיות לא מניחין) ולכן אינן מצוה שהזמן גרמא ונשים חייבות( .ויתמוך) במכילתא מפיק לעיל דנשים פטורות משום
'֣בּפ֑יָך ,ולפי זה כולי עלמא מודו דפטורין מתפילין,
ֵ֛ה֣תּוֹרת֣הֶ֖ ְ
ַ ֵ֥
דפטורות מתלמוד תורה ,וכתיב (יג,ט) ְל ֗ ַמעַ ן֣תּ ְהיֶ

חכמה] (יג,ט)

[ב"ח אורח חיים סימן תרכה] לפי הפשט דעיקר הכוונה בישיבת הסוכה שיזכ ור יציאת מצרים וזה הטעם בעצמו לרבינו ז"ל במה
שכתב בהלכות ציצית בסימן ח' (עמ' כה) ויכוין בהתעטפו שצונו המקום וכו' וכן בהלכות תפלין בסימן כ"ה (עמ' עא) כתב ויכוין
בהנחתם שצונו המקום להניח וכו' כדי וכו' מה שלא עשה כן בשאר הלכות כי לא כתב שיכוין שום כוונה בעשיית המצוה מפני כי
המקיים המצוה כדינה יוצא בה אף על פי שלא היתה לו שום כוונה אבל בציצית שכתוב בהן (במדבר טו מ) למען תזכרו וגו' וכן
'֣בּפ֑יָך֣שפשוטו הוא שהתפלין הם אות וזכרון כדי שיהא תורת יי' שגור בפינו (שמ'
ֵ֛ה֣תּוֹרת֣הֶ֖ ְ
ַ ֵ֥
בתפלין כתוב (שמ' בא יג,ט) ְל ֗ ַמעַ ן֣תּ ְהיֶ
֚י֣בּיָ ֣ד֣חֲ ז ָָ֔קה֣הוֹצאֲָךֵ֥ ֣הֶ֖ '֣ממּ ְצ ָ ָֽרים׃ יראה שלא קיים המצוה כתיקונה אם לא יכוין אותה הכוונה ולכן כתב בהלכות אלו
בא יג,ט) כּ ְ
ויכוין וכו' וכן גבי סוכה שכתוב (וי' אמר כג,מג) לְׁמען י ֵדְׁע֣ ּו וגו' משמע ליה גם כן שצריך שיכוין בשעת ישיבת הסוכה הטעם המכוון
במצוה:

כּ ֚י  -יתיב ,משמעו דווקא כךְ ,בּיָ ֣ד֣חֲ ז ָָ֔קה֣ -מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני דברים ,ע"פ [אנצ' תלמודית יב ,זכירת יציאת
מצרים טור רט] (א) כוונה כללית כבכל קיום מצוה( ,ב) וכוונה של זכירת יציאת מצרים .אפשר כי טעם מונח מוסיף ,שבמצוות
תפילין עיקר המצוה וקיומה תלויים בכוונה שיכוין על זכירת יציאת מצרים ,הוֹצאֲָךֵ֥ ֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא מרמז לכעין קבוצת פרטים
העשויה להתרחב ,אפשר שמרבה על פסח כאות שביתה כמו שבת את הימים טובים האחרים והם שבועות ,ראש השנה ,יום הכפורים,
לענין זכרון יציאת מצרים ,שלא נאמר בהם זכירת יציאת מצרים .אבל צ"ע כי בתפילות ר"ה ויוה"כ ובקידוש של ר"ה לא מוזכרת
אֹותם מֵא֣רץ
יציאת מצרים .ולסוכות יש כתוב לעצמו (וי' אמר כג,מג) לְׁמען י ֵדְׁ ע֣ ּו ד ֽרתֵ יכם ִּכ֣י בּסֻכ֗ ֹות הֹושבְׁתִּי את־ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל בְׁהֹוצ ִּ
ִּיא֥י ָׁ ֖
ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ֲא ִּ ֖ני ה֥ ' אֱֹלהֵיכ ֽם :צ"ע הם שמיני עצרת המתרבה מפסח או מסוכות.
במסלול לימוד על פסח כאות זכרון יציאת מצרים ,תבנית הטעמים (יג,י) אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את – (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ץ֣ה ְכּ ַנעֲנ֔י הביא [תו"ש קלד]
ה֣כּי-יְ באֲָך֤ ֣ה'֣אֶ לֶ -א ֶ֣ר ַ ָֽ
סמוכים מ(-יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את ְלמוֹע ֲָד֑הּ אל (שמ' בא יג,יא) וְ֣הָ ֞ ָי ָֽ
ע"פ [מדרה"ג ומכדרשב"י] אין קובעין חדשים ואין מעברין שנים אלא בארץ ישראל ת"ל (יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את

֞ה֣כּי-יְ באֲָך֤ ֣מיכאן ש(בדרך כלל)אין מעברין שנים ואין קובעין חדשים בחוצה לארץ אלא
ְלמוֹע ֲָד֑הּ וסמיך ליה (שמ' בא יג,יא) וְ הָ ָי ָֽ
בארץ ישראל ובערי יהודה שהשכינה בתוכה שנאמר (דב' ראה יב,ה) לשכנו תדרשו.

במסלול לימוד על פסח כאות זכרון יציאת מצרים ,תבנית הטעמים של (יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את – תביר מרכא טפחא ,כעין
קבוצת פר טים הקשורה לנושא העשויה להתרחב ,שעל חלקם לא חלה הלכה כלשהי בקשר לנושא כגון כאשר רוב הציבור טהור
ועושה פסח ראשון ,יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣– תביר ממעט את הטמאים או שהיו בדרך רחוקה נדחים משמירת פסח ראשון ועושים פסח שני
(שמ' בא יג,י) ְלמוֹע ֲָד֑הּ֣ -אתנח מגביל זמן חודש העיבור להתקיים סמוך אל (שמ' בא יג,ד) ְבּ ֶ֖ח ֶדשׁ֣הָ אָ ָֽביב[ :תו"ש קכג] ע"פ [מדרה"ג
ומכדרשב"י] יג,י) ְלמוֹע ֲָד֑הּ מלמד שאין מעברין את השנה אלא בפרק הסמוך למועד (שחדש העיבור סמוך לפסח).
ָמים֣י ָָֽמימָ ה׃֣פ ֣
ֶ֖את֣למוֹע ֲָד֑הּ֣֣֣֣֣֣֣֣מיּ ֶ֖֣
ְ
שמות בא יג,י :וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זּ

[שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' כט] ובו סעיף אחד.
סעיף א (א) <א> א) א'] א') אין לברך <ב> שום ברכה כשחולץ תפילין ,אפי' כשחולצם א ב) ב'] ערב שבת (ב) בין השמשות.
[משנה ברורה סימן כט] (א) אין לברך  -פירוש לאפוקי ממאי דאמרינן [בנדה נ"א ע"ב] דבני מערבא היו מברכין אשר קדשנו במצותיו
וצונו לשמור חוקיו בתר דמסלקי תפילין בלילה[א] שהם היו סוברים דלילה לאו זמן תפילין הוא ונפקא להו זה מקרא (שמות בא יג,י) ד-

ֶ֖את֣למוֹע ֲָד֑הּ֣֣֣֣֣֣֣֣מיּ ֶָ֖מים֣י ָָֽמימָ ה׃֣ולא לילות אבל לדידן דס"ל דהאי קרא אתי לענין אחר כדאיתא בגמרא
ְ
וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זּ
ולילה קי"ל דזמן תפילין הוא אך אין להניחם לכתחילה דגזרו שמא יישן בהם ויפיח הילכך אין לברך:

אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה – מקף כרב-משמע של "החקה" (א) חוקת פסח (ב) חוקת תפילין
ֶ֖את֣למוֹע ֲָד֑הּ מתנהל בשני מסלולים לפי משמע "החקה" .מסלול (א) חוקת פסח"; מסלול (ב)
ְ
לימוד משמעות וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זּ
חוקת תפילין.
מסלול (א) חוקת פסח רש"י (שמות בא יג,י)  -מיּ ֶָ֖מים֣י ָָֽמימָ ה .משנה לשנה( .טט :הכתוב מדבר בפסח ,כי תפלין הן חקת יום יום).ואז
ְלמוֹע ֲָד֑הּ  -שחיטה דוחה שבת ,אתנח מגביל שאין צולין בשבת.
מסלול (ב) חוקת תפילין בכל יום חול שאינו אות ,ולא בכל יום שהוא אות :שבת  ,יום טוב ,מחלוקת בהנחת תפילין בחול המועד.
ואז וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥קּה֣הַ זֶּ֖את – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא העשויה להתרחב ,שעל חלקם לא חלה הלכה
כלשהי בקשר לנושא .מרכא ט פחא כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב ,מחול המועד פסח לומדים לחול המועד סוכות בענין הנחת
תּ – תביר ימעט הנחת תפילין בחול המועד.
תפילין .יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ֵָ֛֣
[משנה ברורה סימן כט] (ב) בין השמשות  -פי' אף דקי"ל שבת ויו"ט לאו זמן תפילין[ב] וכשירצה להניחן אז לשם מצוה עובר על

בל תוסיף מ"מ כיון שאם מניחן עליו בלי כונה לשם מצוה אין בזה איסור מן התורה אלא מדברי סופרים[ג] משום גזירה שמא יצא
בהן לר"ה ויש חולקין גם ע"ז כמו שיבואר לקמן בסימן ל"א לפיכך לא שייך ברכה ע"ז כיון שבחליצת התפלה מצד עצמה אין בה
מצוה ואינו חולצן אלא משום גזירה:

מיּ ֶָ֖מים֣י ָָֽמימָ ה  -טפחא סלוק .טפחא כשנוי ורבוי ,סלוק כמגביל .במסלול (ב) חוקת תפילין ,כשנוי שאם לבישת תפילין אינה תלויה בזמן
בכל זאת טעם י ָָֽמימָ ה – סלוק הגביל הנחתם לשם מצוה לביום ודאי ולא בין השמשות של שבת ויו"ט ובשבת ויו"ט שאז עובר על בל תוסיף.
ואם לבוש בתפילין והגיע שבת או יו"ט גזרו שיורידם שמא יטלטלם בר"ה.
מיּ ֶָ֖מים֣י ָָֽמימָ ה  -טפחא אחר אתנח ,סלוק .האתנח מגביל והגבלה זאת מאפיינת את הטפחא ,והיות הטפחא ללא הגבלת מרכא ,אפשר כי
ֶ֖את֣למוֹע ֲָד֑הּ֣ כגון המחלוקת בענין הנחת תפילין בחול
ְ
קּה֣הַ זּ
אפיונו המוגבל מתפשט אלפניו ,ממעט ב(-שמ' בא יג,י) וְ שָׁ מַ ְר ָתֵּ֛֣אֶ ת-הַ חֻ ָ ֵ֥֣
המועד  .שאר ימות השנה יצאו משמירת חקת הפסח ונכנסו לשמירת מצות תפלין .וכן המחלוקת בהנחת תפילין בלילה (בבלי מנחות לד?)
ֵ֥ע֣לָךֶ֖ ֣וְ לַ אֲב ֶת֑יָך ֣
ֵ֛ר֣נ ְשׁ ַבּ ְ
ץ֣ה ְכּ ַנעֲנ֔י֣כַּ א ֲֶשׁ ֣
֞ה֣כּי-יְבאֲָך֤ ֣ה'֣אֶ לֶ -א ֶ֣ר ַ ָֽ
שמות בא יג,יא :וְ הָ ָי ָֽ
֞ה֣כּי-יְ באֲָך֤ ֣ה'֣– גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל
ֶ֖הּ֣לְך׃֣פרשת והיה כי יביאך  ,פרשה שניה מארבע פרשיות התפילין.וְ הָ ָי ָֽ
ָ ָֽ
֣וּנְ תָ נָ

ולא להחמיר[ .רש"י] ( -טט א') יש מרבותינו שלמדו מכאן ,שלא קדשו בכורות הנולדים במדבר .טט  -להקל על הבכורות במדבר
(טט ב') והאומר שקדשו ,מפרש ביאה זו ,לומר אם תקיימוהו במדבר ,תזכו ליכנס לארץ ותקיימוהו שם (בבלי בכורות ד,ב) טט -להקל
שיזכו להיכנס לארץ-ישראל
ֵ֥ה֣לָךֵ֛֣֣הַ זְּ כָ ֶ֖רים֣לַ֣ ָֽה'׃ ֣
ְ
ֲשׁר֣י ְהיֶ
ֶר֣בּה ֗ ָמה֣א ֨ ֶ
ר׀֣שׁ֣ג ְ
ֶ
תּ֣כָ לָֽ ֶ -פּטֶ רֶ֖ ֶ -רחֶ ם֣לַ֣ה֑ '֣וְ כָ לֶ -פּ֣טֶ
שמות בא יג,יב :וְ הַ עֲבַ ְר ָ ֵ֥
[בבלי בכורות יט,א] מתני' [בכורות פ"ב,מ"ט] .יוצא דופן והבא אחריו ,רבי טרפון אומר :שניהם ירעו עד שיסתאבו ,ויאכלו במומן
לבעלים ,רבי עקיבא אומר :שניהן אינן בכור ,הראשון  -מפני שאינו פטר רחם ,והשני  -מפני שקדמו אחר.
שניהן [רמב"ם בכורות פ"ב ,ה"ד] יוצא דופן והבא אחריו שניהן אינן בכור ,הראשון מפני שאינו פטר רחם והאחרון מפני שקדמו
אחר ,אפילו יצאה נקבה דרך דופן וזכר דרך רחם אינו בכור.
[בבלי בכורות יט,א] גמ'  ...אמר ליה (אביי) :לעולם בכור לדבר אחד לא הוי בכור( ,מיישבת הגמרא) ורישא ה"ק (כך נתקן לשון הברייתא)

אי זכר  -יכול אפי' (שהוא עצמו) יוצא דופן (ולא מדובר על זכר אחר נקבה כי זה מתמעט מהנימוק שבכור חלקי אינו נקרא בכור)  -ת"ל (שמ' בא
ר־רחֶ ם ,רבינא אמר :לעולם בכור לדבר אחד (חלקי) הוי בכור ,וסיפא ה"ק ,אי סלקא דעתך יצא אחר יוצא דופן (יהיה) קדוש
ֶ ֶ֖
יג,יב) ֶ ָֽפּטֶ
(כי פטר את הרחם ומזה הוא בכור חלקי)( ,טט :הנחת עבודה שהכוונה ל( )-שמ' בא יג,ב) ְבּ ִׁ֜כֹור דכתב רחמנא למה לי?
ר־רחֶ ם נפקא! אלא שמע מינה :בכור  -למעוטי היכא
ֶ ֶ֖
[בבלי בכורות יט,ב] אי למעוטי היכא דיצתה נקבה לפניו  -מ(שמ' בא יג,יב) ֶ ָֽפּטֶ
דיוצא אחר יוצא דופן.

שלושה מיעוטים (א) יצא אחר יוצא דופן מתמעט ממלת (שמ' בא יג,ב) ְבּ ִׁ֜כֹור
ר־רחֶ ם
ֶ ֶ֖
(ב) הוא עצמו יוצא דופן נדחה מ(-שמ' בא יג,יב) ֶ ָֽפּטֶ
ר־רחֶ ם
ֶ ֶ֖
(ג) יצא אחר נקבה נדחה מ(-שמ' בא יג,יב) ֶ ָֽפּטֶ
ר־רחֶ ם – מקף מקף אלו שני המיעוטים (ב) ו(-ג) .ראה להלן [מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פי"ג] הלומד
ֶ ֶ֖
ל־פּטֶ
ֶ ָֽ
(שמ' בא יג,יב) כָ

מיעוטים בדומה ובשונה מהגמרא.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שמות בא י,א (התשפ"א – המשך מ התשע"ט ,התש"פ)(בהשתתפות נחלת יעקב)
3.6
אמר׃֣מופע  3מ 70-מופעים של התוכן בתורה ,שהכותב מציע לקשרם אל מאמר [פירוש
שמות בא יג,א :וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
[הסולם לזוהר  -שמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו (א) אות תסה] כעין שבעים ענפים המתפשטים מחמישה ענפים
שכל אחד מהם שקול כנגד כל מצוות התורה ,והחמישה מתפשטים מהגזע שהוא "ותלמוד תורה כנגד כולם".
הדיבור השלישי פותח בקבלת עול מלכות שמים.
במכת בכורות ה' גאל את בכורו ישראל משעבוד אדם  -מצרים וקדשו להיות עבד ה' .לעבד שמו אות ,לעבדי ה' אלו התפילין .ארבע
הפרשות הן קבלת עול מלכות שמים כהסבר הבא [תניא ליקוטי אמרים פרק מא האדמו"ר הזקן]  ...ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה

וביראה כעומד לפני המלך ויעמיק ב מחשבה זו ויאריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו וכפי הפנאי שלו לפני עסק התורה או
המצוה כמו לפני לבישת טלית ותפילין וגם יתבונן איך שאור אין סוף ב"ה הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין הוא רצון העליון הוא
מלובש באותיו' וחכמת התורה או בציצית ותפילין אלו ובקריאתו או בלבישתו הוא ממשיך אורו ית' עליו דהיינו על חלק אלוה ממעל
שבתוך גופו ליכלל וליבטל באורו יתברך ודרך פרט בתפילין ליבטל וליכלל בחי' חכמתו ובינתו שבנפשו האלהית בבחי' חכמתו
־יְבאֲָך֤֣ דהיינו שלא להשתמש בחכמתו ובינתו
ובינתו של א"ס ב"ה המלובשות דרך פרט בפ' (שמ' בא יג,ב) קַ ֶדּשׁ (שמ' בא יג,יא) וְ הָ ֞ ָ֣יה֣ ָֽכּי ָֽ
שבנפשו בלתי לה' לבדו וכן ליבטל ולכלול בחי' הדעת שבנפשו הכולל חו"ג שהן יראה ואהבה שבלבו בבחי' דעת העליון הכולל
מע (דב' עקב יא,יג)֣וְ הָ ֗ ָ֣יה֣אם־שָׁ ֤מעַ֣ והיינו כמ"ש בש"ע לשעבד הלב והמוח כו' ובעטיפת ציצית יכוין
חו"ג המלובש בפ'(דב' וא' ו,ד) ְשׁ ֶַ֖֣
כמ"ש בזהר להמשיך עליו מלכותו ית' אשר היא מלכות כל עולמים וכו' לייחדה עלינו מצוה זו והוא כענין שום תשים עליך מלך ואזי
אף אם בכל זאת לא תפול עליו אימה ופחד בהתגלות לבו מ"מ מאחר שמקבל עליו מלכות שמים וממשיך עליו יראתו ית' בהתגלות
מחשבתו ורצונו שבמוחו וקבלה זו היא אמיתית בלי שום ספק
אמר׃ שכל אחד מישראל מקבל עליו מלכות שמים וירים את החיות הא-לקית ממעמקי כנען
שמות בא יג,א :וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
המייצג את הס"א ויביא ליחוד קוב"ה ושכינתיה( .ראה הפסוקים בתנ"ך ללא אותיות שם הוי"ה שחלקם עוסק בכנען)
בתורת חב"ד פרשת קדש היא כנגד חכמה ,פרשת והיה כי יביאך היא כנגד בינה ,פרשת שמע היא כנגד חסד ,פרשת והיה אם-שמע היא
כנגד גבורה.
֑ה֣לי֣ ָֽהוּא:
דם֣וּבַ ְבּה ָמ ֶ֖
ל־רחֶ ם֣בּ ְבנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣בָּ אָ ָ ֶ֖
ֶ
ֹור֣פּ֤טֶ ר֣כָּ
ֶ
ל־בּכִׁ֜
ְ
שׁ־לי֣כָ
֨
שמות בא יג,ב :קַ ֶדּ
ל־בּ ִׁ֜כֹור – קדמא ואזלא מרמז ללמוד בסדר מסוים ,כאן כנאמר
ְ
שׁ־לי֣כָ
֨
(שמ' בא יג,ב) קַ ֶדּ

ל־בּכִׁ֜ ֹור
ְ
שׁ־לי֣כָ
֨
ב[ -ברייתא דר' ישמעאל תו"כ פסקא ט] מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל ,כיצד( ,שמ' בא יג,ב) קַ ֶדּ
פּטֶ ר ֶ ...רחֶ ם֣אי פטר רחם יכול אפי' לאחר יוצא דופן ,ת"ל (שמ' בא יג,ב) ְבּ ִׁ֜כֹור .זהו הכלל
יכול אף נקבה במשמע ת"ל (שמ' בא יג,ב) ֶ֤֣

הצריך לפרט ופרט הצריך כלל .ועי' פירוש [מדות אהרן] ביאר בטוב טעם החילוק בין המידה הנקראת כלל ופרט שאי אתה דן אלא
כעין הפרט ובין המידות הנקראות כלל שצריך לפרט ומפרט שהוא צריך כלל .ודבריו מבוססים על דברי [רש"י חולין דף פ"ח ע"ב].

קַ ֶדּשׁ֨ -לי֣כָ לְ -בּ ֝כוֹר – קדמא ואזלא רמז בלימוד כעין כלל שע"י טעמי מקף נופו מכאן ולדות שלא חלים עליהם הלכות קדושת בכור
הכתוב המוטעם קדמא ואזלא מהוה גם חלק מהפרטים ואחריו באים פרטים נוספים המגדירים את הבכור שחלה עליו קדושה ֶפּ֤טֶ ר֣
י֣הוּא׃ וזוהי תבנית של מה שמוגדר ב[-ברייתא דר' ישמעאל תו"כ פסקא ט] מכלל
֑ה֣ל ָֽ
ֶ֖
כָּ לֶ -רחֶ ם֣בּ ְבנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣בָּ אָ ָ ֶ֖דם֣וּבַ ְבּה ָמ

שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל,
י֣הוּא׃ ֣
֑ה֣ל ָֽ
ֶ֖
֣בּ ְבנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣בָּ אָ ָ ֶ֖דם֣וּבַ ְבּה ָמ
וֹר֣פּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ם ֣
ֶ
שמות בא יג,ב :קַ ֶדּשׁ֨ -לי֣כָ לְ -בּ ֝כ

מבוא  :פשט הכתוב מצוה על קדושת בכור בבני ישראל באדם ובבהמה .דרשות התורה שבעל-פה מתרכזות על בכור בהמה .בפר'
"קדש לי" הן רק בפסוק זה ,והמשכן בפר' "והיה כי יביאך" (שמ' בא יג,יב,יג,טו)
[תורה תמימה (=תו"ת)] (שמ' בא יג,ב) קַ ֶדּשׁ֨ -לי  -מכאן שקדשו בכורות במדברא) [בכורות ד,ב]:
[תו"ת הערה א] ר"ל ולא שהותחלה מצוה זו בכניסה לארץ (כפי שאפשר היה לסבור מפני שב(-יג,ה) נאמרת ביאת הארץ) .ומדייק זה מדלא

פתח הפרשה בלשון כי תבאו אל הארץ כמו בפסח בסמוך בפסוק ה' ובכל מקום (אחר שמדובר על ביאת הארץ) .ואף על פי דכתיב לקמן
ר־רחם ל ֽ֑ה' ,התם כונה אחרת באותו הלשון ,דדרשינן
ל־ארץ הֽכְׁנ ֲע ִּ֔ני וגו' (שמ' בא יג,יב) וְׁהעֲב ְׁרתָׁ ֥ כָׁל־פ ֽט ֖
ב (-שמ' בא יג,יא) ְׁו ָׁה ֞י ָׁה כִּ ֽי־י ְׁבִּ ֽאֲָך֤ ה' א ֣
עשה מצוה זו כדי שתכנס לארץ ,כפי שיתבאר שם ,וע"ע מענין דרשה זו לפנינו ב(-במ' ג,יג) ִּכ֣י לִּי כָׁל־בְׁכֹור בְׁיֹום הכתִּ֨ י כָׁל־ב ְַּׁ֜כֹור בְׁא֣רץ
ֵָאדם עד־ ְׁבה ָׁ ֵ֑מה ִּל֥י י ִּ ְׁהיּ֖ו ֲא ִּנ֥י הֽ' :ס:
ִּמצ ְׁ֗רי ִּם ִּהק ְׁ֨דשְׁתִּי ִּל֤י כָׁל־בְׁכֹור ְׁביִּש ְָׁׁר ֵ֔אל מ ָׁ ֖
(שמ' בא יג,ב) קַ ֶדּשׁ֨ -לי – מקף כבורר בין חלות קדושת בכור על ולד גמור בלבד ובין חלות קדושת בכור על סימן ולד ובזמן הולד הבא
ר־רחם ל ֽה֑ '
הגמור כבר לא יהיה בכור ,וזו ההלכה ע"פ [מכילתא דרשב"י] (שמ' בא יג,יב) וְׁהעֲב ְׁר ָׁ ֥ת כָׁל־פֽט ֖

(שמ' בא יג,ב) כָ לְ -בּ ֝כוֹר֣ -כל בכור  ...עד דאיכא (בהמה טהורה או טמאה) כולי' בכור [בישראל  -הא כל מקום שיד עובד כוכבים באמצע
פטורה מן הבכורה]ב) [בכורות ג,א]:
[בבלי בכורות ג,א] וחכמים אומרים כל זמן שיד העובד כוכבים כו' .אמר רבי יהושע :ושניהם מקרא אחד דרשו; (שמ' בא יג,ב) כָ ל-
ְבּ ֝כוֹר ,רבנן סברי :בכור  -מקצת בכור משמע ,כתב רחמנא כל  -עד דאיכא כוליה ,ורבי יהודה סבר :בכור; כוליה בכור משמע ,כתב
רחמנא כל  -דאפילו כל דהוא[ .רש"י בכורות ג,א] (שמ' בא יג,ב) כָ לְ -בּ ֝כוֹר  -בישראל רבנן סברי אי הוה כתיב בכור בישראל הוה משמע
אפילו מקצת בכור דישראל הוי חייב בבכורה (רבנן סברו שאם היה כתוב "בכ ור בישראל" שמשמעותו לישראל יש חלק בבכור ולגוי יש חלק
בבכור והבכור יחשב לקדושה .אבל כתוב "כל-בכור  ...בבני ישראל" ללמד שרק בכור של בהמה בבעלות מלאה של ישראל .תו"ת מוסיף עוד מצב) .
[תו"ת הערה ב] היינו אם היה להעובד כוכבים חלק אחד מאלף בולד הרי זו פטורה מן הבכורה ,אבל אם היה לו בהעובר אבר אחד
ששייך לו רואין כל שאלו יחתך זה האבר יהיה בעל מום למזבח הרי זה פטור ואם לאו חייב ,ומשכחת לה בחתוך אבר שלא יהיה בעל
מום כגון ביתרת אבר ,וע"ל ב(שמ' תשא לד,כ) וְׁכָׁ ֽל־ ִּמ ְׁקנְָׁך תִּ זָׁ ָׁ֔כר ,לענין פטור שותפות עובד כוכבים בהאם ,ועיין בסמוך בדרשה ִּבב ְֵׁנ֣י
י ִּ ְׁש ָׁר ֵ֔אל הובאה ג"כ דרשה לפטור בכורה בשותפות עובד כוכבים ודרשינן בישראל ולא בעובד כוכבים ,אמנם שתי הדרשות צריכות,
דהתם ילפינן לעיקר הפטור בשותפות עובד כוכבים ,וכאן ילפינן לענין שיעור השותפות דאפילו בכל שהוא פוטר:
(שמ' בא יג,ב) כָ֣לְ -בּ ֝כוֹר – מקף כבורר בין בכור בהמה של ישראל בלבד והוא קדוש ויש הלכות השייכות לכך ובין בכור בהמה שיד
עובד כוכבים בו (=שותף) כחלק מכולו ואינו קדוש ואם בעל איבר רואין כל שאלו יחתך זה האבר יהיה בעל מום למזבח הרי זה
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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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

פטור ואם לאו חייב.

(שמ' בא יג,ב) כָ לְ -בּ ֝כוֹר֣ -יכול אפילו נקבה ת"ל (דב' ראה טו,יט) הזָׁ ָׁ֔כר תק ִּ ְׁ֖דיש ,אי זכר יכול אפי' יצתה נקבה לפניו ת"ל ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ם֣

ג)

תָׁגז בְׁכ֥ ֹור צאנ ָֽך:
ֱֹלהיָך ֹל֤ א תעֲבד ִּבב ְׁ֣כר ֔
שֹורָך וְֹׁל֥ א ֖
[בכורות יט,א']( :דב' ראה טו,יט) כָׁ ֽל־הב ְׁ֡כֹור אֲשר י ִּ ָּׁו ֵ֨לד ִּב ְׁבק ְָׁׁרָך֤ ּובְׁצֽאנְָׁך הזָׁ ָׁ֔כר תק ִּ ְׁ֖דיש לה֣ ' א ֑
[תו"ת הערה ג] ולולא זאת (הכתוב ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ ל ֶ -רחֶ ֣ם) הוה אמינא אפילו יצתה נקבה לפניו (והזכר שנולד אחריה הוא בכור) ,ואף על פי דכתיב
בכור (הכתוב ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ ל ֶ -רחֶ ֣ם שהנולד זכר שפטר את הרחם לא נולד לפניו ) ,אך הו"א דבכור משמע כל שהוא בכור לשנים מאחיו הזכרים,
וכמו ותאמר הבכירה (שהיתה הגדולה מבנות לוט שלא נשאו עדיין) אל הצעירה (פ' וירא):
ֱֹלהיָך שכל מקום שנ'
[תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פ"ד,הט"ז] ( ...חכמים נגד ר' ישמעאל) (דב' ראה טו,יט) הזָׁ ָׁ֔כר תק ִּ ְׁ֖דיש לה֣ ' א ֑
זכר מוציא טומטום ואנדרוגינוס מן הכלל (פטרו רחם ואינם בקדושת בכור):
(דב' ראה טו,יט) כָׁ ֽל־הב ְׁ֡כֹור – פזר ראה במקומו לנושא שיעורי זמן אכילת קדשים משנה לשנה ,ו/או לנושא מתן טובת הנאה בנושאים
שונים בתורה אֲשר – תרסא כשיעור השותפות של גוי בכל שהוא שפוטר מבכור ו/או לנושא שיעורי זמן אכילת קדשים משנה לשנה,
י ִּ ָּׁו ֵ֨לד – קדמא אפשר שרומז שבכור יהיה בבהמות ששומרות על צורתן מקדמת דנא מימי בראשית ,ולא בנדמה ולא שחזר לקו הקדום
מנדמה .וגם לא טומטום ואנדרוגינוס.
שׂ ֨עיר של ראש חדש דבעינן בן שעירה ,מאי טעמא? אמר קרא( :במדבר פינחס
[בבלי בכורות יז,א] אמר רבי יוחנן :מודה ר"מ ב ְ
כח,טו) אֶ ָחֵ֛ד  -המיוחד ובא מששת ימי בראשיתְ ֣.שׂ ֨עיר – קדמא ,בא מקדמת דנא מששת ימי בראשית
ם  -יכול אפי' יצא אחר יוצא דופן ת"ל בכורד) [בכורות ג,א]:
ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ֣

ם ,בפטר
ם  -אמר רב אדא בר אהבה ,לויה שילדה בנה פטור מחמשת סלעים ,מאי טעמא ,דאמר קרא ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ֣
רחֶ ֣
ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ֣ -
רחם תלי רחמנאה) [בכורות מז,א]:
[תו"ת הערה ה] ואפילו ילדה ג"כ מישראל פטור ,כיון דבכור בפטר רחם תלי רחמנא ,ולא קשה לפ"ז למה פטור הבכור הנולד
מישראלית הנשא ת לכהן וללוי ,דהתם הפטור מטעם אחר הוא ,דילפינן בק"ו אם פטרו את של ישראל במדבר אינו דין שיפטרו את
עצמן כמבואר ריש פ"ק וריש פ"ב דבכורות:

ם – מקף כבורר בין אשה שאינה לויה או כהנת שבנה הבכור קדוש בקדושת בכורה וצריך פדיון חמשה סלעים
(שמ' בא יג,ב) כָּ לֶ -רחֶ ֣
ובין לויה או כהנת שבנה הבכור קדוש בקדושת בכורה ופטור מפדיון חמשה סלעים

ם ,פטר רחם בעינןו) [בכורות מז,ב]:
ם  -היוצא דופן אינו בכור ,מ"ט דכתיב ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ֣
ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ֣
[תו"ת הערה ו] וכן אינו בכור לנחלה דכתיב בענין נחלה וילדו לו (ר"פ תצא) דרך הולדה בעינן ,וגו'
ם בּ ְבנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣– מהפך פשטא מוציא מפשט הפוטר כדדרכה ונולד שלא כדרכה ואינו קדוש בקדושת
(שמ' בא יג,ב) ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ֣
בכור ולא בכור לנחלה

בּ ְבנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣  -הלוקח עובר פרתו של עובד כוכבים והמוכר לו ,אף על פי שאינו רשאיז) ,והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו
בקבלהח) פטור מן הבכורה ,שנאמר בישראל  -ולא באחריםט) [בכורות יג,א]:
[תו"ת הערה ז] דאסור למכור בהמה גסה לעובד כוכבים גזירה שמא מתוך זה ילמוד ישראל היתר גם להשאילנה או להשכירנה לעובד
כוכבים והעובד כוכבים יעשה עמה מלאכה בשבת ויעבור ישראל על שבי תת בהמתו ,ועוד טעמים יש בזה [ועיין ביו"ד סי' קנ"א ס"ד
דבזה"ז נהגו היתר בזה]:
(שמ' בא יג,ב) ֶפּ֤טֶ ר֣כָּ לֶ -רחֶ ם֣בּ ְבנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣– מהפך פשטא מונח זקף-קטן – ז"ק שתי דרשות ,מהפך פשטא מוציא מפשט הפוטר
כדדרכה ולא נפרט ,דרשה שניה עשויה להיות בפשט דאסור למכור בהמה גסה לעובד כוכבים
שמות בא יג,ג:

֔ד֣הוֹציא֣הֵ֛ '֣אֶ ְת ֶכֶ֖ם֣מזֶּ ֑ה ֣
ֹ֧
֚י֣בּ ֣חזֶק֣ ָי
את֤ם֣ממּ ְצ ַרים֣מבּ֣ית֣עֲבָ ֔דים֣כּ ְ
ֲשׁר֣יְצָ ֶ
ו ַ֨יּאמֶ ר֣מ ֝שֶׁ ה֣אֶ ל-הָ ֗ ָעם֣ז ָ֞כוֹר֣אֶ ת -הַ יּ֤וֹם֣הַ זֶּה֣א ֨ ֶ
לא֣יאָ כֶ֖ל֣חָ ָֽמץ׃֣ ֣
֣וְ ֵ֥
[תורה תמימה] (יג,ה)֣וְ ֵ֥לא֣יאָ כֶ֖ל֣חָ ָֽמץ  -אמר חזקיה ,מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה ,שנאמר (יג,ה) וְ ֵ֥לא֣יאָ כֶ֖ל֣חָ ָֽמץ  -לא יהא בו

היתר אכילהטו) [פסחים כא,ב]:
[תורה תמימה הערה טו] פירש"י מדקרינן (יג,ה) וְ ֵ֥לא֣יאָ כֶ֖ל֣ משמע לא יהא בו היתר המביא לידי שום אכילה וסתם הנאות לידי

אכילה באות שלוקח בדמים דבר מאכל ,עכ"ל .וצ"ע למה כל האריכות הזאת ,ולמה לא נפרש כפשוטו ,דלא יאכל משמע אפילו
להאכיל לאחרים ,והיינו משום ההנאה דאית לי' להמאכיל ,וכ"מ במכילתא דדריש מן לא יאכל לעשות .את המאכיל כאוכל ,והיא היא
גם כונת הגמרא - .והנה ה [-רמב"ם פ"א ה"ב מחמץ] הביא דרשה זו דחזקיה ,ואע"פ דבכ"מ בחבורו פוסק כר' אבהו דכל מקום
שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע ,אך ידוע דרכו דהיכא דאין נ"מ לדינא מביא
דרשה היותר פשוטה כמ"ש בחבורנו כ"פ ,ולבד זה כפי המתבאר בסוגיא הנה ר' אבהו אינו כחולק על חזקיה אלא כמוסיף ,ועיין
בר"ן ,ולכן העתקנו גם אנו דרשה זו דחזקיה - .ודע דאע"פ דלכו"ע חמץ בפסח אסור בהנאה כמו אכילה ,בכ"ז אינו חייב כרת על
הנאה ,וטעם הדבר כתבו ה [-תוס' בסוגיין כ"א ב'] ד"ה כל מקום ,משום דגבי כרת כתיב (שמ' ב יב,טו) ִּכ֣י׀ כָׁל־א ֵכ֣ל ָׁח ֵ֗מץ ְׁונִּכְׁרְׁ ֞תָׁ ה הנ֤פש,
(מונח לגרמיה מונח רביע גרשיים מהפך פשטא ) ואפילו לר' אבהו לא משמע כי כל אוכל לכלול גם הנאה ,עכ"ל .ולולא דבריהם אפשר
לומר מדמרבינן רבוי מיוחד בשותה חמץ שהוא בכרת ,כמ"ש ב[-חולין ק"כ א'] (שמ' ב יב,טו) ְׁונִּכ ְְׁׁר ֞ ָׁתה הנ֤פש לרבות השותה ,א"כ ממילא
מבואר דעל הנאה ליכא כרת ,דאי לאו הכי ל"ל לרבות השותה תיפוק ליה דנהנה:
(שמ' ב יב,טו) וְ ֵ֥לא֣יאָ כֶ֖ל– מרכא טפחא ,טפחא בתפקיד פותח טפח לאפיין את מה לא יאכל .חָ ָֽמץ – סלוק
וְ ֵ֥לא֣יאָ כֶ֖ל – מרכא טפחא ,כעין יתור לרבות .ע"פ [תו"ת הערה טו]) רבוי איסור הנאה מהאכלת חמץ לאחרים ,לכלב שלו או של
אחרים או בהמת הפקר [ירושלמי פסחים פ"ב ה"א].
רבוי רבוי מיוחד בשותה חמץ שהוא בכרת ,כמ"ש ב[-חולין ק"כ א'] (שמ' ב יב,טו) ְׁונִּכ ְְׁׁר ֞תָׁ ה הנ֤פש לרבות השותה,
יח)
רבוי ולא יאכל חמץ  -וְ ֵ֥לא֣יאָ כֶ֖ל  -לעשות את המאכיל כאוכל [מכילתא]:
(שמ' ב יב,טו) חָ ָֽמץ – סלוק ,מגביל מבואר דעל הנאה ליכא כרת ,דאי לאו הכי ל"ל לרבות השותה תיפוק ליה דנהנה:
[ירושלמי פסחים (וילנא) יא,ב] דיון האם "לא יואכל" או "לא יאָ כֶ֖ל" מלמד בנוסף על איסור אכילה גם איסור הנאה מחמץ בפסח.
התוכן בבנין נפעל מלמד על איסור להאכיל חמץ לאחר .וְ ֵ֥לא֣יאָ כֶ֖ל– מרכא טפחא מרבה על התוכן איסור הנייה (הנאה) מחמץ.
חָ ָֽמץ – סלוק מגביל איסור האכילה ההאכלה וההנאה מדאורייתא רק לתקופת הפסח ,האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח הוא מרבנן.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.7

שמות בשלח יג,יז (התש"פ)

שמות בשלח יד,כז:

ם֣בּתֵ֥ ֹוְך֣הַ יָּ ָֽם׃ ֣
֣לא֣יתָ נ֔ ֹו֣וּמ ְצ ַ ֶ֖רים֣נָס֣ים֣לקְ ָראת֑ ֹו֣֣֣֣֣֣֣֣וַיְ נַע ֹ֧ר֣הֵ֛֣'֣אֶ ת־מ ְצ ַ ֶ֖רי ְ
ֵֹ֥ות֣בּקֶ ר ְ
֨
שׁ ה֣אֶ ת־י ִָׁ֜דֹו֣עַ ל־הַ ֗ ָיּם֣ ַו ֨ ָיּשָׁ ב֣הַ ִׁ֜ ָיּם֣ל ְפנ
וַיּט ֣֩מ ֶ֣֨
שׁה֣אֶ ת־י ִָׁ֜דֹו – קדמא ואזלא ַ ...ו ֨ ָיּשָׁ ב֣הַ ִׁ֜ ָיּם – קדמא ואזלא
מ ֶ֨

[דבר מלכות התשע"ט ,ע' סה ,ע"פ ליקוטי שיחות כרך ו' ע'  ,91אדמו"ר ממ"ש]
[שמות רבה פכ"א,ו] ַו ֨ ָיּשָׁ ב֣הַ ִׁ֜ ָיּם  ...לתנאו שהתניתי עמו מתחלה  ...כך התניתי עמו מתחלה שאני קורעו ...

ותמוה הרי ביכולת הקב"ה לעשות בעולם כרצונו ,וביכולתו ית' לבקוע הים גם ללא התניה עמו קודם שנברא ,למה הוצרך לתנאי זה?
ויש לתרץ :נס פירושו שדוד מערכות הטבע .שד"כ מנהיג הקב"ה את עולמו בגדרים מסוימים ,ורק בזמנים מיוחדים באופן יוצא מן
הכלל "משדד" הקב"ה גדרים אלו ,וזה נקרא נס.
והנה אמרו רז"ל שהעולם נברא בשביל ישראל ובשביל התורה – שבני ישראל ע"י עבודתם בתורה ומצוות יעשו את העולם דירה לו
ית' .לכן צריך העולם להיות כלי לאור האלקי הנעלה מהעולמות ,המתגלה ע"י נסים ,ומכיוון שנס שולל את מציאות העולם "טבע",
לכן היה צריך להתנות עם הים (ועל דרך זה עם כל הנבראים) בבריאתו "שיקרע לפני ישראל" (שיסכים למציאות הנסים) ,שהדין
ב'תנאי ' הוא שכשאינו מקוים מתבטל הענין מעיקרו ,ואם כן מציאות הים גופא מסכימה לשנוי הטבע (דאם לא כן תתבטל מציאותה).
ַו ֨ ָיּשָׁ ב֣הַ ִׁ֜ ָיּם – קדמא ואזלא ,כעין כלל שד"כ מנהיג הקב"ה את עולמו (כאן הכוונה ,למערכות הטבע של עולם החומר) בגדרים מסוימים,

֣לא֣יתָ נֹ֔ו – מרכא (מאריך) פשטא מונח זקף-קטן (במלה אחת) ,מערכות הטבע של
ֵֹ֥ות֣בּקֶ ר ְ
֨
ואין בכלל אלא מה שיש בפרט שהוא ל ְפנ
עולם החומר מאריכות – מתמידות בטבען פרט להתניות שהקב"ה התנה איתן לפני בריאתם ,שגם זה חלק מטבען.

֣לא֣יתָ נֹ֔ו  ...לשון בראשית רבה
ֵֹ֥ות֣בּקֶ ר ְ
֨
[דבר מלכות התשע"ט ,ע' נה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח פ' בשלח] ַו ֨ ָיּשָׁ ב֣הַ ִׁ֜ ָיּם֣ל ְפנ
ֵֹ֥ות֣בּ ֶקר֣ ְלא ֣יתָ נֹ֔ו לתנאין
֨
פרשה ה' וז"ל אמר רבי יוחנן תנאין התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל הא דכתיב ַו ֨ ָיּשָׁ ב֣הַ ִׁ֜ ָיּם֣ל ְפנ
שהתנה עמו עכ"ל ... .ומאן נינהו תנאין בלשון (מיעוט) רבים( ,ה) אין כאן אלא תנאי זה וכך כתוב ְלא֣יתָ נֹ֔ו לתנאו יחיד ... .וע"פ הרב
ישראל אשכנזי (הובא בספר טל אורות להרב מאיר פאפריש כ"ץ) תנאין (היינו) תרי  ,חד תמן (בקריעת ים סוף ביציאת מצרים) וחד
לעתיד לבוא כדכתיב (ישעיהו יא,טו) וְׁהח ִּ ֱ֣רים ֗ה' ָ֚ ֵאת ל ְׁ֣שֹון י ָׁם־ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם (פ'[רש"י] כמו שקרע את הים כך יקרע לעתיד לגלויות שונות) ,הא הוא
ֵֹ֥ות֣בּ ֶקר֣ ְלא ֣יתָ נֹ֔ו כלומר דמדכתיב ְלא֣יתָ נֹ֔ו בחזרת המים ולא כתיב כשנבקע הים שמעינן דאכתי פש (הותיר)
֨
דכתיב ַו ֨ ָיּשָׁ ב֣הַ ִׁ֜ ָיּם֣ל ְפנ
תנאי אחד לעתיד לבוא [וזה שכתב] לתנאין שהתנה עמו.
שב ָׁ ְׁ֣עה נְׁ ָׁח ִּ֔לים ְׁו ִּה ְׁד ִּ ֖ריְך בנְׁעָׁלִּ ֽים:
רּוחֹו ְׁו ִּה ָׁכהּו ְׁל ִּ
(ישעיהו יא,טו) וְׁהח ִּ ֱ֣רים ה֗ ' ָ֚ ֵאת ל ְׁ֣שֹון י ָׁם־ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם ְׁו ֵה ִּנ֥יף י ָׁ֛דֹו על־הנ ָׁ ָׁ֖הר ב ְׁע ָׁי֣ם ֑
[רש"י] וְׁהח ִּ ֱ֣רים  -ליבשו כדי שיעברו בו גליות ישראל ממצרים :על־הנָׁ ָׁ ֖הר  -נהר פרת לעבור בו גליות אשור:
רּוחֹו  -אין לו דמיון במקרא ולפי הענין יפתר בחוזק רוחוְׁ :ל ִּשב ָׁ ְׁ֣עה נ ְׁ ָׁח ִּ֔לים  -לשבע גזרים לעבור בו שבע גליות האמורות למעלה
ב ְׁע ָׁי֣ם ֑
מאשור וממצרים וגו' ,ומאיי הים אינו מאותו צדְׁ :והִּדְׁ ִּ ֖ריְך  -בתוכו את הגליות :בנְׁ ָׁעלִּ ֽים  -ביבשה:
ְלא֣יתָ נֹ֔ו – מונח זקף-קטן (במלה אחת) ,זקף-קטן בתפקיד שנים – היינו שני תנאין,
ְלא֣יתָ נֹ֔ו – מונח זקף-קטן (במלה אחת) כעין מדה י"ח מל"ב מדות לראבריה"ג "מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל" ,נאמר על תנאין
שהתנה הקב"ה עם הים קודם בריאתו ,ולמד מכאן לכל הברואים שהתנה הקב"ה עמהם תנאין שחלק מטבען שישתנו ברצון הקב"ה
ואח"כ ישובו למצבם שקודם לשנוי.
ָֽיראֵ֥ וּ֣הָ ָעֶ֖ם֣אֶ ת-יְ֣֑֣י֣ ֣
ֲשׁר֣עָ ָשׂ֤ה֣יְ֣֣י֣ ְבּמ ְצ ַ ֔רים֣וַיּ ְ
שמות בשלח יד,לאַ :ו ֨ ַיּ ְרא֣י ְשׂ ָר ֝אל֣אֶ ת-הַ יָּ ֣ד֣הַ גְּ ד ֗ ָלה֣א ֨ ֶ
ֶ֖ה֣עַב ָֽדּוֹ׃֣פ ֣
ְ
וּבמ ֶשׁ
֣בּיי֣֣֔ ְ
֣וַ ַָֽֽ ַיּאֲמינוּ ַ ָֽ
ֵ֥י֣ר ָֽעים׃ ֣
לחַ ת֣מַ ְלאֲכ ָ
וֹ֣עֶב ָר֣ה֣ ָו ַז֣עַ ם֣וְ צָ ָר֑ה֣֣֣֣֣֣֣ ֝מ ְשׁ ֗ ַ
ְ
ֲרוֹן֣אַ ֗פּ
תהלים עח,מט :יְ שַׁ לַּ חָ֨ -בּם׀֣ח ֬

[הגדה של פסח] רבי יוסי הגלילי אומר מנין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות? במצרים מהו
ֱֹלהים֣ה֑וא֣(וגו' )6ועל הים מה הוא אומר?
החַ ְרטֻ מּם֣אֶ ל־פַּ ְר ֔עה֣אֶ ְצ ַבֵּ֥ע֣א ֶ֖
אמ ֤רוּ֣ ַ ָֽ
אומר? (שמות וארא ח,טו) ו ַָֽיּ ְ
ָֽיראֵ֥ וּ֣הָ ָעֶ֖ם֣אֶ ת-יְ י֑֣ ֣
֣בּמ ְצ ַ ֔רים֣וַיּ ְ
ֲשׁר֣עָ ָשׂ֤ה֣יְ י ְ
(שמות בשלח יד,לא) ַו ֨ ַיּ ְרא֣י ְשׂ ָר ֝אל֣אֶ ת-הַ יָּ ֣ד֣הַ גְּ ד ֗ ָלה֣א ֨ ֶ

ֶ֖ה֣עַב ָֽדּוֹ׃֣ כמה ל קו באצבע? עשר מכות ,אמור מעתה במצרים לקו עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות
ְ
֣וּבמ ֶשׁ
֣בּיי֔ ְ
֣וַ ַָֽֽ ַיּאֲמינוּ ַ ָֽ

֣

טעמי הפסוק שבו משתמש רבי יוסי הגלילי (שמות בשלח יד,לא) מרמזים על לימוד בכעין כלל ופרט
ַ ו ֨ ַיּ ְרא֣י ְשׂ ָר ֝אל֣ -קדמא אזלא ,כעין כלל ,ואחד מפרטיו הוא

אֶ ת-הַ יָּ ֣ד֣הַ גְּ ד ֗ ָלה֣ -מונח רביע ,לפחות ארבע ,היינו מתואם ותומך בדרשת רבי יוסי ש -יד משמעו חמש אצבעות.
ההגדה ממשיכה דרשת הנסים על פי הנאמר במזמור (תהלים עח) המספר על הנסים שעשה הקב"ה לישראל מיציאת מצרים עד למלכות
דוד מלך על ישראל( .תהלים עח,מט) כתוב בכעין כלל הצריך לפרט ונדרש ע"י רבי אליעזר ורבי עקיבא כפירוט נוסף של דרשת רבי
יוסי הגלילי.
רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של ארבע מכות? ...
רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של חמש מכות? ...
ֵ֥י֣ר ָֽעים׃ ֣
וֹ֣עֶב ָר֣ה֣ ָו ַז֣עַ ם֣וְ צָ ָר֑ה֣֣֣֣֣֣֣֣ ֝מ ְשׁ ֗ ַלחַ֣ת֣מַ ְלאֲכ ָ
ְ
ֲרוֹן֣אַ ֗פּ
תהלים עח,מט :יְ שַׁ לַּ חָ֨ -בּם׀֣ח ֬
יְ שַׁ לַּ חָ֨ -בּם׀֣– מקף אזלא לגרמיה (אזלא תקנית נקראת גם קדמא בנוסח אשכנז) כעין קדמא פסק ,קדמא מרמז על אפשרות של תבנית
כעין כלל הצריך לפרט או פרטים ,וגם ענין שארע קודם ,כאן גזר הדין על מצרים .ענין הפסק במיוחד לדרשת רבי עקיבא כביכול
מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמם.
והפרטים הם:
חֲרוֹן֣אַ ֗פּוֹ֣ -עלוי רביע ,אפשר לדמותם לכעין מונח-עליון ,רביע ,ואז מרמז ללפחות ארבעה פרטים.
֬
אפשר שרבי אליעזר דורש כאילו טעם פסק לא קיים ואז ח ֲ֬רוֹן֣אַ ֗פּוֹ הוא חלק ממלות הכלל יְ שַׁ לַּ חָ֨ -בּם֣ח ֲ֬רוֹן֣אַ ֗פּוֹ֣ויש ארבע פרטים
ֲשר דִּב֥ר יְׁי ֽ׃
 6אפשר כי המשך (ח,טו) מבטא את קשיחות לב פרעה שהובילה אותו ואת עמו לדין בים כמו במכות מצרים וי ֽ ֱחז֤ק לֵב־פ ְׁרעה ְׁוֹלֽא־שָׁמ֣ע ֲאל ֵ֔הם כֽא ֖
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

– כמאמר רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של ארבע מכות?
ֵ֥י֣ר ָֽעים׃ ארבע֣ .
לחַ ת֣מַ ְלאֲכ ָ
עֶב ָר֣ה אחדָ ,ו ַז֣עַ ם֣שתים ,וְ צָ ָר֑ה שלוש֝ ֣,מ ְשׁ ֗ ַ
ְ

ארבע אופני ביצוע הענישה המנויים בכתוב החל מ֣-

רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה  ...הייתה של חמש מכות? לרבי עקיבא יְ שַׁ לַּ חָ֨ -בּם׀֣קודם יצא גזר הדין הכללי מלפני הקב"ה
וטעם פסק כביכול מסתיר את הקב"ה השולח מבצעי הענישה במצרים עד שנראה כאילו פועלים מעצמם ,ויש חמישה אופני ביצוע גזר
הדין
חֲרוֹן֣אַ ֗פּוֹ  -מונח-עליון רביע( ,א) הטעמים מרמזים לחמישה אופני מכות( ,ב) והמלים מתארות אופן מכה אחד
֬ 
עֶב ָר֣ה֣ -מונח ,אופן מכה שני
ְ 
וָזַ ֣עַ ם֣ -מונח ,אופן מכה שלישי
וְ צָ ָר֑ה  -אתנח ,אופן מכה רביעי
ֵ֥י֣ר ָֽעים  -רביע מוגרש במלה אחת ,מרכא סלוק ,אופן מכה חמישי
לחַ ת֣מַ ְלאֲכ ָ
֝ מ ְשׁ ֗ ַ
[אוצר לקוטי שיחות ,לשיטתייהו ,אדמו"ר ממ"ש ,התשע"ו ,ע'  ... ]209מבואר בכלבו (בפירוש ההגדה) בשם "בעל המלמד"

שהפלוגתא היא :לדעת ר"א ,המכות חדרו בכל ארבעת היסודות של כל דבר (ראה רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ד וג') שבו היו המכות.
כלומר המכה לא פגעה בדבר רק כפי שהוא מורכב כבר מכל ארבע היסודות  ,אלא הגיעה בעומק יותר ,גם בעצם של כל אחד
מהיסודות שבדבר – לכן כל מכה הייתה "של ארבע" .ולדוגמא :במכת דם לא הוכו רק המים כפי שהם נראים במציאות של מים ,אלא
גם האש הרוח והעפר שבמים.
ורבי עקיבא מחדש יותר מזה ,שהמכה פגעה גם ב"חומר ההיולי" של הדבר ,שהוא פשוט ,מופשט מ(ציור) ארבעת היסודות – ונמצא
שכל מכה היתה "של חמש" ,בארבעת היסודות וב"חומר ההיולי".

(טט :ע"פ הנאמר)  ...לפי שתי הדעות המכה הייתה ב"גלוי" (בדבר כפי שהוא נראה וניכר) וב"העלם" (לר"א בכל אחד מארבע היסודות
של הדבר ,ולר"ע גם בחומר ההיולי שממנו ארבע היסודות) .ההבדל בין שני התנאים תלוי בשיעור חדירת טומאת מצרים בדבר ,והמכות
באו לבטל טומאה זאת .שיעור חדירת הטומאה משתקף בהלכה לגבי חמץ( .א) איסור אכילה; (ב) איסור הנאה; (ג) בל יראה ובל ימצא
(וביעורו).
(א) איסור אכילה  -הרע בצורת הדבר שגורם לו (אולי צ"ל לא) להיות ראוי לאכילה ,אבל הדבר מותר בהנאה כי בחומר ובעצם הדבר
(השייכים להנאה),אין כל רע.
(ב) איסור הנאה – ע"י השימוש בו כאשר החומר בצורה מסוימת;
(ג) בל יראה ובל ימצא – אפילו ללא כל שימוש ,כי האיסור חדר לחומר ולעצם הדבר המופשט מכל צורה ולכן אסורה הימצאותו ברשות
ישראל.
במצו ות ביעור חמץ מצינו פלוגתא בין רבי יהודה וחכמים .רבי יהודה אומר אין ביעור אלא בשריפה ,וחכמים אומרים אף מפרר וזורה
לרוח או מטיל לים .לדעת הרוגצ'ובי שריפה משביתה את עצם המציאות של החמץ ,ואילו הפירור משבית את "תואר" החמץ האפשרות
לאוכלו או להינות ממנו אבל לא מבטל את מציאותו.
לדעת ר' אליעזר המכות היו רק בדבר כפי תוארו ולכן ביעור מספיק הוא לפוררו .לר' עקיבא הביעור חייב להיות בשריפה כדי לבטל
מציאותו של החמץ והרע שחדר אליו.
חילוק בין ארבע לחמש :ארבע גלויות כנגד ארבע אותיות הוי' וגלות מצרים כנגד קוצו של יו"ד ,שהוא "דוגמת החומר הקדום הנקרא
היולי" וגלות מצרים פגעה גם בחומר ההיולי ,והיא שורש כל הגלויות אבל פגעה רק בחומר שיש לו הציור של ארבע היסודות.
ענין הגלות ויציאת מצרים ישנו בעבודה הרוחנית :מצרים הוא מלשון מיצרים וגבולים; "גלות מצרים" פירושה שעבודת היהודי יש לה
גבול ,שהיא נעשית במדידה והגבלה ,ו"יציאת מצרים" היא יציאה מכל המדידות וההגבלות (גם מההגבלות של הנפש האלקית).
וזה תוכן הפלוגתא בין ר' אליעזר ור' עקיבא אם המכות היו רק בארבעת היסודות או גם בחומר ההיולי – ברוחניות .אם העבודה דיציאת
מצרים נדרשת רק בעשר כחות הנפש ,המתחלקים לארבעה סוגים (כנגד ארבע אותיות שם הוי'):
(א) עבודה בפועל במחשבה דיבור ומעשה (מלכות)( ,ב) במדות (זעיר אנפין)( ,ג) בשכל (בינה)( ,ד) במסירת נפש (חכמה) – או (ה) גם
ביחידה שבנפש (שהיא בדוגמת חומר היולי).
כּח֣֣֣֣֣֣֣֣יְ ָֽמינְ ָךֵ֥ ֣הֶ֖ '֣תּ ְר ַעֵ֥ץ֣אוֹיָֽב׃ ֣
֣ה'֣נ ְֶא ָדּ ֶ֖רי֣בַּ ֑֣
שמות בשלח טו,ו :יְ ָֽמינְ ָך֣ ֔
כּח֣אז יְ ָֽמינְ ָךֵ֥ ֣הֶ֖ '֣
֣ה' וגו'  ,פירוש כשתהיה מדת הרחמים מתחזקת לעשות דבר משפט ,והוא אומרו נ ְֶא ָדּ ֶ֖רי֣בַּ ֑
[אור החיים] יְ ָֽמינְ ָך֣ ֔
֣ה'֣נֶאְ֣ ָדּ ֶ֖רי֣בַּ ֑כּח כש ֣-יְ ָֽמינְ ָךֵ֥ ֣הֶ֖ '֣תּ ְר ַעֵ֥ץ֣אוֹיָֽב ,אז
שהיא מדת הרחמים עצמה תּ ְר ַעֵ֥ץ֣אוֹיָֽב ,או ידרוש מסופו לראשו אימתי יְ ָֽמינְ ָך֣ ֔

תפול אימתה ופחד על כל הנבראים ,מפני שמך האדיר:

פירוש שני של [אור החיים] נתמך בתבנית הטעמים של
(שמות בשלח טו,ו)֣יְ ָֽמינְ ָךֵ֥ ֣הֶ֖ ' – (אתנח) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים מדה שחבירו מלמד עליו או מדה שהוא מלמד על חבירו.

֣ה' ידוע כי כל מדה כלולה מחברתה וקרא למדת הדין ימין לפי שהיא כלולה ומעוטפת בכח הרחמים ,זהו לשון
[רבינו בחיי] יְ ָֽמינְ ָך֣ ֔
נ ְֶא ָדּ ֶ֖רי֣בַּ ֑כּח֣ מלשון אדרת וכח הרחמים שבה היה מציל לישראל והיא עצמה שהיא מדת הדין היתה משקעת את המצריים בים ,וזהו
יְ ָֽמינְ ָךֵ֥֣֣הֶ֖ '֣תּ ְר ַעֵ֥ץ֣אוֹיָֽב  ,וזהו באור מה שדרשו רז"ל היתה ידו אחת משקעתן וידו אחת מצילתן:
֣ה' נתמכת בתבנית הטעמים מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שני דברים " כל מדה
פירוש [רבינו בחיי] ל(-שמות בשלח טו,ו) יְ ָֽמינְ ָך֣ ֔
כלולה מחברתה " וטעם מונח מרבה תכונה באחד או בשני הדברים הנלמדים ,כאן " וקרא למדת הדין ימין לפי שהיא כלולה
ומעוטפת בכח הרחמים "
(שמות בשלח טו,ו)֣יְ ָֽמינְ ָךֵ֥ ֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כאן "דרשו רז"ל היתה ידו אחת משקעתן
וידו אחת מצילתן"
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.8

שמות בשלח יג,יז (התשפ"א)

ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף֣עמּ֑ ֹו֣ ֣
ְ
שמות בשלח יג,יט :וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
כם֣ :
תי֣מזֶּ ֶ֖ה֣א ְתּ ֶ ָֽ
ת־עַצמ ֵַ֛֣
ְ
יתֹ֧ם֣אֶ
אמר֣פָּ ֨קד֣י ְפ ֤קד֣אֱֹלהים֣אֶ ְת ֔ ֶכם֣וְ הַ עֲל ֶ
ת־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ל ֔
ְ
כּי ֣֩הַ ְשׁ ֨בּעַ ֣ה ְשׁ ִׁ֜בּיעַ ֣אֶ

פסוק זה עוסק בשני נושאים (א) פנוי ארונו של מת ממקום למקום (ב) קיום שבועה שהושבע אביו של פלוני ע"י פלוני
כם:
ת־עַצמ ַתֵ֛י֣מזֶּ ֶ֖ה֣א ְתּ ֶ ָֽ
ְ
יתֹ֧ם֣אֶ
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף֣עמּ֑ ֹו  ...וְ הַ עֲל ֶ
ְ
(נושא א) וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
כם:
יתֹ֧ם֣אֶ ת־עַ ְצמ ַתֵ֛י֣מזֶּ ֶ֖ה֣א ְתּ ֶ ָֽ
אמר֣פָּ ֨קד֣י ְפ ֤קד֣אֱֹלהים֣אֶ ְת ֔ ֶכם֣וְ הַ עֲל ֶ
ת־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ל ֔
ְ
(נושא ב) כּי ֣֩הַ ְשׁ ֨בּעַ ֣ה ְשׁ ִׁ֜בּיעַ ֣אֶ
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף֣עמּ֑ ֹו בוא וראה כמה חביבות מצות על
ְ
(נושא א) [מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (שמ' בשלח יג,יט) וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
משה רבינו שכל ישראל עסוקין בבזה של מצרים ומשה עסוק במצוה ועליו הוא אומר (משלי י,ח) חֲכם־ ָ֭ ֵלב י ִּק֣ח ִּמצְֹׁו֑ ת ומנין היה יודע

משה רבינו היכן יוסף קבור ,אמרו שרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור (במקור אחר אמו יוכבד) הלך משה אצלה ואמר לה היכן יוסף
קבור אמרה לו ארון של מתכת עשו לו מצריים וקבעוהו בנילוס נהר כדי שיתברכו מימיו .הלך משה ועמד על שפת נילוס אמר ,יוסף
יוסף הגיעה שעה שנשבע הקדוש ברוך הוא לישראל לגאלן והגיעה שבועה שהשבעת את ישראל עכשו שכינה וישראל מעוכבין לך
אם אתה מגלה עצמך הרי מוטב ואם לאו נקיים אנחנו משבועתך ,מיד צף ארונו שליוסף .ר' נתן אומר יוסף בקברניטן של מלכים היה
קבור הלך משה ועמד על קברניטן של מלכים ואמר יוסף יוסף מיד נזדעזע ארונו של יוסף .הלך משה ונטלו והביאו עמו לכך נאמר
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף֣עמּ֑ ֹו .כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל מהלכין במדבר היה ארון השכינה וארונו של
ְ
(שמ' בשלח יג,יט) וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
יוסף מהלכין זה בצד זה והיו העוברים והשבים אומרין מה טיבן של שני ארונות הללו אמרו להן אחד של שכינה ואחד של מת .וכי
אפשר למת להלך עם השכינה אמרו קיים זה מה שכת' בזה... .
ראל֣ר' נתן אומר מפני מה השביע אחיו ולא
ת־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָ֣
ְ
(נושא ב) המשך [מכילתא דרשב"י] (שמ' בשלח יג,יט) כּי ֣֩הַ ְשׁ ֨בּעַ ֣ה ְשׁ ִׁ֜בּיעַ֣אֶ
השביע את בניו .אמר אם אני משביע את בני אין מצרים מניחין אותן להעלות אותי .הן אומ' אבינו העלה את אביו ואומרין להן
אביכם מלך היה לפיכך לא השביע בניו .הַ ְשׁ ֨בּעַ ֣ה ְשׁ ִׁ֜בּיעַ ֣השביען <שישביעו> לבניהם ובניהם לבניהם .פָּ֣ ֨קד֣י ְפ ֤קד֣פקד במצרים
יתֹ֧ם֣אֶ ת־עַ ְצמ ַתֵ֛י֣
יפקד על הים .פקד על הים יפקד במדבר .פקד במדבר יפקד בנחלי ארנון .פקד בעולם הזה יפקד בעולם הבא .וְ הַ עֲל ֶ
אמר להם אני שאני מלך העליתי את אבא כשהוא שלם אבל אתם העלו אותי ואפילו עצמות < תוספת ע"פ הרמב"ן (בר' מט) וכשאתם
מעלין אותי קברו אותי בכל מקום שתרצו מקובל אני שאין נכנס לקבר אבות אלא שלשה אבות ושלש אמהות שנא' שמה קברו את
ת־עַצמ ַתֵ֛י֣שומע אני מיד ת"ל א ְתּ ֶ ָֽכם.
ְ
יתֹ֧ם֣אֶ
אברהם וגו' (בר' מט לא) ואומר בקברי אשר כריתי לי (בר' נ ה) בי הוא פוסק> וְ הַ עֲל ֶ
(שמ' בשלח יג,יט) הַ ְשׁ ֨בּעַ ֣ה ְשׁ ִׁ֜בּיעַ֣ [תורה שלמה הערה רעג] השביען כדי שישביעו את בניהן דור אחר דור .ועי' [רביד הזהב] דמכאן
נראה ראיה להגאונים דאין חייב לקיים נדר ושבועה של אביו וכ"כ ב[-תשובת הרא"ש כלל ה תשובה ד] דאי אפשר הנולדים אחר זמן
דאל"כ למה היה צריך להשביעם שי שביעו בניהם הרי היו מחויבים לקיים שבועת אביהם וגם יוסף היה יכול להשביע את הדורות
הבאים אלא וד אי דאין חיוב לבן לקיים שבועת אביו וגם אי אפ שר להשביע את הנולדים לאחר זמן וציין להרמב"ן במשפטי החרם
ובריב"ש סי' שנט וריב"ל ח"ג סי' נד ו[-יורה דעה סי' רכח] וראה נובי"ת יורה דעה סי' קמו ובאבן עזרא כאן והנה משה נתעסק לקיים
השבועה שלא תבוא אשמה על ישראל כי ראינו שנשיאי ישראל נשבעו לגבעונים והם לא נשבעו להם אלא על תנאי שהם רחוקים כמו
שאמרו ואחר שנמצאו קרובים היה נכון שלא ישמרו שבועתם ולא יעברו הם וכל ישראל על מצות לא תחיה כל נשמה רק בעבור כבוד
השם עשו שלא יחללוהו ואחר שנים רבות העניש השם בני ישראל בעבור שהניח שאול להמית את הגבעונים שהיו בנוב עיר הכהנים.
סיכום ב(-נושא ב) [רביד הזהב] דמכאן נראה ראיה להגאונים דאין חייב לקיים נדר ושבועה של אביו וכ"כ ב[-תשובת הרא"ש כלל ה
תשובה ד] דאי אפשר הנולדים אחר זמן (הביא הדוגמה)  ...וכן שבועה דיהושע ביריחו לא היתה אלא גזרה דאי אפשר להשביע
הנולדים אחר זמן[ .שו"ע יו"ד הלכות נדרים סימן רכח סעיף לה] צט] אי אפשר (כט) להשביע הנולדים אחר זמן,
משה נתעסק לקיים השבועה שלא תבוא אשמה על ישראל שלא קיימו את (שמ' בשלח יג,יט) הַ ְשׁ ֨בּעַ ֣ה ְשׁ ִׁ֜בּיעַ֣ גם אם סברו שלכבוד
המתים הגדולים יוסף ושבטי י-ה ראוי שיעסוק בהם משה הגדול.
נסביר את תבניות טעמי המקרא של (נושא ב)
(שמ' בשלח יג,יט) כּי ֣֩– תרסא ,בהלכה ב(-נושא ב) עקירה אי קיום שבועה שנשבע אביו .ב(-נושא א) ראה במקומו.
(שמ' בשלח יג,יט) כּי ֣֩– תרסא ,באגדה בתפקיד כעין מחיצה לעצמה בעל בחינה נעלה שיוסף קיים התורה כדרשת [מכילתא דרשב"י] כל

אותן ארבעים שנה שהיו ישראל מהלכין במדבר היה ארון השכינה וארונו של יוסף מהלכין זה בצד זה והיו העוברים והשבים אומרין

מה טיבן של שני ארונות הללו אמרו להן אחד של שכינה ואחד של מת .וכי אפשר למת להלך עם השכינה אמרו קיים זה מה שכת' בזה.
הַ ְשׁ ֨בּעַ ֣ה ְשׁ ִׁ֜בּיעַ֣ – קדמא ואזלא כעין כלל בהלכות שבועות ,שבועה על שבועה כגון מדור לדור כדי לקיים את השבועה לדורות.
כי אם יוסף היה משביע רק לשבטים ו לבנים שחיו בדורו ,לא חלה על בניהם לכן השביע שישביעו וכך לשבועה של כל דור לדור הבא
אמר – מהפך פשטא זקף-קטן,
ת־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ל ֔
ְ
והפרטים אחריו אֶ
פָּ ֨קד– קדמא י ְפ ֤קד֣אֱֹלהים֣אֶ ְת ֔ ֶכם – מהפך פשטא זקף-קטן,
אם שבועתו רק לשבטים ולבנים ,לא חלה על בניהם לכן השביע שישביעו וכך לשבועה של כל דור לדור הבא
אמר – מהפך פשטא זקף-קטן ,פָּ ֨קד– קדמא י ְפ ֤קד֣אֱֹלהים֣אֶ ְת ֔ ֶכם – מהפך פשטא זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן
ת־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣ל ֔
ְ
אֶ
בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ובין אתנח) מרמז על כעין היקש ,דבר החוזר וקורה ,כדרשת [מכילתא דרשב"י] (א) השביען
<שישביעו> לבניהם ובניהם לבניהם( .ב) פקד במצרים יפקד על הים .פקד על הים יפקד במדבר .פקד במדבר יפקד בנחלי ארנון.

פקד בעולם הזה יפקד בעולם הבא.

[תורה שלמה הערה רסח] הקש יוסף קבר יעקב אביו בחיר האבות (פר' וישלח ויקרא לו אל) ,משה עסק בקבורת יוסף (שהיה מלך)
הנקרא צדיק יסוד עולם ,משה שהיה מלך (דב' וזה"ב לג) ויהי בישורון מלך וגדול העולם  ,לפיכך זכה שתתעסק בו שכינה שנאמר
(שם לד) ויקבר אותו בגיא.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יתֹ֧ם טעמה דרגא כקישור
יתֹ֧ם֣אֶ ת-עַ ְצמ ַתֵ֛י֣מזֶּ ֶ֖ה – דרגא תביר טפחא ,המילה וְ הַ עֲל֣ ֶ
(שמ' בשלח יג,יט)֣וְ הַ עֲל ֶ
עַצמ ַ ֶ֖תי֣– מרכא
תם֣אֶ תְ -
נ,כד) פָּ ֹ֧קד֣י ְפ ֣קד֣המכילה את המלים שעמם יזדהה הגואל פקד יפקד ול(-בר' ויחי נ,כה) פָּ ֨קד֣י ְפ ֤קד...וְ הַ עֲל ֶ ֵ֥
טפחא כקבוצת פרטים המרבה על העלאת עצמות יוסף את עצמות אחיו שבטי י-ה.
(שמ' בשלח יג,יט)֣א ְתּ ֶ ָֽכם – סלוק מגביל (מונע) העלאת העצמות לפני יציאת כל ישראל ממצרים.
ת־עַצמ ַתֵ֛י֣מזֶּ ֶ֖ה – דרגא תביר טפחא( ,לימוד א) בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין ,ושעל כל
ְ
יתֹ֧ם֣אֶ
(שמ' בשלח יג,יט) וְ הַ עֲל ֶ
פרט חל אותו ענין או הלכה .כהמשך [מכילתא דרשב"י]
לצוואת יוסף ב (-בר' ויחי

ת־עַצמ ַתֵ֛י֣מזֶּ ֶ֖ה֣א ְתּ ֶ ָֽכם.
ְ
יתֹ֧ם֣אֶ
ר' שמעון בן אלעזר אומר מנין שכל עצמות שבטים עלו עמו ת"ל וְ הַ עֲל ֶ

חזרה ל(-נושא א) המשך [מכילתא דרשב"י] יכול אלו לא היה משה מתעסק בו לא היו ישראל מתעסקין בו ת"ל (יהו' כד,לב) וְׁאת־עצ ְׁ֣מֹות
י֠ ֹוסֵף אֲשר־הע ֱ֨לּו ְׁבנֵי־י ִּ ְׁש ָׁראֵ ֥ל׀ ִּמ ִּמצְׁרי ִּם ָׁקב ְׁ֣רּו ִּבשְׁכם מלמד שהיה בלבם להעלותו אלא כיון שראו ישראל שהיה משה מתעסק בו אמרו
הניחו לו כבודו בגדולים יתר מן הקטנים .יכול אלו לא היה משה וישראל מתעסקין בו לא היו בניו מתעסקין בו ת"ל (יהו' כד,לב) ו ִּי ֽ ְׁה ֥יּו
י־יֹוסף לְׁנחֲלָׁ ֽה :אלא כיון שראו בניו שהיה משה וישראל מתעסקין בו אמרו הניחו לו כבודו במרובין יתר ממועטין.
ִּלבְׁנֵ ֽ ֵ ֖
נסביר את תבניות טעמי המקרא של (נושא א) (הלכה ודרך ארץ בכבוד המת)
(שמ' בשלח יג,יט) וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ ת־עַ ְצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף– מרכא תביר מרכא טפחא ,שני לימודים מרומזים בתבנית טעמים זאת.
(לימוד א) מרכא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין ,העשויה להתרחב ,והפרטים שונים ביניהם בקשר ל-
(ענין א) .אם משה לא היה עוסק בעצמות יוסף בני ישראל היו עוסקים בו ,אם גם בני ישראל לא היו עוסקים בכך בני יוסף היו
עוסקים בכך .בני ישראל לא עסקו בכך להגדיל כבוד העוסקים בו ,בני יוסף לא עסקו בכך כי כבודו במרובין.
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף– תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין ,העשויה
ְ
(לימוד ב) (שמ' בשלח יג,יט) מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
להתרחב ,ושעל חלק או כל הפרטים לא חל (ענין ב) כהמשך [מכילתא דרשב"י] כיוון שמשה מתעסק בעצמות יוסף בני ישראל לא
התעסקו בו
הלכה במפנה ארונו של מת
כתב [רמב"ם הלכות אבל פי"ב,ה"ז] המפנה ב ארונו של מת ממקום למקום ,אם שדרו קיימת עומדין עליו בשורה ,ואומרים עליו ברכת

אבלים ותנחומי אבלים ,ומספידין א ותו אף על פי שהעבירוהו לאחר שנים עשר חדש ,ואם אין שדרו קיימת אין מספידין אותו ,ואין
עומדין עליו בשורה ואין אומרין עליו ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים ,ואלו הן ברכת אבלים דברים שאומרים בבית האבל ,תנחומי
אבלים שאומרים בשורה.
[ב הגהות מיימוניות שם]  ...ואבלים הה ולכין עם המת לקברו כל זמן שלא נקבר הוי מוטל לפניהם ואין אבילות חל עליהן עד
שיקברוהו הל' שמחות ע"כ:

ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף ולפני הסיפא שבאותו נושא
ְ
(שמ' בשלח יג,יט) כּי ֣֩– תרסא ,בהלכה ב(-נושא א) כתוב אחרי הרישא וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
יתֹ֧ם֣אֶ ת־עַ ְצמ ַתֵ֛י֣מזֶּ ֶ֖ה֣א ְתּ ֶ ָֽכם .לכן אפשר שבתפקיד רמז לשעור זמן  12חדש לגבי פנוי מת מקברו והלכות אבלות מסוימות,
וְ הַ עֲל ֶ
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף– מרכא תביר מרכא טפחא ,שני לימודים מרומזים בתבנית טעמים זאת.
ְ
(שמ' בשלח יג,יט) וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
ת־עַצמֵ֥ ֹות – מקף כבורר בין שדרה קיימת ובין שדרה שאינה קיימת
ְ
(שמ' בשלח יג,יט) אֶ
(לימוד א) מרכא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין ,העשויה להתרחב ,והפרטים שונים ביניהם בקשר ל-
(ענין א)[ .ירושלמי מועד קטן פ"ג,ה"ה (וילנה יד,ב) ] אם נתנו דעתם לפנותו מקברו הראשון אז ינהגו מנהגי אבילות מסוימים
בקבורה השניה ,אם לא נתנו דעתם לפנותו לא ינהגו מנהגי אבילות מסוימים אחרי הקבורה השניה.
ע"פ [מכילתא דרשב"י] המצרים טמנו את יוסף בארון מתכת והשקיעו את הארון בנילוס או בקברי מלכים .מכאן שלא בני ישראל
טיפלו בקבורתו ולא יכלו לתת דעתם לגבי פנויו.
פסק [רמב"ם הלכות אבל פי"ב,ה"ז] בהעברה אחרי שנים עשר חדש בשדרה קיימת ,החייבים בהלכות אבלותמקיימים הלכות אבילות
מסוימות אחרי הקבורה השניה .אם השדרה לא קיימת לא מקיימים הלכות אלו.
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף– תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לענין ,העשויה
ְ
(לימוד ב) (שמ' בשלח יג,יט) מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
להתרחב ,ושעל חלק או כל הפרטים לא חל (ענין ב) ע"פ [תו"ש ער] השדרה של יוסף נשארה שלמה ,ןע"פ [תו"ש ערא] מארונו עלה
ריח מעולה ומכאן גם לצדיקים אחרים ,ושלא כשאר העם.

[תורה שלמה ער]  ...ב[-תו"ש בראשית פי"ט קנז] לענין חקירת ה[-מל"מ פ"ג מהל' אבל] אם מתים חנוטים מטמאים .והבאתי שמגמ'
ָאדם זהו ארונו של יוסף ומפורש שחנוטים מטמאים ,וכן מוכרח מהמאמר שלפנינו
[סוכה כה( ].במ' בהע' ט,ו) ֲא ֨שר ָׁהיּ֤ו ְׁט ֵמאִּים לְׁנ֣פש ֔ ָׁ
שהרי כתוב אצל יוסף (בר' ויחי נ,כו) ויחנְׁט֣ ּו א ֔תֹו .וראה ב[-מילואים כאן][ .ער*] מובא ב [-שפתי כהן] כאן וסיים :הוקשה להם ז"ל שיוסף
נחנט ודרך החנוטים שאינם כלים ואין הבשר מתאכל אלא מעמיד אותו בליחותו ,א"כ איך אמר (שמ' בשלח יג,יט) וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף ,אלא לפי שנתעדן בשרו  , ...לזה נתאכל הבשר למירוק (ונשארו עצמות).
ְ
אֶ
[תורה שלמה ערא]  ...לכן נראה לי שהסגנון ומנין היה יודע (משה) אינו במובן שאלה אלא הצעת דברים של המדרש שמספר לנו
המסורה ע"ד מציאתו של ארון יוסף ויש להוסיף ראיה לזה מסגנון הלשון המבואר במדרש הנקרא [פרקי ר' יאשיהו בבית המדרש
ח"ו] ר' מאיר אומר מעולה ריחם של צדיקים מריח ארון הברית כו' מכאן שריחן של צדיקים ניכר בחייהן ומניין אף במותם כן ,שכן
ת־עַצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף תמה גדול וכי יש לך אדם שהוא מכיר בין עצמות אביו לעצמות אמו או בין
ְ
כתיב (שמ' בשלח יג,יט) וַיּ ַ ֵ֥קּח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ
עצמות ישראל לעצמות עכו"ם אמור מעתה את מוצא כיון שנכנס משה לפלטרין של מלכים היה מריח ארונו של יוסף כריח ארון
הברית ואמר בודאי אילו עצמות של יוסף וכ"ה במדרש מובא ב[-ילקוט שיר השירים ח"ב רמז תתקפא] רבי חידקא אומר מן הדא
ח֣מ ֶשֵׁ֛ה֣אֶ ת־עַ ְצמֵ֥ ֹות֣יֹוסֶ֖ף שהיה ריחו הולך
אתה למד שריח הצדיקים יפה וניכר משל רשעים שכן הוא אומר וַיּ ַ ֵ֥קּ ֣

עמּ֑ ֹו –אתנח מגביל הלכות אבלות בפנוי ארונו של מת ממקום למקום .ב[-בבלי נזיר מה,א] ארונו של יוסף במחנה לויה מכאן שטמא
מת מותר בעזרת נשים .אגדה [תורה שלמה ערא] לפי [ירושלמי סוטה פ"א ה"י] שרק הקב"ה נתעסק עמו בקבורתו (של משה).
המלה מרבה על קבורת יוסף ,קבורת משה .טעם סלוק מגביל שרק הקב"ה קבר את משה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.8.1

שמות בשלח יג,יז (שבת שביעי של פסח התשפ"א) קריעת ים סוף

שמות בשלח יד,יד :הֶ֖֣'֣ילָּ ח ֣ם֣לָ ֶכ ֑ם

תּם֣תַּ חֲר ָֽשׁוּן׃֣פ
וְ אַ ֶ ֶ֖

[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ב] (שמ' בש' יד,יד) הֶ֖֣'֣ילָּ ח֣ם֣לָ ֶכ ֑ם ,לא לשעה זו בלבד ילחם לכם אלא לעולם ילחם
כנגדן של אויביכם .ר' מאיר אומר (שמ' בש' יד,יד) הֶ֖֣'֣ילָּ ח ֣ם֣לָ ֶכ ֑ם אם כשתהיו עומדים ושותקין (שמ' בש' יד,יד) הֶ֖֣'֣ילָּ ח֣ם֣לָ ֶכ ֑ם ק"ו
כשתהיו נותנין לו שבח .רבי אומר (שמ' בש' יד,יד) הֶ֖֣'֣ילָּ ח ֣ם֣לָ ֶכ ֑ם המקום יעשה לכם נסים וגבורות ואתם תהיו עומדין ושותקין
החלק הבא של מדרש זה קשה להסביר מיקומו ,מפני שבהמשך ה[-מכילתא שם] על (שמ' בש' יד,טו) הקב"ה מצוה על משה להפסיק
תפלה לעזרה ,להרים מטהו על הים ואתה תהא מרומם ומשבח וגו' לקב"ה ,ומשה רבנו אמר זאת לישראל כהמשך ה[-מכילתא שם]

אמרו ישראל למשה רבינו ,משה מה עלינו לעשות אמר להם אתם תהיו מפארים ומרוממים ונותנין שיר ושבח וגדולה ותפארת למי

ֱֹלהים ֖על כָׁל־ה ָׁ ָׁ֣ארץ
שהמלחמות שלו כענין שנאמר (תה' קמט,ו) רֹומ ְׁ֣מֹות ָ֭ ֵאל ִּבג ָׁ
ְׁרֹונ֑ם ו ְׁ֖חרב פִּ ֽי ִּפיֹ֣ות ְׁבי ָָׁׁדֽם :ואומר (תה' נז,ו) ֣רּו ָׁמה על־הש ָׁ֣מי ִּם א ִּ ֑
אֹודה ִּשמ ְָׁ֔ך ִּכ֥י ע ִּ ָׁ֖שיתָׁ ֑פלא עֵצ֥ ֹות מֵ ָֽׁר ֖חֹוק א ֱ֥מּונָׁה אֽמן :באותה שעה פתחו ישראל פיהם
כְׁבֹודָֽך :ואומר (ישעיה כה,א) ה֤ ' אֱֹלהי א ָׁ֔תה א ֲֽרֹו ִּממְָׁך ֣
ירה ל ֽה' כִּ ֽי־ג ָׁ֣אה גָׁ ָׁ֔אה.
ואמרו שירה (שמ' בש' טו,א) ָׁא ִּ ֤ש ָׁ
אשׁית בָּ ָר֣א אֱֹלה֑ים .הפירוש הבא מקשר פסוק (שמ'
תבנית הטעמים של (שמ' בש' יד,יד) הֶ֖֣'֣ילָּ ח֣ם֣לָ ֶכ ֑ם תבנית כטעמי (בראשית א,א) ְבּר ֶ֖

בש' יד,יד) אל מעשי בראשית [אבן עזרא הפרוש הארוך] (שמ' בש' יד,יד) הֶ֖֣'֣ילָּ ח֣ם֣לָ ֶכ ֑ם בעבורכם ,וככה כל מלחמה שאחריה למ"ד היא
לעזר ,על כן פי' ר' משה הכהן( ,תה' נו ,ג) ָׁשאֲפ֣ ּו ָ֭ש ְֹׁוררי כָׁל־הי֑ ֹום כִּ ֽי־ר ִּ֨בים ֹלח ִּ ֲ֖מים ִּל֣י ָׁמ ֽרֹום :בשבילי .וטעם ָׁמ ֽרֹום ,מלחמת מרום כמשפט
ש ֲאפ֣ ּו  -הטעם כמו מלעיג למה (תה' נו ,ג)
כל היושבים .וְ אַ ֶ ֶ֖תּם֣תַּ חֲר ָֽשׁוּן הפך (שמ' בש' יד,י) וַיּ ְצעֲקֵ֥ וּ֣ ְבנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל[ :אבן עזרא](תה' נו,ג) ָׁ
ֹוררי כָׁל־הי֑ ֹום ויש לי מלאכים רבים במרום נלחמים בעבורי ...
שאֲפ֣ ּו ָ֭ש ְׁ
ָׁ

וכן נאמר בהפטרת פרשת בשלח היא שירת דבורה וברק בהודיה על תשועת ה' במלחמה נגד יבין מלך חצור וצבאו בפיקוד סיסרא
יס ָ ָֽרא( :שופטים ה,כ) מן־שָׁ ַ ֶ֖מים נ ְל ָח ֑מוּ – (סלוק) טפחא אתנח
לֹּותם֣נ ְלחֲמֶ֖ וּ֣עם־ס ְ
שופטים ה,כ :מן־שָׁ ַמֶ֖ים֣נ ְל ָח ֑מוּ֣הַ ָֽכֹּוכָ בים֣מ ְמּס ֔ ָ
תבנית טעמי (דב' וא' ו,ד) שמע ישראל וזה בקבוצה של (סלוק) טפחא אתנח ו(סלוק) טפחא מונח אתנח .בקבלת עול מלכות שמים והבורא
ומנהיג ממעשי בראשית .פ'[רש"י שם] מן־שָׁ ַמֶ֖ים֣נ ְל ָח֑מוּ – ואף הקדוש ברוך הוא שלח בם צבאיו שאינם רוצים שום שכר[ :רד"ק שם]...
ודרך הדרש כי הכוכבים חממו אותם  ...ופי' נחל קדומים נחל שהיה שם מקדם כאילו נברא שם מקדם להנקם באויבי ה' על דרך (משלי
טז,ד) ֤כל פ ָׁ֣על ָ֭ה' ל ֽמע ֲֵנ֑הּו וגו':
[תורה שלמה פד] (שמ' בש' יד,יד) הֶ֖֣'֣ילָּ ח֣ם֣לָ ֶכ ֑ם שזה כלל ,כל זמן שישראל עושים רצונו הוא נלחם להם ,ובזמן שאין עושים רצונו ,כביכול
הוא נלחם בם[ ....ספרי מטות פיסקא מט[ ].תורה שלמה הערה פד] בס' כד הקמח אות פורים דף ע .ומצינו בקריעת ים סוף ה' ילחם לכם
היל"ל אלהים ילחם לכם כי מרת הדין היא הנלחמת והמחרבת ים אבל בא לומר כי אפילו בנס הגדול הזה באבדן המצרים בים ,מדת רחמים
היתה משותפת עם מדת הדין כו' שניתנו לקבורה ממה שכתוב (שמות בשלח טו,יב) נָטיתָ ֣יְ֣ ֣מינְ ָך֣֔ .בבריאה הבורא שיתף את מידת הרחמים עם
מידת הדין.
סּעוּ׃֣ ֣
בּר֣אֶ לְ -בּני-י ְשׂ ָר ֶ֖אל֣וְ י ָ ָֽ
שׁה֣מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣א ָל ֑י֣֣֣֣֣֣֣֣ ַדּ ֵ֥
ה'֣אֶ ל-מ ֔ ֶ
שמות בשלח יד,טו :׃ פ וַיּ֤אמֶ ר ֣

[רש"י] (שמ' בש' יד,טו) מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣א ָל ֑י  -למדנו שהיה משה עומד ומתפלל ,אמר לו הקד וש ברוך הוא לא עת עתה להאריך בתפלה
י
ל־פעל י ָׁ֖די תְׁ צּוֻ ֽנִּי:
שישראל נתונין בצרה .דבר אחר מה תצעק אלי עלי הדבר תלוי ולא עליך ,כמו שנאמר להלן (ישעיה מה,יא) על־בָׁנ֛י וְׁע ֥
ל־פעל י ָׁ֖די תְׁצּוֻ ֽנִּי:
(ישעיה מה,יא) כ
ֽה־ָאמר ה֛ ' ק ְׁ֥דֹוש יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל וְׁיצ ְׁ֑רֹו הָׁאתִּ יֹ֣ות שְָׁא ֔לּונִּי על־בָׁנ֛י וְׁע ֥
֧

[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה ג]  ...ר' שמעון בן יהודה אומר (שמ' בש' יד,טו) מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣א ָל ֑י כבר צעקתם
קדמה לצעקתך שנ' (שמ' בש' יד,י) ו ִּי ְֽׁיראּו מ ְׁ֔אד וי ִּ ְׁצעֲק֥ ּו בְׁנֵ ֽי־יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל אל־הֽ' :ר' אחא אומר (שמ' בש' יד,טו) מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣א ָל ֑י בשבילך אני עושה
אמר הקדוש ברוך הוא אלולי צעקתך כבר אבדתי אותם מן העולם [על עבודה זרה שביניהם שנ'(זכריה י יא) ְׁוע ָׁ֨בר ב ַָּׁ֜ים צ ָָׁׁ֗רה ואין צרה
אלא עבודה זרה שנ'(ישעיה כח כ) וְׁהמּסֵכָׁ ֥ה ָׁ ֖צרָׁ ה ְׁכהִּתְׁ כנֵ ֽס :ואומר (ויק' אח"מ יח,יח) ְׁו ִּא ָׁ ֥שה אל־אֲח ָׁ ֖תּה ֹל֣ א ת ָׁ ִּ֑קח ִּלצ ְׁ֗רר ועל צעקתך אני משיב את
ָׁשיב ֝ ֲחמ ָׁ֗תֹו מֵ ֽהשְׁחִּ ֽית :לכך נאמר (שמ' בש' יד,טו) מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣
ש ִָּ֫מ ָׁיד֥ם לּו ֵ֡לי ִּ֮מ ֤שה ְׁבח ֗
חמתי] שנ' (תהלים קו,כג) ו ֗יאמר לְׁ ֽה ְׁ
ִּירֹו עָׁמ֣ד בפ֣רץ ְׁלפ ָָׁׁנ֑יו ְׁלה ִּ ֥
א ָל ֑י ַדּבֵּ֥ר֣אֶ לְ -בּני-י ְשׂ ָראֶ֖ל֣וְ י ָ ָֽסּעוּ׃֣ מפני צעקתך נוסעים .ר' אליעזר המודעי אומר (שמ' בש' יד,טו) מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣א ָל ֑י על בני אני צריך
ל־פעל י ָׁ֖די תְׁ צּוֻ ֽנִּי :והלא כבר מוכנים הם לפני מששת ימי בראשית שנ'(ירמיה לא לה) ִּאם־י ָׁ ַֻּ֜משּו הח ִֻּק֥ים הָׁאֵ ֛לה
צווי ע(ישעיה מה,יא) על־בָׁנ֛י וְׁע ֥
ֻם־ה' גם ֨זרע יִּש ְָׁׁר ֵַּ֜אל י ִּ ְׁשב ְׁ֗תּו מִּ ֽ ְׁהיֹ֥ות ג֛ ֹוי ְׁלפָׁנ֖י כָׁל־הי ָׁמִּ ֽים :ס אחרים אומ' דבר גדול עשו ישראל כדי היא האמונה שהאמינו בי
ִּמ ְׁלפָׁנ֖י נְׁא ֑
שאקרע להם את הים שלא אמרו למשה היאך אנו יוצאים למדבר ואין בידינו מחיה לדרך אלא האמינו והלכו אחרי משה עליהם
ְׁעּורי ְִּך ַאה ֲ֖בת כְׁלּוֹל ָׁ ֑תי ְִּך ל ְׁכ ֵ ֤תְך ַאחֲרי ב ִּמדְׁ ָׁ֔בר ב ְׁ֖ארץ
ָאמר ֔ה' זָׁכ ְׁ֤רתִּ י לְָׁך ח֣סד נ ֔
מפורש בקבלה (ירמיה ב,ב) ה ָֹׁ֡לְך ו ָׁ ְֽׁק ָׁראתָׁ בְָׁאזְׁנֵי י ְׁרּוש ַָּׁ֜ל ִּם ל ֗
ֵאמר ָ֚כה ֣
ֵיהם נְׁאֻם־הֽ' :פ .ר' יוסי
בּוָאתה כָׁל־אכ ְָׁׁל֣יו י ְׁא ֔ ָׁ
אשית תְׁ
ְׁרּועֽה :מה שכר נטלו על כך (ירמיה ב,ג) ֤קדש י ִּ ְׁ
ֹל֥ א ז ָׁ
שמּו ָׁר ָׁע֛ה תָׁ ֥בא ֲאל ֖
֑
ש ָׁראֵל לה֔ ' ֵר ִּ ֖
הגלילי אומר כשנכנסו ישראל לים כבר הר המוריה נעקר ממקומו ומזבחו של יצחק הבנוי עליו ומערכתו הערוכה עליו ויצחק כאלו
עקוד ונתון על המזבח ואברהם כאלו פשט ידו ולקח את המאכלת לשחוט את בנו שנ' (בר' וירא כב י) ויִּשְׁל֤ח ַאבְׁרָׁ הָׁם את־י ָׁ֔דֹו וי ִּק֖ח
את־הֽמאֲכ֑לת ִּלש ְׁ֖חט את־ ְׁבנֹֽו :אמר המקום למשה משה בני נתונים בצרה והים סוגר ושונא רודף ואתה עומד ומאריך בתפלה אמר לפניו
֣ם֣את-מַ ְטּ ָ֗ך֣וּנְ טֹ֧ה֣אֶ ת-י ְָדָךֵ֛ ֣עַל -הַ יָּ ֶ֖ם֣וגו' ואתה תהא מרומם ומשבח ונותן שיר
ומה בידי לעשות אמר לו (שמ' בש' יד,טז) וְ אַ ֞ ָתּה֣הָ ר ֶ ָֽ
ושבח והודאה וגדולה ותפארת והוד והלל למי שהמלחמות שלו.
שׁה – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהם יוצא
ה'֣אֶ ל-מ ֔ ֶ
(שמ' בש' יד,טו) וַיּ֤אמֶ ר ֣
מפשט הכתוב .משה רבנו צווה לעם (שמ' בש' יד,יד)֣תַּ חֲר ָֽשׁוּן וסבר שעליו להמשיך בצעקה.
ה'֣– מהפך פשטא ,ה' אומר למשה רבנו לא כסברתך שאתה תמשיך לצעוק ולבקש תשועה ,זה כבר השגת אפילו
(שמ' בש' יד,טו) וַיּ֤אמֶ ר ֣
מחילה על ע"ז שביניהם ,אני ה' מושיעם מסיבות אחדות כנאמר ב [-מכילתא דרבי ישמעאל בשלח]  ,אלא אני פועל ואתה משבח שמ' בש'
֣ם֣את-מַ ְטּ ָ֗ך֣וּנְ טֹ֧ה֣אֶ ת-י ְָדָךֵ֛ ֣עַ ל-הַ֣יָּ ֶ֖ם֣וגו' ואתה תהא מרומם ומשבח ונותן שיר ושבח והודאה וגדולה ותפארת והוד
יד,טז) וְ אַ ֞ ָתּה֣הָ ר ֶ ָֽ
והלל למי שהמלחמות שלו.
(שמ' בש' יד,טו) מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣א ָל ֑י מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣ -טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפין ע"י א ָל ֑י֣ -אתנח ,ועוד טפחא בתפקיד שנוי ,ה' נוטל
הנהגה ישירה הנלמד מפ'[רש''י] ו[-תרגום אונקלוס]  -עלי הדבר ,טט  -גם אתה תחריש והתבונן אלי  -עלי  -אל דברי יי' ,על מעשי .לא
עליך משה המשימה אלא עלי הדבר[ ,שפת''ח י בשם המהרש''ל] פירוש כי הנגינה שתחת תּ ְצ ַעֶ֖ק הוא טפחא להורות שאינו סמוך למלת
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

א ָל ֑י ,לומר ד''אלי'' פירושו עלי הדבר וכו'

מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣– טפחא בתפקיד שנוי ע"פ [תרגום אונקלוס] קבלית צלותך ,קבלתי תפילתך ואל תמשיך לצעוק ולהתפלל אלא פעל
בהתמסרות הראויה כמו שמפרש [דבר מלכות התש"פ ,תורת מנחם כרך כה ע'  42אדמו"ר ממ"ש]
(שמ' בש' יד,טו) ַדּבֵּ֥ר֣אֶ לְ -בּני-י ְשׂ ָראֶ֖ל֣וְ י ָ ָֽסּעוּ  -אין להם אלא ליסע שאין הים עומדכ בפניהם ,כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו
בי ויצאו ,לקרוע להם הים:
טט רעיון על בסיס פ' [רש''י] כאילו חיבר בין א ָל ֑י  -אתנח ובין דבר שאחריו ,אל תקרי ַדּבֵּ֥ר – בניקוד פתח צירה  -בלשון [רש"י]
דבָּ֣ר מה תצעק אלי מנהיג העם
דבָּ֣ר  -פתח קמץ  .במשמע מַ ה-תּ ְצ ַעֶ֖ק֣א ָל ֑י֣ ַ֣
פתח קמץ-קטן ,אלא ַ֣
ת֣בּלֶ ב-יָ ָֽם׃ ֣
וּ֣תה ֶ֖מ ְ
וּ֣כמוֹ-נֶ֖ד֣נזְ ל֑ים֣קָ ְפאֵ֥ ְ
מוּ֣מים֣נ ְצּבֵ֥ ְ
ַ֔
֣עֶר
וּב ֤רוּחַ ֣אַ פֶּ יָך֣נֶ ְ
שמות בשלח טו,חְ :
יָך (ממ"ד :ברוח קר
וּב ֤רוּחַ ֣אַ פֶּ ֣
תיקוני הזהר תיקון ע' דף קל,ע"א (בסוגריים פי' מתוק מדבש (ממ"ד)) וברוחא קריר אמר (שמ' בשלח טו,ח) ְ
מוּ֣מים (ממ"ד :קפאו במים ונעשו ערימות)
ַ֔
שמצד הרחמים  ... ,נקב הימני של אפו של הקב"ה) נֶ ֣עֶ ְר
יָך – מהפך פשטא ,רוח אף הוא בד"כ כעס (גבורה,דין) וחום ,ואילו כאן רוח האף הוא רחמים וקר להצלת בני ישראל.
וּב ֤רוּחַ ֣אַ פֶּ ֣
ְ
שּׂיג֣אֲחַ לּ ֣ק֣שָׁ ָל ֑ל֣֣֣֣֣֣֣֣תּ ְמלָ א֣מֹו֣נ ְַפ ֔שׁי֣אָ ֣ריק֣חַ ְר ֔בּי֣תֹּורישֶׁ֖מֹו֣י ָָֽדי:
שמות בשלח טו,ט :אָ ַמֵ֥ר֣אֹוי ֵ֛ב֣אֶ ְר ֵ֥דּף֣אַ ֶ֖
[רש"י] (שמ' בשלח טו,ט) אָ ַ ֵ֥מר֣אֹוי ֵ֛ב֣ -לעמו כשפיתם בדברים (טט :ב (-שמ' בשלח יד,ו) ) ,אֶ ְר ֵ֥דּף֣ואשיגם ו-אֲחַ לּ ֣ק֣שָׁ ָל ֑ל עם שרי ועבדי:
(שמ' בשלח טו,ט) אָ ַמֵ֥ר֣אֹוי ֵ֛ב֣אֶ ְר ֵ֥דּף֣אַ ֶ֖שּׂיג – מרכא תביר מרכא טפחא ,בטעמי כתוב זה נמצאות לפחות שתי תבניות לשני לימודים
(לימוד א) (שמ' בשלח טו,ט) אָ ַמֵ֥ר֣אֹוי ֵ֛ב֣אֶ ְר ֵ֥דּף֣אַ ֶ֖שּׂיג – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב,
הקשורים לענין והשונים ביניהם בהלכה או תת-ענין.
נעיין ב-שמות בשלח יד,וַ :ויּ ְֶא ֶ֖סר֣אֶ ת-ר ְכבּ֑ וֹ֣֣֣֣֣֣֣֣וְ אֶ ת-עַ מֶּ֖ וֹ֣לָ ַ ֵ֥קח֣ע ָֽמּוֹ׃
[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פרשה א] (יד,ו) וְ אֶ ת-עַ מֶּ֖ וֹ֣לָ ַ ֵ֥קח֣ע ָֽמּוֹ( ,שנוי א עצם דיבורו עם עמו ) לקחן עמו בדברים
(שנוי ב) אמר להם דרך מלכים להיות מנהיגין בסוף וחיילותיהם מקדימין לפניהם אבל אני אקדים לפניכם שנאמר (שמ' בש' יד,י) ּופ ְׁר ֖עה
ִּה ְׁק ִּ ֑ריב( ,שנוי ג) דרך מלכים כל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש אני אשווה אתכם בבזה שנאמר (שמ' בש' טו,ט) אֲח ֵ ֣לק
ש ָָׁׁל֑ל (שנוי ד) ועוד שאני אפתח לכם אוצרות כסף ואוצרות זהב ואבנים טובות ומרגליות ואתן לכם לכך נאמר (יד,ו) וְ אֶ ת-עַ מֶּ֖ וֹ֣לָ ַ ֵ֥קח֣
ע ָֽמּוֹ לקחם עמו בדברים.
(שנוי ג) דרך מלכים כל העם בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש אני אשווה אתכם בבזה שנאמר (שמ' בש' טו,ט) אֲח ֵ ֣לק ש ָָׁׁל֑ל
אפשר להסביר שההשוואה בחלוקת השלל בפעם זאת היא תת-הענין השונה הפעם מפעמים אחרות .אבל אפשר שתבנית הטעמים מלמדת
שכאשר פרעה פיתה את עמו אמר להם שישווה עמם בביזה ,אבל פועל התכוין שימשיך האי שוויון בחלוקה.

בהסבר הבא נמצא שלוש דעות שונות ב(-טו,ט) אָ ַמֵ֥ר֣אֹוי ֵ֛ב֣אֶ ְר ֵ֥דּף֣אַ ֶ֖שּׂיג [תורה שלמה קלד] אֲחַ לּ ֣ק֣שָׁ ָל ֑ל  ...תֹּורישֶׁ֖מֹו֣י ָָֽדי שלש כתות
נעשו מצרים על ישראל על הים אחת אומרת ניטול ממונם וממונינו ולא נהרגם ואחת אומרת נהרגם ולא ניטול ממונם ואחת אומרת
נהרגם וניטול ממונם .זו שאומרת ניטול ממונם ולא נהרגם אֲחַ לּ ֣ק֣שָׁ ָל ֑ל וזו שאומרת נהרגם ולא ניטול ממונם תּ ְמלָ א ֣מֹו֣נ ְַפ ֔שׁי֣וזו
שאומרת נהרגם וניטול ממונם תֹּורישֶׁ֖מֹו֣י ָָֽדי [מכילתא]
יהם – בלב אחד כאיש אחד .ומפורש כי כל אחד מהמצרים רדף עם
יהם [רש"י] נ ֵס֣ע ַאח ֲֵר ֗
ועוד הסבר (שמ' בשלח יד,י) ְׁוהִּנֵ ֥ה ִּמצ ְׁ֣רי ִּם׀ נ ֵס֣ע ַאח ֲֵר ֗

מטרה משלו.

(לימוד ב) (שמ' בשלח טו,ט) אֹוי ֵ֛ב֣אֶ ְר ֵ֥דּף֣אַ ֶ֖שּׂיג – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב ,ועל חלקם לא
חלה הלכה מסוימת או תת-ענין .בראש צבא מצרים נסשע שר של מצרים ועוד כוחות רוחניים שליליים .הם התווספו לפגוע בישראל
והתמעטו מרדיפה אחרי ממון.
ועוד הסבר [תורה שלמה קלא] אֲחַ לּ ֣ק֣שָׁ ָל ֑ל  ...כיון שראו מקצת העם (המצרי) שאבדו ממון מועט ,אמרו אוותרה[ ,לא] נרדוף אחרי
ישראל .כיון שראה פרעה (שלא רוצים לרדוף) אמר :כולנו שוין בבזה ... .ואני פותח לכם תיסוורסיות (אוצרות המלך)
ה֣פלֶ א׃ ֣
ֺלּת֣עֵ֥שׂ ֶ ָֽ
א֣תה ֶ֖
שׁ֣֣֣֣֣֣֣נוֹר ְ
ָ ֵ֥
֣ה'֣ ֵ֥מי֣כָּ ֶ֖מכָ ה֣נ ְֶא ָדּ֣ר֣בַּ ֑קּ ֶד
ה֣בּאלם ֣֔
ָ ָֽ
שמות בשלח טו,יאָֽ :מי-כָ ֤מכָ
ָֽמי-כָ ֤מכָ ה – מקף כרב-מצב (א) ה' אחד יחיד ומאוחד ,תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם (ב) מתגלה בכל כח לעצמו
ָֽמי-כָ ֤מכָ ה – מהפך ,כעין שאלה רטורית ,לומר שגם בכל כח לעצמו אין מקום להשוואה לשום דבר אחר.
בסידור משה ואהרן סימן כאן כעין פסק ָֽמי-כָ ֤מכָ ה׀ ופירש כי בבקיעת כל מימות של ששת ימי בראשית בקע עמם את מי הנילוס שהיה

ע"ז של מצרים ובזה הכירו שה' הוא הא-לקים .אפשר כי צורת הסימון בכעין פסק נועדה לתת התבוננות ,והיא מתארת בציור את הבקיעה.
ֶ֖מוֹ֣א ֶרץ׃֣תרי קדמין (=פשטא) מונח זקף-קטן
ָ ָֽ
שמות בשלח טו,יב :נָטיתָ ֣יְ מ֣ינְ ָ֔ך֣תּ ְבלָ ע
טטוד"ל [המחזור המפורש לחג הסוכות ,ר' יעקב וינגרטן ,הוצאת גפן התשמ"ט דף רכ"ח בהלל ,הערה ( ] 13תה' קיד,ג) ה ָׁי֣ם ָ֭ ָׁרָאה וי ָׁ֑נס
 ...מפני אדון חולי...ז"ל :איתא במדרש [שמו"ר כ"א ו']" :כיון שהלך (משה רבינו) לקרוע את הים לא קיבל עליו להקרע .אמר לו

הים :מפניך איני נקרע ,אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואתה נבראת בששי .כיון ששמע כך הלך ואמר להקב"ה :אין הים רוצה
להקרע.
מה עשה הקב"ה? נתן ימינו על ימינו של משה שנאמר (ישעיה סג,יב) "מוליך לימין משה וגו'" מיד ראה להקב"ה וברח ,שנאמר (תה'
קיד,ג) ה ָׁי֣ם ָ֭ ָׁרָאה וי ָׁ֑נס ,מה ראה? אלא שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד .אמר לו משה :מפני מה
אתה בורח? א"ל הים( :תה' קיד,ז) ֝ ִּמ ִּל ְׁפ ֵ֗ני אֱל֣ ֹוּה יעֲקֽב ,מפני יראתו של הקב"ה"
ָך֣מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,כל אופני ימין
נָטיתָ ֣–֣פשטא ֣יְ מ֣ינְ ֣֔

טטוד"ל אולי אפשר לקשרו לשני ימינך ב(-שמות בשלח טו,ו) ע"פ [רש"י] יְ ָֽמינְ ָך֣֣ יְ ָֽמינְ ָךֵ֥֣ ,שני פעמים כשישראל עושין את רצונו של
מקום השמאל נעשית ימין:

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.9

שמות יתרו יח,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

הפסוקים מוצגים כאשר טעם עליון וטעם תחתון ביחד
תּחַ ת֣ ֣
א ֶרץ֣מ ָ ֝ ֑
ֲשָֽׁ֣֖ר֣בַּ֣ שָּׁ ַמ ֣ים֣׀֣מ ֔מַּ ֡עַ ל֣ ַוא ֲֶשֵׁ֥ר ֣֩בָּ ָ ֨ ֶ֖
֣֣פ ֣סֶ ל֣׀֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָ֔נ ֡ה֣א ֶ ֤
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
 .1שמות יתרו כ,ד֣ :לא-תַ ע ֨ ֶ
ַוא ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַ ֶ֖מָּֽ֣֖ים׀֣מ ַ ֵ֥תָּֽ֣֖חַ ת֣לָ ָ ָֽ֗א ֶרץ׃
א ֶרץ֣מ ָ ֝תּ֑חַ ת֣ ֣
ֲשׁר ֣֩בָּ ָ ֨ ֶ֖
ֲשָֽׁ֣֖ר֣בַּ שָּׁ ַמ ֣ים֣׀֣מ ֔מַּ ֡עַ ל֣ ַוא ֶ ֵ֥
֣֣פ֣סֶ ל֣׀֣כָּ לְ -תּמוּ ָ֔נ ֡ה֣א ֶ ֤
ֲשׂהְ -לָךֵ֥ ֶ
לא-תַ ע ֶ ֨ ָֽ
 .2דברים ואתחנן ה,ח֣ :
ַוא ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַ ֶ֖מָּֽ֣֖ים׀֣מ ַ ֵ֥תָּֽ֣֖חַ ת֣לָ ָ ָֽ֗א ֶרץ׃

הפסוק מוצג בטעם עליון לעצמו ובטעם תחתון לעצמו
תּחַ ת ֣
א֣תעֲשֶׂ הְ -לָך֣ ֣( ְ -לָךֵ֥ )֣֣ ֶפ ֣סֶ ל֣׀֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֡ה֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ שָּׁ ַמ֣ים֣׀֣מ ֡ ַמּעַ ל֣וַָֽ֣אֲשֶׁ ר ֣֩בָּ ָ֨א ֶרץ֣מ ֝ ָ
שמות יתרו כ,ד :טעם עליון ֣ל ַ ָֽ֣
ֲשׁ ֣ר֣בַּ ַמּ֣ים׀֣מ ַתּ֣חַ ת֣לָ ָ֗א ֶרץ׃
ַוא ֶ֣
א ֲֶשׁ֤ר֣בַּ שָּׁ מַ ים֣֣מ ֔ ַמּעַ ל֣וַ ָֽא ֲֶשֵׁ֥ר֣בָּ ָא ֶֶ֖רץ֣מ ָתּ֑חַ ת
ה֣לָךֵ֥֣ פֶ סֶ ל֣֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֔ה
ֲשׂ ְ
שמות יתרו כ,ד :טעם תחתון לא-תַ ע ֨ ֶ
תּחַ ת֣לָ ָ ָֽא ֶרץ׃
וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים֣מ ַ ֵ֥

מה ההבדל בין (שמות יתרו כ,ג) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ובין (שמות יתרו כ,ד,ה)?
תשובת [ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה א] בשם י"י אל עולם מצות לא תעשה

המצוה הראשונה ממצות לא תעשה היא שהזהירנו מהאמין האלהות לזולתו יתעלה והוא אמרו ית' (עשרת הדברות) (שמ' יתרו כ,ג) ֣לא֣
ֱֹלהים֣אֲח ֝רים֣עַל-פָּ ֗ ַני .טט :ולאו זה הוא מכלל תרי"ג מצוות ולעיל הסברנו שהוא שורש כל מצוות לא תעשה.
ָך ֩ א ֨
ָֽי ְהיֶהְ -ל ֣

[ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה ב] והמצוה השני' היא שהזהירנו מעשות עבודה זרה להעבד .ואין חלוק בין שיעשם בידו או
שיצוה לעשותם .והוא אמרו יתעלה (שמות יתרו כ,ד) לא-תַ ע ֨ ֲֶשׂה֣(לא מלת לך) פֶ סֶ ל֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֔ה (להלן יוסבר מדוע בטעם תחתון) .ומי שעבר
על לאו זה חייב מלקות רוצה לומר על עשיית העבודה זרה ואפילו עשאה לו זולתו במצותו ואף על פי שלא עבד אותה:
וכתב ב[-מצוות השם כז מצוות לא תעשה טו]  ...ואם עשה בעצמו לעצמו לוקה שתיים ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובזכרים ובנקבות.

ה֣לָךֵ֥֣ פֶ סֶ ל֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֔ה – בטעם תחתון קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל .זקף-
ֲשׂ ְ
(שמות יתרו כ,ד) לא-תַ ע ֨ ֶ
קטן בתפקיד שני לימודים בתפקיד לכתחילה ובפועל.
(א) ע"פ [סה"מ לרמב"ם ל"ת ב] לכתחילה היא שהזהירנו מעשות עבודה זרה להעבד ובפועל חייב מלקות  ...אף על פי שלא עבד

אותה

ה֣לָךֵ֥֣ – משמע לעצמך .אפשר שמה שהרמב"ם השמיט מלת "לך" מלמד שבפועל
ֲשׂ ְ
(א) לכתחילה הכתוב אומר (שמות יתרו כ,ד) לא-תַ ע ֨ ֶ

אין חלוק בין שיעשם בידו או שיצוה לעשותם.

ֲשׂה – מקף כבורר בין שני אופנים( .אופן א) עשיה ע"י עצמו (אופן ב) מצוה לאחרים או לוקח מאחרים ע"ז לשם ע"ז
(כ,ד) לא-תַ ע ֨ ֶ
ב(-אופן א) לוקה שתיים ב(-אופן ב) לוקה אחד.

[רמב"ם עבודה זרה פ"ג,ה"ט] העושה עבודת כוכבים לעצמו אף על פי שלא עשאה בידו ולא עבדה לוקה שנא' (שמות יתרו כ,ד) לא
תעשה לך פסל וכל תמונה ,וכן העושה עבודת כוכבים בידו לאחרים אפילו עשאה לעובד כוכבים לוקה שנאמר (וי' קד' יט,ד) וֵ ֽאֹלהֵי
מ ֵּס ָׁ֔כה ֹל֥ א תע ֲ֖שּו ל ָׁ֑כם ,לפיכך העושה עבודת כוכבים בידו לעצמו לוקה שתים.
/השגת הראב"ד /העושה עבודת כוכבים לעצמו אף על פי שלא עשאה בידיו ואף על פי שלא עבדה לוקה .א"א קשיא לי אמאי לוקה
והלא לאו שבכללות הוא (כוונתו ל(-שמות יתרו כ,ד)) מי לא אמרינן (האם לא אומרים) במגפף ומנשק אינו לוקה עליה משום דהוה ליה לאו
עָבד֑ם֣והכא נמי כל התמונות בלאו אחד (תמונות זה רק ב( -שמות יתרו כ,ד) לכן
שבכללות שכלל עבודות הרבה ב(-שמות יתרו כ,ה)֣וְ ֣לא֣תָ ְ
זה הלאו שבכללות שהזכיר לעיל)  ,ותו קשיא לי מאי דאמרינן במגפף ומנשק וכו' דלא לקי עליהו ובתוספתא דמכות [פ"ד,ה"ה] דקא חשיב
הלוקים קא חשיב הסך והמקנח המגפף (לפי גרסתנו כנראה טעות) והמגרד אלמא (מדוע) לקי  ,והקושיא הראשונה (על (שמ' יתרו כ,ד) כלאו
שבכללות) אפשר לתרצה דשאני עבודות אלו (שבתוספתא מכות פ"ד,ה"ה) כיון דאינם עבודת פנים דאפליגו (נבדלים) מזביחה דכתיב (שמ'
ֱֹלהים ָׁיֽח ָׁ ֳ֑רם ִּבלְׁתִּ ֥י ל ֖ה' לְׁבדֽ ֹו :וכלהו שאר עבודות (פנים שעושה לע"ז) כללינהו (נכללות) הכא לאסור ב(-שמות יתרו כ,ד)֣
מש' כב,יט) זבֵ ֥ח ָׁלא ִּ֖
עָבד֑ם֣הוי (כ)לאו שבכללות (שחיובן בסקילה מתפרש ונדרש מכתובים אחרים) אבל ענין עשיית (שמות יתרו כ,ד) ֶפ֣סֶ ל֣׀֣וְ כָ לְ -תּמוּ ֡ ָנה֣
וְ ֣לא֣תָ ְ
בעבודת כוכבים אחת היא (כאן זה לאו שבכללות וחיובן במלקות מתפרש ונדרש מכתובים אחרים)( .הראב"ד משיג על הרמב"ם בטענה ש (-שמ'
יתרו כ,ד) לא תעשה לך פסל כל התמונות בלאו אחד זה לאו שבכללות (הכולל עשיה שלמה או חלקית) שאין לוקים עליו .וה[-תוספתא
מכות (צוקרמאנדל) פ"ד,ה"ה] מפרטת העושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך והמקנח והמגרר עובר (על כל פעולה) בלא
תעשה(:ולוקה))

֣פ֣סֶ ל֣׀֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֡ה – מונח מונח מונח פסק
א֣תעֲשֶׂ הְ -לָך֣ ֶ
בעיון הבא נשוה את תבנית הטעמים בטעם עליון של (שמות יתרו כ,ד) ֣ל ַ ָֽ֣
פזר ,כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל-פה .וההמשך א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ שָּׁ ַמ ֣ים֣׀֣מ ֡ ַמּעַ ל –מונח מונח פסק פזר ,מלמד
לעוד שלושה או ארבעה נושאים ,וההמשך (שמות יתרו כ,ד) וַָֽ֣אֲשֶׁ֣ר ֣֩בָּ ָ֨א ֶרץ֣מ ֝ ָתּחַ ת – קדמא ואזלא מרמז לכלל כלשהו
הי֣ב ְשׁמֹונ ֣ים֣שָׁ נָ ֣ה֣וְ אַ ְר ַבּ֣ע֣מא֣ ֹות֣שָׁ ֡ ָנה֣– מונח מונח מונח מונח מונח פזר (לימוד
להשוואה נתבונן בתבנית הטעמים של (מל"א ו,א) וַיְ ֣
יעית – קדמא ואזלא
֣את֣בּנָֽי־י ְשׂ ָרא֣ל֣מ ֶ ָֽא ֶרץ־מ ְצ ַרים ֣֩– מונח מונח תרסא (לימוד לשיעורים אחדים) בַּ שָּׁ ֨ ָנה֣הָ ְרב ִׁ֜
ְ
לנושאים אחרים) ְלצ

(רמז ללימוד בכלל כלשהו)
[בבלי ראש השנה ב,ב] לומד ללפחות ששה נושאים אחרים בתורה ובתורה שבעל-פה ע"פ [משנה ר"ה פ"א,מ"א] ארבעה  -ראשי שנים
הם .באחד בניסן  -ראש השנה למלכים ולרגלים ,באחד באלול  -ראש השנה למעשר בהמה .רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים:
באחד בתשרי .באחד בתשרי  -ראש  -השנה לשנים ,ולשמיטין ,וליובלות ,לנטיעה ,ולירקות .באחד בשבט  -ראש השנה לאילן,
כדברי בית שמאי ,בית הלל אומרים :בחמשה עשר בו.
מההשואה הזאת מוצע לומר כי תבנית הטעמים של (שמות יתרו כ,ד) וַָֽ֣אֲשֶׁ ר ֣֩בָּ ָ֨א ֶרץ֣מ ֝ ָתּחַ ת – קדמא ואזלא אחרי מונח  ...פזר ומונח  ...תרסא
מרמזת לכלל הוא הלאו שבכללות שבהשגת הראב"ד על [רמב"ם עבודה זרה פ"ג,ה"ט] שאין לוקין עליו.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ה֣לָךֵ֥֣ מלמד שכל
ֲשׂ ְ
העושה ע"ז בעצמו לעצמו יש שני לאוים ללקות .אז זה שונה מהלימוד שהביאו [תורה שלמה קלג] (כ,ג) לא-תַ ע ֨ ֶ
ֲשׂה֣ומשום ְלָךֵ֥֣ [מכדרשב"י] (שני לאוים מ(-שמות יתרו כ,ד) ) אבל לראב"ד זה
העושה ע"ז לעצמו עובר משום שתים משום (כ,ג) לא-תַ ע ֨ ֶ
לאו שבכללות.
נאמר ב[-ספרא קדושים פרשה א פרק א] (יב) (וי' קד' יט,ד) וֵ ֽאֹלהֵי מ ֵּס ָׁ֔כה ֹל֥ א תע ֲ֖שּו יכול יעשו להם אחרים ,תלמוד לומר ֹל֥ א  ...ל ָׁ֑כם,
או ֹל֥ א  ...ל ָׁ֑כם יכול הם יעשו לאחרים ,תלמוד לומר (טט :א) ֹל֥ א תע ֲ֖שּו (טט :ב) ֹל֥ א  ...ל ָׁ֑כם ,מיכן אמרו העושה עבודה זרה לעצמו

עובר משום שתי אזהרות משום (טט :א) ֹל֥ א תע ֲ֖שּו ומשום (טט :ב) ֹל֥ א  ...ל ָׁ֑כם רבי יוסי אומר משום שלש משום (טט :א) ֹל֥ א תע ֲ֖שּו
ָך ֩( .שני לאוים מ(-וי' קד' יט,ד) ולר' יוסי לאו שלישי מ(-שמ' יתרו כ,ג))
ומשום (טט :ב) ֹל֥ א  ...ל ָׁ֑כם ומשום (שמ' יתרו כ,ג) ֣לא֣ ָֽי ְהיֶהְ -ל ֣
שני הלאוים נדרשים כך :וי' קד' יט,ד) וֵ ֽאֹלהֵי מ ֵּס ָׁ֔כה ֹל֥ א תע ֲ֖שּו ל ָׁ֑כם ( .טט :א) ֹל֥ א תע ֲ֖שּו (טט :ב) ֹל֥ א  ...לָׁכ֑ם לשון רבים כולל גם יחיד
ה[-חזון יחזקאל ,הרב יחזקאל אברמסקי] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] הביא כתוב נוסף (שמ' תשא לד,יז) אֱֹלהֵ ֥י מּס ָׁ ֵ֖כה ֹל֥ א תעֲשה־לָׁ ְֽך:

מתאים מאד ליחיד במקום ללמוד מרבים.
בע"ה מצאנו שני כתובים (שמ' תשא לד,יז) ֹל֥ א תעֲשה־לָׁ ְֽך ו( -וי' קד' יט,ד) ֹל֥ א תע ֲ֖שּו לָׁכ֑ם הנותנים שני לאוים שלוקים עליהם בעשיית ע"ז.
ה֣לָךֵ֥֣ שהוא לטענת הראב"ד לאו שבכללות שאין לוקים עליו.
ֲשׂ ְ
וכך נענה על השגת הראב"ד על הרמב"ם שהביא (שמות יתרו כ,ד) לא-תַ ע ֨ ֶ
ההסבר לשלושה פסוקים שאחד מהם לאו שבכללות עומד מול דרשת התנא ר' יוסי על כתוב אחד בשני אופנים הנאמר ב[-ספרא קדושים
ֲשּו ומשום (טט :ב) (וי' קד'
פרשה א עד פרק א] (יב) רבי יוסי אומר משום שלש (כתובים לוקה שלוש) משום (טט :א) (וי' קד' יט,ד) ֹל֥ א תע ֖
ָך ֩.
יט,ד) ֹל֥ א  ...ל ָׁ֑כם ומשום (שמ' יתרו כ,ג) ֣לא֣ ָֽי ְהיֶהְ -ל ֣
ל־ה ֱאלִּי ִּ֔לם וֵ ֽאֹלהֵי מ ֵּס ָׁ֔כה ֹל֥ א תע ֲ֖שּו לָׁכ֑ם ֲא ִּנ֖י ה֥ ' אֱֹלהֵיכ ֽם:
(וי' קד' יט,ד) ַאל־תִּ פְׁנּו א ָׁ ֣
(וי' קד' יט,ד) ֹל֥ א תע ֲ֖שּו – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ע"פ פירוש [חזון יחזקאל] על [תוספתא מכות
פ"ד,ה"ה] שחייב על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בה כדי לעשותה עבודה זרה[ .חסדי דוד] דלאו בעשיה דוקא ,דהיינו העושה

אותה לגמרי הוא ד אזהר רחמנא אלא הוא הדין נמי כל תיקון שעושה בגופה עובר משום לא תעשה,
א֣תעֲשֶׂ הְ -לָך֣֣ – בטעם עליון מקף כבורר בין (אופן א) כפשוטו של מקרא ֶפ ֣סֶ ל֣׀֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֡ה מכל מיני חומרים .ובין (אופן ב)
(כ,ד) ֣ל ַ ָֽ֣
֣פ֣סֶ ל֣׀ תניא האומר בואו עבדוני (רש"י :עשה עצמו ע"ז ,ומסית בני אדם לעבדו) רבי מאיר
א֣תעֲשֶׂ ה ְ -לָך֣ ֶ
ל ַ ָֽ֣
[תורה שלמה קלב] (כ,ד) ֣
א֣תָֽ֣עֲשֶׂ ה-
מחייב (מיתה כמסית) ר' יהודה פוטר ,היכא דפלחו כולי עלמא (טט :אם עבדו את המסית) לא פליגי (שחייבים כי) דכתיב (כ,ד) ֣ל ַ
֣פ ֣סֶ ל֣׀ כי פליגי בדיבורא בעלמא רבי מאיר סבר דיבורא מילתא הוא (דיבור המסית מעשה הוא של עקימת שפתים וחייב) ורבי יהודה
ְלָך֣ ֶ

סבר דיבורא לאו מילתא הוא וכו' [סנהדרין סא,א]
[תורה שלמה הערה קלב]  ...בדפוס שונצינו מובא גרסה לא ֵת ָׁעשה פסל – כלומר לא תעשה עצמך לע"ז ... .וביד הרמ"ה גורס כי מלת
ֶ֖ם אקשינהו רחמנא להדדי לחיובי (טט :הקיש הכתוב את
חֲוָֽ֣֖ה֣לָ ֶה ֣
לך יתירה ודרשינן ביה לא תעשה עצמך פסל .וכתיב (כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ֶ ֵ֥
(כ,ד) ואת (כ,ה) זה לזה).
[תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פרק פ"ה,ה"ז] העושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך והמקנח והמגרר עובר בלא תעשה:
[חזון יחזקאל ,הרב יחזקאל אברמסקי] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] הביא כתוב נוסף (שמ' תשא לד,יז) אֱֹלהֵ ֥י מ ֵּס ָׁ ֖כה ֹל֥ א תעֲשה־לָׁ ְֽך:
(טט :הפסוק בא) לאשמועינן שחייב על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בה כדי לעשותה עבודה זרה .כדאיתא ב [-ירושלמי ע"ז פ"ד ה"ד] החוצב
צלם לע"ז אע"ג דאת אמר אין קרקע נאסר מתרין בו על כל סיתות וסיתות לכשיתלש (פסל הנחצב – המסותת) לוקה ... .וגם אם לא עשאה בידו וגם לא נעשתה

על פי ציוויו ,אך כיון שקנאה להשהותה ולא לאבדה נמי חייב עליה .אבל אם לא נעשתה לו על פיו ,וגם לא קנאה ,אז בהשהותה
בביתו אינו חייב על זה.
[חסדי דוד ,הרב דוד פרדו] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה]  ...דאצטריך לאשמועינן הדושא ,דלאו בעשיה דוקא ,דהיינו העושה אותה
לגמרי הוא ד אזהר רחמנא אלא הוא הדין נמי כל תיקון שעושה בגופה עובר משום לא תעשה ,דמה לי עביד כולה מה לי פלגא .וקמ"ל
דאין זה מיקרי לאו שבכללות (אפשר שמתיחס להשגת הראב"ד על [רמב"ם עבודה זרה פ"ג,ה"ט] ) וכדכתיבנא התם [סנהדרין פ"י,ה"ב ?] .ולא מיבעיא
קאמר[ ,לא מיבעיא] מחתך ד היינו חיתוך איברים שהוא ודאי בכלל עשיה אלא אפילו להעמיד ה ביושר ואפי' סיכה וקינוח או גירוד בשל עץ ,שאינו אלא ליופי
בעלמא בכלל עשיה.
֣פ֣סֶ ל֣׀֣
א֣תעֲשֶׂ הְ -לָך֣ ֶ
ל ַ ָֽ֣
ע"פ הפירושים ל[-תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] מוצע הסבר לתבנית הטעמים בטעם עליון של (שמות יתרו כ,ד) ֣
וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֡ה – מונח מונח מונח פסק פזר ,כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל-פה .ובהוספת ההמשך א ֲֶשׁ ֣ר֣
בַּ שָּׁ ַמ ֣ים֣׀֣מ ֡ ַמּעַ ל –מונח מונח פסק פזר ,עוד שלושה או ארבעה נושאים ,וביחד כעין לפחות שמונה או תשעה נושאים בתורה ובתורה

שבעל -פה שיהיה בהם חיוב על עשיה חלקית כחיוב על עשיה שלמה .ו/או דמוי עשיה מסוימת לכעין עשיית או עבודת ע"ז .ובדומה
בטעם עליון של (דברים ואתחנן ה,ח) המוסיף כמספר הזה של נושאים .צ"ע מהם הנושאים האלו .כגון המוצג להלן בקצרה:
(לימוד א) [בבלי פסחים קיח ,א] ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה :כל המבזה את המועדות  -כאילו עובד עבודה זרה,
(לימוד ב) [ירושלמי חגיגה פ"ג,ה"א (וילנא טו,א)] אמרין כל מי שספיקה בידו לעבר את השנה ואינו מעברה כאילו עובד עכו"ם
(לימוד ג) [תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה ד] העלה עליו (על אהרון) הכתוב כאילו עבד עבודה זרה (בעשיית העגל),
(לימוד ד) (לימוד ה) [מסכתות קטנות מסכת כלה פ"א,הי"ח] ר' אליעזר בן יעקב אומר כל  ...לבטלה כאילו הורג את הנפש ,וחכמים
אומרים כאילו עובד עבודה זרה ,וכל המחליף בדבור כאילו עובד עבודה זרה,
[דברי מלכיאל מסכת נדה יג,א] ועל פי מה שכתבנו דהבטל מפריה ורביה כאילו עובד עכו"ם,
ֱֹלה֤ים ֲאח ִֵּרים ֹל֣ א תזְׁ ִּ֔כירּו ֹל֥ א יִּשָׁמ֖ע על־פִּ ֽיָך... :
שם א ִּ
(לימוד ו) [שפתי כהן] (שמות משפטים כג,יג) ּוב ְׁ֛כל אֲשר־ָאמ֥רְׁ תִּ י ֲאלֵיכ֖ם ִּתש ֵ ָׁ֑מרּו וְׁ ֨ ֵ
שם
לזה בא הציווי שלא יפריד ביניהם שאם הפריד (בין העשה ובין הלא תעשה ומקיים רק אחד מהם) כאילו עבד עבודה זרה ,ולזה וְׁ ֨ ֵ
ֱֹלה֤ים ֲאח ִֵּרים ֹל֣ א תזְׁ ִּ֔כירּו( :לימוד ז) (לימוד ח) [שו"ת מים חיים חלק א סימן ב] (כנראה על בסיס הנאמר ב[-בבלי שבת קה,ב] ) שהרי
א ִּ

אמרו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ,או כל המתגאה כאילו עבד עבודה זרה ,והאם יעלה על הדעת לחייבו סקילה כאילו עבד
עבודה זרה ממש ,אלא שיש בו צד הדומה לעבודה זרה וכו'( ,לימוד ט) [בבלי כתובות סח,א] ותני רבי חייא בר רב מדיפתי ,רבי
יהושע בן קרחה אומר :כל המעלים עיניו מן הצדקה  -כאילו עובד עבודת כוכבים( ,לימוד י) [תוספתא ע"ז פ"ד,ה"ה] דרש דוד כל
המניח ארץ ישראל בשעת שלום ויוצא כאילו עובד עכו"ם [יערות דבש חלק ב דרוש ה] וכבר אמרו [כתובות קו ב] כל הדר בחוץ
לארץ כאילו עובד עכו"ם( ,לימוד יא) [רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת יבמות ו,א] בפשטות דין המחלל שבת בפרהסיא
כאילו עובד עכו"ם ונעשה מומר לכהת"כ (לכל התורה כולה) חל רק כשהגברא עשה מלאכה בשבת,
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

= =-=-ע"כ התש"פ =-=-=-
הרחבה של שמונה הנושאים שלעיל
3.9.1
[תוספתא מסכת מכות (צוקרמאנדל) פרק פ"ה,ה"ז] העושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך והמקנח והמגרר עובר בלא תעשה:
[חזון יחזקאל ,הרב יחזקאל אברמסקי] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] הביא כתוב נוסף (שמ' תשא לד,יז) אֱֹלהֵ ֥י מּס ָׁ ֵ֖כה ֹל֥ א תעֲשה־לָׁ ְֽך:
(טט :הפסוק בא) לאשמועינן שחייב על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בה כדי לעשותה עבודה זרה .כדאיתא ב [-ירושלמי ע"ז פ"ד ה"ד]
החוצב צלם לע"ז אע"ג דאת אמר אין קרקע נאסר מתרין בו על כל סיתות וסיתות לכשיתלש (פסל הנחצב – המסותת) לוקה.
 ...וגם אם לא עשאה בידו וגם לא נעשתה על פי ציוויו ,אך כיון שקנאה להשהותה ולא לאבדה נמי חייב עליה .אבל אם לא נעשתה לו
על פיו ,וגם לא קנא ה ,אז בהשהותה בביתו אינו חייב על זה.
[חסדי דוד ,הרב דוד פרדו] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה]  ...דאצטריך לאשמועינן הדושא ,דלאו בעשיה דוקא ,דהיינו העושה אותה

לגמרי הוא ד אזהר רחמנא אלא הוא הדין נמי כל תיקון שעושה בגופה עובר משום לא תעשה ,דמה לי עביד כולה מה לי פלגא .וקמ"ל
דאין זה מיקרי לאו שבכללות (אפשר שמתיחס להשגת הראב"ד על [רמב"ם עבודה זרה פ"ג,ה"ט] ) וכדכתיבנא התם [סנהדרין פ"י,ה"ב ?].
ולא מיבעיא קאמר[ ,לא מיבעיא] מחתך ד היינו חיתוך איברים שהוא ודאי בכלל עשיה אלא אפילו להעמידה ביושר ואפי' סיכה וקינוח
או גירוד בשל עץ ,שאינו אלא ליופי בעלמא בכלל עשיה.
֣פ֣סֶ ל֣׀֣
א֣תעֲשֶׂ הְ -לָך֣ ֶ
ל ַ ָֽ֣
ע"פ הפירושים ל[-תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] מוצע הסבר לתבנית הטעמים בטעם עליון של (שמות יתרו כ,ד) ֣
וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֡ה – מונח מונח מונח פסק פזר ,כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל-פה
ובהוספת ההמשך א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ שָּׁ ַמ ֣ים֣׀֣מ ֡ ַמּעַ ל –מונח מונח פסק פזר ,עוד שלושה או ארבעה נושאים

וביחד כעין לפחות שמונה או תתשעה נושאים בתורה ובתורה שבעל-פה שיהיה בהם חיוב על עשיה חלקית כחיוב על עשיה שלמה.
ו/או דמוי עשיה מסוימת לכעין עשיית או עבודת ע"ז .צ"ע מהם הנושאים האלו .כגון המוצג להלן:
(לימוד א) [בבלי פסחים קיח ,א] ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה :כל המבזה את המועדות  -כאילו עובד עבודה זרה,
ת־חג המצֹות תִּ שְׁמר..
שנאמר (שמ' תשא לד,יז) אֱֹלהֵ ֥י מּס ָׁ ֵ֖כה ֹל֥ א תעֲשה־לָׁ ְֽך :וכתיב בתריה (שמ' תשא לד,יח) א ֣
(לימוד ב) [ירושלמי חגיגה פ"ג,ה"א (וילנא טו,א)] מעתה הדא מילתא דהוון דרשין מימר (שמ' תשא לד,יז) אֱֹלהֵ ֥י מּס ָׁ ֵ֖כה ֹל֥ א
ת־חג המצֹות תִּ שְׁמר( .כדי לשמור את חג המצות בחדש האביב חייבים לעבר את השנה מידי פעם
תעֲשה־לָׁ ְֽך:מה כתוב בתריה (שמ' תשא לד,יח) א ֣

כדי לתאם בין שנות חמה ושנות לבנה הקצרות משנות חמה בכ 11-יום) .אמרין כל מי שספיקה בידו לעבר את השנה ואינו מעברה כאילו עובד
עכו"ם
(לימוד ג) [תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה ד]

ובאהרן מה כתב בו ומה נאמר בו ,תורת אמת היתה בפיהו וגו' (מלאכי ב' ו') ,וכי תעלה על דעתך שאהרן עובד עבודה זרה היה ,הוא
לא עיכבן אלא כדי שיבא משה .ויש אומרים כדרך שעשה יעקב אבינו ,קיים יעקב אבינו את התורה קודם שתינתן (לפניו) [לבניו],
שנאמר ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר וגו' (בראשית ל"ה ד') ,מה שכרה של אותה מצוה ,ויסעו ויהי חתת אלהים וגו' (שם שם
/בראשית ל"ה /ה') ,לכך נתכוון אהרן ,וקיים את התורה קודם שתינתן לישראל ,אף על כי /פי /כן העלה עליו הכתוב כאילו עבד
עבודה זרה ,שנאמר ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן (שמות ל"ב ל"ה).
(לימוד ד) (לימוד ה) [מסכתות קטנות מסכת כלה פ"א,הי"ח] ר' אליעזר בן יעקב אומר כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו הורג את
הנפש ,שנאמר שוחטי הילדים בנחלים[ ,שנאמר (ישעיה נז )?,הנחמים באלים תחת כל עץ רענן] אל תקרי שוחטי אלא סוחטי[שנאמר

(ישעיה נז,ה) סוחטי הילדים]  ,וחכמים אומרים כאילו עובד עבודה זרה ,וכל המחליף בדבור כאילו עובד עבודה זרה ,שנאמר (בר' תול'
כז,יב) אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע ,ואין מתעתע אלא עבודה זרה ,שנאמר (ירמיה נא,יח) הבל המה מעשה תעתועים.
ֲשר ע ָׁ ָׁ֑שה ו ָׁי֖מת גם־א ֽתֹו:
[בבלי נדה יג,א] דא"ר יוחנן :כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה ,שנאמר (בר' וישב לח,י) ו ֵי ֛רע ְׁבעֵינֵ ֥י ה֖ ' א ֣
ָׁל־ע֣ץ ר ֲע ָׁנ֑ן שח ֵ ֲ֤טי היְׁלָׁדִּ ים בנְׁ ָׁח ִּ֔לים ֖תחת ְׁסעִּפֵ ֥י
רבי יצחק ורבי אמי אמרי :כאילו שופך דמים שנאמר (ישעיהו נז,ה) הנֵ ֽ ָׁחמִּים בָׁ ֽ ֵא ִּ֔לים ֖תחת כ ֵ
ָׁל־ע֣ץ ר ֲע ָׁנ֑ן וכתיב התם
ה ְּׁסלָׁעִּ ֽים :אל תקרי שוחטי אלא סוחטי .רב אסי אמר :כאילו עובד עבודת כוכבים ,כתיב הכא (ישעיהו נז,ה) ֖תחת כ ֵ
ָׁל־ע֥ץ ר ֲע ָׁנ ֽן:
(דב' ראה יב,ב) על־הה ִּ ָׁ֤רים הָׁ ָֽׁרמִּים וְׁעל־הגְׁב ָׁ֔עֹות ו ְׁ֖תחת כ ֵ
[דברי מלכיאל מסכת נדה יג,א] ועל פי מה שכתבנו דהבטל מפריה ורביה כאילו עובד עכו"ם,

ֱֹלה֤ים ֲאח ִֵּרים ֹל֣ א תזְׁ ִּ֔כירּו ֹל֥ א יִּשָׁמ֖ע על־פִּ ֽיָך:
שם א ִּ
(לימוד ו) [שפתי כהן] (שמות משפטים כג,יג) ּוב ְׁ֛כל אֲשר־ָאמ֥רְׁ תִּ י ֲאלֵיכ֖ם ִּתש ֵ ָׁ֑מרּו וְׁ ֨ ֵ
ש ֵמרּו ,היה לו לומר מכל אשר אמרתי ,כי תשמרו היא לא תעשה ( ...טט :הפסוקים מלפני ואחרי פסוק זה בלשון יחיד)
כפי לשון הקרי ִּת ָׁ
ופסוק זה גם כן בא בלשון רבים לפי שכלל בו עשה ולא תעשה לזה קרי תִּ ָׁש ֵמרּו וכתיב תשמרו ,לומר אף על פי שהפרשה כולה בלשון
יחיד היא כלולה בעשה ולא תעשה ,ולזה בא הציווי שלא יפריד ביניהם שאם הפריד (בין העשה ובין הלא תעשה ומקיים רק אחד מהם)
ֱֹלה֤ים ֲאח ִֵּרים ֹל֣ א תזְׁ ִּ֔כירּו:
שם א ִּ
כאילו עבד עבודה זרה ,ולזה ְׁו ֨ ֵ

(לימוד ז) (לימוד ח) [שו"ת מים חיים חלק א סימן ב] שהרי אמרו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ,או כל המתגאה כאילו עבד
עבודה זרה ,והאם יעלה על הדעת לחייבו סקילה כאילו עבד עבודה זרה ממש ,אלא שיש בו צד הדומה לעבודה זרה וכו',
[בבלי שבת קה,ב] והתניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא ,שאמר משום רבי יוחנן בן נורי :המקרע בגדיו בחמתו,
והמשבר כליו בחמתו ,והמפזר מעותיו בחמתו  -יהא בעיניך כעובד עבודה זרה; שכך אומנתו של יצר הרע ,היום אומר לו עשה כך
ולמחר אומר לו עשה כך .עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד .אמר רבי אבין :מאי קראה – (תהלים פא,י) ֹלֽא־יִּהְׁי֣ה ָ֭ ְׁבָך ֵא֣ל ָׁז֑ר
וְֹׁל֥ א ֝ ִּתשְׁתח ֲ֗וה ל ְֵׁא֣ל נֵכָׁ ֽר :איזהו אל זר שיש בגופו של אדם  -הוי אומר זה יצר הרע - .לא צריכא ,דקא
כעובד דקא [רמב"ם דעות פ"ב ,ה"ג]  ...ולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח ,ועוד אמרו שכל המגביה לבו כפר בעיקר שנאמר
ֱֹלהיָך ... ,אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים,
(דב' עקב ח,יד) ו ָׁ ְׁ֖רם ְׁלבָׁבָ֑ך ו ְָׁׁשֽכ ְׁח ָׁת את־ה֣ ' א ֔
[בבלי סוטה ד,ב] א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי :כל אדם שיש בו גסות הרוח  -כאילו עובד עבודת כוכבים ,כתי' הכא:
ְֹׁלא־תָׁב֤יא תֽ ֹו ֵעבָׁה אל־ב ֵ֔יתָך .ורבי יוחנן דידיה אמר :כאילו כפר
ִּ
ּה־ל֑ב ָׁי ֥ד ֝ ְׁל ָׁ֗יד ֹל֣ א יִּנ ָֽׁקה ,:וכתיב התם( :דב' עקב ז,כ"ו) ו
תֹועֲב֣ת ָ֭ה' כָׁל־גְׁב ֵ
ֱֹלהיָך וגו'.
בעיקר ,שנאמר( :דב' עקב ח,יד) ו ָׁ ְׁ֖רם ְׁלב ָׁ֑בָך ו ְָׁׁשֽכחְׁתָׁ את־ה֣ ' א ֔

(משלי טז,ה)

(לימוד ט) [בבלי כתובות סח,א] ותני רבי חייא בר רב מדיפתי ,רבי יהושע בן קרחה אומר :כל המעלים עיניו מן הצדקה  -כאילו עובד
עבודת כוכבים ,כתיב הכא( :דב' ראה טו,ט) ה ָׁ ִּ֣שמר ל ְָׁ֡ך פן־יִּהְׁי֣ה דָׁ בָׁר עִּם־ ְׁל ָׁבב ְָׁ֨ך ְׁבל ִַּּ֜יעל וגו' ,וכתיב התם( :דב' ראה יג,יד) יָׁצ ְׁ֞אּו ֲאנ ִּ ָׁ֤שים
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֱֹלה֥ים ֲאח ִּ ֵ֖רים ֲא ֥שר ֹלא־י ְׁדעְׁתֽם :מה להלן עבודת כוכבים ,אף כאן עבודת
ֵאמר נֵ ְׁל ָׁ֗כה וְׁנעב ְָׁׁד֛ה א ִּ
ִּירם ל ֑
בְׁנֵ ֽי־ ְׁבלִּיעל ִּמק ְִּׁר ֔בָך וי ִּד֛יחּו את־ישְׁבֵ ֥י ע ָׁ ֖
כוכבים.
[רמב"ם מתנות עניים פ"י ,ה"ג] כל המעלים עיניו מן הצדקה הרי זה נקרא בליעל כמו שנקרא עובד עכו"ם בליעל,
(לימוד י) [כתב עת נזר התורה יג ,תשס"ו ,פז– קכד] [תוספתא ע"ז פ"ד,ה"ה] דרש דוד כל המניח ארץ ישראל בשעת שלום ויוצא
כאילו עובד עכו"ם שנאמר (ירמיהו לב,מא) ּונְׁטע ְׁ֞תִּ ים ב ָָׁׁא֤רץ הזאת בא ֱ֔מת ְׁבכָׁל־ל ִּ ִּ֖בי ּו ְׁבכָׁל־נפ ְִּׁשֽי :וכן הלשון בתו"כ
[יערות דבש חלק ב דרוש ה] וכבר אמרו [כתובות קו ב] כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עכו"ם,
(לימוד יא) [רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת יבמות ו,א] בפשטות דין המחלל שבת בפרהסיא כאילו עובד עכו"ם ונעשה
מומר לכהת"כ (לכל התורה כולה) חל רק כשהגברא עשה מלאכה בשבת,
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.10

שמות יתרו יח,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ה֣לָךֵ֥֣ פֶ סֶ ל֣֣וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֔ה
ֲשׂ ְ
שמות יתרו כ,ד :טעם תחתון לא-תַ ע ֨ ֶ
תּחַ ת֣לָ ָ ָֽא ֶרץ׃
וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים֣מ ַ ֵ֥
א ֲֶשׁ֤ר֣בַּ שָּׁ מַ ים֣֣מ ֔ ַמּעַ ל֣וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בָּ ָ ֶ֖א ֶרץ֣מ ָתּ֑חַ ת

בטעם תחתון

[מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פ"כ,ד]
ֲשׂה֣יכול צורת אדם ת"ל (דב' וא' ד,טז) ת ְׁב ִּנ֥ית ז ָָׁׁכ֖ר ֥אֹו
ֲשׂה֣ שמא תאמר אעשה צורה ואעבוד אותה ת"ל לא-תַ ע ֶ֣֨
(שמ' ית' כ,ד) לא-תַ ע ֨ ֶ
ָׁל־עץ יכול צורת דג ת"ל (דב'
נְׁקֵבָׁ ֽה יכול צורת אבן ת"ל (וי' בהר כ"ו,א) וְׁא֣בן מ ְׁ
ש ִּ֗כית יכול צורת עץ ת"ל (דב' שפ' טז,כא) ֹלֽא־תִּ ט֥ע לְָׁך֛ ֲאש ָׁ ֵ֖רה כ ֵ ֑
שפ' ד,יח) ת ְׁב ִּנ֛ית כָׁל־דָׁ גָׁ ֥ה יכול צורת עוף ת"ל (דב' שפ' ד,יח) ֲא ֥שר תָׁע֖ ּוף בשָׁמָׁ ֽי ִּם יכול צורת בהמה ת"ל (שם) ת ְׁב ִּ֕נית כָׁל־ ְׁבה ָׁ ֵ֖מה יכול צורת

מלאכים ת"ל א ֲֶשׁ֤ר֣בַּ שָּׁ מַ ים֣֣מ ֔ ַמּעַ ל֣יכול תהום וחושך ת"ל וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים֣מ ַ ֵ֥תּחַ ת֣לָ ָ ָֽא ֶרץ יכול הבוביא (בבואה במים או במראה) ת"ל
וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים֣יכול צורת סרסרוירין (מין שד שבמים ,או צורות המצטירות בדעתו של אדם הנראים לעינינו בחושך) ת"ל וַ ָֽא ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים֣יכול
ה֣לָךֵ֥֣ מלמד שכל העושה ע"ז לעצמו עובר
ֲשׂ ְ
שּׂא ע ֵַּ֜יניָך הש ָׁ֗מיְׁמָׁה .לא-תַ ע ֨ ֶ
צורת חמה ולבנה כוכבים ומזלות ת"ל (דב' שפ' ד,יט) ּופן־ ִּת ֨ ָׁ
ֲשׂה֣ומשום ְלָךֵ֥֣ .פֶ סֶ ל֣֣אין לי אלא פסל כשהוא אומר וְ כָ לְ -תּמוּ ָנ֔ה לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות.
משום שתים משום לא-תַ ע ֨ ֶ
א ֲֶשׁ֤ר֣בַּ שָּׁ מַ ים֣֣לרבות שמים עצמם .מ ֔ ַמּעַ ל֣לרבות מלאכי שרת וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַ ֶ֖מּים֣לרבות הרים וגבעות נחשים ועקרבים .מ ַ ֵ֥תּחַ ת לרבות
את התהומות .וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים֣לרבות את חיות הים ואת הדולפנין .מ ַ ֵ֥תּחַ ת לרבות את השלשולין .לָ ָ ָֽא ֶרץ לרבות ארץ עצמה .כשהוא
אומר כָ לְ -תּמוּ ָנ֔ה לא בדמותן ולא בדמות בבואה שלהן ולא בדמות חיות רעות ולא בדמות חיות שלמעלה אם סופינו לרבות כולן מה
ת"ל פֶ סֶ ל֣֣ אלא אם אתה עושה כן נמצאת פוסל עולם ממני והריני פוסל עולם ממך.
מּים – מרכא טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב כנאמר ב[-מכדרשב"י]  ...יכול הבוביא (בבואה
ֲשׁר֣בַּ ַ ֶ֖
(שמ' ית' כ,ד) וַָֽ֣א ֶ ֵ֥
במים או במראה) ת"ל וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים֣יכול צורת סרסרוירין (מין שד שבמים ,או צורות המצטירות בדעתו של אדם הנראים לעינינו בחושך)
ת"ל וַָֽ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣בַּ ַמֶּ֖ים  ,לרבות הרים וגבעות נחשים ועקרבים .לרבות את חיות הים ואת הדולפנין.
(שמ' ית' כ,ד) מ ַ ֵ֥תּחַ ת – מרכא בתפקיד רבוי בלי קשר לסלוק שאחריו כנאמר ב[-מכדרשב"י] לרבות את התהומות ... .את השלשולין.

(שמ' ית' כ,ד) מ ַ ֵ֥תּחַ ת֣לָ ָ ָֽא ֶרץ – מרכא מרבה ,סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות ,הגבל עצמך מעשיית כל הנמנים בפסוק כדי שלא תהיה
פוסל עולם ממני והריני פוסל עולם ממך ,כנאמר ב[-מכדרשב"י] .
שּׂא ע ֵַּ֜יניָך הש ָׁ֗מיְׁמָׁה
(דב' שפ' ד,יט) ּופן־תִּ ֨ ָׁ
שּׂא ע ֵַּ֜יניָך  -להסתכל בדבר ולתתע לב לשוב לטעות אחריהם:
[רש"י] (דב' שפ' ד,יט) ּופן־ ִּת ֨ ָׁ
[שפת"ח ע] דק"ל מה דכתיב (דב' שפ' ד,יט) ּופן־תִּ ֨ ָׁשּׂא ע ֵַּ֜יניָך וגו' משום דנושא עיניו לשמים משום הכי יבא לעבוד אותם .לכן פירש
שּׂא ע ֵַּ֜יניָך לדרוש עזר וישע וכמו "אשא עיני אל ההרים" אך יתפרש כמו
להסתכל כו'[ :עיקר שפת"ח] ולא יתפרש (דב' שפ' ד,יט) ּופן־ ִּת ֨ ָׁ
"שאו מרום עיניכם" פירוש להסתכל ולהתבונן.
שּׂא – מקף בורר בין משמע הרמת עיניים כפשוטו הסתכלות והתבוננות ,ובין דרישה באסטרולוגין [ב"ר וישב פז,ד]
ּופן־ ִּת ֨ ָׁ
שּׂא ע ֵַּ֜יניָך – קדמא ואזלא כעין כלל בדרישה באסטרולוגין המנחשים ע"פ הש ָׁ֗מיְׁמָׁה – רביע עם ארבע פרטים כנאמר
(דב' שפ' ד,יט) ּופן־ ִּת ֨ ָׁ
ב[-מכדרשב"י] צורת חמה ולבנה כוכבים ומזלות  ,ומתוך כך ח"ו יבוא לעבוד את הגופים האלה.
֑ם – טעם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפחא מונח אתנח
שמות יתרו כ,הָֽ :לא-ת ְשׁתַּ חֲ ֶ ֵ֥וָֽ֣֖ה֣לָ ֶהֶ֖ם֣וְ ֣לא֣תָ֣עָ ְבד ֣
ים֣לשׂנְ ָ ָֽאָֽ֑֖י׃
ְ
שׁים֣וְ עַ ל-רבּ ֶ֖ע
בת֣עַ ל-בָּ נֵ֛ים֣עַ ל-שׁלּ ֵ֥
עֹו ֨ן֣אָ ֹ֧
֔א֣פּקד֣ ֲ
כּ֣י֣אָ נ ֞כי֣ה֤֣'֣אֱֹלהֶ יָך֣א ֣ל֣קַ ָנּ ֠

ַאחר ִּכ֤י ה' ק ָׁנ֣א ש ְׁ֔מֹו אֵ ֥ ל ק ָׁנ֖א הּֽוא:
שמות תשא לד,ידִּ :כ֛י ֹל֥ א תִּ ֽשְׁתחֲו֖ה ל ְֵׁא֣ל ֵ ֑
שע ֔ ָֽׁריָך:
ֲשר ִּב ְׁ
ְׁדְָׁך ואֲמָׁ ַּ֜
שמות יתרו כ,י :וְׁיֹום ה ְׁ
ֽתְָׁך ּובְׁהמ ְׁ֗֔תָך ְׁוג ְֵׁר ֨ ָ֖ך א ֣
ֱֹלהיָך ֹ֣ל ֽא־תע ֲ֣֨שה כָׁל־ ְׁמלָׁא ַּ֡֜ ָׁכה א ָׁ ֣תה׀ ּו ִּבנ ְָׁ֣ך ֽ־ּו֠ ב ִּ֗תָך עב ֨ ֤
שבִּי ַּ֔֜ ִּעי ש ָׁ ֣ב֖ת׀ לה֣ ' א ֔ ֑
שמות ויקהל לה,גֹ :לא־תְׁ ב ֲע ֣רּו ֵ֔אש ב ְׁ֖כל משְׁבֽתֵ יכ֑ם ְׁב ֖יֹום השבָׁ ֽת :פ
֑ם֣בּיֶֹ֖ום֣הַ שַּׁ ָ ָֽבּת :נאמר "כל דבר שהיה בכלל וצא מן הכלל ללמד לא על עצמו
יכ ְ
שׁ֣בּ ֶ֖כל֣מ ְשׁ ָֽבת ֶ
וּ֣א ְ
א־תבַ ע ֲ֣ר ֔
על הפסוק (שמ' ויק' לה,ג) ל ְ
יצא ללמד אלא ללמד על הכלל כולו יצא" .מזה למדו שחייב על כל אחת מל"ט מלאכות שעשה בהעלם אחד .ולגבי עבודה זרה עיין
[ירושלמי נזיר פ"ו,ה"א] רבי זכאי סובר זיבח וקיטר וניסך בהעלם אחד חייב על כל עבודה ,ורבי יוחנן חולק.
עיין [רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א] וזה לשונו :המשתחוה לע"ז וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת חייב ארבע חטאות,
היינו [רמב"ם שם] פסק כרבי זכאי (אף שרבי זכאי לא הזכיר את המשתחוה ,אבל זה כלול) .אמנם המעיין ב[-בבלי סנהדרין סב,א] יראה
איפכא ,וז"ל :תני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן :זיבח וקיטר וניסך והשתחוה בהעלם אחד  -אינו חייב אלא אחת .אמר ליה (ר' יוחנן לר'
זכאי) :פוק תני לברא (צא ולמד כך בחוץ ,במשמע תמחוק דבריך)! ז"א שבבבלי מובאת דעת ר' יוחנן שחייב על כל אחת ואחת מארבע פעולות
שעשה בהעלם אחד.
ורב יוסף סבר כר' יוחנן ורב אמי סבר כר' זכאי (בבבלי) ,וכתב ה[-כסף משנה שם ברמב"ם שג' ז,א] אביי דבתראה פליג עליי על רב
אמי ,הילכך קי ם ליה הלכתא כר' יוחנן .והנה בסוגיה בירושלמי מובאים ארבעה טעמים מדוע בע"ז לא חשיב כ"דבר שהיה בכלל וצא מן
הכלל ללמד לא על עצמו יצא ללמד אלא ללמד על הכלל כולו יצא".
אכָ ִׁ֜ה בפר' יתרו ,והפסוק
ל־מלָ ֡
ְ
(טעם א) רבי זעירא בשבת כלל (כתוב) במקום אחד ופרט במקום אחר (הפסוק (שמ' ית' כ,י) ֣ ָֽלא־תַ ע ֲֶשׂ֣֨ ֣ה֣כָ
וּ֣אשׁ שהוא הפרט נאמר במקום אחר ,פר' ויקהל ,לכן נחשב הפרט "דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על
א־תבַ ע ֲ֣ר ֔
(שמ' ויק' לה,ג) ל ְ
֑ם ומבאר רבי
עָבד ֣
לא֣תָ ְ
הם֣וְ ֣
חֲוָֽ֣֖ה֣לָ ֶ ֶ֖
הכלל" לעומת זאת בע"ז הווי כלל שהוא בצד פרט שהכל נאמר בפסוק אחד (שמ' ית' כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ֶ ֵ֥
ַאחר כיוון שאין את למד מצידו אפילו ממקום אחר.
זעירא אף על פי שגם בע"ז נאמר פרט במקום אחר (שמ' תשא לד,יד) ִּכ֛י ֹל֥ א תִּ ֽשְׁתחֲו֖ה ל ְֵׁא֣ל ֵ ֑
(טעם ב) [ירושלמי שם] חברייא אמרי בשבת כלל ואח"כ פרט ובע"ז פרט ואח"כ כלל (חברייא סוברים אין הבדל בין פרט באותו מקום
ובין פרט במקום אחר ) אלא כיוון שהפרט בע"ז נאמר לפני הכלל (ב(-שמ' ית' כ,ה)) לא דרשינן "דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על
הכלל" ואף שגם בע"ז נאמר פרט לאחר הכלל (ב(-שמ' תשא לד,יד)) אך כיוון שב(-שמ' ית' כ,ה) הקדים פרט לכלל לא דרשינן באופן של "דבר
שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל"
(טעם ג) [ירושלמי שם] ר' יוסי אמר בשבת כלל בעבודתה ופרט בעבודתה ,ובע"ז כלל בעבודתה ופרט למלאכת הגבוה .פירוש בשבת
בין הכלל לא תעשה כל מלאכה ובין הפרט לא תבערו אש נאמרו באותו ענין של איסור מלאכה בשבת .לכן נחשב הפרט "כדבר שיצא מן
֑ם נאמר על עבודה
עָבד ֣
הכלל ומלמד על הכלל" .אך בע"ז הכלל והפרט עוסקים בשני מינים שונים של עבודה .שהכלל (שמ' ית' כ,ה) וְ ֣לא֣תָ ְ
שדרך העובדים לעשותה לע"ז זו ואילו הפרט נאמר על עבודת השתחוואה שהיא ממלאכות הגבוה מין העבודות שעושים לה' ואע"פ
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שהשתחואה אינה עבודה ממש לגבוה ,מכל מקום דרך כבוד היא לעשותה בבית המקדש ועבודה כזאת כשנעשית לע"ז חייבים עליה אף
שאין דרך ע"ז זאת (כגון מרקוליס) לעבדה בכך .כיוון שהפרט אינו ממינו של הכלל אינו נחשב כדבר שיצא מן הכלל.
(טעם ד) [ירושלמי שם] רבי מנא אמר הבערה שלא לצורך יצאת (שהרי הבערה היא בכלל לא תעשה כל מלאכה וכיוון שהפסוק מיותר
דורשים אותו במידת "דבר שיצא מן הכלל") אבל השתחוויה לצורך יצאת ללמד על עצמה שאינה מעשה (כלומר הכתוב לא תשתחוה להם
אינו מיותר שהוצרך לגופו ללמדנו שאף השתחואה לע"ז חייבים עליה אע"פ שאינה מעשה גמור וכיוון שהוצרך הכתוב לגופו אז אין
ֱֹלהים ָׁיֽח ָׁ ֳ֑רם ִּבלְׁתִּ ֥י ל ֖ה'
דורשים אותו במידת "דבר שיצא מן הכלל") .מביא הירושלמי ברייתא המסייעת לרבי מנא (שמ' מש' כב,יט) זבֵ ֥ח ָׁלא ִּ ֖
לְׁבדֽ ֹו :יצאת זביחה ללמד על הכל( .שזביחה יצאה מן הכלל ללמד שכל עבודה הנעשית בפנים חייבים עליה כשהיא נעשית לע"ז אפילו
שאין דרך לעובדה בכך)(.המשך הברייתא) והשתחואה ללמד על עצמה שאינה מעשה (ואע"פ כן חייבים עליה) .שואלת הברייתא או
חלף (אולי נאמר שהשתחואה היא זו שיצאה ללמד על הכלל) משיבה הברייתא דבר שהוא מעשה מלמד דבר שאינו מעשה אינו מלמד.
ֶ֖ם (לע"ז) לא נדרש במידת "דבר שיצא מן הכלל"
ע"כ ארבעה טעמים מדוע (שמ' ית' כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ח ֶ ֲֵ֥וָֽ֣֖ה֣לָ ֶה ֣
(המשך [ירושלמי שם]) אמר ר' ירמיה הבערה לצורך יצאת ללמד על בתי דינים שלא יהיו יושבים בשבת ,מה טעם? נאמר כאן (שמ' ויק'

יכם ב ְׁ֖כל מֹושְׁבתֵ יכ ֽם :מה מושבות
לה,ג) ֹלא־תְׁב ֲע ֣רּו אֵ֔ ש ב ְׁ֖כל משְׁבֽתֵ יכ֑ם ונאמר להלן במ' מס' לה,כט) ְׁוהָׁי֨ ּו אֵ ֧לה לָׁכ֛ם ְׁלחֻק֥ת ִּמש ָׁ ְׁ֖פט לְׁדרתֵ ֑
שנאמר להלן (במ' מס' לה,כט) בתי דינים אף מושבות שנאמר כאן (שמ' ויק' לה,ג) הכתוב מדבר( .אם כן הפסוק (שמ' ויק' לה,ג)

ֹלא־תְׁ בע ֲ֣רּו ֵ֔אש מלמד שאסור להבעיר אש בשבת אף לצורך מיתת בית דין כי מצוות בית דין אינה דוחה את השבת .נמצא שהפסוק

(שמ' ויק'

לה,ג) ֹלא־תְׁ בע ֲ֣רּו ֵ֔אש הוצרך לגופו וכיצד הוא נדרש במידת יצא מן הכלל?) .עונה [ירושלמי שם] אמר רבי שמואל בר רב דומא מכיון
דתימר לצורך יצאת כמי שיצאת שלא לצורך ודבר שיצא שלא לצורך מלמד ( .עיין במפרשי הירושלמי שנדחקו לפרש מימרא זאת,

ונראה לומר (שמ' ויק' לה,ג) ֹלא־תְׁ בע ֲ֣רּו ֵ֔אש – זקף-קטן רומז לשני לימודים (א) שלא דנים בשבת( ,ב) כל דבר שיצא מן הכלל יצא ללמד על
הכלל כול ו ,ונשארנו עם הלימוד הידוע שהכערה בשת לחלק יצאת וללמד שחייב על כל מלאכה ומלאכה שעשה בשבת בהעלם אחד)
ֶ֖ם ה[-ירושלמי שם] נוטה מארבעה טעמים לומר שהשתחואה לאו לחלק יצאה אם עשה
חֲוָֽ֣֖ה֣לָ ֶה ֣
אבל לגבי הכתוב (שמ' ית' כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ֶ ֵ֥
הרבה עבודות לע"ז בהעלם אחד ויהיה חייב אחד כר' יוחנן ב[-ירושלמי שם] ואילו ב -ב[-בבלי סנהדרין סב,א] מובא דעת ר' יוחנן כפסק
[רמב"ם] שחיב על כל מעשה שעשה בהעלם ידיעה.
והטעמים בקצרה הם( :א) בשבת כלל במקום אחד ופרט במקום אחר (ב) בשבת כלל ואח"כ פרט (ג) בשבת כלל בעבודתה ופרט בעבודתה
(ד) בשבת הבערה שלא לצורך עצמה יצאת אלא לחלק יצאת .וה [-רמב"ם שגגות פ"ז,ה"א] פסק כר' יוחנן בבלי שדרשינן (שמ' ית' כ,ה)
ם לחלק יצאת כמו שמצינו שהבערה לחלק יצאה .ובבלי אין התיחסות לטעמים המובאים בירושלמי שהשתחואה לא
ה֣
חֲוָֽ֣֖ה֣לָ ֶ ֶ֖
ָֽלא-ת ְשׁתַּ ֶ ֵ֥
לחלק יצאת.
֑ם – טעם עליון מקף מונח זרקא מונח סגול ,אפשר שלהסבר תבנית זאת מתאים הפסק הבא
עָבד ֣
לא֣תָ ְ
(שמ' ית' כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ח ֶ ֲֵ֥וָֽ֣֖ה֣לָ ֶהֶ֖ם֣וְ ֣
[רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א] וזה לשונו :המשתחוה לע"ז וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת חייב ארבע חטאות ,וכן אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן
למרקוליס בהעלם אחת ,חייב שתים ,וכן כל כיוצא בזה יהא חייב על כל עבודה ועבודה ,במה דברים אמורים בשהזיד בע"ז ושגג בעבודות אלו,
אבל אם הזיד בעבודות אלו ושגג בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת ,כיצד ידע שזו ע"ז ושאסור לעובדה אבל לא ידע שההשתחויה והניסוך עבירה
והשתחוה וניסך חייב שתי ם ,ידע שאלו עבודות הן ואסור לעבוד בהן לאל אחר ולא ידע שזו ע"ז לפי שלא היתה של כסף וזהב ועלה על דעתו שאין
קרויין ע"ז אלא של כסף וזהב ועבדה בכל העבודות אינו חייב אלא חטאת אחת.
֑ם – טעם עליון מקף מונח מרבה לימודים בתבנית הבאה ,זרקא מונח סגול בתפקיד
עָבד ֣
לא֣תָ ְ
(שמ' ית' כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ח ֶ ֲֵ֥וָֽ֣֖ה֣לָ ֶהֶ֖ם֣וְ ֣
מוסיף על הענין ממין הענין או גורע ממין הענין מהענין שבו עוסק .הזיד בעבודות ושגג בע"ז חייב חטאת אחת (היינו גורע מהחיוב).
֑ם –זרקא
עָבד ֣
לא֣תָ ְ
הזיד בע"ז ושגג בעבודות חייב על כל עבודה ועבודה (מוסיף על החיוב) .אפשר כי טעם מונח שבאמצע֣לָ ֶהֶ֖ם֣וְ ֣
מונח סגול ,מחלק בין מצב שוגג ובין מזיד בעבודות.
֑ם – טעם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפחא מונח אתנח
שמות יתרו כ,הָֽ :לא-ת ְשׁתַּ חֲ ֶ ֵ֥וָֽ֣֖ה֣לָ ֶהֶ֖ם֣וְ ֣לא֣תָ עָ ְבד ֣
ים֣לשׂנְ ָ ָֽאָֽ֑֖י׃
ְ
שׁים֣וְ עַ ל-רבּ ֶ֖ע
בת֣עַ ל-בָּ֣נֵ֛ים֣עַ ל-שׁלּ ֵ֥
עֹו ֨ן֣אָ ֹ֧
֔א֣פּקד֣ ֲ
כּ֣י֣אָ נ ֞כי֣ה֤֣'֣אֱֹלהֶ יָך֣א ֣ל֣קַ ָנּ ֠

ְַׁארצ ְׁ֔כם לְׁהִּ ֽשְׁתחֲֹו֖ ת עָׁל֑י ָׁה ִּכ֛י ֲא ִּנ֥י
ש ִּ֗כית ֹל֤ א תִּ תְׁ נּו ב ְׁ
[בבלי מגילה כב,ב] (וי' בהר כו,א) ֹלֽא־תע ֲ֨שּו ל ַָּׁ֜כם ֱאלִּי ִּ֗לם ּופ֤סל ּומ ֵצבָׁה ֹלֽא־ת ִּ ָׁ֣קימּו ל ָׁ֔כם וְׁא֣בן מ ְׁ
ה֖ ' אֱֹל ֵהיכ ֽם :גופא ,רב איקלע לבבל בתענית צבור .קם קרא בספרא ,פתח  -בריך ,חתם  -ולא בריך .נפול כולי עלמא אאנפייהו  -ורב לא
ְַׁארצ ְׁ֔כם
ש ִּ֗כית ֹל֤ א תִּ תְׁ נּו ב ְׁ
נפל על אנפיה .מאי טעמא רב לא נפיל על אפיה?  -רצפה של אבנים היתה .ותניא( :וי' בהר כ"ו,א) וְׁא֣בן מ ְׁ
ְׁלהִּ ֽשְׁתחֲֹו֖ ת עָׁל֑י ָׁה ,עָׁל֑י ָׁה אי אתה משתחוה בארצכם ,אבל אתה משתחוה על אבנים של בית המקדש .כדעולא ,דאמר עולא :לא אסרה
עָׁל֑י ָׁה – אתנח מגביל איסור השתחויה דווקא על רצפה של אבן משכית ,אבל לא על תחתית אחרת
תורה אלא רצפה של אבנים בלבד.
רצפה [רמב"ם עבודה זרה פ"ו,ה"ו] ([בבלי שבועות טז,ב] כמויכרעו) מצבה שאסרה תורה היא בנין שהכל מתקבצין אצלה ואפילו

לעבוד את ה' שכן היה דרך עובדי כוכבים ,שנאמר ולא תקים לך מצבה ,וכל המקים מצבה לוקה ,וכן אבן משכית האמורה בתורה אף
ְַׁארצ ְׁ֔כם לְׁהִּ ֽשְׁתחֲֹו֖ ת עָׁל֑י ָׁה מפני שהיה דרך עובדי
ש ִּ֗כית ֹל֤ א תִּ תְׁנּו ב ְׁ
על פי שהוא משתחוה עליה לשם לוקה שנאמר (וי' בהר כ"ו,א) וְׁא֣בן מ ְׁ
כוכבים להניח אבן לפניה להשתחות עליה ,לפיכך אין עושין כן לה' ,ואינו לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן ונמצא כולו מוטל
עליה שזו היא השתחויה האמורה בתורה.

ֶ֖ם – טעם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפחא ,מקף בורר בין השתחוואה שהיא לה' על רצפת אבן בעזרה
(שמ' ית' כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ח ֶ ֲֵ֥וָֽ֣֖ה֣לָ ֶה ֣
של בית המקדש בפישוט ידים ורגלים ,ובין השתחוואה שאינה כך ולא חייב עליה.
ֶ֖ם – טעם תחתון (סלוק) מקף מרכא טפחא ,בתפקיד כעין סמוכים כעין מידה כ"ב וכ"ג מל"ב מידות,
(שמ' ית' כ,ה) ָֽלא-ת ְשׁתַּ ח ֶ ֲֵ֥וָֽ֣֖ה֣לָ ֶה ֣
מכתוב שחבירו מלמד עליו או הוא מלמד על חבירו .בסיפא של (שמות יתרו כ,ד) נמנו עצמים ורוחות שעלולים להיעבד ,והשתחוואה
להם כמו להבדיל לה' בעזרת ביה"מ בפישוט ידים ורגלים ,אפילו אינה עבודת אותו ע"ז מחייבת חטאת ובזדון מיתת בי"ד.
֠פּקד – תלשא בתפקיד לימוד אלפניו ולאחריו .אלפניו בתפקיד העלם (עקירת) ידיעה = שגגה לכתוב לפניו,
כּ֣י֣– מונח מרמז ללמוד יותר מפעם אחת את התבנית הבאה אָ נ ֞כי֣ה֤֣'֣אֱֹלהֶ יָך֣א֣ל֣קַ ֔ ָנּא –גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-
קטן מרמז לשני לימודים ,בסה"כ יש כאן יותר משני לימודים.
בתבנית אָ נ ֞כי֣ה֤֣'֣אֱֹלהֶ יָך֣ גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר( .לימוד א) אינו לוקה על השתחואה שלא כמו
לה' בעזרת ביה"ק( ,.לימוד ב) מוצע לומר ע"פ [רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א] שב[-ירושלמי נזיר פ"ו,ה"א] לר' יוחנן הזיד בעבודות
אלו ושגג (= בהעלם ידיעה) בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת (עד כאן להקל) ,ואילו ב[-בבלי סנהדרין סב,א] לר' יוחנן הזיד בע"ז
ושגג (= בהעלם ידיעה) בעבודות אלו ,מאחת עד כולם שחיטה ,קבלה,הולכה ,זריקה ,והשתחואה ,ועבודה המיוחדת לע"ז שהזיד בה.
ורבי זכאי סובר להפך מר' יוחנן.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

108/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.11

שמות משפטים כא,א (התש"פ)(בהשתתפות נחלת יעקב)

֑ים֣שׁנַ ֶַֽ֖ים֣יְ שַׁ לָּֽם֣:ס
ְ
ד־שֶׂ֖ה֣חַ יּ
ֶ
א֣בי ִָׁ֜דֹו֣הַ גְּ נ ָ֗בה֣משֹּׁ֧ ֹור֣עַד־חֲמֵ֛ ֹור֣עַ
גנב שמות משפטים כב,גָֽ :אם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צ ְ
ף֣אֹו־כלים֣ל ְשׁ ֔מר֣וְ גֻנַּ ֶ֖ב֣מבּ֣ית֣הָ א֑ישׁ֣אם־ימָּ צֵ֥א֣
הוּ֣כּ֤סֶ ָֽ
ֶ
֣֩אישׁ֣אֶ ל־ר ִׁ֜ע
שומר חנם ומישהו אחר גנב שמות משפטים כב,וָֽ :כּי־יתּן ֨
ֵ֥ם֣שׁנָ ַָֽֽים֣ ֣:
הַ גַּנָּ ֶ֖ב֣יְ שַׁ לּ ְ
אם־ימָּ צֵ֥א – מקף כרב-מצב (א) נמצא והודה לפני שבאו עדים משלם קרן בלבד (ב) נמצא ולא הודה עד עדות העדים משלם כפל
ם־לא֣שָׁ ַלֵ֛ח֣
ֵ֥
ל־האֱֹלה֑ים֣א
ָ ָֽ
בּית֣אֶ
ב֣בּעַ ל־הַ ַ ֶ֖
ם־לא֣ימָּ צא֣הַ ַגּ ָנּ֔ב֣וְ נקְ ַ ֵ֥ר ַ ָֽ
֤
שומר חנם וטוען שמישהו אחר גנב שמות משפטים כב,ז :א
י ֶָ֖דֹו֣בּ ְמ ֶלֵ֥אכֶ ת֣רעָֽהוּ֣ :
ם־לא – מקף כרב-מצב (א) לא נמצא והודה (ב) לא נמצא ולא הודה עד עדות העדים משלם כפל (ג) לא נמצא ונשבע (ד) לא נמצא
֤
א
ושילם קרן ,ואם אח"כ ימצא הגנב הכפל קנוי לשומר (ה) לא נמצא ורצה לשלם ,ונמצא הגנב ,הכפל קנוי לשומר וישלם קרן לבעל הבית.
ל־האֱֹלה֑ים – מקף כרב-מצב קריבה אל-האלהים( :א) לדין לפרעון ממון (ב) לשבועה .כאן לשבועה.
ָ ָֽ
אֶ

אחד מנושאי הפסוק הוא טוען טענת גנב שמות משפטים כב,ח:

ל־שׂה֣עַ ל־שַׂ ְל ִׁ֜ ָמה֣עַ ל־֣כָּ ל־אֲב ָ ֗דה֣א ֲֶשׁ֤ר֣יאמַ ר֣כּי־ה֣ וּא֣ ֶז֔ה ֣
ֶ֨
חמֹור֣עַ
ל־שֹׁור֣עַ ל־ ֠ ֲ
֡
ר־פּשַׁ ע֣עַ
ֶ֡
ל־דּבַ
ַעָֽל־כָּ ְ

ם֣לרעָֽהוּ֣:ס (חידוש שגם הנפקד הטוען טענת גנב (שנגנב
ֱֹלהים֣יְ שַׁ לֵּ֥ם֣ ְשׁנַ ֶַֽ֖י ְ
יה֑ם֣א ֲֶשׁ֤ר֣י ְַרשׁיעֻ ן֣א ֔
ר־שׁנ ֶ
ְ
א֣דּבַ
ָב ְ
ֱֹלהים֣י ֶ֖
֚ד֣הא ֔
֣עַ ָ ָֽ
ממנו) והוא גנבו ישלם כפל)
[בבלי בבא קמא סג,ב] (הגמרא מנתחת את המשנה הנ"ל) קתני מיהא( :הנפקד) בטוען טענת גנב  -דמשלם תשלומי כפל ,אבל בטוען טענת

אבד  -לא משלם תשלומי כפל (רק קרן) ,ואפי' טוען טענת גנב ,בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל ,אבל שלא בשבועה אינו משלם
תשלומי כפל (קודם שנשבע באו עדים והעידו שגנב משלם רק קרן) ,מנהני מילי?
[בבלי בבא קמא סג,ב] (שמ' מש' כב,ו) ימָּ ֵ֥צא֣הַ גַּנָּ ֶ֖ב  -בטוען טענת גנב הכתוב מדבר; אתה אומר :בטוען טענת גנב ,או אינו אלא בגנב
ם־לא֣ימָּ צא֣הַ ַגּ ָנּ֔ב ,בטוען טענת גנב הכתוב מדבר .תניא אידך( :שמ' מש' כב,ו) אם־ימָּ צֵ֥א֣הַ גַּנָּ ֶ֖ב -
֤
עצמו? כשהוא אומר( :שמ' מש' כב,ז) א
ם־לא֣י֣מָּ צא֣הַ ַגּ ָנּ֔ב -
֤
בגנב עצמו הכתוב מדבר; אתה אומר :בגנב עצמו ,או אינו אלא בטוען טענת גנב? כשהוא אומר( :שמ' מש' כב,ז) א
הרי טוען טענת גנב אמור ,הא מה אני מקיים (שמ' מש' כב,ו) אם־ימָּ צֵ֥א֣הַ גַּנָּ ֶ֖ב? בגנב עצמו הכתוב מדבר .דכולי עלמא מיהת( :שמ' מש'
ם־לא֣ימָּ צא֣כמה שאמר,
֤
ם־לא֣ימָּ צא֣הַ ַגּ ָנּ֔ב – ב(שומר חנם ה) טוען טענת גנב כתיב ,מאי משמע? אמר רבא( :שמ' מש' כב,ז) א֣
֤
כב,ז) א
ל־האֱֹלה֑ים  -לשבועה; אתה
ָ ָֽ
ב֣בּעַ ל־הַ ַבֶּ֖ית֣אֶ
אלא שהוא עצמו גנבו  -ישלם שנים .ומנלן דבשבועה? דתניא( :שמ' מש' כב,ז) וְ נ ְק ַ ֵ֥ר ַ ָֽ
֣ת֣ה'֣תּ ְהיֶה֣בּ ֣ין֣
אומר :לשבועה ,או אינו אלא לדין (ע"פ רש"י :פרעון כספי)? נאמר שליחות יד למטה (רש"י :בשומר שכר (שמ' מש' כב,י) ְשׁ ֻב ַע ֗
ם־לא֣שָׁ ַלֵ֛ח֣י ֶָ֖דֹו) ,מה
ֵ֥
אֱֹלהים֣א
֑
ל־ה
ָ ָֽ
ל־ה ַבֶּ֖ית֣אֶ
ַ
ב֣בּעַ
ר ַ ָֽ
ם־לא֣שָׁ ַל ֵ֛ח֣י ֶָ֖דֹו) ונאמר שליחות יד למעלה (ע"פ רש"י :בשומר חנם (שמ' מש' כב,ז) ְונ ְק ַ ֵ֥
ֵ֥
יהם֣א
ְשׁנ ֔ ֶ
להלן לשבועה (למטה בשומר שכר) ,אף כאן לשבועה (למעלה בשומר חנם) .בשלמא למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב ,היינו
דכתיבי תרי קראי ,אלא למאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב ,תרי קראי למה לי? אמרי :חד למעוטי טענת אבד (הטוען טענת אבד לא
ישלם כפל רק קרן) .ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב ,דלא מייתר ,למעוטי טענת אבד מנא ליה (מניין נלמד שהטוען טענת אבד
לא ישלם כפל רק קרן)? מ(שמ' מש' כב,ז) גנב הַ ַגּ ָנּ֔ב (הטוען טענת אבד לא ישלם כפל רק קרן ,לומד זאת מאות "ה" יתירה) ,ולמאן דאמר תרוייהו
((כב,ו,ז)) בטוען טענת גנב ,דמיעט ליה טוען טענת אבד (מתשלום כפל .פסוק אחד לטוען טענת גנב ואם שיקר משלם כפל ,פסוק אחד לטוען אבד
ואם שיקר לא ישלם כפל רק קרן)( ,שמ' מש' כב,ז) גנב הַ ַגּ ָנּ֔ב מאי דריש ביה (מה ילמד מזה)? אמר לך :מבעי ליה לכדרבי חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן ,דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :הטוען טענת גנב בפקדון  -משלם תשלומי כפל( ,ולומד מאות "ה" יתירה לרבות בו)
טבח ומכר  -משלם תשלומי ארבעה וחמשה .למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב ,דהאי (שמ' מש' כב,ז) גנב הַ ַגּ ָנּ֔ב ("ה" יתירה
מלמד) אפקיה למעוטי טענת אבד( ,מנין ידע הדין של) דר' חייא בר אבא מנא ליה (בנושא טבח ומכר)? אמר לך :הקישא הוא (מקישין טוען
טענת גנב (כב,ז) לגנב (כב,ו)) ,ואין משיבין על הקישא.
[רש"י מסכת בבא קמא סג,ב]  ...ואיכא דאמרי הקישא כדמפרש התם הואיל וגנב משלם כפל וטוען טענת גנב משלם כפל מה גנב
טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה אף טוען טענת גנב טבח ומכר משלם ארבעה וחמשה ולאו מילתא היא (של המפרשים
בצורה שהובאה ברש"י על שיטתם כי דרך זאת אינה היקש אלא) דהאי מה מצינו בנין אב הוא ולא הקישא (ומסקנת רש"י שזה כגמרא כאן)
אלא סמיכות המקראות קרי היקש והכי נמי שמעינן התם.
שני פסוקים בטוען טענת גנב ,אחד לטוען טענת גנב ואחד לאבד .אם רק פסוק אחד לגנב ואחד לטוען ט' גנב אז "ה" יתירה של
מש' כב,ז) הַ ַגּ ָנּ֔ב בשביל אבד.
שני פסוקים בטוען טענת גנב ,אז "ה" יתירה של (שמ' מש' כב,ז) הַ ַגּ ָנּ֔ב בשביל שיעור טבח ומכר של  4ו( 5-טט :כנאמר ב( -כא,לז)).
אם גנב וטוען טענת גנב (טטג) הם שני פסוקים ,אחד לטטג ואחד בשביל "ה" יתירה של (שמ' מש' כב,ז) הַ ַגּ ָנּ֔ב בשביל אבד .ואז ע"פ
הגמרא כפ' רש"י ,מקישים מסמיכות הפסוקים מהגנב אל טטגנב על  4ו. 5-

(שמ'

ד־שֶׂ֖ה֣חַ יּ ֑ים֣ ְשׁנַ ֶַֽ֖ים֣יְ שַׁ לָּֽם֣:ס
ֶ
א֣בי ִָׁ֜דֹו֣הַ גְּ נ ָ֗בה֣משֹּׁ֧ ֹור֣עַד־חֲמֵ֛ ֹור֣עַ
גנב שמות משפטים כב,גָֽ :אם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צ ְ
בשלמא למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב  -שפיר ,אלא למאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב ,גנב עצמו מנא ליה (שישלם
כפל) ? וכי תימא :ליתי בק"ו מטוען טענת גנב ,דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,מה להלן בשבועה ,אף כאן (הגנב עצמו) בשבועה!
נפקא ליה (טט :כאן מתחילה הברייתא) מדתנא דבי חזקיה ,דתנא דבי חזקיה :יאמר (טט :רק) שור וגניבה (טט :של (שמ' מש' כב,ג) משֹּׁ֧ ֹור
(פרט) (שמ' מש' כב,ג) הַ גְּ נ ָ֗בה (הכתובה לפני-כן)  ,והכל בכלל (היינו שזה כלל סוגר)! (עונה הגמרא) אילו כך (טט:רק שור) ,הייתי אומר :מה
הפרט מפורש קרב לגבי מזבח (טט :זה השור ורק עליו כפל) ,אף כל קרב לגבי מזבח ,מה יש לך להביא? ֶשֶׂ֖ה (מרבה בכורים לכפל),
בה? (משמע) לרבות כל דבר (טט:
[בבלי בבא קמא סד,א] כשהוא אומר שה  -הרי שה אמור( ,טט :בכתוב עצמו) הא מה אני מקיים גְּ נ ָ֗
שׂה֣ וגניבה ,והכל בכלל! אילו כך ,הייתי אומר :מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה (כמו שור ושה) ,אף כל דבר
לגניבה) .יאמר שֹּׁ֧ ֹור ֶֶ֖֣
הקדוש בבכורה ,מה יש לך להביא? (מרבה על השור ושה הקדושים בבכורה) חמור (הקדוש בבכורה ,ולא למזבח) ,כשהוא אומר חֲמֵ֛ ֹור֣ -הרי
חמור אמור ,הא מה אני מקיים גניבה? לרבות כל דבר( .אז ש )-יאמר שור וחמור שה וגניבה ,והכל בכלל (טט :ולא יכתוב חיים)! אילו
כך ,הייתי אומר :מה הפרט מפורש בעלי חיים ,אף כל ב"ח ,מה יש לך להביא? שאר בעלי חיים ,כשהוא אומר חַ יּ ֑ים֣ -הרי חיים
אמור ,הא מה אני מקיים גניבה? לרבות כל דבר( .טט :עד כאן הברייתא .הגמרא עוברת לדון בה (א) ניתוח צורני ,מה מהוות מלת גנבה ומלת שור
בדרשת כלל ופרט וכלל מה מקדים ומא מאחר)
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(דנה הגמרא בברייתא) אמר מר :יאמר שור וגניבה (טט :ע"כ ציטוט מהברייתא)  .מי כתיב שור וגניבה? גניבה ושור הוא דכתיב (טט :של (שמ'
בה (כלל פותח) משֹּׁ֧ ֹור (פרט))! וכי תימא אילו נאמר קאמר ,אילו נאמר שור וגניבה? (אם כך היה כתוב) ומי מצית אמרת (אז
מש' כב,ג) הַ גְּ נ ָ֗
מה משמעות המשך הבייתא) מה הפרט מפורש? הוה שור  -פרט ,וגניבה  -כלל ,פרט וכלל נעשה כלל מוסיף על הפרט ,ואיתרבו להו כל
בה֣ו-שֹּׁ֧ ֹור? מי מצית אמרת (שני
מילי (טט :בצורה של פרט וכלל יתרבה הכל ולא רק הקדוש למזבח)! אלא (יש לפרש) כדכתיב קאמרי גְּ נ ָ֗
ציצוטים מהברייתא) "הכל בכלל" או "מה הפרט מפורש"? הוה ליה גניבה  -כלל ,ושור  -פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט,
שור אין ,מידי אחרינא לא (טט :כלל ופרט זה רק הפרט ואין רבוי הכל)! אמר רבא :תנא (כוונת הברייתא לדרוש) א-חַ יּ ֑ים֣ קא סמיך ליה (טט:
ומלה זאת היא כלל סוגר) ,וכלל ופרט וכלל קא"ל .והא לא דמי כללא בתרא (טט :שמשמע המלה רק "חיים" ולא כמשמע הכל שבמלת "גנבה"
לכללא קמא (הכלל הפותח)! הא תנא דבי רבי ישמעאל הוא ,דכה"ג דריש כללי ופרטי (טט :כלל ופרט ללא צורך בדמיון הכלל הסוגר לכלל
הפותח).
֑ים֣שׁנַ ֶַֽ֖ים֣יְ שַׁ לָּֽם֣:ס
ְ
ד־שֶׂ֖ה֣חַ יּ
ֶ
בה֣משֹּׁ֧ ֹור֣עַד־חֲמֵ֛ ֹור֣עַ
א֣בי ִָׁ֜דֹו֣הַ גְּ נ ָ֗
שמות משפטים כב,גָֽ :אם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צ ְ
(טט( :ב) עכשו הגמרא עוברת לפרש הברייתא בתוכן הפסוק) והכי קא קשיא ליהָֽ :אם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צא (טט :הקושיה הנסתרת על התנא) למה לי?
יאמר (טט :הערה הגמרא לא מקפידה על הסדר שכבר קבעה ,מקדימה את הדיון בחזרה על הדרשה) שור וגניבה וחיים ,והכל בכלל! אילו כן,

הייתי אומר :מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מזבח ,אף כל הקרב לגבי מזבח ,מה יש להביא? שה ,כשהוא אומר שה  -הרי שה
אמור ,הא מה אני מקיים גניבה? לרבות כל דבר .יאמר גניבה ושור ושה וחיים ,והכל בכלל! אילו כן ,הייתי אומר :מה הפרט מפורש
דבר הקדוש בבכורה ,אף כל דבר הקדוש בבכורה ,מה יש לך להביא? חמור[ ,כשהוא אומר חמור  ]-הרי חמור אמור ,הא מה אני
מקיים גניבה? לרבות כל דבר .יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים ,והכל בכלל! אילו כן ,הייתי אומר :מה הפרט מפורש בעלי חיים,
בה (שזה כללי)? (המלה "חיים")
אף כל ב"ח ,מה יש לך להביא? שאר ב"ח ,כשהוא אומר חַ יּ ֑ים֣ -הרי חיים אמור ,הא מה אני מקיים גְּ נ ָ֗
לרבות כל דבר( ,טט :היות ויש דבר כללי פותח ודבר כללי סוגר) ָֽאם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צא ל"ל (למה לי)?
[בבלי בבא קמא סד,ב] אי הכי ,שפיר קשיא ליה (הקושיה טובה)! משום דאית ליה פירכא (בגלל שאפשר לפרוך הלימוד דרך שני הכלליים
"גנבה" ו"חיים")( :מציג את הפירכה) לרבות כל דבר מהיכא קמייתי ליה (מהיכן הבאת (למדת) זאת)? מכלל בתרא ,כללא גופיה חַ יּ ֑ים֣כתיב
ביה( ,ויחסו לזה שמרבה כל דבר אז) כלל ופרט וכלל מאי קא מהני ליה (מה מוסיף)? אי לאתויי כל דבר ,הא חיים כתיב( ,וזה מלמד ש)בעלי
א ֩ (רש"י מוסיף גם תמָּ ֨צא) (שתי המלים מהוות כלל פותח וכלל סוגר ולא המלים
חיים אין ,מידי אחרינא לא! משום הכא איצטריך ָֽאם־המָּ צ ֣
"גנבה" ו"חיים")  .אמרי :והא שני כללות דסמיכי אהדדי נינהו! אמר רבינא ,כדאמרי במערבא :כל מקום שאתה מוצא שני כללות
הסמוכים זה לזה ,הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט (וכלל סוגר)( ,עכשו הגמרא מציגה את צורת הלימוד הזאת) שדי (הטל רק מלת) שֹּׁ֧ ֹור֣בין
המָּ צ ֣א ֩ ל-תמָּ ֨צא; לאתויי מאי? אי לאתויי ב"ח (בעלי חיים ,זה לומדים) ,מ-חַ יּ ֑ים֣ נפקא! אלא לאתויי דבר שאין בעלי חיים ,ודרוש הכי:
מה הפרט מפורש דבר המטלטל (מעצמו או ע"י אחר) וגופו ממון ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון.
א ֩ ל-תמָּ ֨צא; לאתויי מאי? אי לאתויי דבר (אם ללמד על) שאין בעלי חיים ,משור נפקא (זה כבר למדנו משור דבר
ותו ,שדי חֲמֵ֛ ֹור בין המָּ צ ֣
שהוא מטלטל וגופו ממון)! אלא לאתויי דבר מסויים .א"ה (אי הכי) ֶשֶׂ֖ה למה לי?
(אין לגמרא תשובה ולכן עוברת לדרך לימוד אחרת) אלא( ,דרוש הפסוק במדה) ריבה ומיעט וריבה הוא ,כדתנא דבי רבי ישמעאל ,דתנא דבי ר'
ישמעאל( :וי' שמ' יא,ט) בַּ ָמּ֑ים֣בַּ ֗ ַמּים֣ב' פעמים,
(רש"י מפרש באלו פסוקים מדובר) [רש"י בבלי בבא קמא סד,ב]
ה"ג (כך גורסין) דתנא דבי ר' ישמעאל במים במים ב' פעמים  -ולא גרס כל מקום (זה הערה על תוכן הגמרא וממשיך בהסבר הגירסה
כּל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ ָמּ ֑ים֣ ֣כּל֣
אכ ֔לוּ֣מ ֶ֖
שלפניו) שנאמר במים במים (טט :לאו דווקא מלים צמודות אלא כרעיון ומביא הכתוב) (וי' שמ' יא,ט) ָֽתּ ְ
ר־לֹו ֣֩ ְסנ ַ֨פּיר֣וְ קַ ְשׂ ִֶׁ֜קשֶׂ ת֣(קדמא ואזלא מרמז ללמוד כלל כלשהו בסביבתם)֣בַּ ֗ ַמּים֣הואיל וכללים סמוכים הם והפרט אינו ביניהן
֣
אֲשֶׁ
אלא אחריהם כתיב בַּ יּ ֵַ֛מּים֣וּבַ נְּ חָ ֶ֖לים֣דמשמע ד(רק ב)ימים ונחלים הוא דבעינן (צריך שבעלי חיים טהורים יהיו בעלי) סנפיר
וקשקשת אבל (ב)שיחין ומערות לא (לא צריך סנפיר וקשקשת כדי שיהיו טהורים לאכילה) ,אין זה נדרש בכלל ופרט דלא ליתרבי אלא
כעין הפרט אלא (בפסוק זה דורש) בריבה ומיעט וריבה ואתרבי כל מילי אלא דמיעוט מהני למעוטי פורתא חדא מילתא ותו לא.
(במאמר מוסגר רש"י מלמד שכפכ מרבה כעין הפרט ,ואילו רמר מרבה הכל פרט למשהו)
(הדיון בפסוקי הדגים נמצא במקום הדיון של כפכ רמר של דגים בבלי חולין סו,א – סז,ב) ויקרא שמיני יא,ט,י:
אכלוּ֣ :
תם֣תּ ָֽ
ַמּים֣וּבַ נְּ חָ ֶ֖לים֣א ָ ֵ֥
ר־לֹו ֣֩ ְסנ ַ֨פּיר֣וְ קַ ְשׂ ִֶׁ֜קשֶׂ ת֣בַּ ֗ ַמּים֣בַּ יּ ֵ֛
֣
כּל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ ָמּ֑ים֣ ֣כּל֣אֲשֶׁ
אכ ֔לוּ֣מ ֶ֖
ֶה֣ ָֽתּ ְ
[ט]֣אֶ ת־ז ֣
ויקרא שמיני יא,י:
כם:
הם֣לָ ֶ ָֽ
שׁקֶ ץ֣ ֶ֖
כּל֣נֶ ֵ֥פֶ שׁ֣הַ חַ יָּ ֶ֖ה֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בַּ ָמּ ֑ים֣ ֶ ֵ֥
מּים֣וּמ ֵ֛
ל֣ ֶשׁ ֶ֣רץ֣הַ֣ ַ֣֔
ים֣וּבַ נְּחָ ֔לים֣מכּ ֣
ין־לֹו֣ ְסנַפּ֣יר֣וְ קַ ְשׂ ֶ֗קשֶׂ ת֣בַּ יַּמּ ֣
ִׁ֜
ֲשׁר֣ ָֽא
ל ֣֩א ֨ ֶ
[י]֣וְ כ ֣
המסקנה מהדיון בדגים טהורים היא שיש צורת לימוד של כלל וכלל והטל הפרט ביניהם( ,שמ' מש' כב,ג) ָֽאם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צא אלו שני

כללים והטל הפרט ביניהם.

[בבלי בבא קמא סד,ב] אין זה כלל ופרט ,אלא ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל; מאי רבי? רבי כל מילי (טט :לגנבה) .אי הכי ,כל הני פרטי
(טט :שור ,חמור ,שה בלמוד במדה רבוי מיעוט רבוי) למה לי? (טט :בד"כ במדה רמר אם יש פרט אחד ממעטים רק דבר אחד .אבל כאן יש חמש מלים
יתירות (שור ,חמור ,שה ,גנבה חיים) אז ממעט יותר דברים) (שור ,חמור ,שה) חד למעוטי קרקע ,וחד למעוטי עבדים ,וחד למעוטי שטרות,
(כב,ג) גְּ נ ָ֗בה ו(-כב,ג) חַ יּ ֑ים֣ -לכדרב ,דאמר (טט :ששתי המלים באות לדרשה אחת) :אחייה לקרן כעין (טט :תשלום קרן בשוויה בשעה) שגנב.
הגמרא מביאה מהלך שני במשמעות המלים (שמ' מש' כב,ג) ָֽאם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צא

ולמ"ד (טט :כל מלה מלמדת על אדם אחר) חד בגנב (טט :החשוד בגנבה) וחד בטוען טענת גנב (טט :שומר חינם הטוען שנגנב ממנו),
(טט :שואלת הגמרא על מאן דאמר זה ,הרי הוא לומד על) וגנב עצמו נפקא ליה מ(-שמ' מש' כב,ו) אם־ימָּ צֵ֥א֣הַ גַּנָּ ֶ֖ב( ,טט :אז מה לומד מ) האי (שמ'
מש' כב,ג) ָֽאם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צא מאי דריש ביה? מבעי לי' לכדרבא בר אהילאי ,דאמר רבא בר אהילאי :מאי טעמא דרב ,דאמר מודה
א ֩ בעדים (אז) תמָּ ֨צא
בקנס ואחר כך באו עדים פטור (מתשלום כפל) .דכתיב( :שמ' מש' כב,ג) ָֽאם־המָּ צא ֣֩תמָּ ֨צא( ,כלומר) ָֽאם־המָּ צ ֣
בדיינים (ויקנסו את הגנב) ,פרט למרשיע את עצמו (ואפילו אח"כ יבואו עדים שמשלם רק קרן ,אז לא כל שכן שאם לא באו עדים ישלם רק קרן).
לפי רבא בר אהילאי :מאי טעמא דרב ,דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור (מתשלום כפל).

א ֩ – מקף כרב-מצב (א) המודה בקנס ללא עדים( ,ב) המודה בקנס בעדים,
(שמ' מש' כב,ג) ָֽאם־המָּ צ ֣
א ֩ – תרסא בתפקיד שיעור לכל אחד מן המצבים .מצב (א) רק תשלום קרן ולא כנאמר בפסוק
(שמ' מש' כב,ג) ָֽאם־המָּ צ ֣
היינו המרשיע עצמו ואפילו אח"כ באו עדים ,החידוש הוא שבי"ד מחייב רק קרן( ,מאן דאמר שגם אם יבואו אח"כ עדים ויעידו על שליחת ידו
א ֶשׁ֤ר֣י ְַרשׁיעֻ ֣ן שהמודה בקנס רגיל כאשר לא
לא ישלם כפל ,ומאן דאמר שישלם ,ונראה שלא ישלם) .ויש עוד דרך בגמרא מ(-שמ' מש' כב,ח) ֲ֣
באו עדים ,בי"ד פוסק רק קרן .מצב (ב) בהמשך
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.12

שמות משפטים כא,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

יהם׃֣ ֣
שׂים֣ל ְפנ ֶ ָֽ
שמות משפטים כא,א :וְ אלֶּ ה֣הַ מּ ְשׁפָּ ֔טים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תָּ ֶ֖

יב טבת התשפ"א שיעור הרב יצחק מאיר רושצקי להלן [נזר ים] הי"ו.

[טור חושן משפט הלכות דיינים סימן א ס"ק א] רבן שמעון בן גמליאל אומר על ג' דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל
השלום  ...פירוש ,אחר שנברא מתקיים על ידי אלו שעל ידי הדיינין שדנין בין איש לחבירו העולם קיים ...

אשׁית֣בָּ ָר֣א֣אֱֹלה֑ים֣ -טפחא מונח אתנח אֵ֥ת֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים֣ -מרכא טפחא וְ אֵ֥ת֣הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ -מרכא סלוק
(בראשית א,א) ְבּר ֶ֖
יא֣בעַ ְמָּךֶ֖ ֣ -מרכא טפחא ֵ֥לא֣תָ ָֽאר׃ -מרכא סלוק
ְ
ָשׂ
א֣תקַ לּ ֑ל֣ -טפחא מונח אתנח וְ נ ֵ֥
ים֣ל ְ
֣
ֱֹלה
(שמ' מש' כב,כז) א ֶ֖
ד־עֽרב[ :רש"י]
ן־בקר ע ָׁ
הסבר אחד למקבילת תבנית הטעמים נמצא ב[-בבלי שבת י,א] ו[-מכילתא] על הפסוק (שמות יתרו יח,יד)ִּ ...מ ֥
 ...אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו  ...מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום וכאילו נעשה שותף
ִּי־ערב וגו' [בעה"ט]  ...כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית שנברא בה':
להקב"ה במעשי בראשית שנאמר (בר' א,ה) וֽיְׁה ֥

יהם אשר תלמדם מיבעי ליה (היה לו לכתוב) אלא אלו כלי
שׂים֣ל ְפנ ֶ ָֽ
[טור שם סימן א ס"ק ג] וא"ר ירמיה (שמ' מש' כא,א) א ֲֶשֵׁ֥ר֣תָּ ֶ֖
הדיינין מקל ורצועה מנעל(א) ושופר .וכתב רב האי ,בית דין צריך שיהא לו מזומן במושב ב"ד מקל לרדות בו ורצועה להלקות בו
ושופר לנדות בו וספר תורה נמי צריך שתהא מזומן בב"ד כדאמרינן בתקנת עזרא ...
יהם לפני אלהים
ודוקא בזמן שיש סמיכה אבל האידנא דליכא סמיכה כל הדיינים בטלים מן התורה כדכתיב (שמ' מש' כא,א) ל ְפנ ֶ ָֽ
יהם ולא לפני הדיוטות ואנו
הכתובים בפרשה (לפחות שלוש פעמים במשמע דיינים ,ומזה לומדים לג' דיינים) דהיינו סמוכים ודרשינן ל ְפנ ֶ ָֽ
הדיוטות אנו לפיכך אין הדיינין מן התורה ,אלא דשליחותייהו דקמאי עבדינן (ע"פ [בבלי גיטין פח,ב] אמר רב יוסף לאביי :ומאז שאין
סמיכה ,הדיינים הלא סמוכים פועלים כשליחי הדיינים שנסמכו בעבר ,בדברים שכיחים בלבד):
[נזר ים] כתב ה[-נתיבות משפט] מה שבזמן הזה אפשר לקבל גרים (ראה להלן גיטין פח) מוכיח ,שמה דאמרינן שליחותא דקמאי
עבדינן ,זהו ממש דאורייתא .שהרי הגר גם בזמן הזה דינו מהתורה כגר .הראיה לזה ,שאם קידש אשה הרי היא אשתו ככל יהודי
שקידש אשה .ואם יבוא יהודי אחר ויקדש אשת הגר ,קידושיו אינם קידושין כלל.
אך אח"כ הביא שהרמב"ן והרשב"א סוברים דשליחותיהו דקמאי עבדינן זה רק דין דרבנן .ולא כתב ה[-נתיבות משפט] מה יעשו
הרמב"ן והרשב"א עם הגרים בזמן הזה .מנין הכח לעשות גרים מדאורייתא בזה"ז כשאין לנו בי"ד סמוכים.
התשובה לזה הוא מה שכתבו הרמב"ן והרשב"א עצמם ב [-יבמות מו,ב] וכן דעת ה [-תוס' קידושין סב,ב] ללמוד מ (-במדבר שלח טו,יד)
יכם )
֣לד ֣רת ֔ ֶ
ֹוככֶ ם ְ
ר־בּ ָֽת ְ
ְ
ֲשׁ
ר֣אֹו֣א ֶ ָֽ
ם֣גּ ֤
יכם ( ְו ָֽכי־יָגוּר ֣֩א ְתּ ֨ ֶכ ִׁ֜
ְלד ֣רת ֔ ֶ

[טור שם סימן א ס"ק ד] ומסקינן דלא עבדינן שליחותייהו אלא במידי דשכיחא (ההלכות המצויות) ואית ביה חסרון כיס כגון הודאות
(כולל גיטין) והלואות פי' שתובע אותו בעדי הודאה שהודה לו בפניהם או שהלוה לו בפניהם אבל במידי דלא שכיח אפילו אית ביה
חסרון כיס כגון אדם שחבל בחבירו אין דנין אותו וכן מידי דלית ביה חסרון כיס כגון בושת אף על גב דשכיח אין דנין אותו .וכתב
הרמב"ם אבל ריפוי ושבת דנין אותו וכן הורו הגאונים ואמרו שמעשים בכל יום לגבות ריפוי ושבת בבבל  ...כתובת אשה וירושות
ומתנות דינן כהלואות ודנין אותו כדי לנעול דלת בפני עושה עולה שלא יסמוך לומר שכנגדו לא ימצא מומחים שידונו אותו וכן
גזילות דנין אותן(ג) אבל כל קנס אין דנין וכ"כ הרמב"ם כל הקנסות שקנסו חכמים בתוקע לחבירו וסוטר לחבירו וכיוצא בהן אין גובין
אותם וכל המשלם חצי נזק או יותר ממה שהזיק אין גובין אותו חוץ מחצי נזק צרורות שהוא ממון ואינו קנס:

מקורות ל[-טור חושן משפט הלכות דיינים סימן א ס"ק א ,ג ,ד]

[בבלי גיטין פח,ב] [מתניתין גיטין פ"ט,מ"ח] גט מעושה (כפוי) ,בישראל  -כשר ,ובעובדי כוכבים  -פסול; ובעובדי כוכבים ,חובטין
אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומרים לך (וכשר).
גמ' .אמר ר"נ(חמן) אמר שמואל :גט המעושה בישראל ,כדין  -כשר ,שלא כדין – פסול (רש"י :להתירה להינשא) ופוסל (רש"י :מן הכהונה
משום ריח גט); ובעובדי כוכבים ,כדין  -פסול ופוסל ,שלא כדין  -אפי' ריח הגט אין בו .מה נפשך? אי עובדי כוכבי' בני עשויי נינהו
(רש"י :דדין תורה תורה נינהו לכוף את ישראל בדין (לדון בבי"ד ישראל) ,איתכשורי נמי ליתכשר! אי לאו בני עשויי נינהו ,מיפסל לא ליפסל!
אמר רב משרשיא :דבר תורה גט מעושה בעובדי כוכבי' כשר ,ומה טעם אמרו :פסול? שלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה
בעובד כוכבי'(ע"פ רש"י :אלים הכופה בעלה לגרשה בבי"ד) ,ומפקעת עצמה מיד בעלה .אי הכי ,שלא כדין אפי' ריח הגט אין בו ,ונהוי
(שיהיה) שלא כדין כישראל ,ומפסיל נמי לפסול (פסול וגם פוסל ולא שלא עשה דבר (=שאין בו ריח של גט))! אלא ,הא דרב משרשיא בדותא
היא (רש"י :דודאי לאו בני עשוי נינהו (היינו הכפיה שלהם לא תופסת)) .וטעמא מאי? כדין בכדין דישראל מיחלף (כדי למנוע שיגידו שבישראל
כפיה היא כלום) ,שלא כדין (נכרי) בכדין ישראל לא מיחלף .אביי אשכחיה לרב יוסף דיתיב וקא מעשה אגיטי (רש"י :כופה איש להוציא
אשתו בדין) ,א"ל :והא אנן הדיוטות אנן (דיינים שאינם סמוכים) ,ותניא ,היה רבי טרפון אומר :כל מקום שאתה מוצא אגוריאות (רש"י:
אסיפות) של עובדי כוכבים ,אף על פי שדיניהם כדיני ישראל ,אי אתה רשאי להיזקק להם ,שנאמר( :שמ' מש' כא,א)֣וְ אלֶּ ה֣הַ מּ ְשׁפָּ ֔טים֣
יהם  -ולא לפני הדיוטות! א"ל (רב יוסף לאביי) :אנן
יהם ולא לפני עובדי כוכבים ,דבר אחר :ל ְפנ ֶ ָֽ
יהם׃ ל ְפנ ֶ ָֽ
שׂים֣ל ְפנ ֶ ָֽ
א ֲֶשֵׁ֥ר֣תָּ ֶ֖
שליחותייהו קא עבדינן ,מידי דהוה אהודאות (כמו גיטין) והלואות( .אמר אביי לרב יוסף) אי הכי ,גזילות וחבלות נמי! (אמר רב יוסף
לאביי) כי עבדינן שליחותייהו  -במילתא דשכיחא ,במילתא דלא שכיחא  -לא עבדינן שליחותייהו (עושים בשליחות של הדיינים שנסמכו
בעבר ,בדברים שכיחים בלבד).
יהם  -ולא לפני הדיוטות  -פי' בקונטרס דקאי אשבעים זקנים דעלו עם משה (שמ' מש'
[תוספות בבלי גיטין פח,ב] (שמ' מש' כא,א) ל ְפנ ֶ ָֽ
כד,ט) אף על פי שכתובין בסוף פ' דואלה המשפטים .ור"י אומר דא(מלת)האלהים טובא (הרבה) דכתיבי בפרשה קאי וכן משמע

בהחובל (ב"ק פד ):דמ(מלת) אלהים נפקא לן מומחין (ולא הדיוטות) (ולא רק לפני שבעים הזקנים) דאמר מ"ש (מאי שנא) נזקי אדם באדם
יהם דלענין עישוי (כפית
ונזקי אדם בשור דאלהים בעינן וליכא (צריך דיינים סמוכים מומחים ועתה אין כאלה) ואיצטריך קרא ד(-כא,א) ל ְפנ ֶ ָֽ
גט) בעינן (צריך) מומחין.
[תוספות בבלי גיטין פח,ב] במילתא דשכיחא כו'  -כמו בהודאות והלואות ומה שאנו מקבלים גרים אף על גב דגר צריך ג' מומחין
תֹּורה֣אַ ַחֵ֛ת֣וּמ ְשׁ ָפֵּ֥ט כתוב ביה אור"י דעבדינן שליחותייהו דחשיב (גיור) כשכיחא
ָ ֵ֥
כדאמרי' בהחולץ (יבמות מו( ):במ' שלח טו,טז)
ובהחולץ (גז"ש) נמי משמע שהיו מקבלים גרים בבבל וא"ת היכי עבדינן שליחותייהו והא עכשיו אין מומחין בא"י ומי יתן לנו רשות
וי"ל דשליחות דקמאי עבדינן.
[בבלי יבמות מו,ב]  ...ש"מ תלת :ש"מ גר צריך שלשה ,וש"מ אינו גר עד שימול ויטבול ,וש"מ אין מטבילין גר בלילה .ונימא :ש"מ
נמי בעינן מומחין! דלמא דאיקלעו (אולי בסיפור שקדם הזדמנו מומחים ולא שחייבים מומחים)( .הלכה א לגיור) אמר רבי חייא בר אבא אמר
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תֹּורה֣אַ ַחֵ֛ת֣וּמשְׁ֣ ָפֵּ֥ט הוא אחרי הפסוק
ָ ֵ֥
שׁ ָפֵּ֥ט כתיב ביה( .טט :הכתוב (במ' שלח טו,טז)
תֹּורה֣אַ ַחֵ֛ת֣וּמ ְ
ָ ֵ֥
רבי יוחנן :גר צריך ג'( ,במ' שלח טו,טז)
שלח טו,יד)֣וְ ָֽכי־יָגוּר ֣֩א ְתּ ֨ ֶכם֣גִּׁ֜ר ומלת "משפט" מתיחסת לבית דין לגיור).

(במ'

שבא ואמר גר אני ,יכול נקבלנו? ת"ל( :וי' קד' יט,לג) א ְתָּךֵ֛֣ ,במוחזק לך .בא ועדיו עמו ,מנין? ת"ל( :וי'

(הלכה ב גר עם עדי גיור) ת"ר :מי
כי־ ָיֹ֧֣גוּר֣א ְתָּךֵ֛֣֣גֶּ֖ר֣ ְבּאַ ְר ְצ ֶכ ֑ם֣ ֵ֥לא֣תֹונֶ֖וּ֣א ָֽתֹו֣ .:
קד' יט,לג) וְ ָֽ֣

גט ובעובדי חובטין [רמב"ם הלכות גירושין פ"ב,ה"כ] מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש ,בית דין של
ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר ,וכן אם ד הכוהו גוים ואמרו לו עשה מה
שישראל אומרין לך ולחצו אותו ישראל ביד הגוים עד שיגרש ה הרי זה כשר,
[שולחן ערוך יורה דעה הלכות גרים סימן רסח סעיף ג] יג] כל ענייני הגר ,בין להודיעו המצות לקבלם בין המילה בין הטבילה ,ח
צריך שיהיו <ז> בג' הכשרים לדון ,וביום (תוס' ורא"ש פ' החולץ).

הסבר איך לומדים מהתורה שבעל-פה מה מקורותיה בכתובים ובטעמי המקרא.
[בבלי גיטין פח,ב] [מתניתין גיטין פ"ט,מ"ח] גט מעושה (כפוי) היה נפסק בבי"ד של סמוכים בלבד ,לתנאים כותבי המשנה הייתה מסורת
יהם – לפני סמוכים ,לא לפני הדיוטות.
כי הגבלה זאת נלמדת ממלת (שמ' מש' כא,א)֣ל ְפנ ֶ ָֽ
יהם מרמז להגבלה זאת .והמשנה והגמרא כתב [טור חושן
מעיונינו נוסיף כי טעם סלוק בתפקיד מגביל במלת (שמ' מש' כא,א)֣ל ְפנ ֶ ָֽ
יהם – לפני סמוכים ,לא לפני הדיוטות.
משפט הלכות דיינים סעיף א] – (שמ' מש' כא,א)֣ל ְפנ ֶ ָֽ
יהם׃
שׂים֣ל ְפנ ֶ ָֽ
מכאן נעיין בפסוק המלא (שמ' מש' כא,א) וְ אלֶּ ה֣הַ מּ ְשׁפָּ ֔טים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תָּ ֶ֖
ומגלים שטעמי המקרא של הפסוק מרמזים ללימודים נוספים הנידונים ב[-בבלי גיטין פח,ב] א"ל (רב יוסף לאביי) :אנן שליחותייהו קא

עבדינן ,מידי דהוה אהודאות והלואות( .אמר אביי לרב יוסף) אי הכי ,גזילות וחבלות נמי! (אמר רב יוסף לאביי) כי עבדינן שליחותייהו -
במילתא דשכיחא ,במילתא דלא שכיחא  -לא עבדינן שליחותייהו (עושים בשליחות של הדיינים שנסמכו בעבר ,בדברים שכיחים בלבד).
יהם לפני
[טור שם] ודוקא בזמן שיש סמיכה אבל האידנא דליכא סמיכה כל הדיינים בטלים מן התורה כדכתיב (שמ' מש' כא,א) ל ְפנ ֶ ָֽ
יהם ולא לפני הדיוטות ואנו הדיוטות אנו לפיכך אין הדיינין מן התורה אלא
אלהים הכתובים בפרשה דהיינו סמוכים ודרשינן ל ְפנ ֶ ָֽ
דשליחותייהו דקמאי עבדינן (ומאז שאין סמיכה ,הדיינים הלא סמוכים פועלים כשליחי הדיינים שנסמכו בעבר ,בדברים שכיחים בלבד,

ע"פ [תוספות גיטין פח,ב] ד"ה במילתא שכיחא):
(שמ' מש' כא,א) וְ אלֶּ ה֣הַ מּ ְשׁפָּ ֔טים – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן רמז לשני לימודים ,תחומי המשפטים השכיחים (אהודאות והלואות)
והפחות שכיחים (גזילות וחבלות).
(שמ' מש' כא,א) א ֲֶשֵׁ֥ר֣תָּ ֶ֖שׂים – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב( ,א) כלי הדיינים ראה [טור שם סימן א] ג
יהם כאן ההגבלה מטעם סלוק והן
שׂים – טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב והמוטעם אחריה (כא,א)֣ל ְפנ ֶ ָֽ
אֲשֵׁ֥ר֣תָּ ֶ֖
(ב) (כא,א) ֶ
הגבלות על הדיינים הלא סמוכים לדון אהודאות והלואות (כולל לגיטין (כולל גרות וקידושין) ממונות( ,כתובת אשה וירושות ומתנות
דינן כהלואות) שאלו ענינים שכיחים ואינם דנים גזילות וחבלות שאלו ענינים שאינם שכיחים (ומעורב בהם מלקות וקנסות).
(דיינים סמוכים רק בארץ ישראל ,הגבלות שהגבילו עצמם הדיינים הלא סמוכים)
ה[-תוספות בבלי גיטין פח,ב] מורים למקור של מאמר רב יוסף לאביי :ומאז שאין סמיכה ,הדיינים הלא סמוכים פועלים כשליחי הדיינים
שנסמכו בעבר ,בדברים שכיחים בלבד( .א) מדגישים שבפרשת משפטים מופיעה מלת אלהים פעמים רבות וכוונתה דיינין מומחין בנזקי
אדם באדם ונזקי אדם בשור.
(ב) תוך בירור מה יכולים לעשות דיינים לא סמוכים מקשרים לכתובים שמלמדים על כך לדורות [תוספות בבלי גיטין פח,ב] במילתא

דשכיחא כו'  -כמו בהודאות (וביניהן גיטין) והלואות ומה שאנו מקבלים גרים אף על גב דגר צריך ג' מומחין כדאמרי' בהחולץ (יבמות
תֹּורה֣אַ ַחֵ֛ת֣וּמ ְשׁ ָפֵּ֥ט כתוב ביה ,אור"י דעבדינן שליחותייהו דחשיב כשכיחא
ָ ֵ֥
מו( ):במ' שלח טו,טז)
נעיין בפסוקים העוסקים בגיור
יחחַ ֣לַ ה֑ '֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣תַּ עֲשֶׂ֖ וּ֣כֵּ֥ן֣ ַיע ֲֶשָֽׂ֣ה:
ֵ֥ה֣ריחַ ־נ ֶ֖
יכם֣וְ עָ ָשֵׂ֛ה֣אשּׁ ָֽ
֣לד ֣רת ֔ ֶ
ֹוככֶ ם ְ
ר־בּ ָֽת ְ
ְ
ֲשׁ
במדבר שלח טו,יד :וְ ָֽכי־יָגוּר ֣֩א ְתּ ֨ ֶכם֣גִּׁ֜ר֣א֤ ֹו֣א ֶ ָֽ
ֵ֥י֣ה':
יכם֣כָּ ֶכֵ֛ם֣כַּ גּ ֵ֥ר֣י ְהיֶ ֶ֖ה֣ל ְפנ ָֽ
֣לד ֣רת ֔ ֶ
במדבר שלח טו,טו :הַ קָּ ֕ ָהל֣חֻ ָ ֵ֥קּה֣אַ ַחֵ֛ת֣לָ ֶכֶ֖ם֣וְ לַ גּ ֣ר֣הַ גָּ ֑ר֣חֻ ַ ֤קּת֣עֹולָ ם ְ
כם֣:פ
תֹּורה֣אַ ַחֵ֛ת֣וּמ ְשׁ ָפֵּ֥ט֣אֶ ָחֶ֖ד֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶכ ֑ם֣וְ לַ גּ ֶ֖ר֣הַ גָּ ֵ֥ר֣א ְתּ ֶ ָֽ
ָ ֵ֥
במדבר שלח טו,טז:
ָגוּר ֣֩– תרסא בתפקיד שיעור
ָגוּר ֣֩– מקף כבורר במשמע יגור; (במ' שלח טו,יד) וְ ָֽכי־י ֣
(במ' שלח טו,יד) וְ ָֽכי־י ֣
ם֣גּר – קדמא ואזלא רמז ללמוד בכתוב בעין כלל ופרט
(במ' שלח טו,יד)֣א ְתּ ֨ ֶכ ִׁ֜
יכם – זקף-קטן רמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא
֣לד ֣רת ֔ ֶ
ֹוככֶ ם ְ
ר־בּ ָֽת ְ
ְ
ֲשׁ
(במ' שלח טו,יד)֣א֤ ֹו֣א ֶ ָֽ

מפשט הכתוב ,כאן לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב העוסק בקרבנות נדרים ונדבה ומלמד על דיינים וגירות
יכם – מונח זקף-קטן במלה אחת כמידת אא מל"ב מידות נאמר באחד וחל על הכל ,נאמר
֣לד ֣רת ֔ ֶ
ֹוככֶ ם ְ
ר־בּ ָֽת ְ
ְ
ֲשׁ
(במ' שלח טו,יד)֣א֤ ֹו֣א ֶ ָֽ
בדור מתן תורה וחל בכל הדורות ,בין בדיינים סמוכים בין בדיינים שאינם סמוכים לעניני גרות וקידושין של גרים ושל כלל ישראל
יכם
֣לד ֣רת ֔ ֶ
ֹוככֶ ם ְ
ר־בּ ָֽת ְ
ְ
ֲשׁ
(במ' שלח טו,יד)֣א֤ ֹו֣א ֶ ָֽ

[שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן א] [סעיף ב] אדם שחבל בחבירו ,אין מגבי ם דיינים שאינם סמוכים בארץ ישראל ,ה {י} נזק ,צער ו
ו) יא] ז'] י'} ופגם יב] ובושת יג] וכופר ,ז יד] {יא} א') אבל שבת וריפוי יא'} מגבים[ ..סעיף ג] וכן ב') מי שגנב ח) יח] ט'] או גזל ,ח מגבין ממנו
הקרן בלבד .הגה :יט] ט (ג) {יד} ויש אומרים דוקא יג'} גזילות דשכיח י ,כגון כפר בפקדון וכדומה ,אבל גזילה ממש לא שכיחא ,ואין דנין ,אא"כ
הגזילה קיימת ,מחייבין להחזירה (נימוקי יוסף פרק החובל)[ .סעיף ה] כב] יג אעפ"י שדיינים שאינם סמוכים בא"י אינן מגבין קנסות ,יד מנדין
אותו ,עד שיפייס לבעל דינו ; י) {יז} יא'] וכיון שיתן לו טו'} שיעור הראוי לו ,מתירין לו (בין נתפייס בעל דינו בין לא נתפייס).
[נזר ים] מסקנה מ[-שו"ע חו"מ סימן א סעיף ב ,ג ,ה] הדיינים שאינם סמוכים בדברים שכיחים מגבים באופן מוערך ולא מדויק כבתורה.
בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו :יש לכך תמיכה בתבנית הטעמים זרקא סגול בתפקיד מוסיף או גורע ממין הענין על הענין ,כאן ערך משתנה ולא מדויק.

ָשׂאֶ֖ וּ֣א ָ ָֽתְּך:
ליָך֣וְ נ ְ
֣מעָ ֔ ֶ
בר֣הַ קָּ ֶ֖טן֣י ְשׁ ְפּטוּ־ה֑ם וְ הָ קל ָֽ
יָך֣וכָ ל־הַ ָדּ ָ ֵ֥
ת וְ הָ ָ֞יה֣כָּ ל־הַ ָדּ ָב֤ר֣הַ גָּדל֣יָב֣יאוּ֣א ֔ ֶל ְ
֣בּכָ ל־ע ֣
(שמ' ית' יח,כב) וְ שָׁ ְפ ֣טוּ֣אֶ ת־הָ עָ ם ְ

ת – מונח כמרבה לימוד בתבנית הטעמים שאחריו ,אֶ ת־הָ עָ ם֣ מקף בורר איזה צבור או יחיד או
֣בּכָ ל־ע ֣
(שמ' ית' יח,כב) וְ שָׁ ְפט֣ וּ֣אֶ ת־הָ עָ ם ְ
ת – מקף בורר בין זמן של סמוכים ובין זמן של לא סמוכים ,זרקא סגול אחד ילמד על
מקרה דנים הדיינים בבתי דין שלא גבוהְ ,בּכָ ל־ע ֣
גבוי התובע בערך מערך ולא מדויק .וְ הָ ָי֞ה֣כָּ ל־הַ ָדּ ָב֤ר֣הַ גָּדל֣יָב֣יאוּ֣א ֔ ֶליָך֣וְ כָ ל־הַ ָדּ ָבֵ֥ר֣הַ קָּ ֶ֖טן֣י ְשׁ ְפּטוּ־ה ֑ם֣– הדברים הגדולים הלא
שכיחים נותרו לדיינים הסמוכים .בדברים הקטנים שהם השכיחים יעסקו גם הדיינים הלא סמוכים.
֣מעָ ֔ ֶליָך֣וְ נ ְָשׂאֶ֖ וּ֣א ָ ָֽתְּך :בשליחות הדיינים הראשונים.
וְ הָ קל ָֽ
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.13

שמות תרומה כה,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

שׂיתָ ֣עָ ָלֵ֛יו֣ז ֵ֥ר֣ז ָָהֶ֖ב֣סָ ָֽביב :המשך להתשע"ט
וּץ֣תּצַ ֶפּ֑נּוּ֣֣֣֣֣֣וְ עָ ֹ֧
ְ
ית֤֣אתֹו֣ז ָָה֣ב֣טָ ֔הֹור֣מ ַבֵּ֥ית֣וּמחֶ֖
שמות תרומה כה,יא ֣:וְ צפּ ָ
ית֤֣אתֹו֣ז ָָה֣ב֣טָ ֔הֹור – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
(שמ' תר' כה,יא) וְ צפּ ָ
הלימודים יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) [תורה שלמה הערה קז] ה[-מכילתא יתרו אות קל"א] :לפי שמצינו כל כלי בית עולמים שאם
אין להם של זהב הן עושים אותו של כסף (ואפשר שגם של שאר מיני מתכות) .ומבואר להדיא שממעט רק כרובים שפסולים מכסף ולא
וּץ֣תּצַ ֶפּ֑נּוּ  -מלמד ששלש תיבות עשאו ,שתים של זהב
ְ
הארון עצמו( .לימוד ב) [תורה תמימה (=תו"ת)] (שמ' תר' כה,יא) מ ַבֵּ֥ית֣וּמחֶ֖
ית֤֣אתֹו֣ ...מ ַ ֵ֥בּית֣וּמחֶ֖ וּץ ,ומה ת"ל ְתּצַ ֶפּ֑נּוּ -
ואחת של עץ ,נתן של זהב בשל עץ ושל עץ בשל זהב וצפהו לקיים מה שנאמר וְ צפּ ָ
להביא שפתו העליונהטז) [ירושלמי שקלים פ"ו ה"א]:
[תו"ת הערה טז] ר"ל שפתו העליונה של ארון העץ יצפה בזהב ,וכל עיקר דרשה זו יסודה על שלא כתיב וצפית אותו מבית ומחוץ
ִּבי ִּת ּומ ִּ֖חּוץ בכֽפר :ועיין בסוגיית הבבלי יומא ע"ב ב':
בזהב כמו שכתוב ר"פ נח (בר' נח ו,יד) וְׁכָׁ ֽפ ְׁר ָׁ ֥ת א ָׁתּ֛ה מ ֥
(בר' נח ו,יד) בכֽפר הוא המושא המתיחס אל (המאפיין את) כל הכתוב לפניו .טעמו סלוק מגביל ללמד שתיבת נח כופרה רק בכפר.
אבל כאן ז ָָה ֣ב֣טָ ֔הֹור כתוב באמצע המשפט ולפי הדוגמא של תיבת נח היה אמור ללמד רק על הכתוב לפניו ,אבל כאן יוצא מהפשט
הלשוני ומלמד גם על הכתוב אחריו לצפות שפתו העליונה של ארון ב-ז ָָה֣ב֣טָ ֔הֹור.
(שמ' תר' כה,יא) מ ַ ֵ֥בּית֣וּמחֶ֖ וּץ – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כעין יתור לרבות( ,א) לצפות החלל בין נסר לנסר
[תורה שלמה הערה קו] [קרבן העדה ירושלמי סוטה פ"ה ה"ג] דקסבר לא עשה אלא ארון של עץ וצפהו בצפוי כל דהו של זהב ולא
תֹו,
ית֣א ֣
היה העץ אחד אלא חיבר נסרים זה לזה וסד"א שלא יצפה אלא העץ הנראה אבל החלל שבין נסר לנסר לא יצפה דכתיב וְ צפּ ָ֤֣
לכך כתיב ְתּצַ ֶפּ֑נּוּ יתירה לאשמעינן דאף החלל בין נסר לנסר יצפה( .ב) תוספת צפוי הזהב של הארון החיצון בגובה טפח ומשהו
[בבלי יומא עב,ב] אמר רחבה אמר רב יהודה :שלש ארונות עשה בצלאל ,אמצעי של עץ תשעה ,פנימי של זהב שמונה ,חיצון עשרה

ומשהו - .והתניא אחד עשר ומשהו!  -לא קשיא :הא  -כמאן דאמר יש בעביו (ע"פ רש"י של תחתית ארון הזהב החיצון) טפח ,הא כמאן
דאמר אין בעביו טפח .ומאי משהו (למעלה)  -זיר .פירש [רש"י יומא עב,ב] עשרה ומשהו  -תשעה כנגד גובה האמצעי (מעץ) ומשהו
עובי שולי זהב של חיצון וטפח עשירי עולה למול עובי הכפורת שהוא טפח ומכסה חיבור הכפורת והארון .והתניא אחד עשר ומשהו
 -ומשני הא כמאן דאמר יש בעובי שולי הזהב (של תחתית ארון הזהב החיצון) טפח כאשר יש בעובי שולי העץ.

לפיכך (כה,יא) ְתּצַ ֶפּ֑נּוּ – אתנח מגביל ,שצפוי השפה יהיה מהזהב של החיפוי החיצון.
(כה,יא) ְתּצַ ֶפּ֑נּוּ – אתנח מגביל[ ,לקט טוב] מכאן אמרו כל ת"ח שאין תוכו כברו אינו ת"ח וכן אמר (איוב כט,יד) ֣צדק ָ֭ ָׁלבשְׁתִּ י וי ִּ ְׁלב ֵ ָׁ֑שנִּי
(כה,יא) ז ֵ֥ר֣ז ָָהֶ֖ב  -ר' יוחנן רמי ,כתיב זר וקרינן זיר ,זכה נעשית לו זיר ,לא זכה נעשה זרה הימנויז) [יומא ע"ב ב']:
[תו"ת הערה יז] ר"ל דלפי הכתיבה לא היה ראוי לקרות כמו זיר בציר"ה אלא בקמ"ץ או בפת"ח ,ויען כי איירי זה בארון שהוא רומז

לכתר תורה כמבואר בגמ' כאן ,לכן דריש שאם זכה אדם לכתר תורה ,כלומר ללמוד לשמה ולקיימה נעשית לו התורה זיר וכתר ,ואם
לאו כגון שלומד לקנטור או שלומד ואינו מקיים ,נעשית זרה לו ,שמשתכחת ממנו:

(כה,יא)֣סָ ָֽביב֣– סלוק כמגביל .בדרך מוסר הלומד תורה יגביל עצמו ללימוד לשמה ולא לקינטור או שלומד ולא מקיים.

תּה֣עַ ֶ֖ל֣אַ ְר ַבּ ֣ע֣פַּ עֲמ ָת֑יו֣ ֣
֣לֹּו֣אַ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת֣ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָ
שמות תרומה כה,יב :וְ י ַָצ ְ֣קתָּ ֗
ת֣וּשׁתּי֣טַ בָּ ֔עת֣עַ ל־צַ ְלעֶ֖ ֹו֣הַ שּׁנָֽית:
ְ
֣האֶ ֔ ָח
וּשׁתּ֣י֣טַ בָּ ֗עת֣עַ ל־צַ ְלעֹו ָ ָֽ
ְ
[רש"י] (שמ' תר' כה,יב) וְ י ַָצ ְ֣קתָּ ֣ -לשון התכה כתרגומו :פַּ עֲמ ָת֑יו֣ -כתרגומו זויתיה (בפינה ,הטבעת ולכן הבדים היו צמודים לצד הרוחב של
הארון) כהמשך לאורך הארון .ובזויות העליונות סמוך לכפרת היו נתונות שתים מכאן ושתים מכאן לרחבו שלר ארון ,והבדים נתונים

בהם ,וארכו של ארון מפסיק בין הבדים ,אמתים וחצי בין בד לבד ,שיהיו שני בני אדם ,הנושאים את הארון ,מהלכין ביניהם ,וכן
֣האֶ ֔ ָחת  -הן הן הארבע טבעות שבתחלת המקרא ,ופירש
תּי֣טַ בָּ ֗עת֣עַ ל־צַ ְלעֹו ָ ָֽ
וּשׁ ֣
מפורש ב-מנחות בפרק שתי הלחם (צח ב)( :כה,יב) ְ
לך היכן היו ,והוי"ו זו יתירה היא ופתרונו כמו שתי טבעות ,ויש לך לישבה כן ושתיים מן הטבעות האלו על צלעו האחת :צַ ְלעֹו֣  -צדו:
[בבלי מנחות צח,ב] ומנלן דבדיו לפותיא (בצד רוחב) דארון הוו יתבי (ישבו)? דילמא לארכו דארון הוו יתבי! אמר ר' יהודה :תרי גברי
באמתא ופלגא לא מסתגי (אינם יכולים ללכת) להו .ומנא לן דבארבעה הוו דרו (נשאו) להו? דכתיב( :במ' בהע' י,כא) ְׁונָׁסְׁעּו ה ְׁקהָׁתִּ֔ ים –
(מיעוט רבים) תרי ,נש ְֵׁא֖י ה ִּמק ָׁ ְׁ֑דש  -נמי (מיעוט רבים) תרי.
(במ' בהע' י,כא) ְׁונָׁסְׁעּו ה ְׁקהָׁתִּ֔ ים נש ְֵׁא֖י ה ִּמק ָׁ ְׁ֑דש וְׁה ִּ ֵ֥קימּו את־ה ִּמש ְָׁׁכ֖ן עד־באָׁ ֽם :ס
֣לֹּו – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה פרטים או לימודים .נסמנם בתוך המקורות שהם בדרך מוסר:
(כה,יב) וְ י ַָצ ְ֣קתָּ ֗
֣לֹּו֣אַ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת֣ז ֔ ָָהב .מכאן שצריך תלמיד חכם שיהיה זריז (א) בתורה (ב) ובמצות
[מדרש אגדה (בובר)] ואמר (כה,יב) וְ י ַָצ ְ֣קתָּ ֗
֣לֹּו֣אַ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת .שיהא תלמיד חכם זהיר (א)
(ג) ובמעשים טובים (ד) וענוה[ :פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (כה,יב) וְ י ַָצ ְ֣קתָּ ֗
בתורה (ב) ובתלמוד (ג) ובמצות (ד) ובמעשים טובים:

שני לימודים מתבנית הטעמים של (כה,יב) ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן,
שני לימודים מתבנית הטעמים (כה,יב) וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה – מונח זקף-קטן
לימוד ראשון מתבנית הטעמים של (כה,יב) ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,בין שני קיסרים כעין דבר החוזר וקורה,
[רמב"ם כלי המקדש פ"ז,הי"ט] וכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים ושלישים שאם יטמאו הראשונים יביאו השניים תחתיהם.
[רמב"ם כלי המקדש פ"א,הי"ב י"ג י"ד] סיכום :כל כלי המקדש מותר לעשותם מכל מיני מתכות ,מתקדשין במלאכתן ,והמתקלקלים
מתיכים אותם ועושים כלי אחר .הכלים החדשים וכלי הגבוי נעשים כמתכונת הכלים שעשה משה.
[מנחת חינוך פרשת תרומה מצוה צה] ( ...אע"פ שמעולם לא עשו ארון אחר חוץ ממה שעשה משה ובביאת גואל צדק יתגלה הארון
והלוחות מכל מקום התורה הקדושה לא תסמוך המצות והדינים על ניסים  )...אם כן ודאי מצוה זו לדורות כמו שחשב הר"מ מצוה זו

להנשא על הכתף וגם לאו דהסרת הבדים אף דלא יהיה הדברים עבה"ג (עד ביאת גואל צדק) כי עתה אין ארון בעוה"ר (בעונותינו הרבים) וכותב מה שהיה
בזמן המקדש ויהיה בזמן המשיח אם כן דיני הארון גם כן היה נוהג בימי בית ראשון כגון אם נשבר הארון (אף שהיה מעשי אלקים מכל מקום התורה לא
תסמוך דינים על ניסים) וגם לע"ל (לעתיד לבוא) אפשר אם ישבור הארון ודאי מצוה לעשות ארון בשביל העדות ובאמת אירע זה בימי עלי שנשבה הארון לשרי
פלשתים והיה שם זיי"ן חדשים ע' בשמואל .ומבואר באגדה דשאול חטף הלוחות מיד גלית הפלשתי אם כן ודאי היה צריך אז לעשות ארון לצורך
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הלוחות ובימי המלך המשיח מהרה יגלה אפשר להיות איזה קלקול בארון אף שלא יהיה מכל מקום צריכין אנחנו לידע

ויתר מזה ה [-ר"מ

בהלכות כלי המקדש פ"א] מביא היאך משרע"ה עשה שמן המשחה במדבר אף שמעולם ל א נעשה שמן המשחה אחר חוץ משל מרע"ה ע"ש ובר"מ וכולו יהיה
קיים לע"ל כמבואר בש"ס שנאמר שמן כו' ומכל מקום כתב תואר עשייתם מכל שכן כאן שלא מצינו הבטחה דארון יהיה קיים תמיד ויהיו

מונחים הלוחות בארון זה והראי' בימי עלי כמ"ש אם כן צריכים אנחנו לידע ג"כ הצורה של הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה
אינו מעכב וגו'.

(כה,יב) אַ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת֣ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) כעין דבר החוזר וקורה ,לעתיד
לבוא יתגלו כלי מקדש ומה שלא יתגלה יוכן ע"י ישראל כתיאור הכלים בתורה ובתורה שבע"פ ,ויתקדשו במלאכתן.
לימוד ראשון מתבנית הטעמים (כה,יב) וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה – מונח זקף-קטן במלה אחת כעין מידה י"ח מל"ב מידות נאמר במקצת וחל על הכל
(ריבה וריבה את הכל) ,תבנית הטעמים בארון מרמזת ללמוד מארון לכל כלי מקדש כפי' [מנחת חינוך תרומה מצוה צה] צריכים

אנחנו לידע ג"כ הצורה של הארון כמו כל הכלים ומה מעכב ומה אינו מעכב

לימוד שני מתבנית הטעמים של (כה,יב) ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן ,בתפקיד כעין הקש מארון להוצאה בשבת מעל  10טפח.
[בבלי שבת צב,א] [משנה שבת פ"י,מ"ג] המוציא בין בימינו בין בשמאלו ,בתוך חיקו או על כתיפיו  -חייב ,שכן משא בני קהת .וגו'
גמרא ... .ואיבעית אימא  -מארון .דאמר מר :ארון תשעה ,וכפורת טפח  -הרי כאן עשרה .וגמירי (מסורת בידינו כעין הלכה למשה מסיני),

דכל טונא דמידלי (כל משא הנישא) במוטות  -תילתא מלעיל ותרי תילתי מלרע (שליש מעל המוט ,שני שליש מתחת למוט) ,אישתכח
דלמעלה מעשרה הוה קאי (לכן תחתית הארון היה מעל עשרה טפחים)...וכן [רמב"ם שבת פי"ב,הי"ב]

הסבר :גובה כתף אדם מחושב בתורה שבע"פ כ-שלוש אמות ושווה  18טפח .שני שליש מעשרה טפח של ארון זה ששה טפחים ושני שליש
טפח ) 11 + 1 / 3 ( = 18 – )6 + 2 / 3 (.טפח .המעביר ברשות הרבים בשבת עד  10טפח חייב כי זה נחשב רשות הרבים .ממשא קהתים
של ארון לומדים שהמעביר בשבת ברשות הרבים מעל  10טפח כדרך הקהתים (כאן  11ושליש טפח[ ,מנחת חינוך]  12טפח) חייב.
֣לֹּו – מונח רביע ,בתפקיד חמש .גובה ארון  10טפח מחולק ב 5-שוה  2טפח.
֣קתָּ ֗
מוצע רעיון המבוסס על תבנית הטעמים של (כה,יב) וְ י ַָצ ְ֣
לצורך החישוב בלבד נניח שהטבעות היו נקבעות ב 2-טפח העליון (ולא כגמירי) אז נשארו  8טפח עד תחתית הארון .נחסיר  8טפח מגובה
כתף של  18טפח ונקבל שתחתית הארון נמצא בעשר טפח מעל האדמה[ .הרא"ש] כותב שהטבעות התחתונות נקבעו רביע האחרון וחצי
בצד הרוחב שזה  3 + 3 / 8טפח מהפאה.
(כה,יב) אַ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת֣ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח) בתפקיד כעין הקש מארון להוצאה
בשבת מעל עשרה טפחים.
לימוד שני מתבנית הטעמים (כה,יב) וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה – מונח זקף-קטן ,מהוצאת ארון בכתף מעל  10טפח לומד להוצאות באופנים אחרים בשבת.
סוגיית ארבע טבעות ושני בדים בארון או שמונה טבעות ושניים או ארבעה בדים.
מּנּוּ:וכתיב (שמ' תר' כז,ז)
ים֣לא֣י ָֻסֶ֖רוּ֣מ ֶ ָֽ
ֵ֥
[בבלי יומא עב,א] רבי יוסי ברבי חנינא רמי :כתיב (שמ' תר' כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ר֣֔ן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּ

הוּבא֣אֶ ת־בַּ ָ ֶ֖דּיו֣בַּ טַּ בָּ ֑עת( .שמתיחס לבדי המזבח ולא בדי הארון) הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטין .תניא
ָ ֵ֥
וְ
הוּבֵ֥א֣אֶ ת־בַּ ָ ֶ֖דּיו֣בַּ טַּ בָּ ֑עת ,אי והובא את בדיו
ָ
ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּים .יכול לא יהיו זזין ממקומן  -תלמוד לומר (שמ' תר' כז,ז) וְ
יכול יהיו נכנסין ויוצאין (בדי המזבח)  -תלמוד לומר (שמ' תר' כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּים ,הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטין.
נמי הכי( :שמ' תר' כה,טו)

סיכום הגמרא :באר ון יש ארבע טבעות ושני בדים וכאשר צריך ,אפשר להזיז כל בד בשתי טבעות שהוא נתון בהן ,אבל לא להוציאו
לגמרי .אפשר שגם בדי המזבח לא יוצאים לגמרי ,רק זזים כשצריך).
[תוספות בבלי יומא עב,א]  ...ורבינו יעקב מאורליינ"ש מתרץ זה ( ...תירוץ ב) ואי לאו דמסתפינא מחברייא הוה אמינא דח' טבעות
ָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָתּה֣עַ ֶ֖ל֣אַ ְר ַבּ ֣ע֣פַּ עֲמ ָת֑יו֣ ֣
֣לֹּו֣אַ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת֣ז ֔ ָ
היו בארון וכן מוכיח הפסוק דכתיב (כה,יב) וְ י ַָצ ְ֣קתָּ ֗
ת֣וּשׁתּ֣י֣טַ בָּ ֔עת֣עַ ל־צַ ְלעֶ֖ ֹו֣הַ שּׁ ָֽנית:
ְ
֣האֶ ֔ ָח
וּשׁתּ֣י֣טַ בָּ ֗עת֣עַ ל־צַ ְלעֹו ָ ָֽ
דהיינו ארבע קרנותיו כדמתרגמינן זוייתיה והדר כתיב (כה,יב) ְ
משמע דארבע טבעות היו על שתי צלעותיו לבד מאותם ד' שעל ד' פעמותיו .בד' טבעות מהם היו בדים קבועין (כה,טו) ֵ֥לא֣י ָֻסֶ֖רוּ֣

ובארבעה מהם שהיו למטה או למעלה מאותן טבעות היו משימין בדים בשעת סילוק המסעות לשאת את הארון בהם והיינו הנך דכתב
בהו (במדבר ד,ו) וְ שָׂ מֶ֖ וּ֣בַּ ָ ָֽדּיו ...
(ומתרץ התוס' את כל הענין) ונראה לי דוהבאת לא קאי אלא אהנך בדים הקבועין שהרי אותם בדים שאינן קבועין מה הוצרך להזכירן
כאן לומר והבאת והלא לא היו מכניסין אותן אלא אהרן ובניו בשעת המסעות .תדע שהרי בכולהו (בכלים אחרים) כתב ונשא בם את
תּים֣ ְלבַ ֔דּים֣
ָה֣ ְלבָ ֣
השלחן וכן במזבח הנחשת כתיב והובא את בדיו בטבעות וגו' בשאת אותו ובמזבח הזהב כתב נמי (שמ' תצ' ל,ד) וְ הָ י ֣
לָ שֵׂ֥את֣אתֶ֖ ֹו֣בָּ ָֽהמָּ ה :אבל לא כתב בהן והבאת בצווי ובעשייה לא כתב ויבא כדכתיב גבי ארון בין בצואה בין בעשייה .ואף על גב
דבברייתא דמלאכת המשכן תניא ד' טבעות היו מקבעות בו שתים בצפונו ושתים בדרומו שכיון שהיו נותנין הבדים לא היו זזים משם
ים֣לא֣י ָֻסֶ֖רוּ֣מ ֶ ָֽמּנּוּ:י"ל דלא חשיב אלא אותם ד' טבעות שהבדים קבועין בהן אבל
ֵ֥
לעולם שנאמר (כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּ
אותם שלא היו הבדים קבועין בהן ולא נעשו אלא לצורך שעת המסעות לא קא חשיב תדע דלא קא חשיב התם טבעות של שלחן ושל
מזבח הנחשת והזהב וצריך עיון.
[תו"ש הערה קיד] [ ...ראב"ע בפירוש הארוך] סבר שהיו שמונה טבעות ושני בדים ובשעת המסעות הוסרו הבדים מהטבעות השפליות
והושמו בעליונות .וב[-פירוש הקצר] חזר בו וכתב שהיו רק ארבע טבעות והבדים קבועים בהן .וב[-נתינה לגר ,הרב נתן אדלר] כתב
שנראה מתרגום אונקלוס שדעתו ג"כ שהיו שמונה טבעות .בפי' [הרא"ש] ח' טבעות היו לו לארון ,ד' טבעות קטנות בארבע הזויות כדי
שיהא נישא ומטלטל בהם בשעה שמתקנין אותו וד' טבעות בצדיו ברחבו בסוף רביע האחרון וחצי בין ב' הטבעות ובהם היו הבדים ולהכי
כתיב בטבעות הראשונות פעמותיו שהן זויות ובטבעות האחרונות צלעות .שהן צדי הארון[ .אור החיים] דחה דעת התוספות על ח' טבעות.
חת֣וּשְׁ֣תּי֣טַ בָּ ֔עת֣
֣האֶ ֔ ָ
֑יו֣וּשׁתּ֣י֣טַ בָּ ֗עת֣עַ ל־צַ ְלעֹו ָ ָֽ
ְ
תּה֣עַ ֶ֖ל֣אַ ְר ַבּ ֣ע֣פַּ עֲמ ָת
֣לֹּו֣אַ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת֣ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָ
֣ק תָּ ֗
שמות תרומה כה,יב :וְ י ַָצ ְ֣
ית֣א ָ ֶ֖תם֣ז ָ ָָֽהב׃֣(כה,יג) וְ עָ ֵ֥שׂיתָ ֣בַ ֶ֖דּי – (סלוק) מרכא טפחא,
עָשׂיתָ ֣בַ ֶ֖דּי֣עֲצ ֣י֣שׁטּ֑ים֣וְ צפּ ָ ֵ֥
עַ ל־צַ ְלעֶ֖ ֹו֣הַ שּׁנָֽית:שמות תרומה כה,יג :וְ ֵ֥
בתפקיד סמוכים כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו או שהוא מלמד על חבירו שלפניו .אם מיעוט (כה,יג) בַ ֶ֖דּי שנים ,ומיעוט עֲצ֣י שנים אז

סה"כ ארבעה בדים .ואם מלמד על חבירו שלפניו אז הרישא של (כה,יב) מלמד על טבעות של שני הבדים הקבועים ,והסיפא של (כה,יב)
מלמד על טבעות של הבדים הלא קבועים ,לפי [תוס' יומא עב,א] בח' טבעות וארבעה בדים שניים קבועים ושנים מוסרים אפשר להסביר
שבשעת המסע הארון נישא בבדים בטבעות התחתונות וכך היה מעל ראשי הלוים ככתב [רמב"ן] כי דרך הכבוד הוא שיהיה הארון נשא
וגבוה למעלה על כתפות הכהנים  .בעומדו על האדמה הוסרו הבדים התחתונים .ממשא הקהתים של הארון לומדים לחיוב בהוצאה בשבת
מעל  10טפח וזה לא משנה אם החישוב מהטבעות התחתונות או החישוב נעשה ממקום הטבעות העליונות.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.14

שמות תרומה כה,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ת֣עֶ֖ל֣צַ ְל ֣עת֣הָ אָ ֑רן֣לָ שֵׂ֥את֣אֶ ת־הָ אָ ֶ֖רן֣בָּ ֶ ָֽהם( :לפי [תוס' יומא עב,א] רישא של
את֤֣אֶ ת־הַ בַּ דּים֣בַּ טַּ בָּ ֔ע ַ
שמות תרומה כה,יד :וְ הב ָ
הפסוק מתיחס לבדים הקבועים ,סיפא של הפסוק מתיחס לבדים הלא קבועים)
ם֣לא֣י ָֻסֶ֖רוּ֣מ ֶ ָֽמּנּוּ( :לפי [תוס' יומא עב,א] מתיחס לבדים הקבועים)
ֵ֥
שמות תרומה כה,טוְ :בּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּי
ל־שׁתֵּ֛י֣צַ ְל ֵ֥עת֣הַ מּזְבֶּ֖חַ ֣בּ ְשׂאֵ֥ת֣א ָֽתֹו( :הפסוק עוסק במזבח הנחושת)
ְ
הוּבֵ֥א֣אֶ ת־בַּ ָ ֶ֖דּיו֣בַּ טַּ בָּ ֑עת֣וְ הָ י֣וּ֣הַ בַּ ֗דּים֣עַ
ָ
שמות תרומה כז,ז :וְ
הּ֣את֣א ֲֵ֥רן֣הָ ע ֻ ָֽדת:
סּוּ־ב ֶ֖
ָ֔
דוּ֣את֣פָּ ֣רכֶ ת֣הַ מָּ ָסְ֑ך֣וְ ֨כ
ֶ֖
הֹור
֕
֣המַּ חֲ ֶנ֔ה֣וְ
וּבא֣אַ ה ֲ֤רן֣ וּבָ נָיו֣בּנְ ֣סעַ ַ ָֽ
במדבר ד,הָ֨ :
ֵ֛יל֣תּכֶ֖לֶ ת֣מ ְל ָמ ְ֑עלָ ה֣וְ שָׂ מֶ֖ וּ֣בַּ ָ ָֽדּיו( :הפסוק עוסק במזבח הנחושת)
ְ
ֶד־כּל
ְ
וּ֣בג
ֹור֣תּחַ שׁ֣וּפָ ְרשֹׂ֧ ֶ ָֽ
ַ֔
יו֣כּסוּי֣ע֣
במדבר ד,ו :וְ נ ְָתנ֣וּ֣עָ ֗ ָל ְ
[בבלי יומא עב,א] (מנסה ללמוד מבדי נשיאת מזבח הנחושת לבדי נשיאת הארון) רבי יוסי ברבי חנינא רמי :כתיב (שמ' תר' כה,טו)

הוּבֵ֥א֣אֶ ת־בַּ ָ ֶ֖דּיו֣בַּ טַּ בָּ ֑עת( .שמתיחס לבדי המזבח ולא בדי הארון) הא
ָ
ים֣לא֣י ָֻסֶ֖רוּ֣מ ֶ ָֽמּנּוּ:וכתיב (שמ' תר' כז,ז) וְ
ֵ֥
ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּ
כיצד? מתפרקין ואין נשמטין .תניא נמי הכי( :שמ' תר' כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּים .יכול לא יהיו זזין ממקומן  -תלמוד לומר
הוּבֵ֥א֣אֶ ת־בַּ ָ ֶ֖דּיו֣בַּ טַּ בָּ ֑עת ,אי והובא את בדיו יכול יהיו נכנסין ויוצאין (בדי המזבח)  -תלמוד לומר (שמ' תר' כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣
ָ
(שמ' תר' כז,ז) וְ
הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּים ,הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטין .סיכום  :בארון יש ארבע טבעות ושני בדים וכאשר צריך ,אפשר להזיז כל בד

בשתי טבעות שהוא נתון בהן ,אבל לא להוציאו לגמרי .אפשר שגם בדי המזבח לא יוצאים לגמרי ,רק זזים כשצריך).
[רש"י בבלי יומא עב,א] חדקינהו  -קשרם יפה ,ועל הטבעות והבדים אומר שיתנם בטבעות בדוחק.

את֤֣אֶ ת־הַ בַּ דּים֣בַּ טַּ בָּ ֔עת֣אלמא הולכים ובאים בתוכן.
כתב (שמ' תר' כה,טו) ֵ֥לא֣י ָֻסֶ֖רוּ֣  -אלמא אין זזין מהן וכתיב (שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ
מתפרקין ואינן נשמטים  -בראשיהם היו עבים והכניס ראשן אחד בדוחק בטבעת ובאמצען היו דקין הלכך לא היו נדחקין בטבעות
אלא מתפרקין והולכין לכאן ולכאן אבל אינן נשמטין לצאת מהן לפי שהן עבים בראשיהן.
דּיו֣
הוּבֵ֥א֣אֶ ת־בַּ ָ ֶ֖
ָ
ים֣לא֣י ָֻסֶ֖רוּ֣מ ֶ ָֽמּנּוּ:וכתיב (שמ' תר' כז,ז) וְ
ֵ֥
ֶ֖וּ֣הבַּ ֑דּ
רן֣י ְהי ַ
[תוספות בבלי יומא עב,א] כתיב (שמ' תר' כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣הָ֣אָ ֔
בַּ טַּ בָּ ֑עת -.קשיא לי טובא אמאי מייתי (מדוע ר' יוסי ברבי חנינא הביא פסוק ממזבח ולא את הכתוב בארון על הכנסת הבדים בטבעות) האי קרא ד-
את דכתיב גבי הארון ועוד שמעתי מקשים
הוּבֵ֥א דכתיב גבי מזבח הנחשת ושביק (והניח) קרא ד (-שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ֤֣
ָ
שמ' תר' כז,ז) וְ
סּוּ־בהּ֣אֶ֖ת֣א ֲֵ֥רן֣הָ ע֣ ֻ ָֽדת :עד
ָ֔
הֹורדוּ֣אֶ֖ת֣פָּ ֣רכֶ ת֣הַ מָּ ָס ְ֑ך֣וְ ֨כ
֕
֣המַּ חֲ ֶנ֔ה֣וְ
וּבא֣אַ ה ֲ֤רן֣וּבָ נָיו֣בּנְ ֣סעַ ַ ָֽ
דבשעת סילוק מסעות כתיב (במדבר ד,ה) ָ֨
ֶד־כּלֵ֛יל֣וגו' עד וְ שָׂ מֶ֖ וּ֣בַּ ָ ָֽדּיו משמע דבנסוע המסעות היו משימין אותן בדים וקשה והא כתיב (שמ' תר' כה,טו) ֵ֥לא֣
ְ
וּ֣בג
(במדבר ד,ו) וּפָ ְרשֹׂ֧ ֶ ָֽ
י ָֻסֶ֖רוּ֣מ ֶ ָֽמּנּו( ּ:הבדים מהארון) (תירוץ א) ורבינו יעקב מאורליינ"ש מתרץ זה ד(-במדבר ד,ו) וְ שָׂ מֶ֖ וּ֣בַּ֣ ָ ָֽדּיו על כתפי הנושאים קאמר להוליכן
ולבי מהסס שהרי בני קהת לא היו שם עדיין עד לאחר שהיו מכניסין כל הכלים לנרתק שלהם כדכתי' (במדבר ד,כ) וְ לא־יָבֹ֧֣אוּ֣ל ְראֵ֛ ֹות֣
ְכּבַ ַלֵּ֥ע֣אֶ ת־הַ ֶ֖קּ ֶדשׁ֣ו ָָֽמתוּ֣:פ ויותר היה נראה לפרש דהאי (במדבר ד,ו) וְ שָׂ מֶ֖ וּ֣בַּ ָ ָֽדּיו היינו שמושכין הבדים לצד חוץ להיות נראין בולטין
בפרוכת כמין שני דדי אשה מיהו קושיא קמייתא (המוקדמת) שהקשיתי בדוכתא קיימא (שבמקומה קיימת ,מדוע הביא כתוב במזבח) ודוחק
את֤֣אבל
הוּבֵ֥א֣אֶ ת־בַּ ָ ֶ֖דּיו֣ובמקצת ספרים גרסינן בברייתא (שמ' תר' כה,י ד) וְ הב ָ
ָ
הוא לשבש הספרים דבכולהו גרס (שמ' תר' כז,ז) וְ
הוּבֵ֥א֣(שמתיחס לבדי המזבח ולא בדי הארון) (תירוץ ב) ואי לאו דמסתפינא
ָ
באתקפתא דר' יוסי בר' חנינא גרסינן בכולהו (שמ' תר' כז,ז) וְ
ה֣עֶ֖ל֣
תּ ַ
֣לֹּו֣אַ֣ ְרבַּ ע֣טַ ְבּ ֣עת֣ז ֔ ָָהב֣וְ נָ ֣תַ ֔ ָ
מחברייא הוה אמינא דח' טבעות היו בארון וכן מוכיח הפסוק דכתיב (שמ' תר' כה,יב) וְ י ַָצ ְ֣קתָּ ֗
אַ ְר ַבּ ֣ע֣פַּ עֲמ ָת֑יו֣ ֣
ת֣וּשׁתּי֣טַ בָּ ֔עת֣עַ ל־צַ ְלעֶ֖ ֹו֣
ְ
֣האֶ ֔ ָח
וּשׁתּ֣י֣טַ בָּ ֗עת֣עַ ל־צַ ְלעֹו ָ ָֽ
דהיינו ארבע קרנותיו כדמתרגמינן זוייתיה והדר כתיב (שמ' תר' כה,יב) ְ
הַ שּׁ ָֽנית :משמע דארבע טבעות היו על שתי צלעותיו לבד מאותם ד' שעל ד' פעמותיו .בד' טבעות מהם היו בדים קבועין (כה,טו) ֵ֥לא֣
י ָֻסֶ֖רוּ֣ ובארבעה מהם שהיו למטה או למעלה מאותן טבעות היו משימין בדים בשעת סילוק המסעות לשאת את הארון בהם והיינו הנך
דכתב בהו (במדבר ד,ו) וְ שָׂ מֶ֖ וּ֣בַּ ָ ָֽדּיו ואם תאמר מאי פריך הכא רבי יוסי בר' חנינא (כתוב אחד "לא יסורו" וכתוב אחר "והובא את בדיו" ולא
מתיחסים לכך שאחד מדבר בארון והשני במזבח) לישני (שיתרץ) דשני מיני בדים היו יש מהם קבועין ויש מהם נכנסין ויוצאין כדפרישית
את֤֣אֶ ת־הַ֣בַּ דּים֣בַּ טַּ בָּ ֔עת֣אכולהו (ארבעה) בדים ( 2קבועים ו 2-לא קבועים)
(כמו שפירש התוס') .יש לומר דעל כרחך (שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ
קאי דאי לא קאי אלא אהנך שהיו משימין במסעם ( 2לא קבועים) אם כן הוה ליה למימר נמי (מציע שהיה צריך להיכתב) וחברת את הבדים
בטבעות ( 2קבועים) שהרי לא פירש מתי הכניס אותם בדים הקבועים אלא כתב (שמ' תר' כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּים֣ותחילה
את֤֣אֶ ת־הַ בַּ דּים֣ומשמע ליה דבשוה קאי אכולהו דכי היכי
היה לו לפרש שהכניסם אלא ודאי אכולהו בדים כתב (שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ
דהנך שנושאין בהן לא היו קבועים ה"נ אינהו ( 2האמורים להיות קבועים) לא היו קבועים ממש במקום אחד שלא יהו זזין כלל ממקומן
אלא לכל הפחות נכנסין קצת לכאן ולכאן דהשתא דמו להדדי במקצת (ובזה שהקבועים גם זזים ,דומים ללא קבועים) ולהכי מייתי נמי קרא
את֤֣דארון כי היכי דוהובא דמזבח לא היו הבדים קבועין דהא לא
הוּבֵ֥א דכתב במזבח לגלויי א(-שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ
ָ
ד(-שמ' תר' כז,ז) וְ
את דארון לא היו ממש קבועין לגמרי (.עכשיו התוס' מקשה על עצמו) ואם תאמר לפי
כתב התם לא יסורו ממנו הכי נמי (שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ֤֣
מה שפירש דאכולהו ד' בדין קאי קשה מאי דכתב ביה בההיא קרא (שמ' תר' כה,יד) לָ שֵׂ֥את֣אֶ֣ת־הָ אָ ֶ֖רן֣בָּ ֶ ָֽהם :ואין לתרץ דבכולהו

ארבעה בדים היו נושאין ושנים מהם היו ארוכין ושנים האחרים קצרים מהם דבפרק שתי הלחם [מנחות דף צח ]:משמע דבארבעה
את לא קאי
גברי הוו דרו להו ותו לא (לכן נשאו ארבעה גברים רק בשני בדים)( .ומתרץ התוס' את כל הענין) ונראה לי ד(-שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ֤֣
אלא אהנך בדים הקבועין שהרי אותם בדים שאינן קבועין מה הוצרך להזכירן כאן לומר והבאת והלא לא היו מכניסין אותן אלא אהרן
ובניו בשעת המסעות .תדע שהרי בכולהו (בכלים אחרים) כתב ונשא בם את השלחן וכן במזבח הנחשת כתיב והובא את בדיו בטבעות
ָה֣ ְלבָ תּ֣ים֣ ְלבַ ֔דּים֣לָ שֵׂ֥את֣אתֶ֖ ֹו֣בָּ ָֽהמָּ ה :אבל לא כתב בהן והבאת בצווי
וגו' בשאת אותו ובמזבח הזהב כתב נמי (שמ' תצ' ל,ד) וְ הָ י ֣
ובעשייה לא כתב ויבא כדכתיב גבי ארון בין בצואה בין בעשייה .ואף על גב דבברייתא דמלאכת המשכן תניא ד' טבעות היו מקבעות
ים֣לא֣
ֵ֥
בו שתים בצפ ונו ושתים בדרומו שכיון שהיו נותנין הבדים לא היו זזים משם לעולם שנאמר (כה,טו) ְבּטַ ְבּעת֣הָ אָ ֔רן֣י ְהיֶ֖וּ֣הַ בַּ ֑דּ
י ָֻסֶ֖רוּ֣מ ֶ ָֽמּנּוּ:י"ל דלא חשיב אלא אותם ד' טבעות שהבדים קבועין בהן אבל אותם שלא היו הבדים קבועין בהן ולא נעשו אלא לצורך
שעת המסעו ת לא קא חשיב תדע דלא קא חשיב התם טבעות של שלחן ושל מזבח הנחשת והזהב וצריך עיון.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ת֣עֶ֖ל֣צַ ְל ֣עת֣הָ אָ ֑רן֣לָ שֵׂ֥את֣אֶ ת־הָ אָ ֶ֖רן֣בָּ ֶ ָֽהם( :לפי [תוס' יומא עב,א] רישא של
את֤֣אֶ ת־הַ בַּ דּים֣בַּ טַּ בָּ ֔ע ַ
שמות תרומה כה,יד :וְ הב ָ
הפסוק מתיחס לבדים הקבועים ,סיפא של הפסוק מתיחס לבדים הלא קבועים)
את֤֣אֶ ת־הַ בַּ דּים֣בַּ טַּ בָּ ֔עת
(שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ

(שמ' תר' כה,יד) בַּ טַּ בָּ ֔עת – זקף-קטן בתפקיד שתיים ,ע"פ [תוספות בבלי יומא עב,א] מרמז לשתי קבוצות של ארבע טבעות ,ארבע
עליונות וארבע תחתונות .ולתוספות יש שתי שיטות לימוד .בשיטה ראשונה הפסוק ממשיך בשיטה שנלמדה ב(-כה,יב) על שתי
קבוצות של ארבע טבעות ,בטבעות העליונות בדים קבועים ,ובטבעות התחתונות בדים לשעת המסעות בלבד.
בשיטה השניה הפסוק עוסק בבדים הקבועים ,ואליהם מתיחס הסיפא לָ שֵׂ֥את  ...בָּ ֶ ָֽהם ,אבל היו עוד ארבע טבעות לבדים הלא קבועים
רק שהפסוק לא מדבר עליהם .והמפרשים מקשים על שיטה זאת של התוספות הסותרת את השיטה הראשונה של התוספות.
(שמ' תר' כה,יד) אֶ ת־הַ בַּ דּים֣– מקף כבורר בין בדים קבועים ובין בדים לא קבועים ששימשו רק לשעת המסעות.
ים בַּ טַּ בָּ ֔עת – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
את֤֣אֶ ת־הַ בַּ֣דּ ֣
(שמ' תר' כה,יד) וְ הב ָ
אחד מהלמודים יוצא מהפשט .לשיטה הראשונה של תוספות הפשט זה הצווי להבאה חד-פעמית והישארות קבועה של הבדים הקבועים
בטבעות העליונות ,היוצא מהפשט זה הצווי להבאת הבדים הלא קבועים בטבעות התחתונות בכל פעם ,שעמדו לצאת למסע וכך יובן
שׂאת֣אֶ ת־הָ אָ ֶ֖רן֣בָּ ֶ ָֽהם.
הסיפא של הפסוק לָ ֵ֥
למה מרמזים טעמי המקרא של הסיפא של הפסוק֣(שמ' תר' כה,יד) לָ שֵׂ֥את֣אֶ ת־הָ אָ ֶ֖רן֣בָּ ֶ ָֽהם?:
המק ורות הבאים מלמדים על ארון שעשה משה ע"פ צווי ה' קודם לארון שעשה בצלאל ע"פ צווי ה' למשה.
ית־ה' נ ֵס֣ע ִּל ְׁפנ ֵ֗יהם ארון זה שיצא עמהם במחנה היו בו שברי לוחות שנאמר
[ספרי במדבר בהעלותך פיסקא פב] (במ' בהע' י,לג) ו ֲא ֨רֹון ב ְִּׁר ַּ֜
ל־ראש ה ָׁ ָׁ֑הר וא ֲ֤רֹון ב ְִּׁרית־ה'
(במ' בהע' יד,מד) ו ֲא ֤רֹון ב ְִּׁרית־ה' ּומ ֔שה
ֹלא־משּו מִּק֥רב הֽמחֲנ ֽה :הפסוק המלא (במ' בהע' יד,מד) וי ְׁע ִּ֕פלּו לעֲל֖ ֹות א ֣
ָׁ ֖
ֹלא־משּו מִּק֥רב הֽמחֲנ ֽה:
ּומ ֔שה
ָׁ ֖
[תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פ"ז,הי"ח] ר' יהודה בן לקיש או' שני ארונות היו אחד שיצא עמהן למלחמה ואחד ששרוי עמהן
במחנה .שיצא עמהן למלחמה היה בו ספר תורה שנאמ' (במ' בהע' י,לג) ו ֲא ֨רֹון ב ְִּׁרית־הַּ֜ ' נ ֵ ֣סע ִּל ְׁפנ ֵ֗יהם וגו' וזה ששרוי עמהן במחנה זה
ֹלא־משּו מִּק֥רב הֽמחֲנ ֽה:
שהיו בו לוחות ושברי לוחות שנ' (במ' בהע' יד,מד) ו ֲא ֤רֹון ב ְִּׁרית־ה' ּומ ֔שה
ָׁ ֖
[ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פ"ו] ר' יהוד' בן לקיש אומ' שני ארונות היו שם אחד שהיה עמהם במחנה ואחד שהיה יוצא
עמהם למלחמה והיו בו שברי לוחות שנ' (במ' בהע' י,לג) ו ֲא ֨רֹון ב ְִּׁרית־הַּ֜ ' נ ֵס֣ע ִּל ְׁפנ ֵ֗יהם וזה שהיה (יוצא) עמהם (למלחמה) [במחנה] היה בו
ֹלא־משּו מִּק֥רב הֽמחֲנ ֽה :וכן הוא או' בשאול (שמואל א יד יח) וי֤אמר שָׁאּול ל ֽ ֲא ִּח ָׁ֔יה
ספר תורה שנ' (במ' בהע' יד,מד) ו ֲא ֤רֹון ב ְִּׁרית־ה' ּומ ֔שה
ָׁ ֖
ֱֹלהים וכן הוא או' באוריה (שמואל ב יא יא) ֠ ָׁהָארֹון ְׁויִּש ְָׁׁר ֵ֨אל וִּ ֽיהּו ַּ֜ ָׁדה יש ְִּׁב֣ים ב ֻּסכ֗ ֹות אבל ארון הברית לא יצא עמהם למלחמה
ה ִּג֖ישָׁה א ֲ֣רֹון ָׁהא ִּ ֑
אלא פעם אחת בלבד שנ' (שמואל א ד ד) ויִּשְׁל֤ח ָׁהעָׁם ש ִֹּ֔לה וגו' ר' יהוד' או' לא היה בארון אלא שני לוחות בלבד שנ' (מלכים א ח ט) ָ֚ ֵאין
שנֵי לֻח֣ ֹות ָׁה ֲא ָׁב ִּ֔נים וגו'.
ָֽארֹון ֗רק ְׁ
בָׁ ֔
ְׁנּוחֽה:
ֵיהם ָ֚דרְך שְֹׁל֣ שת י ָׁ ִּ֔מים ל ָׁ֥תּור ָׁל ֖הם מ ָׁ
ית־ה' נ ֵ ֣סע ִּל ְׁפנ ֗
[רש"]י (במ' בהע' י,לג) וי ִּסְׁעּו מֵה֣ר ֔ה' ֖דרְך שְֹׁל֣ שת י ִּ ָׁ֑מים ואֲר֨ ֹון ב ְִּׁר ַּ֜
(י,לג) ֖דרְך שְֹׁל֣ שת י ִּ ָׁ֑מים  -מהלך שלשת ימים הלכו ביום אחד ,שהיה הקדוש ברוך הוא חפץ להכניסם לארץ מיד:
ית־ה' נ ֵ ֣סע ִּל ְׁפנ ֵ֗יהם ָ֚דרְך שְֹׁל֣ שת י ָׁ ִּ֔מים  -זה הארון היוצא עמהם למלחמה ובו שברי לוחות מונחים ומקדים לפניהם דרך
(י,לג) ו ֲא ֨רֹון ב ְִּׁר ַּ֜

שלשת ימים לתקן להם מקום חנייה:
[רבי אליהו מזרחי] (במ' בהע' י,לג) זה ארון היוצא עמהם למלחמה ,ובו שברי לוחות מונחים .ומקדים לפניהם כו' .פירוש :זה הארון
שהיה נוסע לפניהם ,הוא הארון היוצא למלחמה ,שעשה אותו משה רבינו עליו השלום קודם שהוריד הלחות השניים ,כשאמר לו ה'
יתברך (דב' עקב י,א) ְׁפסָׁל־ל ְָׁ֞ך ,ואחר כך ְׁוע ִּ ָׁ֥שי ָׁת לְָׁך֖ א ֲ֥רֹון ֵעֽץ :ומשה עשה הארון תחלה ,שכשיבא והלוחות בידו ,יהיה הארון מוכן להניחם
שם .ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל ,שהרי המשכן ,לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכפורים ,כי ברדתו מן ההר צוה להם על מלאכת
המשכן .ובצלאל עשה משכן תחלה ,ואחר כך ארון וכלים .וזה לא יצא למלחמה אלא בימי עלי[ ,שמואל א' ד ,יא]
איך נשא ארון שעשה משה? [שירת דוד ארון של שברי לוחות היה מצות נשיאה – תורה ב ,הרב גולדברג א"ד ,מטות ע' רסד (אוצר
החכמה)] פ'[רש"י] (במד' מט' לא,ו) ּוכְׁלֵ ֥י ה ֛קדש זה הארון והציץ וכן הוא ב[-ספרי] והנה ב[-ירושלמי שקלים פ"ו] פליגי תנאי דריב"ל סבר
ששתי ארונות הלכו עמהם א חד שהיתה תורה נתונה בתוכו ואחד שהיו שברי לוחות נתונין בתוכו( ... ,ולדעה אחת עם ארון שברי הלוחות

יצאו למלחמת מדין).
 ...אכן עיין ב[-חידושי מרן הגרי"ז הלוי במכתבים] בסוף הספר שכתב שגם על (...ארון משה הייתה מצות נשיאה בכתף ע"י הלוים ,ע"פ
השגות רמב"ן על [רמב"ם ספר המצוות שורש שלישי] הוצאת מוסד הרב קוק הערה  )80 - 79והביא מ[-ספרי פר' עקב] שהארון שלקחו אותו
פלשתים בימי עלי ונענש דוד על ידו משום שנשאו שלא על הכתף היה הארון של שברי לוחות עיי"ש .ולפי דבריו נוכל לפרש (את)
הרמב"ן (שכוונת דבריו) בארון של שברי לוחות שג ם עליו היתה מצות נשיאה בכתף ולפי דבריו אפשר שגם על ארון של שברי לוחות

נאמר לאו ד(-במ' ד,כ) וְֹׁלא־י ָׁ֧באּו ל ְִּׁר ֛אֹות כְׁבל֥ע את־ה ֖קדש וָׁמֵ ֽתּו :פ ואם כן שוב אין ראייה מה [-ספרי] שלקחו הארון של המקדש ,וצ"ע.
ב(-כה,יב) הבאנו [מנחת חינוך פרשת תרומה מצוה צה] שע"פ ה[-ר"מ בהלכות כלי המקדש פ"א] עשיית הארון היא מצווה לדורות וכן
נשיאת הארון בכתף ,וזה שלא כהשגות הרמב"ן על [רמב"ם ספר המצוות שורש שלישי] שהרמב"ם לא כלל נשיאה בכתף כמצווה לדורות.
שׂאת֣אֶ ת־הָ אָ ֶ֖רן – פרשת תרומה עוסקת בצווים לעשיית כלי המשכן ,פשט הכתוב כאן מלמד על הבדים בארון
(שמ' תר' כה,יד) לָ ֵ֥
שעשה בצלאל בצווי ה' למשה .תבנית הטעמים של (שמ' תר' כה,יד) לָ שֵׂ֥את֣אֶ ת־הָ אָ ֶ֖רן – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
העשויה להתרחב ,אפשר שמרמזת לארון של משה המתרבה לענין נשיאתו בכתף ע"י הלוים על בדים בדומה לנשיאת הארון שעשה
בצלאל .ולדעת חידושי הגרי"ז הלוי] חלות על נשיאת ארון שעשה משה כל המצוות החלות על נשיאת ארון העשה בצלאל( .שמ' תר'
כה,יד) לָ שֵׂ֥את֣אֶ ת־הָ אָ ֶ֖רן – מקף אפשר בורר בין ארון שעשה משה ובין ארון שעשה בצלאל.
ת־האָ ֶ֖רן֣בָּ ֶ ָֽהם – סלוק כמגביל לנשיאת הארונות בבדים בכתף בלבד בין בארון שעשה בצלאל ובין בארון שעשה
ָ
(שמ' תר' כה,יד) לָ שֵׂ֥את֣אֶ
משה.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.15

שמות תצוה כז,כ (התש"פ)

שּׁשׁ֣:פ
ת־תֹּולֵ֥עַ ת֣הַ שָּׁ נֶ֖י֣וְ אֶ ת־הַ ָֽ
ַ
ת־האַ ְרגּ ָָמ֑ן֣וְ אֶ
ָ ָֽ
ָהב֣וְ אֶ ת־הַ ְתּכֶ֖לֶ ת֣וְ אֶ
שמות תצוה כח,ה :וְ הם֣י ְקח֣ וּ֣אֶ ת־הַ זּ ֔ ָ

(שמ' תצ' כח,ה) וְ הם֣יקְ ח֣ וּ אֶ ת־הַ זּ ֔ ָָהב – פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים בפשט (לימוד א) כל כלי השרת חייבים להיות משל ציבור
ולשם קודש; (לימוד ב) לנאמנות גבאי צדקה ושאר ממונים
(לימוד א) כל כלי השרת חייבים להיות משל ציבור ולשם קודש
ֱֹלה֑יָך –
ָהב – פשטא מונח זקף-קטן ,כתבנית הטעמים בטעם עליון של (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כ֣י ה֣֣'֣א ֶ ֔
(שמ' תצ' כח,ה) וְ הם֣יקְ ח֣ וּ אֶ ת־הַ זּ ֔ ָ
פשטא מונח זקף-קטן ,ע"פ טעם מלת וְ הם֣פשטא בתפקיד של המספר אחד ,מוצע לומר שלקיחת החומרים לבנין המשכן תהיה
במחשבה אחת לשם ה' .אֶ ת־הַ זּ ֔ ָָהב – מקף כבורר בין מטרות מעשה היחיד [רמב"ם בית הבחירה פ"א,ה"כ] אין עושין כל הכלים

מתחילתן אלא לשם הקודש ,ואם נעשו מתחילתן להדיוט אין עושין אותן לגבוה,

ע"פ טעם מלת יקְ ח֣ וּ מונח בתפקיד של רבוי ,מוצע לרבות התנדבות של יחיד שעשה לשם ה' המוסרן לציבור.

כתב על כך [רש"ר הירש ויקרא שמיני י] כל כלי השרת חייבים להיות משל ציבור ולשם קודש (ראה רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ח,
ה"ז; הל' בית הבחירה פ"א ה"כ)
[רמב"ם כלי המקדש פ"ח,ה"ז] כל בגדי הכהנים אינן באים אלא משל ציבור ,ויחיד שהתנדב בגד מבגדי כהונה מוסרו לציבור ומותר,
וכן כל כלי השרת ועצי ה מערכה שמסרן יחיד לציבור הרי הן כשרין ,אף כל קרבנות הציבור שהתנדב אותן יחיד משלו כשרים ובלבד
שימסרם לציבור[ .כסף משנה] כל בגדי הכהנים וכו' .בפ"ג דיומא (דף ל"ה ):ובירושלמי פרק רביעי דשקלים (הלכה א') .ומה שכתב
וכן כל כלי השרת ועצי המערכה שמסרן יחיד לצבור הרי הם כשרים אף כל קרבנות הצבור וכו' ... .מפורש הוא בהירושלמי דשקלים
(הלכה ו')
[רמב"ם בית הבחירה פ"א,ה"כ] אין עושין כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקודש ,ואם נעשו מתחילתן להדיוט אין עושין אותן
לגבוה ,וכלי גבוה עד שלא נשתמש בהן גבוה רשאי להשתמש בהן הדיוט ,ומשנשתמש בהן גבוה אסורין להדיוט ,אבנים וקורות
שחצבן מתחלה לבית הכנסת אין בונין אותן להר הבית[ .כסף משנה] אין עושין כל הכלים מתחלתן וכו' .בתוס' פרק שני דמגילה:
(לימוד ב) לנאמנות גבאי צדקה ושאר ממונים
[תורה תמימה] (שמ' תצ' כח,ה) וְ הם֣יקְ ח֣ וּ֣ -ת"ר אין עושין שררות ע ל הצבור פחות משנים ,מנא הני מילי ,א"ר נחמן ,דאמר קרא וְ הם֣
י ְקח֣ וּ֣אֶ ת־הַ זּ ֔ ָָהב֣א) [ב"ב ח' ב']:
[תורה תמימה הערה א] א) ואף על פי ד(שמ' תצ' כח,ה) וְ הם֣יקְ ח֣ וּ֣קאי על כל חכמי לב והם יתר משנים ,אך משום שמעוט רבים שנים
קצבו חז"ל את המספר שנים ,ואין דבר ז ה לסבת חסרון אמונה כי הממונים על הצדקה נאמנים הם כדכתיב (מל"ב יב,טז) ו ְֹׁ֧לא י ְׁחשְׁב֣ ּו
ָׁאכ֑ה ִּכ֥י ב ֱאמ ָֻׁנ֖ה הֵ ֥ם ע ִּשֽים ,:אלא הענין הוא מפני שבכלל אין עושין שררות על
שים א ֲ֨שר י ִּ ְׁתנּ֤ו את־הכסף על־י ֔ ָָׁׁדם ל ֵ ָׁ֖תת לְׁע ֵ ֣שי ה ְׁמל ָׁ
את־ ָׁה ֲאנָׁ ֗ ִּ
הצבור פחות משנים מפני כבוד הצבור ,וענין השררות בצדקה הוא זה דממשכנין על הצדקה (גביית ממון בכפיה):

[בבלי בבא בתרא ט,א] ת"ר( :לימוד א) אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ,ולא בהקדש עם הגזברין ,ואף על פי שאין ראיה לדבר -
ָׁאכ֑ה ִּכ֥י ב ֱא ֻמ ָׁנ֖ה הֵ ֥ם ע ִּשֽים:
שים א ֲ֨שר י ִּתְׁ נּ֤ו את־הכסף על־י ֔ ָָׁׁדם ל ֵ ָׁ֖תת לְׁע ֵ ֣שי ה ְׁמל ָׁ
זכר לדבר ,שנאמר( :מל"ב יב,טז) ו ְֹׁ֧לא י ְׁחשְׁב֣ ּו את־ ָׁה ֲאנ ָׁ ֗ ִּ
א"ר אלעזר :אף על פי שיש לו לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו  -יצור וימנה ,שנאמר (מל"ב יב,יא) וי ָׁ ֻצרּו ויִּמְׁנ֔ ּו (גבאי הצדקה ידקדקו בחשבון
הממון)

ָֽארֹון ו ֨יעל ס ֵפ֤ר המלְך וְׁהכ ֵה֣ן הגָׁד֔ ֹול וי ָׁ ֻצרּו וי ִּמְׁנ֔ ּו את־הכ֖סף הנִּמְׁצָׁ ֥א בֵית־הֽ':
ֽי־רב הכ֖סף בָׁ ֑
(מל"ב יב,יא) וֽיְׁהִּי כ ְִּׁראֹותָׁ֔ ם כִּ ֥

אין [רמב"ם מתנות עניים פ"ט ,הי"א] גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק מצרפין המעות דינרין לאחרים אבל לא לעצמן ,גבאי
תמחוי שאין להם עניים לחלק מוכרים לאחרים ואין מוכרים לעצמם ,ואין מחשבים בצדקה עם גבאי צדקה ,ולא בהקדש עם הגזברין,
ֱמּונ֖ה הֵ ֥ם ע ִּשֽים:
ָׁשב אִּתָׁ֔ ם הכ֖סף הנ ִָּׁת֣ן על־י ָׁ ָׁ֑דם ִּ ֥כי בא ָׁ
שנאמר (מל"ב כב,ז) ָ֚אְך ֹלא־יֵח ֵ ֣

[שו"ע יו"ד הלכות צדקה סי' רנז ,ס"ב] (בהמשך לרמב"ם הנ"ל)

הגה :א] ומ"מ כדי שיהיו נקיים מה' ומישראל ,טוב להם ליתן חשבון (טור) .ב] וכל זה בגבאים הכשרים ,ג (ב) א> אבל מי שאינו
כשר ,ג] או שנתמנה באלמות וחזקה ,צריך ליתן חשבון .וה"ה בכל ממונים על הצבור( .מהרי"ו סימן קע"ג) .ד ד] וכשרוצים הצבור
יכולין ב'} לסלק הגבאי ולמנות אחר ,ואין כאן משום חשד .וה"ה שאר ממונים (כל בו).
ת־תֹּולֵ֥עַ ת֣
ַ
ָמ֑ן֣וְ אֶ
ת־האַ ְרגּ ָ֣
ָ ָֽ
הסבר בפנימיות התורה להלכות לנאמנות בעלי שררה (גובי צדקה גם בכפיה) (שמ' תצ' כח,ה) וְ אֶ ת־הַ ְתּכֶ֖לֶ ת֣וְ אֶ
שּׁשׁ :מובא הסבר מפסוק בעל כתוב דומה.
הַ שָּׁ נֶ֖י֣וְ אֶ ת־הַ ָֽ

[פירוש הסולם לזוהר חדש  -במדבר פרשת מטות] מאמר אין העולם מתנהג אלא בתרין גוונין חסד ודין אות א
ת־ל֖ב .רומז
ו א"ר יהודה ,אין העולם מתנהג אלא בב' גוונים ,הבאים מצד אשה הנמצאת חכמת לב .ז"ש( ,שמ' ויקהל לה,כה) ְׁוכָׁל־ ִּא ָׁ ֥שה חכְׁמ ֵ
ַֽארגָׁ ָׁ֔מן ,שתכלת היא דין ,וארגמן הוא רחמים .ומה
למלכות ,הנקראת חכמה תתאה( ,שם שם) ְׁבי ָׁ֣די ָׁה טָׁו֑ ּו וי ִָּׁב֣יאּו מט ְׁ֗וה אֽת־התְׁ ֵכלת וְׁאת־הָׁ ְׁ
ַארגָׁ ָׁ֔מן .שהם הגוונים הכלולים תוך גוונים .כי ארגמן כולל לבן אדום ירוק .ותכלת
מביאים .היינו רק ב' גוונים ,אֽת־התְׁ ֵכלת וְׁאת־הָׁ ֽ ְׁ
כוללת ,גוון שחור.
[ירושלמי שקלים פ"ה,ה"ב (וילנא כב,ב)] מתני' אין פוחתין משבעה אמרכולין וג' גזברין ואין עושין שררה על הצבור פחות משנים
חוץ מבן אחיה שעל חולי מעיים ואלעזר שעל הפרוכת שאותן קיבלו רוב הציבור עליהן :גמ' אין פוחתין מג' גזברין ומז' אמרכולין
ִּידים מִּי֤ד
ּומחת ּו ְׁבנָׁ ָׁי֑הּו אמרכולין ְׁפק ֗ ִּ
ימֹות וְׁיֹוזָׁבָׁד ו ֱאל ֵ
תני משני כתליקין הדא הוא דכתיב וִּ ֽיחִּי ֵ֡אל ֠ועֲזזְׁי ָׁהּו ו ְׁ֨נחת ו ֲע ָׁ
ִּיא֣ל ְׁויִּסְׁמ ְׁכ ָׁ֔יהּו ֖
שה ֵַּ֜אל וִּ ִּֽיר ֤

שמ ִּ ְׁ֣עי ָא ִּ֔חיו ְׁב ִּמפְׁקד י ְׁ ִּחז ְׁ ִּק ָׁי֣הּו ה ֔מלְך ועֲז ְׁר ָׁי֖הּו נ ְִּׁג֥יד בֵית־ ָׁהאֱֹלהִּ ֽים :המלך וכ"ג כשהוא חותם הגיזבר חותם ונותנו לאמרכול אמרכל
כונניהו כָׁ ֽננְׁי ָׁהּו וְׁ ִּ
חותם ונותנו לקתליקון קתליקון חותם ונותנו לכהן גדול כ"ג חותם ונותנו למלך וכשהוא מתיר המלך רואה חותמו ומתיר כ"ג רואה חותמו ומתיר
קתליקין רואה חותמו ומתיר אמרכל רואה חותמו ומתיר גיזבר רואה חותמו ומתיר :אין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים :רב

ת־האַ ְרגּ ָָמ֑ן֣אמר ר' (נחמיה) חמא בי רבי חנינא
ָ ָֽ
ָהב֣וְ אֶ ת־הַ ְתּכֶ֖לֶ֣ת֣וְ אֶ
נחמן בשם רבי מנא על שם (שמ' תצ' כח,ה) וְ הם֣י ְקח֣ וּ֣אֶ ת־הַ זּ ֔ ָ
מפסולת של לוחות העשיר משה הדא הוא דכתיב (שמ' תשא לד,א) ְׁפסָׁל־לְָׁך֛ שְׁנֵ ֽי־ל ֻ֥חת ֲא ָׁב ִּנ֖ים פסל לך שתהא הפסולת שלך אמר ר' חנין
מחצב של אבנים טובות ומרגליות (גילה) ברא לו הקדוש ברוך הוא מתוך אהלו וממנו העשיר משה כתיב (שמ' תשא לג,ח) ְׁו ִּה ִּביטּו ַאח ֵ ֲ֣רי
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מ ֔שה עד־ ב ֖אֹו ה ָֽׁא ֱהלָׁה :תרין אמוראין חד אמר לגנאי וח"א לשבח מאן דאמר לגנאי חמון שקין חמון כרעין חמון קופר אכיל מן
דיהודאי ושתי מן דיהודאי כל מדליה מן דיהודאי (קרבן העדה :ראו השוקים ראו הכרעיים ראו בשרו וכל זה ממה שהוא אוכל ושותה מן
היהודים וכל רכושו מן היהודים ):ומ"ד לשבח מחמי צדיקיא ומזכי טוביא דזכת למיחמי יתיה (קרבן העדה :כדי לזכות בראיית הצדיק הביטו
אחריו דזכות גדול הוא שזכה לראותו):
משבעה משני [רמב"ם כלי המקדש פ"ד ,הי"ז] ועוד ממנין קתיקולין להיות לסגן כמו הסגן לכ"ג ,ואין פוחתין משנים ,וממנים
אמרכלין אין פחות מז' ,ומפתחות העזרה בידם רצה האחד לפתוח אינו יכול עד שיתכנסו כל האמרכולין ויפתחו.
[רמב"ם כלי המקדש פ"ד ,הי"ח] וממנין גזברין מתחת ידי האמרכולין ,ואין פוחתין משלשה גזברין והגזברין הם שגובין כל
ההקדשות ,ופודין את הנפדה מהן ומוציאין אותן בדברים הראויין להן להוציאן.
ואין [רמב"ם מתנות עניים פ"ט ,ה"ה] הקופה אינה נגבית אלא בשנים שאין עושים שררה על הצבור בממון פחות משנים ,ומותר
להאמין לאחד המעות של קופה ,ואינה נחלקת אלא בשלשה מפני שהיא כדיני ממונות ,שנותנים לכל אחד די מחסורו לשבת,
והתמחוי נגבה בשלשה שאינו דבר קצוב ,ומתחלק בשלשה.
[מטל השמים – ג ,פר' תצוה ,הרב טולידאנו מרדכי ע' קצ] קופה ותמחוי :מקור לשבעה טובי העיר [משנה שקלים פ"ה,ה"ב וב-ירושלמי]

אין פוחתין משבעה אמרכולין [שו"ע חו"מ ב'] שיש להם גדר שררה .ב-מינוי נאמן על קופת צדקה או הקדש מבואר מהירושלמי הנ"ל
דלמנות נאמן יחיד על הקופה או התמחוי וכן מנוי אחים (הרמב"ם מתנ"ע) ואינו נחשב שררה (המאפשרת גביית ממון בכפיה ,וחלוקתו לפי
שקול דעתם [שו"ע יו"ד רמ"ח ה"א וה"ב]) אלא רק להשגיח על הקופה .וחייב להיות נאמן ככתב [טור יו"ד רנ"ו] והביאו [רמ"א שם
ה"א] .הגבאים צריכים להיות נאמנים ,חכמים ,מדקדקים על העניים שלא יהיו רמאים .ומי שאינו נאמן אסור לתן צדקה על ידו.
חלוקת הקופה כתמחוי החלוקה בשלושה כתמחוי דהוי דין  .קופה נגבית בשניים ומתחלקת בערב שבת ,תמחוי נגבה ומחולק כל יום
בשלושה.
[תוס' ב"ב ח,ב] ביאר שקופה היא צדקה שקבעו ביה"ד ,לכן אין צורך בשלושה ,ומכל מקום היא שררה .אבל תמחוי ,שלא פסקו ביה"ד,
אלא הגובים מחליטים כמה לגבות וכמה לחלק לכן צריך בשעת גבייה שלושה .וכך פסק [רמב"ם הל' מתנ"ע פ"ט,ה"ה] ו[-שו"ע הל'
צדקה רנ"ו ס"ג]  ... .חלוקה בשלושה לפי שהיא כדיני ממונות ,לעיין על כל עני כמה ראוי ליתן לו ,ותמחוי כמו שמתחלק בשלושה כך
נגבה בשלושה ,לפי שאינו קצוב וצריכים לעיין על כל אחד וגו'.
מ[-ירושלמי שקלים פ"ה,ה"ב] לומדים שבכספי ציבור היו שחשדו אפילו במשה רבנו ,ולכן נכון למנות בעלי שררה כמו שבעת טובי
העיר ,ולפחות שני גבאי צדקה נאמנים לאסוף ולגבות אפילו בכפיה ,ושלושה גבאים לחלוקת התמיכה.
ֲשר ָׁהיּ֛ו על־הל ֻ֥חת ה ִָּׁראש ִּנ֖ים
(שמ' תשא לד,א) וי֤אמר ה' אל־מ ֔שה ְׁפסָׁל־לְָׁך֛ שְׁנֵ ֽי־ל ֻ֥חת ֲא ָׁב ִּנ֖ים כ ִָּׁראש ִּנ֑ים ְׁוכָׁתבְׁתִּ י על־הל ֻ֔חת את־הדְׁ ב ִָּׁ֔רים א ֥
ֲא ֥שר שִּב ְֽׁרתָׁ ( :שמ' תשא לג,ח) ְׁו ָׁה ָׁ֗יה כ ְֵׁצ֤את משה אל־ה ָׁ֔אהל י ָׁקּומּו כָׁל־ ָׁה ָׁ֔עם וְׁ ִּ֨נצ ְׁ֔בּו ִּ ֖איש פ֣תח ָאה ֳ֑לֹו וְׁ ִּה ִּביטּו ַאח ֵ ֲ֣רי מ ֔שה עד־ ב ֖אֹו ה ָֽׁא ֱהלָׁה:
ת־האַ ְרגּ ָָמ֑ן ?
ָ ָֽ
מה מלמדים מלות "את" וטעמי מקף בכתוב (שמ' תצ' כח,ה) וְ אֶ ת־הַ ְתּכֶ֖לֶ ת֣וְ אֶ
ע"פ [פירוש הסולם לזוהר חדש מטות] מלות "את" מרבות גוונים הכלולים בתכלת ובארגמן וכל הגוונים מרמזים למדרגות בדין
(תכלת) וברחמים (ארגמן) .אפשר כי טעמי מקף וְ אֶ ת־ וְ אֶ ת־֣רומזים לברורים שיש להפעיל בגבית ממון לצרכי צבור ונזקקים
ולברורים שיש להפעיל בהוצאת הממון.
ת־האַ ְרגּ ָָמ֑ן – אתנח מגביל את הגביה ואת חלוקת הממון לשיקול דעת ולמספר המינימלי של הגובים והמחלקים.
ָ ָֽ
(שמ' תצ' כח,ה) וְ אֶ
(שמ' תצ' כח,ה) וְ אֶ ת־הַ ְתּכֶ֖לֶ ת – טפחא (א) כפותחת טפח להתאפיין מההגבלה הנלמדת מהכתוב שאחריו וטעמו אתנח( ,ב) בתפקיד
התפשטות אפיון ההגבלה והפעלת שיקול דעת לכתוב לפניה (שמ' תצ' כח,ה) וְ הם֣יקְ ח֣ וּ אֶ ת־הַ זּ ֔ ָָהב היינו אל גבאי צדקה וממונים
אחרים על הצבור וממונו שיפעלו בשיקול דעת שיאזן בין מדת הדין ובין מדת הרחמים.
שּׁשׁ – חצי פסוק זה מסיים את רשימת החומרים להכנת המשכן וכליו ובגדי הכהנים והנחוץ
ת־תֹּולֵ֥עַ ת֣הַ שָּׁ נֶ֖י֣וְ אֶ ת־הַ ָֽ
ַ
(שמ' תצ' כח,ה) וְ אֶ
לעבודת המשכן.
שּׁשׁ – סלוק כמגביל ,אפשר שההגבלה מרמזת להגביל שימוש בחומרים רק לאלו שהוכנו לשם ה' ,לשם תפקידם ,וללא חסרון
וְ אֶ ת־הַ ָֽ
כלשהו בהכנתם .הַ שָּׁ נֶ֖י – טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה וטעמו ,כאן אפיון ההגבלה לשלימות ההכנה.
ת־תֹּולֵ֥עַ ת֣הַ שָּׁ נֶ֖י֣ (אתנח) מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן אפשר שמרמז ששלימות ההכנה היא לא רק על
ַ
וְ אֶ
"תולעת שני ושש" אלא על שאר החמרים הנזכרים עד כאן .ובתפקיד סמוכים מעביר את שלימות ההכנה לחומרים המוזכרים עד כאן.

[שו"ת שאילת דוד קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר ג] ב[-תוספתא דמנחות פ"ו] וז"ל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
מעכבים זה את זה .חיסרון כלשהו בהכנת כל אחד מהחמרים לבנין המ שכן ,כגון העדר צבע ממקור כנדרש ,שנוי בתהליך הצביעה כנדרש,
שנוי או דילוג על שלב בהכנת הצמר או הפשתן כגון לא הולבן ,לא נסרק ,שש=פשתן צריך להישאר לבן ,מעכב את כל הנעשה מהם ביחיד
ובהרכב עם אחרים.
דבר אחר[ :דף על הדף זבחים פח,ב] רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בספר ו "שמירת הלשון" כותב הסבר נוסף בטעם צבע התכלת של
המעיל .הוא מביא את דברי חז"ל" :תכלת דומה לים" ,אולם הוא ממשיך את דבריהם שם" :ים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא
הכבוד"" .והיינו שעל ידי שיזכור שיבוא לדין לפני כסא הכבוד ,כן הוא גם בזה ,כי איתא בתנא דבי אליהו (אליהו רבה פרק יח):
"כשם שהרשעים מספרים לשון הרע ועולה עד כסא הכבוד ,ועל ידי שהוא לבוש תכלת יזכור ויתבונן איה דבריו עולים ,וישמר מזה".

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.16

שמות תצוה כז,כ (התשפ"א)

שׁב׃ ֣
ן֣תּוֹלֹ֧עַ ת֣שָׁ נֵ֛י֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מָ ְשׁ ָ֣ז ֶ֖ר֣מַ עֲשֵׂ֥ה֣ח ָֽ
ַ
ב֣תּ ֨כלֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ֝ ָָמ
ְ
שמות תצוה כח,ו :פ֣וְ עָשֶׂ֖ וּ֣אֶ ת-הָ א ֑פד֣ ֠זָהָ

ן֣תּוֹל ֹ֧עַ ת֣שָׁ נ ֵ֛י֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מָ ְשׁזָ ֶ֖ר֣ -חמשת מינים הללו שזורין בכל חוט וחוט היו מרדדין את הזהב
ַ
ָמ
ב֣תּ ֨כלֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ֝ ָ
ְ
[רש"י] (כח,ו) ֠ ָזהָ
כמין טסין דקין וקוצצין פתילים מהם ,וטווין אותן חוט של זהב עם ששה חוטים של תכלת ,וחוט של זהב עם ששה חוטין של
ארגמן ,וכן בתולעת שני ,וכן בשש ,שכל המינין חוטן כפול ששה ,וחוט של זהב עם כל אחד ואחד ,ואחר כך שוזר את כולם
כאחד ,נמצא חוטן כפול עשרים ושמונה .וכן מפורש במסכת [יומא (עב א)] ,ולמד מן המקרא הזה (שמ' פק' לט,ג) וֽי ְׁרק ְׁ֞עּו את־פ ֵ ֣חי
ַֽארגָׁ ָׁ֔מן וגו' ,למדנו שחוט של זהב שזור עם כל מין ומין:
הזָׁהָׁב ְׁוק ִֵּצ֣ץ פְׁתִּ ילִּם לע ֲ֗שֹות ,את פתילי הזהב ,ב ְׁ֤תֹוְך התְׁ ֵכלת ּוב ְׁ֣תֹוְך הָׁ ְׁ
(כח,ו) מַ עֲשֵׂ֥ה֣ח ָֽשׁב  -כבר פירשתי (שמ' תר' כו,א) שהוא אריגת שתי קירות שאין צורות שני עבריה דומות זו לזו:
ֲשה ח ֵ ֖שב תע ֲ֥שה א ָׁתֽם:
ְַׁארגָׁמָׁן וְׁתל֣עת ָׁ
ש ָׁ֗זר ּותְׁ ֵכ֤לת ו ְׁ
יעת ֵ ֣שש ָׁמ ְׁ
ש ִּ֔ני כ ְֻׁר ִּב֛ים מע ֵ ֥
(שמ' תר' כו,א) ְׁואת־ה ִּמשְׁכָׁ ֥ן תע ֲ֖שה ֣עשר י ְִּׁר ֑
ש ִּנ֖י ּוב ְׁ֣תֹוְך ה ֵ ֑שש מע ֵ ֲ֖שה ח ֵשֽב:
ַֽארגָׁ ָׁ֔מן ּוב ְׁ֛תֹוְך תֹול֥עת ה ָׁ
(שמ' פק' לט,ג) וֽי ְׁרק ְׁ֞עּו את־פ ֵח֣י הזָׁהָׁב ְׁוק ִֵּצ֣ץ פְׁתִּ ילִּם לע ֲ֗שֹות ב ְׁ֤תֹוְך התְׁ ֵכלת ּוב ְׁ֣תֹוְך הָׁ ְׁ
(שמ' פק' לט,ג) וֽי ְׁרק ְׁ֞עּו את־פ ֵח֣י הזָׁהָׁב וְׁק ִֵּצ֣ץ פְׁתִּ ילִּם – גרשיים מונח זרקא מונח סגול.
תבנית הטעמים זרקא סגול באחד מתפקידיה מרמזת על כעין הוספה מעין הענין על הענין או גריעה מעין הענין על הענין .כל מונח
עשוי לרמז לעוד לימוד מתפקידי התבנית זרקא סגול .אפשר שכאן הטעמים מרמזים ,בין היתר ,לתכונות מתכת הזהב שהיא רכה
שמאפשר לרקעה דק מאד (גריעה בעובי המוסיפה באורך) ,גמישה מאד שמאפשר לפתלה מאד ,צמיגה שמאפשר למותחה (גריעה
בעובי המוסיפה באורך) בלי לגרום לניתוק .תכונות אלו מאפשרות לייצר חוט דק מאד ששוזרים עמו שלשה מיני חוטי צמר לפי
צבעם כל אחד שזור מששה חוטים ממינו ,וחוט פשתן השזור מששה חוטי פשתן.
תבנית הטעמים גרשיים זרקא סגול ,עשוי לרמז על כעין יצא מהכלל שיצא להקל ולהחמיר ,להקל שאע"פ שבחוט השזור מ28-
חוטים ,שזורים חוטי צמר ופשתן וזה איסור כלאיים בבגד ,בבגדי כהנים בשעת עבודה ובפרוכת בין הקדש לקה"ק זה מצוה.
[רבינו בחיי] (שמ' תצ' כח,ו) ודע כי הבגדים האלה חושן ואפוד ואבנט היו צמר ופשתים ,ואף על פי שהתורה אסרה לכל ישראל צמר
ופשתים ,לכהנים מותר בשעת עבודה ,שאין הכהנים לובשים אותם רק בשעת עבודה ,וזהו שכתוב באפוד" :ועשו את האפוד זהב
ֲשה ֵא ֖פד תע ֲ֑שנּו ֠זָׁהָׁב תְׁ ֵ֨כלת
שפָׁט מע ֵ ֲ֣שה ח ֔ ֵ
שיתָׁ ֤חשן ִּמ ְׁ
תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר" ,וכתיב בחושן( :שמ' תצ' כח,טו) ְׁו ָׁע ַּ֜ ִּ
שב כְׁמע ֵ ֥
ְַׁארגָׁ ַָּׁ֜מן וְׁתֹול֧עת ָׁש ִּנ֛י ו ֵ ְׁ֥שש ָׁמ ְׁש ָׁז֖ר ,וכן באבנט :ה"תכלת" הוא הצמר הצבוע כעצם השמים" ,ארגמן" הוא הצמר הצבוע אדום,
ו ְׁ
ו"תולעת השני" הוא הצמר הצבוע בתולעת" ,ושש משזר" ,ה"שש" הוא פשתים ... .וכתיב בפרוכת( :שמ' ויקהל לו,לה) ויעש
ש ָׁז֑ר,
ש ִּנ֖י ו ֵ ְׁ֣שש ָׁמ ְׁ
ְַׁארגָׁמָׁ ֛ן וְׁתֹול֥עת ָׁ
את־הפ ָׁ֔רכת תְׁ ֵכ֧לת ו ְׁ
להחמיר צ"ע בצד המצוות .מצד חוטי הזהב האפוד היה יחסית כבד והכהן הגדול הנושאו היה צריך לסייעתא דשמיא לנשיאתו.

(שמ' פק' לט,ג) לע ֲ֗שֹות – רביע רומז לארבעה פתילי זהב ,וההמשך כפ'[רש"י] (כח,ו)  ...וטווין אותן חוט של זהב עם ששה חוטים
של תכלת ,וחוט של זהב עם ששה חוטין של ארגמן ,וכן בתולעת שני ,וכן בשש ,שכל המינין חוטן כפול ששה ,וחוט של זהב
עם כל אחד ואחד,
(שמ' תצ' כח,ו) אֶ ת-הָ א ֑פד – מקף בורר בין משמע מלת אפ וד כבגד שעשה משה לכהן גדול ובין בגדי אפוד שלבשו אנשים אחרים.
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' תצ' כח,ו) וְ עָ שֶׂ֖ וּ֣אֶ ת-הָ א ֑פד .זה בגד העליון (של בגדי כהן גדול) ,שמאפד את התחתון ,והיה חוגרו,
(לעומת איפודים שנאפדו בהם אנשים אחרים) וכה"א (שמו"א ב יח) ֕נער חָׁג֖ ּור אֵפ֥ ֹוד בָׁ ֽד (ש"א ב יח) ּושְׁמּו ֵ֕אל ְׁמש ֵ ָׁ֖רת את־פ ְֵׁנ֣י ה֑ ' ֕נער חָׁג֖ ּור אֵפ֥ ֹוד בָׁ ֽד:
ועוד משמע שהביא [ראב"ע]  ...כי הֵ -אפ֥ ֹוד בָׁ ֽד הוא מין ממיני פשתן .ואפוד משה לא היה בד ,רק זהב ותכלת וארגמן ,ותולעת שני,
ושש עם הכל .ולא היו שואלים רק בחשן המשפט ,שהי' עליו עולים האורים והתומים ... .והנה אפודים רבים היו עם הכהנים ,ויש
להם חשב ,רק כי אין שם חשן ולא אורים.
ִּיל֑ה אֵפ֖ ֹוד י ָׁ֥רד
[חזקוני] (שמ' תצ' כח,ו) וְ עָ שֶׂ֖ וּ֣אֶ ת-הָ א ֑פד משמע אחד ,ומה שכתוב (שמו"א כג,ו) וי ְׁ ִּ֗הי ֠ ִּבבְׁרח א ְׁבי ָׁ ָׁ֧תר בן־ ֲאחִּימ֛לְך אל־דָׁ ִּו֖ד ְׁקע ָׁ
ְׁבי ָׁדֽ ֹו( :מלבי"ם :האפוד עם החושן הגיע בדרך נס) (שמו"א כב,יח) ו ָׁי֣מת (דואג)׀ ביֹ֣ום ה ֗הּוא שְׁמ ִּנ֤ים ו ֲח ִּמשָׁה ִּ֔איש נ ֵ ֖שא אֵפ֥ ֹוד בָׁ ֽד :תשובה לדבר אפוד
שה־נָׁ ֥א ִּל֖י ָׁהא ֵ֑פד וי ֵג֧ש א ְׁבי ָָׁׁת֛ר את־ ָׁהא ֵ֖פד
בלא זהב וישראל לא היו שואלים רק בחשן שהיו בו אורים ותמים .ומה שכתוב (שמו"א ל,ז) הגִּ ֽי ָׁ

שם היה החשן דבוק עמו .וְ עָ שֶׂ֖ וּ֣אֶ ת -הָ א ֑פד הא לך סדר מעשה האפוד וחושן על פי הפסוקים ,כשיטת רש"י יש ראיה שהאפוד הוא
ִּיל֑ים
לבוש ,כדמתרגמינן (שמו"ב ו,יד) וְׁדָׁ ֕וִּד חָׁג֖ ּור אֵפ֥ ֹוד בָׁ ֽד :כדרוט דבוץ ,ומצינו (שמו"ב יג,ח) כִּי ֵ֨כן תִּ ל ְׁ֧בשְׁן ָׁ בְׁנֹות־המ֛לְך הבְׁתּוֹל֖ ת ְׁמע ִּ
מתרגמינן כדרוטין.
ש ָׁר ֵא֑ל  ,וְ עָשֶׂ֖ וּ  -טפחא בתפקיד שנוי ורבוי,
(שמ' תצ' כח,ו) וְ עָ שֶׂ֖ וּ֣אֶ ת-הָ א ֑פד – (סלוק) טפחא אתנח ,כתבנית (דב' ואת' ו,ד) שְׁמ֖ע י ִּ ְׁ
מענין שמע ישראל ומענין תפקידי טפחא נלמד שהכתוב מרמז (א) לאומנים חכמי הלב שתהא מחשבתם וכוונת עבודתם מתוך
קבלת עול מלכות שמים ויראת ה' בהתמדה שישאפו להשתנות לטובה לטובת כל בני ישראל ,ומרמז (ב) למחשבת וכוונת הכהן
הגדול בחייו ובעבודתו בבגדי כהן גדול ,מתוך קב לת עול מלכות שמים ויראת ה' ,שישאף להשתנות לטובה ובכך ישפיע על כל בני
תּוֹל ֹ֧עַ ת֣שָׁ נֵ֛י֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מָ ְשׁ ָז ֶ֖ר פירוש [אלשיך] וגם יכנס בקבלת עול תרי"ג מצות,
ַ
ישראל ,וראה להלן בהסבר (כח,ו)

(כח,ו) ֠ ָזהָ ב – תלשא בתפקיד ללימוד אלפניה לפסוק הקודם בתפקידי תלשא ,וללימוד אחריה בתפקידי תלשא ,מוצע לומר שכאן
לאחריה זהו (א) שיעור גודל האפוד שיתאים לכהנים גדולים השונים במימדיהם( ,ב) חישוב האריגה שתהא (כח,ו) מַ עֲשֵׂ֥ה֣ח ָֽשׁב –
כפ'[רש"י] שפירשתי ב( -שמ' ת ר' כו,א) שהוא אריגת שתי קירות שאין צורות שני עבריה דומות זו לזו( :הצורות לפנים האפוד שונות
מהצורות הנראות לחוץ)

(כח,ו) ֠ ָזהָ ב – תלשא בתפקיד העלם ידיעה כעין מחיצה על הידיעה .מצב של שוגג ,ומסתימת [אלשיך] עשוי להיות שגם על זדון,
האפוד הוא הבגד שאליו מחברים את החושן ועל ידי החושן הכהן גדול מקבל מסרים מה' .החושן נקרא האורים והתומים שמאיר
ומתמים ופותר ספקות.
[אלשיך] (שמ' תצ' כח,ו) אמרו רבותינו ז"ל [ערכין טז א] אפוד מכפר על עבודה זרה כמה דאת אמר (הושע ג ד) וְׁאֵ ֥ין אֵפ֖ ֹוד ּותְׁ רָׁ פִּ ֽים:
ויהיה הענין ,כי האפוד שעל ידו מגידים העתידות ,כמה דאת אמר (שמו"א ל,ז) הגִּ ֽי ָׁשה־נָׁ ֥א ִּל֖י ָׁהא ֵ֑פד ,יכפר על עסקי תרפים המגידים
כזבי עתידותיהם .וגם כי העבודה זרה היא מכח החצונים אשר לראשם הכנסה בשולי הקדושה ואחורי אחורים שלה (כך יונקים
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

חיותם)  .על כן יבא האפד שמציאותו באחורי הכהן מאחוריו מנגד אצילי ידיו עד עקבות רגליו ,ויבטל החיצוניות אשר נדבק לאשר
עבד עבודה זרה מאותה הבחינה.
ן֣תּוֹל ֹ֧עַ ת֣שָׁ נֵ֛י֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מָ ְשׁ ָז ֶ֖ר
ַ
(כח,ו) ְתּ ֨כלֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ֝ ָָמ

(כח,ו) ְתּ ֨כלֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ֝ ָָמן –קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל בהכנת האריגים למטרות שונות במשכן ,אפשר שהכלל הוא כעין בנין אב
ב֣תּ ֨כלֶ ת֣וְ אַ ְרגּ ֝ ָָמן – תלשא קדמא ואזלא ,עשוי לרמז לכעין בנין אב בהכנת האריגים למטרות
ְ
המרומז בתבנית הטעמים (כח,ו) ֠ ָזהָ
שונות במשכן .כמו שהבאנו מ[-רבינו בחיי] בשזירת החוטים ובאריגת האריגים ,ולעבודת המשכן והמקדש .מהאפוד נלמד בכעין
בנין אב לכפרה שכל בגד מבגדי כהן גדול מכפר על מחשבות ומעשים של כל ישראל.
וֹלֹ֧עַ ת֣שָׁ נֵ֛י֣וְ שֵׁ֥שׁ֣מָ ְשׁ ָז ֶ֖ר – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חל אותו ענין או חלה
(כח,ו) תּ ַ
אותה הלכה .כאן אורח חיי הכהן הגדול ,דבקותו באמונת ה' וכוונותיו בעבודתו במקדש
ב֣תּ ֨כלֶ֣ת֣ וכו' ,כי להיות זה ראשון שבבגדים של כהן גדול ירמזו בו ענינו.
ְ
כפירש [אלשיך] (שמ' תצ' כח,ו)  ...ורמז באומרו (כח,ו) ֠ ָזהָ
והוא ,כי מצוה על כל הכהנים להעשירו כמו שאמרו ז"ל [יומא יח א] גדלהו משל אחיו ,וכעובדא דסתת [תוספתא יומא א ו] .וזה

ירמוז באומרו ועשו את האפד זהב ,שיעשירוהו .ושמא תאמר הלא טוב היה יהיה דל נכנע כי הלא יתגאה ואיך תקובל תפלתו

וכפרת עבודתו על ישראל .לזה אמר ְתּ ֨כלֶ ת  ,כי יתן אל לבו שעתיד ליתן דין לפני הנמשל לתכלת שדומה לכסא הכבוד [מנחות מג
ב] הוא מדת הדין הרפה .ואם יתחזק ,יזכור מדת הדין הקשה הוא האודם וזהו וְ אַ ְרגּ ֝ ָָמן .וגם יזכור לאן הוא הולך למקום עפר רמה
תּוֹל ֹ֧עַ ת֣אם לא יזכה ,ואף
ַ
ותולעה [אבות ג א]  ,כמפורש אצלנו במקומו ,שהוא שאם יזכה יהיה עפר ,ואם לאו רמה ותולעה ,וזהו

אם יזכה יהיה לפחות שָׁ נֵ֛י֣ שישתנה לפחות שיהיה עפר .וגם יכנס בקבלת עול תרי"ג מצות ,וזהו ושש .כי משמעו ששה ,והוי"ו
ששה הרי י"ב ,והשני שיני"ן ה ם ת"ר הרי תרי"ב ,והתיבה הרי תרי"ג ,זה הוא בבחינת המעשה .ואם יחשוב מחשבה לעשות כל
מצוה מהן אשר הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ,נמצאו התרי"ג שתי פעמים,

(כח,ו) מַ עֲשֵׂ֥ה֣ח ָֽשׁב – מרכא מרבה ,סלוק מגביל .סה"כ רבוי הגבלות .אפשר מלמד שחיסרון כלשהו בכוונת האומנים ובהכנת כל
אחד מהעשרים ושמונה חוטים ובשזירתם לחוט אחד ,ובאריגת האפוד מהחוט הזה מעכבת  .כמו שפירשנו ב(-כח,ה) ע"פ [שו"ת
שאילת דוד קונטרס דרישת ציון וירושלים מאמר ג] ב[-תוספתא דמנחות פ"ו] וז"ל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
מעכבים זה את זה .חיסרון כלשהו בהכנת כל אחד מהחמרים לבנין המשכן.
ועוד ע"פ [פנים יפות] (שמ' תצ' כח,ו) הגבלת המחשבה שתהא מכוונת אל ה' לבדו כי מחשבה של ע"ז עלולה להביא למעשה ,ובע"ז
ה' מצרף מחשבה למעשה מה שאין כן במצוות אחרות.
וכן כהמשך [אלשיך] קבלת המחשבה בהן וקבלת המעשה (שיהיו מכוונים לה' לבדו) .וזהו (כח,ו) מָ ְשׁ ָז ֶ֖ר֣מַ עֲשֵׂ֥ה֣ח ָֽשׁב .שמה שאמר

ושש שהוא תרי"ג יהיה משזר שהוא כפול על ידי מעשה חשב שהוא מעשה המחשבה .או יהיה אומרו חושב על הכוונה
שבמחשבת העושה .והכל עולה אל ענין אחד:
[כלי יקר] (שמ' תצ' כח,ו)  ...כי צמצם הקדוש ברוך הוא שכינתו בין שני בדי ארון שהיו מונחים על כתיפות נושאי הארון .ועוד
צמצם הקדוש ברוך הוא שכינתו בין שתי כתיפות הכהן נושא האפוד כי בו היה תלוי חושן המשפט אשר בו היו האורים ותומים
כנגד לבו והיה השם המפורש חקוק בהם:
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.17

שמות כי תשא ל,יא (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

שׁ֣רקַ ח֣מ ְר ַ ֶ֖קחַ ת֣מַ עֲשׂ ֣ה֣ר ֑קחַ֣֣֣֣֣ ֶשֵׁ֥מֶ ן֣מ ְשׁחַ תֶ֖ -ק ֶדשׁ֣י ְהיֶ ָֽה׃
שׂיתָ ֣א ֗תוֹ֣שֶׁ ֚מֶ ן֣מ ְשׁחַ ת֔ -ק ֶד ֵ֥
שמות תשא ל,כה :וְ עָ ֣֣
תפקיד מקום הטעם במלה מלמד על מהותה הלשונית[ .רש"י] (שמ' תשא ל,כה) ֵ֥רקַ ח֣מ ְר ַ ֶ֖קחַ תֵ֣֥ -רקַ ח֣שם דבר הוא ,והטעם (מרכא =
מאריך) מוכיח שהוא (בראש התיבה) למעלה ,והרי הוא כמו רקח רגע (שפת"ח ה :רגע בסגול תחת הרי"ש ואינו כמו (ישעיה נא,טו) רג֣ע ה ָׁ֔ים

שהוא לשון פועל) ,וכמו (ישעיהו מב,ה) ר ֥קע ה ָׁ ָׁ֖ארץ ,שהטעם למטה ,וכל דבר המעורב בחבירו ,עד שזה קופח מזה (שפת"ח ו :זה נוטל מזה)
או ריח או טעם קרוי מרקחת:
ח֣מ ְר ַ ֶ֖קחַ ת ֵ֥ -רקַ ח֣העשוי על ידי אומנות ותערובות :מַ עֲשׂ֣ה֣רק֑חַ֣  -שם האומן בדבר:
ֵ֥רקַ ֣
(שמ' תשא ל,כה) וְ עָ שׂ֣יתָ ֣א ֗תוֹ֣בכמה שלבים נעשה שֶׁ ֚מֶ ן֣מ ְשׁחַ ת֔ -ק ֶדשׁ ?
(שמ' תשא ל,כה) וְ עָ שׂ֣יתָ ֣א ֗תוֹ  -מונח רביע בתפקיד בלפחות ארבעה שלבים המסומנים ב[-רמב"ם הבא] נעשה שֶׁ ֚מֶ֣ן֣מ ְשׁחַ ת֔ -ק ֶדשׁ !
ע"כ מהקטע הבא הובא בהסבר ל(-ל,כד) [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ב] וככה עשהו (את שמן המשחה) משה רבינו במדבר ,לקח מן

המור והקנמון והקדה מכל אחד משלשתן חמש מאות שקל (שמ' תשא ל,כד) ְבּ ֶשׁ֣קֶ ל֣הַ ֑קּ ֶדשׁ ,ומקנה הבושם חמשים ומאתים ,וזהו
שנאמר בתורה וק נמן בשם מחציתו חמשים ומאתים ששוקלים אותו בב' פעמים חמשים ומאתים בכל פעם( ,שלב א) ושוחק כל אחד
ואחד לבדו( ,שלב ב) ועירב הכל (שלב ג) ושרה אותן במים זכין ומתוקין עד שיצא כל כחן במים (שלב ד) ונתן על המים (שמ' תשא ל,כד)
ת֣הין והוא י"ב לוג ,כל לוג ד' רביעיות( ,שלב ה) ובישל הכל על האש עד שאבדו המים ונשאר השמן והניחו בכלי לדורות.
ֶשֵׁ֥מֶ ן֣זַ ֶַֽ֖י ָֽ
הסבר ל[-רמב"ם] עד שאבדו המים – הרותחים ומתנדפים באדים ב 100-מעלות צלסיוס ואילו שמן זית , EXTRA VIRGIN

הקרוב יותר לשמן מראש העץ שממנו הכינו את שמן המשחה ,רותח ב 405-מעלות פרנהייט שהם  207מעלות צלסיוס ולכן אינו
מתנדף ב 100-מעלות צלסיוס שבו מתנדפים המים.
[רמב"ם] מפרש שבישלו הכל על האש עד שאבדו המים .ע"פ ר' יהודה המובא ב[-רש"י] (שמ' תשא ל,כד) (מירושלמי שקלים פ"ו וסוטה
פ"ח) ר' מאיר אומר ששלקו העיקרין בשמן זית .ואמר לו ר' יהודה (שלב א) שראום במים ,שלא יבלעו את השמן (כי הסממנים מרובים
בהרבה מאד מ 12-לוג שמן)( ,שלב ב) ואחר כך הציף עליהם השמן עד שקלט הריח (מהמים) (שלב ג) וקפחו לשמן מעל העיקרין:
ע"פ ר' יוסי המובא ב[-מלבי"ם] (שמ' תשא ל,כד) ור' יוסי ס"ל שגם בזה (בבישול) יבלעו העקרים (את שמן) אחר שיתבשלו המים ,ולכן ס"ל

(ש(שלב א) שרו העיקרין במים( ,שלב ב) המים קלטו את הריח)) (שלב ג)שאחר שקלטו המים את הריח העביר את העקרים (שלב ד) ואח"כ נתן
השמן על המים (שלב ה) קיפח השמן מעל המים) ,ופסק הלכה כר' יוסי נגד ר' יהודה :וזה לא כ[-רמב"ם].

ע"כ מההסבר שהובא ל(-ל,כד)

[כתר יונתן] (שמ' תשא ל,כה) ותעשה אותו שמן מִּשחת קודש בושם [האומנות] מִּתבשָׁם [תערובת] מעשה מִּתבשֵם [אומן]
בושם מעורב שמן מִּשחת קודש יהיה:
הכתוב "שמן משחת-קדש" מופיע בתורה שלוש פעמים בלבד כמוצג:
ת־קדש יִּהְׁי ֽה:
ת־קדש ֥רקח מִּרְׁ ֖קחת מע ֵ ֲ֣שה ר ֵ ֑קח ֥שמן ִּמ ְׁ
(שמות תשא ל,כה) ְׁוע ִּ ָׁ֣שיתָׁ א ֗תֹו ָ֚שמן מִּ שְׁ ח ֔
שח ֖
ת־קדש יִּהְׁי ֥ה ז֛ה ִּל֖י לְׁדרתֵ יכ ֽם:
שח ֨
ֵאמר ֠שמן ִּמ ְׁ
(שמות תשא ל,לא) וְׁאל־בְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵא֖ל תְׁ ד ֵב֣ר ל ֑
(ל,כה) שֶׁ ֚מֶ ן֣– השמן הוא אמצעי למשיחה המבדילה את הנמשח ומעלה אותו לדרגה נעלה משאר בני ישראל ומשאר העולם,
ֵאמר
ההבדלה מרומזת בטעם תלשא ב(-שמות תשא ל ,לא) ֠שמן – תלשא בלימוד אלפניו אל (שמות תשא ל,לא) וְׁאל־בְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל ְׁתד ֵב֣ר ל ֑
ילמד על בעל בחינה נעלה (כעין מחיצה לעצמו) לעומת שאר בני ישראל ,תלשא בלימוד לאחריו אל יִּהְׁי ֥ה ז֛ה ִּל֖י בתפקיד שיעור ירמז
לדרשה ממלת ז֛ה ל 12-לוג.
(ל,כה) שֶׁ ֚מֶ ן֣ -יתיב בתפקיד דווקא כך מ ְשׁחַ ת֔ -ק ֶדשׁ  -מקף כבורר ע"פ [בבלי הוריות יא,ב] בין שימוש בשמן למשחת-קודש יחידה
בענין מסוים ובין משחת-קדש חוזרת
שׁחַ ת֔ -ק ֶדשׁ  -זקף-קטן בתפקיד שני לימודים אפשר שאילו שני הלימודים של שימוש יחיד ושימוש חוזר .
(ל,כה) מ ְ֣
בשימוש יחיד נמנה:
(א) משיחת משכן וכליו; (ב) משיחת בני אהרן אלעזר ואיתמר אבל לא כהנים פשוטים בדורות הבאים,
(ג) משיחת דוד למלך על ישראל כנאמר (תהלים פט,כא) ָ֭ ָׁמצָׁאתִּ י דָׁ ִּו֣ד עב ְִּׁד֑י ב ְׁ֖שמן ָׁק ְׁד ִּ ֣שי מְׁשחְׁתִּ ֽיו :ואילו המלכים שלמה ויואש נמשחו
במשחת-קדש מפני מחלוקת,
בשימוש חוזר נמנה:
(א) משחת-קדש חוזרת רק לכהנים גדולים בהתמנותם לתפקיד (וזה היה במשכן במדבר בארץ-ישראל ,בבית ראשון).
(ב) בד"כ כלים שנעשו אחר חנוכת המשכן נתקדשו בשירות הראשון שלהם בקדש .אבל בימי המלך חזקיהו כלים שבאו במקום כלים
שנעשתה בהם עבירה בימי המלך אחז נמשחו במשחת-קדש (ראה מקורות להלן)
[בבלי הוריות יא,ב] גמ' .ת"ר :שמן המשחה שעשה משה במדבר ,היו שולקים בו את העיקרים ,דברי רבי יהודה; רבי יוסי אומר :והלא לסוך את
העקרים אינו סופק! אלא שורין את העקרים במים ,ומציף עליו שמן וקולט את הריח וקפחו .אמר לו רבי יהודה :וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה? והלא תחלתו

שנים עשר לוגין ,וממנו היה נמשח משכן וכליו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים ,וכולו קיים לעתיד לבוא ,שנאמר( :שמ' תשא ל,לא) ֠שמן
ת־קדש יִּהְׁי ֥ה ז֛ה ִּל֖י לְׁדרתֵ יכ ֽם ... :תניא אידך  ...ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים (דוד שהחל מלכות בית דוד לנצח) ,ואפילו כהן גדול
ִּמשְׁח ֨

בן כהן גדול טעון משיחה ,ואין מושחים מלך בן מלך; ואם תאמר :מפני מה משחו את שלמה? מפני מחלוקתו של אדוניה ,ואת יואש

 מפני עתליה (שלמה ויואש נמשחו בשמן משחת -קדש מפני המחלוקת ולא כהתחלה) ,ואת יהואחז  -מפני יהויקים ,שהיה גדול ממנו שתי שנים(משיחה זו נעשתה בשמן אפרסמון כי אביהם המלך יאשיהו גנז את צנצנת שמן משחת-קדש);
ת־אהֶ ל֣מֹוע ֑ד֣וְ ֶ֖את֣א ֲֵ֥רֹון֣הָ ע ֻ ָֽדת :ולפסוקים (כז – כט) ע"פ (במדבר ד,יב) [תורה שלמה
֣
תּ֣בֶ֖ ֹו֣אֶ
בפירוש לכתוב (שמות תשא ל,כו) וּמָ שַׁ ְח ָ ֵ֥
קמו] בשם [המדרש הגדול] מלמד שאין כל הכלים מתקדשין אלא במשיחה וכן הוא אומר (במ' נשא ז,א) וימשחם ויקדש אותם .או יכול
תּו־ב֣ם ב ֗קדש בשירות בלבד הן מתקדשין.
ֲשר י ְָׁׁש ְֽׁר ָׁ
יהיו כל הכלים טעונין משיחה לדורות? ת"ל (במדבר ד,ב) א ֧
תּו־ב֣ם ב ֗קדש וְׁנָׁ ֽתְׁנּו אל־ב֣גד תְׁ ֵ֔כלת ְׁוכִּּס֣ ּו אֹותָׁ֔ ם ְׁב ִּמכ ֵ ְׁ֖סה ע֣ ֹור ָׁ ֑תחש ְׁונָׁתְׁנ֖ ּו על־ה ֽמֹוט:
ֲשר י ְָׁׁש ְֽׁר ָׁ
(במדבר ד,ב) ְׁו ָׁלקְׁחּו את־כָׁל־ ְׁכ ֵ֨לי הש ֵַָּׁ֜רת א ֧
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[תו"ש הערה קמו]  ....ראה [רש"י ע"ז נב,ב] ד"ה והקדשנום ,שחזרו ומשחום בשמן המשחה ,והאחרונים תמהו מגמ' הנ"ל ותירצו עפ"ד
ה[תוס' שבועות טו,א] דיש מ"ד דגם לדורות בעי משיחה בשמן המשחה וגו'
[ערכי תנאים ואמוראים רבי יוסי בן שאול תלמידו של רבי] [בבלי עבודה זרה נב,ב נד,ב]

גרסינן באידיהן של גוים פרק רבי ישמעאל ,)32בעי מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי ,כלים ששמשו בהן בבית חוניו מהו שישתמשו בהן
בבית המקדש... .
ומיבעיא לרבי יוסי בן שאול בכלים שנשתמשו בעבירה אם ראויין לתשמיש מקדש או לא .וא"ל אסורים .ומקרא היה בידינו
ְׁכּותֹו בְׁמעֲל֖ ֹו הֵכ֣נּו ְׁו ִּהק ָׁ ְׁ֑דשְׁנּו וְׁ ִּה ָׁ֕נם ִּלפ ְֵׁנ֖י מִּ זְׁב֥ח הֽ' :ס .מאי
ֲשר ִּהזְׁנִּיח ה ֨מלְך ָאחָׁ ֧ז בְׁמל ֛
ושכחנוהו .איתיביה (דהי"ב כט,יט) ו ֵ ְׁ֣את כָׁל־ה ֵכ ִּ֗לים א ֣
לאו היכינום דאטבלינהו ,והקדשנום שחזרו ומשחום בשמן המשחה .אלמא כיון דמדאורייתא לא מיתסרי דהא הקדש נינהו ואין אדם
אוסר דבר שאינו שלו ,אינהו נמי לא גזור עלייהו ,הואיל ולאו בני דיעה נינהו .) 35וא"ל רבי ברוך אתה לשמים שהחזרת אבידתי .דהיינו
מקרא שהיה בידינו לאיסור ,הכינום .שגונזום .הקדשנום שהקדשנום אחרים תחתיהם .אלמא הני קמאי קנסינהו.
(דהי"ב כט,יט) ו ֵ ְׁ֣את כָׁל־ה ֵכ ִּ֗לים – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה פרטים או לימודים ,אפשר שמרמז ללפחות ארבעה מערכות כלים
לעבודת המקדש .המקף ירמז לברור בין כלים ששימשו לעבירה ,ובין כלים שלא שימשו לעבירה .או בין כלים שאפשר לטהר לשימוש
חוזר כגון מזבח עולה ,מזבח זהב ,שולחן לחם הפנים ,מנורת הזהב ,ובין כלים שגנזו ועשו חדשים תחתם.
ָׁל־ב֣ית ֑ה'
בפסוק הקודם מוזכרות שתי מערכות מכלי המקדש (דהי"ב כט,יח) וי ָׁב֤ ֹואּו ְׁפנִּי ָׁמה אל־ ִּחזְׁ ִּק ָׁי ֣הּו ה ֔מלְך וי֣א ְׁמ ֔רּו ט ִּ֖ה ְׁרנּו את־כ ֵ
שלְׁח֥ן הֽמע ֲ֖רכת וְׁאת־כָׁל־כֵלָׁ ֽיו :אפשר להוסיף מזבח הזהב וכל כליו (שיכלול את הכנת
את־ ִּמז ְׁ֤בח הָׁעֹולָׁה וְׁאת־כָׁל־ ֵכ ָׁ֔ליו וְׁאת־ ֻ
הקטורת) ,מנורת הזהב וכל כליה .מערכות אלו כתובות בתורה בשלושה הפסוקים הבאים:

ש ְׁלחָׁן וְׁאת־כָׁל־ ֵכ ָׁ֔ליו וְׁאת־המְׁנ ָׁ ֖רה וְׁאת־כֵל֑י ָׁה ו ֵ ְׁ֖את
ֹועד ו ֵ ְׁ֖את א ֲ֥רֹון ָׁהע ֵֻדֽת( :כז) וְׁאת־ה ֻ
ת־אהל מ ֵ ֑
(שמות תשא ל) (כו) ּומָׁשח ָׁ ְׁ֥ת ֖בֹו א ֣
ִּמזְׁב֥ח הקְׁטֽרת( :כח) וְׁאת־ ִּמזְׁב֥ח הָׁע ָׁל֖ה וְׁאת־כָׁל־כ ֵָׁל֑יו וְׁאת־הכִּי֖ר וְׁאת־כנֹֽו:
ֲשר ִּהזְׁנִּיח – מונח תרסא ,כעין שני טעמי תרסא כל אחד עם לפחות תפקיד אחד מתפקידי טעם תרסא .אפשר שכאן
(דהי"ב כט,יט) א ֣

בתפקיד כעין מחיצה או העלמת ידיעה מקדושת הכלים בין שהוקדשו במשיחת שמן המשחה בחנוכת המשכן ,ובין שהתקדשו בשרתם
בקודש.
ְׁכּותֹו בְׁמעֲל֖ ֹו – דר גא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל כל אחד חלה אותה הלכה .זאת
ָאחז בְׁמל ֛
(דהי"ב כט,יט) ָׁ ֧
קבוצת כלי המקדש שנשתמשו בהם בעבירה
(דהי"ב כט,יט) הֵכ֣נּו ְׁו ִּהק ָׁ ְׁ֑דשְׁנּו – מונח אתנח ,רבוי והגבלה ,רבוי כלים חדשים ,הגבלה להשתמש רק בכלים החדשים ומשוחים בשמן
שהיה קיים בימי חזקיהו ,היינו גניזת כלים ישנים שנשתמשו בעבירה.
בימי אחז שמן המשחה היה קיים .שמן משחת-קדש נגנז ע"י המלך יאשיהו בבית ראשון .ולא היה בבית שני.

(שמות תשא ל,כה) ֶשֵׁ֥מֶ ן֣מ ְשׁחַ תֶ֖ -ק ֶדשׁ֣י ְהיֶ ָֽה ,
שׁמֶ ן֣מ ְשׁחַ תֶ֖ -ק ֶדשׁ  -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,
(ל,כה) ֶ ֵ֥
נתבונן שוב ב[-בבלי הוריות יא,ב] גמ' .ת"ר :שמן המשחה שעשה משה במדבר ... ,אמר לו רבי יהודה :וכי נס אחד נעשה בשמן

המשחה? והלא תחלתו שנים עשר לוגין ,וממנו היה נמשח משכן וכליו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים ,וכולו קיים לעתיד לבוא ,שנאמר:

(שמ'

ת־קדש יִּהְׁי ֥ה ז ֛ה ִּל֖י לְׁדרתֵ יכ ֽם:
תשא ל,לא) ֠שמן ִּמשְׁח ֨
מובא כאן פסוק שמעיד ששמן המשחה קיים לעתיד לבוא .מניין שכולו קיים לעתיד לבוא? אפשר להסביר שמלת (ל,לא) יִּהְׁי ֥ה מלמדת
שישאר בהוויתו של השיעור הנרמז בגי' מלת (ל,לא) ז ֛ה שיתמיד להישאר  12לוג כבזמן שנגמרה הכנתו.
אפשר להסביר כי תבנית הטעמים של (ל,כה) ֶשֵׁ֥מֶ ן֣מ ְשׁחַ תֶ֖ -ק ֶדשׁ  -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,היא
המרמזת על התמלאות שמן המשחה ל 12-לוג בכל שימוש בו ,ומלת (ל,כה) י ְהיֶ ָֽה מלמדת שהנוסף יהיה בהוויתו כמו המקורי.
טעם מלת (ל,כה) ֣י ְהיֶ ָֽה – סלוק כמגביל ,אפשר מרמז כי אין מעילה בשמן המשחה אחרי המשיחה כנלמד ב-
[בבלי כריתות ה,ב] אמר רב כהנא ,תנא :כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקרי זקנו ,ועל דבר זה היה משה רבינו דואג ,שמא חס
ושלום מעלתי בשמן המשחה! יצתה בת קול ואמרה( :תה' קלג,ג) כְׁטל־חרְׁ ֗מֹון שירֵ ד על־הרְׁ ֵ ַ֪רי ִָּ֫ציֹ֥ון ,מה טל אין בו מעילה ,אף שמן שיורד
ה־טֹוב
על זקן אהרן אין בו מעילה ,ועדיין אהרן היה דואג ,שמא משה לא מעל ואני מעלתי! יצתה בת קול ואמרה לו( :תה' קלג,א) ה ֵ ִּ֣נה מ ָ֭
ַאחים גם־ ָׁי ֽחד :מה משה לא מעל ,אף אתה לא מעלת.
ּומה־נ ִּ ָׁ֑עים ֖שבת ִּ ֣
הסבר נוסף לטעם מלת (ל,כה) י ְהיֶ ָֽה – סלוק כמגביל המשכיות של מלכות רק לנמשכים בשמן המשחה כנלמד ב[-בבלי כריתות ו,א]
אמר עָׁל֤ץ ִּלבִּי בֽה֔ ' ָׁ ֥ר ָׁמה ק ְׁר ִּנ֖י בֽה֑ '( ,שמו"א ב,א) ָׁ ֥רמָׁה ק ְׁר ִּ֖ני ולא רמה פכי ,דוד ושלמה שנמשחו בקרן  -נמשכה
(שמו"א ב,א) ותִּ תְׁ פ ֵל֤ל חנ ָׁה ות ֔
מלכותם ,שאול ויהוא שנמשחו מן הפך  -לא נמשכה מלכותם.
הם֣י ְק ָ ָֽדּשׁ:
שׁ֣ק ָדשׁ֑ים֣֣֣֣֣֣֣֣כָּ ל־הַ נּגֵ֥עַ֣בָּ ֶ ֶ֖
ֶ֖וּ֣ק ֶד ָ ָֽ
שמות תשא ל,כט :וְ ק ַדּ ְשׁ ָתּ֣֣א ֔ ָתם֣וְ הָ י ֣
[תורה תמימה (=תו"ת)] (שמ' תשא ל,כט) כָּ ל־הַ נּ֣ג ֵ֥עַ ֣בָּ ֶ ֶ֖הם֣יקְ ָ ָֽדּשׁ  -מכאן שכלי שרת מקדשין

נב)

[זבחים פ"ז א']:

[תו"ת הערה נב] ר"ל שמכיון שבאו להכלי שרת דבר הראוי להם כגון דבר היבש לכלי יבש ודבר הלח לכלי הלח שוב אין נעשין
חולין .ועיין לעיל בפ' תצוה בפסוק (שמ' תצ' כט,לז) כָׁל־הנגֵ ֥ע ב ִּמז ֵ ְׁ֖בח י ִּקְׁדָׁ ֽש :ס
[ספרא צו פרשה א פרק א אות ג] [בבלי זבחים פג,ב] רבי יוסי הגלילי אומר :מתוך שנאמר (שמ' תצ' כט,לז) כָׁל־הנגֵ ֥ע ב ִּמז ְֵׁב֖ח יִּקְׁדָׁ ֽש,
שומע אני בין ראוי ובין שאינו ראוי ,ת"ל( :שמ' תצ' כט,לח) ְׁכב ִּ ָׁ֧שים ,מה כבשים ראויין ,אף כל ראוי; ר"ע אומר (שמ' תצ' כט,יח) עלָׁ ֥ה מה
עולה ראויה ,אף כל ראויה .מאי בינייהו? אמר רב אדא בר אהבה :עולת העוף פסולה איכא בינייהו ,מר מייתי לה (מביא=לומד זאת)
מעולה ,ומר מייתי לה מכבשים.
(שמ' תצ' כט,לז) כָׁל־הנגֵ ֥ע – מקף כבורר בין ראוי למזבח שיקדש בנגעו בו ,ובין שאינו ראוי למזבח שלא יקדש
באותו אופן לימוד בפר תשא (שמ' תשא ל,כט) כָּ ל־הַ נּגֵ֥עַ ֣בָּ ֶהֶ֖ם֣יקְ ָ ָֽדּשׁ (שמ' תשא ל ,כט) כָּ ל־הַ נּג ֵ֥עַ֣ – מקף כבורר בין הבא לכלי שרת
שראוי לאותו כלי יקדש בבואו לתוך הכלי ובין הבא לכלי שרת שאינו ראוי לבוא אליו שלא יקדש.
(שמ' תשא ל,כט) י ְק ָ ָֽדּשׁ – סלוק מגביל שהבא לתוך כלי שרת הראוי לבוא אליו יקדש ואינו חוזר לחולין.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.18

שמות כי תשא ל,יא (התשפ"א)

שׁחַ ְק ָתּ֣֣ממֶּ נָּה֣הָ דק֣ ֣
שמות תשא ל,לו :וְ ָ ָֽ
כם:
שׁים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ֶ ָֽ
שׁ֣ק ָד ֶ֖
֣שׁ֑מָּ ה֣֣֣֣֣֣֣֣ ֵ֥ק ֶד ָ ָֽ
ֵ֥ד֣לָךֶ֖ ָ
ל֣מֹועד֣א ֲֶשֵׁ֛ר֣אוָּע ְ
֔
֣בּ ֣אהֶ
וְ נָתַ ֨ ָתּה֣מ ִׁ֜ ֶמּנָּה֣ל ְפנ ֤י֣הָ ע ֻדת ְ

אפשר כי הפסוק הוא בתבנית טעמים המרמזת על פרט כלל פרט כלל סוגר.
(שמ' תשא ל,לו) וְ נָתַ ֨ ָתּה֣מ ִׁ֜ ֶמּנָּה – קדמא ואזלא מרמז ללמוד בכתוב בכעין כלל ,אפשר שזה כעין כלל ופרט בנושא מיקום הכנת הקטורת
֣שׁ֑מָּ ה
ֵ֥ד֣לָךֶ֖ ָ
ל֣מֹועד א ֲֶשֵׁ֛ר֣אוָּע ְ
֔
֣בּ ֣אהֶ
תּה֣מ ִׁ֜ ֶמּנָּה ל ְפנ ֤י֣הָ ע ֻדת ְ
ק (ב)֣וְ נָתַ ֨ ָ
שׁחַ ְק ָתּ֣֣ממֶּ נָּה֣הָ ד ֣
פרטי הכלל הם (א) וְ ָ ָֽ֣
שׁ֣ק ָד ֶ֖שׁים תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ֶ ָֽכם :הוא כלל סוגר במידה כלל ופרט וכלל ,והמידה מרבה מהפרט הכנת
ואפשר כי הכתוב (שמ' תשא ל,לו) ֵ֥ק ֶד ָ ָֽ
הקטורת ב קודש כדי לקיים עבודת ה' ,לרבות דברים אחרים הקשורים לעבודת המקדש להכנתם באיזור הקדש ,או סמוך אליו,
בהגבלות מסוימות.
שׁ֣ק ָד ֶ֖שׁים – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזהו הכלל הסוגר
(שמ' תשא ל,לו) ֵ֥ק ֶד ָ ָֽ
(שמ' תשא ל,לו) תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ֶכָֽם – מרכא סלוק ,מרכא מרבה ,סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות במיקום לשכות בעזרה ובסמוך לה להכנת
חמרים לעבודת ה' ושמירה על המיוצר מפני טומאה מסיבות שונות.

ק  .תנו רבנן הקטרת היו מחזירין
שׁחַ ְק ָתּ֣֣ממֶּ נָּה֣הָ ד ֣
ברור הפרט הראשון הנוגע להכנת הקטורת[ .מדרש אגדה (בובר)] (שמ' תשא ל,לו) וְ ָ ָֽ
אותה למכתשת פעמים בשנה ,בימות החמה מפזרה כדי שלא תתעפש ,ובימות הגשמים צורבה כדי שלא תפוג ריחה( ,וכן פסק [רמב"ם
הלכות כלי המקדש פ"ב,ה"ז]) וכשהוא שוחק אומר הדק היטב ,דאמר ר' יוחנן כשם שהדיבור רע ליין ,כך דיבור יפה לבשמים:
ק – מונח זרקא סגול .מונח מרבה ללמוד את תבנית הטעמים שאחריו יותר מפעם אחת.
שׁחַ ְק ָתּ֣֣ממֶּ נָּה֣הָ ד ֣
(שמ' תשא ל,לו) וְ֣ ָ ָֽ
זרקא סגול בתפקיד כעין מוסיף מעין הענין על הענין ,או גורע ממין הענין מהענין.

בתפקיד הוספה (א) החזרת הקטורת למכתשת לכתישה נוספת (ב) בשעת הכתישה – השחיקה אמירת המלים "הדק היטב" כי דיבור
יפה לבשמים
שׁ֣ק ָד ֶ֖שׁים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ֶכָֽם .כל מעשיה לא יהיה אלא בקדש[ :רמב"ם הלכות כלי
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' תשא ל,לו) ֵ֥ק ֶד ָ ָֽ
המקדש פ"ב,ה"ו] (הקטרת) וכל מעשיה בקדש בתוך העזרה ומשל הקדש ,והמפטם את הקטרת מן החולין או בכלי של חולין פסולה.
שׁ֣ק ָד ֶ֖שׁים – (אתנח) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים כעין מדה כ"ב מל"ב מידות מכתוב המלמד על חבירו (כאן
(שמ' תשא ל,לו) ֵ֥ק ֶד ָ ָֽ

שׁים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ֶכָֽם .כל
שׁ֣ק ָד ֶ֖֣
ל֣מֹועד֣אל הסיפא של (ל,לו) ֵ֥ק ֶד ָ ָֽ
֔
֣בּ ֣אהֶ
תּה֣מ ִׁ֜ ֶמּנָּה֣ל ְפנ ֤י֣הָ ע ֻדת ְ
שאחריו) כאן מהרישא של (ל,לו) וְ נָתַ ֨ ָ
מעשיה לא יהיה אלא בקדש .מלמד שגם הכנתה תהיה בקדש.
פסק [רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ב,ה"ו] (הקטרת) וכל מעשיה בקדש בתוך העזרה צריך עיון מפני הנאמר ב[-ביאור לסימני צורת
בית מקדש תוב"ב ,ע"פ שיטת התפארת ישראל] לד .בגג שער זה (שער המים ,בחומת העזרה בדרום מול הכבש של המזבח) היו ב' לשכות,
א' לשכת בית אבטינס ,לרקח שם הקטורת .והב' בית הטבילה לכה"ג ביוה"כ .ושניהן בחול היו .ומסתבר שלשכת בית אבטינס שהיה
לרקח שם הקטורת בצד מערב היתה ,סמוך למקום הקודש [פ"א דתמיד ופ"א דמדות ,ועי' בפרושנו שם] .הרב א"מ פרל הי"ו מציע

לומר שכוונת הרמב"ם שהמקום בהר הבית .בירור זה חשוב להסבר הכלל הסוגר המוסיף הכנת דברים אחרים לעבודת ה' במקדש .ופירוש
דומה מצאנו ב[-מתיבתא (לט) תמיד] למיקום לשכת הפרוכת מחוץ לעזרה.
הכנת דברים נוספים לעבודת ה' במקדש.

[רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ז,ה"א] חמשה עשר ממונין היו במקדש וכן ממנים לעולם על כל דבר מט"ו דברים אלו ממונה אחד,

ואלו הן( :א) על הזמנים( ,ב) על נעילת שערים( ,ג) על השומרים( ,ד) על המשוררים( ,ה) על הצלצל עם שאר כלי שיר( ,ו) על הפייסות( ,ז) על
הקנים( ,ח) על החותמות (ט) על הנסכים( ,י) על החולין (רופא לכהנים)( ,יא) על המים( ,א) – (ו) (י) אינן הכנת חמרים( ,ז) ( -ט) (יא) הגיעו
מהחוץ.
מהמשך המקורות לומדים שעבודת הצוותים של ממונים (יב) (יג) (יד) (טו) הייתה באיזור המקדש.
(יב) על מעשה לחם הפנים( ,יג) על מעשה הקטורת( ,יד) על מעשה הפרכת( ,טו) על מעשה בגדי כהונה[ .השגת הראב"ד] אחד על
הזמנים וכו' עד על מעשה בגדי כהונה .א"א ולמה לא מנה הממונה על הפקיע והוא מכין הפתילות[ .יריעות שלמה ,הרב פיינזילבר ע'
עג (אוצר החכמה)] הממונה על השומרים הוא הממונה על הפקיע ומכין הפתילות ע"פ ירושלמי שקלים שהביאו ה[-תוס' במנחות פט,א]
[יומא פ"ב,ה"ב][,בבלי יומא כג,א][ ,אז תשכיל ,הרב זילברשטיין אהרן ,סימן לג ,ע' רכה (אוצה"ח)] ויש הסוברים כי פקיע משמעו
מקל להכות השומרים הישנים ,והכנת הפתילות פשוטה ולכן שאין צורך בממונה.
[רמב"ם שם ה"ב] כל אחד ואחד מממונים אלו תחת ידו אנשים הרב ה ,כדי להכין המלאכה שהוא ממונה עליה ,זה שעל הזמנים הוא

ואנשיו משמרים את הזמנים כיון שיגיע עת הקרבן מכריז הוא או אחד מאנשיו ברשותו ואומר עמדו כהנים לעבודה ולוים לדוכן
וישראל למעמד וכיון שישמע קולו יבוא כל אחד למלאכתו.
[רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ז,הט"ז] זה (הממונה) שעל הפרוכת ממונה על כל אורגי הפרוכות והרוקמין בהן שיהיו מוכנות להיכל
ולשערים ,ושתי פרוכות היו עושין בכל שנה להבדיל בין הקדש לקדש הקדשים וחוטי הפרוכת כפולין ששה ששה ,וארבעה מינין היו
בה שש ותכלת וארגמן ותולעת שני ,וכל אחד מהן כפול ששה הרי כ"ד חוטין ,וטפח היה עביה ועל שנים ושבעים נירין היתה נארגת
ארכה ארבעים אמה ורחבה עשרים אמה .היכן לשכת הפרוכת?

[בבלי (פפד"מ) שם המפרש לא מצוין מעילה  ...תמיד פ"א בשלושה מקומות דף כו,ב (אוצה"ח)] לשכת הפרוכת שם היו נשים אורגות
את הפרוכת[ .שמירת המקדש ,רב בן שלמה הלל ,ע' ( 123אוצה"ח)] מסיק מזה שנשים ארגו ,ובד"כ הן לא מצויות בעזרה ,שלשכת
הפרוכת הייתה מחוץ לעזרה[ .מתיבתא (לט) תמיד – א ביאור הגמרא :עוז והדר כז [א] ] בציור מסומנת לשכת הפרוכת מדרום להיכל
בערך ממול לאמצע חומת ההיכל וקה"ק ,בעובי החומה המקיפה את עזרת הכהנים ועזרת ישראל .בהערה יב נאמר :רא"ש (ד"ה לשכת
הפרוכת) ,וכן פירשו המפרש לעיל (כו,ב ד"ה שהכהנים) .וכתב הר"מ קזיס (מדות פ"א מ"א) ,שלשכה זו היתה בהר הבית ולא בעזרה.

והטעם ששמרו שם ,לפי שיש לחוש שמא יבא אדם ויטמא את הפרוכת וטירחה גדולה היא להטבילה ,כמבואר להלן (כט,ב) .עזרת
כהנים (מדות פ"א מ"א ד"ה בלשכת הפרוכת).
(א) לשכת בגדי כהונה( ,ב) לשכת עושי חביתין[ .רמב"ם שם ה"כ] זה הממונה על מעשה בגדי כהונה עוסק בהכנת בגדי כהנים
הדיוטים ובגדי כ"ג ובאריגתן ומתחת ידו נעשה הכל ולשכה היתה לו במקדש[ .השגת הראב"ד] ומתחת ידו נעשה .א"א אומר אני
שהוא פינחס המלביש.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

המשנה הבאה מלמדת על (א) לשכת בגדי כהונה( ,ב) לשכת עושי חביתין.

[משנה מסכת מידות פ"א,מ"ד] [*] שבעה שערים היו בעזרה שלשה בצפון ושלשה בדרום ואחד במזרח שבדרום שער הדלק שני לו
שער הבכורות שלישי לו שער המים שבמזרח שער נקנור ושתי לשכות היו לו אחת מימינו ואחת משמאלו אחת לשכת פנחס המלביש
ואחת לשכת עושי חביתין:
[שו"ת בר-אילן מושגים תלמודיים] [בית עושי חביתין] מקום במזרח העזרה ,מדרום ל"שער ניקנור" ,שבו היו לשים ואופים את
מנחת החביתין (ראה" :מנחת חביתין") של הכהן הגדול ,שהיה מביא בכל יום ,מחציתה בבוקר ומחציתה בערב.
[בית פנחס המלביש] מקום בבית המקדש ,מימין (מצפון) לשער ניקנור ,ששימש את הממונה על בגדי הכהונה.
[תפארת ישראל  -יכין מסכת מידות פ"א] לו) לשכת פנחס המלביש .שם יושב הממונה להלביש ולהפשיט שם לכהנים בגדי כהונה,
ומפני שהממונה הראשון נקרא פנח ס ,נקראו כולן כך [ועי' מ"ש שקלים פ"ה סי' ב'] ,ונראה לי דלהכי היתה לשכה זו בצפון השער,
כדי שיהי' סמוך לבית המטבחיים ,שכשילבישו הכהן ,ילך מיד להמטבחיים לעשות הקרבן:
לז) לשכת עושי חביתין .שלשין ואופין שם הי"ב חלות שמקריבין בכל יום משל כהן גדול מחציתן בבוקר ומחציתן בערב:
[משנה מסכת מידות פ"א,מ"ו] [*] וארבע לשכות היו בבית המוקד כקיטונות פתוחות לטרקלין שתים בקדש ושתים בחול וראשי
פיספסין מבדילין בין קדש לחול ומה היו משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלאי קרבן דרומית מזרחית היא היתה לשכת עושי
לחם הפנים מזרחית צפונ ית בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יון צפונית מערבית בה יורדים לבית הטבילה:
[תפארת ישראל  -יכין מסכת מידות פ"א] מה) לשכת עושי לחם הפנים .שם לשין ואופין אותן במקום הקודש ,ונראה לי דהנך ב'
לשכות מדעשויות לדברים קדושים ,להכי הכינום בדרום של בית המוקד ,דהיינו בחצי שלפנים שהיה קדוש ,ואתיא כמאן דאמר דלחם
הפנים נאפות בפנים [כמנחות פי"א]:
כך איתרנו דברים המתרבים מהכלל הסוגר שבפסוק להכנת דברים לעבודת ה' בעזרה וסמוך לה ,ובהם ארבע הלשכות שזכר רמב"ם
(יב) על מעשה לחם הפנים( ,יג) על מעשה הקטורת( ,יד) על מעשה הפרכת (טו) על מעשה בגדי כהונה .ועוד (א) לשכת עושי
חביתין; (ב) מחלוקת בעושי פתילין למנורה.

ֵ֥ה֣לָךֶ֖ ֣לַ ָֽה'֣׃
ְ
הּ֣לא֣תַ עֲשֶׂ֖ וּ֣לָ ֶכ ֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣ ֵ֛ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ
ה֣בּ ֨ ַמ ְתכֻּ נְ ֔ ָתּ ֵ֥
ֲשׂ ְ
שמות כי תשא ל,לז :וְ הַ קְּ ֨ט ֶרת֣א ֲֶשׁ ֣ר֣תַּ ע ֔ ֶ
ֲשׂה  -אמר רבא ,קטורת שפטמה לחצאין חייב ,דכתיב וְ הַ ְקּ ֨ט ֶרת֣א ֲֶשׁ ֣ר֣
קּ ֨ט ֶרת֣א ֲֶשׁ֣ר֣תַּ ע ֔ ֶ
[תורה תמימה (=תו"ת)] (שמ' תשא ל,לז) וְ הַ ְ֣
ֲשׂה ,והא אפשר דעביד ליה פרס בשחרית ופרס בין הערביםע) [כריתות ה' א']:
ֲשׂה ,כל ש-תַּ ע ֔ ֶ
תַּ ע ֔ ֶ
[תו"ת הערה ע] ר"ל כל ש-תַּ ע ֔ ֲֶשׂה  -כל הראוי להקרבה ,וחצי שיעור ג"כ ראוי להקרבה ,להיות פרס אחד לשחרית או לבין הערבים,

כדמפרש ,ושיעור חצי שיעור הוא קפ"ד מנים ,דשיעור שלם הוא שס"ח מנים ,כנודע:
ֲשׂה – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים בפשט
(שמ' תשא ל,לז) וְ הַ ְקּ ֨ט ֶרת֣א ֲֶשׁ ֣ר֣תַּ ע ֔ ֶ
והם( :למוד א) כרישא של [תו"ת הערה ע] ר"ל כל ש-תַּ ע ֔ ֲֶשׂה – כל (שנעשה במידות הנפח של החמרים שכתובים בתורה) הראוי להקרבה,
וחצי שיעור (כגון שזה מה שנשאר) ג"כ ראוי להקרבה ,להיות פרס אחד לשחרית או לבין הערבים ,כדמפרש( ,למוד ב) כאמר רבא,

קטורת שפטמה (כגון) לחצאין (שלא במידות הנפח של החמרים שכתובים בתורה) חייב,

[תו"ת] (שמ' תשא ל,לז) ֵ֥לא֣תַ עֲשֶׂ֖ וּ֣ -אתם אין עושין אבל אחרים עושין לכםעא) [ירושלמי מגילה פ"א ה"א]:
[תו"ת הערה עא] נראה טעם הדבר ע"פ המבואר ב[-בבלי כריתות ה' ב'] באיסור סיכת שמן המשחה על בשר אדם שאם סך על בשר

עובד כוכבים פטור ,משום דכיון דאינו בסך אינו בבל ייסך [עיין לעיל פסוק ל"ב] ,וה"נ כיון דאינו במצות קטורת אינו באיסור לא
תעשו כמתכנתה .ונ"מ בזה שאם עשאה עובד כוכבים מותר לישראל להריח בה .ונראה דהלשון אבל אחרים עושין לכם לאו דוקא
הוא ,דבודאי אין סברא שיהיה רשאי ישראל לצוות לעובד כוכבי ם לעשות קטורת כמתכנתה להריח בה ,דיש בזה זלזול ובזיון קדשים,
אלא הכונה שאם עשאה עובד כוכבים במקרה אין בה כל קדושה וממילא מותר ישראל להריח בה:

(שמ' תשא ל,לז) ֵ֥לא֣תַ עֲשֶׂ֖ וּ  -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן בני ישראל לא יעשו וגם לא יצוו לנכרים
לעשות קטורת להריח בהְ .בּ ֨ ַמ ְתכֻּ נְ ֔ ָתּהּ  -קדמא זקף-קטן במילה אחת ,כעין מידה ל"א מל"ב מידות כעין מוקדם והוא מאוחר בענין,
אפשר ששזה כסיפא של [תו"ת הערה עא] הכונה שאם עשאה עובד כוכבים במקרה (לכתחילה ,מוקדם בענין) אין בה כל קדושה
וממילא (המאוחר בענין ש) מותר ישראל להריח בה:
עב)
[תו"ת] (שמ' תשא ל,לז) ֵ֥לא֣תַ עֲשֶׂ֖ וּ֣לָ ֶכ ֑ם  -לָ ֶכ ֑ם הוא דאסור ,אבל למסרה לצבור פטור [כריתות ה' א']:
[תו"ת הערה עב] טעם הדבר משום דעיקר האיסור הוא תכלית הדבר שעושין בה להריח להנאתו והוי כמו חלול קדשים ,משא"כ
המוסרה לצבור הוא כבוד קדשים שמתכבד להוציא מעותיו לצרכי צבור בעבודת קודש:
(שמ' תשא ל,לז) לָ ֶכ ֑ם – אתנח מגביל אוסר עשיה בשביל יחיד ,לשימוש שמחוץ למקדש,
[תו"ת] (שמ' תשא ל,לז) ֵ֛ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣ -כל מעשיה לא יהיו אלא בקודשעג) [כריתות ה' א']:
[תו"ת הערה עג] היינו בתוך העזרה ומשל הקדש ובתוך כלי קודש .והמפטם מן החולין או חוץ לעזרה או בכלי חולין פסולה .והנה
בגמרא איתא הלשון קודש היא קודש תהיה (והכתוב הנכון הוא (שמ' תשא ל,לב) ֣קדש ֔הּוא ֖קדש יִּהְׁי ֥ה) כל מעשיה לא יהיו אלא בקודש,

ולפנינו בפסוק זה ליתא הלשון קודש היא רק (ל,לז) ֵ֛ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ֣ ֵ֥ה ,ורק אצל שמן המשחה לעיל בפסוק ל"ב איתא כלשון שמביא
הגמרא .וב[רמב"ם פ"ב ה"ו מכלהמ"ק] הביא זה לענין קטורת,

ה֣בּ ֨ ַמ ְתכֻּ נְ ֔ ָתּהּ֣– פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש ,עשויה
ֲשׂ ְ
אבל תבנית הטעמים של (שמ' תשא ל,לז) וְ הַ ְקּ ֨ט ֶרת֣א ֲֶשׁ ֣ר֣תַּ ע ֔ ֶ
להסביר איך מביא את זה הרמב"ם לגבי קטורת ומקיש ממנו לשמן המשחה שכל מעשיהם יהיו בקודש.
ֵ֥ה֣לָךֶ֖֣ – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלק מהפרטים לא חלה הלכה
ְ
(שמ' תשא ל,לז) ֵ֛ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ
מסוימת בנושא הנידון .מוצע לומר ,שהכינו חמרים שכתבה התורה בנפחים חסרים להכנת הקטורת שלזה מרמז טעם תביר במלת (שמ'
תשא ל,לז) ֵ֛ק ֶדשׁ֣והקדישום ,והשלימו לנפח הכתוב בתורה בחמרים שלא הקדישום – הקטורת פסולה.
ֵ֥ה֣לָךֶ֖֣ – מרכא טפחא ירמז לקבוצת סיבות הקשורה להכנת קטורת
ְ
ֵ֥ה֣לָךֶ֖֣ – תביר מרכא טפחא ,תּ ְהיֶ
ְ
(שמ' תשא ל,לז) ֵ֛ק ֶדשׁ֣תּ ְהיֶ
העשויה להתרחב[ ,כריתות ה' א'] (סיבה א) והמפטם מן החולין (בלי הקדשה) (סיבה ב) או חוץ לעזרה (סיבה ג) או בכלי חולין (וכל
סיבה אחרת שלא כפי שנקבע להכנת קטורת) טעם תביר במלת (שמ' תשא ל,לז) ֵ֛ק ֶדשׁ מרמז על פסילת קטורת שהוכנה שלא כפי הנדרש.
ה֣בּ ֨ ַמ ְתכֻּ נְ ֔ ָתּהּ֣– פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין היקש,
ֲשׂ ְ
ועוד היקש מ[-תו"ת הערה עא] (שמ' תשא ל,לז) וְ הַ ְקּ ֨ט ֶרת֣א ֲֶשׁ ֣ר֣תַּ ע ֔ ֶ
נכרי אינו בצווי הכנת שמן משחה אינו באיסור סיכה על בשרו .וכן נכרי אינו מצווה על הכנת קטורת לכן אינו באיסור לא תעשו כמתכנתה

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.19

שמות ויקהל לה,א (התש"פ)

הוֹתר׃֣ס
ָֽ
אכֶ֖ה֣לַ עֲשׂ֣ וֹת֣א ָת֑הּ֣וְ
ֵ֛ם֣לכָ ל-הַ ְמּלָ ָ
ְ
ה֣דיָּ
ת ַ
אכה֣הָ יְ ָ ֵ֥
שמות ויקהל לו,ז :וְ הַ ְמּלָ ֗ ָ
ש
אכֶ֖ה֣ -ומלאכת ההבאה היתה דים של עושי המשכן .לכל המלאכה של
ֵ֛ם֣לכָ ל-הַ ְמּלָ ָ
ְ
ה֣דיָּ
ת ַ
אכה֣הָ יְ ָ ֵ֥
[רש"י] (שמ' ויקהל לו,ז) וְ הַ ְמּלָ ֗ ָ

משכן לעשות אותה ולהותיר:
אכֶ֖ה֣קאי אהמלאכה מלאכת המשכן מפני שאין טעם
אכה֣קאי אהבאות נדבה ותיבות ְלכָ ל-הַ ְמּלָ ָ
[שפת"ח ש] כלומר תיבת הַ ְמּלָ ֗ ָ
לומר המלאכה היתה מספקת לכל המלאכה אם הוא ממין אחד גם כינוי דים שב על עושי המלאכה:

אכה – רביע ,צ"ע
(שמ' ויקהל לו,ז) וְ הַ ְמּלָ ֗ ָ
אכֶ֖ה – ע"פ [שפת"ח א] זאת מלאכת הכנת המשכן ,טעם מקף כבורר בין ל"ט מלאכות המשכן,
(שמ' ויקהל לו,ז) ְלכָ ל-הַ ְמּלָ ָ
אכֶ֖ה – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לבנין המשכן והשונים ביניהם בענין
ֵ֛ם֣לכָ ל-הַ ְמּלָ ָ
ְ
ה֣דיָּ
ת ַ
(שמ' ויקהל לו,ז) הָ יְ ָ ֵ֥
כלשהו לגבי הנושא .אפשר שמלמד על הבדל בין ל"ט המלאכות לבנין המשכן [משנה שבת פ"ז,מ"ב] .בשלב ההכנה היו מלאכות שלא
היה בהן הבאת חומרים כגון מלאכת "המוציא"  ,הכותב ,המוחק ,המכה בפטיש ,ובין מלאכות האחרות מל"ט המלאכות במשכן
שלצרכן הובאו חומרים להכנת המשכן.
מוֹאב׃
בּוֹ (טט :ב) (מלכים ב ג,כד) וְ הַ כֶּ֖ וֹת֣אֶ תָֽ ָ -
הוֹתר כמו (טט :א) (שמ' וארא ח,יא) וְ הַ ְכבּד֣אֶ ת-ל ֣֔
ָֽ
[רש"י] וְ
(שמ' וארא ח,יא) וְ הַ ְכבּד֣אֶ ת-ל ֔בּוֹ֣ -מהכבד לבו הביא פרעה כל אוצרותיו לים סוף לדרבן חייליו ורבה הייתה ביזת הים בשביל להותיר
במלאכת המשכן .וזה מידה כנגד מידה שהקב"ה הביא ָ ָֽהרֲ ו ֔ ָָחה מלאה מן המכה וכנגדה פרעה וְ הַ֣ ְכבּד֣אֶ ת-ל ֔בּוֹ ולא שלח את ישראל .ועוד
מרומז הדבר ב(-שמ' ויקהל לה,כב)(כל-כלי) זהב וכל-איש זקף-קטן זקף-גדול עולה גי' המלים שפ"א ראשי תבות א'שר ש'לח פ'רעה כמו-כן
שפ"א גי' מצרי"ם עם הכולל ,היינו הזהב מביזת מצרים אשר שלח פרעה.
מוֹאב׃ – סלוק מגביל את הכאת מואב ,כי הותירו ממואב.
(מלכים ב ג,כד) וְ הַ כֶּ֖ וֹת֣אֶ תָֽ֣ ָ -
(שמות וירא ח,יא) וי ְׁ֣רא פ ְׁר ֗עה ִּכ֤י הָׁ ֽי ְׁתָׁ ה הָׁ ֲֽר ָׁו ָׁ֔חה וְׁה ְׁכבֵד את-ל ִּ֔בֹו וְֹׁל֥ א שָׁמ֖ע ֲאלֵה֑ם כ ֲא ֖שר דִּ ב֥ר הֽ'׃ ס
(שמ' וארא ח,יא) ִּכ֤י הָׁ ֽי ְׁתָׁ ה הָׁ ֲֽר ָׁו ָׁ֔חה – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מהן יוצאת
מפשט הכתוב .הרווחה מלאה מן המכה ,וכנגדה פרעה וְׁה ְׁכבֵד את-ל ִּ֔בֹו
הוֹתר  -סלוק .ללא טפחא בין אתנח לסלוק .אין שנוי מהנאמר ,אין עניות במקום עשירות.
ָֽ
(שמ' ויקהל לו,ז) וְ
֣ע֣בּאַ ֔ ָמּה֣הַ יְ ריעָ ֶ֖ה֣הָ אֶ ָח ֑ת֣ ֣
֣בּאַ ֔ ָמּה֣וְ ֨רחַ ב֣אַ ְר ַבּ ָ ָֽ
עֶשׂרים ָ ָֽ
ת֣שׁמנֶ ֤ה֣וְ ְ
ח ְ
֣ה֣האַ ֗ ַ
ָ ָֽ֣
שמות ויקהל לו,טִׁ֜ :א ֶרְך֣הַ יְ ריעָ
יעת:
ת֣לכָ ל־הַ יְ ר ָֽ
ח ְ
דּה֣אַ ַ ֶ֖
מ ָ ֵ֥

ַאחת ְׁלכָׁל־הי ְִּׁריעֽת:
ש ִּרים בָׁ ֽא ָׁ֔מה וְׁרחב ְׁ
ַֽאחת שְׁמנ֤ה וְׁע ְׁ
יעה הָׁ ֗
יעה הָׁא ָׁ ֑חת מִּדָׁ ֥ה ֖
ַארב֣ע בָׁא ָׁ֔מה הי ְִּׁר ָׁ ֖
שמות תרומה כ"ו,ב֣ :ארְך׀ הי ְִּׁר ָׁ ֣
שים ו ְׁ֖רחב א ֥מֹות עש ִּ ְֽׁרים:
ש ֔ ִּ
ֱֹלהים ה ָׁ֡ארְך א ֞מֹות במ ִָּׁד֤ה ה ִּ ָֽׁראשֹונָׁה א ֣מֹות ִּ
ְֹׁלמה ִּל ְׁב ֖נֹות א ֵ
דהי"ב ג,גְׁ :ו ֵאלה הּוס֣ד ש ֔
ת־ב֣ית ָׁהא ִּ ֑
[אבן עזרא(ראב"ע)] (שמ' ויקהל לו,ט) אולי טעם ָ ָֽבּאַ ֔ ָמּה֣היא הידועה (מפני שאות ב' קמוצה במקום ה' הידיעה) .אולי היתה כמדת בית ראשון
שהיתה אצילה (כלומר אמת בנין ארוכה מאמת כלים):
ש ִּרים בָׁ ֽא ָׁ֔מה ,אמה מיבעי (היה לו לכתוב
ַֽאחת מיותר ,עוד אינו מדויק לשון שְׁמנ֤ה וְׁע ְׁ
ַֽאחת .האי הָׁ ֗
יעה הָׁ ֗
[העמק דבר] (שמ' תר' כו,ב) ֣ארְך׀ הי ְִּׁר ָׁ ֣
אמה ללא ב') ,וכבר עמד ע"ז ה[ראב"ע] להלן (בפרק) ל"ו ט' ודבריו סתומים ,והנראה שבא ללמדנו שהיו אמות היריעות גדולות מאמות
הכלים ,וכדאי' במנחות דף צ"ז באמות בהמ"ק (בית המקדש) שהיו אמות בנין גדולות משל כלים ,וכתיב ב(-דהי"ב ג,ג) ב ִּמ ָׁ ֤דה ה ִּ ָֽׁראשֹונ ָׁה,

פירושו כמו שהיה במשכן ראשית למקדש ,זהו לשון ָ ָֽבּאַ ֔ ָמּה  ,דשמנה ועשרים אמה היה נמדד באמה של היריעות ,שהיו עודפות על
אמות הכלים ,ואולי גם הראב"ע כוון לזה .מעתה מבואר גם יתור לשון ָ ָֽהאַ ֗ ַחת֣(או הָ אֶ ָח ֑ת) ,דמאחר דגלי קרא שיהא האמות גדולות
ולא נתפרש בכמה ,א"כ אם היו כמה אנשים אורגים ביחד כמה יריעות ,יכול להיות שלא יהיו האמות של כל היריעות שוין בצמצום,
דזה יוסיף מעט וזה יוסיף יותר ,על כן היתה המצוה שלא יתחילו לארוג כי אם אחת ,וכאשר תהיה נגמרת יריעה ָ ָֽהאַ ֗ ַחת֣(או הָ אֶ ָח ֑ת),
אז תהיה מד ה אחת לכל היריעות .ובזה מדויק עוד שנוי הלשון בפרשה זו שהחל ארך היריעה האחת ,ובכל הסדרה החל הכתוב במדה
כמה ארכו ,היינו משום דבכ"מ עיקר נושא המקרא הוא המדה ,וכאן נושא המקרא ג"כ שתהיה היריעה האחת כמש"כ:

[זוהר מהדורת הסולם  -שמות פרשת פקודי מאמר קו המדה וקנה המדה אות רמא]
שחָׁתָׁ א מְׁדִּ יד,
ש ָׁראּ ,ובְׁההּוא ִּמ ְׁ
שטָׁאְׁ ,בכָׁל אמָׁה חד ִּק ְׁ
ש ֵרי ְׁלאִּתְׁ פ ְׁ
ש ְׁכנָׁא ,בְׁההּוא מְׁדִּ ידּו דִּ לְׁתתָׁא ,דְׁ אִּיהּו קו ה ִּמדָׁה ,כְׁגוְׁונָׁא דְׁ ההּוא פְׁתִּ יל ,דְׁ כד ָׁ
בְׁמ ְׁ
ַארבע אמֹותְׁ ,בגִּין דְׁ ָאמָׁה ְׁמדִּיד ְׁלכָׁל ְׁסטָׁר.
ַארבע בָׁאמָׁהְׁ ,ולָׁא כְׁתִּ יב ְׁ
ַארכָׁא ,וְׁפּותְׁ י ָׁא ְׁ
ְׁו ִּא ְׁק ֵרי אמָׁה .ובג"כ ,שְׁמנה וְׁעש ְִּׁרים ָׁב אמָׁה ,דְׁ דָׁא הּוא ְׁ
[פירוש הסולם לזוהר  -שמות פרשת פקודי מאמר קו המדה וקנה המדה אות רמא]

במשכנא בההוא מדידו וכו' :במשכן ,במדידה שלמטה ,שהוא קו המד ה ,שהוא כעין פתיל פשתים ההוא ,כשהתחיל להתפשט ,היה
בכל אמה קשר אחד ,שעד הקשר היה שיעור אמה ובמדת אמה ההיא היה מודד ,וע"כ אפילו כשמודד כמה אמות ,נקרא אמה ,ולא
אמות ,ומשום זה כתוב ,שמנה ועשרים באמה ,שזה הוא האורך ,והרוחב ארבע באמה ,ולא כתוב ארבע אמות ,משום שהיה מודד אמה
לכל צד .כלומר ,שאין כאן אמה חדשה ,אלא אותה האמה היה הולך וכופל לכל צד שצריך.
ַֽאחת  -איזו קשירה היתה במשכןז) ,א"ר יוסי בר חנינא ,מאורגי יריעות למדו ,מאי
יעה הָׁ ֗
[תורה תמימה(=תו"ת)] (שמ' תר' כו,ב) ֣ארְך׀ הי ְִּׁר ָׁ ֣
ַאחת)  ,נפסק היה קושרוח) [ירושלמי שבת פ"ז ה"ב]:
ַֽאחת  -שתהא כולה ֗
יעה הָׁ ֗
ַאחת (טט :או ֖
טעמא( ,שמ' תר' כו,ב) ֣ארְך׀ הי ְִּׁר ָׁ ֣
[תו"ת הערה ז] ר"ל משום דכל אבות מלאכות האסורות בשבת ילפינן ממלאכות שהיו במשכן ,ואחת מאבות מלאכות דשבת היא
קשירה ,וא"כ צריך למצוא ענינו במשכן ,ועל זה פריך (מקשה) היכן מצינו קשירה במשכן (ראה הרחבה [ירושלמי שבת]) :
֣ה֣האַ ֗ ַחת – אזלא מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,שמכאן למדו על קשירה של
יע ָ ָֽ
(שמ' ויקהל לו,ט) ִׁ֜א ֶרְך֣הַ יְ ר ָ
חוט למלאכת אריגת יריעות המשכן שהיריעות תארגנה מכעין חוטים שכל אחד מהם הוא כעין חוט ארוך אחד.
[תו"ת הערה ח] ר"ל שתהא היריעה נארגת באחת ולא שיארגו חתיכות חתיכות ואח"כ יתפרן יחד ולא היו החוטין ארוכין כל כך והיו
צריכין לקשור:
ַֽאחת – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,כעין שתי קריאות בכתוב ,קריאה עם פסק (שמ' תר' כו,ב)
יעה הָׁ ֗
(שמ' תר' כו,ב) ֣ארְך׀ הי ְִּׁר ָׁ ֣
֣ארְך׀ מלמד על חוט שנפסק מפני שלא היה ארוך מספיק כדי להיות נארג לכל אורך  28האמות של היריעה .לכן קושר אליו חוט אחר
ואז מונע אריגה של חתיכות חתיכות  .בסיום האריגה מכניס את קצות החוטים הקשורים והבולטים מעל האריגה לתוך היריעה וכך
מסתירם( .מדוע לא חותכם?)

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

125/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ַֽאחת מלמד על אורך היריעה הארוגה כפי הצווי של  28אמה שתהא היריעה נארגת
יעה הָׁ ֗
קריאה ללא פסק (שמ' תר' כו,ב) ֣ארְך הי ְִּׁר ָׁ ֣
באחת.
֣ה֣האַ ֗ ַחת – אזלא מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל יצא .מיריעות המשכן
יע ָ ָֽ
(שמ' ויקהל לו,ט) ִׁ֜א ֶרְך֣הַ יְ ר ָ
הנחשבות לחלק הבנין לכן אמות מדידת עמודי המשכן ואדניהם ,עמודי החצר ואדניהם ,יריעות החצר ,כולם מדודים באמת הבנין אשר
אורכה ששה טפחים .לגבי הכלים מחלוקת האם מעשיהם לפי אמה של ששה טפחים כמו אמת הבנין או באמה של חמשה טפחים  .כגון
הנידון בממדי ארון הברית.
(שמ' ויקהל לו,ט) ָ ָֽהאַ ֗ ַחת֣(או הָ אֶ ָח֑ת) – טעם מלת הָ אֶ ָח ֑ת – אתנח כמגביל מרמז שהגבילו עצמם לארוג יריעה אחת בזמן מסוים ,אח"כ
יריעה נוספת.
֣ה֣האַ ֗ ַחת – מונח רביע ,אפשר שמרמז ללפחות ארבעה לימודים בכתוב זה( .א) אמת בנין (ב) אריגת יריעה
ָ ָֽ
(שמ' ויקהל לו,ט) הַ יְ ריעָ
אחת ביחידת זמן אחת (ג) אריגה בכעין חוט אחד ארוך שהספיק ל 28-אמות ארוגות (ד) קשירת חוט אל חוט (ה) חוט ככלי מדידת
אורך ורוחב היריעות ,סיום כל אמה מצוין בקשר בחוט המדידה.
֣ע֣בּאַ ֔ ָמּה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין הקש ,ממשכן לבית
ר ַבּ ָ ָֽ
֣בּאַ ֔ ָמּה֣וְ ֨רחַ ב֣אַ ְ ֣
עֶשׂרים ָ ָֽ
(שמ' ויקהל לו,ט) ְשׁמנֶ ֤ה֣וְ ְ
המקדש כפי' [העמק דבר] וכתיב ב -ב(-דהי"ב ג,ג) ב ִּמ ָׁ ֤דה ה ִּ ָֽׁראשֹונָׁה ,פירושו כמו שהיה במשכן ראשית למקדש,
הרחבה [ירושלמי מסכת שבת פ"ז,ה"ב (וילנא נא,ב)]

האורג שני חוטין והפוצע שני חוטין הקושר והמתיר .מה קשירה היתה במשכן שהיו קושרין את המיתרים .ולא לשעה היתה .אמר ר'
יסה מכיון שהיו חונין ונוסעין על פי הדיבור כמי שהוא לעולם .א"ר יוסה מכיון שהבטיחן הקדוש ברוך הוא שהוא מכניסן לארץ כמי
שהיא לשעה .א"ר פינחס מתופרי יריעות למדו .נפסק היה קושרו חזר ונפסק לעשותן קשרים קשרים אי אפשר .אלא חוזר ומתיר את
הראשון .אמר חזקיה ההן חייטא אומנא מבלע תרין ראשיה .והיידא אמרה דא דא"ר יוסי בי רבי חנינא מאורגי יריעות למדו מה טעמא
אורך היריעה האחת כדי שתהא כולה אחת .נפסק היה קושרו .מכיון שהיה מגיע לאריג הוי שרי ליה ומעל לה .ר' תנחומא בשם רב
הונא (חולק על הלימוד הקודם ואומר) אפי' ערב שבה (חוטי הרוחב הקצרים מחוטי השתי שלאורך) לא היה בו לא קשר ולא תיימת.

[קרבן העדה מסכת שבת פ"ז,ה"ב]

[דף מד עמוד א] (נאמר במשנה) הפוצע .כשהחוט ניתק פוצע ראשיהן ושוזרן ביד עד שי הא נארג וקאמר דאם עשה כן בשני חוטין חייב
והני כולהו ממיסך ואילך עד קושר ומתיר שייכי בציידי חלזון .ותופר וקורע ביריעות הוה:

[קרבן העדה מסכת שבת פ"ז,ה"ב]

ומשני שהיו קושרין את המיתרים .של הקלעים:
ופריך ולא לשעה היתה .הקשירה הלזו שהרי כשנסעו התירו את הקשרים וה"ל קשר שאינו של קיימא שאין חייבין עליו:
כמו שהוא לעולם .שהרי לא ידעו אימתי יסעו:
מכיון שהבטיחן הקדוש ברוך הוא להכניסן לארץ .ידעו שלא יהיו הקשרים לעולם וכיון שכן אינו קשר של קיימא וקשיא מאי קשירה
היתה במשכן:
מתופרי יריעות למדו .מלאכת הקושר והמתיר:
לעשותן קש רים קשרים .תרי קשרי בהדי הדדי אי אפשר שמגונה הוא אלא לאחר אריגתו מתיר הראשון ומניח השני:
ההן חייטא אומנא .חייט שהוא אומן אינו מניח צדדי הקשירה של החוט שיהא נראה מבחוץ אלא מבליע שני ראשיו בתוך התפירה:
והיידא אמרה דא .אהאי קאמר חזקיה דבר זה שהחייט האומן מבליע אותן (מחביא בתוך האריג):
מאורג היריעות למדו .וקשיא א"כ היה מגונה שהרי חוטין היו כפול ששה לכך קאמר שהיו מבליעין הצדדים:
אורך היריעה האחת .שתהא נארגת באחת ולא שיארגו חתיכות חתיכות ואח"כ יתפרם יחד ולא היו החוטין ארוכים כל כך והיו צריכין
לקשו':
הוה שרי ליה .פתח אותו ומעייל את הצדדים לתוכו:
אפי' ערב .שביריעות לא היה בהן קשר ולא שום חיבור וכ"ש בשתי שניכר יותר:
האורג [רמב"ם שבת פ"ט ,הי"ח]
המיסך חייב והיא מלאכה מאבות מלאכות ,והשובט על החוטין עד שיפרקו ויתקנם הרי זה תולדת מיסך ,וכמה שיעורו משיתקן רוחב
שתי אצבעות ,וכן האורג שני חוטין ברוחב שתי אצבעות חייב ,בין שארגן בתחלה בין שהיה מקצת הבגד ארוג וארג על הארוג
שיעורו שני חוטין ,ואם ארג חוט אחד והשלים בו הבגד חייב ,ארג בשפת היריעה שני חוטין ברוחב שלשה בתי נירין חייב ,הא למה
זה דומה לאורג צלצול קטן ברוחב שלשה בתי נירין.
והפוצע [רמב"ם שבת פ"ט ,ה"כ]
הבוצע שני חוטין חייב ,ובוצע הוא המפריד את הארוג ,בין שהוציא הערב מן השתי או שהעביר השתי מעל הערב הרי זה בוצע וחייב,
והוא שלא יהא מקלקל אלא יתכוין לתקן כדרך שעושין אלו שמאחין את הבגדים הקלים ביותר שבוצעין ואחר כך מאחין וחוזרין
ואורגין חוטין שבצעו עד שיעשו שני הבגדים או שני הקרעים אחד ,והסותר את הקליעה לתקן הרי זה תולדת בוצע ושיעורו כשיעור
הבוצע{ .השגת הראב"ד .הבוצע שני חוטין חייב ובוצע הוא המפריד את האריג .א"א זה הפירוש נוטה לקורע ע"מ לתפור וכבר הוא
שנוי במשנה (שבת עג) ואנו מקוב לים בוצע כמו פוצע והוא לשון חתוך שחותך שני חוטין ,אחר שהשלים אריגתו חותך את הארוג מן
המשוייר שבמסכת ואפילו לא חתך ממנו אלא שני חוטין חייב בחתיכה זו}.
הקושר [רמב"ם שבת פ"י ,ה"א]
הקושר קשר של קיימא והוא מעשה אומן חייב ,כגון קשר הגמלין וקשר הספנין וקשרי א רצועות מנעל וסנדל שקושרין הרצענין
בשעת ב עשייתן וכן כל כיוצא בזה ,אבל הקושר קשר של קיימא ואינו מעשה ג אומן פטור * ,וקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה
אומן מותר לקשרו לכתחלה.

[רמב"ם שבת פ"י ,ה"ז]

כל קשר שחייבין על קשרו כך חייבין על התירו ט וכל קשר שהקושר אותו פטור כך המתיר אותו פטור ,וכל קשר שמותר לקשרו כך
מותר להתירו.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.20

שמות ויקהל לה,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

שמות ויקהל לה,כז – כח:

א ם֣ה ֔ביאוּ֣א֚ת֣אַ ְבנ ֣י֣הַ ֔שּׁהַ ם֣וְ ֶ֖א ת֣אַ ְבנ ֣י֣הַ מּלֻּ א֑ים֣לָ אפֶ֖ וֹד֣וְ לַ ָֽחשֶׁ ן׃ ֣
[כז]֣ וְ הַ נְּ שׂ ֣

וֹר֣וּלשֶׁ מֶ ן֣הַ מּ ְשׁ ֔ ָחה֣וְ ל ְק ֶ֖ט ֶרת֣הַ סַּ ָֽמּים׃ ֣
ְ
[כח]֣ וְ אֶ ת -הַ ֶ֖בּשֶׂ ם֣וְ אֶ ת -הַ֣ ָשּׁ ֶ֑מן֣֣֣֣֣֣֣֣ ְלמָ א֕

שמות ויקהל-פקודי בשבת של פרשת החודש( .לה,כז) וְ הַ נְּ שׂ ֣אם֣(כתיב חסר)  ...ובפסוק הבא (לה,כח)  ...וְ אֶ ת -הַ ָשּׁ ֶ֑מן  -אתנח
הַ מּ ְשׁ ֔ ָחה֣ -זקף-גדול פשטא זקף-קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול.
הפטרת פרשת החודש לקראת ראש חדש ניסן ב(-יחזקאל מה) מלמדת על הכנת המקדש לתיפקודו ולתפקיד המרכזי של הַ נָּשׂ֣יא֣בהכנה.
ופי' [רש"י] (יחזקאל מה,יז) כי הַ נָּשׂ֣יא֣ הזה בכהן גדול מדבר  ...ומשמו של רבי מנחם שבמלך מדבר .בין תפקידיו חיטוי המקדש בפר-בן-
בקר לחטאת בראש חודש ניסן ,וחיטוי המזבח החיצון בפר חטאת בי"ד ניסן לקראת חג הפסח הראשון אחרי הגאולה כנאמר ב(-יחזקאל
פרק מה ופרק מו) כאן נעבור לגמרא העוסקת במספרי קרבנות ראש חדש שבתורה וביחזקאל .ר"ח ניסן יהיה יום השמיני למילואים
לעתיד לבוא ,כמו שהיה בחנוכת המשכן ויהיו בו קרבנות לחנוכת המקדש.
ְׁשמן ִּה֥ין ָׁלאֵיפָׁ ֽה:
ֲשה ִּמנְׁ ָׁ֔חה ו ְׁ֨ל ְׁכ ָׁב ֔ ִּ
(יחזקאל מו,ז) ְׁואֵי ָׁ֨פה ל ַָּׁ֜פר (שמ(-יחז' מו,ד) לומדים שהוא עולה) ְׁוא ָׁ
ֲשר ת ִּ֖שּׂיג י ָׁ֑דֹו ו ֖
שים כא ֥
ֵיפ֤ה לָׁאי ִּל יע ֣

וֹר֣וּלשֶׁ מֶ ן֣
ְ
ְלמָ א֕

שב ָׁ ְׁ֖עה תְׁ ִּמימִּ ֽם:
ָׁשים ְׁבנֵי־שָׁנָׁ ֛ה ִּ
(במ' פי' כח,יא) ּוב ְָׁׁראשֵי חָׁדְׁ ֵ
ש ֔יכם תק ִּ ְׁ֥ריבּו ע ָׁל֖ה ל ֑ה' פ ִָּׁ֨רים בְׁנֵ ֽי־ב ָׁ ָׁ֤קר שְׁני ִּם ו ְׁ֣אי ִּל א ָׁ֔חד ְׁכב ִּ ֧
ִּימ֥ם
ָׁשם ו ָׁ֖אי ִּל תְׁ מ ִּ
ְׁששת ְׁכב ִּ ֛
ִּימם ו ֵ ֧
[בבלי מנחות מה,א] ( ...יחזקאל מו,ו) ּו ְׁביֹ֣ום ה ֔חדש (תקח) פ֥ר בן־ב ָׁ ָׁ֖קר ְׁתמ ִּ֑
ראש חודש) (יחזקאל מו,ו) פ֥ר מה ת"ל? לפי שנאמר בתורה (בקרבנות ראש חודש) (במ' פי' כח,יא) פ ִָּׁ֨רים ,ומנין שאם לא מצא שנים מביא
שב ָׁ ְׁ֖עה ,ומנין שאם
ָׁשם מה ת"ל? לפי שכתב בתורה (במ' פי' כח,יא) ְׁכב ִּ ָׁ֧שים ְׁבנֵי־שָׁ ָׁנ ֛ה ִּ
אחד? ת"ל( :יחזקאל מו,ו) פ֥ר( .יחזקאל מו,ו) ו ֵ ְׁ֧ששת ְׁכב ִּ ֛
לא מצא שבעה יביא ששה? ת"ל :ששה((יחזקאל מו,ו) ו ֵ ְׁ֧ששת ).ומנין שאם לא מצא ששה יביא חמשה ,חמשה  -יביא ארבעה ,ארבעה -
ֲשר ת ִּ֖שּׂיג י ָׁ֑דֹו .ומאחר דכתיב הכי( ,יחזקאל מו,ו) ו ֵ ְׁ֧ששת
יביא שלשה ,שלשה  -יביא שנים ,ואפילו אחד? ת"ל( :יחזקאל מו,ז) ו ְׁ֨ל ְׁכ ָׁב ֔ ִּ
שים כא ֥
ָׁשם למה לי? דכמה דאפשר להדורי מהדרינן .ומנין (לאילים שבת"כ ,רא ה רמב"ם) שמעכבין זה את זה? (רש"י( :מפרש על ר"ח) אם יש להם
ְׁכב ִּ ֛
פרים שנים או כבשים שבעה דאין יכולין להקריב זה בלא זה .טט :כשיש מספר מלא של קרבנות מסוג מסוים חובה להקריב את כולם; [עין
֣בּאֶ ָח֣ד֣לַ ֔ח ֶדשׁ֣תּ ַ ֵ֥קּח֣פַּ ר-
'֣בּראשׁוֹן ְ
משפט] מפנה לרמב"ם שזה על חג שבועות) ת"ל( :יחזקאל מו,ו) י ִּ ְׁהיּֽו( .יחזקאל מה,יח) כּה-אָ מַ ר֣אֲדנָ ֣י֣ה ָ ָֽ
את֣אֶ ת-הַ מּ ְק ָ ָֽדּשׁ׃֣֣֣ חטאת? עולה היא (ע"פ רש"י( :במ' פי' כח,יא) פ ִָּׁ֨רים דראש חודש (טט :הם עולה))! א"ר יוחנן:
מים֣וְ חטּ ָ ֶ֖
בֶּ ן-בָּ ָ ֶ֖קר֣תָּ ֑
פרשה זו אליהו עתיד לדורשה .רב אשי אמר :מילואים הקריבו בימי עזרא ,כדרך שהקריבו בימי משה(ע"פ רש"י :וכי היכי דהקריבו
אשֹון ב ָׁ ֥שנָׁה
מילואים דמשה בשמיני דידהו דהוה ר"ח כדאמרי' במס' שבת (דף פז) בראשון באחד לחדש (שמ' פקדי מ,יז) וי ְׁ ֞ ִּהי ב ֧חדש ה ִָּׁר ֛
הּוקם ה ִּמשְׁכָׁ ֽן ):ותנא אותו היום נטל עשר עטרות כו' והקריב עגל בן בקר לחטאת הכא נמי (בנבואת יחזקאל)
ה ֵ
ש ִּנ֖ית בְׁא ָׁ ֣חד ל ֑חדש ֖
הקריב פר (לחטאת) בר"ח (שהוא שונה מפרי העולה לדורות) . ).תניא נמי הכי ,רבי יהודה אומר :פרשה זו אליהו עתיד לדורשה; אמר לו ר'
יוסי :מלואים הקריבו בימי עזרא ,כדרך שהקריבו בימי משה; אמר לו :תנוח דעתך שהנחת דעתי.
י ִּ ְׁהיּֽו( :הפסוק עוסק בקרבנות

ואפילו [רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ח ה"כ] התמידין אינם מעכבין את המוספין ולא המוספין מעכבין את התמידין ולא
המוספין מעכבין זה את זה ולא מנין העולות כולן מעכב ,כיצד הרי שלא מצאו אלא ששה כבשים מקריבין ששה אפילו לא מצאו אלא
אחד מקריבין אותו בין בראשי חדשים בין בימי המועדות והשבתות ,ואינן חייבין להקריב השאר למחר או למועד אחר אלא כל קרבן
צבור שעבר זמנו בטל קרבנו ,לא מצאו אלא שני כבשים אם יקריבו אותן למוסף היום אין להן תמידין למחר ,הרי הדבר שקול אם
הקריבום למוסף היום הקריבו ואם רצו להניחם למחר לתמידין יניחו[ .כסף משנה שם] ומה שכתב ואינם חייבים להקריב השאר למחר

וכו' :לא מצאו אלא שני כבשים וכו' .בפרק התכלת (דף מ"ט) בעיא דלא איפשיטא :ראה כיצד [אור שמח] פושט את הנושא.

שמעכבין [רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ח הי"ט] שבעה כבשים של מוסף היום ושבעה כבשים הבאים בגלל הלחם אינן מעכבין
ש ָׁ֔נה ּופ֧ר בן־ב ָׁ ָׁ֛קר
זה את זה ,ואם נשחטו כולן מעכבין זה את זה( .טט :בחג שבועות (וי' אמר כג,יח) ְׁוהִּקְׁ רבְׁת֣ם על־ה ֗לחם שִּ ב ְׁ֨עת ְׁכב ִּ ָׁ֤שים תְׁמִּ ימִּם ב ְֵׁנ֣י ָׁ

ִּיחח להֽ') :
יל֣ם ש ָׁ ְׁ֑ניִּם יִּ ְׁהיּ֤ו עלָׁה ל ֽ֔ה' ּומִּ נְׁחָׁתָׁם ְׁונִּ ְׁסכ ֔
א ָׁ ֖חד וְׁאֵ ִּ
ֵיהם אִּ ֵ ֥שה ֵ ֽריח־נ ֖

מילואים [רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ב הט"ו] וכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח דברים שאין כמותן לדורות והקריבו
בשבת כך הנשיא מקריב חנוכתו בשבת לעתיד כאשר מפורש שם ,וכן קרבנות שהקריבו בימי עזרא הבאים מהשבי מלואים היו ואינן
נוהגין לדורות ,אבל דברים הנוהגים לדורות הם דברי תורה שפירשנו כמו שהעתיקום מפי משה רבינו אין להוסיף עליהם ואין לגרוע.
[אור שמח הלכות תמידין ומוספין פ"ח הי"ט] ולא המוספין מעכבין זה את זה ,ולא מניין העולות כו' ,בין בימי המועדות כו'.
ִּימם ו ֵ ְׁ֧ששת
רבינו לא חילק וכלל כולן כדין שדרשו [מנחות מה,א] בר"ח מקרא ד (-יחזקאל מו,ו) ּו ְׁביֹ֣ום ה ֔חדש (תקח) פ֥ר בן־ב ָׁ ָׁ֖קר תְׁ מ ִּ֑
משְׁפָׁ ֽט (כט,לג)
ָׁשם כו' אולם בגמ' אמרו [מנחות מד,ב] דשל (מוספי) חג (סוכות) מעכבין משום דכתיב (-במ' פי' כט,יח ,כא ,כד ,כז ,ל) כ ִּ
ְׁכב ִּ ֛
שפ ָָׁׁטֽם ע"ש,
ְׁכ ִּמ ְׁ
והנה רבינו לקח מספרי והתורת כהנים (אמור פי"א) דילפי מהא דבפרשת אמור לא כתיב רק (וי' אמר כג,ח פסח ,כה ר"ה ,כ זיוה"כ ,לו שמ"ע)
והקרבתם אשה לה' ש אין מעכבין זה את זה ,ומוכח פשוטו דבמנין העולות אם לא מצא רק פר אחד או איל אחד יביא ,דאשה לה' מקרי
חד בהמה לבד ,וזה ברור ,ומפרש פלוגתת ר' יהודא ורבנן ,דבמסקנא פרק כל התדיר [זבחים צ,ב] מסיק דבמוספי החג עולה קודם
לחטאת משום דכתיב כמשפט ,אכן בכל התורה כולה חטאת קודמת לעולה ,אם כן הכי פירושא ,אם יש פרים ואילים וכבשים עולות
במספר זה אז הוא כמשפטם ודינם אז במוספי החג שעולה קודמת לחטאת ,אבל אם הפרים אינם במספר זה וכן הכבשים ואילים אז
אין כאן כמשפט ,ויצא מכלל קרבן מוסף החג ,אלא דבפרשה אמור חייבה התורה להקריב אשה לה' בכל מועד ור"ח ,ובזה לא נפיק
מכל קרבנות תורה ,דבין ביחיד בין בצבור חטאת קודם לעולה מבנין אב אשר לחטאת ראשונה (שם ע"א) ,ור' יהודא סבר דבפרים
הואיל ומתמעטין בחג הסוכות תו אי ליכא רק ז' או ו' פרים לא נפיק מכלל כמשפט ,ולא יצא מסדר המוסף של חג ,וגם בזה עולה
קודמת לחטאת ,וזה פירוש נעים ,רק להך לישנא דאמרו בפרק כל התדיר [שם] דבחג ג"כ חטאת קודם לעולה ,הרי סברי ר' יהודא
ורבנן דמעכבין זה את זה ,לכן אמר ב[-מנחות מד,ב] דפרי החג כ ִּמשְׁפָׁ ֽט כתב בהו ,אבל לפי האמת הפירוש הוא כמו שכתבתי.
ֵיל֤ים תְׁ מִּימִּם לי֔ ֹום כו'( ,יחזקאל
שב ְׁ֨עת א ִּ
שב ְׁ֣עת ֠ ָׁפ ִּרים ְׁו ִּ
עֹול֣ה ל ֽ֗ה' ִּ
ֲשה ָׁ
ואחר שכתבתי זה ראיתי בספר (יחזקאל מה,כג) ְׁו ִּ
שב ְׁ֨עת י ְׁמֵ ֽי־ה ַָּׁ֜חג יע ֧
שב ְׁ֣עת הי ִָּׁ֑מים כ ֽחטָׁאת כָׁע ָׁ֔לה וְׁכ ִּמנ ָׁ ְׁ֖חה וְׁכ ָׁשֽמן :ס ,דפירש רש"י שבחג על
ֲשה כ ֵ ָׁ֖אלה ִּ
שבִּי ִּ֡עי ב ֲח ִּמשָׁה ָׁע ֨ ָׁ
מה ,כה) ב ְׁ
שר יֹ֤ום לחדש ב ָׁ֔חג יע ֥
כל שבעת הימים יעשה ,אם אין לו רק פר אחד ליום ואיל אחד ליום יעשה כן ,שאף בפרי החג אין מעכבין זה את זה ,וכן האילים אין
מעכבין זה את זה ,יעוי"ש ברש"י ,דמיירי כשאין לו מספר הפרים והאילים ,אם כן באופן זה ביארנו דכיון דיצא מכלל ד (-במ' פי' כט,יח,
שפ ָָׁׁטֽם  ,ואין דינו כמוסף החג ,רק ככל קרבנות דעלמא ,תו החטאת קודם לעולה ,וכמו
כא ,כד ,כז ,ל מוספי סוכות) כ ִּמשְׁפָׁ ֽט (כט,לג) ְׁכ ִּמ ְׁ
שכתוב באמור בכל המועדים ור"ח ,והקרבתם אשה לד' ,בזמן שאין להן להקריב כל המספר של עולות מוסף אז בחג דומה לראש
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שב ְׁ֣עת הי ִָּׁ֑מים כ ֽחטָׁאת כָׁע ָׁ֔לה וְׁכ ִּמנ ָׁ ְׁ֖חה וְׁכ ָׁשֽמן ,:היינו שחטאת קודם לעולה גם בחג ,כיון שאין לו
חדש ,ולכן יעשה כאלה כ ֵ ָׁ֖אלה ִּ
מספר הפרים והאילים ,וזה ענין נפלא ואמתי בס"ד[ .מהוספות].
ָׁשים ְׁב ִּמ ְׁספ ָׁ ָׁ֖רם כ ִּמשְׁפָׁ ֽט:
ֵיהם ֠לפ ִָּׁרים ָׁלא ִּ
(במ' פי' כט,יח ,כא) ּו ִּמנְׁח ָׁ ָׁ֣תם ְׁונִּ ְׁסכ ֡
ֵיל֧ם וְׁל ְׁכב ִּ ֛
שפ ָָׁׁטֽם בקרבנות מוספי סוכות) כ ִּמשְׁפָׁ ֽט – סלוק מגביל היינו שרק במספר הכתוב של הקרבנות
(במ' פי' כט,יח ,כא ,כד ,כז ,ל כ ִּמשְׁפָׁ ֽט ,לג ְׁכ ִּמ ְׁ
יש חובה להביא עולה לפני חטאת ,אבל כאשר אין מספר מדויק אין חובה להקדים עולה לחטאת ,ויביא מה שיש ,וגם אם אין מין
מסוים לא יעכב מלהקריב מהמינים שיש .אפשר שאחד או אחדים מטעמי תלשא כמו ֠לפ ִָּׁרים בכל יום מימי הסוכות מלמד על שיעור
ֵיהם בכל יום מימי הסוכות מלמד להעביר רעיון זה של חסר בקרבנות
חסר של קרבנות .אפשר שאחד או אחדים מטעמי פזר כמו ְׁונ ִּ ְׁסכ ֡
לחסר בקרבנות במועדים אחרים( .הסבר לנאמר "שאחד או אחדים"  -כי כבר נמצאו תפקידים אחדים שלא מעכב)
שים – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ל"א מל"ב מידות מוקדם והוא מאוחר בענין ,או סיפא של מידה י"ב
(יחזקאל מו,ז) ו ְׁ֨ל ְׁכ ָׁב ֔ ִּ
מי"ג מידות "דבר הלמד מסופו" אפשר שזה מה ש [-מנחות מה,א] מלמד דכמה דאפשר להדורי מהדרינן ,ואם אין מלוא הכתוב יקיים
ָׁשם ו ָׁ֖אי ִּל – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה
ְׁששת ְׁכב ִּ ֛
המצווה במה שיש כנלמד מ(-יחזקאל מו,ו) ו ֵ ֧
אותה הלכה ,כאן שאם אין מלוא הכתוב מקיימים המצוה בכל מספר כבשים ,בכל מספר פרים בכל מספר אילים ,ויקריבו אפילו בחסר
של חלק מהם.
נחזור לספר (יחזקאל מה)
ג֣שׁבֻ ע֣ וֹת֣י ָ֔מים֣ -זקף-גדול מונח זקף-קטן ,תבנית המרמזת על צורך
שׂר֣-קדמא ָ ֕ ...ח ְ
(יחז' מה ,כא) ֠בָּ ראשׁוֹן֣ -תלישא-גדולה ְבּאַ ְרבָּ ֨ ָעה֣עָ ָ ֵ֥
בתיקון גדול ,שינוי גדול מהסדר הרגיל כפי' [רש"י] כי מדובר בהוראת שעה בדומה לימי המילואים להקרבת קרבן הנשיא להכשרת המזבח
ה חיצון לקרבן פסח של הציבור בפסח הראשון לאחר הגאולה בבית השלישי יבב"א ולפי פי' [רד"ק] אל כרחינו חדוש יהיה בקרבנות לעתיד.
֣

רמז א֣(שמ ויקהל לה,כז) וְ הַ נְּ שׂא֣ם  -אפשר לקרא והנשיא שלהם ,ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה ,קרבנות פר חטאת מיוחדים להכשרת
המקדש ולהכשרת המזבח החיצון בבית השלישי .ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב בתורה.
רמז ב'  -רש"י ורד"ק שדברי יחזקאל נראו סותרים את הכתוב בתורה ורצו לגונזם .זכור לטוב חנניא בן חזקיה בן גרי(ו)ן (גורין) שהעלה
ג' מאות גרבי שמן לעליה ופירש את נבואת יחזקאל.
וֹר֣וּלשֶׁ מֶ ן֣הַ מּ ְשׁ ֔ ָחה֣ -זקף-גדול
ְ
ן֣למָ א֕ וֹר של חנניא בן חזקיה בן גרי(ו)ן מרומז ב( -לה,כח) וְ אֶ ת-הַ ָשּׁ ֑מֶ ן  -אתנח ְלמָ א֕
טט – (לה,כח) הַ ָשּׁ֑מֶ ְ
פשטא זקף-קטן תבנית המרמזת על צורך בתיקון גדול( :א) להכללת ספר יחזקאל בתנ"ך (ב) לתיקון גדול ע"י הנשיא (כ"ג או מלך
באמצעות כהן גדול?) של ישראל ,ע"פ רש"י יביא בהוראת שעה ,קרבנות פר חטאת מיוחדים להכשרת המקדש ולהכשרת המזבח החיצון
שנ ַָּׁ֜תֹו
בבית השלישי .ע"פ רד"ק יהיה כך כל שנה בערב פסח וזה שינוי וחידוש גדול על הכתוב בתורה[ .רד"ק] (יחזקאל מו,יג) ו ְׁ֨כבש בן־ ְׁ
תָׁ ִּ֗מים חדוש לעתיד וקרבן הערב לא זכר נראה שלא יעשה לעתיד אלא עולת הבקר:

ץ֣פּר֣חַ ָ ָֽטּאת׃  -רבותינו אמרו שבקשו לגנוז ספר
וֹ֣וּבעַ ֶ֖ד֣כָּ ל-עַ ֣ם֣הָ ָא ֶ֑ר ַ ֶ֖
עָשׂ֤ה֣הַ נָּשׂיא֣בַּ יּ֣וֹם֣הַ ֔הוּא֣בַּ ע ֲ֕ד ְ
[רש"י יחזקאל מה,כב] וְ ָ
יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה ברם זכור לטוב חנניה בן חזקיהו בן גרון שישב בעליה ודרשו ובעונינו נעלם ממנו מה שדרש
בקרבנות האל' (יחזקאל מה,יח) פַּ ר (יחזקאל מה,כא) ְבּאַ ְרבָּ ֨ ָעה֣עָ ָ ֵ֥שׂר֣בניסן למה ,ואומר אני שמא בי"ד בניסן של פסח ראשון שנתחנך בו
הבית עומד ופר זה בא תחת עגל בן בקר שהקריב אהרן בשמיני למלואי' ומגיד שאם לא הקריבו בשמיני למלואים יקריבנו בי"ד בניסן
֣יא֣י ְה ֗ ֶיה֣הָ עוֹל֣ וֹת֣
ע ל-הַ נָּשׂ ָֽ
כדי שיתחנך לעבודה קודם י"ט לפי שעליו קרבנות ועולת המועד לעשות כמו שאמור למעלה (יחזקאל מה,יז) וְ ַ ָֽ
וֹת֣בּ ָ ָֽכל -מוֹע ֲֶ֖די֣בּ֣ית֣י ְשׂ ָרא֑ל וגו':
ְ
֣בּחַ גּ֤ים֣וּבֶ חֳ ָדשׁים֣וּבַ שַּׁ בָּ ֔ת
וְ הַ מּנְ חָ ה֣וְ הַ נּ ֶסְך ַ
את֣אֶ ת-הַ מּ ְק ָ ָֽדּשׁ׃ בראשון זהו חדש ניסן שהוא
ים֣וחטּ ָ ֶ֖
֣בּאֶ ָח֣ד֣לַ ֔ח ֶדשׁ֣תּ ַ ֵ֥קּח֣פַּ ר -בֶּ ן -בָּ ָ ֶ֖קר֣תָּ ֑מ ְ
[רד"ק יחזקאל מה,יח] כּה -אָ מַ ר֣ ָֽ ָ ...-בּראשׁוֹן ְ
חדש הגאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין להגאל לעתיד באחד לחדש יחנכו את המזבח בקרבנות כמו שאמר למעלה ואמר
קרבן הכהנים שיקריבו (יחזקאל מה,יח) פַּ ר  ...וכן עשו במשכן באחד בניסן החל אהרן לעבוד במזבח אלא שקדמו לו שבעת ימי
המלואים ששמש בהם משה ואפשר גם כן הנה כי מה שזכר למעלה יהיו שבעת ימי מלואים וביום השמיני שיהיה אחד בניסן יהיה זה
ָרה֣
עז ָ ֶ֖
֣ת֣ה ַ֔בּית) על המזבח ועל פנות העזרה (= (מה,יט) ֣וְאֶ ל-אַ ְר ַבֵּ֛ע֣פּנֵּ֥וֹת֣הָ ֲ
ַ
הקרבן שאמר עתה וגם באותו יום יזו (= (מה,יט) וְ נָתַ ן֣אֶ ל ְ -מזוּ ַז
את֣אֶ ת-הַ מּ ְק ָ ָֽדּשׁ׃ והלא פר
לַ מּזְ בּ֑חַ֣ )  ....ורז"ל הקשו החטאת עולה היא כלומר איך אמר כי פר של ר"ח יהיה חטאת שאמר (מה,יח) וְ חטּ ָ ֶ֖
ֵיכם ת ְׁק ִּ ֥ריבּו ע ָׁל֖ה לה֑ ' פ ִָּׁ֨רים בְׁנֵ ֽי־ב ָׁ ָׁ֤קר שְׁני ִּם ו ְׁ֣אי ִּל א ָׁ֔חד ְׁכב ִּ ָׁ֧שים ְׁבנֵי־שָׁנָׁ ֛ה
ר"ח עולה הוא כמו שכתוב בתורה (במ' פי' כח,יא) ּוב ְָׁׁראשֵי חָׁדְׁ ש ֔
ִּשב ָׁ ְׁ֖עה תְׁ מִּימִּ ֽם :והשעיר הוא שהיה חטאת ואמרו אמר רבי יוחנן פרשה זו עתיד אליהו לדרשה כלומר שאין אנו יודעין לדרשה רב אשי
אמר מלואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה תניא נמי הכי רבי יהודה אומר פרשה זו עתיד אליהו לדרשה אמר לו רבי
יוסי מלואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה כלומר פר המלואים חטאת היה וכן יהיה לעתיד כי בר"ח ניסן יקריבו
מלואים:
וּב ַע ֣ד֣הָ ָע ֑ם֣
ר֣בּעַ ְדָךֶ֖ ֣ ְ
ת־עלָ ֔ ֶתָך֣וְ כַ ֵ֥פּ ַ ָֽ
֣
אתָך֣וְ אֶ
טּ ְ
ֲשׂה֣אֶ ת־חַ ָ ָֽ
ן֣ק ַר֤ב֣אֶ ל־הַ מּזְ בּחַ ֣ ַוע ֞
ה ֗ר ְ
ה֣א ל־אַ ֲ
שׁ ֶ ָֽ
פר המלואים חטאת היה (וי' שמ' ט ,ז) ו ַ֨יּאמֶ ר֣מ ִׁ֜ ֶ
:

ת־ע֥גל הח ָׁ ֖טאת אֲשר־לֹֽו:
ֵ֥ה֣ה'( :וי' שמ' ט,ח) וי ִּ ְׁק ֥רב ַאה ֲ֖רן אל־ה ִּמז ֵ ְׁ֑בח ויִּשְׁח֛ט א ֵ
ָֽ
ֲשׁר֣צוָּ
֣ר֣בּע ָ ֲ֔ד ם֣כַּ א ֶ ֶ֖
ֲשׂה֣אֶ ת־קָ ְר ַבּ֤ן֣הָ עָ ם֣וְ כַ פּ ַ ָֽ
ַוע ֞
שׁה – קדמא ואזלא מרמז ללימוד בכעין כלל כלשהו ,כגון ע"פ [אור שמח] כאשר יש מלוא מספרי הקרבנות לסוגיהם
(וי' שמ' ט,ז) ו ַ֨יּאמֶ ר֣מ ִׁ֜ ֶ
אז עולה קרבה קודם חטאת ,אבל כאשר חסרים קרבנות במינים שונים אין הסדר מעכב ,ואין המספר מעכב מלהקריב מה שיש.
ת־עלָ ֔ ֶתָך – גרשיים מרמז ללימוד של יצא מהכלל ,שמיני למילואים לחנוכת המשכן במדבר היה אחד
֣
אתָך֣וְ אֶ
טּ ְ
ֲשׂה֣אֶ ת־חַ ָ ָֽ
(וי' שמ' ט,ז) ַוע ֞
בניסן .יצא מן הכלל חנוכת בית ראשון היה ביום הכפורים .חנוכת בית שני וחנוכת בית שלישי אמורים להיות באחד בניסן
(וי' שמ' ט,ז) ֣עלָ ֔ ֶתָך – מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה (יח) מל"ב מידות "מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל" ,מרמז לימי המילואים
וליום ראשון לחנוכת בית שני ובית שלישי כמו במשכן במדבר באחד בניסן .בחטאת פר
֣ר֣בּע ָ ֲ֔דם – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שני לימודים ,לימוד (א) גרשיים
ֲשׂה֣אֶ ת־קָ ְר ַבּ֤ן֣הָ עָ ם֣וְ כַ פּ ַ ָֽ
(וי' שמ' ט,ז) ַוע ֞
ִּימם
מהפך פשטא – כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר ,אפשר שזה מה שהרחיב ב(-יחזקאל מו,ו) ּו ְׁביֹ֣ום ה ֔חדש (תקח) פ֥ר בן־ב ָׁ ָׁ֖קר תְׁ מ ִּ֑
ִּימ֥ם י ִּ ְׁהיּֽו :ע"פ פי' [אור שמח] ב[-רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ח ה"כ] המתיחס אל [בבלי מנחות מה,א]
ָׁשם ו ָׁ֖אי ִּל תְׁ מ ִּ
ו ֵ ְׁ֧ששת ְׁכב ִּ ֛
שבחסרון קרבנות מכל סוג שיהיה יקיימו המצוה בהקרבת מה שיש ,ואז הסדר יהיה חטאת ואח"כ עולה .לימוד (ב) צ"ע.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

3.21
3.22

שמות פקודי לח,כא (התש"פ) אין
שמות פקודי לח,כא (התשפ"א) אין

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא  -דפי פרשות השבוע שנות התש"פ – התשפ"א
4
ויקרא א,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
4.1
זְבּחַ֣֣ :
ים֣א ֲֶשׁ֣ר֣עַ ל־הָ ֔אשׁ֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣עַ ל־הַ מּ ָֽ
ל־העצ ֣
ָ ָֽ
חיו֣וְ אֶ ת־ראשֶׁ֖ וֹ֣וְ אֶ ת־פּ ְד ֑רוֹ֣֣֣֣֣֣וְ עָ֣ ַרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם֣עַ
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָ
ויקרא א,יב :וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו וכו' (וי' א,ט) ְׁו ִּק ְׁרב֥ ֹו
מבוא לפסוק [התורה והמצוה (התוה"מ) ,מלבי"ם סח ויקרא פרשת ויקרא (מקטע א)] (וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
ּוכ ְָׁׁר ָׁ ֖עיו וכו' .פסוקים האלה כפולים בבן בקר ובבן צאן .וכבר בארנו (ב(מלבי"ם)ס' כב) שכל הכפולים בבן צאן הם למותר ונדרשים.

וכבר נזכרו הדרושים כולם בבן בקר בספרא איש על מקומו .ומקצת הדרושים הוכפלו פה ראשי פרקים מהם .שמ"ש (וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו וכו' כבר נז' (תו"כ=ספרא פרק ה מ"ז) ומפורש (בס' מז) ומ"ש וְ אֶ ת־ראשֶׁ֖ וֹ מלמד שהראש קודם ,נז'
תוֹ֣כשר ולא פסול א ֣
א ֣
עָרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם֣כסדרן מבואר במ"ש (בס' מט) בגדר פעל ערך ונזכר
(פ"ו מ"ב) ומפורש (בס' נג) שנדרש מעולת צאן ,ומ"ש וְ ַ
בספרא (פרשה ד משנה יב) והגם שעדיין אין מוכרע מזה שיערך הנתחים כסדרן כי כל שמסדר אותם על ערך מיוחד יצדק עליו פעל
ערך ,נראה שזה למד ממלת א ֔ ָתם֣שהיל"ל (שהיה לו לכתוב) וערכם ,וכבר בארתי (ס' מז) שכ"מ שבא הכינוי דבוקה אל מלת את יציין
גוף הפעול בפרטות (כאן חלק אחר חלק) ,ופי' שיערוך אותם כפי שהם כסדרן (בסדר מסוים שעליו יש מחלוקת כנלמד) ,וביומא (דף כה ע"ב)
יש בזה פלוגתא איך הי' הסדר ,ור' יוסי ס"ל דרך הפשטו הי' קרב ,ור"ע ס"ל דרך נתוחו ,וריה"ג (ר' יוסי הגלילי) ס"ל דרך עלויו עיין
שם .ואחר דכולהו סתימאה אליבא דר"ע משמע דפה ר"ל כסדר הנתוח ,ולכן אמר מלת א ֔ ָתם֣אצל בן צאן שלא נז' בו הפשט רק נתוח,
ים֣
ל־העצ ֣
ָ ָֽ
ללמד שמלת א ֔ ָתם֣מציין כפי הסדר שנתח אותם (שזה נלמד מסמיכות מלת ערך לכתוב לפניה וְׁנ ִּ֤תח אתֹו ִּלנְׁתָׁ ָׁ֔חיו ְׁ ...וע ָׁ֤רְך) .ומ"ש עַ
וכו' שלא ישנה וכו' נז' (בפרשה ד' סוף מ"ה) ומפורש אצלי (בס' נד) .ויש בזה ד' דרושים ופה נשמטו יתר הדרושים .ומ"ש במשנה ד'
(וי' א,יג) וְׁהק֥רב וְׁהכ ְָׁׁר ֖עיִּם י ְִּׁר ֣חץ֣ וכו' אפי' נתערבו וכו' נז' (בפרשה ד' משנה ו') ומפורש (בס' נה) .ומ"ש י ְִּׁר ֣חץ֣יכול מה רחיצה וכו' נז'
שם (משנה ז') ומפורש (בס' נו) .ומ"ש במשנה ה' (וי' א,יג) ְׁו ִּהק ְִּׁ֨ריב הכ ֵה֤ן את־הכל לכבש ,מובא בגמ' (חגיגה דף יא פסחים דף סה
יומא כז זבחים דף ד יד כד לח) .ומ"ש אעפ"י שפסול אעפ"י שיוצא מוזכר (בפרשה ד משנה ח' ט') ומפורש (בס' נז) .וחסר פה חצי
הדרוש השני שנדרש מפה:

תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו .אף על פי שפירש הניתוח גבי בן הבקר (ב(-וי' א,ו) ְׁו ִּהפ ִּ ְׁ֖שיט את־הָׁע ָׁל֑ה ְׁונִּת֥ח א ָׁ ֖תּה
[ר' יוסף בכור שור] (וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
ִּלנְׁתָׁ חֽיהָׁ , ):צריך לפרש גבי בהמה דקה ,שלא תאמר :בן בקר ראוי לנתח כל אבר מנה יפה בפני עצמו ,אבל בבהמה דקה לא ,קא משמע
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו.
לן (שמנתח בהמה דקה) ,אבל ההפשט לא הוצרך דדבר פשוט הוא ,שבהמה דקה צריכה פישוט כמו גסה .וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
אמנם נאמר ב[-ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ד פרק ה] (ד)  ...שהפשט ונתוח כשרים בכל אדם ...

אבל יש לימוד בפר' אחרי מות שהכהנים לא נתנו לזרים לשחוט במשכן כדי למנוע מחשבת עבודה זרה ,ולגבי הפשט וניתוח כתבו
[רבי יוסף בכור שור] ו[-דעת זקנים מבעלי התוספות] מסבירים את נושא (במ' נשא ד,מז) כָׁל־ה ָׁ֗בא לע ֲ֨בד עֲבד֧ת עֲב ָׁד֛ה באופן המרחיב
מאד את עבודת הלוים[ .ריב"ש] (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[ .דעזמבה"ת] ו[-הדר זקנים] (במ' נשא ד,מז) לע ֲ֨בד עֲבד֧ת עֲב ָׁד֛ה.

שחיטה הפשט ונתוח שהם עבודת הכהנים וזה היו עושים הלויים כדכתיב בעזרא וכן בדברי הימים.

וזה לא כנלמד בפר' בהעלתך שלוי אסור בעבודת כהנים בכלל.

ְׁוז ְָׁׁר ֡קּו ְׁבנֵי ַאה ֲ֨רן הכ ֲה ִּנ֧ים את-דָׁ ֛מֹו על-ה ִּמז ֵ ְׁ֖בח סָׁבִּ ֽיב׃
נאמר ב(-וי' א,יא) ְׁוש ָׁ֨חט א ֝תֹו ֣על י ֧רְך ה ִּמזְׁבֵ ֛ח צ ָׁ֖פנָׁה ִּלפ ְֵׁנ֣י ֑ה'
שלושה הכתובים (וי' א,יא) ְׁוש ָׁ֨חט ְׁ ...וזָׁרְׁ ֡קּו  ...את-דָׁ ֛מֹו מלמדים שבכך הורצה הקרבן וכיפר על המקריב
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו בין פסוק (וי' א,יא) ובין פסוק (וי' א,יב) מסתתרת פעולת הפשטת עור העולה מן הצאן שאינה מוזכרת.
נאמר ב(-וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
וב(-וי' א,ו) ְׁו ִּהפ ִּ ְׁ֖שיט את־הָׁע ָׁל֑ה ְׁונִּת֥ח א ָׁ ֖תּה ִּלנְׁתָׁ חֽיהָׁ:
ואילו בעולה מן הבקר נאמר ב(-וי' א,ה) ְׁושָׁח֛ט ְׁ ...וזָׁרְׁ ֨קּו את־ה ָׁד֤ם
אפשר כי הבדל זה מרמז שהפשט וניתוח בעולה אינם אלא למצוה ,אבל אינם מעכבים.
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו נעיין במקורות אחדים.
כדי להבין מה מרומז בתבנית הטעמים של (וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
תוֹ֣(את הקרבן ה)כשר לא הפסול,
[ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ה תחילת פרק ז] (ג) (וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
ב(-וי' א,ו) לומד הפשט השייך לכל הבהמה הכשרה (פרט לראש) ואח"כ ניתוח לנתחים .והפסולה (הח"ח :כגון שנשחטה עם מחשבת חוץ
לזמנה וחוץ למקומה) נשרפת בעורה מחוץ למחנה.
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו֣ואין נתחיו לנתחיה
תוֹ ,א ֣
(המשך ספרא) (וי' א,יב) א ֣
֣ה֣הוּא מלמד לשם ששה דברים הזבח נזבח
אמנם ע"פ [בבלי זבחים פ"ה] שהביא [תורה תמימה] הכתוב (א,יג) (א,יז)֣ע ָל ֗
[תורה תמימה] (ויקרא א,ט) ע ָלֵ֛ה֣וגו'  -לשם ששה דברים הזבח נזבח ,לשם זבח לשם זובח ,לשם השם ,לשם אישים ,לשם ריח ,לשם

יחחַ ֣לַ ָֽה' ,עולה  -לשם עולה ,אשם  -לשם אשם ,ריח  -לשם ריח ,ניחח  -לשם הנחת רוח ,לה' -
ֵ֛ה֣ריחַ ֣נ ֶ֖
ל ֣ה֣ ֗הוּא֣אשּׁ ֵ֥
ניחח ,דכתיב ע ָ֣
לשם ה'פה):

אבל זה נלמד מהכתוב עצמו לכן אין ללמוד אותו מתבנית הטעמים שמתאימה ללמוד לפחות ארבעה דברים .אפשר כי תבנית הטעמים של
ה֣הוּא – מונח רביע ,באה ללמד לפחות ארבעה לימודים אחרים ,שע"פ הסבר [האנצ' התל' כרך י ,הפשט ונתוח
ל֣ ֗
(א,יג) (א,יז)֣ע ָ֣
[המתחיל בטור שכו]]] הם (טט :א) עולה אף על פי שלא הפשיט( ,טט :ב) אף על פי שלא ניתח( ,טט :ג) יכול אף על פי שלא נשחט

בצפון ,תלמוד לומר :הוא; ומה ראית להכשיר בהפשט וניתוח (בכל מקום בעזרה) ולפסול בצפון (אם לא נשחט בצפון) ,שכן הפשט
וניתוח הם לאחר הרציה  -זריקת הדם  -ושחיטה בצפון לפני הרציה( ,42טט :ד) שהרי אם נאבד העור והאימורים  -ובעולה כל הבשר -
לאחר זריקת הדם אינם מעכבים את הכפרה ,כל שכן אם הקטירו בלא הפשט וניתוח.43
(טט :ה) אין מחשבת פסול בשעת הפשט וניתוח פוסלת( ,טט :ו) לא מחשבת שינוי השם( ,טט :ז) ולא המחשבה לאכול (טט :ח) או
44
להקטיר חוץ למקומו או חוץ לזמנו.

[האנצ' התל' שם הערה  ]42תו"כ שם פרק ז .ועי' קרבן אהרן צו מכילתא דמלואים אות יז שר"ל שמחלוקת תנאים אם הפשט מעכב וצ"ע,
ועי' להלן( :סעיף) במדבר ובבמה.
[ספר מצוות גדול עשין סימן קפ] (מביא)  ...תניא בפרק גיד הנשה (חולין צ ,א) וגם היא משנה בפרק המזבח מקדש בזבחים (פה ,ב)

צמר שבראשי כבשים ושער שבזקן התיישים והעצמות והגידים והקרנים והטלפים בזמן שהם מחוברין

מקטירים את הכל שנאמר (וי'

א,ט) ְׁו ִּה ְׁק ִּ֨טיר הכ ֵה֤ן את־הכל ה ִּמזְׁ ֵ֔בחָׁה (את־הכל – מקף כבורר מתי הפריטים שנמנו לעיל "צמר  ...הטלפים" עולים למזבח ומתי לא עולים והתשובה)
ה ְׁק ִּ֨טיר ) לא יעלו שנאמר (דב'
פירשו ( נחתכו מן האיברים המנותחים קודם להעלאת האיברים למזבח אפשר כמרומז בטעם קדמא של מלת (וי' א,ט) ְׁו ִּ
ֱֹלהיָך (ולא הפריטים שנמנו לעיל "צמר  ...הטלפים") .וכולם שפקעו מעל גבי המזבח לא
ָׁשי ָׁת עֹלתיָך הב ָׁ ָׁ֣שר וְׁה ֔ ָׁדם על־ ִּמז ְׁ֖בח ה֣ ' א ֑
ראה יב,כז) ְׁוע ִּ ֤
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יחזיר כדאיתא בפרק המזבח מקדש (פו ,א) .איברים שפקעו מעל גבי המזבח אם יש בהן ממש אפילו פקעו אחר חצי הלילה יחזיר
שנאמר (וי' צו ו,ב) על מֹו ְׁק ֨ ָׁדה על־ה ִּמז ְֵׁב֤ח כָׁל־הליְׁלָׁה ואם אין בהן ממש (אלו הפריטים שנמנו לעיל "צמר  ...הטלפים") אפילו פקעו קודם חצות
לא יחזיר [רמב"ם מעשה הקרבנות פ"ו,ה"ב,ה"ג]:
[כסף משנה הלכות מעשה הקרבנות פ"ו ה"ב] [ב  -ג] צמר שבראשי כבשים וכו' עד אחר חצות לא יחזיר .משנה וגמ' בפ' המזבח
מקדש (דף פ"ה ):פירש"י אין בהם ממש שנשרפו כולן .ובפ' ב' דמעילה (דף ט' ):דייק דדוקא פקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר הא
ע"ג המזבח יחזיר:
ואם תאמר שיפרישו הפריטים שנמנו לעיל "צמר  ...הטלפים" בשעת ניתוח האיברים ,מצאנו [משנה תמיד פ"ד,מ"ג] שבה נאמר וקרניו
בין אצבעותיו משמע שמועיל הישארות הקרניים להעלאת הראש למזבח.
[משנה תמיד פ"ד,מ"ג]  ...נמצא כולן עומדין בשורה והאברים בידם הראשון בראש וברגל הראש בימינו וחוטמו כלפי זרועו וקרניו
בין אצבעותיו ובית שחיטתו מלמעלן והפדר נתון עליה ...
[רמב"ם מעשה הקרבנות פ"ה,הי"ח] כל הזבחים מקטירין אימוריהן על גבי המזבח אחר שזורקין הדם תחילה וכל הזבחים מפשיטין
אותן ואחר כך מוציאין את אימוריהן ,ואין מפשיטין אותן עד שיזרק הדם ,חוץ מחטאות הנשרפות שאין מפשיטין אותם כלל שנאמר
את עורם ואת בשרם ,נמצאת אומר זורק תחילה ואח"כ מפשיט וקורע ומוציא האימורין ומקטיר.
[כסף משנה הלכות מעשה הקרבנות פ"ה,הי"ח] כל הזבחים מקטירין וכו' .מפורש בתורה :וכל הזבחים מפשיטין אותן וכו' .בפרק
טבול יום (דף ק"ג ):נתבאר דכ"ע מודו דאין הפשט קודם זריקה וכתב רש"י מפני שאסור לשהות הדם כ"כ ובסוף הל' פסולי
המוקדשין כתב רבינו זבח שהופשט קודם זריקה אינו פוסל:

תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים
(וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
תוֹ֣(את הקרבן
יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) ע"פ תו"כ [ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ה תחילת פרק ז] (ג) (וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָחיו֣ואין נתחיו לנתחיה
תוֹ֣א ֣
ה)כשר לא הפסול ,א ֣
(לימוד ב) אפשר שמלמד שהניתוח עשוי לכלול פעולת הסרת קבוצת פריטים שנמנים להלן "צמר  ...הטלפים" שאינם איברים לעצמם.
אבל אם לא הסיר לא מעכב.
[ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ה תחילת פרק ז] וְ אֶ ת־ראשֶׁ֖ וֹ֣וְ אֶ ת־פּ ְד ֑רוֹ מלמד שהראש והפדר קודמין לכל האברי',
[תורה תמימה (=תו"ת)] (וי' א,יב)֣וְ אֶ ת־ראשֶׁ֖ וֹ֣וְ אֶ ת־פּ ְד ֑רוֹ (פדר – החלב המכסה את הקרב) -תניא ,מנין לראש ופדר שקודמין לכל
עָרְ֤ך֣צד) [יומא כ"ה ב'][ :תו"ת הערה צד] טעם דרשה זו פשוט דמדייק כיון
האברים (לניתוח) ת"ל (וי' א,יב)֣וְ אֶ ת־ראשֶׁ֖ וֹ֣וְ אֶ ת־פּ ְד ֑רוֹ וְ ַ
חיו א"כ גם הראש והפדר בכלל כל נתחים הם ולמה חשבן לעצמן ,וכן דייקינן כזה לעיל ב ( (-וי' א,ח)
תוֹ֣לנְ תָ ֔ ָ
דכתיב (וי' א,יב) וְ נ ַתּ֤ח֣א ֣
ְׁוע ְָׁׁר ֗כּו ב ְֵׁנ֤י ַאהֲרן ה ֣כ ֲה ִּ֔נים ָ֚ ֵאת הנְׁ ָׁת ִּ֔חים את־ה ָׁ֖ראש וְׁאת־ה ָׁ ֑פדר) ,ודריש סמיכותן ל(מלת)(-וי' א,יב)֣וְ עָ ַרְ֤ך֣שקודמין לכל האברים
להערכה:
(וי' א,יב)֣וְ אֶ ת־ראשֶׁ֖ וֹ֣וְ אֶ ת־פּ ְד ֑רוֹ  -מקף בורר בין הולכה לכבש ואח"כ למזבח בלא סדר מסוים ,ובין הולכה בסדר מסוים .כאשר
הראש בראש( .וי' א,יב)֣וְ אֶ ת־ראשֶׁ֖ וֹ  -טפחא בתפקיד שנוי ,אפשר שמרמז להולכתו הפוך ,קרניו כלפי מטה ובית השחיטה כלפי מעלה.
(וי' א,יב)֣וְ אֶ ת־פּ ְד ֑רוֹ  -מקף בורר בין הולכת הפדר לעצמו לכבש ואח"כ למזבח ע"י כהן הנושא אותו בלבד ,ובין הולכת הפדר כאשר
הוא מכסה את בית השחיטה ,ונישא ע"י כהן הנושא את הראש ההפוך.
(המשך ספרא) (וי' א,יב) וְ עָ ַרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם֣כסדרן (הח"ח :שהיה מכוין בזריקתו שיהיו האברים נופלים מסודרים בשוה).
ָׁשיתָׁ עֹלתיָך הב ָׁ ָׁ֣שר וְׁה ֔ ָׁדם על־ ִּמזְׁב֖ח ה֣ ' אֱֹלה֑יָך
ועל עריכה זאת מביא [תורה שלמה רב] (וי' א,יב) וְ ַ
עָרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם֣( ,דב' ראה יב,כז) ְׁוע ִּ ֤

מקיש בשר לדם מה דם בזריקה אף בשר בזריקה יכול יהא עומד ברחוק וזורק ת"ל (וי' א,יב) וְ עָ ַרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם֣עומד בקרוב
וסודרו על גבי מערכה [ספרי ראה פ' עח]

אפשר כי אם האיברים נפלו על עצי המערכה שלא כסדר הולכתם ,כהן חוזר ומסדרם כסדר הולכתם.
(וי' א,יב) וְ עָ ַרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים
יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) זריקת איברי התמיד קרוב לעצי המערכה כדי לכוין שיהיו מסודרים כדרך הולכתם ,ואם בכל זאת לא
מסודרים בא כהן ומסדרם.
[תורה שלמה רג] ע"פ [תנ"י בחקתי נו,ב] ...אמר להם הקב"ה למלאכים מי מקיים תורתי ומצותי ,אמרו לו אנו מקיימים תורתך,

אמר להם אין אתם יכולי ם וכו' ,התחיל הקב"ה אומר למלאכי השרת מי ביניכם עורך לי כשם שישראל עורכים לי ,שהייתם
עָרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם
אומרים (תה' פט,ז) מה אנוש כי תזכרנו (ובן אדם כי תפקדנו) עורכים לי קרבנות כמה שנאמר (וי' א,יב) וְ ַ
(לימוד ב) בפנימיות התורה עריכת הקרבן לה' מעידה על הא דם המקיים את תורת ומצוות ה' הפך מדעת המלאכים שאמרו לא לברוא
אדם כי לא יקיים את תורת ומצוות ה'.
זְבּחַ֣ שלא ישנה בהם מקום המערכה (הח"ח :שלא יעשה להם מערכה
ים א ֲֶשׁ֣ר֣עַ ל־הָ ֔אשׁ֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣עַ ל־הַ מּ ָֽ
ל־העצ ֣
ָ ָֽ
(המשך ספרא) (וי' א,יב) עַ
אחרת רק המערכה שמקריבין עליה קרבן התמיד).
ים – מקף כבורר בין מקום האברים מעל העצים ובין מקום האברים סמוך לעצים ,ומשמע מעל העצים.
ל־העצ ֣
ָ ָֽ
(וי' א,יב) עַ
(וי' א,יב) עַ ל־הָ ֔אשׁ – מקף כבורר בין מקום האברים מעל אש המערכה ובין מקום האברים סמוך לאש המערכה ,ומשמע מעל האש.
זְבּחַ֣ – מקף כבורר בין מקום האברים מעל המערכה המרכזית (החדשה בכל יום) שבמזבח ובין מקום האברים סמוך
(וי' א,יב) עַ ל־הַ מּ ָֽ֣
למערכה זאת או מעל מערכה מיוחדת לקרבן התמיד .ומשמע מעל האש מעל עצי המערכה המרכזית (החדשה בכל יום).
ים א ֲֶשׁ ֣ר֣עַ ל־הָ ֔אשׁ֣ -פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז שלימודים אלו בפשט
ל־העצ ֣
ָ ָֽ
(וי' א,יב) עַ
הכתוב.
(וי' א,יב) א ֲֶשֶׁ֖ר֣– המלה מרבה ,טעם טפחא בתפקיד שנוי .צ"ע
זְבּחַ֣ – סלוק כמגביל מתן אברי קרבן התמיד מעל האש מעל עצי המערכה המרכזית.
(וי' א,יב) עַ ל־הַ מּ ָֽ
ים֣א ֲֶשׁ ֣ר֣עַ ל־הָ ֔אשׁ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח  ...סלוק) כעין
ל־העצ ֣
ָ ָֽ
עָרְ֤ך֣הַ כּה֣ן֣א ֔ ָתם֣עַ֣
(וי' א,יב) וְ ַ
תבנית של הקש .ראה (וי' א,ח) [תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פ"ב,ה"ד] בתוך ירושלמי זה דרשה (ג) היקש ממלת (וי' א,יב)
ְׁוע ָׁ֤רְך בטלה של עולה אל מלת (וי' א,ח) ְׁו ָׁע ְׁר ֗כּו של עולת בקר ומשתמש בסמיכות שלה ל(-וי' א,ז) ְׁ֠ונָׁתְׁנּו ֵ ...א֖ש ללימוד לטלה של עולת
תמיד של שחר שרק בו נותנים אש במערכה (מרכזית) חדשה).
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.2

ויקרא א,א (התשפ"א)

ן־בּנֵ֥י֣הַ יֹּונָ ֶ֖ה֣אֶ ת־קָ ְרבָּ נָֽ ֹו:
ֶֹ֖ו֣לָֽה֑ '֣וְ הקְ ֣ריב֣מן־הַ תּ ֗רים֣אֵ֛ ֹו֣מ ְ֣
ויקרא א,יד :וְ ֹ֧אם֣מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ע ָלֵ֥ה֣קָ ְרבָּ נ ַ

[רש"י] (וי' א,יד) מן־הָ עֵ֛ ֹוף -ר ולא כל העוף ,לפי שנאמר (ויק' אמר כב,יט) לִּ ְֽׁרצנְׁכ֑ם תָׁ ִּמ֣ים זָׁ ָׁ֔כר ב ָׁב ָׁ֕קר ב ְׁכש ִּ ָׁ֖בים ּובָׁ ֽ ִּע ִּז ֽים :תמות וזכרות בבהמה,
ואין תמות וזכרות בעופות ,יכול אף מחוסר אבר ,תלמוד לומר מן־הָ עֵ֛ ֹוף:
[שפת"ח ר] פירוש אף על פי שהעוף בעל מום כשר ,מכל מקום מחוסר אבר פסול אבל לא אמרינן (וי' א,יד) וְ ֹ֧אם֣מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣וי"ו מוסיף
ויהא פסול אפילו בעל מום ושיהא זכר אם כן (ויק' אמר כב,יט) תָׁ ִּמ֣ים זָׁ ָׁ֔כר שנאמר בצאן למה לי ילמד תחתון מעליון אלא למעוטי אתא
(טט :בעוף מחוסר אבר):

[תורה תמימה (=תו"ת)] (וי' א,יד) וְ ֹ֧אם֣מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ -תניא ,יכול יבשה גפה נקטעה רגלה נחטטה עינה כשרה לקרבן ,ת"ל מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ולא
צו)
כל העוף [קדושין כ"ד ב']:
[תו"ת צו] החדוש בזה אף על פי דקיי"ל אין תמות בעופות והיינו שאין המום פוסל בהם לקרבן ,כפי שיתבאר ב(-ויק' אמר כב,יט)
לִּ ְֽׁרצנְׁכ֑ם תָׁ ִּמ֣ים זָׁ ָׁ֔כר ב ָׁב ָׁ֕קר ב ְׁכש ִּ ָׁ֖בים ּובָׁ ֽ ִּע ִּז ֽים :ודרשינן ולא בעופות ,בכ"ז מחוסר אבר פסול וכמו שחשיב בזה .וטעם הדרשה מלשון מן
מדלא כתיב ואם עוף קרבנו:
(וי' א,יד) וְ ֹ֧אם֣מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ -ואלו זכר ונקבה לא נאמר בעוף ,לפיכך אף טומטום ואנדרוגינוס כשרים בעוףצז) [תו"כ]:
[תו"ת צז] הא דזכר ונקבה לא נאמר בעוף מבואר ממש"כ באות הקודם מפסוק (ויק' אמר כב,יט) תָׁ ִּמ֣ים זָׁ ָׁ֔כר ב ָׁב ָׁ֕קר ב ְׁכש ִּ ָׁ֖בים ּובָׁ ֽ ִּע ִּז ֽים:
ודרשינן ולא בעופות ,ועיי"ש לפנינו ,וכיון שכן ממילא כשרים אף טו"א ,דממ"נ מה שהם כשרים הם:
(וי' א,יד) וְ ֹ֧אם֣מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ע ָלֵ֥ה֣ -מה ת"ל ע ָלֵ֥ה ,לומר לך ,עוף עולה ואין עוף שלמיםצח) [תו"כ]:
[תו"ת צח] הרבותא בזה ,דאע"פ דשלמים קילא מעולה דמותרת לבא נקבה והו"א דגם עוף מותר ,קמ"ל .וטעם הדיוק פשוט דכיון
דאיירי בענין עולה כמו שהתחיל לעיל בפסוק ג' אם עולה יקרבנו ועל זה סובב הולך כל הפרשה ,וא"כ ל"ל למכתב (וי' א,יד) וְ ֹ֧אם֣
מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ע ָלֵ֥ה֣קָ ְרבָּ נֶֹ֖ו ודי היה שיאמר ואם מן העוף קרבנו וממילא הוי ידעינן דקאי אעולה ,לכן דריש דחזר השם עולה למעוטי
שלמים שאין באים עופות:
(וי' א,יד) קָ ְרבָּ נֶֹ֖ו  -מכאן שהיחיד מביא קרבן עוף ואין הצבור מביאין קרבן עוףצט) [תו"כ]:
[תו"ת צט] דייק לשון קָ ְרבָּ נֶֹ֖ו דמיותר ,דדי היה לכתוב ואם מן העוף עולה לה' .וטעם הדבר שאין צבור מביאים עוף משום דקרבן עוף
בכלל מיוחד רק לעניים שאין ידם משגת לקנות בהמה כמבואר בס' ויקרא כ"פ ,וזה לא שייך בצבור מפני שאין הצבור מיעני כמ"ש
בריש הוריות ד' א' ,אבל בשותפות בא קרבן עוף כמ"ש במנחות ק"ד ב' הכל באין בשותפות חוץ מן המנחה:
(וי' א,יד) וְ ֹ֧אם֣מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ע ָלֵ֥ה֣קָ ְרבָּ נֶֹ֖ו – דרגא תביר מרכא טפחא ,שתי קבוצות טעמים מלמד שתי הלכות.
(הלכה א) (וי' א,יד) וְ ֹ֧אם֣מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ע ָלֵ֥ה֣קָ ְרבָּ נֶֹ֖ו – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ,והעשויה
להתרחב ,ושעל כל אחד חלה ( הלכה א) .קבוצת הפרטים הם סוגי הקרבנות שבאים עופות ,מרכא טפחא מרבה על עולה הנדבה ,עולת
חובה ,ח טאת ,ועל כולם חלה ההלכה שאין מביאים מחוסר אבר ,כולם זכר או נקבה או או"ט ,אין בהם חובת תמות ,ואם זה זוג אז הם
ן־בּנֵ֥י֣הַ יֹּונָ ֶ֖ה
מאותו זן שניהם מן־הַ תּ ֗רים֣אֵ֛ ֹו֣שניהם מ ְ
(הלכה ב) (וי' א,יד) מן־הָ עֵ֛ ֹוף֣ע ָלֵ֥ה֣קָ ְרבָּ נֶֹ֖ו – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פ רטים הקשורים לנושא ,והעשויה להתרחב ,ושעל
חלקם לא חלה (הלכה ב) .אין חובת תמות וזכרות בקרבן עוף .והלימוד עצמו בא מהכתוב בפרשת אמר .עוף תמים זכר או נקבה נלמד
ממה שלא נאמר ב(-ויק' אמר כב,יט) לִּ ְֽׁרצנְׁכ֑ם תָׁ ִּמ֣ים זָׁ ָׁ֔כר ב ָׁב ָׁ֕קר ב ְׁכש ִּ ָׁ֖בים ּובָׁ ֽ ִּע ִּז ֽים :וגם כאן הכתוב סתם לכן ב[-תו"כ] דרש להתיר גם עוף
טומטום ואנדרוגינוס ,וחסרון אבר נרמז בטעם (וי' א,יד) מן־הָ עֵ֛ ֹוף – מקף בורר עוף שאינו מחוסר אבר וממעט עוף מחוסר אבר
אבל לפי דרשת [תו"כ] והסברה ע"י [תו"ת צח] קבוצת הפרטים הם מיני הקרבנות שאפשר להביא מהעוף ,וחזרת מלת עולה בעוף
ממעטת עוף מהבאתו כשלמים אע"פ שהוא בא כזכר או כנקבה ובזה דומה לשלמים.
לפי דרשת [תו"כ] והסברה ע"י [תו"ת צט] קבוצת הפרטים הם מיני בעלי החיים לקרבנות שיחיד וצבור מביאים ,ומיעט את העוף
מקרבן צבור כי אין עניות במקום עשירות של המקדש.
ן֣לָֽה֑ '
בּ ַ
הסבר בטעמי (וי' א,יד) קָ ְר ָ ֶ֖

ן֣לה֑ ' באותם טעמים כב-
בּ ַ ָֽ
[תו"ת צח] מסביר על חזרת מילת עולה בעוף אחרי שכבר נכתב עולה ב(-וי' א,ג) .ב(-וי' א,ב) נאמר קָ ְר ָ ֶ֖
ן֣לָֽה֑ '  -תניא ,ר' שמעון
בּ ַ
בּן֣– טפחא בתפקיד שנוי וזה כנדרש ע"י ר' שמעון [תו"ת] (וי' א,ב) קָ ְר ֶָ֖֣
(וי' א,יד)[ .תו"ת] (וי' א,ב) קָ ְר ָ ֶ֖

אומר ,מניין שלא יאמר אדם לה' עולה ,לה' מנחה ,לה' תודה ,לה' שלמים ,אלא (טט :הסדר צריך להיות) עולה לה' ,מנחה לה' ,תודה
ן֣לָֽה֑ ' 'י) [נדרים י' ב']:
בּ ַ
לה' ,שלמים לה' ,ת"ל (וי' א,ב) קָ ְר ָ ֶ֖
[תו"ת י] טעם הדבר מבואר בגמרא דחיישינן דלמא יאמר לה' ולא יאמר קרבן ונמצא מוציא שם שמים לבטלה .ובפי' הרא"ש
הסביר הענין דחיישינן שמא אחר שיאמר לה' ימלך מלידור ,ובשל"ה כתב הטעם דחיישינן שמא ימות מיד לאחר שיאמר לה',
והחלוק שבין אלה הטעמים מבואר ,דלפי' הרא"ש אין שייך זה אלא בנדרים ונדבות ,ולפי' השל"ה שייך זה בכל דבר .ואמנם
לדעתי נראה יותר מסתבר פי' הרא"ש ,דלפי' השל"ה קשה ,שהרי קיי"ל הלכה פסוקה בכ"מ בש"ס דלמיתה לזמן מועט לא
חיישינן ,וכן קיי"ל דמצות מברך עליהן עובר לעשייתן ,ואם היה שייך חשש זה לא הו"ל לחכמים לתקן לברך כן ,וגם מצינו
דבשארי דברים זולת נדרים ונדבות לא חששו לזה ,שכן איתא במשנה יומא ל"ט א' טרף בקלפי ואומר לה' חטאת ,ובתו"י שם
הקשו מברייתא זו ותירצו דשאני התם דכתיב אשר יעלה עליו הגורל לה' והדר ועשהו חטאת ,אבל לפי מה שכתבנו בדעת הרא"ש
דרק בנדרים ונדבות שייך זה החשש אין צריך לזה ,וכן מצינו במקרא (רו ת ב') שאמר בועז לקוצרים ה' עמכם ולא אמר עמכם ה',
ואין להאריך עוד:
ן֣לָֽה֑ '  -מלמד
בּ ַ
(וי' א,ב) ָק ְר ָבֶּ֖ן֣ ַלָֽה֑ ' – אתנח מגביל שיש קודם להקדיש את העוף כמו שמקדיש בהמה כדרשה שמביא [תו"ת] (וי' א,ב) קָ ְר ָ ֶ֖
שצריך להקדים הקדשו להקרבתויא) [תו"כ]:
ריב֣מ ֶכֵּ֛ם֣קָ ְר ָבֶּ֖ן֣ ַלָֽה֑֣' קרבן משמע
[תו"ת יא] מדייק מדלא כתיב כי יקריב מכם לה' (טט :ללא מלת קרבן אלא) ,ומדכתיב (וי' א,ב) ָֽכּי־יַקְ ֵ֥֣
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ליה דגם לפני ההקרבה הוא קרבן  ,והיינו שמקדישו בפה לקרבן .ואף על פי דבדרשה הקודמת דריש ר"ש ענין אחר מלשון זה ,אך שם
הדרשה מסדר הלשון מדלא כתיב לה' קרבן ,וכאן דריש מיתור כל המלה קָ ְר ָבֶּ֖ן ,ועי' מענין זה בנדרים ט' ב' ובר"ן שם:
ש

[רש"י] (וי' א,יד) הַ תּ ֗רים -גדולים ולא קטנים( :וי' א,יד) ְבּנֵ֥י֣הַ יֹּונָ ֶ֖ה -קטנים ולא גדולים:
ן־בּנֵ֥י֣הַ יֹּונָ ֶ֖ה֣ -פרט לתחלת הציהוב,ת ( [שפת"ח ת] פירוש תחלת הנוצות להתאדם) שבזה ושבזה שהוא
(וי' א,יד) מן־הַ תּ ֗רים֣אֵ֛ ֹו֣מ ְ
פסול ,שגדול הוא אצל בני יונה וקטן אצל תורים:
[שפת"ח ש] דאם לא כן היה לו לכתוב בני תורים כמו שכתוב בני יונה שהם דוקא קטנים אלא כו' ולמדין מ(-וי' א,יד) ְבּנֵ֥י֣הַ יֹּונָ ֶ֖ה שאין
לו אלא הכשר אחד דוקא קטנ ים שהרי כתיב בני אף תורים אין לו אלא הכשר אחד וקטנים אי אפשר כדפרישית לעיל (טט :שלא כתוב
בני) אם כן ודאי דוקא גדולים הוא:
(וי' א,יד) מן־הַ תּ ֗רים – מקף בורר לפסול מבין התורים את שהחל בו ציהוב הנוצות להתאדם,
ן־בּנֵ֥י – מקף בורר לפסול מבין בני היונה את שהחל בו ציהוב הנוצות להתאדם,
(וי' א,יד) מ ְ
(וי' א,יד) וְ ה ְק ֣ריב֣מן־הַ תּ ֗רים – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים ,אפשר שכאן מיני פסולים שלא בגוף העוף ע"פ

[תו"ת ק] הנרבע והנעבד  ,המוקצה לע"ז ,טט :אפשר להוסיף עוף מאתנן ,עוף שהרג אדם ,אפשר שגם הפוצע אדם,
ן־בּנֵ֥י֣הַ יֹּונָ ֶ֖ה – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ,והעשויה להתרחב ,ושעל חלקם לא חלה הלכה
(וי' א,יד) אֵ֛ ֹו֣מ ְ
מסוימת.
(וי' א,יד) אֶ ת־קָ ְרבָּ נָֽ ֹו – מקף בורר בין עוף לקרבן ולכפרה ובין צפור להכשר (כגון במצורע).
(וי' א,יד) אֶ ת־קָ ְרבָּ נָֽ ֹו – סלוק מגביל ,רק עוף לקרבן ולכפרה ואין צפור לקרבן ולכפרה ,כנדרש להלן
[ספרא ויקרא  -דבורא דנדבה פרשה ו תחילת פרק ח]
(מ"ו) קרבנו תורי' ובני יונה ואין הכשרו תורים ובני יונה הלא דין הוא מה אם הצפרין שלא כשרו לכפר בפנים כשרו לכפר בחוץ,
תורין ובני יונה שכשרו לכ פר בפנים ,אינו דין שיכשרו לכפר בחוץ ,תלמוד לומר קרבנו תורים ובני יונה ואין הכשרו תורים ובני יונה.
(מ"ז) קל וחומר לצפרין שיכשרו לכפר בפנים מה אם תורים ובני יונה שלא כשרו לכפר בחוץ כשרו לכפר בפנים צפרים שכשרו
לכפר בחוץ אינו דין שיכשרו לכפר בפנים ת"ל והקריב מ ן התורים או מן בני היונה את קרבנו ,אין לך בעוף אלא תורים ובני יונה.
(מ"ח) אמר רבי יהודה מה אם במקו' ששוה המכשיר שבפנים למכפר שבפנים חלק המכשיר שבחוץ מהם מקום שלא שוה

המכשיר שבפנים למכפר שבפנים אינו דין שנחלוק המכשיר שבחוץ מהן ,הא דין דין לעני לעשיר מנין ת"ל קרבנו תורים ובני יונה אין
הכשרו תורים ובני יונה.
[תו"ת] (וי' א,יד) מן־הַ תּ ֗רים֣ -מן  -למעט הנרבע והנעבדק) [חולין כ"ג א']:
[תו"ת ק] מה שלא חשיב רובע הוא משום דאין העוף רובע כמ"ש בזבחים פ"ה ב' עיין שם ברש"י .ומה שלא חשיב כאן גם המוקצה
לע"ז כמו בבהמה לעיל בפ' ב' נראה משום דסתם מוקצה לע"ז הוא רק מן הצאן ולא עופות כמש"כ בפסוק הנזכר:
ן־בּנֵ֥י֣הַ יֹּונָ ֶ֖ה֣יכול המתנדב עוף לא יפחית משני פרידין ת"ל (וי'
(וי' א,יד) מן־הַ תּ ֗רים֣וגו'  -ת"ר ,לפי שנאמר (וי' א,יד) מן־הַ תּ ֗רים֣אֵ֛ ֹו֣מ ְ
א,טו) וְ הקְ ריב֤ ֹו אפי' פרידה אחת יביאקא) [זבחים ס"ה א']:
[תו"ת קא] ר"ל להכי חזר הכתוב וכתב (וי' א,טו) וְ הקְ ריב֤ ֹו֣ בלשון יחיד לאשמעינן דאפילו גוזל אחד יביא ,אבל לולא החדוש לא הו"ל
להפסיק לכתוב כאן רק ומלק דזה עיקר חידושו ,וענין ההקרבה כתיב בפסוק הקודם:
קב)
(וי' א,יד) מן־הַ תּ ֗רים֣וגו'  -תרים גדולים ולא קטנים ,בני יונה קטנים ולא גדולים ,פרט לתחלת הצהוב שבזה ושבזה שהם פסולים
[חולין כ"ב ב']:

[תו"ת קב] תורים ובני יונה הם שני מינים נפרדים כדאיתא בחולין ס"ב א' תסיל [מין יונה] פסול משום תורים וכשר משום בני יונה,
ולשון בני בבהמות בחיות וב עופות מורה על רכים וצעירים ,כמו בן בקר ,בן ראמים ,ובכל מקום שמזכיר בקרבנות תורים ויונים כתיב
אצל יונים בני יונה ,וזה מורה שהקפיד הכתוב על מין היונים שיהיו קטנים .ומפרש עוד דכשמתחילין הנוצות שבסביבות צוארם לצהב
פסולים בזה ובזה ,כלומר פסולים בתורים ופסולים בבני יונה ,משום דיצאו מכלל קטנים ולכלל גדולים לא באו:
זְבּחַ :
ֶ֖ל֣קיר֣הַ מּ֣ ָֽ
ֹו֣ע ֵ֥
֣ה֣ד ֔מ ַ
אשֹׁו֣וְ ה ְק ֶ֖טיר֣הַ מּזְבּ ֑חָ ה֣וְ נ ְמ ָצ ָ
זְבּחַ ֣וּמָ לַ ק֣אֶ ת־ר ֔
ויקרא א,טו :וְ הקְ ריב֤ ֹו֣הַ כּהן֣אֶ ל־הַ מּ ֔

[רש"י] (וי' א,טו) וְ הקְ ריב֤ ֹו֣ -אפילו פרידה אחתא יביא[ :שפת"ח א] פירוש דאם לא כן היה לו לכתוב נמי והקריב הכהן ,למה לי דכתיב
(וי' א,טו) וְ ה ְקריב֤ ֹו֣ אלא ללמד בא שאם בא להביא פרידה אחת הרשות בידו והא דכתיב לעיל והקריב מן התורים וגו' דמשמע שנים
למצוה אבל לא לעיכובא אי נמי דמן התורים קאי אמין תורים אפילו אחת:
ַ(וי' א,טו) כּהן֣ ...וּמָ לַ ק֣ -אין מליקה בכלי אלא בעצמוב של כהן .קוצץ בצפרנו ממול העורףג וחותך מפרקתו עד שמגיע לסימנין
֣ה֣ד ֔מֹו֣ -לשון מיץ אפים (משלי ל לג) ,כי אפס המץ (ישעיה טז ד) ,כובש בית השחיטה על קיר המזבח והדם
וקוצצן( :וי' א,טו) וְ נ ְמ ָצ ָ
ק ... ,וְ ה ְק ֶ֖טיר ... ,וְ נ ְמ ָצ֣ה֣ -אפשר לומר כן,ד מאחר שהוא מקטיר הוא מוצה ,אלא מה הקטרה הראש
מתמצה ויורד( :וי' א,טו) וּמָ לַ ֣
בעצמו והגוף בעצמו ,אף מליקה כן.ה ופשוטו של מקרא מסורס הואו ומלק והקטיר ,וקודם הקטרה ,ונמצה דמו כבר:
[שפת"ח ב] דאם לא כן הכהן למה ל י פשיטא דאין מליקה אלא בכהן דהא אין זר מקריב על גבי המזבח ,ואי לאו קרא הוה אמינא דאין
מליקה אלא בסכין מקל וחומר משחיטה שכשירה בזר וצריך סכין כל שכן מליקה שפסולה בזר אינו דין דצריך סכין .גמרא פרק קדשי
קדשים:
[שפת"ח ג] ונלמד מתורים ובני יונה האמורים בסוף הפר שה והתם כתיב בהדיא ממול העורף פירוש מול הרואה את העורף לא עורף
ממש הוא מה שכנגד הפנים מאחריו כדכתיב כי פנו אלי עורף ולא פנים:
אשֹׁו  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח)
זְבּחַ ֣וּמָ לַ ק֣אֶ ת־ר ֔
(ויקרא א,טו) וְ ה ְקריב֤ ֹו֣הַ כּהן֣אֶ ל־הַ מּ ֔
בתפקיד לרמז על הקש כפי' [שפת"ח ד]
[שפת"ח ד] פירוש והלא מוצה בראשונה שהרי אין איברי הקרבן קרבים אלא לאחר הוצאת דמים והיה לו לומר ומלק ונמצה ואחר כך

והקטיר אלא נכנסה הקטרה ביניהם להקיש להם מליקה שבהקטרה גופא כתיב והקטיר אותו המזבחה הוא הגוף וכתיב את ראשו
והקטיר אף מליקה הראש בעצמו והגוף בעצמו[ ,גמרא פרק קדשי קדשים]:
[שפת"ח ה] ואף על פי שהוא מחובר בעור הבדלה חשיבא:
[שפת"ח ו] כאלו כתיב ומלק את ראשו ונמצה דמו ואחר כך והקטיר:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.3

ויקרא צו ו,א (התש"פ)

ֵ֥ה֣סלֶ ת֣מנְ ָחֶ֖ה֣תָּ מ֑יד ֣
ירת֣הָ א ָפ ֵ֛
'֣בּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ֣עֲשׂ ֨
ָֽה ְ
יבוּ֣ל ֗
ַ
ויקרא צו ו,יג :זֶ֡ה֣קָ ְרבַּ ן ֣֩אַ ה ֲ֨רן֣וּבָ ָנ֝יו֣אֲשֶׁ ר-י ְַק ֣ר
יתהּ֣בָּ ָע ֶָֽרב׃(חינוך כ"ה ,הימשח כ"ג ,כל יום כ"ג)
ית֣הּ֣בַּ ֔בּקֶ ר֣וּמַ חֲצ ָ ֶ֖
֣מַ חֲצ ָ

ַאחת ו ְָׁׁר ִּ ֣קיק א ָׁ ֑חד וי ָׁשם על־ ֣ה ֲח ָׁל ִּ֔בים ו ְׁ֖על ֥שֹוק הי ָׁמִּ ֽין:
ֲשר׀ ִּלפ ְֵׁנ֣י ֗ה' ֠ ָׁלקח ח ֨לת מ ָׁ ֤צה ַאחת וְׁ ֽח ֨לת ל֥חם ֛שמן ֖
(וי' צו ח,כו) ּומ ִּּ֨סל המ ַּ֜צֹות א ֣
ֵ֥ה֣סלֶ ת֣מנְ ָחֶ֖ה֣תָּ מ֑יד ֣
ירת֣הָ א ָפ ֵ֛
'֣בּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ֣עֲשׂ ֨
ָֽה ְ
יבוּ֣ל ֗
ַ
ויקרא צו ו,יג :זֶ֡ה֣קָ ְרבַּ ן ֣֩אַ ה ֲ֨רן֣וּבָ ָנ֝יו֣אֲשֶׁ ר-י ְַק ֣ר
יתהּ֣בָּ ָע ֶָֽרב׃(חינוך כ"ה ,הימשח כ"ג ,כל יום כ"ג)
ית֣הּ֣בַּ ֔בּקֶ֣ר֣וּמַ חֲצ ָ ֶ֖
֣מַ חֲצ ָ
ָׁאתֹו אֲשר־ח ָָׁׁט֛א מֵ ַֽאח֥ת מ ֵ ֵ֖אלה ְׁונִּסְׁל֣ח ֑לֹו ְׁו ָׁהי ָׁ ְׁ֥תה לכ ֵ ֖הן כ ִּמנְׁחָׁ ֽה :ס
ראה ויקרא ה,יגְׁ :וכִּפר ָׁע ָׁ֨ליו הכ ֵַּ֜הן על־חט ֧
[בבלי הוריות ח,ב] מתני' [הוריות ב,ה]( .מתיבתא :המשנה ממשיכה לפרש דינים של בי"ד שהורו היתר בדבר שיש בו קרבן עולה ויורד) אין
חייבין על שמיעת קול (שבועת העדות) ועל ביטוי שפתים (שבועת שקר) ועל טומאת מקדש וקדשיו (בשלושה דברים אלו היחיד מביא על
שגגתו עולה ויורד ,ואילו בי"ד אינם מביאים פר העלם דבר של ציבור אלא על דבר שיש בו חיוב חטאת קבועה); והנשיא כיוצא בהם (המלך כמו
בי"ד)  ,דברי רבי יוסי הגלילי; ר"ע אומר :הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול (שבועת העדות ,מפני) ,שהמלך לא דן ולא דנין אותו,
[לא מעיד ולא מעידין אותו]( .מלך מבית דוד דן ודנים אותו ,מעיד ומעידים אותו כי מקבלים עול מלכות שמים .מלך ישראל שלא מבית דוד לא דן
ולא דנים וגו')
[בבלי הוריות ח,ב] גמ' .תניא ,ר"ע אומר( :כהן)משיח פטור מכולן (מקרבן עולה ויורד בשלושה הדברים) .אמר רבא :מ"ט דר"ע? אמר
קרא( :וי' צו ו,יג) ֡ ֶזה֣קָ ְרבַּ ן ֣֩אַ ה ֲ֨רן֣וּבָ ָנ֝יו ,זו (מנחת חביתין של כ"ג כל יום) באה חובה לו ,ואין (מנחה) אחרת (של עשירית האיפה) באה חובה
לו (ומכיון שהתמעט מאחת מתמעט גם מהאחרים החייבים בקרבן עולה ויורד).
טט :מוצע לומר (וי' צו ו,יג) ֡ ֶזה֣– פזר בתפקיד העברת רעיון הלכתי ממקום זה למקום אחר בתורה שאין נזכר בו הענין הזה.

כאן מעביר רעיון מכהן גדול על עושר לנשיא ולמלך( .וי' אמר כא,י) וְׁהכהֵן הג ָׁ֨דֹול מֵא ַָּׁ֜חיו ,שהוא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה
ובעושר; אחרים אומרים :מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו .
ועוד רעיון [פירוש המשנה לרמב"ם מסכת הוריות פ"ב,מ"ו] כהן גדול ונשיא יתחייבו שניהם קרבן עולה ויורד על שמיעת הקול
ועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקדש וקדשיו,

=-=-=-=-
ַאחת וְׁרָׁ ִּ ֣קיק א ָׁ ֑חד וי ָׁשם על־ ֣ה ֲח ָׁל ִּ֔בים ו ְׁ֖על ש֥ ֹוק הי ָׁמִּ ֽין:
ֲשר׀ ִּלפ ְֵׁנ֣י ה֗ ' ֠ ָׁלקח ח ֨לת מ ָׁצ֤ה ַאחת וְׁ ֽח ֨לת ל֥חם ֛שמן ֖
(וי' צו ח,כו) ּומ ִּּ֨סל המ ַּ֜צֹות א ֣
מתני' [מנחות פ"ז,מ"ב] .המילואים היו באין כ(שלושה סוגי)מצה שבתודה( ,א) חלות (ב) ורקיקין (ג) ורביכה .נזירות היתה באה שתי

ידות כ(שני סוגים משלושה סוגי)מצה של תודה( ,א) חלות (ב) ורקיקין ,ואין בה רבוכה ,נמצא עשרה קבין ירושלמית (לשני מיני מצה של
נזיר) שהן ששה עשרונות ועודיין (=שני שליש עשרון)[ .פסקי רי"ד מסכת מנחות עו,ב] התודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות ,שהן שש
מדבריות ,שהן שתי איפות ,האיפה שלש סאין (טט :שהן  18 * 2קב) ,שהם עשרים עשרון (טט :שכל אחד  1.8קב מדברי) ,עשרה למצה ועשרה לחמץ.

ֲשר׀ ִּלפ ְֵׁנ֣י ה֗ ' ֠ ָׁלקח
[בבלי מנחות עח,א] גמ' .מנא ה"מ? אמר רב חסדא אמר רב חמא בר גוריא ,דאמר קרא( :וי' צו ח,כו) ּומ ִּּ֨סל המ ַּ֜צֹות א ֣
ַאחת וְׁרָׁ ִּ ֣קיק א ָׁ ֑חד ,בשלמא חלות  -חלות ,רקיק  -רקיק ,שמן מאי נינהו? לאו רבוכה .מתקיף לה רב אויא,
ח ֨לת מ ָׁ ֤צה ַאחת וְׁ ֽח ֨לת ל֥חם ֛שמן ֖
אימא :אנתא דמשחא! אלא כדדרש רב נחמן בר רב חסדא משמיה דרבי טבלא( :וי' צו ו,יג) זֶ֡ה֣קָ ְרבַּ ן ֣֩אַ ה ֲ֨רן֣וּבָ ָנ ֝יו֣אֲשֶׁ ר-יַקְ ֣ריבוּ֣
'֣בּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ ,וכי מה למדנו לבָ ָנ ֝יו ְבּיוֹם֣המָּ ַשׁ֣ח המשחו? אלא מקיש חינוכו להמשחו ,מה המשחו רבוכה ,אף חינוכו
ל ֗ה ְ
ַ ָֽ
רבוכה .אמר רב חסדא :כהן גדול המתקרב לעבודה  -צריך שתי עשרונות האיפה ,אחת להמשחו ואחת לחינוכו; מר בר רב אשי אמר:
שלש .ולא פליגי :הא דעבד עבודה כשהוא כהן הדיוט ,הא דלא עבד עבודה כשהוא כהן הדיוט.
[חברותא מנחות עח,א] ובכלל פרשה זו ,שיביא ה כהן הגדול בכל יום "מנחת חביתין" ,וכן שיביא כהן בתחילת עבודתו מנחה זו,
והיא נקראת "מנחת חינוך" ,וכמבואר לעיל [מנחות נא,ב]
'֣בּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ֣-
יבוּ֣ל ֗ה ְ
ַ ָֽ
דכתיב[ :וי' צו ו,יג]ֶ ֡ :זה֣קָ ְרבַּ ן ֣֩אַ ה ֲ֨רן֣וּבָ ָנ֝יו֣אֲשֶׁ ר-י ְַק ֣ר
שׁ ֣ח֣א ֔תוֹ? והיינו ,כיון שאמר הכתוב א ֔תוֹ והכוונה לאהרן ,מדוע אמר הכתוב תחילה אַ ה ֲ֨רן֣וּבָ ָנ֝יו?
וכי מה למדנו לבניו מ-יוֹם֣המָּ ַ֣
אלא ,מקיש חינוכו [זו מנחת חינוך של כהן הדיוט] ,להמשחו [זו מנחת חביתין שמביא הכהן הגדול בכל יום]; וכדי ללמד:
יא֑נָּה֣֣ ,אף חינוכו רבוכה ,ללמד שיביא כהן
ת֣תּב ֶ
ְ
שּׁמֶ ן֣תּעָ ֶשֶׂ֖ה֣מֻ ְר ֶבּ֣כֶ
חֲבת֣בַּ ֵֶ֛֣
[יד]֣עָֽל-מַ ַ֗
ַ
מה המשחו רבוכה ,שהרי הכתוב אומר
הדיוט אף הוא רבוכה ,וכן במילואים ,יום חינוך הוא ומביא רבוכה.
(וי' צו ו,יג) קָ ְרבַּ ן ֣֩– תלישא-קטנה מלמד על שיעור,

חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣מלמד שטעונה כלי ,בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣להוסיף לה זמן אחר ,ואיני יודע כמה,
[ספרא צו פרשה ג פרק ד] (א) (ויקרא צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
הריני דן זו טעונה שמן ומנחת נסכים טעונה שמן ,מה מנחת נסכים שלשת לוגים לעשרון ,אף זו שלשת לוגים לעשרון.
[וי' צו ו,יג] אַ הֲ ֨רן֣וּבָ ָנ֝יו – קדמא ואזלא ,כעין כלל כלשהו .אפשר שזה כהסבר [התוה"מ לט] כל מקום שאומר אהרן ובניו ,אין
פירושו הוא והמשוחים תחתיו .רק פירושו שעומד במקום אהרן והכהנים הדיוטים במקום בניו ... .ובכל מקום שיכוין על הכ"ג
לבדו יתפוס הלשון הכהן המשיח.
(וי' צו ו,יג) אַ ה ֲ֨רן֣וּבָ ָנ֝יו֣– קדמא אזלא מרמז על לימוד מכאן בכלל ופרט
ֵ֥ה֣סלֶ ת֣מנְ ָחֶ֖ה֣תָּ מ֑יד
ירת֣הָ א ָפ ֵ֛
'֣בּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ֣עֲשׂ ֨
ָֽה ְ
יבוּ֣ל ֗
ַ
ַק ֣ר
הפרטים :אֲשֶׁ ר-י ְ֣
יתהּ֣בָּ ָע ֶָֽרב׃
ית֣הּ֣בַּ ֔בּקֶ ר֣וּמַ חֲצ ָ ֶ֖
ועוד פרט לכ"ג בלבד :מַ חֲצ ָ
אֲשֶׁ ר־יַקְ ֣ריבוּ – מקף רב-מצב (א) כ"ג שהיה כ"ה יביא ביום המשחו לכ"ג שני עשרונים .כ"ג שלא היה כ"ה אלא מיד מתמנה לכ"ג

יביא ביום המשחו שלושה עשרונים.
ירת֣הָ א ָפֵ֥ה של חינוך כ"ה ושל המשח כ"ג ושל כל יום בכ"ג לשיעור הקטן ביותר של  3מצות תודה
הפרט המלמד הוא [וי' צו ו,יג] עֲשׂ ֨
משלושה מינים שיהיו מעשירית האיפה (זה המיעוט הנדרש לצאת במצות תודה) ולחם חמץ אחד עשירית האיפה .ואילו השיעור הגדול
של עשר לחמי חמץ מאיפה ושלוש פעמים עשר מצות מאיפה נלמד ממקום אחר.
יבוּ֣ל ָֽ֗ה' – מקף מונח רביע ,מקף בורר בין הבנה [התוה"מ לט] שכ"ג והכהנים הפשוטים יביאו קרבן בשותפות
ַ
[וי' צו ו,יג] אֲשֶׁ ר-י ְַק ֣ר
והכ"ג יעשה העבודה בידו בעדו ובעד אחיו הכהנים ,ובין הבנה שכ"ג לעצמו והכ"ה לעצמם והפעולות מקבילות ,כמוסבר בהמשך .כ"ה
יתהּ֣בָּ עָ ֶָֽרב
ית֣הּ֣בַּ ֔בּקֶ ר֣וּמַ חֲצ ָ ֶ֖
מנחת חינוך ביום שמתחנך לעבודה; כ"ג מנחת חביתין כל יום מַ חֲצ ָ
[וי' צו ו,יג] ְבּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ  -פשטא מונח זקף-קטן .זקף-קטן מרמז לשני מיני מנחה[ :א] במנחת חינוך שהי' צריך עשירית האיפה
ביום שנתחנך לעבודה ובזה הי' שוה הכ"ג והכ"ה[ .ב] מנחת חביתין שהיה מביא הכ"ג לבדו עשירית האיפה בכל יום ומקריב

מחציתה בבקר ומחציתה בערב .על הא' אמר זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ביום המשח (היינו ביום החינוך) עשירית האפה
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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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

סולת ,בו השוו אהרן הכ"ג ובניו הכ"ה .ועל הב' אמר שזה יהי' גם מנחה תמיד בכל יום מחציתה בבקר וכ' על מחבת וכ' ומפרש
שהמנחה תמיד רק הכהן המשיח יעשה אותה לא הכ"ה.

(ו,טו) ְו ַהכּ ֨הן֣הַ מָּ שֹׁ֧יחַ ֣תַּ ְח ָתֵּ֛יו֣מבָּ נָ ֶ֖יו – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה ,ע"פ [התוה"מ] מזה
שתפס תחלה לשון [וי' צו ו,יג] אֲשֶׁ ר-י ְַק ֣ריבוּ שבין כ"ג ובין כ"ה לכתחלה צריך לעבדה בידו ואח"כ (ו,טו) וְ הַ כּ ֨הן֣הַ מָּ שֹׁ֧יחַ ֣תַּ ְח ָתֵּ֛יו֣
מבָּ נָ ֶ֖יו֣ ַיע ֲֶשׂ ֣ה֣א ָת֑הּ שבדיעבד עבודתו כשרה בלעדה (בלי מנחת חנוך או מנחת חביתין) .אפשר כי (ו,טו) וְ הַ כּ ֨הן – קדמא ירמז על
הלכתחלה.
יוֹם – אפשר כי תבנית הטעמים מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה לימודים מלמדת על הכתוב אחריו
'֣בּ ֣
ָֽה ְ
יבוּ֣ל ֗
ַ
[וי' צו ו,יג] אֲשֶׁ ר-יַקְ ֣ר
ְבּיוֹם֣המָּ ַשׁ ֣ח֣א ֔תוֹ ע"פ [התוה"מ מ] (א) זמן אור יום (ב) ביום שנצטוו בו ,עשו (ג) אחרי שנמשח המזבח הקריבו (ד) ביום חנוכם
(ה) משיחת אהרן היתה לו לבדו ואילו בניו משיחתם ע"י הזייה מן הדם ומשמן המשחה שעל המזבח (פר' תצוה) שקרא לה משיחה
(במדבר ג) בני אהרן הכהנים המשוחים.
יחחַ ֣לַ ָֽה'׃ ֣
יב֣ריחַ֣-נ ֶ֖
ָֽ
יא֑נָּה֣֣֣֣֣֣֣֣תֻּ פיני֣מנְ ַח֣ת֣פּ ֔תּים֣תַּ קְ ֵ֥ר
ת֣תּב ֶ
ְ
חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣תּעָ ֶשֶׂ֖ה֣מֻ ְר ֶבּ֣כֶ
ויקרא צו ו,ידַ :עָֽל-מַ ַ֗

[ספרא צו פרשה ג פרק ד]

חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣מלמד שטעונה כלי (קרבן אהרן (ק"א) :כלי שרת ,שמקדשה ולכן דוחה שבת ,ונפסלת בלינה) ,בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣
(א) (ויקרא צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
להוסיף לה זמן אחר (ק"א :אומרו בשמן הוא להוסיף לה שמן אחר על הניתן בשאר מנחות) ,ואיני יודע כמה ,הריני דן זו טעונה שמן ומנחת
נסכים טעונה שמן ,מה מנחת נסכים שלשת לוגים לעשרון ,אף זו שלשת לוגים לעשרון (ק"א :דכתיב שם ועשרון סלת בלול בשמן כתית
רבע ההין ,והם שלשה לוגים שההין י"ב לוגים)( .זה קשור ל-שיעור הנלמד ב(-ןי' צו ו,יג)
(ה) רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר כשהוא אומר (ארבע מנחות של שלושה לוגין  ,מנחה א) מנחת תמיד (של כ"ג) הרי היא
לו (מנחה ב) כמנחת תמידים מה מנחת תמידים שלשת לוגים לעשרון אף זו שלשת לוגים לעשרון ,ורבי שמעון אומר ריבה שמן (מנחה
ג) במנחת חביתים וריבה שמן (מנחה ד) במנחת כבשים ,מה מנחת כבשים שלשת לוגים לעשרון ,אף זו שלשת לוגים לעשרון ,או כלך

לדרך זו ריבה שמן במנחת חביתים וריבה שמן במנחת אילים ,מה מנחת אילים שני לוגים לעשרון אחד ,אף זו שני לוגים לעשרון
אחד ,נראה למי דומה דנים מנחה שכולה עשרון ,ממנחה שכולה עשרון ,ואל תוכיח מנחת אילים שאין כולה עשרון.
חֲבת – רביע ,אפשר שמרמז ל ארבע מנחות של שלושה לוגין ( ,מנחה א) מנחת תמיד (של כ"ג)( .מנחה ב) כמנחת
(ויקרא צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
תמידים(מנחה ג) במנחת חביתים וריבה שמן (מנחה ד) במנחת כבשים ([קרבן אהרן] היא מנחת נסכים הבאה עם ב' כבשים של
תמיד)

תֹודה חל֤ ֹות מצֹות
ֲשר יק ִּ ְׁ֖ריב להֽ'׃ [יב] ִּא֣ם על-תֹו ָׁדה י ְׁק ִּריבנּו ְׁו ִּהק ִּ ְׁ֣ריב׀ על-ז֣בח ה ֗ ָׁ
תֹורת ז֣בח ה ְׁ
של ִּ ָׁ֑מים א ֥
ויקרא צו ז,יא –יב :פ [יא] וְׁז֥את ֖
ִּיקי מצ֖ ֹות ְׁמש ִּ ֻ֣חים ב ָׁ ֑שמן ו ְׁ֣סלת ֻמ ְׁר ֔בכת ח ֖לת בְׁלּוֹל֥ ת ב ָׁשֽמן׃
בְׁלּוֹל֣ ת ב ֔שמן ְׁ
ּורק ֵ ֥
תֹודה֣– ארבעה מיני לחם׃ חלות ,ורקיקין ,ורבוכה שלשה מיני מצה ,וכתיב( :וי' צו ז,יג) על-חלת
[רש"י] (וי' צו ז,יב)ְׁ ...ו ִּה ְׁק ִּ ֣ריב׀ על-ז֣בח ה ֗ ָׁ
ל֣חם ָׁח ֵ֔מץ וגו ' .וכל מין ומין עשר חלות .כך מפורש במנחות (עז,א) .ושעורן  -חמש סאין ירושלמיות ,שהן שש מדבריות; עשרים
עשרון( .וי' צו ז,יב) ֻמ ְׁר ֔בכת֣ -לחם חלוט ברותחין כל צרכו.
תֹודה – מונח מונח רביע ,בקריאה ללא פסק שיעורן של ארבעה מיני לחם שש סאים מדבריות ,רביע
(וי' צו ז,יב) ְׁו ִּה ְׁק ִּ ֣ריב׀ על-ז֣בח ה ֗ ָׁ
מייצג  4סאים ,כל מונח מייצג סאה .סה"כ  6סאים.
תֹודה – מונח פסק מונח רביע ,בקריאה עם פסק ,ילמד כי מעשרה עשרונים יעשו  30מצות 10 ,חלות,
(וי' צו ז,יב) ְׁו ִּה ְׁק ִּ ֣ריב׀ על-ז֣בח ה ֗ ָׁ
 10רקיקין 10 ,רבוכה .מעשרה עשרונים האחרים יעשו  10לחמי חמץ .הפסק חילק נפחי סולת שווים למצות בשלושה סוגים וללחם
חמץ בסוג אחד.
איפה = שלושה סאים = עשרה עשרונים =  10עומר (שמ' בשלח והעמר עשירית האיפה הוא) .כל שלוש מצות היוו עומר ,כגון שלוש
מצות שנתנו לכהנים מלחמי התודה.
בירור עשיית מצה מורבכת (וי' צו ז,יב) ו ְׁ֣סלת ֻמ ְׁר ֔בכת ח ֖לת בְׁלּוֹל֥ ת ב ָׁשֽמן
[רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ט הי"ט] וכיצד היא המורבכת ,חולטה ברותחין (שופך סולת לתוך המים הרותחין[ ,תורה תמימה
(ויקרא צו ו,יד) הערה פב)]) ואופה אותה מעט ואחר כך קולה אותה בשמן על האלפס וכיוצא בו ,כדרך שקולין הסופגנין ,ומרבין

בשמנה ,וזהו הריבוך האמור בכל מקום.
[כסף משנה הלכות מעשה הקרבנות פ"ט הי"ט] וכיצד היא המורבכת וכו' .בת"כ מורבכת מלמד שנעשית ברותחין כל צרכה.
ומ"ש ואופה אותה מעט ואח"כ קולה אותה בשמן .יתבאר בפרק י"ג גבי חביתי כ"ג:

יחחַ ֣לַ ָֽה'׃ ֣
יב֣ריחַ֣ -נ ֶ֖
ָֽ
יא֑נָּה֣תֻּ פיני֣מנְ ַח֣ת֣פּ ֔תּים֣תַּ קְ ֵ֥ר
ת֣תּב ֶ
ְ
ֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ֣ ן֣תּעָ ֶשֶׂ֖ה֣מֻ ְר ֶבּ֣כֶ
בחביתי כהן גדול נאמר (ויקרא צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ח ַ֗
[תורה תמימה] (ויקרא צו ו,יד) מֻ ְר ֶבּ֣כֶ ת֣ -מלמד שנעשית ברותחין כל צרכהפב) [תו"כ]:
[תורה תמימה (ויקרא צו ו,יד) הערה פב)] הרמב"ם פ"ט מקרבנות פירש סדר רבוכה שחולט ה סולת ברותחין ואופה מעט ואח"כ מטגנה בשמן,

וכנראה מפרש כן דברי התו"כ שלפנינו שמתחלה חולט הסולת ברותחין ואח"כ מטגנה בשמן ,אבל במכילתא פ' בא פרשו שרבוכה היא
שנגבלת ונלושית כולה מתחלה בשמן רותח ,ומה דנד הרמב"ם מפי' המכילתא נראה שסמך על המבואר במשנה זבחים צ"א א' אם ראית שמן
שהוא ניתן ע"ג האישים אי אתה צריך לשאול מהו אלא מותר רקיקי כהנים ,ר"ל שבודאי הוא מותר מנחת חביתי כה"ג דכתיב בה כליל תקטר
ואסור ליהנות ממנה ,ומבואר שם ,דלכן נשאר לעולם מהחביתין שמן משום דלכל העשרון סולת מביא ג' לוגין שמן ועושה מהן י"ב חלות
ואח"כ מטגנן בשמן ,ולכן נשאר שמן ,יעו"ש .ולפי' המכילתא דלבד הטיגון בשמן נגבלת ונלושית ג"כ בשמן בלא מים כלל (טט ( -וי' צו ז,יב)
ו ְׁ֣סלת מ ְֻׁר ֔בכת ח ֖לת בְׁלּוֹל֥ ת ב ָׁשֽמן ) ,הלא לא יתכן כלל שישאר שמן ,כי על לישת עשרון סולת הוו ג' לוגין שמן כדי צרכה ,ולכן מפרש הרמב"ם
שכל צרכה נעשית במים רותחין ושמן בא רק לטיגון ,ולכן בהכרח היה שלעולם ישאר שמן ,ודו"ק:
הרי שמביא סלת מורבכת ,ומכאן הדמיון לחלה העשויה מסלת מורבכת בקרבן תודה ,ומעשיה דומים.
[רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פי"ג ה"ג] ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש ,רביעית לכל חלה ,ואופה
החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה ,ואינו מבשלה הרבה שנאמר תופיני בין בשל ונא .וְ ֣סלֶ ת֣מֻ ְר ֶ֔בּכֶ ת – מונח
זקף-קטן ,מונח ירמז למצב ביניים כ-רמב"ם ואינו מבשלה הרבה שנאמר תופיני בין בשל ונא
לוֹּלת֣בַּ ָ ָֽשּׁ ֶמן .
ת֣בּ ֵ֥
ֺלּ ְ
מונח – בישול ,זקף -קטן – מרמז לשני שלבים שמתבררים בתבנית סוגרת הדבור של הכתוב חַ ֶ֖
לוֹּלת֣בַּ ָ ָֽשּׁמֶ ן – קליה.
ֺלּת – אפיה ְבּ ֵ֥
חַ ֶ֖
לפי המכילתא שבוללים הסולת בשמן ואח"כ אופים ,היה מתאים תבנית טעמים חלות בלולות – מרכא טפחא ,אבל לפי הרמב"ם ע"פ תו"כ שם חלות
ע"י אפיית החליטה .חַ ֶֺ֖לּת – טפחא ,מנתק שלב האפיה משלב הטיגון(.הקליה).
לוֹּלת – מרכא מרבה ,מרמז למותר שמן מהקליה֣בַּ ָ ָֽשּׁמֶ ן – סלוק ,מגביל תפקיד השמן לטיגון (קליה) בלבד.
ְבּ ֵ֥

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.4

ויקרא צו ו,א (התשפ"א)

יחחַ ֣לַ ָֽה'׃ ֣
יב֣ריחַ֣-נ ֶ֖
ָֽ
יא֑נָּה֣֣֣֣֣֣֣֣תֻּ פיני֣מנְ ַח֣ת֣פּ ֔תּים֣תַּ קְ ֵ֥ר
חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣תּעָ ֶשֶׂ֖ה֣מֻ ְר ֶבּ֣כֶ ת֣תְּ֣ב ֶ
ויקרא צו ו,ידַ :עָֽל-מַ ַ֗
חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣מלמד שטעונה כלי [קרבן אהרן (ק"א)] :כלי שרת ,שמקדשה ולכן דוחה שבת,
[ספרא צו פרשה ג פרק ד] (א) (וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
ונפסלת בלינה) ,בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣להוסיף לה שמן אחר (ק"א :אומרו בשמן הוא להוסיף לה שמן אחר על הניתן בשאר מנחות) ,ואיני יודע כמה ,הריני
דן זו טעונה שמן ומנחת נסכים טעונה שמן ,מה מנחת נסכים שלשת לוגים לעשרון ,אף זו שלשת לוגים לעשרון (ק"א :דכתיב שם (ללא
ציון המקור שנמצא ע"פ [לקח טוב (וי' צו ו,יד)]( ,במ' שלח טו,ד) ִּמנְׁחָׁה ֣סלת ִּעשָּׁׂר֔ ֹון ב ָׁ֕לּול ב ְִּׁרב ִִּּע֥ית ה ִּ ֖הין ָׁשֽמן :והם שלשה לוגים שההין י"ב לוגים).
ְׁשמן כָׁתִּ ית ֣רבע ה ִּ֔הין.
טט :כתוב דומה ב(-שמ' תצ' כט,מ) ְׁו ִּע ָׁ
שּׂ ֨רן ַּ֜סלת ב ָׁ֨לּול ב ֤
(ב) או כלך לדרך זו (ספרא מנסה לערער את המסקנה מ(-מ"א) של הוספת שני לוג שמן על לוג של מנחה הכתובה ב(-וי' ב,ה) ראה שו"ט להלן) זו
טעונה שמן ,ומנחת נדבה טעונה שמן ,מה נדבה טעונה לוג אחד לעשרון אף זו לוג אחד לעשרון.
(ג) נראה למי דומה דנין מנחה שהיא באה תמיד ודוחה את השבת ואת הטומאה (ע"פ [לקח טוב] סימנה תש"ט או תכש"ט עם כלי)  ,ואל
תוכיח מנחת נדבה שאינה באה תמיד ואינה דוחה את השבת ואינה דוחה את הטומאה.
(ד) או כלך לדרך זו דנין מנחת יחיד שהיא באה בגלל עצמה וטעונה לבונה ממנחת יחיד שהיא באה בגלל עצמה וטעונה לבונה ,ואל
תוכיח מנחת נסכים שאינה באה בגלל עצמה ואינה טעונה לבונה.
(ה) רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר כשהוא אומר (מלמד על ארבע מנחות של שלושה לוגין)( ,מנחה א) מנחת תמיד (של כ"ג)

הרי היא לו (מנחה ב) כמנחת תמידים מה מנחת תמידים שלשת לוגים לעשרון אף זו שלשת לוגים לעשרון ,ורבי שמעון אומר ריבה
שמן (מנחה ג) במנחת חביתים וריבה שמן (מנחה ד) במנחת כבשים  ,מה מנחת כבשים שלשת לוגים לעשרון ,אף זו שלשת לוגים
לעשרון ,או כלך לדרך זו ריבה שמן במנחת חביתים וריבה שמן במנחת אילים ,מה מנחת אילים שני לוגים לעשרון אחד ,אף זו שני
לוגים לעשרון אחד ,נראה למי דומה דנים מנחה שכולה עשרון ,ממנחה שכולה עשרון ,ואל תוכיח מנחת אילים שאין כולה עשרון.
(ו) (ויקרא צו ו,יד) תּעָ ֶשֶׂ֖ה֣מֻ ְר ֶבּ֣כֶ ת מלמד שנעשית ברותחים כל צורכה ,אין לך רבוכה בתורה אלא זו ורבוכה שבתודה שבמילואים,
יא֑נָּה֣יכול לפני הנסכים כשהוא אומר תַּ קְ ֵ֥ריב֣אף לאחר הנסכים ,תֻּ פיני֣תאפה נא ,רבי יהודה אומר תֻּ פיני֣תאפה נאה ,רבי יוסי
ְתּב ֶ
יחחַ ֣לַ ָֽה',
יב֣ריחַ֣-נ ֶ֖
ָֽ
אומר תאפה ריבה מנחת פיתים מלמד שכופל אחד לשנים ושנים לארבעה ומבדיל ,תַּ קְ ֵ֥ר
(כאן תו"כ לומד חמישה הבדלים בין מנחת כהן גדול ובין מנחת כהן הדיוט)
(הבדל א) יכול מה אהרן מביא בכל יום אף בניו מביאים בכל יום תלמוד לומר (וי' צו ו,יג) ֡ ֶזה( ,מנחת חביתין שלמד עליה עד כאן)
(הבדל ב) יכול מה אהרן דוחה את השבת ואת הטומאה אף בניו יהיו מביאים ודוחים את השבת ואת הטומאה תלמוד לומר (וי' צו ו,יג)
֡ ֶזה֣ (הבדל ג) מה אהרן מביא חצאים אף בניו יהו מביאים חצאים תלמוד לומר (וי' צו ו,יג) ֡ ֶזה,
(הבדל ד) מה אהרן מביא שלשת לוגים לעשרון אף בניו יהו מביאים שלשת לוגים לעשרון תלמוד לומר (וי' צו ו,יג) ֡ ֶזה֣ (הבדל ה) מה
אהרן מביא רבוכה אף בניו מביאים רבוכה תלמוד לומר (וי' צו ו,יג) ֡ ֶזה.
(וי' צו ו,יג) ֡ ֶזה֣– פזר חמישה הבדלים בין כהן גדול ובין כהן הדיוט בהבאת מנחה .הבדל א – ג עוסקים בזמן ההבאה ובכמות .הבדל ד –

ה עוסקים בחומרי המנחה ועשייתה .האם טעם פזר מרמז כאן על חלוקת הלימודים?
פסוק נוסף יחיד בתורה בעל תבנית טעמי פתיחה דומה.
וְׁנָׁתן לכ ֵ֔הן הז ְׁ֥רע וְׁה ְׁלחָׁי֖י ִּם וְׁהקֵבָׁ ֽה:
ִּם־שה
(דב' שפ' יח,ג) ו ְׁ֡זה יִּהְׁיה ִּמ ְׁ
ִּם־שֹור א ֑
ש ֨פט הכ ֲה ִַּּ֜נים מ ֵֵא֣ת ָׁה ָׁ֗עם מֵאֵ ֛ת זב ְֵׁח֥י הז֖בח א ֣
[חולין קל] ממתנות כהונה מוציא (רעיון א) "ממון שאין לו תובעין"( ,רעיון ב) "המוציא מחבירו עליו הראיה".
ִּירת ָׁה ֵאפָׁ ֥ה ֛סלת ִּמנ ָׁ ְׁ֖חה תָׁ ִּ ֑מיד
[וי' צו ו,יג] ֡זה ק ְָׁׁרבן ַאה ֲ֨רן ּו ָׁב ֝נָׁיו אֲשר-י ְׁק ִּ ֣ריבּו ל ֽה֗ ' בְׁיֹום ִּה ָׁמ ֣שח א ֔תֹו ֲעש ִּ֨
ִּיתּה בָׁעָׁ ֽרב׃
ִּיתּה ב ֔בקר ּומ ֲחצ ָׁ ֖
מ ֲחצ ָׁ ֣
שלושה פסוקים בנ"ך עם "זה – פזר"
ת־ראשְָׁך ֵמע ָׁ֔ליָך ְׁו ָׁ֨נתתִַּּ֜ י פ֣גר מ ֲח ֵנ֤ה ְׁפ ִּלשְׁתִּ ים היֹ֣ום ה ֔זה לְׁע֥ ֹוף הש ָׁ֖מי ִּם ּולְׁחי ֣ת ה ָׁ ָׁ֑ארץ
(שמואל א יז,מו) היֹ֣ום ה ֡זה י ְׁסג ְׁרָך ֨ה' ְׁבי ַּ֜ ִָּׁדי וְׁ ִּהכִּיתִּ֗ ָך ו ֲהסִּר ִּ ֤תי א ֽ
ש ָׁראֵ ֽל:
ֱֹלהים ְׁלי ִּ ְׁ
ְׁו ֵי ֽדְׁ עּו כָׁל־ ָׁה ָׁ֔ארץ ִּכ֛י ֵי ֥ש א ִּ ֖
ֵאמר ָא ִּביָך ִּהכ ְִּׁב֣יד את־ ֻע ֵ֔לנּו וְׁא ָׁ ֖תה ה ֵ ָׁ֣קל
אמר ל ָָׁׁע֣ם ה ֡זה אֲשר דִּ ב ְׁ֨רּו א ֵַּ֜ליָך ל ֗
(מלכים א יב,י) וי ְׁדב ְׁ֣רּו ֵא ָׁ֗ליו היְׁלָׁדִּ ים א ֲ֨שר גָׁדְׁל֣ ּו אִּתֹו לֵאמר כה־ת ֣
ֵיהם ָׁק ָׁט ִּנ֥י ע ָׁ ָׁ֖בה ִּממָׁתְׁ נֵ ֥י ָאבִּ ֽי:
ֵמע ֵָׁל֑ינּו ָ֚כה ְׁתד ֵב֣ר ֲאל ֔
ש ִּ֨בים לְׁדָׁ ַּ֜וִּד על־ ִּכס ְׁ֗אֹו ֽר ְׁכבִּים ב ָׁ֣רכב ּובּסּו ִּ֔סים ה֥ ּוא ו ֲעב ָׁ ָׁ֖דו וְׁעמֹֽו:
ּוב֣אּו בְׁשע ֵ ֲ֣רי ה ֣בי ִּת ה ֡זה ְׁמ ָׁלכִּים י ְׁ
דָׁבר הז֑ה ָׁ
(ירמיהו כב,ד) ִּכ֤י אִּם־עָׁשֹו תע ֲ֔שּו את־ה ָׁ ֖

חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣מלמד שטעונה כלי ([תורה שלמה] הגר"א גריס מלמד שהיא כלי ,ועי'
[ספרא צו פרשה ג פרק ד] (א) (וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
לעיל בפרשה ויקרא בדיבורא דנדבה פסקא א בביאורנו שם איך שהגהתו נכונה מאד) .עיון בהפניית [תו"ש] [התוכן של פסקא א ע"פ
ֲבת מלמד שהיא טעונה כלי (הפסוק המלא (וי' ב,ה)
גרסת שו"ת :דיבורא דנדבה פרשה י תחילת פרק יב] (א) (וי' ב,ה) ְׁואִּם־ ִּמנ ָׁ ְׁ֥חה על־הֽמח ֖
ְׁואִּם־ ִּמנ ְָׁׁח֥ה על־הֽמחֲב֖ת ָׁק ְׁרבָׁנָ֑ך ֛סלת בְׁלּולָׁ ֥ה ב ֖שמן מצָׁ ֥ה ִּתהְׁי ֽה[ ) :קרבן אהרן שם] מלמד שהיא טעונה כלי .כך גריס בספרים כאן בספרא,
ופירושו מלמד שהיא טעונה כלי שרת ,ולא משום דכאן כתב כלי שרת ,אלא משום דכתיב (וי' ב,ד) מ ֲא ֵ ֣פה תנ֑ ּור ואמרו בגמרא דלאו כלי
הוא התנור ,לזה אמר שהמחבת הוא כלי לענין דכלי שרת הוא ומקדש ככלי שרת ,ומשקדשו בו נפסלים ביוצא ולן ,ודריש ליה ממלת
(וי' ב,ה) על דאמר (וי' ב,ה) על־הֽמח ֲ֖בת ,וזה יורה שהוא כלי ,ד(וי' ב,ה) ועל יאמר על מה שהוא על דבר אחר .אי נמי אתא לאפוקי ממאן
דאמר דמחבת ומרחשת על שם מעשיהן נקראו ולא על שם כליין ובית שמאי מספקא להו בזה ,ולזה אמרו שהאומר הרי עלי במרחשת יהא
מונח עד שיבוא אליהו ,לזה אמר כאן דממה שאמר (וי' ב,ה) על־הֽמח ֲ֖בת ולא אמר מנחת מחבת ,נראה שמחבת הוא כלי ,והיא טעונה כלי,
ולזה קראה על שם הכלי[ ,מנחות סג ,א].
(וי' ב,ה) על־הֽמח ֲ֖בת – מקף כבורר בין משמע שהמחבת הוא כלי שרת ולא משמע שנקרא כך על מעשה הקליה – טיגון שנעשה על ידו.
[קרבן אהרן שם] מסביר שלגבי מתן שמן לומדים ממחבת למרחשת וממרחשת למחבת בגזרה שוה ממלות קרבנך בשניהם .מ[-בבלי
מנחות עה,א] לומד ממרחשת מתן שמן בכלי קודם לכל דבר ואח"כ נותן הסלת על גביו ,ובולל ואח"כ יוצק שמן( .טט :ארבעה שלבים
במנחת מחבת נדבה עד תחילת בישול/אפיה/קליה) .ובד"ה ותוספות [מנחות עה,א] מסיים בכתבו :אבל לת"כ (תורת כהנים) שמביא זה על
קרא דמחבת (טט :האמור ב(-וי' ב,ה) על־הֽמח ֲ֖בת) ו עשה עיקר מלמוד היציקה ובלילה ואחר כך הביא למוד מתן שמן ,אי אפשר להשיב
זאת התשובה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

136/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

חֲבת – מקף מלמד שמילת ַעָֽל -במשמע "הוספה" במעשה מנחת מחבת של כהנים על מה שנלמד במנחת מחבת של
(וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
שאר בני ישראל ב(-וי' ב,ה).
חֲבת – רביע ירמז בכעין רישום מקוצר על ארבעה השלבים של הכנת מנחת מחבת בכלל שפירוטן
על-מַ ַ֗
לכן אפשר כי (וי' צו ו,יד) ַָֽ֣
נלמד ב(-וי' ב,ה – ח) ושם עיקרם .וטעם רביע רומז שהם נעשים גם בהכנת מנחת כ"ג וכ"ה וממשיך בלימוד בנושא מנחת מחבת של
חֲבת – רביע ,אפשר מרמז לארבע מנחות של שלושה לוגין ( ,מנחה א)
כ"ג וכ"ה .לפי מסקנה זאת לא נראה ללמוד כי (וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
מנחת תמיד (של כ"ג)( .מנחה ב) כמנחת תמידים(מנחה ג) במנחת חביתים וריבה שמן (מנחה ד) במנחת כבשים ([קרבן אהרן] היא
מנחת נסכים הבאה עם ב' כבשים של תמיד)

השלבים הבאים הנעשים בעיסת הסולת בשמן כהסבר [רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פי"ג ה"ב] וכיצד עשיית חביתי כהן גדול ,מביא
עשרון שלם ומקדישו וחוצהו ב(כלי) חצי עשרון שבמקדש שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין ,ומביא עמה שלשת
עָשֶׂ֖ה֣להוסיף לה שמן כנסכי הכבש( ,שלב א) ובולל הסולת בשמן (שלב ב) וחולטה
חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣תּ ֶ
לוגין שמן שנאמר (וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
ברותחין ,ולש מכל חצי עשרון שש חלות ,נמצאו שתים עשרה חלות.
[שם ה"ג] ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש ,רביעית לכל חלה( ,שלב ג) ואופה החלה מעט
(שלב ד) ואחר כך קולה אותה (וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ח ֲַ֗בת֣בשאר רביעית השמן שלה ,ואינו מבשלה הרבה שנאמר תֻּ פיני֣בין בשל ונא.
[קרית ספר הלכות מעשה הקרבנות פי"ג]  ...ובולל השמן בסלת וחולטה ברותחין כדכתיב מֻ ְר ֶבּ֣כֶ ת֣דהיינו חלוטה ברותחין ולש
מכל חצי עשרון שש חלות נמצאו י"ב לכל העשרון דילפינן מ לחם הפנים בגזרה שוה דחוקה חוקה דכתיב בלחם הפנים מאת בני
ישראל חק עולם וכתיב בחביתין חק עולם לה' מה להלן י"ב חלות כדכתיב בהדיא בקרא אף כאן י"ב .ואחת אחת היו נעשות כלחם הפנים
דכתיב ביה שני עשרונים יהיה החלה האחת דמשמע דכל חדא היתה נעשית בפני עצמה משני עשרונים ומחלק השמן רביעית לכל חלה ג' לוגין י"ב רביעיות לי"ב

חלות ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה דבעינן אפוי ובעינן על מחבת כדכתיב על מחבת
וכתיב תופיני ודרשינן תופיני תאפנה נאה בשעת אפייתה בתנור תהא נאה ואם מטגנה תחלה הרי היא שחורה מן השמן ומן המחבת
ואינו מבשלה הרבה כדכתיב תופיני דמשמע נמי אפוי ונא שהוא בין בשל ונא דכיון צריך לטגנה אחר כך במחבת אינו אופה אותה
הרבה.
תורת כהנים לומד את הכתוב כלהלן שנראה על פניו שלא לפי תבניות הטעמים:
חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣מלמד שטעונה כלי שרת שמקדשה ולכן דוחה שבת וטומאה ,ונפסלת
[ספרא צו פרשה ג פרק ד] (א) (ויקרא צו ו,יד) ַעָֽל-מַ֣ ַ֗
בלינה ,בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣להוסיף לה שמן אחר (עוד שני לוג על השמן של מנחת יחיד ,שהיא לוג אחד) (ו) (ויקרא צו ו,יד) תּעָ ֶשֶׂ֖ה֣מֻ ְר ֶבּ֣כֶ ת מלמד

שנעשית ברותחים כל צורכה.
עָשֶׂ֖ה – (ללא דרגא או מרכא) תביר טפחא ,בתפקיד של שני דברים שצריכים להתקים לקיום דבר
שּׁמֶ ן֣תּ ֶ
תבנית טעמים( :וי' צו ו,יד) בַּ ֵֶ֛֣
מסוים ,כגון מצוה או ח"ו עבירה .אפשר ששני הדברים שצריכים להתקים הם כ[-רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פי"ג ה"ב]
(דבר א)( :וי' צו ו,יד) בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣תּעָ ֶשֶׂ֖ה – חביתי כהן גדול ,מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו ב(כלי)חצי עשרון שבמקדש
חֲבת֣בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣תּעָ ֶשֶׂ֖ה֣להוסיף לה שמן כנסכי הכבש שתו"כ לומדם
(דבר ב) ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר (וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
מהשוואה למנחת נסכים.

בהמשך [ספרא] מלמד תֻּ פיני֣תאפה נא ,רבי יהודה אומר תֻּ פינ֣י֣תאפה נאה ,ועל זה מפרש [מלבי"ם מח] אפיה טיגון אפיה
[מלבי"ם מו] מֻ ְר ֶבּ֣כֶ ת .ונז' עוד אצל תודה סולת מרבכת (לקמן ז יב) ובדה"א (כג כט) ולמחבת ולמרבכת .ופי' חז"ל שהיא החליטה
ברותחין.
[מלבי"ם מח] (וי' צו ו,יד) (דף רג ע"ב) ,שמורה אפיות הרבה .ועז"א תאפה רבה .ובמנחות (דף נ עב) ,רחב"א אמר ר"י אופה ואח"כ
מטגנה ומביא לראיה תאפה נאה( .ר"ל אפיה טובה וזה לא יצויר רק אם אופה לפני הטיגון) .ורב אסי אמר ר"י מטגנה ואח"כ אופה
ומביא לראיה תאפנה נא .ואמר שם דר' יוסי דאמר תאפנה רבה אית לי' נא ואית לי' נאה .ר"ל שהוא השקיף על סימן נו"ן האמנתיו
שמורה נא ,ועל סימן התי"ו שמורה נאה ,וכן על סימן הרבים שמורה אפיות הרבה ,ולכן אופה תחלה ומקיים נאה ,ואח"כ מטגנה
ואופה שנית ומקיים נא ,כי ע"י הטיגון בטלה אפיה ראשונה ,וברמב"ם (פי"ג מה' מעה"ק ה"ג) פי' בדרך אחר ,וכן ברש"י שם עוד גי'.

חֲבת – רביע ,בַּ ֶשֵּׁ֛מֶ ן֣תּעָ ֶשֶׂ֖ה חיבור בין הסבר קרבן אהרן הרמב"ם והסבר המלבי"ם.
(וי' צו ו,יד) ַעָֽל-מַ ַ֗
הסבר [קרבן אהרן] מתן שמן בכלי קודם לכל דבר ואח"כ נותן הסלת על גביו ,ובולל הסולת בשמן ואח"כ יוצק שמן( .טט:עד כאן
ארבעה שלבים במנחת מחבת נדבה עד תחילת בישול/אפיה/קליה .עם העיסה הבלולה בשמן ,ממשיך לחליטה אפיה קליה של חביתי
כהן כהסבר ה[-רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ט הי"ט] וכיצד היא המורבכת( ,שלב א) חולטה ברותחין (שופך עיסת הסולת אחרי
השלבים שלמד [קרבן אהרן] לתוך המים הרותחין[ ,תורה תמימה (ויקרא צו ו,יד) הערה פב)]) (שלב ב) ואופה אותה מעט (שלב ג) ואחר
כך קולה אותה בשמן על האלפס וכיוצא בו ,כדרך שקולין הסופגנין ,ומרבין בשמנה ,וזהו הריבוך האמור בכל מקום( .שלב ד)

[מלבי"ם מח] ואופה שנית

יחחַ֣ – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ב[-ספרא צו פרשה ג פרק ד] (ו) (א) מרבה לה
יב֣ריחַ֣-נ ֶ֖
ָֽ
(ויקרא צו ו,יד) תַּ ְק ֵ֥ר
יא֑נָּה֣יכול לפני הנסכים (כנאמר ב[-יומא לג] ברייתא אביי הוה מסדר משמא דגמרא  ...אלו חביתין קודמין לנסכים)
זמן הקרבה כנלמד ְתּב ֶ
כשהוא אומר תַּ קְ ֵ֥ריב֣אף לאחר הנסכים( ,ב) רבי יוסי אומר תאפה ריבה מנחת פיתים מלמד שכופל אחד לשנים ושנים לארבעה

יחחַ ֣לַ ָֽה',
יב֣ריחַ֣-נ ֶ֖
ָֽ
ומבדיל ,תַּ ְק ֵ֥ר

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.5

ויקרא שמיני ט,א (התש"פ)

אין תורת כהנים לפסוקים :ויקרא שמיני ט,ט - :ויקרא שמיני ט,יד:
יו ֣
בוּ֣בּ ֨ני֣אַ ה ֲ֣רן֣אֶ ת-הַ ָדּם֣אלָ ֣
ְ
ויקרא שמיני ט,טַ֠ :ויַּקְ ר

זְבּחַ ׃ ֣
ָצק֣אֶ ל-יְ סֶ֖ וֹד֣הַ מּ ָֽ
תּן֣עַ ל-קַ ְר֣֣נוֹת֣הַ מּזְבּ ֑חַ ֣וְ אֶ ת-הַ ָדּ֣ם֣י ֔ ַ
֣וַיּ ְט ֤בּל֣אֶ ְצבָּ עוֹ֣בַּ ָ ֔דּם֣וַיּ ֶ֖
הֲרן֣הַ ָֽכּהֲנים֣אֶ ת-הַ ָ ֔דּם
יבוּ֣בּ ֨ני֣אַ ֤
ְ
ודומה לו (ויקרא א,ה) ְ ֠ ..והקְ ר
ם [תורה שלמה לב] זאת היתה תחלת העבודה לאהרן ולבניו (מדרש הגדול) טט :לאהרן תחלת
בוּ֣בּנ֨י֣אַ ה ֲ֣רן֣אֶ ת-הַ ָדּ ֣
ְ
(וי' שמ' ט,ט) ַ֠ויּ ְַקר

העבודה ב(-וי' שמ' ט,ח) וי ִּ ְׁק ֥רב ַאה ֲ֖רן אל-ה ִּמז ֵ ְׁ֑בח ויִּשְׁח֛ט אתֵ -ע֥גל הח ָׁ ֖טאת אֲשר-לֹֽו׃ )

ָׁל־ב֣ית יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל יִּבְׁכּו את־השּׂ ְֵׁר ָׁ֔פה ,והלא דברים קל וחומר :ומה
[בבלי מועד קטן כח,ב]  ...נענה רבי טרפון ואמר( :וי' שמ' י,ו) ו ֲאחֵיכם כ ֵ
יו  -כך ,בניו של רבי ישמעאל  -על אחת כמה
בוּ֣בּ ֨ני֣אַ ה ֲ֣רן֣אֶ ת-הַ ָדּם֣אלָ ֣
ְ
נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת ,דכתיב ַ֠ויּ ְַקר
וכמה[ .נועם אלימלך] מסירות נפש שעשו נדב ואביהוא יצק את יסוד המזבח .המצוה היחידה שעשו נדב ואביהוא בחנוכת המשכן ,נחשבת
להם מאד כי בקבלת הדם והולכתו אל אהרן השתתפו בכפרה מחטא העגל לאהרן ,ולעם שהביאו לחטא (קצת ע"פ משך חכמה).

ֵאמר ִּא֣יש מִּ ֽז ְׁרע ֲָ֞ך לְׁדרתָׁ֗ ם א ֲ֨שר יִּהְׁי ֥ה בֹו ֔מּום ֹל֣ א י ִּ ְׁק ֔רב לְׁהק ִּ ְׁ֖ריב ל֥חם אֱֹלהָׁ ֽיו :אין לי אלא
[תורה שלמה לב*] (וי' אמר כא,יז) דבֵ ֥ר אֽל־ַאה ֲ֖רן ל ֑
יו (ספרא אמור פרשתא ג,ג)
בוּ֣בּנ֨י֣אַ ה ֲ֣רן֣אֶ ת-הַ ָדּם֣אלָ ֣
ְ
תמידים שהם קרויים לחם וכו' מנין לרבות את הדם ,ת"ל להקריב .ואומר ַ֠ויַּקְ ר
[תו"ש הערה לב*]  ...וברמב"ן ויקרא א ה אבל מדרש רבותינו והקריבו זו קבלת הדם שאין לשון והקריבו קריבת הרם למזבח שחיא
ההולכה אבל הוא לשון קרבן שיעשה מן הדם קרבן והוא לקבלו ולזרקו על גבי המזבח .וחולקים האם זריקה נכללת בַ֠ -ויַּקְ רבוּ
(וי' שמ' ט,ט) ַ֠ויּ ְַקרבוּ -תלישא-גדולה בתפקיד לימוד אלפניו (וי' שמ' ט,ח) וי ִּ ְׁק ֥רב ַאה ֲ֖רן כעין מחיצה שאהרן נעשה בעל בחינה נעלה
בעבודה ראשונה זאת ,ועוד בתפקיד לימוד לכתוב אחריו כעין מחיצה שבני אהרן נעשו בעבודה זאת בעלי בחינה נעלה (אהרן ובניו
שליחי ה') אע"פ שרק קבלו והוליכו דם עגל הכפרה והזריקה – נתינה על הקרנות נעשתה ע"י אהרן.
יו – מונח זרקא סגול בתפקיד מוסיף ממין הענין על הענין שמצוה
ֲרן֣אֶ ת-הַ ָדּם֣אלָ ֣
(וי' שמ' ט,ט) ֣ ְבּ ֨ני – קדמא (צ"ע) (וי' שמ' ט,ט) אַ ה ֣֣
יחידה שעשו בחנוכת המשכן נחשבת להם כמצוות רבות שעשו אחרים אחריהם.

הפסוק עוסק במתן דם עגל חטאת של אהרן על קרנות מזבח הקטורת ,ויציקת שיירי הדם על יסוד המזבח .מלמד פסוק (וי' שמ' ט,יא) כי

וּץ֣לָֽמַּ חֲנֶ ָֽה[ :רש"י] ו[-שפת"ח י] (ט,יא) מפרשים שחטאת זאת וכל כיוצא בה נשרפים מחוץ למחנה.
ַ
וְ אֶ ת־הַ בָּ ָשֶׂ֖ר֣וְ אֶ ת־הָ ע֑ ֹור֣שָׂ ַר֣ף֣בָּ ֔אשׁ֣מחֶ֖
זְבּחַ֣
ָצק֣אֶ ל-יְ סֶ֖ וֹד֣הַ מּ ָֽ
ממבוא זה נסביר את טעמי המקף בכתוב הבא בפסוק (וי' שמ' ט,ט)֣וְ אֶ ת-הַ ָדּ֣ם֣י ֔ ַ
(וי' שמ' ט,ט)֣וְ אֶ ת-הַ ָדּ֣ם – מקף מברר בין יש דם ובין אין דם  ...אֶ ל-יְ סֶ֖ וֹד – מקף מברר אם היציקה על היסוד היא למצוה או חובה.
[משנה זבחים פ"ה,מ"ב] [*] פרים הנשרפים (טט :בדומה לעגל החטאת של אהרן במילואים) ושעירים הנשרפים שחיטתן בצפון וקבול דמן
בכלי שרת בצפון ו דמן טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב מתנה אחת מהן מעכבת שירי הדם (היינו כמו ב (-וי' שמ' ט,ט)֣וְ אֶ ת-הַ ָדּ֣ם)
ָצק֣אֶ ל-יְ סֶ֖ וֹד –
היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון אם לא נתן (היינו כמו (וי' שמ' ט,ט)֣וְ אֶ ת-הַ ָדּ֣ם – מקף כגון שלא נותר דם ,ולא י ֔ ַ
מקף ללמד שהיציקה היא למצוה ולא חובה) לא עכב אלו ואלו נשרפין בבית הדשן (כמו שנאמר (וי' שמ' ט,יא) וְ אֶ ת־הַ בָּ ָשֶׂ֖ר֣וְ אֶ ת־הָ ע֑ ֹור֣שָׂ ַר֣ף֣
וּץ֣לָֽמַּ חֲנֶ ָֽה:):
ַ
בָּ ֔אשׁ֣מחֶ֖
ֲשׂת֣הַ חַ ָטֵּ֛את֣וְ הָ ע ָלֶ֖ה֣וְ הַ ְשּׁלָ ָֽמים׃֣ ֣
ָדיו֣(קרי) אֶ ל-הָ עָ ֶ֖ם֣וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כ ֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣ו ַ֗יּ ֶרד֣מע ֹ֧
ָדו֣(כתיב)֣י ָ ֵ֛
הֲרן֣אֶ ת-י ָ ֵ֛
שּׂא֣אַ ֹ֧
ויקרא שמיני ט,כב :וַיּ ֨ ָ
(וי' שמ' ט,כב) וַיּ ֨ ָשּׂא֣אַ ה ֲֹ֧רן֣אֶ ת-י ָָדֵ֛ו֣(כתיב)֣י ָָדֵ֛יו֣(קרי) אֶ ל-הָ ָעֶ֖ם֣וַ ַָֽֽיְבָ רֲ כ ֑ם – קדמא דרגא תביר טפחא
ָדיו֣אֶ ל-הָ עָ ֶ֖ם  -דרגא תביר טפחא,בתפקיד כעין
הֲרן֣אֶ ת-י ֵָ֛֣
שּׂא – קדמא כתנאי – מעשה מקדים ל-וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כ ֑ם בברכת כהנים .אַ ֹ֧
(ט,כב) וַיּ ֨ ָ

קבוצת פרטים הקשורים לענין שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה .אפשר שמרמז לפסק הרמב"ם שקודם לברכת כהנים כל כהן

[רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ד,הי"ב] אין הכהנים רשאין בכל מקום להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים כגון יי' אלהי אבותיכם
יוסף עליכם ככם אלף פעמים וכיוצא בה לא בקול רם ולא בלחש שנאמר לא תוסיפו על הדבר ,בשעה שכל כהן עולה לדוכן כשהוא ח
עוקר רגליו לעלות אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהינו שתהיה ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה ואל יהי בה מכשול
ועון מעתה ועד עולם ,וקודם שיחזיר פניו לברך את העם מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן
וצונו לברך את עמו ישראל באהבה ([יד המלך שם] בכוונת הלב)  ,ואחר כך מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם ,וכשמחזיר פניו מן
שקִּיפָׁה ִּממ ְׁ֨עֹון קָׁדְׁ ש ְַָּׁ֜ך מִּן־הש ָׁ֗מי ִּם
הציבור אחר שמשלים ט אומר עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו (דב' תבוא כו,טו) ה ְׁ
ּוב ֵ ָׁ֤רְך אֽת־עמְָׁך את־יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל.
(ט,כב) וַ ַָֽֽיְ בָ רֲ כ ֑ם – אתנח מגביל( ,א) כפי' רמב"ם רק שלושה פסוקי ברכת כהנים( .ב) כפי' [יד המלך שם] בכוונת הלב ושכהן שאינו אוהב
ישראל ,או שאינו אהוב על ישראל לא יברך[ .יד המלך (לנדא) הל' תפילה ונשיאת כפים פי"ד,הי"ב] [ ...סוטה לט ,א] ,הובא שם סיום
רק (במ'

הברכה בתיבת באהבה  .ולא ידעתי הכוונה של סיום זה דבאהבה ,והיכן נצטוו הכהנים לברך באהבה ,והרי לא נאמר בתורה
ה֣תבָ רֲ כֶ֖֣וּ  ,ואם אמנם מסתמא נכון הוא שהברכה תהיה בלב שלם ,אבל עדיין היכן ידענו דנצטוו על כך לברך באהבה.
נשא ו,כג) ֵ֥כּ ְ
ואולי נסמך זה על מדרש רבה במדבר פרשה י"א וז"ל( ,ו,כג) אָ מֶ֖ וֹר֣לָ ֶ ָֽהם (בחולם) מלא ,שתהיו מברכין אותם בכוונת הלב כדי שתשלם
הברכה בהם .הרי לך לדעת המדרש דנצטוו על כ ך לברך בכוונת הלב ,וע"ז ניתקן הנוסח לסיים הברכה במלת באהבה .ונתעוררתי מן
משכיל אחד כי כן הוא בפירוש בזהר פרשת נשא וז"ל ,תנא כל כהן דהוא לא רחים לעמא או לא רחמין ליה לא יפרוס ידוי לברכא
ֹֽוב־עי ִּן ה֣ ּוא י ְׁב ָׁ ֑רְך .אל תקרי יבורך אלא יברך.
לעמא ,דכתיב (משלי כב,ט) ט ָ֭
שׁה׃ ֣
בר֣מ ֶ ָֽ
יכ ֑ם֣וַ ַָֽֽ ַיּעֲשֶׂ֖ וּ֣כּ ְד ַ ֵ֥
א֣ת ְצאוּ֣פֶּ ן-תָּ ֔ ֻמתוּ֣כּיֶ -שֵׁ֛מֶ ן֣מ ְשׁ ַחֵ֥ת֣הֶ֖ '֣עֲל ֶ
ד֣ל ָֽ
ל֣מוֹע ֤
֝
֣֩אהֶ
ויקרא שמיני י,ז :׃֣וּמפֶּ תַ ח ֨

א֣ת ְצאוּ֣פֶּ ן-תָּ ֔ ֻמתוּ֣ -רוצה לומר ,שלא יניחו עבודתם מפני המקרה הרע הזה שקרה להם.
ד֣ל ָֽ
ל֣מוֹע ֤
֝
֣֩אהֶ
[רלב"ג] (וי' שמ' י,ז) וּמפֶּ תַ ח ֨

מוצע לומר כי טעם וּמפֶּ תַ ח ֣֩ -תלישא-קטנה,משמש בתפקיד עקירת פריצת מחיצת המקדש בזמן עבודה ,כעין העלם ידיעה ,ואם במזיד
יהיה דינו כהמשך ה[-רלב"ג]

ולמדנו מזה המקום ,שאיזה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן המקדש ,חייב מיתה.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אמר:
הֲרן֣ל ָֽ
'֣אל־אַ ֶ֖
ר֣ה ֶ ָֽ
בּ֣ ֔
ויקרא שמיני י,ח :וַיְ ַד ֣
להסברת טעם מקף (וי' שמ' י,ח)֣ ֶ ָֽאל־אַ ה ֲֶ֖רן נעזר באחד מההסברים לטעם מקף ב 5-מופעים כמו (שמ' תשא לא,יב) וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣
אמר׃
אמר :וב 70-מופעים כמו (במ' בה' ח,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
לּ ָֽ
שֵׁ֥ה – מקף כ בורר את דרך הפניה אל משה .בין ישיר ובין לא ישיר .מאמר או דבור ה' אינו ישיר אל משה אלא כהסבר ב ( -במ' בה'
אֶ ל־מ ֶ
אמר׃ ר"ת הפסוק מצטרפים למלת מאלי"ו – מרמז שמשה היה תמיד מזומן לנבואה ולא היה צריך הכנה
ח,א) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ

להשראת הנבואה ,ה' מידבר והנבואה מגיעה מאליה .כפ' [רש"י] ( ...במ' נשא ז,פט) ִּמד ֵ ֣בר -כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן:
מדבר בינו לבין עצמו ,ומשה שומע מאליו.

(וי' שמ' י,ח)֣ ֶ ָֽאל־אַ ה ֲֶ֖רן – מקף כבורר את דרך הפניה אל משה .בין ישיר ובין לא ישיר[ .תורה שלמה נד] מביא שקלא וטריא האם דרך
מ שה או ישירות .ולפי הדוגמא ממשה עצמו (במ' בה' ח,א) גם אם התיחד הדיבור אל–אהרן זה היה כפ' [רש"י] לגבי משה( ...במ' נשא ז,פט)
ִּמד ֵ ֣בר  -כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן :מדבר בינו לבין עצמו ,ומשה שומע מאליו .היינו פניה לא ישירה.
[חמשה חומשי תורה ,אונקלוס מדויק – מעט צרי ,ויקרא ,לב יעקב זאב ,ע' נו (אוצר החכמה)] (וי' שמ' י,ח) ומליל יי לאהרן למימר:
לאהרן :דרך אונקלוס לתרגם "דבר אל  "...מליל עם (עיין מש"כ לעיל א,א)  .ולפי זה היה צריך לתרגם כאן ,דווקא' ,עם אהרן' ,ולא
'לאהרן' .אבל עיין מש"כ רבינו אברהם בן הרמב"ם (שמ' ו,יג) ,שהטעם שתרגם אונקלוס "וידבר ה' משה ואל אהרן" ומליל ה' עם
משה ולאהרן וכו' ,מפני שה' דבר עם משה אבל לאהרן נתגלה במחזה .א"נ כונתו למה שאמרו חז"ל (תורת כהנים ויקרא נדבה פרק ב,א)
שדיבר ה' עם משה שיאמר לאהרן (ע"כ) ט) חמר ומרוי יין ודבר המשכר ...
אמר :יכול לאהרן נאמר?
הֲרן֣ל ָֽ
'֣אל־אַ ֶ֖
֣ר֣ה ֶ ָֽ
[אוצר המדרשים – ויקרא ,גרינבוים נפתלי ,ע' עו( ,אוצר החכמה)] (וי' שמ' י,ח) וַיְ ַדבּ ֔
והלא כל המצות כלן נאמרו למשה בסיני? – [ילקוט שמעוני נשא] תלמוד לומר" :אשר דבר ה' אליהם ביד משה" (להלן פסוק י"א).
למשה נאמר לא לאהרן נאמר ,אם כן למה נתלה באהרן? [לפי] שהוא צריך לו [כלומר :דבור זה שיך אל אהרן [מדרש הגדול]
יכם֣ :
ת֣עֹולֶ֖ם֣ ְלדרת ֶ ָֽ
ָ
לא֣תָ ֻמ ֑תוּ֣חֻ ַ ֵ֥קּ
ל־אהֶ ל֣מֹועֶ֖ד֣וְ ֣
ֵ֥
ְך֣בּבא ֲֶכ ֵ֛ם֣אֶ
תּ ְ
ויקרא שמיני י,ט :יַ ָֽ֣֖ין֣וְ שׁ ֞ ָכר֣אַ ל־תּ ְ֣שׁ ְתּ׀֣אַ ָתּ֣ה׀֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֗ ָ
(וי' שמ' י,ט)֣יַ ָֽ֣֖ין – מונח מרמז שאפשר שאת תבנית הטעמים הבאה וְ שׁ ֞ ָכר֣אַ ל־תּ ְ֣שׁ ְתּ׀֣אַ ָתּ֣ה׀֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֗ ָתְּך יש ללמוד יותר מפעם אחת.
(וי' שמ' י,ט) וְ שׁ ֞ ָכר֣אַ ל־תּ ְ֣שׁ ְתּ׀֣אַ ָתּ֣ה׀֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֗ ָתְּך – גרשיים מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,התבנית
גרשיים מונח רביע ,מרמזת ללימוד של כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או ללמד על הכלל.

(וי' שמ' י,ט) ְושׁ ֞ ָכר֣אַ ל־תּ ְ֣שׁ ְתּ׀ – מקף כבורר בין שתיה של שכרות ובין שתיה שאינה של שכרות ,כפ'[רש"י] יַ ָֽ֣֖ין֣וְ שׁ ֞ ָכר יין כדרך שכרותו.
[בעל הטורים] (וי' שמ' י,ט) יַ ָֽ֣֖ין֣וְ שׁ ֞ ָכר֣אַ ל־תּ ְ֣שׁ ְתּ׀ .נוטריקון ואם שתה כדי רביעית יין אסור להורות (כריתות יג ב) .תפלת שכור תועבה
(עירובין סד א):

[תורת הפסק ,הרב מרסייאנו] ע"פ [רבנו בחיי] אַ ל־תּ ְ֣שׁ ְתּ׀֣אַ ָתּ֣ה׀֣וּבָ נֶ ֣יָך – איסור השתיה הוא בזמן שלמשמר הכהנים יש זמן
משמרתו .אבל כהן גדול יכול לרצות לעבוד כל עבודה ,כל זמן .לכן יש פסק הבדל בין כ"ג שהוא באזהרה מתמדת כי יכול לבוא בכל עת
לעבודה ,ובין כהן פשוט שמוזהר בשתיה של שכרות רק בזמן המשמרת שלו.
אַ ל־תּ ְ֣שׁ ְתּ׀֣אַ ָתּ֣ה קריאה עם פסק מבדילה בין כ"ג ובין כהן פשוט בזמן שלו במשמרת שלו.
קריאה ללא פסק משוה בין כ"ג ובין כהן פשוט בזמן המשמרת שלו.
אַ ָתּ֣ה׀֣וּבָ נֶ ֣יָך – פסק כפי'[בעל הטורים] (וי' שמ' י,ט) בגימטריא יצאו החללים ובעלי מומין (תו"כ) :קריאה עם פסק מבדילה בין כהנים
שלמים המשרתים במקדש ובין חללים כהנים בעלי מום  ,מענין לבדוק האם בעלי מומים שעוסקים בעבודות שלא לפני הצבור במקדש
(כגון התלעת עצים) האם גם הם אסורים בשתיה.
(וי' שמ' י,ט) וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֗ ָתְּך֣– מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,אפשר שמלמד על שעור הפוגת השפעת רביעית יין של זמן מהלך ארבע מיל
שאחריו יוכל לשרת במשמרת .ומכאן לימוד אל הוראת רב או דיין שלא יורה עד שיפוג שתיית יין או שכר.
ל־אהֶ ל֣מֹועֶ֖ד֣
ֵ֥
(לימוד א) של כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל ,משווה גישת אוהל מועד לגישת מזבח ,כפ'[רש"י] (וי' שמ' י,ט) ְבּבא ֲֶכֵ֛ם֣אֶ
 אין לי אלא בבואם להיכל ,בגשתם למזבח מנין ,נאמר כאן ביא ת אהל מועד ,ונאמר בקידוש ידים ורגלים ביאת אהל מועד ,מה להלןעשה גישת מזבח כביאת אהל מועד ,אף כאן עשה גישת מזבח כביאת אהל מועד:
ל־א ֶהל֣מֹועֶ֖ד – תביר ממעט ביאה אסורה כאשר שתה פחות משיעור רביעית יין או שכר.
ֵ֥
ֲכ ֵ֛ם֣אֶ
(וי' שמ' י,ט) ְבּבא ֶ
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.6

ויקרא שמיני ט,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ֹ֧ר֣בּתוֹכֵ֛ וֹ֣י ְט ָמֶ֖א֣וְ אתֵ֥ וֹ֣ת ְשׁ ָֽבּרוּ׃
ח ֶרשׂ֣אֲשֶׁ ר-י ֵ֥פּל֣מ ֶהֶ֖ם֣אֶ ל-תּוֹכ֑ וֹ֣֣֣֣֣֣֣֣ ֣כּל֣א ֲֶשׁ ְ
ויקרא שמיני יא,לג֣ :וְ ֨ ָכלְ -כּליֶ ֔ -
מא׃֣
ה֣בּכָ לְ -כּ ֶ֖לי֣י ְט ָ ָֽ
ֵ֛יו֣מים֣י ְט ָמ֑א֣֣֣֣֣֣וְ כָ ל-מַ שְׁ֣קֶ ה֣א ֲֶשׁ ֣ר֣ישָּׁ ֔ ֶת ְ
ֲשׁר֣יָבֵ֥ וֹא֣עָ ָל ַ ֶ֖
ויקרא שמיני יא,לד֣:מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל֣א ֨ ֶ
פיסקא א [ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח] מ"א (וי' שמ' יא,לג) ְכּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ אין לי אלא כלי חרס מנין לרבות כלי נתר ת"ל וכלי-חרס
(כאילו כתוב (וי' שמ' יא,לג) וְ֣ ָ֨כלְ -כּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ) (הח"ח :פי' הוי"ו דוכל דריש לרבות כלי נתר) ,מנין לרבות את האהלים (הח"ח :פי' שעשה אהל
מכלי חרס דאית ליה בית קיבול כגון שכפאו על השרץ והטומאה בתוכו) ,ודין הוא (הח"ח :פי' שיטהר אהל זה ולזה צריך אני לקרא לרבות אותו
שיטמא) ומה אם כלי עץ שטימא פשוטים (הח"ח :פי' היינו אותם דחזי למדרס הזב דכתיב ביה (וי' מצ' טו,ד) כל המשכב אשר ישכב עליו,
והיינו כל העשוי למשכב כגון שולחן וטבלא וכיוצא בו) ,טיהר אהלים (הח"ח :פי' שאינו מטמא מאוירו כדלקמן) .כלי חרס שטיהר פשוטים
(הח"ח :פי' שאינו מטמא אלא אם יהיהלו תוך דאל תוכו בעינן כדלקמן ומדרס כלי חרס טהור כדיליף מקראי בפרק ר"ע) אינו דין שנטהר אהלים
תלמוד לומר (וי' שמ' יא,לג) ְכּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ( .הח"ח :פי' והוא כמו וגו' אשר יפול מהם אל תוכו וזה נמי באויר שבתוכו מונח השרץ) לרבות את
האהלים .מנין לרבות שברי כלי חרס ,תלמוד לומר (וי' שמ' יא,לג) וְ ֨ ָכלְ -כּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ֣(הח"ח :פי' דכל מרבה אף השברים אם יהיה עדיין שם כלי

עליו ,והוא שיהיו עושין מעין מלאכתו ויש לו תוך לקבל).
נ"י :נמצאו ג' לימודים (לימוד א) וא"ו יתירה שנאמר (וי' שמ' יא,לג) וְ֣ ָ֨כלְ -כּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ ; (לימוד ב) מלת "כלי" יתירה ,שנאמר
ְכּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ שהיה יכול לומר וכל-חרס בא לרבות את האהלים (הגר"א גורס להוציא אהלים ,שאין טומאת אהל ,והח"ח כתב הנה לכאורה
מוקשה הגהתו מאד וכל המפרשים פרשו כפשטות הברייתא שבא לרבות את האהלים והוא בא להוציא ,אכן כאשר נתבונן אין חולק כלל על כל
המפרשים ע"כ לשונו ודוחה את גרסת הגר"א); (לימוד ג) שמלת (וי' שמ' יא,לג) ֨ ָכל֣יתירה ובא לרבות שברי כלי חרס
הרחבה של (לימוד ב) שבו רבינו את האהלים .לדעת [רמב"ם הל' כלים פי"ג,ה"ה] היינו כלי חרס שכפאו על השרץ דומיא להאהיל על
השרץ[ .ראב"ד שם] מסכים לדינא עם הרמב"ם אלא מפרש דכוונת הברייתא "אהלים" היינו שגם כלי חרס המכיל יותר ממ' סאה האוכל
שבתוכו יטמא משרץ באווירו ,אבל לא הכלי( .אבל כלי הקטן מ 40-סאה נטמא).
(וי' שמ' יא,לג)

הנה בדין השלישי לרבות שברי כלי חרס כתב ה[-הח"ח] וזה לשונו֣ ֨ ָכל מרבה אף השברים אם יהיה עדיין שם כלי עליו ,והוא שיהיו עושין
מעין מלאכתו ויש לו תוך לקבל ע"כ .וצ"ע מניין שצריך שיהיו עושים מעין מלאכתו ,אולי סגי בעושין מעין מלאכה ,כמו שמצינו לגבי שבת
בענין מוקצה שיש חילוק בין עושה מעין מלאכתו הראשונה לבין העושה מלאכה גרידא[ .שושנים לדוד משנה שבת פ"ח,מ"ז] (כלי חרס)
דאעפ"י שנשבר כיון שעדיין עושה מעין מלאכתו שהיה עושה כשהיה שלם בודאי דחשיב בהכי.
וצריך לומר שזה נרמז בטעמי המקרא של (וי' שמ' יא,לג) וְ ֨ ָכלְ -כּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ ב' מקפים לברור בין מצבים אחדים .לכן נלמד (מקף א) אם
אין עושים מעין שום מלאכה אוירו טהור( ,מקף ב) עושה מעין מלאכה אבל לא מלאכתו המקורית אין אוירו מטמא.
אבל מ[-ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח] מ"ג נראה ללמוד ש(-מקף ב) בורר בין דעת ר' ישמעאל ששברי חרס שיושבים לבדם
בלא סמיכה עדיין כלים הם ,שיעור נפח שבר למלאכה לפי שיעור כלי החרס שנשבר ממנו ואם עושה מלאכה גם נטמא .ר' עקיבא
שיעור שבר כלי חרס לפי מקום עשייתו וצורת הכלי .וגם יש להם שיעורים להחשב שעושים מלאכתם .ר' נחמיה ור"א בן יעקב
אומרים מרבים גם שבר ללא דפנות .כמו שנאמר להלן:
[ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח] מ"ג מכאן אמרו (הח"ח :ד משנה זו שייכא לסוף משנה א' ואח"כ צריך להיות המשנה ב' [הגר"א ,וכן הוא
בילקוט וכן נראה מהראב"ד] וזהו שאמ רו מכאן אמרו ר"ל אחרי שאמר מתחילה לרבות שברי כלי חרס אמר שמכאן למדו לטמא שברי כלי חרס
כשהם עדיין ראויים לקבל) ,הדקים שבכלי חרס (כלי חרס הדקין וקטנים) הם [ו] קרקרותיהם ודפנותיהם יושבים שלא מסומכים שיעורן
בכדי סיכת קטן (פי' בין שהן עצמן אין מחזיקין אלא כדי סיכת קטן ,בין שנשברו ונשארו קרקרותיהן פי' כמו קרקעותיהן דהיינו שוליים שכלפי
הקרקע ,או נשארו דפנותיהן ויכולין לבדן לישב בלא סמיכה עדיין כלים הם ואם מחזיקין שמן כדי סיכת קטן כלומר כדי סיכת אצבע קטנה של קטן
בן יומו טמאין ,והכי מפרש הגמ' במס' שבת דף עח( ):ו)עד לוג ( שיעור זה של סיכת קטן לשברי כלים שלא היה מתחילתו אלא לוג ,שאם
היה מתחילתו יותר מלוג בעינן שיעור גדול לשבריו יותר מכדי סיכת קטן) מלוג ועד סאה ברביעית (כלי שהיה מתחילתו מחזיק מלוג
ויותר מלוג עד סאה שיעור שבריו ברביעית הלוג ,וליתר מסאה עד סאתיים שיעור שבריו בחצי לוג וכן כולם) מסאה ועד סאתים בחצי לוג,
מסאתים ועד שלש ועד חמש סאים בלוג דברי ר' ישמעאל .ר"ע אומר אני איני נותן בהם מידה (לפי גודל הכלי וקטנו אלא לפי המקומות
שרגילין לעשותן ולפי צורת הכלים) אלא הדקים שבכלי חרש ( שאין להם צורת קדרות והן קטנים ביותר שיעור שבריהן כדי סיכת קטן,

ומשהגיעו להיות כתבנית קדרות קטנות שיעורן ברביעית) הם [ו] קרקרותיהם ודופנותיהם יושבים שלא מסומכים שיעורן בכדי סיכת
קטן (ו) עד קדרות דקות ,מקדירות דקות ועד חביות לודיות (שנעשות בלוד) ברביעית ,מלודיות ועד לחמיות (שנעשות בבית לחם והן
גדולות מאותן שנעשות בלוד) בחצי לוג ,מלחמיות ועד חצבים גדולים (כדות גדולות כל מה שאפשר) ,בלוג ,נשתקע הדבר ולא נאמר
עכשיו (פי' ר' נחמיה וראב"י הם היו שאמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר במו שמצינו שהם חולקים עליו) ר' נחמיה ור"א בן יעקב אומרים
חצבים גדולים שיעורן כב' לוגין ,הפכים הגלילים (שנעשו בארץ הגליל) והחבינות (חביות קטנות והיינו דקין שבכלי חרס) שיעור
קרקרותיהם כל שהם ,ואין להם דפנות ( לפי שצדיהן שוה השטח וכל מה שנשבר מהן נשאר דומה ללוה פשוט וע"כ הדפנות טהורות).
[ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח] מ"ב (וי' שמ' יא,לג) אֲשֶׁ ר-י ֵ֥פּל֣מ ֶהֶ֖ם יש מהם לטמא ויש מהם שלא לטמא (הח"ח :דמהם משמע מקצת
מהם שלא כל הנופלים מטמאים) פרט לתרנגול שבלע את השרץ ונפל לאויר התנור טהור (הח"ח :דטומאה בלועה אינה מטמא) ואם מת
(הח"ח :כשבלעו שלא שהה שיעור עיכול משעה שבלעו עד שמת) טמא (הח"ח :התנור טמא) .מניין לחלק בין תרנגול חי ובין מת? ונראה
(וי' שמ' יא,לג) אֲשֶׁ ר-י ֵ֥פּל – מקף כבורר בין שרץ בלוע שזה טומאה בלועה אם הבולע  ,כאן עוף ,חי נפל לתוך כלי חרס לא מטמא
כמפורש בתו"כ (ומסברא לומדים ששהתה מעל שיעור עיכול לא מטמא) ובין בולע  ,כאן עוף ,מת שמטמא ,ובין שרץ מת עצמו שנפל
לתוך כלי חרס (וממקום אחר לומד לשיעור כעדשה).
(וי' שמ' יא,לג) אֲשֶׁ ר-י ֵ֥פּל֣מ ֶהֶ֖ם – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,מרבה על שרץ מת שלם ,שרץ חלקי
(משיעור עדשה ויותר) ושרץ בלוע בבולע מת שמת לפני שיהוי לעיכול השרץ הבלוע.
פ
ֹ֧ר֣בּתוֹכֵ֛ וֹ֣י ְט ָמֶ֖א –
פיסקא ב עיין פ' [רש"י] (וי' שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל֣ -מוסב על מקרא העליון (וי' שמ' יא,לג) ֣כּל֣א ֲֶשׁ ְ
שׁ ָֽבּרוּ וצריך ביאור מה סלקא דעתך (מה כוונת רש"י)[ .שפת''ח פ] מפני שאין לו דביקות עם (וי' שמ' יא,לג)
ולא על (וי' שמ' יא,לג) וְ אתֵ֥ וֹ֣ת ְ
ֲשׁר֣יָבֵ֥ וֹא֣מורה אחר שהיה בתוך כלי חרס
ֵ֛יו֣מים אשר באו עליו ,מפני ש-א ֨ ֶ
ֲשׁר֣יָבֵ֥ וֹא֣עָ ָל ַ ֶ֖
וְ אתֵ֥ וֹ֣ת ְשׁ ָֽבּרוּ הסמוך לו ופירוש (יא,לד) 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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ָפל֣מנּ ְבלָ ָ ֶ֖תם֣עָ ָל ֑יו֣ואז הוא
ם֣עַ ל־זֶ ַ֔רע֣וְ נ ֵַ֥֣
כי֣יֻתַּ ן־מַ י ֣
הטמא אם יבא עליו מים יטמא ואין הדבר כן שהרי התורה אמרה וי' שמ' יא,לח) וְ ֤֣
טָ מֵ֥א והוסיף עוד הרב לומר והוא בתוך כלי חרס
[שפת''ח פ] שלא תאמר שכיון שנכנס לתוך כלי (חרס) הטמאו (הטמא) ואחר שיצא מן הכלי אם באו עליו מים יטמא דנאמר שחוזר
הטומאה וניער אחר שיבוא עליו מים לכן אמר והוא בתוך כלי .פירוש דבריו ,היה מקום לומר ש(-יא,לד) בא מיד לאחר (יא,לג) וְׁא ֥תֹו

תִּ שְׁבֽרּו והיינו השרץ נפל לכלי שבתוכו אוכל לא מוכשר ואמרה תורה ראשית לקיים (יא,לג) וְׁא ֥תֹו תִּ שְׁבֽרּו אך האוכל שבכלי לא טמא בפועל
כי לא הוכשר ועל זה בא (יא,לד) ללמדנו שכל האוכל שהיה בכלי שנשבר והאוכל בחוץ אם יוכשר בביאת משקים עליו ,אזי יהיה טמא
משום שחוזר וניעור (כי היה באויר כלי שהיה בו שרץ) ולפי זה מדויק לשון (יא,לד) ֲא ֨שר י ָׁב֥ ֹוא עָׁלָׁ ֛יו ֖מי ִּם ועל זה מגלה [רש"י] שאין דין חוזר
וניעור ו(-יא,לד) קאי ארישא (יא,לג) ומלמד שרק האוכל שהיה מוכשר ובכלי חרס יטמא משרץ באוירו .וזה שפי'[שפת"ח] (יא,לד) א ֲ֨שר
י ָׁב֥ ֹוא אשר באו .אמנם צריך באור מדוע אין מפרשים כהוה אמינא .אמנם [שפת"ח] הביא מקור שלא אומרים חוזר וניעור מ(-יא,לח) ו ְִּׁכ֤י
ל־זרע אך זה גופא צריך עיון כי גם שם אפשר לפרש טמא משום חוזר וניעור .ועל-כן נראה לפרש כלהלן
י ֻתן־מי ִּם ע ֔
(וי' שמ' יא,לג) וְ ֨ ָכלְ -כּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ  -תבנית הטעמים של שלש המלים המוקפות קדמא זקף-קטן בתפקיד כעין מידה (ל"א מל"ב מידות) כב-
[מדרש תנאים ,מהרז"ו איינהורן ע' קלז (אוה"ח)] מוקדם והוא מאוחר בענין ,ופירושו מוקדם דבר זה שנכתב בפסוק או בפרשה

קודם לדבר אחר אבל באמת יתכן במקומות הרבה שהדבר הזה שנכתב מקודם אינו מוקדם כ"א בענין הכתיבה לבד אבל בענין כוונת
הכתוב צריך להיות מאוחר
לפיכך זה עומק הביאור של פ' [רש"י] (וי' שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל֣ -מוסב על מקראפ העליון יעויין בפ'[שפת"ח פ]
והעולה מדבריו שהיה מקום לפרש הפסוקים כפי סדרם ,דהיינו לאחר נפילת השרץ בכלי ושבירתו (יא,לג) האוכל שהיה בכלי ועכשיו
הוא מחוץ לכלי ובאו עליו מים כעת הוכשר וניעור בו טומאה בגלל שהיה בכלי לפני שבירתו .ואין אנו מפרשים כן אלא שהכתוב ב -
ח ֶרשׂ וגו' הוא המאוחר ונרמז בתבנית הטעמים של (וי' שמ' יא,לג)
(יא,לד) הוא מוקדם ל(-יא,לג) ונמצא שהכתוב (וי' שמ' יא,לג) וְ ֨ ָכלְ -כּליֶ ֔ -
וְ ֨ ָכלְ -כּליֶ ֔ -ח ֶרשׂ  -תבנית הטעמים של שלש המלים המוקפות קדמא זקף-קטן בתפקיד כעין מידה (ל"א מל"ב מידות) מוקדם והוא
(וי' שמ' יא,לד) מ֣כָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣– מקף כבורר בין אוכל שלא חישב עליו שיהיה נח לו מכך שירדו עליו משקים ,כגון
מאוחר בענין,
ירידת הטל ,לכן לא הכשירו להיטמא באויר כלי חרס ,ובין אוכל שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עליו משקים כגון ירידת הטל,
לכן הכשירו להיטמא באויר כלי חרס.
ֲשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל֣אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יוצא מן הכלל המלמד על הכלל או על עצמו ,כאן שחישב עליו שיהיה לו נח
מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֶ֣
מכך שירדו עליו משקים כגון ירידת הטל ,לכן הכשירו להיטמא באויר כלי חרס
א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל֣– מונח רביע כעין לפחות ארבעה לימודים על מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל שיש עליו מחשבת אכילה ושנח לו שנפלו עליו מים
(משקים) להכנה ואז מוכשר לקבל טומאה ו[-רש"י] מפרט שמונה לימודים כמסומן בפירושו.
ֵ֛יו֣מֶ֖ים ,והוא בתוך כלי חרס הטמא( ,יא,לד) י ְט ָמ ֑א .וכן (יא,לד) וְ כָ ל-מַ שְׁ֣קֶ ה֣
ֲשׁר באו עָ ָל ַ
[רש"י] (וי' שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל֣א ֨ ֶ

ה֣בּכָ לְ -כּ ֶ֖לי֣ -והוא בתוך כלי חרס הטמא( ,יא,לד) י ְט ָ ָֽמא .למדנו מכאן דברים הרבה :למדנו (ראה תו"כ שמיני פרשתא ח,א)
ת ְ
א ֲֶשׁ ֣ר֣ישָּׁ ֔ ֶ
(טט :א) שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל טומאה ,עד שיבאו עליו מים פעם אחת; (טט :ב) ומשבאו עליו מים פעם אחת ,מקבל טומאה
לעולם( ,טט :ג) ואפילו נגוב( .טט :ד) והיין והשמן וכל הנקרא 'משקה' מכשיר זרעים לטומאה כמים; שכך יש לדרוש המקרא( :יא,לד)
ה֣בּכָ לְ -כּ ֶ֖לי֣י ְט ָ ָֽמא  -האוכל( .טט :ה) ועוד למדו רבותינו מכאן ,שאין ולד
ֵ֛יו֣מים או (יא,לד) וְ כָ ל-מַ ְשׁקֶ ה֣א ֲֶשׁ ֣ר֣ישָּׁ ֔ ֶת ְ
ֲשׁר֣יָבֵ֥ וֹא֣עָ ָל ַ ֶ֖
א ֶ֨
הטומאה מטמא כלים; שכך שנינו (פסחים כ,א-ב) :יכול יהו כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס? תלמוד לומר" :כל אשר בתוכו
יטמא" (לעיל,לג)( ,יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣  -אוכל מטמא מאויר כלי חרס ,ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס .לפי שהשרץ 'אב
הטומאה' ,והכלי שנטמא ממנו 'ולד הטומאה'; לפיכך אינו חוזר ומטמא כלים שבתוכו( .טט :ו) ולמדנו עוד (ראה פסחים כ,א),
שהשרץ שנפל לאויר התנור ,והפת בתוכו ולא נגע השרץ בפת ,התנור 'ראשון' והפת 'שנייה'; ולא נאמר :רואין את התנור כאלו מלא
טומאה ,ותהא הפת תחלה; שאם אתה אומר כן ,לא נתמעטו כל הכלים מליט מא מאויר כלי חרס ,שהרי טומאה עצמה נגעה בהן מגבן.
(טט :ז) ולמדנו עוד (ראה חולין קיח,ב) על ביאת מים ,שאינה מכשרת זרעים ,אלא אם כן נפלו עליהן משנתלשו; שאם אתה אומר:
מקבלין הכשר במחובר ,אין לך דבר אוכל שלא באו עליו מים .ומהו אומר (יא,לד) א ֨ ֲֶשׁר֣יָבֵ֥ וֹא֣עָ ָל ֵ֛יו֣ ַ ֶ֖מים? משנתלשו( .טט :ח) ולמדנו
עוד (ראה יומא פ,א) ,שאין אוכל מטמא אחרים ,אלא אם כן יש בו כביצה; שנאמר (יא,לד) א ֲֶשׁ֣ר֣יאָ ֗כל֣ -אוכל הנאכל בבת אחת.
ושיערו חכמים :אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת.

בדברים שראויים או עשויים להיאכל לא צריך מחשבה להכשירם לקבל טומאת אכלים
(וי' שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣– מקף כבורר בין אוכל שלא חישב עליו שיהיה נח לו מכך שירדו עליו משקים ,כגון ירידת הטל ,לכן לא
הכשירו להיטמא באויר כלי חרס ,ובין אוכל שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עליו משקים כגון ירידת הטל ,לכן הכשירו להיטמא
באויר כלי חרס( .וי' שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל֣– אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יוצא מן הכלל המלמד על הכלל או על עצמו,
כאן שחישב עליו שיהיה לו נח מכך שירדו עליו משקים כגון ירידת הטל ,לכן הכשירו להיטמא כגון באויר כלי חרס ,ועוד אופנים
[בבלי פסחים פ"א  -אור לארבעה עשר ט"ז,א] מרישא דקרא שמעת ליה (וי' שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ֣ר֣יאָ ֗כל֣וגו'!  -חד בתלושין

וחד במחוברין .וצריכי ,דאי אשמעינן בתלושין  -משום דאחשבינהו (החשיב אותם ,מחשבה על כך) ,אבל מחוברין  -אימא לא .ואי תנא
מחוברין  -משום דקיימי בדוכתייהו חשיבי ,אבל תלושין  -אימא לא ,צריכי( .גם ללא מחשבה)
[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חולין פ"ט,מ"א] ואמר בטומאת אכלים (וי' שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל כל הראוי לאכילה כמו
שיתבאר במקומו .ומה שהתנה שיהא השוחט ישראל ושישחט לנכרי ושתהא הבהמה טמאה ,כי בהצטרף כל התנאים הללו תטמא
טומאת אכלין בלי מחשבה ובלי הכשר כפי הכללים שאבארם בשלישי דעוקצין[ .בבלי חולין קיז,ב] מתני' [חולין פ"ט,מ"א] .העור
והרוטב והקיפה והאלל והעצמות והגידין והקרנים והטלפים  -מצטרפין לטמא טומאת אוכלין ,אבל לא טומאת נבלות .ומפרט לטמא
[רמב"ם טומאת אוכלין פ"ד,ה"ד] (ראה במקום אחר)[ .בית הבחירה (מאירי) בבלי חולין פ"ט  -העור והרוטב [המתחיל בקיז,ב]

ונאמר בספרי בנבלתה לא בעור ולא בעצמות ולא בגידים ולא בקרנים ולא בטלפים עד שיגע בבשר עצמו ונאמר בטומאת אוכלין
שמ' יא,לד) מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל כל מה שראוי לאכילה (כגון מה שכתב לפני-כן ,עור (רך) שנחשב כבשר וראוי לאכילה)
(וי' שמ' יא,לד) א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל – מונח רביע ,לפחות ארבע אברי בהמה שחל עליהם טומאת אוכלין ולא טומאת נבילות[ .משך

(וי'

חכמה] (וי'

כל (...י ְט ָמ ֑א) .בתורת כהנים פרק ט ,א :יכול כל אוכל ,תלמוד לומר א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֗כל; ,פרט לאוכל
שמ' יא,לד) (מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל) א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ ֣֗
סרוח .עיין קרבן אהרן דפירש על המחשבה  .וזה לשיטת הראב"ד ,אבל להרמב"ם כל אוכל סרוח אינו מקבל טומאה אף אם היה ראוי
מעיקרא קודם שנסרח לאדם והיה מאוכלי אדם גם כן אינו מקבל טומאה .מכָּ ל-הָ ֝אכֶ ל – מקף ממעט אוכל סרוח.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.7

ויקרא תזריע יב,א (התש"פ) (המשך משנת התשע"ט)

הֳרת֑ וֹ ֣
ן֣לטָ ָ
ה ְ
ויקרא תזריע יג,ז :וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה֣הַ מּ ְספַּ חַ ת֣בָּ ֔עוֹר֣אַ חֲרֹ֧י֣ה ָראתֵ֛ וֹ֣אֶ ל-הַ כּ ֶ֖
הן׃ ֣
֣וְ נ ְר ָאֵ֥ה֣שׁנֶ֖ית֣אֶ ל-הַ כּ ָֽ
ס֣בּג ָ ֶָ֖דיו֣יכול הוא מסולק ,תלמוד לומר (וי' תז' יג,ז) ת ְפ ֶשׂ֤ה טמא( .יא) [(יג,ז) פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה] אין
בּ ְ
[תו"כ פ"ב פרק ב] (י) … (וי' תז' יג,ו) וְ כ ֶ ֵ֥
לי אלא כמראה שלא כמראה מניין תלמוד לומר פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה.
ֵ֥ס֣בּג ָ ֶָ֖דיו֣יכול הוא מסולק?" תו"כ פותח פירוש פסוק (יג,ז) בשאלה על סיום פסוק (יג,ו) .האם הכרזת הכהן כי
טט – תו"כ "֣וְ כ ֶבּ ְ
ס֣בּג ָ ֶָ֖דיו֣וְ טָ ָֽהר ,אכן סלקה  -סגרה את הענין?
בּ ְ
המוסגר טהור (וי' תז' יג,ו) וְ כ ֶ ֵ֥
ועונה " תלמוד לומר ת ְפ ֶשׂ֤ה֣טמא ," .אחרי הפטור מההסגר ,אם המראה שנשאר התפשט – זה טמא מחלט.

וממשיך ושואל "(יא) אין לו אלא כמראה ,שלא כמראה מניין? " ,למראה המקורי היה גוון מאחד מארבע הגוונים הטמאים ,אם אחרי
שפטרו את המוסגר ,הפשיון פשה בגוון טמא אחר (ההגבלה לארבע הגוונים נדרשת ב[-תו"כ פ"ב פרק ב מי"ד] ,מה דינו?
ועונה :תלמוד לומר (יג,ז) פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה .לפשיון בגוון המראה מספיקה מלת ֣ת ְפ ֶשׂ֤ה֣ אבל התורה כתבה מלה נוספת וְ אם-פָּ ֨שׂה
להודיענו כי גם הפשיון בגוון טמא שונה – זה מצב טמא מחלט.
כפל הפעולה (יג,ז) פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה מלמד על רבוי גוונים ,כלומר גם על פשיון בגוון טמא שונה מהעיקר ,נשאר מחלט.
תבנית הטעמים של הקרא (יג,ז) וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה֣הַ מּ ְספַּ חַ ת֣בָּ ע֔ וֹר֣ -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,כאן בתפקיד כעין כתוב המלמד
שׂה֣הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע שעל (יג,ה) דרש תו"כ פירוש השייך גם ל(-יג,ו)
שׂה֣הַ נֶּ ֶַֽ֖גַע֣ו(-יג,ו) וְ לא-פָ ָ ֵ֥
על חבירו שלפניו ואילו הפסוקים (יג,ה) לא-פָ ָ ֵ֥
שאם ביום הבדיקה היה נמצא פשיון ואפילו בגוון טמא אחר מהמראה ,היה נחשב כפשיון המראה הטמא כי כל הגוונים מצטרפים.
הנושא של זמן ראיית הפשיון:
[התוה"מ סו] מפרש את [תו"כ פ"ב פ"ב מי"א] על (יג,ז) וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה ומלמד כי משווים הלשונות של "אם פשה תפשה" שבפסוקים
(יג כב,כז) העוסקים בשחין ומכוה ובפסוק (יג,לה) העוסק בנתק.
 .1ויקרא תזריע יג,ז :נגעי עור
הן׃֣֣ ֣
ֶ֖ן֣לטָ ה ֳָרת֑ וֹ֣וְ נ ְר ָאֵ֥ה֣שׁנֶ֖ית֣אֶ ל-הַ כּ ָֽ
ֲרי֣ה ָראתֵ֛ וֹ֣אֶ ל-הַ כּה ְ
וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה֣הַ מּ ְספַּ חַ ת֣בָּ ֔עוֹר֣אַ ח ֹ֧

 .2ויקרא תזריע יג,כב :שחין

ַע֣הוא׃֣֣ ֣
ֵ֛ן֣אתֶ֖ וֹ֣נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
שׂה֣ת ְפ ֶשֶׂ֖ה֣בָּ ע֑ וֹר֣וְ טמֹּ֧א֣הַ כּה ֣
וְ אם-פָּ ֵ֥

 .3ויקרא תזריע יג,כז :מכוה

ת֣הוא׃֣֣ ֣
רעַ ָֽ
שׂה֣ת ְפשֶׂ ה֣בָּ ע֔ וֹר֣וְ טמּ֤א֣הַ כּהן֣א ֔תוֹ֣נֶ ֵַֽ֥גַע֣צָ ַ ֶ֖
הן֣בַּ יּ֣וֹם֣הַ ְשּׁביע ֑י֣אם-פָּ ֤
וְ ָר ָאֵ֥הוּ֣הַ כּ ֶ֖

 .4ויקרא תזריע יג,לה :נתק

ֲרי֣טָ ה ֳָר ָֽתוֹ׃ ֣
שׂה֣י ְפ ֶשֵׂ֛ה֣הַ נֶּ ֶ֖תֶ ק֣בָּ ע֑ וֹר֣אַ ח ֶ֖
וְ אם-פָּ ֵ֥

ע"פ [התוה"מ סו] ישנם ארבעה זמנים שהפשיון מטמא( .א) בסוף שבוע ראשון( ,ב) בסוף שבוע שני (ג) אם עברו ימי ההסגר ולא ראהו
הכהן עד היום השמיני והתשיעי וכו' (ד) אם פשה אחרי הפטור .ויש בזה שלוש ברייתות.
ַע֣הוא׃
הן֣אתֶ֖ וֹ֣נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
שׂה֣ת ְפ ֶשֶׂ֖ה֣בָּ ע֑ וֹר֣וְ טמֹּ֧א֣הַ כּ ֵ֛֣
שחין (וי' תז' יג,כב) וְ אם-פָּ ֵ֥
הן֣בַּ יּ֣וֹם֣
שׂה֣ת ְפ ֶשֶׂ֖ה֣מה ת"ל לפי שנאמר (במכוה) (וי' תז' יג,כז) וְ ָר ָאֵ֥הוּ֣הַ כּ ֶ֖
(א) אמר בספרא (פרשה ד מ"ו) גבי שחין (וי' תז' יג,כב) וְ אם-פָּ ֵ֥
שׂה֣
ה אין לי פשיון מטמא אלא בשביעי ,שמיני תשיעי עשירי מנין ת"ל (בשחין) (וי' תז' יג,כב) וְ אם-פָּ ֵ֥
שׂה֣ת ְפשֶׂ ֣
הַ ְשּׁביע֑י֣אם-פָּ ֤
ת ְפ ֶשֶׂ֖ה .ובשחין לא נאמר ביום השביעי ,מלמד שפסיון מטמא גם ביום שמיני תשיעי ועשירי וכו'.

ת֣הוא׃֣֣ ֣
רעַ ָֽ
שׂה֣ת ְפשֶׂ ה֣בָּ ע֔ וֹר֣וְ טמּ֤א֣הַ כּהן֣א ֔תוֹ֣נֶ ֵַֽ֥גַע֣צָ ַ ֶ֖
הן֣בַּ יּ֣וֹם֣הַ ְשּׁביע ֑י֣אם-פָּ ֤
מכוה (וי' תז' יג,כז) וְ ָר ָאֵ֥הוּ֣הַ כּ ֶ֖

ה.
שׂה֣ת ְפשֶׂ ֣
( ב) אמר (פ"ז מ"ח) גבי מכוה אין לי שהפשיון מטמא אלא בסוף שבוע מנין אף לאחר הפטור ת"ל (וי' תז' יג,כז) אם -פָּ ֤
לפי שמשחין וממכוה למדנו שהפסיון מטמא רק אחרי ימי ההסגר ,קודם הפטור ,ומנין שהפסיון מטמא גם אחרי שהכהן פטרו ,תלמוד
ה  .וכפל הלשון מלמד שכשם שמצאנו במפורש בנתק שפסיון מטמא לאחר הפטור כך גם
שׂה֣ת ְפשֶׂ ֣
לומר במכוה (וי' תז' יג,כז) אם-פָּ ֤
מטמא בשאר הנגעים לאחר הפטור (וללא כפל הלשון במכוה אי אפשר היה ללמוד מנתק ,כי הרי הלכות הנתק חמורים משחין ומכוה)
ֲרי֣טָ ה ֳָר ָֽתוֹ׃ ֣
שׂה֣י ְפ ֶשֵׂ֛ה֣הַ נֶּ ֶ֖תֶ֣ק֣בָּ ע֑ וֹר֣אַ ח ֶ֖
נתק (וי' תז' יג,לה) וְ אם-פָּ ֵ֥
שׂה֣
חֲרי֣טָ ה ֳָר ָֽתוֹ אין לי אלא לאחר הפטור מנין אף בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע ב' ת"ל וְ אם-פָּ ֵ֥
(ג) אמר (פ"ט מ"ט) גבי נתק אַ ֶ֖
י ְפ ֶשֵׂ֛ה,
חֲרי֣טָ ה ֳָר ָֽתוֹ המלמד כי פשיון מטמא לאחר הפטור ולא ידענו שמטמא אף קודם הפטור היינו בסוף שבוע ראשון
לפי שבנתק כתוב אַ ֶ֖
ושני ,עד ראיית הכהן ,תלמוד לומר בנתק פָּ ֵ֥שׂה֣י ְפ ֶשֵׂ֛ה  .וכפל הלשון מלמד שכשם שמצאנו בשחין ומכוה ונגעי עור הבשר (יג,ז)

שמטמא אף קודם הפטור וכך גם בנתק מטמא קודם הפטור( .וללא כפל הלשון בנתק אי אפשר היה ללמוד משחין ,מכוה ונגעי העור ,כי
הרי הלכות הנתק שונות משלושתם)
[התוה"מ] מוסיף " עכ"פ למדינן בכל מיני הנגעים בכלל שהפשיון מטמא בין בסוף שבוע א' וב' בין אם לא ראה תיכף בכלות ההסגר,
בין לאחר הפטור" .
 .1ויקרא תזריע יג,ז :נגעי עור כפל הפעולה פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה מלמד על רבוי גוונים ,כלומר גם על פשיון בגוון טמא שונה מהעיקר,
נשאר מחלט.
 .2ויקרא תזריע יג,כב :שחין וְ אם-פָּ ֵ֥שׂה֣ת ְפ ֶשֶׂ֖ה֣ ָבּע֑ וֹר – מרכא טפחא אתנח יתור לרבות על ראיית יום שביעי גם ימים שאחריו ,זאת
ַע֣הוא.
קבוצת ימים שבכל אחד הכהן יחליט את המצורע ועל כך מרמז הקרא וְ טמֹּ֧א֣הַ כּהֵ֛ן֣אתֶ֖ וֹ֣נֶ ֵַֽ֥ג ָֽ
הן֣בַּ יּ֣וֹם֣הַ ְשּׁביע֑י – הכתוב מלמד על יום השביעי להסגר ,אבל תבנית הטעמים של אם-
 .3ויקרא תזריע יג,כז :מכוה וְ ָר ָאֵ֥הוּ֣הַ כּ ֶ֖
ה – מהפך פשטא ,מוציאה הכתוב מפשוטו לדרוש על פשיון אחרי הפטור.
שׂה֣ת ְפשֶׂ ֣
פָּ ֤
שׂה֣י ְפ ֶשֵׂ֛ה֣הַ נֶּ ֶ֖תֶ ק – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה או
 .4ויקרא תזריע יג,לה :נתק וְ אם-פָּ ֵ֥
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אותו ענין או שלא כולם צריכים להצטרף לנושא .בנגעי עור נדרש שאם החלט בסימן אחד ,הופעת סימן מחליף ללא נוכחות הסימן
הקודם ממשיכה מצב ההחלט .היות ואין לומדים מסוג נגע אחד לסוג נגע אחר אפשר כי התבנית באה ללמד כי גם בנתק שסימניו הם
פשיון ו/או שער צהוב ,אם החלט בסימן אחד (בכל אחת מנקודות הזמן המנויות) הופעת סימן מחליף ללא נוכחות הסימן הקודם
ממשיכה מצב ההחלט (ע"פ תו"כ על (יג,לו לא יבקר)).
[תו"כ פ"ב פרק ב] (יב) ( לשון מקביל לתו"כ משנה נגעים פ"ה מ"ב) החליטו בשער לבן הלך שיער לבן וחזר שיער לבן וכן המחיה

והפיסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהוא .החליטו במחיה ,הלכה המחיה וחזרה
המחיה ,וכן בשיער לבן ובפיסיון בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי הוא כמות שהיא ת"ל

(תפשה)( ,וי'

תז' יג,ז) וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה.
בסיום [התוה"מ סו] כותב המסקנה ללמוד מפשיון החוזר ונשנה אל חזרות והתחלפות סימני הטומאה האחרים החמורים ממנו ,הנידונים
במשנה י"ב העוסקת בנגעי עור הבשר ואח"כ באותו אופן בשחין מכוה ונתק.
 ...וכמו שהדין בפשיון כ"ש (כל שכן) שכן הדין בשער לבן ובמחי' .אחר ששער לבן ומחיה מטמאים גם בתחילה והם חמורים מן

הפשיון שאינו מטמא בתחלה .והנה זה דבר מבואר שהמקור הבא לפני הפעל יציין העשות הפעולה בכל אופן אפי' כמה פעמים.
וכמ"ש השב תשיבם אפי' ק' ( )100פעמים (ועי' בב"מ דף לא ובאה"ש (איילת השחר) כלל לח) וכן ממ"ש פשה תפשה ידעינן שאפי'
פשתה כמה פעמים תחזור להטמא ומזה ידעינן דכ"ש (כל שכן) בסימן טומאה אחר שער לבן ומחי' .שמטמאים כ"פ (כמה פעמים) .וז"ש
החליטו בשער לבן הלך שער לבן וחזר שער לבן וכן המחי' והפשיון וכו' ת"ל ת ְפ ֶשׂ֤ה (וי' תז' יג,ז) וְ א֣ם -פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה [וע' נגעים פ"ה מ"ב]:
(יג,ז)֣וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה֣הַ מּ ְספַּ חַ ת֣בָּ ע֔ וֹר פשט הכתוב עוסק בפשיון הנגע אחרי הפטור ,תבנית הטעמים קדמא מהפך פשטא זקף-
קטן ,מלמדת את דרשת [תו"כ פ"ב פרק ב (יב)] המוציאה את הכתוב מפשוטו של סימן הטומאה פשיון ומרבה עליו את סימני הטומאה
שער לבן ומחיה ומלמדת שזה נגע אחד גם אם יתחלפו כל סימני הטומאה.
בָּ ֔עוֹר – זקף-קטן בתפקיד שתים ירבה את סימני הטומאה שער לבן ומחיה על הפשיון של פשט הכתוב.
ת – מהפך פשטא השתנה סימן
וְ אם-פָּ ֨שׂה – קדמא במובן של התחלה ,בתחילה החלט הנגע בסימן אחד ,ואח"כ ת ְפ ֶשׂ֤ה֣הַ מּסְ֣פַּ חַ ֣
הטומאה לסימן טומאה אחר
ֲרי֣ה ָראתֵ֛ וֹ֣אֶ ל-הַ כּהֶ֖ן – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה שבדבר או שהם מצטרפים
אז אַ ח ֹ֧
לדבר אחד ,כאן מלמד שהחילופין בין הסימנים מצטרפים להותיר את הנגע בטומאתו בלשון תו"כ הרי הוא כמות שהיא.

הן׃ ֣
הֳרת֑ וֹ֣וְ נ ְר ָאֵ֥ה֣שׁנֶ֖ית֣אֶ ל-הַ כּ ָֽ
ן֣לטָ ָ
ה ְ
֣[ז]֣וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה֣הַ מּ ְספַּ חַ ת֣בָּ ֔עוֹר֣אַ חֲרֹ֧י֣ה ָראתֵ֛ וֹ֣אֶ ל-הַ כּ ֶ֖

[תו"כ פ"ב פרק ב] (יג) יכול יהיה הפיסיון מטמא בתחילה (לפני הראיה הראשונה כגון התחיל בגריס ועד הראיה גדל לסלע ,לא יטמא כי),
הן֣(לטהרתו) יכול אם ראהו כהן שהוא פושה והולך יזקק (תוך שהכהן בוחן בפעם
ֲרי֣ה ָראתֵ֛ וֹ֣אֶ ל-הַ כּ ֶ֖
תלמוד לומר (וי' תז' יג,ז) אַ ח ֹ֧
הראשונה ,קורה פשיון ,לא יטמא כי) ,תלמוד לומר ְלטָ ה ֳָרת֑ וֹ( :שאין הפסיון מטמא בראיה הראשונה של הכהן אלא רק אם נראה לטהרתו) אינו
הֳרת֑ וֹ  -אתנח כמגביל ,שאין פסיון סימן טומאה בתחילה ,אלא רק
ְלטָ ָ
נזקק לו אלא משעה שהוא רואה אותו מטומאה לטהרה.
כאשר המצורע נראה לכהן בעומדו למבחן לצאת מטומאה לטהרה (שבוע א ,שבוע ב ,יום שביעי ,שמיני וכו').
[תו"כ פ"ב פרק ב] (יג) ( ...יג,ז) וְ֣נ ְר ָ ֵ֥אה֣שׁנֶ֖ית֣אֶ ל-הַ כּ ָֽהן ,כהן שהוא רואהו בראשונה רואהו בשנייה ואם מת רואהו כהן אחר .ראה
הסבר בפסוק (יג,ו).

הן׃ ֣
הֳרת֑ וֹ֣וְ נ ְר ָאֵ֥ה֣שׁנֶ֖ית֣אֶ ל-הַ כּ ָֽ
ֶ֖ן֣לטָ ָ
[ז]֣ וְ אם-פָּ ֨שׂה֣ת ְפ ֶשׂ֤ה֣הַ מּ ְספַּ חַ ת֣בָּ ֔עוֹר֣אַ חֲרֹ֧י֣ה ָראתֵ֛ וֹ֣אֶ ל-הַ כּה ְ
ת֣הוא׃֣פ֣ ֣
רעַ ָֽ
תה֣הַ מּ ְס ַפֶּ֖חַ ת֣בָּ ע֑ וֹר֣וְ ט ְמּאֵ֥ וֹ֣הַ כּהֶ֖ן֣צָ ַ ֵ֥
ה ן֣וְ הנּ ֵ֛ה֣פָּ ְשׂ ָ ֵ֥
[ח]֣֣וְ ָראָ ה֣הַ כּ ֣֔
[תו"כ פ"ב פרק ב] (יד) (וי' תז' יג,ח) וְ ָראָ ה֣הַ כּ ֔הן֣וְ הנּ ֵ֛ה֣פָּ ְשׂ ָ ֵ֥תה֣הַ מּ ְס ַפֶּ֖חַ ת֣בָּ ע֑ וֹר הרי זה בא ללמד על הפיסיון ,שלא יטמא אלא

בארבע מראות ,ובהם המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא( .טט  -עד כאן ההלכה .משנות (טו – יז) הם ברור הלכה זאת).
(וי' תז' יג,ח) וְ ָראָ ה֣הַ כּ ֔הן֣– פשטא זקף-קטן ,תבנית סוגרת ענין ,כעין הצהרה :משמע לבחון בעיניו שתי אפשרויות לטמא.
אפשרות (א) [תו"כ פ"ב פ"ב] (יד) בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות
ב(-יג,ז) למד שגוון הפסיון יכול להיות שונה מגוון המראה .בא (יג,ח) ללמד שהגוון השונה בפסיון חייב להיות מהארבע המראות הטמאים,
אפשרות (ב) [תו"כ פ"ב פ"ב] (יד) ובהם המראות שהאום מטמא והפיסיון מטמא.
[החפץ חיים] :ובהם המראות פירוש כמו שהאום דהוא עצם הנגע מטמא בכמה מראות דהיינו פתוך וירקרק ואדמדם כן הפסיון מטמא

במראות הללו .ומה שאמר ובהם רצונו לומר באילו הארבעה מראות שלג וצמר לבן וסיד וקרום ביצה אם כל אחד מהם פתוך דהיינו
מעורב לובן ואודם או ירוק נקרא נגע כן הוא הדין בפסיון.

סיכום :הפסיון באחד מארבע המראות הטמאים ,וגם במצב של מראה מעורב בלובן ואדום או ירוק.

[משנה נגעים פ"ו מ"ח] אלו מקומות באדם שאינן מיטמאין בבהרת תוך העין תוך האזן תוך החטם תוך הפה הקמטין והקמטין
שבצואר תחת הדד ובית השחי כף הרגל והצפורן הראש והזקן השחין והמכוה והקדח המורדין אינן מיטמאין בנגעים ואינן מצטרפים
בנגעים ואין הנגע פושה לתוכן ואינן מיטמאין משום מחיה ואין מעכבין את ההופך כולו לבן חזר הראש והזקן ונקרחו השחין והמכוה
והקדח ונעשו צרבת הרי אלו מיטמאין בנגעים ואינן מצטרפין בנגעים ואין הנגע פושה לתוכן ואינן מיטמאין משום מחיה אבל
מעכבין את ההופך כולו לבן הראש והזקן עד שלא העלו שער (כגון בילד) והדלדולין שבראש ושבזקן נדונים כעור הבשר:
(יג,ח) וְ הנּ ֵ֛ה – תביר ,פָּ ְשׂ ָ ֵ֥תה֣הַ מּ ְס ַפֶּ֖חַ ת֣– מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ע"פ [משנה נגעים פ"ו מ"ח] מוסיף
לנגעי עור הבשר איזור הראש והזקן שנקרחו ,איזור השחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת ,וְ הנּ ֵ֛ה – תביר בא למעט את האיזורים
האלו (כגון שלא בילד) מלהצטרף בנגעים ומפשיון של נגע בעור הבשר לתוכם .בעור בשר של ראש וזקן שנקרחו עשוי להיות נגע
וסימן פשיון ושניהם אינם מצטרפים לנגעים בעור הבשר הרגיל .לפי פירוש במשנה יש לנגע כזה גם סימן טומאה מחיה ,אבל עור בשר
כזה המוקף בנגע אינו סימן טומאה לנגע בעור בשר מלכתחילה.
בָּ ע֑ וֹר – אתנח ,מגביל הפשיון בעור הבשר למקום שבו יכול להיות מראה טמא בעור הבשר ולא מקומות אחרים כמפורט ב[-משנה
נגעים פ"ו מ"ח] .ופירש [יכין סא] אבל נגע שבראשי אברים מדמח שב עור הבשר מטמאים בנגעים ,וכ"ש שמצטרפים בנגעים וגם

הנגע פושה לתוכן.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.8

ויקרא תזריע יב,א (התשפ"א) (המשך משנת התש"פ)

ת֣הוא׃֣פ֣ ֣
תה֣הַ מּ ְס ַפֶּ֖חַ ת֣בָּ ע֑ וֹר֣וְ ט ְמּאֵ֥ וֹ֣הַ כּהֶ֖ן֣צָ ַ ֵ֥רעַ ָֽ
ויקרא תזריע יג,ח ֣:וְ ָראָ ה֣הַ כּ ֔הן֣וְ הנּ ֵ֛ה֣פָּ ְשׂ ָ ֵ֥

[תו"כ פ"ב פ"ב מט"ו – מי"ז] הם ברור הלכה הנ"ל.

(טו) הלא דין הוא האום מטמא והפיסיון מטמא מה האום אינו מטמא אלא בארבע מראות אף פיסיון אינו מטמא אלא בארבע מראות.
(טז) או כלך לדרך זו שיער לבן סימן טומאה ופיסיון סימן טומאה מה שיער לבן מטמא בכל מראות לובן ,אף פיסיון יטמא בכל מראה
לובן.
(יז) נראה למי דומה דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר שהוא מטמא בכל נגעים ,ואל יוכיח שיער לבן שאין מטמא בכל נגעים,
או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום שאינו סימן טומאה תלמוד לומר (וי' תז' יג,ח)
וְ ט ְמּאֵ֥ וֹ֣הַ כּ ֶ֖הן֣צָ ַ ֵ֥רעַ֣ת֣( ָֽהוא ) הרי זה בא ללמד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות ...
תו"כ מברר מדוע צריך פסוק מיוחד כי הייתי מדמה הפסיון לשער לבן.

יש כלל לימוד בתורשבע"פ לדמות אם אפשר דבר לדבר באופן מלא .לכן לומד דנים דבר שהוא מטמא בכל נגעים מדבר שהוא מטמא
בכל נגעים ,היינו ללמוד על פסיון המוזכר בנתקים ,בגדים ובתים מאום שגם הוא מוזכר בשלושתם ולא משער שאינו מוזכר בהם.
[תו"כ פ"ב פ"ב] (יז) דוחה טיעון זה באומרו או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום
שאינו סימן טומאה (אלא הוא הנגע עצמו)
תו" כ מציע לדמות פסיון שהוא סימן טומאה לשער שהוא סימן טומאה ,וכמו שבשער מספיק גוון לבנונית כל שהוא שכך יהיה גם בפסיון,
הן֣צָ ַ ֵ֥רעַ ת הכתוב מצריך משהו שהוא בעל מראה צרעת ,היינו בעל אחד מארבעה הגוונים
ודוחה כי תלמוד לומר (יג,ח) וְ ט ְמּאֵ֥ וֹ֣הַ כּ ֶ֖
הטמאים ולא גוון לבנונית כל שהוא.

רעַ ת
(יג,ח) וְ ט ְמּאֵ֥ וֹ֣הַ כּהֶ֖ן – טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה צָ ַ ֵ֥
(יג,ח) וְ ט ְמּאֵ֥ וֹ֣הַ כּהֶ֖ן – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,זה הפשיון שהוא באחד מארבע המראות הטמאות שהן צָ ַ ֵ֥רעַ ת.
ת֣הוא – מרכא מרבה ,סלוק מגביל .כעין רבוי הגבלות.
(יג,ח) צָ ַ ֵ֥רעַ ָֽ
(א) רק פשיון באחד מהמראות הטמאות( ,ב) [תו"כ פ"ב פ"ב] (יז) (יג,ח) ָֽהוא פרט לשפשתה לבוהק.
וֹ֣הכּהֶ֖ן֣צָ ַ ֵ֥רעַ ת֣(יג,ח) ָֽהוא׃֣  -סלוק ,מגביל ללמד שמדובר באום במראה טמא ולא באום בוהק( .ג) [החפץ חיים] מפרש כי תו"כ
ְוט ְמּ ֵ֥א ַ
ממעט ממלת ָֽהוא מצב שהמראה (האום) היה בוהק והיה לו פשיון הקטן מגריס ,והפשיון היה באחד מארבע הגוונים הטמאים,שהיינו
חושבים שהוא צָ ַ ֵ֥רעַ ת ,ומחדש כי הפשיון אינו טמא.
אבל בוהק שהפשיון ממנו הוא בעצמו במראה טמא בגודל גריס צריך להראות אל הכהן .הבוהק נידון בפסוקים  -ויקרא תזריע יג,לח – לט.

ספרא תזריע פרשת נגעים פרשה ג פרק א (מחיה פשיון) (וי' תז' יג,ט,י,יא) (בשו"ת פרשה ג סוף פרק ב השני)
הן׃ ֣
הוּבֶ֖א֣אֶ ל-הַ כּ ָֽ
ָ
ֶ֖ה֣בּאָ ָד֑ם֣וְ
ְ
ת֣כּי֣ת ְהיֶ
ֵ֥
ויקרא תזריע יג,ט֣:פ֣נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ
ֵ֥ר֣חֶ֖י֣בַּ ְשׂ ָֽאת׃ ֣
֑ן֣וּמ ְחיַ ֵ֛ת֣בָּ ָשׂ ַ
֤ה֣שׂאתְ -לבָ֣ נָה֣בָּ ֔עוֹר֣וְ ֕היא֣הָ ְפ ָכֶ֖ה֣שׂ ָע ֣ר֣לָ ָב ָֽ
ויקרא תזריע יג,י֣:וְ ָר ָא ֣ה֣הַ כּ ֗הן֣וְ הנּ ְ
ֶ֖ה֣בּאָ ָד֑ם – (סילוק מפסוק קודם) מונח זקף-קטן מרכא טפחא אתנח ,תבנית טעמים (סילוק או אתנח) [פשטא]
ְ
ת֣כּי֣ת ְהיֶ
ֵ֥
[ט]֣֣נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ
מונח זקף-קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה ,אחד מתפקידיה עשוי להיות לימוד אלפניו ולאחריו.
לימוד אלפניו[ :ספרא תזריע פרשה ג ,פרק א] (א)
לימוד לאחריו[ :ספרא תזריע פרשה ג פרק א] (ב)
ֶ֖ה֣בּאָ ָד֑ם֣(וי' תז' יג,י) וְ ָר ָא֣ה֣הַ כּ ֗הן֣למדנו לשאת
ְ
ת֣כּי֣ת ְהיֶ
ֵ֥
לימוד אלפניו[ :ספרא תזריע פרשה ג פרק א] (א) (וי' תז' יג,ט)֣נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ

שהיא מטמא במחיה ,ומניין לרבות שאר המראות ,ודין הוא אם מצינו ששיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן ישוו כל המראות
לשאת ליטמא במחייה ,קל וחומר אם שיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן שאין שיער לבן מטמא בקרחת ובגבחת ,לא ישוו כל
המרא ו' לשאת ליטמא במחיה שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת ,לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא
בשחין ובמכוה ,ישוו כל המראות לשאת ליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ ת ,ומה השאת
אום ,אף הבהרת אום ,ומנין לרבות שאר המראות הוא הדין והיא תשובה תלמוד לומר נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ ת.
לימוד אלפניו :עד פסוק (יג,ט) התורה השתמשה במראה הטמא בהרת ושאת וסימני הטומאה שער לבן ופשיון .בפסוק (יג,י) התורה מלמדת
כי המראה הטמא (וי' תז' יג,י) ְשׂאתְ -לבָ נָה֣מטמא בסימן הטומאה מחיה .אפשר כי תבנית הטעמים (וי' תז' יג,ט) נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ ת – (סילוק מפסוק
הוּבֶ֖א֣אֶ ל-הַ כּ ָֽהן׃ ,מלמדת כי
ָ
ֶ֖ה֣בּאָ ָד֑ם֣וְ
ְ
קודם) מונח זקף-קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה (וי' תז' יג,ט) ֵ֥כּי֣ת ְהיֶ
סימן המחיה מטמא בכל המראות שהוזכרו בפרשה הקודמת ,ובנוסף זקף-קטן בתפקיד של שתיים מלמד משאת אום (אב מראה) לבהרת
אום ולתולדותיהם.
מוצע לומר שהרבוי של המחיה מהשאת אל שאר המראות מרומז בתבנית הטעמים של (וי' תז' יג,ט) ֵ֥כּי֣ת ְהיֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,בתפקיד
קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן ממחיה בשאת למחיה בשאר המראות הטמאים.

לימוד לאחריו[ :ספרא תזריע פרשה ג פרק א] (ב) (וי' תז' יג,ט) ֵ֥כּי֣ת ְהיֶ ֶ֖ה֣מן הדיבר (הח"ח :משעה שנאמרה הפרשה זו) ואילךְ ,בּאָ ָד֑ם,
להביא את הבא בכולו לבן,
(המגיע לראיה הראשונה ע"י הכהן והוא כולו לבן) שתהא המחייה מטמאתו,

(נסיון להוכיח זאת בקל וחומר ממראה טמא בחלק מן העור במקום מהכתוב) והלא דין הוא בהרת קטנה מחיה מטמאתה בהרת גדולה לא כל שכן,

(דחיית הק"ו ) לא אם אמרת בבהרת קטנה שהוא סימן (הכוונה מראה) טומאה ,תאמר בבהרת גדולה שאינו סימן (הכוונה מראה)
טומאה( ,כנאמר בפסוק (יג,יג) שהפורח בכל הגוף טהור הוא)
הואיל ואינה סימן (הכוונה מראה) טומאה ,לא תהא מחיה מטמאתה (לכן אולי פריחה בכל הגוף גם לא תטמא אם תהיה בה מחיה בשעת
הראיה הראשונה) ,ת"ל ְבּאָ ָד֑ם להביא את הבא בכולו לבן שתהא מחיה (יג,י) מטמאתה.
הלימוד לאחריו המרומז בטעמי המלים [ט]֣֣נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ ת נדרש ב[-תו"כ פ"ג פ"א] (ב) ומלמד כי המחיה המוזכרת אחריו ,בפסוקים (יג,י-
יא) ,מטמאה להחליט מראה לבן שפרח (וי' תז' יג,ט) ְבּאָ ָד֑ם  ,היינו "הבא בכולו לבן" בכל גופו של אדם בתחילה לפני הראיה הראשונה,

לעומת מצב "פרח בכולו" שב(-יג,יב-יג) שהוא אחרי שהחלט לטומאה .היות כי ה"פרח בכולו" קרה אחרי שהחלט ,אם הוא ללא מחיה
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שנעלמה תחת הפריחה אז הוא מראה טהור ,יש נסיון לומר כי גם "הבא בכולו לבן" בתחילה עם מחיה הוא טהור .תו"כ מלמד ש"הבא
בכולו לבן" בתחילה ובו מחיה ,המראה טמא.
הערה :פסוק (יג,ט) ענינו "הבא בכולו לבן" עם מחיה מטמא להחליט .כאשר נושא "הבא בכולו לבן" מפותח ב(-יג,יד – יז) .לעומת
הפסוקים (יג,יב – יד) המציגים שני מצבים של "פרח בכולו" אחרי נגע קטן:
(וי' תז' יג,ט)֣ ְבּאָ ָד֑ם – אתנח מגביל את "הבא בכולו לבן בתחילה" להיות טהור רק אחרי הסגר או החלט.
הוּבֶ֖א֣אֶ ל-הַ כּ ָֽהן׃ – מלשון סביל כמו ב(-יג,ג) ,בפסוק (יג,ג) מובאים המקורות הבאים:
ָ
(וי' תז' יג,ט) וְ
הֲרן֣הַ כּ ֔הן  ,ובא לא כתיב אלא והובא דכל מאן דחמי ליה אתחייב ביה לאקרובי קמי כהנא
[תורה שלמה כג] (וי' תז' יג,ג) וְ הוּבָ א֣אֶ ל-אַ ֣
[זהר ח"ג מה] כל הרואה בעל המראה חייב להביאו אל הכהן אם לא בא אליו מעצמו.
הֲנים׃֣יכול כשם שהיא מראה כתמה (כמראה כזה
הֲרן֣הַ כּ ֔הן֣אֵ֛ וֹ֣אֶ ל-אַ ַחֵ֥ד֣מבָּ נָ ֶ֖יו֣הַ֣כּ ָֽ
[תורה שלמה כה] (וי' תז' יג,ג) וְ הוּבָ א֣אֶ ל-אַ ֣

וכזה ראיתי מגופי והחכם סומך על זה להורות לה) ,כן תהא [מראה] מראות נגעים [שיראה להכהן דוגמת מראה כזה אם הוא טמא או
טהור] תלמוד לומר והוב א אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים (שצריך שיביא הנגע בעצמה ולהראות לכהן ולא מדוגמת
המראה ,וגזירת הכתוב הוא ,פנ"מ)( .ירושלמי נדה פ"ב ה"ז)

הוּבֶ֖א – טפחא ללא מרכא ,בתפקיד רבוי לא מוגבל ללמד כ[-זהר ח"ג מה] כל הרואה בעל המראה חייב להביאו אל הכהן אם
ָ
(וי' תז' יג,ט) וְ
הוּבא֣אֶ ל-הַ כּ ָֽהן והלוא הוא מביא עצמו ,היה
ָ ֶ֖
לא בא אליו מעצמו .וכן מובא ב[-תורה שלמה נה] (כתב יד מדרש החפץ) (וי' תז' יג,ט) וְ
ראוי לומר ובא ,אלא הכל בסיוע (כל אחד מישראל אמור לסייע).
(וי' תז' יג,ט) ְבּאָ ָד֑ם– אתנח כמגביל ,ללמד כ[-פנ"מ ירושלמי נדה פ"ב ה"ז] שצריך שיביא הנגע בעצמה ולהראות לכהן ולא מדוגמת
המראה (בהבדל ממראות נידה שמביאים עד לחכם).

ועוד פתרון [בבלי סנהדרין קא,א] והלוחש על המכה וכו' .אמר רבי יוחנן :וברוקק בה ,לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה.

איתמר ,רב אמר :אפילו נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ ת[( .יד רמה] – דהוי סימנא בישא) רבי חנינא אמר :אפילו ויקרא אל משה ([יד רמה] – שאין בו שם
ואין בו סימן רע).

[רש"י סנה' קא,א] וברוקק  -שכן דרך מלחשים לרקק קודם הלחש ,ואסור להזכיר פסוק על הלחישה ,ויש לחשים שדרכן לרקק
אחריהם ואומר אותן בלשון לעז ומזכירין להם שם בלשון לעז ואמר לי רבי דמותר ,דאין אסור אלא לוחש אחר הרקיקה דנראה
שמזכיר השם על הרקיקה ,ועוד ,לא נאסר אלא בלשון הקודש אבל בלעז לא.
ת֣כּי֣
ֵ֥֣
אפילו (יג,ט) נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ ת֣ -אפילו לוחש (אחרי (הרקיקה) ) האי קרא דלית ביה שם שמים על הרקיקה ,שקורא (וי' תז' יג,ט)֣נֶ ָֽ֣֖גַע֣צָ ַ ֔רעַ
הוּבֶ֖א֣אֶ ל-הַ כּ ָֽהן׃ ,לשם רפואה  -אין לו חלק לעולם הבא.
ָ
ֶ֖ה֣בּאָ ָד֑ם֣וְ
ְ
ת ְהיֶ
אפשר כי (יג,ט) ֵ֥כּי֣ת ְהיֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,יתור לרבות שימוש בפסוק ללחישה על מכה לרפואה וטעם מלת ְבּאָ ָד֑ם֣– אתנח מגביל
האיסור לעושה כך אחר רקיקה ,וכן הגבלת האיסור ללשון הקודש.

ֵ֥ר֣חי֣בַּ ְשׂ ָֽאת׃ ֣
֑ן֣וּמ ְחיַ ֵ֛ת֣בָּ ָשׂ ַ ֶ֖
֤ה֣שׂאתְ -לבָ נָה֣בָּ ע֔ וֹר֣וְ ֕היא֣הָ ְפ ָכֶ֖ה֣שׂעָ ֣ר֣לָ ָב ָֽ
ויקרא תזריע יג,י :וְ ָר ָא ֣ה֣הַ כּ ֗הן֣וְ הנּ ְ

[תו"כ פ"ג פ"א] (ג) (יג,י) [וְ ָר ָא֣ה֣הַ כּ ֗הן] קראו לו לראות נגע אחד (בתחילה) וצמח בו נגע אחר (לפני שהכהן קבע משהו) מניין שהוא זקוק
֤ה֣שׂאת  ...וְ ֕היא֣הָ ְפ ָכֶ֖ה֣שהפכתו (כולה) ֕היא ,לא שהפכתו חבירתה( .ד) זהו שער פקידה
לו ,ת"ל (וי' תז' יג,י) וְ ָר ָא ֣ה֣הַ כּ ֗הן֣וְ הנּ ְ
שעקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרים ,אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא טהור ,איזהו שער פקידה מי שהיתה בו בהרת
ובה שת י שערו' הלך ממנו כחצי גריס והניח לשיער לבן במקום הבהרת וחזר ,אמרו לו כשם שביטלו דברי עקביא אף כך דבריך אינו
מקויימים( .ה) (יג,י) ֕היא֣הָ ְפ ָכֶ֖ה֣ שהפכתו כולה ,ולא שהפכתו מקצתה ,כיצד בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות ונולדה בהרת כחצי
גריס ובה שערה אחת הרי זה להסגיר( .ו) וְ ֕היא הָ ְפ ָכֶ֖ה שהפך כולה את כולו לא שהפכה כלה את מקצתה כיצד בהרת כחצי גריס ובה שערה
אחת נולדה בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת הרי זו להסגיר בהרת כחצי גריס ואין בה כלום ונולדה בהרת כחצי גריס ובה שתי שערות הרי זו
להחליט מפני שהפכתו הבהרת (לשער ללבן).
[תו"כ פ"ג פ"א] (ג) (יג,י) [וְ ָר ָא֣ה֣הַ כּ ֗הן] קראו לו לראות נגע אחד וצמח בו נגע אחר מניין שהוא זקוק לו ,ת"ל וְ ָר ָא ֣ה֣הַ כּ ֗הן֣וְ הנּ ֤ה֣
וְ ָר ָא ֣ה֣הַ כּ ֗הן – מונח רביע ,ראה הסבר לעיל ב(-יג,ג) בשיעורי נגע.
ְשׂאת
֤ה֣שׂאתְ -לבָ נָה֣בָּ ֔עוֹר – [החפץ חיים] מסביר שקודם שהסגירו או החליטו ,צמח בו נגע חדש .וממלת וְ הנּ ֤ה֣משמע שנתהוה
הסבר ל-וְ הנּ ְ

דבר חדש לעיניו[ .התוה"מ עא] מסביר שאותו נגע השתנה לנגע אחר .ב(-יג,ג) נדרש שאם יש שני נגעים בתחילה אז הכהן רואה את
לבָ נָה֣בָּ ע֔ וֹר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,אחת כפשוטה
֤ה֣שׂאתְ֣ -
כולם .ב(-יג,י) מתחדש כנ"ל( .יג,י) וְ הנּ ְ
העוסקת במראה כגריס וסימני טומאה בו והכהן יחליט מראה זה.
אפשר כי הדרשה השניה מהפכת מהפשט כמרומז בטעם במלת וְ הנּ ֤ה – מהפך ,מחדשת ומלמדת ע"פ [הח"ח] כי אף-על-פי שהכהן הגיע
לבחון נגע אחד וקודם שהסגירו או החליטו צמח בו נגע אחר ,או ע"פ [התוה"מ] הנגע עצמו השתנה ,בכל מקרה הכהן יפסוק על כל
הנגעים שלפניו.
ָה – מקף כבורר בין משמע ממש נשא מעל עור הבשר שסביבו ובין משמע רק נראה כנשא (רא"ם פירש לבן המראה נשא
(יג,י) ְשׂאתְ -לבָ נ ֣
מעל לבן הבהרת ,אבל בממשות העור מקומם שוה בגובהו לעור סביבתם ) וזה מקביל ל(-וי' תז' יג,ד) ְׁואִּם־בהרת ְׁל ָׁב ָׁ֨נה מקף כבורר בין
משמע ממש (וי' תז' יג,ג) ּומ ְׁר ֵ ֤אה הנגע עָׁמק מֵע֣ ֹור ְׁבשָׁר֔ ֹו שסביבו ובין משמע רק נראה עמוק
[רבי אליהו מזרחי] (וי' תז' יג,י) (וי' תז' יג,ג) ּומ ְׁר ֵ ֤אה הנגע עָׁמק מֵע֣ ֹור ְׁבשָׁר֔ ֹו כל מראה לבן עמוק הוא ,כמראה חמה העמוקה מן הצל .בתורת
כהנים .לא שהיה בשרו שוקע ,שהרי כתוב "ומראה הנגע עמוק" .ותניא בתורת כהנים" :מראהו עמוק ,ואין ממשו עמוק" אלא שמראהו,
מתוך לבנינותו ,נראה שהוא עמוק מן העור ,כמ ראה החמה שנראת עמוקה מן הצל .ומפני שהבהרת עזה כשלג ,ואין מראה יותר לבן ממנה,
נקראת בהרת ,מלשון (איוב לז ,כא) "בהיר הוא בשחקים" .וגם נאמר בה (פסוק ל  -לא) "מראהו עמוק מן העור" ,כמראה חמה העמוקה מן
הצל .אבל השאת אף על פי שגם היא לבנה ,כדכתיב (פסוק י) "שאת לבנה" ,וכתיב (פסוק כ) "והנה מרא ָׁה שפל מן העור" ,מכל מקום כיון
שלבנינותה למטה מלבנינות הבהרת ,שהבהרת עזה כשלג והשאת כצמר לבן ,נקראת שאת מענין הגבהה ,בתורת כהנים ,מפני שאף על פי
שהיא לבנה אצל העור ,אינה לבנה אצל הבהרת ,ותהיה הבהרת נראת עמוקה מן השאת ,והשאת גבוהה ממנה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.9
4.10

ויקרא מצרע יד,א (התש"פ) (אין)
ויקרא מצרע טז,א (התשפ"א)(אין)

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.11

ויקרא אחרי מות טז,א (התש"פ)

'֣לכַ פּ֣ר֣עָ ָל ֑יו ֣
ָאזל֣ ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ ְ
עז ֔
גּוֹרל֣לַ ֲ
לה֣עָ ָל֤יו֣הַ ָ
ויקרא אח"מ טז,י :וְ הַ שָּׂ ֗עיר֣אֲשֶׁ ר ֣֩עָ ֨ ָ
עזָאז ֶ֖ל֣הַ מּ ְד ָ ָֽבּ ָרה׃ ֣
֣ ְלשַׁ ַלֵּ֥ח֣אתֵ֛ וֹ֣לַ ֲ

משניות ב – ה של [משנה שבועות פ"א] עוסקות בכפרה שמביאים שעירי ראשי חדשים ומועדות על ביאת מקדש וקדשיו בטומאה בידיעה
ובהעלם ידיעה.
הסיפא של [משנה שבועות פ"א,מ"ו] מלמדת ששעיר המשתלח מכפר על עבירות ,שאינן מתחום ביאת מקדש וקדשיו ,היינו רוב מצוות
התורה בין אם נעברו בידיעה ובין אם נעברו בהעלם ידיעה בשעת עשייתם.
ָאזל֣להראות ש[-משנה שבועות
עז ֔
גּוֹרל֣לַ ֲ
לה֣עָ ָל ֤יו֣הַ ָ
מטרת ההסבר של תבניות הטעמים של הכתוב (וי' אח"מ טז,י) וְ הַ שָּׂ ֗עיר֣אֲשֶׁ ר ֣֩עָ ֨ ָ
פ"א,מ"ו] היא הסבר הילכתי המתואם עם תבניות הטעמים של הכתוב הזה.
[משנה שבועות פ"א,מ"ו] [*] ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין ועל שאר עבירות שבתורה הקלות
והחמורות הזדונות והשגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה ,כריתות (טט :עונש כרת משמים על זדון בלי עדים והתראה) ו(טט :ארבע)
מיתות בית דין (טט :עם עדים והתראה) שעיר המשתלח מכפר:

[פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבועות פ"א,מ"ו] פותר את לשון הסיפא של המשנה ,ומונה ארבעה מצבים בעשיית עבירות שנסמנם

בלשונו ... :וקלות הוא קורא מצות עשה ומצות לא תעשה חוץ מלא תשא בלבד .וחמורות הם כרתות ומיתות בית דין ולא תשא שהיא
מן החמורות אף על פי שהיא לא תעשה בלבד ,וכפל אותם כדי לבארם .ואמרו השגגות והזדונות ,כלומר בין שעשה דבר מאותם
הקלות והחמורות (טט :א) בשוגג (טט :ב) או במזיד (טט :ג) ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו (טט :ד) או לא הודע ,שעיר המשתלח
מכפר ואפילו לא שב מן הקלות ,אבל החמורות שעיר עם התשובה מכפרין.

נשלב הסבר הרמב"ם עם תבניות הטעמים הבאות( :וי' אח"מ טז,י) וְ הַ שָּׂ ֗עיר֣– רביע מרמז לארבעה לימודים הקשורים לשעיר המשתלח.
ר ֩ – תרסא בתפקיד כעין מחיצה ,כאן העלם ידיעה ,עָ ֨ ָלה – קדמא בתפקיד קודם למעשה עבירה.
אֲשֶׁ ֣
(טט :א) בשוגג – העלם ידיעה קודם למעשה העבירה
(טט :ב) או במזיד – לעושה הייתה ידיעה קודם למעשה העבירה אבל לא הגיע לכפרה ע"י עונש בית דין
(טט :ג) ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו – אחרי המעשה העבירה אבל לא הביא כפרה
(טט :ד) או לא הודע – אחרי המעשה העבירה ולכן לא הביא כפרה
המשך הסבר הרמב"ם משולב עם תבנית הטעמים הבאה:
גּוֹרל֣לַ ֲעזָאז֔ל – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
(וי' אח"מ טז,י) עָ ָל֤יו֣הַ ָ
הלימודים האלו יוצא מפשט הכתוב .אפשר שזה כ[-רמב"ם פירוש המשנה] (למוד א) שעיר המשתלח מכפר ואפילו לא שב מן
הקלות ,והחמורות שעיר עם התשובה מכפרין
ָאזל מדבר על ההגרלה שבה נקבע שעיר חטאת לה' ושעיר לעזאזל.
עז ֔
גּוֹרל֣לַ ֲ
לה֣עָ ָל ֤יו֣הַ ָ
(למוד ב) משמע פשט הכתוב (וי' אח"מ טז,י) עָ ֨ ָ
נאמר ב[-בבלי יומא מ,ב] (וי' אח"מ טז,י) ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ ' ְלכַ פּ ֣ר֣עָ ָל ֑יו ,עד מתי יהיה (המשתלח) זקוק לעמוד חי  -עד שעת מתן דמו

של חבירו (מלבי"ם :שכך יעזור בכפרה שמביא המשתלח) ,דברי רבי יהודה .רבי שמעון אומר :עד שעת וידוי דברים.
פירש [רש"י מסכת יומא מ,ב] (וי' אח"מ טז,י) ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י  -על כרחך ,ללמדנו שאם מת אתה צריך להביא אחר,

ל– מהפך פשטא מוציא מהפשט של ההגרלה שכבר נערכה ,ומלמד על
גּוֹר ֣
איך יביא אחר? אפשר שתבנית הטעמים כאן עָ ָל֤יו֣הַ ָ
גּוֹר ֣ל – קדמא יקשרו בין השעיר שנשאר חי מהזוג הקודם ובין שעיר אחר שיקבע
֤יו֣ה ָ
ַ
לה֣עָ ָל
הגרלה חדשה שבה (וי' אח"מ טז,י) עָ ֨ ָ
ָאזל – קדמא מהפך פשטא בתפקיד כעין מדות
עז ֔
גּוֹרל֣לַ ֲ
בהגרלה למלא את יעוד השעיר שמת ואפשר כי (וי' אח"מ טז,י) עָ ֨ ָלה֣עָ ָל֤יו֣הַ ָ
כ"ב וכ"ג מל"ב מדות (כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו( ,כג) מדבר שהוא (טז,י) מוכיח על חבירו ,הכתוב לפניו (וי' אח"מ טז,ט)
גּוֹרל֣לַ֣ה֑ ' – אפשר שתבנית הטעמים כאן מרמזת לנאמר ב[-משנה יומא
ל ֵ֛יו֣הַ ָ ֶ֖
ֲשׁר֣עָ ָלֵ֥ה֣עָ ָ֣
יב֣אהֲרן֣אֶ ת-הַ שָּׂ ֔עיר֣א ֨ ֶ
ַ ָֽ
וְ הקְ ֤ר
פ"ו,מ"א]  ...מת אחד מהן (מהשעירים) אם עד שלא הגריל (ביניהם את יעודיהם) מת יקח (בן) זוג (יחיד) לשני ואם משהגריל מת יביא

זוג אחר (שני שעירים אחרים) ויגריל עליהם בתחלה (טעם קדמא כמו בהגרלה הקודמת) ויאמר אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל
לשם יתקיים תחתיו ואם של עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו
לנדבה שאין חטאת צבור מתה  ...שני השעירים מגיעים ליעודיהם בהגרלה אחת או יותר וב[-רמב"ם פירוש המשנה] כתב שאין

הנותר חי מהגרלה קודמת נדחה מיעודו.
לפי דרך ההסבר שלנו נושא ההגרלה השניה מקדים את הסיבה להגרלה (וי' אח"מ טז,י) ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י – תביר אפשר בתפקיד נשבר רמז שמת.
אפשר שזה מראה שההגרלה הנוספת היא למצוה ,כמו שכתוב בסוף [תוספות] נאמר מגריל עליהם למצוה ולר' שמעון למצוה נמי לא
כיון דסבירא ליה דאינו מביא אלא אחד אין שייך בו הגרלה.
גּוֹרל֣לַ ֲעזָאז֔ל֣סיכום הסבר אגדה ותורת הסוד לשעיר המשתלח:
לה֣עָ ָל֤יו֣הַ ָ
(וי' אח"מ טז,י) וְ הַ שָּׂ ֗עיר֣אֲשֶׁ ר ֣֩עָ ֨ ָ
(וי' אח"מ טז,י) וְ הַ שָּׂ ֗עיר֣– רביע בתפקיד רובץ היינו מונחים עליו הסברים אחדים (אפשר ארבעה לימודים) הקשורים לשעיר .אפשר
שהם כלהלן (א)(ב) (עָ ֨ ָלה – קדמא מרמז כי השעיר קשור לארועים קדומים) מכפר על מעשה עוזא ועזאל [אוצר המדרשים
(אייזנשטיין) ערך מטטרון] שקטרגו לפני הבורא מה אנוש כי תזכרנו ,לא לברוא את האדם ,וכשהופלו מהשמים לעולם לימדו לדור
אנוש כשפים להוריד חמה לבנה וכוכבים ומזלות( ,ג) ומזה בני אדם עברו לע"ז (ואיבדו האמונה בבורא) (ד) בעיקרו השעיר המשתלח
לעזאזל מכפר על העריות כי עוזא ועזאל לקחו בנות אדם (אֲשֶׁ ר ֣֩– שם הטעם תרסא מרמז למחיצה ,שם הטעם תלישא מרמז לתלישת
מחיצה ,פרצו מחיצה שבין מלאכים ובין בני אדם) ,ורק כשמתודה עליו מתודה אגב על כל העונות.
אֲשֶׁ ר ֣֩– תרסא ,בתפקיד מחיצה[ ,פירוש סולם לזוהר חדש – רות ,מאמר עוזא אזאל ונעמה אות רפד] שעוזא ועזאל נתגלמו
ביסודות שבבני אדם (נתלבשו בלבוש חומר) ולא יכלו להתפשט ממנו.
ל ,יכול יהא נותנו (את קובית הגורל) על גביו
גּוֹר ֣
לה֣עָ ָל ֤יו֣הַ ָ
[ספרא אחרי מות פרשה ב פרק ב] (מ"ו) (וי' אח"מ טז,י) וְ הַ שָּׂ ֗עיר֣אֲשֶׁ ר ֣֩עָ ֨ ָ
ל ,שעלה לשמו מתוך קלפיָ ,יעֳמַ דַ -חֵ֛י֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ ' ,מה תלמוד לומר לפי שנאמר ְלשַׁ ַלֵּ֥ח֣
גּוֹר ֣
֣֩עָלה֣עָ ָל֤יו֣הַ ָ
(של השעיר) תלמוד לומר אֲשֶׁ ר ֨ ָ
אתֵ֛ וֹ֣שילוחו למיתה ,יכול שילוחו לחיים תלמוד לומר ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י֣ל ְפנ ֵ֥י֣הֶ֖ ' ְלכַ פּ ֣ר֣עָ ָל ֑יו הא כיצד עמידתו ַחֵ֛י֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ ' ,ומיתתו בצוק.
[בבלי יומא מ,ב] (וי' אח"מ טז,י) ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י֣ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ ' ְלכַ פּ֣ר֣עָ ָל ֑יו ,עד מתי יהיה (המשתלח) זקוק לעמוד חי  -עד שעת מתן דמו של חבירו
(מלבי"ם :ממלת עָ ָל ֑יו לומד שהשעיר הפנימי יכפר על החצון פי' עוזר בכפרתו של המשתלח) ,דברי רבי יהודה .רבי שמעון אומר :עד שעת
וידוי דברים .במאי קא מיפלגי? כדתניאְ :לכַ פּ ֣ר֣ -בכפרת דמים הכתוב מדבר ,וכן הוא אומר (ויקרא אח"מ טז,כ) ְׁו ִּכלָׁה מִּכ ֵ ֣פר את־ה ֔קדש,
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מה להלן (תערובת דם פר כ"ג ודם שעיר לה') בכפרת דמים  -אף כאן בכפרת דמים (דם שעיר לה') ,דברי רבי יהודה .רבי שמעון אומר:
אח"מ טז,י) ְלכַ פּ֣ר֣עָ ָל ֑יו  -בכפרת דברים (בודוי כ"ג על שעיר המשתלח) הכתוב מדבר.
[רש"י מסכת יומא מ,ב] (וי' אח"מ טז,י) ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י  -על כרחך ,ללמדנו שאם מת אתה צריך להביא אחר ,דאי לא  -למאי אתא ,אם תאמר
שלא ישלחנו עד לאחר מתן דמים  -ליכתוב יעמד לפני ה' לכפר עליוַ ,חֵ֛י למה לי ,אלא ,שאם מת  -צריך להביא אחר.
(וי'

ועד מתי הזקיקו להיות ַחֵ֛י עד שעת מתן דמים של חבירו  -דכתיב ְלכַ֣פּ֣ר֣עד שיכפר בדמו של חבירו ,אבל משעת מתן דמים ואילך,
אף על פי שעדיין לא התודה לפי סדר המקראות (וי' אח"מ טז,כ) ְׁו ִּכלָׁה מִּכ ֵפ֣ר וגו' (וי' אח"מ טז,כא) ְׁוס ָׁ֨מְך ַאה ֲַּ֜רן וגו' ,אם מת אין צריך אחר,
אלמא :וידוי לא מיעכב.
ר' שמעון אומר כו'  -כדפריש טעמא לקמ ן ,ואני שמעתי :ואזדו לטעמייהו בהגרלה מיעכבא ולא מיעכבא ,ואי אפשר להעמידה.
וכן הוא אומר (וי' אח"מ טז,כ) ְׁו ִּכלָׁה מִּכ ֵפ֣ר את־ה ֔קדש  -הוא מתן דמים( ,וי' אח"מ טז,כ) ְׁו ִּה ְׁק ִּ ֖ריב את־השּׂ ִָּׁע֥יר ה ָׁחֽי - :עד כאן צריך להיות חי.
ְלכַ פּ֣ר֣עָ ָל ֑יו  -בכפרה המוטלת עליו הכתוב מדבר ,והוא הוידוי.

(וי' אח"מ טז,י) ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י – מקף כבורר בין דעת ר' יהודה שהשעיר המשתלח זקוק לעמוד חי עד כפרת דמים של השעיר לה' ,ובין דעת
ר' שמעון שהשעיר המשתלח זקוק לעמוד חי עד כפרת דברים של כ"ג על ישראל[ .חידושי הריטב"א] לר'יהודה דוידוי אינו מעכב

ולרבי שמעון מוקים לה בוידוי משום דסבירא ליה וידוי מעכב,

(וי' אח"מ טז,י) ַחֵ֛י – תביר מחלק חיותו ,לדעת ר' יהודה עד שעת מתן דמו של השעיר שעלה בגורל לה' ועמד לפני ה'; לדעת ר' שמעון
עד כפרת דברים של כ"ג על ישראל בווידוי על השעיר המשתלח .אח"כ יכול למות גם בלי שלוח.
[רש"י] בחומש פירש ( -וי' אח"מ טז,י) ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י .כמו יועמד חי על ידי אחרים[ ,שפת''ח] לפי שנאמר יעמד ואין עמידה אלא מחיים א''כ

מה תלמוד לומר חי כו'

שמעתי מסבירים (ולא מצאתי מקור ) שסיבה שזקוק להיות מועמד ע"י אחרים מרומז בטעם תביר של ָיעֳמַ֣דַ -חֵ֛י – כממעט ומרמז כי
המעמד של יום הכפורים והגורל שנפל עליו לשלחו לעזאזל ממעט מחיותו עד כדי שעלול למות עוד לפני שלחוהו.
ל ְפנֵ֥י֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא ,יתור לרבות מרחק כי עומד בשער ניקנור (כגון פי' [לקח טוב] ל(-טז,ז)  ...מעמידו בשערי ניקנור אחוריהן
למזרח ופניהם למערב) ,ולא לפני ההיכל.
מֹועד וְׁאת־ה ִּמז ֵ ְׁ֑בח ְׁו ִּהק ִּ ְׁ֖ריב את־השּׂ ִָּׁע֥יר ה ָׁחֽי:
ת־אהל ֵ ֖
(ויקרא אח"מ טז,כ) ְׁו ִּכלָׁה מִּכ ֵפ֣ר את־ה ֔קדש וְׁא ֥
(ספרא  ...מ"ז) עד מתי הוא זקוק להיות חי [עד מתן דמו של חבירו דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר עד עת וידוי]ְ ,לכַ פּ֣ר ,עד
מֹועד וְׁאת־ה ִּמז ֵ ְׁ֑בח דברי רבי יהודה ([בבלי יומא מ,ב] כפרת דמים ) ,רבי
ת־אהל ֵ ֖
שיכפר שנאמר (ויקרא אח"מ טז,כ) ְׁו ִּכלָׁה מִּכ ֵפ֣ר את־ה ֔קדש וְׁא ֥
לשַׁ ַלֵּ֥ח֣אתֵ֛ וֹ ,שאם נשפך הדם ימות המשתלח ,מת
שמעון אומר ְלכַ פּ֣ר֣עָ ָל ֑יו כפרה שהיא בגופו ([בבלי יומא מ,ב] כפרת דברים )ְ֣ ,
המשתלח ישפך הדם.
(ויקרא אח"מ טז,י) ְלכַ פּ֣ר֣עָ ָל ֑יו – מונח מרבה ,אתנח מגביל( ,ספרא  ...מ"ז) להשתדל לרבות זמן חיות השעיר המשתלח עד שהושגה
לר' יהודה כפרת דמים ולר' שמעון כפרת דברים.
(ויקרא אח"מ טז,י) ְלשַׁ ַלֵּ֥ח֣אתֵ֛ וֹ֣לַ ֲעזָאז ֶ֖ל – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא.
(ספרא  ...מ"ז)  ,שאם נשפך הדם ימות המשתלח ,מת המשתלח ישפך הדם .השעיר המשתלח יכול למות לר' יהודה אחרי כפרת
דמים ולר' שמעון אחרי כפרת דברים ולא חייב למות במדבר בדחיפה מההר.
כפרת דברים [רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ,ה"ו]

זה שנאמר בתורה וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל ,מפי השמועה למדו שזה וידוי דברים ,נמצאת למד שהוא מתודה ביום זה
שלשה וידויים ,אחד על ידי עצמו תחילה ,וידוי שני על ידי עצמו עם שאר הכהנים ,ושניהם על פר החטאת אשר לו ,והוידוי שלישי על ידי כל
ישראל על שעיר המשתלח  ,ומזכיר את השם בכל וידוי מהן שלש פעמים ,כיצד הוא אומר אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך אנא השם
כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי וכו' שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'
תטהרו ,הרי שלש פעמים הזכיר את השם ,וכן בכל וידוי מהן ,וכשהוא נותן את הגורל על שעיר החטאת אומר להשם חטאת ,נמצא מזכיר את
השם ביום זה עשר פעמים ,ובכולם הוא מזכיר ככתבו שהוא השם המפורש ,בראשונה היה מגביה את קולו בשם ,כיון שרבו פרוצין חזרו
לאומ רו בקול נמוך ומבליעו בנעימות עד שלא יכירו בו אפילו חביריו הכהנים.
ל־ארץ גְׁז ָׁ ֵ֑רה ְׁושִּל֥ח את־השּׂ ִּ ָׁ֖עיר במִּדְׁ בָׁ ֽר:
(ויקרא אח"מ טז,כב) ְׁונָׁ ֨ ָׁ
שא השּׂ ִָּׁע֥יר עָׁלָׁ ֛יו את־כָׁל־עֲֹונ ָׁ ֖תם א ֣
בּ ָרה ,ומנין שיהיה בצוק תלמוד לומר (ויקרא אח"מ
עזָאז ֶ֖ל֣למקום הקשה בהרים ,יכול ביישוב תלמוד לומר הַ מּ ְד ָ ָֽ
(ספרא  ...מ"ח) לַ ֲ
ל־ארץ גְׁז ָׁ ֵ֑רה.
טז,כב) א ֣
[תו''כ] מה ת''ל לפי שנא' (וי' אח"מ טז,כא) ְלשַׁ ַלֵּ֥ח֣אתֵ֛ וֹ֣לַ ֲעזָאז ֶ֖ל֣ ואיני יודע שילוחו אם למיתה אם לחיים לכך נא' ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י֣עד

שישתלח מכאן ששליחותו למיתה.
[רש''י] (וי' אח"מ טז,ח)  -לַ ֲעזָאזָֽל  -הוא הר עז וקשה צוק גבוה שנאמר ארץ גזרה חתוכה

(ויקרא אח"מ טז,י) הַ מּ ְד ָ ָֽבּ ָרה – סלוק כמגביל למקום צוק קשה בהרים ,הַ מּ ְד ָ ָֽבּ ָרה – סלוק כמגביל לשלחו למדבר שהוא ,כ[-ת''י]
דבמדברא דצוק הוא בית חרורי  -מדבר צוקים חדים בלבד ולא מדבר אחר.
[אור החיים]  -שלא יתודה עליו תיכף ומיד כשיעלה הגורל אלא יניחו חי פי' לצד כי בחינת הרע נקראת מת ועל שמה יקרא הגוף

בלא נשמה מת להיות ששולטת בו בחינת הטומאה הנקראת מת ,והשעיר לעזאזל כשמתודה הכהן עליו ונותן עליו כל העונות
והפשעים וכו' הנה הוא מת כל ול מכל מיני מיתות וצוה האדון שלא יעשהו מת אלא ָיעֳמַ דַ -חֵ֛י ולזה
ָשׂא֣הַ שָּׂ עֵ֥יר֣עָ ָלֵ֛יו ,כי מתחלה קודם שהתודה
ַדּה֣וגו' (וי' אח"מ טז,כב) וְ נ ָ֣֨
יר֣הַ חַ ֣י֣וְ ה ְתו ָ֣֣
על֣ ֣ראשׁ֣הַ שָּׂ ע ֣
מְך֣אַ ה ֲִׁ֜רן וגו' ַ֣֨
אח"מ טז,כא) וְ סָ ַ֣֨
קראו חי ו אח''כ אמר השעיר ולא הזכיר החי לומר שאחר שהתודה עליו אינו חי שכבר כחות של מיתה ירדו עליו ותמצא שצוה ה'
שהמשלחו טמא ויכבס בגדיו ורחץ בשרו במים כדין טמא מת.
תמצא כשאומר עוד אח''כ (וי'

יר֣הַ חַ ֣י – זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין ,ע''פ [רמב''ם] ו[-אור החיים] מוסיף חיות לשעיר שיעמד
(וי' אח"מ טז,כא) הַ שָּׂ ע ֣
חי ,כלומר שימשיך להתקיים בשעת כפרת הדם ע''י השעיר הפנימי ועד סיום הוידוי של כ''ג עליו ,כי מרגע נפילת הגורל עליו הוא
בבחינת מת ואם ימות יצטרכו להביא זוג אחר .אחרי הוידוי יכול למות ואז יצא חובת השילוח.
יר֣הַ חַ ֣י  -זרקא סגול ,שני אופני מיתה  -מת מעצמו אחרי הוידוי של כ''ג עליו ,ואם לא מת שילוח לעזאזל.
(וי' אח"מ טז,כא) הַ שָּׂ ע ֣
(דב' תצא כב,כד) ּוסְׁקל ְׁ֨תם א ָׁת֥ם ָׁב ֲא ָׁבנִּים (נערה המאורסה שלא צעקה בעיר ובועלה) לסקילה שני אופנים  -קודם הפלת הנסקל מבית
הסקילה ,אם לא מת עדיין אח''כ הפלת האבן עליו ע''י העדים ואם עדיין לא מת רגימה ע''י העם שזה אופן נוסף של הפלת אבן.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.12

ויקרא אחרי מות טז,א (התשפ"א)

ת֣ק ְדמָ ה֣ ֣
ֹ֧ה֣באֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶר ֑
ְ
ויקרא אחרי -מות טז,יד :וְ לָ קַ ח֣מ ַדּ֣ם֣הַ ֔ ָפּר֣וְ הזָּ
ם֣בּאֶ ְצבָּ ָֽעוֹ׃
וְ ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת֣יַזֶּ ֹ֧ה֣שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים֣מ֣ן-הַ ָ ֶ֖דּ ְ
(טז,יד) וְ ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה לימודים .וכאן נרחיב על שני לימודים שלא הורחבו עד כאן.
(לימוד א) (טז,יד) יַזֶּ ֹ֧ה שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים֣מן-הַ ָ ֶ֖דּם – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה,
כהסבר [החפץ חיים (הח"ח)] (יג=יד) ד"א (טז,יד) עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת֣ק ְ֑דמָ ה '.פי' דמפשטיה דקרא מוכח דהיה צריך להזות אחת למעלה

על הכפורת ושבע למטה וגו' כנכתב לעיל.
(טז,יד) שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים – מקף כבורר משמע מלת (טז,יד) ְפּעָ ֵ֛מים כלשון מנין שצריך למנות ,כמוסבר להלן .ולא רק במשמע שזה קרה פעמים
אחדות( .טז,יד) מן-הַ ָ ֶ֖דּם – מקף כבורר משמע מלת (טז,יד) הַ ָ ֶ֖דּם שצריך כל פעם לנקות הדם הקודם שבעצבעו ולטבול אצבעו בדם שבכלי,
ולא שיהיה באצבעו דם מטבילה קודמת ומוסיף עליו.
[תורה שלמה] [ספרא אח"מ (סוף) פרשתא ב תחילת פרק ג] (מט"ו) (לימוד ב) (טז,יד) ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת֣יַזֶּ ֹ֧ה֣שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים֣לא שבע
הסבר [הח"ח]( :טז,יד) ולא שבע טיפין .דיזה ז' פעמים משמע שבכל פעם צריך שיהיה שיעור הזאה ולא טיפה .שֶׁ בַ ע-
טיפים,

ְפּעָ ֵ֛מים שיהא מונה שבע פעמים .פי' מדלא כתיב שבע הזאות אלא (טז,יד) ְפּעָ ֵ֛מים֣ הוא לשון מנין וש"מ דצריך למנות .הרי אחת
ושבע .פי' דבעניננו צריך הזאות אחת למעלה ושבע למטה ולא כמו בפר כהן משיח דצריך רק שבע לחוד וכדאיתא לעיל בויקרא
דחובה פרשה ג' הלכה ט' והכא לעיכובא כל אלו הזאות (ועיין ברש"י בחומש משמע קצת ג"כ שהוא מפרש כדברינו) ולענין דצריך
למנות האחת שלמעלה עם כל אחת לא נזכר בברייתא ואפשר דס"ל כדעת ר' אלעזר בגמרא דהוא רק תקנת חז"ל.
מים הרי אחת ושבע .הסבר [התוה"מ = מלבי"ם לח] :וְ ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת֣יַזֶּ ֹ֧ה֣
[ספרא שם] (לימוד ג) שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים שיהא מונה שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛
שֶׁ֣בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים .פי' ר' יוחנן ביומא (דף נה) שממה שכפל פעל יזה ( ְוהזָּ ֹ֧ה  ...יַזֶּ ֹ֧ה) למד שימנה הזי' ראשונה עם כאו"א ,ר"ל שא"ל (שאפשר
לומר) שלכן אמר שנית יזה .לבל נפרש והזה על הכפורת ולפני הכפורת שבע פעמים .שבשני המקומות יזה שבע פעמים .שהלא הי'
יכול לכתב ושבע פעמים לפני הכפורת ונדע שרק לפני הכפורת יזה שבע ולא יצטרך לכפל פעל יזה .רק שאז אם יקדים המספר יהי'
֣י֣הכַּ ֗פּ ֶרת֣יַזֶּ ֹ֧ה֣שֶׁ ַבע -
עקר החלוקה מצד המספר ר"ל אחד יזה למעלה ושבע למטה ,אבל במה שהקדים לפני הכפורת אל המספר ( ְול ְפנ ַ
ְפּעָ ֵ֛מים) עיקר החלוקה מצד המקומות לא מצד המספר ,כי הוא מונה שנית מספר אחת גם עם (טט :כל אחד מ) השבע .ואין ניגוד בין
המספרים .רק בין המקומות .וכלל בלשון שתמיד יקדים מה שהוא עקר החלוקה והניגוד בין שני המאמרים כמבואר אצלנו תמיד.
ודעת ר"א שם שהוא רק מדרבנן כדי שלא יטעה בהזאות:
(טז,יד) ְבּאֶ ְצבָּ֣ ָֽעוֹ  -סלוק כמגביל .כבר התפרש על מלה זאת במופעה הראשון בפסוק כי (טז,יד) אֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣(הראשון בפסוק) האמור כאן הימנית
המיומנת שבימין .מה חידש המופע השני? מלמדת תו"כ במשנה שלפני-כן שהראשון נלמד מהשני [ספרא אחרי מות פרשה ב תחילת
דּם֣הַ ֔ ָפּר ,נוטלו ממי שהוא ממרס בו ,וְ הזָּ ֹ֧ה ,ולא המטיף ,וְ הזָּ ֹ֧ה֣ולא הזורק( ,טז,יד) אֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣(הראשון),
פרק ג] (מי"ב) (טז,יד) וְ לָ קַ ח֣מ ַ֣֣
נאמר כאן (טז,יד) אֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣(הראשון) ונאמר להלן (טז,יד) אֶ ְצבָּ ָֽעוֹ (השני) ,מה (טז,יד) אֶ ְצבָּ ָֽעוֹ האמור להלן (השני) הימנית המיומנת שבימין
([קרבן אהרן] והוא שאצל גודל) אף (טז,יד) אֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣(הראשון) האמור כאן הימנית המיומנת שבימין.
הסבר [התוה"מ אח"מ לו] מפנה אל [מלבי"ם פרשת ויקרא (מקטע ב) ריח] (טט :בכפרת כהן משיח על שגגתו נאמר) (וי' ד,ו) אֶ ת-אֶ ְצבָּ עֶ֖ וֹ.

בכ"מ נאמר בתורה אצבעו סתם .רק ב(טהרת) מצורע (וי' מצ' יד טז(מצרע עשיר) .ושם כז(מצרע עני)) אמר וטבל הכהן את אצבעו
הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן באצבעו ומבואר שמ"ש שם שנית באצבעו הוא למותר ,ובא ללמד שכמו
שאצבעו הנאמר שם הוא הימנית כן אצבע שנאמר בכ"מ הוא הימנית .כן אמר בספרא כאן ובפ' אחרי (פ"ג מי"א ובפ' מצורע פ"ג
מ"ח ובספרי פסקא קכג ובגמ') .ר"ל שמזה ידעינן שלכן סתמה התורה בכ"מ משום דאצבעו הנאמר סתם הוא הימיני .לבד במצורע
הוצרך לבאר זאת .כי שם אמר ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית (שמפ' בספרא שם שיוצק על כף כהן אחר (טט :או
על כפו השמאלית של היוצק)) ,ועז"א וטבל הכהן (טט :המטהר את המצרע) את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית (טט :של
הכהן המחזיק את השמן בכפו (כהן אחר או הוא עצמו))  .שבזה אם לא יכתב הימנית נטעה שטובל השמאלית ,מכף הכהן השמאלית ,כדומה
לו שמאל מן השמאל ,לכן באר הימנית .וכפל והזה באצבעו ללמד שאצבעו סתם בכ"מ הוא הימנית .ומ"ש המיומנת שבימין .כי היה
לו לומר וטבל את אצבע ידו הימנית כמ"ש בהן ידו הימנית .שאין האצבע ימנית רק היד .ומזה מבואר שגם האצבע עצמו תהי'
המיומנת ,ר"ל האצבע הסמוכה לגודל הרגילה למלאכה ומוכנת להשתמש ,שכן שם ימין נקרא מלשון הזמנה (ימין=זמין) ,וימן ה' דג,
או מענין אשר מנה את מאכלכם .וז"ש המיומנת שבימין:
[ריט] וטבל את אצבעו בדם ,כבר בארנו (בס' ריז) שמ"ש שנית והזה מן הדם צריך ללמד שיטבול על כל הזי' (ובאח"מ נאמר (טז,יד) יַזֶּ ֹ֧ה
שֶׁ בַ ע ְ -פּעָ ֵ֛מים֣מן -הַ ָ ֶ֖דּם) .אבל עדיין הי' די ש יאמר וטבל את אצבעו והזה מן הדם .שהייתי יודע שההזי' תהי' מן הדם לא מן שיריים
שבאצבע .ופי' חז"ל שבא ללמד שיהי' בדם (שבכלי) כדי טבילה ,ופי' במנחות (דף ז) וזבחים (דף צג) דהיינו שיהי' בו בתחלה כשיעור
ז' טבילות ,שעז"א וטבל בדם שבדם הזה עצמו יטבול כל טבילותיו לא שיתן שם על כל טבילה דם אחר מחדש .ועי' במ"ל (במשנה
למלך) ה' מעה"ק (מעשה הקרבנות) פ"ד ה"ח ,ופ"ה ה"ט ,ואכמ"ל:

[רכ] והזה מן הדם .כבר בארתי (למעלה ס' מם) שיש הבדל בין לשונות זריקה והזיה ונתינה שנאמרו גבי דם .הזריקה הוא מרחוק בכח
והרבה בפעם אחד .וההזי' הוא ג"כ בכח כזריקה אבל מעט מן אצבעו או באגודת אזוב לא כזריקה שזורק מן הכלי .והנתינה הוא מעט
באצבע ובנחת .ועז"א בספרא (כאן ובפ' אחרי פ"ג מי"א) והזה ולא המטיף ר"ל בנחת .שא"כ היל"ל ונתן .והזה ולא הזורק ר"ל הרבה
בפעם אחד שא"כ היל"ל וזרק .ונמצא עוד פעל שפך גבי דם .והוא נבדל מזריקה ששופך הרבה בנחת לא מרחוק .ונבדל מנתינה
שהנתינה הוא מעט.

ָׁאל֑ית ְׁו ִּה ָׁ֨זה ִּמן־ה ֧שמן ְׁבא ְׁצבָׁע֛ ֹו ֥שבע
שּׂמ ִּ
ֲשר על־כפ֖ ֹו ה ְׁ
טהרת מצורע עשיר ויקרא מצרע יד,טזְׁ :וטָׁב֤ל הכהֵן את־א ְׁצבָׁע֣ ֹו הי ְׁ ָׁמ ִּ֔נית מִּן־ה ֕שמן א ֥
ָׁאל֑ית ֥שבע ְׁפע ִּ ָׁ֖מים ִּלפְׁנֵ ֥י הֽ':
שּׂמ ִּ
ֲשר על־כפ֖ ֹו ה ְׁ
ְׁפע ִּ ָׁ֖מים ִּלפְׁנֵ ֥י הֽ' :טהרת מצורע עני ויקרא מצרע יד,כזְׁ :ו ִּה ָׁז֤ה הכהֵן בְׁא ְׁצבָׁע֣ ֹו הי ְׁ ָׁמ ִּ֔נית ִּמן־ה ֕שמן א ֥
(וי' מצ' יד,טז,כז) הי ְׁ ָׁמ ִּ֔נית ִּמן־ה ֕שמן – זקף-קטן זקף-גדול ,בתפקיד כעין הקש (כמו הרבה זקף-קטן  ...זקף קטן בין שני קיסרים (סלוק ...
אתנח או אתנח  ...סלוק) מקיש מאצבע ימנית שליד הגודל בטהרת מצורע שאצבע הנאמר בכל מקום בתורה הוא האצבע הימנית שליד
הגודל.
כפרת כהן משיח על שגגתו ויקרא ד,וְׁ :וטָׁב֧ל הכהֵ ֛ן את-א ְׁצבָׁע֖ ֹו ב ָׁד֑ם וְׁ ִּה ָׁ֨זה מִּן-ה ֝דָׁ ם ֤שבע ְׁפ ָׁעמִּים ִּלפ ְֵׁנ֣י ה֔ ' את-פ ְֵׁנ֖י פ ָׁ֥רכת הקֽדש׃֣֣ ֣
כפרת כהן משיח על שגגתו העם ויקרא ד,יזְׁ :וטָׁב֧ל הכהֵ ֛ן א ְׁצבָׁע֖ ֹו מִּן-ה ָׁ ֑דם ְׁו ִּה ֞זָׁה ֤שבע ְׁפ ָׁעמִּים ִּלפ ְֵׁנ֣י ֔ה' ֵ ֖את פְׁנֵ ֥י הפ ָֽׁרכת׃
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ויקרא אח"מ טז,יד – טז:

ם֣בּאֶ ְצבָּ ָֽעוֹ׃ ֣
דּ ְ
מים֣מן-הַ ָ ֶ֖
ת֣ק ְדמָ ה֣וְ ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת֣יַזֶּ ֹ֧ה֣שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛
ֹ֧ה֣באֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣עַלְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶר ֑
ְ
[יד]֣וְ לָ֣קַ ח֣מ ַדּ֣ם֣הַ ֔ ָפּר֣וְ הזָּ
֤יר֣החַ טָּ את֣א ֲֶשׁ ֣ר֣לָ ֔ ָעם֣וְ הביא֣אֶ תָ -דּ ֔מוֹ֣אֶ ל-מבֶּ֖ית֣לַ פָּ ֑רכֶ ת֣ ֣
ַ ָֽ
[טו]֣וְ שָׁ ֞ ַחט֣אֶ תְ -שׂע
֣ל ַד֣ם֣הַ ֔ ָפּר֣וְ הזָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ֣עַ ל-הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת֣וְ ל ְפנֵ֥י֣הַ כַּ ָֽפּ ֶרת׃ ֣
עָשׂ ֣ה֣אֶ תָ -דּ ֗מוֹ֣כַּ֣א ֲֶשׁ֤ר֣עָשָׂ ה ְ
וְ ָ
ם֣בּתֶ֖ וְֹך֣טֻ ְמא ָ ָֽתם׃ ֣
ל֣מוֹעד֣הַ שּׁכ ֣ן֣א ֔ ָתּ ְ
֔
֣ל ֣אהֶ
את֑ם֣וְ כ֤ן֣יַ ָֽעֲשֶׂ ה ְ
ֶ֖ם֣לכָ ל-חַ טּ ָ
יה ְ
֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣וּמפּ ְשׁע ֶ
[טז]֣וְ כ ֶפּ֣ר֣עַל-הַ ֗קּ ֶדשׁ֣מטֻּ ְמאת ְ
ֲשׁר֣ל ְפנָֽי-הֶ֖ '֣וְ כ ֶפּ֣ר֣עָ ָל ֑יו֣ ֣
ָצא֣אֶ ל-הַ מּזְבֵּ֛חַ ֣א ֶ ֵ֥
ויקרא אח"מ טז,יח :וְ י ֗ ָ
וְ לָ ַ֞קח֣מ ַדּ֤ם֣הַ פָּ ר֣וּמ ַדּ֣ם֣הַ שָּׂ ֔עיר֣וְ נ ַָתֵ֛ן֣עַ ל-קַ ְרנֵ֥וֹת֣הַ מּזְבֶּ֖חַ ֣סָ ָֽביב׃ ֣

[ירושלמי יומא פ"ה ה"ד (וילנה גר' שו"ת כז ב – כח א)] [הלכה ד]  ...עירה דם הפר לתוך דם השעיר ונתן את המלא אל תוך הריקן
(וי' אח"מ טז,יח) וְ י ֗ ָָצא֣אֶ ל-הַ מּזְבֵּ֛חַ ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣ל ְפנָֽי-הֶ֖ '֣וְ כ ֶפּ֣ר֣עָ ָל ֑יו֣זה מזבח הזהב.
גמרא( ... .וי' אח"מ טז,יד) עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת֣ק ְ֑דמָ ה .יַזֶּ ֹ֧ה .שֶׁ בַ ע מה תלמוד לומר יַזֶּ ֹ֧ה כדי שתהא הזייה ראשונה נמנית עמהם (טט :וכך היה
מונה אחת ,אחת ואחת ,אחת ושתים ... ,אחת ושבע) .כתיב (וי' אח"מ טז,טו) וְ הזָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ֣עַל-הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת יכול על מצחה? ת"ל עַ לַ -הכַּ ֶ֖פּ ֶרת֣וְ ל ְפנֵ֥י֣
ַהכַּ ָֽפּ ֶרת .רבי זעירה אמר צריך שיהא נוגע ,ר' שמואל בר רב יצחק אמר אינו צריך שיהא נוגע .אמר ר' בון בר חייה טעמא דר' שמואל
בר רב יצחק (וי' אח"מ טז,טו) וְ הזָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ֣עַל-הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת וְ ל ְפנֵ֥י֣הַ כַּ ָֽפּ ֶרת .מה כפרת שנאמר להלן (טט( :וי' אח"מ טז,יד) הזאת דם הפר) על
מצחה (מחצה) (טט( :טז,יד) עַ לְ -פּנֵ֥י) לא על גגה ואינו צריך שיהא נוגע אף כפורת שנאמר כאן (טט( :וי' אח"מ טז,טו) הזאת דם שעיר) על
מחצה (מצחה) (טט( :טז,טו) עַ ל -הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת) לא על גגה ואינו צריך שיהא נוגע.

(טז,יד) עַ לְ -פּנֵ֥י – בהזאת דם פר החטאת הפנימי בקדש הקדשים ,טעם מקף כבורר בין משמע מעל כאן גג הכפורת ובין משמע בסמוך
כאן בסמוך לכיוון מזרח ,וכן (טז,טו) עַ ל-הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת – בהזאת דם שעי ר החטאת הפנימי בקדש הקדשים ,טעם מקף כבורר בין משמע מעל
כאן גג הכפורת ובין משמע בסמוך כאן בסמוך לכיוון מזרח.
(טז,טו) וְ ל ְפנֵ֥י֣הַ כַּ ָֽפּ ֶרת – מרכא סלוק ,מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות בשתי ההזאות כ-אמר ר' בון בר חייה טעמא
דר' שמואל בר רב יצחק  ...לא על גגה ואינו צריך שיהא נוגע.

(וי' אח"מ טז,טו) וְ עָ ָשׂ֣ה֣אֶ תָ -דּ ֗מוֹ – מונח רביע ,לפי תוכן הפסוק מוצע להסביר כמו שהוסבר ב(-טז,יד) וְ ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת – מונח רביע,
ֹ֧ה֣באֶ ְצבָּ֣עֵ֛ וֹ֣עַלְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת ֑ק ְדמָ ה .
ְ
בתפקיד לפחות ארבעה לימודים .מוצע לומר שזה עשוי לכלול גם מה שנלמד על (טז,יד) וְ הזָּ
[החפץ חיים (הח"ח)] (הסימון יא בהח"ח=יב לעיל) (טז,יד) (טט :א) וְ הזָּ ֹ֧ה ולא המטיף .פי' בהתזה ולא שיטיף אצבעו מאליו( .טט:
ב)

וְ הזָּ ֹ֧ה ולא הזורק .פי' שלא יזרוק במזרק כדרך שעושה בעולה( .טט :ג) (טז,יד) אֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣האמור כאן הימנית המיומנת שבימין.

ת֣ק ְדמָ ה .פי' הוא מלמד לכל פני הכפורת הכתוב בכל התורה שהוא הפנים
(טט :ד) (יב=יג) כל מקום שנאמר (טז,יד) ְפּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶר ֑
הפונים למזרח ובגמרא גריס כל מקום שנאמר פני זה הפנים למזרח .לאו אפני אדם קאי אלא פני הכפורת קרוי רוח מזרחית אבל
הכהן פניו למערב( .טט :ה) (טז,יד) ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת֣יַזֶּ ֹ֧ה֣שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים֣לא שבע טיפים( ,טט :ו) שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים֣שיהא מונה שֶׁ בַ ע-
ְפּעָ ֵ֛מים֣הרי אחת ושבע.
(וי' אח"מ טז,טז) וְ כ ֶפּ֣ר֣עַל-הַ ֗קּ ֶדשׁ – מונח רביע ,חמש מתנות דמים :שניים (פר ושעיר) בקדש הקדשים ,שניים על הפרוכת (פר
ושעיר) אחד דם מעורבב של פר ושעיר על מזבח הזהב .מספר המתנות נלמד מהכתוב אפשר שהלימוד מתבנית הטעמים מונח רביע בא
לומר שצריך לכוין כנגד הקדש ,ואפשר שאם עשה שלא כסדר או חיסר הדבר מעכב.
ל֣מוֹעד – היכן מזה באהל מועד? אפשר כי הרישא (טז,טז) וְ כ ֶפּ֣ר֣עַל-הַ ֗קּ ֶדשׁ  ...מקשרת אל (ויקרא ד,ו)
֔
֣ל ֣אהֶ
(וי' אח"מ טז,טז) וְ כ֤ן֣יַ ָֽעֲשֶׂ ה ְ
ָׁשיח יח ָׁ ֱ֖טא לְׁאשְׁמ֣ת ה ָׁ ָׁ֑עם,
ְׁוטָׁב֧ל הכהֵ ֛ן את-א ְׁצבָׁע֖ ֹו ב ָׁ ֑דם ְׁו ִּה ָׁ֨זה מִּן-ה ֝דָׁ ם ֤שבע ְׁפ ָׁעמִּים ִּלפ ְֵׁנ֣י ֔ה'֣אֶ ת ְ -פּנֶ֖י֣פָּ ֵ֥רכֶ ת֣הַ ָֽקּ ֶדשׁ בקרבן (וי' ד,ג) הכ ֵה֧ן המ ִּ ֛
ומכאן ללמד במה מצינו בחזרה להזאות כהן גדול ביום הכפורים באהל מועד שמזה על הפרוכת אך ההגבלה שזה בין הבדים נלמדת בספרא
בשילוב מהזאת כהן משיח על שגגתו ומהזאת הכהן בקרבן שגגת העם (ויקרא ד,יז) ְׁוטָׁב֧ל הכהֵ ֛ן א ְׁצבָׁע֖ ֹו מִּן־ה ָׁד֑ם וְׁ ִּה ֞זָׁה ֤שבע ְׁפ ָׁעמִּים ִּלפ ְֵׁנ֣י ֔ה' ֵ ֖את
פְׁנֵ ֥י הפ ָֽׁרכת[ :ספרא ויקרא  -דבורא דחובה פרשה ג סוף פרק ג] (מ"י) (וי' ד,יז) ִּלפ ְֵׁנ֣י ה֔ ' ,יכול על כל הבית תלמוד לומר אל פְׁנֵ ֥י
הפ ָֽׁרכת או אל פְׁנֵ ֥י הפ ָֽׁרכת ,יכול אל פְׁנֵ ֥י הפ ָֽׁרכת כלה ,תלמוד לומר (ויקרא ד,ו) הַ ָֽקּ ֶדשׁ מלמד שהוא מכוון כנגד הבדים.
ההבדל בין כפרת נשיא על שגגתו וכפרת כהן משיח על שגגתו לעומת כפרת העם על שגגתו
[ירושלמי תענית פ"ב ה"א (וילנא גר' שות ח,א)] כתוב אחד אומר (וי' אח"מ טז,ב) אל־ ְׁפ ֵ֨ני הכ ַּ֜פרת וכתוב אחד אומר (ויקרא ד,ו) את-פ ְֵׁנ֖י
פ ָׁ֥רכת הקֽדש ר' אחא אמר איתפלגון ר' אבהו ורבנן חד אמר חטא הנשיא (גר' [אוצר מדרשים] הכהן המשיח ) הגדולה במקומה חטא
ְׁהֹוציא את־ה ָׁ֗פר
הציבור אין הגדולה במקומה וחורנא אמר לפי שחטאו הלמד והמלמד לפיכך יצאו לחוץ ויפרסמו על שם (ויקרא ד,כא) ו ִּ ֣
אל־מִּחּוץ ל ֽמח ֲ֔נה.

ֹ֧ה֣באֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ [ -שפת"ח ב] אינו רוצה לומר שמלת וְ הזָּ ֹ֧ה֣אחת במשמע ד-וְ הזָּ ֹ֧ה֣אינו משמע אם אחת אם יותר ,אלא
ְ
(וי' אח"מ טז,יד) וְ הזָּ
ֹ֧ה֣באֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ משמע הזאה אחת מכח גזירה שוה שנאמרו דמים למטה בשעיר ונאמרו דמים למטה בפר
ְ
רוצה לומר (וי' אח"מ טז,יד)֣וְ הזָּ
מה למטה בפר שבע אף שעיר למטה שבע וכשם שלמעלה בשעיר אחת מדכתיב (וי' אח"מ טז,טו) וְ הזָּ ֵ֥ה֣אתֵ֛ וֹ ודרשו רבותינו זכרונם
לברכה ֣אתֵ֛ וֹ מיעוטא הוא פעם אחת יזה ולא יותר .למדנו שדם השעיר דלמעלה על הכפורת אינו אלא אחת אף הזאת פר למעלה אחת
דדמים (טט :כנראה כוונתו (טז,יד) מ ַדּ֣ם֣הַ ֔ ָפּר) דמים (טט :כנראה כוונתו (טז,טו) אֶ תָ -דּ ֗מוֹ) לגזירה שוה.

(וי' אח"מ טז,טו)֣אתֵ֛ וֹ  -המלה מיעוט ,טעם תביר מיעוט ,מיעוט אחרי מיעוט מרבה ,אפשר מלמד שמזה אחת למעלה בשעיר ,ומרבה עליו
הזאה למעלה בפר
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[ירושלמי (וילנא א,א) פסחים פ"א,ה"א]

4.12.1
בדיקת חמץ
ח ֶדשׁ֣בָּ עָ ֶָֽרב֣ :
צּת֣ ֠עַ ד֣יֹ֣ום֣הָ אֶ ָחֹ֧ד֣וְ עֶ ְשׂ ֵ֛רים֣לַ ֶ֖
אכלֶ֖ וּ֣מַ ֑
שׁ֣בָּ ֔ ֶע ֶרב֣תּ ְ
עָשׂר֣יֹ֤ום֣לַ ֨ח ֶד ֣
ה ֣֩ ֨ ָ
שמות בא יב,יח :בָּ ראשׁ֣֡ן֣ ְבּאַ ְרבָּ עָ ֣
[ירושלמי (וילנא א,א) פסחים פ"א,ה"א]
[דף א עמוד א] מתני' אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה ובמה אמרו

שתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל אומרים שתי שורות

יכֶ֖ם֣מ ֶא ֶ֣רץ֣
ם֣הַ ֣֣יֹּום֣הַ ֔ ֶזּה֣הֹוצֵ֥אתי֣אֶ ת־צ ְבאֹות ֶ
צֹּות֣ ֗כּי֣ ְבּעֶ צֶ ֣
ם֣אֶ ת־הַ מַּ ֣
וּשׁמַ ְרתֶּ ֣
החיצונות שהן העליונות :גמ' כתיב (שמ' בא יב,יז) ְ
אכלֶ֖ וּ֣מַ ֑צּת֣ ֠עַ ד֣יֹ֣ום֣ ָהאֶ ָחֹ֧ד֣ ְועֶ ְשׂ ֵ֛רים֣לַ ֶ֖ח ֶדשׁ֣ ָבּ ָע ֶָֽרב .:מה אנן קיימין
שׁ֣בָּ ֔ ֶע ֶרב֣תּ ְ
שׂר֣יֹ֤ום֣לַ ֨ח ֶד ֣
ה ֣֩עָ ֨ ָ
מ ְצ ָר֑ים( .שמ' בא יב,יח) בָּ ראשׁ֣֡ן֣ ְבּאַ ְרבָּ עָ ֣
אכלוּ .ואם לומר שמתחיל בארבעה עשר והכתיב (שמ' בא יב,יח) ֠עַ ד֣
ים֣מַ צּ֣ ֹות֣תּ ֔
ע ֤ת֣יָמ ֣
אם לאכילת מצה כבר כתיב (שמ' בא יב,טו) שׁ ְב ַ֣

עֶשׂ ֵ֛רים֣לַ ֶ֖ח ֶדשׁ֣בָּ עָ ֶָֽרב .:אלא אם אינו ענין לאכילת מצה תניהו ענין לביעור חמץ.
יֹ֣ום֣הָ אֶ ָחֹ֧ד֣וְ ְ
[ירושלמי פסחים א,א] לארבעה [רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ,ה"ג]
ומדברי סופרים (טט :ע"פ הרב מיכל זילבר הי"ו דברי סופרין ברמב"ם משמעו מהתורה רק אין ידוע הכתוב) לחפש אחר החמץ במחבואות
ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו ,וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביתין החמץ בלילה מתחלת ליל ארבעה עשר לאור הנר ,מפני
שבלילה כל העם מצויין בבתיהן ואור הנר יפה לבדיקה ,ואין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר ,וכן החכם * לא יתחיל לקרות בעת
זו שמא ימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחלת זמנה.
[ירושלמי פסחים א,א] שתי [רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ,ה"ה] חור שבאמצע הבית שבין אדם לחבירו זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה
בודק עד מ קום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו ,אבל חור שבין ישראל לגוי אינו בודק כלל שמא יאמר הגוי כשפים הוא עושה לי
אלא מבטלו בלבו ודיו ,וכל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה.

[ירושלמי פסחים פ"א,ה"א (וילנה ב,ב)] כותים כל זמן שעושין מצתן עם ישראל נאמנין הן על ביעור חמץ .אם אינן עושין מצתן עם
ישראל אינן נאמנין על ביעור חמץ .א"ר יוסה הדא דתימר בבתים אבל בחצירות חשודין הן .דאינון (שאינם) דרשין (שמ' בא יב,יט) ֵ֥לא֣
יכ ֑ם֣לא בחצרותיכם.
ֶ֖א֣בּבָ תּ ֶ
ימָּ צ ְ
יכ ֑ם֣ ֣
ֶ֖א֣בּבָ תּ ֶ֣
ר֣לא֣ימָּ צ ְ
ֵ֥
ים֣שׂ ֕א
ְ
שמות בא יב,יט :שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֔מ
זְרח֣הָ ָ ָֽא ֶרץ֣ :
ֶ֖ר֣וּבאֶ ַ ֵ֥
ְ
תה֣הַ נֶּ ֤פֶ שׁ֣הַ הוא֣מע ֲַד֣ת֣י ְשׂ ָר ֔אל֣בַּ גּ
כּ֣י׀֣כָּ ל־אכ ֣ל֣מַ ְח ֗ ֶמצֶ ת֣וְ נ ְכ ְר ֞ ָ
טט :יש לומר שהכותים לא קבלו תורה שבעל-פה ,ולכן לא למדו לפי טעמי המקרא ,ולכן למדו "לא ימצא בבתיכם" כפשוטו .אבל
כאשר קוראים בטעמי המקרא אז (שמ' בא יב,יט) ֵ֥לא֣ימָּ צֶ֖א – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ועוד טעם
יכ ֑ם ובסה"כ מרחיב הבדיקה לכעין בתיכם
טפחא כפותח טפח לאפיין את הכתוב (שמ' בא יב,יט) ֵ֥לא֣ימָּ צֶ֖א בכעין הכתוב אחריו ְבּבָ תּ ֶ
היינו חצרותיכם.
יכ ֑ם – אתנח מגביל בל יראה ובל ימצא לבבתיכם שלא הושכרו לנכרי על פסח.
עיון בהגבלה הבאה מטעם אתנח במלת ְבּבָ תּ ֶ
עיין גם [בבלי פסחים ה,ב]
אשׁן֣
וא֣מיּ ְשׂ ָר ֔אל֣מיֵֹּ֥ום֣ ָהר ֶ֖
יכ ֑ם֣כּ֣י׀֣כָּ ל־אכ ֣ל֣ ָח ֗מץ֣ ְונ ְכ ְר ֞ ָתה֣ ַהנֶּ ֤פֶ שׁ֣ ַהה ֣
בּיתוּ֣ ְשּׂ ֶ֖אר֣מ ָבּתּ ֶ
אשֹׁון֣תַּ֣ ְשׁ ֵ֥֣
אכלוּ֣אַ ְ֚ך֣ ַבּיֹּ֣ום֣ ָהר ֔
ים֣ ַמצּ֣ ֹות֣תּ ֔
ע ֤ת֣יָמ ֣
שמות בא יב ,טו :שׁ ְב ַ֣
עַ ד־יֵֹ֥ום֣ ַה ְשּׁב ָֽעי֣ :
ה֣לא־יעָ ֶשׂ ֣ה֣ ָב ֔ ֶהם ֣אַ ְ֚ך֣א ֲֶשׁ ֣ר֣יאָ֣כ ֣ל֣ ְלכָ ל־ ֔ ֶנפֶ שׁ֣ ֵ֥הוּא֣ ְל ַב ֶ֖דֹּו ֣
ל־מלָ אכָ ֣
ְ
כ ֑ם֣כָּ
א־ק ֶדשׁ֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ ֶ֣
יעי֣מ ְק ָר ֶ֖
יֹּום֣ ַה ְשּׁב ֔
וּב ֣
א־ק ֶדשׁ֣ ַ
אשֹׁון֣מ ְק ָר ֔
֣
וּב֤֣יֹּום֣ ָהר
שמות בא יב ,טזַ :
יעָ ֶשֵׂ֥ה֣לָ ֶכָֽם֣ :
עֹולָֽם֣ :
יכֶ֖ם֣ ֻח ַ ֵ֥קּת֣ ָ
וּשׁ ַמ ְר ֞ ֶתּם֣אֶ ת־֣ ַהיֵֹּ֥ום֣ ַהזֶּ ֵ֛ה֣ ְלדרת ֶ
יכֶ֖ם ֣מ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ָר֑ים֣ ְ
ם֣ ַהיֹּ֣ום֣ ַה ֶ֔זּה֣הֹוצֵ֥אתי֣אֶ ת־צ ְבאֹות ֶ
צֹּות֣ ֗כּי֣ ְבּעֶ צֶ ֣
ת־ה ַמּ ֣
ַ
ם֣אֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּ ֣
שמות בא יב,יזְ :
צּת ֣ ֠עַ ד֣יֹ֣ום֣ ָהאֶ ָחֹ֧ד֣ ְועֶ ְשׂ ֵ֛רים֣לַ ֶ֖ח ֶדשׁ֣ ָבּ ָע ֶָֽרב֣ :
אכלֶ֖ וּ֣ ַמ ֑
שׁ֣ ָבּ ֔ ֶע ֶרב֣תּ ְ
ה ֣֩עָ שָׂ֨ ר֣יֹ֤ום֣לַ ֨ח ֶד ֣
שמות בא יב,יחָ :בּראשׁ֣֡ן֣ ְבּאַ ְר ָבּעָ ֣

עֶשׂ ֵ֛רים֣לַ ֶ֖ח ֶדשׁ֣בָּ ָע ֶָֽרב :מגיעים לליל ט"ו בניסן (בחדש הראשון) ,לכן
בספירה לאחור מהנאמר כאן (שמ' בא יב,יח) ֠עַ ד֣יֹ֣ום֣הָ אֶ ָחֹ֧ד֣וְ ְ
אכלֶ֖ וּ֣מַ ֑צּת֣אינו כפשט הכתוב אלא אם אינו ענין לאכילת מצה
שׁ֣בָּ ֔ ֶע ֶרב֣תּ ְ
עָשׂר֣יֹ֤ום֣לַ ֨ח ֶד ֣
ה ֣֩ ֨ ָ
הנאמר (שמ' בא יב,יח) בָּ ראשׁ֣֡ן֣ ְבּאַ ְרבָּ עָ ֣
אשׁן֣פזר ,אבל זה קרוב לנושא,
תניהו ענין לביעור חמץ .אפשר שלכך מרמז טעם מלת בָּ ר ֣֡
שׁ֣בָּ ֔ ֶע ֶרב – קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מורה על שני לימודים ,שלפחות אחד מהם יוצא
שׂר֣יֹ֤ום֣לַ ֨ח ֶד ֣
אפשר שזה נלמד מ֣-עָ ֨ ָ
מפשט הכתוב ,והוא עשוי להיות קשור לטעם קדמא.
אכלֶ֖ וּ֣מַ ֑צּת
שׁ֣ ָבּ ֔ ֶע ֶרב – מהפך פשטא ,מוציא מפשט הכתוב אח"כ תּ ְ
יֹ֤ום֣לַ ֨ח ֶד ֣
עָשׂר֣– קדמא מלמד להקדים לערב ה 14-בחדש הראשון ולאכל מצות מוציא מהפשט ומעביר למשמע הכנה לאכילת מצות ע"י
ואז ע"י ֨ ָ
בדיקת החמץ כי במקום אחר נאמר שבזמן אכילת מצות חל איסור חמץ – בל יראה ובל ימצא.
(שמ' בא יב,יח)֣בָּ ראשׁ֣֡ן֣– פזר ,רעיון של איסור חמץ לר' יהודה מחצו ת יום י"ד ניסן ,ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד ,היינו איסור לשעות,
שייך ל[-ירושלמי פסחים פ"א,ה"ד] מתני' ר"מ אומר אוכלין (טט :ביום י"ד ניסן) כל (עד סוף שעה) חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה
אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש :גמ' ר"מ אומר משש שעות ולמעלן מדבריהן .ר' יודה אומר משש

אשֹׁון֣זה חמשה עשר .יכול משתחשך ת"ל אַ ְ֚ך .הא כיצד תן
שעות ולמעלן מדברי תורה .מה טעמא דר"מ (שמ' בא יב,טו) אַ ְ֚ך֣בַּ יֹּ֣ום֣הָ ר ֔
אשֹׁון זה י"ד .יכול כל היום
לו לפני שקיעת החמה (טט :בסוף יום י"ד ניסן) שעה אחת .מה טעמא דר' יודה (שמ' בא יב,טו) אַ ְ֚ך֣בַּ ֣֣יֹּום֣הָ ר ֔
כולו ת"ל אַ ְ֚ך .הא כיצד חלוק את היום חציו לחמץ וחציו למצה.

(שמ' בא יב,יח)֣בָּ ראשׁ֣֡ן֣– פזר ,רעיון של איסור חמץ לר' יהודה מחצות יום י"ד ניסן ,ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד ,היינו איסור לשעות,

מועבר לנושא תענית לשעות המוזכרת ב[-בבלי עבודה זרה לד,א] ר"ע (תוס' רב עוקבא)  ...אמרי ,הלכתא :מתענין לשעות ,ואם השלים
 מתפלל תפלת תענית;תענית לשעות הקשורה לפסח היא תענית בכורים [טור אורח חיים הלכות פסח סימן תע] גרסינן במסכת סופרים (נחלת צבי :פרק אחרון
הלכה ג) הבכורות מתענין בערב פסח (טט :ומשמע מההמשך שזאת תענית שעות) והטעם זכר לנס שניצולו ממכת בכורות וכתב אבי העזרי
א)שגם בכור לאב יש לו להתענות כמו שהיתה המכה גם בהם ומיהו גדול הבית א"צ להתענות אף ע"פ שהיתה בהם המכה לא
מחמרינן כולי האי האיסטניס מתענה כדי שיאכל מצה לתיאבון והכי איתא בגמרא (עולת שבת( :פרק ערבי פסחים קח,א) פרק רב ששת
הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא משום דאיסטניס הוה ואי הוה אכיל ביממא לא הוה מצי אכיל בליליא:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תענית לשעות ב[-רמב"ם תעניות פ"א ,הי"ג] מתענה י אדם שעות והוא שלא יאכל כלום שאר היום ,כיצד הרי שהיה טרוד בחפציו
ומתעסק בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד כ תשע שעות ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום ,הרי זה מתענה אותן שעות
ומתפלל בהן עננו ,שהרי קבל עליו התענית קודם שעות התענית ,וכן אם אכל ושתה ואחר כך התחיל להתענות שאר היום הרי זה
תענית שעות/+ .השגת הראב"ד /וכן אכל ושת ה ואח"כ התחיל להתענות שאר היום הרי זה תענית שעות .א"א אין זה כלום ,שהרי אמרו /תענית/

(יב) והוא שלא טעם כלום כל אותו היום ועוד אמרו (שם /תענית י"ב )/כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית ,המימרא הראשונה
מיעטה שאם אכל בחצי היום ורצה להתענות עד הערב לאו כל ום היא כי מאחר שאכל שוב אינו מתענה ,והמימרא השניה באה למעט מי שאמר
אפילו בערב הריני בתענית עד חצי היום כי מאחר שלא יצא עליו היום בעינוי קבלתו לאו כלום היא+.
[שו"ע או"ח הלכות תענית סי' תקסב ,ס"י] מתענה אדם תענית שעות והוא שלא יאכל כל היום .כיצד( ,הרי) שהיה טרוד בחפציו

ומתעסק בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד ט' שעות( ,מג) ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום ,ה"ז מתענה אותם שעות ומתפלל
בהם עננו שהרי קבל עליו התענית <יג> קודם שעות התענית .ויש אומרים (מד) שגם זה תענית שעות צריך (מה) שיקבלנו עליו
מאתמול; <יד> והיכי מש כחת לה ,כגון שקבל עליו מאתמול להתענות עד חצי היום ,וכשהגיע לחצי היום (מו) נמלך וגמרו ,או
שקבל עליו להתענות למחר מחצי היום ואילך ,ולמחר נמלך ולא אכל גם בחצי היום ראשון( ,מז) הרי זה תענית שעות.

(שמ' בא יב,יח)֣בָּ ראשׁ֣֡ן֣– פזר ,רעיון של איסור חמץ לר' יהודה מחצות יום י"ד ניסן ,ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד ,היינו איסור לשעות,
מועבר לנושא תשלום לשכיר שעות המוזכרת ב[-בבלי בבא מציעא קי,ב] [משנה בבא מציעא פ"ט,מ"י] .המקבל שדה מחבירו לשבוע
אחד בשבע מאות זוז  -השביעית מן המנין .קבלה הימנו שבע שנים בשבע מאות זוז  -אין השביעית מן המנין .שכיר יום גובה כל הלילה ,שכיר
לילה גובה כל היום ,שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום .שכיר שבת ,שכיר חדש ,שכיר שנה ,שכיר שבוע ,יצא ביום  -גובה כל היום ,יצא
בלילה  -גובה כל הלילה וכל היום.
[טור חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלט] ס"ק ד ואיזהו זמנו שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה לא נתנו לו בבוקר עובר
משום בל תלין שכיר לילה זמנו ליתנו כל היום לא נתנו לו בערב עובר משום ביומו תתן שכרו ושכיר שעות אם כלה שכירותו ביום יש לו

תשלום כל אותו היום (טט :עד הערב שמש) אם כלה בלילה יש לו תשלום כל אותו הלילה (טט :עד לפני זריחת השמש) שכיר שבת שכיר
שנה שכיר חודש יצא ביום גובה כל אותו היום יצא בלילה גובה כל אותו הלילה:

(וי' קד' יט,יג) לאַ -תע ֲֵ֥שׁק אֶ ת-רעֲָךֶ֖֣ ְו ֣לא תגְ ז֑ל֣֣֣֣֣ ָֽלא-תָ ֞לין ְפּעֻ ַלֵּ֥ת שָׂ ֵ֛כיר א ְתָּךֶ֖֣ עַדָֽ -בּקֶ ר׃ גרשיים מרכא תביר טפחא  ,גרשיים  ...תביר
כעין יצא להקל ולהחמיר ,מרכא תביר טפחא – כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא .אחד האופנים
הוא סוף זמן התשלום לשכיר שעות ביום ובלילה לעומת שכיר יום ושכיר לילה.

עָשׂר – ס"ת נ-ה-ר = הנ"ר
ה ֣֩ ֨ ָ
(שמ' בא יב,יח)֣בָּ ראשׁ֣֡ן֣ ְבּאַ ְרבָּ עָ ֣
בשם הרב א"מ פרל הי"ו (מוצ"ש י"ד כסלו התשע"ח) :המשנה מלמדת שבדיקת חמץ לאור הנר מרומזת בתורה.
ה ֩ – תרסא בתפקיד שיעור ,כאן זמן [רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ,ה"ג] מתחלת ליל ארבעה עשר  ,או שיעור עומק חיפוש
ְּאַ ְרבָּ עָ ֣
[רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ,ה"ה ,ה"ו] וכשבודק המרתף בודק ממנו שתי שורות החיצונות שהן העליונה ושלמטה ו ממנה... .
ובמקום אחר מקום שהיד מגעת ,מעלה מטה ,בתוך סדקים
[ירושלמי פסחים פ"א,ה"א (וילנה ב,ב)]

כותים כל זמן שעושין מצתן עם ישראל נאמנין הן על ביעור חמץ .אם אינן עושין מצתן עם ישראל אינן נאמנין על ביעור חמץ .א"ר
יכ ֑ם֣לא בחצרותיכם.
ֶ֖א֣בּבָ תּ ֶ
יוסה הדא דתימר בבתים אבל בחצירות חשודין הן .דאינון (שאינם) דרשין (שמ' בא יב,יט) ֵ֥לא֣ימָּ צ ְ
יכ ֑ם֣ ֣
ֶ֖א֣בּבָ תּ ֶ
ר֣לא֣ימָּ צ ְ
ֵ֥
ים֣שׂ ֕א
ְ
שמות בא יב,יט :שׁ ְבעַ ֣ת֣י ָ֔מ
זְרח֣הָ ָ ָֽא ֶרץ֣ :
ֶ֖ר֣וּבאֶ ַ ֵ֥
ְ
תה֣הַ נֶּ ֤פֶ שׁ֣הַ הוא֣מע ֲַד֣ת֣י ְשׂ ָר ֔אל֣בַּ גּ
כּ֣י׀֣כָּ ל־אכ ֣ל֣מַ ְח ֗ ֶמצֶ ת֣וְ נ ְכ ְר ֞ ָ

טט :יש לומר שהכותים לא קבלו תורה שבעל-פה ,ולכן לא למדו לפי טעמי המקרא ,ולכן למדו "לא ימצא בבתיכם" כפשוטו .אבל
כאשר קוראים בטעמי המקרא אז (שמ' בא יב,יט) ֵ֥לא֣ימָּ צֶ֖א – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ועוד טעם
יכ ֑ם ובסה"כ מרחיב הבדיקה לכעין בתיכם
טפחא כפותח טפח לאפיין את הכתוב (שמ' בא יב,יט) ֵ֥לא֣ימָּ צֶ֖א בכעין הכתוב אחריו ְבּבָ תּ ֶ
היינו חצרותיכם.
יכ ֑ם – אתנח מגביל בל יראה ובל ימצא לבבתיכם שלא הושכרו לנכרי על פסח.
עיון בהגבלה הבאה מטעם אתנח במלת ְבּבָ תּ ֶ
[בבלי פסחים ה,ב]

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[ 4.12.2ירושלמי (וילנא א,א) פסחים פ"ב,ה"ד]
[תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פ"ב,ה"ד]
רבי יוחנן בן נורי אמר [דף יז עמוד א] קרמית חייבת בחלה שהיא באה לידי מצה וחמץ ורבנין אמרי אינה באה לידי מצה וחמץ.

ויבדקנה על עיקר בד יקתה הן חולקין .רבי יוחנן בן נורי אמר בדקו' ומצאו אותה שהיא באה לידי מצה וחמץ ורבנין אמרין בדקוה ולא
מצאו אותה שהיא באה לידי מצה וחמץ .תמן תנינן תפוח שריסקו ונתנו לתוך עיסה וחימצה הרי זו אסורה שעורין שנפלו לתוך הבור
של מים אף על פי שהבאישו מימיו מותרין תני ר' יוסה אומר מותר .רבי אחא רבי אבהו בשם רבי יוסה בר חנינה מה פליגין במחמץ
במימיו אבל במחמץ בגופו דברי הכל מותר רבי יוסי כדעתיה כמה דו אמר תמן אין תבשילו תבשיל ברור כך הוא אמר הכא אין חמצו
חמץ ברור .תני פגה שטמנה בתבן וחררה שטמנה בגחלים אם היו מקצתן מגולין ניטלין בשבת ואם לאו אין ניטלין.
אכלֶ֖ וּ֣מַ ֑צּת ריבה .יכול
מניין שהכהנים יוצאין ידי חובתן בחלה ובתרומה וישראל במעשר שני בפסח תלמוד לומר (שמ' בא יב,יח) תּ ְ
אכלֶ֖ וּ֣מַ ָֽצֹּות֣:מצה הנאכלת בכל מושב יצאו הביכורים
יכם֣תּ ְ
בת ֔ ֶ
֣מֹושׁ ֣
ְ
יצאו ידי חובתן בביכורים (ודוחה כי) ת"ל (שמ' בא יב,כ) ְבּכל
שאינן נאכלין בכל מושב .התיבון (מקשה ,היתכן) הרי מעשר שני הרי אינו נאכל בכל מושב (טט :ועונה שאם נטמא) ראוי הוא להיפדות
ולהיאכל בכל מושב .רבי בון בר חייה בעי הלקוח בכסף מעשר שנטמא לרבי יודה מהו .דתניא לקוח בכסף מעשר שנטמא יפדה רבי
יהודה אומר יקבר אמרו לו לרבי יודא מה אם מעשר שני עצמו שנטמא הרי הוא נפדה הלקוח בכסף מעשר שנטמא אינו דין שיפדה
אמר להן לא אם אמרתם במעשר שני שכן הוא נפדה טהור בריחוק מקום תאמר בלקוח בכסף מעשר שאינו נפדה טהור בריחוק מקום.
(הגמרא חוזרת למצה) הואיל ו(והלקוח בכסף מע"ש) אינו ראוי להיפדות ולהיאכל בכל מושב אין יוצאין בו.
ר' שמעון בן לקיש בעי מעתה חלת עיסת מעשר שני בירושלים הואיל ו(טט :אם נטמאת) אינה ראויה להיפדות ולהיאכל בכל מושב אין
יוצאין בה.
מניין שהכהנים יוצאין ידי חובתן בחלה ובתרומה וישראל במעשר שני בפסח
אכלֶ֖ וּ – טפחא בתפקיד רבוי.
צּת ריבה  .הסבר טעם תּ ְ
אכלֶ֖ וּ֣מַ ֑
תלמוד לומר (שמ' בא יב,יח) תּ ְ
אכלֶ֖ וּ֣מַ ֑צּת  .טעם מַ ֑צּת – אתנח בתפקיד הגבלה של המקור למצה( .א) דתניא לקוח בכסף מעשר שנטמא יפדה רבי
(שמ' בא יב,יח) תּ ְ
יהודה אומר יקבר; (ב) ר' שמעון בן לקיש בעי מעתה חלת עיסת מעשר שני בירושלים הואיל ו(טט :אם נטמאת) אינה ראויה
להיפדות ולהיאכל בכל מושב אין יוצאין בה.
יכול יצאו ידי חובתן בחלות תודה ורקיקי נזיר.

ת"ל (שמ' בא יב,טו)

אכלוּ מצה נאכלת כל שבעה ואין חלות
שׁ ְבעַ ֤ת֣יָמים֣מַ צּ֣ ֹות֣תּ ֔

תודה [דף יז עמוד ב] ורקיקי נזיר נאכלין כל שבעה.
אכלוּ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן .זקף-קטן מרמז שני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות
(שמ' בא יב,טו) שׁ ְבעַ ֤ת֣יָמים֣מַ צּ֣ ֹות֣תּ ֔
אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .הרב א"מ פרל מציע ללמוד שמהפך פשטא מוציא מפשט הכתוב של שבעה ימי חובת אכילת מצה
ואפשר שהוא מרמז למה שלומדים מ(-דב' ראה טז,ח) ֵ ֥ששת י ִּ ָׁ֖מים תאכ֣ל מ ֑צֹות  ,שהוציא את שביעי של פסח מחובת אכילת מצה ומזה
למדו שאין חובת אכילת מצה פרט לליל פסח.
ֱֹלהיָך ֹל֥ א תע ֲ֖שה ְׁמלָׁאכָׁ ֽה :ס
שבִּי ִּ֗עי ֲעצרת לה֣ ' א ֔
(דב' ראה טז,ח) ֵ ֥ששת י ִּ ָׁ֖מים תאכ֣ל מ ֑צֹות ּוביֹ֣ום ה ְׁ
[ירושלמי (וילנא) [יז,ב]פסחים פ"ב,ה"ד]

ר' יונה בשם רשב"ל ממה שנאכלו חלות תודה ורקיקין נזיר בכל גבול ארץ ישראל לא צריך השונה להוציאן ממושב .ר' יוסה בשם
רשב"ל זאת אומרת שנאכלו חלות תודה ורקיקי נזיר בכל ערי ישראל לפיכך לא צריך השונה להוציאן ממושב .ניחא חלות תודה
ורקיקי נזיר אינו כן .אמר ר' יוחנן לית כאן נזירות נזירות חובה היא .א"ר בון בר כהנא תיפתר שקרבה חטתו (של נזיר) בשילה (וחרבה
והביא הנזיר) ועולתו ושלמיו בנוב וגבעון.

ָׁאתֹו וְׁאת־ע ָׁל ֽתֹו( :של הנזיר)
ָׁשה את־חט ֖
(במ' נשא ו) (טז) וְׁ ִּהק ִּ ְׁ֥ריב הכ ֵ ֖הן ִּלפ ְֵׁנ֣י ֑ה' ְׁוע ָׁ ֥
ש ָׁלמִּים ל ֽ֔ה' ֖על ֣סל המ ֑צֹות ְׁו ָׁעשָׁה הכ ֵ֔הן את־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו וְׁאת־נִּ ְׁס ֽכֹו:
(יז) וְׁאת־ה ַָּׁ֜אי ִּל יע ֲ֨שה ז֤בח ְׁ
ש ָׁלמִּים – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד דבר שהתחיל הושעה וממשיך תהליך .זה מסביר
(במ' נשא ו,יז) וְׁאת־ה ַָּׁ֜אי ִּל יע ֲ֨שה ז֤בח ְׁ
כשרות הקרבת קרבן אחד בשילה ואחרים בנב וגבעון.

ר' חנניא רבי עזרה בעון קומי רבי מנא לא כן א"ר בשם ר' יוסה שלמי חגיגה הבאים בבמה כשירים אלא שלא עלו לבעלים לשם
חובה אלא כרבי יהודה דר' יה ודה אמר חטאת ופסח ליחיד בבמה גדולה אין חטאת ופסח ליחיד בבמה קטנה.

מהמצב של הקרבת חטאת נזיר בשילה ועולה ושלמים (לנזיר אלו קרבנות חובה שאפשר להקריב רק בבמה גדולה כגון) בנב או גבעון
(זה בעייתי כי הבמה הגדולה בגבעון נבנתה רק אחרי הריגת כהני נוב .הרב א"מ פרל הי"ו הציע שהנזיר הקדיש כסף לקרבנות והביאן
אחרי זמן) לומדים שבזמן נב וגבעון אפשר היה לאכול מצות רקיקי נזיר בכל ערי ישראל .רקיקי נזיר מקבלים את הקשר לקרבן נזיר
רק אם הקרבן הוקרב ואז נאכלים ליום ולילה של הקרבת הקרבן .אם הקרבן לא הוקרב והן נעשו לסתם לשוק יוצאים בהן גם בשבעת
ימי הפסח [בבלי פסחים לח,א,ב].
[בבלי זבחים קיח,א] רבי אבדימי בר חסא אמר ,אמר קרא[ :בבלי זבחים קיח,ב] ולו (יהושע טז,ו) תאֲנ֣ת ש ִֹּ֑לה ,מקום שכל הרואה
ֵי־עי ִּן ,עין שלא רצתה
אותו מתאנח עליו על אכילת קדשים שלו .רבי אבהו אמר ,אמר קרא( :בר' ויחי מט,כב) ֵ ֤בן פ ָׁרת יֹו ֵ֔סף בֵ ֥ן פ ָׁ ֖רת ֲעל ָׁ ֑
לזון וליהנות מדבר שאינו שלו ,תזכה ותאכל כמלא עיניה.
הרב א"מ פרל בשם ה-פני מנחם למה זכה יוסף שקדשיו (הקדשים של כלל ישראל שהוקרבו בשילה) נאכלים בכל הרואה (שילה או
משכן שילה? כי קידש עיניו בבית פוטיפר ,שם מחיצה לעיניו ,לכן יש כעין מחיצה של כל הרואה את שילה שבנחלת אפרים בן יוסף.
אֹותֹו ִּמ ִּמז ְׁ֖רח יָׁנֹֽוחָׁה:
(יהושע טז,ו) ְׁוי ָׁ ָׁ֨צא הג ְַּׁ֜בּול ה ָׁ֗ימָׁה הֽ ִּמ ְׁכמְׁתָׁת ִּמצ ָׁ֔פֹון ְׁונָׁס֧ב הגְׁב֛ ּול ִּמז ָׁ ְׁ֖רחָׁה תאֲנ֣ת שִֹּל֑ ה ְׁועָׁב֣ר ֔
ֵי־עי ִּן בָׁנ֕ ֹות ָׁצע ָׁ ֲ֖דה ֲעלֵי־שּֽור:
(בר' ויחי מט,כב) ֵ ֤בן פ ָׁרת יֹו ֵ֔סף בֵ ֥ן פ ָׁ ֖רת ֲעל ָׁ ֑
ש־לֹו וי ְָׁׁב֧רְך ה֛ ' את־בֵ ֥ית ה ִּמצ ִּ ְׁ֖רי ִּבגְׁל֣ל יֹו ֵ ֑סף
ֲשר י ֔
(בר' וישב לט,ה) וי ְׁ ִּ֡הי מֵָאז ִּה ְׁפ ִּ֨קיד א ַּ֜תֹו ְׁבב ֗
ֵיתֹו וְׁעל כָׁל־א ֣
ֲשר יש־ל֔ ֹו ב ֖בי ִּת ּובשָּׁׂדֽה:
וי ְׁ ֞ ִּהי ב ְִּׁרכ֤ת ה' ְׁבכָׁל־א ֣
ֵאמר כדְׁ ב ִּ ָׁ֣רים ָׁה ֵ֔אלה
(בר' וישב לט,ה) וי ְׁ ִּ֡הי מֵָאז – פזר תרסא ,תרסא יחידה עד (לט,יט) ויְׁהִּי ִּכש ְׁ֨מע ֲאד ַָּׁ֜ניו את־ ִּדב ֵ ְׁ֣רי ִּאש ְׁ֗תֹו א ֲ֨שר דִּ ב ָׁ ְׁ֤רה ֵאלָׁיו ל ֔
ִּי־שם בְׁבֵ ֥ית
ָׁ ֥עשָׁה ִּל֖י עבְׁדָ֑ך ו ִּי֖חר א ֽפֹו( :כ) וי ִּקח אֲד ֵ֨ני יֹו ֵַּ֜סף א ֗תֹו וֽי ִּתְׁ נ ֵהּו א ֵ
ִּירי ה ֖מלְך אֲסּו ִּ ֑רים וֽיְׁה ָׁ ֖
ל־ב֣ית ה ּ֔סהר מ ְׁ֕קֹום אֲשר־ אסורי ֲאס ֵ ֥
הּסֽהר:
(בר' וישב לט,ה) וי ְׁ ִּ֡הי מֵָאז – פזר תרסא ,מֵָאז – תרסא בתפקיד מחיצה ,מרמזת לכך שיוסף שם מחיצה על עיניו ותומך במאמר פני מנחם,
ואז וי ְׁ ִּ֡הי – פזר עשוי להעביר את נושא המחיצה של יוסף לנושא של אכילת קרבנות בשילה בכל מקום הרואה את שילה או משכן
שילה.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;
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ויקרא אמר כא,א (התש"פ)

֣לָֽה֣֔'֣
ישׁוּ֣בנָֽי-י ְשׂ ָראל ַ
ְ
ֲשׁר֣י ְַק ֤דּ
ֲכם֣אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁים֣א ֨ ֶ
ק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ
יכם֣כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-י ְ֣
ם֣לד ֨רת ֝ ֶ
ה ְ
ֱמר֣אֲל ֗ ֶ
ויקרא אמר כב,ג :א ֣
הוא֣מ ְלּפָ נַ ֶ֖י֣אֲנֵ֥י֣הָֽ֣'׃ ֣
תה֣הַ נֶּ ֹ֧פֶ שׁ֣הַ ֵ֛
וְ טֻ ְמאָ תֶ֖ וֹ֣עָ ָל ֑יו֣֣֣֣֣֣֣֣וְ נ ְכ ְר ֞ ָ

[בבלי מעילה פ"ב,מ"ט  -חטאת העוף [דף י,א]] מתני' .הקומץ ,והלבונה ,והקטורת ,ומנחת כהנים ,ומנחת כהן משיח ,ומנחת נסכים -
מועלין בהם משהוקדשו ,קדשן בכלי  -הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה ,וחייבין עליו משום נותר ומשום טמא,
ופיגול אין בה .זה הכלל :כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא עד שיקריבו מתירין ,וכל שאין לו מתירין  -כיון
שקידש בכלי ,חייבין עליו משום נותר וטמא; ופיגול אין בה.
[בבלי מעילה י,ב] גמ' .מה"מ? דת"ר :יכול אין חייבין משום טומאה אלא בדבר שיש לו מתירין; ודין הוא ,ומה פיגול שהוא בידיעה
אחת ,וקרבנו קבוע ,ולא הותר מכללו  -אין חייבין אלא על דבר שיש לו מתירין ,טומאה שהיא (ראה רמב"ם להלן) בשתי ידיעות ,וקרבנו
ֱמר֣אֲל ֗ ֶהם֣
עולה ויורד ,והותרה מכללה  -אינו דין שלא יהא חייב אלא על דבר שיש לו מתירין? תלמוד לומר ויקרא אמר כב,ג :א ֣
הוא֣מ ְלּפָ נַ ֶ֖י֣אֲנֵ֥י֣
שׁ֣ה ֵ֛
ַ
ה֣הנֶּ ֹ֧פֶ
ַ
֑יו֣֣֣֣֣֣֣֣ונ ְכ ְר ֞ ָת
ְ
'֣וטֻ ְמאָ ֶ֖תוֹ֣עָ ָל
֣לה֣֔ ְ
ישׁוּ֣בנָֽי -י ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ
ֲכם֣אֶ לַ -ה ֳקּ ָדשׁים֣אֲשֶׁ֨ ר֣י ְַק ֤דּ
יכם֣כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ
ְלד ֨רת ֝ ֶ

הָֽ֣'׃ בכל הקדשים הכתוב מדבר; יכול יהו חייבין עליהן מיד  -תלמוד לומר אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣ אמר רבי אלעזר :וכי יש נוגע שהוא חייב? הא
כיצד ,כל דבר שיש לו מתירין  -אינו חייב עד שיקרבו מתירין ,וכל דבר שאין לו מתירין  -אינו חייב עד שיקדש בכלי .הדרן עלך חטאת העוף.

(וי' אמר כב,ג)֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֲֶכם – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה אופני שכחה (הרב פרל א"מ :אֲשֶׁ ר – ס"ת טמא' מקדש'
בשר' ו/או שילוב של שלושתם).
שהיא [רמב"ם שגגות פי"א,ה"א] שינוי יש בשגגת טומאת מקדש וקדשיו מה שאין כן בשאר כריתות ,שכל הכריתות כיון ששגג ונודע

לו בסוף שחטא אף על פי שלא היתה לו ידיעה בתחילה הרי זה חייב חטאת ,אבל בטומאת מקדש וקדשיו אינו מביא קרבן עולה ויורד
עד שתהיה לו ידיעה לטומאה וידיעה לקודש או למקדש בתחלה וידיעה לטומאה וידיעה לקדש או למקדש בסוף והעלם בינתיים,
כיצד נטמא ונכנס למקדש או אכל קודש ,ואחר כך נודע לו שנטמא ושהיה טמא בשעה שאכל או שנכנס ,ושקודש היה זה שאכלו או
מקדש היה זה שנכנס לו ,הרי זה פטור מקרבן
עד שידע שנטמא [ושזה קודש] ושזה מקדש קודם שיכנס או קודם שיאכל ,כיצד
(טט :א) נטמא וידע שנטמא וידע שזה מקדש ושזה קודש ,ואחר כך נעלמה ממנו הטומאה ושכח שנטמא ונכנס למקדש או אכל קודש,
והוא יודע שזה מקדש ושזה קודש( ,ואח"כ נודע לו שהיה טמא)
(טט :ב) או ששגג ושכח שזה מקדש או שזה בשר קודש והוא יודע שהוא טמא ונכנס או אכל,
(טט :ג) או ששגג או שכח שנטמא ושכח שזה בשר קדש ושזה מקדש ונכנס או אכל ואחר כך נודע לו דברים שנתעלמו ממנו ,הרי זה
מביא קרבן עולה ויורד בכל צד וצד משש מחלוקות אלו (בשלושה המצבים לעיל יש מקדש ויש קודש ,לכן שש) ,ומניין שדין שגגת מקדש
ֲשר
וקדשיו כך הוא ,שהרי בשאר שגגות נאמר (וי' ד,כז) ֠בעֲשתָּׁה ֨
ָׁאתֹו א ֣
ֲשר ֹלא־תֵ ע ָׁ֖שינָׁה ְׁוא ֵָׁשֽם( :וי' ד,כח) ָ֚אֹו הֹוד֣ע ֵא ָׁ֔ליו חט ֖
ַאחת ִּמ ִּמצְֹׁו֧ ת ה֛ ' א ֥
ח ָׁ ָׁ֑טא  ,כיון שידע בסוף אף על פי שלא ידע בתחילה ,ובטומאת מקדש וקדשיו נאמר (וי' ה,ב) וְׁנע ְׁ֣לם מ ִּ֔מנּו וְׁה֥ ּוא ט ֵ ָׁ֖מא ְׁוא ֵָׁשֽם :מאחר שנאמר
ונעלם ממנו מכלל שהיתה שם ידיעה בתחילה ונאמר (וי' ה,ג) וְׁה֥ ּוא י ָׁ֖דע ְׁוא ֵָׁשֽם :הא למדת שהוא צריך ידיעה בתחילה וידיעה בסוף
והעלם בינתיים.
(וי' אמר כב,ג) א ֱ֣מר֣אֲל ֗ ֶהם – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה דברים ,המובאים בפתיחת המשנה הבאה:

[משנה מעילה פ"ב,מ"ט] מתני' .הקומץ ,והלבונה ,והקטורת ,ומנחת כהנים ,ומנחת כהן משיח ,ומנחת נסכים  -מועלין בהם
משהוקדשו ,קדשן בכלי  -הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה ,וחייבין עליו משום נותר ומשום טמא ,ופיגול אין בה.
יכם֣ -קדמא ואזלא במלה אחת( ,א) כעין שוויון ,ראה [בבלי בבא בתרא קכ,א] ו[-רשב"ם שם] על (במ'
(וי' אמר כב,ג) ְלד ֨רת ֝ ֶ
מס' לו,ו) בנות צלופחד שהבאנו בשנת התשע"ז ,וגם ב(-וי' אמר כב,ה) ,הענין משווה אבות העומדים בסיני ובנים שיהיו בא"י
למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל .וממנה לומד לכל המצוות שלא נאמר בהן לאבות או לבנים שהם
לכל הדורות
יכם – קדמא ואזלא במלה אחת ,רמז לכעין כלל כלשהו כהמשך [משנה מעילה פ"ב,מ"ט] זה
(ב) כעין כלל (וי' אמר כב,ג) ְלד ֨רת ֝ ֶ

הכלל :כל שיש לו מתירין אין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא עד שיקריבו מתירין ,וכל שאין לו מתירין  -כיון שקידש בכלי,
חייבין עליו משום נותר וטמא; ופיגול אין בה.
ב[-בבלי מעילה י,ב] בכל הקדשים הכתוב מדבר; יכול יהו חייבין עליהן מיד  -תלמוד לומר אֲשֶׁ ר-יקְ ַר֣ב֣אמר רבי אלעזר :וכי יש נוגע
שהוא חייב? הא כיצד ,כל דבר שיש לו מתירין  -אינו חייב (רש"י :משום טומאה) עד שיקרבו מתירין ,וכל דבר שאין לו מתירין  -אינו
חייב (רש"י :משום טומאה) עד שיקדש בכלי.
[רש"י בבלי מעילה י,ב] תלמוד לומר אֲשֶׁ ר-יקְ ַר֣ב – והאי יקרב משמע נגיעה דבנגיעה לחודה מחייב דכי יגע (ויקרא יא) מתרגמינן
ארי יקרב ואמר ר"א וכי יש נוגע שהוא חייב כרת א"כ למה נאמר אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב דמשמע נגיעה בעלמא לא משמע נגיעה (שתענש בכרת)
אלא הכי משמע דאינו חייב עליו משום טומאה עד שיכשר ליקרב דהיינו עד שיקרבו מתירין (או לכל דבר שאין לו מתירין עד שיקדש
בכלי) .ובחומש פ'[רש"י] (וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-יקְ ַר֣ב֣ -אין קריבה זו אלא אכילה ,וכן מצינו שנאמרה אזהרת אכילת קדשים
בטומאה בלשון נגיעה בכל קדש לא תגע (ויקרא יב ד) ,אזהרה לאוכל .ולמדוה רבותינו מגזירה שוה.ס ואי אפשר לומר שחייב על
הנגיעה ,שהרי נאמר כרת על האכילה בצו את אהרן (ויקרא ז כ  -כא) שתי כריתות זו אצל זו ,ואם על הנגיעה חייב לא הוצרך לחייבו
על האכילה ,וכן נדרש בתורת כהנים וכי יש נוגע חייב ,אם כן מה תלמוד לומר יקְ ַר֣ב ,משיכשר לקרב ,שאין חייבין עליו משום
טומאה ,אלא אם כן קרבו מתיריוע[ .שפת"ח אות ע] רוצה לומר אינו חייב אלא אם כן קרב דבר המתיר את הקרבן באכילה דהיינו
פ
חלב וזריקת דם :ואם תאמר שלש כריתות בטומאת כהנים למה  ,כבר נדרשו במסכת שבועות אחת לכלל ואחת לפרט וכו' (שבועות ז א):
ְָׁאתֹו ע ָָׁׁל֑יו .פרש"י בטומאת הגוף הכתו' מדבר וכו' ואזהרת טמא שאכל הטהור אינה מפורשת מן התורה אבל
[ריב"א] (וי' צו ז,כ) ְׁו ֻטמ ֖
חכמים למדוה מגזירה שוה .שלש כריתות אמורות באוכלי קדשים בטומאת הגוף ודרשום רבותינו בשבועות אחד לכלל ואחד לפרט
ואחד ללמד על קרבן עולה ויורד שאינה אלא על טומאת מקדש וקדשיו עכ"ל (עד כאן לשון רש"י) כדתניא פרק קמא דשבועות אמ' ר'
אבה ו ג' כריתות בשלמים למה .פרש"י ג' כריתות באדם טמא האוכל קדשים למה(?) אחת בפרש' אמור אצל (וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀֣
ָֽה' וְ טֻ ְמאָ תֶ֖ וֹ֣עָ ָל ֑יו֣וְ נ ְכ ְר ֞ ָתה֣וגו' ואמרי' במסכ' פסחים פרק
֣ל ֣֔
ישׁוּ֣בנָֽי-י ְשׂ ָראל ַ
ְ
ֲשׁר֣יַקְ ֤דּ
ֲכם֣אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁים֣א ֨ ֶ
אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ
ד' דהאי יקְ ַר֣ב֣ אכילה הוא והא דנקט לשון קריבה במי' הראוי ליקרב כגון שטמא זה אכל קדשים שקדשן בכלי שרת (ראה בסוף
הריב"א ,גם דברים שאינם נאכלים כמו עצים ולבונה וקטורת כמו שבראש [משנה מעילה פ"ב,מ"ט]) .ושתים מן הכריתות בפרשת צו( .וי' צו ז ,כ)
ְָׁאתֹו ע ָָׁׁל֑יו ְׁונִּכ ְְׁׁר ָׁת֛ה וגו' וסמיך (וי' צו ז ,כא) ו ְַּׁ֜נפש כִּ ֽי־תִּג֣ע ְׁבכָׁל־ ָׁט ֵ֗מא ְׁב ֻטמְׁא֤ת ָאדָׁם ֣אֹו׀
שר מִּז֤בח ה ְׁ
וְׁה ַּ֜נפש אֲשר־תאכ֣ל ָׁב ֗ ָׁ
ֲשר לה֔ ' ְׁו ֻטמ ֖
ש ָׁלמִּים א ֣
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ָׁל־שקץ ָׁט ֵ֔מא וְָׁאכ֛ל ִּמבְׁשר־ז֥בח ה ְׁשל ִּ ָׁ֖מים א ֲ֣שר ל ֑ה' וְׁנִּכְׁרְׁ ָׁ ֛תה אחת לכלל ההיא אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁים֣דפרש' אמור לפי שכלל
ִּב ְׁבה ָׁ ֵ֣מה ְׁט ֵמ ָׁ֗אה ָ֚אֹו ְׁבכ ֣
כל הקדשים ואחת לפרט וכו' אחת משתים האחרות שבצו .ומדה זו נדרשת בתחלת הספר בדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו' כיצד
בפרשת אמור כתוב (וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֲֶכם֣ וכו' והלא מהאי קרא שלמים בכלל כל הקדשים היו יצאו בקרא
דפרש' צו .מן (וי' צו ז,כ) וְׁה ַּ֜נפש אֲשר־תאכ֣ל ָׁב ֗ ָׁשר מִּז֤בח ה ְׁש ָׁלמִּים להקיש שאר קדשים אליהם לומר מה שלמים מיוחדים שהם קדשי
מזבח וחייבין עליו כרת משום טומאה אף כל קדשי מזבח יצאו קדשי בדק הבית שאין חייבין עליהם כרת משום טומאה .וא"ת ולמה
אין (לו) הפסוקין נדונין בכלל ופרט ולומר שאין בכלל אלא מה שבפרט ותשמע מה שלמים אין שאר קדשים לא ואף על פי שהן קדשי
מזבח .וי"ל משום שהפסוקים מרוחקים זה מזה והם כשני ענינים וכן מפור ש במנחות פרק כל המנחות באות מצה .דהיכא שהפרט
מרוחק מן הכלל נדון במדת דבר שהיה בכלל וכו' .ואחת פי' השלישי מן הכריתות האלו שהיא יתרה נכתבה לדברים שאינם נאכלים
כגון עצים של מערכה ולבונה וקטורת אם אכלו טמא הטמא בכרת .הכי מתני' והכי מיתפ' והכי פירש"י בפ"ק דשבועות( :במיתת בית
דין לבונה משמשת כסם מטשטש חושים ,וכאן האוכל אולי רצה לטשטש חושיו)

֣לָֽה֣֔' – תבנית טעמים ארוכה המסתימת
ישׁוּ֣בנָֽי-י ְשׂ ָראל ַ
ְ
ֲשׁר֣י ְַק ֤דּ
ֲכם֣אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁים֣א ֨ ֶ
(וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ
בזקף-קטן המרמז לשני קבוצות קד שים (א) שיש להם מתירין (ב) שאין להם מתירין.
לימוד תוכן הכתוב לפי קבוצה (א) קדשים שיש להם מתירין
(וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב -
(וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ  -מקף כבורר בין איש שלא היו לו עד שתי ידיעות (א) שהוא טמא (ב) שזה מקדש או קודש ,קודם שנכנס
למקדש או קודם שאכל ובין בעל שתי הידיעות הנ"ל קודם שנכנס או אכל (שאליו מתיחס הכתוב בהמשך)
(וי' אמר כב,ג)֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֲֶכם – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה אופני שכחה (אֲשֶׁ ר – ס"ת טמא' מקדש' בשר') או
שילוב של שלושתם ע"פ [רמב"ם שגגות פי"א,ה"א].
(וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀ – מונח לגרמיה (מונח פסק) ,טעם פסק בכעין מידה י"א מל"ב מדות "סדור שנחלק" ,וה[-יאר הפסיק ,הרב י"א
שפירא] (על) כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣בתו"כ דריש כָּ ל-א֣ישׁ׀֣לרבות זר (הביא) והמלבי"ם ז"ל מבאר מדלא כתיב כל איש מכל
זרעכס אשר יקרב (שתו"כ למד זר בגלל שכל -זרעכם לא צמוד לכל-איש) .וא"כ הוי כאן מאמר מחולק (כעין מדה י"א מל"ב מידות סדור
ֲכם
שנחלק) והמפסיק (טעם פסק) מדגיש כי אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מפריד בין כָּ ל-א֣ישׁ׀֣לבין מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ

בקריאה ללא פסק משמעות הכתוב שלא היה העלם ידיעה והטמא עבר על טומאת מקדש וקדשיו ומתחייב כרת.
קריאה עפ פסק מלמדת (וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀ – מונח לגרמיה (מונח פסק) – (מונח מרבה עוד תנאי ממעט והוא) נעלמה ממנו (פסקה)
הידיעה שהוא טמא לפני שנכנס טמא למקדש או לפני שאכל קודש ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה מקדש ו/או פסקה ממנו הידיעה שזה
קודש .ויתכן שההעלם קרה לפני אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב היינו לפני שקרבו מתיריו.
(וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב – מלת "אשר" מרבה "יקרב" של אכילה מקדשים הנאכלים ע"י אדם ו/או מזבח ,ואכילה קדשים שאינם
נאכלים בד"כ ע"י אדם אלא רק מזבח ופה נאכלו ע"י אדם.
(וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ֣ר-י ְק ַר֣ב – מקף כרב-מצב ,במצב (א) קדשים שיש להם מתירין בורר בין קריבה (=אכילה) של אדם טמא לפני
שהוקרבו מתירי קרבן ובין קריבה אחר הקרבת מתירי קרבן (חלב וזריקת דם); במצב (ב) קדשים שאין להם מתירין בורר בין אכילה
של אדם טמא לפני שקדשו בכלי ובין אכילה של אדם טמא אחרי שקדשו בכלי
הסבר אחר (וי' אמר כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֲֶכם – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה מיני קדשים שהם מאכל שחלה עליהם
טומאת מקדש וקדשיו
[ספרא צו פרשה ט תחילת פרק טו] (ג) (טט :א) (וי' צו ז,כא) וְָׁאכ֛ל ִּמבְׁשר־ז ֥בח ה ְׁשל ִּ ָׁ֖מים ֲא ֣שר ל ֑ה' וְׁנִּכ ְְׁׁרתָׁ ֛ה הנ֥פש ה ִּ ֖הוא מֵעמֽיהָׁ :מה ת"ל לפי
שהוא אומר (וי' צו ז,כ) וְׁה ַּ֜נפש אֲשר־תאכ֣ל ָׁב ֗ ָׁשר מִּז֤בח ה ְׁש ָׁלמִּים והלא שלמים בכלל כל הקדשים היו ,יכול אין חייבים כרת משום טומאה
ֲכם֣
יכם֣כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ
אלא על השלמים בלבד (טט :ב) מניין לרבות כל הקדשים תלמוד לומר (וי' אמר כב,ג) ְלד ֨רת ֝ ֶ
אין לי אלא כיוצא בשלמים מה שלמים מיוחדים הנאכלים לשני ימים [ולילה אחד] (טט :ג) הנאכלים ליום אחד מנין ת"ל (וי' צו ז,כא)
שר אין לי אלא ששיריו נאכלים (טט :ד) עולה שאין שיריה נאכלים מנין ת"ל (וי' צו ז,כא) ז֥בח אין לי אלא זבחי' העופות והמנחות (טט:
ָׁב ֗ ָׁ
ֲכם֣אֶ ל-
ה) שאינן מיני זבחים עד שאתה מרבה לוג שמן של מצורע מנין תלמוד לומר (וי' אמר כב,ג) כָּ ל-א֣ישׁ׀֣אֲשֶׁ ר-יקְ ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ
ים.
הַ קֳּ ָדשׁ ֣
ֲשׁר ,תבנית טעמים מיוחדת במינה.
ם – פשטא בודדת ואחריה טעם קדמא א ֨ ֶ
(וי' אמר כב,ג) אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁי ֣
ים – מקף כבורר בין חלק מהקדשים ובין כל הקדשים (כאן כל הקדשים)
(וי' אמר כב,ג) אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁ ֣
ים – פשטא בתפקיד הלכה אחת לכל הקדשים ,בין שיש להם מתירין בין שאין להם מתירים,
אפשר שהלימוד הוא אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁ ֣
ֲשׁר – קדמא נאכלו קודם להקרבת המתירין או קודם למתנם בכלי שרת ,האוכל אינו מתחייב כרת.
א ֶ֨

אבל אם נאכלו ע"י אדם טמא אחרי שקרבו המתירין או שקדשו בכלי שרת ,התחייב האוכל בכרת.

ה' – מהפך פשטא אפשר שמלמד כפי'[ריב"א] יצאו קדשי בדק הבית שאין חייבין עליהם כרת
֣ל ֣֔
ישׁוּ֣בנָֽי-י ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ
(וי' אמר כב,ג) י ְַק ֤דּ
משום טומאה.

(וי' אמר כב,ג) וְ טֻ ְמאָ תֶ֖ וֹ֣עָ ָל ֑יו – טפחא כשנוי ורבוי ,טומאה היוצאה מגופו ,טומאה מנגיעה באב הטומאה חיצוני
[רש"י] (וי' אמר כב,ג) וְ טֻ ְמאָ תֶ֖ וֹ֣עָ ָל ֑יו  -וטומאת האדם עליו ,יכול בבשר הכתוב מדבר ,וטומאתו של בשר עליו ,ובטהור שאכל את הטמא

הכתוב מדבר ,הרי כבר נאמר (ויק' ז יט) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל ,אלא על כרחך ממשמעו אתה למד ,במי שטומאתו
צ
פורחת ממנו הכתוב מדבר ,וזהו האדם שיש לו טהרה בטבילה:
[רש"י] (וי' אמר כב,ג) וְ נ ְכ ְר ֞ ָתה֣וגו'  -יכול מצד זה לצד זה ,יכרת ממקומו ויתיישב במקום אחר ,תלמוד לומר אני ה' ,בכל מקום אני:
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת זבחים פ"ח,הי"ב]  ...ואחר כך באר כי עון הקדשים שהוא (הציץ) מכפר הוא הטומאה שנאמר (וי' אמר
ה'֣וְ טֻ ְמאָ תֶ֖ וֹ֣עָ ָל ֑יו֣וְ נ ְכ ְר ֞ ָתה .וכבר בארנו בסוף עדיות
֣ל ֣֔
ישׁוּ֣בנָֽי-י ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ֣
ֲשׁר֣י ְַק ֤דּ
ֲכם֣אֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁים֣א ֨ ֶ
כב,ג) אֲשֶׁ ר-י ְק ַר֣ב֣מכָּ ל-ז ְַרע ֗ ֶ
שמשנה אחרונה שהיא למעשה שאין דם הקדשים מתטמא כלל .והלכה כחכמים .וכר' יהודה.

(וי' אמר כב,ג) וְ טֻ ְמאָ תֶ֖ וֹ  -טפחא בתפקיד שנוי ללמד שלא מדובר בטומאת הקודשים אלא בטומאת האדם ,עָ ָל ֑יו – אתנח מגביל הכתוב לאדם
טמא ולא לקדשים טמאים.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.14

ויקרא אמר כא,א (התשפ"א)

אֹלהיו׃ ֣
ָ ָֽ
הּ֣לא֣י ָ ֑קּחוּ֣֣֣֣֣֣֣֣ ָֽכּי-קָ ֵ֥דשׁ֣הֶ֖ וּא֣ל
ישׁ ֣
רוּשֵׁ֥ה֣מא ָ ֶ֖
ָ
֣לא֣י ָ֔קּחוּ֣וְ א ָשֵּׁ֛ה֣גְּ
שּׁה֣זנָ ֤ה֣ ַוחֲלָ לָ ה ֣
ויקרא אמר כא,ז :א ֨ ָ

[תיב"ע] ואשה גרושה בין מאישה בין מן יבמה לא יסבון[ .פי' תיב"ע] שנתגרשה בין מבעלה או מן יבמה זו חלוצה וכן דייקי ביבמות
( -כא,ז) וְ א ָשֵּׁ֛ה  .למאן דאמר חלוצה מדאורייתא לומד זאת מיתור ה'' -ו'' ב -וְ א ָשֵּׁ֛ה

֣לא֣י ָ֔קּחוּ
שּׁה֣זנָ ֤ה֣וַחֲ לָ לָ ה ֣
(כא,ז) א ֨ ָ

מה)

שּׁה֣זנָ ֤ה֣ -אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות [יבמות פ"א א']:
[תורה תמימה = תו"ת] (כא,ז) א ֨ ָ
(כא,ז) א ֨ ָשּׁה – קדמא ,בתפקיד מצב קודם שאינה מישראל או ישראלית שהייתה קודם עם אדם שאסורה לו .כהסבר [תו"ת מה] ר"ל אין

זונה האסורה לכהן אלא כל שאינה בת ישראל ,ואפילו לא נבעלה או אפילו נתגיירה או נשתחררה פחותה מבת ג' שנים דאינה ראויה
לביאה ,בכ"ז נחשבת כזונה ואסורה לכהן מפני שבאה מעובדי כוכבים השטופים בזימה ,וכן זו שנבעלה לאדם שאסורה לו בין
באיסור חייבי כריתות או מיתת ב"ד בין באיסור חייבי לאוין ועשה (ראה להלן דעה שמותרת לכהונה) השוין בכל ואינן מיוחדין לכהן,
כגון גר עמוני ומואבי [דאסורין לבא בקהל] מצרי ואדומי [עד דור שלישי ואתיין מכח עשה דור שלישי יבא] כותי חלל ונתין דאסורין
בלא תתחתן וממזר [בלא יבא בקהל] ,וכל אלה שבאו על כהנת לויה וישראלית פסלוה מן הכהונה ,וכן הנבעלת לחלל אף על פי
שאינה אסורה לו מ"מ פסולה לכהונה [ועי' בתוי"ט פ"ו מ"ו דיבמות],
֣לא֣י ָ֔קּחוּ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
(כא,ז) אשָּׁ֨ ה֣זנָ ֤ה֣וַחֲלָ לָ ה ֣
הלימודים יוצא מהפשט.
הפשט [תורה תמימה = תו"ת] (כא,ז) ַוחֲלָ לָ ה֣ -איזו היא חללה  -כל שנולדה מפסול כהונהמו) [קדושין ע"ז א']:
היוצא מהפשט שהאשה עצמה לא הייתה חללה אבל כיון שהייתה אסורה לכהן ילדיה מהכהן חללים [תו"ת מו] כגון כהן הדיוט שבא על

הזונה ועל הגרושה וכהן גדול גם על האלמנה והבעולה הוו בניה חללים ,ואפי' אם ילדה לאחר אך מכיון שנתחללה שוב הוו בניה
חללים:
מז)
[תורה תמימה] (כא,ז) ֣לא֣י ָ֔קּחוּ  -ואפילו בהעראה (קרבה האסורה מהתורה) ,מאי טעמא ,ילפינן קיחה קיחה מחייבי כריתות [יבמות
נ"ד א'][ :תו"ת מז] דכתיב ס"פ אחרי ואשה אל אחותה לא תקח וגו' ,וסיים שם כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ומקשינן שם
כל העריות לנדה ,מה נדה ב(קרבה האסורה מהתורה) כדכתיב את מקורה הערה וגם היא מחייבי כריתות אף כל חייבי כריתות בהעראה
(קרבה האסורה מהתורה) ,וה"נ כן:
(כא,ז)֣ ֣לא֣י ָ֔קּחוּ  -כתיב לא יקחו [וקרינן] לא יקחו ,מלמד שהאשה מוזהרת על ידי האישמח) [יבמות פ"ד ב']:
[תו"ת מח] היינו היכי שהוא מוזהר עליה כגון כהן הדיוט בגרושה או כה"ג באלמנה וכן ממזר בישראלית שמוזהר על לא יבא בקהל
[עי' תוס' כתובות כ"ד א' ד"ה אבל] ,אבל היכי שהוא אינו מוזהר כגון חלל בכשרה וכן גר בממזרת וכהנת אין היא מוזהרת להנשא
להם .ומה שהעתקנו דממשמעות הדרשה מדקרינן לא יקחו בקמ"ץ הקו"ף ,כ"מ מתוס' יבמות ה' א' .אבל ה [-רמב"ם פי"ט הי"א
מאיסו"ב] סמך דין זה על הדרשה המובאה ריש פרשה זו בני אהרן ולא בנות אהרן .ולכאורה קשה שהניח דרשת הגמ' כאן במקום דין
זה ,ויותר מזה שהרי בקדושין ל"ה א' מסיק הגמ' דדרשה בני אהרן ולא בנות אהרן לא קאי אכולה פרשה רק אדין דטומאה ,וא"כ איך
סמך דרשה זו אדין זה .אמנם כבר כתבנו כ"פ בחבורנו דדרך הרמב"ם להסמיך דרשה אף שנדחת בגמ' ,אך אם נראה לו פשוטה יותר
ואין נ"מ לדינא ,וכתבנו מזה בפ' שמיני (י' ו') ובס"פ אחרי:
(כא,ז)֣ ֣לא֣י ָ֔קּחוּ  -מונח זקף-קטן ,אפשר שטעם מונח מרבה לימוד נוסף מהזקף-קטן של שני לימודים (א) אפילו בהעראה (קרבה
האסורה מהתורה) (ב) אזהרת לאו לאיש ,אזהרת לאו לאשה .או העראה נלמדת בהקש מנדה ואזהרת האיש והאשה מרומזים בטעם מונח
המרבה אפיון לכתוב (כא,ז) ֣לא֣י ָ֔קּחוּ
ישֶׁ֖הּ – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב( .א) [בבלי יבמות נט,א] גרושה בגט כריתות בין מן
רוּשֵׁ֥ה֣מא ָ
ָ
(כא,ז) גְּ
האירוסין בין מן הנישואין (ב) חלוצה אם מדאורייתא אסורה לכהן .ואם מרבנן הרי זה ריח גט ולכן אסורה לכהן( .ג) פעמיים אלמנה
צריכה הייתר רבנן להינשא שוב
ישֶׁ֖הּ  -תביר מ רכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא גירושי אשה ואשר על חלק מהן לא חלה
רוּשֵׁ֥ה֣מא ָ
ָ
(כא,ז) וְ א ָשֵּׁ֛ה֣גְּ
ההלכה( ,אופן א) אם חלוצה אסורה לכהן מרבנן ,משמע שמן התורה מותרת.
(אופן ב) ע"פ [בבלי יבמות צב,א] גט מקידושי טעות ,אינו גט כלל וגם לא ריח גט ומותרת אשת כהן לחזור לבעלה.
(אופן ג) ע"פ [תו"כ] צרת חלוצה שאין גירושיה ביד אישה.
(כא,ז) ֣לא֣י ָ ֑קּחוּ  -מונח מרבה ,אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות צ"ע.
כם׃ ֣
'֣מקַ דּ ְשׁ ֶ ָֽ
֣י ְהיֶהָ ֔ -לְּך֣כּ֣י֣קָ ֔דוֹשׁ֣אֲנֵ֥י֣הֶ֖ ְ
ֱֹלהֶ֖יָך֣ה֣ וּא֣מַ ְק ֑ריב֣֣֣֣֣֣֣֣קָ דשׁ ָֽ
וֹ֣כּי-אֶ תֶ -לֵ֥חֶ ם֣א ֶ
ויקרא אמר כא,ח :וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּ ָֽ

[אור החיים] כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ֣ -תבא הסברא לומר כי כל עוד שיש כהנים שלמים וכן רבים המספיקים להקריב אין חיוב לכוף ,לזה אמר
לשון יחיד שאפילו על אחד מהם יקפיד לעשות כמשפט הזה:
[רש"י] כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ .על כרחו ,שאם לא רצה לגרש הלקהו ויסרהו עד שיגרש.
(כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ֣ -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ל"א מל"ב מידות מוקדם והוא מאוחר בענין .הענין המוקדם הוא היות הכהן
קדוש מלידה ,והענין המאוחר חובת בית דין לשמור על קדושת הכהן בכלל ובזיווגין כנאמר כאן .ובהקש חובת בית דין לשמור על
קדושת ישראל בזיווגין
שׁ֣ ָֽי ְהיֶהָ ֔ -לְּך֣כּ֣י֣קָ ֔דוֹשׁ  -פשטא זקף-קטן מונח זקף-קטן .פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק  ...אתנח)
(וי' אמר כא,ח) קָ ד ֣
בתפקיד כעין הקש.
(הקש א) משמירת קדושת הכהן בענין נישואין לנהוג בו קדושה בענינים אחרים כ-פ'[רש"י] ע"פ [גיטין נ"ט ב'] נהוג בו קדושה לפתוח
ראשון בכל דבר ,ולברך ראשון בסעודה .ומזה הרחבה לדברים אחרים כגון :ראשון בהפרשת תרומה ,ראשון לקריאת תורה ,הולכים
ראשונים בהרחבת העיר ,כנראה להורות להיות ראשון בכל מצוות התורה ובנסיבות שונות.
(הקש ב) הביא [תו"ת נג] שע"פ [תנא דב"א ח"א פט"ו] הקש שמירת הקדושה מכהנים לכלל ישראל בעניני זווגין במה שנוגע להם.
שׁ ֔תּוֹ - .תניא[ ,מניין לכהן שנשא פסולה ולא רצה לגרשה] דפנו (=הכהו) ,ת"ל (כא,ח)
[תורה תמימה = תו"ת] (וי' אמר כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְ
נג)
וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ  -בעל כרחו [יבמות פ"ח ב']:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[תו"ת נג] ר"ל שצריך להכריחו שיתנהג בקדושתו ,ולכן יגרשנה .ו שורש המלה דפנו הוא מלשון יוני ובאורו הכאה עד יציאת דם
מהגוף ,ועי' בגיטין ל"ד א' משום דפנויי ופירש"י מכין וחובטין אותו ,ובב"מ ק"ז ב' אתו עליה בני משרוניא דפנוהו.
ועיין בבית שמואל ל[-אה"ע סי' ו' ס"ו] דגם לישראל שנשא אשה בעבירה צריך לנהוג בו עניני כפיות כמה שאפשר [המותרות עפ"י
המלכות] עד שיגרשנה ,ונראה להסמיך דבריו על טעם דרשה זו ,דאע"פ שבכהן אמורה ,אך מצינו כ"פ בתורה שקרא הקדוש ברוך
הוא גם לישראל קדושים ,כמו קדושים תהיו ,והתקדשתם ,וא"כ כיון דבכהן ילפינן זה מלשון (כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ ממילא נוהג דין זה גם
בישראל .וכ"מ ב [-תנא דב"א ח"א פט"ו] וז"ל ,לא לכהנים לבד נתנה קדושה מסיני אלא לכל ישראל שנאמר (וי' קד' יט,ב) ד ֞ ֵבר
אל־כָׁל־עֲד֧ת ְׁבנֵי־י ִּ ְׁש ָׁראֵ ֛ל וְָׁאמ ְׁרתָׁ ֥ ֲאלֵה֖ם קְׁד ִּ ֣שים תִּ הְׁי֑ ּו ִּכ֣י ָׁק ֔דֹוש ֲא ִּנ֖י ה֥ ' אֱֹלהֵיכ ֽם :עכ"ל .ויותר מזה נראה ראיה דגם בישראל שייך קדושה
בעניני זווגין ,ממ"ש ב[-יבמות כ,א] איסור קדושה אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל
לנתין וממזר ,הרי דכייל הגמ' גם ישראל באיסור קדושה כמו כהנים ,וממילא הסברא נותנת שצריך לכופו כשנשא בעבירה וחילל
קדושתו:
נד)
(כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ - .תנא דבי רבי ישמעאל (כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון
[גיטין נ"ט ב'][ :תו"ת] (כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ - .תנא דבי רבי ישמעאל (כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון
וליטול מנה יפה ראשוןנד) [גיטין נ"ט ב'][ :תו"ת נד] לדעת ה [-רמב"ם סה"מ מ"ע ל"ב] הוי דרשה זו גמורה ודין זה מן התורה ממש,
וכ"כ הריב"ש בתשובה סי' צ"ד בשם הסמ"ג .ובפשטות לשון הגמ' כאן דאורייתא היא ,אבל ה [-תוס' חולין פ"ז א'] כתבו דדרשה זו
אסמכתא היא ,ומ"ש בגמ' דאורייתא היא  -הכונה שנמצא על זה אסמכתא בתורה ,והוי הדין מדרבנן ,ולא נתבאר מה הכריחם להוציא
הדרשה ולשון הגמ' מפשטם .וי"ל בדעתם דקשה להו דהא עיקר קרא ד(-כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ צריך לדרשה אחרת( ,כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ בעל
כרחו ,שאם נשא אשה פסולה כופין אותו לגרשה ,וכמבואר בדרשה הקודמת ,ובאמת איזו מאחרונים נתעוררו על דרשה זו איך ילפינן
מן (כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ לענין כבוד בעוד שצריך זה לענין כפיה ,ובס' [באר שבע להוריות י"ג ב'] האריך הרבה בזה ,ולכן כתבו התוס'
דרשה זו שלענין כבוד הוי אסמכתא בעלמא ,אך א"כ יהיה קשה טובא לדעת הרמב" ם ודעמיה דס"ל דדרשה זו גמורה היא והא
איצטריכא לענין כפיה ,וזה ודאי דאורייתא .אבל ראה זה מצאתי מרגניתא טבא בזה ברש"י בסוגיא כאן שציין על דרשת הגמ'
וֹ֣כּי-אֶ תֶ -לֵ֥חֶ ם֣ וגו' ,עכ"ל .ולא נתבאר מה כונת רש"י בציינו המשך לשון הפסוק ,ואין דרכו בזה בכ"מ,
(כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ וז"ל ,וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּ ָֽ
אך י"ל דגם לרש"י הוקשה מה שהערנו איך יליף מן וקדשתו לענין כבוד בעוד שצריך לדרשה דכפיה ,לכן רמז המשך הפסוק ָֽכּי-אֶ ת-
שׁ ֔תּוֹ אלא מן סוף הפסוק (כא,ח)
֣י ְהיֶהָ ֔ -לְּך ,לרמז דרשה זו דכבוד אנו למדין לא מן הלשון וְ ֨ק ַדּ ְ
ֱֹלהֶ֖יָך֣ה֣ וּא֣מַ ְק ֑ריב֣֣֣֣קָ דשׁ ָֽ
ֶלֵ֥חֶ ם֣א ֶ
קָ דשׁ ָֽ֣י ְהיֶהָ ֔ -לְּך ,והגמ' מציינת רק ראשית הפסוק וחסר מלת וגו'  ,וראיה נאמנה שזו היא כונת רש"י ,שהרי בפירושו לפסוק זה ציין
דרשה זו על הלשון קָ דשׁ ָֽ֣י ְהיֶהָ ֔ -לְּך [ומה שמצויין בצדו "תו"כ" ט"ס הוא ,כי אין נמצא זה בתו"כ וצרייך לציין מגמרא כמו לפנינו],
ובכן דעת התוס' בזה צ"ע.
(כא,ח) קָ דשׁ ָֽ֣י ְהיֶהָ ֔ -לְּך – (אתנח) פשטא מקף זקף-קטן ,זקף-קטן ירמז לשני לימודים ,פשטא ירמז ששני הלימודים הם בפשט מהתורה
כדעת ה[-רמב"ם סה"מ מ"ע ל"ב].
(כא,ח) ָֽי ְהיֶהָ ֔ -לְּך – מקף בורר בין משמע שמירת קדושתו לצורך עבודת המקדש ובזה קשור לנשיאת אשה כמצווה ב(-אמר כא,ז,יא)
ובין משמע לענין כבוד.
אם (כא,ח) וְ ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ הוא מצוות הכהן והבי"ד שישא רק אשה כמצווה ב(-אמר כא,ז,יא) אז (כא,ח) קָ דשׁ ָֽ֣י ְהיֶהָ ֔ -לְּך הוא תיאור ואחריו
כם אז תבנית הטעמים של הסיפא של (כא,ח) היא לימוד לאחריו ואלפניו .אלפניו ילמד
'֣מקַ דּ ְשׁ ֶָֽ֣
באה פעולה (כא,ח) כּ֣י֣קָ ֔דוֹשׁ֣אֲנֵ֥י֣הֶ֖ ְ
לנשיאת אשה כמצווה ב(-אמר כא,ז,יא) לשמירת קדושתו לצורך עבודת המקדש ,ולאחריו ילמד לענין כבוד כי כך קידש ה' את אהרן.

ָדים֣ ֣
וֹ֣׀֣שׁ֤מֶ ן֣הַ מּ ְשׁחָ ה֣וּמלּ ֣א֣אֶ ת-י ָ֔דוֹ֣ל ְל ֶ֖בּשׁ֣אֶ ת-הַ ְבּג ֑
ֶ
יוּצק֣עַ ל-ראשׁ֣
ויקרא אמר כא,י :וְ הַ כּהן ֣֩הַ גּ ָ֨דוֹל֣מאֶ ֝ ָחיו֣אֲֽשֶׁ רֵ֥ ַ -
יו֣לא֣י ְפ ָֽרם׃ ֣
ָד ֵ֥
ע֣וּבג ָ ֶ֖
ְ
֣לא֣י ְפ ָ ֔ר
֣אֶ ת-ראשׁוֹ ֣
ה נותנין שמן המשחה באמצע,
וֹ֣׀֣שׁ֤מֶ ן֣הַ מּ ְשׁחָ ֣
ֶ
יוּצק֣עַ ל-ראשׁ֣
[תורה שלמה קט] ע"פ [תנחומא] וְ הַ כּהן ֣֩הַ גּ ָ֨דוֹל֣מאֶ ֝ ָחיו֣אֲֽשֶׁ רֵ֥ ַ -

והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
יוּצֵ֥ק – מרכא = מאריך (ואחריו מונח פסק מהפך פשטא) בתפקיד מאריך כאן מתאר  ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
אֲֽשֶׁ רַ -
ְׁסֹודֽם .:מלמד ששמן המשחה אשר עשה
יוּצק֣עַל-ראשׁ֣ וֹ( .איוב כב,טז) ֝נָׁ ָׁ֗הר יּוצ֥ק י ָׁ
יוּצק .ב' במסורה .אֲֽשֶׁ רֵ֥ ַ -
[בעל הטורים] (וי' אמר כא,י) ַ ֵ֥
משה היה מושך כנהר וממנו היו מושחין כל המלכים (הוריות יא,ב):
יוּצק – מרכא = מאריך רמז להתקיימות שמן המשחה לדורות[ ,בבלי הוריות יא,ב] אמר לו רבי יהודה :וכי נס אחד נעשה בשמן
ַ ֵ֥
המשחה? והלא תחלתו שנים עשר לוגין ,וממנו היה נמש ח משכן וכליו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים ,וכולו קיים לעתיד לבוא,
ת־קדש יִּהְׁי ֥ה ז ֛ה ִּל֖י לְׁדרתֵ יכ ֽם:
שנאמר( :שמ' תשא ל,לא) ֠שמן ִּמשְׁח ֨
וֹ֣׀֣שׁ֤מֶ ן֣
ֶ
יוּצק֣עַ ל-ראשׁ֣
יוּצק֣פועל בבנין הופעל ,סביל ,וזה [תורה שלמה קט] ע"פ [תנחומא] וְ הַ כּהן ֣֩הַ גּ ָ֨דוֹל֣מאֶ ֝ ָחיו֣אֲֽשֶׁ רֵ֥ ַ -
אֲֽשֶׁ רֵ֥ ַ -
ה נותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כ"ג
הַ מּ ְשׁחָ ֣

[תורת הפסק ,הרב מורסיאנו] הביא [ילקוט שמעוני ,תהלים רמז תש"נ] (תה' מה,ח) ֥שמן ש ָׁ֗שֹון מֵ ֽ ֲחב ֵֽריָך ,כשבאין למשחו (לכהן גדול,

אחרי אהרן) היו מכניסין כ הנים ומעמידין לצד ונותנין שמן המשחה באמצע ,והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של הכהן גדול ֣֣עַ ל-
ראשׁ֣ וֹ֣׀ – מקף בורר בין משמעות "על" כמהצד ובין מעליו ,מונח מרמז למשיחה "כי" כעין "נון" ולא כעין "איקס" ,טעם פסק מרמז יוצק

רק בראש [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ט]  ...ולא ימשח במקומות אחרות ולא ירבה בשמן.
ֱֹלה֣ים ָ֭ ֱאֹלהיָך ֥שמן ש ָׁ֗שֹון מֵ ֽ ֲחב ֵֽריָך:
שחֲָך֡ א ִּ
ל־כ֤ן׀ ְׁמ ָׁ
ש ָָׁ֫נא ֥רשע ע ֵ
ָאהבְׁתָׁ צדק ו ִּת ְׁ
(תה' מה,ח) ֣
(וי' אמר כא,י) ֶשׁ֤מֶ ן֣הַ מּ ְשׁחָ ה֣וּמלּ ֣א֣אֶ ת-י ָ֔דוֹ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
אחד מהם יוצא מהפשט .הכתוב הזה מורה על שני האופנים של חינוך  -התקדש כ"ג למשרתו .כתוב זה משלים את הנאמר (שמ' תצ' כט,כט)
ה ְׁל ָׁמש ָׁ ְׁ֣חה במשמע של גדולה מהוות כעין
ֵא־בם את־י ָׁדָׁ ֽם :והמלים הַ מּ ְשׁחָ ֣
ֲשר לְַׁאה ֲ֔רן י ִּ ְׁהיּ֥ו ְׁלב ָָׁׁנ֖יו ַאח ָׁ ֲ֑ריו ְׁל ָׁמש ָׁ ְׁ֣חה ב ָׁ֔הם ּולְׁמל ָׁ ֖
ּו ִּבג ֵ ְׁ֤די הקדש א ֣
הקש ללמוד מהתקדשות בבגדים להתקדשות ביציקת השמן וגם אורכי זמן משבעה ימים (שמ' תצ' כט,ל) ועד שעה אחת.
אפשר שתבנית הטעמים של (וי' אמר כא,י) ֶשׁ֤מֶ ן֣הַ מּ ְשׁחָ ה֣– מהפך פשטא מלמדת שהמשיחה למצוה ואם אין שמן מספיקה התקדשות
בבגדים [רמב"ם כלי המקדש פ"א,ה"ח] בבית שני שלא היה שם שמן המשחה היה כ"ג מתרבה בלבישת בגדים בלבד שהיה לובש
בגדי כהונה גדולה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.15

ויקרא בהר כה,א (התש"פ)

ם֣שׁנַ ֣ת֣מ ְמכָּ ֑רוֹ֣֣֣֣֣֣֣י ֶָ֖מים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣גְ אֻ לָּ ָֽתוֹ׃ ֣
היְ תָ ה֣גְּאֻ֣לָּ ֔תוֹ֣עַדֶ֖ -תּ ְ
֣יר֣חוֹמה֣וְ ָ ָֽ
ָ֔
ישׁ֣כּי-י ְמ ֤כּר֣בּית-מוֹשַׁ ב֣ע
ָֽ
ויקרא בהר כה,כט :וְ ֗א
֣ה֣תמימָ ה֣ ֣
ְ
לאת֣לוֹ֣שָׁ נָ
֣ם֣לא-יגּ ָ֗אל֣עַדְ -מ ֣
ויקרא בהר כה,ל :וְ א ָֽ
בל׃ ֣
וֹ֣לדר ָת֑יו֣֣֣֣֣֣֣֣֣ ֵ֥לא֣יצֶ֖א֣בַּ יּ ָֽ
יתֵ֛ת֣לַ קּנֶ ֵ֥ה֣אתֶ֖ ְ
֣ ֠ ְוקָ ם֣הַ ַ֨בּית֣אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר֣אֲשֶׁ ר֣ -לא֣ל֣ וֹ֣ח ֗ ָמה֣לַ ְצּמ ֻ
(כה,כט) וְ ֗אישׁ֣ -רביע ,ע"פ [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,ה"ד] ע"פ [בבלי ערכין פ"ט,מ"ג ,לא,א] בתפקיד ארבעה מצבי גאולה של בּית-
֣יר֣חוֹמה ,מלוקח ראשון ,מלוקח שני בתוך שנה שקנה מהלוקח הראשון ,ממקבל מתנה מבעל הבית ,גאולה מהקדש או מגואל
ָ֔
מוֹשַׁ ב֣ע

אחר מהקדש בתוך שנה .בארבעה מצבים אלו בעל הבית ואם מת אזי בנו יש להם זמן לפדות  -לגאול עד שנה מלאה (פשוטה או מעוברת)
֣יר֣חוֹמה֣שאם לא יגאל תוך שנה תחול חליטה לטובת הלוקח ,ובין מכירת
ָ֔
כּר – מקף כבורר בין מכירת בּית -מוֹשַׁ ב֣ע
(כה,כט) ָֽכּי-י ְמ ֤
֣יר֣חוֹמה שלא חל בה גאולה או חליטה והיא דומה למצוות ערי חצרים ושדות.
ָ֔
בּית-מוֹשַׁ ב֣ע
[מנחת חינוך ,מצוה שמא ,פדיון הנחלות עד השלמת שנה] [יז] בורר בין מכירה שהיא תיכף אך התורה נתנה רשות לפדות עד שנה
ואם אינו פודה נחלטת למפרע ובין מכירה כהלואה מעכשיו ואיגלי מילתא למפרע דמכורה משעה ראשונה.
ובסעיף [יט] מכירה בערי חומה שאינם  48ערי לויים ובין מכירה ב 48-ערי לויים שהיו ערי חומה ואין להם דין חילוט ופודה תמיד.
וצ"ע האם על מכירה לשנים כעין חכירה כמו בשדות וערי חצרים חלה מצוות גאולה או לא חלה ומהחכירה ברור שאין חליטה.
[רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,הי"א] כל שהוא לפנים מן החומה כגון הגנות והמרחצאות והשובכות הרי הוא כבתים שנאמר (כה,ל)

אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר ,אבל השדות שבתוך העיר נגאלין כדין השדות שחוץ לעיר שנאמר (וי' בהר כה,ל) ֠ ְוקָ ם֣הַ ַ֨בּית֣אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר בית וכל
הדומה לבית לא השדות .וכן [הלכה יב] בית שאין בו ד' אמות ע ל ד' אמות אינו נחלט כבתי ערי חומה ,וירושלים אין הבית נחלט
בה ,ובית הבנוי בחומה אינו כבתי ערי חומה.

֣יר֣חוֹמה֣ -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות
ָ֔
כּר֣בּית-מוֹשַׁ ב֣ע
(כה,כט) ָֽכּי-י ְמ ֤
לימוד אחד יוצא מפשט הכתוב .הפשט הוא מכירה ללוקח אחד .היוצא מן הפשט הוא מספר מצבים שאפשר שמתרבים מטעם מונח
במלת ע ֣יר והם :לוקח שני מידי לוקח ראשון ,מתנה ,הקדש.
[רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,ה"ד] (טט :א) מכר לראשון (טט :ב) וראשון לשני בתוך השנה מונין לראשון כיון ששלמה שנה ראשונה

הוחלט הבית ביד השנ י ,שהמוכר מכר לשני כל זכות שתבוא לידו ,הגיע י"ב חדש ולא גאלה הרי זו נחלטת ביד הלוקח( ,טט :ג) וכן אם
נתן הבית מתנה ולא גאלו כל י"ב חדש הרי זה נחלט ביד זה שנתן לו מתנה.
(טט :ד) [הלכה ח] המקדיש בית עיר חומה וגאלו אחר מיד ההקדש כיון שעלתה לו שנה משעה שנגאל מיד ההקדש ולא גאלו בעליו
וֹ֣לדר ָת֑יו
נחלט ביד הגואל ,שאין ההקדש חולט אלא הלוקח שנאמר (וי' בהר כה ,ל) לַ קּנֶ ֵ֥ה֣אתֶ֖ ְ
[רדב"ז הלכות שמיטה ויובל פי"ב,ה"ח] המקדיש בית עיר חומה וכו' .ברייתא שם [בבלי ערכין פ"ט,מ"ג ,לא,א] המקדיש בית בבתי
ערי חומה הרי זה גואל וגואל לעולם ,גאלו אחר מיד ההקדש הגיע יום י"ב חדש ולא גאלו היה חלוט לו מה"מ אמר שמואל דאמר
קרא (וי' בהר כה,ל) לַ קּנֶ ֵ֥ה֣אתֶ֖ וֹ֣ואפילו מיד ההקדש ולחלטיה הקדש אמר קרא ְלדר ָת֑יו יצא הקדש שאין לו דורות (וי' בהר כה,ל) ֵ֥לא֣יצֶ֖א֣
בַּ יּ ָֽבל למה לי אמר רב ספרא לא נצרכה אל א למוכר בית בבתי ערי חומה ופגע בו יובל בתוך שנתו סד"א ליפוק ביובל קמ"ל לא יצא
ביובל:
[בבלי מגילה ג,ב] גופא ,אמר רבי יהושע בן לוי :כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נדון ככרך .תנא :סמוך  -אף על פי שאינו נראה,
נראה  -אף על פי שאינו סמוך.
בשלמא נראה אף על פי שאינו סמוך  -משכחת לה כגון דיתבה בראש ההר .אלא סמוך אף על פי שאינו נראה ,היכי משכחת לה? אמר
רבי ירמיה :שיושבת בנחל .ואמר רבי יהושע בן לוי :כרך ( )2שישב ולבסוף הוקף  -נדון ככפר .מאי טעמא  -דכתיב (וי' בהר כה,כט)֣
ֹומה  -שהוקף ולבסוף ישב ,ולא שישב ולבסוף הוקף .ואמר רבי יהושע בן לוי :כרך שאין בו
כּר֣בּית־מֹושַׁ ב֣ע ֣יר֣ח ֔ ָ
ישׁ֣כּי־י ְמ ֤
ָֽ
וְ ֗א
עשרה בטלנין  -נדון ככפר .מאי קא משמע לן? תנינא :איזו היא עיר גדולה  -כל שיש בה עשרה בטלנין ,פחות מכאן  -הרי זה כפר- .
כרך איצטריך ליה ,אף על גב דמיקלעי ליה מעלמא .ואמר רבי יהושע בן לוי :כרך שחרב ולבסוף ישב  -נדון ככרך .מאי חרב? אילימא
חרבו חומותיו ,ישב  -אין ,לא ישב  -לא? והא תניא ,רבי אליעזר בר יוסי אומר :אשר לוא חומה (בתורה אֲשרֹ-ל֣ א ח ָׁ֗מה)  -אף על פי
שאין לו עכשיו ,והיה לו קודם לכן .אלא :מאי חרב  -שחרב מעשרה בטלנין.
כרך ([ )2שו"ע או"ח הלכות מגילה ופורים סי' תרפח ,ס"א]
<א> כרכים (א) המוקפים חומה א מימות יהושע בן נון ,אפילו אינן מוקפין עכשיו ,א'> קורין בט"ו ,אפילו אם הם בחוצה לארץ( ,ב) א') ואפילו אין בהם עשרה
בטלנים (פי' בטלנים ממלאכתם (ג) ועוסקים בצרכי צבור); והוא שהוקף ואח"כ ישב ,או שישב תחלה (ט"ז ,מאמר מרדכי :עם מעט בתים) על דעת
להקיפו אח"כ (ואח"כ נבנו רוב הבתים) ( ,ד) לאפוקי כשנודע שישב תחלה * על דעת שלא להקיפו (<ב> ב'> אבל ב א'} בסתמא הוקפה

ולבסוף ישבה ר"ן).

ב
ישׁ֣כּי־י ְמ ֤כּר֣בּית־מֹושַׁ ֣
ָֽ
(וי' בהר כה,כט)֣וְ ֗א
ב – מקף ע"פ [שו"ע או"ח הל' מגילה ופורים סי' תרפח ,ס"א] כבורר בין והוא שהוקף ואח"כ ישב ,או
(וי' בהר כה,כט)֣בּית־מֹושַׁ ֣
שישב תחלה (ט"ז ,מאמר מרדכי :עם מעט בתים) על דעת להקיפו אח"כ (ואח"כ נבנו רוב הבתים) ובין שישב תחלה * על דעת שלא

להקיפו (ואפילו הקיפו אותה אח"כ בחומה אבל רוב בתיה נבנו קודם להקפתה בח)
(וי' בהר כה ,ל) אֲשֶׁ ר֣ -לא֣ח ָ֗מה – מקף כבורר בין שלא היה לעיר חומה כלל או שנבנתה אחרי רוב בתיה ובין תניא ,רבי אליעזר בר יוסי
אומר :אשר לוא חומה (בתורה אֲשרֹ-ל֣ א ח ָׁ֗מה)  -אף על פי שאין לו עכשיו ,והיה לו קודם לכן.
שהוקף [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,הי"ד]
אין המקום נקרא ערי חומה עד שיהיה בו שלש חצרות או יתר ,ובכל חצר מהן ב' בתים או יתר ויקיפוה חומה תחלה ואח"כ יבנו
החצרות בתוכו ,אבל מקום שישב ואח"כ הוקף או שלא היו בו ג' חצרות של ב' בתים אינו עיר חומה אלא בתים שבו כבתי החצרים.

(וי' בהר כה,ל) ֠ ְוקָ ם֣– תלשא כפרט קדמאה לפני הַ ַ֨בּית֣אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר – קדמא ואזלא המרמז ללימוד בכלל כלשהו,
(וי' בהר כה,ל) אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר – מקף בורר בין עיר חומה שמתקיים בה מצוות גאולת בית שנמכר או הוקדש ,ובין עיר חומה שלא מתקיים
בה מצוות גאולה .כגון  48ערי לוים ,עיר שישבה ואח"כ הוקפה ,ירושלים למרות שהיא עומדת בכל התנאים שהביא [רמב"ם שמיטה
ויובל פי"ב] [הלכה יד] [הלכה טו] המוזכרות בפרטים.
(וי' בהר כה,ל) הַ ַ֨בּית֣אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר – קדמא ואזלא כרמז ללימוד במידת כלל ופרט בקשר למה אפשר למכור ולגאול בעיר חומה[ .רמב"ם
שמיטה ויובל פי"ב] [הלכה יא] כל שהוא לפנים מן החומה כגון הגנות והמרחצאות והשובכות הרי הוא כבתים שנאמר אשר בעיר,
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אבל השדות שבתוך העיר נגאלין כדין השדות שחוץ לעיר שנאמר (וי' בהר כה,ל) ֠ ְוקָ ם֣הַ ַ֨בּית֣אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר בית וכל הדומה לבית לא
השדות[ .הלכה יב] בי ת שאין בו ד' אמות על ד' אמות אינו נחלט כבתי ערי חומה ,וירושלים אין הבית נחלט בה ,ובית הבנוי בחומה
אינו כבתי ערי חומה.
[רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב] [הלכה ה] היתה שנה מעוברת אינו נחלט עד סופה שנאמר עד מלאת לו שנה תמימה להביא חדש העיבור.
[הלכה ו] מכר ב' בתים אחד בחצי אדר ראשון ואחד בראש אדר שני זה שמכר בראש אדר שני כיון שהגיע אחד באדר של שנה הבאה
עלתה לו שנה ,וזה שמכר בחצי אדר ראשון לא עלתה לו שנה עד חצי אדר של שנה הבאה מפני שירד הלוקח בחדש העיבור.
֣ה֣תמימָ ה֣ – זרקא
ְ
(וי' בהר כה,ל) ֠ ְוקָ ם֣הַ ַ֨בּית֣אֲשֶׁ ר-בָּ ֝עיר – תלשא בתפקיד ללימוד לכתוב אלפניה ב(-וי' בהר כה,ל) עַ דְ -מ ֣לאת֣לוֹ֣שָׁ נָ
סגול בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין .כאן מוסיף על שנת לבנה פשוטה פרק זמן מסוים שטעם מקף בכתוב (וי' בהר כה,ל) עַ ד-
ְמ ֣לאת מרמז לבירור שב[-בבלי ערכין לא,א] בין הוספה של חודש עיבור ובין דעת רבי בהוספה של עיבורה של שנת לבנה  ,היינו
ימה֣ ומוקש יגּ ָ֗אל אל
֣ה֣תמ ָ
ְ
לאת֣לוֹ֣שָׁ נָ
ָאל֣עַ דְ -מ ֣
֣ם֣לא-יגּ ֗
השלמה של כ 11-יום בין שנת לבנה לשנת חמה .ב(-וי' בהר כה,ל) גם נאמר וְ א ָֽ
הנאמר לפניו (וי' בהר כה,כט) י ֶָ֖מים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣גְ אֻ לָּ ָֽתוֹ ואפשר שכך עובר אל מלת (וי' בהר כה,כט) י ֶָ֖מים משמעות של שנה.
ם֣שׁנַ ֣ת֣מ ְמכָּ ֑רֹו֣י ֶָ֖מים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣גְ אֻ לָּ ָֽתֹו֣:שנה רגילה ,שנה
ד־תּ ְ
ֶ֖
וזה ישפיע על הכתוב לפניה ב(-וי' בהר כה,כט) וְ הָ יְ תָ ה֣גְּ אֻ לָּ ֔תֹו֣עַ
מעוברת ,שנה ועיבורה (השלמה של כ 11-יום בין שנת לבנה לשנת חמה)
אחרי שהצענו שלמלת (וי' בהר כה,כט) י ֶָ֖מים משמעות של שנה ,זה מאפשר להשלים את הדיון הבא:
ֲר֣א ָתֵּ֛נוּ֣י ֶָ֖מים֣א֣ וֹ֣
[בבלי כתובות נז,ב] גמ' .מנא הני מילי? אמר רב חסדא ,דאמר קרא( :בר' ח"ש כד,נה) וַיּ֤אמֶ ר֣אָ חיהָ ֣וְ א ֔ ָמּהּ֣תּ ֨שׁב֣הַ ַנּע ָ ֵ֥

ָמים? אילימא תרי יומי (מיעוט רבים שניים) ,משתעי איניש הכי (האם מבקשים דבר מועט)? אמרו ליה תרי יומי
עָ שׂ֑ וֹר ,מאי (בר' ח"ש כד,נה) י ֶ֖֣
אמר להו לא ,אמרו ליה עשרה יומי! אלא מאי (בר' ח"ש כד,נה)֣י ֶָ֖מים? שנה ,דכתיב( :וי' בהר כה ,כט) י ֶָ֖מים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣גְ אֻ לָּ ָֽתוֹ :ואימא :חדש,
דכתיב( :במ' בהע' יא,כ) ֣עד׀ ֣חדש י ָׁ ִּ֗מים ! אמרי :דנין ימים סתם מימים סתם ,ואין דנין ימים סתם מימים שנאמר בהן חדש.
הסבר המשלב תבניות טעמים :גמ' מנא הני מילי? אמר מר חסדא דאמר קרא (בר' ח"ש כד,נה) ...תּ ֨שׁב – קדמא
ֲר֣א ָתֵּ֛נוּ֣י ֶָ֖מים  -מרכא תביר טפחא ,כעין קב וצת פרטים הקשורים לענין והשונים בהלכותיהם או ענינם בקשר לענין .צ"ע
(בר' ח"ש כד,נה) הַ ַנּע ָ ֵ֥
(בר' ח"ש כד,נה) י ֶָ֖מים – טפחא ,מה תפקידה כאן?

...אלא מאי (בר' ח"ש כד,נה) י ֶָ֖מים? שנה! דכתיב (וי' בהר כה,כט) י ֶָ֖מים֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣גְ אֻ לָּ ָֽתוֹ ( -אתנח) טפחא מרכא סלוק.
(וי' בהר כה,כט) י ֶָ֖מים  -טפחא מה תפקידה כאן?
ָמים סתם מ(-במ' בהע'
...אמרי דנים (בר' ח"ש כד,נה) י ֶָ֖מים ( -טפחא) סתם מ(-וי' בהר כה,כט) י ֶָ֖מים ( -טפחא) סתם ואין דנים (בר' ח"ש כד,נה) י ֶ֖
יא,כ) ֣י ֶָ֖מים שנאמר בהן חודש.
מניין יודעים כי (וי' בהר כה,כט) י ֶָ֖מים משמעותו שנה שלמה ,של לבנה או מעוברת מעת לעת ,כפי שמתברר בהמשך וכי עד שנה כזאת
ם֣שׁנַ ֣ת֣מ ְמכָּ ֑רוֹ היא עד ראש השנה של העולם בתשרי
֣יר֣חוֹמה ושלא תאמר שמשמעות עַדֶ֖ -תּ ְ
ָ֔
תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣גְ אֻ לָּ ָֽתוֹ של בּית -מוֹשַׁ ב֣ע
הבא אחרי המכירה או עד ראש השנה לישראל ולמלכים בניסן הבא אחרי המכירה.
ָמים  -טפחא ללא מרכא בתפקיד רבוי לא מוגבל המאפשר קרא מופנה .לכן אפשר היה לעשות גזרה שוה ל(-בר' ח"ש
(וי' בהר כה ,כט) י ֶ֖
כד,נה) י ֶָ֖מים  -טפחא שאף הוא בא בתבנית שמשמעה יתור לרבות והיא עשויה להיות מופנה .אבל היות וב[-בבלי כתובות נז,ב] לא
נאמר שזה ג"ש כי כנראה אין לכך מסורת ממשה רבנו ,לכן יש לקרוא לזה היקש.
חזרה לטעם תלשא (וי' בהר כה,ל) ֠ ְוקָ ם ללימוד לכתוב אחריה – בתפקיד מחיצה וילמד אילו מחיצות נחשבות חומה ואילו אינן נחשבות
חומה כגון [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב,הי"ג] עיר שגגותיה חומתה או שהים חומתה אינה כמוקפת חומה .
ללימוד לכתוב אחריה – בתפקיד שיעור לקביעה האם התחלת הישוב במקום יכול לאפשר לה להיקרא עיר חומה למצות גאולת מכירת
בית בה .כגון [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב] [הלכה יד] אין המקום נקרא ערי חומה עד שיהיה בו שלש חצרות או יתר ,ובכל חצר

מהן ב' בתים או יתר ויקיפוה חומה תחלה ואח"כ יבנו החצרות בתוכו ,אבל מקום שישב ואח"כ הוקף או שלא היו בו ג' חצרות
של ב' בתים אינו עיר חומה אלא בתים שבו כבתי החצרים .

ללימוד לכתוב אחריה – בתפקיד בעל בחינה נעלה של התקדשות בכיבוש ישראל בימי יהושע ובכיבוש בימי עזרא כגון [רמב"ם

שמיטה ויובל פי"ב] [הלכה טו] אין סומכין אלא על חומה המוקפת בשעת כיבוש הארץ ,כיצד עיר שלא היתה מוקפת חומה
בשעה שכבש יהושע את הארץ אף על פי שמוקפת עתה הרי היא כבתי החצרים ועיר שהיתה מוקפת חומה בימי יהושע אף ע"פ
שאינה מוקפת עתה הרי היא כמוקפת ,וכיון שגלו בחרבן ראשון בטלה קדושת ערי חומה שהיו בימי יהושע כיון שעלה עזרא
בביאה השניה נתקדשו כל הערים המוקפות חומה באותו העת מפני שביאתן בימי עזרא שהיא ביאה שנייה כביאתן בימי יהושע,
מה ביאתן בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה ונתחייבו במעשר ,אף ביאתם בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות
וק דשו בתי ערי חומה ונתחייבו במעשר/+ .השגת הראב"ד /אין סומכין אלא על חומה וכו' עד הרי היא כמוקפת .א"א חדוש גדול
אני רואה בכאן דהוא סבר קדושת יהושע לא קידשה לעתיד לבא והדר אמר אף על פי שאינה מוקפת עתה הרי היא כמוקפת ר"ל
שהקדושה הראשונה לא בטלה עד שבטלה הארץ חי דוש גדול הוא זה ואין סומכין עליו שהראשונות בטלו משבטלה הארץ אף
על פי שחומתה קיימת ואם נפלה חומתן מיד בטלה קדושתן .+
[הלכה טז] וכן לעתיד לבוא בביאה שלישית בעת שיכנסו לארץ יתחילו למנות שמיטין ויובלות ויקדשו בתי ערי חומה ויתחייב כל
מקום שיכבשוהו במעשרות שנאמר והביאך י"י אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ,מקיש ירושתך לירושת אבותיך ,מה
ירושת אבותיך אתה נוהג [בה] בחידוש כל הדברים האלו אף ירושתך אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו/+ .השגת הראב"ד /וכן לעתיד
לבא .א"א הא דלא כרבי יוסי אלא במקומות שלא קידש עזרא+.

֣ה֣תמימָ ה֣ – מונח זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין ,או גריעה ממין הענין מהענין .כל מונח
ְ
לאת֣לוֹ֣שָׁ נָ
(וי' בהר כה,ל) עַ דְ -מ ֣
מרבה הוספה או גריעה של משהו .כגון גורע מזמן שנה לגאולה ומאפשר גאולה מיידית עד שנה מזמן המכירה או ההקדשה [רמב"ם שמיטה ויובל
פי"ב] [הלכה א] המוכר בית בתוך עיר המוקפת חומה ה"ז גואלה כל י"ב חודש מיום שמכר בכל עת שירצה ,ואפילו ביום שמכר ,וכשרוצה
לפדות נותן כל הדמים שלקח ואינו גורע ללוקח כלום.
גורע מיציאה בשנת היובל ללא פדיון [הלכה ט] מכר בית עיר חומה והגיע יובל בתוך שנת המכר אינו חוזר ביובל ,אלא יהיה ביד הלוקח עד
שירצה המוכר לגאול כל שנת המכר או תמלא שנה ויחלוט .אפשר שגם רומז לפסק [רמב"ם שם ה"א]  ...לפדות נותן כל הדמים שלקח ואינו
גורע ללוקח כלום ,היינו שבגאולה דיור הלוקח בנכס אינו נחשב ריבית על המתנת שכר מעות.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

4.16

ויקרא בהר כה,א (התשפ"א)

נחלת יעקב מאמר ו :הנושא :חפירת בורות שיחין ומערות בשנה השביעית
שמות תשא לד,כא :שׁ֤שֶׁ ת֣יָמים֣תַּ ע ֲ֔בד֣וּבַ יֵֹּ֥ום֣הַ ְשּׁביעֶ֖י֣תּ ְשׁ ֑בּת֣בֶּ חָ ֵ֥רישׁ֣וּבַ קָּ ֶ֖ציר֣תּ ְשׁ ָֽבּת:

ויקרא בהר כה

ה֣בּ ַהֵ֥ר֣סינַ ֶ֖י֣לא ָֽמר:
שׁ ְ
(א)֣וַיְ ַדבּ֤ר֣ה'֣אֶ ל־מ ֔ ֶ
בּת֣לַ ָֽה':
ם֣כּי֣תָ ֨באוּ֣אֶ ל־הָ ָ֔א ֶרץ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֲנֶ֖י֣נת֣ן֣לָ ֶכ ֑ם֣וְ שָׁ ְב ָת֣֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ֣שַׁ ָ ֶ֖
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣וְ אָ מַ ְר ָתּ֣֣אֲל ֔ ֶה ֤
ְ
(ב)֣דּ ֞בּר֣אֶ
ַ
תהּ:
תּ֣אֶ ת־תְּ֣בוּאָ ָ ָֽ
זְמר֣כַּ ְר ֶמ ָ֑ך֣וְ אָ סַ ְפ ָ ֶ֖
זְר֣ע֣שָׂ ֶ ֔דָך֣וְ שֵׁ֥שׁ֣שָׁ נֶ֖ים֣תּ ֣
(ג)֣שׁ֤שׁ֣שָׁ נים֣תּ ַ
֣לא֣תז ְָֽמר֣ :
ְרע֣וְ כַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
֣לא֣תז ָ ֔
'֣שׂ ְדָך ֣
יעת֣שַׁ ַבּ֤ת֣שַׁ בָּ תֹון֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ ָ֔א ֶרץ֣שַׁ ָבֶּ֖ת֣לַ ה֑ ָ ָֽ
(ד)֣וּבַ שָּׁ נָ ֣ה֣הַ ְשּׁב ֗
ר֣שׁנַ ֵ֥ת֣שַׁ בָּ תֶ֖ ֹון֣י ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ָ ָֽא ֶרץ:
ָך֣לא֣ת ְב ֑צ ְ
יר ֣
בי֣נְ ז ֶ ֶ֖
֣לא֣ת ְקצ֔ ֹור֣וְ אֶ ת־ענְּ ֵ֥
ירָך ֣
֣ק ָֽצ ְ
פיחַ ְ
֣ת֣ס ֤
(ה)֣א ְ
מְּך:
תֹושׁ ְ֣ב ָ֔ך֣הַ ָ֣גּ ֶ֖רים֣ע ָ ָֽ
֣וּל ָ
ירָך ְ
עַב ְדָּך֣ ֣וְ לַ אֲמָ ֶתָ֑ך֣וְ ל ְשׂ ָֽכ ְ
֣וּל ְ
ה֣לָךֶ֖ ְ
֣לאָ ְכ ֔ ָל ְ
(ו)֣והָ יְ תָ ה֣שַׁ ַ֨בּת֣הָ ָא ֶ֤רץ֣לָ כֶ ם ְ
ְ֠
תהּ֣לֶ א ֱָֽכל֣:ס
ל־תּבוּאָ ָ ֶ֖
ְ
֣ר֣בּאַ ְר ֶצָ֑ך֣תּ ְהיֶ ֵ֥ה֣כָ
(ז)֣וְ ֨ל ְבהֶ ְמ ְתּ ָ֔ך֣וְ ַלָֽחַ יָּ ֶ֖ה֣א ֲֶשׁ ְ

פסקא א:

פירש [רש"י] (שמ' תשא לד,כא) בֶּ חָ ֵ֥רישׁ֣וּבַ קָּ ֶ֖ציר֣תּ ְשׁ ָֽבּת  -למה נזכר חריש וקציר ,יש מרבותינו אומרים על חריש של ערב שביעית
הנכנס לשביעית וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית ללמדך שמוסיפים מחול על הקודש ,וכך משמעו( ,שמ' תשא לד,כא) שׁ֤שֶׁ ת֣
ָי֣מים֣תַּ ע ֲ֔בד֣וּבַ יֵֹּ֥ום֣הַ ְשּׁביעֶ֖י֣תּ ְשׁ ֑בּת ,ועבודת ששת הימים שהתרתי לך יש שנה שהחריש וקציר אסור (בה) ,ואין צריך לומר חריש
זְרע֣וגו' עכ"ל.
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
וקציר של שביעית ,שהרי כבר נאמר (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
סיכום :חרישה בשנה השביעית אסורה .ובפשטות לצורך גידול חקלאי.
פסקא ב:

[משניות שביעית פ"ט מ"י] –"וכן החופר בור ושיח ומערה" .וז"ל [המשנה בשלמות] הבונה גדר בינו ובין רשות הרבים (בשש שנים) מותר
להעמיק עד הסלע ,מה יעשה בעפר צ וברו ברה"ר ומתקנו דברי ר' יהושע ,ר' עקיבא אומר כדרך שאין מקלקלים ברה"ר כך לא יתקנו.
מה יעשה בעפר צברו בתוך שדהו .עכ"ד.

נח"י :והיינו שנחלקו ר"ע ור' יהושע בבונה גדר היכן מניח את העפר .לדעת ר' עקיבא צוברו בתוך שדהו ונפסקה הלכה כר' עקיבא
בבונה גדר בשנה השביעית שחייב לצבור העפר בשדהו.
ומסיימת המשנה "וכן החופר בור ושיח ומערה ".ונחלקו ה[-ר"ש] וה[-רמב"ם פירוש המשנה שם] .וז"ל הר"ש שם– "פליגי בשאר ימות
השנה במשך שש שנים דלרבי יהושע צוברו ברה"ר ובלבד שיתקננו (שלא יהיה מטרד לציבור) ולר' עקיבא אף על פי שדעתו לצוברו
ברשות הרבים ולתקנו אסור אלא צוברו ברשותו .וכן דעת הרא"ש שם.
אומנם לדעת ה[-רמב"ם פיהמ"ש שם] איירי גם בשנת השמיטה היינו שמותר לחפור בור ושיח ומערה .עיין [הלכתא גבירתא] על משניות
[שביעית פ"ג מ"י] וז"ל הבונה כותל ביתו (בשנה השביעית) מותר לחפור שם עד הסלע ולא מחזי כחופר שם לזרוע .והעפר שמוציא משם

צוברו בשדהו כדין המזבלין בריש הפרק .וכן החופר בור שיח או מערה בחצרו לכינוס מים לשתיה או לכביסה דמותר בשביעית ,צובר
העפר בשדהו כנ"ל  .וכן הוא לשון ה[-רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"א ה"ב] "אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל
הקצירה או על הבצירה וכו' .ועל שאר התולדות שבעבודת הארץ עם שאר האבות שלא נתפרשו בענין זה אינו לוקה עליהן אבל מכין
אותו מכת מרדות כנלמד ב[-רמב"ם שם ה"ד] כתב כיצד החורש או החופר לצורך הקרקע או המסקל או המזבל וכו' מכין אותו מכת
מרדות מדבריהם  .ועיין ב[-בבלי מועד קטן ג,א ] חרישה בשביעית נחלקו ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה .וב-
[ירושלמי שבת פ"ז ה"ב (וילנא מו,ב)] ובעוד מקומות ב[-ירושלמי סנהדרין פ"ז סוף ה"ה].וב[-ירושלמי כלאים פ"ח ה"א] מבואר במפורש
שלדעת ר' אלעזר לוקין ולדעת ר' יוחנן אין לוקין (אף לעיבוד חקלאי).
סיכום :ל[-ר"ש] אסורה חרישה בשנת השמיטה אף לא לצורך גידול ,כגון חפירת בור לכינוס מים לשתיה ולכביסה.
לכן הדיון בהוצאת העפר לר"ה (לר' יהושע) או להשאירו בחצרו (כר"ע) אינו לגבי שנת שמיטה אלא לגבי שש שנים שבין השמיטות.

פסקא ג:
ונקדים את סוגית הגמ' בי[-ירושלמי שבת פ"ז ה"ב (וילנא מו,ב)] (ונראה בהמשך איך תבניות טעמי המקרא מרמזות לדעת ר' יוחנן את
ההלכה שנפסקה ברמב"ם ) .חריש הוא אב מלאכה בשביעית אבל היות ונלמד כלאו הבא מכלל עשה (שמ' תשא לד,כא) בֶּ חָ ֵ֥רישׁ֣וּבַ קָּ ֶ֖ציר֣
תּ ְשׁ ָֽבּת אינו לוקה.
פסקא ד:
זְרע֣וכו'.
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
בּת֣לַ ָֽה'( :וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
עיין ב(-וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ֣שַׁ ָ ֶ֖
֣לא֣תז ָ ְ֔רע֣וכו'? זהו פרט,
שׂ ְדָך ֣
נמצא (וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ זהו כלל (כל המלאכות) (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
לכאורה לפי המדה של כלל ופרט אין לך בכלל אלא מה שבפרט ,היינו צריכים לאסור רק זריעה זמירה קצירה ובצירה.
אלא שהכלל הוא במצות עשה (וי' בהר כה,ב) והפרט הוא במצות לא תעשה (וי' בהר כה,ד) ובזה נחלקו ר' אלעזר ור' יוחנן האם אמרינן
כלל ופרט בכה"ג (בכהאי גוונא)-בזה האופן העולה מעיון ב[-ירושלמי שבת פ"ז ה"ב (וילנא מו,ב)] ומפרשיו .כלל בעשה ופרט בלא תעשה,
מילתיה דר' אלעזר אמרה כלל ופרט הוא (לדעת ר"א דורשים בכלל ופרט (נח"י ולא במשמעותו הרגילה שאנו מכירים אלא באופן ובמידה
הנקראת דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל)).
ומ[-בבלי מועד קטן ג,א] משמע שלר' אלעזר ולר' יוחנן במבנה הפסוקים יש כלל ופרט וכלל .אלא שנחלקו מהי דרך הלימוד כיוון שהכלל
הוא בעשה והפרט בלא תעשה .עי' [רש"י מועד קטן ג,א[ כל מקום שנאמר כלל בעשה ופרט בלא תעשה .כגון הכא דכתיב (וי' בהר כה,ד)
זְמר  -פרט היינו לא תעשה .אין
לא֣ת ָֽ
זְרע֣וְ כַ ְר ְמָךֶ֖֣֣ ֵ֥
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
יעת֣שַׁ ַבּ֤ת֣שַׁ בָּ תֹון֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ ָ֔א ֶרץ – כלל היינו עשהָֽ ָ ,
וּבַ שָּׁ נָ ֣ה֣הַ ְשּׁב ֗

דנין אותו בכלל ופרט וכלל ואע"ג דכתיב כלל בתריה כגון הכא דכתיב בתרייה (וי' בהר כה,ה) ְשׁנַ ֵ֥ת֣שַׁ בָּ תֶ֖ ֹון כלומר אין לו דין כמו של
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שאר כלל ופרט וכלל שכתובין כולם בעשה או בלאו ,דאמר כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט דמרבי כל מידי דדמי לפרט
אלא דיינן ליה בכלל ופרט ונשתנה משאר כלל ופרט וכלל.

הערה :זה דעת ר' יוחנן בבבלי ולכן לא לוקה על חרישה כי דרשינן בכלל ופרט ואין לך בכלל אלא מה שבפרט ולכן רק על פרט ילקה.
ולר' אלעזר דרשינן בכלל ופרט וכלל (הכלל שביתה כללית ,הפרט שביתה ממלאכות שדה חקלאיות ,כלל סוגר מרבה שאר מלאכות
שדה חקלאיות ולכן ילקה על חרישה.
ואנו נמשיך לבאר עפ"י דרך הירושלמי כאשר כלל ופרט הכונה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ,ללמד על הכלל( .נח"י -כולו יצא והיינו
ללמד שעל כל המלאכות לוקה).
המשך [ירושלמי שבת פ"ז ה"ב (וילנא מו,ב)] דאמר ר' אלעזר לוקין על ידי חרישה בשביעית ,ר' יוחנן אמר אין לוקין על ידי חרישה
֣לא֣תז ְָֽמר
זְרע֣וְ כַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
בּת֣לַ ָֽה' –:כלל (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
בשביעית ומה טעמא דר' אלעזר? (וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ שַׁ ָ ֶ֖

פרט .הזרע והזמיר אף הן בכלל היו ולמה יצאו (מן הכלל) להקיש אליהן לומר לך מה הזרע והזמיר מיוחדין שהם עבודה בארץ ובאילן
(נח"י והיינו טעמו של רבי אלעזר שלוקים על חרישה בשביעית כי עבודת זריעה וזמירה יצאו מכלל המלאכות ללמד על כלל המלאכות,
שכל עבודות הנעשות בארץ לוקים עליהם ומכאן שאף חרישה שהוא עבודת הארץ לוקים עליה)

פסקא ה:

ובדעת ר' יוחנן מבארת הגמ' בהמשך וז"ל "שָ ניַּא היא (למדנו) שכלל בעשה ופרט בלא תעשה ואין עשה מלמד על לא תעשה ואין לא
תעשה מלמד על עשה".
זְרע֣פרט שיצא מן הכלל ללמד על הכלל מלמד שלוקים על כל העבודות כולל חרישה.
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
נמצא לדעת ר' אלעזר (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
ולדעת ר' יוחנן לוקים רק על זריעה ומה שמפורש בתורה לאיסור.
כעת דן [ירושלמי שבת פ"ז ה"ב] האם מותר לחפור בורות ושיחים ומערות שלא צורך עבודת הארץ? משום שלדעת ר' אלעזר שהפרט מלמד
א ֶרץ ולהגדיר שרק עבודת אילן ושדה אסורות .שהרי (וי' בהר כה,ב)
על הכלל ,הוא גם בא לצמצם את האיסור של (וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔
֣לא֣תז ָ ְ֔רע֣למדים אנו שרק עבודות השדה הן
שׂ ְדָך ֣
וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ במשמעות הראשונית כולל כל העבודות .אך מהפרט (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
אסורות ולכן פשוט של דעת ר' אלעזר יהיה מותר לחפור בורות ושיחים ומערות ,שלא לעבודת הארץ.
אלא שלדעת ר' יוחנן הסובר שכלל בעשה ופרט בלא תעשה אין נדרש ככלל ופרט המלמד על הכלל לכן (וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ כולל
הכל ויהיה לכאורה אסור לחפור בורות .אפילו ,שלא לצורך עבודת הארץ.
ועפ"ז יבואר המשך ה[-ירושלמי שבת פ"ז ה"ב] ולפי גירסת [קרבן העדה] ה[-רידב"ז] ו[-מרומי שדה].
וז"ל "על דעתיה דרבי אלעזר ניחא ,מותר לחפור בה בורות שיחין ומערות" (לשיטת רבי אלעזר מובן שמותר לחפור בורות וכו' שלא
לצורך עבודת הארץ ,כפי שביארנו לעיל).
"על דעתי ה דר' יוחנן מהו לחפור בה בורות שיחין ומערות? כשם שאין מלמדין לענין איסור כן לענין היתר לא ילמדו" (פי' לפי שיטתו
של ר' יוחנן שאינו דורש זריעה וזמירה במידת דבר שיצא מן הכלל ונמצא שהאיסור של חרישה הוא איסור בפני עצמו שאין גדרו נלמד
מזריעה וזמירה ,האם מותר לעש ות כן שהרי כשם שזריעה אינה מלמדת על חרישה לענין מלקות ,א"כ כך לא ילמדו על גדר האיסור (וי'
בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ  .ומנין לנו שחפירה ,באופן שאינה עבודת הארץ מותרת ואינה בכלל איסור חרישה? ונמצא שפשוט ל[-ירושלמי
שבת פ"ז ה"ב] שלדעת ר' יוחנן אמנם לא לוקי ם על חרישה שהיא לצורך עבודת האדמה ,אך גם יתיר חרישה שלא לצורך עבודת האדמה
(כגון חפירת בור)).
והנה כעת עונה ה[-ירושלמי שבת פ"ז ה"ב] ועושה מהפך בהבנת הפסוקים .וז"ל אמר רבי בא קרטיגנאה טעמא דר' יוחנן (וי' בהר כה,ג) שׁ֤שׁ֣
זְר֣ע֣שָׂ ֶ ֔דָך – ולא בשביעית (וי' בהר כה,ג) וְ שֵׁ֥שׁ֣שָׁ נֶ֖ים֣תּז ְ֣מר֣כַּ ְר ֶמ ָ֑ך֣– ולא בשביעית - .כל לא תעשה שהוא בא מכלל עשה
שָׁ נים֣תּ ַ
זְר֣ע֣שָׂ ֶ ֔דָך דורשים אנו כאילו אמרה התורה שש שנים תזרע ולא
עשה ועובר בעשה .והיינו הנאמר ב(-וי' בהר כה,ג) שׁ֤שׁ֣שָׁ נים֣תּ ַ
֣לא֣תז ְָֽמר אפשר ללמוד
ְרע֣וְ כַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
֣לא֣תז ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
בשביעית .ונמצא שמלבד הלאוים המפורשים בזריעה ובזמירה בשביעית (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
את איסורין גם מהפסוק (וי' בהר כה,ג) והאיסור הנלמד מהפסוק (כה,ג) אינו "לא תעשה" כי כל לא תעשה שבא מכח עשה – נחשב עשה.

ונמצא שיש איסור עשה על זר יעה וזמירה ,ופרטים אלו שנאמרו בלשון עשה אפשר לדרוש אותם במידת דבר שיוצא מן הכלל ללמד על
הכלל .שהרי (וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ֣הוא בעשה ,ואף הפרטים (וי' בהר כה,ג) הם בעשה ויכולים הם ללמד על הכלל שלא נאסרו אלא
דברים שהם עבודה בארץ ובאילן כגון חרישה ,אבל חפירת בורות ושיחין ומערות מותרת ,מה שאין כן לענין מלקות אין ללמוד על חרישה
֣לא֣תז ְָֽמר שכן כלל בעשה ובפרט בלא תעשה
זְרע֣וְ כַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
מאיסורי זריעה וזמירה שנאמרו בלשון לא תעשה (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
אין דורשים אותם במידת זו .והנראה שהרמז לדרישת רב בא קרטיגינאה שכוונת התורה (וי' בהר כה,ג) שׁ֤שׁ֣שָׁ נים֣תּז ְַר֣ע֣שָׂ ֶ ֔דָך לומר שיש
כאן מצוות עשה בשמיטה ולהודיע ולעשות מהפך בפשט הרמוז בתבנית הטעמים מהפך פשטא של (וי' בהר כה,ג) שׁ֤שׁ֣שָׁ נים֣תּז ְַר֣ע֣שָׂ ֶ ֔דָך.
ובזה ביארנו גם את שיטת הרמב"ם שפו סק כר' יוחנן  .ולכן על חרישה לצורך עבודת השדה לא ילקה  .וכן מתיר חפירת בורות .ולא כדעת
הר"ש משנץ.
(וי' בהר כה,ג) שׁ֤שׁ֣שָׁ נים֣תּז ְַר֣ע֣שָׂ ֶ ֔דָך – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים ,מהפך פשטא רומז שלפחות אחד
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) פשט הכתוב
(לימוד ב) מוציא מפשט הכתוב כרב בא קרטיגנאה ומלמד שיש מצוות עשה לזרוע שש שנים ולאו הבא מכלל עשה ,שלא יזרע
בשביעית ,תּז ְַר֣ע – מונח מרבה ב(-לימוד ב) המרחיב את העשה של איסור נטיעה ל 45-יום בשנה הששית קודם לראש השנה של
שביעית ,ובירק אומר החזון איש שמשום ספיחין לא יזרע פחות משלושה ימים לפני השנה השביעית.
(וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ – כלל שהוא בעשה( ,וי' בהר כה,ג) שׁ֤שׁ֣שָׁ נים֣תּזְ ַר֣ע֣שָׂ ֶ ֔דָך – ולא בשביעית ,פרט בעשה[ ,ירושלמי שבת פ"ז
ה"ב] עוצר כאן ,ולומד שהפרט יצא מן הכלל ללמד על הכלל ש"שבתה הארץ" זה רק על עבודות אדמה לגידולים ,ולכן החרישה שלא

לצורך עבודת אדמה לא כלולה בלימוד הזה ומותרת.
ל[-בבלי מועד קטן ג,א] יש כלל סוגר (וי' בהר כה,ג) ְשׁנַ ֵ֥ת֣שַׁ בָּ תֶ֖ ֹון֣י ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ָ ָֽא ֶרץ  ,ר' אלעזר דורש הכתובים בכלל ופרט וכלל ולכן מרבה
חרישה ל צורך עבודת השדה למלקות .ור' יוחנן לא דורש הכתובים בכלל ופרט וכלל ,כי הכלל בעשה והפרט בלא תעשה ,וממילא לוקין רק
על הכתוב במפורש בתורה ,חרישה לעבודת השדה במלקות ,שלא לעבודת השדה אסורה ואין לוקין.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

נספח למאמר ו:
ויקרא בהר כה:
אמר:
ה֣בּ ַהֵ֥ר֣סינַ ֶ֖י֣ל ָֽ
שׁ ְ
(א)֣וַיְ ַדבּ֤ר֣ה'֣אֶ ל־מ ֶ֣֔
בּת֣לַ ָֽה':
ם֣כּי֣תָ ֨באוּ֣אֶ ל־הָ ָ֔א ֶרץ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֲנֶ֖י֣נת֣ן֣לָ ֶכ ֑ם֣וְ שָׁ ְב ָת֣֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ֣שַׁ ָ ֶ֖
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣וְ אָ מַ ְר ָתּ֣֣אֲל ֔ ֶה ֤
ְ
(ב)֣דּ ֞בּר֣אֶ
ַ
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣וְ אָ מַ ְר ָתּ֣֣אֲל ֔ ֶהם – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים
ְ
(וי' בהר כה,ג) ַדּ ֞בּר֣אֶ
ל – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל יצא להקל ולא להחמיר.
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָרא ֣
ְ
(לימוד א) (וי' בהר כה,ג) ַדּ ֞בּר֣אֶ
אפשר שמרמז למה שפשוט ל[-ירושלמי שבת פ"ז ה"ב] שחרישה בשביעית שלא לצורך עבודת השדה מותרת .זו גם התוצאה של דרך
הלימוד של ר' אלעזר ב [-ירושלמי שבת פ"ז ה"ב] דעת ר' אלעזר שהפרט מלמד על הכלל ,הוא גם בא לצמצם את האיסור של (וי' בהר כה,ב)
וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ ולהגדיר שרק עבודת אילן ושדה אסורות .שהרי (וי' בהר כה,ב) וְ שָׁ ְב ָת֣ה֣הָ ָ֔א ֶרץ במשמעות הראשונית כולל כל העבודות.
זְרע֣ למדים אנו שרק עבודות השדה הן אסורות ולכן פשוט שלדעת ר' אלעזר יהיה מותר לחפור
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
אך מהפרט (וי' בהר כה,ד) ָ ָֽ
בורות ושיחים ומערות ,שלא לעבודת הארץ.
ל־בּנ ֤י֣י ְשׂ ָראל֣וְ אָ מַ ְר ָתּ֣֣אֲל ֔ ֶהם – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,צ"ע מהו הלימוד השני מזקף-קטן.
ְ
(וי' בהר כה,ב) ַדּ ֞בּר֣אֶ
֣לא֣תְ֣ז ָֽמר:
ְרע֣וְ כַ ְר ְמָךֶ֖ ֵ֥
֣לא֣תז ָ ֔
'֣שׂ ְדָך ֣
בּת֣לַ ה֑ ָ ָֽ
יעת֣שַׁ ַבּ֤ת֣שַׁ בָּ תֹון֣י ְהיֶ ֣ה֣לָ ָ֔א ֶרץ֣שַׁ ָ ֶ֖
ויקרא בהר כה,ד :וּבַ שָּׁ נָ ֣ה֣הַ ְשּׁב ֗
ר֣שׁנַ ֵ֥ת֣שַׁ בָּ תֶ֖ ֹון֣י ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ָ ָֽא ֶרץ:
ָך֣לא֣ת ְב ֑צ ְ
יר ֣
בי֣נְ ז ֶ ֶ֖
֣לא֣ת ְק ֔צֹור֣וְ אֶ ת־ענְּ ֵ֥
ירָך ֣
֣ק ָֽצ ְ
֣ת֣ס ֤פיחַ ְ
ויקרא בהר כה,ה֣:א ְ

[בבלי מו"ק ג,א] איתמר החורש בשביעית ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה .לימא בדרבי אבין אמר ר' אלעזר

קמיפלגי ועי"ש בפ' רש"י ובפי' התוס' .והעולה מפי' ר ש"י דהיה מקום לדרוש הפסוקים בכלל ובפרט וכלל והיינו (וי' בהר כה,ד) וּבַ שָּׁ נָ ֣ה֣
֣לא֣תז ָ ְ֔רע֣היינו פרט (וי' בהר כה,ה) ְשׁנַ ֵ֥ת֣שַׁ בָּ תֶ֖ ֹון֣י ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ָ ָֽא ֶרץ זהו כלל .ועיין שם בתוס'
שׂ ְדָך ֣
יעת֣שַׁ ַבּ֤ת֣שַׁ בָּ תֹון֣זהו הכלל( .כה,ד) ָ ָֽ
הַ ְשּׁב ֗

ד"ה אין דנין אותו בכלל ופרט והעולה מפי' תוס' דלכו"ע אין דנין בכלל ופרט וכלל בפסוקים הנ"ל משום דהוי כלל בתרא בקרא אחרינא
(היינו (כה,ה)) .ואיכא מ"ד ב[-פסחים י ].דכלל ופרט המרוחקים זה מזה לא דיינינן בכלל ופרט .והנראה ליישב את רש"י דהמעיין ב-
זְרע וכו'
֣לא֣ת ָ ֔
שׂ ְדָך ֣
[מנחות נה,ב] יראה דשם איירי בכלל ופרט המרוחקים זה מזה בהרבה פסוקים מה שאין כן הכא שהרי ב(-כה,ד) ָ ָֽ
֣לא֣ת ְק ֔צֹור ומסיימת במילים (כה,ה)֣ ְשׁנַ ֵ֥ת֣שַׁ בָּ תֶ֖ ֹון֣י ְהיֶ ֵ֥ה֣לָ ָ ָֽא ֶרץ.
ירָך ֣
֣ק ָֽצ ְ
֣ת֣ס ֤פיחַ ְ
ובפסוק ח' ממשיכה התורה ואומרת (כה,ה) א ְ
לשיטת התוספות צריך לומר שאין לומדים פסוקי סוגיה זאת בכלל ופרט וזה מתאים להנחה שבד"כ מידת כלל ופרט מרומזת בטעמי קדמא
ואזלא בפסוק .ובאמת שיטת הירושלמי תומכת בשיטת התוספות שהרי העולה מסוגיית הירושלמי שאין דורשים פסוקים אלו בכלל ופרט
וכלל אלא בשיטת פרט היוצא מן הכלל האם מלמד על הכלל עיין שם .אבל לשיטתנו שבד"כ יוצא מן הכלל המלמד על הכלל או על עצמו
הוא בתבנית אזלא-גרש או גרשיים עם או בלי מונח רביע גם קשה כי אין בפסוקים תבנית כזאת.

4.17
4.18

ויקרא בחקתי כו,א (התש"פ)(אין)
ויקרא בחקתי כו,א (התשפ"א)(אין)
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5
5.1

במדבר  -דפי פרשות השבוע שנות התש"פ – התשפ"א
במדבר א,א (התש"פ)

במדבר א,א:

אמר׃
רים֣ל ָֽ
אתֵ֛ם֣מ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ַ ֶ֖
֗ית֣לצ ָ
ְ
֑ד֣בּאֶ חָ ד ֣֩לַ ֨ח ֶדשׁ֣הַ שּׁנ ֝י֣בַּ שָּׁ נָ ֣ה֣הַ שּׁנ
ֶ֖י֣בּ ֣אהֶ ל֣מוֹע ְ
ֵ֛ה֣בּמ ְד ַבֵּ֥ר֣סינַ ְ
וַיְ ַד ֨בּר֣הֹ֧ '֣אֶ ל -מ ֶשׁ ְ

[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר [דף קיז עמוד א]]

ֱֹלה֤ים׀ את־הָׁ ָֽאדָׁ ם בְׁצל ְׁ֔מֹו וגו' האי קרא
ֶ֖י֣בּ ֣אהֶ ל֣מוֹע ֑ד֣וגו' ר' אבא פתח (בר' א,כז) ויִּב ְָׁׁ֨רא א ִּ
ֵ֛ה֣בּמ ְד ַבֵּ֥ר֣סינַ ְ
בּר֣הֹ֧ '֣אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
(במ' א,א)֣וַיְ ַד ֣֨
אתמר ,ת"ח (בא וראה) בשעתא דברא קודשא בריך הוא לאדם עבד ליה (עשה לו/אותו) בדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מכלא (שלמות
מהכל) והוה נהוריה נהיר מסייפי עלמא עד סייפי עלמא (והאיר מסוף העולם עד סופו) וחוו דחלין קמיה כלא (ויראו מלפניו)
ֱֹלהים ב ָׁ ָׁ֣רא א ֑תֹו ז ָׁכָׁ ֥ר
ואף על גב דהא אוקמוה אית לאסתכלא ביה בהאי(יש לעיין ב) קרא (בר' א,כז) ויִּב ְָׁׁ֨רא א ִּ
ֱֹלה֤ים׀ את־הָׁ ָֽאדָׁם בְׁצל ְׁ֔מֹו בְׁצ֥לם א ִּ ֖
ֱֹלהים ב ָׁ ָׁ֣רא א ֑תֹו ,אלא ודאי תרין דרגין דכלילן דכר ונוקבא חד לדכר וחד לנוקבא ,ובגין כך
ּונְׁק ָׁ ֵ֖בה ב ָׁ ָׁ֥רא א ָׁתֽם :כיון דאמר בְׁצל ְׁ֔מֹו מאי בְׁצ֥לם א ִּ ֖
דו פרצופין הוו ודאי וסיפא דקרא אוכח דכתיב (בר' א,כז) זָׁכָׁ ֥ר ּונְׁק ָׁ ֵ֖בה ב ָׁ ָׁ֥רא א ָׁ ֽתם :וכליל הוה מכל סטרוי (נ"א מתרין סטרין) ואף על גב
דנוקבא אחידת בסטרוי ,הא היא נמי כלילא (גם כלולה) מתרין סטרין למהוי שלים בכלא ,והוה (אדם) מסתכל בחכמתא לעילא ותתא,
(בר' א,כז) את־הָׁ ָֽאדָׁם – מלת "את" מרבה וגם בדרשה של מ"אלף עד תיו" (עשה לו/אותו) בדיוקנא דעלאי ותתאי והוה כליל מכלא
(שלמות מהכל)

(בר' א,כז) את־הָׁ ָֽאדָׁם – מקף בורר בין תכונות אדם זכר ובין תכונות אדם נקבה.
אדם זכר (בר' א,כז) את־הָׁ ָֽאדָׁם בְׁצל ְׁ֔מֹו – זקף-קטן בתפקיד שנים ,תרין דרגין (שתי דרגות) דכלילן דכר ונוקבא חד לדכר וחד לנוקבא,
והנקבה אחוזה בצד הזכר.
אדם נקבה (בר' א,כז) את־הָׁ ָֽאדָׁ ם בְׁצל ְׁ֔מֹו – זקף-קטן בתפקיד שנים( ,גם הנקבה כלולה) מתרין סטרין למהוי שלים בכלא,
(בר' א,כז) זָׁכָׁ ֥ר ּונְׁק ָׁ ֵ֖בה – מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן רבוי תכונות שנכללו באדם זכר ובאדם נקבה ,ויכול
התבוננות בחכמה של מעלה ומטה .כנאמר ב[-זהר שם] וסיפא דקרא אוכח דכתיב (בר' א,כז) זָׁכָׁ ֥ר ּונְׁק ָׁ ֵ֖בה ב ָׁ ָׁ֥רא א ָׁתֽם :וכליל הוה מכל סטרוי
(נ"א מתרין סטרין) ואף על גב דנוקבא אחידת בסטרוי ,הא היא נמי כלילא (גם כלולה) מתרין סטרין למהוי שלים בכלא ,והוה (אדם)

מסתכל בחכמתא לעילא ותתא

[זהר שם] כיון דסרח אתמעטו פרצופין וחכמתא אסתלקת מניה ולא הוה מסתכל אלא במלי דגופיה,
ש ִּ֔כיל ותִּ ק֥ח
שה ִּכ֣י טֹוב ָׁה ֵ֨עץ לְׁמ ֲא ַָּׁ֜כל ו ְִּׁכ֧י תֽ ֲאוָׁה־ה֣ ּוא ָׁלע ֵ֗יני ִּם וְׁנח ְָׁׁמ֤ד ָׁהעֵץ לְׁה ְׁ
(הערת טט ,בפסוק (בר' ג,ו) סרח) (בראשית ג,ו) ו ֵ ֣תרא הָׁ ֽ ִּא ֡ ָׁ
ֵיהם ו ֵי ֣דְׁ ֔עּו
שנ ֔
ִּישּה ע ָׁ ִּ֖מּה ויאכ ֽל :בפסוק (בר' ג,ז) התמעט ונסתלקה החכמה הא-להית ממנו) (ז) ו ִּתפָׁק ְׁחנ ָׁה ע ֵֵינ֣י ְׁ
ִּמפ ְִּׁריֹ֖ו ותאכ֑ל ות ֵ ִּ֧תן גם־ ְׁלא ָׁ ֛
ֽיר ִּ ֖מם ֵ ֑הם וֽי ִּ ְׁתפְׁרּו ע ֲֵל֣ה תְׁ ֵא ָׁ֔נה ויע ֲ֥שּו לָׁה֖ם חֲג ֽרת :ראה (בראשית ג,ו) ו ְִּׁכ֧י תֽ ֲאוָׁה־ה֣ ּוא ָׁלע ֵ֗יני ִּם דרגא מונח רביע ,גלות השכינה וחזרתה,
ִּכ֥י ֵע ֻ
שילוב במדרש רבה
[זהר שם] לבתר אוליד בגין מעלאי (הסולם :את הבל) ותתאי (הסולם :את קין) ולא אתישבו דא ודא בעלמא (הסולם :ולא נשאר מהם זרע
בעולם) עד דאוליד בר ומניה אשתלים (ס"א אשתיל) עלמא דאקרי שת והא אוקמוה (הסולם :העמיד את העולם) ,ועכ"ד (הסולם :ועם כל
זה) עלמא תתאה לא אשתלים ולא הוה שלים ולא אשתכח בקיומיה (הסולם :לא נשלם ולא היה שלם ולא נמצא בקיומו)

(טט :חזרת השכינה מרקיע שביעי לששי) עד דאתא אברהם ואתקיים עלמא אבל לא אשתלים עד דאברהם אשתכח ביה בעלמא ואחיד
ביה בימינא כמאן דאחיד בימיניה למאן דנפיל( ,תבנית טעמים דרגא מונח רביע)
(טט :חזרת השכינה מרקיע ששי לחמישי) אתא יצחק ואחיד בידיה דעלמא בשמאלא ואתקיים יתיר( ,תבנית טעמים דרגא מונח רביע)
(טט :חזרת השכינה מרקיע חמישי לרביעי) כיון דאתא יעקב אחיד באמצעיתא בגופא ואתכליל בתרין סטרין אתקיים עלמא ולא הוה
מתמוטט ,ועם כל דא לא אשתיל (ס"א אשתלים) בשרשוי (תבנית טעמים דרגא מונח רביע)

(טט :חזרת השכינה מרקיע רביעי לשלישי (יוסף,לוי ,שאר שבטי יה) (תבנית טעמים דרגא מונח רביע) ,וע"י בניהם חזרה מרקיע שלישי
לשני (קהת) ,מרקיע שני לראשון (עמרם)) עד דאוליד תריסר שבטין ושבעין נפשאן ואשתיל (ס"א ואשתלים) עלמא ,ועכ"ד (ועם כל זה)
לא אשתלים (תבנית טעמים דרגא תביר טפחא)
(טט :חזרת השכינה מרקיע ראשון למטה לארץ (משה) (תבנית טעמים דרגא מונח רביע)) עד דקבילו ישראל אורייתא בטורא דסיני ואתקם
משכנא כדין אתקיימו עלמין ואשתלימו ואתבסמו עלאין ותתאין ,כיון דאורייתא ומשכנא אתוקמו (הסולם:שזעיר אנפין ומלכות הוקמו)
בעא קודשא בריך הוא למפקד [דף קיז עמוד ב] חילוי דאורייתא כמה חיילין אינון דאורייתא (הסולם :כמה צבאות בתורה היינו בזעיר אנפין)
(טט :זה בעליונים) כמה חיילין אינון דמשכנא ( שהיא מלכות)( הסולם :דהיינו שרצה לספור את ישראל שהם צבאות ז"א ומלכות)(,טט :לקשר אל
העליונים את התחתונים אלו י"ב שבטי ישראל ושבט לוי וביניהם הכהנים),
כיצד מונים יש ראל ללא היזק לעצמם ,והמוסר השכל לכל מבורך שישיב ברכה למברך
[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר [דף קיז עמוד א]]

ת"ח כל מלה דבעי לאתיישבא בדוכתיה (הסולם :דהיינו לקשר הענף שלמטה שרשו שלמעלה) לא מתיישבא עד דאדכר (שזכר) בפומא
ואתמני (מתמנה) עלה ,אוף הכא בעא קודשא בריך הוא למפקד חיילין דאורייתא וחיילין דמשכנא (הסולם :כדי לקשר ישראל בשרשם
למעלה ז"א ומלכות שהם תורה ומשכן) וכלהו הוו כחד ולא מתפרשי דא מן דא כלא כגוונא דלעילא דהא אורייתא ומשכנא לא מתפרשי
דא מן דא ואזלין (והולכים) כחדא,
ובגין כך חייליהון (ישראל שלמטה) עאלין בחושבנא לאשתמודעא גבייהו (עולים בחשבון שנודע אצלם) בר אינון אחרנין (נשים וילדים
ֶ֖י֣בּ ֣אהֶ ל֣מוֹע ֑ד ,אי ְבּ ֣אהֶ ל֣מוֹע ֑ד
ֵ֛ה֣בּמ ְד ַבֵּ֥ר֣סינַ ְ
ושאינם בני עשרים ) דלית לון חושבנא ,ובגין כך כתיב (במ' א,א)֣וַיְ ַד ֨בּר֣הֹ֧ '֣אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
אמאי ְבּמ ְד ַ ֵ֥בּר֣סינַ ֶ֖י ,אלא חד לאורייתא (שהיא ז"א) וחד למשכנא (שהוא מלכות) ,
והאי והאי (תורה ומשכן היו) ( ,במ' א,א)֣ ְבּאֶ חָ ד ֣֩לַ ֨ח ֶדשׁ֣הַ שּׁנ ֝י֣בַּ שָּׁ נָ ֣ה֣הַ שּׁנ֗ית֣וכלא חד והאי אקרי (מ"א ו) חדש זיו רמז לההוא ירחא
אמר׃ לאשתמודעא דהא כד נפקו
רים֣ל ָֽ
אתם֣מ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ַ ֶ֖
ושתא דנהיר לסיהרא דהא כדין עלמין כלהו אשתכחו בשלימו( ,במ' א,א)֣ ְלצ ֵָ֛֣
ישראל ממצרים בחדש הראשון הוה (הסולם :יצאו מבחינת חדש ראשון שהוא חסד וקו ימין ,ועתה נשלמו גם מבחינת חדש שני ,שהוא גבורה וקו
שמאל) ,

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ת־בית יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל ֝י ְׁב ֵָׁ֗רְך את־בֵ ֥ית ַאה ֲֽרן( :תה' קטו,יב) ה' זְׁכ ָׁ ַָׁ֪רנּו י ְׁ ָָׁ֫ב ֵ ֥רְך אלין גוברין דהוו עאלין
רבי יצחק פתח (תה' קטו,יב) ה' זְׁכ ָׁ ַָׁ֪רנּו י ְׁ ָָׁ֫ב ֵ ֥רְך ָ֭ י ְׁב ֵָׁרְך א ֵ ֣
בחושבנא דמדברא וקודשא בריך הוא מברך לון ואוסיף עלייהו בכל זמנא ,ת"ח האי מאן דאמר שבחא דחבריה דבנוי (מבניו) או
דממוניה (מכספו) בעי לברכא ליה ולאודאה עליה ברכאן (הסולם :צריך לברכו ולהודות על הברכות) ,מנלן ,ממשה דכתיב (דברים א,י) ה֥ '
ֱֹלה֣י ֲאבֹֽותֵ ֗כם י ֵ ֧סף ֲעלֵיכ֛ם כָׁכ֖ם א֣לף ְׁפע ִּ ָׁ֑מים וִּיב ֵ ָׁ֣רְך
אֱֹלהֵיכ֖ם הִּרְׁ ָׁ ֣בה אתְׁ כ֑ם וְׁ ִּהנְׁכ֣ם הי֔ ֹום כְׁכֹוכְׁבֵ ֥י הש ָׁ֖מי ִּם ל ָֽׁרב :לבתר מה כתיב( ,דב' א,יא) ֞ה' א ֵ
ֱֹלה֣י ֲאבֹֽותֵ ֗כם וגו' ,הא חד ,לבתר וִּיב ֵ ָׁ֣רְך אתְׁ ֔כם כא ֲ֖שר דִּב֥ר לָׁכ ֽם :לאודאה עלייהו
ֲשר דִּ ב֥ר לָׁכ ֽם :תרין ברכאן הוו חד (דב' א,יא) ֞ה' א ֵ
אתְׁ ֔כם כא ֖
ברכאן על ברכאן (ברכות על הברכות),
ואי איהו מני שבחא דחבריה ולא אודי עליה ברכאן (הסולם :מונה שבחי חברו ואינו מודה על ברכותיו) ,הוא נתפס ,בקדמיתא מלעילא (ניזק
מחמת כך) ,ואי איהו מברך ליה הוא מתברך מלעילא (הקב"ה מברכו) ,וברכתא בעי לברכא לה בעינא טבא ולא בעינא בישא ,ובכלא בעי
קודשא בריך הוא רחימותא דלבא (הסולם :הקב"ה רוצה אהבת הלב בשעה שמברך) ,ומה מאן דמברך לחבריה בעי (מצריכו) קודשא בריך
הוא דיברך ליה בעינא טבא בלבא טבא ,מאן דמברך לקודשא בריך הוא עאכ"ו (על אחת כמה וכמה) דבעי עינא טבא ולבא טבא
ֱֹלהיָך ְׁבכָׁל־ ְׁל ָׁב ְׁבָך֥ ּו ְׁבכָׁל־נ ְׁפשְָׁך֖ ּו ְׁבכָׁל־מְׁאדָֽך:
ורחימותא דלבא ,בגין כך (דברים ו,ה) ו ָׁ ְׁ֣אהבְׁתָׁ֔ ֵ ֖את ה֣ ' א ֑
ת"ח הא אוקמוה לית ברכתא דלעילא שריא על מלה דאתמני (הסולם :הרי העמידוהו שאין הברכה שלמעלה שורה על דבר שנמנה) ,ואי תימא
ישראל איך אתמנון (איך נמנו?)  ,אלא כופרא נטלי מנייהו והא אוקמוה וחושבנא לא הוי עד דיתכניש כל ההוא כופרא וסליק לחושבנא
(הסולם :ספרו רק אחרי שאספו כל הכופר במטבעות) ובקדמיתא (קודם לספירה) מברכן להו לישראל ולבתר מנאן ההוא כופרא ולבתר
מהדרין ומברכין לון לישראל ,אשתכחו דישראל מתברכין בקדמיתא ובסופא ולא סליק בהו מותנא ,מותנא אמאי סליק במניינא ,אלא
בגין דבר כתא לא שריא במניינא ,כיון דאסתלק ברכתא סטרא אחרא שארי עלוי ויכיל לאתזקא ,בגין דא במניינא נטלין כופרא ופדיונא
ת־ב֣ית יִּש ְָׁׁר ֵא֑ל אלין נשין דלא סלקין במניינא( ,תה' קטו,יב) ֝י ְׁב ֵָׁ֗רְך את־בֵ ֥ית
לסלקא עליה מנייהו (ס"א מעליה מותנא) (תה' קטו,יב) ָ֭ י ְׁב ֵָׁרְך א ֵ
ַאה ֲֽרן דאינון מברכין לעמא בעינא טבא ובלבא טבא וברחימותא דלבא ,את־בֵ ֥ית ַאה ֲֽרן הכי נמי נשין (דלהון) דאתברכן בברכתא (ס"א
דלהון)( ,תה' קטו,יג) ָ֭ י ְׁב ֵָׁרְך י ְִּׁר ֵא֣י ה֑ ' אלין אינון ליואי וכלהו מתברכין בגין דדחלין ליה לקודשא בריך הוא( ,תה' קטו,יג) ֝הקְׁט ִּ֗נים עִּם־הגְׁדלִּ ֽים:
אף על גב דלא עאלין במניינא,
(במדבר א,א) וַיְ ַד ֨בּר – קדמא ,הבא לשבח את חבירו קודם יודה על ברכותיו של חבירו .ועוד ברכה לפני מניין.
ֵ֛ה֣בּמ ְד ַבֵּ֥ר֣סינַ ֶ֖י – דרגא תביר מרכא טפחא ,תבנית טעמים בעלת שתי תכונות.
(במדבר א,א) הֹ֧ '֣אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
ֵ֛ה֣בּמ ְד ַבֵּ֥ר֣סינַ ֶ֖י – דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב (אלו
(תכונה א) (במדבר א,א) הֹ֧ '֣אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
נשים ילדים לוים וכל יראי ה') שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה .כאן המברך את חבירו בעי (מצריכו) קודשא

בריך הוא דיברך ליה בעינא טבא בלבא טבא ,מאן דמברך לקודשא בריך הוא עאכ"ו (על אחת כמה וכמה) דבעי עינא טבא
ולבא טבא ורחימותא דלבא,

ֵ֛ה֣בּמ ְד ַ ֵ֥בּר֣סינַ ֶ֖י – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל אותו ענין ב'
(תכונה ב) (במדבר א,א) אֶ ל-מ ֶשׁ ְ
או הלכה ב' .כאן מוזהרים שאם לא עושים כ(-תכונה א) עלולים להינזק.
(במדבר א,א) ְבּ ֣אהֶ ל֣מוֹע ֑ד – מונח מרבה ,אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות במניין ,איסוף כופר במלואו ,רק אחר-כן
ברכה לפני ספירה ,מניין הכופר ,ברכה אחרי ספירה.

נחזור אל [זוהר כרך ג (במדבר) פרשת במדבר [דף קיז עמוד א]] ונראה מתבניות טעמי המקרא בפר' במדבר שהעולם נברא בשביל
עבודת ישראל עם התורה.
ֱֹלה֤ים׀ את־הָׁ ָֽאדָׁ ם בְׁצל ְׁ֔מֹו
ֶ֖י֣בּ ֣אהֶ ל֣מוֹע ֑ד֣וגו' ר' אבא פתח (בר' א,כז) ויִּב ְָׁׁ֨רא א ִּ
ֵ֛ה֣בּמ ְד ַבֵּ֥ר֣סינַ ְ
(במ' א,א)֣וַיְ ַד ֨בּר֣הֹ֧ '֣אֶ ל-מ ֶשׁ ְ

 ...עד דקבילו ישראל אורייתא בטורא דסיני ואתקם משכנא כדין אתקיימו עלמין ואשתלימו ואתבסמו עלאין ותתאין,
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא  -אין המקרא הזה אומר אלא דרשני,
ֱֹלהים אֵ ֥ת הש ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ :פ'[רש"י](בר' א,א) בְׁרֵ ִּ ֖
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא א ִּ ֑
(בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
אשית
אשית ד ְׁר ֑כֹו ,ובשביל ישראל שנקראו (ירמיה ב,ג) ֵר ִּ ֖
כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה שנקראת (משלי ח,כב) ֵר ִּ ֣

שמּו ָׁר ָׁע֛ה
בּוָאתה כָׁל־אכ ְָׁׁל֣יו י ְׁא ֔ ָׁ
אשית תְׁ
אשית ד ְׁר ֑כֹו ֖קדם ִּמ ְׁפע ָָׁׁל֣יו מֵאָׁ ֽז( :ירמיהו ב,ג) ֤קדש י ִּ ְׁ
תְׁ
֑
ש ָׁראֵל לה֔ ' ֵר ִּ ֖
בּוָאתה( .משלי ח,כב) ֗ה' ָ֭ ָׁקנָׁנִּי ֵר ִּ ֣
֑
ֵיהם נְׁאֻם־הֽ' :פ
תָׁ ֥בא ֲאל ֖
אדם הראשון היה אמור להיות עם ישראל שבשביל עבודתו עם התורה נברא העולם .העולם הושלם בקבלת התורה ע"י עם
ישראל (המאורגנים בשבטי י-ה) בסיני .תבנית הטעמים הפותחת את פסוקי הפקודים בכל שבט מעידה שהם קשורים אל
ֱֹלהיָך בטעם תחתון .היינו בריאה לשם
ֱֹלהים ולפתיחת עשרת הדברות (שמות ית' כ,ב) אָׁ ֽנ ִּכ֖י ה֣ ' א ֔ ֑
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא א ִּ ֑
(בראשית א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
קבלת עול מלכות שמים ולימוד וקיום התורה .ראה גם (במדבר א,יח) עד סוף הפרק( ,במדבר ב) ושם הסברנו שכולם
מאמינים בחידוש העולם וקבלת עול מלכות שמים.
ְַׁארב ִָּׁע֛ים ֖אלף וחֲמֵ ֥ש ֵמ ֽאֹות :פ (סלוק) טפחא מונח אתנח דרגא תביר טפחא
ִּשה ו ְׁ
אּובן ש ָׁ ֧
יהם לְׁמ ֵ ֣טה ְׁר ֵ ֑
(במדבר א,כא) ְׁפ ֻקדֵ ֖
שמְׁע֑ ֹון תִּ ש ָׁ ְׁ֧עה ו ֲח ִּמ ִּ ֛שים ֖אלף ּושְֹׁל֥ ש ֵמ ֽאֹות :פ תבנית הטעמים כנ"ל
(במדבר א,כג) ְׁפ ֻקדֵ יה֖ם לְׁמ ֵ ֣טה ִּ
ִּשֽים :פ גד שלא בתבנית דרגא תביר טפחא ,ראה (במ' א,יח)
ְַׁאר ָׁבעִּים ֔אלף ו ֵ ְׁ֥שש מ ֵ֖אֹות ו ֲחמ ִּ
יהם ְׁלמ ֵ ֣טה ָׁג֑ד ֲח ִּמ ָׁ ֤שה ו ְׁ
(במדבר א,כה) ְׁפ ֻקדֵ ֖
ְׁשש ֵמ ֽאֹות :פ כראובן
ַארב ָׁ ָׁ֧עה ְׁו ִּ
ְׁהּודה ְׁ
שב ְִּׁע֛ים ֖אלף ו ֵ ֥
(במדבר א,כז) ְׁפ ֻקדֵ יה֖ם לְׁמ ֵ ֣טה י ָׁ ֑
ְַׁארב֥ע ֵמאֹֽות :פ כראובן
ַארב ָׁ ָׁ֧עה ו ֲח ִּמ ִּ ֛שים ֖אלף ו ְׁ
שכ֑ר ְׁ
שּׂ ָׁ
יהם לְׁמ ֵ ֣טה י ִּ ָׁ
(במדבר א,כט) ְׁפ ֻקדֵ ֖
ְַׁארב֥ע ֵמ ֽאֹות :פ כראובן
ִּשים ֖אלף ו ְׁ
ְׁבּול֑ן ִּ
יהם לְׁמ ֵ ֣טה ז ֻ
שב ָׁ ְׁ֧עה ו ֲחמ ִּ ֛
(במדבר א,לא) ְׁפ ֻקדֵ ֖
ַארב ִָּׁע֥ים ֖אלף וחֲמֵ ֥ש ֵמ ֽאֹות :אפרים שלא בתבנית דרגא תביר טפחא ראה (במ' א,יח)
(במדבר א,לג) ְׁפ ֻקדֵ יה֖ם לְׁמ ֵ ֣טה אפ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ְׁ
ָׁאתי ִּם :פ כראובן
ְֹׁלשים ֖אלף ּומ ָׁ ֽ
יהם לְׁמ ֵ ֣טה מְׁנ ֑שה ש ְׁ֧ני ִּם ּוש ִּ ֛
(במדבר א,לה) ְׁפ ֻקדֵ ֖
ְַׁאר ֥בע ֵמאֹֽות :פ כראובן
ְֹׁלשים ֖אלף ו ְׁ
ִּשה ּוש ִּ ֛
(במדבר א,לז) ְׁפ ֻקדֵ יה֖ם לְׁמ ֵ ֣טה ִּבנְׁי ִּ ָׁ֑מן ֲחמ ָׁ ֧
ִּשים ֖אלף ּושְׁב֥ע ֵמאֹֽות :פ כראובן
יהם לְׁמ ֵ ֣טה ָׁ ֑דן ש ְׁ֧ני ִּם ְׁוש ִּ ֛
(במדבר א,לט) ְׁפ ֻקדֵ ֖
ְַׁארב ִָּׁע֛ים ֖אלף וחֲמֵ ֥ש ֵמ ֽאֹות :פ כראובן
ָׁשר א ָׁ ֧חד ו ְׁ
(במדבר א,מא) ְׁפ ֻקדֵ יה֖ם לְׁמ ֵ ֣טה א ֵ ֑
ִּשים ֖אלף וְַׁארְׁ ב֥ע ֵמ ֽאֹות :פ כראובן
ְֹׁלשה ו ֲחמ ִּ ֛
דֵיהם לְׁמ ֵ ֣טה נפְׁתָׁ ִּל֑י ש ָׁ ֧
(במדבר א,מג) ְׁפ ֻק ֖
ש ָׁר ֵא֑ל ִּא֧יש עֽל־מ ֲחנ ֵה֛ ּו ו ְִּׁא֥יש על־דִּ גְׁל֖ ֹו ְׁל ִּצבְׁא ָׁתֽם:פ כראובן ,וכולל בהם את גד ואפרים שלא בתבנית זאת.
(במדבר א,נב) ְׁוחָׁנ֖ ּו ב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
ְַׁארב ִָּׁע֛ים ֖אלף – דרגא תביר טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל כל אחד מפרטיה חל
ש ָׁ ֧שה ו ְׁ
תבנית הטעמים (במדבר א,כא) ִּ
אותו ענין או אותה הלכה .כאן כל הפקודים היו באחדות של קבלת עול מלכות שמים ,יראי ה' לומדי ומקיימי התורה .הפסוקים הבאים
ֱֹלהינּו ה֥ '׀ אחָׁ ֽד :ומעידים על קבלת עול מלכות שמים.
בעלי תבנית טעמים של תחילת (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵא֑ל ה֥ ' א ֵ ֖
ַארב ָׁ ָׁ֧עה
דֵיהם ְׁ
ְׁהּודה ְׁל ִּצבְׁא ָׁ ֑תם ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י י ֔ ָׁ
ְׁהּודה נח ְׁ֖שֹון בן־ עמִּינ ָָׁׁדֽב( :ב,ד) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפ ֻק ֑
(במדבר ב,ג) וְׁהחנִּים ֵ ֣קדְׁ מָׁה ִּמז ְָׁׁ֔רחָׁה ד֛גל מחֲנֵ ֥ה י ָׁ ֖
שב ְִּׁע֛ים ֖אלף ו ֵ ְׁ֥שש ֵמ ֽאֹות :דרגא תביר טפחא מרמז שכולם מקבלי עול מלכות שמים המרומז בטעמי (סלוק) טפחא אתנח כמו
ְׁו ִּ
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

שמע ישראל
שכ֑ר ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י יִּשָּׁׂש ָׁ֔כר נְׁתנ ֵ ְׁ֖אל בן־צּועָׁ ֽר( :מרכא טפחא) – סמיכות צ"ע
שּׂ ָׁ
(במדבר ב,ה) וְׁהח ִּנ֥ים ע ָָׁׁל֖יו מ ֵ ֣טה י ִּ ָׁ
ְַׁארב֥ע ֵמ ֽאֹות( :סלוק) טפחא אתנח
ַארב ָׁ ָׁ֧עה ו ֲח ִּמ ִּ ֛שים ֖אלף ו ְׁ
(במדבר ב,ו) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפ ֻק ָׁ ֑דיו ְׁ
ִּיאב בן־ ֵחֹלֽן:
(במדבר ב,ז) מ ֵ ֖טה ז ֻ
ְׁבּול֑ן ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י זְׁבּו ֻ֔לן ֱאל ָׁ ֖
ְַׁארב֥ע ֵמ ֽאֹות( :סלוק) טפחא אתנח
שב ָׁ ְׁ֧עה ו ֲח ִּמ ִּ ֛שים ֖אלף ו ְׁ
(במדבר ב,ח) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפק ָׁ ֻ֑דיו ִּ
ְַׁארבע־מ ֵ֖אֹות ְׁל ִּצבְׁא ָׁ ֑תם ִּראש ָׁנ֖ה י ִּּסָׁ ֽעּו :ס
ְׁהּודה מ ְׁ֨את ַּ֜אלף ּושְׁמ ִּנ֥ים א֛לף ו ְֵׁשֽשת־ ֲאל ִָּׁפ֥ים ו ְׁ
(במדבר ב,ט) כָׁ ֽל־ה ְׁפקֻדִּ֞ ים לְׁמ ֲח ֵנ֣ה י ֗ ָׁ
שדֵ יאּֽור:
ימנָׁה ְׁל ִּצבְׁא ָׁ ֑תם וְׁנָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י ְׁראּו ֵ֔בן ֱאלִּיצ֖ ּור בן־ ְׁ
(במדבר ב,י) ד֣גל מ ֲח ֵנ֧ה ְׁראּובֵ ֛ן תֵ ָׁ ֖
ְַׁארב ִָּׁע֛ים ֖אלף וחֲמֵ ֥ש ֵמ ֽאֹות( :סלוק) טפחא אתנח
ִּשה ו ְׁ
(במדבר ב,יא) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפק ָׁ ֻ֑דיו ש ָׁ ֧
ן־צּורישדָׁ ֽי:
ִּ ֽ
ִּיא֖ל ב
ש ֻלמ ֵ
שמְׁע֔ ֹון ְׁ
שמ ְׁ֑עֹון ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י ִּ
(במדבר ב,יב) וְׁהחֹו ִּנ֥ם ע ָָׁׁל֖יו מ ֵ ֣טה ִּ
(במדבר ב,יג) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפקֻדֵ יה֑ם תִּ ש ָׁ ְׁ֧עה ו ֲח ִּמ ִּ ֛שים ֖אלף ּושְֹׁל֥ ש ֵמאֹֽות( :סלוק) טפחא אתנח
(במדבר ב,יד) ּומ ֵ ֖טה ָׁג֑ד ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י ָׁ֔גד א ְׁלי ָׁ ָׁ֖סף בן־רְׁ עּואֵ ֽל( :סלוק) טפחא אתנח
ְַׁאר ָׁבעִּים ֔אלף ו ֵ ְׁ֥שש מ ֵ֖אֹות ו ֲחמ ִִּּשֽים( :סלוק) טפחא אתנח
יהם ֲח ִּמ ָׁ ֤שה ו ְׁ
(במדבר ב,טו) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפקֻדֵ ֑
שנִּ ִּי֖ם י ִּּסָׁ ֽעּו :ס
ְַׁארבע־מ ֵ֥אֹות ו ֲח ִּמ ִּ ֖שים ְׁל ִּצבְׁא ָׁ ֑תם ּו ְׁ
ִּשים א֛לף ו ְׁ
(במדבר ב,טז) כָׁ ֽל־ה ְׁפקֻדִּ֞ ים לְׁמ ֲח ֵנ֣ה ְׁראּו ֵ֗בן מ ְׁ֨את ַּ֜אלף וְׁא ָׁ֨חד ו ֲחמ ִּ ֥
ֲשר יחֲנּו ֵכ֣ן י ִּ ָּׁ֔סעּו ִּא֥יש על־י ָׁ֖דֹו לְׁדִּ גְׁלֵיהֽם :ס
(במדבר ב,יז) ְׁונ ָׁ֧סע אֽהל־מֹועֵ ֛ד מחֲנֵ ֥ה ה ְׁל ִּו ִּי֖ם ב ְׁ֣תֹוְך הֽמח ֲ֑נת כא ֤
(במדבר ב,יח) ד֣גל מחֲנֵ ֥ה אפ ְׁ֛רי ִּם ְׁל ִּצבְׁא ָׁ ֖תם ָׁ ֑י ָׁמה ְׁונ ָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י אפ ְׁ֔רי ִּם ֱאלִּיש ָׁ ָׁ֖מע בן־עמִּיהּֽוד:
ַארב ִָּׁע֥ים ֖אלף וחֲמֵ ֥ש ֵמאֹֽות( :סלוק) טפחא אתנח
יהם ְׁ
(במדבר ב,יט) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפקֻדֵ ֑
ִּיאל בן־פְׁדָׁ הצּֽור:
(במדבר ב,כ) ְׁוע ָָׁׁל֖יו מ ֵ ֣טה מְׁנ ֑שה ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י מְׁנ ֔שה ג ְׁמל ֵ ֖
ָׁאתי ִּם( :סלוק) טפחא אתנח
ְֹׁלשים ֖אלף ּומ ָׁ ֽ
(במדבר ב,כא) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפ ֻקדֵ יה֑ם ש ְׁ֧ני ִּם ּוש ִּ ֛
ִּידן בן־גִּדְׁ ע ִּנ ֽי( :סלוק) טפחא אתנח
(במדבר ב,כב) ּומ ֵ ֖טה ִּבנְׁי ִּ ָׁ֑מן ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י ִּבנְׁי ָׁ ִּ֔מן ֲאב ָׁ ֖
ְַׁארב֥ע ֵמ ֽאֹות( :סלוק) טפחא אתנח
ְֹׁלשים ֖אלף ו ְׁ
ִּשה ּוש ִּ ֛
דֵיהם ֲחמ ָׁ ֧
(במדבר ב,כג) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפ ֻק ֑
של ִּ ִּ֖שים י ִּּסָׁ ֽעּו :ס
(במדבר ב,כד) כָׁ ֽל־ה ְׁפקֻדִּ֞ ים לְׁמ ֲח ֵנ֣ה אפ ְׁ֗רי ִּם מְׁא֥ת א֛לף ּושְׁמֽנת־ ֲאל ִָּׁפ֥ים ּומ ָׁ ֵ֖אה ְׁל ִּצבְׁא ָׁ ֑תם ּו ְׁ
ִּיעזר בן־עמִּ ֽישדָׁ ֽי:
(במדבר ב,כה) ד֣גל מ ֲח ֵנ֥ה ָׁד֛ן צ ָׁ֖פנָׁה ְׁל ִּצבְׁא ָׁ ֑תם ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י ֔ ָׁדן ֲאח ֖
ִּשים ֖אלף ּושְׁב֥ע ֵמאֹֽות( :סלוק) טפחא אתנח
דֵיהם ש ְׁ֧ני ִּם ְׁוש ִּ ֛
(במדבר ב,כו) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפ ֻק ֑
ִּיא֖ל בן־ ָׁעכ ָׁ ְֽׁרן:
שר פגְׁע ֵ
ָׁשר ְׁונָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י ָׁא ֔ ֵ
(במדבר ב,כז) וְׁהח ִּנ֥ים ע ָָׁׁל֖יו מ ֵ ֣טה א ֵ ֑
ְַׁארב ִָּׁע֛ים ֖אלף וחֲמֵ ֥ש ֵמאֹֽות( :סלוק) טפחא אתנח
(במדבר ב,כח) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפ ֻקדֵ יה֑ם א ָׁ ֧חד ו ְׁ
(במדבר ב,כט) ּומ ֵ ֖טה נ ְׁפת ִָּׁל֑י וְׁנָׁשִּיא ִּלב ְֵׁנ֣י נפְׁתָׁ ִּ֔לי ֲאח ִּ֖ירע בן־עֵי ָׁנ ֽן( :סלוק) טפחא אתנח
ְַׁארב֥ע ֵמ ֽאֹות( :סלוק) טפחא אתנח
ְֹׁלשה ו ֲח ִּמ ִּ ֛שים ֖אלף ו ְׁ
יהם ש ָׁ ֧
(במדבר ב,ל) ּו ְׁצב ָׁ֖אֹו ּו ְׁפקֻדֵ ֑
שב ָׁ ְׁ֧עה ו ֲח ִּמ ִּ ֛שים ֖אלף ו ֵ ְׁ֣שש מ ֵ֑אֹות לַָׁאחֲרנָׁ ֥ה יִּסְׁע֖ ּו לְׁדִּ גְׁלֵיהֽם :פ
(במדבר ב,לא) כָׁל־ה ְׁפ ֻקדִּ ים ל ְׁ֣מ ֲחנֵה ֔ ָׁדן מְׁא֣ת ֗אלף ְׁו ִּ
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.2

במדבר א,א (התשפ"א)

תיו֣הָ יָֽ וּ׃ ֣
ֵ֥ד֣לבית-אֲב ָ ֶ֖
ל֣שׁנ ֵ֥ים֣עָ ָשֶׂ֖ר֣א֑ישׁ֣֣֣֣֣֣֣֣אישׁ-אֶ ָח ְ
במדבר א,מד :א֣לֶּ ה֣הַ ְפּקֻ ֡דים֣אֲשֶׁ ר ֣֩פָּ ַ֨קד֣מ ֶשׁ֤ה֣וְ ַ ָֽאהֲרן֣וּנְ שׂיא ֣י֣י ְשׂ ָר ֔א ְ
פסוקים (במדבר א,מד – מז) הם פרשה פתוחה מלפניה ולאחריה והם סיכום המנין של י"ב מטות ומי המונים בפסוקים (במדבר א,א  -מג)
תוֹכם׃ וצריך עיון מה מלמד כתוב זה שהוא שונה
וּ֣בּ ָ ָֽ
֑ם֣לא֣הָ ְתפָּ ְק ֶ֖ד ְ
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣אֲב ָת ֵ֥
והפרשה מסתיימת בכתוב במדבר א,מז :וְ הַ ְלויּ ְ
וְֹך֣בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֣
ְ
ֶ֖ם֣לא֣ת ָשּׂ ֑א֣בְּ֣תֶ֖
אשׁ ֣
֣לא֣ת ְפ ֔קד֣וְ אֶ ת-ר ָ
אמר׃֣[מט]֣ ַא ְ֣ך֣אֶ ת-מַ טּ֤ה֣לוי ֣
מהנאמר ב -פ֣[מח]֣וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣אֶ ל-מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
(במ' א,מד) א֣לֶּ ה֣הַ ְפּקֻ ֡דים֣– מונח פזר ,כעין שני טעמי פזר המלמדים רעיונות מכאן למקומות אחרים בתורה שבע"פ .אפשר שרעיון
ֵ֥ד֣לבית-אֲב ָ ֶ֖תיו – כפי'[שפע חיים] להלן שמנהיג ישראל לא ירום לבבו מאחיו ויעתיר לה' להיות
אחד נלמד מ(-במ' א,מד) ֣אישׁ-אֶ ָח ְ
כאחד העם .רעיון אחד נלמד להלן לענין כ"ד מעמדות.
ראה (במ' א,א) ע"פ [זהר] אדם הראשון היה אמור להיות עם ישראל ,שבשביל עבודתו עם התורה את ה' נברא העולם .העולם הושלם
בקבלת התורה ע"י עם ישראל בסיני (המאורגנים בשבטי י-ה) .תבנית הטעמים הפותחת את פסוקי הפקודים בכל שבט מעידה שהם
ֱֹלהיָך בטעם תחתון – (סלוק) טפחא מונח אתנח
קשורים אל פתיחת עשרת הדברות (שמות ית' כ,ב) אָׁ ֽנ ִּכ֖י ה֣ ' א ֔ ֑
ֱֹלהים – (סלוק) טפחא מונח אתנח
אשית ב ָׁ ָׁ֣רא א ִּ ֑
וכמו פתיחת התורה (בר' א,א) ב ְֵׁר ִּ ֖
היינו בריאה לשם קבלת עול מלכות שמים ולימוד וקיום התורה .ראה גם (במדבר א,יח) עד סוף הפרק( ,במדבר ב) ושם
הסברנו שכולם מאמינים בחידוש העולם וקבלת עול מלכות שמים.
מוצגות שתי גירסאות לדיבר הראשון .בטעם עליון יש הבדל ביניהן ,בטעם התחתון אין הבדל ביניהן .נעיין בחלק השני של
הדיבר הראשון בטעם תחתון.
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
אתיָך ֣֩מ ֶ ֨ ֵ֥א ֶרץ֣מ ְצ ַ ִׁ֜ ֶ֖רים֣מ֣ ֣
ֲשָֽׁ֣֖ר֣הוֹצ ֵ֛
ֱֹלה֑יָך֣א ֶ ֹ֧
ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
שמות יתרו כ,ב׃
תרסא קדמא ואזלא מונח רביע)
טעם תחתון בשתי הגרסאות טפחא מונח אתנח דרגא תביר מרכא טפחא מרכא סלוק
תבנית הטעמים בטעם תחתון אחרי טעם אתנח דומה מאד לתבנית הטעמים של הכתובים המצינים את מנין האלפים של הפקודים
שבמספר מעוגל הם הקומה השלימה של ששים רבוא בני ישראל.
בעשרה שבטים מנין האלפים מוטעם דרגא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל פרט חל אותו ענין או
אותה הלכה .אפשר שכאן מרמז שכל יחיד מאמין בחידוש הבריאה ובקבלת עול מלכות שמים לימוד התורה ועבודת ה' כמצווה בתורה.
הסבר זה לא מתואם עם הסבר [תיקוני הזהר] כי ודרגא תביר כתוב [בתיקוני זהר] שרומז על דרגא דְׁ חיבא (ראה [חמרא טבא])
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ
֣ה֣ראוּב֑ן֣שׁ ָשֹּׁ֧ה֣וְ אַ ְרבָּ ע
ם֣למַ טּ ְ
יה ְ
 .187במדבר א,כאְ :פּקֻ ד ֶ ֶ֖
ֹלשׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ף֣וּשׁ ֵ֥
ְ
ֵ֛ים֣אלֶ
ֶ ֶ֖
ֶ֖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
ֶ֖ם֣למַ 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 ֣
ֶ
יהֶ֖ם֣לְ֣ מַ טּ ֣ה֣אֶ ְפ ָר֑ים֣אַ ְרבָּ ע
 .193במדבר א,לגְ :פּקֻ ד ֶ

אתים֣֣:פ֣ ֣
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣וּמָ ָ ָֽ
ֶ
ם֣וּשֹׁלשׁ
ְ
֑ה֣שׁנַ ָֹֽ֧֖י
֣ה֣מנ ֶַשּׁ ְ
ֶ֖ם֣למַ טּ ְ
יה ְ
 .194במדבר א,להְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ ֶ֖
ֹ֧ה֣וּשֹׁלשׁ
ְ
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣בנְ יָמ֑ן֣חֲמ ָשּׁ
יה ְ
 .195במדבר א,לזְ :פּקֻ ד ֶ
ף֣וּשׁ ַבֵ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ְ
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ
ֶ
֑ן֣שׁנַ ָֹֽ֧֖ים֣וְ שׁשּׁ
֣ה֣ד ְ
ֶ֖ם֣למַ טּ ָ
יה ְ
 .196במדבר א,לטְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אלֶ ף֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ ֶ֖
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣אָ שׁ֑ר֣אֶ ָחֹ֧ד֣וְ אַ ְרבָּ ע
יה ְ
 .197במדבר א,מאְ :פּקֻ ד ֶ
ֵ֛ים֣אֶ֖לֶ ף֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת֣֣:פ֣ ֣
ֶ
ֹלשֹׁ֧ה֣ ַוחֲמשּׁ
֑י֣שׁ ָ
ם֣למַ טּ ֣ה֣נ ְַפתָּ ל ְ
יה ְ
 .198במדבר א,מגְ :פּקֻ ד ֶ ֶ֖
ֵ֛ים֣אלֶ ף – דרגא תביר טפחא
ֶ ֶ֖
ֹלשֹׁ֧ה֣ ַוחֲמשּׁ
ם֣למַ טּ ֣ה֣נ ְַפתָּ ל֑י – (סלוק) טפחא מונח אתנח ְשׁ ָ
יה ְ
הדגמה למטה נפתלי במדבר א,מגְ :פּקֻ ד ֶ ֶ֖
֣וְ אַ ְר ַבֵּ֥ע֣מ ָֽאוֹת׃ – מרכא סלוק (מקביל למונח אתנח)

נצרף לכאן את פי' [רמב"ן] (במ' א,נג) מכאן תקנו המשמרות ונציע לומר שכאן רעיון מעמדות ישראל על קרבן התמיד ואנשים אלו היו יראי
שמים מקבלי עול מלכות שמים מאמיני חידוש העולם לומדי ומקיימי התורה כמו הנמנים ב( -במ' א,מד) א֣לֶּ ה֣הַ ְפּקֻ ֡דים֣֣ .
אפשר ששיעור מספר המעמדות ומספר המשתתפים בכל מעמד מרומז בטעם תרסא של (במ' א,מד)֣אֲשֶׁ ר ֣֩פָּ ַ֨קד שלקחו את המספר של כ"ד
משמרות כהונה ולויה ונתנו כנגדו כ"ד מעמדות ישראל וטעם מלת (במ' א,מד)֣אֲשֶׁ ר ֣֩פָּ ַ֨קד – קדמא מרמז כי קדמו המעמדות בהתארגנותם
ופתחו בתענית ותפילות לפני זמן מעמדם על הקרבן.
(במ' א,מד) א֣לֶּ ה֣הַ ְפּקֻ ֡דים֣– מונח פזר ,כעין שני טעמי פזר המלמדים רעיונות מכאן למקומות אחרים בתורה שבע"פ .אפשר שאחד מהם
ילמד על כ"ד מעמדות ישראל.

ר ֩ – תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה[ .אלשיך] (במ' א,מד)  ...אחר הזכיר סכום כל שבט ושבט ,והעיד כי כלם
ה֣ה ְפּ ֻק ֡דים֣אֲשֶׁ ֣
ַ
(במ' א,מד) א ֣לֶּ
היו לבית אבותם כי לא נמצא פיסול בהם ... .והכתוב (במ' א,מד) א֣לֶּ ה֣הַ ְפּקֻ ֡דים אֲשֶׁ ר ֣֩פָּ ַ֨קד֣מ ֶשׁ֤ה֣וְ ַ ָֽאהֲרן֣מעיד לומר השנים עשר
נשיאים שאינן מהפקודים שגם הם לבית אבותיו.
(במ' א,מד) מ ֶשׁ֤ה֣וְ ַ ָֽאהֲרן֣וּנְ שׂיא ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
הלימודים וכך מפרש [מלבי"ם] (במ' א,מד) מודיע ששנים עשר הנשיאים עסקו בכל הפקודים שלא תאמר שלא עסק כל אחד רק במנין

שבטו לבד (שזה פשט הכתוב)( ,כאן מתחיל היוצא מפשט הכתוב) כי כולם השגיחו על מנין כל השבטים שלא ירבו מנין אישי שבט אחד
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יותר ממה שהוא ועי"כ יגרע נחלת שבט האחר בחלוקת הארץ ,ועז"א ונשיאי ישראל שנים עשר איש:
(במ' א,מד) א֑ישׁ  -אתנח כמגביל ,ע"פ [במדבר רבה ו,ו] הנשיאים השתתפו עם משה ואהרן במנין המטות ,אבל לא השתתפו במנין הלוים,
אלא שמשה הוליכם עמו לחלוק להם כבוד[ .במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ו סימן ו] (במ' נשא ד,לד) ויִּפ ְׁ֨קד מ ֧שה וְַׁאה ֲ֛רן ּונְׁשִּיאֵ ֥י
ָׁהע ָׁ ֵ֖דה את־ב ְֵׁנ֣י ה ְׁקה ִּ ָׁ֑תי ְׁל ִּמ ְׁשפְׁח ָׁ ֖תם ּולְׁבֵ ֥ית אֲב ָׁתֽם :מה צריך נשיאים כאן והלא הקדוש ברוך הוא לא א"ל למשה שיהיו נשיאי ישראל עמו
במנין הלוים למה עשה כן אלא כך אמר משה אחר שהנשיאים היו עמי במנין כל ישראל כמה דתימא (במ' א,ד) ְׁואִּתְׁ כ֣ם יִּהְׁי֔ ּו וגו' לא

אעשה להם חלישות דעת ואוליכם עמי למנין הלוים ומנין שכן הוא אתה מוצא אחר מנין ישראל כתיב (במ' א,מד) א֣לֶּ ה֣הַ ְפּקֻ ֡דים אֲשֶׁ ר ֣֩
ְׁקּודי
ֵ֥ים֣עָשֶׂ֖ר֣א֑ישׁ אבל אחר מנין הלוים אין את מוצא שיזכיר שם נשיאים אלא (במ' ג,לט) כָׁל־פ ֨ ֵ
ָ
ל֣שׁנ
פָּ ַ֨קד֣מ ֶשׁ֤ה֣וְ ַ ָֽאהֲרן֣וּנְ שׂיא ֣י֣י ְשׂ ָר ֔א ְ

ל־פ֥י ה֖ ' בְׁיד־משֽה:
שפ ְׁ֣חת ה ְׁקהָׁתִּ֔ י  ....א ֲ֨שר פ ָׁ֤קד משה וְַׁאה ֲ֔רן ע ִּ
שפְׁח ָׁ ֑תם (במ' נשא ד,לז)  ...פְׁקּודֵי ִּמ ְׁ
ל־פ֥י ה֖ ' ְׁל ִּמ ְׁ
ה ְׁל ִּו ִַּּ֜ים אֲשר פ ָׁ֨קד מ ֧שה וְַׁאה ֲ֛רן ע ִּ
ללמדך שנשיאי ישראל לא מנו הלוים על פי הדבור אלא משה הוליכם עמו כדי לחלוק להם כבוד.

(במ' א,מד) ְלבית-אֲב ָ ֶ֖תיו – מקף כבורר בין בלתי רום לבבו ובין שרם לבבו .ע"פ [חכמת התורה ,הרב שלמה קלוגר ,ע' פח (אוצה"ח)]
ב( -במ' א,ד) נאמר ואתכם יהיו  ...ראש לבית אבותיו ,שהיו ענוים ,אחר המנין נאמר (במ' א,מד) איש  ...לבית אבתיו ,שנתגאו[ .שפע
חיים ,תורה ומועדים ,טז ,שנה ד' גליון לג ,ערב שבועות תשל"ח ליל ש"ק( ,אוצה"ח)]  ...ונראה שלמדה תורה בזה למי שנתמנה

להיות מנהי ג ישראל לבלתי רום לבבו מאחיו להתגאות בשררותו שכן אז הריהו בגדר ר"ע בעיני י' אבל יתלה הדבר בזכות אבותיו
הקדושים וכד' ,ויידע בנפשו שהוא גרוע מן הפחות שבפחותים שבבית ישראל שהרי כולם מתנהגים בהכנעה ובאים אליו והוא לבדו
מתגאה על הצבור ומתנהג בשררה ותמיד יפיל תחנתו לפני השי"ת שיזכה להיות לו חלק בנחת ה' ולא ידחו אותו כאשר יפקוד ה' את
עמו בדבר ישועה ורחמים ... .ספר בשבחם שלא הצטרפו אל משה ואהרן בתור אנשי מעלה  ...רק כאיש אחד מבית אב  ...ובגודל
ענוותנותם חששו לנפשותם  ...והעתירו תמיד לשי"ת להיות איש אחד לבית אבותיו.

(במ' א,מד) אישׁ-אֶ ָחֵ֥ד – מקף כבורר בין מסלול שמדובר בנשיאים ובין מסלול שמדובר באחד מבני ישראל הנמנים .דרך אחת להבין זאת
ֵ֥ד֣לבית-אֲב ָ ֶ֖תיו – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים
כמו שפי' [שפע חיים] ,דרךאחת להבין זאת כפי' [אלשיך]( .במ' א,מד) אישׁ-אֶ ָח ְ
העשויה להתרחב[ .אלשיך] (במ' א,מד) לומר השנים עשר נשיאים שאינן מהפקודים ,מעיד תחלה הוא יתברך כי לבית אבותיו היו כל
ֶ֖ל֣לב֣ית֣אֲב ָת֑ם כלם :אבל [משך חכמה]
י֣בנָֽי-י ְשׂ ָרא ְ
קוּד ְ
איש מהם .ואחר כך כולל יחד את כולם ,ואומר (במ' א,מה) ֣וַיּ ְָֽהיֵ֛וּ֣כָּ לְ -פּ ֵ֥
פירש שכל נשיא היה אחד ממנין שבטו .ע"פ [מאור ושמש] כל נשיא כולל נשמות כית אבותיו ,ונכלל בו כל השבט.
במדבר א,מה – מט:

ֶ֖א֣בּי ְשׂ ָר ָֽאל׃֣ ֣
צא֣צָ ָב ְ
ָמ ְעלָ ה֣כָּ ל-י ֵ֥
ל֣לב֣ית֣אֲב ָת֑ם֣מ ֶ֨בּן֣עֶ ְשׂ ֤רים֣שָׁ נָה֣ו ֔ ַ
י֣בנָֽי-י ְשׂ ָר ֶ֖א ְ
קוּד ְ
֣[מה]֣וַיּ ְָֽהיֵ֛וּ֣כָּ לְ -פּ ֵ֥

ְׁקּוד֥י
פסוק (במ' א,מה) הוא כעין לימוד במידת כלל ופרט או במידת פרט וכלל ע"פ '[אלשיך] (במ' א,מד) ואומר (במ' א,מה) ו ִּי ֽ ְׁהיּ֛ו כָׁל־פ ֵ
ש ָׁר ֵא֖ל ל ְֵׁב֣ית אֲב ָׁ ֑תם כלם :והנה דרך כלל מעיד על (במ' א,מה) כָׁל־פְׁקּודֵ ֥י בְׁנֵ ֽי־יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל פה (הם הפרט) ,כי כלם היו (במ' א,מה) ל ֵ ְׁ֣בית אֲב ָׁ ֑תם
בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
ֽי־ראּובֵן וכו' (במ' א,כ) ל ְֵׁב֣ית
(הוא הכלל)  .ואחשוב כי על ראובן ונפתלי מעיד שתי פעמים .אחד ,באמור למעלה בראובן (במ' א,כ) וי ִּ ְׁהיּ֤ו בְׁנֵ ְׁ
אֲב ָׁ ֑תם .וכן בנפתלי הוא אומר (במ' א,מב) ב ְֵׁנ֣י נפְׁתָׁ ִּ֔לי תֹולְׁד ָׁת֥ם ְׁל ִּמ ְׁשפְׁח ָׁ ֖תם ל ְֵׁב֣ית אֲב ָׁ ֑תם .כי על כן לא נאמר לבני ראובן וכו' ולבני נפתלי וכו'

כאשר בשאר .ויהיה כי היה מקום לפקפק על ענין ראובן ובלהה ,פן יחשבו הדבר האמור בהם כפשוטו .ויהרהרו אחרי זרע ראובן

ואחרי זרע בלהה ,לפחות זרע בנה האחרון הסמוך אל מעשה ראובן .ועל כן בשניהם אמרה תורה העדות שתי פעמים( ,כאן מדגיש
האלשיך מידת פרט וכלל) אחד בכל שבט בפני עצמו ,ואחד (במ' א,מה) בכלל השאר .אך באחרים נאמר לבני .ויהיה פירושו שאמר על

זה ויתילדו על משפחותם ,שהוא שהביאו ספרי ייחוסיהם .ואמר למי הספיק זה ,לבני שמעון כו' ,לבני יהודה כו' .אך בראובן
ובנפתלי ,גם שהתילדו גם הם ,נאמר בהם גם לשון הודעה מאת ה' ,שהם (במ' א,מה) ל ְֵׁב֣ית אֲב ָׁ ֑תם .כאומרו ,ויהיו בני ראובן וכו' לבית
אבותם .ובאומרו ,בני נפתלי וכו' לבית אבותם ,כמדובר:
י֣בנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖ל֣וגו'[ ,מו]֣וַיּ ְָֽהיוּ֣כָּ ל-הַ ְפּקֻ ֔דים֣וגו' .לשון [מו]֣וַיּ ְָֽהיוּ֣
קוּד ְ
[פנים יפות במדבר פרק א] (מה  -מו) [מה]֣וַיּ ְָֽהיֵ֛וּ֣כָּ לְ -פּ ֵ֥
כָּ ל-הַ ְפּקֻ ֔דים֣ הוא מיותר ,ועוד דקדק הרמב"ן למה הוצרך הכתוב להגיד מספר הכולל לאחר שהגיד הפרטים ,וכבר כתבתי לעיל
בתחילת הפרשה שמספר כל שבט ושבט היה בשביל חלוקת א"י שהוא ראוי לכנס מיד ,וכבר כתבנו שהיה קצת נגיעה לכל שבט
להעיד על כל אחד שהוא יותר מכ' שנה כדי להרבות חלקו ,אלא לפי שראו מכוון מספר הפרטים למספר הכולל שכבר נמנו בחשבון
הראשון לנדבת המשכן ,וכבר כתבתי בשם אבי מורי הגאון ז"ל כי לאחר שמנה אחד עשר שבטים ,ממילא הוי ידוע מספר שבט י"ב
ֶ֖ם֣למַ טּ ֣ה֣נ ְַפתָּ ל֑ימשמע שגם הם נמנו ,דהיינו מטעם כיון שהיה בו צד נגיעה
יה ְ
]֣פּקֻ ד ֶ
כפי הנשאר מן הכולל ,אך לפי לשון הכתוב [מג ְ
שימנה יותר מן הראוי להם ,וממילא נחסר מבני נפתלי מספר הכולל ,וע"י מנין בני נפתלי שנשלם ממש מכוון למספר הכולל ידוע
שהיה המספר באמת ,דאל"כ היה נחסר מבנ י נפתלי מן המנין הכולל ,אלא כיון שלא היה חשש נגיעה בבני נפתלי ,כיון שידוע מספרם
שאינו יותר לפי מספר הכולל ,אלא חשש חסרון לבד א"כ לא היו בני נפתלי נוגעים בדבר ,ולא היה צריך משה ואהרן למנות אותם,
כיון שאין בהם צד נגיעה אלא ששבט נפתלי בעצמם מנו את שבטם והגידו שהחשבון מכוון באמת לי"א שבטים הראשונים ,לכך
כתיב [מב]֣ ְבּנ ֣י֣נ ְַפתָּ ֔לי֣ בלא למ"ד שלא מנו אותם משה ואהרון והנשיאים ,אלא הם בעצמם אמרו שהחשבון מכוון באמת ,והיינו
ָה֣ו ֔ ַָמ ְעלָ ה ,פירוש שלא העלימו על פחות מבן עשרים,
ן֣עֶשׂ ֤רים֣שָׁ נ ֣
ְ
ל֣לב֣ית֣אֲב ָת֑ם֣מ ֶ֨בּ
י֣בנָֽי-י ְשׂ ָר ֶ֖א ְ
קוּד ְ
דכתיב ֣[מה]֣וַיּ ְָֽהיֵ֛וּ֣כָּ לְ -פּ ֵ֥
וֹת֣אֶ֖לֶ ף וגו' ,פירוש שהיה חשבון הפרטים מכוון עם החשבון הכולל שהיה בשעת
ֶ
והראיה ע"ז כי [מו]֣וַיּ ְָֽהיוּ֣כָּ ל-הַ ְפּקֻ ֔דים֣שׁשׁ-מאֵ֥
נדבות המשכן:
ֹלשֶׁ ת֣אֲלָ פ֑ים֣֣֣֣֣֣֣ ַוחֲמֵ֥שׁ֣מאֶ֖ וֹת֣וַחֲמ ָֽשּׁים׃
ף֣וּשׁ ֣
ְ
וֹת֣אלֶ
ֶ ֶ֖
במדבר א,מו :וַיּ ְָֽהיוּ֣כָּ ל-הַ ְפּקֻ ֔דים֣שׁשׁ-מאֵ֥
(במ' א,יח) וְ ֨את֣כָּ ל־הָ ע ָ ִׁ֜דה– קדמא ואזלא ,רמז לכעין לימוד בכלל ופרט בנושא האם מונים מניסן או מתשרי .והדבר מבורר לפי
כָּ ל־הָ ע ָ ִׁ֜דה– מקף כרב-משמע "כל-העדה" (א) במנין לפי ניסן (ב) במנין לפי תשרי .והדרשה מוכיחה שבמנין לפי תשרי.
[במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה א,י] (במ' א,מו) ו ִּיֽהְׁיּו כָׁל־ה ְׁפק ֔ ִֻּדים שֵש־מ ֵ֥אֹות ֖אלף ּושְֹׁל֣ שת ֲאל ִּ ָׁ֑פים וחֲמֵ ֥ש מ ֵ֖אֹות ו ֲחמ ִִּּשֽים :את

מוצא המנין הזה שוה למנין שנמנו ישראל במלאכת המשכן
ואם אתה אומר שלא מנו לאותן שיצאו ממצרים שהיו פחות מבן עשרים לא מנו להם עשרים שנה עד חדש ניסן של שנה שנייה אם כן
את מוצא בשקלים יתירים ּושְֹׁל֣ שת ֲאל ִּ ָׁ֑פים וחֲמֵ ֥ש מ ֵ֖אֹות ו ֲחמ ִִּּשֽים יתרים אלא מה יש לך לומר מתשרי מנו להם עשרים שהוא ראש השנה
לברייתו של אדם הראשון ,ולכך כלל החשבון כך ,להודיענו שהרי נכנסו חדש אחד בשנה שנייה לצאתם ממצרים ולא נתוספו אותן
של עשרים שנה במנינם על אותן שנתנו לאדני המשכן לומר לך שאין מונין להן מניסן אלא מתשרי.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.3

במדבר נשא ד,כא (התש"פ)

במדבר נשא ו,יג  -יח:

ח֣אהֶ ל֣מוֹעָֽד׃֣֣֣[יד]֣֣וְ הקְ ֣ריב֣אֶ ת-קָ ְרבָּ נ֣וֹ֣לַ֣ ֡ה'֣כֶּ בֶ שׂ ֣֩בֶּ ןְ -שׁנ ָ֨תוֹ֣
ֵ֥
פּתַ
ְרוֹ֣יָב֣יא֣א ֔תוֹ֣אֶ לֶ֖ ֶ -
מ֣י֣נז ֔
וֹם֣מלאת֣יְ ֣
ְ
֑יר֣בּי֗
ְ
ֵ֥את֣תּוֹרת֣הַ נָּז
ַ ֶ֖
[יג]֣וְ ז
וֹת֣סלֶ ת֣חַ ֺלּת֣
֤
ֶ֖ה֣לחַ ָטּ ֑את֣וְ ַ ָֽאיל -אֶ ָחֵ֥ד֣תָּ ֶ֖מים֣ל ְשׁלָ ָֽמים׃֣֣֣[טו]֣֣וְ ַס ֣ל֣מַ ֗צּ
ימ ְ
ֵ֛הּ֣תּמ ָ
שׂה֣אַ ַחֹ֧ת֣בַּ תְ -שׁנ ָָת ְ
֣לע ֔ ָלה֣וְ כַ ְב ֨ ָ
תָ ֤מים֣אֶ חָ ד ְ
הן֣ל ְפנ ֣י֣ה֑ '֣וְ עָ ָשֵׂ֥ה֣אֶ ת-חַ טָּ אתֶ֖ וֹ֣וְ אֶ ת-
יהם׃֣֣֣[טז]֣֣וְ הקְ ֵ֥ריב֣הַ כּ ֶ֖
תם֣וְ נ ְסכּ ֶ ָֽ
וֹת֣משֻׁ ח֣ים֣בַּ ָשּׁ ֑מֶ ן֣וּמנְ חָ ָ ֶ֖
ְ
יקי֣מַ צֶּ֖
ן֣וּרק ֵ֥
שּׁמֶ ְ
לוֹּלת֣בַּ ֔ ֶ
ְבּ ֣
ֶ֖ל֣ס ֣ל֣הַ מַּ צּ֑ וֹת֣וְ עָשָׂ ה֣הַ כּ ֔הן֣אֶ֣ת-מנְ חָ תֶ֖ וֹ֣וְ אֶ ת-נ ְס ָֽכּוֹ׃֣֣֣[יח]֣֣וְ ג ַלּ ֣ח֣הַ נָּז֗יר֣
ַ
ח֣שׁלָ מים֣לַ֣ ֔ה'֣עַ
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
עלָ ָֽתוֹ׃֣֣֣[יז]֣וְ אֶ ת -הָ ַ֝איל֣ ַיע ֨ ֶ
תּחַ ת֣זֶ ֵ֥בַ ח֣הַ ְשּׁלָ ָֽמים׃ ֣
ְרוֹ֣וְ נָתַ ן֣עַ ל-הָ ֔אשׁ֣אֲשֶׁ רֶ֖ ַ -
֣ראשׁ֣נז ֔
ח֣אהֶ ל֣מוֹעֶ֖ד֣אֶ ת֣ -ראשׁ֣נז ְ֑רוֹ֣וְ לָ ַ֗קח֣אֶ תְ -שׂעַ ר ֣
ֵ֥
ֶפֵּ֛תַ
עָשֵׂ֥ה֣אֶ ת-חַ טָּ אתֶ֖ וֹ֣וְ אֶ ת-עלָ ָֽתוֹ׃֣ ֣
וְ ָ
ֶ֖ל֣ס ֣ל֣הַ מַּ צּ֑ וֹת֣וְ עָ שָׂ ה֣הַ כּ ֔הן֣אֶ ת-מנְ חָ תֶ֖ וֹ֣וְ אֶ ת-נ ְס ָֽכּוֹ׃֣֣֣ ֣
'֣ע ַ
ח֣שׁלָ מים֣לַ֣ ֔ה ַ
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
במדבר נשא ו,יז :וְ אֶ ת-הָ ַ֝איל֣ ַיע ֶ֣֨
ח֣שׁלָ מים֣לַ֣ ֔ה' ֣
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
(במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת -הָ ַ֝איל֣ ַיע ֨ ֶ

[בבלי נזיר מה,א] מתני' (נזיר פ"ו,מ"ז)  .תגלחת הטהרה כיצד ,היה מביא ג' בהמות :חטאת ,עולה ,ושלמים ,ושוחט את השלמים
ומגלח עליהם ,דברי רבי יהודה; רבי אלעזר אומר :לא היה מגלח אלא על החטאת ,שהחטאת קודמת בכל מקום ,ואם גלח על אחת
משלשתן  -יצא .רשב"ג אומר :הביא ג' בהמות ולא פירש ,הראויה לחטאת תקרב חטאת ,לעולה  -תקרב עולה ,לשלמים  -תקרב
שלמים.
[תוספות בבלי נזיר מה,א] תגלחת טהרה כיצד מביא חטאת עולה ושלמים ושוחט את השלמים ומגלח עליהם  -ונראה דטעמא
ח֣אהֶ ל֣מוֹעֶ֖ד [במה שנאמר בו] אהל מועד דהיינו שלמים אחרי שאמר
ֵ֥
֗יר֣פֵּ֛תַ
ֶ
משום דדרשינן בגמ' (במ' נשא ו,יח) וְ ג ַלּ ֣ח֣הַ נָּז
הכתוב שעל השלמים יגלח דין הוא שיקדימו וקשה א"כ למה הקדים חטאת ועולה לשלמים.
ח֣אהֶ ל֣מוֹעֶ֖ד  -כל זמן שאין פתח אהל מועד
ֵ֥
֗יר֣פֵּ֛תַ
ֶ
[בבלי נזיר מה,א]  ...אבא חנן אומר משום רבי אליעזר( :במ' נשא ו,יח) וְ ג ַלּ ֣ח֣הַ נָּז
ח֣אהֶ ל֣מוֹעֶ֖ד  -ולא נזירה,
ֵ֥
֗יר֣פֵּ֛תַ
ֶ
פתוח אינו מגלח .ר"ש שזורי אומר( :במ' נשא ו,יח) וְ ג ַלּ ֣ח֣הַ נָּז
[בבלי נזיר מה,ב] מתני' (נזיר פ"ו,מ"ח) .היה נוטל שער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד ,ואם גילח במדינה  -לא היה משלח תחת הדוד.
במה דברים אמורים  -בתגלחת הטהרה ,וגו'
[בבלי נזיר מה,ב]  ...וחכ"א :הכל לא היו משלחין תחת הדוד ,חוץ מן טהור שבמקדש ,מפני שנעשה כמצותו.
טט – יש שתי מצוות בטהרת נזיר .א' הקרבת קרבנות חטאת ,עולה ,שלמים; ב' תגלחת .לפי הסבר הרב מיכל זילבר הי"ו ברמב"ם סדר
הקרבנות צריך להיות חטאת ,עולה ,שלמים .התגלחת לכתחילה מתבצעת בלישכת הנזירים בזמן הקרבת או בישול השלמים .על השער
יוצקים מן הרוטב של בישול השלמים ושורפים אותו תחת הדוד בו מתבשלים השלמים .השלמים יכולים גם להתבשל בירושלים והנזיר
יגלח שלא במקדש.
אבל יש מצבים שהנזיר ובמיוחד הנזירה ואם גילח במדינה  -לא היה משלח תחת הדוד  .כמו כן אם השלמים מוקרבים סמוך לסגירת פתח
אוהל מועד אבא חנן אומר משום רבי אליעזר הנזיר אינו מגלח עד למחר כי הרי שלמים כשרים לאכילת שני ימים ולילה אחד.
סיכום :בטהרת נזיר לכתחילה מוקרבים קרבן חטאת ,עולה וקרבן השלמים פותח את המהלך שבו הנזיר אמור לגלח ולשרוף שערו תחת
דוד בישול השלמים .אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים .בין הקרבת ובישול השלמים ובין הגילוח יכולה להיות הפסקה .ואח"כ ישלים
הנזיר הגילוח.

[תורה שלמה] מביא הסבר ב[-ירושלמי נזיר פ"ו,ה"ז (וילנה ל,ב)] שבתגלחת הטהרה של הנזיר יקדים שלמים לחטאת ועולה.

לדעת רמב"ם ותוספות יו"ט בדברי רבי יהודה סדר ההקרבה חטאת עולה שלמים והגילוח צמוד לשלמים.
רבי אלעזר אומר שהגילוח על החטאת והיא הראשונה.
וסתם משנה אומרת בדיעבד מגלח על אחת משלושתם .וב[-משנה נזיר פ"ז,מ"ט] רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר
הנזיר לשתות ביין ולהטמא ולהטמא למתים.

ח֣שׁלָ מים֣לַ֣ ֔ה'
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
עָשֵׂ֥ה֣אֶ ת-חַ טָּ אתֶ֖ וֹ֣וְ אֶ ת-עלָ תָֽ֣וֹ׃(במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת-הָ ַ֝איל֣ ַיע ֨ ֶ
טט – (במ' נשא ו,טז)  ...וְ ָ
בתורה (במדבר נשא ו,טז) הקדים חטאת ועולה לשלמים הכתוב בפסוק (ו,יז) התוספות בדברי רבי יהודה במשנה מפרשים שצריך להקדים את
קרבן איל השלמים הכתוב שלישי להיות ראשון כיון שהנזיר מגלח אחר הקרבת השלמים אבל קשה להם עם הסבר זה.
ח֣שׁלָ מים֣לַ֣ ֔ה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא זקף-קטן,
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
ננסה להסביר ע"פ תבנית הטעמים של (במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת-הָ ַ֝איל֣ ַיע ֨ ֶ
זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד כי לפחות אחת מהן מוציאה את הכתוב מפשוטו.
ֲשׂה֣– אזלא-גרש קדמא ,האמור להיות או הכתוב המאוחר מקדים בזמן הביצוע את האמור להיות או
(א) (במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת-הָ ַ֝איל֣ ַיע ֨ ֶ
הכתוב מוקדם .כאן קרבן השלמים הכתוב מאוחר מוקרב ראשון.
ים – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל תהליך ,הושעה ,ממשיך תהליך
ח֣שׁלָ מ ֣
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
(ב) (במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת-הָ ַ֝איל֣ ַיע ֨ ֶ
[ירושלמי (וילנא) [יז,ב]פסחים פ"ב,ה"ד] א"ר בון בר כהנא תיפתר שקרבה חטתו (של נזיר) בשילה (וחרבה והביא הנזיר) ועולתו ושלמיו

בנוב וגבעון.

ָׁאתֹו וְׁאת־ע ָׁל ֽתֹו( :של הנזיר)
ָׁשה את־חט ֖
(במ' נשא ו) (טז) וְׁ ִּהק ִּ ְׁ֥ריב הכ ֵ ֖הן ִּלפ ְֵׁנ֣י ֑ה' ְׁוע ָׁ ֥
ש ָׁלמִּים ל ֽ֔ה' ֖על ֣סל המ ֑צֹות ְׁו ָׁעשָׁה הכ ֵ֔הן את־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו וְׁאת־נִּ ְׁס ֽכֹו:
(יז) וְׁאת־ה ַָּׁ֜אי ִּל יע ֲ֨שה ז֤בח ְׁ
ש ָׁלמִּים – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד דבר שהתחיל הושעה וממשיך תהליך .זה מסביר
(במ' נשא ו,יז) וְׁאת־ה ַָּׁ֜אי ִּל יע ֲ֨שה ז֤בח ְׁ
כשרות הקרבת קרבן אחד בשילה ואחרים בנב וגבעון.

[בבלי נזיר מז,א מתני' (נזיר פ"ו,מי"א)] .מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא ,רבי אליעזר אומר :סותר את הכל ,וחכ"א :יביא שאר
קרבנותיו ויטהר .אמרו לו :מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים ,ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה מסוכנת ,והלכה ומצאה שמתה ,ואמרו
חכמים( :טט :תשהה שבעה ימי טומאת מת ,עם הזאת שלישי ושביעי ,תטבול ותטהר ו  )-תביא שאר קרבנותיה ותטהר (טט :הכוונה שתטהר קודם
לבאת שאר הקרבנות).

גמ' .קתני ר' אליעזר אומר :סותר את הכל ,והאמר ר' אליעזר :כל אחר מלאת  -שבעה סותר! אמר רב :מאי סותר נמי דקאמר ר'
אליעזר? סותר קרבנותיו .הכי נמי מסתברא ,דקתני ,וחכ"א :תביא שאר קרבנותיה ותטהר ,ש"מ; ומעשה נמי במרים התרמודית שנזרק
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

עליה אחד מן הדמים ,ובאו והודיעוה על בתה שהיתה מסוכנת ,והלכה ומצאה שמתה ,ואמרו חכמים :תביא שאר קרבנותיה ותטהר,
ש"מ .הדרן עלך שלשה מינין.

לענין תבנית הטעמים :התחיל תהליך הבאת הקרבנות ,הושעה לטהרה מטומאת מת ,ממשיך תהליך הבאת הקרבנות.
וכן  ...למאן דאמר שאחר זריקת דם קרבן ראשון ניתר בשתיית יין והיטמאות למתים .הפעולה הראשונה היא זריקת דם קרבן ראשון,
התרת שתיית יין והיטמאות למתים ,נוצרה הפרדה בהקרבת קרבנות הנזיר והמשכה בהקרבת שאר הקרבנות.
וכן  ...סיכום (לעיל [בבלי נזיר מה א,ב] ) :בטהרת נזיר לכתחילה מוקרבים קרבן חטאת ,עולה וקרבן השלמים פותח את המהלך שבו
הנזיר אמור לגלח ולשרוף שערו תחת דוד בישול השלמים .אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים .בין הקרבת ובישול השלמים ובין
הגילוח יכולה להיות הפסקה .ואח"כ ישלים הנזיר הגילוח.

הסבר (ב) [בבלי נזיר נט,ב] מתני' .מת אחד מהן  -אמר ר' יהושע :יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר ,ואומר :אם טמא הייתי
הרי אתה נזיר מיד ,ואם טהור הייתי הרי אתה נזיר אחר שלשים יום ,וסופרין שלשים ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה ,ואומר :אם
אני הוא הטמא  -קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ,ואם אני הוא הטהור  -קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק ,וסופרים שלשים
יום ומביאין קרבן טהרה ,ואומר :אם אני הטמא  -קרבן ט ומאה שלי וקרבן טהרה שלך ,וזה קרבן טהרתי ,ואם אני הוא הטהור  -קרבן
טהרה שלי וקרבן טומאה בספק ,וזהו קרבן טהרתך .אמר לו בן זומא :ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר! אלא ,מביא חטאת העוף
ועולת בהמה ,ואומר :אם טמא הייתי  -החטאת מחובתי והעולה נדבה ,ואם טהור הייתי  -העולה מחובתי והחטאת מספק ,וסופר
שלשים יום ומביא קרבן טהרה ,ואומר :אם טמא הייתי  -העולה הראשונה נדבה וזו חובה ,ואם טהור הייתי  -העולה הראשונה חובה
וזו נדבה וזו שאר קרבני .אמר רבי יהושע :נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאים! אבל הודו לו חכמים לבן זומא.
רש"י בבלי נזיר נט,ב

א"ר יהושע נמצאת  -אתה אומר שאם טהור היה שמביא קרבנותיו לחצאין שבתגלחת ראשונה הביא קרבן עולת בהמה ועכשיו הביא
חטאתו וזבחי שלמים.
אבל הודו חכמים לדברי בן זומא  -שאין חוששין אם הביא קרבנותיו לחצאין ועוד שאינו מוצא מי שידור נזיר כנגדו.
לענין תבנית הטעמים :התחיל תהליך הבאת הקרבנות ,הושעה לטהרה בגלל ספק מטומאת מת ,ממשיך תהליך הבאת הקרבנות.
תוספות בבלי נזיר נט,ב

ועולת בהמה  -כדי לגלח על אחד מהדמים ואומר כו' ואסור לשתות ביין דשמא היה טמא וסופר עוד שלשים יום ומביא קרבן
טהרה חטאת ועולה ושלמים ואם טהור הייתי א ומר העולה הראשונה חובה דלא סגי בלא עולת חובה בגילוח ראשון שצריך לכל
הפחות לגלח על אחד מהדמים והשאר קרבני החטאת והשלמים ועולה זו שבאה עכשיו נדבה.

וכן  ...סיכום (לעיל בבלי נזיר נט,ב ) :בגלל ספק טומאת מת בתחילה הנזיר מגלח על קרבן עולה בגילוח ראשון ,וסופר שלשים יום
ואז מביא חטאת ושלמים חובה ועולה שעשויה להיות חובה או נדבה .אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים .אם כן הייתה הפסקה בין
הקרבנות.
וֹת֣משֻׁ ח֣ים֣בַּ ָשּׁ ֑מֶ֣ן פרט ואין שום
ְ
יקי֣מַ צֶּ֖
ן֣וּרק ֵ֥
שּׁמֶ ְ
לוֹּלת֣בַּ ֔ ֶ
֣בּ ֣
ס לֶ ת֣חַ ֺלּת ְ
ס֣ל֣מַ ֗צּוֹת – מונח רביע ,כלל֣֤ ,
[ספרי] מגדיר (במ' נשא ו,טו) וְ ַ֣
קדמא ו\או אזלא בסביבתם
[בבלי מנחות עח,א]  ...מתני' .המילואים היו באין כמצה שבתודה ,חלות ורקיקין ורביכה .נזירות היתה באה שתי ידות (שני שליש)
כמצה של תודה ,חלות ורקיקין ,ואין בה רבוכה ,נמצא עשרה קבין ירושלמית שהן ששה עשרונות ועודיין (שני שליש עשרון).
גמ' ... .נזירות היתה באה שתי ידות כמצה שבתודה .תנו רבנן( :וי' צו ז,יג) ְשׁלָ ָ ָֽמיו  -לרבות שלמי נזיר לעשרת קבין ירושלמיות

ולרביעית שמן; יכול לכל מה שאמור בענין? ת"ל( :במ' נשא ו,טו) מַ צּ֗ ֹות .מאי תלמודא? אמר רב פפא( :להביא בשלמי נזיר רק) דבר
שנאמר בו מצות ((וי' צו ז,יב) בלחמי תודה והם חלות ורקיקים) ,לאפוקי רבוכה דלא נאמר בו מצות.
ִּיקי מצ֖ ֹות ְׁמש ִּ ֻ֣חים ב ָׁ ֑שמן
(וי' צו ז,יב) ִּא֣ם על־תֹו ָׁדה יק ְִּׁריבנּו וְׁ ִּה ְׁק ִּ ֣ריב׀ על־ז֣בח התֹו ֗ ָׁדה חל֤ ֹות מצֹות בְׁלּוֹל֣ ת ב ֔שמן ְׁ
ּורק ֵ ֥
ו ְׁ֣סלת ֻמ ְׁר ֔בכת חל֖ ת בְׁלּוֹל֥ ת ב ָׁשֽמן:

יקי) -
וּרק ֵ֥
ֺלּת ְ ...
(הגמרא מביאה מקור אחר שהנזיר אינו מביא רבוכה) דבי רבי ישמעאל תנא( :במ' נשא ו,טו) מַ ֗צֹּות֣ -כלל ,חלות ורקיקין (חַ ֣
פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ,חלות ורקיקין אין ,מידי אחרינא לא( .תוספות :הכלל מגביל את הפרט מלרבות דברים דומים לו)
יהם:
תם֣וְ נ ְסכּ ֶ ָֽ
ֹות֣משֻׁ ח֣ים֣בַּ ָשּׁ֑מֶ ן֣וּמנְ חָ ָ ֶ֖
ְ
יקי֣מַ צֶּ֖
ן֣וּרק ֵ֥
שּׁמֶ ְ
לוֹּלת֣בַּ ֔ ֶ
֣בּ ֣
ֹות֣סלֶ ת֣חַ ֺלּת ְ
֤
במדבר נשא ו,טו :וְ ַס֣ל֣מַ צּ֗

ים כיצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו שקרבנות שיש בם נדר ונדבה יש בם
ח֣שׁלָ מ ֣
ְ
ֲשׂה֣זֶ֣ ֤בַ
[ספרי] מגדיר (במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת-הָ ַ֝איל֣ ַיע ֨ ֶ
נסכים ,וחטאת הנזיר אין בה נסכים לעומת חטאת מצורע שיש בה נסכים ,ועוד ששלמים אלו תלויים בלחם אז אולי לא יהיו בנסכים לכן
אינך יכול להחזירו לכללו עד שיבוא הכתוב ויחזירו לכללו בפירוש.
֣ל ֔ה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא זקף-קטן.
ח֣שׁלָ מים ַ ָֽ
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
מבוא( :במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת־הָ ִַׁ֜איל֣ ַיע ֨ ֶ
֣ל ָֽ֔ה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא תבנית טעמים המופיעה כ 12-פעם בתורה וכמעט
ח֣שׁלָ מים ַ
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
(במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת־הָ ִַׁ֜איל֣ ַיע ֨ ֶ
בכולם נמצאה דרך לימוד ,המרמזת על פתיחת ענין (אפשר שמוקדם מהזמן שהיה אמור לקרות ,מרומז ע"י טעם קדמא) השעיית העניין
(מרומז ע"י טעם אזלא-גרש או גרשיים) ,חידוש הענין ,שכבר קרה או יקרה (מרומז ע"י מהפך פשטא – היינו שההשעיה תתהפך והענין
התחדש או יתחדש ).
ח֣שׁלָ מים֣הוא כלל שאינו מלא ולכן לא דנים אותו בכלל ופרט .ואילו רבינא
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
ב[-בבלי זבחים ד,ב] מסביר רבא ש(-במ' נשא ו,יז) ַיע ֨ ֶ
ָֽה' שזהו כלל ופרט וכלל והגמרא לא מקשה על כך .שני האמוראים לא מביאים המלים (במ'
֣ל ֔
ח֣שׁלָ מים ַ
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
לומד מ(-במ' נשא ו,יז) ַיע ֨ ֶ
נשא ו,יז) וְ אֶ֣ת־הָ ִַׁ֜איל – שבגלל טעם מקף הם כעין יחידה אחת וטעמה אזלא-גרש.
אפשר שעצם נוכחות קדמא ואזלא צמודים בכתוב אע"פ שלא על הסדר קדמא ואזלא ,מעלה השערה לנסיון ללימוד בדרך של כלל ופרט
בסביבתם ,כמו-כן יש מקומות אחדים הנלמדים בכלל ופרט וכלל כאשר רק אחד מקדמא או אזלא נמצאים בכתוב ,ולפעמים אפשר להסביר
טעם קדמא ללא אזלא אחריו מלמד על כלל הצריך לפרט .או כתוב שחבירו שלפני מלמד עליו או שהוא כעין טעמא דקרא של הכתוב
לפניו.
הסוגיה מחשבת שנוי יעוד קרבן (שנוי בעלים או שנוי קודש – שנוי שם (=מטרת) הקרבן) באחת מהעבודות שחיטה ,קבלת דם ,הולכה,
זריקה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.4

במדבר נשא ד,כא (התשפ"א)

ֶ֖ה֣לחַ ָטּ ֑את ֣
ימ ְ
ֵ֛הּ֣תּמ ָ
שׂה֣אַ ַחֹ֧ת֣בַּ תְ -שׁנ ָָת ְ
֣לע ֔ ָלה֣וְ כַ ְב ֨ ָ
מים֣אֶ חָ ד ְ
במדבר נשא ו,יד :וְ ה ְק ֣ריב֣אֶ ת-קָ ְרבָּ נ֣וֹ֣לַ֣ ֡ה'֣כֶּ בֶ שׂ ֣֩בֶּ ןְ -שׁנ ָ֨תוֹ֣תָ ֤
֣בּשׁלָ ה֣מן-הָ אַ יל֣֣ ...
הן֣אֶ ת-הַ זְּ ֣רעַ ְ
֣וְ ַ ָֽאיל-אֶ ָחֵ֥ד֣תָּ ֶ֖מים֣ל ְשׁלָ ָֽמים׃֣במדבר נשא ו,יט :וְ לָ ַ֨קח֣הַ כּ ֣֝
(במ' נשא ו,יד)֣וְ ה ְק ֣ריב֣אֶ ת-קָ ְרבָּ נ֣וֹ֣לַ֣ ֡ה' -טטוד"ל – מונח מונח פזר ,כעין שלוש פזר ללמוד למקומו וללמד למקומות אחרים בתורה.

למקומו [פני משה ירושלמי ערלה פ"א ה"ג (ה"ד)] האיל ההיתר נתבשל עם הזרוע האסור להבעלים ואף על פי כן לא נאסר האיל
 ...הכא אפי' מאה מותר דקים להו לרבנן דבזרוע בשלה (בלי עצמות) אין כאן אלא מאה בין הכל (כל האיל דעה א' עם עצמות ,דעה ב'
בלי עצמות) ואפ"ה מותר
פזר אחד עשוי ללמד לשיעור כל נותני טעמים לאיסור אחד מששים או אחד ממאה .כל מה שאסרתי לך במקום אחר התרתי לך כאן.
בזרוע בשלה כדמפרש ואזיל לפי שבכל מקום מאה אסור ומאה ועוד מותר כלומר בכל מקום דמשערת במאה צריך שיהא מאה
מלבד האיסור ועם הכל יהא אחד ומאה כמו בתרומה וכיוצא בה

שׂ ֩ – תרסא ,שיעור נפח זרוע איל מול נפח כל האיל.
(במ' נשא ו,יד) כֶּ בֶ ֣
תבניות טעמי המקרא כאן מרמזות ללימוד אפשרי על הנושא בכללו ולא רק ממקום הימצאם.
[תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ערלה פ"א ה"ג] ר' יוסי בשם ר' יהושע בן לוי בשם ר' פדיה נותני טעמים אחד מששים .א"ר שמואל

בר רב יצחק לרבי חייא בר בא הא רבי יוסי פליג [עלך] ומתניתא פליגא על תריכון .כל המחמץ והמתבל והמדמע אין תימר למאה
מאתים אפילו לא חימץ אפילו לא תיבל אלא ביותר אנן קיימין .אמר רבי ירמיה תיפתר בשר בבשר .אמר רבי יוסי היא בשר בבשר היא
שאר כל האיסורין דאמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל האיסורין משערין אותן כילו כן .מיי כדון ההן אמר נותני טעמים אחד ממאה
וההן אמר נותני טעמים אחד מששים .מאן דאמר נותני טעמים אחד מששים את עושה את הזרוע אחד מששים באיל .ומאן דאמר אחד
ממאה את עושה את הזרוע אחד ממאה באיל .מאן דאמר אחד ממאה את מוציא העצמות מהזרוע ומ"ד אחד מששים אין את מוציא
את העצמות מן הזרוע .וכשם שאת מוציא את העצמות מן הזרוע כך הוציאם מן האיל.
[פני משה ירושלמי ערלה פ"א] ר' יוסי וכו' .חסר כאן וה"ג בנזיר שם ר' יוסי בשם ריב"ל בשם בר פדייה כל נותני טעמים אחד ממאה
ר' חייא בר בא בשם ר' יהושע בן לוי בשם בר פדייה כל נותני טעמים אחד מששים:
הא ר' יוסי פליג עלך .ולא אמר כך בשם ריב"ל והא מתני' דלקמן בפ"ב פליגא על תרויכון דקתני כל המחמץ וכו' וע"כ דאפי' ביותר
ממאתים דאין תימר וכו' כדלעיל וקס"ד דמה דקאמרי אינהו אף בתבלין קאמרי מדנקטי בלישנייהו כל נותני טעמים וקשיא מהאי
מתני' דשמעינן דהתבלין אוסר אף ביותר מכשיעור וה"ה לכל איסורין שבתורה לפי השיעור שאמרו בהן:
תיפתר בשר בבשר  .הא דקאמרי אינהו באחד ומאה ואחד בששים בבשר איסור שנתבשל עם בשר היתר קאמרי והאיסור נותן טעם
בהיתר בהא הוא דאמרו לשיעורין הללו ומתני' בתבלין הוא דמיירי:
אמר רבי יוסי לאו מילתא היא דקאמרת אלא היא בשר בבשר היא שאר כל האיסורין .דין אחד להן לר' יוחנן כדאמר ר' אבהו בשמיה
לעיל בתרומות פרק עשירי הלכה א' כל האיסורין שבתורה שנתערבו מין במינו וליכא למיקם אטעמא משערין אותן כאלו כן כלומר
כדקאמר התם כאילו הן בצל כאילו הן קפלוט וכך משערין את האיסור שאם היה נותן טעם בהיתר בשיעור שהוא לפנינו אוסרו ואם כן
משמע מיהת דלר' יוחנן כל שאר איסורין משערין אותן כאילו הן תבלין דהרי בצל וקפלוט כמיני תבלין הן והשתא מתני' דפ"ב דלקמן פליגא:

מאי כדון .מילתא באנפי נפשה היא ואפלוגתייהו דהני אמוראי מהדר דאהן קאמר באחד ומאה ואהן קאמר באחד מששים ובמאי
֣בּשׁלָ ה֣מן-הָ אַ יל֣וגו' וקסברי דהזרוע
זְּרעַ ְ
פליגי וקאמר דשניהם מאיל נזיר הוא דלמדו דכתיב (במ' נשא ו,יט) וְ לָ ַ֨קח֣הַ כּ ֝הן֣אֶ ת-הַ ֣
נתבשל עם האיל והרי האיל ההיתר נתבשל עם הזרוע האסור להבעלים ואף על פי כן לא נאסר האיל:
מ"ד נותן טעם א' מששים את עושה הזרוע אחד מששים באיל .כדמפרש לקמיה דלהאי מאן דאמר אין את מוציא את העצמות מן
הזרוע כלומר דלא משערינן הבשר בלבד בלא העצמות אלא בכוליה משערינן הבשר בהדי עצמות וקים להו לרבנן דששים איכא
ואינה אוסרת את האיל ומאן דאמר אחד ממאה את עושה הזרוע אחד ממאה לאיל לפי שהוא סובר דמשערי' בבשר הזרוע לבד חוץ מן
העצמות דאת מוציא את העצמות מהזרוע ואח"כ תשער לפי שהעצמות לא פלטי טעמא וכי משערת בשר הזרוע לבד להדי האיל איכא
מאה ובהכי אינה אוסרת את האיל וילפינן מינה לכל שאר האיסורין:
וכשם וכו' .להאי מאן דאמר פריך דס"ל דמשערין בש ר הזרוע בלא העצמות אם כן נימא דכשם שאתה מוציא את העצמות מן הזרוע
כך אתה מוציא מן כל האיל את העצמות וליכא מאה ומאי חזית דמשער אתה להאיל בשר בהדי עצמות ולהזרוע מלבד העצמות:
לית יכיל .אי אתה יכול לומר כן:
דתני וכו' .והובאה להך ברייתא לעיל בפ"ה דתרומות בהל"ט ד אין טינופת והיא הפסולת וסובין של תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין אבל טינופת

של החולין מצטרפת עם החולין להיות כשיעור ולהעלות את התרומה באחד ומאה וה"נ כן דעצמות האיל מצטרפין עם הבשר לבטל טעם הזרוע אבל
אין עצמות הזרוע (פסולת האיסור) מצטרפין עם בשרו לאסור את האיל:

ר' ביבי בעי  .דהואיל דקאמרת דהפסולת של תרומה אינה מצטרפת לאיסור מהו שתיחשב כהיתר ולהצטרף עם החולין להעלות את התרומה:
ופשיט ליה מן מה דאמר רב הונא  .שם בתרומות ובסוף פ"י דקליפי האיסור וכן העצמות מצטרפין להעלות את ההיתר הדא אמרה דה"ה בפסולת של תרומה כן:

כל מה שאסרתי לך במקום אחר התרתי לך כאן  .בזרוע בשלה כדמפרש ואזיל לפי שבכל מקום מאה אסור ומאה ועוד מותר כלומר
בכל מקום דמשערת במאה צריך שיהא מאה מלבד האיסור ועם הכל יהא אחד ומאה כמו בתרומה וכיוצא בה ברם הכא אפי' מאה
מותר דקים להו לרבנן דבזרוע בשלה (בלי עצמות) אין כאן אלא מאה בין הכל (כל האיל דעה א' עם עצמות ,דעה ב' בלי עצמות) ואפ"ה
מותר:

מונח מונח פזר ,לימוד למקומות אחרים בתורה ובתורה שבעל-פה( :א) הרב א"מ פרל הי"ו :כאן המקור לביטול טעם איסור בשיעורים
שונים בנושאים שונים ,אחד מששים ,אחד ממאה בתרומה ,אחד ממאתים בערלה ,כלאיים ,ראה [אנצ' תלמודית] ערך ביטול
(ב) הרב נטע חיים גירש הי"ו הרעיון הנלמד מזרוע איל שלמים של נזיר הוא "של מעט הבטל ברוב"
(ב,א) מקור אפשרי לתשלום בהבלעה (הדומה רעיונית לביטול טעם איסור בשיעורים מסוימים) [אנציקלופדיה תלמודית כרך ח ,הבלעה
[המתחיל בטור קל]] הבלעה .היתר תשלום ,שנטילתו או נתינתו בעד דבר מסויים אסורה ,כשמצורף יחד עם תשלום בעד דבר היתר.
הפרקים :א .בשכר שבת; ב .בשביעית; ג .במעשר שני; ד .במעשר בהמה ובכור; ה .בדברים האסורים .דבר או זמן שאסור לקבל שכר

עבורו ,או שאסור לקנותו ול מכרו ,יש והתירו כשמבליע האיסור יחד עם היתר .ההבלעה תתכן בשני אופנים :א) כשכולל ומצרף יחד
שכר האיסור עם ההיתר בסכום כללי אחד; ב) כשחושב את דמי האיסור על ההיתר ,באופן שהדמים יחשבו על ההיתר בלבד (הערה .1
עי' יתרון האור במשניות ווילנא מע"ש פ"ג מ"א.).

(ב,ב) בהל כות דיני נפשות הדיינים שבמיעוט נחשבים כמי שאינם בדיון ,והם מצטרפים לפסק של הרוב.

[בבלי בבא קמא כז,א] [מתני' (ב"ק פ"ג,מ"א)] .המניח את הכד ברה"ר ,ובא אחר ונתקל בה ושברה  -פטור ,ואם הוזק בה  -בעל
החבית חייב בנזקו ... .מהו דתימא זיל בתר רובא[ ,בבלי בבא קמא כז,ב] קמ"ל ,דאין הולכין בממון אחר הרוב.
[תוס' בבלי בבא קמא כז,ב] קמ"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב  -תימה מה טעם אין הולכין ליתי בק"ו מדיני נפשות כדאמרינן
בפ"ק דסנהדרין (דף ג ):ור' יאשיה מייתי ליה בק"ו מדיני נפשות ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא דיני ממונות לא
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

כ"ש ואפי' רובא דליתיה קמן אזלינן בדיני נפשות בתר רובא כדאמר בריש סורר ומורה (סנהדרין דף סט ).וי"ל דהתם גבי דיינים שאני
דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו וליכא למימר התם אוקי ממונא בחזקת מריה דהא ב"ד מפקי מיניה אבל גבי שאר ממון דאיכא מיעוט
וחזקה לא אזלינן בתר רובא.
(ב,ג) סכך פסול מועט מצטרף לסכך כשר כשהוא רוב והופך להיות כשר.

[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.
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 (הכשר) 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.
[רש"י סוכה ט,ב] הא קא מצטרף סכך פסול  -מחובר סכך פסול הוא ,דכתיב (דב' ראה טז,יג) ְבּ ָא֣֨ ְס ְפָּך֣֣֔ ָֽמגּ ְָרנְ ָךֶ֖֣֣וּמיּ ְק ֶ ָֽבָך - :ממה שאתה
מאסף מגרנך עשה 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 /סוכה /יא ,א) :אם היה סיכוך מרובה מהן  -כשרה.
כשחבטן [ רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ה הלכה יב] 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.
(ג) הרב א"מ פרל הי"ו נזיר שהקדיש מעות סתומים שיש להם קדושה מיוחדת ,נופלים לנדבת צבור אם הנזיר מת או התכפר בקרבנות
אחרים .ממעות סתומים של נזיר לומדים למעות סתומים לכל אחד אחר כגון מצורע ,יולדת.
למעות סתומים של נזיר יש הלכות מעילה המרומזות בכתוב הבא ובטעמיו
ימֶ֖ה – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה,
ֵ֛הּ֣תּמ֣ ָ
(במ' נשא ו,יד) אַ ַחֹ֧ת֣בַּ תְ -שׁנ ָָת ְ
(במ' נשא ו,יד) ְלחַ ָטּ ֑את – אתנח כמגביל( .אופן א) הנוטל ממעות סתומים לעולה ולחטאת בכל ערך לא מועל ,היינו הנטילה הזאת מוגבלת
רק לעולה וחטאת .אבל הנוטל לשלמים מעל לערך השלמים מועל.
(אופן ב) כאשר יכול לקנות בכל המעות הסתומות רק קרבן אחד אז לא מעל בכלל .ההגבלה היא קניית קרבן אחד כי יכול לתלות שקונה
רק שלמים.
====עוד אופן של ביטול איסור וצירופו להיתר [ויען שמואל ,סימן מה ,ע' תרלב] עוד צ"ע ממש"כ מרן (סי' צ"ח סעיף ט') כ"ט זתים
של היתר (כגון בשר) שנפל בהם כזית חלב ובקדרה אחרת היו שלושים של היתר ונפל לתוכו כזית של דם ונתערבו בשוגג מותר .ע"כ.

והיינו שהחלב מצטרף להיתר לבטל את הדם וכן להיפך .וקשה דהרי לאחר שנפלה לקדרה ואסרתה חשיב כאפשר לסוחטו ואסור
וכיצד יש להתירו ע"י שנתרעבו שני הקדירות יחד וכבערה זו העירו ג"כ הש"ך

֣בּשׁלָ ה֣מן־הָ אַ יל֣ ֣
זְּרעַ ְ
במדבר נשא ו,יט :וְ לָ ַ֨קח֣הַ כּ ִׁ֜הן֣אֶ ת־הַ ֣

ר֣ה ְתגּ ְַלּחֵ֥ ֹו֣אֶ ת־נ֣זְ ָֽרֹו:
ח ָֽ
צּה֣אֶ ָח֑ד֣וְ נָתַ ן֣עַ ל־כַּ פּ֣י֣הַ נּ ָ֔זיר֣אַ ַ ֶ֖
ל֣וּר ֵ֥קיק֣מַ ָ ֶ֖
ְ
֤ה֣אחַ ת֣מן־הַ ַ֔סּ
לּת֣מַ ָצּ ַ
ְוָֽחַ ֨ ַ

ן־שׁנ ָ֨תֹו֣תָ ֤מים֣
[בבלי זבחים נה,א]  ...אמר ליה אביי :אי הכי ,גבי איל נזיר דכתיב( :במ' נשא ו,יד) וְ הקְ ֣ריב֣אֶ ת־קָ ְרבָּ נֹ֣ו֣לַ ֡ה'֣כֶּ בֶ שׂ ֣֩בֶּ ְ
ֶ֖ה֣לחַ ָטּ ֑את֣וְ ַ ָֽאיל־אֶ ָחֵ֥ד֣תָּ ֶ֖מים֣ל ְשׁלָ ָֽמים ,:הכי נמי נימא דהקיש הכתוב לחטאת ,מה
ימ ְ
ֵ֛הּ֣תּמ ָ
ת־שׁנ ָָת ְ
ְ
שׂה֣אַ ַחֹ֧ת֣בַּ
לה֣וְ כַ ְב ֨ ָ
֣לע ֔ ָ
אֶ חָ ד ְ
חטאת אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה ,אף איל נזיר נמי אינו נאכל אלא לזכרי כהונה! הכי השתא ,התם כיון דכתיב (במ' נשא ו,יט) וְ לָ ַ֨קח֣
ל ,מכלל דכוליה (שאר הקרבן) בעלים אכלי ליה .זרוע בשלה מיהא לא ליתאכיל אלא לזכרי כהונה
֣בּשׁלָ ה֣מן־הָ אַ י ֣
הַ כּ ִׁ֜הן֣אֶ ת־הַ זְּ ֣רעַ ְ
(מהיקש לחטאת)! קשיא .ואיבעית אימא :קדשי אקרי ,קדשי קדשים לא איקרו (לכן אפשר גם לנשות הכהנים ועבדיהם לאכול בתוך חומות
ירושלים כמו שמבורר במשנה הבאה [זבחים פ"ה,מ"ו]) .ואלא למאי הלכתא איתקש? אמר רבא :שאם גלח על אחד משלשתן  -יצא.
מכלל זרוע [רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ט,הי"א] ואחר שמניפן מולח האימורין ומקטירן על גבי המזבח ,אבל החזה והשוק
נאכל לכהנים שנאמר כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה ,ושאר השלמים נאכלים לבעלים ,ואין הכהנים זוכין בחזה ושוק אלא
מתני' [זבחים פ"ה,מ"ו] .התודה ואיל נזיר קדשים קלים  -שחיטתן בכל מקום בעזרה ,ודמן טעון שתי
לאחר הקטר האימורין.
מתנות שהן ארבע ,ונאכלין בכל העיר ,לכל אדם ,בכל מאכל ,ליום ולילה עד חצות .המורם מהם כיוצא בהן ,אלא שהמורם נאכל
וכמעט אותו תוכן ב[-משנה זבחים פ"ה,מ"ז] שלמים  ...נאכלין ...לשני ימים ולילה אחד
לכהנים ,לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם.

ויקרא שמיני י,ידְׁ :ואֵת ֲח ֵ֨זה התְׁ נּו ַָּׁ֜פה ו ְֵׁא֣ת׀ ֣שֹוק ה ְׁתרּו ָׁ֗מה ֽתאכְׁלּו ְׁבמָׁק֣ ֹום ט ָׁ֔הֹור אתָׁ֕ ה ּובָׁנ֥יָך ּובְׁנ ֖תיָך א ָׁ ִּ֑תְך
ֽא־תּוכל לא ֱ֣כל ִּב ְׁ
֞
ש ָׁראֵ ֽל :דברים ראה יב,יזֹ :ל
כִּ ֽי־ ָׁחקְָׁך֤ ְׁוחָׁק־בָׁניָך נ ִּתְׁ נ֔ ּו ִּמזִּב ְֵׁח֥י של ֵ ְׁ֖מי בְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ
שע ָׁ֗ריָך֣מע ְׁ֤שר דְׁ גָׁ ֽנְָׁך וְׁתִּ ֽירשְָׁך֣ ְׁוי ִּ ְׁצה ָׁ֔רָך ּובְׁכ ֥רת ְׁב ָׁק ְׁרָך֖
ֲשר ִּת ֔דר וְׁנִּדְׁב ֖תיָך ּותְׁ רּומ֥ת י ָׁדָֽך:
וְׁצאנָ֑ך ְׁוכָׁל־נ ְׁדָׁ ריָך א ֣
֣בּמָ ק֣ ֹום֣  -אמר רבי נחמיה :וכי ראשונים
אכלוּ ְ
ה֣תּ ְ
רוּמ ָֽ
נוּפה֣וְ א ֣ת׀֣שׁ֣ ֹוק֣הַ ְתּ ֗ ָ
[בבלי זבחים נה,א] גמ' .ת"ר( :וי' שמ' י,יד) וְ את ֣֩חֲ ז֨ה֣הַ ְתּ ִׁ֜ ָ

בטומאה אכלום? אלא טהור  -מכלל שהוא טמא ,טהור מטומאת מצורע וטמא מטומאת זב ,ואיזה זה? זה מחנה ישראל .ואימא:
טהור מטומאת זב וטמא מטומאת מת ,ואיזה זה? זה מחנה לויה! אמר אביי ,אמר קרא (על מנחה)( :וי' שמיני י,יג) ַואֲכַ ְל ֶתּ֤ם֣אתָ הּ֣
ִּי־כ֖ן צֻּוֵ ֽיתִּ י( ,:וי' שמיני י,יג) אתָ הּ֣במקום קדוש ולא אחרת במקום קדוש ,אפקה למחנה
ְבּמָ ק֣ ֹום֣קָ ֔דֹושׁ ִּכ֣י ָׁחקְָׁך֤ ְׁוחָׁק־בָׁניָך ִּ֔הוא ֵמ ִּא ֵ ֖שי ה֑ ' כ ֵ
לויה (ללא זבים) ,הדר כתיב( :וי' שמ' י,יד) ְבּמָ ק֣ ֹום֣טָ ֔הֹור ,אפקה למחנה ישראל .רבא אמר( :וי' שמיני י,יג) אתָ הּ֣במקום קדוש ולא אחרת
֣בּמָ ק֣ ֹום֣טָ ֔הֹור ,עיילא למחנה ישראל (ללא מצורעים) .ואימא:
אכלוּ ְ
במקום קדוש ,אפקה לגמרי ,הדר כתב רחמנא( :וי' שמ' י,יד) ָֽתּ ְ
עי ילא למחנה לויה! לחדא מעיילינן ,לתרתי לא מעיילינן .אי הכי ,אפוקי נמי ,לחדא מפקינן ,מתרתי לא מפקינן! ועוד( ,דב' ראה יב,יז)
א־תוּכל֣לֶ א ֱ֣כל֣בּ ְשׁעָ ֶ ֗ריָך֣כתיב! אלא ,מחוורתא כדאביי.
ַ֞
ָֽל
שׂ ֩ – תרסא בתפקיד מחיצה ,רמז לאכילת החלק המורם לכהנים נשותיהם בניהם ועבדיהם בין חומות ירושלים,
ריב֣אֶ ת־קָ ְרבָּ נֹ֣ו֣לַ ה֣֡'֣כֶּ בֶ ֣
(במ' נשא ו,יד) וְ הקְ ֣֣
ובשלה בכל הנראה הנלמד בספר דברים( .במ' נשא ו,יד) וְ ה ְק ֣ריב֣אֶ ת־קָ ְרבָּ נֹ֣ו֣לַ ֡ה' – מונח מונח פזר ,כל מונח מרבה עוד תפקיד של פזר .אפשר שפזר
֣בּשׁלָ ה֣ של טהרת נזיר ע"י הכהנים ונשותיהם ועבדיהם בין חומות ירושלים נלמד לכל הקדשים קלים
אחד ירמז לומר שמאכילת (במ' נשא ו,יט) הַ זְּ ֣רעַ ְ
שנאכלים בין חומות ירושלים מקום ללא טומאת מצורע ,אבל עם טומאת זב .ואפשר לומר ע"פ [בבלי זבחים קיח,א] שהנאמר ב (-דב' ראה יב,יג,יד)
הוא הרחבת המרומז כאן לגבי משכן שילה ולגבי מקדש בירושלים.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.5

במדבר בהעלתך ח,א (התש"פ)

ן־המַּ חֲנֶ ָֽה֣:ס
֑ם֣בּנ ְָס ָעֶ֖ם֣מ ַ ָֽ
ם֣יֹומ ְ
ָ
יה
במדבר בהעלתך י,לדַ :ועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ ֶ֖
יהֶ֖ם – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או חלה אותה הלכה.
(במ' בהע' י,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ
ב[-ספרי פיסקא פג] יש לימודים אחדים לכתוב זה המתאימים לתפקיד תבנית הטעמים.
יֹומ֑ם (במ' שלח יד,יד) ועֲנָׁ ֽנְָׁך
יהֶ֖ם ָ
יֹומ ֑ם֣מיכן אמרו שבעה עננים הם (במ' בהע' י,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ
יהֶ֖ם ָ
(לימוד א) (במ' בהע' י,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ
ענ ָׁן (שמ' פק' מ,לז)
ע ֵ ֣מד ֲעל ֵ֔הם (במ' שלח יד,יד) ּובְׁע ֻ ֣מד ָׁע ָׁ֗נן אתָׁ֨ ה ה ֵלְ֤ך ִּל ְׁפנֵיהם יֹו ָׁ֔מם (במ' בהע' ט,יט) ּובְׁה ֲא ִּ ֧ריְך הֽעָׁנָׁ ֛ן (שמ' פק' מ,לו) ּו ְׁב ֵהעָׁל֤ ֹות הֽ ָׁ
ְׁואִּם־ֹל֥ א יֵעָׁל֖ה הע ָָׁׁנ֑ן (שמ' פק' מ,לח) כִּי ע ֲ֨נן ה֤ ' עֽל־ה ִּמ ְׁשכָׁן הרי שבעה עננים היו ,ארבעה מארבע רוחותם ואחד מלמעלה ואחד מלמטה

ואחד מלפניהם הגבוה מנמיכו והנמוך מגביהו ומכה את הנחשים ואת העקרבים ומכבד ומרבץ לפניהם ור' יהודה אומר שלשה עשר
היו שנים מכל רוח ורוח ושנים מלמעלה ושנים מלמטה ואחד מלפניהם ר' יאשיה אומר ארבעה רבי אומר שנים.

יֹומ ֑ם (במ' שלח יד,יד) ועֲנָׁ ֽנְָׁך ע ֵמ֣ד ֲעל ֵ֔הם זה מתיחס לכל ענן,
יהֶ֖ם ָ
מוצע לומר שעל כל ענן חל אותו ענין (במ' בהע' י,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ
(במ' בהע' ט,יט) ּובְׁה ֲא ִּ ֧ריְך הֽעָׁנָׁ ֛ן (שמ' פק' מ,לז) ְׁואִּם־ֹל֥ א יֵעָׁל֖ה ה ָׁע ָׁנ֑ן כל העננים מאריכים ולא עולים.
שכָׁן מלמד על הענן המרכזי טעם מלת כִּי
(שמ' פק' מ,לו) ּו ְׁב ֵהעָׁל֤ ֹות הֽ ָׁענָׁן כל העננים עולים .אפשר שהכתוב (שמ' פק' מ,לח) כִּי ע ֲ֨נן ה֤ ' עֽל־ה ִּמ ְׁ
בתפקיד בעל בחינה נעלה וטעם מלת ע ֲ֨נן קדמא בתפקיד מקדים שעל-פי התנהגותו מתנהגים העננים האחרים.
אפשר שבכתוב (במ' שלח יד,יד) ּובְׁע ֻ ֣מד ָׁע ָׁ֗נן – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ,נמצא רמז נוסף לרבוי העננים ,וטעם קדמא במלת
(במ' שלח יד,יד) אתָׁ֨ ה מרמז לענן המקדים לפניהם והוא בנוסף לענן שבאותה רוח.
יהֶ֖ם – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או חלה אותה הלכה.
(לימוד ב) (במ' בהע' י,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ
יֹומ֑ם֣על החיגרים ועל הסומים ועל הזבים ועל המצורעים:
יהֶ֖ם ָ
המשך [ספרי פיסקא פג] (במ' בהע' י,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ

יֹומ֑ם֣מנין אתה אומר שאם היה אחד מיש ראל נמשך מתחת כנפי הענן [עמוד הענן היה] נמשך עמו
יהֶ֖ם ָ
(במ' בהע' י,כט,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ
יהם קבוצת הפרטים הם בעלי מומים המעכבים את הלוכם ומצורעים המשולחים
לאחוריו עד שעה שחוזר ת"ל (כט,לד) ַועֲנַ ָֹֽ֧֖ן֣הֵ֛ '֣עֲל ֶ ֶ֖

ממחנה ישראל והענן המאסף מגן עליהם[ .תורה שלמה פירוש ספרי מלוקט מפרש"י על הברייתות מהספרי בגמרא ,רבנו הלל ,זית
יהֶ֖ם על כולם במשמע .
רענן על הילקו"ש ועוד] לומד הגנת החגרים וגו' ממלת עֲל ֶ
יֹומ֑ם – אתנח מגביל את ההגנה ,ע"פ המשך [ספרי פיסקא פג] (לימוד א) מגביל ההגנה לישראל בלבד (לימוד
יהֶ֖ם ָ
ָֽ֖ן֣ה'֣עֲל ֶ
(במ' בהע' י,לד) ַועֲנַ ֹ֧ ֵ֛
ב) מגביל הגנה לישראל לזמ ן יום .אפשר שהכוונה שבלילה ההגנה היא ע"י עמוד האש אף שהדבר לא נאמר ב[-ספרי פג].
ש ָׁר ֵ ֖אל ְׁבכָׁל־מ ְׁסעֵיהֽם:
שכָׁן יֹו ָׁ֔מם ְׁו ֵ֕אש ִּתהְׁי ֥ה ֖ליְׁלָׁה ֑בֹו ְׁלעֵינֵ ֥י כָׁל־בֵ ֽית־י ִּ ְׁ
(שמ' פק' מ,לח) כִּי ע ֲ֨נן ה֤ ' עֽל־ה ִּמ ְׁ
(שמ' פק' מ,לח) ְׁלעֵינֵ ֥י כָׁל־בֵ ֽית־יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל – (אתנח) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים כעין מדה כ"ב מל"ב מידות מדבר שחבירו (כאן הכתוב לפניו)

מוכיח עליו ,סוף [ספרי פיסקא פג] ר' שמעון בן אלעזר אומר מנין אתה אומר כל אותם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נצרכו
ש ָׁר ֵ ֖אל
לנר אלא אפילו נכנס אדם חדר לפנים מן החדר כמו פנס נכנס עמו עד שעה שחוזר ת"ל (שמ' פק' מ,לח) ְׁלעֵינֵ ֥י כָׁל־בֵ ֽית־י ִּ ְׁ
ְׁבכָׁל־מ ְׁסעֵיהֽם :הא אפילו אדם נכנס חדר לפנים מן החדר עמוד האש מאיר לפניו (סליק פיסקא)( .וזה הכתוב לפניו (שמ' פק' מ,לח) ְׁו ֵ֕אש

תִּ הְׁי ֥ה ֖ליְׁלָׁה – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,היינו מרבה על הלילה מקום אפל ביום ,ולפי
תִּ הְׁי ֥ה ֖ליְׁלָׁה ב֑ ֹו.
[אור החיים] (שמ' בשלח יג,כא) היה ענן אור קדוש גם ביום ולא השתמשו באור השמש .אפשר שלושה דברים אלו מרומזים בטעם מלת
(שמ' פק' מ,לח) ְׁו ֵ֕אש – זקף-גדול בתפקיד שלוש.

׆ֹ

ֵ֥סוּ֣משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך֣מפָּ נֶ ָֽיָך׃
ְ
֣איְ ֶ֔ביָך֣וְ יָנֻ
֣ה֣׀֣ה'֣וְ יָפֻ צוּ ָֽ
֗
֑ה֣֣֣֣֣֣֣֣קוּמ
ָ
הי֣בּנְ ֵ֥סעַ ֣הָ אָ ֶ֖רן֣וַיּ֣אמֶ ר֣מ ֶשׁ
במדבר בהעלתך י,לה :ס֣ ֣ וַיְ ֵ֛
[ספרי פיסקא פד] (במ' בהע' י,לה) וַיְ ֵ֛הי֣בּנְ ֵ֥סעַ ֣הָ אָ ֶ֖רן֣נקוד עליו מלמעלה ומלמטה מפני שלא היה זה מקומו רבי אומר מפני שהוא ספר
בעצמו מיכן אמרו ספר שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש אותיות כפרשת (במ' בהע' י,לה) וַיְ ֵ֛הי֣בּנְ ֵ֥סעַ ֣הָ אָ ֶ֖רן֣מטמא את הידים [תורה

שלמה פירוש ספרי] שגזרו ב"ש וב"ה על הספר שמטמא את הידים לפסול את התרומה ,שבתחילה היו מצניעים אוכלים דתרומה אצל
ס"ת אמרו האי קודש והאי קודש ככיון דקא חזו דקאתי לידי פסידא (דעכברין מצוין אצל אוכלים ומפסידים את הספר)

קֹורא בֹו.
ַארבע טעויות אֵינֹו ֵ
ְׁקֹורא בֹוְׁ .
[ידיד נפש ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט] תנִּי ,סֵפר שי ֵש בֹו שְׁתי ִּם וְׁשָֹׁלש ָׁטעֻיֹות בְׁכל דף וְׁדף ,מְׁתקְׁנֹו ו ֵ
ְׁקֹורא בֹו אבל יותר מפ"ה טעויות לא
ושואל וְׁהתנִּי סֵפר שי ֵש בֹו שְׁמֹונִּים ו ֲחמֵש ָׁטעֻיֹות ְׁכפָׁרָׁ שת (במ' בהע' י,לה) וַיְ ֵ֛הי֣בּנְ ֵ֥סעַ ֣הָ אָ ֶ֖רן֣מְׁתקְׁנֹו ו ֵ
מתקן ,ואם יש בכל עמוד שלש טעויות ,אתה מגיע למספר גבוה מפ"ה! ועונה ָאמר רבִּי שמִּי ,כָׁאן ְׁבסֵפר גָׁדֹול ספר אחד שיש בו חמישה
חומשים ,שם עד ג' טעויות בכל עמוד מתקןְׁ .וכָׁאן ְׁבסֵפר קָׁטֹון לא יותר מפ"ה טעויות.
(במ' בהע' י,לה) וַיְ ֵ֛הי֣בּנְ ֵ֥סעַ ֣הָ אָ ֶ֖רן – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל חלק מהם לא חלה הלכה או ענין מסוים.
ספר שנותרו ממנו פחות משמונים וחמש אותיות אינו מטמא את הידים לתרומה ספר חומש אחד שבו יותר מפ"ה טעויות לא מתקנים

ל־פי ה֖ ' י ִּּסָׁ ֽעּו :כיצד יתקיימו
֣ה֣׀֣ה'֣וכתוב אחד אומר (במ' בהע' ט,כ) ע ִּ
֗
קוּמ
ָ
[ספרי פיסקא פד] (במ' בהע' י,לה) וַיּ֣אמֶ ר֣מ ֶשׁ ֑ה
ל־פ֤י ה' יחֲנ֔ ּו וְׁע ִּ ֥
שני כתובים הללו?  ...ד"א למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה מהלך בדרך ונהג אוהבו עמו כשהוא נוסע אומר איני נוסע עד
ל־פ֤י ה' יחֲנ֔ ּו ועל פי משה
שיבא אוהבי וכשהוא חונה אומר איני חונה עד שיבא אוהבי נמצאת מקיים על פי משה יחנו ונמצאת מקיים ע ִּ
ל־פ֥י ה֖ ' י ִּּסָׁ ֽעּו.
יסעו וְׁע ִּ
[ספרי זוטא] (במ' בהע' י,לה)  ...בזמן שהיו נוסעין היה עמוד הענן נעקר ממקומו על פי המקום ולא היה לו רשות להלוך עד שיאמר לו
משה נמצאת מקיים על פי י"י ועל פי משה
(במ' בהע' י,לה) וַיּ֣אמֶ ר֣מ ֶשׁ ֑ה – מונח מרבה ,אתנח מגביל ,בסה"כ כעין רבוי הגבלות .הקב"ה כביכול מגביל עצמו להוראות משה.
אפשר שכאן נמצא אחד מהשרשים שהקב"ה מסר בידי חכמים הנהגת ישראל ע"פ הבנתם בתורה.
כגון[ :בבלי מכות כג,ב] אמר ליה אביי ,אלא הא דאמר רבי יהושע בן לוי :שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של

מעלה על ידם ,מאן סליק לעילא ואתא ואמר! אלא קראי קא דרשינן ,ה"נ קראי קא דרשינן .גופא ,א"ר יהושע בן לוי :שלשה
דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם[ ,אלו הן ]:מקרא מגילה ,ושאילת שלום [בשם] ,והבאת מעשר .מקרא
מגילה ,דכתיב( :אסתר ט ,כז) ִּקי ְׁ֣מּו וקבל ְׁו ִּקבְׁל֣ ּו הי ְׁהּודִּ ים׀ .קיימו למעלה מה שקבלו למטה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

[בבלי בבא מציעא נט,ב] חזר ואמר להם (ר' אליעזר) :אם הלכה כמותי  -מן השמים יוכיחו .יצאתה בת קול ואמרה :מה לכם אצל
רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר( :דב' נצ' ל,יב) ֹל֥ א בש ָׁ֖מי ִּם ִּ ֑הוא - .מאי ֹל֥ א בש ָׁ֖מי ִּם ִּ ֑הוא? -
אמר רבי ירמיה :שכבר נתנה תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמ'מש' כג,ב) ַאח ֵ ֲ֥רי ר ִּ ֖בים
לְׁהטֽת - :אשכחיה רבי נתן לאליהו ,אמר ליה :מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא?  -אמר ליה :קא חייך ואמר נצחוני בני,
נצחוני בני.
֣ה֣׀֣ה'֣  -מונח פסק רביע ,נראה כי כאן בא להודיע על פעמיים ארבע קשורים אבל אינם באותה דרגה ,המרכבה
֗
קוּמ
ָ
(במ' בהע' י,לה)
בעלת ארבע "אופנים" ו(כנראה ארבע) החיות הקודש שאינן באותו דרגה כמו המרכבה
֣ה֣׀֣ה'֣  -פסק בין מלה המסתימת באות ה"א מאותיות אהו"י ובין מלה הפותחת באות יו"ד מאותיות
֗
קוּמ
ָ
הסבר תחבירי( :במ' בהע' י,לה)
קוּמ ֣ה מוטעמת בטעם מונח שהוא טעם מחבר לכן אפשר שצריך איזה הפסקה.
ָ
אהו"י .אבל זה כלל שלא מקוים תמיד .בנוסף מלת
֣ה֣׀֣ה'֣  -נקדים בהסבר הבא:
֗
קוּמ
ָ
הסבר רעיוני( :במ' בהע' י,לה)
֣ה֣׀֣ה'֣  ,בּנְ ֵ֥סעַ ֣הָ אָ ֶ֖רן ,כשנוסע הארון; מסיע עמו המרכבה וחיות הקדש ,בּנְ ֵ֥סעַ ֣ב(החלפת אותיות)
֗
קוּמ
ָ
[בעל הטורים] (במ' בהע' י,לה)

אטב"ח (אותיות אלף וטית מתחלפות ביניהן ,אותיות בית וחית וכן הלאה ,מתקבל) חשמל ,בּנְ ֵ֥סעַ ֣ב(החלפת אותיות)א"ת ב"ש (מתקבל) שטח"ז
סעַ ֣בגימטריא יעקב שדמות יעקב אשר הוא חקוק בכסא הכבוד (המרכבה) נוסע עמהם( ,במ' בהע'
שהוא בגימטריא ככבוד המרכבה ,בּנְ ֵ֥
וּבנ ֶֻ֖חה ,כתיב בה"א כנגד ד' דגלים ומחנה לויה ,בפסוק וַיְ ֵ֛הי֣בּנְ ֵ֥סעַ֣ י"ב תיבות כמו שיש בפסוק (דב' וזה"ב לד,יב) ּו ְׁלכל ה ָׁי֣ד ה ֲחזָׁ ָׁ֔קה
י,לו) ְ
וּבנ ֶֻ֖חה יש בו ז' תיבות כמו שיש בפסוק
ֵינ֖י כָׁל־יִּש ְָׁׁראֵ ֽל :שהוא סוף התורה ,ובפסוק (במ' בהע' י,לו) ְ
מֹורא הג ָׁ֑דֹול אֲשר ע ָׁ ָׁ֣שה מ ֔שה ְׁלע ֵ
ּול ְׁ֖כל ה ָׁ ֣
"בראשית" שהוא תחלת התורה; לומר שהוא חשוב ספר תורה בפני עצמו ,ומתחיל בוי"ו ומסיים בלמ"ד על שם (חבקוק ג,ו) ֲהלִּיכ֥ ֹות

עֹול֖ם לֹֽו:
ָׁ
֣ה֣׀֣ה'֣  -פסק בתפקיד של לימוד מצד שמאל של הפסק על צד ימין של הפסק ,שני דברים דומים אבל
֗
קוּמ
ָ
הסבר רעיוני( :במ' בהע' י,לה)
לא באותה דרגה .כאן ע"פ [בעה"ט] (במ' בהע' י,לה) בּנְ ֵ֥סעַ ֣הָ אָ ֶ֖רן – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן כ-
[בעה"ט] כשנוסע הארון; מסיע עמו המרכבה וחיות הקדש
֣ה֣׀֣ה'֣  -מונח פסק רביע ,קריאה עם פסק המרכבה בעלת "אופנים" חיות הקודש שאינן באותו דרגה
֗
קוּמ
ָ
הסבר רעיוני( :במ' בהע' י,לה)
כמו המרכבה
קריאה ללא פסק – מונח רביע בתפ קיד שתי רביעיות ,ע"פ [בעה"ט] המרכבה בעלת ארבע צדדים ארבעה "אופנים" ,וארבע חיות
הקודש הנושאות או נשאות עם המרכבה.
ֵ֥סוּ֣משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך֣מפָּ נֶ ָֽיָך
ְ
יְביָך֣וְ יָנֻ
֣א ֶ֔
֣ה֣׀֣ה'֣וְ יָפֻ צוּ ָֽ
֗
קוּמ
ָ

ֵ֥סוּ֣משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך֣מפָּ נֶ ָֽיָך בשעה
ְ
יְביָך ,מלמד שכולן בשעה שהן מתכנסין למלחמה וְ יָנֻ
֣א ֶ֔
֣ה֣׀֣ה'֣וְ יָפֻ צוּ ָֽ
֗
קוּמ
ָ
[ספרי זוטא] (במ' בהע' י,לה) ...
ֵ֥סוּ֣משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך ,וכי מה הם כל
ְ
יְביָך֣וְ יָנֻ
֣א ֶ֔
ִּם־א֤ין פָׁניָך ה ְׁל ִּ֔כים א ֽל־תע ֲֵל֖נּו מִּז ֽה ::וְ יָפֻ צוּ ָֽ
שפניך עמנו הם נסים וכן הוא אומר (שמ' תשא לג,טו) א ֵ
גויי הארץ וכל ממלכו ת האדמה שהם קרואים אויבים ושונאים למקום אלא כל שהוא אויב ושונא לישראל כאלו הוא אויב ושונא
ת־אי ְׁ֔ביָך וְׁצרְׁ ִּ ֖תי את־צרְׁ ֽריָך:
למקום וכן הוא אויבי המקום שנא' (שמ' מש' כג,כב) וְׁאָׁ ֽיבְׁתִּ י א ֣
֣איְ ֶ֔ביָך – פשטא זקף-קטן ,שני לימודים בפשט כפי שמתברר מהמשך ה[-ספרי זוטא] אלא שסדר הלימוד הוא (לימוד
(במ' בהע' י,לה) וְ יָפֻ צוּ ָֽ
ב) אויבי ה' הם אויבי ישראל (לימוד א) והפצת אויבי ה' קורה בשעה שמתכנסים למלחמה על ישראל המסמלת מלחמה בה'.
ֵ֥סוּ֣משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כדרשת [ספרי זוטא] המרבה על שנאת הגויים למקום
ְ
(במ' בהע' י,לה) וְ יָנֻ
שנאתם לישראל כל שהוא אויב ושונא לישראל כאלו הוא אויב ושונא למקום.
(במ' בהע' י,לה) מפָּ נֶ ָֽיָך – סלוק מגביל כדרשת [ספרי זוטא] בשעה שפניך עמנו הם נסים .פני ה' מסמל מידת דין .בשעה שישראל מקיימים
את התורה אין דין על ישראל ויש דין לגויים.
ראה מונח רביע ,פסק

׆ֹ

פי֣י ְשׂ ָר ָֽאל֣ ֣:פ ֣
'֣ר ְבבֶ֖ ֹות֣אַ ְל ֵ֥
֣ה֣ה ָֽ
֑ר֣שׁוּב ֔
ָ
אמ
ֻחה֣י ַ
וּבנ ֶ֖
במדבר בהעלתך י,לוְ ֣ :

[ספרי פיסקא פד] (במ' בהע' י,לו) ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל ,מגיד הכתוב כשהיו ישראל נוסעים אלפים וחונים רבבות
כביכול אמר משה לפני המקום אינני מניח את השכינה [לשרות] עד שתעשה לישראל אלפים ורבבות שמתשובה שאמר אתה יודע מה
ֱֹלה֣י ֲאבֹֽותֵ ֗כם י ֵס֧ף ֲעלֵיכ֛ם כָׁכ֖ם א֣לף ְׁפע ִּ ָׁ֑מים וִּיב ֵ ָׁ֣רְך את ְׁ֔כם כאֲ ֖שר דִּב֥ר לָׁכ ֽם :אמרו לו משה רבינו הרי אנו מובטחים
אמר להם (דב' א,יא) ֞ה' א ֵ
בברכות הרבה [שכך הבטיחנו ככוכבי השמים וכחול הים וכצמחי אדמה] ואתה נותן קצבה לברכותינו אמר להם אני בשר ודם יש
ֻחה֣
וּבנ ֶ֖
קצבה לברכותי זו משלי אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם כחול ימים וכצמחי אדמה וכדגי הים וככוכבי השמים לרובְ :
שנ ָׁ ְׁ֑אן אֲדנָׁ ֥י ֝ ֗ ָׁבם סִּינ֥י
אמ֣֑ר ,מגיד הכתוב שאין שכינה שורה למעלה אלא באלפים ורבבות שנא' (תה' סח,יח) ֤רכב אֱֹל ִּ֗הים רִּ ב ֣תי ִּם ַאל ְֵׁפ֣י ִּ
י ַ
ֻחה֣
ב ֽקדש :וכשם שאין שכינה שורה למעלה אלא באלפים וברבבות כך אין שכינה שורה למטה אלא באלפים ורבבות [לכך נאמר וּבְ֣נ ֶ֖

'֣ר ְבבֶ֖ ֹות֣אַ ְל ֵ֥פי֣י ְשׂ ָר ָֽאל( ]:סליק פיסקא).
֣ה֣ה ָֽ
֑ר֣שׁוּב ֔
ָ
אמ
י ַ
אמ֑ר – ((סלוק) טפחא אתנח תבנית טעמי) שמע ישראל,
ֻחה֣י ַ
וּבנ ֶ֖
ְ
(תה' סח,יח) ֤רכב אֱֹל ִּ֗הים – מהפך רביע ,מוציא מפשט ומלמד משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .שמות כי תשא לב,כג:

ָה֣לוֹ׃֣
הי ָֽ
ָד ְענוּ֣מֶ הֵ֥ ָ -
ם֣לא֣י ַ ֶ֖
ֱלנוּ֣מ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֔רי ֵ֥
וּ֣לפָ נ ֑ינוּ֣כּי-זֶ ֣ה׀֣מ ֶשׁ ֣ה֣הָ ֗אישׁ֣א ֲֶשׁ֤ר֣הֶ ע ֨ ָ
ֱֹלהים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣י ְלכֶ֖ ְ
רוּ֣לי֣עֲשׂהָ -ל ֣נוּ֣א ֔
֔
וַיּ֣א ְמ
[רמב"ן] ורבותינו למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו ,אמרו (שמ"ר ג,ב)( :שמ' ג,ז) ָר ֵ֥אה ָר ֵ֛איתי אֶ ת-עֳֵ֥֣ני עַ ֶ֖מּי  -אמר לו הקדוש

ברוך הוא למשה :משה ,אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי ,ואני רואה היאך
ֱֹלהים רבּ ַת֣ים אַ לְ֣פ֣י שׁנְ ָא֑ן,
מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין (ג"א קרונין) שלי ,שאתן להם את התורה ,שנאמר (תה' סח,יח) ֶר֤כֶ ב א ֗
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֣מהַ ְשּׂ ֶ֖מאול ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע פרדות; 'טטרא'
ושומטין אחד מן טטרא מולין שלי ,שכתוב (יח' א,י) ְ
בלשון יון 'ארבע' ,כמו שאמרו (נזיר ח,ב) :טטראגון  -ארבע; 'מולין'  -פרדות ,כמו 'מולאות של בית רבי' (ראה שבת נב,א); משל
לארבע חיות הנושאות המרכבה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.6

במדבר בהעלתך ח,א (התשפ"א)

אמר :מופע  50בתורה ,לקיחת הלוים לשררה ולעבודה לפני ה' ,זוכה לאחד משבעים
במדבר בהעלתך ח,ה֣:וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
המופעים של הפסוק הזה בתורה ,שהוא אחד משבעים הענפים שעליהם נסמכים שאר מצוות התורה [זוהר לסעודה שלישית]
תּ֣א ָ ָֽתם:
ֹוְך֣בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣וְ טהַ ְר ָ ֶ֖
ְ
(ו)֣קַ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם֣מתֶּ֖
הרוּ:
יהם֣וְ הטֶּ ָ ָֽ
ל־בּשָׂ ָ ֔רם֣וְ כ ְבּסֵ֥ וּ֣בגְ ד ֶ ֶ֖
ְ
ֱבירוּ֣תַ עַ ר֣עַ ל־כָּ
יהם֣מ֣י֣חַ ָטּ ֑את֣וְ הֶ ע ֤
ֲרם֣הַ זּ ֵ֥ה֣עֲל ֶ ֶ֖
טה ָ ֔
֣ל ַ ָֽ
(ז)֣וְ ָֽכה־תַ ע ֲֶשׂ֤ה֣לָ הֶ ם ְ
טּאת֣ :
ח֣לחַ ָ ָֽ
לוּל ֣ה֣בַ ָשּׁ֑מֶ ן֣וּפַ ר־שׁנֵ֥י֣בֶ ן־בָּ ָ ֶ֖קר֣תּ ַ ֵ֥קּ ְ
ת֣בּ ָ
ְ
ֹו֣סלֶ
֣פּ֣ר֣בֶּ ן־בָּ ָ֔קר֣וּמנְ חָ ֔ת ֶ֖
(ח)֣וְ ָל ְָֽקחוּ ַ

ְׁחן ָ֭ ְׁורָׁ שָׁע וְׁא ֵ ֣הב ח ָׁ ָׁ֑מס
[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בהעלותך סימן ח] (ח,ו)֣קַ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם זה שאמר הכתוב (תה' יא,ה) ה' צ ִּדַ֪יק ִָּ֫יב ָׁ ֥
שנְׁאָׁ ֥ה נ ְׁפשֹֽו :אין הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם לשררה עד שבוחן ובודק אותו תחלה וכיון שהוא עומד בנסיונו הוא מעלה אותו
ָׁ ֽ
לשררה ,וכן את מוצא באברהם אבינו נסהו הקדוש ברוך הוא בעשר נסיונות ועמד בהן ואח"כ ברכו שנאמר (בר' חי"ש כד,א) ו ֽה֛ ' ב ֵ֥רְך
את־ַאב ְָׁׁר ָׁה֖ם בכֽל :וכן יצחק נסהו בימי אבימלך ועמד בנסיונו ואח"כ ברכו שנאמר (בר' תול' כו,יב) ויִּז ְׁ֤רע י ִּ ְׁצחָׁק ב ָׁ ָׁ֣ארץ ה ִּ֔הוא ויִּמְׁצָׁ ֛א בשָׁנָׁ ֥ה
ה ִּ ֖הוא מ ָׁ ֵ֣אה ְׁשע ִּ ָׁ֑רים וֽיְׁב ֲָׁר ֵ ֖כהּו ֽה' :וכן יעקב אבינו נסהו בכל אותן הצרות בעשו ברחל בדינה ביוסף בשמעון בבנימין והיאך יצא מבית
ֱֹלה֤ים אֽל־יעֲקב ֔עֹוד בְׁב ֖אֹו מִּפד֣ן א ָׁ ֲ֑רם וי ָׁ ְׁ֖ברְך
אביו שנאמר (בר' וישלח לב,יא) ִּ ֣כי בְׁמ ְׁק ִּ֗לי עָׁברְׁ תִּ י וגו' ואח"כ ברכו שנאמר (בר' וישלח לה,ט) וי ֵָׁ֨רא א ִּ
אתֽ ֹו :וכן יוסף נסהו בכל אותן הצרות באשת פוטיפר והיה חבוש שתים עשרה שנה ואח"כ יצא ונעשה מלך על שעמד בנסיונו ,הוי (תה'
יא,ה) ה' צ ִּדַ֪יק ִָּ֫יב ָׁ ְׁ֥חן  ,ואף שבטו של לוי נתנו נפשם על קדוש שמו של הקדוש ברוך הוא שלא תבטל התורה שבשעה שהיו ישראל
ֵיהם כֽה־ָאמר אֲד ָׁנ֣י ה' בְׁיֹום ָׁבח ִּ ֳ֣רי
במצרים מאסו בתורה ובמילה והיו כלם עובדי ע"ג שכן יחזקאל מוכיחו שנאמר (יחזקאל כ,ה) וְָׁאמ ְׁר ָׁ ֣ת ֲאל ֗
ִּקּוצ֤י ֵעֽינֵיהם ֹל֣ א ִּה ְׁש ִּ֔ליכּו וגו' ,מה
ש ָׁר ֵ֔אל וָׁא ָׁ ֣שּׂא י ֗ ִָּׁדי ְׁלזרע ֵב֣ית יֽע ֲ֔קב מה כתיב בסוף (יחזקאל כ,ח) וי ְׁמרּו־ ִּ֗בי וְֹׁל֤ א ָאבּו ִּלש ְׁ֣מע א ֵ֔לי ִּא֣יש את־ש ֵ
ְׁבי ִּ ְׁ
ָׁרֹותי מ ִּ֗כם
עשה הקדוש ברוך הוא הביא חשך על המצרים שלשת ימים והרג בהם כל רשעי ישראל שכן הוא אומר (יחזקאל כ,לח) ּוב ִּ ֣
ה וגו' ,התאנה חנטה פגיה אלו הרשעים שבישראל( ,שה"ש ב,יג)
שעִּים ִּ֔בי ,וכן הוא אומר (שה"ש ב,יג) התְׁ ֵאנָׁה חָׁ ֽנ ָׁ ְׁ֣טה פ ֔גי ָׁ
המ ְׁר ִּ ֤דים וְׁהפֹֽו ְׁ
וְׁהגְׁ ָׁפ ִּ ֥נים׀ ְׁסמ ָׁ֖דר ָׁנ֣תְׁנּו ֵ ֑ריח אלו הנשארים שעשו תשובה ונתקבלו( ,שה"ש ב,י) ֥קּומִּי לָׁ ְ֛ך ר ְׁעי ִָּׁת֥י יָׁפ ִּ ָׁ֖תי ּו ְׁלכִּי־לָׁ ְֽך :שהרי הגיע הקץ מן הגאולה,
ש ְׁמרּו ִּא ְׁמ ָׁר ֔תָך זו תורה ּוב ִּ ְֽׁריתְָׁך֖ יִּנְׁצֽרּו זו המילה ולא
אבל שבטו של לוי כלם צדיקים היו והיו עושין את התורה שנאמר (דב' וזה"ב לג,ט) ִּכ֤י ָׁ ֽ
עוד אלא משעשו את העגל לא נשתתפו שם שבטו של לוי שנאמר (שמ' תשא לב,כו) ויע ֲ֤מד משה ב ְׁ֣שער הֽמח ֲ֔נה ו ֕יאמר ִּמ֥י לה֖ ' א ֵָׁל֑י וי ֵָאסְׁפ֥ ּו
ָאח֛יו
א ֵָׁל֖יו כָׁל־בְׁנֵ ֥י לֵוִּ ֽי :כיון שאמר להם משה (שמ' תשא לב,כז) ִּ ֥שימּו אִּיש־ח ְׁרב֖ ֹו על־ י ְֵׁרכ֑ ֹו ִּעב ְׁ֨רּו ו ַָּׁ֜שּובּו ִּמ ֤שער לָׁשער בֽמח ֲ֔נה ְׁוה ְִּׁרג֧ ּו אִּ ֽיש־את־ ִּ
ְָׁאב֤יו ּו ְׁלאִּמֹו ֹל֣ א ְׁראִּיתִּ֔ יו וְׁאת־אחָׁיו ֹל֣ א
ת־ר ֵ ֖עהּו ו ְִּׁא֥יש את־קְׁרבֹֽו :מיד עשו כן ולא נשאו פנים ,וכן משה מברכן (דב' וזה"ב לג,ט) הָׁא ֞ ֵמר ל ִּ
ו ְִּׁא֥יש א ֵ
ִּה ִּ֔כיר וְׁאת־ בנו ב ָׁ ָׁ֖ניו ֹל֣ א י ָׁ ָׁ֑דע ,וכיון שראה הקדוש ברוך הוא שהיו כולם צדיקים ונסה אותם ועמדו בנסיונם שנאמר (דב' וזה"ב לג,ח) ֲא ֤שר
יבהּו על־מֵ ֥י ְׁמ ִּריבָׁ ֽה ,:מיד אמר הקדוש ברוך הוא (במ' בהע' ח,יד) וְׁהָׁ ֥ יּו ִּל֖י ה ְׁל ִּו ִּי ֽם :לקיים מה שנאמר (תה' יא,ה) ה' צ ִּדַ֪יק
נִּּסִּיתֹו בְׁמ ָּׁ֔סה תְׁ ִּר ֵ ֖
ש ֵרי כָׁל־י ֵ ְׁ֣רא ה֑ ' ֝הה ֵ֗לְך ִּב ְׁד ָׁרכָׁ ֽיו.:
שיר ה ָֽ֫מעֲל֥ ֹות ָ֭א ְׁ
שֹו:אמר דוד (תה' קכח,א) ֗ ִּ
שנְׁאָׁ ֥ה נ ְׁפ ֽ
ְׁחן ,אבל הרשעים כתיב בהם ָ֭ וְׁרָׁ שָׁע וְׁא ֵה֣ב ח ָׁ ָׁ֑מס ָׁ ֽ
ִָּ֫יב ָׁ ֥
שמְׁרּו ִּאמ ְָׁׁר ֔תָך ּוב ִּ ְֽׁריתְָׁך֖ יִּנְׁצֽרּו:
ְָׁאב֤יו ּו ְׁלאִּמֹו ֹל֣ א ְׁראִּיתִּ֔ יו וְׁאת־אחָׁיו ֹל֣ א ִּה ִּ֔כיר וְׁאת־ בנו ב ָָׁׁנ֖יו ֹל֣ א י ָׁ ָׁ֑דע ִּכ֤י ָׁ ֽ
דברים וזה"ב לג,ט :הָׁא ֞ ֵמר ל ִּ
(במ' בהע' ח,ו)֣קַ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם – יתיב מקף זקף-קטן ,זקף-קטן רמז לשני לימודים ,יתיב – במלה של הברה אחת או מלעלית בת שתי
הברות טעם יתיב בא במקום טעם פשטא ,יש לטעם יתיב שני תפקידים (א) של פשטא (ב) ויש לו בתפקיד דווקא כך ,מתפקיד יתיב
כפשטא שני הלימודים המרומזים בטעם זקף-קטן הם בפשט .הלוים נבחנו עד עתה פעמיים ,מקף כבורר ,במצרים הלוים שמרו על
אמונת ה' כאשר ע"פ (יחזקאל כ,ה,ח) בני ישראל מאסו בתורה ובמילה והיו כלם עובדי ע"ג ,במעשה העגל הלוים שמרו על אמונת
ה' ,ובקריאת משה אחר מעשה העגל "מי לה' אלי" הלוים התיצבו לקריאת משה והרגו בעובדי העגל ללא התיחסות האם הנהרגים הם
קרוביהם .יתיב – בתפקיד דווקא כך ,מפני שנבחנו פעמיים בנאמנות לאמונת ה' לכן חביבים לפני ה' ,ראויים לשררה ,ראויים לשמש
לפני ה' בשירה וניגון ונשיאת כלי המשכן.

שנְׁאָׁ ֥ה נ ְׁפשֹֽו :אמר רבי יונתן היוצר הזה
ְׁחן ָ֭ וְׁ ָׁרשָׁע וְׁא ֵה֣ב ח ָׁ ָׁ֑מס ָׁ ֽ
[בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לב ג] כתיב (תה' יא,ה) ה' צ ִּ ַ֪דיק ִָּ֫יב ָׁ ֥
אינו בודק קנקנים מרועעים ,שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם ,ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה
פעמים אינם נשברים ,כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר (תה' יא,ה) ה' צ ִּדַ֪יק ִָּ֫יב ָׁ ְׁ֥חן
(ח,ו)֣קַ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם – יתיב מקף זקף-קטן ,זקף-קטן רמז לשני לימודים ,ע"פ דרשת [תנחומא בהע' ח] על (תה' יא,ה) ה' בחן את
הלוים שאין בם רשעים וגו' שאותם ה' מרחיק ומזה נלמד שכאשר ה' מצא את הלוים צדיקים קרבם אליו.

[מדרש אגדה (בובר) במדבר בהעלותך פ"ח סי' ו]

(במ' בהע' ח,ו)֣קַ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם .שיקח אותם בדברים אמור להם אשריכם שמשמשים לפני המקום( :ח,ו) וְ טהַ ְר ָ ֶ֖תּ֣א ָ ָֽתם :ולמה היו
צריכים טהרה ,והלא אהרן שהיה מקריב לא היה צריך טהרה לא הוא ולא בניו ,שהיו נכנסים לפני ולפנים מן ההיכל ,ולוים לא היו
משמשים אלא לישא את המשכן ואומרים שירה ,והיו צריכים טהרה בזו ,ולמה כן ,לפי שהקב"ה לקחם בחלקו הלוים ,שנאמר (במ'
ש ָׁר ֵ֔אל ל ָׁ֥קחְׁתִּי א ָׁ ֖תם לִּ ֽי :ואותם בכורות לא נפסלו ,אלא על שעבדו ע"ז ,וע"ז נמשלה במת,
ָׁל־רחם בְׁכ֥ ֹור כל ִּמב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
בהע' ח,טז) תחת ִּפט ְׁ֨רת כ ַּ֜
שנאמר (תה' קו,כח) ָ֭ וי ָׁ ִּ֣צ ְׁמדּו לְׁב֣על פְׁע֑ ֹור ֝ויאכ ְׁ֗לּו זִּב ְֵׁח֥י מֵתִּ ֽים :מצורע נמשל במת ,שנאמר (במ' בהע' יב,יב) ַאל־נָׁ ֥א תְׁ ִּ ֖הי כ ֵמ֑ת ,ואומר (ישעיה ו' א')
ִּבשְׁנת־מֹות המ֣לְך ֻעזִּי ָׁ֔הּו (טט :מות הכוונה שנצטרע) ,לפיכך הצריכם הזייה ,של מי חטאת ,כשם שעושים לטומאת מת ,ולפי שנכנסו
ל־בּשָׂ ָ ֔רם ,ככתוב
ְ
ֱבירוּ֣תַ עַ ר֣עַ ל־כָּ
במקום הבכורים שהיו כאלו טמאי מתים ,ולפי שהיו בכורות כמצורעים ,לכך נאמר (ח,ז) וְ הֶ ע ֤
שע ָׁ֖רֹו י ְׁג ֵל֑ח ְׁוכִּב֣ס את־ ְׁבג ֗ ָָׁׁדיו
אשֹו וְׁאת־זְׁקָׁנֹו ְׁואֵת ג ֣בת עֵי ָׁ֔ניו וְׁאת־כָׁל־ ְׁ
שבִּי ִַּּ֜עי י ְׁגל֣ח את־כָׁל־ ְׁ
בטהרת המצורע (וי' תז' יד,ט) ְׁו ָׁהי ָׁה בי֨ ֹום ה ְׁ
שע ָׁ֗רֹו את־ר ֤
יהֶ֖ם ,שצריכים טבילה:
ו ְָׁׁר ֧חץ את־ ְׁבש ָׁ֛רֹו ב ֖מי ִּם וְׁטָׁהֵ ֽר :וכשם שנאמר במצורע ְׁוכִּב֣ס את־ ְׁבג ֗ ָָׁׁדיו ,נאמר בלוים (ח,ז) וְ כ ְבּסֵ֥ וּ֣בגְ ד ֶ
אבל [שפת"ח ע (במ' בהע' ח,ז)] ע"פ [מנחה בלולה] פירש שזה היה רק לעובדי העגל וזה לשונו ואף על גב דבשאר עובדי עבודת אלילים
לא הצריכם תגלחת אלו שאני שעובדי העגל נלקו בצרעת כמו שדרשו על פסוק (שמ' תשא לב ,כה) ִּכ֥י פ ֻ ָׁ֖רע ה֑ ּוא כִּ ֽי־פ ְָׁׁר ֣עה ַאה ֲ֔רן שלמדו
גזירה שוה ממה שנאמר גבי מצורע (וי' תז' יג,מה) וְׁראשֹו יִּהְׁי֣ה פ ָׁ֔רּוע:
(ח,ו) וְ טהַ ְר ָ ֶ֖תּ֣א ָ ָֽתם – טפחא בתפקיד שנוי להעבירם מטומאה לטהרה ,כנדרש ב[-מדרש אגדה] לפי שהקב"ה לקחם בחלקו  ...במקום
בכו רות ישראל שנפסלו על שעבדו ע"ז ומי שלא עבד לא מחה בהם כיאות ,וכולם נחשבו כמצורעים ,ומצורע נמשל במת ,וצריך
הזייה של מי חטאת ,כשם שעושים לטומאת מת ,וטבילה וכיבוס (=טבילת) בגדים
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(ח,ו) ְוט ַה ְר ָ ֶ֖תּ֣א ָ ָֽתם – סלוק בתפקיד הגבלה[ ,רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת סוכה דף נה עמוד ב]  ...מדין קדושה יש
לכהן קדושת לוי לעבודת הלוים ,ולכן כהן שעובד עבודת לוי אינו כזר ואינו חייב מיתה בידי שמים .אולם לוי העובד עבודת כהן
חייב מיתה בידי שמים כזר דאין ללוי קדושת כהונה והריהו כזר לגבי כהן .ולהלכה כהן אסור בעבודת לוי ,לוי אסור בעבודת כהן.
הערה בנושא פדיון בן[ .מנורת המאור פרק ו  -המצוות עמוד  ] 488פדיון הבכור תלוי במי שהוא פטר רחם .לפיכך מי שהיו לו
כמה נשים ,ולכולן בנים בכורים ,חייב לפדות את כולן .כהנים ולויים פטורין מפדיון בכוריהם ,ואפי' כהנת או [לויה] הנשואות
לישראל אין בכורן צריך פדיון .היו מעוברות מן גוי ,בן לויה פטור מפדיון ,ובן הכהנת חייב ,מפני שנעשית אמו חללה בביאת
הגוי[ .תשובות והנהגות כרך א סימן שעג] והנה בנידון דידן מפורש בש"ע יו"ד (ש"ה סעיף י"ח) שאם נתעברה מעכו"ם חייב
הבן בפדיון לכשיגדיל אף שאמו כהנת מפני שנתחללה בביאת הגוי ,ורק בן לויה פטור .אך שואל עדיין שיש לו עוד חברים שלא
נפדו ורוצה לצרפם ולפדותם יחד ,ויעשו בפומבי סעודה גדולה לפרסם הדבר.

[במדבר רבה (וילנא) פרשת בהעלותך פרשה טו סימן יא] (ח,ו)֣קַ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם ,הלכה כמה נימין היו בכנור שהיו הלוים מנגנים בו
א"ר יהודה ז' נימין היו בכנור שנא' (תה' טז,יא) ֣שבע ָ֭ ְׁשמָׁחֹות את־פָׁנ֑יָך נְׁע ִּ֖מֹות בִּימִּינְָׁך֣ נ ֽצח :אל תהי קורא ֣שבע אלא שבע שמחות וכן דוד
שפ ְֵׁט֥י צִּדְׁ קָֽך :ולימות המשיח נעשית שמונה שכן דוד אומר בניגון (תה' ו,א) למְׁנ ֵצ֣ח ָ֭ ִּבנְׁגִּינֹות
אומר (תה' קיט,קסד) ֣שבע ָ֭ביֹום הִּלל ִּ ְׁ֑תיָך ֝ ֗על ִּמ ְׁ
עֽל־ה ְׁשמִּי ִּ֗נית ולעתיד לבא נעשית עשר שנא' (תה' קמד ,ט) ֱֽאֹל ִּ֗הים ִּ ֣שיר ָ֭ ָׁחדָׁ ש ָׁא ִּ ֣שירָׁ ה ָׁלְ֑ך בְׁנֵ ֥בל ֝ ָׁע ֗שֹור ומי התקין להם שמואל ודוד שנא'
(ד"ה א ט,כב) ֵ ֣ה ָׁמה י ִּּס֥ד ָׁד ִּו֛יד ּושְׁמּואֵ ֥ל הָׁר ֖אה באֱמּונ ָָׁׁתֽם :והם העמידו חלוקי השיר והיו הלוים עומדים על הדוכן ומזמרים לפני מי שאמר
והיה העולם ראה חיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את הלוים כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה הרבה הלוים חביבין לפני קח אותם
לשמי לשררה מנין ממה שקרינו בענין (ח,ו)֣קַ֣ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם.
[חכמת התורה – לו (בהעלתך) :הרב שלמה קלוגר ,ע' לא ( )37אוצה"ח]  ...ולכך אמר דתחלה הסמיכות אתי שפיר (במ' בהע' ח,ב)
ְׁנֹורה י ִּ ָׁ֖אירּו ִּשבְׁע֥ת הנ ֵֽרֹות :וכיון דהוי לפנים מוכח שהם עדות על ישראל ובע"כ שאהרן הוי שלוחא
בְׁה ֲעֹלֽתְׁ ָך את־הנ ֵ֔רת אל־מּול פ ְֵׁנ֣י המ ָׁ֔
דרחמנא לכך בזה (ח,ו)֣קַ ֚ח֣אֶ ת־הַ ְלו ֔יּם שידעו ששררות אני נותן להם  ,טט :הלוים הם עבדי אהרן ולכן גם הם שלוחא דרחמנא ,הם צנור
טהור שבנגנם בכינור של שבעה נימין הם ממשיכים בנגינה את האור העליון השורה ב-אור שבעת הנרות .הנגינה משרה שמחה המביאה
לרוח הקדש ולדבקות באמונת ה' ומרבה רחמים( .ח,ו) מתֶּ֖ ֹוְך  -טפחא כשנוי רמז לתפקיד הלוים לנתב את העם לרבוי טהרה והמשכת
דבקות בה' של ְבּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא֑ל – מונח מרבה אתנח מגביל בסה"כ רבוי הגבלות שבני ישראל מרבים גדרות לדבוק בשמחה בה'.
ת֣בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֣
ֲד ְ
֣את-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
ֶ֖י֣אהֶ ל֣מוֹע ֑ד֣וְ ֨הקְ הַ ְל ֔ ָתּ ֶ ָֽ
במדבר בהעלתך ח,ט֣:וְ הקְ ַר ְבתָּ ֣אֶ ת-הַ ְלו ֔יּם֣ל ְפנ ֣
תּ – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין
ת֣בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל .לפי שהיו הלוים כפרה לישראל .וְ ֨ה ְקהַ ְל ָ֣֔
ֲד ְ
֣את-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
(במ' בהע' ח,ט)֣וְ ֨ה ְקהַ ְל ֔ ָתּ ֶ ָֽ

מידה מוקדם והוא מאוחר בענין.

֣את-כָּ ל-ע ַ ֲֶ֖דת  -לפי שהלוים נתנים קרבן כפרה תחתיהם ,יבואו ויעמדו על קרבנםר ויסמכו את ידיהם
[רש"י] (במד' בהע' ח,ט) וְ ֨ה ְקהַ ְל ֔ ָתּ ֶ ָֽ
עליהם[ :שפת"ח ר] אף על פי שהלוים לא נתנו כפרה אלא על הבכורים כדלעיל .מכל מקום כיון שהבכורות היו של כל ישראל קרא
בכורות קהל כל ישראל כאלו הם כל ישראל:
(במד' בהע' ח,ט) ֶ ָֽאת -כָּ ל-ע ַ ֲֶ֖דת – טפחא ,טפחא בתפקיד רבוי ,לפי פי'[שפת"ח ר] בכורות כל ישראל נחשבו כאלו הם כל ישראל
(במד' בהע' ח,ט) ֶ ָֽאת -כָּ ל-ע ַ ֲֶ֖דת – מקף מקף ,לאור ההסבר על טעם טפחא יוסבר מקף אחד כבורר בין משמע כפשט כל ישראל כנלמד ב-
ת֣בּנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל באהל
ֲד ְ
[מדרש אגדה (בובר) במ' ח] ומי שהיה מקריב קרבנו היה מביאו באהל מועד ,לכך צוו שיקהלו ֶ ָֽאת-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
מועד ,ובין משמע כפי'[שפת"ח ר] בכורות כל ישראל נחשבו כאלו הם כל ישראל.

סּעוּ׃ ֣
י֣ה'֣יַחֲ נ֔וּ֣וְ עַ לֵ֥ -פּי֣הֶ֖֣'֣י ָ ָֽ
ר֣י ְהיֶ ֹ֧ה֣הֶ עָ נָ ֵַֽ֛ן֣י ֵָ֥מים֣מ ְס ָפֶּ֖ר֣עַ ל-הַ מּ ְשׁ ָכּ ֑ן֣עַ ל֤ -פּ ֣
ֲשׁ ֣
במדבר בהעלתך ט,כ – כא[ :כ]֣וְ י֞שׁ֣א ֨ ֶ
ָסעוּ׃ ֣
ָליְ לָ ה֣וְ ַנע ֲָלֵ֥ה֣הֶ עָ נָ ֶַֽ֖ן֣וְ נ ָ ָֽ
֚וֹ֣יוֹמ֣ם֣ו ֔ ַ
ָ
֤ה֣העָ נָן֣מעֶ ֶ֣רב֣עַד֔ -בּקֶ ר֣וְ ַנע ֲָל ֹ֧ה֣הֶ עָ נָ ֵַֽ֛ן֣בַּ ֶ֖בּקֶ ר֣וְ נ ָָס ֑עוּ֣א
ֶ ָֽ
[כא]֣וְ י֞שׁ֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ
֤ה֣העָ נָ֣ן – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר כפי' [ר' יוסף בכור שור] (במ' בהע'
ֶ ָֽ
גרסת כתר (במ' בהע' ט,כא) וְ ֞ישׁ֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ
ט,כא) וְ ַנע ֲָלֹ֧ה֣הֶ עָ נָ ֵַֽ֛ן֣בַּ ֶ֖בּקֶ ר֣וְ נ ָָס ֑עוּ֣ -ללמדך ,שלא היה נוסע כי אם בבקר ,ולא הטריחן מעולם בערב .וכן [ספורנו] שלא היתה תחלת

שום מסע בלילה .אבל [אברבנאל במדבר פרק ט] סובר שהיו נסיעות בלילה.
֤ה֣העָ נָן֣– גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין פעולה שהתחילה ,הושעתה ,ותתחיל שוב
ֶ ָֽ
ֲשׁר֣י ְהיֶ
גרסת המאור (במ' בהע' ט,כא) וְ ֞ישׁ֣א ֨ ֶ
(א) [משך חכמה] (וי' א,ז) ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח .הנה לא הזכיר אהרן הכהן רק כאן .וטעמו משום דבאמת איך שייך
נתינת אש בעולת נדבה? ואי משום דחונים היו במסעות ,ואולי היה באמצע היום ,הלא כבר פירשו ב[-תוספות מנחות צה,א] שלא
֤ה֣העָ נָן֣
ֶ ָֽ
אשֶׁ ר-י ְהיֶ
היו נוסעים ,והוא הדין חונים ,רק בתחילת היום או תחילת הלילה .וכן משמע בפרשת בהעלותך (ט ,כא) :וְ י֞שׁ֣ ֲ֣
מעֶ ֶ֣רב֣עַד֔ -בּקֶ ר֣וְ ַנע ֲָל ֹ֧ה֣הֶ עָ נָ ֵַֽ֛ן֣בַּ ֶ֖בּקֶ ר֣וְ נ ָָס ֑עוּ .ועל כרחין דפירושו ,דכבר נתנו אש על המזבח לתמיד של שחר .וכן מפרש הגמרא

ביומא (כז ,א) :איזהו דבר (שנאמר בו עצים אש ומזבח ,הוי אומר) זה טלה.

ע"פ פי' [משך חכמה] כאשר נסעו ,היו נוסעים רק אחרי אחרי מתן אש על המזבח לתמיד של שחר .אבל הקרבת התמיד הושעתה לא
הוקרב אלא בחניה הבאה .זה מתאים להסבר לגרסת המאור.
(ב) כפי' [אברבנאל במדבר פרק ט] כי פעמים קרה שהיה הענן שוכן בערב ומתמיד שם עד הבקר ומיד בהשכמה היה נעלה הענן
֤ה֣העָ נָן֣מ ֶע ֶ֣רב֣עַד֔ -בּקֶ ר֣ וגומר הוא להגיד שכמו שלא היו חוששים לרצונם ככה לא היו חוששים
ֶ ָֽ
 ...ואמרו עוד [כא]֣וְ֣י֞שׁ֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ

לטרחם ועמלם כי פעמים קרה שהיה הענן שוכן בערב ומתמיד שם עד הבקר ומיד בהשכמה היה נעלה הענן ועל כל זה היו נוסעים
והוא טורח גדול כי היו העם סבורים שי עמדו שם ופרקו העגלות ויניחו משאם כמנהג הבאים מן הדרך .ולא היו אומרים הן עתה באנו
֚וֹ֣יוֹמ ֣ם֣ו ֔ ַָליְ לָ ה֣וְ ַנע ֲָלֵ֥ה֣הֶ עָ נָ ֶַֽ֖ן֣וְ נ ָ ָָֽסעוּ׃ כלומר או הלכו כל היום וחנו בתחלת הלילה
ָ
מן הדרך ולמה נשוב אליו מיד ויותר קשה מזה א
ובלילה ההוא עצמו נעלה הענן והיה להם להתרעם ולומר הלא אתה ידעת חנותינו ואיך נלך בלילה אבל הם לרוב הכנעתם היו מיד
נוסעים כי בימי הקיץ ילכו במדברות בלילה והכלל שאין פוצה פה מהם ומצפצף בתרעומות על זה
[ספורנו] – סיפר רביעית,שתהייה חניית הענן לפעמים זמן בלתי משוער באופן שהיה לילה בלבד שהוא זמן בלתי מוכן ומספיק לצרכי
חניה ולצרכי המסע אמנם עם זה סיפר שלא היתה תחלת שום מסע בלילה.
לפי' [אברבנאל ,ספורנו והתוה"מ] החניה הקצרה היתה החמרה על בני ישראל וכן חניה ארוכה במקום לא נוח אבל קיבלו זאת בהכנעה.
וזה לא מתאים להסבר לתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא ,גרסת כתר .

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.7

במדבר שלח יג,א (התש"פ)

(במ' שלח יג,ח) ְלמַ טֵּ֥ה֣אֶ ְפ ָ ֶ֖רים֣הוֹשֵׁ֥עַ ֣בּן-נָֽ וּן׃ ְלמַ טֵּ֥ה֣אֶ ְפ ָ ֶ֖רים֣– (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד סמוכים כעין מדה כ"ב מל"ב מידות מדבר
שחבירו (כאן הכתוב לפניו ולאחריו) מלמד עליו .תבנית הטעמים מרמזת לכך שהושע בן-נון תלמיד חכם ,משרת משה ,עניו ,עלול היה

ֵ֛ה֣להֹושֵׁ֥עַ ֣
להיות מושפע מהיציאה מהקודש אל החוץ ,כמו שהושפעו מרגלים אחרים .לכן נאמר [סוטה ל"ד ב'] (במ' שלח יג,טז) וַיּקְ ָ ֵ֥רא֣מ ֶשׁ ְ
סוּסי׃ היחיד הנוסף
ה֣מנ ֶַשּׁ ֑ה֣גּ ֶַ֖דּי֣בֶּ ן ָֽ -
טּ֣ ְ
למַ טֵּ֥ה֣יוֹסֶ֖ף֣ ְל ַמ ֣
הֹושׁעַ  - :יה יושיעך מעצת מרגלים .ולמקשה שיביא את (במ' שלח יג,יא) ְ
ֻ ָֽ
בּן־נֶ֖וּן֣יְ

ברשימת המרגלים המוטעם גם (סלוק) מרכא טפחא יש לענות שמדרך לימוד במידה כ"ב מל"ב מידות של כעין סמוכים ,לצערנו נשיא
מנשה הושפע מהאחרים למרות חיבת הארץ של יוסף ,וה[-אגרא דכלה] כתב שזה בא מפגם שכם אבי אסנת אשת יוסף.
הר׃ ֣
יתם֣אֶ ת-הָ ָ ָֽ
ץ֣כּנָ ֑עַ ן֣֣֣֣֣֣֣֣ וַיּ֣אמֶ ר֣אֲל ֗ ֶהם֣עֲלֵ֥ וּ֣זֶה֣בַּ ֔ ֶנּגֶב֣ ַועֲל ֶ ֶ֖
שׁה֣לָ תֶ֖ וּר֣אֶ תֶ -א ֶ֣ר ְ
במדבר שלח יג,יז :וַיּ ְשׁ ַל֤ח֣אתָ ם֣מ ֔ ֶ

[מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן יב] (במ' שלח יג יז) וַיּ ְשׁ ַל ֤ח֣אתָ ם֣מ ֔ ֶשׁה֣[וגו'] עֲלֵ֥ וּ֣זֶה֣בַּ ֔ ֶנּגֶב֣ ,למה בנגב ,שכן (הבקרין)
ה־הוא ,שלש פעמים
֑֣
יתם֣אֶ ת־הָ ָא ֶֶ֖רץ֣מַ
וּרא ֵֶ֥֣
[התגרים] עושין מראין את הפסולת תחלה ,ואחר כך מראין את השבח( ,במ' שלח יג יח) ְ
אמר להם משה היו מסתכלין בארץ ישראל (אפשר שגם דרשה זאת קשורה ל(-במ' שלח יג יז) ֣וַיּ֣אמֶ ר֣אֲל ֗ ֶהם – מונח רביע ,לפחות
ארבעה דברים ,ו[-תנחומא] דלג על מלים אלו)( ,טט :א) יש ארץ שמגדלת גבורים( ,טט :ב) ויש מגדלת חלשים( ,טט :ג) ויש מגדלת
אוכלוסין( ,טט :ד) ויש ממעטת אוכלוסין,
לפי [רמב"ן (במ' יג,ב)] הדריכם :עֲלֵ֥ וּ֣זֶה֣בַּ ֔ ֶנּגֶב ,וטעמו עֲלֵ֥ וּ֣זֶה֣הדרך בַּ ֔ ֶנּגֶב( ,טט :א) שידעו את העם היושב בארץ הנגב מפאת הרוח
אשר ישראל שם החזק הוא ויצטרכו בענינם להשתמר מאד ולהחלץ( ,טט :ב) וכן הערים אם הם בצורות שישגבו בהן ויצטרכו לבנות
דיק וסוללות או שיבואו מצד אחר( .טט :ג) ואמר עוד שידעו בארץ עצמה הטובה היא אם רעה ,כי אם היא רעה יכבשו תחלה מן
המקומות האח רים ,כי הם היו תרים הר האמורי מצד חברון ,כי גם יהושע לא כבש את כולם.
[אור-החיים]  -ד"ה וַיּ ְשׁ ַל ֤ח֣אתָ ם֣ וגו' ... .ואולי שיודיע הכתוב שעשה להם לויה ונתן הכתוב טעם הלויה ואמר לָ תֶ֖ וּר֣וגו' שהוצרכו
לשמירה לפי שהלכו לדרך סכנה .עוד ירצה שנתכוין בלויה דרך אשר יתורו שכן משפט הלויה.

טט :אפשר שהלויה שעשה להם והשמירה מרומזים בתבנית הטעמים של הכתוב וַיּ֣אמֶ ר֣אֲל ֗ ֶהם – מונח רביע ,שאם יעשו כפי ההדרכה לא
ינזקו[ .בבלי יומא ה,ב] כפל לומר שלעיכובא ,דווקא כך יש לעשות ע"פ [תורה שלמה] (ויאמר א) זֶה֣  -ע"פ הזוהר מסר להם מטהו
(טט :ועליו שם מפורש) או שם מיוחד להצילם  ,טעם זֶה֣– פשטא כמו מטה פשוט ,רמז לשם פשוט .הלכו עם זֶה֣ -שם מיוחד והמטה
שניצולו בזכותם ולא שמו לבם להשגחה הפרטית עליהם בתיורם .ע"פ [ספר הפרשיות הרב כיטוב ,שלח ,ע' שלח] (במ' שלח יג ג) ויִּש ְׁ֨לח
ָׁארן נתן להם לויה כדי לחזקם ולעודדם .גם מטה האלקים נתן בידם להגן עליהם מפני כל צרה וסכנה.
א ָׁת֥ם מ ֛שה ִּמ ִּמדְׁ ב֥ר פ ָׁ ֖
(ויאמר ב) ברכם בקפיצת הדרך גם בתיור וגם שלא יוכלו אויבים להשיגם,
(ויאמר ג) באומרו עֲלֵ֥ וּ֣זֶה֣בַּ ֔ ֶנּגֶב – מרכא פשטא זקף-קטן ,מרכא (=מאריך בשמו בעדות המזרח) – מאריך צעדיהם לעבור מרחקים
גדולים בקפיצת הדרך ,זקף -קטן מרמז לשני לימודים( ,לימוד א) (ויאמר ד)  -בַּ ֔ ֶנּגֶב֣ -פסולתה של ארץ-ישראל (טט  -ע"פ רש"י (יג,כב)
שחברון היא טרשין (פסולתה) של א"י  ,לכן הקצוה לקברים ,ואף על פי שהיא פסולתה ראו וטעמו את פירותיה המחזקים גוף ואמונה,
שהיא טובה שבעה חלקים מצוען המעולה שבארץ מצרים .לא כל שכן שאר א"י ע"פ [ספר הפרשיות שם] (במ' שלח יג,כ) ְׁו ִּ֨התְׁ חזק ְׁ֔תם
ּולְׁקח ְׁ֖תם ִּמפ ִּ ְׁ֣רי ה ָׁ ָׁ֑ארץ .וראו והאנשים הגדולים שהיא מגדלת) וראה (יג,כב) ויעֲל֣ ּו בנגב וי ָׁ֣בא עד־חבְׁרֹון שאכן הדריכם לעלות בנגב היינו

חברון ורק כלב הגיע אליה.

(לימוד ב) (ויאמר ה) בַּ ֔ ֶנּגֶב – הדריכם לעבור בחברון במערת המכפלה לבקש זכות אבות שהובטחה להם ארץ-כנען להינתן לזרעם
רוֹן  -כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי
ָבא֣עַד-חֶ בְ֣ ֣
העומדים לפניהם ועל שליחותם .אבל רק כלב ביצע זאת [רש"י] (במ' שלח יג,כב) ַויּ ֣
אבות ,שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם .תבנית זרקא סגול בתפקיד מוסיף מזכות אבות על כלב שלא יהא ניסת לחבריו להיות

בעצתם
יתם֣אֶ ת-הָ ָ ָֽהר  -צוום ללכת דרך חברון ([ראב"ע] מציין ע"פ ספר יהושע שיהודה
(ויאמר ו)  -באומרו ַועֲל ֶ ֶ֖
ולהגיע להר-המוריה בלבד (שאברהם אבינו קרא לו הר ולהתפלל שם על כלל ישראל ועל הצלחת שליחותם) ולהתגבר על המונעים
בשם או המטה שנתן בידם והם א' נבהלו משלושה ענקים בנגב חברון ולכן רק כלב נכנס לחברון ,ב' במקום להגיע להר המוריה
בלבד סיירו בכל ארץ-ישראל

בנגב ארץ כנען וחברון בה.

יתם֣– טפחא ללא מרכא מרבה ללא הגבלה ,בבואכם לארץ החמדה תתעלו רוחנית ללא הגבלה.
(יג יז) ַועֲל ֶ ֶ֖
(יג יז) אֶ ת-הָ ָ ָֽהר – מקף בורר בין (א) הרים שונים ובין (ב) הר המוריה אֶ ת-הָ ָ ָֽהר – אתנח ,מגביל הקפיד שיתורו הר המוריה ,מקום
המקדש לעתיד לבוא
יתם֣( טט :זה במצות ה') וכלב אמר (יג,ל) עָֹׁל֤ ה נעֲלה (ברצון ה') (טט :ג)  -מלמד שא"י גבוהה מכל הארצות (היינו
(יג יז) עֲלֵ֥ וּ ַ ...ועֲל ֶ ֶ֖
מהשגחת ה' עליה ועל בני ישראל) .אבל עשרה מרגלים חזרו עם (במ' שלח יג,כז) וְׁזה-פ ְִּׁר ָׁיּֽה׃ (במ' שלח יג,כח) ָ֚אפס כִּ ֽי֣ -עז ָׁה ָׁ֔עם  -דווח מיואש
ממשונות בַּ ֔ ֶנּגֶב֣ארץ המגדלת פירות משונים ענקיים ואנשים משונים ענקיים.

ם־רב:
ליהָ ֣הֶ חָ זָ ֵ֥ק֣הוּא֣ה ֲָר ֔ ֶפה֣הַ ְמ ַעֵ֥ט֣הֶ֖ וּא֣א ָ ָֽ
יתם֣אֶ ת־הָ ָא ֶֶ֖רץ֣מַ ה־ה֑וא֣֣֣֣֣֣֣֣ וְ אֶ ת־הָ עָ ם֣הַ יּשׁ֣ב֣עָ ֔ ֶ
וּרא ֶ ֵ֥
במדבר שלח יג,יחְ :
ֶ֖רץ – (סלוק) מרכא טפחא כעין מידת סמוכים כעין מדה כ"ג מל"ב מדות מדבר שהוא מוכיח על חבירו ,וגם
יתם֣אֶ ת־הָ ָא ֶ֣
וּרא ֶ ֵ֥
(יג יח) ְ
ץ֣כּנָ ֑עַ ן משה בקש בפסוק זה לבדוק את
מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב .כאן מלמד שב(-יג יז) לָ תֶ֖ וּר֣אֶ תֶ -א ֶ֣ר ְ
יתם֣אֶ ת־הָ ָא ֶֶ֖רץ֣מַ ה־ה֑וא וגו' .וכמה סימנים נתן להם
וּרא ֶ ֵ֥
בטחון עמי כנען בכוחם הצבאי כנלמד ב[-מדרש אגדה (בובר)] (במ' שלח יג יח) ְ

שיכירהו אותם למוטב ,כי כך אמר להם אם תראו אותם שם יושבים במחנים ,הם גבורים מאד ואינם חוששין משום אדם ,ועל כן דעו
לכם כי הם גבורים ,ועל שהם גבורים בטוחים בכחם ,וגנאי הוא להם לישב בערי הבצורות ,ואם הם יושבים במבצרים ,דעו כי הם
חלשים:
הכתוב מרמז לשם הפלאים ,אור הגנוז של התורה ,קשור שמים וארץ ,שם קפיצת הדרך ה־ה֑וא – ר"ת (בר' א,א) א'ת ה'שמים ו'את
ֶה
ה'ארץ ,אפשר שזה לימוד מכתוב זה לכתוב שלפניו כי מרמז לשם המיוחד שנתן משה למרגלים כנדרש במלת (יג יז) ז ֣
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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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

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
[בבלי בבא בתרא טו,א]  ...רבא אמר :איוב בימי מרגלים היה ,כתיב הכא( :איוב א,א) ִּא֛יש ָׁה ָׁי ֥ה בְׁאֽרץ־ע֖ ּוץ ִּאיֹ֣וב

ש ְׁ֑מֹו ,וכתיב התם( :במ'

שלח יג,כ) הֲ יָֽשֵׁ֥ ָ -בּהּ֣ע ֣ץ .מי דמי? הכא עוץ ,התם עץ! הכי קאמר להו משה לישראל :ישנו לאותו אדם ,ששנותיו ארוכות כעץ ומגין על
דורו כעץ .יתיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר נחמני ,ויתיב וקאמר :איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה .א"ל ,עליך אמר קרא:

(איוב א,א) ִּא֛יש ָׁה ָׁי ֥ה בְׁאֽרץ־ע֖ ּוץ ִּאיֹ֣וב ש ְׁ֑מֹו
(במ' שלח יג,כ) הֲ יָֽשֵׁ֥ ָ -בּהּ  -מקף בורר בין הבנת הכתוב כפשוטו ובין הבנת הכתוב כמשל .להבנה כפשוטו יש לימוד הבא:
[פתרון תורה פרשת שלח לך עמוד ( ]154במ' שלח יג,כ) הֲ יָֽשֵׁ֥ ָ -בּהּ֣עץ֣אםַ֔ -אין אמ' להן ראו אם יש בה אלנים טובים ואם לאו ,ושמואל
אמ' אם איוב קיים אי אתם (אין) יכולי ם להן ,ואם אינו קים אתם יכולים להן,
(במ' שלח יג,כ) הֲ יָֽשֵׁ֥ ָ -בּהּ֣עץ֣אםַ֔ -אין – מרכא (=מאריך בנוסח ספרד) פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים,
(לימוד א) ללימוד כי הכתוב הֲיָֽשֵׁ֥ ָ -בּהּ֣עץ֣אםַ֔ -אין הוא משל יובן טעם מרכא בכתוב כמאריך שנים כנלמד ב[-בבלי בבא בתרא טו,א]

ישנו לאותו אדם ,ששנותיו ארוכות כעץ (לימוד ב) ומגין על דורו כעץ.
[מדרש אגדה (בובר)] (במ' שלח יג,כ) הֲיָֽשֵׁ֥ ָ -בּהּ֣ע ֣ץ  .שאלו אם עדיין איוב קיים ואם לאו שהיה בארץ עוץ ,ושנותיו ארוכות כעץ ,שאם מת
דעו לכם שלא נשאר להם זכות:
ד֣אל-כָּ לְ -בּנֶ֖י֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃֣פ ֣
ל֣מוֹע ֶ ָֽ
֔
֣בּ ֣אהֶ
ה'֣נ ְראָ ה ְ
וּכב֣ וֹד ֣֗
תם בָּ אֲבָ נ ֑ים ְ
רוּ כָּ לָ -ה ֣ע ָ ֔דה ל ְרגֵּ֥וֹם א ָ ֶ֖
במדבר שלח יד,י :ו ַָֽיּא ְמ ֣

ל֣מוֹעד ,מלמד שהיו זורקין אבנים והיה הענן מקבלן.
֔
֣בּ ֣אהֶ
ה'֣נ ְראָ ה ְ
וּכב֣ וֹד ֣֗
מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח סימן כב ְ

ל֣מוֹעד – רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש ,שכבוד ה' מוסתר בענן שכאן גם קבל האבנים.
֔
֣בּ ֣אהֶ֣
ה'֣נ ְראָ ה ְ
וּכב֣ וֹד ֣֗
ְ
ה' – מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבע ,רמז לכסא הכבוד או למרכבה הא-לקית שבה ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם
וּכב֣ וֹד ֣֗
ְ

הרבה מלאכים בדרגות שונות.
ה֣ע ָ ֔דה  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,אפשר שמלמד שגם שבטיהם של יהושע וכלב היו מעורבים לפי שגם
כָּ לָ֣ -
מהם מתו בגזירת דור המדבר.
ה֣עַד־אנָה֣יְ ַנא ֲֻצֶ֖ני֣הָ ָע ֣ם֣הַ זֶּ ֑ה֣ ֣
ָ ֵ֥
שׁ
במדבר שלח יד,יא֣ :פ֣ וַיּ֤אמֶ ר֣ה'֣אֶ ל־מ ֔ ֶ
י֣בּק ְר ָֽבֹּו:
שׂית ְ
֣הא ֔תֹות֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣עָ ֶ֖
י֣בּכל ָ ָֽ
֣ינוּ֣ב ְ
֣֔
וְ עַ ד־אָ נָה֣לא־ ַיאֲמ

גֹוי־גֵּ֥דֹול֣וְ עָ צֶ֖ וּם֣מ ֶ ָֽמּנּוּ֣ :
ָ
֣ל
֣א ְת ָ֔ך ְ
במדבר שלח יד,יב ֣ :אַ ֶכֵּ֥נּוּ֣בַ ֶ ֶ֖דּ ֶבר֣וְ אֹור ֶשׁ֑נּוּ֣וְ ֶ ָֽאעֱשֶׂ ה ָֽ
ֵ֥ם֣הזֶּ ֶ֖ה֣מקּ ְר ָֽבֹּו:
֣את־הָ ָע ַ
ם֣כּי־הֶ עֱלֹ֧יתָ ֣בְ֣כחֲ ָךֵ֛ ֶ
שׁה֣אֶ ל־ה֑ '֣וְ שָׁ ְמע֣ וּ֣מ ְצ ַ ֔רי ָֽ
במדבר שלח יד,יג :וַיֵּ֥אמֶ ר֣מ ֶ ֶ֖

[רש"י] (במ' שלח יד,יג,יד) וְ שָׁ ְמע֣ וּ֣מ ְצ ַ ֔רים֣ -ושמעו אתצ אשר תהרגם:
ָֽכּי־הֶ עֱלֹ֧יתָ֣  -כי משמש בלשון אשר ,והם ראו אשר העלית בכחך הגדול אותם מקרבם וכשישמעו שאתה הורגם לא יאמרו שחטאו
לך ,אלא יאמרו שכנגדם יכולת ל הלחם אבל כנגד יושבי הארץ לא יכולת להלחם .וזה הוא (במ' שלח יד,יד) וְ אָ ְמ ֗רוּ אֶ ל-יוֹשׁב֣ הָ ָא ֶ֣רץ
את  -כמו על יושב הארץ הזאת .ומה יאמרו עליהם ,מה שאמור בסוף הענין ,מבלתי יכולת ה' ,בשביל ששמעו כי אתה ה' שוכן
הַ זּ ֣
בקרבם ,ועין בעין אתה ה' נראה להם ,והכל בדרך חבה ,ולא הכירו בך שנתקה אהבתך מהם עד הנה:

(במ' שלח יד,יג) וַיֵּ֥אמֶ ר֣מ ֶשֶׁ֖ה – (סלוק) מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכים ,כעין מדה כ"ב מל"ב מדות מדבר שחבירו (כאן הכתוב לפניו)
מלמד עליו .הכתוב לפניו (במ' שלח יד,יא,יב) מלמד שמידת הדין קיטרגה על חוסר האמונה בה' ולהשמיד את כלל ישראל ולהתחיל את עם
י֣בּק ְר ָֽבֹּו:
שׂית ְ
֣הא ֔תֹות֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣עָ ֶ֖
ישראל שוב ממשה .לכן משה הרועה הנאמן של עם ישראל מלמד סנגוריה באמצעות הזכרת (במ' שלח יד,יא) כל ָ ָֽ
(במ' שלח יד,יג) ָֽכּי־הֶ עֱלֹ֧יתָ֣ – מקף כבורר בין משמעות מלת כי  -כאשר ,אם ,ובין משמעות מלת כי – אשר .כאן אשר.
ב – מקף כבורר בין משמעות מלת אל – כפונה אליו ,ובין משמעות מלת אל – על .כאן על.
(במ' שלח יד,יד) אֶ ל-יוֹשׁ ֣
רים֣על יוֹשׁב֣
את תבנית כללית זרקא סגול בתפקיד של הוספה ע"י יושבי (במ' שלח יד,יג) מ ְצ ַ ֣֔
ב הָ ָא ֶ֣רץ הַ זּ ֣
(במ' שלח יד,יד) וְ אָ ְמ ֗רוּ אֶ ל-יוֹשׁ ֣
הָ ָא ֶ֣רץ כנען יכולות מדומות שהן כביכול מונעות כפ'[רש"י] (במ' שלח יד,יג,יד) מבלתי יכולת ה' להביא את ישראל לארץ כנען,
עוּ ָֽכּי-אַ ָתּ֣ה ה֣֔'֣ ְבּ ֶ ֶ֖ק ֶרב֣הָ ָע ֣ם֣הַ זֶּ ֑ה֣ ֣
שׁ ְמ ֣
ב הָ ָא ֶ֣רץ הַ זּאת֣֣֣֣֣֣֣ ָ ָֽ
במדבר שלח יד,יד :׃ וְ אָ ְמ ֗רוּ אֶ ל-יוֹשׁ ֣
ֶ֖שׁ֣לָֽיְ לָ ה׃ ֣
ם֣וּבעַ מֵּ֥ וּד֣א ָ
ְ
֣יוֹמ
ם֣וּבעַ ֻמּ ֣ד֣עָ ֗ ָנן֣אַ ֨ ָתּה֣הל ְ֤ך֣ל ְפניהֶ ם ֔ ָ
ְ
֣ה֣ה'֣ ַועֲנָ ַָֽֽנְ ָך֣עמ ֣ד֣עֲל ֔ ֶה
ן֣בּ ֝ ַעין֣נ ְר ָא ֣ה׀֣אַ ָתּ ֣֗
אֲשֶׁ רַ ֨ -ע֣י ְ

[תרגום אונקלוס] (יד) ויימרון ליתב ארעא הדא דשמעו ארי את יי דשכינתך שריא בגו עמא הדין דבעיניהון חזו (חזן) שכינת יקרך יי
ועננך מטל עלויהון ובעמודא דעננא את מדבר קדמיהון ביממא ובעמודא דאישתא בליליא:
שכִּינת
שכִּינְׁתָׁ ְך ש ְׁרי ָׁא בְׁגֹו עמָׁא ָׁהדֵין דִּ ְׁבעֵינֵיהֹון חָׁמּון ְׁ
שמְׁעּו ֲארּום ַאנְׁ ְׁת הּוא יְׁי ָׁ דִּ ְׁ
ַארעָׁא הֲדָׁא דְׁ י ִּ ְׁ
[תרגום יונתן] (יד) ְׁוי ֵי ְׁמרּון בְׁח ְׁדוָׁוא לְׁיתְׁ בֵי ְׁ
ש ָׁרבָׁא ּו ִּמ ְׁט ָׁרא ּובְׁעמּודָׁ א ד ֲענָׁנָׁא ַאנְׁ ְׁת ְׁמדבֵר ֳקדָׁ מֵיהֹון
ְׁורא דְׁ סִּיני וְׁקבִּילּו תמָׁן אֹורי ְׁיתְָׁך ו ֲענָׁנָׁא מטְׁלּול עִּילוֵיהֹון דְׁ לָׁא י ְׁהנְׁזְׁקּון ִּמ ְׁ
י ְׁ ָׁק ָׁרְך יְׁי ָׁ על טו ָׁ
בִּי ָׁממָׁא מְׁטֹול לְׁמ ָׁככָׁא טוְׁורי ָׁא ּוגְׁלִּימְׁתָׁ א ּו ְׁלמִּידְׁ לֵי משְׁרי ָׁא ּובְׁעמּודָׁא דְׁ אֵישָׁתָׁא לְַׁאנְׁה ָָׁׁרא ְׁבלֵי ְׁלי ָׁא:
שכִּינת יְׁק ָָׁׁרְך יְׁי ָׁ  ,מלת יקרך משמעה כבוד ,בטעם רביע מרמז לכבוד ה' שהוא כסא
֣ה֣ה' – מונח רביע ,ת"א שכינת יקרך יי  ,תיב"ע ְׁ
אַ ָתּ ֣֗
הכבוד הנקרא גם המרכבה הא-לקית ובו ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם הרבה מלאכים בדרגות שונות.
וּבעַ ֻמּ֣ד֣עָ ָנ֗ן – מונח רביע ,הענן המסתיר את כסא הכבוד ובו ארבעה מלאכים עליונים ולכל אחד מהם הרבה מלאכים בדרגות שונות.
ְ
בפר' בהעלתך תבנית מונח רביע למדה על שבעה הענני כבוד.

'֣להָ֣ביא֣אֶ ת-הָ ָע ֣ם֣הַ ֔ ֶזּה֣אֶ ל-הָ ָא ֶֶ֖רץ֣אֲשֶׁ ר-נ ְשׁ ַבּ֣ע֣לָ ֶה֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣וַיּ ְשׁחָ טֶ֖ם֣בַּ מּ ְד ָ ָֽבּר׃ ֣
ת֣ה ְ
֗
י֣יְכלֶ
במדבר שלח יד,טז :מבּ ְל ֞תּ ֣
ת֣ה'֣ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל ,כאן עלול לגרום לעמים להסיק
֗
י֣יְכלֶ
(במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּ ֣
י֣יְכלֶ ת֣וגו'  -לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים ,ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד
מסקנה לא נכונה כפ'[רש"י] (במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּ ֣

מלכים  -זאת יאמרו על יושבי הארץ הזאת( :במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּי֣יְ ֣כלֶ ת֣  -מתוך שלא היה יכולת בידו להביאם שחטם:

י֣יְכלֶ ת֣מהבורא ,בפסוק (במ' שלח יד,יד) אַ ָתּ֣ה֣ה֣֗' – מונח רביע,
ת֣ה'֣ -מונח רביע ,כעין הרחקת עצם הבטוי (במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּ ֣
֗
יְ ֣כלֶ
ת"א ות"י שכינת יקרך יי ויקרך זה כסא כבוד-מרכבה של ארבע צדדים ,ארבע חיות ,כמו כן רבוי של יותר מארבע אלו  31מלכי כנען.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.8

במדבר שלח יג,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

אמר׃ הסבר בסוף (יד,טז)
וּ֣את-שׁ ְמעֲָךֶ֖ ֣ל ָֽ
גּוֹים֣אֲשֶׁ ר-שָׁ ְמעֵ֥ ֶ ָֽ
ֶ֖ה֣כּא֣ישׁ֣אֶ ָח֑ד֣֣֣֣֣֣֣֣וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣הַ ֔
ְ
במדבר שלח יד,טו :וְ המַ ָתֵּ֛ה֣אֶ ת-הָ ָעֵ֥ם֣הַ זֶּ
'֣להָ ביא֣אֶ ת-הָ ָע ֣ם֣הַ ֔ ֶזּה֣אֶ ל-הָ ָא ֶֶ֖רץ֣אֲשֶׁ ר-נ ְשׁ ַבּ֣ע֣לָ ֶה֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣וַיּשְׁ֣חָ טֶ֖ם֣בַּ מּ ְד ָ ָֽבּר׃ ֣
ת֣ה ְ
֗
י֣יְכלֶ
במדבר שלח יד,טז :מבּ ְל ֞תּ ֣
ת֣ה'֣ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל ,כאן עלול לגרום לעמים להסיק
֗
י֣יְכלֶ
(במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּ ֣
י֣יְכלֶ ת֣וגו'  -לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים ,ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד
מסקנה לא נכונה כפ'[רש"י] (במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּ ֣

מלכים  -זאת יאמרו על יושבי הארץ הזאת( :במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּי֣יְ ֣כלֶ ת֣  -מתוך שלא היה יכולת בידו להביאם שחטם:

י֣יְכלֶ ת֣מהבורא ,בפסוק (במ' שלח יד,יד) אַ ָתּ֣ה֣ה֣֗' – מונח רביע,
ת֣ה'֣ -מונח רביע ,כעין הרחקת עצם הבטוי (במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּ ֣
֗
יְ ֣כלֶ
ת"א ות"י שכינת יקרך יי ויקרך זה כסא כבוד-מרכבה של ארבע צדדים ,ארבע חיות ,כמו כן רבוי של יותר מארבע אלו  31מלכי כנען.
ת֣ה'  -מבלתי יכול ה' מבעי לי' (היה לו לכתוב) ,א"ר אלעזר ,אמר משה לפני הקדוש ברוך
֗
[תורה תמימה] (במ' שלח יד,טז) מבּ ְל ֞תּי֣יְ ֣כלֶ
הוא ,רבש"ע ,עכשיו יאמרו אומות העולם ,תשש כחו כנקבה ואינו יכול להצילח) [ברכות ל"ב א']:
[תורה תמימה הערה ח] ענין התשת כחו כביכול כתב הרי"ף בחידושי ע"י ע"פ מ"ש באגדות על הפ' (דב' הא' לב,יח) צ֥ ּור יְׁלָׁדְָׁך֖ ֑תשִּי

בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מתישין כח של מעלה כביכול במעשיהם הרעים ,עכ"ל ,ויש להוסיף באור לפי"ז בלשון
עכשיו יאמרו ובלשון תשש כחו כנקבה ,למה דוקא עכשיו וכנקבה ,משום דידוע שעד ענין מרגלים הכעיסו ישראל כמה פעמים את
הקדוש ברוך הוא וכדכתיב כאן בענין (במ' שלח יד,כב) וי ְׁנּס֣ ּו אתִּ֗ י ָ֚זה ֣עשר ְׁפ ָׁע ִּ֔מים ,וא"כ אחרי אשר בכל פעם ופעם הותש הכח ,א"כ
עכשיו במעשה מרגלים שכבר קדמו לה הרבה ענינים בודאי עתה הותש הכח כנקבה .ומה שאמר משה (יד,טו) וְ המַ ָתֵּ֛ה֣אֶ ת-הָ ָעֵ֥ם֣הַ זֶּ ֶ֖ה֣
ְכּא֣ישׁ֣אֶ ָח ֑ד ,תמהו המפרשים על לשון מליצה זו ,כי לפי"ז יתבאר דמיתת א֣ישׁ֣אֶ֣ ָח ֑ד כמו דבר נקל הוא חלילה לפני הקדוש ברוך
הוא ,ובאמת הלא דבר ידוע הוא בגודל מעלת קיום נפש אחת מישראל וגודל העונש מאבידתה ,ולא יתכן שימליץ משה מליצה קשה
כזו .ויש לפרש הענין ע"ד הדרש ע"פ מ"ש ב[-יומא פ"ו ב'] [לפי גירסת הרי"ף שם] ,תניא ,עבר אדם עבירה ,פעם ראשונה מוחלין לו,
ל־אל פע ֲ֖מי ִּם שָׁל֣ ֹוש עִּם־גָׁ ֽבר :ופריך והתניא שלישית
שניה מוחלין לו ,שלישית אין מוחלין לו ,שנאמר (איוב לג,כט) הן־כָׁל־ ָ֭ ֵאלה יִּפְׁע ֵ ֑
מוחלין לו רביעית אין מוחלין ,ומשני ,לא קשיא ,הא ביחיד הא בצבור ,ע"כ ,ור"ל ביחיד מוחלין רק שני פעמים ולצבור מוחלין שלש
פעמים ,והנה בר"פ (קרח טז,ד) כתב רש"י בשם מדרשים דבמעשה זו דמרגלים היה סרחונם השלישי של ישראל שהיה משה מבקש
רחמים עליהם להעביר רוע הגזירה ולמחול להם ,ראשונה בעגל ושניה במתאוננים (פ' בהעלתך) ושלישית במרגלים ,והנה אם היה
ענין כזה דמרגלים בי חיד שוב לא היו מוחלין לו ,משא"כ אם בצבור ,וזה טען משה ,כי אם לא ימחול להם עתה בפעם הג' הלא ידון
ֶ֖ה֣כּא֣ישׁ֣אֶ ָח֑ד ,כלומר שתדונם כדין היחיד .ובעקר טעם הדרשה י"ל דהכונה
ְ
אותם כיחיד ,וזהו שאמר (יד,טו) וְ המַ ָתֵּ֛ה֣אֶ ת-הָ ָעֵ֥ם֣הַ זֶּ
היא ,דאי אפשר לומר ש-יְ ֣כלֶ ת֣הוא שם דבר דא"כ הול"ל מאין יכלת כמו (איכה ג,מט) מֵאֵ ֥ין ֲה ֻפגֹֽות :ואחרי דכתב מבּ ְל ֞תּי֣(הבא תמיד
לפני המקור על שם הפועל) ,הלא היה ראוי לבא מבלתי יכול ד' ,ולכן דריש דהאי יְ ֣כלֶ ת֣היא בינוני נקבה וכמו יכולת בפת"ח:
ל־אל פע ֲ֖מי ִּם שָׁל֣ ֹוש עִּם־גָׁ ֽבר :פע ֲ֖מי ִּם – טפחא בתפקיד שנוי ,אפשר שמרמז שיש לדרוש שנוי בלשון
(איוב לג,כט) הן־כָׁל־ ָ֭ ֵאלה יִּפְׁע ֵ ֑
יחיד עִּם־גָׁ ֽבר  .השנוי מרומז בטעם עִּם־גָׁ ֽבר  -מקף כבורר בין יחיד ובין צבור ,שָׁל֣ ֹוש – מרכא כרבוי ,עִּם־גָׁ ֽבר – סלוק .סה"כ רבוי
מצבי הגבלות .ביחיד מגביל מחילה לפעמיים ,בצבור מגביל מחילה לשלוש פעמים.
ֶ֖ה֣כּא֣ישׁ֣אֶ ָח ֑ד – לפי הסבר [תו"ת (יד,טז) הערה ח] מוצע לומר כי טעם טפחא במלת הַ זֶּ ֶ֖ה בתפקיד
ְ
(יד,טו) וְ המַ ָתֵּ֛ה֣אֶ ת-הָ ָעֵ֥ם֣הַ זֶּ
כפותח פתח להתאפיין מהכתוב אחריו ְכּא֣ישׁ֣אֶ ָח ֑ד כלומר שתדונם כדין היחיד .מתי תדונם כיחידים ומתי כצבור או ציבורים?
(במ' שלח יד,טו) אֶ ת-הָ ָעֵ֥ם – מקף כבורר בין משמע העם כיחידים ובין משמע כציבור או ציבורים.
ולפי כך יובן (במ' שלח יד,טו) וְ המַ ָתֵּ֛ה֣אֶ ת-הָ עָ ֵ֥ם֣הַ זֶּ ֶ֖ה  -תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן קבוצת פרטים
אלו יחידים או צבור או ציבורים .ושעל חלק מפרטיה לא חל ענין או הלכה מסוימת .ביחידים לא חל מחילה שלישית ,בצבור לא חל
מחילה רביעית .הנאמר עד כאן משלב הכתוב האחרון עם טעם טפחא שלפניו ,וזה לחומרה .אבל תבנית הטעמים של (יד,טו) ְכּא֣ישׁ֣
אֶ ָח ֑ד – מונח מרבה אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות ,מלמד שחלק מהעם אינו כלול ב(-במ' שלח יד,כב) וי ְׁנּס֣ ּו אתִּ֗ י ָ֚זה ֣עשר ְׁפ ָׁע ִּ֔מים וגם
ל־א֑ל פע ֲ֖מי ִּם שָׁל֣ ֹוש עִּם־גָׁ ֽבר :המיתה מוגבלת לאלו המנסים את ה'.
אינו ב(-איוב לג,כט) הן־כָׁל־ ָ֭ ֵאלה יִּפְׁע ֵ
מאמר כ :אלו קרבנות חייבים בנסכים ואלו פטורים – נחלת יעקב ,תבניות הטעמים טט

עיין [רמב"ם מעשה הקרבנות פ"ב ה"א] – היין והסולת שמביאין עם הקרבן הן הנקראין נסכים .וב[-הל' ב'] כתב "אין טעון נסכים אלא
עולת בהמה והשלמים בלבד בין היו קרבן ציבור או קרבן יחיד ,אף כבש יולדת ואילו של כהן גדול הואיל והן עולות טעונים נסכים
(צ"ע מה החידוש בכבש יולדת עשירה ,ובאילו של כ"ג?) אך העוף והאשמות והחטאות אין מביאין עמהן נסכים חוץ מחטאת מצורע
ואשמו שנתפרשו נסכיהם בתורה.
אמר :מופע נ"ה של כתוב זה
המקור לדין נסכים עם הקרבנות נאמר במדבר שלח טו א-ח( :א)֣וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
תן֣לָ ֶ ָֽכם:
יכם֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אֲנֶ֖י֣נ ֵ֥
֣מֹושׁ ֣בת ֔ ֶ
ְ
תּ֣אֲל ֶה ֑ם֣כּ֣י֣תָ ֗באוּ֣אֶ ל־אֶ ֶרץ
ל־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖
ְ
(ב)֣דּבּר֣אֶ
ַ

ָֽה'֣מן־הַ בָּ ָ ֶ֖קר֣אֵ֥ ֹו֣מן־הַ ָֽצּאן:
֣ל ֔
יחחַ ַ
יכ ֑ם֣לַ עֲשֹׂ֣֞ות֣ר֤יחַ ֣נ ֨
ֹו֣בּמעֲד ֶ
בה֣אֶ֖ ְ
ח֣לפַ לּא־ ֶנ ֶדר֣אֵ֥ ֹו֣בנְ ָד ָ֔
ְ
֤ה֣לָֽה'֣ע ָל ֣ה֣אֹו־ ֶז֔בַ
יתם֣א ֶשּׁ ַ
(ג)֣ ַועֲשׂ ֨ ֶ

ין֣שׁמֶ ן:
֣סלֶ ת֣עשָּׂ ֔רֹון֣בָּ ֕לוּל֣בּ ְרבעֵ֥ית֣הַ ֶ֖ה ָ ָֽ
ֶֹ֖ו֣לה֑ '֣מנְ חָ ה ֣
(ד)֣וְ הקְ ֵ֛ריב֣הַ מַּ קְ ֵ֥ריב֣קָ ְרבָּ נ ַ ָֽ

חד:
֣רביע֣ית֣הַ ֔הין֣תַּ ע ֲֶשֵׂ֥ה֣עַ ל־הָ ע ָלֶ֖ה֣א֣ ֹו֣לַ זָּ֣ ֑בַ ח֣לַ ֶכֶּ֖בֶ שׂ֣הָ אֶ ָ ָֽ
(ה)֣וְ יַ ָֽ֤֖ין֣לַ ֶנּסֶ ְך ְ
ֵ֥ית֣ה ָֽה ין :
ַ
ן֣שׁ ל שׁ
שּׁ ֶמ ְ
ֵ֥ה֣ב ֶ ֶ֖
לוּל ַ
ת֣שׁ ֣נ י֣ע ְֶשׂ ר ֑נים֣ ְבּ ָ
֣ס ֶל ְ
מנ ָ֔ח ה ֶ֖
ֹו֣ל ַאי ל֣ ַתּע ֲֶשׂ֣ה֣ ְ
֣א ָ
(ו) ֤
֣ל ָֽה ' :
יח ַח ַ
יח ־נ ֶ֖
ן֣תּ ְק ֵ֥ריב֣ ָֽר ַ
֣ית֣ה ֑הי ַ
ַ
ְך֣שׁ ל שׁ
ְ
ן֣לנּ ֶֶ֖ס
֣ו ֵַֽ֥יי ַ ֶ
(ז) ְ ַ
ים֣ל ָֽה ':
ַָֽ
ֹו־שׁ ָל ֶ֖מ
ַֽד ר֣ ָֽא ְ
־נ ֶ
ח֣ל ַפ לּא ֶ ֵ֥
בּ ֶ֖ק ר ֣ע ָל֣ה֣אֹו ־זָ ַ֑ב ְ
י־תע ֲֶשֵׂ֥ה֣ ֶבן־ ָ ָ
(ח)֣ ָֽוכ ַ
ְ
י֣ה ָֽהי ן :
שּׁ ֶמ ן֣ חֲ ֵ֥צ ַ
ֹלשׁ֣ה ֣ע ְֶשׂ רנ֑ים֣ ָבּ ֵ֥לוּל֣ ַבּ ֶ ֶ֖
ת֣שׁ ָ
ה֣ס ֶל ְ
מנ ָ֔ח ֶ֖
ן־ה ָבּ ָק ר֣ ְ
(ט)֣ו ה ְק ֤ריב֣עַל־ ֶבּ ַ
ְ
֣ל ָֽה ' :
יח ַח ַ
יח ־נ ֶ֖
ֵ֥ה֣ר ַ
י֣ה ֑הי ן֣א שּׁ ָֽ
יב֣ל ֶ֖נּ ֶס ְך֣ חֲ ֣צ ַ
ֶַ
֣ו ֵַֽ֛יין֣ ַתּ ְק ֵ֥ר
(י) ְ ַ

הר֣:ס
ֶ֖ן֣וטָ ָֽ
ֵ֛יו֣הכּה ְ
ַ
ה֣וכ ֶפֵּ֥ר֣עָ ָל
ֶ֖ה֣המּזְ בּ ָ֑ח ְ
ַ
ת־המּנְ ָח
ַ
ֵ֥ה֣ואֶ
ת־הע ָל ְ
ָ
ֹ֧ה֣הכּהֵ֛ן֣אֶ
ַ
ויקרא מצרע יד,כ ְ :ו ֶהע ֱָל
ימֶ֖ה֣ ְל ַח ָטּ ֑את֣ ְו ַ ָֽאיל־אֶ ָחֵ֥ד֣ ָתּ ֶ֖מים֣ל ְשׁלָ ָֽמים:
ת־שׁנ ָָתֵ֛הּ֣ ְתּמ ָ
ְ
ד֣ ְלעלָ֔ ה֣ ְוכַ ְבשָׂ֨ ה֣אַ ַחֹ֧ת֣ ַבּ
מים ֣אֶ ָח ֣
ן־שׁנ ָ֨תֹו֣ ָת ֤
שׂ ֣֩ ֶבּ ְ
ה'֣כֶּ ֶב ֣
ת־ק ְר ָבּנֹ֣ו֣לַ ֣֡
ָ
ריב֣אֶ
במדבר נשא ו,ידְ :וה ְק ֣֣
יהם:
ֶ֖ם֣ונ ְסכּ ֶ ָֽ
ים֣בּ ָשּׁ ֶ֑מן֣וּמנְ ָח ָת ְ
ַ
ח
ֹות֣משֻׁ ֣
ְ
י֣מצֶּ֖
יק ַ
ן֣וּרק ֵ֥
ת֣בּשֶּׁ֔ ֶמ ְ
לוֹּל ַ
֣בּ ֣
ת֣חֺלּת ְ
ַ
ֹות֣סלֶ
֤
֣ל֣מ ֗צּ
נשא ו,טוְ :ו ַס ַ
ֹו֣ואֶ ת־נ ְס ָֽכֹּו:
֣הכּ ֔הן֣אֶ ת־מנְ ָח ֶ֖ת ְ
ֹות֣ועָ שָׂ ה ַ
ְ
֣ל֣ה ַמּצּ֑
ֶ֖ל֣ס ַ
'֣ע ַ
ל ֔ה ַ
ים֣ ַ ָֽ
ח֣שׁלָ מ ֣
ת־ה ִׁ֜ ַאיל֣ ַיעֲשֶׂ֨ ה֣זֶ ַ֤ב ְ
ָ
במדבר נשא ו,יזְ :ואֶ

במדבר

ח֣ה ְשּׁלָ ָֽמים:
ַ
ר־תּ ַחת֣זֶ ֵַ֥ב
ַ ֶ֖
ל־ה ֔אשׁ֣אֲ֣שֶׁ
ָ
ֹו֣ונ ַָתן֣עַ
֣ראשׁ֣נזְ ֔ר ְ
ת־֣שׂעַ ר ֣
ְ
ֹו֣ולָ ַ֗קח֣אֶ
ת־ראשׁ֣נזְ ֑ר ְ
֣
ח֣א ֶהל֣מֹועֶ֖ד֣אֶ
יר֣פּ ֵַ֛ת ֵ֥
ֶ
֣ח֣הנּ ָ֗ז
ַ
במדבר נשא ו,יחְ :וג ַלּ

ועי' [רמב"ם שם ה"ג] – ומנין שאין מביאין נסכים עם החטאת והאשם שנאמר (במ' שלח טו,ג) ְלפַ לּא־ ֶנ ֶדר֣אֵ֥ ֹו֣בנְ ָד ָ֔בה֣יצאו חטאת
ואשם ובכור ומעשר ופסח (כולם חובה) הואיל ואינן באין בנדר ונדבה אין טעונין נסכים .ומנין להביא שלמי חגיגה ועולת ראיה (אע"פ
יכ ֑ם .ועי' [מהר"י קורקוס] המביא מ[-בבלי מנחות צ] [משנה] כל קרבנות הציבור
ֹו֣בּמעֲד ֶ
שהם חובה) לנסכים שנאמר (במ' שלח טו,ג) אֶ֖ ְ
והיחיד טעונין נסכים חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם ,אלא שחטאתו ואשמו של מצורע טעון נסכים .וב[-גמרא שם]
יכול כל העולה לאישים טעון נסכים אפי' מנחה ת"ל (במ' שלח טו,ג) ע ָל ֣ה ,שלמים מנין ת"ל (במ' שלח טו,ג) ֶז֔בַ ח ,תודה מנין ת"ל (במ' שלח
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

טו,ג) אֹו־ ֶז֔בַ ח .יכול שאני מרבה בכור ת"ל (במ' שלח טו,ג) ְלפַ לּא־ ֶנ ֶדר֣אֵ֥ ֹו֣בנְ ָד ָ֔בה֣יצאו אלו שאין באין לנדר ונדבה אוציא חובות
יכ ֑ם֣כל הבא במועדיכם טעון נסכים.
ֹו֣בּמעֲד ֶ
הבאות מחמת הרגל ברגל ומאי ניהו עולת ראיה ושלמי חגיגה ת"ל (במ' שלח טו,ג) אֶ֖ ְ
יכ ֑ם֣כל הבא במועדיכם טעון נסכים – נאמר לעיל [בבלי מנחות צ] [משנה] כל קרבנות הציבור והיחיד טעונין
(במ' שלח טו,ג) ְבּמעֲד ֶ
נסכים חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם ,זה פשוט שהקבנות הנ"ל גם אם יבואו במועד יהיו פטורים מנסכים כי חז"ל

יכ ֑ם֣מרבה
ֹו֣בּמעֲד ֶ
מרבים לנסכים רק קרבנות הבאים במועד מחמת המועד .אמנם יש להעיר מניין זאת לחז"ל .אולי (במ' שלח טו,ג) אֶ֖ ְ
יכ ֑ם מגביל ללמד שאם יביאו בכור ומעשר ופסח וחטאת ואשם ,במועד לא יהיו
כל הבא במועד ,אפשר כי טעם אתנח במלת ְבּמעֲד ֶ
טעונים נסכים.
יכ ֑ם֣
ֹו֣בּמעֲד ֶ
֤ה֣לָֽה'֣ע ָל ֣ה֣אֹו־ ֶז֔בַ ח֣(סוג הקרבן)֣ ְלפַ לּא־ ֶנ ֶדר֣אֵ֥ ֹו֣בנְ ָד ָ֔בה֣(סוג ההתחייבות שלא בצווי)֣אֶ֖ ְ
יתם֣א ֶשּׁ ַ
(במ' שלח טו,ג) ַועֲשׂ ֨ ֶ
ָֽה'֣מן־הַ בָּ ָ ֶ֖קר֣אֵ֥ ֹו֣מן־הַ ָֽצּאן:
֣ל ֔
ֲשֹׂות֣ר֤יחַ ֣ני ֨חחַ ַ
(חובה) לַ ע ֞
֗ים֣סלֶ ת֣
֤
ֹלשׁ ֣ה֣עֶ ְשׂרנ
וּשׁ ָ
עוד שם ב[-בבלי מנחות צא,א] אלא שחטאתו ואשמו של מצורע טעון נסכים .מנא הני מילי? דת"ר (וי' מצ' יד,י) ְ
ְׁלּול֣ה
שר ִּ֗נים ֤סלת ִּמנְׁחָׁה ב ָׁ
ְֹׁלשה ע ְׁ
ְׁשה ַאח֛ת בת־ ְׁ
ה( .הכתוב המלא (וי' מצ' יד,י) ּוביֹ֣ום ה ְׁ
מנְ חָ ֣
ִּימה ּוש ָׁ ֣
שנ ָׁ ָׁ֖תּה תְׁ מ ָׁ ֑
שמִּי ִּ֗ני י ִּק֤ח שְׁנֵ ֽי־ ְׁכ ָׁבשִּים תְׁ מִּי ִּ֔מם וְׁכב ָׁ ֥
ב ֔שמן וְֹׁל֥ ג א ָׁ ֖חד ָׁשֽמן ,):במנחה הבאה עם הזבח הכתוב מדבר ,אתה אומר ,במנחה הבאה עם הזבח (רש"י במנחה הבאה עם הזבח  -כלומר
שזקוקה לזבח שקריבה עמו ,).או אינו אלא במנחה הבאה בפני עצמה (רש"י או אינו אלא במנחה הבאה בפני עצמה  -כלומר שהמנחה אינה
זקוקה לזבח אלא מנחה בפני עצמה היא ?).כשהוא אומר( :וי' מצ' יד ,כ) וְ הֶ ע ֱָל ֹ֧ה֣הַ כּהֵ֛ן֣אֶ ת־הָ ע ָלֵ֥ה֣וְ אֶ ת־הַ מּנְ ָחֶ֖ה ,הוי אומר :במנחה
הבאה עם הזבח הכתוב מדבר;
ויש להבין מה הגלוי בפסוק שהמנחה באה עם הזבח ולא בפני עצמה .כי לכאורה השאלה במקומה עומדת .ויש לבאר
(וי' מצ' יד,כ) וְ הֶ ע ֱָל ֹ֧ה֣הַ כּהֵ֛ן֣אֶ ת־הָ ע ָלֵ֥ה֣וְ אֶ ת־הַ מּנְ ָחֶ֖ה – דרגא תביר מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים מצטרפים( ,הלכה א)
כאן במנחה הבאה עם הזבח הכתוב מדבר
(וי' מצ' יד,כ) הַ כּהֵ֛ן֣אֶ ת־הָ ע ָלֵ֥ה֣וְ אֶ ת־הַ מּנְ ָחֶ֖ה – תביר מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב שעל חלקם לא
חלה (הלכה ב) .ראה הסבר בפר' טהרת מצורע.
֣רביע֣ית֣הַ ֔הין֣תַּ ע ֲֶשֵׂ֥ה֣עַ ל־הָ ע ָלֶ֖ה֣א֣ ֹו֣
המשך [בבלי מנחות צא,א] ועדיין איני יודע אם טעון נסכים ת"ל (במ' שלח טו,ה) וְ יַ ָֽ֤֖ין֣לַ ֶנּסֶ ְך ְ

לַ זָּ ֑בַ ח֣לַ ֶכֶּ֖בֶ שׂ֣הָ אֶ ָ ָֽחד( :שלח טו,ה) ע ָלֶ֖ה זו עולת מצורע( .שלח טו,ה) זָּ ֑בַ ח֣זו חטאת מצורע (שלח טו,ה) א֣ ֹו֣לַ זָּ ֑בַ ח֣זה אשם מצורע .ותיפוק
ליה תרוייהו מ(-שלח טו,ה) זָּ ֑בַ ח[ ,בבלי מנחות צא,ב] דאמר מר :חטאת ואשם מנין? תלמוד לומר( :במ' נשא ו,יח) זֶ ֵ֥בַ ח!

ר־תחת
ת־ראש נִּז ְׁ֑רֹו ְׁול ָׁ֗קח את־שְׁער ֣ראש נִּזְׁר֔ ֹו ְׁונָׁתן על־ ָׁה ֵ֔אש אֲש ֖
מֹועד א ֣
(רש"י דאמר מר  -גבי נזיר (במ' נשא ו,יח) ְׁוג ִּ֣לח הנָׁ ִּ֗זיר פ֛תח ֥אהל ֵ ֖
שלָׁמִּ ֽים תחת הדוד של חטאת ואשם מנין ת"ל (במ' נשא ו,יח) ֶז ֵ֥בַ ח( ).מלת ֶז ֵ֥בַ ח אצל נזיר כוללת
ר־תחת ז֥בח ה ְׁ
ז֥בח ה ְׁ
שלָׁמִּ ֽים :אין לי אלא אֲש ֖
חטאת ואשם והעיר רש"י שהחטאת בנזיר טהור והאשם בנזיר טמא) ֶז ֵ֥בַ ח֣– מרכא בתפקיד רבוי חטאת ואשם ,בלי קשר לסלוק.
המשך [בבלי מנחות צא,א] הני מילי היכא דתרוייהו כי הדדי נינהו (כגון שחטאת ואשם של נזיר מכפרים) ,אבל היכא דאשם להכשיר

וחטאת לכפר (כשל מצורע) ,בעינן תרי קראי( .שלח טו,ה) זָּ ֑בַ ח  -זו חטאת מצורע .ואימא :זו חטאת ואשם דנזיר! לא סלקא דעתך,
יהם  -בעולתו ובשלמיו (של נזיר) הכתוב מדבר; אתה אומר :בעולתו ובשלמיו ,או אינו אלא
תם֣וְ נ ְסכּ ֶ ָֽ
דתניא( :במ' נשא ו,טו)֣וּמנְ חָ ָ ֶ֖
ים  ...ו -מנְ חָ תֶ֖ ֹו  ...וְ֣...נ ְס ָֽכֹּו ,איל בכלל (שלמים) היה (שמביאים עמם מנחה
ח֣שׁלָ מ ֣
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
אפילו חטאת? ת"ל( :במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת־הָ ִַׁ֜איל֣ ַיע ֨ ֶ
ונסך) ,ולמה יצא (שפרט בו מנחה ונסך)? להקיש אליו ,מה איל מיוחד (שאם לא של נזיר הרי) בא בנדר ונדבה ,אף כל בא בנדר ונדבה.
מ(-במ' נשא ו,יד) למדנו כי נזיר מביא כבש לעולה ,כבשה לחטאת ,איל לשלמים.
יהם – סלוק מגביל את הנסך .לאיזה קרבנות מגביל?
(במ' נשא ו,טו) וְ נ ְסכּ ֶ ָֽ
מ(-במ' נשא ו,טו) למדנו כי נזיר מביא מנחה ונסכים .מ(-במ' נשא ו,יז) למדנו ש-הָ ִַׁ֜איל לשלמים יצא מן הכלל ,היינו שמפורט בו הבאת
מנחה ונסך ללמד שהמנחה והנסכים הכתובים לפניו ב(-במ' נשא ו,טו) הם לא כמו במצורע (שמביא מנחה ונסך על חטאתו) אלא מרבה
רק את העולה של הנזיר למנחה ונסך ,והגבלת הנסכים רק לשלמים ועולה ללא חטאת הנזיר הטהור ולא אשם של הנזיר הטמא (ומהם
יהם כמגביל לאלו קרבנות.
לומדים לחטאת ואשם אחרים פרט לחטאת מצורע) נתמך גם בטעם סלוק של (במ' נשא ו,טו) וְ נ ְסכּ ֶ ָֽ
פסקא ב'
קרבן עולה מוזכר בתורה פעמים רבות ללא איזכור הבאת מנחה ונסך עמו .יש עולות חובה ויש עולות הבאים בנדר או בנדבה.
קרבן שלמים מוזכר בתורה פעמים רבות ללא איזכור הבאת מנחה ונסך עמו .קרבן שלמים בא בדרך כלל בנדר או בנדבה.
יהם  .כל הלכות הנסכים לכל הקרבנות
תם֣וְ נ ְסכּ ֶ ָֽ
הנזיר הטהור מביא עולה וחטאת ואיל שלמים ונאמר בסיום הכתוב במ' נשא ו,טו)֣וּמנְ חָ֣ ָ ֶ֖
נלמדים מ(-במדבר שלח טו א -ח) .
יהם (לכאורה זה נאמר על שלשה קרבנות נזיר טהור הנמנים ב(-ו,יד) .אך הספרי
תם֣וְ נ ְסכּ ֶ ָֽ
ועיין [ספרי נשא פיסקא לד] (במ' נשא ו,טו)֣וּמנְ חָ ָ ֶ֖

מסייג שזה רק) לעולה ולשלמים (ומיד שואל) או אף לחטאת (של נזיר טהור) ולאשם (של נזיר שנטמא) (היינו כשאלתנו) והדין נותן (הנמקת
מנחה ונסך לחטאת) הואיל ומצורע מגלח ומביא קרבן ,ונזיר מגלח ומביא קרבן ומה מצורע חטאתו ואשמו טעונים נסכים אף הנזיר יהיה
ֶ֖ל֣ס֣ל֣הַ מַּ צּ֑ ֹות ְׁו ָׁעשָׁה הכ ֵ֔הן את־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו
ָֽה'֣עַ ַ
֣ל ֔
ח֣שׁלָ מים ַ
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
א יל֣ ַיע ֨ ֶ
חטאתו ואשמו טעונים נסכים ת"ל (במ' נשא ו,יז) וְ אֶ ת־הָ ִַׁ֣֜
וְׁאת־נִּ ְׁסכֹֽו( :כאן הספרי משתמש במידה ח' מי"ג מידות של ר' ישמעאל) (ו,יז) ִַׁ֜איל היה בכלל (פי' בכלל קרבנות הנזיר הכתוב (במ' נשא ו,טו) ּו ִּמנְׁח ָׁ ָׁ֖תם
ְׁונִּ ְׁסכֵיהֽם שזה לכאורה על עולה חטאת ואיל השלמים של הנזיר ,והוסיף פרוט) (ו,יז) וְ עָשָׂ ה֣הַ כּ ֔הן֣אֶ ת־מנְ חָ תֶ֖ ֹו֣וְ אֶ ת־נ ְס ָֽכֹּו :יצא (ה)מוצא
מהכלל (זה איל השלמים של הנזיר שהוא חובה) ולימד על הכלל (של שלשת קרבנות הנזיר) – מה איל (שלמים של נזיר שסוגו יכול לבוא בנדר
ָֽה') ש(סוגו יכול לבוא) בא בנדר ונדבה טעון נסכים ,כך כל הבא (משלישית
֣ל ֔
ח֣שׁלָ מים ַ
ְ
ֲשׂה֣זֶ ֤בַ
ובנדבה) מיוחד (בכתוב (ו,יז) וְ אֶ ת־הָ ִַׁ֜איל֣ ַיע ֨ ֶ
קרבנות נזיר טהור והוסף עליו אשם של נזיר טמא שיכול לבוא) בנדר ונדבה (שזה רק עולה בנוסף לאיל שלמים של הנזיר הטהור) טעון נסכים .יצאו
חטאת ואשם שאינם באים בנדר ונדבה שלא יטענו נסכים (שזה ממעט את חטאת הנזיר הטהור ואשם הנזיר הטמא)(.עד כאן למדנו לפי מידה ח'

מי"ג מידות של ר' ישמעאל של יצא מן הכלל לא ללמד לא על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא)

(אלא דא"כ קשה למה מפרטת התורה) (המשך הספרי) (במ' נשא ו,יז) ְׁו ָׁעשָׁה הכ ֵ֔הן את־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו וְׁאת־נִּ ְׁסכֹֽו( :ומבאר הספרי) מפני שהיה בכלל ,יצא
שה הכ ֵ֔הן את־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו וְׁאת־נ ִּ ְׁסכֹֽו :החזירו בפירוש אל הכלל כדרך הלימוד של מידה
לידון בלחם ,החזירו הכתוב לכללו( .הכתוב (במ' נשא ו,יז) ְׁו ָׁע ָׁ

י"ג של ר' ישמעאל (שהיא דהוי דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש ואי אתה יכול להחזירו לכללו בפירוש עד שיחזירנו הכתוב
במפורש) .והיינו שעם איל נזיר מביאים גם לחם שהוא חלות ורקיקי מצות וזה דבר שיצא לידון בדבר חדש ולכן היה עולה על הדעת שלא יביא בכלל
מנחה ונסכים ,לכן החזירו הכתוב בפירוש באומרו )((ו,יז) ְׁו ָׁעשָׁה הכ ֵ֔הן את־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו וְׁאת־נִּ ְׁסכֹֽו):
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יכ ֑ם ,מנין
ועיין [עמק הנצי"ב] שהקשה א"כ תודה דבעי לחם ושני כבשי עצרת שבאים עם הלחם ויצאו מכלל (במ' שלח טו,ג) ְבּמעֲד ֶ
דבעי נסכים ,ותירץ דכולהו נפקי משלמי נזיר אע"ג דכבשי עצרת קרבן ציבור קא יליף שפיר מקרבן יחיד דגילוי מלתא בעלמא הוא.

מוצא הסבר לדברי [עמק הנצי"ב] על גלוי מלתא בעלמא הוא שמאיל שלמים של נזיר נלמד במידה ח' מי"ג מידות לכלל הקרבנות ובתוכן
קרבנות שיצאו לידון בדבר חדש כמו לחם שבא עמם.
ִּימה לְׁח ָׁ ֑טאת
ַאחת בת־ ְׁ
שנ ָׁ֨תֹו תָׁ ִּמ֤ים אחָׁד לְׁע ָׁ֔לה וְׁכ ְׁב ֨ ָׁ
במדבר נשא ו,ידְׁ :ו ִּהק ִּ ְׁ֣ריב את־ ָׁק ְׁר ָׁבנֹ֣ו לה֡ ' כבש בן־ ְׁ
שנ ָָׁׁתּ֛ה תְׁ מ ָׁ ֖
שה ֧
שלָׁמִּ ֽים :במאמר זה פסוק זה בא להציג את הקרבנות אליהם מתיחס הפסוק הבא.
וְׁאֽי ִּל־א ָׁח֥ד תָׁ ִּ ֖מים ִּל ְׁ
ִּיקי מצ֖ ֹות ְׁמש ִּ ֻ֣חים ב ָׁ ֑שמן ּו ִּמנְׁח ָׁ ָׁ֖תם ְׁונִּ ְׁסכֵיהֽם
במדבר נשא ו,טו :ו ְׁ֣סל מ ֗צֹות ֤סלת חלת בְׁלּוֹל֣ ת ב ֔שמן ְׁ
ּורק ֵ ֥
ש ָׁלמִּים ל ֽ֔ה' ֖על ֣סל המ ֑צֹות ְׁו ָׁעשָׁה הכ ֵ֔הן את־ ִּמנְׁח ָׁ֖תֹו וְׁאת־נִּ ְׁסכֹֽו:
(במ' נשא ו,יז) וְׁאת־ה ַָּׁ֜אי ִּל יע ֲ֨שה ז֤בח ְׁ
קרבנות נזיר מלמדים למקומות אחדים בתורה ובתורה שבעל-פה .תבנית הטעמים (ו,יד) מונח מונח פזר מעבירה אחדים מקרבנות נזיר
למקומות אחרים בתורה ובתורה שבעל-פה .מהדיון כאן לוקח את הרעיון של איל השלמים הבא עם הלחם ומנחה ונסכים ומעבירו לקרבנות
אחרים בתורה הבא ים עם לחם ואלו תודה ושלמי (כבשי) עצרת שמביאים שבאים עם לחם ומביאים עמם מנחה ונסכים.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

במדבר קרח טז,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)
5.9
מאמר א :בנושא כ"ד מתנות כהונה
5.9.1
ם־שׂ֑ה֣וְ נָתַ ֣ן֣לַ כּ ֔הן֣הַ זְּ ֵ֥ר עַ֣֣וְ הַ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣ ְוהַ קּ ָ ָֽבה:
ֶ
חי֣הַ זֶּ ֶ֖בַ֣ח֣אם־שׁ֣ ֹור֣א
הנִׁ֜ים֣מ ֵ֥א ת֣הָ ֗ ָעם֣מאֵ֛ת֣ז ְב ֵ֥
ה ֣֩מ ְשׁ ֨ ַפּ ט֣הַ כּ ֲ
דברים שפטים יח,ג֣:וְ ֶז֡ה֣ י ְה ֶי ֣
שפָׁ ֽט :פ
ְׁחּו־שחד וי ֖טּו ִּמ ְׁ
שמו"א ח,גְׁ :וֹלֽא־ ָׁהלְׁכ֤ ּו ָׁבנָׁיו בדרכו בִּדְׁ ָׁר ָׁ֔כיו וי ִּ֖טּו ַאח ֵ ֲ֣רי ה ָׁ ֑בצע ו ִּ֨יק ֔
תּים֣
ָך֣נְ תַ ֹ֧
ָֽי־י ְשׂ ָראל֣ ְל ֣
ָך֣אֶ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רת֣ ְתּרוּמ ָת֑י֣ ְלכָ ל־קָ ְדשׁ ֣י֣ ְבנ ֠
ֲר֣ן֣ ַואֲנ֣י֣הנּ ֣ה֣נ ַָת ָֽ֣תּי֣ ְל ֣֔
ה'֣ ֶ ָֽאל־אַ ה ֣
במדבר קרח יח,ח֣:וַיְ ַדבּ ֣ר֣ ֣
ק־עֹולם:
ָ ָֽ
וּלבָ נֶ ֶ֖יָך֣ ְלחָ
ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣ ְ

אתָך ו ְָׁׁראֲָך֖ ְׁושָׁמ֥ח ְׁב ִּלבֹֽו:
ר־אף הַּ֜ ' בְׁמ ֗שה ויאמר ה ֲֹ֨לא ַאה ֲ֤רן ָא ִּחיָך ה ֵל ִּו֔י י ָׁ֕ד ְׁעתִּי כִּ ֽי־דבֵ ֥ר י ְׁד ֵ ֖בר ה֑ ּוא וְׁג֤ם ִּהנֵה־הּוא י ֵצ֣א ִּלק ְָׁׁר ֔
שמות ד,יד :ו ִּי ֽח ֨
הנושא :כ"ד מתנות כהונה.
[פסקא א] ועיין [בבלי חולין קלג,א] דרשו חז"ל מהמלים (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ֣ן֣לַ כּ ֔הן ונתן ולא שיטול מעצמו ועי"ש בגמ' אמר אביי (שהיה
כהן) מריש הווא חטיפנא מתנתא (בתחילה הייתי חוטף מתנות כהונה)  ,אמינא חבובי קא מחביבנא מצוה (אמרתי מחביבות המצוה אני חוטף)
וכיון דשמענא להא (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ֣ן֣ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא (הפסקתי לחטוף) ,מימר אמרי הבו לי (הייתי מבקש שיתנו לו)
וכיון דשמענא להא דתניא (שמ"א ח,ג) וַיּטֶּ֖ וּ֣אַ חֲר֣י֣הַ ָבּ֑צַ ע֣(שנאמר על בני שמואל הנביא)( .ודרש) ר' מאיר אומר בני שמואל שאלו חלקם
בפיהם  -מימר נמי לא אמינא (אמרתי שגם לבקש אסור).
בה:
זְּרעַ֣֣וְ֣הַ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣וְ הַ קּ ָ ָֽ
והנה דרשת חז"ל הוא מהפסוק (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ֣ן֣לַ כּ ֔הן הַ ֵ֥
והרמז לכך בטעמי (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ֣ן֣לַ כּ ֔הן – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים( ,לימוד א) ממלת (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ֣ן֣ולא
שיטול מעצמו( ,לימוד ב) כדרשת ר' מאיר על (שמ"א ח,ג) וַיּטֶּ֖ וּ֣אַ חֲר֣י֣הַ ָבּ֑צַ ע֣שלא ישאל בפיו.
וזה לשון ה[-רמב"ם הלכות בכורים פ"ט,הכ"ב] (לימוד א) לא יחטוף הכהן מתנותיו (לימוד ב) ולא ישאל בפיו אלא אם נתנו בכבוד ,נוטל.

נאמר על זרוע לחיים וקיבה למדו מכאן הלכה לכל כ"ד מתנות כהונה כדברי הרמב"ם "לא יחטוף

[פסקא ב] ואף שפסוק (דב' שפ' יח,ג)
הכהן מתנותיו" .נבאר ע"פ המהלך הבא.

תּים֣ ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣
ָך֣נְ תַ ֹ֧
ָֽי־י ְשׂ ָראל֣ ְל ֣
ָך֣אֶ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רת֣ ְתּרוּמ ָת֑י֣ ְלכָ ל־קָ ְדשׁ֣י֣ ְבנ ֠
ה'֣ ֶ ָֽאל־אַ הֲר֣ן֣ ַואֲנ֣י֣הנּ ֣ה֣נ ַָת ָֽ֣תּי֣ ְל ֣֔
(במ' קרח יח,ח)֣וַיְ ַדבּ֣ר֣ ֣
ק־עֹולָֽם :מ[-תוספתא מסכת חלה פ"ב ה"ז] וגמ' [בבלי בבא קמא קי,ב] וגמ' [בבלי חולין קלג,ב] ומעיון ב[-רש"י בבא
ָ
וּלבָ נֶ ֶ֖יָך֣ ְלחָ
ְ

קמא שם ,חולין שם] עולה שהפסוק הנ"ל הינו כלל .טט :הפסוק פותח נושא מתנות כהונה ,ומתנות כהונה נדרשות במדת כלל ופרט וכלל
המרומז בתבנית הטעמים של (דב' שפ' יח,ג) מ ְשׁ ֨ ַפּט֣הַ כּהֲנִׁ֜ים֣– קדמא ואזלא.
והפסוקים בהמשך (במדבר קרח יח ט  -יח) הנם פרט בהם מפרטת התורה את מרבית מתנות הכהונה.

מלַ ח֣
ית ֣֩ ֶ֣֨
ק־עֹול ֑ם֣ ְבּר ֣
ָ
וּלבָ נֶ ֹ֧יָך֣וְ ל ְבנ ֶתֵ֛יָך֣א ְתָּךֶ֖֣֣ ְלחָ
ָֽה'֣נ ַָת ָֽ֣תּי֣ ְלָך֣֣֗ ְ
ל֣ ַל ֣
ֲשׁר֣י ֵָ֥רימוּ֣ ְבנָֽי־י ְשׂ ָרא ֣
רוּמת֣הַ קֳּ ָד ֗שׁים֣א ֨ ֶ
(במ' קרח יח,יט) ֣כּל׀֣ ְתּ ֣
וּלז ְַרעֲָךֵ֥֣֣א ָ ָֽתְּך - :הריהו כלל סוגר
ה'֣ ְלָךֶ֖֣֣ ְ
וא֣ל ְפנ ֣י֣ ֣֔
עֹולֵ֥ם֣ה ֣
ָ

וזה לשון גמ' [בבלי בבא קמא קי,ב] עשרים וארבע מתנות כהונה נתנו לאהרון ולבניו ,וכולן ניתנו בכלל ופרט וכלל וברית מלח .כל
המקיימן – כאילו מקיים כלל ופרט וכלל וברית מלח ,כל העובר עליהם כאלו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח .ופירש [רש"י
בבלי חולין קלג,ב] כאילו קיים כללות ופרטות שבתורה וברית מלח של קרבנות .ולפני-כן כתב [רש"י שם] כשם שברית מלח אינה
שובתת כך זו לא תשבות.

ָך֣
ָֽי־י ְשׂ ָראל֣ ְל ֣
ָך֣אֶ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רת֣ ְתּרוּמ ָת֑י֣ ְלכָ ל־קָ ְדשׁ ֣י֣ ְבנ ֠
ה'֣ ֶ ָֽאל־אַ הֲר֣ן֣ ַואֲנ֣י֣ה֣נּ ֣ה֣נ ַָת ָֽ֣תּי֣ ְל ֣֔
[פסקא ג] במדבר קרח יח,ח֣:וַיְ ַדבּ ֣ר֣ ֣
ק־עֹולם:
ָ ָֽ
וּלבָ נֶ ֶ֖יָך֣ ְלחָ
תּים֣ ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣ ְ
נְ תַ ֹ֧

אתָך ו ְָׁׁראֲָך֖ וְׁשָׁמ֥ח
ָך – בשמחה ,לשון שמחה הוא זה כמו (שמות ד,יד) וְׁג֤ם ִּהנֵה־הּוא י ֵצ֣א ִּל ְׁק ָׁר ֔
ועיין [רש"י] (במ' קרח יח,ח) ַואֲנ֣י֣הנּ ֣ה֣נ ַָת ָֽ֣תּי֣ ְל ֣֔
ְׁב ִּלבֹֽו :והנראה שטעם דרשה זאת נלמד מהמילה (במ' קרח יח,ח) הנּ ֣ה֣ שהיה יכול הכתוב לומר ואני נתתי לך את משמרת תרומותי .ומלשון
אתָך ו ְָׁׁראֲָך֖ וְׁשָׁמ֥ח ְׁב ִּלבֹֽו :דגם שם
התורה "הנה" דרשו חז"ל לשון שמחה ונסמך על הפסוק שנאמר באהרן (שמות ד,יד) ו ְׁ֤גם ִּהנ ֵה־הּוא י ֵצ֣א ִּל ְׁק ָׁר ֔
אתָך ו ְָׁׁראֲָך֖ ְׁושָׁמ֥ח ְׁב ִּלבֹֽו :ומאומרו (שמות ד,יד) וְׁג֤ם ִּהנֵה־הּוא דרשו
המילה "הנה" היא יתרה ,שהיה יכול לומר (שמות ד,יד) וְׁג֤ם  ...הּוא י ֵצ֣א ִּלקְׁרָׁ ֔
חז"ל לשון שמחה.
ק־עֹולָֽם :פי'[רש"י] (במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣לגדולה
ָ
וּלבָ נֶ ֶ֖יָך֣ ְלחָ
תּים֣ ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣ ְ
ָך֣נְ תַ ֹ֧
[פסקא ד] דרך הסבר של טט( :במ' קרח יח,ח) ְל ֣
ָך – קדמא ,בתפקיד לכתחילה
תּים֣ ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣ ( -במ' קרח יח,ח) ְל ֣
ָך֣נְ תַ ֹ֧
(לשון רש"י מ"הספרי") ומעיון בטעמי המילים (במ' קרח יח,ח) ְל ֣
תאכלו למשחה – ככתב [רמב"ם הלכות בכורים פ"ט,הכ"ב] אכילה של גדולה ,דרך מלכים ושרים,
וּלבָ נֶ ֶ֖יָך – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה .כאן
תּים֣ ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣ ְ
ָך֣נְ תַ ֹ֧
(במ' קרח יח,ח) ְל ֣
אכילת "זרוע לחיים וקיבה" בדרך מלכים ושרים .ועיין [בבלי חולין קלב,ב] אמר רב חסדא מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי ואין

נאכלות אלא בחרדל .מאי טעמא אמר קרא (במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣לגדולה ,כדרך שהמלכים אוכלים.

ק־עֹולָֽם – סלוק כמגביל שמתנות כהונה יאכלו רק בדרך של (במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה – פירוש גדולה.
ָ
ְלחָ
דרך הסבר של הרב נח"י :נראה שהדרשה (במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣פירוש לגדולה ,מלמדנו לא לאכול מאכל בן דרוסאי שזה הרי דרך
הליסטים לאכול בחטף ,אלא לאכול כדרך המלכים אכילה חשובה.
ועיין [תוספות חולין קלב,ב] דבור המתחיל :אין נאכלים אלא צלי המביא דרשה מ[-בבלי זבחים צ,ב] ושם איתא ובכולן רשאין הכהנים
לשנות באכילתן לאוכלן צלויין שלוקין ומבושלים ,ואמר בגמ' [בבלי זבחים צ,ב] טעמא משום דכתיב בהו (במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣
פירוש לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים .הסבר הרב נח"י :נמצא שמאותו פסוק לומדים שני דברים( :א) דרכי אכילה מרבים דרכי אכילה
צלויין שלוקין ומבושלים ( ,ב) לאכול בדרך אכילה חשובה.
וּלבָ נֶ ֶ֖יָך – קדמא דרגא תביר טפחא,
תּים֣ ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה֣ ְ
ָך֣נְ תַ ֹ֧
ולזה יתכן רומזת תבנית הטעמים של (במ' קרח יח,ח) ְל ֣
ָך֣– קדמא הבא להקדים לפני שהמאכל מבושל כל צרכו הרי הוא כמאכל בן דורסאי אזי (במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה – תביר
(במ' קרח יח,ח) ְל ֣
מרמז שימעט תאותו ולא יאכל כך.
(במ' קרח יח,ח) נְ תַ ֹ֧תּים – דרגא שיתעלה בדרגה ויתאפק עד שיהיה מאכלו משובח.
(במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה – תביר כממעט צורת אכילה חפוזה ,או שלא חשובה כדרך מלכים,
וּלבָ נֶ ֶ֖יָך – טפחא ,מרבה דרכי אכילה צלויין שלוקין ומבושלים
(במ' קרח יח,ח) ְ
טעם קדמא וטעם דרגא שיש לאכול אכילה חשובה ולעצם הסתירה בין הדרשות מישבים התוס' ונראה דודאי כמו שטוב לו ונהנה יותר מצי
אכיל להו (יכול לאכול) .אבל אדם שטוב לו צלי כשלוק ומבושל יאכל צלי שהוא דרך גדולה יותר וכן פסק [הטור יור"ד סימן ס"א סע'
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

י"ב] והכהן יכול לאוכלם בכל ענין שהוא ערב עליו יותר ואם כל המטעמים שוין אצלו יז)יאכלם צלי ובחרדל דרך גדולה .ויכול
להאכילם לכלבים ולמוכרם וליתנם לעכו"ם שאין בהם שום קדושה  .וה[-רמב"ם הלכות בכורים פ"ט הכ"ב] הביא רק ההלכה שיאכל
רק בחרדל שנאמר (במ' קרח יח,ח) ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛ה כדרך שהמלכים אוכלים .וכ"מ ביאר כוונת הרמב"ם כשיטת התוס' ועיין ב[-רדב"ז] ביאור
נוסף וז"ל ודוקא בזמן שהכהנים עצמם אוכלים המתנות אבל אם נתנן או מכרן לישראל הישראל אוכל אותם כמו שירצה .תדע שאם רצה
להאכיל אותם לגוים או לכלבים הרשות בידו.
מאמר ב :בנושא :כ"ד מתנות כהונה.
5.9.2
[פסקא א] היות וזה מאמר שני [פסקא א] חוזרת על הנאמר ב[-פסקא ב] במאמר הקודם.
[פסקא ב] בגמ' [בבלי חולין קלג,ב] איתא ,שותף (פי' גוי השותף עם ישראל) ב(איבר)ראש פטור מן הלחי ,שותף ביד פטור מן הזרוע,
שותף בבני מעיין פטור מן הקבה .וכן נפסק ב[-שו"ע יור"ד סי' סא סעי' כו] ודלא כרב חייא בר רב הסובר ששותפות באחת משלושת
המתנות או זרוע או לחיים או קיבה פטור מכל שלוש המתנות.
וביאור המחלוקת הוא האם (דב' שפ' יח,ג) הַ זְּ ֵ֥רעַ֣֣וְ הַ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣וְ הַ קּ ָ ָֽבה זה מתנה אחת או שלוש מתנות .רב חייא בר רב סובר שנחשב מתנה
אחת ולכן שותפות באחת מהם פוטרת .רב הונא סובר שנחשבים ג' מתנות ורק במנין כ"ד מתנות כהונה נחשבים כמתנה אחת אך בפועל
חשיב ג' מתנות .ולא מבואר בגמ' הטעם והמקור לכך( .טט :והרי לך הפסוק (דב' שפ' יח,ג) ְונ ַָת֣ן֣לַ כּ ֔הן֣הַ זְּ ֵ֥רעַ֣֣וְ הַ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣– מרכא טפחא
בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב לרבות שכל אחד מתנה בפני עצמו) אפשר לומר רמז מזה שכתוב ב"-הא" הידיעה ,שהיה יכול
לומר ונתן לכהן זרוע ולחיים וקבה – ומאומרו (דב' שפ' יח,ג) הַ זְּ ֵ֥רעַ֣֣וְ הַ֣ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣וְ הַ קּ ָ ָֽבה ללמדך שכל אחד נחשב כמתנה בפני עצמה
טט[ :מדרש תנאים] (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ֣ן֣לַ כּ ֔הן – מרבה כהנת ,ולא לשלוחו ,מיכן אמרו רוצה נותן שלושתם ,רוצה נותן כל אחד לעצמו.
במאמר המוסגר כתב [פמ"ג יורה דעה סי' ס"א משבצות זהב סעי' קטן ז] דחיוב זרוע לחיים וקבה נוהג בארץ-ישראל (=א"י) בזמן הזה
רק מדרבנן שהרי הוקש לתרומה .ותרומה בזמן הזה בא"י רק מדרבנן.
אשׁית֣ ְדּגָ ַָֽֽנְ ָךִׁ֣֣֜ ָֽתּיר ְשָׁך֣֣֣וְ י ְצהָ ֶ ֗רָך֣
בה :ובפסוק (יח,ד) ר ֨
והיינו שזה לשון הכתובים הסמוכים (דב' שפ' יח,ג) וְ נָתַ ֣ן֣לַ כּ ֔הן֣הַ זְּ ֵ֥רעַ֣֣וְ הַ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣וְ הַ קּ ָ ָֽ
ן־לֹּו֣:נמצא שהוקשה נתינת זרוע לחיים וקבה לנתינת דגן ותירוש.
אשׁית֣גֵּ֥ז֣צאנְ ָךֶ֖֣֣תּתֶּ ָֽ
וְ ר ֵ֛
ָך֣– קדמא ואזלא אפשר מרמז לאפשרות לסדר מסוים ,כעין כלל ו/או סדר נתינה ,כנאמר ב[-משנה
אשׁית֣ ְדּגָ ַָֽֽנְ ִׁ֣֜
טט( :דב' שפ' יח,ד) ר ֨
תרומות פ"ג,מ"ז] [*] ומנין שיקדמו הבכורים לתרומה זה קרוי תרומה וראשית וזה קרוי תרומה וראשית אלא יקדמו בכורים לכל שהן
בכורים לכל ותרומה לראשון שהיא ראשית ומעשר ראשון לשני שיש בו ראשית:

טט[ :בבלי חולין קל,א] מתני' [חולין פ"י,מ"א] .הזרוע והלחיים והקבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ ,בפני הבית ושלא בפני הבית,
בחולין אבל לא במוקדשין; שהיה בדין ,ומה אם החולין שאינן חייבים בחזה ושוק  -חייבים במתנות ,קדשים שחייבים בחזה ושוק
אינו דין שחייבים במתנות? ת"ל( :וי' צו ז,לד) וָׁא ֵ ֣תן ֠אתָׁ ם לְַׁאה ֲ֨רן הכ ֵה֤ן ּו ְׁל ָׁבנָׁיו ְׁלחָׁק־עֹו ָׁ֔לם מ ֵ ֵ֖את בְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁראֵ ֽל -:אין לו אלא מה שאמור בענין.
בה:
והקבה בחולין [רמב"ם ביכורים פ"ט,ה"א] מצות עשה ליתן כל זובח בהמה טהורה לכהן (דב' שפ' יח,ג) הַ זְּ ֵ֥רעַ֣֣וְ הַ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣וְ הַ קּ ָ ָֽ
ֶה ֣֩מ ְשׁ ֨ ַפּט֣הַ כּהֲנִׁ֜ים ,ואלו הם הנקראים בכל מקום מתנות ,ומצוה זו נוהגת תמיד בין בפני הבית בין שלא
שנאמר (דב' שפ' יח,ג) וְ ֡ ֶזה֣י ְהי ֣
בפני הבית ,ובכל מקום בין בארץ בין בחוצה לארץ ,ובחולין אבל לא במוקדשין.
[דרכי תשובה שו"ע יו"ד סימן ס"א ס"ק קלב] שלא בפני הבית .עי' בס' החינוך להרא"ה סוף סי' תק"ו שכתב ממשמעות הש"ס
והאלפס והרמב"ן ז"ל דמצוה זו נוהגת בארץ גם בזמה"ז מן התורה אף שאין ביהמ"ק קיים אך לשיטת הרמב"ם ושאר פוסקים אינו
נוהג האידנא בארץ אלא מדרבנן עיין שם ([מנחת חינוך פרשת שופטים מצוה תקו]  ...ולשיטת הר"מ פ"א מה"ת דתו"מ אינו האידנא ואף
בזמן עזרא מה"ת אף בא"י ,טט :ולא כ[-רמב"ם ביכורים פ"ט,ה"א])

ועי' בס' בית הילל שכ' דהעידו לפניו שהיום לא נהג מצוה זו אף בארץ ישראל עיין שם ועי' בפר"ח בקל"א ובמחזיק ברכה אות כ"ב
שכ' שאין זה אמת שהעדים טעו בדמיונם דבאמת נהגו לקיים מצוה זו בארץ אף בזמה"ז עיין שם וכ"כ בשו"ת בעי חיי (מהכנה"ג)
חיו"ד סי' צ"ד והוכיח כן גם מלשון רש"י בתשו' ומלשון הטור דבארץ נוהג גם בזמה"ז עיין שם ועי' במחזיק ברכה באות י"ט בסוף
הדיבור שהעיד שבעה"ק ירושלים תב"ו וחברון תב"ו משתדלין לקנות גדיים כדי לקיים מצוה זו וכן ראוי לעשות לחזור ולקיים מצותו
יתברך כהלכה ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה ביראה ואהבה ושמחה רבה עכ"ד (ועי' בדברינו לעיל סק"א וס"ק נ"ט):
[פסקא ג] הגמ' [בבלי בבא קמא קי,ב] לומדת מלשון הבריתא שגזל הגר נחשב כמתנה לכהנים ולא כירושה והיינו שהיה מקום לומר
שהגר מכיון שאין לו יורשים באה התורה ועשתה את הכהנים כיורשי הגר וקא משמע לן שגזל הגר הינו מתנה לכהן ולא ירושה ומתוך כך
אומרת הגמ' שאם נפלו לכהן עשר בהמות של גזל הגר אינו מפריש מעשר בהמה דתנן הלוקח (הקונה) והניתן לו במתנה פטור ממעשר
בהמה.
ואם נחשב כירושה הרי הדין הוא שיורש מחויב במעשר בהמה כמו שאמרו חז"ל קנו (יורשין) בתפיסת הבית חייב.
ופושטת הגמ' דמלשון הברייתא דקרי ליה מתנה ש"מ (שמע מינה שהכהנים) מקבלי מתנות הוו ש"מ .והנה זה עצמו צריך בירור בכונת הגמ'
כיצד מוכיחים מלשון הבריתא "עשרים וארבע מתנות ניתנו לאהרון ולבניו".
דהיה מקום לומר שגזל הגר גם אם זה נחשב כירושה ועכ"פ שזה חידוש התורה שהכהנים מקבלים מתנה כזאת שנחשבים ליורשי הגר.
והנלע"ד לפרש על פי המפרשים ב[-תוספתא חלה פרק שני] וזה לשון [מנחת יצחק] שם -ואשמועינן הכא שהכלל בא לרבות שאף אותן
מתנות כהונה שלא נאמרו שם כגון הזרוע והלחיים והקיבה וראשית הגז האמורין בפרשת שופטים וכיוצא בהן שאין כתובין בפרשת קורח,
וביניהם גם גזל הגר ,כולם נתנו בכלל ובפרט .וזה לשון [ריב"ג מוילנא על התוספתא] ואשמעינן הכא שהכלל בא לרבות שאף אותן
אשׁית֣גֵּ֥ז֣וכיוצא בהן שאין כתובין
בה( :דב' שפ' יח,ד) וְ ר ֵ֛֣
מתנות כהונה שלא נאמרו בפרשת קורח כגון (דב' שפ' יח,ג) הַ זְּ ֵ֥רעַ֣֣וְ הַ ְלּחָ יַ ֶַֽ֖ים֣וְ הַ קּ ָ ָֽ
שם (בפר' קרח)  ,כולן נתנו בכלל ופרט וכלל ובברית מלח האמור בפרשת קורח להיות מתקיים לעולם כמלח כמו שפירש רש"י שם ,ואף
אותן שהן חולין גמורין (כזרע וגו') הכלל ופרט וכלל מרבה אותם באם אינו עניין (טט :למקומו דרשהו למקום אחר).
וא "כ היה נראה לומר שהכלל מרבה ומשווה בין כל מתנות הכהונה להדדי וכמו ששאר המתנות הם בגדר של מתנה כך גם גזל הגר הינו
בגדר מתנה ולא ירושה.
נמצא ע"פ המקורות המפרשים הנ"ל שמתנות הכהונה הכתובים בפר' שפטים אף-על-פי שאין שם מצד לשון הכתובים כלל ופרט וכלל ,על
כל פני ם חז"ל הוסיפו אותם לכל הפרטים שבפר' קרח .ונראה שהוספתם לכלל ופרט וכלל שבפר' קרח ,מרומזת בתבנית הטעמים של (דב'
שפ' יח,ג) מ ְשׁ ֨ ַפּט֣הַ כּהֲנִׁ֜ים֣– קדמא ואזלא ,בתפקיד שאפשר ללמוד את הכתוב בכעין כלל ופרט והם חלק מכ"ד מתנות כהונה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.10

במדבר קרח טז,א (התשפ"א)

במדבר קרח יח,א[ :רש"י] אזהרה לכהנים למנוע מזרים לעשות מעשה כהנים במקדש; לעומת [ספרי קטז] אזהרה לכהנים לעבוד כראוי.

כם׃֣ ֣
ֵ֥ן֣כּהֻ נּ ְַת ֶ ָֽ
עֹו ְ
תְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ֣תֲ -
עֹו֣ן֣הַ מּ ְק ָדּ֑שׁ֣֣֣֣וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֔ ָ
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן֣אַ ֗ ָתּה֣וּבָ נֶ ֤יָך֣וּבית-אָ ביָך֣א ֔ ָתְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -
[א]֣וַיּ֤אמֶ ֣
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן – מקף כבורר בין משמע של פניה ישירה לאהרן ובין משמע של פניה אל משה שיאמר ענין המיוחד לאהרן ואופן
֤אמ ֣
(יח,א) וַיּ ֶ
ע
ֲרן  -למשה אמר שיאמר לאהרן [ ....שפת"ח ע] (במ' קרח
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֔
זה הוא כפ'[רש"י] ו[-שפת"ח ע]  .לפי [רש"י] (במ' קרח יח,א) וַיּ֤אמֶ ֣

יח,א) דזה אחד מי"ג מיעוטים כמו שפירש"י בריש פרשת ויקרא שנאמר למשה ולאהרן .והרא"ם דחה פירוש זה דשמא לא באו
מיעוטים אלו למעט אהרן לפרש שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שיאמר לאהרן אלא היכא שנזכר שמו של משה עם שמו של אהרן
אבל היכא שלא נזכר שמו של משה שמא לאהרן נאמר ולא למשה והרא"ם הביא הספרי אבל היא שנויה בפרשה שלאחריה על שם כי
ָאבדְׁ נּו כֻלָׁ ֥נּו ָאבָׁ ֽדְׁ נּו:
ֵאמר הֵ ֥ן ג ָׁ֛ועְׁנּו ֖
האריך ולי נראה דהוכחת רש"י מדכתיב לעיל מיניה (במ' קרח יז,כז) וי ֽא ְׁמ רּו ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל אל־מ ֖שה ל ֑
ֵאמר למה לי אלא ודאי שאמרו למשה שישאל להקדוש ברוך הוא על זה ומסתמא שאל משה להקדוש ברוך הוא והקדוש
דק"ל (יז,כז) ל ֑
ברוך הוא השיבו על זה כי אין דרך ארץ שמשה ישאל להקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא ישיב לאהרן אלא ודאי למשה אמר
שיאמר לאהרן .כן נראה לי ולא כמו שעלה על דעת הרא"ם:
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן  -למשה אמר שיאמר לאהרן וכו' קשה מי
[ פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא)] (במ' קרח יח,א) וַיּ֤אמֶ ֣
דוחקו לומר כן (אולי) תאמר כי לאהרן נאמ' כפשוטו של מקרא .וי"ל לפי שיש בפרשה זו דברים השייכים גם לכל ישראל כמו וזר לא
יקרב אליכם ואני הנה לקחתי את הלויים ולא מצינו בשום מקום שנתיחד הדבור לאהרן לבדו אלא בפרשיות המתיחסות לכהנים לבדם
ולא לישראל כמו פרש' שתויי יין והדומין להם אבל במצות שישנן גם לישראל מנהג לשתף גם משה עמו בדבור כמו פרשת החדש
הזה לכם ופרשת מאכלות אסורות ופרשת צרעת ודומיהן ולכך פי' רש"י בפרשה זו הנופלת גם לישראל שלא לאהרן נאמרה כפשט
הכתוב אלא למשה שיאמר לאהרן .וזהו שכתב רש"י להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו במקדש כלומ' לפי שיש בפרשה זאת תקנת
ישראל (לכן) אית לן למימר שלמשה אמרה( :טט :הברטנורה סובר שהיו מאמרות ישירות לאהרן ,לכן כאן זה לא ישירות .כי יש דעה
שגם המאמרות המובנים כישירים נאמרו דרך משה).

ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן – אפשר שזקף-קטן מרמז לשני נושאים בפסוק לפי [ספרי קרח קטז]( .נושא א) מניעת נשיאת עון
(יח,א) וַיּ֤אמֶ ֣
המקדש; (נושא ב) מניעת נשיאת עון כהונה .לפי [רש"י] (נושא א) להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו למקדש; (נושא ב) להזהיר
הלוים שלא יעשו עבודות המסורות לכהנים בלבד.
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים
(יח,א) וַיּ֤אמֶ ֣
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן
֣
יוצא מפשט הכתוב (למוד א) שהדבור היה למשה לאמר לאהרן אזהרה לכהנים ע"פ פ'[רש"י] (במ' קרח יח,א) וַיּ֤אמֶ
(למוד א) להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו למקדש
יָך  -הם בני קהתפ אבי עמרם( :יח,א) תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -עֹו֣ן֣הַ מּקְ ָדּ֑שׁ  -עליכם אני מטיל עונש הזרים
[רש"י] (יח,א) אַ ֗ ָתּה֣וּבָ נֶ ֤יָך֣וּבית-אָ ב ֣
שיחטאו בעסקי הדברים המקודשים המסורים לכם הוא האהל והארון והשלחן וכלי הקדש אתם תשבו ותזהירו על כל זר הבא ליגע:
[שפת"ח פ] (במ' קרח יח,א) מדכתיב בסוף הענין (יח,א) תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -עֹו֣ן֣הַ מּ ְק ָדּ֑שׁ ופירש"י דברים המקודשים כגון האהל וארון ושלחן

וכלי הקדש וכלים הללו נושאים בני קהת ולכן פירש"י הם בני קהת ואם תאמר ֲעֹו֣ן֣הַ מּ ְק ָדּ֑שׁ במקדש ממש מיירי שהזהיר שלא יכנסו
בו זרים אם כן מה נשתנו בני עמרם יותר משאר לוים שיהיו אלו מן המוזהרים ולא שאר לוים:

(יח,א) אַ ֗ ָתּה – רביע מרמז ענין שבו ארבעה דברים .ממקראות אחרים כגון מ(-וי' אמר כב,יא) וְׁכ ֵ֗הן כִּ ֽי־יִּקְׁנ֥ה נפש  ,טעם רביע של מלת וְׁכ ֵ֗הן
מרמז לארבעה אנשים נוסף על הכהן אשר (וי' אמר כב,יא) יאכְׁל֥ ּו בְׁל ְׁח ֽמֹו =( :קדשים) .אפשר שגם (יח,א) אַ ֗ ָתּה – רביע מרמז לארבעה אנשים
המחויבים בשמירה במקדש ,הכתוב כאן כבר מציין שלושה( :יח,א) אַ ֗ ָתּה זה כהן גדול ,שניים מהארבעה הנוספים עליו הם וּבָ נֶ ֤יָך֣זה כהן
יָך ֩  -בני גרשון
יָך  -כפ'[רש"י] (יח,א) הם בני קהת  -לוים; השלישי והרביעי אלו כפ'[רש"י] (במ' קרח יח,ב) וְ גַ ֣ם֣אֶ ת־אַ חֶ ֣
פשוט ,וּבית-אָ ב ֣
ובני מררי( :יח,ב) וְ ֣ילָּ וֵ֥וּ֣ -ויתחברו אליכם להזהירצ גם את הזרים מלקרב אליהם :ואפשר כי (יח,א) אַ ֗ ָתּה – רביע מרמז על מה שומרים
ומזהירים כפ'[רש"י] (יח,א) (א) האהל (ב) והארון (ג) והשלחן (ד)וכלי הקדש
ֵ֥ן֣כּהֻ נּ ְַת ֶכָֽם  -שאינה מסורה ללוים ותזהירו הלוים
עֹו ְ
(למוד ב) ע"פ פ'[רש"י] (יח,א) וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך  -הכהנים[ :רש"י] (יח,א) תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ֣ת ֲ -
השוגגים שלא יגעו אליכם בעבודתכם:
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן – אפשר שזקף-קטן מרמז לשני נושאים בפסוק לפי [ספרי קטז]( .נושא א) מניעת נשיאת עון המקדש;
֣
(יח,א) וַיּ֤אמֶ
(נושא ב) מניעת נשיאת עון כהונה.
עֹו֣ן֣הַ מּקְ ָדּ֑שׁ֣֣֣֣
תְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -
תּה֣וּבָ נֶ ֤יָך֣וּבית-אָ ביָך֣א ֔ ָ
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן֣אַ ֗ ָ
[ספרי במדבר קרח פיסקא קטז] (במ' קרח יח,א) וַיּ֤אמֶ ֣
ֵ֥ן֣כּהֻ נּ ְַת ֶ ָֽכם׃] ר' ישמעאל אומר למי הדבר מסור לאותו שמזהירים .ר' יאשיה אומר מנין אתה אומר
עֹו ְ
תְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -
[וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֔ ָ

שאם זרק את הדם כראוי ואינו ידוע לשם מי זרקו והקטיר את החלב כראוי ואינו יודע לשם מי הקטירו שהכהנים נושאים עון על כך
ת"ל (יח,א) אַ ֗ ָתּה֣וּבָ נֶ ֤יָך֣וּבית-אָ ביָך֣א ֔ ָתְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -עֹו֣ן֣הַ מּקְ ָדּ֑שׁ .ר' יונתן אומר מנין אתה אומר שאם זכה בבשר קודם זריקת דמים
ֵ֥ן֣כּהֻ נּ ְַת ֶ ָֽכם׃ וכן מצינו שלא
עֹו ְ
בחזה ושוק קודם הקטר חלבים שהכהנים נושאים עון על כך ת"ל (יח,א) וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֔ ָתְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -
נתחתם גזר דינן של בני עלי אלא על שנהגו בזיון בקדשים וכן הוא אומר (שמו"א ב,טו) גם בְׁטרם י ְׁקט ִּ֣רּון את־החֵלב (שמו"א ב,טז) ו ֨יאמר
ֵא ַָּׁ֜ליו ָׁה ִּ֗איש ק ֵ֨טר י ְׁקט ִּ֤ירּון כיֹום ה ֵ֔חלב (שמו"א ב,יז) ותְׁ ִּ֨הי חט֧את הנְׁע ִּ ָׁ֛רים גְׁדֹולָׁ ֥ה מ ְׁ֖אד  .וכן מצינו שלא נתחתם גזר דינן של אנשי ירושלם אלא
ֵ֥ן֣כּהֻ נּ ְַת ֶ ָֽכם׃זה
עֹו ְ
תְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -
שי ָׁב ִּז֑ית וְׁאת־שבְׁת ֖תי חִּלָׁ ֽלְׁתְׁ ( :יח,א) וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֔ ָ
על שנהגו מנהג בזיון בקדשים שנאמ' (יחזקאל כב ח) קָׁדָׁ ֖
֣יָך֣א ְתָּך֣
֠
עון דבר המסור לכהונה אתה אומר זה עון דבר המסור לכהונה או זה עון דבר המסור לבית דין כשהוא אומר (יח,ז) וְ אַ ָתּ֣ה֣וּבָ נֶ
עֹוֵ֥ן֣
ם֣לכָ לְ -דּ ַבֹ֧ר֣הַ מּזְבֵּ֛חַ ֣הרי עון דבר המסור לבית דין אמור הא מה ת"ל (יח,א) וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ָ֔תְּך֣תּ ְשׂאֶ֖ וּ֣אֶ תֲ -
תּ ְשׁ ְמ ֨רוּ֣אֶ֣תְ -כּהֻ נּ ְַת ֝ ֶכ ְ
ְכּהֻ נּ ְַת ֶ ָֽכם׃ זה עון דבר המסור לכהונה  .אמרת ישראל לא ישאו עון כהנים אבל לוים ישאו עון כהנים ת"ל (במ' קרח יח כג) ְׁוע ָׁ֨בד ה ֵל ַּ֜ ִּוי ֗הּוא
ֲֹונ֑ם .
את־עֲבדת ֣אהל מֹו ֵ֔עד ו ֵ ְׁ֖הם יִּש ְׁ֣אּו ע ָׁ

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

פ'[רש"י] והסבר [שפת"ח ע] שונה מהנאמר ב[-ספרי קרח קטז] אשר לדעת ר' ישמעאל ור' יאשיהֲ ,עֹו֣ן֣הַ מּקְ ָדּ֑שׁ משמעו מזהיר את
ֵ֥ן֣כּהֻ נּ ְַת ֶכָֽם משמעו ,שיעשו העבודה על הסדר ויזכו
עֹו ְ
הכהנים לכוון בזריקת הדם ובהקטר חלב לעשותם כראוי ולשם מי (ה' ,הבעלים)ֲ .
בבשר רק אחרי זריקת הדם והקטר חלב .ב[-ספרי קטז] הבשר הוא חזה ושוק של בשר שלמים ,שהם מכ"ד מתנות כהונה.
ר֣ה'֣ ֶ ָֽאל-אַ ה ֲ֔רן֣אַ ֗ ָתּה֣וּבָ נֶ ֤יָך֣וּבית-אָ ביָך֣א ֔ ָתְּך ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק ובין אתנח) בתפקיד
֣
(יח,א) וַיּ֤אמֶ
כעין הקש ע"פ [ספרי קטז] מהצווי לכהנים לכוון כראוי ולעבוד כראוי בשלמים ורק אח"כ לזכות בבשר שהוא מכ"ד מתנות כהונה ,כך על
הכהנים לכוון כראוי ולעבוד כראוי בכל עבודתם במקדש ובקרבנות אחרים בין אם אינם זוכים מבשרם כגון עולה ,חטאות הנשרפות ,ובין
אם זוכים מבשרם כגון חטאות היחיד והציבור ואשם שגם הם מכ"ד מתנות כהונה..
(במ' קרח יח כג) ְׁוע ָׁ֨בד ה ֵל ַּ֜ ִּוי– קדמא ואזלא כעין כלל לעבודת הלוים במשכן ובמקדש .והפרט ה֗ ּוא – רביע ,אפשר שמרמז למה שבעלי
התוספות למדו שאלו ארבע עבודות שהלוים עשו [רבי יוסף בכור שור] (במ' נשא ד,מז) כָׁל־ה ָׁ֗בא לע ֲ֨בד עֲב ַדֹ֧ת֣עֲב ָ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 עֲבדָׁ ֛ה .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 א ומר זה שיר שאין עושין הלויים שיר אלא בשעת נסכים:

תְּך֣וְ ילָּ וֵ֥וּ֣עָ ֶלֶ֖יָך֣וָֽישָׁ ְרת֑ וָּך ֣
במדבר קרח יח,ב :וְ גַ ֣ם֣אֶ ת־אַ חֶ יָך ֣֩מַ ֨טּה֣לוִׁ֜י֣שׁ֤בֶ ט֣אָ ביָך֣הַ ְקר֣ב֣א ֔ ָ
ֶ֖י֣אהֶ ל֣הָ ע ֻ ָֽדת:
תְּך֣ל ְפנ ֵ֥
֣ וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֔ ָ
[ספרי זוטא] (במ' קרח יח,ב) וְ גַ ֣ם֣אֶ ת־אַ חֶ יָך ֣֩מַ ֨טּה֣לוִׁ֜י ,אין מטה אלא שבועה שנאמר (חבקוק ג ט) ְׁשבֻע֥ ֹות מט֖ ֹות ֣אמר ֑סלָׁה .לוִׁ֜י כדאי לוי
יָך ,כדאי עמרם בפני עצמו .אַ חֶ יָך ֣֩כדאי אחיך בפני עצמן .וְ גַ ֣ם֣אֶ ת־אַ חֶ יָך ֣֩כדאי בני
בפני עצמו .שׁ֤בֶ ט֣כדאי שבט בפני עצמו .אָ ב ֣
תְּך֣וְ ילָּ וֵ֥וּ֣עָ ֶלֶ֖יָך֣וָֽישָׁ ְרת֑ וָּך ,הם טפלה לך לא אתה טפלה להם( :יח,ב)
אחיך בפני עצמן לכרות להם ברית בשמחה( :יח,ב) הַ קְ ר֣ב֣א ֔ ָ
ֶ֖י֣אהֶ ל֣הָ ע ֻ ָֽדת :מיכן אמרו כהן שומר בפנים ובן לוי שומר בחוץ:
תְּך֣ל ְפנ ֵ֥
וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֔ ָ
יָך ֩ להוציא את הנשים – .מקף
יָך ֩ [ספרי קטז] רבי אומר מטה לוי שומע אני אף נשים במשמע ת"ל (יח,ב) אֶ ת־אַ חֶ ֣
(יח,ב) אֶ ת־אַ חֶ ֣

בורר בין שיתוף נשות לוים ובין למעטן ורבי פוסק למעטן.
יָך ֩ – מונח תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא (מתפקידיהם שיעורין חציצין מחיצין שכולל בעל בחינה נעלם
(במ' קרח יח,ב) וְ גַ ֣ם֣אֶ ת־אַ חֶ ֣
והעלם ידיעה) ,לפי דרשת [ספרי זוטא] התפקיד הוא (א) מחיצה כבחינה נעלה לכן דרש כדאי בני אחיך בפני עצמן לכרות להם ברית
בשמחה( .ב) בן לוי שומר בחוץ( .יח,ב) וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ֔ ָתְּך – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשתי קבוצות שומרים כדרשה
מיכן אמרו כהן שומר בפנים ובן לוי שומר בחוץ :שומרים כהנים בפנים של חצר המשכן או העזרה במקדש ולשומרים לוים מחוץ ל
חצר המשכן או העזרה במקדש.
יָך ֩  -בני גרשון ובני מררי( :יח,ב) וְ ילָּ וֵ֥וּ֣ -ויתחברו אליכם להזהירצ גם את הזרים מלקרב אליהם:
[רש"י] (במ' קרח יח,ב) וְ גַ ֣ם֣אֶ ת־אַ חֶ ֣
(יח,ב) ָֽוישָׁ ְרת֑ וָּך  -בשמירת השערים ולמנות מהם גזבריןק ואמרכלין:
(יח,ב) וְ ילָּ וֵ֥וּ֣עָ ֶלֶ֖יָך – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן הרחבת צווי האזהרה מכהנים ללוים ,כהסבר
[שפת"ח צ] לא שיתחברו באות האזהרה שאתם מוזהרים להז היר הלוים בעבודת הכהונה שהרי אין עבודת הכהונה מסורה להם

ואיך יזהירו הלוים על עבודת הכהונה אלא כמו שהכהן מצווה להזהיר הלוי שלא יגע לעבודת הכהונה ככה הלוי מצווה להזהיר
את ישראל שלא יקרבו לעבודת לוים ושניהם ישאו את עונם אם לא יזהירו:
ב[-ספרי זוטא] (במ' קרח יח,א) למד אזהרה נוספת מלוים לכהנים (יח,א) אַ ֗ ָתּה֣וּבָ נֶ ֤יָך ,אלו הכהנים( :יח,א) וּבית-אָ ביָך֣א ֔ ָתְּך ,אלו הלוים.
ֵ֥ן֣כּהֻ נּ ְַת ֶ ָֽכם׃:
עֹו ְ
מלמד שהלוים מוזהרים על ידי הכהנים .ומניין אף הכהנים על ידי הלוים שנאמר (יח,א) וְ אַ תָּ ה֣וּבָ נֶ ֣יָך֣א ָ֔תְּך֣תּ ְשׂ ֶ֖אוּ֣אֶ תֲ -
[שפת"ח ק] ל' אמר כל בספר (ירמיה נב,כד) פירש"י אמרכלין שמפתחות העזרה מסורות להם .ואם תאמר ודלמא (יח,ב) וָֽישָׁ ְרת֑ וָּך
ת֣א ֶהל֣מוֹעָֽד׃֣משמע דוקא עבודת
ד ֵ֥
֣לָֽה֣֔'֣לַ ע ֲ֕בד֣אֶ ת-עֲב ַ ֶ֖
בעבודת חול .ויש לומר דהוכחת רש"י מדכתיב בסוף לכם (יח,ו) מַ תָּ נָ ֤ה֣נְ תֻ נים ַ
ה ְׁקדֵ ש :טט( :יח,ב) ָֽוישָׁ ְרת֑ וָּך טעם אתנח מגביל את השירות לעבודת ה ְׁקדֵ ש .וזה מתואם עם פ'[רש"י ירמיה נב,כד] אמרכלין שמפתחות
העזרה מסורות להם .וגם לפי "מושגים תלמודיים שו"ת בר-אילן" אמרכל ממונה בעיקר על אוצרות בית המקדש .מעלתו מעל גזבר
ולמטה מקתוליקין .וזה לא מתואם עם [שפת"ח ק] שפירש (יח,ב) וָֽישָׁ ְרת֑ וָּך משמע דוקא עבודת הקדש:
֣מ ְשׁמַ ְר ְתּ ָ֔ך֣וּמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רת֣כָּ ל-הָ ֑אהֶ ל֣ ֣
שׁ ְמרוּ ָֽ
במדבר קרח יח,ג :וְ ָ ָֽ
הם֣גַּם-אַ ֶ ָֽתּם׃֣ ֣
ָמתוּ֣גַםֶ֖ -
֣לא֣יקְ ָ ֔רבוּ֣וְ לא-י ֻ ֵ֥
אַ ְך ֣֩אֶ לְ -כּ ֨לי֣הַ ֤קּ ֶדשׁ֣וְ אֶ ל-הַ מּזְבּחַ ֣
[בבלי ערכין יא,ב] רבי יונתן אמר ,מהכא( :במ' קרח יח,ג) וְ לא-י ָֻמֵ֥תוּ֣גַם-הֶ֖ם֣גַּם-אַ ֶ ָֽתּם ,מה אַ ֶ ָֽתּם (הכהנים) בעבודת מזבח ,אף הֶ֖ם (הלוים)
בעבודת מזבח .תניא נמי הכי( :במ' קרח יח,ג) וְ לא-י ֻ ֵָ֥מתוּ֣גַםֶ֖ -הם֣גַּם-אַ ֶ ָֽתּם ,אַ ֶ ָֽתּם בשלהם ו -הֶ֖ם בשלכם  -במיתה ,הם בשלהם  -אינן

במיתה אלא באזהרה.
[רש"י בבלי ערכין יא,ב] אף הם  -הלוים בעבודת מזבח ולא משכחת לוים כשרים בעבודת מזבח אלא בשיר.
מה אתם  -אכהנים קאי קרא .אתם בשלהם  -הכהנים שנכנסו בעבודת לוים כגון ששררו .והם בשלכם  -לוי שעבד על המזבח ככהן.
הם בשלהם  -כגון לוי משורר שהגיף דלתות ולוי משוער שאמר שיר שהרי הלוים היו חלוקים זה למשוער וזה למשורר.

אלא באזהרה  -לא אתפרש לן .אביי  -לית ליה הא מתני' דקתני לעיל הם בשלהם אינו במיתה דהא משכחת תנא אחרינא דקאי כוותיה.
זר ממש  -כגון ישראל .הא כתיב חדא זימנא  -בההיא פרשתא גופה וקאי נמי אעבודת לוים.
אֶ֣לְ -כּ ֨לי – מקף בורר בין כלים חשופים ובין כלים מכוסים .במשכן הלוים לא נגשו אל כלי קדש חשופים.
אֶ לְ -כּ ֨לי – קדמא ,במשכן הכהנים קדמו לגשת אל כלי הקדש ולכסותם ,ואחרי-כן באו הלוים לשאת את כלי הקדש המכוסים.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.11

במדבר חקת יט,א (התש"פ)

פת֣הַ פָּ ָ ָֽרה׃
וְֹך֣שׂר ַ ֵ֥
ְ
֣י֣תוֹל ֑עַ ת֣וְ ה ְשׁ ֕ליְך֣אֶ ל-תֶּ֖
ָ
ֶ֖וֹב֣וּשׁנ
ְ
ֵ֥ץ֣א ֵֶ֛רז֣וְ אז
קח֣הַ כּ֣ ֗הן֣ע ֶ
במדבר חקת יט,ו :וְ לָ ַ ֣

[תורה תמימה] (יט,ו) וְ לָ ַ ֣קח֣ -נאמר כאן לקיחה ונאמר להלן (שמ' בא יב,כב) ּולְׁקח ְׁ֞תם ֲאגֻד֣ת אֵז֗ ֹוב ,מה להלן שלשה קלחים ,אף כאן שלשה
קלחיםלב) [ספרי]:
(שמ' בא יב,כב) ּולְׁקח ְׁ֞תם ֲאגֻד֣ת אֵז֗ ֹוב – גרשיים מונח רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל ,ללקיחת שלושה קלחים באגודה כמו

שדורש ב[-מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יא] (שמ' בא יב,כב) ּולְׁקח ְׁ֞תם ֲאגֻד֣ת אֵז֗ ֹוב .מכאן אתה למד כל הלקיחות
שבתורה הואיל ונאמרו לקיחות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא אגוד' כך פורט אני לכל הלקיחות שבתורה
שאינם אלא אגודות:
(יט,ו) וְ לָ ַ ֣קח֣הַ כּ ֗הן֣ -מה ת"ל הַ כּ ֗הן ,ס"ד אמינא כיון דלאו גופה דפרה נינהו לא לבעי כהן ,קמ"ללג) [יומא מ"ג א']:
ֵ֥ץ֣א ֵֶ֛רז֣וְ אזֶ֖וֹב֣אינם
[תו"ת הערה לג] כונת הקושיא מה ת"ל הכהן כיון דכולא ענינא איירי בעשית כהן ,ומשני דהו"א כיון דלקיחת ע ֶ
בפעולת גוף הפרה לא לבעי כהן ,קמ"ל:
֣י֣תוֹל ֑עַ ת כדי לכלול גם אותה בנלמד מהתבנית מרכא תביר טפחא.
ָ
וּשׁנ
(יט,ו) וְ אזֶ֖וֹב – טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ְ
ֵ֥ץ֣א ֵֶ֛רז֣וְ אזֶ֖וֹב – מרכא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא ,היינו לא
(יט,ו) ע ֶ
כל אזוב ולא כל ארז ולא כל שני תולעת מתאימים להשרף עם הפרה .אבל לפי הדרשה ב[-ספרי זוטא] (במ' חקת יט,ה) נראה שלכתחיל
את השרפה אפשר בחומרים שונים .ומ(-יט,ו) נלמד שחובה להשליך לתוך השרפה עץ ארז מסוים ,ואזוב מסוים ,ושני תולעת מסוימת.
קח֣הַ כּ ֗הן֣עֵ֥ץ ,יכול אחד מכל העצים ת"ל ֶא ֵֶ֛רז֣או ארז יכול אף טורף (חלק
לגבי עץ ארז ואזוב לומד ב[-ספרי זוטא] (במ' חקת יט,ו) וְ לָ ַ ֣

ץ֣א ֵֶ֛רז֣ הא מה הדבר בקעת מתוך לבו של ארז וכמו מחוק היה (חלק פנימי וחלק של העץ) :וְ אזֶ֖וֹב ,לא
ע ֶ
חיצוני כמו קליפה) של ארז ת"ל ֵ֥֣
אזוב יון [ולא אזוב כוחלית ולא אזוב מדברי ולא אזוב רומי] ולא אזוב תלוי בשמו ולא תלוי בשם אחר מכאן היה ר' שמעון אומר צפור
וּשׁנ ֣י֣הא מה
תוֹל ֑עַ ת֣או תולעת שני זה לבן ת"ל ְ
ָ
וּשׁנ ֣י ,יכול אחד מכל הצבעים ת"ל
תלויה בשמה שמן תלוי בשמו יין תלוי בשמו כשר לנכסיםְ :
הדבר השני שבתולעת ר' שמעון אומר המשונה שבתולעת:
תוֹל ֑עַ ת – אתנח מגביל ,ביחד רבוי הגבלות (א) צבע מסוים ולא מצבעים רבים (ב) ר' שמעון אומר המשונה
ָ
וּשׁנ ֣י – מונח מרבה
(יט,ו) ְ
שבתולעת
וְֹך֣שׂר ַפֵ֥ת֣הַ פָּ ָ ָֽרה ,משהוא נושא להבקיע כשרה להזות ממנה - .ר' מאיר אומר אין
ְ
המשך [ספרי זוטא] (במ' חקת יט,ו) וְ ה ְשׁ ֕ליְך֣אֶ ל-תֶּ֖
מזין ממנה עד שתיעשה אפר ותעשה בבגדי כהונה ובכהנים המלאכה פוסלת בה עד שתעשה אפר:

(יט,ו) אֶ ל-תֶּ֖ וְֹך – מקף כבורר ממתי כשרה להזות ממנה ,תנא קמא אומר כשרה להזות משעה שנושא להבקיע,
ר' מאיר אומר אין מזין ממנה עד (כאן מוצע לומר שטעם זקף-גדול של מלת (יט,ו) וְ ה ְשׁ ֕ליְך מרמז לשלושה תנאים שצריכים להתקיים
כדי שהזאה ממנה תהיה כשרה (תנאי א) שתיעשה אפר (תנאי ב) ותעשה בבגדי כהונה ובכהנים (תנאי ג) המלאכה פוסלת בה עד

שתעשה אפר
וְֹך֣שׂר ַ ֵ֥פת֣הַ פָּ ָ ָֽרה – שומע אני משתעשה אפר (לגמרי) ,ת"ל הַ פָּ ָ ָֽרה ,אי הפרה יכול אפילו לא
ְ
המשך [ספרי זוטא] (במ' חקת יט,ו) אֶ ל-תֶּ֖
וְֹך֣שׂר ַ ֵ֥פת ,הא כיצד ,משיצית האור ברובהלה) [ספרי]:
ְ
נשרפה ,ת"ל אֶ ל-תֶּ֖

(יט,ו) אֶ ל-תֶּ֖ וְֹך – טפחא בתפקיד שנוי ,כאן משיצית האור ברובה כבר חל שנוי בפרה וכבר יש אפר
אפשר דרשת [ספרי זוטא] הבאה ב(-במ' חקת יט,ה) תסביר ענין בפסוק (יט,ו)
[ספרי זוטא] (במ' חקת יט,ה) ( ...חלקי פרה) הפוקעין (מהפרה) שיצאו חוץ למערכה אם יש בהם כזית יחזירם למקומן או יתן עליהם עצים

וישרפם במקומם( .יט,ה) י ְשׂ ָֽרף את שהוא רוצה לשרוף י ְשׂ ָֽרף מיכן אמרו שרפה שלא בעצים או בכל עצים אפלו בקש אפלו בגבבה
כשרה ומצותה (כנראה לכתחילה) שלא ימעט לה עצים מן הראוי לה ר"י אומר חבילי אזוב היו משליכין לתוכה בשביל לרבות את
האפר.

(יט,ו) אֶ ל-תֶּ֖ וְֹך – טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ,שמשליך עצים ואזוב וקש וגבבא על המוקד הראשי של שריפת הפרה ועל חלקים שפקעו
והם גדולים מכזית ושורפם במקומם
(יט,ו) ְשׂר ַפֵ֥ת – מרכא מרבה הַ פָּ ָ ָֽרה – סלוק מגביל ,ביחד רבוי הגבלות (א) כל עוד האור לא הוצת ברובה לא כשר אפרה להזות (ב)
אפשר שמגביל מה אפשר לא לשרוף רק לחלקי פרה הקטנים מכזית שפקעו ממקום השריפה של הפרה .חלקים מעל כזית יחזירם או
ישרפם במקומם.

ת֣לכָ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣אָ ָד֑ם֣וְ טָ מֶ֖א֣שׁ ְבעַ ֵ֥ת֣י ָָֽמים׃
מ ְ
֣בּ ֶ֖
במדבר חקת יט,יא :הַ נּג ֵ֥עַ ְ
מא֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ָָֽמים׃ בא הכתוב ולימד על המת שמטמא במגע (חייבים בגזרת הכתוב כי
ת֣לכָ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣אָ ָד֑ם֣וְ טָ ֶ֖
מ ְ
֣בּ ֶ֖
[ספרי קכה] (יט,יא) הַ נּג ֵ֥עַ ְ
יהיה מי שינסה ללמוד בקל וחומר) הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם (המת) מטמא באהל (בלי מגע) לא יטמא במגע (בתמיה) אלא אם אמרת
כן ענשת מן הדין (מקל וחומר) לכך נאמר (יט,יא) הַ נּג ֵ֥עַ֣֣ ְבּמֶ֖ת ללמדך שאין עונשים מן הדין.
[ספרי קכה] (יט,יא) ְלכָ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣אָ ָד֑ם֣להביא את בן שמונה (ימים) משמע מביא את בן שמונה ומביא את דמו ת"ל (יט,יג) ְבּנֶפֶ שׁ ֣֩הָ אָ ָ ֨דם֣
להוציא את דמו דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר ְלכָ ל-נֶ ֣פֶ שׁ֣אָ ָד֑ם֣להביא את דמו.
(במ' חקת יט,יא) ְלכָ ל-נֶ ֣פֶ שׁ  -מקף כרב-מצב משמע נפש( :א) דם הנפש (ב) נפש (כמו נפש בהמית) המחייה את האדם ,והיא נושאת את

הנשמה ישראלית הניתנת בו ביום השמיני (לזכר בברית מילה) .רבי ישמעאל אומר שהכתוב מדבר בנפש ונשמה (מצב ב) ולפי זה מת
בן פחות משמונה ימים לא מטמא .רבי עקיבא אומר שהכתוב מדבר בדם הנושא את הנפש .ולפי זה בן פחות משמונה ימים מטמא.
(במ' חקת יט,יא) ְלכָ ל-נֶ ֣פֶ שׁ אָ ָד֑ם֣– מונח (כרבוי) אתנח (כמגביל) ,ביחד רבוי הגבלות .בבשר מת יש הגבלות אחדות שבגללן הנוגע בו לא
נטמא ,שחלקן נאמרות ב[-משנה אהלות פ"ב,מ"ה] [*] אלו שאם חסרו טהורין כזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב ורביעית דם

ועצם כשעורה ואבר מן החי שחסר עצמו:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ע"פ [ספרי קכה] אפשר שמלמד גם את המגבלה של היטמאות שבעה ימים רק במגע במת ולא באהל ולא בחיבורין לנוגע במת .ראה
הסבר ל(-יט,טז,כב) [רמב"ם טומאת מת פ"ה ,ה"ב] מדאורייתא הנוגע בנוגע במת בשעה שהוא עדיין נוגע במת טמא עד הערב.
יעי֣י ְט ָה ֑ר ֣
ישׁי֣וּבַ יֵּ֥וֹם֣הַ ְשּׁב ֶ֖
במדבר חקת יט,יב :ה֣ וּא֣י ְתחַ טָּ א֞ -בוֹ֣בַּ יֹּ֧וֹם֣הַ ְשּׁל ֵ֛
הר׃ ֣
י֣לא֣י ְט ָ ָֽ
יע ֵ֥
ישׁי֣וּבַ יֵּ֥וֹם֣הַ ְשּׁב ֶ֖
֣וְ אם֨ -לא֣י ְתחַ ֝ ָטּא֣בַּ יֹּ֧וֹם֣הַ ְשּׁל ֵ֛
[ספרי קכה] (במ' חקת יט,יב) בַּ יֹּ֧וֹם֣הַ֣ ְשּׁלישֵׁ֛י֣וּבַ יֵּ֥וֹם֣הַ ְשּׁביעֶ֖י ,בא הכתוב ולימד על המטמא במת שטעון הזייה שלישי ושביעי אתה
אומר לכך הוא בא או לא בא אלא אם הזה בשלישי יטהר ביום השביעי ואם לא הזה בשלישי לא יטהר בשביעי .ת"ל (יט,יב) וְ אם֨ -לא֣
טּא֣ וגו' ועדיין אני אומר מפני מה לא טהר בשב יעי מפני שלא הזה בשלישי אבל אם הזה בשלישי יטהר בשביעי ת"ל (במ' חקת
י ְתחַ ֝ ָ

שבִּי ִּ֔עי שנה עליו הכתוב לפסול.
יט,יט) ְׁו ִּחטְׁאֹו ביֹ֣ום ה ְׁ
[ספרי קכה] (במ' חקת יט,יב)֣וְ אם֨ -לא֣י ְתחַ ֝ ָטּא֣בַּ יֹּ֧וֹם֣הַ ְשּׁלישֵׁ֛י למה נאמר לפי שהוא אומר (במ' חקת יט,כ) ו ְִּׁא֤יש אֲשר־י ִּ ְׁטמָׁא וְֹׁל֣ א י ִּתְׁח ָׁ֔טא
ְׁונִּכ ְְׁׁרתָׁ ֛ה על טומאת מקדש וקדשיו (הטעון חטוי שלישי ושביעי ולא היזו עליו) הכתוב ענש כרת או לא ענש כרת אלא על הזייה ת"ל יט,יב)֣
י֣לא֣י ְט ָ ָֽהר עונשו ֵ֥לא֣י ְט ָ ָֽהר ואין עונשו כרת.
יע ֵ֥
ישׁי וּבַ יֵּ֥וֹם֣הַ ְשּׁב ֶ֖
טּא֣בַּ יֹּ֧וֹם֣הַ ְשּׁל ֵ֛
וְ אם֨ -לא֣י ְתחַ ֝ ָ
(במ' חקת יט,יב)ה֣ וּא֣י ְת ַחטָּ א ֞ -בוֹ  -מונח לפני תבנית הטעמים גרשיים  ...תביר בתפקיד רבוי של דרשה בתבנית הטעמים גרשיים ...
תביר( .לימוד א) (במ' חקת יט,יב)ה֣ וּא֣י ְתחַ טָּ א֞ -בוֹ֣בַּ יֹּ֧וֹם֣הַ ְשּׁלישֵׁ֛י֣וּבַ יֵּ֥וֹם֣הַ ְשּׁביעֶ֖י – תבנית טעמים כללית  ...גרשיים  ...תביר ,כעין
יצא מהכלל להקל ולהחמיר .להחמיר על טמא טומאת מת לחייב הזיית שלישי ושביעי ולענוש בכרת על טומאת מקדש וקדשיו כאשר
לא היזו עליו שלישי ושביעי .להקל שאם לא היזו עליו בשלישי ובשביעי עונשו ֵ֥לא֣י ְט ָ ָֽהר ואין עונשו כרת (כל זמן שלא עבר על

טומאת מקדש וקדשיו.

(לימוד ב) להחמיר למאן דאמר שלכתחילה יזו שלישי ושביעי וכך זוכה בקיום המצווה במלואה.
להקל מלמד לאפשרות להרחיק את הזאת שלישי לזמן מאוחר יותר .אפשרות הרחקת הזאת שביעי משלישי ומשלישי שבעצמו הורחק.
כאשר יתקיימו שתי ההזאות טמא המת יטהר.
[רמב"ם פרה אדומה פי"א,ה"ב] מחמיר על עם הארץ הבא להיטהר שימנה לפני המזה שני ימים ובשלישי יזו עליו ומקל על חבר ומקל
בטבילת המיטהר משביעי והלאה אע"פ שלא הוזה.
[רמב"ם פרה אדומה פי"א,ה"ג] מקל על טמאין בטומאת מת וטומאה אחרת "כל המטמאין מקבלין הזאה ,כיצד זבים וזבות נדות ויולדות

שנטמאו ב מת מזין עליהן בשלישי ושביעי והרי הם טהורין מטומאת מת אף על פי שהן טמאין טומאה אחרת ,שנאמר והזה הטהור על
הטמא ביום השלישי הא למדת שהזייה מועלת לו אף על פי שהוא טמא ,וכן הערל מקבל הזאה כיצד ערל שנטמא במת והזה עליו
שלישי ושביעי ה"ז טהור מטומאת מת וכשימול טובל ואוכל בקדשים לערב".
[ספרי זוטא] (במ' חקת יט,יב)֣ה֣ וּא֣י ְתחַ טָּ א֞ -בוֹ ,יכול דבוק למת אמרת לא אמרתי אלא בשלישי אי בשלישי יכול חטוי אחד אמרת לא
אמרתי אלא בשביעי אי בשביעי יכול חטוי שנים אמרת לא אמרתי אלא בשלישי [יכול תהא הזייתו קבועה בלילה אמרת לא אמרתי
אלא ב יום השלישי] יכול תהא הזיית שלישי קבועה ביום אבל הזאת שביעי תהא קבועה בלילה והלא אומר וכי דין הוא הואיל ונאמרה
הזאה בשלישי ונאמרה הזאה בשביעי מה מצינו שהזיית שלישי קבועה ביום אף הזאת שביעי תהא קבועה ביום קל וחומר ומה אם
שלישי שאין הזאתו כשרה עד שתכשירנה אחרת הרי הזאתו קבועה ,ביום שביעי שהזאתו כשרה עד שלא תכשירנה אחרת אינו דין
שתהא הזאתו קבועה ביום .לא אם אמרת בשלישי שהוא סמוך לטומאה תאמר בשביעי שאינו סמוך לטומאה אלא סמוך לטהרה
אמרת לא אמרתי אלא ביום השביעי ילמד שלישי משביעי הואיל ונאמרה הזייה בשביעי ונאמרה הזייה בשלישי מה מצינו שהזיית
שביעי קבועה ביום אף הזיית שלישי תהא קבועה ביום קל וחומר ומה אם שביעי [שהוא סמוך לטהרתו הרי הזייתו קבועה ביום
שלישי] שהוא סמוך לטומאה אינו דין שתהא הזייתו קבועה ביום .לא אם אמרת בשביעי שהזייתו כשרה עד שלא תכשירנה אחרת
ישׁי ,יכול
תאמר בשלישי שאין הזייתו כשרה עד שתכשירנה אחרת אמרת לא אמרתי אלא ביום השלישי :ה֣ וּא֣י ְתחַ טָּ א֞ -בוֹ֣בַּ יֹּ֧וֹם֣הַ ְשּׁל ֵ֛
סמוך למיתה אמרת שוב בשלישי אם לומר שלישי שהוא סמוך למיתה (של המת שנגע בו) כבר למד הא מה אני מקיים שלישי שאפילו
רחוק מן המיתה יכול הזיית שלישי תהא רחוקה מן המיתה אבל הזיית שביעי תהא סמוכה לשלישי אמרת שוב בשביעי אם לומר
שביעי שהוא סמוך לשלישי כבר למד הא מה אני מקיים שביעי אפילו רחוק מן השלישי יכול אם לא הוזה טהור אמרת? לא אמרתי
הר יכול שבא לטענו זריקה וחטוי אמרת? לא אמרתי אלא (במ' חקת יט,יג)֣כּי ֣֩
ט ָ ָֽ
ֵ֥וֹם֣ה ְשּׁב יעֶ֖י֣ ֵ֥לא֣י ְ֣
ַ
וּביּ
ישׁי ַ
ֹ֧וֹם֣ה ְשּׁל ֵ֛
ַ
טּא֣ ַבּיּ
אלא וְ אם֨ -לא֣י ְתחַ ֝ ָ
רק֣עָ לָ יו֣ זריקה אמרתי לך לא חטוי יכול שבא להכשיר חטוי בזריקה אמרת (במ' חקת יט,יט) ְׁו ִּה ָׁ ֤זה הטָׁהר על־ה ָׁט ֵ֔מא ביֹ֥ום
֨מי֣נ ָ ִׁ֜דּה֣לא־ז ַ ֤
שבִּי ִּ ֑עי בהזייה הוא טהור אינו טהור באצבע:
ִּישי ּוביֹ֣ום ה ְׁ
ה ְׁ
של ִּ ֖

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.12

במדבר חקת יט,א (התשפ"א) (בהשתתפות נחלת יעקב)

וּת֣בּ ֑אהֶ ל֣֣֣֣֣֣֣֣כָּ ל-הַ ָבּ֤א֣אֶ ל-הָ ֨אהֶ ל֣וְ כָ ל-א ֲֶשׁ֣ר֣בָּ ֔אהֶ ל֣י ְט ָמֶ֖א֣שׁ ְבעַ ֵ֥ת֣י ָָֽמים׃
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
תּוֹרה֣אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
במדבר חקת יט,יד֣ :ז ֚את֣הַ ָ ֔
וּת֣בּ ֑אהֶ ל֣֣֣֣֣֣֣֣כָּ ל-הַ ָבּ֤א֣אֶ ל-הָ ֨אהֶ ל֣וְ כָ ל-א ֲֶשׁ֣ר֣
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
ד ָֽ
תּוֹרה֣אָ ָ ֶ֖
[ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכו] (במ' חקת יט,יד) ֣ז ֚את֣הַ ָ ֔
אהֶ ל] חוץ לאהל מנין ת"ל (במ'
בָּ ֔אהֶ ל֣י ְט ָמֶ֖א֣שׁ ְב ַעֵ֥ת֣י ָָֽמים׃ בא הכתוב ולימד על המת טומאה חדשה שמטמא ְבּ ֑אהֶ ל֣[אין לי אלא ְבּ ֑
וּת֣בּ ֑אהֶ ל֣דברי איסי בן עקיבא,
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
תּוֹרה֣אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
חקת יט,יד) ֣ז ֚את֣הַ֣ ָ ֔
ר' ישמעאל אומר אינו צריך (לדרשה של איסי בן עקיבא ,אפשר ללמוד זאת בקל וחומר) אם (אדם) עד שלא נזקק לטומאה (בעודו חי באהל לא
טמא ,ומת באהל) הרי הוא מטמא (בדרגת אבי אבות הטומאה ועושה טומאת אהל אז) משנזקק לטומאה (אם מת מחוץ לאהל ונהיה אבי אבות
הטומאה) דין הוא שיטמא (טומאת אהל ,משיוכנס לאהל)
(נושא נוסף) מנין לעשות כל המאהילים כאהל היה רבי יצחק אומר מה מצורע הקל (אינו אבי אבות הטומאה ,במשמע שאינו בטהרת מי נדה,
אינו בדין חלל חרב אולי עוד דברים) עשו בו כל המאהילים כאהל ([אנצ' תלמודית ,טומאת אהל] כאשר הטהור והמצורע תחת אהל אחד ובמעל
פרק זמן מוגבל ,ואין מצורע מאהיל מטמא את הטהור ואין טהור מאהיל על מצורע נטמא) ,מת חמור אינו דין שנעשה בו כל המאהילים כאהל
(משעת כניסה לאהל).
ם֣כּי-יָמ֣ וּת֣והוא עתה ְבּ ֑אהֶ ל ,או שדבר הכתוב בהווה (שרוב אנשים מתים
וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
[רמב"ן] (במ' חקת יט,יד) וטעם אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
באהל או בבית) ,והוא הדין אם ימות בחוץ והכניסוהו לאהל.

תּוֹרה֣מפני שחדש בזה תורה חדשה
וּת֣בּ ֑אהֶ ל ,מ"ש (יט,יד) ֣ז ֚את֣הַ ָ ֔
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
תּוֹרה֣אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
[התוה"מ מלבי"ם מו] (במ' חקת יט,יד) ֣ז ֚את֣הַ ָ ֔
שלא נמצא בשום טומאה שהיא טומאת אהל (מיידית) שהוא רק במת לבד ,וכבר בארנו בהתו"ה (צו סי' כ"ג) שכ"מ שאומר זאת
התורה בא לומר שהיא תורה כוללת לא פרטית ,מזה מבואר שהיא תורה כוללת לכל מת ,שלא נטעה שרק אם ימות באהל מטמא כל
אשר באהל לא אם מת בחוץ והכניסוהו לאהל ,שא"כ אינה תורה כוללת ,ור' ישמעאל סובר שזה נדע מן הסברא שאם הובא תחת
האהל מבחוץ כ"ש שיטמא אחר שכבר נזקק לטומאה ,ומפרש ר' יצחק שר"ל שהיא תורה כוללת לכל מיני אהלים אף אהל שאינו של
פשתן או אהלים שהם טהורים שחושב ה [-רמב"ם טומאת מת פ"ה הי"ב] מכל מקום שוים בזה ש (-יט,יד) כָ ל-א ֲֶשׁ ֣ר֣בָּ ֔אהֶ ל֣י ְט ָמֶ֖א,
וּץ֣לָֽמַּ חֲנֶ ֶ֖ה֣מוֹשָׁ ָֽבוֹ׃ שמושבו טמא ומטמא כל הבא שם אף שיושב תחת האילן ,כמ"ש
ַ
שכבר ראינו במצורע שאומר (וי' תז' יג,מו) מחֵ֥
מצורע (סי' קנ"ה):
תּוֹרה֣  -יתיב – בתפקיד דווקא כך ,א ו כמחליף טעם פשטא במלה בת הברה אחת ,מלמד שפשט הכתוב נדרש
(במ' חקת יט,יד) ֣ז ֚את֣הַ ָ ֔
ע"פ זקף-קטן בתפקיד שני לימודים( ,לימוד א) אדם מת באהל גורם טומאה בכל האהל( ,לימוד ב) מת מחוץ לאהל והובא לאהל גורם
טומאה בכל האהל .נושא המאהיל על המת שנטמא נלמד ממקום אחר.

[תורה תמימה] (במ' חקת יט,יד) אָ ָ ֶ֖דם֣ -להוציא את הסילוניתסב) [תו"כ פ' שמיני ,י"א י']:
[תורה תמימה (=תו"ת) סב] צ"ל סריינא ,והוא מין דג שחציו דג וחציו אדם [ע' רש"י בכורות ח' א'] והרבותא אף על פי דאינו כדג
לענין אכילה בכ"ז גם אינו כאדם לענין טומאת אהל דכיון דכתיב אדם בעינן אדם שלם:
(יט,יד) אָ ָ ֶ֖דם – טפחא בתפקיד שנוי ,גוף שאינו של אדם שלם אלא תערובת עם משהו אחר לא חל בו טומאת אהל.
֤את֣תּוֹרת֣הַ יּ ֔ ֶל ֶדת֣לַ זּ ָָכֶ֖ר֣אֵ֥ וֹ֣לַ נְּ ק ָ ָֽבה׃ [מדרש הגדול] תורה אחת לכל
ַ
אפשר שדומה ללימוד [תורה שלמה קכד] (וי' תז' יב,ז) ז

היולדות שהן חייבין בקרבן ,או יכול אפ ילו שפיר מלא דמים מלא גנינים כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים ,המפלת יום ארבעים
או המפלת דמות אדם בעל כנפים ,ת"ל (יב,ז) לַ זּ ָָכֶ֖ר֣אֵ֥ וֹ֣לַ נְּ ק ָ ָֽבה עד שיהא בו צורת זכר או צורת נקבה.
[ספרא תזריע פרשה א פרק ד] (א) יכול אף ללידה (לא גרסינן אף לזיבה) (הכי גרסינן) שלפני מלאת ועל הלידה שאחר מלאת (עד
֣היּלֶ֔ ֶדת֣לַ זּ ָָכֶ֖ר֣אֵ֥ וֹ֣לַ נְּ ק ָ ָֽבה ,להביא את המפלת
֤את֣תּוֹרת ַ
ַ
כאן שנוי הגירסא) תביא קן אחד תלמוד לומר (וי' תז' יב,ז) ז֤את ( .וי' תז' יב,ז) ז
סנדל או שיליא או שפיר מרוקם,

(יט,יד) אָ ָ ֶ֖דם – פשט הכתוב מלמד על גוף של אדם שלם ללא תערובת של משהו אחר( .יט,יד) אָ ָ ֶ֖דם – טפחא בתפקיד שנוי ורבוי.
הלימוד הוא שגם חלקי גוף מאדם שלם ,נחשבים כמתים ומטמאים טומאת אהל.
֣ת֣בּנֶפֶ שׁ ֣֩שלא עוסק באהל ,ע"פ [משנה אהלות פרק אלו
נחזור כאן על מה שהבאנו בקצרה בהסבר ל(-במ' חקת יט,יג) ְבּמ ְ
מטמאין פ"ב מ"א] אפשר שתלישא-קטנה אחת מתריעה על שיעור בשר מן המת שהוא כזית ,ושאר המנויין במשנה א שאינו
מטמא באהל ,אלא רק במגע ומשא ,אבל מהשיעור ומעלה מטמאים באהל [משנה מסכת אהלות פ"ב מ"א] אלו מטמאין באהל

המת וכזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב השדרה והגלגולת אבר מן המת ואבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי רובע
עצמות מרוב הבנין או מרוב המנין ורוב בנינו ורוב מנינו של מת אף על פי שאין בהם רובע טמאין כמה הוא רוב מנינו מאה
ועשרים וחמשה:

וּת֣בּ ֑אהֶ ל מגבלות לטומאת אהל ,ראה בהמשך; ושייך (א) ל( -יט,יד) אָ ָ ֶ֖דם – טפחא
ְ
ההסבר הבא שייך (ב) ל(-יט,יד) ָֽכּי-יָמ֣
בתפקיד שנוי ורבוי; כלהלן ,ע"פ [משנה מסכת אהלות פ"ב מ"ב] אפשר שתלישא-קטנה (=תרסא) שניה (הכוונה למונח
֣ת֣בּנֶפֶ שׁ ֣֩מתריעה על שיעור דם מן המת שאינו מטמא במגע ,משא ,אהל.
שלפני תרסא המקבל תפקיד תרסא) (במ' חקת יט,יג) ְבּמ ְ
שיעור של פחות מרביעית דם[ .תפארת ישראל  -יכין לקראת סיום דבריו שם מ"א]  ...וכל המנויים במשנתנו זו מטמאין במגע
משא ואהל .חוץ מתרווד רקב שאמ"ט רק במשא ואהל ולא במגע מדא"א שיגע בכל הפירורין ביחד .וגם באהל לא מטמא אם לא
יאהל על כל התרווד ביחד .ועוד [שם שם מ"ב] וחכ"א רביעית .דמה לעצמות שכן רובן טמא אף שאינן רובע וכ"ש כולן.
משא"כ בדם אפילו הוא כל הדם שבגוף ,אינו מטמא רק ברביעית .א"נ דוקא עצמות דחמירי שהרי עצם כשעורה אף שאינו
באהל מטמא עכ"פ במגע ובמשא .להכי כשהן כולן יחד א"צ שיעור האמור בהן .משא"כ דם ,הרי כשהוא פחות מרביעית אין בו
טומאה כלל ,י"ל אפילו כשיש לפנינו כל דמו ,כשאין בו כשיעור טהור וגו'
תּוֹרה֣
וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -אמר ריש לקיש ,מניין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה ,שנאמר ֣ז ֚את֣הַ ָ ֔
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
(יט,יד) אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
וּת֣בּ ֑אהֶ ל סג) [ברכות ס"ג ב']:
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
ד ָֽ
אָ ָ ֶ֖
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -אמר ר' יונתן ,לעולם אל ימנע אדם עצמו מדברי תורה אפילו בשעת מיתה ,שנאמר זאת התורה אדם כי
ְ
(יט,יד) אָ ָ ֶ֖דם֣כָּֽ֣י -יָמ֣
סה)
ימות באהל ,אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה [שבת פ"ג ב']:
[(=תו"ת) סג] נראה הכונה במי שמיגע עצמו הרבה על קנין התורה ,וע"ד המאמר יגעת ומצאת ,וכונת הלשון שממית עצמו עליה

כלומר שמרפה ומחליש עצמו בלמודו ,ומצינו הלשון מיתה מורה על חלישה  ...ובב"מ צ"ה א' מה לי קטלה פלגא ובתענית כ"ז ב'
כדי שלא יצאו מעונג לצער וימותו ,וכן בלשון הכתוב ב(-איוב יג,טו) ֵ ֣הן ָ֭ י ִּ ְׁק ְׁט ֵלנִּי לא ל֣ ֹו אֲי ֵ ֑חל ,וכמ"ש כאן בסוגיא על
ם֣כּי-
תּוֹרה֣ אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
הס ֵ ְׁ֤כת׀ ּושְׁמע יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל  ,כתתו עצמכם על דברי תורה ,ועיין ברש"י ,ודריש כן ע"ד רמז וסימן לדבר מלשון (יט,יד) ֣ז ֚את֣הַ ָ ֔
וּת֣בּ ֑אהֶ ל  ,בדרך לשון נופל על לשון ,ואהל מלשון יושב אהלים ,כלומר בביהמ"ד .ועיין תנחומא פ' בראשית משמע דכל ענין זה
ְ
יָמ֣
קאי רק על תורה שבע"פ - .ועיין בגיטין נ"ז ב' מוקי הפ' (תה' מד,כג) כִּ ֽי־ ָ֭ ָׁעליָך ה ֣רגְׁנּו כָׁל־ה ֑יֹום אלו תלמידי חכמים שממיתין עצמן על
דברי תורה ,ומביא דרשה זו ,ומשמע לכאורה דמפרש שממית מיתה ממש (טט :כהמשך הכתוב ֝נח ְׁ֗שבְׁנּו כ ְׁ֣צאן ִּטב ְָׁׁחֽה ,):אבל באמת
הכונה דלפעמים יקרה שמרוב יגיעה ורפיון ימותו ג"כ ,וכמו דמוקי שם חד מ"ד פ' זה על מילה בשמיני ופירש"י דזימנין דמיית .וניחא
תּוֹרה֣  ,אחרי דבריש הפרשה כתיב (במ' חקת יט,ב) ָ֚זאת
ליה להסמיך זה הדרש על לשון זה משום דמדייק יתור הלשון (יט,יד) ֣ז ֚את֣הַ ָ ֔
תֹורה  ,וקאי על כל הפרשה ,וגם בשארי ענינים בפרשה זו כמו עניני טומאת מגע ומשא ועוד ,לא כתיב בהו ביחוד זאת התורה
חֻק֣ת ה ָׁ֔
כמו בכאן ,ולכן מצא מקום לתלות דרשה אסמכתית כדרך חז"ל בכ"מ:
הפסוק (דב' תבוא כז,ט)

[(=תו"ת) סה] עיין בחא"ג ומש"כ לעיל סוף אות ס"ב וצרף לכאן:
(יט,יד) ָֽכּי-יָמ֣ וּת – מקף כבורר בין מסלול לימוד על מיתה ביציאת הנפש ובין מסלול לימוד של משל להתאמצות בלימוד התורה.
טעם מונח של (יט,יד) ָֽכּי-יָמ֣ וּת – בתפקיד רבוי תומך (א) במסלול של רבוי מאמץ בלימוד תורה עד כדי חלישות הגוף ואף מיתה של
ממש ,כלות הנפש אל ה' .תומך (ב) ברבוי מגבלות על טומאת אהל כמוסבר בהמשך.

וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -כל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן ,מנלן ,א"ר אלעזר ,גמר אהל אהל ממשכן,
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
(יט,יד) אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
כתיב הכא אדם כי ימות באהל וכתיב התם (שמ' פק' מ,יט) ויִּפ ְׁ֤רש את־הָׁאהל על־ה ִּמ ְׁש ָׁ֔כן ,מה להלן של פשתן קרוי אהל אף כאן של פשתן
סד)
קרוי אהל [שבת כ"ח א']:
[(=תו"ת) סד] הנה דין טומאת אהל כך הוא ,דאם האהל עצמו מאהיל על הטומאה ,והיינו שהמת תחתיו ,ואף על פי שלא נגעה בו
הטומאה ,הוי זה האהל אבי אבות הטומאה ,ומטמא לנוגע בו אפילו מאחוריו טומאת שבעה וכדכתיב (במ' חקת יט,יח) ְׁו ִּה ָׁ ֤זה על־הָׁאהל
והוי כבגדים וכלים שנגעו במת ,ולאחר שהוציאו הטומאה מתוכו הו"ל צד פנימי אבי אבות הטומאה ,וצד החיצון אב הטומאה,
מדנגע צד חיצון בצד פנימי ,והוי ככלים שנגעו בכלים שנגעו במת ,ועיין [תוי"ט פ"ז מ"ב דאהלות] ,וכל זה אם היה האהל מבגד או
מעור או משק ,מילי דפשתן ,דרק בכזה נקרא אהל ,כפי שיתבאר ,אבל אם היה האהל מנסרים או של עצם או של מתכת הרי הוא כבית
וטהור ,וכן אם היה האהל מדבר היוצא מן העץ כמו קנבוס וצמר גפן דינו ג"כ כבית ,חוץ מן הפשתן דהוי כמו בגד ,וטמא ,ואף על פי
שפשתן נקרא עץ כדכתיב (יהושע ב,ו) ו ֽתִּ ְׁט ְׁמנֵם ְׁב ִּפש ֵ ְׁ֣תי ָׁה ֵ֔עץ ,בכ"ז טמא הוא כדמפרש - .והנה רש"י פירש יליף ממשכן דלא הוי ביה כל
וצ"ל כמו שהוא בירושלמי שבת פ"ב ה"ג
יוצא מן העץ אלא פשתן ,כדכתיב (שמ' תר' כו,א) ֣עשר י ְִּׁר ֑יעת ֵ ֣שש ָׁמ ְׁש ָׁ֗זר ,עכ"ל.
בזה"ל ,כל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן ,מנה"מ ,א"ר אלעזר [הוא בעל הדרשה שלפנינו] ,מן המשכן למדו
[דפשתן נקרא אהל] דכתיב (שמ' תר' כו,א) וְׁאת־ה ִּמשְׁכָׁ ֥ ן תע ֲ֖שה ֣עשר י ְִּׁר ֑יעת ֵ ֣שש ָׁמ ְׁש ָׁ֗זר,
סו)
וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -תניא ,אהל אהל ,ריבה אפילו אהל שאינו עשוי בידי אדם [סוכה כ"א א']:
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
(יט,יד) אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
ם֣כּי-יָמ֣ וּת֣
וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -תניא ,רבי שמעון בן יוחאי אומר ,קברי עובדי כוכבים אין מטמאין באהל ,דכתיב אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
(יט,יד) אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
סז)
ָאדם א ֑תם ,אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם [יבמות ס"א א']:
ִּיתי ָׁ ֣
ְבּ ֑אהֶ ל וכתיב (יחזקאל לד,לא) וְׁא ֵ ֥תן צא ִּנ֛י ֥צאן מ ְׁרע ִּ ֖
וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -דבר השוה
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
ד ָֽ
וּת֣בּ ֑אהֶ ל  -אברים היתירים שבאשה אין מטמאין באהל ,שנאמר זאת התורה אָ ָ ֶ֖
ְ
ם֣כּי-יָמ֣
(יט,יד) אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
בכל אדםסח) [בכורות מ"ה א']:
ת֣בּ ֑אהֶ ל ,כָּ ל-הַ ָבּ֤א֣
ם֣כּי-יָמ֣ וּ ְ
ויליף ממה דבפסוק זה כתיב שלש פעמים אהל( ,יט,יד) אָ ָ ֶ֖ד ָֽ
[תורה תמימה (=תו"ת) סו]
ל ,וְ כָ ל-א ֲֶשׁ ֣ר֣בָּ ֔אהֶ ל י ְט ָמֶ֖א ,ודי היה לכתוב כל הבא אל תוכו וכל אשר בתוכו ,ומדכתיב שתי פעמים יתרים בא לרבות כל
אֶ ל-הָ ֨אהֶ ֣
מין אהל=([ :תו"ת) סז] כמה מפרשים נתקשו בבאור דרשה זו ,ובתוס' הרבו להקשות מכמה מקומות דהשם אדם כולל גם עובד כוכבים,
ָָׁאדם וָׁח֥י
ֹותם ה ָׁ ֖
ֲשה א ָׁ ֛
וביותר הקשו ממ"ד בסנהדרין נ"ט א' אפילו עובד כוכבים העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול ,דכתיב (יחזקאל כ,יא) ֲא ֨שר יע ֥
ָָׁאדם ,ללמדך אפילו עובד כוכבים הלומד תורה ,ותרצו בשם ר"ת דיש חילוק בין אדם
בָׁהֽם ,:כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא ה ָׁ ֖
ואפשר לומר בכונתו משום דבכלל אין
להאדם ,דעובד כוכבים בכלל האדם הוא ,עכ"ל .ולכאורה אין אלו אלא דברי קבלה,
שייך לתאר שם עצם בה' הידיעה ,לומר המשה ,האהרן ,מ שא"כ שם כללי ,העיר ,הנהר ,ההר ,הגבעה ,ולפי"ז י"ל דהיכי דכתיב אדם
בלא ה' הידיעה מורה על שם פרטי ,והוא אינו כולל רק אחד ,ובאומות רק אומה אחת ,ישראל ,אבל האדם הוא שם כללי כולל לכל
אלא הכונה דבמקום שמדב ר הקדוש ברוך הוא לישראל בדברי תורה ומצות ומכנה
האומות ,ודו"ק- .
ָאד֣ם א ֑תם ,אבל אין
אותם בשם אדם מכוין רק לישראל ולא לאומות שאינם בכלל המצות ,וסמך לזה מביא מלשון הפסוק דיחזקאל ָׁ
ראיה זו אלא לרמז ואסמכתא בעלמא ,וכ"כ הגר"ץ חיות .ופרטי דין טומאת קברי עובדי כוכבים מבואר ביו"ד סי' שע"ב ס"ב:
[(=תו"ת) סח] האברים היתירים שבאשה הם באברי ההולדה ,שני צירים ושני דלתות ,ועיין במ"ר ריש פ' תזריע:
ואמנם עדיין אינו מבוא ר מנ"ל דשש היינו פשתן ,ונ ראה דבגמ רא כאן חסר תשלום הענין,

וכתיב (יחזקאל מ "ד) פא רי פשתים יהיו על ראשם ,את למד שש משש ושש מפא רי ופא רי מפא רי ,ע"כ ,והבאו ר הוא דבמשכן כתיב עש רי ריעות שש מש ז ר ובפ' תצוה כתיב ואת פא רי המגבעות שש ,ושש דפא רי המגבעות ילפינן בסמיכות מפא רי דכתיב גביה ,ושוב ילפינן פא רי דכתיב במגבעות מפא רי דכתיב ביחזקאל שם ג "כ בענין מגבעות דכתיב ביה מפו רש פא רי פשתן ,אלמא דשש היינו פשתן .וה רי מבוא ר דבגמ רא שלנו לא נגמ רה ד רשת ר' אלעז ר וצ ריך לסיים כמו בי רושלמי ,דאנן ידעינן דשש היינו פשתן מפא רי פשתים יהיו על ראשם דיחזקא ל ,וגם מתבא ר

דבי רושלמי חס רה התחלת הד רשה שבבבלי כמו שהיא לפנינו ,גמ ר אהל אהל ממשכן ,כתיב הכא זאתהתו רה וכו' ,דאל "ה עיק ר חס ר בהד רשה ,הא דכתיב אהל בטומאה ובמשכן .וכה הנה בצ רוף וחבו ר הגירסות שבבבלי וי רושלמי ,יוצאתהד רשה משוכללת ומבוא רת ,תמה וב רה ומסוד רת ,ודו "ק:

כגון חו ר שח ר רוהו המים ,כגון בשפה גבוה על הנה ר והמים חוטטין מתחתיו ונכנסין ועושין נקב א רוך ,או שנקבוהו ש רצים וכדומה מענינים החשובים בפ"ג מ"ז דאהלות,

דמהיכי תיתא לחלק כן ,וכב ר נתחבטו בזה המפ רשים ,וכמה עמלו וט רחו למצוא מ קו ר לדב ריו.

והנה כתבנו זה רק להסבי ר ולבא ר דב רי ר "ת התמוהים מאוד לכאו רה ,אב ל לפי האמתנ ראה דאין כונת הגמ רא כפשטות הלשון דאין העובדי כוכבים כלולים בשם אדם ,דמהיכי תיתא ,והא שם זה כולל לענין ב ריאת גוף ו נשמה ממין האדם ,ויות ר מזה מצינו כמה וכמה פסוקים בשם אדםהכוללים רק עובדי כוכבים ,כמו מעשה ידיאדם ,ועודה רבה,

וּת֣בּ ֑אהֶ ל – מונח מרבה אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות=([ .תו"ת) סד] כדי שהאהל עצמו י ִּטמָׁא הוא צריך להיות
ְ
(יט,יד) ָֽכּי-יָמ֣
עשוי מבגד (צמר או פשתים) או מעור או משק ,מילי דפשתן .אבל אם היה האהל מנסרים או של עצם או של מתכת הרי הוא כבית
וטהור ,וכן אם היה האהל מדבר היוצא מן העץ כמו קנבוס וצמר גפן דינו ג"כ כבית ,חוץ מן הפשתן דהוי כמו בגד ,וטמא.

טומאת אהל חלה רק על בני ישראל ,וחלה רק בדבר השוה בכל אדםסח) [בכורות מ"ה א'] ולא חל על [(=תו"ת) סח] האברים
היתירים שבאשה הם באברי ההולדה ,שני צירים ושני דלתות ,ועיין במ"ר ריש פ' תזריע:
ועוד מגבלות בטומאת אהל [משנה מסכת אהלות פ"ב,מ"ג] [*] אלו מטמאין במגע ובמשא ואינן מטמאין באהל עצם כשעורה
וארץ העובדי כוכבים ובית הפרס אבר מן המת ואבר מן החי שאין עליהן בשר כראוי השדרה והגלגולת שחסרו כמה הוא חסרון
בשדרה בית שמאי אומרים שתי חוליות ובית הלל אומרים אפילו חוליה אחת ובגלגולת בית שמאי אומרים כמלוא מקדח ובית
הלל אומרים כדי שינטל מן החי וימות באיזה מקדח אמרו בקטן של רופאים דברי ר' מאיר וחכ"א בגדול של לשכה:
[משנה מסכת אהלות פ"ב,מ"ה] [*] אלו שאם חסרו טהורין כזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב ורביעית דם ועצם
כשעורה ואבר מן החי שחסר עצמו:
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.13

במדבר בלק כב,ב (התש"פ)

י֣מֹואב:
ָ ָֽ
ליו֣וְ הנֵּ֥ה֣נ ָצֶּ֖ב֣עַ ל־עלָ ת֑ ֹו֣הֶ֖ וּא֣וְ כָ ל־שָׂ ֵ֥ר
במדבר בלק כג,ו :וַיָּ ֣שָׁ ב֣א ֔ ָ
אמ ֑ר֣ ֣
ֵ֥א֣משָׁ לֶ֖ וֹ֣וַיּ ַ
במדבר בלק כג,ז :וַיּ ָשּׂ ְ
כה֣זע ֲָמֵ֥ה֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃ ֣
ב֣וּל ֶָ֖֣
ְ
֣א ָרה-לּ֣י֣ ַיע ֲ֔ק
ם֣לכָ ה ָ ָֽ
֣מהַ ְרריֶ֔ -ק ֶד ְ
֤ק֣מלֶ ְך-מוֹאָ ב ָֽ
א ָרם֣יַנְ ֨חני֣בָ ָל ֶ ָֽ
מןֲ ֠ -
ֵ֥א֣משָׁ לֶ֖ וֹ ( -סלוק) מרכא טפחא כעין מדת סמוכים ,כעין מדה כ"ב מל"ב מדות מכתוב שחבירו (כאן שלפניו) מלמד
(במ' בלק כג,ז) וַיּ ָשּׂ ְ
עליו .מכך שבלק ושרי מואב (במ' בלק כג,ו) וְ הנֵּ֥ה֣(גלוי מהנעלם)֣נ ָצֶּ֖ב֣עַ ל־עלָ ת֑ ֹו מביאים למאמר בלעם שהם תולשים אותו ממדרגת

רוח הקדש שזכה בה לפי סברתו.

אמ ֑ר֣מןֲ ֠ -א ָרם֣יַנְ ֨חני ,פתח ואמר מן הרמים הייתי
ֵ֥א֣משָׁ לֶ֖ וֹ וַיּ ַ
[במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ סימן יט] (במ' בלק כג,ז) וַיּ ָשּׂ ְ
הֹור ֵ ֑דהּו ,ד"א מן ארם עם רם שלמעלן הייתי והורידני בלק
והורידני בלק לבאר שחת ינחני כד"א (יחזקאל לב,יח) נְׁהֵ ֛ה על־ה ֲ֥מֹון ִּמצ ְׁ֖רי ִּם ְׁו ִּ
מכבודי משל למי שמהלך עם המלך ראה ליסטין הניח את המלך וטייל עם הליסטין כשחזר אצל המלך אמר לו המלך לך עם אותו
שטיילת עמו שאי אפשר לך שתלך עמי כך בלעם נזקק לרוח הקדש וחזר להיות קוסם כבתחלה שנא' (יהושע יג,כב) וְׁאת־ ִּבל ְָׁׁע֥ם בן־בְׁע֖ ֹור
קֹוסם לפיכך צווח רם הייתי והורידני בלק,
ה ֵ֑

מןֲ ֠ -א ָרם֣ -תלישא-גדולה ,בלימוד אלפניו ,בתפקיד עקירה ממחיצה של מעמד רם ,נביא ברוח הקדש.
ֵ֥א֣משָׁ לֶ֖ וֹ  -מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן חיזק קול בלעם כפי'
(במ' בלק כג,ז) וַיּ ָשּׂ ְ
ֵ֥א֣משָׁ לֶ֖ וֹ שהרים קולו שישמעוהו כל שבעים אומות כדי שיקנאו בישראל ,וזהו (משלי כז; יד) ְׁמ ִּ֮ ָׁב ֵ ֤רְך ֵר ֵ֨עהּו׀ ב ְׁ֣קֹול ָ֭גָׁדֹול
[בעל הטורים] וַיּ ָשּׂ ְ
ב ֣בקר השְׁ ֵכ֑ים ֝ ְׁק ָׁל ָׁ֗לה תֵ ָׁח֥שב לֹֽו :וכך לומד פסוק זה ב[-בבלי ערכין טז,א] כגון דמיקלע (אורח) לאושפיזא (למארח) וטרחו קמיה שפיר ,למחר
נפיק יתיב בשוקא ואמר :רחמנא ניברכיה לפלניא דהכי טרח קמאי ,ושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה .תני רב דימי אחוה דרב ספרא:
לעולם ([רמב"ם דעות פ"ז,ה"ד] זה אבק לשון הרע) אל יספר אדם בטובתו של חבירו ,שמתוך טובתו בא לידי רעתו.
ֵַארצְָׁך֥ וכתיב
מןֲ ֠ -א ָרם ,כלומר היאך אני בא עליהם מארם לקללם ומארם יצא אברהם אביהם טעון בברכות שנאמר (בר' לך יב;א) לְך־לְָׁך֛ מ ְׁ
(שם שם;ב) וא ָׁ ֲ֣ברכ ְָׁ֔ך וגו' ,וכן יעקב הלך לארם טעון כל אותם הברכות שנאמר (שם כח; טו) ְׁו ִּה ֵ֨נה ָאנ ִַּּ֜כי ִּע ָׁ֗מְך ּו ְׁשמ ְׁרתִּ יָך וגו',
(במ' בלק כג,ז) מןֲ ֠ -א ָרם֣ -תלישא-גדולה  ,בלימוד אלאחריו ירמז לשיעור שבעים אומות העולם .ועוד בתפקיד מחיצה בפני עצמה זה
רמז ל "מקור" "שורש"
כפי' [בעה"ט] ד"א מןֲ ֠ -א ָרם֣– (תלישא-גדולה רמז למקור)  ,שאלולי הם לא היינו בעולם שאנו מארם וכשנעקד יצחק נפקדה גם מלכה

מנחור שנאמר (שם כב; כ) הנה ילדה מלכה גם היא ,ואתה גם כן כפוי טובה שאילולי אברהם לא באת לעולם שבזכותו ניצול לוט
מסדום ,ואני גם כן כפוי טובה שאילולי בא יעקב אל לבן לא היו לו בנים ואנו באים מארם לקללם ,מןֲ ֠ -א ָרם֣ -תלישא-גדולה,
בגימטריא אשל ,פירוש באים בזכות אברהם שנטע אשל בבאר שבע,

מןֲ ֠ -א ָרם֣ -תלישא-גדולה  ,א' מקור אברהם בארם ,ב' בזכות אברהם ושרה מקור לילדים לנחור ולמלכה ומהם ללידת בלק ובלעם.
ג' בלעם נקרא לתלוש את בני אברהם ע"י קללה היינו ענין רוחני כדי לעקרם מן העולם.

ֵי־צדק כדאמרינן [סנהדרין קה; ב] כמה צדקות עשיתי
[בעה"ט] (במ' בלק כג,ז) יַנְ ֨חני ,ב' במסורה ,יַנְ ֨חני֣בָ ָל ֤ק( ,תה' כג; ג) יֽנ ֵ ְׁ֥חנִּי בְׁמ ְׁעגְׁל ֝ ֗
ֵי־צדק שלא כעס ,ינחני,
ֵי־צדק כשבקש אותו רשע לקללני הנחני (הקיף) בְׁמ ְׁעגְׁל ֝ ֗
עמכם שלא כעסתי בימי בלעם ,והיינו יֽנְׁחֵ ֥ נִּי בְׁמ ְׁעגְׁל ֝ ֗
בגימטריא לגהנםָֽ ,מהַ ְרריֶ֔ -ק ֶדם  ,מהר שהעמידו קדמונים זה גל וזה גל וכרתו עליו ברית כדכתיב (בר' ויצא לא; נב) אִּם־ ָׁ֗אנִּי ֹלֽא־אע ֱ֤בר
אֵליָך את־הג֣ל ה ֔זה וכו' ,והוא שלח אלי לעבור הברית לקללם ,ד"א ָֽמהַ ְרריֶ֔ -ק ֶדם ,אני רואה שלא לקללם כי ההרים נהגו בהם כבוד
ֵיל֑ים; לכבודם ואני אקללםָֽ ,מהַ ְרריֶ֔ -ק ֶדם בגימטריא ( ) 600 = 145 + 455מאבות העולם (= 449
דכתיב (תה' קיד; ד) ָ֭הֽה ִָּׁרים ָׁרק ְׁ֣דּו ְׁכא ִּ
,) 600 = 151 +

ֵי־צדק להגן עליהם מפני נסיונות בלעם לקללם.
(במ' בלק כג,ז) יַנְ ֨חני – קדמא בתפקיד להקדים ,הקב"ה הקדים להקיף את ישראל בְׁמ ְׁעגְׁל ֝ ֗
ב – מקף כבורר בין מלך קבוע למואב ובין מלך בעת ההיא למואב כדי להלחם בישראל כנלמד בתחילת פרשת
(במ' בלק כג,ז) ֶ ָֽמלֶ ְך-מוֹאָ ֣
בלק .אפשר שכך בלעם ממעט במעמדו של בלק( .במ' בלק כג,ז) ָֽמהַ ְרריֶ֔ -ק ֶדם – מקף כבורר בין משמעויות הכתוב (א)  2גלי זיכרון
(ב) הרים בכלל ,ע"פ ת"י הרי מזרח בפרט (ג) אבות העולם במדה כ"ט מל"ב מדות גימטריא בחשבון אותיות (;) 600 = 600
א ָרם
במשמעות (ג) הכתוב קשור ל-מןֲ ֠ -
֣מהַ ְרריֶ֔ -ק ֶדם – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות
֤ק֣מלֶ ְך-מוֹאָ ב ָֽ
(במ' בלק כג,ז) בָ ָל ֶ ָֽ
אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .בדרך כלל מקף מוסבר שרק אחד מהלימודים מתקיים או ששני הלימודים לא מתקיימים באותה
עת .אבל כאן שני הלימודים מתקיימים בעת ובעונה אחת.
(לימוד א) יוצא מפשט הכתוב גל שהקים לבן וגל שה קים יעקב וכרתו עליהם ברית שלא יעברו אותם לרעה .אפשר כי הכתוב כאן הוא
כעין מדה י"ז מל"ב מדות מדבר שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר ,בפר' ויצא נאמר שיעקב הקים גל ומאמר לבן עשוי
להשתמע שהוא מייחס לעצמו הקמת הגל .אבל מפי' [בעה"ט] משמע שכל אחד הקים גל.
(לימוד ב) כפשט הכתוב הרים נהגו כבוד בישראל.

ב֣וּל ָכֶ֖ה֣זע ֲָמֵ֥ה֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃֣ הזכירם בשני שמותיהם ,אמר באיזה שם אקללם; הקב"ה ברכו כשהיה
ְ
[בעה"ט] (במ' בלק כג,ז) ָ ָֽא ָרה-לּ֣י֣ ַיע ֲ֔ק
שמו יעקב ושוב ברכו בשם ישראל; אם כן באיזה שם אקללם ,והקב"ה לא רצה לייחד שמו על קללתם שבקללות כתיב (דב' תב' כח; טו)
ּובאּו עָׁל֛יָך כָׁל־ה ְׁקלָׁל֥ ֹות ,ובברכות כתיב (דב' תב' כח; ח) י ְׁ֨צו ה֤ ' ִּאתְָׁך את־הבְׁרָׁ ָׁ֔כה ב ֲאס ָׁ֕מיָך ּוב ְׁ֖כל ִּמשְׁל֣ח י ָׁ֑דָך; והאיך אקללם:
ָׁ ֧
ּובאּו עָׁל֛יָך כָׁל־ה ְׁקלָׁל֥ ֹות ה ֵ ָׁ֖אלה – דרגא תביר מרכא טפחא תבנית טעמים בעלת שתי תכונות( ,לימוד א) דרגא תביר
(דב' תב' כח; טו) ָׁ ֧
מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל כל פרט חל אותו ענין או הלכה .הבסיס הן הקללות שבפר' בחקתי ובפר'

תבוא ,ההרחבה עשויה להיות קללות כמו של בלעם .ועל כל אחת מהקללות כפי'[בעה"ט] והקב"ה לא רצה לייחד שמו על קללתם

(=קללותיהם שבפר' בחקתי ושבפר' תבוא ,ומאנשים)
(לימוד ב) עָׁל֛יָך כָׁל־ה ְׁקלָׁל֥ ֹות ה ֵָׁא֖לה – תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלק מהפרטים לא חל ענין או
הלכה מסוימת .אפשר שכאן חלק מהפרטים כולל כל הפרטים .צ"ע
ֱֹלהיָך נ ֵ ֥תן לָׁ ְֽך:
(דב' תב' כח; ח) י ְׁ֨צו ה֤ ' אִּתְָׁך את־הב ְָׁׁר ָׁ֔כה ב ֲאס ָׁ֕מיָך ּוב ְׁ֖כל ִּמשְׁל֣ח י ָׁ֑דָך ֵ
ּוב֣רכ ְָׁ֔ך ָׁב ָׁ֕ארץ ֲאשר־ה֥ ' א ֖
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

בענין הברכות [בעה"ט] הביא פסוק מיוחד במינו בתורה המכיל פעמיים תבנית טעמים זקף-קטן זקף-גדול .יש עוד פסוק כזה בפר'
בשלח .את־הב ְָׁׁר ָׁ֔כה ב ֲאס ָׁ֕מיָך – גימטריית המלים המוטעמות זקף-קטן זקף-גדול  766 = 133 + 232 + 401עולה תש"ו ,אוצר הגי'
הרב פאלוך זצ"ל ס"ת של הפסוק בפר' פינחס " לכ"ן אמ"ר הננ"י נות"ן ל"ו א"ת ברית"י שלו"ם "
הב ְָׁׁר ָׁ֔כה ב ֲאס ָׁ֕מיָך – גימטריית המלים המוטעמות זקף-קטן זקף-גדול  = 365 = 133 + 232שס"ה ימי שנת חמה,
ּוברכְָׁך֔ ָׁב ָׁ֕ארץ – גימטריית המלים המוטעמות זקף-קטן זקף-גדול  541 = 293 + 248עולה ישרא"ל עולה המצו"ת
ֵ֣
[ במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ סימן יט] (כג,ז) ְלכָ ה ָ ָֽ
֣א ָרה-לּ֣י֣מי שהוא מארר לעצמו מארר ,שכך כתיב (בר' לך יב,ג) ּומְׁקללְָׁך֖
ב֣וּל ָכֶ֖ה֣זע ֲָמֵ֥ה֣י ְשׂ ָר ָֽאל אילו לאומה אחרת בקש שאקלל כגון בני
ְ
֣א ָרה-לּ֣י֣ ַיע ֲ֔ק
ָאאר ואומר (בר' תול' כז,כט) א ְׁר ֣ריָך ָאר֔ ּור( ,כג,ז) ְלכָ ה ָ ָֽ
֑

אברהם ויצחק הייתי יכול אלא יעקב מלך שבורר לעצמו מנה ועמד אחד ואמר גנאי עליה כלום יש לו חיים ואלו חבלתו ונחלתו
וּל ָכֶ֖ה֣זע ֲָמֵ֥ה֣י ְשׂ ָר ָֽאל מלך שנטל עטרה
וסגולתו שנא' (דב' הא' לב,ט) ִּכ֛י ֵח֥לק ה֖ ' ע ֑מֹו יע ֲ֖קב ח֥בל נ ֲחלָׁתֽ ֹו( :שמ' ית' יט,ה) ִּו ְׁה ִּ֨ייתם ִּל֤י ְׁסגֻלָׁה( ,כג,ז) ְ
ש ָׁר ֵ֕אל אֲשר־בְָׁך֖ א ְׁתפָׁאָׁ ֽר:
ונתנה בראשו ואמר אדם שאינה כלום יש לו חיים ואלו כתיב בהן (ישעיה מט,ג) י ִּ ְׁ
(כג,ז) ְלכָ ה֣ ָ ָֽא ָרה-לּ֣י – מקף כבורר בין משמע קלל אחרים ובין משמע [במ"ר] מי שהוא מארר לעצמו מארר

֣א ָרה-לּ֣י֣ ַיע ֲ֔קב – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני דברים .פשטא מרמז ששניהם בפשט הכתוב .וזה דרשת
(כג,ז) ְלכָ ה ָ ָֽ
[במ"ר] אילו לאומה אחרת בקש שאקלל כגון בני אברהם (ישמעאל ,בני קטורה) ויצחק (עשו ובניו) הייתי יכול
וּל ָכֶ֖ה֣– טפחא בתפקיד שנוי ,אפשר שכאן מתבטא הלימוד מטעם מקף .בלק בקש לקלל עבורו את ישראל אבל לפי בלעם דבריו
(כג,ז) ְ
הכי לו רמז לקללת בלק ומואב ,כי בלק ערער על בחירת מלך העולם בישראל והוא אמר שאינם כלום.
זע ֲָמֵ֥ה֣י ְשׂ ָר ָֽאל – מרכא סלוק ,מרכא מרבה ,סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות למנוע קללת ישראל בפסוקים שמביא [במ"ר]
מקף לומדים שכאן צווי בלק הביא לקללת מואב
א ָרם בטעם תלישא-גדולה ,למה מרמז הדבר?
שלוש פעמים בתנ"ך ֠ ֲ֣
אמר מִּןֲ ֠-א ָׁרם ינְׁ ֵ֨חנִּי ב ָָׁׁל֤ק מֽלְך-מֹוָאב מֵ ֽה ְׁר ֵרי֔ -קדם ְׁלכָׁה אָׁ ָֽׁרהִּ -ל֣י יע ֲ֔קב ּול ְָׁׁכ֖ה זעֲמָׁ ֥ה יִּש ְָׁׁראֵ ֽל׃
 .1במדבר בלק כג,ז :וי ָׁ ִּ֥שּׂא ְׁמשָׁל֖ ֹו וי ֑
ש ָׁראֵ ֛ל י ְׁרּושָׁלִּ֖ם ל ִּמ ְׁלח ָׁ ָׁ֑מה וי ָׁ ֻצרּו עלָ-א ָׁ֔חז וְֹׁל֥ א יָׁכְׁל֖ ּו ְׁל ִּהל ֵָׁחֽם׃
ּופקח בןְׁ -רמ ְׁל ָׁי֧הּו מֽלְך-י ִּ ְׁ
 .2מלכים ב טז,הָׁ :א֣ז יעֲל֣ה ְׁר ִּצ֣ין מֽלְךֲ ֠ -א ָׁרם ֨
ש ָׁראֵל י ְׁ֣רּוש ָׁ֔ל ִּם ל ִּמ ְׁלח ָׁ ָׁ֖מה עָׁל֑י ָׁה
ּופקח בןְׁ -רמ ְׁל ָׁי֤הּו מֽלְך-י ִּ ְׁ
ִּימ֣י ֠ ָׁאחָׁז בן-יֹותָׁ֨ ם בןֻ -עזִּ ֝י ָׁהּו מ֣לְך י ְׁהּו ֗ ָׁדה ע ָָׁׁל֣ה ְׁר ִּצ֣ין מֽלְךֲ ֠ -א ָׁרם ֨
 .3ישעיהו ז,א :וי ְׁ ִּ֡הי ב ֵ
וְֹׁל֥ א י ָׁ֖כל ְׁל ִּהל ֵָׁח֥ם עָׁל ֽיהָׁ׃
ֶ֖ם֣ה'׃ ֣
ם֣לא֣ז ַָע ָֽ
וּמ֣ה֣אֶ ז ְ֔ע ֵ֥
ב֣לא֣קַ ֶ֖בּה֣א֑ל֣֣֣֣֣֣֣֣ ָ
במדבר בלק כג,חָ :מ֣ה֣אֶ ֔קּ ֵ֥
ָמ֣ה֣אֶ ֔קּב֣ -מונח זקף-קטן ֵ֥לא֣קַ ֶ֖בּה֣ -מרכא טפחא = כעין קב' פרטים העשויה להתרחב א ֑ל  -אתנח
זְעם֣ -מונח זקף-קטן בתפקיד יתור לרבות ֵ֥לא֣זָעַ ֶ֖ם֣ -מרכא טפחא ָֽה' -סלוק
וּמ ֣ה֣אֶ ֔
ָ
* טט  -מה המגבלה שעושה האתנח לתיבת א ֑ל ,מה המגבלה שעושה הסלוק לתיבת ָֽה' .כיצד הם מאפיינים את היתור לרבות

שלפניהם
* טט  -מה היתור לרבות של ֵ֥לא֣קַ ֶ֖בּה֣ ,מה היתור לרבות של ֵ֥לא֣ז ַָעֶ֖ם  .בלשון חיובי קבה זעם מסובבים שיחול קללת אדם מקלל
על מה שכבר נחשף לקללה בגלל עוונות האדם .לכן בלשון השלילי שניהם מרחיבים ההגנה,
[אור החיים]  ...אכן עיקר הדבר הוא לפי שמדתו יתברך להאריך אפו לעוברי רצונו בין לצדיק כשיחטא ובין לרשע הגם שירצה

לחטוא ומדה זו היא א' מי"ג מדות רחמים ונוהגת תמיד זולת בעת אשר יזעום ה'  ...באותו זמן ולא תתנהג מדה זו של ארך אפיים
כמו-כן כשיקלל אדם את חבירו תסובב הקללה שעוונותיו אשר ה' מאריך לו אפו עליהם ימהר ליפרע וגו'
 ...עוד אשכילך כי כל עושה רשע יפעיל פגם במדה עליונה בענף ההוא שתלויה עליו אותה מצוה שעבר עליה  ...והפגם הוא שראש
החלק המרוחק יונק ממקום שרש הנפש החוטאת וזה יהיה כל עוד שלא שב האדם בתשובה או לא נפרע על חטאו וזהו סוד נושא עוון
שאמרו רז"ל שה' מפרנס הקטיגור הנברא מחטא האדם וכי הוא זה הנפרע מהאדם עצמו  ...והאיש המקלל יעורר הדין בכח הקללה
בעת הזעם למהר להשליט השליט באדם לרע לו.
עוד יש לדעת כי חלק הארור יקרה בשם זה קללה וזעימה וגו'
 ...והנה ב' מדות עליונות שישראל מתיחסים עליהם ,שם א֑ל ושם הוי"ה ב"ה
שם א֑ל שכן נקרא יעקב ישראל פי' ישר אל לשלול אל השורש מקום שהוא בחינת הרע והוא חלק המרוחק
ושם הוי"ה דכתיב כי חלק ה' עמו
ב֣לא֣קַ ֶ֖בּה֣א֑ל֣ ֣
והם ב' הדרגות הקדושה שהשיגו ישראל .ולזה אמר ָמ ֣ה֣אֶ ֔קּ ֵ֥
* א֑ל – אתנח ,מגביל כהמשך פי' [אור החיים] כי שורש נשמתם שבבחינה זו אין בו רושם מזה חלק הרע כמו שאמרנו למעלה
לא֣ז ַָעֶ֖ם֣
* ָֽה' -סלוק ,מגביל כהמשך פי' [אור החיים] גם בערך מקום עליון שהם שרשי נשמות הצדיקים שבחינת שם הוי"ה ֵ֥
ָֽה'פירוש אפילו דקדוקים שה' מדקדק עם הצדיקים לא נמצא שם ומעתה מה יועילו קללותיו וזעמיו וגו' (טט  -סיכום מקוצר של
השאר והם גם מנותקים ממולידיהם תרח ,בתואל ,לבן,

ומאחיהם ישמעאל ועשו)

יתי֣כָּ ָֽמהוּ׃ ֣
ים֣וּת ֵ֥הי֣אַ חֲר ֶ֖
ְ
מי֣מָ נָה֣ע ֲַפ ֣ר֣ ַיע ֲ֔קב֣וּמ ְס ָפֶּ֖ר֣אֶ ת֣ -רבַ ע֣י ְשׂ ָרא ֑ל֣֣֣֣֣֣֣֣תָּ ֤מת֣נ ְַפשׁי֣מ֣ וֹת֣יְשָׁ ֔ר
במדבר בלק כג,י֤ :
(במ' בלק כג,י) ֤מי֣מָ נָה֣ע ֲַפ֣ר֣ ַיע ֲ֔קב – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לש ני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא
מפשט הכתוב.
[רש"י] מביא שני לימודים (לימוד א) [רש"י] (במ' בלק כג,י) ֤מי֣מָ נָה֣ע ֲַפ ֣ר֣ ַיע ֲ֔קב֣וגו'  -כתרגומו" :דעדקיא דבית יעקב" כו' "מארבע

משרייתא" (ת"א) :מארבעה דגלים.

ע ֲַפ ֣ר֣ ַיע ֲ֔קב הוא משל לרבוי בני ישראל[ .תרגום יונתן] הוסיף שבית ישראל טומנים ערלות ברית מילה בעפר המדבר .לענ"ד ההמשלה
מוציאה את הכתוב מפשוטו( .לימוד ב) לענ"ד זה הפשט ,הוא רבוי המצוות שישראל מקיימים בעפר .וה[-אדמו"ר ממ"ש] מרחיב על
פ'[רש"י][ .רש"י] (במ' בלק כג,י) דבר אחר :ע ֲַפ ֣ר֣ ַי ֲ֣ע ֔קב֣ -אין חשבון במצות שהם מקיימין בעפר" :לא תחרוש בשור ובחמור" (דב'
כב,י); "לא תזרע כלאים" (וי' יט,יט); אפר פרה (ראה במ' יט,טו) ועפר סוטה (ראה במ' ה,יז); וכיוצא בהם .וכיוצא בהם – [דבר
מלכות התשע"ט ,נקודות משיחות קודש ליקוטי שיחות לח ע'  96האדמו"ר מ"מ שניאוסאהן]  :וכיוצא בהם ...בתיבות אלו מתכוון

רש"י לארבע מצוות נוספות (בעפר) :אסור חרישה בשבת ובשמיטה ,אסור זריעה בשבת ובשמיטה ,כסוי דם בעפר,
עָפֵ֥ר אַ חֵ֛ר י ַ ֶ֖קּח וְ ָטֵ֥ח אֶ ת-הַ ָ ָֽבּית׃ ובלעם מתאר בכך את מעלתם של ישראל לעומת אומות העולם .לבני נח.
וְ ָ
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.14

במדבר בלק כב,ב (התשפ"א)

י֣מֹואב:
ָ ָֽ
ַחֲבשׁ֣אֶ ת־אֲתנֹ֑ו֣וַיּ ֶ֖לֶ ְך֣עם־שָׂ ֵ֥ר
במדבר בלק כב,כא :וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר֣וַ ַָֽֽיּ ֶ֖

(במ' בלק כב,כא) וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים ,מהפך פשטא רומז שלפחות אחד מהלימודים
ַחֲבשׁ֣אֶ ת־אֲתנֹ֑ו .מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה ,וכי כמה
יוצא מפשט הכתוב( .לימוד א) [מדרש אגדה (בובר)] (במ' בלק כב,כא) וַ ַָֽֽיּ ֶ֖
עָריו֣ע ָֽמּוֹ ,אלא מפני שהיה שונא הרבה לישראל ,קם הוא בהשכמה וחבש הוא בעצמו
וּשׁנ ֵ֥י֣נְ ָ ֶ֖
עבדים היו לו שכן כתיב (במ' בלק כב,כב) ְ
ש ֵ֨כם ַאבְׁרָׁ ַָּׁ֜הם ב ֗בקר ו ֽיחֲבש
את אתונו .והוסיף [רש"י]  ...אמר הקדוש ברוך הוא רשע כבר קדמך אברהם אביהם ,שנאמר (בר' וירא כב ,ג) וי ְׁ
את־חֲמ ֔רֹו וי ִּ֞קח את־ש ְֵׁנ֤י נְׁע ָָׁׁריו א ִּ֔תֹו :כתב [אדרת אליהו  -מהדורא תליתאה]  ...ואמרו רז"ל שאברהם אבינו ע"ה (ושני נעריו) קדמו ...

ומשה רבינו (ואשתו ושני בניו) קדמו ,ותקנו מקודם אשר רצה בלעם הרשע לקלקל.
ַחֲבשׁ֣אֶ ת־אֲתנֹ֑ו [דבר מלכות ,בלק התשע"ח ,לקוטי שיחות חכ"ח ,לקראת שבת ,אדמו"ר ממ"ש] ועל דרך זה,
(במ' בלק כב,כא) וַ ַָֽֽיּ ֶ֖
בפעולה דחבישת האתון בעצמו ,היה בזה טעם נסתר לקטרג על עם ישראל כי הנהגתו הבלתי מתאימה "קלקול השורה" תזכיר את כל
הנהגות בני ישראל במדבר שהיו שלא כראוי "קלקול השורה" .וע"י זה תגרום להפך האהבה חס ושלום דהקב"ה לישראל.
(במ' בלק כב,כא) וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר – מהפך פשטא זקף-קטן ,מחשבת בלעם הייתה שהנהגה בלתי מתאימה לו (מהפך מההנהגה
המתאימה לו) יזכיר הנהגות בני ישראל שמהפכות מדבקות בשם ולגרום להפך האהבה חס ושלום דהקב"ה לישראל.

(לימוד ב) בלעם השיב רעה תחת טובה ,הפך כוונת יעקב כאשר נתן לו את האתון .נקדים בהסבר הסיפא של החצי הראשון של הפסוק.

אֶ ת־אֲתנֹ֑ו – מקף כבורר בין אתון של בלעם ,ובין הנלמד ב[-מדרש אגדה (בובר)] אמרו חכמינו ז"ל אותה אתון נבראת ביום הששי
של בריאת העולם ,ויעקב נתן לו לבלעם זה האתון,
הסיבה למתנה אֶ ת־אֲתנֹ֑ו – אתנח מגביל שהאתון נתנה לו [מדרש אגדה (בובר)] כדי שלא יתן עצה רעה לפרעה שלא יגזרו גזירה
רעה על בניו ,ולא הועיל לו ,אלא הוא נתן עצת הלבינים לפרעה:
שבֵי־אָׁ ֛ון
[אדרת אליהו  -מהדורא קמא] (במ' בלק כב,כא) וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר .סוד המחשבה לכך אמר בַּ ֔בּקֶ ר֣וכמ"ש (מיכה ב,א) ֧הֹוי ֽח ְׁ
ַחֲבשׁ֣אֶ ת־אֲתנֹ֑ו֣הוא המעשה .וַיּ ֶ֖לֶ ְך֣הוא
ה ִּכ֥י יש־ל ְֵׁא֖ל י ָָׁׁדֽם :והוא סיומא דמחשבה .וַ ַָֽֽיּ ֶ֖
ְׁבֹותם ב ְׁ֤אֹור הבקר יע ֲ֔שּו ָׁ
ּופ ֲעלֵי ָׁ ֖רע על־ ִּמ ְׁ
שכ ָׁ ֑
֥
הליכה .שיש ג' דברים המשמשים את האדם עינים בראש ידים בגויה רגלים בבטן שהם בג' מקומות של כלל האדם רב"ג .ולכך כתיב

כאן כל אלו הג' (כב,כא) וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר הוא רמז על עינים שתיכף לקימת האדם בבוקר משמשין העינים כי מיד הוא פותח עיניו
י֣מֹואב .שבכל
ָ ָֽ֣
ַחֲבשׁ֣אֶ ת־אֲתנֹ֑ו֣ הוא רמז על הידים וכמ"ש בזוהר שחבשו בכל מיני כשופין .וַיּ ֶ֖לֶ ְך֣עם־שָׂ ֵ֥ר
קודם לכל דבר .וַ ַָֽֽיּ ֶ֖
י֣מֹואב שהקסמים בידם וכמ"ש למעלה (במ' בלק כב,ז) ּו ְׁקס ִּ ָׁ֖מים ְׁבי ָׁ ָׁ֑דם ונגד זה נתיצב
ָ ָֽ
ההליכה היה עושה כשפים ולכך כתיב עם־שָׂ ֵ֥ר
המלאך ג"כ בג' מקומות:

נעיין ב[-אדרת אליהו – מה' קמא] (במ' בלק כב,כא) וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר .סוד המחשבה לכך אמר בַּ ֔בּקֶ ר֣וכמ"ש (מיכה ב,א) ֧הֹוי
ה ִּכ֥י יש־ל ֵ ְׁ֖אל י ָָׁׁדֽם :והוא סיומא דמחשבה.
ְׁבֹותם ב ְׁ֤אֹור הבקר יע ֲ֔שּו ָׁ
ּופ ֲעלֵי ָׁ ֖רע על־ ִּמ ְׁ
ֽח ְׁ
שכ ָׁ ֑
שבֵי־אָׁ ֛ון ֥
שבֵי־אָׁ ֛ון
[אדרת אליהו – מה' קמא] (במ' בלק כב,כא) וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר .סוד המחשבה לכך אמר בַּ ֔בּקֶ ר֣וכמ"ש (מיכה ב,א) ֧הֹוי ֽח ְׁ
ה֣
ֱֹלהים֣׀֣אֶ ל-בּ ְלעָ ם֣לַ יְלָ ֣
ָבא֣א ֵ֥
ְׁבֹותם הכתוב הזה מלמד על מחשבות בלעם אחרי הנאמר ב(-במ' בלק כב,כ) ַויּ ֨
ּופ ֲעלֵי ָׁ ֖רע על־ ִּמ ְׁ
שכ ָׁ ֑
֥

ֲשׂה׃
ְ֣ך֣א ָתּ֑ם֣֣וְ ַ֗אְך֣אֶ ת-הַ ָדּ ָבֵ֛ר֣אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֣א ֶלֶ֖יָך֣אתֵ֥ וֹ֣תַ ע ֶ ָֽ
אנ ָ֔שׁים֣קֶ֖ וּם֣ל ֣
֣בּ֣אוּ֣הָ ֲ
א֣לָך ָ
ר֣לוֹ֣אם-ל ְק ֤ר ְ
֗
֣וַיּ֣אמֶ
ה  -בגרסת כתר תבנית הטעמים היא -קדמא מרכא זרקא סגול,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל,
ֱֹלהים֣׀֣אֶ ל-בּ ְלעָ ם֣לַ יְ לָ ֣
ָבא֣א ֵ֥
(כב,כ) ַויּ ֨
א֣לָך֣– אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר ,קֶ֖ וּם֣ל ְ֣ך֣א ָתּ֑ם:
ע"פ [רש"י] לכתחילה (כב,כ) אם-לקְ ֤ר ְ
(כב,כ) וְ ַ֗אְך֣  -על כרחך (כב,כ) אֶ ת-הַ ָדּ ָבֵ֛ר֣אֲשֶׁ ר-א ֲַדבֵּ֥ר֣א ֶלֶ֖יָך֣אתֵ֥ וֹ֣תַ ע ֶ ֲָֽשׂה ,ובפועל הלך משנאתו ואעפ"כ (כב,כא) וַיּ ֶ֖לֶ ְך֣בלעם,

(ולענין מחשבות בלעם נחזור ל[-אדרת אליהו]) (מיכה ב,א) ב ְׁ֤אֹור הבקר יע ֲ֔שּו ָׁה ִּכ֥י יש־ל ֵ ְׁ֖אל י ָָׁׁדֽם :והוא סיומא דמחשבה.
על תוצאת סיום המחשבה מלמדת מקבילת תבנית הטעמים (במ' בלק כב,כא) וַיָּ ָֽ֤֖קָ ם֣בּ ְלעָ ם֣בַּ ֔בּקֶ ר – מהפך פשטא זקף-קטן ,ותבנית
הטעמים המקבילה בכתוב (מיכה ב,א) ב ְׁ֤אֹור הבקר יע ֲ֔שּו ָׁה – מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים של היפוך ממה שאחרים סוברים.
(לימוד א) בלעם חשב שלהתחילה א-לקים לא הרשה לו ללכת ,ובפעם השניה הרשה לו ללכת ,וכפ'[רש"י (כב,ט)] שבלעם חשב בטעות
פעמים שאין הכל גלוי לפניו ,אין דעתו שוה עליו( ,לכן יש לעיל ידו לעשות) אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין :וכפ'[רש"י
(כב,כ)] אמר שמא אפתנו ויתרצה:
(לימוד ב) או יש לפרש שלכתחילה רצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד בפועל עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום.
ע"פ [רמב"ן] לכתחילה היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם ,אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה,

כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגוים

(בפועל) (לימוד א) מחשבת בלעם שהולך בלי להודיע לשרי מואב שלא יקלל את ישראל ,ושרי מואב חשבו שה' נתן לו רשות לקלל

ַחֲבשׁ – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ורבוי כפי' [אדרת אליהו – מה' קמא] הוא רמז על הידים וכמ"ש בזוהר
(כב,כא) וַ ַָֽֽיּ ֶ֖
שחבשו אֶ ת־אֲתנ֑ו (לא רק ברתמות רכיבה אלא גם) בכל מיני כשופין.
(כב,כא) וַיּ ֶ֖לֶ ְך – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ורבוי כפי' [אדרת אליהו – מה' קמא] שבכל ההליכה היה עושה כשפים
י֣מֹואב  -לבו כלבם שוה:
ָ ָֽ
[רש"י] (כב,כא) עם־שָׂ ֵ֥ר
י֣מֹואב שהקסמים בידם וכמ"ש למעלה (במ' בלק כב,ז) ּו ְׁקס ִּ ָׁ֖מים ְׁבי ָׁ ָׁ֑דם .
ָ ָֽ
[אדרת אליהו] (כב,כא) עם־שָׂ ֵ֥ר
(כב,כא) עם־שָׂ ֵ֥רי – מקף כבורר בין אחדות מטרה ובין שוני במטרה .ולפי המפרשים נראה כאחדות מטרה.

י֣מֹואב  .כאן כתיב שרי מואב ולא שרי בלק כמו לעיל י"ג ,משום שמעתה נשארו השרים בצוותא עם
ָ ָֽ
ר
[העמק דבר] (כב,כא) עם־שָׂ ֵ֥
בלעם בכל אותו העת כמו שיבואר להלן כ"ג י"ז ,משום הכי נקראו שרי מואב ולא שרי בלק:
(כב,כא) עם־שָׂ ֵ֥רי – מקף כבורר בין מעמד השרים כמייצגים את בלק ובין כמייצגים את מואב.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

עוד בנושא מימוש מחשבות לילה

(מיכה ב,א)

ה ִּכ֥י יש־ל ֵ ְׁ֖אל י ָָׁׁדֽם:
ב ְׁ֤אֹור הבקר יע ֲ֔שּו ָׁ

[מלבי"ם] (כב,כא)  ...ה' אמר לו (כב,כ) קֶ֖ וּם֣ל ְ֣ך֣א ָתּ֑ם  ,וכבר בארנו בפ' קדושים (סי' לב) שיש הבדל בין אתו ובין עמו ,שעמו מציין
השווי ,ואתו מורה שאחד הוא העקר ,וה' הודיע שלא ילך עמם בשווי רק אתם ,שיהי' דעתו נפרד מדעתם שהוא לא ילך על הכונה
להרע לישראל ,והוא לא כן עשה כי הלך עמם ,ואמר במדרש שמח בפורעניות של ישראל כמוהם ,ולכן השכים בבקר וחבש בעצמו
את אתונו מרוב חשקו אל ההליכה וא"כ היה בדעתו שאם יצוה ה' לברכם לא ישמע לו שאל"כ הי' לו לחדול מלכת אתם:
במדבר בלק כב,כב:

וֹ֣וּשׁנֵ֥י֣נְ עָ ָ ֶ֖ריו֣ע ָֽמּוֹ׃֣
ְ
ְך֣לשָׂ ָט ֣ן֣ל֑ וֹ֣֣֣֣֣֣֣֣וְ הוּא֣רכ ֣ב֣עַל-אֲתנ֔
דּ ֶר ְ
הוּא וַיּ ְתי ַ֞צּב מַ ְל ַאְֹ֧ך הֵ֛֣'֣בַּ ֶ ֶ֖
֣
ים ָֽכּי-הוֹל ְ֣ך
וַיָּֽחַ רַ -א֣ף אֱֹלה ֣
הוּא  -ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילךְ .לשָׂ ָט ֣ן֣ל֑ וֹ֣ -מלאך של רחמים היה ,והיה רוצה למנעו
֣
[רש"י] (כב,כב) ָֽכּי-הוֹל ְ֣ך
וּשׁנֵ֥י֣נְ עָ ָ ֶ֖ריו֣ע ָֽמּוֹ  -מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך ,יוליך
מלחטוא (ראה שימוש לכך ב(-כב,לב)) ,שלא יחטא ויאבד (ראה תנח' בלק ח)ְ .

עמו שני אנשים לשמשו; וחוזרים ומשמשים זה את זה (ראה שם).

(כב,כב) וַָֽ֣יּחַ רַ -א֣ף – מקף כבורר בין משמעות של כעס ועשיית דין כדעת [אור החיים] ובין משמעות של צער כנלמד ב-
הוּא  .על שהלך לאבדון שהקב"ה אינו חפץ באבידתן של רשעים:
֣
ים ָֽכּי-הוֹל ְ֣ך
[מדרש אגדה (בובר)] (במ' בלק כב,כב) וַיָּֽחַ רַ -א֣ף אֱֹלה ֣
הוּא – מונח זרקא מונח סגול ,כעין מוסיף מהענין על הענין ,כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד
֣
ים ָֽכּי-הוֹל ְ֣ך
(כב,כב) וַיָּֽחַ רַ -א֣ף אֱֹלה ֣
מתפקידי תבנית הטעמים( .לימוד א) בלעם למד מההגבלה עליו שבמאמר א-לקים ב(-כב,כ) שבעצם רע הדבר בעיני המקום ,וב-
י֣מֹואב ,ללמדך שהיה שמח בפורענות ישראל ,היינו
ָ ָֽ
[ילקוט שמעוני תורה בלק רמז תשסה] (במ' בלק כב,כא) וַיּ ֶ֖לֶ ְך֣עם־שָׂ ֵ֥ר
הוּא  -ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילך.
֣
שהוסיף לעצמו תאוה כפ'[רש"י] (כב,כב) ָֽכּי-הוֹל ְ֣ך
הוּא .שלא היה ענינו בדרך זה כמי שיוליכוהו אחרים כענין ויקם וילך אחרי' ,אבל
֣
(לימוד ב) [הכתב והקבלה] (כב,כב) ָֽכּי-הוֹל ְ֣ך
הוּא.
֣
הוּא ,כבעל הדבר ומשתדל מעצמו נגד רצון האל ית' ,כי לא באו לקרוא לו לעצה כלל (רע"ס) ,ומדויק בזה מלת
֣
הי' הוֹל ְ֣ך
הוּא – מקף כבורר בין הולך אחרי שציווהו או שמוליכים אותו אחרים ובין הולך כבעל הדבר ומשתדל מעצמו נגד רצון
֣
ָֽכּי-הוֹל ְ֣ך

האל ית'
[במדבר רבה (וילנא) בלק פרשה כ סימן יג] (כב,כב) וַיּ ְתי ַ֞צּב מַ ְל ַאְֹ֧ך הֵ֛֣' ,מלאך של רחמים היה ונעשה לו לשטן [ילקוט שמעוני שם]
י֣לשָׂ ֔ ָטן,
וכך אמר לבלעם גרמת לי לשמש אומנות שאינו שלי שנאמר (במ' בלק כב,לב) הנּ ֤ה֣אָ נכי֣י ָָצ ֣את ְ
(כב,כב) וַ֣יּ ְתי ַ֞צּב מַ ְל ַאְֹ֧ך הֵ֛֣'֣בַּ ֶ ֶ֖דּ ֶרְך – גרשיים דרגא תביר טפחא ,תבנית הטעמים גרשיים  ...תביר בתפקיד כעין יצא להחמיר ולהקל.
ְך֣ה'֣ וכי לא היה יכול המלאך לנשוף בו ויוציא רוחו אלא אם כן שלף חרבו
מלמד [במדבר רבה שם] (כב,כג) וַתּ ֶ֣רא֣הָ אָ תוֹן ֣֩אֶ ת-מַ ְל ַ֨א ֝
יצא להחמיר שרמז לבלעם שאם לו יחזור ממחשבתו להרע סופו שיאבד בחרב .יצא להקל שיכול היה מיידית לנשוף בו ויוציא רוחו
כנאמר בהמשך [במדבר רבה שם] כתיב בסנחריב (ישעיה לז,לו) וי ֵֵצ֣א׀ מלְׁאְ֣ך ה֗ ' ויכה בְׁמח ֲֵנ֣ה א ֔שּור וכתיב (ישעיה מ,כד) וְׁגם־נ ָׁ֤שף בָׁהם חייהם
(כב,כב) מַ ְל ַאְֹ֧ך הֵ֛֣'֣בַּ ֶ ֶ֖דּ ֶרְך – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים השייכת לענין ושעל כל אחד חל ענין מסוים או חלה אותה
הלכה .כגון סנחריב הרשיע וחילו הרשיעו ולכן נענשו (ישעיה לז,לו) וי ֵֵצ֣א׀ מלְׁאְ֣ך ה֗ ' ויכה בְׁמח ֲֵנ֣ה א ֔שּור מֵאָׁ ֛ה ּושְׁמ ִּנ֥ים ו ֲחמ ָׁ ִּ֖שה ָׁא֑לף
ֲשר צ ִָּּׁו֥ה ה֖ '
ויש ְִּׁכ֣ימּו ב ֔בקר וְׁהִּנֵ ֥ה כ ָֻׁל֖ם ְׁפג ִּ ָׁ֥רים מֵתִּ ֽים :כך בלעם הרשיע ונענשו כל שהרשיעו עמו (במ' מט' לא,ז) וֽי ִּ ְׁצבְׁאּו על־ ִּמדְׁ ָׁ֔ין כא ֛
ת־רבע ח ֵ ֲ֖משת מל ֵ ְׁ֣כי
ֵיהם את־ ֱא ִּו֤י וְׁאת־רקם וְׁאת־צ֤ ּור וְׁאת־חּור וְׁא ֔
את־מ ֑שה וי ֽה ְׁרג֖ ּו כָׁל־זָׁכָׁ ֽר( :במ' מט' לא,ח) ְׁואת־מ ְׁל ֵ֨כי ִּמדְׁ ַָּׁ֜ין ה ְָׁׁרג֣ ּו על־ח ְׁלל ֗
ִּמדְׁ ָׁי֑ן ְׁואֵת ִּבל ָׁ ְׁ֣עם בן־ב ְׁ֔עֹור ה ְָׁׁרג֖ ּו בחָׁ ֽרב:
ְך֣לשָׂ ָט ֣ן .מכאן שכל הדרכים בחזקת סכנה [ירושלמי
דּ ֶרְך – טפחא בתפקיד רבוי ולכן כהביא [בעל הטורים] (כב,כב) בַּ ֶ ֶ֖דּ ֶר ְ
(כב,כב) בַּ ֶ ֶ֖
ברכות פ"ד ה"ד]( :כב,כב) ְלשָׂ ָט ֣ן – מונח כרבוי מזיקים[ ,דעזמב"ת] כרבוי ידיעת מחשבות בלעם ,ל֑ וֹ  -אתנח כמגביל את ההיזק רק
אם ישנה מחשבותיו.
(כב,כב) וְ הוּא֣רכ ֣ב֣עַל-אֲתנ֔וֹ  -פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז כי הלימודים הם בפשט.

[אדרת אליהו – מה' קמא] (במ' בלק כב,כב) וְ הוּא֣רכ ֣ב֣עַ ל-אֲתנ֔וֹ .שהחמור מקור הטומאה מימינא אך דכורא דידיה אית ביה נהורא
ַחֲבשׁ
דקיק (טט :אור דק של תיקון) ולכך כתיב באברהם ויחבש את חמרו וכן במשה ומשיח (ור"ל שהוא זכר) אבל כאן כתיב (כב,כא) וַ ַָֽֽיּ ֶ֖

ְׁנֹושע ֑הּוא ָׁענִּי וְׁר ֵכ֣ב על־ח ֲ֔מֹור:
אֶ ת־אֲתנ֑ו( .כב,כב) וְ הוּא֣רכ ֣ב֣עַל-אֲתנ֔וֹ (והיא נקבה כידוע) וכן במשיח כתיב (זכריה ט,ט) ה ִֵּנ֤ה מ ְׁלכְֵך ָׁי ֣בֹוא ָׁ֔לְך צ ִּד֥יק ו ָׁ ֖
ַחֲבשׁ – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ורבוי כפי' [אדרת אליהו – מה' קמא] הוא רמז על הידים וכמ"ש בזוהר
(כב,כא) וַ ַָֽֽיּ ֶ֖
שחבשו אֶ ת־אֲתנ֑ו (לא רק ברתמות רכיבה אלא גם) בכל מיני כשופין.
(כב,כב) עַל-אֲתנ֔וֹ  -מקף כבורר בין השגחת הרוכב על צעדי בהמתו ובין רכיבה ללא הכוונה וזה היה המצב כאן .מפני ש-בלעם ואתונו
הם ראשי הטומאה (זעיר ונוקבא של קליפה) ונראים כיודעי דעת עליון ומגמתם להטות את העולם מעבודת ה' יתברך לע"ז .בלעם לא
היה משגיח על הליכת האתון ,כי היא הייתה באחדות עמו .התבודד וכפי' [אדרת אליהו – מה' קמא (כב,כא)] שבכל ההליכה היה

עושה כשפים

וּשׁנֵ֥י֣נְ עָ ָ ֶ֖ריו֣ע ָֽמּוֹ [אור החיים] צריך לדעת לאיזה ענין הודיע שהיו עמו ב' נעריו ,ורז"ל (תנחומא) אמרו להודיע דרך ארץ וכו',
(כב,כב) ְ
ועדיין קשה למה לא הודיע כן אלא אחר שהזכיר חרון אפו יתברך ויציאת מלאך לשטן לו ,ויתבאר על פי דבריהם ז"ל (ברכות מג ב)
כי לג' אין המ זיק נראה להם ואין צריך לומר שלא יזיק ,וכאן לפי שיצא שטן לבלעם מלאך המזיקו מודיע הכתוב טעם שלא הזיק גם
שלא נגלה אליו לפי שהיה הוא ושני נעריו עמו הרי ג':

וּשׁנֵ֥י֣נְ עָ ָ ֶ֖ריו – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן מאבטחים את בלעם שאין מזיק מזיק שלושה .וזה כאשר
(כב,כב) ְ
מדובר במזיק .אבל כאשר מלאך ה' שאומנותו רחמים ,נאלץ לבצע הזיק הכלל שלשלושה ויותר לא מזיק מוגבל ,כמרומז בטעם סלוק
של (כב,כב) ע ָֽמּוֹ  .מלת "עמו" מלמדת ע"פ [התוה"מ] על אחדות בדעות ,שוויון .אבל לפי [העמק דבר] הנערים שלא ראו את המלאך
מזלם (נפשותי הם) הרגישו פחד וברחו ובלעם הבין שלהצלת עצמו עליו להתרפס מהיזק אליו אחר שרגלו נפגעה ואתונו מתה תחתיו.
(כב,כב) וְ הוּא֣רכ ֣ב֣עַ ל-אֲתנ֔וֹ  -מתמיד לרכוב על אתונו ביום ובלילה כדעת [הדר זקנים] (כב,כב) אשר רכב"ת על"י בגימטריא רבעת"ני:
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.15

במדבר פינחס כה,י (התש"פ)

֣למ ְשׁ ְפּחתָ ם֣ ֣
ה֣פקוּד֣י֣הַ לּוי ְ
ְ
במדבר פינחס כו,נז :וְ ֨אלֶּ
תי֣֣֣֣֣֣֣֣ל ְמ ָר ֕רי֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ ְמּ ָר ָֽרי:
ְלג ְר ֗שֹׁון֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ גּ ְָֽ֣֖רשֻׁ נּ֔י֣לקְ ֕ ָהת֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ קְּ הָ ֑
[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד ב] וְ ֨אלֶּ ה֣ ְפקוּד֣י֣הַ לּוי֣נכתבו אחר נחלת ישראל לומר שאין להם
חת֣ל ֗וי .מ ְשׁ ֨ ַפּחַ ת֣הַ לּ ְב ִׁ֜ני .ובפרשת ויגש כתוב (בראשית מו) לבני ושמעי וכאן לא זכר שמעי:
נחלה בתוך ישראל( .במ' פי' כו,נח) א֣לֶּ ה׀֣מ ְשׁ ְפּ ֣

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

֣למ֣ ְשׁ ְפּח ָת ֣ם – מונח בתפקיד רבוי אפשר של לימודים בתבנית הטעמים שאחריו זרקא סגול.
(במ' פי' כו,נז) ְפקוּד֣י֣ ַהלּוי ְ
ם – זרקא סגול (א) בתפקיד גריעה מן הענין כנלמד ב [-פסיקתא זוטרתא] שנגרעו מנחלות בתוך
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ֣
(במ' פי' כו,נז) ְפקוּד֣י֣הַ לּוי ְ
ישראל .וע"פ פ'[רש"י] שנהרגו וכך נגרעו משפחות מישראל ומלוי .ודומה ללימוד ב(-במ' פי' א – נא) שתבנית זרקא סגול מטעימה שבטים
שהייתה בהם גריעה של משפחות ויחידים.
(במ' פי' כו,נח) א֣לֶּ ה׀֣מ ְשׁ ְפּ ֣חת֣לו֗י֣– טעם הפסק בתחילת הפסוק מרמז לשתי קריאת מקבילות .קריאה עם פסק וקריאה ללא פסק.
קריאה עם פסק היא כך
(במ' פי' כו,נח)֣א֣לֶּ ה׀֣ (סלוק) מונח לגרמיה (= מונח פסק) זאת מדה י"א מל"ב מדות סדור שנחלק .מלת א֣לֶּ ה׀֣מצטרפת לסוף הפסוק הקודם
רי֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ ְמּ ָר ָֽרי( :במ' פי' כו,נח)֣א֣לֶּ ה׀
תי֣֣֣֣֣֣֣֣ל ְמ ָר ֣֕
והקריאה היא (במ' פי' כו,נז) ְלג ְר ֗שֹׁון֣מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ גּ ְָֽ֣֖רשֻׁ נּ֔י֣לקְ ֕ ָהת֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ קְּ הָ ֑
ומסקנתנו ע"פ הסבר [רמב"ן] היא כי מלת א ֣לֶּ ה׀ מלמדת כי בני לוי שלשתם היו גדולים בישראל
[רמב"ן] (במ' פי' כו,נז)  ...ואני תמה ,למה ימנה הכתוב בלוי משפחות לשלשת האבות ויחזור וימנה משפחות לבנים ,שהרי לא היו למררי

בנים אחרים אלא מחלי ומושי ,ומהו מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ ְמּ ָר ָֽרי ,ואין זולתם .אבל היה זה לכבוד ,כי בני לוי שלשתם היו גדולים בישראל
וזכרם היה לברכה ,והיו כל תולדות גרשון נקראין מ ְשׁפַּ חַ ת֣הַ גּ ְָֽ֣֖רשֻׁ ֔נּי֣לכבודו וכן כל בני מררי מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ ְמּ ָר ָֽרי לכבודו ,ואחרי כן
שמו להם בתי אבות ,ונחלקים למשפחות כשאר השבטים ונקראים בפרט וגו'
ואין ללמוד כאן את החלק הראשון שב[-בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יב ג] אלה תולדות השמים וגו' אמר רבי אבהו
כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים (ואפשר ללמוד חלק שני) ואלה מוסיף על הראשונים כאן שנאמר אלה פסל את הראשונים מה
פסל תוהו ובוהו וחושך .וב[-ב"ר נח ל,ג] כנ"ל ומסיים אלה פסל את הראשונים ,דור המבול.
קריאה ללא פסק היא כך (במ' פי' כו,נח) א֣לֶּ ה֣מ ְשׁ ְפּ ֣חת֣לו֗י הולך ומפרט משפחות הלוים שנותרו.

(במ' פי' כו,נז)֣ ְלג ְר ֗שֹׁון – רביע ,בתפקיד מספר ארבע ,ל ְק ֕ ָהת֣– זקף-גדול ,בתפקיד מספר שלוש ,ל ְמ ָר ֕רי – זקף-גדול ,בתפקיד מספר
שלוש .ארבע ועוד שלוש ועוד שלוש עולה עשר( .א) שלושת בני לוי ממשיכים את גדולת אביהם לוי המעשר של שבטי יה( .ב) זקף-
גדול כמו ברוב משפחות ישראל הנמנות בפרשת פינחס ,לציין כי ה' ושם ה' עמהם שם הוי' מרומז בשלושת סימני טעם זקף-גדול שתי
נקודות כאשר כל נקודה היא האות יו"ד ,הקו הוא אות ו"ו .סה"כ גי' י' י' ו' עולה גי' שם הוי'.
[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קרח יג] (במ' קרח טז,א) יעקב על שמו נקרא י' מולדותיו העשירי למפרע לוי עשירי חשוב מבנימין
ֲשר תִּ תן־ ִּ֔לי ע ֵ ֖שּׂר אֲעשּׂ ְׁ֥רנּו לָׁ ְֽך[ :רבינו
עד לוי היו לו י' בנים ולוי היה עשירי ונתנו מעשר למקום לקיים (בר' ויצא כח,כב) וְׁכל א ֣
בחיי](במ' פי' כח,יא) לוי הוא מעשר מבני יעקב ,חלקו מעשר ונותן לכהן מעשר מהמעשר.
[זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס דף רנ עמוד א] ד"ה ובחדש הראשון ( ...כהן גדול נכנס בפתח אחד )  ...ועל ההוא ציץ מ"ב
אתוון (אפשר הכוונה לשם מ"ב) מלהטן ביה ומנצצן עליה  ...ופתח סטרא אחרא דבסטר צפון כדין עאל לוי מעשרא דיעקב דאפריש
לקודשא בריך הוא וכנור דעשר נימין עמיה ואתעטר בעטרוי [ ...דף רנ עמוד ב] ואתעטר בשבעין עטרין ואתעטר בארבע אתוון
דאינון תריסר (אפשר הכוונה לשם י"ב) (הנגינה של לוי גורמת לשמחה מסוף העולם ועד סופו ומתפתחת שירה המביאה)  ...כדין כתיב
(שמ' ב,א) ו ֵי ֥לְך ִּא֖יש מ ִֵּב֣ית ל ִֵּו֑י וי ִּק֖ח את־בת־לֵוִּ ֽי( :זאת לידת משה)
ההסבר על לוי ובניו כמעשר יעקב לה' ורמזים לשם מ"ב וי"ב מאיר הסבר לנלמד ב(-במ' פי' כו,נט) וְ שׁ ֣ם׀֣א֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם
חי֣ ֣
מּוּשׁי֣מ ְשׁ ַפֶּ֖חַ ת֣הַ קָּ ְר ֑
֔
ת֣החֶ ְברני֣מ ְשׁ ַפּ֤חַ ת֣הַ מַּ ְחלי֣מ֣ ְשׁ ַפּ ֣חַ ת֣הַ
ַ ָֽ
חת֣ל ֗וי֣מ ְשׁ ֨ ַפּחַ ת֣הַ לּ ְבנִׁ֜י֣מ ְשׁ ַפּ֤חַ
במדבר פינחס כו,נח :א֣לֶּ ה׀֣מ ְשׁ ְפּ ֣
֣ת֣הֹולד֣אֶ ת־עַ ְמ ָ ָֽרם֣ :
ֵ֥
וּק ָה
ְ

[יאר הפסיק ,רב י"א שפירא] וגם [תורת הפסק הרב מורסייאנו] מסבירים כי טעם פסק מרמז שלא כל משפחות לוי נזכרו כאן ,כמו
ם – זרקא סגול
֣למ ְשׁ ְפּחתָ ֣
שכתב רש"י ז"ל .הסבר זה הוא מהכתוב עצמו ואינו צריך לרמז מהטעם .והסברנו ב(-במ' פי' כו,נז) ְפקוּד֣י֣הַ לּוי ְ
בתפקיד גריעה מן הענין ,שנגרעו משפחות מלוי וזה כמו שהסברנו ב(-במ' פי' א – נא) שתבנית זרקא סגול מטעימה שבטים שהייתה בהם
גריעה של משפחות ויחידים.
[פתרון תורה פרשת ויקרא עמוד  ]2אמרו חכמים לא ניתן ספר דברי הימים אילא לדרוש שנאמר ואשתו היהודיה (עמוד  )3וגו' וכי
יהודיה הייתה ,שנ' (במ' פי' כו,נט) וְ שׁ ֣ם׀֣א֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם֣וגו ' ,מפני מה נק' יהודיה זו יוכבד וכי מליהודה היתה והלא משל לוי היתה,
ולמה נקרא שמו (לענ"ד צ"ל שמה) יהודייה שהעמידה הודא ה בעולם .ילדה את ירד זה משה ולמה נקרא שמו ירד שהוריד את התורה
מלמעלן למטן לישר' ,ד"א ירד לשון מלוכה ,שנא' וירד מים עד ים וג' ד"א שהוריד את השכינה מלמעלה למטה,

ת֣עַמ ָ ֗רם – טעם הפסק בתחילת הפסוק מרמז לשתי קריאות מקבילות .קריאה עם פסק וקריאה ללא פסק.
ְ
(במ' פי' כו,נט) וְ שׁ֣ם׀֣א ֣שֶׁ
קריאה עם פסק היא כך
(במ' פי' כו,נט)֣וְ שׁ֣ם׀ (סלוק) מונח לגרמיה (= מונח פסק) זאת מדה י"א מל"ב מדות סדור שנחלק .מלת וְ שׁ֣ם׀֣מצטרפת לסוף הפסוק
ת־עַמ ָ ָֽרם(֣:במ' פי' כו,נט)֣וְ שׁ֣֣ם׀ ולפי [פתרון תורה פרשת ויקרא עמוד  ]2מלת
ְ
֣ת֣הֹולד֣אֶ
ֵ֥
וּק ָה
הקודם והקריאה היא (במ' פי' כו,נח) ְ
וְ שׁ֣ם׀ (גי' מש"ה עה"כ) מרמזת ללידת משה רבנו שהעמיד הודאה בעולם בהורדת תורת השם לישראל .לוי הוליד את קהת ואת יוכבד
ובאמצעותם ירדו ניצוצי קדושה שבהתאחדותם הביאו ללידת שלושה מושיעי ישראל אפשר כמרומז בטעם זקף -גדול ב (-במ' פי' כו,נז)
שׁה֣וְ ֶ֖את֣מ ְריָ ֵ֥ם֣אֲח ָ ָֽתם
הת  -בתפקיד שלוש רמז לשלושה (במ' פי' כו,נט)֣ ֶ ָֽאת־אַ הֲרן֣וְ אֶ ת־מ ֔ ֶ
ל ְק ֕ ָ
קריאה ללא פסק היא כך
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(במ' פי' כו,נט) וְ שׁ֣ם֣א ֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם במשמעות הנדרשת בבראשית רבה על הורת יוכבד בארץ כנען ולידת יוכבד בין חומות מצרים והשלמת
מנין יורדי מצרים לשבעים נפש.
הסבר נוסף [תורת הפסק הרב מורסייאנו] הקב"ה הבטיח ליעקב (בר' ויגש מו,ד) ָאנ ִּ֗כי ֵא ֵ ֤רד ִּעמְָׁך ִּמצ ְׁ֔ריְׁמָׁה וְָׁאנ ִּכ֖י אֽעלְָׁך֣ גם־עָֹׁל֑ ה  .למצרים
ירדו שבעים נפש ו[-תורת הפסק] מוכיח שזה כלל את השכינה ואת יוכבד ובלי יוכבד שכינה לא הייתה יורדת למצרים .בזה התקיים
ויגש מו,ד) ָאנ ִּ֗כי ֵא ֵ ֤רד ִּעמְָׁך ִּמצ ְׁ֔רי ְׁ ָׁמה  .ב[-חומת אנך ,הרב החיד"א] (שמ' וארא ו,כ) יוכבד בת ק"ל שנה (בלידת משה) לרמוז שהגלות על
ניצוצי אדם הראשון בק"ל שנה ,וע"י השעבוד המה יעלו ,וכן יוכבד גימטריא מ"ב ,כי כל שם מ"ב הוא להעלות ,ע"כ .טעם פסק במלת
וְ שׁ֣ם׀ מרמז לשם הקדוש הרמוז בשם יוכבד ,שהוא שם של להעלות .וכאן בהזכיר מנין ישראל הבאים לארץ (במ' פי' כו,נג) ָׁל ֵ֗אלה תֵ חָׁלֵ ֥ק
הָׁאָׁ ֛רץ רמז הכתוב וְ שׁ֣ם׀ של יוכבד על שם מ"ב (גי' יוכבד) שהוא שם של להעל ות ,ושכינה עולה עמהם ,כי ממנה ג' גואלים אשר הביאו
את ישראל עד קצה ארץ נושבת .ובזה מתקיים (בר' ויגש מו,ד) וְָׁאנ ִּכ֖י אֽעלְָׁך֣ גם־ע ָֹׁ֑לה
ְָׁאח֥יו שֵם ְׁביִּש ְָׁׁר ֵ֔אל ומשפחת עמרם
הסבר נוסף [יאר הפסיק ,הרב י"א שפירא] שם הוא כנוי אל משפחה (דב' תצא כה,ו) ֵמ ֵ֨אן י ְׁ ָׁב ִַּּ֜מי ְׁל ָׁה ִּ֨קים ל ִּ
היתה על שם האם יוכבד וזה מדגיש טעם פסק .ובנוסף שהיתה יוכבד אשת עמרם בהפסקה ,שהרי גירשה (אחרי לידת מרים ואהרן) וחזר
לקחה כמבואר ב[-סוטה יב,א]( .שמ' ב,א) ו ֵי ֥לְך ִּ ֖איש מ ִֵּב֣ית ל ִֵּו֑י וי ִּק֖ח את־בת־לֵוִּ ֽי( :שמ' ב,ב) ות֥הר ָׁה ִּא ָׁ ֖שה ו ֵ ֣תלד ֵ ֑בן ו ֵ ֤תרא אתֹו כִּי־ט֣ ֹוב ה֔ ּוא  -זה
משה .לפי שני הסברים אלו מדת סדור שנחלק פועלת בתוך פסוק אחד ויש שתי משמעויות מקבילות למלת וְ שׁ֣ם׀֣שם מ"ב או משפחה
ובמקביל ושם אשת עמרם.
נזכיר כאן שתבנית הטעמים דרגא מונח רביע מלוה את הסתל קות השכינה בשבעה שלבים לרקיע השביעי ,ומלווה את חזרתה
באברהם ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ורחל ,יוסף .לוי המקביל ליוסף ,קהת ,עמרם הם רק בתבנית דרגא תביר טפחא .בתיה מצילה
את משה (שמ' ב,ט) ו ֧תאמר ָׁלּ֣ה בת־פ ְׁר ֗עה דרגא מונח רביע בכך השכינה חזרה לארץ.
(במ' פי' כו,נט) וְ שׁ֣ם׀֣ -מונח לגרמיה (היינו לימוד לעצמו) א ֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם – מונח רביע – בתפקיד לפחות ארבעה לימודים על משמעות
מלת וְ שׁ֣ם׀ (לימוד א) משמעות מלת (במ' פי' כו,נט)֣וְ שׁ֣ם׀֣שם משה; (לימוד ב,ג) משמעות מלת (במ' פי' כו,נט)֣וְ שׁ֣ם׀֣שם מ"ב להעלות או
משפחה ,ובמקביל (לימוד ד) בקריאה ללא פסק (במ' פי' כו,נט) וְ שׁ֣ם֣א ֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם .
בספר [חומש החיד"א] מביא עוד שני לימודים
ת֣עַמ ָ ֗רם (לימוד א) נאמר ב[-בבלי שבת פח,ב] אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ,רבונו של
ְ
[חומש החיד"א] (במ' פי' כו,נט) וְ שׁ֣ם׀֣א ֣שֶׁ
(בר'

עולם מה לי לוד אשה בינינו .אמר להם ,לקבל תורה בא .ואפשר שכונת מלאכי השרת ,דמשה רבינו בא מעמרם ויוכבד דודתו ,ועתידה
תורה לאסור דודתו ,וזה תמיהת המלאכים .אמר להם לקבל תורה בא ,כלומר לצדקת אמו בא בשכרו שעלה לשמים.
ִּירים בכֹוש ָׁ֑רֹות  ...זיוג יוכבד לעמרם כדי
מֹוצ֣יא ָ֭ ֲאס ִּ
ִּידים׀ ֗בי ְׁתָׁ ה ִּ
ֹושיב יְׁח ֨ ִּ
(לימוד ב) ב[-תנחומא במדבר אות טז] (תה' סח,ז) א ִּ
ֱֹלה֤ים׀ מִּ֮ ִּ ֤
שיעמידו מביניהם גואל לישראל .והיה סלקא דעתך שיש פקפוק דעמרם לקח דודתו שעתידה התורה לאסור.וכן דעת התרגום המיוחס
ליונתן בן עוזיאל (יא,כו) שעמרם גירש ליוכבד ונשאת ל אלצפן בן פרנך ,והחזירה עמרם ונולד משה ,וכתבו הראשונים דטעם העריות,
ִּידים׀ עמרם
ֹושיב יְׁח ֨ ִּ
כיון שאין משתמשים בשרביטו של מלך (הכוונה לעמרם)( .תה' סח,ז) א ִּ
ֱֹלה֤ים׀ שצוה על העריות ,הוא (תה' סח,ז) מִּ֮ ִּ ֤
ויוכבד ,כי הלא ישראל לא יצאו אלא על שהיו גדורים בעריות ,ואם חס ושלום עמרם עשה שלא כהוגן ,איך יתכן דמשה הבא מן
הערוה יוציאם ,אלא מוכח כי (תה' קיח,כג) מ ֵֵא֣ת ָ֭ה' ָׁ ֣הי ְׁתָׁ ה ֑זאת ִּ ֖היא נִּפ ְָׁׁל֣את ְׁבעֵינֵ ֽינּו[ :ככר לעדן ,מסכת דרך ארץ זוטא פ"י].
ֶ֖י֣בּמ ְצ ָר֑ים ֣
ֵ֛הּ֣ללו ְ
דה֣א ָת ְ
ֲשׁ ר֣י ְָל ָ ֵ֥
במדבר פינחס כו,נט :וְ שׁ ֣ם׀֣א֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם֣יֹוכֶ בֶ ד֣בַּ ת־ל ֔וי֣א ֶ֣֨
שׁה֣וְ אֶ֖ת֣מ ְריָ ֵ֥ם֣אֲח ָ ָֽתם:
ם֣את־אַ הֲרן֣וְ אֶ ת־מ ֔ ֶ
ד֣לעַ ְמ ָ ֗ר ֶ ָֽ
ְ
֣ וַתּ֣לֶ

[בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צד] ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר יוכבד עיבורה בארץ כנען ולידתה בארץ
שׁ ֣ם׀֣א֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם֣יֹוכֶ בֶ ד֣[בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים] (במ' פי' כו,נט) על פילי (הסבר שו"ת בר -אילן:
מצרים הדא הוא דכתיב וְ ֣
בקעים ,גומות) של מצרים נולדה [ ,פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד ב] וְ שׁ֣ם׀֣א ֣שֶׁ ת֣עַ ְמ ָ ֗רם֣יֹוכֶ בֶ ד֣
ֶ֖י֣בּמ ְצ ָר֑ים .מיכן אמרו יוכבד לידתה במצרים ולא הורתה במצרים:
ֵ֛הּ֣ללו ְ
דה֣א ָת ְ
ֲשׁר֣ י ְָל ָ ֵ֥
בַּ ת־ל ֔וי֣א ֨ ֶ
ט
ֶ֖י֣בּמ ְצ ָר֑ים [ -אשתו ילדתה במצרים] ,לידתה במצרים ואין הורתה במצרים .כשנכנסו
ֵ֛הּ֣ללו ְ
ֲשׁר֣י ְָל ָ ֵ֥דה֣א ָת ְ
[רש"י] (במ' פי' כו,נט) א ֨ ֶ
לתוך החומה ילדתה ,והיא השלימה מנין שבעים ,שהרי בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע:
ֲשׁר – קדמא הורתה בארץ כנען ולידתה בין החומות של הכניסה
ֶ֖י֣בּמ ְצ ָר֑ים (במ' פי' כו,נט) א ֨ ֶ
ֵ֛הּ֣ללו ְ
דה֣א ָת ְ
ֲשׁר֣י ְָל ָ ֵ֥
(במ' פי' כו,נט) א ֨ ֶ
למצריםְ .בּמ ְצ ָר֑ים – אתנח מגביל את משמעות מלת "מצרים" כאן .בד"כ נחשב בין החומות כלפנים ,וכאן בין החומות נחשב כלחוץ,
לכן זה עוד הסבר שיוכבד נחשבת בין הבאים מארץ כנען.
(הפניית ר' קוטיינר הי"ו) [תורת החיד"א במדבר]  ...ועתה ראיתי שכן כתב בספר פענח רזא דכתבוהו המפרשים משם מדרש ,וכתב

שם דהמופת לזה שלא יש מפיק בתיבה אותה (אצלינו הוא מפיק ה"א ,וצ"ע ,).גם טעם תביר שיש בתיבת א ָתֵ֛הּ֣להפסיקה מתיבת לוֶ֖י

עיין שם (דבש לפי ערך אותה)

א ָתֵ֛הּ זה שם אשת לוי ומוכיח זאת כי לא מפיק ה"א (? בגרסה כאן מפיק ה"א) ומוטעם תביר שמפסיק את המלה מהמלה ְללוֶ֖י .אפשר
להסביר שמלת א ָתֵ֛הּ יתירה כי י כל לכתוב "אשר ילדה או נולדה ללוי" ,אפשר כי מפיק ה"א מוסיף משמעות ללמוד שם אשת לוי
(מצדקנות יוכבד נלמד על צדקנות אמא שלה) ולהזכיר אדם בשם אמו כאשר מתפללים עליו במיוחד בשעת שבר לו ומרמז לכך (במ' פי'
כו,נט) א ָתֵ֛הּ – תביר בתפקיד שבר,
ראה [רש"י] (במדבר ג,טו) מבֶּ ןֵ֥ -ח ֶדשׁ֣ו ַָמ ְֶ֖עלָ ה֣ -משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא 'שומר משמרת הקדש' .אמר רבי יהודה ברבי
שלום (ראה תנח' במדבר טז) :למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן ,שנאמר( :במ' פי' כו,נט) ֲא ֨שר יָׁל ְָׁׁד֥ה א ָׁ ֛תּה ְׁלל ִֵּו֖י ְׁב ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם  -עם

כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה (את יוכבד בת לוי)  ,ונמנית בשבעים נפש; שכשאתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא שבעים חסר
אחד ,והיא (יוכבד בת לוי) השלימה את המנין (על אף שהייתה בת פחות מיום ובן פחות מחודש עדיין לא יצא מכלל נפלים).
[ליקוטי שיחות – אדמו"ר ממ"ש חי"ח] עמ'  6הע'  4משולב בו הסבר ע"פ תבניות הטעמים .מאי שנא יוכבד שנמנתה מן הבטן עוד
לפני שהייתה בת חדש ,ממנין בני לוי שהיה מבן חדש מפני שאז "יצא מכלל נפלים"

(במ' פי' כו,נט) יָׁל ָׁ ְׁ֥דה א ָׁתּ֛ה ְׁלל ִֵּו֖י – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ממתי אדם יוצא מכלל נפלים והשונים
בהלכו תיהם לגבי הנושא .בד"כ כלל רק בן חדש נחשב בודאות כיוצא מכלל נפלים (ומסתעפות מכך הלכות שונות) ,אבל יוכבד יצאה
מכלל נפלים כבר בלידתה.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.16

במדבר פינחס כה,י (התשפ"א)

ָתתּי֣ל ְבנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל:
ֲשׁר֣נ ַ ֶ֖
֑ה֣וּראה֣אֶ ת־הָ֣ ָ֔א ֶרץ֣א ֶ ֵ֥
ְ
ל־הֵ֥ר֣הָ עֲבָ ֶ֖רים֣הַ זֶּ
ַ
שׁה֣עֲל ֵ֛ה֣אֶ
ס במדבר פינחס כז,יב :וַיּ֤אמֶ ר֣ה'֣אֶ ל־מ ֔ ֶ
ַם־א֑תָּ ה֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣ ֶנא ֱַסֶ֖ף֣אַ ה ֲֵ֥רן֣אָ ָֽחיָך:
תּ֣אֶ ל־עַ ֶמֶּ֖יָך֣גּ ָ
במדבר פינחס כז,יג :וְ ָרא֣יתָ ה֣א ֔ ָתהּ֣וְ ֶנאֱסַ ְפ ָ ֵ֥
יה ֑ם֣ ֣
ם֣לעינ ֶ
ה֣להַ קְ דּישֵׁ֥ני֣בַ ַמֶּ֖י ְ
֣הע ָ ֔ד ְ֣
ר־צן֣בּ ְמריבַ ת ָ ָֽ
֗
י֣בּמ ְדבַּ
ם֣פּ ְ
ית ִׁ֜
֣֩מר ֨ ֶ
במדבר פינחס כז,יד :כַּ אֲשֶׁ ר ְ
ר־צן֣:פ
ָֽ
דשׁ֣מ ְדבַּ
יבת֣קָ ֶ֖
י־מר ַ ֵ֥
ֵ֛ם֣מ ְ
ה ָֽ

ְָׁאר ָׁכּ֖ה
[ספרי זוטא] (במ' פי' כז,יב)  ...גדולה ראייה שנ' במשה מראייה שנ' באברהם באברהם מהוא אומ' (בר' לך יג יז) ָ֚קּום הִּתְׁ ה ֵלְ֣ך ָׁב ָׁ֔ארץ ל ְׁ
ה :א ֲֶשֵׁ֥ר֣נ ַָתֶ֖תּי֣ל ְבנֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל ,מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא תחומי
וּרא ֣
ּול ְָׁׁרח ָׁ ְׁ֑בּה ִּכ֥י לְָׁך֖ אתְׁנֽנָׁה :אבל במשה הוא אומ' עֲל ֵ֛הְ֣ ...
כל שבט ושבט זה חלקו של יהודה וזה חלקו של בנימין זו ארץ אפרים וזו ארץ מנשה:
ָתתּי – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב והפרטים מאופיינים מרבוי ההגבלות המרומז
(במ' פי' כז,יב) א ֲֶשֵׁ֥ר֣נ ַ ֶ֖
בתבנית הטעמים ל ְבנ ֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל – מרכא סלוק שהם גבולות כל שבט בארץ כנען היא ארץ ישראל משעת ההתנחלות.
ַם־א֑תָּ֣ ה֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣ ֶנא ֱַסֶ֖ף֣אַ ה ֲֵ֥רן֣אָ ָֽחיָך:
תּ֣אֶ ל־עַ ֶמֶּ֖יָך֣גּ ָ
במדבר פינחס כז,יג :וְ ָרא֣יתָ ה֣א ֔ ָתהּ֣וְ ֶנאֱסַ ְפ ָ ֵ֥
ח
[רש"י] (במ' פי' כז,יג) כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣ ֶנא ֱַסֶ֖ף֣אַ ה ֲֵ֥רן֣אָ ָֽחיָך  -מכאן שנתאוה משה למיתתו של אהרן .דבר אחר אין אתה טוב

ט

ממנו( ,דב' הא'
לב,נא) ֣על א ֲ֤שר ֹלֽא־קִּדשְׁתם אֹותִּ֔ י ב ְׁ֖תֹוְך בְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁש ָׁראֵ ֽל :הא אם קדשתםי אותי עדיין לא הגיע זמנכם להפטר .בכל מקום שכתב מיתתם כתב
סרחונם ,לפי שנגזרה גזרה על דור המדבר למות במדבר בעון שלא האמינו ,לכך בקש משה שיכתב סרחונו ,שלא יאמרו אף הוא מן
הממרים היה .משל לשתי נשים שלוקות בבית דין אחת קלקלהכ ואחת אכלה פגיל שביעית וכו' ,אף כאן בכל מקום שהזכיר מיתתן
הזכיר סרחונם ,להודיע שלא היתה בהם אלא זו בלבד:

ש ָׁראֵ ֽל:
שתם אֹותִּ֔ י ב ְׁ֖תֹוְך בְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ
ֲשר ֹלֽא־קִּד ְׁ
(דב' הא' לב,נא) על ֲא ֨שר מְׁעל ְַּׁ֜תם ִּ֗בי בְׁתֹוְך ב ְֵׁנ֣י י ִּ ְׁ
ר־צן ע֣ל א ֤
ש ָׁר ֵ֔אל בְׁמֵ ֽי־ ְׁמ ִּריב֥ת ק ֵ ָׁ֖דש מִּדְׁ ב ִּ ֑
ש ָׁר ֝ ֵאל המ ֻ֗כה – תרסא קדמא ואזלא רביע ,ראה הסבר של (במ' פי' כז,יד) ֲא ֤שר ֻהכָׁה את-ה ִּמדְׁ י ָׁ ִּ֔נית זִּמ ִּ ְׁ֖רי בן-ס ָׁ֑לּוא נ ִּ ְׁ֥שיא
(במ' פי' כה,יד) ְׁושֵם ִּ֨איש י ִּ ְׁ
בֵ ֽית֖ ָׁ -אב ל ִּשמְׁע ִּנ ֽי׃ [בבלי סנהדרין פא,ב] [משנה סנה' פ"ט,מ"ו] .הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ,והבועל ארמית  -קנאין פוגעין בו.
הם מעין חילול שם שמים
(דב' הא' לב ,נא) על ֲא ֨שר מְׁעל ְַּׁ֜תם ִּ֗בי – תרסא קדמא ואזלא רביע ,ראה הסבר של (במ' פי' כז,יד)
ר־צן – תרסא קדמא ואזלא רביע ,תרסא בתפקיד כעין שגגה (כעין
֗
י֣בּמ ְדבַּ
ם֣פּ ְ
ית ִׁ֜
֣֩מר ֨ ֶ
הסבר תבנית הטעמים של (במ' פי' כז,יד) כַּ אֲשֶׁ ר ְ
מחיצה של העלם ידיעה או היסח דעת) ,קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל כלשהו ,ראה רמב"ם להלן כלל בחילול השם ,רביע בתפקיד
ארבעה דברים.
נתחיל מפ'[רש"י] (במ' פי' כז,יג) משל לשתי נשים שלוקות בבית דין אחת קלקלהכ ואחת אכלה פגיל שביעית .בגלל העונש שבמשל זה
מתאים ל(-כז,יד) .רש"י מצטט את [בבלי יומא פו,ב] .נעבור לאחור ל[-בבלי יומא פו,א] ד"ה היכי דמי חילול השם? אמר רב :כגון אנא.
אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר... .
רבי יוחנן אמר :כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין .יצחק דבי רבי ינאי אמר :כל שחביריו מתביישין מחמת
כהן ששמש בטומאה  -אין אחיו הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פ רחי כהונה מוציאין אותו חוץ ל עז רה ומפציעין את מוחו בגזי רין .ז ר ששמש במקדש ,רבי עקיבא אומ ר :בחנק ,וחכמים אומ רים :בידי שמים .הדברים המנויים במשנה

זאת

שמועתו (היינו חילול השם) מסורת הש"ס[ :היכי דמי] אמר רב נחמן בר יצחק :כגון דקא אמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא .אביי
ֱֹלהיָך  -שיהא שם שמים מתאהב על ידך ,שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ,ויהא
אמר :כדתניא( ,דב' וא' ו,ה) ו ָׁ ְׁ֣אהבְׁתָׁ֔ ֵא֖ת ה֣ ' א ֑
משאו ומתנו בנחת עם הבריות ,מה הבריות אומרות עליו  -אשרי אביו שלמדו תורה ,אשרי רבו שלמדו תורה .אוי להם לבריות שלא
י־א ָׁתה
למדו תורה ,פלוני שלמדו תורה  -ראו כמה נאים דרכיו ,כמה מתוקנים מעשיו ,עליו הכתוב אומר (ישעיהו מט,ג) וי֥אמר ִּל֖י עבְׁדִּ ָׁ ֑
י ִּ ְׁש ָׁר ֵ֕אל אֲשר־בְָׁך֖ אתְׁ פָׁאָׁ ֽר .אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ,ואין דבורו בנחת עם הבריות ,מה
הבריות אומרות עליו  -אוי לו לפלוני שלמד תורה ,אוי לו לאביו שלמדו תורה ,אוי לו לרבו שלמדו תורה ,פלוני שלמד תורה  -ראו
ֵַארצ֖ ֹו י ָׁצָׁ ֽאּו :הפסוק המלא מלמד
כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו! ועליו הכתוב אומר (יחזקאל לו,כ) בא ֱ֤מר לָׁהם עם־ה֣ ' ֵ֔אלה ּומ ְׁ
ֵַארצ֖ ֹו י ָׁצָׁ ֽאּו:
ת־שם ָׁקדְׁ ִּ ֑שי בא ֱ֤מר לָׁהם עם־ה֣ ' ֵ֔אלה ּומ ְׁ
ר־ב֣אּו ֔ ָׁ
על חילול השם (יחזקאל לו,כ) וי ָׁ֗בֹוא אל־הגֹוי ִּם אֲש ָׁ
שם וֽי ְׁחלְׁל֖ ּו א ֵ ֣

אי ו ָׁ ְׁ֣אהבְׁתָׁ֔ [רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה הי"א] ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם ,והוא שיעשה אותם (דבר א) אדם גדול
בתורה (דבר ב) ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם ,ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם ט כגון
(דבר א) שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר( ,דבר ב) והוא שיש לו ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן( ,דבר ג) או שירבה בשחוק
או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן ,או שדבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס,
(דבר ד) וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין ,וכן אם דקדק החכם על
עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם ,מכבד להן ואפילו
למקילין לו ,ונושא ונותן באמונה ,ולא ירבה באריחות (ארוחות?) עמי הארץ וישיבתן ,ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית
מוכתר בתפילין ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין ,והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם ,עד שימצאו הכל מקלסין אותו
י־אתָׁ ה יִּש ְָׁׁר ֵ֕אל אֲשר־בְָׁך֖ א ְׁתפָׁאָׁ ֽר.
ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את השם ועליו הכתוב אומר (ישעיהו מט,ג) וי֥אמר ִּל֖י עבְׁדִּ ָׁ ֑
ט [הגהות מיימוניות הלכות יסודי התורה פ"ה הי"א] בפ"ק דקדושין אם היו עונותיו וזכויותיו מחצה על מחצה וחילול השם בכלל
כף העבירות מכרעת ועיין בסמ"ג שם:
(המשך ) [בבלי יומא פו,א] אמר רבי חמא (בר) מסורת הש"ס[ :ברבי] חנינא :גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם ... ,גדולה
ֱֹלהיָך ִּכ֥י כ ָׁ֖ש ְׁל ָׁת בעֲֹונ ָֽך... :
תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ,שנאמר (הושע יד,ב) ָ֚שּובָׁה יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל ֖עד ה֣ ' א ֑
היכי דמי בעל תשובה? אמר רב יהודה :כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה וש ניה וניצל הימנה ,מחוי רב יהודה :באותה אשה,
ֽשּוי־פשע כ ְׁ֣סּוי ֲחטָׁאָׁ ֽה :וכתיב (משלי כח,יג) מְׁכ ּ֣סה
֗
באותו פרק ,באותו מקום .אמר רב יהודה :רב רמי ,כתיב (תה' לב,א) לְׁדָׁ ִּ֗וד ָ֫משְׁכִּ ֥יל אש ֵ ְׁ֥רי ְׁנ
ּומֹודה וְׁע ֵז֣ב י ְֻׁר ָׁחֽם!:
שעָׁיו ֹל֣ א יצ ְִּׁל֑יח
ָ֭ ְׁפ ָׁ
֖
לא קשיא :הא בחטא מפורסם ,הא  -בחטא שאינו מפורסם .רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן :כאן  -בעבירות שבין אדם לחבירו,
כאן  -בעבירות שבין אדם למקום .תניא ,רבי יוסי בר יהודה אומר :אדם עובר עבירה פעם ראשונה  -מוחלין לו ,שניה  -מוחלין לו,
ל־ַארב ָׁ ָׁ֖עה ֹל֣ א ֲאשִּיב֑נּו (ונאמר)
ְׁ
ש ָׁר ֵ֔אל וְׁע
שלישית  -מוחלין לו ,רביעית  -אין מוחלין לו ,שנאמר (עמוס ב,ו) ָ֚כה ָאמ֣ר ֔ה' על־שְֹׁלשָׁה ִּפש ֵ ְׁ֣עי י ִּ ְׁ
ל־א֑ל פע ֲ֖מי ִּם שָׁל֣ ֹוש עִּם־גָׁ ֽבר :מאי ואומר?  -וכי תימא :הני מילי  -בציבור ,אבל
מסורת הש"ס[ :ואומר] (איוב לג,כט) הן־כָׁל־ ָ֭ ֵאלה יִּפְׁע ֵ
ל־א֑ל פע ֲ֖מי ִּם שָׁל֣ ֹוש עִּם־גָׁ ֽבר.:
ביחיד  -לא ,תא שמע (איוב לג,כט) הן־כָׁל־ ָ֭ ֵאלה יִּפְׁע ֵ
היכי [רמב"ם הלכות תשובה פ"ב,ה"א] אי זו היא תשובה גמורה ,זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

 ,ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת
ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה,
מפני התשובה ,לא מיראה ולא מכשלון כח,
שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף ע ל פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא ,אפילו עבר כל ימיו ועשה
ְׁשבּו
ְׁשְך השמש וְׁה ָׁ֔אֹור וְׁהי ֵ ָׁ֖רח וְׁהכֹוכ ִּ ָׁ֑בים ו ָׁ ֥
תשובה ביום א מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר (קהלת יב,ב) ֠עד א ֲ֨שר ֹלֽא־תח ֤
הע ִּ ָׁ֖בים ַאח֥ר הגָׁ ֽשם :מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו.
כאן [רמב"ם הלכות תשובה פ"ב,ה"ה] ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חבירו לאחרים
ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך והריני היום שב ומתנחם ,וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו אין
שעָׁיו ֹל֣ א יצ ְִּׁל֑יח  ,במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו אבל בעבירות שבין
תשובתו גמורה שנאמר (משלי כח,יג) מְׁכ ּ֣סה ָ֭ ְׁפ ָׁ
אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו ד ועזות פנים היא לו אם גילם ,אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה עליהם
ֽשּוי־פשע כ ְׁ֣סּוי ֲחטָׁאָׁ ֽה[ :השגת הראב"ד] במה דברים
֗
לפני רבים סתם וטובה היא לו שלא נתגלה עונו שנאמר (תה' לב,א) אש ֵ ְׁ֥רי ְׁנ
אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו .א"א וכן עבירות המפורסמות ומגולות אף על פי שאינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא כך
צריך לפרסם התשובה ויתבייש ברבים.
ד [הגהות מיימוניות הלכות תשובה פ"ב,ה"ה] ובפרק אין עומדין חציף עלי מאן דפרט חטאיה:
עובר [רמב"ם הלכות תשובה פ"ג,ה"ה] בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה ולא שני אלא
משלישי ואילך אם נמצאו עונותיו משלישי ואיל ך מרובין על זכיותיו אותם שתי עונות מצטרפים ודנין אותו על הכל ,ואם נמצאו
זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילך מעבירים כל עונותיו ראשון ראשון ,לפי שהשלישי נחשב ראשון שכבר נמחלו השנים,
ל־אל
וכן הרביעי הרי הוא ראשון שכבר נמחל השלישי וכן עד סופן ,במה דברים אמורים ביחיד שנאמר (איוב לג,כט) הן־כָׁל־ ָ֭ ֵאלה יִּפְׁע ֵ ֑
ל־ַארב ָׁ ָׁ֖עה
ְׁ
ש ָׁר ֵ֔אל וְׁע
ָאמר ה֔ ' על־שְֹׁלשָׁה ִּפש ְֵׁע֣י י ִּ ְׁ
פע ֲ֖מי ִּם שָׁל֣ ֹוש עִּם־גָׁ ֽבר :אבל הצבור תולין להן עון ראשון שני ושלישי שנאמר (עמוס ב,ו) ָ֚כה ֣
ֹל֣ א ֲאשִּיב֑נּו ,וכשמחשבין להן על דרך זה מחשבין להן מרביעי ואילך ,הבינונים אם היה בכלל מחצה עונות שלהן שלא הניח ב תפילין
מעולם דנין אותו כפי חטאו ויש לו חלק לעולם הבא ,וכן כל הרשעים שעונותיהן מרובים דנין אותן כפי חטאיהם ויש להן חלק לעולם
הבא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אף על פי שחטאו שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ ,ארץ זו משל כלומר ארץ
החיים והוא העולם הבא ,ג וכן חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא[.השגת הראב"ד] בשעה ששוקלין עונות אדם אין
מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה .א"א זה מן הערבוב שמערבב הדברים זה בזה ומדמה בדעתו שהן אחדים והם זרים ונפרדים מאד,
לפי שראה בראש השנה ורב חסד מטה כלפי חסד ותנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשון וכך היא המדה ,וראה ביומא רבי יוסי ברבי
יהודה אומר אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה ושלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו סבר בדעתו שהן ענין אחד והן רחוקים מאד
דהה יא דרבי ישמעאל היא ליום הדין הגדול ולהציל הבינונים מגיהנם כדברי בית הלל ואין שם זכר למחילת עון אבל הא דרבי יוסי
ברבי יהודה בעולם הזה ובתחלת מעשיו של אדם מימי עונשו ואילך שחטא הראשון והשני והשלישי שיזדמנו לידו אם עשה מהם
תשובה אף על פי שהם מן החמורים שצריכי ן יסורין ויוה"כ למרק אלו הראשונים אינן צריכין שהם מחולין לגמרי ,זו היא הצעת
הדברים ועיקרן ואין הפרש בגמרא בין יחיד לצבור ולא ידעתי מאין מצאו.
[בבלי יומא פו,ב]  ...שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל ,משה ודוד .משה אמר :יכתב סורחני ,שנאמר (במ' חקת כ,יב) ָ֚ יען
ֽשּוי־פשע כ ְׁ֣סּוי ֲחטָׁאָׁ ֽה :משל דמשה ודוד למה הדבר
֗
ֹלא־האֱמנ ְׁ֣תם ִּ֔בי ל ְׁ֨הקְׁדִּ י ֔ ֵשנִּי .דוד אמר :אל יכתב סורחני ,שנאמר (תה' לב,א) אש ֵ ְׁ֥רי ְׁנ
דומה? לשתי נשים שלקו בבית דין ,אחת קלקלה ואחת אכלה פגי שביעית ,אמרה להן אותה שאכלה פגי שביעית :בבקשה מכם,
הודיעו על מה היא לוקה ,שלא יאמרו על מה שזו לוקה זו לוקה .הביאו פגי שביעית ותלו בצוארה ,והיו מכריזין לפניה ואומרין :על
עסקי שביעית היא לוקה.
צריך להבין מדוע משה אמר :יכתב סורחני מהלך [בבלי יומא פו,א – ב] והסבר [רמב"ם הלכות תשובה פ"ב,ה"ה] ו[-השגת הראב"ד]
צריכים ישוב ביניהם כי הם אומרים לכאן ולכאן[ .רמב"ם שם שם] ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות
שבינו לבין חבירו לאחרים ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך והריני היום שב ומתנחם ,וכל המתגאה ואינו מודיע
שעָׁיו ֹל֣ א יצ ְִּׁל֑יח ,במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו
אלא מכסה פשעיו אין תשובתו גמורה שנאמר (משלי כח,יג) מְׁכ ּ֣סה ָ֭ ְׁפ ָׁ
אבל בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו ד ועזות פנים היא לו אם גילם ,אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו
לפניו ומתודה עליהם לפני רבים סתם וטובה היא לו שלא נתגלה עונו[ .השגת הראב"ד] במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם
לחבירו .א"א וכן עבירות המפורסמות ומגולות אף על פי שאינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא כך צריך לפרסם התשובה ויתבייש ברבים.
הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך

כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש

ש ָׁר ֝ ֵאל המ ֻ֗כה – תרסא קדמא ואזלא רביע,
מוצע לומר שכל אחד מהפסוקים שהוצגו בתחילת המאמר (במ' פי' כה,יד) ְׁושֵם ִּ֨איש י ִּ ְׁ
ר־צן – תרסא קדמא ואזלא
֗
י֣בּמ ְדבַּ
ם֣פּ ְ
ית ִׁ֜
֣֩מר ֨ ֶ
(דב' הא' לב,נא) על ֲא ֨שר מְׁעל ְַּׁ֜תם ִּ֗בי – תרסא קדמא ואזלא רביע( ,במ' פי' כז,יד) כַּ אֲשֶׁ ר ְ
רביע ,מתאימים להסביר האופנים האחדים של חילול שם שמים או הימנעות מחילול שם שמים ללומדי תורה וחסידים שב[-יומא פו]
כעין העלם ידיעה ,כלל בחילול שם שמים ,ארבעה פרטים בכלל של חילול שם שמים ,שאין עונשים עליהם בתורה.
ומוצע לומר שהפתרון לבקשת משה עשוי להימצא בתפקידו לעתיד לבוא.
[זוהר מהדורת הסולם  -דברים פרשת כי תצא מאמר רעיא מהימנא ברא דמלכא אות עט] ר ְׁעי ָׁא ְׁמהֵי ָׁמנָׁא ,בְׁפרשְׁתָׁ א דָׁ אֲ ,הוָׁה ַאדְׁכר
רא֣יתָ ה֣א ֔ ָתהּ֣
ְׁכנִּישּו דִּ ילְָׁך לְׁההּוא ָׁע ְׁלמָׁא ,דִּ כְׁתִּ יב (דף ר"פ ע"א) (דב' הא' לב,מט) ֲע ֵ֡לה אל־הר ָׁה ֲעב ִָּׁ֨רים ה ַּ֜זה הר־נְׁב֗ ֹו וְׁגֹו'( ,במ' פי' כז,יג) וְ ָ֣
ש ָׁראֵל,
ְַׁארעָׁא דְׁ י ִּ ְׁ
שתָׁא ,אִּית לְָׁך לְָׁאה ְׁד ָׁרא ְׁל ָׁע ְׁלמָׁאּ ,ולְׁהחֲיֹותּ ,ולְַׁא ֲעלָׁא ל ְׁ
הֲרן֣אָ ָֽחיָךּ . :ובְׁהאי פ ְׁר ְׁ
ַם־א ָ֑תּה֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣ ֶנא ֱַסֶ֖ף֣אַ ֵ֥
מֶּ֖יָך֣גּ ָ
תּ֣אֶ ל־עַ ֶ
וְ ֶנאֱסַ ְפ ָ ֵ֥
שלֹֽוםּ :ובג"ד לָׁא ָאמר לְָׁך קב"ה ָׁהכָׁא רֵ ד,
יתי ָׁ
אֱמר ִּהנְׁ ִּ֨ני נ ֵת֥ן ל֛ ֹו את־ב ְִּׁר ִּ֖
֖ן
ָׁכ
ֵ
ל
)
יב
,
כה
פי'
'
במ
(
ָּׁה,
ב
יב
ְׁתִּ
כ
דִּ
ְָׁך,
ל
י
דִּ
ָׁה
ל
ְׁכ
ב
א
דָׁ
א
ְׁתָׁ
ש
ר
ְׁ
ְׁפ
ב
א
ְׁר
ָׁ
ּו ְׁלאִּתְׁ חב
֑
ש ָׁראֵל.
ְַׁארעָׁא דְׁ י ִּ ְׁ
אלָׁא ֲעלֵה .דְׁ ִּמנֵיּהַ ,אנ ְׁתְׁ ְׁתהֵא עָׁאל ל ְׁ
[פירוש הסולם לזוהר  -דברים פרשת כי תצא מאמר רעיא מהימנא ברא דמלכא אות עט] רעיא מהימנא (משה) .בפרשה זו נזכרת
תּ֣
תהּ֣וְ ֶנאֱסַ ְפ ָ ֵ֥
האסיפה שלך לעולם ההוא .שכתוב( ,דב' הא' לב,מט) ֲע ֵ֡לה אל־הר ָׁה ֲעב ִָּׁ֨רים ה ַּ֜זה הר־נ ְׁ֗בֹו וגו'( .במ' פי' כז,יג) וְ ָרא֣יתָ ה֣א ֔ ָ
ֱסף֣אַ ה ֲֵ֥רן֣אָ ָֽחיָך :ובפרשה זו יש לך לחזור לעולם ולחיות ,ולכנס לארץ ישראל ,ולהתחבר בפרשה זו
ַם־א ָ֑תּה֣כַּ א ֲֶשֵׁ֥ר֣ ֶנא ֶַ֖֣
אֶ ל־עַ ֶמֶּ֖יָך֣גּ ָ
שלֹֽום .:שהיתה שלו ,ונתנה
יתי ָׁ
אֱמר ִּהנְׁ ִּ֨ני נ ֵת֥ן ל֛ ֹו את־ב ְִּׁר ִּ֖
בכלה שלך ,שהיא ארץ ישראל ,דהיינו מלכות ,שכתוב בה( ,במ' פי' כה,יב) ל ֵָׁכ֖ן ֑
לפנחס (כנ"ל פנחס אות קל"ג) והוא אינו חסר .ומשום זה לא אמר לך כאן הקדוש ברוך הוא רד ,אלא (דב' הא' לב,מט) ֲע ֵ֡לה אל־הר
ָׁה ֲעב ִָּׁ֨רים .כי מן הר הזה תכנס לארץ ישראל.
בקשת משה שיכתב סירחונו זה בתורה זה התשובה הפומבית שלו ברבים .ובזכות תשובתו יוליך את ישראל לארץ-ישראל.
צריך בירור מדוע האשה שקלקלה בזנות נענשת במלקות .נשואה בזנות בזדון (היינו בהתראה עם עונש בי"ד בחנק) ,אם לא הוזהרה או
הוזהרה בלאו שניתן לאזהרת בי"ד במיתה ,הרי שלא הוזהרה בעונש הנכון ,ואינה במלקות .אז אולי זה מכת מרדות .רב מיכל זילבר בשם
[כפות תמרים] מלקות כי עברה על לא תזנה.
האוכלת פגי שביעית עברה על מצוות עשה שפירות שביעית הם לאכלה ולא לאבדה (כי פגי תאנה זה פרי שלא הבשיל) ועל לאו הבא
מכלל עשה אין מלקות .הרב מיכל זילבר הי"ו ב[-יומא פ,פא] ציטט [רמב"ם הל'?] שהאוכל מאכל לא ראוי מלקים אותו מכת מרדות.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.17
5.18

במדבר מטות ל,ב (התש"פ) (אין)
במדבר מטות ל,ב (התשפ"א) (אין)

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.19

במדבר מסעי לג,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

אמר :ערי מקלט מופע שבעים והאחרון של פסוק זה בתורה ,מצוה על ערי מקלט לתקן
במדבר מסעי לה,ט :וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
ְׁתֹוכ֑ם ִּכ֥י ְׁלכָׁל־ה ָׁ ָׁ֖עם
מס' לה,יא) מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ֣בּ ְשׁגָגָ ָֽה :בכעין הקש שגגה שגגה מהכתוב (במ' שלח טו,כו) ְׁונִּס ְׁ֗לח ְׁלכָׁל־עֲדת ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל וְׁל ֵג֖ר ה ָׁג֣ר ב ָׁ
שגָׁגָׁ ֽה :ס .התשובה היא עיר מקלט המתקנת מעבירות.
ִּב ְׁ
ה֣כּנָ ָֽעַ ן:
ְ
ן֣א ְֵ֥רצָ
ם֣כּי֣אַ ֶתֵּ֛ם֣ע ְב ֵ֥רים֣אֶ ת־הַ יּ ְַר ֶ֖דּ ַ
ה֑ ֵ֥
תּ֣אֲל ֶ֣
ל־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖
ְ
במדבר מסעי לה,יַ ֣:דּבּר֣אֶ
תּ֣
ל־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָר ֔אל֣וְ אָ מַ ְר ָ ֶ֖
ְ
אמר( :במ' מס' לה,י) ַדּבּר֣אֶ
[ספרי במדבר פרשת מסעי פיסקא קנט] (במ' מס' לה,ט) וַיְ ַדבֵּ֥ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
ה֣כּנָ ָֽעַ ן :למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא אומר (דב' וא' ד,מא) ָׁא֣ז יב ְִּׁד֤יל משה שָֹׁל֣ ש ע ִָּׁ֔רים
ְ
ן֣א ְֵ֥רצָ
דּ ַ
֑ם֣כּי֣אַ ֶתֵּ֛ם֣ע ְב ֵ֥רים֣אֶ ת־הַ יּ ְַר ֶ֖֣
אֲל ֶה ֵ֥
ב ֵ ְׁ֖עבר הירְׁ ֵ ֑דן ִּמז ְְׁׁר ָׁ ֖חה ָׁשֽמש :אין לי אלא שהפריש משה בעבר הירדן מנין שצוה משה את יהושע להפריש להם ערי מקלט ת"ל (במ' מס'
ית֤ם לָ כֶ ם֣עָ ֔רים .אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר אתה אומר אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא
לה,יא) וְ ה֣קְ ר ֶ
ת־ַאר ָׁ ֑צם וִּ ִּֽירשְׁתָׁ֕ ם ְׁוי ָׁשב ָׁ ְׁ֥ת ְׁבע ֵָׁריה֖ם ּו ְׁבבָׁתֵיהֽם:
ְׁ
ֱֹלהיָך נ ֵת֥ן לְָׁך֖ א
בכניסתן לארץ מיד ת"ל (דב' שפ' יט,א) כִּ ֽי־יכ ֞ ְִּׁרית ה֤ ' אֱֹלהיָך את־הגֹוי ִּ֔ם אֲשר ה֣ ' א ֔
אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר.

(במ'

ה֣כּנָ ָֽעַ ן :מיכן היה ר' יהודה אומר אין הירדן מארץ כנען ר' שמעון בן יוחי אומר
ְ
ן֣א ְֵ֥רצָ
(במ' מס' לה,י) ֵ֥כּי֣אַ ֶתֵּ֛ם֣ע ְב ֵ֥רים֣אֶ ת־הַ יּ ְַר ֶ֖דּ ַ
מט' לא,יב) ֲא ֖שר על־ירְׁ דֵ ֥ן י ְׁרֵ ֽחֹו :מה יריחו מארץ כנען אף הירדן מארץ כנען( .טט :הפסוק המלא (במ' מט' לא,יב) וי ָׁ ִּ֡באּו אל־משה וְׁאל־א ְׁל ָׁע ָׁ֨זר

(במ'

ֲשר על־ירְׁ דֵ ֥ן י ְֵׁרחֹֽו :מלמד שמחנה ישראל היה
הכ ֵַּ֜הן וְׁאל־עֲד֣ת בְׁנֵ ֽי־י ִּ ְׁ
ש ָׁר ֵ֗אל את־הש ְִּׁב֧י וְׁאת־המל ְׁ֛קֹוח וְׁאת־ הש ָָׁׁל֖ל אל־הֽמחֲנ֑ה אל־ע ְֽׁר ֣בת מֹו ָׁ֔אב א ֖
בעבר הירדן המזרחי ור' שמעון לומד שהירדן עצמו שייך לעבר הירדן המערבי כמו העיר ירחו)
(במ' מס' לה,י) ֵ֥כּי֣אַ ֶתֵּ֛ם֣ע ְב ֵ֥רים֣אֶ ת־הַ יּ ְַר ֶ֖דּן – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם
ביחס לנושא .בשעת המעבר יש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי שהפריש משה ,ויש צווי ליהושע להפריש שלוש ערים בעבר
הירדן המערבי.אבל לא הפרשה
(במ' מס' לה,י) אַ ֶתֵּ֛ם֣ע ְב ֵ֥רים֣אֶ ת־הַ יּ ְַר ֶ֖דּן – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב בפרטים נוספים הקשורים לנושא
ושעל חלק מהם לא חלה הלכה מסוימת .ביצוע הפרשת ערי מקלט בעבר הירדן המערבי היא ההרחבה ,אבל ביצועה ממתין לאחר
ירושה וישיבה.
(במ' מס' לה,י) אֶ ת־הַ יּ ְַר ֶ֖דּן – מקף בורר בין שייכות נחל הירדן לעבר הירדן המזרחי ובין שייכות נחל הירדן לעבר הירדן המערבי
ה֣כּנָ ָֽעַ ן מרכא מרבה סלוק מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות( .הגבלה א) ר' יהודה אומר אין הירדן מארץ כנען (הגבלה
ְ
(במ' מס' לה,י) ַ ֵ֥א ְרצָ
ב) צ"ע

רי֣מ ְק ָלֶ֖ט֣תּ ְהיֶ ֣ינָה֣לָ ֶכ ֑ם֣וְ נָ ֵ֥ס֣שָׁ מָּ ה֣ר ֔צחַ ֣מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ֣בּשְׁ֣גָגָ ָֽה֣ :
ית֤ם֣לָ כֶ ם֣עָ ֔רים֣עָ ֵ֥
במדבר מסעי לה,יא ֣:וְ הקְ ר ֶ

ית֤ם ,אין הקרייה אלא הזמנה :עָ ֔רים ,שומע אני אף כרכים ת"ל עָ ֵ֥רי אי עָ ֵ֥רי שומע אני
[ספרי במדבר מסעי קנט] (במ' מס' לה,יא) וְ ה ְקר ֶ
אפילו כפרים ת"ל עָ ֔רים הא כיצד מגיד שלא היו שם אלא שווקים ובית המחיה (מים).
ית֤ם לָ כֶ ם֣עָ ֔רים – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
(במ' מס' לה,יא) וְ ה ְקר ֶ
מהלימודים יוצא מפשוטו.
ֱֹלהיָך ְׁלפָׁנָׁ ֽי:
(לימוד א) ע"פ [ספרי דבי רב פארדו דוד (מפרש התוספתא)] (במ' מס' לה,יא) וְ הקְ ר ֶ
ית֤ם – כמו (בר' תול' כז,כ) ִּכ֥י ִּה ְׁק ָׁ ֛רה ה֥ ' א ֖
הפרשה להזמנה בכניסה לארץ ואינן קולטות עד אחר ירושה וישיבה (ראה לעיל (דב' שפ לא,יב) ראה (לה,יג,טו)).
(לימוד ב) היוצא מן הפשט (במ' מס' לה,יא) עָ ֔רים֣עָ ֵ֥רי֣מ ְק ָלֶ֖ט – למרות שההטעמה במלת "ערים" היא זקף-קטן (תחבירית טעם עוצר
בדרגת מלך) המפריד בין הכתוב המסתים במלת "ערים" ובין הכתוב אחריו ,הכתוב נדרש במדת ג' מ"לב מדות "אין רבוי אחר רבוי
אלא למעט".
ע"פ [ספרי שם] עָ ֔רים – שם כולל בין גדול בין קטן בין מוקף חומה בין שאינו מוקף ,אפילו כרכים מוקפי חומה שדלתותיהן ננעלות
בלילה .ת"ל עָ ֵ֥רי֣מקְ ָלֶ֖ט – (טעם א) ראויות למקלט בכל עת שיפנה הרוצח לשם ,לכן לא עיר הנועלת בלילה ולא עיר חומה,
עָ ֔רים֣עָ ֵ֥רי֣מקְ ָלֶ֖ט – (טעם ב) שני כתובים יתירים הבאים ללמד במדה ג' מ"ב מדות "אין רבוי אחר רבוי אלא למעט" שלא תהיינה
גדולות ,שלא מתקיים בהן מסחר גדול ושלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם ,ובמלת עָ֣ ֔רים שלל כפר אע"פ שהוא פתוח שאין בהם מזונות
רבים ,אלא עיירות בינוניות ללא חומה ,עם שוקים למזון ומים ,אבל לא למסחר גדול.
עָ ֵ֥רי֣מ ְק ָלֶ֖ט – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן רבוי סיבות לבחירת עיר בינונית כעיר מקלט :ללא
חומה ,ללא שערים ,שוקים עם מזון ומים ולא למסחר גדול.

[ספרי במדבר מסעי קנט] (במ' מס' לה,יא) וְ נָ ֵ֥ס֣שָׁ מָּ ה֣ר ֔צחַ֣ ,שומע אני כל רוצח במשמע ת"ל מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ֣בּ ְשׁגָגָ ָֽה:אי מכה נפש שומע אני
ָאב֛יו ְׁוא ִּ֖מֹו במשמע ת"ל ר ֔צחַ ֣מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ֣לא אמרתי אלא ר ֔צחַ ֣מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ֣יצא המכה אביו ואמו שאינו גולה
אף (שמ' מש' כא,טו) מכֵ ֥ ה ִּ
ָאב֛יו ְׁוא ִּ֖מֹו ([משנה בבא קמא פ"ח,מ"ה] ועשה בהן חבורה) ֥מֹות יּומָׁ ֽת( :בחנק)) (סליק פיסקא).
(טט( :שמ' מש' כא,טו) ּומכֵ ֥ ה ִּ
[תורה תמימה] (במ' מס' לה,יא) וְ נָ ֵ֥ס֣שָׁ מָּ ה֣ר ֔צחַ֣  -ת"ר ,מניין ליוצא מב"ד חייב ואמר אחד יש לי ללמד עליו זכות מניין שמחזירין אותו,
ת"ל (שמ' מש' כג,ז) ְׁונ ִּ ָׁ֤קי  ...אֽל־תה ֲ֔רג ,ומניין ליוצא מב"ד זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה שאין מחזירין אותו ,ת"ל (שם) וְׁצדִּ יק
אֽל־תה ֲ֔רג ,חייבי גלות מאי ,אתיא רוצח רוצחיג) [סנהדרין ל"ג ב']( :ההורג במזיד והורג בשגגה נקראים רוצח)
(לה,יא) מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ  -פרט לעושה חבורה באביו בשוגג ,ס"ד אמינא כיון (ע"פ הערת תו"ת עושה חבורה) דבמזיד בר קטלא הוא בשוגג
יגלה(?) ,קמ"ליד) (ע"פ הערת תו"ת שההורג אביו או אמו בשגגה גולה כשאר האדם) [מכות ח' ב']:
(לה,יא) בּ ְשׁגָגָ ָֽה  -פרט לאומר מותר דאינו גולהטו) (ע"פ הערת תו"ת – שנחשב כמזיד כדעת רבא דקיימא ליה כוותיה) [שם ז' ב']:

(במ' מס' לה,יא) וְ נָ ֵ֥ס֣שָׁ מָּ ה֣ר ֔צחַ֣ – (אתנח) מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית טעמים העשויה לרמז ללימוד אלפני לפניו .אפשר שכאן מקור
נוסף ללימוד שארבעים ושתים ערי הלויים (במד' מס' לה ו,ז) בנוסף על שש ערי המקלט שהן ערי לויים (במד' מס' לה,ו) שגם הן
ערי מקלט.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(במ' מס' לה,יא) ְונָ ֵ֥ס֣שָׁ מָּ ה֣ר ֔צחַ֣  -פשטא זקף-קטן ,שני לימודים בפשט (לימוד א) [ספרי במדבר מסעי קנט] (במ' מס' לה,יא) וְ נָ ֵ֥ס֣שָׁ מָּ ה֣
ר ֔צחַ֣ ,שומע אני כל רוצח במשמע  ...מלמד שגם הורג אביו ואמו בשגגה גולה( ,לימוד ב) [סנהדרין ל"ג ב'] מלמד זכות על חייב

מחזירים הנידון ,אולי זה מרומז גם בטעם מרכא שמאריכים את הדיון בנידון .יוצא זכאי אין מלמדים עליו חובה.
(לה,יא) מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ – מקף כבורר בין שיצאה נפש הנרצח מיד בהכאה ובין שחלה ומת
(לה,יא) מַ כּה־נֶ ֶ֖פֶ שׁ – טפחא ללא מרכא ,בתפקיד שנוי אפשר מרמז להורג את אביו או אמו בשגגה שאע"פ שנטל נפש יגלה וזה שנוי
והקלה לעומת עושה חבורה בהוריו בזדון שנהרג,
(לה,יא) בּ ְשׁגָגָ ָֽה – סלוק מגביל שיצאה נפש הנרצח מיד בהכאה [ספרי דבי רב פארדו דוד (במ' מס' לה,טז) רצ֣חַ ֣ה֑ וּא
(לה,יא) בּ ְשׁגָגָ ָֽה – סלוק מגביל [מכות ח' ב']:פרט לאומר מותר דאינו גולה שנחשב כמזיד.
צחַ ֣ :
ֹות֣יוּמֶ֖ת֣הָ ר ָֽ
ַ
ָמת֣רצ ַ ָֽ֣ח֣ה֑ וּא֣מֵ֥֣
וּת֣בּהּ֣ה ָכּ ֵ֛הוּ֣ ַויּ ֶ֖
ָ ֵ֥
ם֣בּ ֶא֣בֶ ן֣יָד ֣֩אֲשֶׁ ר־י ָ֨מ
במדבר מסעי לה,יז֣:וְ ֡א ְ
ֹות֣יוּמת֣הָ ר ָֽצחַ ֣ :
ַ ֶ֖
ָמת֣רצ ַ ָֽ֣ח֣ה֑ וּא֣מֵ֥
במדבר מסעי לה,יח :א֡ ֹו֣בּ ְכל֣י֣עָֽץ־יָד ֣֩אֲשֶׁ ר־י ָ֨מוּת֣בֵּ֥ ֹו֣ה ָכּ ֵ֛הוּ֣ ַויּ ֶ֖

מבוא לפסוקים במדבר מסעי לה,יז – יח:
(לה,יז)֣וְ ֡אם  -פזר ,תנהו למקום אחר [רש"י בבלי סנהדרין עט,א] ומהכא נפקא לן בכל דוכתי (בתורה) דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי,
(לה,יז)֣וְ ֡אם  -פזר ,תנהו למקום אחר לחולין כח ראשון בשחיטה ,ומשם לכאן ענין של כח ראשון למיתות משונות שלא כתובות בתורה
(לה,יח)֣א֡ וֹ  -פזר ,תנהו למקום אחר לבבא קמא לאומדן נזקין ,ואם צריך גם למקומו למיתות משונות שלא כתובות בתורה

[בבלי סנהדרין עח,ב] [משנה סנה' פ"ט,מ"ב] .נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם ,לנכרי והרג את ישראל ,לנפלים והרג את בן
קיימא  -פטור .נתכוין להכותו על מתניו ולא היה בה כדי להמיתו על מתניו ,והלכה לה על לבו ,והיה בה כדי להמיתו על לבו ומת -
פטור .נתכוין להכותו על לבו
[בבלי סנהדרין עט,א] והיה בה כדי להמית על לבו ,והלכה לה על מתניו ולא היה בה כדי להמית על מתניו ,ומת  -פטור .נתכוון להכות את הגדול ולא היה בה כדי
להמית הגדול ,והלכה לה על הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן ומת  -פטור .נתכון להכות את הקט ן ,והיה בה כדי להמית את הקטן ,והלכה לה על הגדול ולא
היה בה כדי להמית את הגדול ,ומת  -פטור .אבל נתכוון להכות על מתניו והיה בה כדי להמית על מתניו ,והלכה לה על לבו ומת  -חייב .נתכוון להכות את הגדול
והיה בה כדי להמית את הגדול ,והלכה לה על הקטן ומת  -חייב .רבי שמעון אומר :אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה  -פטור.
גמרא .רבי שמעון אהייא? אילימא אסיפא  -רבי שמעון פוטר מיבעי ליה! אלא ארישא :נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם ,לנכרי והרג את ישראל ,לנפלים
והרג את בן קיימא  -פטור .הא נתכוון להרוג את זה והרג את זה  -חייב .רבי שמעון אומר :אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור .פשיטא ,קאי ראובן
ושמעון ,ואמר :אנא לראובן קא מיכוונא ,לשמעון לא קא מיכוונא  -היינו פלוגתייהו .אמר לחד מינייהו ,מאי? אי נמי ,כסבור ראובן ונמצא שמעון מאי? תא שמע:
דתניא ,רבי שמעון אומר :עד שיאמר לפלוני אני מתכוון.
מאי טעמא דרבי שמעון?  -אמר קרא (דב' שפ' יט,יא) וְ ָא ַ֤רב֣לֹו֣וְ ָ ֣קם֣עָ ֔ ָליו֣ -עד שיתכוון לו .ורבנן?  -אמרי דבי רבי ינאי :פרט לזורק

אבן לגו .היכי דמי? אילימא דאיכא תשעה נכרים ואחד ישראל ביניהן  -תיפוק ליה דרובא נכרים נינהו .אי נמי פלגא ופלגא  -ספק
נפשות להקל!  -לא צריכא ,דאיכא תשעה ישראל ונכרי אחד ביניהן ,דהוה ליה נכרי קבוע ,וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.
[רש"י בבלי סנהדרין עט,א]

וארב לו  -קרא יתירא הוא נכתוב כי יהיה איש שונא לרעהו וקם עליו.
ורבנן  -דפליגי עליה דר' שמעון מאי דרשי ביה.
אמרי דבי ר' ינאי פרט לזורק אבן לגו  -לתוך חבורה של בני אדם נכרים וישראלים ,אבל נתכוין לישראל זה והרג את חבירו לא אתא קרא למעוטי.
תיפוק ליה וכו'  -ולמה לי קרא.
אי נמי פלגא ופלגא  -למה לי קרא למפטריה  -הא כיון דמצי למימר לנכרים קא מתכווינא אית לך למפטריה משום דספק נפשות להקל מוהצילו העדה (יומא
פד ,ב).

לא צריכא וכו'  -ואשמעינן קרא דפטור משום דהוה ליה נכרי קבוע ביניהם ,וילפינן מהאי קרא דכל קבוע לא פחות מלהיות נדון
כמחצה על מחצה והוי ספק נפשות להקל ,ומהכא נפקא לן בכל דוכתי דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ,והא ליכא למילף מיניה
כרובא דמי ,דהא מהיכא תיתי לן ,דילמא האי דפטר ליה להאי משום דספק נפשות להקל ,ולא משום דחשבינן ליה כרובא ,אבל
מחצה על מחצה ילפינן מיניה  -דאי לאו כמחצה על מחצה דמי לא הוה ליה ספק נפשות להקל ואמאי פטור  -הא רובא דישראל
נינהו ורבנן אית להו נתכוון לזה והרג את זה חייב.

טט :מהלך הגמרא בדף (עז – עח) בענין זריקת כדור או אבן בקיר הנהדפת לאחור ופוגעת והורגת אדם ,ובהשכת נחש
בנוי בין היתר על (במ' מס' לה,יז) ְׁו ִּ֡אם בְׁא֣בן י ָׁד אֲשר־י ָׁ֨מּות בָׁ ּ֥ה הִּכָׁ ֛הּו וי ָׁ֖מת  .כלומר בפסוק לא נאמר זריקה אבל נדרש גם לזריקה.
נאמר שגם כאן בענין " אמרי דבי רבי ינאי :פרט לזורק אבן לגו " .מעורב פסוק (במ' מס' לה,יז) ְׁו ִּ֡אם בְׁא֣בן י ָׁד אֲשר־י ָׁ֨מּות בָׁ ּ֥ה הִּכָׁ ֛הּו
וי ָׁ֖מת .וע"י טעם פזר של ְׁו ִּ֡אם ילמד פ'[רש"י] ומהכא נפקא לן בכל דוכתי (בתורה) דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי,

(לה,יז) וְ ֡אם  -פזר ,תנהו למקום אחר לחולין כח ראשון בשחיטה ,ומשם לכאן ענין של כח ראשון למיתות משונות שלא כתובות בתורה
(לה,יח)֣א֡ וֹ  -פזר ,תנהו למקום אחר לבבא קמא לאומדן נזקין ,ואם צריך גם למקומו למיתות משונות שלא כתובות בתורה
[בבלי חולין טו,ב]

 ...דתניא :השוחט במוכני  -שחיטתו כשרה ,במחובר לקרקע  -שחיטתו כשרה ,נעץ סכין בכותל ושחט בה  -שחיטתו כשרה ,היה צור
יוצא מן הכותל או קנה עולה מאליו ושחט בו  -שחיטתו פסולה,
רש"י טו,ב במוכני  -גלגל שקורין טו"ר והשכיב בו הסכין חודו למעלה וגלגל ושחט.

[בבלי חולין טז,א]

קשיין אהדדי! אלא לאו ש"מ :שאני בין מחובר מעיקרו לתלוש ולבסוף חברו ,ש"מ .אמר מר :השוחט במוכני  -שחיטתו כשרה.
והתניא :שחיטתו פסולה! ל"ק :הא בסרנא דפחרא ,הא בסרנא דמיא .ואיבעית אימא :הא והא בסרנא דמיא ,ולא קשיא :הא בכח
ראשון ,הא בכח שני ,וכי הא דאמר רב פפא :האי מאן דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא ומית  -חייב ,מ"ט? גירי דידיה
הוא דאהני ביה; וה"מ בכח ראשון ,אבל בכח שני גרמא בעלמא הוא.
הגמרא לא מציגה פסוק אבל דוגמת ההמתה בהזרמת מים נידונה בהלכות רוצח ופי' [תורה תמימה] (במ' מס' לה,יח) א֡ וֹ֣בּ ְכל֣י֣עָֽץ -
נאמר ברזל אבן ועץ ,לא ראי אבן כראי עץ ולא ראי עץ כראי אבן ,ולא ראי שניהם כראי ברזל ,הצד השוה שבשלשתם שהוא
כח)
מחמת הממיתים והממית ,יצא את שדחפו לתוך האור או לתוך המים ושיסה בו את הכלב או את הנחש שדינו מסור לשמים
[שם][ :תו"ת הערה כח] וע"פ יסוד דרשה זו קיי"ל הרבה פרטי דינים ,כמו הדוחף את חבירו לתוך המים או לתוך האש אומדין אותו אם יכול לעלות

משם פטור ,וכן אם כבש עליו בתוך המים או בתוך האש עד שלא נשאר בו כח לעלות משם ומת חייב אע"פ שאינו הוא הדוחף בתחלה ,והוא הדין למניח ידו
על פי חבירו ועל חוטמו עד שהניתו מפרפר ואינו יכול לחיות או שכפתו והניחו בצינה או בחמה עד שמת או שבנה עליו מקום עד שמנע ממנו הרוח או
שהכניסו למערה או לבית ועשן עליו עד שמת או שהכניסו לבית של שיש והדליק עליו נר עד שהמיתו ההבל ,בכל אלו נהרג עליו ,דהוי כמו שחנקו בידו ,אבל

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הכופת את חבירו והניחו ברעב עד שמת או שהניחו וכפתו במקום שסוף החמה או הצינה לבא לשם ובא והניחו או שכפה עליו גיגית או שפרע עליו את
המעזיבה או שהשיך עליו את הנחש ואין צ"ל אם שיסה בו את הכלב או את הנחש ,בכל אלה אין ממיתין אותו ,ודורש דמים ידרוש דמו ,וכן הדוחף את חבירו
בבור והיה שם סולם שיכול לעל ות עליו ובא אחר וסילק את הסולם שניהם אין נהרגין בב"ד ,ואפילו היה הדוחף עצמו הוא שחזר וסילק את הסולם פטור
ממיתת ב"ד ורק דמו נדרש:

סיכום :ע"פ הסברי [תורה תמימה] ע"פ [הגמרא] וע"פ [רמב"ם בפ"ג ה"ב מרוצח] תלישא-קטנה מרמזת על אומדנת שיעורים יחסיים

בענין אשר ימות בה באבן ובו כלי העץ .רוצח בכוח ראשון חייב מיתת בי"ד (בעדים התראה ומזיד) הממית מכוח שני פטור ממיתת ב"ד
ורק דמו נדרש.

הפזר בא ללמד למקומו על כל המיתות המשונות שלא נכתבו בתורה שגם בם יש לשער האם הם מסוג אשר ימות מכוח ראשון או כוח שני
הפזר בא ללמד למקום אחר :לוקח מרוצח עיקרון כוח ראשון ומעבירו ע"י לפחות אחד ואפשר שני טעמי הפזר בפסוקים במדבר מסעי
לה,יז  -יח אל שחיטה במוכני וכן בזריקה.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

5.20

במדבר מסעי לג,א (התשפ"א)

אמר:
ת֣מֹוא֑ב֣עַ ל־י ְַר ֵ֥דּן֣יְ רחֶ֖ ֹו֣ל ָֽ
ָ
ֶ֖ה֣בּעַ ְָֽר ֣ב
במדבר מסעי לה,א :וַיְ ַדבֹּ֧ר֣הֵ֛ '֣אֶ ל־מ ֶשׁ ְ
[באר מים חיים ,הרב מדר אליהו (אוצה"ח) ע'  ] 358ע"פ [ילקוט מעם לועז]  ...משה נעצב שלא יזכה להכנס לארץ ,בא הקב"ה וניחמו
ופייסו בזה שצוה לו כל המצוות התלויות בארץ ואמר לו רצונך לבוא לארץ ישראל מפני הדברים הבאים (א) לכבוש הארץ ולגרש העמים
משם (ב) לחלק הארץ לשבט ים( ,ג) לשים גבולות לארץ ולחלוקה (ד) להפריש ערי לויים (ה) להפריש ערי מקלט ... .אפילו תכנס לארץ
אתה צריך לאחרים לעשותם .אם כן אתה יכול לצוות לאחרים שיעשו אותם בלא להיכנס לארץ ויקרא על שמך כמו התורה שהיא על שמך.
(במ' מס' לה,א) וַיְ ַדבֹּ֧ר֣הֵ֛ '֣אֶ ל־מ ֶשֶׁ֖ה – ד רגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותו ענין .כאן ע"פ [באר
מים חיים] משה מצטווה לצוות לאחרים לבצע את מה שרצה לבצע בעצמו ובביצועם יקרא כאילו הוא עשאם.
ת֣מֹוא֑ב .חזר ופירש הכתוב בפרשה זו ,משום דשני פרשיות הקודמות לא באו אלא משום עבר
ָ
[העמק דבר] (במ' מס' לה,א) ְבּ ַע ְָֽר ֣ב
ת֣מֹוא֑ב֣נמצא בתורה בשמונה פסוקים) ,משום הכי פירש הכתוב דפרשה זו מיירי גם בערבות מואב,
ָ
הירדן המערבי (טט :המאמר ְבּ ַע ְָֽר ֣ב
שגם בני ראובן וגד יתנו מעריהם ללוים:
(במ' מס' לה,א) וַיְ ַדבֹּ֧ר֣הֵ֛ '֣אֶ ל־מ ֶשֶׁ֖ה – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה .כאן ע"פ [העמק
דבר] שכל שבט בישראל כולל השבטים שהתישבו בעבר הירדן המזרחי יתנו ערי מקלט ללוים.
דבֵּ֥ר֣הֶ֖֣'֣
(במ' מס' לה,א) וַיְ ַדבֹּ֧ר֣הֵ֛ '֣אֶ ל־מ ֶשֶׁ֖ה וגו' ממוקם בתורה לפני הפעם ה 70-והאחרונה של התוכן במדבר מסעי לה,ט :וַיְ ַ֣
אמר :שהוא הדיבור האחרון של ה' אל משה מאהל מועד ,מצוה על ערי מקלט ,במשמע של תשובה מעבירות .וזה עשוי
אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
ת֣מֹוא֑ב עַ ל־י ְַר ֵ֥דּן֣יְרחֶ֖ ֹו המציין את מקום סיום המסעות כנאמר (במ' חקת כב,א) ויִּסְׁע֖ ּו ב ֵ ְׁ֣ני יִּש ְָׁׁר ֵ ֑אל
ָ
ב
להסביר את (במ' מס' לה,א) ְבּ ַע ְָֽר ֣
ו ֽיחֲנּו בְׁע ְֽׁרב֣ ֹות מֹו ָׁ֔אב מ ֵ ֵ֖עבר לְׁי ְׁרדֵ ֥ן י ְֵׁרחֹֽו :ס והמציין את מקום העבודה זרה של פעור על סף הכניסה לארץ כנען .מבוסס על [דרשות
ופירוש רבנו יונה גירונדי ,ע' רנד (אוצה"ח)] ה' מצוה על משה לבסס מערכת חינוכית ושיפוטית המפוזרת בכל השבטים
והמקשרת את כל השבטים ,כגון המסופר ב(-שמואל א א) על אלקנה הלוי אבי שמואל הסובב בין ישובים ומוליך ישראל אל משכן
ת֣מֹוא֑ב – מונח מרבה אתנח מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות למנוע את ישראל ע"י חינוך מלעזוב דרך ה'.
ָ
שלה( .במ' מס' לה,א) ְבּ ַע ְָֽר ֣ב
[התקשרות לח -נו ע'  348אוצה"ח] כללות ענין המסעות הוא לצאת מ"מדבר העמים"  ...שהוא בדוגמת כללות ענין הגלות ,ולבוא

ל"ירדן ירחו" בחינת הריח ,דקאי על משיח צדקנו ,שהוא מורה ודאין שזהו ענין הגאולה בעבודה פרטית ,שעל ידה באים לגאולה
דכללות בני-ישראל.

(במ' מס' לה,א) עַ ל־י ְַר ֵ֥דּן֣יְ ר ֶ֖חֹו – מקף כבורר במשמעות מלת "על" שעשויה להיות במשמע למעלה ,או סמוך או ע"פ [מלבי"ם (וי' ה)]
מלת "על" עשויה להורות על צירוף דברים לענין אחד .מוצע לומר שכאן זה במשע סמוך וגם במשמע צירוף.
(במ' מס' לה,א) עַ ל־י ְַר ֵ֥דּן֣יְ רחֶ֖ ֹו – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב .כאן צירוף העבודה הפרטית של כל אחד
מישראל בחינוך ובהדרכת המורים כמו הלוים (כמוסבר לעיל) המגביל את בני ישראל מלתעות אחרי ע"ז ועבירות אחרות המרומזות
ת֣מֹוא֑ב ומביא לגאולת כלל ישראל שיוציאו ריח טוב במובן של חומר ובמובן של שם טוב ובמובן של
ָ
בכתוב (במ' מס' לה,א) ְבּ ַע ְָֽר ֣ב
רוח והמשיח בהריחו יהיה מקושר לכל אחד מישראל ויכוון אותו בעבודת ה' יתברך.

יהם֣תּ ְתּנֶ֖וּ֣לַ ְלויָּֽם:
֣סביב֣֣ת ֶ֣֔
שׁ֣לָֽעָ רים ְ
גְר ֶ
ָתם֣עָ ֣רים֣לָ ָשׁ֑בֶ ת֣וּמ ָ ֗
ם֣מ ַנּח ֲַלֵ֛ת֣אֲחֻ זּ ָ ֶ֖
ת־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָראל֣וְ נ ְָתנ֣וּ֣לַ ְלו ֗יּ ָֽ
ְ
במדבר מסעי לה,ב :צַ ו֣אֶ
ת־בּנ ֣י – מקף בורר באיזה מצב של בני ישראל יש חובת חלוקת הארץ ונתינת ערים ללוים[ .דרכי ציון ,הרב שלזינגר
ְ
(במ' מס' לה,א) צַ ו֣אֶ

אליהו ,ע' קסג (אוצה"ח)] ומבואר מכל זה דלאחר שבטלה ירושה ראשונה בחורבן בית ראשון בטלה גם חלוקת הארץ והיו צריכים
בירושה שנייה לחלוק את הארץ מחדש בגורל ואורים ותומים כדין חלוקת הארץ וכמבואר בגמרא [בבא בתרא קו ב] ומכיון שלא היו
אורים ותומים ולא היה "ביאת כולכם" ממילא לא נתחלקה הארץ מחדש בירושה שנייה .וכפועל יוצא גם לא נתנו ערים ללוים.
ת־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָראל֣וְ נ ְָתנ֣וּ֣לַ ְלו ֗יּם֣
ְ
[ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא א]  ...צו ,הציווי מיד בשעת מעשה ולדורות ( ...במ' מס' לה,ב) צַ ו֣אֶ
ָֽמנַּחֲ ַלֵ֛ת֣אֲחֻ זּ ָ ֶָ֖תם֣(במ' פי' כח,ב) ָ֚צו את־ב ְֵׁנ֣י יִּש ְָׁׁר ֵ֔אל וְָׁאמ ְׁר ָׁ ֖ת ֲאלֵה֑ם את־ק ְָׁׁר ָׁב ִּ֨ני ל ְׁח ִַּּ֜מי ְׁל ִּא ֗שי הא אין ציווי בכל מקום אלא חסרון כיס חוץ

מאחד ואיזה זה זה (במ' מס' לד,ב) ֞צו את־ב ְֵׁנ֤י י ִּ ְׁש ָׁראֵל וְָׁאמרְׁ ָׁ ֣ת ֲאל ֵ֔הם כִּ ֽי־את֥ם ב ִּ ָׁ֖אים אל־ה ָׁ ָׁ֣ארץ כ ְָׁׁנ֑ען תזרזם לענין חילוק הארץ ורבי אומר אין
ָאכל תאכֵ ֽל( :יז) ּו ֵמ ֵ֗עץ הדעת ט֣ ֹוב ו ָָׁׁ֔רע ֹל֥ א תאכ֖ל
ֵאמר מ ִּ֥כל ֵעֽץ־ה ָׁג֖ן ֥
ָֽאדם ל ֑
ציווי בכל מקום אלא אזהרה שנ' (בר' ב,טז) וי ְׁצו ה֣ ' אֱֹל ִּ֔הים על־הָׁ ָׁ ֖

מ ִּ֑מנּו ִּ֗כי ְׁביֹ֛ום ֲא ָׁכלְָׁך֥ מ ִּ֖מנּו ֥מֹות תָׁ ֽמּות.:
ל – זרקא מונח סגול בתפקיד הוספה ממן הענין על הענין או גריעה מהענין על הענין .ההוספה היא
ת־בּנ ֣י֣י ְשׂ ָרא ֣
ְ
(במ' מס' לה,ב) צַ ו֣אֶ
בזירוז לביצוע המצוה של נתינת ערי לוים מיד ,כנראה ,אחרי חלוקת הארץ .טעם מונח מרמז על עוד תפקיד אפשר שזה תפקיד גריעה
כי נתינת הערים ללוים גורעת מנחלת כל שבט.
עוד הוספות (א) ערי הלוים הן ערי מקלט וזה מוסיף אפשרות הגנה על רוצחים בשגגה( .ב) ורבי אומר אין ציווי בכל מקום אלא
אזהרה והאזהרה כאן שאם לא יתנו את הערים לא יזכו להוספה ברוחניות מנוכחות מלמדי תורה[ ,שפתי כהן]  ...ויהיו מפוזרים
ְׁתֹורתְׁ ָך֖ ְׁלי ִּ ְׁש ָׁר ֵא֑ל .וכן בירכם יעקב ואמר
ש ָׁפטיָך לְׁיע ֲ֔קב ו ָׁ
יֹורּו ִּמ ְׁ
ביניהם כדי להורות להם משפטי התורה ודיניה ,שנאמר (דב' וזה"ב לג,י) ֤
(בר' ויחי מט,ז) אֲחל ֵ ְׁ֣קם בְׁיע ֲ֔קב ,:כמו שאמרו חז"ל [ילקוט רמז קנ"ח] אין לך עניים סופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון( ,בר' ויחי
ִּיצם ְׁביִּש ְָׁׁראֵ ֽל ,:זה שבט לוי כדי להורות לישראל דיני התורה .גם יהיו מפוזרים ביניהם כדי שלא תשכח האחוה (הלוים
מט,ז) ו ֲאפ ֵ ֖
המפוזרים מקשרים בין כלל ישראל) .המערכת החינוכית בערי הלוים תתן תפקיד נוסף למגרשים כמקום נוי והרחבת דעת לתלמידים
המתכנסים בערי הלוים.
לימות המשיח ירבו מאד לומדי תורה ומוסדות החינוך בשש ערי המקלט הראשיות לא יספיקו לקלוט את מבקשי החינוך היותר מעמיק.
לכן
֣לָךֵ֥ ֣עוֹד֣שָׁ ֹ֣לשׁ֣עָ ֔רים לחינוך תורני גבוה.
(דב' שפ' יט,ט) וְ יָסַ ְפ ֨ ָתּ ְ
גְרשׁ – רביע  ,רמז לברור
יהם – פשטא מונח זקף-קטן במלה אחת( .במ' מס' לה,ב) וּמ ָ ֗
יבת ֔ ֶ
֣סב ֣
גְרשׁ – רביע ֶ ,לָֽעָ רים ְ
(במ' מס' לה,ב) וּמ ָ ֗
כיצד מגרש עיר לוים מהוה רבע משטח העיר ותחומה .רמז ליחס ששטח מעגל חסום הוא כרבע פחות משטח הרבוע החוסם .זה רמז
לערך ∏ פאי שהוא בערך  3.14והמלמד על היחס בין היקף מעגל וקוטרו שהוא עצמו שווה פעמיים הרדיוס שיוצר את המעגל.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

2

נוסחת שטח עיגול  ∏ * Rברדיוס של  1השטח הוא  3.14בערך רבע פחות משטח רבוע  , 4 = 2 * 2ברדיוס  1 / 2השטח הוא
 0.785בערך רבע פחות משטח רבוע 1 = 1 * 1
הקדמה :כל ההסברים להלן מבוססים על [רש"י עירובין נז,א] [בבלי עירובין נו,א -ב] עסק בנושא של לרבע עיר ואז להוסיף עליה
תחומי שבת של  2000אמה לכל רוח ולמילוי  4הקרנות בריבועים של  2000אמה על  2000אמה ,המבוסס על (במ' מס' לה,ה) .
בדיון הבא מחושב יחס שטח המגרש של ערי הלוים לכלל שטח תחום העיר אחרי הוספת ה 2000-אמה לכל רוח ובקרנות.
[בבלי עירובין נו,ב] תניא ,אמר רבי אליעזר ברבי יוסי :תחום ערי לוים אלפים אמה ,צא מהן אלף אמה מגרש  -נמצא מגרש רביע,

והשאר שדות וכרמים .מנא הני מילי (רש"י שמגרש  1000אמה)?  -אמר רבא :דאמר קרא (במ' מס' לה,ד) ּומִּ ג ְְׁׁרשֵי הֽע ִָּׁ֔רים אֲ ֥שר תִּ תְׁ נ֖ ּו ל ְׁל ִּו ִּי֑ם מ ִּ ִּ֤קיר
ָׁהעִּיר ו ָׁ֔חּוצָׁה א֥לף א ָׁ ֖מה סָׁבִּ ֽיב :אמרה תורה :סבב את העיר באלף ,נמצא מגרש רביע - .רביע? פלגא הוי!  -אמר רבא :בר אדא
משוחאה (רש"י מציין תחומי העיר) אסברה לי ,משכחת לה במתא (היחס של מגרש לתחום העיר שהוא רבע מצוי בעיר) דהויא תרי אלפי אתרי
אלפי (שאורכה  2000אמה ורוחבה  2000אמה) .תחום כמה הויא – שיתסר (ע"פ רש"י ב 2000-על  2000יש ארבעה ריבועים של  1000על
 ,1000לכן מול כל צד של העיר יש  4ריבועים של  1000על  1000בסה"כ  16ריבועים)  ,קרנות כמה הויין – שיתסר (כל קרן היא  2000על 2000
לכן יש בה  4ריבועים של  1000על  1000בסה"כ  16ריבועים)( .חישוב מגרש) דל (החסר) תמניא דתחומין (מול כל צד עיר יש  2ריבועים של
 1000על  1000ובסה"כ  8ריבועים של  1000על  ,) 1000וארבעה (ריבועים של  1000על  ) 1000דקרנות  -כמה הוי - ,תריסר (סה"כ  8ועוד 4
=  12ריבועים של  1000על  .)1000נמצא מגרש רביע (בתמיה)? טפי מתלתא נינהו (היחס  12מעל  32זה יותר משליש ולא רבע)!  -אייתי
ארבעה דמתא שדי עלייהו - ,אכתי תילתא הוי (היחס שליש מתקבל בתוספת  4ריבועי  1000על  1000של העיר עצמה)! –
מי סברת בריבועא קאמר (הסברת שבעיר ריבועית מדובר)? בעיגולא קאמר (בעיר עיגול מדובר) .כמה מרובע יתר על העגול  -רביע ,דל
רביע מינייהו (מה 12-ריבועים של  1000על  1000שחישבנו סביב העיר ,החסר רבע שבהם רבוע גדול מעיגול בעל קוטר כמו אורך ורוחב העיר) -
פשו (נשאר) להו תשעה ,ותשעה מתלתין ושיתא ריבעא (היחס  9ל 36-זה רבע) ,הוי.
[בבלי עירובין נו,ב] אביי אמר :משכחת לה נמי במתא דהויא אלפא באלפא( .גם בעיר של  1000אמה על  1000אמה ,שטח המגרש יהיה רבע
משטח תחום העיר) .תחומין כמה הוו – תמניא (לכל רוח  1000אמה כאורך/רוחב צד העיר על  2000אמה אורך התחום לאותה רוח 2 * 4 ,ריבועים
של  1000על  . 1000סה"כ  8ריבועים של  1000על  ,)1000קרנות כמה הוי – שיתסר (קרן היא  2000אמה על  2000אמה .בכל קרן  4ריבועים
של  1000על  1000ב 4-קרנות סה"  16ריבועים של  1000על  1000אמה),
[בבלי עירובין נז,א] דל ארבע דתחומין וארבע דקרנות (המגרש צמוד לצדי העיר ,לכן  4ריבועים של  1000על  1000הצמודים לצדי העיר ,ו 4-
ריבועים של  1000על  1000בקרנות ,שפינה אחת שלהן נוגעת בפינת העיר באותו כיוון) ,כמה הוי – תמניא (סה"כ  8ריבועים של  1000על .)1000
 תילתא הוו (היחס  8מתוך  24מהוה שליש לא רבע)!  -מי סברת בריבועא קאמר? בעיגולא קאמר (עונה הגמרא מדובר בעיר עגולה ולאריבועית) .כמה מרובע יתר על העגול  -רביע ,דל רביע  -פשו לה שיתא (הסר רבע מ 8-נותרים  6ריבועים של  1000על  ,)1000ושיתא
מעשרים וארבע ריבעא הוי (היחס  6מתוך  24מהוה רבע).
הדגמה שמעל  2000על  2000אמה המגרש יותר מרבע התחום( .בעיר של  3000אמה על  3000אמה ,יש  6ריבועים של  1000על  1000לכל אחד
מצדי העיר ,24 = 6 * 4 ,בקרנות יש  4 * 4ריבועים של  1000על  1000ובסה"כ  . 40 = 16 + 24 .16המגרש בכל צד הוא  3ריבועים של  1000על
 ,12 = 3 * 4 ,1000בכל קרן ריבוע אחד וב  4-קרנות בסה"כ  4ריבועים של  1000על  1000בסה"כ  . 16 = 4 + 12שטח העיגול שוה רבע פחות
משטח הריבוע החוסם ,לכן  16פחות  . 12 = 4יחס שטח המגרש  12מתוך  40יהיה  3 / 10משטח תחום העיר)
ָתם֣ :
וּל ֶ֖כל֣חַ יּ ָ ָֽ
שׁם֣ ְ
ם֣וְ ל ְרכֻ ֔ ָ
יהם֣י ְהי֤וּ֣ל ְבהֶ ְמתָּ ֣
במדבר מסעי לה,ג :וְ הָ יֹ֧וּ֣הֶ עָ ֵ֛רים֣לָ ֶהֶ֖ם֣לָ ָשׁ֑בֶ ת֣וּמגְ ְרשׁ ֗ ֶ
וּל ֶ֖כל֣
שׁם֣ ְ
ם וְ ל ְרכֻ ֔ ָ
יהם֣י ְהי֤וּ֣ל ְבהֶ ְמתָּ ֣
גְרשׁ ֗ ֶ
[בבלי מכות יב,א] אמר ר' אבהו :ערי מקלט לא נתנו לקבורה ,דכתיב( :במ' מס' לה,ג) וּמ ְ
חַ יּ ָ ָָֽתם :לחיים נתנו ולא לקבורה .מיתיבי (נאמר בברייתא)( :במ' מס' לה,יא) ָׁשמָׁה – (טט :וְׁנָׁ ֥ס ָׁשמָׁה ר ֵ֔צח מכֵה־נ֖פש ִּב ְׁשגָׁגָׁ ֽה) שם תהא דירתו,

שם תהא מיתתו ,שם תהא קבורתו! רוצח שאני ,דגלי ביה רחמנא.
ערי [רמב"ם הל' רוצח ושמירת הנפש פ"ז,ה"ד] שאר הלוים השוכנים בערי מקלט כשימות אחד מהן אינו נקבר בעיר ולא בתוך
וּל ֶ֖כל֣חַ יּ ָ ָָֽתם ,:לחיים ניתנו ולא לקבורה.
שׁם֣ ְ
ם֣וְ ל ְרכֻ ֔ ָ
יהם֣י ְהי֤וּ֣ל ְבהֶ ְמתָּ ֣
גְרשׁ ֗ ֶ
התחום ,שנ' (במ' מס' לה,ג) וּמ ְ
ערי [רמב"ם הל' שמיטה ויובל פי"ג,ה"ג] ונותנין לכל עיר בית הקברות חוץ לתחום זה ,שאין קוברין מתיהם לתחום עריהם שנאמר
וּל ֶ֖כל֣חַ יּ ָ ָָֽתם:לחיים נתנו ולא לקבורה.
שׁם֣ ְ
ם֣וְ ל ְרכֻ ֔ ָ
יהם֣י ְהי֤וּ֣ל ְבהֶ ְמתָּ ֣
גְרשׁ ֗ ֶ
(במ' מס' לה,ג) וּמ ְ
שם [רמב"ם הל' רוצח ושמירת הנפש פ"ז,ה"ג] רוצח שנגמר דינו להגלותו ומת קודם שיגלה מוליכין עצמותיו לשם ,ורוצח שמת
בעיר מקלטו קוברין אותו שם ,ובעת שימות הכהן הגדול מוליכין עצמות הרוצח משם לקברי אבותיו.
שם [רמב"ם הל' רוצח ושמירת הנפש פ"ז,ה"ח] הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם ואפילו לדבר מצוה או לעדות בין עדות ממון
בין עדות נפשות ואפילו להציל נפש בעדותו או להציל מיד הגייס או מיד הנהר או מיד הדליקה ומן המפולת ואפילו כל ישראל צריכין
לתשועתו כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם עד מות הכהן הגדול ,ואם יצא התיר עצמו למיתה כמו שביארנו.
(במ' מס' לה,ג) חַ יּ ָ ָָֽתם – סלוק מגביל ,ערי מקלט הן ערי לוים .ללוים לחיים נתנו ולא לקבורה ,כפסק [רמב"ם] על מלת ערי ב[-בבלי
מכות יב,א] הלוים נקברים בבית קברות מחוץ לתחום עירם[ .מקרא מפורש במדבר ,עוז והדר ,ביאור רש"י אוצה"ח ע' ( ] 819ה)
פירשו בגמרא נדרים פא דהיינו כביסה שחי י אדם תלוי בהם שאם אינו מכבס את בגדיו תדיר ולובשם כשהם מזוהמים הוא בא
לידי שעמום ותימהון לב והוא חולי קשה שאין לו רפואה (עיין ר"ן) [הזכרון] ולא לזריעה ולא לבהמות.

וּל ֶ֖כל – טפחא ללא מרכא לפניה (א) בתפקיד שנוי (ב) כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה חַ יּ ָ ָָֽתם  .ביחד הם
(במ' מס' לה,ג) ְ
וּל ֶ֖כל֣חַ יּ ָ ָָֽתם משמעו כנאמר בברייתא [בבלי מכות יב,א] שנקבר בתחום עיר המקלט
מלמדים שהרוצח בשגגה שונה מהלוי ,ולגביו ְ
שהיא גם עיר לוים.
יהם – רביע מרמז לארבעה לימודים שנסמנם בתוך [ילקוט שמעוני]
גְרשׁ ֗ ֶ
(במ' מס' לה,ג) וּמ ְ
ם ,מעין של בני העיר (המאפשר) (לימוד א)
יהם֣י ְהי֤וּ֣ל ְבהֶ ְמתָּ ֣
[ילקוט שמעוני תורה פרשת מסעי רמז תשפז] (במ' מס' לה,ג) וּמגְ ְרשׁ ֗ ֶ

ם֣קודמת (לגבי מי המעין) ,
ם֣ובהמת אחרים ְבהֶ ְמתָּ ֣
חייהן וחיי אחרים חייהן קודמין לחיי אחרים (לגבי מי המעין)( ,לימוד ב)֣ ְבהֶ ְמתָּ ֣
(לימוד ג) כביסתן וכביסת אחרים כביסתן קודמת (לגבי מי המעין)( ,לימוד ד) חיי אחרים וכביסתן חיי אחרים קודמין (לגבי מי המעין) ,רבי
ָתם:
שׁם֣וּ ְל ֶ֖כל֣חַ יּ ָ ָֽ
ם֣וְ ל ְרכֻ ֔ ָ
יהם֣י ְהי֤וּ֣ל ְבהֶ ְמתָּ ֣
יוסי (חולק לגבי מי המעין) אומר כביסתן קודמת לחיי אחרים ,קרא מנ"ל ,דכתיב וּמגְ ְרשׁ ֗ ֶ
מאי חַ יּ ָ ָָֽתם אילימא חיה והלא חיה בכלל בהמה ,אלא מאי חַ יּ ָ ָָֽתם ,חיותם ממש [פשיטא ,אלא לאו] דאיכא צער דחיפופיתא דמתגרי
בחסרון הכביסה.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים  -דפי פרשות השבוע שנות התש"פ – התשפ"א
6
דברים א,א (התש"פ)
6.1
ן֣לָֽנוּ:
ת ָ
ד־ה֣ר֣הָ אֱמ ֔רי֣אֲשֶׁ ר־הֵ֥ '֣אֱֹלהֶ֖ינוּ֣נ ֵ֥
ַ֣
דברים א,כ :וָא ַמֶ֖ר֣אֲל ֶכ ֑ם֣בָּ אתֶ ם֣עַ
(דב' א,כ)֣וָא ַמֶ֖ר – טפחא כרבוי ושנוי.,האמירה בפועל של משה אבל טעם טפחא כרבוי ושנוי מלמד כדרשת המקורות ש-לא מעצמי
אני (משה) אומר לכם אלא מפי הקדש | הקב"ה | הגבורה.
(דב' א,כ)֣אֲל ֶכ ֑ם – אתנח כמגביל מרמז להגביל (התאפקות) את מדות והתנהגות כל אחד מישראל.
ש ָׁר ֵא֑ל ,רמז לקבלת עול מלכות שמים – יראת שמים שבשלבים
(דב' א,כ)֣וָא ַמֶ֖ר֣אֲל ֶכ ֑ם – טפחא אתנח כתבנית הטעמים (דב' וא' ו,ד) ש ְׁ֖מע י ִּ ְׁ
מר֣אֲל ֶכ ֑ם( ,משה רבנו) אמר להם לא מעצמי אני
אחדים מביא לרוח הקודש אפשר שלכן מלמד [ספרי דברים פיסקא יט] (דב' א,כ)֣וָא ֶַ֖֣
אומר לכם אלא מפי הקדש (גר' [מדרש תנאים] הקב"ה; גר' [לקח טוב] הגבורה) אני אומר לכם.
הקשר בין יראת שמים לרוח הקודש נלמד ב[-בבלי עבודה זרה כ,ב] ת"ר( :דב' תצא כג,י) ְׁו ִּ֨נשְׁמ ְׁר ָׁ֔ת מ ִּ֖כל דָׁ בָׁ ֥ר ָׁ ֽרע -:שלא יהרהר אדם ביום

ויבוא לידי טומאה בלילה .מכאן א"ר פנחס בן יאיר :תורה מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי נקיות,
נקיות מביאה לידי פרישות ,פרישות מביאה לידי טהרה ,טהרה מביאה לידי (חסידות ,חסידות) [מסורת הש"ס[ :קדושה ,קדושה]]
מביאה לידי ענוה ,ענוה מביאה לידי יראת חטא ,יראת חטא מביאה לידי (קדושה ,קדושה) [מסורת הש"ס[ :חסידות ,חסידות]]
מביאה לידי רוח הקודש ,רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים ,וחסידות גדולה מכולן ,שנאמר( :תה' פט,כ) ָׁ ֤אז דִּ ב ְׁ֥ר ָׁתֽ־ ְׁב ָׁ֡חזֹון ל ֽ ֲחס ִּ֗ידיָך.
ופליגא דרבי יהושע בן לוי ,דא"ר יהושע בן לוי :ענוה גדולה מכולן ,שנאמר( :ישעיהו סא,א) ֛רּוח אֲדנָׁ ֥י ה֖ ' (אלהים) ע ָָׁׁל֑י ֡יען מָׁשח ֨ה' אתִַּּ֜ י
לְׁב ֵ ֣שּׂר ֲענָׁ ֗ ִּוים ,חסידים לא נאמר אלא ענוים ,הא למדת שענוה גדולה מכולן.
שלא [רמב"ם איסורי ביאה פכ"א ,ה"כ]  ...ולא יסתכל בבהמה ובחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר לנקבה[ ,שו"ע אה"ע הלכות אישות סי'
כג ,ס"ג]  ...אם יבא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה
תורה [רמב"ם טומאת אוכלין פט"ז ,הי"ב] אף על פי שמותר לאכול אוכלין טמאין ולשתות משקין טמאים חסידים הראשונים היו אוכלין
חולין בטהרה ונזהרין מן הטומאות כולן כל ימיהם והן הנקראים פרושים ודבר זה קדושה יתירה היא ודרך חסידות שיהיה נבדל אדם
ופורש משאר העם ולא יגע בהם ולא יאכל וישתה עמהם ,שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים הרעים ,וטהרת הגוף מביאה
שים (וי'אמר כא,ח)
ִּיתם קְׁד ִּ ֑
לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות ,וקדושת הנפש גורמת להדמות בשכינה ,שנאמר (וי' קד'כ,ז) ְׁו ִּ֨התְׁ ק ִּדש ְׁ֔תם ִּו ְׁהי ֖
ִּ ֣כי קָׁד֔ ֹוש ֲא ִּנ֥י ה֖ ' מְׁקדִּ שְׁכ ֽם :בריך רחמנא דסייען.

(דב' תצא כג,י) כִּ ֽי־תֵ צֵ ֥א מחֲנ֖ה על־אי ְׁ֑ביָך וְׁ ִּ֨נשְׁמ ְׁרתָׁ֔ מ ִּ֖כל דָׁבָׁ ֥ר ָׁ ֽרע:
ד־ה ֣ר֣הָ אֱמ ֔רי – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז כי שניהם בפשט
ַ
(דב' א,כ)֣בָּ֣אתֶ ם֣עַ
(לימוד א) נמשיך בו הסבר הכתוב על דרך הפתיחה של יראת שמים ע"פ תבניות הטעמים.
(דב' תצא כג,י) כִּ ֽי־תֵ צֵ ֥א מחֲנ֖ה על־אי ְׁ֑ביָך כגון האמורי ,שכדי לנצחו בדרך מעל הטבע כמו שהקב"ה רצה או בדרך הטבע כפי ,שהיו
מישראל שחשבו כך ,על ישראל קודם כל לקיים ְׁו ִּ֨נשְׁמ ְׁר ָׁ֔ת מ ִּ֖כל דָׁ בָׁ ֥ר ָׁ ֽרע :ויש לכך רמז ב(-דב' תצא כג,י) ְׁו ִּ֨נשְׁמ ְׁר ָׁ֔ת – קדמא זקף-קטן במלה
אחת בתפקיד מדה ל"א מל"ב מדות "מוקדם שהוא מאוחר בענין" .תנאי מוקדם כדי לקיים את הענין המאוחר של ירושה וישוב הארץ
ובכל נושא אחר הוא כמאמר ר' פנחס בן יאיר בקרת המחשבה ולימוד התורה המסיר את המונעים התגלות סייעתא דשמייא.
(לימוד ב) על איזה זמן נאמר פסוק זה? [ספרי יט] מלמד על מצב סמוך לכניסה לארץ ישראל אחרי ארבעים שנה מיציאת מצרים
וראיה שכלית של הארץ .ואילו [חזקוני] ו[-העמק דבר] מלמדים על ערב שליחת המרגלים בשנה השניה ליציאת מצרים ,כהמשך ל-
֣עַד־ה ֣ר֣הָ אֱמ ֔רי֣היינו דכתיב (במ' שלח יג,יז) עֲל֥ ּו זה
ַ
(דב' א,יט) וכנמשך גם ב(-דב' א,כב)[ .חזקוני] (דב' א,כ)֣ וָא ַמֶ֖ר֣אֲל ֶכ ֑ם֣בָּ אתֶ ם
ִּיתם את־הָׁהָׁ ֽר :וכתיב (במ' שלח יד,מ) ויש ִּ ְׁ֣כמּו ב ֔בקר ויֽעֲל֥ ּו אל־ראש־ה ָׁ ָׁ֖הר.
ב ֔נגב ו ֲעל ֖
ראיה שכלית וראיה חושית של הארץ.
ן֣לָֽנוּ( :ב[-ספרי יט] מופיע (דב' שפ' כא,א) ֲאשר ֨ה'
ת ָ
֣עַד־ה ֣ר֣הָ אֱמ ֔רי֣אֲשֶׁ ר־הֵ֥ '֣אֱֹלהֶ֖ינוּ֣נ ֵ֥
ַ
[ספרי דברים פיסקא יט] (דב' א,כ)֣בָּ אתֶ ם
אֱֹל ַּ֜היָך נ ֵת֤ן לְָׁך) משל למלך שמסר את בנו לפידגוג והיה מחזרו ומראה אותו ואומר לו כל הגפנים האלו שלך כל הזיתים האלו שלך
משיגע להראותו אמר לו כל מה שאתה רואה שלך הוא כך כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היה משה אומר להם (דב' עקב ח,ז) ָ֚ ִּכי
ד־ה ֣ר֣
ַ
טֹובה ָ֚ארץ ֣נ ֲחלֵי ָׁ֔מי ִּם ֲעי ָׁנת ּותְׁ ה ֔מת יצ ְִּׁא֥ים ב ִּבק ָׁ ְׁ֖עה ּובָׁהָׁ ֽר :כיון שבאו לארץ אמר להם (דב' א,כ)֣בָּ אתֶ ם֣עַ
ה֣ ' א ֔
ל־ארץ ָׁ ֑
ֱֹלהיָך מְׁבִּ ֽיאֲָך֖ א ֣
ֵ֛יָך֣לפָ נֶ ֶ֖יָך֣
ְ
ֱֹלה
ָתן֣הֹ֧ '֣א ֶ
ן֣לָֽנוּ :אם תאמרו לא הגיע זמן ,הגיע זמן (כנאמר ב ()-דב' א,כא)֣ ְ֠ראה֣נ ֨ ַ
ת ָ
ֱֹלהינוּ֣נ ֵ֥
הָ אֱמ ֔רי֣אֲשֶׁ ר־הֵ֥ '֣א ֶ֖
֣ה֣רשׁ֣
֣ה֣רשׁ֣מיד( ,דב' א,כא)֣עֲל ֗
אֶ ת־הָ ָא ֶ֑רץ ,איני אומר לכם לא מאומד ולא משמועה אלא מה שאתם רואים בעיניכם( ,דב' א,כא)֣עֲל ֗
֣לְך֣סליק פיסקא
ר֣ה'֣אֱֹלה֤י֣אֲבתֶ יָך ָ֣֔
כַּ אֲשֶׁ ר ֣֩דּ ֶ֨בּ ִׁ֜

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

ערופה ,ואינה נעשית עיר הנדחת ,ואינה מטמאה בנגעים ,ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות ,ואין עושין בה אשפתות ,ואין עושין בה
כבשונות ,ואין עושין בה גנות ופרדסות חוץ מגנות וורדין (רש"י :גינת ורדין לגידול כיפת הירדן לקטורת) שהיו מימות נביאים הראשונים,
ואין מגדלים בה תרנגולין ,ואין מלינין בה את המת .אין הבית חלוט בה (רש"י :כדין בתי ערי חומה אלא גאולה תהיה לו) -דכתיב( :וי' בהר
ִּית֛ת לקנ֥ה א ֖תֹו לְׁדר ָׁ ֑תיו ,וקסבר :לא נתחלקה ירושלים לשבטים .ואינה מביאה עגלה
כה,ל) ְׁ֠וקָׁם ה ֨בי ִּת אֲשר־ ָׁב ִַּּ֜עיר אֲשר־לא ל֣ ֹו ח ָׁ֗מה ל ְׁצמ ֻ
ערופה דכתיב( :דב' שפ' כא,א) כִּי־יִּמ ֵ ָׁ֣צא ָׁח ָׁ֗לל ָׁב ֲאדָׁ מָׁה אֲשר ה֨ ' אֱֹל ַּ֜היָך נ ֵ ֤תן לְָׁך ל ְִּׁר ְׁש ָׁ֔תּה ,וירושלים לא נתחלקה לשבטים .ואינה נעשית עיר
הנדחת  -דכתיב( :דב' ראה יג,יג) ע ָׁ֗ריָך ,וירושלים לא נתחלקה לשבטים .ואינה מטמאה בנגעים  -דכתיב( :וי' מצ' יד,לד) ְׁונָׁתתִּ י נ֣גע צ ָׁ֔רעת
ב ֵ ְׁ֖בית א֥רץ ֲאחֻזתְׁ כ ֽם :וירושלים לא נתחלקה לשבטים .ואין מוציאין בה זיזין (רש"י :קורות יוצאין מן הכתלים) וגזוזטראות  -מפני אהל
הטומאה ,ומשום דלא ליתזקו עולי רגלים .ואין עושין בה אשפתות  -משום שקצים (רש"י :למעט שרצים מתים המטמאים קדשים) .ואין
עושין בה כבשונות (רש"י :משרפות סיד לקדרות)  -משום קוטרא (עשן) .ואין עושין בה גנות ופרדסין  -משום סירחא (מהזיבול) .ואין
מגדלין בה תרנגולין  -משום קדשים (רש"י :תרנגולים מנקרים באשפה ומביאים בשר שרצים בפיהם ומטמאין את הקדשים) .ואין מלינין בה
את המת – גמרא (רש"י :מסורת בידינו ואין טעם לדבר).
נאמרו [רמב"ם בית הבחירה פ"ז ,הי"ד] י רושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה ,שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני לפנים
מחומתה ,ואלו דברים שנאמרו בירושלים :וממשיך בתוכן הב"ק
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

חת:
ירא֣וְ אַ ל־תּ ָ ָֽ
֣לְך֣אַ ל־תּ ָ ֶ֖
ר֣ה'֣אֱֹלה֤י֣אֲבתֶ יָך ָ֣֔
֣ה֣רשׁ֣כַּ אֲשֶׁ ר ֣֩דּ ֶ֨בּ ִׁ֜
ֵ֛יָך֣לפָ נֶ ֶ֖יָך֣אֶ ת־הָ ָא ֶ֑רץ֣עֲל ֗
ְ
ֱֹלה
ָתן֣הֹ֧ '֣א ֶ
דברים א,כאְ֠ :ראה֣נ ֨ ַ
ֵ֛יָך֣לפָ נֶ ֶ֖יָך֣אֶ ת־הָ ָא ֶ֑רץ ,איני אומר לכם לא מאומד ולא משמועה אלא מה
ְ
ֱֹלה
ָתן֣הֹ֧ '֣א ֶ
[ספרי דברים פיסקא יט] (דב' א,כא)֣ ְ֠ראה֣נ ֨ ַ
֣לְך֣סליק פיסקא
ר֣ה'֣אֱֹלה֤י֣אֲבתֶ יָך ֔ ָ
֣ה֣רשׁ֣כַּ אֲשֶׁ ר ֣֩דּ ֶ֨בּ ִׁ֜
֣ה֣רשׁ֣מיד( ,דב' א,כא)֣עֲל ֗
שאתם רואים בעיניכם( ,דב' א,כא)֣עֲל ֗
(דב' א ,כא) ְ֠ראה – תלשא (א) בתפקיד לימוד לכתוב אלפניו בתפקיד שיעור [בבלי בבא קמא פב,ב] עשרה דברים נאמרו בירושלים

ו(-תלשא לימוד ב) בתפקיד מחיצה לקדושה של ערים מוקפות חומה [רמב"ם בית הבחירה פ"ז ,הי"ד] ירושלים מקודשת משאר
העיירות המוקפות חומה  .ולא רק לערים מוקפות חומה אלא גם בתפקיד מחיצה היינו גבולות הארץ ,גבולות השבטים (לכן כל שבט
שלח נשיא לראות נחלתו) ,נחלות בגורל לכל אחד מישראל ,נחלות קדושה (ערי לוים ,ערי מקלט ,שלה ,נב ,גבעון ,ירושלים ,הר
הבית ,בית המקדש ,קדש ,קה"ק) קדושה ראשונה ,קדושה שניה ,קדושה שלישית
(ב) בתפקיד לימוד לכתוב אחריה שיעור ,אומד .כאן ע"פ דרשת [ספרי דב' יט][מדרש תנאים][לקח טוב] לא מאומד
ֱֹלהיָך ד ֵ ֣רש א ָׁ ֑תּה
ובתפקיד תלישא – עקירת שר הארץ מתפקידו והעברת הארץ להשגחת ה' לבדו כנאמר (דב' עקב יא,יב) ֕ארץ ֲאשר־ה֥ ' א ֖
ש ָׁ֔נה ו ְׁ֖עד ַאח ִּ ֲ֥רית שָׁנָׁ ֽה :ס
תָׁ ִּ֗מיד עֵי ֵ֨ני ה֤ ' אֱֹלהיָך ָׁ֔בּה מֵ ֽרֵ שִּית ה ָׁ

[במדבר רבה (וילנא) פרשת מסעי פרשה כג] מה עשה הקדוש ברוך הוא נטל שר הארץ וכפתו והפילו לפניהם שנא' (דב' א,כא)֣ ְ֠ראה֣נ ֨ ַָתן֣
ירא֣וְ אַ ל־תּ ָ ָֽחת:לא מן
֣ה֣רשׁ  ...אַ ל־תּ ָ ֶ֖
ֵ֛יָך֣לפָ נֶ ֶ֖יָך֣אֶ֣ת־הָ ָא ֶ֑רץ וכי לפניהם היתה אלא שהפיל שרה ואומר להם (דב' א,כא)֣עֲל ֗
ְ
ֱֹלה
הֹ֧ '֣א ֶ
הנפילים ולא מן עם גדול ורב ממנו

ר ֩ – תרסא  .ראה (דב' א,ג) לאוסף של שמונה פסוקים בספר דברים ,אחד בבמדבר מסעי
֣ה֣רשׁ – מונח רביע כַּ אֲשֶׁ ֣
(דב' א ,כא) עֲל ֗
בתבנית טעמים יוצאת דופן במיקום טעם תרסא שלא בראש חצי פסוק או אחרי פזר בראש חצי פסוק או אחרי מונח בראש חצי פסוק.
ת – רביע זרקא
וּ֣כּי־ה'֣נ ַָת֣ן֣לָ ֶכ ֣ם֣הַ שַּׁ בָּ ֣
אפשר שמלמד על לפחות ארבעה לימודים בתפקידי תרסא שזה דומה ל(-שמ' בשלח טז,כט) ְרא֗ ָֽ
ל־כּן – תלשא  .בפר' בשלח טעם רביע מרמז לארבעה לימודים בתפקידי טעם תלשא.
 ...סגול (כעין חצי פסוק) עַ ֠
ר֣ה'֣
[שפתי כהן] (דב' א,כא) ואומרו ְלפָ נֶ ֶ֖יָך .אמרו ז"ל [תנחומא מסעי ד'] שלקח שרו של ארץ ישראל והפילו לפניהם .כַּ אֲשֶׁ ר ֣֩דּ ֶ֨בּ ִׁ֜
אמרו ז"ל [ספרי פרשה זו יט] אמר להם לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקדוש ברוך הוא אני אומר .ומה שאמר בלשון יחיד
֣ה֣רשׁ ,אמר להם לא תחשבו אלא שאין אומה בעולם אלא אתם ואפילו אתם לא תחשבו
ת־ה ָא ֶ֑רץ֣עֲל ֗
ָ
ֵ֛יָך֣לפָ נֶ ֶ֖יָך֣אֶ
ְ
ֱֹלה
ָתן֣הֹ֧ '֣א ֶ
ְ֠ראה֣נ ֨ ַ
ירא֣וְ אַ ל־תּ ָ ָֽחת:
אלא כאיש אחד ,כמו אדם הראשון שהיה אחד בעולם וכל העולם היה שלו כן אתם ,אם כן אַ ל־תּ ָ ֶ֖
֣ה֣רשׁ – מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבעה לימודים בלי קשר לטעם תרסא( :א) ה' הפיל שר הארץ לפני ישראל (ב)
(דב' א ,כא) עֲל ֗
אין הגנה לשבעה עממי כנען ולא לנפילים ולא מן עם גדול ורב ממנו (זה לעצמו לפחות ארבעה דברים) (ג) [מלבי"ם] (במ' בהע' י,לה)
קּומה׀ ה֗ ' ְׁוי ָׁ ֻפצּו ֽאי ְׁ֔ביָך ְׁוי ָׁנֻ ֥סּו מְׁשנ ְׁ֖איָך ִּמפָׁנ ֽיָך :באשר הלכו אז כדי לכנס לארץ מיד ,וה' הבטיחם שלא
ָָׁארן וי֣אמר מ ֑שה ָׁ ֣
וי ְִּׁה֛י ִּבנ ְׁ֥סע ה ֖

יצטרכו לשום מלחמה רק ה' ילך לפניהם ויגרש מפניה ם אויב ויאמר השמד ,שע"ז הלך ארון הברית שעליו שכינת ה' ,בראשם,
ש ֵכנָׁיו
ּובאּו ה֥ר הָׁ ֽאֱמ ִּרי וְׁאל־כָׁל־ ְׁ
להקדים לפניהם לגרש את האויב ,כמ"ש (דב' א,ו) רב־ל ָׁ֥כם ֖שבת בָׁהָׁ ֥ר הז ֽה(:ז) ְׁפ ֣נּו׀ ּוסְׁע֣ ּו ל ָׁ֗כם ֨
֣ה֣רשׁ ,ופרש"י ע פ"י דברי חז"ל שא"ל שא"צ להם להלחם כי ה' ילחם להם רק ללכת ולרשת את הארץ(,זה אם לא היו
א,כא) עֲל ֗

וכו' (דב'

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

אברהם ,למה קורא אותו גדול שהיה ראוי להבראות קודם לאדם הראשון ,אלא אמר הקדוש ברוך הוא שמא יקלקל ואין מי שיבא
לתקן תחתיו ,אלא הרי אני בורא את האדם תחלה שאם יקלקל יבא אברהם ויתקן תחתיו,
על יעקב ובניו כממשיכי אדה"ר נדרש ב[-בראשית רבה (וילנא) בראשית כד,ה] א"ר יעקב דכפר חנין ראוי היה אדם הראשון
ָאדם ,ז"ה ז' שבעה ה' חמשה הרי י"ב.
שיעמדו ממנו י"ב שבטים מאי טעמיה ז"ה (בר' ה,א) ז֣ה ֵ֔ספר תֹול ְׁ֖דת ָׁ ֑

֔ ָלְך – בלשון יחיד הבטחת ה' לכל אחד מישראל המתקן אדם הראשון ,וכפי' [שפתי כהן] כלל ישראל הוא כאיש אחד אדם הראשון
ירא֣
שכל העולם היה שלו כך הארץ של כל ישראל לפי נחלות בגורל כל אחד במחיצתו מתקן את אדם הראשון .ואפשר כי אַ ל־תּ ָ ֶ֖
וְ אַ ל־תּ ָ ָֽחת :הוא כלל הבטחה לכל אחד מישראל ,אבל וְ אַ ל־תּ ָ ָֽחת – סלוק כמגביל מתנה קיום ההבטחה בהיצמדות לה' ולא לעבור על
מצוותיו כגון [מדרש תנאים] (דב' א,ב) ד"א אחד עשר יום מחורב אמר משה לישראל אחד מעשרה דברים שקבלתם ועברתם עלי'
היא גרם לכם ואיזה זה לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ואתם עשיתם ודי זהב.
֣לְך – מהפך פשטא זקף-קטן כעין פרט,
ר֣ה' – קדמא ואזלא רמז ללימוד כעין כלל עשרת הדברות אֱֹלה֤י֣אֲבתֶ יָך ֔ ָ
(דב' א,כא) דּ ֶ֨בּ ִׁ֣֜
זקף-קטן בתפקיד שתי דברות ראשונות אנכי הכולל כל מצוות עשה ,לא יהיה לך – הכולל כל מצות לא תעשה.
֣לְך – מהפך פשטא זקף-קטן ,ז"ק רמז לשני לימודים ,מהפך פשטא שלפחות אחד מהלימודים יוצא מהפשט
(דב' א ,כא) אֱֹלה֤י֣אֲבתֶ יָך ֔ ָ
רמז להפוך את סברת האומרים שעובדי ע"ז ירשו הארץ אלא רק כאברהם אבינו שעבד ה' אחד ובזה קיים כל התורה המרוכזת בשני
הדיברים הראשונים .ע"פ [תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק פ"ו,ה"ט] דרש רבי עקיבא
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.2

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

ם֣
דברים א,כב :וַתּקְ ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣
֣לפָ נ֔ינוּ֣וְ י ְַח ְפּרוָּ -לֶ֖נוּ֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ ֣
אנָשׁים ְ
אמ ֗רוּ֣נ ְשׁ ְל ָח֤ה֣ ֲ
֣ וַתּ ְ
יהן׃ ֣
֣דּ ָ֔בר֣אֶ ת-הַ ֶדּ ֶרְך֣א ֲֶשׁ ֣ר֣ ַנעֲלֶ הָ֔ -בּהּ֣וְ את֣הֶ עָ ֔רים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣נ ֶָ֖בא֣אֲל ֶ ָֽ
֣וְ יָשׁ֤בוּ֣אתָ נוּ ָ
ם  -בערבוביאג ([שפת"ח ג] ר"ל מה תוכחה יש בזה):
[רש"י] מביא [מדרש תנאים] (דב' א,כב) וַתּ ְק ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣

ולהלן הוא אומר
אשי ִּש ְׁבטֵיכ֖ם ְׁוזִּ ְׁקנֵיכ ֽם( :ה,כא) ותא ְׁמ ֗רּו ֵה֣ן ה ְׁר ַָּׁ֜אנּו וגו' ,אותה קריבה היתה הוגנת .ילדים מכבדים את הזקנים
ה,כ) ותִּ ְׁק ְׁרב֣ ּון א ֵ֔לי כ ָׁ
ָׁל־ר ֵ ֥
ם ,בערבוביא .ילדים דוחפין את הזקנים
ושלחום לפניהם ,וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם ,אבל כאן ,וַתּ ְק ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣
וזקנים דוחפין את הראשים:

(דב' וא'

ם לטובה ואילו ב [-לקח טוב דב' וא' ז,ב] קריבה לרעה.
[ירושלמי (וילנא) שקלים פ"א,ה"א (וילנא ב,א)] (דב' א,כב) וַתּקְ ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣
ם זו קריבה שאינה לשום שמים.
[ספרי במדבר פינחס פיסקא קלו] (דב' א,כב) וַתּקְ ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣
ם  -מונח זרקא סגול בתפקיד גריעה
ם [ -ת''י] ו[-רש''י] בערבוביא( ,דב' א,כב) וַתּ ְק ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣
(דב' א,כב) וַתּ ְק ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣
ש ְׁבטֵיכ֖ם ְׁוזִּ ְׁקנֵיכ ֽם :וגם בתפקיד הוספה
אשי ִּ
מענין גישה מסודרת ומכבדת לפני משה (אלַ י) כמתואר ב(-דב' וא' ה,כ) ותִּ ְׁק ְׁרב֣ ּון א ֵ֔לי כ ָׁ
ָׁל־ר ֵ ֥
שאפשר שבערבוביא צעירים הקדימו לזקנים ולראשים .טעם זרקא כמצייר תנועה ,כאן תנועה בערבוביא .דוגמאות לתנועה( :בר' א,ז)
וי֣עש אֱֹלהִּים את־הָׁרָׁ קִּיע – תנועת מיקום רקיעים (במ' שלח טו,לט) ְׁו ָׁה ָׁי֣ה לָׁכם ְׁלצִּיצִּת – תנועת הכריכה של פתיל סביב פתילים אחרים
אמ ֗רוּ ונאמר שהוא אינו מהנימוקים אלא הצגת הבקשה והיא
נבודד את [מדרש תנאים גר' הופמן] הבא מהימצאו אחרי מלת וַתּ ְ

(דב' א,כב)

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

ומהו (במ' שלח יג,ב) שְׁלח־לְָׁך֣ ֲאנ ָׁ ֗ ִּשים אלא ישראל הן בקשו הדברים הללו שבשעה שהגיעו לירש את התחומין אמר להם הקדוש ברוך
ם
הוא (דברים א,כא) ְׁ֠ר ֵאה נ ָׁ֨תן ה֧ ' אֱֹלה֛יָך ְׁלפ ָׁ֖ניָך את־ה ָׁ ָׁ֑ארץ באותה שעה נתקרבו ישראל אצל משה שנאמר (דב' א,כב) וַתּקְ ְרב֣ וּן֣אלַ י֣כֻּ ְלּכֶ ֣
ְׁנּוחֽה:
שמְׁע֖ ּו אל־ ִּמצְֹׁותֽיָך( :נחמיה ט,יז) וי ְׁ ָׁמ ֲא ֣נּו ִּלש ְׁ֗מע וְֹׁלא־זָׁכ ְׁ֤רּו נ ִּ ְׁפלְׁאתיָך וכה"א (במ' בהע' י,לג) ל ָׁ֥תּור ָׁל ֖הם מ ָׁ
זהו שאמר עזרא (נחמיה ט,טז) וְֹׁל֥ א ָׁ
֣לפָ ֔נינוּ֣וְ י ְַח ְפּרוָּ -לֶ֖נוּ֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ אלא שלא האמינו (בה' ובתורתו)
אנָשׁים ְ
אלא אמרו (דב' א,כב) נ ְשׁ ְל ָח֤ה֣ ֲ
֣לפָ ֔נינוּ  -מהפך פשטא זקף-קטן ,שני לימודים ,מהפך פשטא שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב.
אנָשׁים ְ
(דב' א,כב) נ ְשׁ ְל ָח֤ה֣ ֲ
הב קשה כפשוטה היא להכין עצמם לכיבוש הארץ באופן יעיל ובכך להלביש את ההנהגה הא-לקית בדרך הטבע.
היוצא מן הפשט שלא האמינו שה' ימשיך להנהיגם בהשגחה פרטית יגן יזון ויפרנס ,אלא יביאם לארץ טובה (כר' שמעון) וינטשם.

אמ ֗רוּ  -רביע בתפקיד ארבעה
אמ ֗רוּ ובין המשך [מדרש תנאים] אחרי הצגת הבקשה (דב' א,כב) וַתּ ְ
עתה נקשר בין מלת (דב' א,כב) וַתּ ְ
ָבא֣
֣דּ ָ֔בר֣אֶ ת-הַ ֶדּ ֶרְך֣א ֲֶשׁ֣ר֣ ַנעֲלֶ הָ֔ -בּהּ֣וְ את֣הֶ עָ ֔רים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣נ ֶ֖
נימוקים עבור נ ְשׁ ְל ָח֤ה֣ ֲאנָשׁים ְ֣לפָ נ֔ינוּ֣וְ י ְַח ְפּרוָּ -לֶ֖נוּ֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ וְ יָשׁ֤בוּ֣אתָ נוּ ָ
יהן׃֣נסמן את ארבעה הנימוקים ב[-מדרש תנאים גר' הופמן]
אֲל ֶ ָֽ
(נימוק א) וְ י ְַח ְפּרוָּ -לֶ֖נוּ֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ ר' יודה ביר' אלעאי אומר אמרו לו העננים הללו תיירין היו לפנינו את הדרך שנ' (במ' בהע' י,לג) ו ֲא ֨רֹון
ּוחֽה :ועכשיו שאינן נכנסין עמנו אנו צריכין מי שיתור לנו את הארץ:
ב ְִּׁרית־הַּ֜ ' נ ֵ ֣סע ִּל ְׁפנ ֵ֗יהם ָ֚דרְך שְֹׁל֣ שת י ָׁ ִּ֔מים ל ָׁ֥תּור ל ָׁ֖הם מְׁנ ָׁ
(דב' א,כב) וְ י ְַח ְפּרוָּ -לֶ֖נוּ֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ  – ...וְ י ְַח ְפּרוָּ -לֶ֖נוּ֣ -מקף ע"פ [הכתב והקבלה] כבורר בין משמע ריגול לגלות טיב הארץ וכוח
היושבים עליה ובין משמע לגלות קלונותיה ,כגון מדווח המרגלים (במ' שלח יג,לב) ֣ארץ אכ֤לת יֹושְׁבי ָׁה ִּ֔הוא.
(דב' א,כב) וְ י ְַח ְפּרוָּ -לֶ֖נוּ֣ -טפחא ללא מרכא בתפקיד שנוי אפשר כאן כפ'[רש"י] (במ' שלח יג,כג) לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו,
ר־ר ִּא֥ינּו בְׁתֹו ָׁכּ֖ה ַאנ ֵ ְׁ֥שי מִּדֽ ֹות - :ובאמת היו שם ארבעה ענקים בלבד.
כשם שפריה משונה כך עמה משונה( .במ' שלח יג,לב) ְׁוכָׁל־ה ָָׁׁע֛ם אֲש ָׁ
כך אוירה משונה וכתוצאה כל מקום מתים אנשים [בבלי סוטה לה,א] (במ' שלח יג,לב) ֣ארץ אכ֤לת יֹושְׁבי ָׁה ִּ֔הוא  -דרש רבא ,אמר
הקדוש ברוך הוא :אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה ,אני חשבתיה לטובה  -דכל היכא דמטו ,מת חשיבא דידהו ,כי היכי
דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהו,
(דב' א,כב) אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ – מקף כבורר בין ע"פ [אלשיך] הצגת בקשתם להיווכח מפי נשיאיהם בטוב הארץ ובדרכיה ובין כוונתם לרמות
את משה שלא מאמינים בהבטחת ה'( .דב' א,כב) אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ – אתנח כמגביל שתכלית החפירה היא הארץ ודרכיה ולא העם היושב בה.

(נימוק ב) ר' נחמיה אומר אמרו לו עכשו כנעניים מתיראים ומטמינין כלי חמדתן אלא עד שהן יושבין בשלוה צריכין אנו מי שיתור לנו
את ארצם לידע היכן מטמינין כליהם:
(נימוק ג) וחכמים אומרים מדבר תורה באו עליו אמרו לו לא למדתנו רבינו ע"ז שביטלוה עובדיה מותרת אם נכנסין אנו סתם אין אנו
יודעין איזו ע"ז (שביטלוה) שנעבדת ואיזו ע"ז שבטלה אלא צריכין אנו תיירין שיתורו לנו את הארץ לידע איזו נעבדת ותהי אסורה
איזו בטילה ותהי מותרת:
(נימוק ד) ויש אומרים אמרו לו למדתנו רבינו (שמ' מש' כג,ל) מְׁע֥ט מְׁע֛ט ֲאגָׁרְׁ ֖שנּו ִּמפָׁנ֑יָך הואיל וכך הוא הדבר צריכין אנו לידע אלו ערים
יפות לכבשן תחלה:
ד
בר באיזה לשון הן מדברין( :דב' א,כב) אֶ ת -הַ ֶדּ ֶרְך֣א ֲֶשׁ ֣ר֣ ַנעֲלֶ הָ֔ -בּהּ
֣דּ ָ֔
המשך [מדרש תנאים] הוא בסיס פ'[רש"י] (דב' א,כב) וְ יָשׁ֤בוּ֣אתָ נוּ ָ
ה
אין לך דרך שאין בה עקמות (רש"י עקמימות) אין לך דרך שאין בה כמנות אין לך דרך [שאין בה] פרשות[ :רש"י] (דב' א,כב) וְ את֣
ו
יהן׃ תחלה לכבוש :המשך [מדרש תנאים] באי זה דרך אנו נכנסין לארץ ישראל:
ָבא֣אֲל ֶ ָֽ
ֲשׁר֣נ ֶ֖
הֶ עָ ֔רים֣א ֶ ֵ֥
[שפת"ח ד] דאם לא כן דבר למה לי ונפקא מינה בזה באיזה לשון מדברים כדי שירגישו בדבר אם אחד משבע האומות ישנה לבושו
בלבוש שאר אומות שיכירו אותו כדי שיקיימו הלאו ד (-דב' שפ' כ,טז) ֹל֥ א תְׁחי֖ה כָׁל־נְׁשָׁמָׁ ֽה :וזה אי אפשר אלא כשידעו לשונם ידעו מאיזה
אומה הם ועוד יש פירושים אחרים:
נוּ֣ ָדּ ָ֔בר – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מהלימודים
(דב' א,כב) וְ יָשׁ֤בוּ֣אתָ ֣
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

יוצא מפשט הכתוב .כאן מלת ָדּ ָ֔בר יוצאת מפשוטה ומשמעותה לשון דיבור [שפת"ח ד] מפרש שבירור הלשונות נחוץ לקיים מצוות
הלאו ד (-דב' שפ' כ,טז) ֹל֥ א תְׁ חי֖ה כָׁל־נְׁשָׁמָׁ ֽה :משבעה העממים של כנען אם לא יניחו עבודה זרה ,כי שמא יהיו מהעממים שישנו לשונם
ולבושם כדי להינצל ,כמו שעשתה משלחת הגבעונים בבואם ליהושע[ .גור אריה] מפרש שלשון האומה מלמד על מדריגת האומה וגדר
מה היא ,היינו מכאן יעריכו המאמץ המלחמתי נגד כל אומה.
[שפת"ח ה] דאם לא כן למאי נפקא מינה יאמרו להם באיזה דרך ילכו בודאי אותו עיר שירצו לכבוש אותו דרך ילכו וקל להבין:
ְך – מקף כבורר בין דרכים לעיר ַנעֲלֶ הָ֔ -בּהּ  -מקף כבורר בין הטקטיקה של כיבוש עיר מסוימת ,כגון דרך קצרה
(א,כב) אֶ ת-הַ ֶדּ ֶר ֣
שהיא ארוכה לעומת דרך ארוכה שהיא קצרה  .כמו שהיה בכיבוש העי .בדרך קצרה לא הצליחו ,בטקטיקה של מארב ועליה במצוק
הצליחו.
[שפת"ח ו] ר"ל דבקרא (א,כב) וְ את֣הֶ עָ ֔רים֣ משמע שלא יבאו לכל הערים וזה אינו דהא ירשו את הכל ועל זה פירש תחלה:
֣דּ ָ֔בר֣אֶ ת-הַ ֶדּ ֶרְך֣א ֲֶשׁ ֣ר֣ ַנעֲלֶ֣הָ֔ -בּהּ֣וְ את֣הֶ עָ ֔רים – שלוש פעמים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כאן בין אתנח
(דב' א,כב) וְ יָשׁ֤בוּ֣אתָ נוּ ָ
וסילוק .בתפקיד תיאור דבר עצמתי מאד[ .אלשיך] אמנם אחרי אומרו את אשר הכיר חטאם במחשבה ,שחטאו עד כה בשתיקה כמפורש
למעלה ,בא עתה ויאמר איך חטאו גם בדבור ,שבאו לרמות את משה לפתותו בפיהם ולבבם למרע ... .ראו התנכלותכם כי לא נתתם

לי מקום לדבר ,כי הנה ותקרבון אלי באחדות אחד כלכם  ,ומי יעלה על לבו שכל ישראל כאיש אחד היתה רעה בלבבם ,ובאים לרמות
ולמרות את פי ה' ויבחרו לשון ערומים .מעובד ע"פ [אלשיך] הקשר של כלל העם לרמות את משה כאן הטעונים לשליחת משלחת של

נשיאים לא לריגול אלא לבירור הדרכים כדי לכבוש הארץ בדרכי מלחמה של בני אדם ,ושמיעה על הארץ מאנשים מהעם ולא רק משמיעת
משה מה' ומונח בזה חוסר ביטחון בשם.
נימוקי העם לשליחת המרגלים מביעים חוסר אמון בהבטחת ה' הכתובה כלהלן שמות משפטים כג:
כנגד טענת שלא יהיו תיירים לפניהם בכיבוש נאמר ב(-שמ' מש' כג) כִּ ֽי־י ֵֵלְ֣ך מלְָׁאכִּי ְׁלפָׁניָך והֱבִּ ֽיאֲָך֗ (.מונה  6עממים) ..וְׁ ִּהכְׁחדְׁתִּ ֽיו (כז)
שה (מונה  3עממים) אולי בגלל זה נימקו לאיזה ערים לכבוש קודם
את־אֵ ֽימָׁתִּ י ֲאשל֣ח ְׁלפ ָׁ֔ניָך וְׁהמתִּי (כח) ְׁושָׁלח ְִּׁת֥י את־הצ ְִּׁר ָׁ ֖עה ְׁלפָׁנ֑יָך ְׁוגֵרְׁ ֗ ָׁ
י֣ה'׃ ֣
ֲר ָֽ
הּ֣וּלבָ נָ ֑יו֣֣֣֣֣֣֣֣֣ ַי֕עַ ן֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣מלֶּ֖א֣אַ ח ֵ֥
ְ
בּ
ֵ֥ר֣דּ ַרְךֶ֖ ָ -
דברים א,לו :זוּלָ ֞תי֣כָּ ל֤ב֣בֶּ ן-יְ פֻ נֶּה֣ה֣ וּא֣י ְר ֶ֔אנָּה֣וְ ָֽלוֹ-אֶ תֹּ֧ן֣אֶ ת-הָ ָא ֵֶ֛רץ֣א ֲֶשׁ ָ ָֽ

ֵ֥ר֣דּ ַרְךֶ֖ ָ -בּהּ [אור החיים] צריך לדעת למה הוצרך לומר יראנה
אנָּה֣וְ ָֽלוֹ-אֶ תֹּ֧ן֣אֶ ת-הָ ָא ֵֶ֛רץ֣א ֲֶשׁ ָ ָֽ
(דב' א,לו) זוּלָ ֞תי֣כָּ ל֤ב֣בֶּ ן-יְ פֻ נֶּה֣ה֣ וּא֣י ְר ֶ֣֔
כיון שמבטיח לתתה לו בכלל מאתים מנה ,היינו אם מקבל הארץ אז גם רואה אותה .מוצע לומר שה' ברך לכלב בן-יפנה בברכת בריאות
בכלל וברכת עיניים בריאות ,שהיה בן  85שנה בעת הכניסה לארץ.
ֶה ה֣ וּא֣י ְר ֶ֔אנָּה֣ -גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים
(דב' א,לו) זוּלָ ֞תי֣כָּ ל֤ב֣בֶּ ן-יְ פֻ נּ ֣
ֶה – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר
(לימוד א) (דב' א,לו) זוּלָ ֞תי֣כָּ ל֤ב֣בֶּ ן-יְ פֻ נּ ֣
ֶה – מהפך פשטא ,מרמז שאף
טט  -גרשיים מקשרו לענין ההבטחה בשעת פרשת המרגלים ונשנתה כאן לחידוש .ההשערה  -כָּ ל֤ב֣בֶּ ן-יְ פֻ נּ ֣
בגיל  85שנה אומר בספר יהושע שכוחו וראיתו כמו בשעת היציאה לשליחות לתור הארץ ,זה מהפך מרגילות של אנשים בני גילו.
(לימוד ב) (דב' א,לו) ה֣ וּא֣י ְר ֶ֔אנָּה֣ -הוא יוליך את שבט יהודה בכיבוש וחלוקה ,הוא יכבוש את חברון ([רש''י] (דב' א,לו) ֣הָ ָא ֵֶ֛רץ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣
ָ ָֽדּ ַרְךֶ֖ ָ -בּהּ) ובנותיה על  3הענקים שעדיין ישבו בה ויורה על הכיבוש של קרית ספר היא דביר (שופטים א,ח-טו)

ֵ֥ר֣דּ ַרְךֶ֖ ָ -בּהּ -
בּהּ֣ -כתוב ובו שני לימודים (לימוד א) (דב' א,לו) וְ ָֽלוֹ-אֶ תֹּ֧ן֣אֶ ת-הָ ָא ֵֶ֛רץ֣א ֲֶשׁ ָ ָֽ
ֵ֥ר֣דּ ַרְךֶ֖ ָ -
(דב' א,לו) וְ ָֽלוֹ-אֶ תֹּ֧ן֣אֶ ת-הָ ָא ֵֶ֛רץ֣א ֲֶשׁ ָ ָֽ
דרגא תביר מ רכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא ,העשויה להתרחב ,ושעל כל אחד מהם חל אותו ענין או הלכה (א)( .א) קבל
חלקו כיוצא מצרים ,חלקו כנכנס לארץ ,חלק (או מחצית חלק) של עשרה המרגלים שאמרו לא לעלות לארץ כמצוות ה'.
ֵ֥ר֣דּ ַרְךֶ֖ ָ -בּהּ  -תביר מ רכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא ,העשויה להתרחב ,ושעל חלק
(לימוד ב) (דב' א,לו) אֶ ת-הָ ָא ֵֶ֛רץ֣א ֲֶשׁ ָ ָֽ
ממנה לא חל אותו ענין או הלכה (ב) .אפשר שמכוון לומר שמיעט את חברון מנחלת כלב כי נתנה ללוים ,וכעיר לוים ניתן לה גם הרחבה
של תחום אלפיים אמה לכל רוח ,ומפני שהיא עיר מקלט מ 6-הערים בעלות מעמד מיוחד בין כל ערי הלוים ,חייבים לסלול אליה דרכים
רחבות ועוד דברים מיוחדים.
וּלבָ נָ ֑יו – אתנח ,מגביל ,אפשר רומז להיות יהושע באותה עת ללא בנים [בבלי סוטה לה,א] פתח יהושע דקא משתעי ,אמרי
(דב' א,לו) ְ
ליה :דין ראש קטיעה ימלל?[ .רש"י שם] דחזייה  -כלב ליהושע שרצה לדבר ושיתקוהו בנזיפה ואמרו לו ראש הקטוע ידבר מי
שראשו קטוע שאין לו בנים ליטול חלק בארץ הוא ידבר בפנינו.
וּלבָ נָ ֑יו – אתנח ,מגביל[ ,לחם אבירים ,הרב פישמאן אלימלך ,אוצ"ה ,ע' רסט] שעל ידי בניו יוגמר הנתינה לכלב  ...שרק
(דב' א,לו) ְ
במלאת דבריו היה אחרי ה' ,אבל בהתחלה היה אחד בפה ואחד בלב.

(דב' א,לו) ֕ ַיעַ ן֣– זקף-גדול ,שלוש ברכות לעתיד לבוא[ ,ילקוט מעם לועז ,יהושע ע' רכו אוצ"ה] הברכה האחת שהקב"ה ישמרהו מעין
רעה .שאמרו בזו ה"ק שאם אדם משבח את חבירו בבניו או בנכסיו ,צריך לברכו שהקב"ה יוסיף לו כפל כפלים( .זקף-גדול כרמז
לשלוש :ברכת אדם ,כפל כפליים ברכות ה') .הברכה השניה בשעה ששמע שהוא מוכן למסור נפשו לכבושו יחידי העיר ,אע"פ שהיתה
חברון עיר מבוצרת ,וזה כדי לקיים דברי הקב"ה ולקדש שמו ית' בעולם ,ברכו יהושע שחפץ ה' יצליח בידו .ובכלל הברכה ניתנה לו
רשות לילך ולהלחם יחידי .והברכה השלישית היתה ברכת הבנים ,שברכו יהושע שירבה בנים ובני בנים ומשפחתו תגדל .שמכיון
שיטול נחלה גדולה יתברך בבנים מרובים כדי למלא את הנחלה.
ועוד ברכו יהושע על כל הדברים הטובים שאמר .ובפסוק נאמר פעמיים שניתנה חברון לכלב והטעם שכבר נתבאר שביקש כלב ב'
בקשות האחת שתינתן לו נחלתו בלי גורל ,והשניה שהוא ילחם יחידי לכובשה .כנגד הבקשה הראשונה נאמר (יהושע יד,יג) וֽיְׁב ְָׁׁר ֵ ֖כהּו
ֽה־חבְׁרֹון ְׁל ָׁכ ֵ֨לב בן־יְׁפֻנ֤ה ה ְׁקנִּזִּי ְׁל ֽנ ֲח ָׁ֔לה ֖עד היֹ֣ום
ל־כ֣ן ָׁהי ְָׁׁת ֠
ְׁהֹושע וי ֵ ִּ֧תן את־חב ְׁ֛רֹון ְׁלכָׁלֵ ֥ב בן־יְׁפֻנ֖ה לְׁנחֲלָׁ ֽה :וכנגד הבקשה השניה נאמר (יד) ע ֵ
י ֻ֑
הז֑ה ָ֚ יען א ֲ֣שר ִּמ ֵ֔לא ַאח ֲֵ֕רי ה֖ ' אֱֹלהֵ ֥י יִּש ְָׁׁראֵ ֽל :ועוד בא הכתוב להודיענו שלא נאמר שזכה כלב לנחלה זו מכח ברבתו של יהושע אלא מפני
שהיה לבו שלם ביראת שמים ודבר טוב על ארץ ישראל.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים אתחנן ג,כג (התש"פ)
6.3
דברים ואתחנן ד,ט:

֣כּל֣יְ֣מ֣י חַ יֶּ ֑יָך֣ ֣
כּח֣אֶ ת-הַ ְדּבָ ֝רים֣אֲשֶׁ רָ -רא֣ וּ֣עי ֶנ֗יָך֣וּפֶ ן-יָסוּרוּ֣מ ְלּ ָב ְ֣ב ָ֔ך ֶ֖
֣מ ֗אד֣פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨ ַ
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ְ
ר֣לָך ְ
ְ
ַ ֡רק֣ה ָשּׁ֣מֶ
ם֣לבָ נֶ ֶ֖יָך֣וְ ל ְבנֵ֥י֣בָ נֶ ָֽיָך׃ ֣
תּ ְ
הוֹד ְע ָ ֵ֥
וְ ַ

דברים ואתחנן ד,י:

וּן֣לי ְר ָא ֣ה֣א ֗תי֣
ֲשׁר֣י ְל ְמ ִׁ֜ד ְ
ת־דּבָ ָר֑י֣א ֨ ֶ
ר֣ה'֣א ֗ ַלי֣הַ קְ הֶ ל־לי֣אֶ ת־הָ ֔ ָעם֣וְ אַ ְשׁמעֶ֖ם֣אֶ ְ ֣
֣בּחרב֣בֶּ א ֱ֨מ ִׁ֜
ר֣עָמ ְדתָּ ֣ל ְפנ֨י֣ה֣ '֣אֱֹלהֶ יָך ְ
ִׁ֜ ַ
ֲשׁ
י֗ ֹום֣א ֨ ֶ
יהם֣יְ לַ מּ ָֽדוּן׃ ֣
ת־בּנ ֶ ֶ֖
ְ
ל־ה֣א ֲָד ֔ ָמה֣וְ אֶ
ָ
ֲשׁר֣ה֤ם֣חַ יּים֣עַ
כָּ ל־הַ֣ יָּמים֣א ֨ ֶ

מבוא לתבניות הטעמים של (דב' וא' ט – י)
(דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק – פזר רמז להעברת רעיון מכתוב זה ללימוד למקום אחר בתורה ו\או בתורה שבעל-פה.
ָך ֩ – מונח תלישא-קטנה ,כעין שני תפקידי תלישא,
ר֣ל ֣
ְ
(דב' וא' ד,ט) ה ָשּׁ ֣מֶ
֣מ ֗אד֣פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣אֶ ת-הַ ְדּבָ ֝רים – קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא  ,תבנית טעמים המרמזת ללימוד לפי סדר
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ְ
(דב' וא' ד,ט) ְ
מסוים ועוד סדר מסוים .כגון כלל כלשהו ועוד כלל כלשהו שעשוי להיות משולב בכלל הראשון .כלל גוף בריא לקיים כלל מצוות ה'.
ָך – קדמא ואזלא כעין כלל של שמירת הגוף והנפש (האמונה בה') ,ואין בכלל אלא מה שבפרט .הפרט בעל
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ֣֝
(דב' וא' ד,ט) ְ
֣מ ֗אד ושמירת הנפש פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣אֶ ת-הַ ְדּבָ ֝רים  .פרט זה מוטעם קדמא ואזלא כעין כלל
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ְ
שני נושאים ,שמירת הגוף ְ
ופרט ,ואין בכלל אלא מה שבפרט .הפרט בעל נושאים אחדים ,ב(-דב' וא' ט – י עד כד) זכרון נסי יציאת מצרים ,קריעת ים סוף ,מתן
תורה ,קיום ארבעים שנים במדבר .מהפרטים לומדים על כלל אמונת ה' והשגחתו הפרטית על ישראל.
(דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק – פזר רמז להעברת רעיון מכתוב זה ללימוד למקום אחר בתורה ו\או בתורה שבעל-פה .מהמקור הבא נקח את הדבר
המתחיל ב"דכתיב" והחלק הראשון שייך לכלל ופרט של שמירת הגוף[ .בבלי שבועות לו,א] והמקלל עצמו וחבירו כו' .אמר רבי ינאי:

֣מ ֗אד ,כדרבי אבין אמר רבי אילעא ,דאמר :כל מקום שנאמר
מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך ְ
֣֩וּשׁ ֣֨
ר֣לָך ְ
ְ
ודברי הכל .עצמו ,דכתיב( :דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ
השמר פן ואל  -אינו אלא לא תעשה .ו(המקלל)חבירו ,דכתיב( :וי' קד' יט,יד ) ֹלא־תְׁ ק ֵ ֣לל ח ֵֵ֔רש.

המקור הבא חוזר על נושא הלימוד למקום אחר ,ושאר תוכנו שייך לכלל של שמירת הנפש (האמונה בה') [ילקוט שמעוני תורה פרשת

ר֣לָך ֣֩
ְ
ָך ֩ ,אמר ריש לקיש כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמר ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ
ר֣ל ֣
ְ
ואתחנן רמז תתכה] (דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ
֣מ ֗אד֣פֶּ ן־תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣אֶ ת־הַ ְדּבָ ִׁ֜רים ,וכדר' אבין א"ר אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה ,רבינא
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך ְ
ְ
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשָׁךִׁ֣֜ ,פֶּ ן־תּ ְשׁ ֨ ַכּח ,יכול אפילו
ָך ְ֩ ,
ר֣ל ֣
ְ
אמר עובר בשני לאוין ה ָשּׁ ֣מֶ ר ו-פֶּ ן ,רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשלשה לאוין ה ָשּׁ֣מֶ
מחמת אונסו ,תלמוד לומר וּפֶ ן־י ָ֨סוּרוּ֣מ ְלּ ָב ְ֣ב ָ֔ך֣במסירם בלבו הכתוב מדבר,

ָך כלל של שמירת הגוף.
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ֣֝
(דב' וא' ד,ט) ְ
ָך – קדמא ואזלא כעין כלל של שמירת הגוף והנפש (האמונה בה') ,ואין בכלל אלא מה שבפרט .הפרט בעל שני
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ֣֝
(דב' וא' ד,ט) ְ
֣מ ֗אד
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ְ
נושאים ,שמירת הגוף ְ
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך֣
ר֣לָך ְ
ְ
[בבלי שבועות לו,א] והמקלל עצמו וחבירו כו' .אמר רבי ינאי :ודברי הכל .עצמו ,דכתיב( :דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ

ְמ ֗אד  ,כדרבי אבין אמר רבי אילעא ,דאמר :כל מקום שנאמר השמר פן ואל  -אינו אלא לא

תעשה .ו(המקלל)חבירו ,דכתיב( :וי' קד' יט,יד)

ֹלא־תְׁ ק ֵ ֣לל ח ֵֵ֔רש.

[תורה תמימה (דב' וא' ד,ט) הערה טז]  ...והנה כתב המהרש"א כאן וז"ל ,האי קרא בשכחת התורה מיירי וכו' ולא איירו כלל הני קראי
בשמירת נפש אדם עצמו מסכנה ,עכ"ל .ולפי דבריו צ"ל דרק לדחויי בעלמא השיב החסיד לההגמון מה שהשיב ,אחרי דלא איירו כלל
בשמירת הגוף ,וכן מה דמרגלי בפומא דאינשי הפסוק (דב' וא' ד,טו) ְׁונִּשְׁמרְׁ ֥תם מ ְׁ֖אד לְׁנפְׁשתֵ יכ֑ם לכל ענין היזק גופני הוא לדברי
המהרש"א בטעות.
אבל לא כן מפורש דעת ה[-רמב"ם פי"א ה"ד מרוצח] וז"ל ,מ"ע להסיר כל מכשול שיש בו משום סכנת נפשות ולהשמר בדבר יפה
֣מ ֗אד ,עכ"ל .הרי מפרש לשונות הפסוקים האלה מפורש בשמירת הגוף.
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך ְ
ר֣לָך ְ
ְ
שּׁ֣מֶ
יפה שנאמר (דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָ֣
ויש ראיה לפי' זה ממ"ש ב[-שבועות ל"ו א'] דאסור לאדם לקלל עצמו [כלומר את גופו] וילפו זה מפסוק זה (דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ ר֣
֣מ ֗אד.
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך ְ
ְלָך ְ
וקרוב לומר שמפרשים חז"ל שיעור הכתובים האלה ע"ד הצווי בפרשת ק"ש השמרו לכם וגו' ומה שתפס שמירת הגוף בשם שמירת
הנפש לא קשה כלל ,דכך לשון התורה בכ"מ ,כמו טמא לנפש ,הנפש הנוגעת ,כי הצלת נפשי ממות ,המבקשים את נפשך והרבה
כהנה ,ויותר מזה מצינו ב[-תענית כ"ב ב'] א סור לאדם לסגף עצמו בתענית דכתיב ויהי האדם לנפש חיה ,נשמה שנתתי בך החייה ,הרי
דמביא ראיה לשמירת הגוף מלשון חיות הנפש ,וב [-ב"ק צ"א ב'] יליף דאסור לאדם לחבל עצמו מפסוק (בר' נח ט,ה) ו ְׁ֨אְך את־דִּ מְׁכ֤ם
לְׁנפְׁשֽתֵ יכם אדְׁ ֔רש ,ואף הכא כולל במצות אזהרת שמירת הנפש גם אזהרת שמירת הגוף ,ודו"ק:
[תורה תמימה (דב' וא' ד,ט) הערה יז] ועיין ב[-רמב"ם פכ"ו ה"ג מסנהדרין] ,המקלל עצמו לוקה כמו שקלל אחרים שנאמר (דב' ד,ט) ַ ֡רק֣
֣מ ֗אד ,עכ"ל .ויש להעיר לפי המבואר בדרשה בסמוך מ[-מנחות צ"ח ב'] דהשמר ושמור נפשך הן שני
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך ְ
ר֣לָך ְ
ְ
ה ָשּׁ֣מֶ
לאוין למה לא ילקה שמונים כאן ,וצ"ל דלענין מלקות כיון שהוכפלו בענין אחד נחשבין כחד ,ורק לענין תוקף האזהרה אמרו דעובר
משום שני לאוין ,וראיה לזה דבמקום שהדין שלוקה משום שני לאוין אמרו מפורש לוקה שתים לוקה שלש ,כנודע ,ועיין ב[-סה"מ
להרמב"ם בשורש התשיעי]:
[ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) עשין עשה א] אבל לק"מ (לא קשה מידי) דמלבד די"ל דקושטא דמילתא קאמר דלר"א
ָך ֩ ,גופי' שמעינן לאו במקלל עצמו .בלאו הכי י"ל דנקט הך טעמא
ר֣ל ֣
ְ
(ר'אבין) אר"א (אמר רבי אילעא) מקרא ד (-דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ֣מֶ
שוְׁא או (שמ' מש'
משום דאית בי' נפקותא לדינא לענין לחיובי בי' שתים אם היתרו בו משום (שמ' ית' כ,ז) ֹל֥ א תִּ ָׁ ֛שּׂא א ֵ
ֱֹלהיָך ל ָׁ ֑
ת־שֽם־ה֥ ' א ֖
ָך ֩ .וכההיא דירושלמי סופ"ג דשבועות שהבאתי לעיל עיין שם:
ר֣ל ֣
ְ
כג,א) ֹל֥ א תִּ ָׁ ֖שּׂא ֵ ֣שמע ָׁ ֑שוְׁא ומשום (דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ
[יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף יז עמוד ב] בית המרחץ לרחוץ בו לכבוד שבתות וימים טובים ולא עוד אלא שיש בו רפואה לגוף וחייב
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפשְׁ֣ ִָׁ֜ך֣וגו'.
ר֣לָך ְ
ְ
אדם להשתדל ברפואת עצמו כדי שיוכל לעסוק בתורה ובמצות ולעסוק בעבודת בוראו דכתיב ַ ֡רק֣ה ָשּׁ֣מֶ
ובית הכסא דצורך כל אדם הוא כדי שלא יצטרך להתרחק חוץ לעיר ויבא לידי סכנת חולי או לידי סכנת ליסטים.
(המהרש"א כתב שכתוב זה הוא בשמירה רוחנית ולא שמירת הגוף (עיין תורה תמימה הערה טז))  ,אבל יד רמ"ה לומד שזה גם שמירת
הגוף)
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

להסיר מכשול שעלול לגרום לפגיעה בגוף אדם

פל֣מ ֶ ָֽמּנּוּ׃
ָך֣כּי-י ֵ֥פּל֣הַ נּ ֶ֖
ית ָֽ
֣בּב ֔ ֶ
֤ים֣דּמים ְ
ָ
ה֣לגַגֶּ ָָֽ֑֖ך֣֣֣֣֣֣֣֣וְ ָֽלא-תָ שׂ
שׂיתָ ֣מַ ע ֶ ֲֶ֖ק ְ
֣בּ֣ית֣חָ ָ ֔דשׁ֣וְ עָ ֵ֥
ס֣כּי֣ת ְבנֶה ַ
֤
דברים כי תצא כב,ח:

[רמב"ם רוצח ושמירת הנפש פי"א,ה"ד] אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם וימות כגון שהיתה לו באר או
בור בחצירו בין שיש בהן מים בין שאין בהן מים חייב לעשות להן חוליה גבוהה עשרה טפחים או לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה
אדם וימות .וכן כל ג מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנ' (דב' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ ר֣
ים.
֤ים֣דּמ ֣
ָ
ָך ,ואם לא הסיר ,והניח המכשולות המביאין לידי סכנה ,ביטל מצות עשה ועבר על ָֽלא-תָ שׂ
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִׁ֣֜
ָך ְ֩ ,
ְל ֣
[שו"ע חו"מ הלכות שמירת נפש סי' תכז] מצות עשה להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות ועשיית מעקה לגגו ,ובו י' סעיפים.
[סעיף ז] ה] אחד הגג {י} ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשול בה אדם וימות ,כגון שהיתה לו באר (או בור) בחצירו ,בין שיש
בו מים בין שאין בו מים ,חייב לעשות חוליא גבוה י' טפחים ,או לעשות לה כיסוי ,כדי שלא יפול בה אדם וימות.
ִּשמר לְָׁך
[סעיף ח] וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות ,מצות עשה להסירו ול השמר ממנו ולהזהר בדבר יפה ,ו] שנאמר( :דב' וא' ד,ט) ה ָׁ ֣
֤ים֣דּמים֣.
ָ
ּוש ְׁ֨מר נ ְׁפשְָׁךַּ֜  .ז] ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה {יא} ועבר ב(-דב' תצא כב,ח) ְָֽלא-תָ שׂ
שָךַּ֜ מ ְׁ֗אד פן־ ִּתש ְׁ֨כח את־הדְׁ ב ִַָּּׁ֜רים אֲשר־רָׁ ֣אּו ע ֵ֗יניָך ּופן־י ָׁסּורּו ִּמל ָׁ ְׁ֣בב ְָׁ֔ך ֖כל י ְֵׁמ֣י חי֑יָך ְׁוהֹודע ְָׁׁת֥ם ְׁלבָׁנ֖יָך
ִּשמר לְָׁך ּוש ְׁ֨מר נ ְׁפ ְׁ
(דב' וא' ד,ט) ֡רק ה ָׁ ֣
ְׁו ִּלבְׁנֵ ֥י בָׁנ ֽיָך:
ִּשמר לְָׁך – מונח בתפקיד של תרסא וטעם תרסא בתפקיד מחיצה
(דב' ד,ט) ֡רק – פזר מעביר רעיון מהפסוק למקום אחר בתורה .כגון ה ָׁ ֣
ובתפקיד שיעור מחיצה י' טפחים למעקה וחולית הבור .כאשר נשתמש בשם הטעם תלישא במשמע של עקירה – הסרת המכשולות
שיש בהם סכנת נפשות.
(דב' וא' ד,ט) ֡רק – פזר מעביר רעיון מהפסוק למקום אחר בתורה[ .וחי בהם ,הרב ידידיה ברנסדורפר הי"ו ,התשנ"ו] ע' קלא – אין
מברכים על מעקה אלא אם כן עושה מצד חיוב ,ולא מצד מצות "השמר" – טט[ :בבלי מכות יג,ב] [בבלי שבועות ד,א][מנחות
לו,ב][זבחים קו,א] דאמר רבי אבין א"ר אילעי :כל מקום שנאמר השמר פן ואל  -אינו אלא לא תעשה .מוצע לומר כי טעם פזר
מלמד שאין מברכים על מצוות לא תעשה.
[סעיף ט] ח] {יב} הרבה דברים ח'} אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות ,וקצתם נתבארו בטור יו"ד סי' קט"ז ,ועוד יש דברים

אחרים ואלו הם :לא יניח פיו על הסילון המקלח וישתה ,ולא ישתה בלילה מהבארות ומהאגמים ,שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה.
הגה :וכבר כתבתי דברים אלו סימן קט"ז ביורה דעה וע"ש.

ָך – קדמא ואזלא כרמז ללימוד בכלל ופרט ,בנושא שמירת הגוף ולפי המפרשים נאמר בלשון של שמירת
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִׁ֣֜
(דב' וא' ד,ט) ְ
הנפש הכוונה לגוףְ .מ ֗אד –רביע רומז שבפרט יש ארבעה לימודים ,כפסק [רמב"ם פי"א ה"ד מרוצח] – (א) שמירת הגוף שלו ושל
אחרים מסכנה לפגיעה בגוף( ,ב) [תענית כ"ב ב'] אסור לאדם לסגף עצמו בתענית( ,ג) מלחבל בעצמו( ,ד) [שבועות ל"ו א'] דאסור

לאדם לקלל עצמו [כלומר את גופו]
(דב' וא' ד,ט) פֶּ ן־תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣אֶ ת־הַ ְדּבָ ִׁ֜רים כלל של שמירת הנפש (האמונה בה')[ .מהרש"א] להשמר משכחת התורה

ָך ֩ ,אמר ריש לקיש כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר
ר֣ל ֣
ְ
[ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן רמז תתכה] (דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ ֣מֶ
֣מ ֗אד֣פֶּ ן־תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣אֶ ת־הַ ְדּבָ ִׁ֜רים ,וכדר' אבין א"ר אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך ְ
ר֣לָך ְ
ְ
בלאו שנאמר ַ ֡רק֣ה ָשּׁ֣מֶ
וּשׁ ֨מר֣
ָך ְ֩ ,
ר֣ל ֣
ְ
אינו אלא לא תעשה ,רבינא אמר עובר בשני לאוין ה ָשּׁ֣מֶ ר ו-פֶּ ן ,רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשלשה לאוין ה ָשּׁ ֣מֶ
ָך֣במסירם בלבו הכתוב מדבר,
ָך ,פֶּ ן־תּ ְשׁ ֨ ַכּח ,יכול אפילו מחמת אונסו ,תלמוד לומר וּפֶ ן־יָס֨ וּרוּ֣מ ְלּ ָב ְ֣ב ֣֔
נ ְַפ ְשׁ ִׁ֣֜
[תורה תמימה] (דב' וא' ד,ט) פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣ -תנן ,ר' מאיר אומר ,כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו,
שנאמר ושמור נפשך מאוד פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣אֶ ת-הַ ְדּבָ ֝רים֣אֲשֶׁ רָ -רא֣ וּ֣עי ֶנ֗יָך֣יח) יכול אפילו תקפה עליו משנתו ,ת"ל ופן יסורו מלבבך ,הא
אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבויט) [אבות פ"ג מ"ח]:
֣מ ֗אד פן
֣֩וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשׁ ִָׁ֜ך ְ
ר֣לָך ְ
ְ
כּח֣ -אמר ריש לקיש ,כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו ,שנאמר (דב' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ֣מֶ
פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨ ַ
תשכח וגו'כ) ,רבינא אמר ,השמר ופן שני לאוין נינ הו ,רב נחמן בר יצחק אמר ,עובר בג' לאוין ,שנאמר השמר לך ושמור נפשך מאד פן
תשכח ,יכול אפילו מחמת אונסו ,ת"ל ופן יסורו מלבבך ,במסירם מלבו הכתוב מדברכא) [מנחות צ"ט ב']:
כּח֣אֶ ת-הַ ְדּבָ ֝רים֣אֲשֶׁ רָ -רא֣ וּ֣עי ֶנ֗יָך֣
אֲשֶׁ רָ -רא֣ וּ֣עי ֶנ֗יָך֣ -א"ר תנחום ,הסובר תלמודו לא במהרה הוא משכח ,מה טעם ,דכתיב פֶּ ן-תּ ְשׁ ַ֣֨
כב

) [ירושלמי ברכות פ"ה ה"א]:
ָך ֩ – מונח תלישא קטנה (=תרסא)
ר֣ל ֣
ְ
(דב' וא' ד,ט) ה ָשּׁ ֣מֶ
ָך ֣֩ ...פֶּ ן-תּ ְשׁ ֨ ַכּח֣אֶ ת-הַ ְדּבָ ֝רים֣כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמתתם תחשבו חכמים ונבונים ואם
ר֣ל ֣
ְ
[רש''י] (דב' וא' ד,ט) ַ ֡רק֣ה ָשּׁ֣מֶ
רק הוא לשון מיעוט ,והכא ממעט שלימוד זה הוא על (דב' וא' ד,ו)
תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים  ,ע"פ [שפת"ח] (דב' וא' ד,ט) ַ ֡
ם וגו'
֣י֣הוא֣חָ ְכמַ ְתכֶ ֣
כּ ֤
ָך ֩ – מונח תלישא-קטנה ,כעין שני תפקידי תלישא ,אחד מהם בתפקיד כעין מחיצה כאן העלם ידיעה ,עשוי לרמז
ר֣ל ֣
ְ
(דב' וא' ד,ט) ה ָשּׁ ֣מֶ
לפי' [כלי יקר]  -שכיחת משנתו ,הפרש בין שכח לזכר ( - ) = 328 - 227ק''א חזרות שלא ישכח תלמודו

ם֣לבָ נֶ ֶ֖יָך֣וסמיך ליה
תּ ְ
הוֹד ְע ָ ֵ֥
ם֣לבָ נֶ ֶ֖יָך  -אמר רבי יהושע בן לוי ,מניין לבעל קרי שאסור בדברי תורה ,שנאמר וְ ַ
תּ ְ
הוֹד ְע ָ ֵ֥
(דב' וא' ד,ט) וְ ַ
ב ,מה להלן טמא מסוים אסור אף כאן בעלי קריין אסורכג) [ברכות כ"א ב']:
֣בּחר ֣
ר֣עָמ ְדתָּ ֣ל ְפנ֨י֣ה֣ '֣אֱֹלהֶ יָך ְ
ִׁ֜ ַ
ֲשׁ
(דב' וא' ד,י) י֗ ֹום֣א ֨ ֶ

(הפניה של חיצי כהן) [בבלי ברכות כא,ב כב,א]  :ריב"ל דורש שתי דרשות אחת ללימוד תורה אחרי טבילת עזרא ,אחת שהמלמד את
בניו תורה הוא כמו שעמד בסיני .עיקר הלימוד ב(-דב' וא' ד,י)
וּשׁ ֨מר֣נ ְַפ ְשָׁךִׁ֣֜ ב 9-קבין
ָך ֩ – מונח תרסא ,אפשר כי אלו שיעורי טבילת עזרא לבריא  40סאה במקוה ,לחולה המרומז בְ -
ר֣ל ֣
ְ
ה ָשּׁ֣מֶ
שאובין .ההגבלה בלימוד תורה לעצמו ולבניו ולאחרים עשויה להיות רמוזה במרכא סלוק של וְ ל֣ ְבנֵ֥י֣בָ נֶ ָֽיָך – מרכא מרבה סלוק
מגביל ,בסה"כ רבוי הגבלות .
ב ,מה להלן (במתן
֣בּחר ֣
ר֣עָמ ְדתָּ ֣ל ְפנ֨י֣ה֣֣'֣אֱֹלהֶ יָך ְ
ַ֝
ֲשׁ
ם֣לבָ נֶ ֶ֖יָך  -וכתיב בתריה (דב' וא' ד,י) י֗ וֹם֣א ֨ ֶ
תּ ְ
הוֹד ְע ָ ֵ֥
[תורה תמימה] (דב' וא' ד,ט) וְ ַ

תורה בחורב) באימה וביראה וברתת ובזיעהכד) אף כאן (בלימוד התורה בכל יום) באימה וביראה וברתת ובזיעה
( ,דב' וא' ד,י) י֗ וֹם – רביע ,מה להלן במתן תורה במעמד הר סיני (א) באימה ([מתיבתא ע"פ אמרי נועם} יראה מגדולת ותפארת הקב"ה ) (ב)
וביראה (יראת העונש) (ג) וברתת (מפני הבושה) (ד) ובזיעה (מפני עשית המצוה בשלימות)
אף כאן (בלימוד התורה בכל יום) (א) באימה (ב) וביראה (ג) וברתת (ד) ובזיעה
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים אתחנן ג,כג (התשפ"א)
6.4
[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
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.
והנה לזה בא משה להתפלל ולהתחנן על אותו הדור של ינאי המלך שישתייר לנו שריד באותו הדור ,ורצה ליכנס לארץ ישראל ולהעביר
רעות האיש בליעל אליעזר בן פועירה ורעות יוחנן כהן גדול ,ורצה להעבירם מן העולם עם זכות של ארץ ישראל שיהיו לו כשיכנס לשם.
לכן פתח ואתחנן בנו"ן לבסוף ,ואמר (דב' וא' ג,כג) בָּ עֵ֥ת֣הַ ֶ֖הוא ,קרי ביו"ד וכתיב בוי"ו ,תצרף י"ו למלת ואתחנן ,הרי יוחנ"ן ,שרמז על
יוחנן כהן גדול ,ואיתא בפרק כיצד מברכין ([ברכות] דף מ"ח [ע"א]) ינאי מלכא ומלכתא כריכו ריפתא לא הוי להו גברא לברוכי (כי ינאי
המלך הרג חכמי התורה)
(שמות ד,ב) ו ֧יאמר אֵלָׁ ֛יו ה֖ ' מזה (כתיב) מה־ז֣ה (קרי) ְׁבי ָׁ֑דָך וי֖אמר מטֽה:
(דב' וא' ג,כג) בָּ עֵ֥ת֣הַ ֶ֖הוא – מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ע"פ [מגלה עמוקות פ' ואתחנן  -אופן קפב]
אפשר כאן לזמן רחוק בעת שיגזרו רעות האיש בליעל אליעזר בן פועירה ורעות יוחנן כהן גדול (ינאי המלך) וכנגדם (דב' וא' ו,ד) הֵ֥ '֣
ֱֹלהינוּ – מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,היינו רבוי אחדות ורחמי ה' יתברך.
א ֶ֖
ט"ו מנחם-אב התשע"ט הרב יז"ז פיש הי"ו.
֣את-גּ ְָד ְל ָ֔ך֣וְ אֶ ת-י ְָדָךֶ֖ ֣הַ חֲ ז ָ ָ֑קה֣ ֣
עַב ְדּ ָ֔ך ֶ֨
וֹת֣אתְ -
ֶ ָֽ
֣להַ ְרא֣
֣י֣ה'֣אַ ָתּ֤ה֣הַ חלּוֹתָ ְ
א דנָ ֗
כתוב (דב' וא' ג,כד) ֲ֣
עַב ְדָּך֣֔
וֹת֣אתְ -
ֶ ָֽ
֣להַ ְרא֣
תָך׃ .ומבאר רש"י לפי פשוטו אַ ָתּ֤ה֣הַ חלּוֹתָ ְ
ֵ֥ה֣כמַ ע ֲֶשֶׂ֖יָך֣וְ כגְ בוּר ֶ ָֽ
א ֲֶשׁ֤ר֣מי-אל֣בַּ שָּׁ ַמ֣ים֣וּבָ ָ֔א ֶרץ֣אֲשֶׁ רַ -יע ֲֶשׂ ְ
מלחמת סיחון ועוג .כדכתיב (דב' ב,לא) וי֤אמר ה' א ֵ֔לי ְׁר ֵ֗אה הֽחִּלתִּי ֵת֣ת ְׁלפ ָׁ֔ניָך .ידוע מהקדמונים שחילקו את טעמי התורה לחמש קבוצות
שלִּישִּים ,משרתים .וזקף קטן שייך לקבוצת המלכים .לפי זה נראה לבאר את טעמי הפסוק אַ ָתּ֤ה֣הַ חלּוֹתָ֣֣יש
שנִּיםָׁ ,
קיסרים ,מלכיםִּ ,מ ְׁ
֣את-גּ ְָד ְל ָ֔ך֣יש כאן פעמיים זקף קטן שמרמזים
עַב ְדּ ָ֔ך ֶ֨
וֹת֣אתְ -
ֶ ָֽ
טעם פשטא על הַ חלּוֹתָ ֣לרמז על פשוטו של מקרא כדברי רש"יְ ,להַ ְרא֣
על שני מלכים ,כדברי רש"י שהפסוק מרמז על הנצחון על שני המלכים סיחון ועוג .וכן מילים אלו נמצאים בין שני קיסרים שמרמזים על
סיחון ועוג .היינו בין סוף הפסוק הקודם לאתנחתא שבאה לאחריהם ,כי סוף פסוק ואתנחתא נקראים קיסרים.
ויש שמחלקים את החלוק של טעמי התורה לחמש קבוצות קיסרים ,מלכים ,שרים ,פקידים ,משרתים .ושמות אלו עולים יחד עם הכולל
בגימטריא  2345שזה סדר המספרים מ -2-ל 3ול 4-ו 5-לפי הסדר ,היינו הטעמים שהם החלק הגבוה ביותר של התורה בסדר הטנת"א
ר"ת ט'עמים נ'קודות ת'גים א'ותיות ,הם מחברים אותנו למספר  1שמסמל את הקב"ה יחידו של עולם .כי הם החלק הגבוה ביותר של
התורה שנוגע באחד ממש .והם נוגעים לפי הסדר של  5 4 3 2שמתחבר ל .1-טט :לפי הסדר מלמטה ללמעלה מ 5-ל 4-ל 3-ל 2-ל 1-או
לפי הסדר מלמעלה ללמטה מ 1-ל 2-ל 3-ל 4-ל. 5-
בר֣הַ זֶּ ָֽה:
ף֣דּבֵּ֥ר֣א ַלֵ֛י֣עֶֹ֖וד֣בַּ ָדּ ָ ֵ֥
ל־תֹּוסֶ ַ
֗
ב־לְך֣אַ
ָ֔
֣ר
֣ל ַמ ֣עַ נְ ֔ ֶכם֣וְ ֵ֥לא֣שָׁ ַמֶ֖ע֣א ָל ֑י֣וַיּ֨אמֶ ר֣ה֤ '֣אלַ י ַ
דברים ואתחנן ג,כו :וַיּ ְתעַ ֨בּר֣הֵ֥ '֣בּי ְ
֣ה֣בעינֶ ֑יָך֣
ה֣וּרא ְ
ְ
זְרחָ
ימנָה֣וּמ ָ ֶ֖
֣ה׀֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה֣וְ ָשֵׂ֥א֣עינֶ ֵ֛יָך֣יָ ֹ֧מָּ ה֣וְ צָ ֵ֛פנָה֣וְ ת ָ ֵ֥
דברים ואתחנן ג,כז :עֲל ֣
ֲבר֣אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ֥דּן֣הַ זֶּ ָֽה׃
כּיֵ֥ -לא֣תַ ע ֶ֖
(דב' וא' ג,כז) עֲל ֣ה׀ – פסק בתפקיד מידה י"א מל"ב מידות סדור שנחלק .קריאה עם פסק מצרפת את המלה (דב' וא' ג,כז) עֲל ֣ה׀ אל הכתוב
ף֣דּבֵּ֥ר֣א ַלֵ֛י֣עֶ֖ ֹוד֣בַּ ָדּ ָבֵ֥ר֣הַ זֶּ ָֽה( :דב' וא' ג,כז) עֲל ֣ה׀ כתב [תורת הפסק
ל־תֹּוסֶ ַ
֗
ב־לְך֣אַ
ָ֔
֣ר
לפניו כמוצג (דב' וא' ג,כו) ו ַ֨יּאמֶ ר֣ה֤ '֣אלַ י ַ
שׂא֣
הרב מוריסיאנו הי"ו] להיות תיבת "עלה" נמשך על דברי הפסוק שלפניו בו נאמר (דב' וא' ג,כו) ְל ַמ֣עַ נְ ֔ ֶכם֣שהראיה (דב' וא' ג,כז) וְ ָ ֵ֥
עינֶ ֵ֛יָך תהיה לטובתם של ישראל שארץ ישראל תהיה נוחה להכבש לפניהם .וטט מוסיף שהראיה הזו על א"י מתמידה ומסייעת לעם

ישראל ולא"י לעולם.
קריאה כאילו ללא פסק ומשמעה עלה בדילוג (או יראה בעיני משה כדילוג וללא טרחה) על רבוי מעלות (מדרגות) בהר לפסגה וזאת
הסקה הפוכה ממסקנת [יאר הפסיק הרב שפירא זצ"ל] שהפסק מלמד על הדילוג.
בהסבר זה רבוי מעלות (מדרגות) מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע ֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה בתפקיד לפחות ארבע ,כאן במשמעות הרבה.
֣ה׀֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה֣ אמר לו הקדוש ברוך הוא העליתיך יתר ממלאכי השרת
הסבר טט ע"פ [מדרש תנאים]  ...ד"א (דב' וא' ג,כז) עֲל ֣
שמלאכי השרת לא נתתי להם רשות אלא להיות עומדין לפני ולא נתתי להם רשות ישיבה שנ' (ישעיהו ו,ב) ְׁש ָׁר ִּ֨פים עמ ִּ ְׁ֤דים׀ מִּמעל ל֔ ֹו ובך
ְַׁארב ִּ ָׁ֣עים ֔ליְׁלָׁה:
ַארב ִָּׁע֥ים יֹום ו ְׁ
(משה) כתיב (דב' עקב ט,ט) ָׁו ֵא ֵ ֣שב ָׁב ָׁ֗הר ְׁ
(דב' וא' ג,כז) עֲל ֣ה׀ – פסק בתפקיד מידה י"א מל"ב מידות סדור שנחלק .קריאה ללא פסק מלמדת את הפשט ,לקראת מותו משה מצטוה
לעלות פעמים אחדות או רבות אל ֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה של הר בעל לפחות ארבעה שמות (ראה הסבר בפר' דברים ,דברים האזינו לב,מט),
֣ה׀֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה –מרמזת לעליות קודמות של משה אל ֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה
בהסקה מ[-מדרש תנאים] קריאה עם פסק (דב' וא' ג,כז) עֲל ֣
לשמוע את דבר ה' בהר סיני ,ורבוי העליות מרומז בתבנית הטעמים מונח רביע ֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה בתפקיד לפחות ארבע,
וע וד מרומז בפסק הבדל בין משה היושב לפני ה' ובין ישעיהו ו,ב) שְׁרָׁ ִּ֨פים עמ ִּ ְׁ֤דים׀ מִּמעל ֔לֹו  .ראה מסקנה מכך בהמשך.
זְרחָ ה מכאן אמרו העומדין בחוצה לארץ הופכין פניהם
ימנָה֣וּמ ָ ֶ֖
המשך [מדרש תנאים] ( ...דב' וא' ג,כז) וְ ָשֵׂ֥א֣עינֶ ֵ֛יָך֣יָ ֹ֧מָּ ה֣וְ צָ ֵ֛פנָה֣וְ ת ָ ֵ֥
ַארצָׁם :העומדין בארץ ישראל הופכין פניהם כנגד בית המקדש
כנגד ארץ ישראל ומתפללין שנ' (מ"א ח,מח) וְׁהִּ ֽתְׁ פֽלְׁל֣ ּו א ֵ֗ליָך ד֤רְך ְׁ
ומתפללים שנ' (מ"א ח,לה) וְׁהִּ ֽתְׁ פֽל ְׁ֞לּו אל־המ ָׁ֤קֹום הזה (עיין שם ל"ח ומ"ב) (טט( :דברי הימים ב ו,לב) וְׁג֣ם אל־הנָׁכ ְִּׁ֗רי  ...וְׁהִּ ֽ ְׁתפלְׁל֖ ּו אל־ה ֥בי ִּת הז ֽה:
(מ"א ח,מא) וְׁגם אל־הנָׁכ ְִּׁ֔רי ( ...מ"א ח,מב) ּובָׁ ֥א ְׁו ִּה ְׁתפ ֵל֖ל אל־ה ֥בי ִּת הז ֽה : ) :העומדין בבית המקדש מכוונין את לבם כנגד בית קדש הקדשים
ומתפללין שנ' (מ"א ח,לה) וְׁהִּ ֽתְׁ פֽל ְׁ֞לּו אל־ה ָׁמ ֤קֹום הזה נמצאו העומדין בצפון הופכין פניהם לדרום בדרום הופכין פניהם לצפון במזרח
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הופכין פניהם למערב במערב הופכין פניהם למזרח נמצאו כל ישראל מתפללין למקום אחד .סומא ומי שאינו יכול לכווין את הרוחות
ל־ה' אלהיהם:
יכוין את לבו כנגד אביו שבשמים שנ' (מ"א ח,מד) ְׁוהִּתְׁ פ ֽ ְׁלל֣ ּו א ֗
[רמב"ם הל' תפילה ונשיאת כפים פ"ה,ה"ג] נכח המקדש כיצד היה עומד בחוצה לארץ מחזיר פניו נכח ארץ ישראל ומתפלל ,היה
עומד בארץ מכוין את פניו כנגד ירושלים ,היה עומד בירושלים מכוין פניו כנגד המקדש ,היה עומד במקדש מכוין פניו כנגד בית קדש
הקדשים  ,סומא ומי שלא יכול לכוין את הרוחות * והמהלך בספינה יכוין את לבו כנגד השכינה ויתפלל.
[כסף משנה שם]  ...ודע שה"ר יונה ז"ל מפרש דכי תני יכוין כנגד א"י לא כנגד א"י בלבד אלא כנגד א"י וירושלים וכנגד בית המקדש
וכנגד בית קדשי הקדשים וכשהוא בירושלים א"צ לכוין כנגד ירושלים שהרי עומד בתוכה אלא כנגד בהמ"ק וכנגד בית קדשי הקדשים:
ְרחָ ה – מרכא תביר דרגא תביר מרכא טפחא ,אפשר כי פעם יחידה בתורה
ימנָה֣וּמז ָ ֶ֖
שׂא֣עינֶ ֵ֛יָך֣יָ ֹ֧מָּ ה֣וְ צָ ֵ֛פנָה֣וְ ת ָ ֵ֥
(דב' וא' ג,כז) וְ ָ ֵ֥
ימָ֣נה֣וּמז ָ ְֶ֖ר ָחה – מרכא תביר בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם בקשר
ָה֣ות ָ ֵ֥
ה֣וצָ ֵ֛פנ ְ
שׂא֣עינֶ ֵ֛יָך֣יָ ָֹ֧מּ ְ
(דב' וא' ג,כז) וְ ָ ֵ֥
לנושא או להלכה .הנושא הוא כיוון תפילת ישראל אל ה' בכלל ,סומא בפרט ,נכרי ,השוני של כיוון המתפלל לפי מיקומו ביחס לבית המקדש.
זְרחָ ה – דרגא תביר מרכא טפחא ,שני לימודים בתבנית טעמים זאת
ימנָה֣וּמ֣ ָ ֶ֖
(דב' וא' ג,כז) יָ ֹ֧מָּ ה֣וְ צָ ֵ֛פנָה֣וְ ת ָ ֵ֥
(לימוד א) דרגא תביר מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ,העשויה להתרחב ,ושעל כל אחד מהם חל אותו ענין
או הלכה (א) המאחד בין כל המתפללים נמצאו כל ישראל מתפללין למקום אחד.
ְרחָ ה – תביר מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים ,הקשורים לנושא ,העשויה להתרחב ,ושעל
ימנָה֣וּמז ָ ֶ֖
(לימוד ב) וְ צָ֣ ֵ֛פנָה֣וְ ת ָ ֵ֥
חלקם לא חל ענין או הלכה (ב) .סומא ומי שאינו יכול לכווין את הרוחות יכוין את לבו כנגד אביו שבשמים שנ' (מ"א ח,מד)
ְׁו ִּה ְׁתפֽלְׁל֣ ּו אל־ה֗ ' אלהיהם :וזה גם חל על מי שאינו יודע את רוחות השמים במקומו ויחס מקומו אל בית המקדש ,וגם חל על מי שנמצא
במצבים המוגדרים ב[-רמב"ם הל' תפילה ונשיאת כפים פ"ה,ה"א – ה"ב].
אחרי שהסברנו את כיוון פני ולב המתפלל לא"י ירושלים ובית המקדש ,מוצע לומר כי ההתחלה של [מדרש תנאים] זה גם היא קשורה
לכיוון בתפילה[ .בבלי שבת פח,ב] אמר לפניו :רבונו של עולם ,מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם - .אמר לו :אחוז בכסא
ְַׁאח֥ז ְׁפנֵי־כ ֵ ִּּ֑סה פרְׁ ֵ ֖שז ע ָָׁׁל֣יו ֲענָׁנֹֽו :המלאכים ניסו למנוע ממשה רבינו להגיע לקרבה אל ה' .וה'
כבודי ,וחזור להן תשובה ,שנאמר (איוב כו,ט) מ ֵ
ַארב ִָּׁע֥ים
ציווה עליו לאחוז בקצה כסא הכבוד ,היינו משה רבינו היה בסביבה שהקשתה לכוין דעתו .משה מספר (דב' עקב ט,ט) ָׁו ֵא ֵ ֣שב ָׁב ָׁ֗הר ְׁ
ְַׁארב ִּ ָׁ֣עים ֔ליְׁלָׁה :מכאן נעבור אל [רמב"ם הל' תפילה ונשיאת כפים פ"ה,ה"א] שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן ולעשותן,
יֹום ו ְׁ

ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותן אין מעכבין ,ואלו הן :עמידה ,ונוכח המקדש ,ותקון הגוף ,ותקון המלבושים ,ותקון
המקום ,והשויית הקול ,והכריעה ,והשתחויה[ .הלכה ב] עמידה כיצד אין מתפלל אלא מעומד ,א היה יושב בספינה או בעגלה אם
יכול לעמוד יעמוד ,ואם לאו ישב במקומו ויתפלל ,חולה מתפלל אפילו שוכב על צדו והוא שיכול לכוין את דעתו ,וכן הצמא והרעב
הרי הן בכלל חולים אם יש בו יכולת לכוין ב את דעתו יתפלל ואם לאו אל יתפלל עד שיאכל וישתה ,היה רוכב על הבהמה אף על פי
שיש לו מי שיאחז ג בהמתו לא ירד אלא ישב במקומו ויתפלל כדי שתהא דעתו מיושבת עליו.
מפני שלמדנו מ[-מדרש תנאים] זה על דפוס תפלה מכל מקום בעולם לכיוון קדש הקדשים ולו במחשבה נראה שפתיחת הפסוק מרמזת
֣ה׀֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה – במידות גימטריה וגורעין ומוסיפין כתוב כאן "על דְׁ ֻפס תפלה"
לכך( :דב' וא' ג,כז) עֲל ֣
ד  +פס = ְׁד ֻפס
 = 104 = 105 - 1על  +ד,
 = 515 = 1 + 13 + 501תפלה
 501 105פס 13 +
אפשר כי שמונה הדברים של דפוס תפלה שמנה [רמב"ם הל' תפילה ונשיאת כפים פ"ה,ה"א] והקלות ב[-ה"ב] מרומזים בתבנית הטעמים
ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה מונח רביע בתפקיד 4 * 2
של ֣֣
֣ה֣בעינֶ ֑יָך֣ אמר לו הקדוש ברוך הוא אברהם אמרתי לו (בראש' י"ג י"ז) קום התהלך בארץ
וּרא ְ
המשך [מדרש תנאים] ( ...דב' וא' ג,כז) ְ
֣ה֣בעינֶ ֑יָך :ר' חנינה בן יעקב אומר חביבה ראייתו של אברהם אבינו יתר מראייתו של משה
וּרא ְ
לארכה ולרחבה אבל אתה (דב' וא' ג,כז)֣ ְ
שאברהם לא ליבטוהו ומשה ליבטוהו (הטריחו) באברהם נאמר (בראש' י"ג י"ד) שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם ובמשה
֣ה֣בעינֶ ֑יָך מושלו מלה"ד למלך בשר ודם שגזר על
וּרא ְ
֣ה׀֣ראשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֗ה֣וְ ָשֵׂ֥א֣עינֶ ֵ֛יָך֣עלה והבט וראה :ד"א (דב' וא' ג,כז)֣ ְ
הוא אומר עֲל ֣

בנו שלא יכנס לבית לינה שלו נכנס לפתח פלטרין שלו משכו ודבר עמו נכנס לפתח טרקלין שלו משכו ודבר עמו כיון שבא ליכנס
לקיטון אמר לו מיכן ואלך את אסור כך אמר משה לפני המקום כל עצמי (אינו) [איני] משוך מארץ ישראל אלא מלוא הירדן הזה מלא
֣ה֣בעינֶ ֑יָך כּיֵ֥ -לא֣תַ ע ֲֶ֖בר֣אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ֥דּן֣הַ זֶּ ָֽה כיון שבקש כל אותן בקשות ותחנות אמר
וּרא ְ
חבל של חמשים אמה אמר לו (דב' וא' ג,כז)֣ ְ
רבון העולמים גזרת גזירה עלי שלא אכנס לה מלך שנ' (במדבר כ' י"ב) לכן לא תביא את הקהל הזה אכנס לה הדיוט אמר לו אין המלך
נכנס כהדיוט אמר לפניו רבונו של עולם כלום נגזרה גזרה אלא שלא אכנס לה [לא] מלך ולא הדיוט אכנס לה במחילה של קסריון
שתחת פומיוס אמר לו (דב' ל"ד ד') ושמה לא (תבא) [תעבר] אמר לפניו רבוני נגזרה גזרה שלא אכנס לה לא מלך ולא הדיוט ולא
במחילה של קסריון שתחת פומיוס אם אמות יעברו עצמתי את הירדן אמר לו כּיֵ֥ -לא֣תַ ע ֲֶ֖בר֣אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ֥דּן֣הַ זֶּ ָֽה [ר"ש בן יוחי אומר אינו
צריך והלא כבר נאמר (דב' ד' כ"ב) כי אנכי מת בארץ הזאת ואינני עובר את הירדן] וכי מת יכול לעבור אלא כך אמר לו אף עצמותיך
לא יעברו את הירדן:
[דברים רבה (וילנא) ואתחנן פרשה ב סימן ט] (דב' וא' ג,כז) כּיֵ֥ -לא֣תַ ע ֲֶ֖בר֣אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ֥דּן֣הַ זֶּ ָֽה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אם
אתה נקבר כאן אצלן בזכותך הן באין עמך א"ר לוי למה"ד לאחד שנתפזרו מעותיו במקום אפילה אמר אם אומר אני האירו לי שאקבץ מעותי
אין בריה משגחת עלי מה עשה נטל זהוב אחד והשליך בתוכם והתחיל צווח ואומר האירו לי זהוב אחד היה לי ונפל ממני כאן והאירו לו מה עשה
משנטל את הזהוב אמר להן בחייכם המתינו לי שאלקט את המעות וליקטן בזכות הזהוב נתלקטו המעות כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה
אם נקבר אתה אצלם במדבר הן באים בזכותך ואת בא בראשם שנאמר (דברים לג) וירא ראשית לו וגו' ויתא ראשי עם.
(דב' וא' ג,כז) כּיֵ֥ -לא֣ ַתע ֲֶ֖בר – מקף כבורר למשה בין שהוא יעבור ומתי המדבר לא יעברו ובין שהוא לא יעבור ובזכות כך הוא יעבור
בראש מתי המדבר
(דב' וא' ג,כז) כּיֵ֥ -לא֣תַ ע ֲֶ֖בר– מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטם העשויה להתרחב ,עכשיו משה לא עובר ,אבל בזכות ההמתנה הוא
יעבור בראש מתי המדבר
(דב' וא' ג,כז) אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ֥דּן֣הַ זֶּ ָֽה – מקף כבורר בין סברה כי הירדן רחב מאד ולכן משה לא עובר ובין המציאות [מדרש תנאים] מלוא
הירדן הזה מלא חבל של חמשים אמה ,שמשה בעל יכולת לדלגו( .דב' וא' ג,כז) אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵ֥דּן֣הַ זֶּ ָֽה – מרכא מרבה ,סלוק מגביל ,בסה"כ
רבוי הגבלות( .דב' וא' ג,כז) אֶ תַ -היּ ְַר ֵ֥דּן֣הַ זֶּ ָֽה – סלוק (א) מגביל משה כמלך מלהכנס כהדיוט לארץ-ישראל ,מגביל משה כהדיוט מלהכנס
לא"י ,מגביל משה מלהכנס במחילה של קסריון שתחת פומיוס (אפשר כמחילת קיסר תחת מעין דן במקורות הירדן) ,מגביל משה
שיעברו עצמותיו (לעומת עצמות כל ראשי השבטים בני יעקב שהוצאו ממצרים והגיעו לקבורה בא"י.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים עקב ז,יב (התש"פ)

6.5

י֣מצַ וְּ ָךֶ֖ ֣הַ יּ֑וֹם ֣
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָ֔וה֣א ֲֶשֵׁ֛ר֣אָ נ ֵ֥כ ְ
דברים עקב יא,חְ :
ה֣לר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ ֣
ְ
ים֣שֶׁ֖מָּ
ָ
ְל ַמ ֣עַ ן֣תֶּ חֶ זְק֗ וּ֣וּבָ אתֶ ם֣ויר ְשׁ ֶתּ֣ם֣אֶ ת-הָ ָ֔א ֶרץ֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣אַ ֶתֵּ֛ם֣ע ְב ֵ֥ר
ם֣וּלז ְַרעָ ֑ם֣ ֣
ְ
ה
תת֣לָ ֶ ֶ֖
יכֵ֛ם֣לָ ֵ֥
וּל ֨ ַמעַ ן֣תַּ א ֲ֤ריכוּ֣יָמים֣עַ לָ -ה֣א ֲָד ֔ ָמה֣אֲשֶׁ ר ֣֩נ ְשׁ ַ֨בּע֣הֹ֧ '֣לַ אֲבת ֶ
דברים עקב יא,טְ :
בשׁ׃֣ס ֣
ֶ֖ב֣וּד ָ ָֽ
ָבת֣חָ ָל ְ
ֶא ֵֶ֛רץ֣ז ַ ֵ֥
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה ?
מה כוונת הכתוב (דב' עקב יא,ח) ְ
י֣מצַ וְּ ָךֶ֖ ֣הַ יּ֑וֹם֣ ְל ַמ ֣עַ ן֣תֶּ חֶ זְ ֗קוּ .הכוונה בזה לשלול דעת
צ ָו֔ה֣א ֲֶשֵׁ֛ר֣אָ נ ֵ֥כ ְ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְ
לכתוב זה מפרש [אור החיים] (דב' עקב יא,ח) ְ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣
אומרים לחדול מעסק התורה ,משום מלחמת הארץ שצריך חוזק .והתורה נקראת תושיה (בבלי סנהדרין כו ב) לזה אמר (יא,ח) ְ
אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה ,וכבר כתבתי למעלה שמאמר כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה ירצה אל עסק התורה ויחד לה שמירה ליתן לאו על ביטולה .וגמר אומר
ש ָׁי֑ה ֲא ִּנ֥י ֝ ִּבי ָׁ֗נה ִּל֣י
לְ -ל ַמ ֣עַ ן֣תֶּ חֶ זְ ֗קוּ ,פירוש שאדרבה נותנת לו כח וגבורה להתחזק במלחמת ה' וכן הוא אומר (משלי ח,יד) לִּ ֽי־ ָ֭ ֵעצָׁה וְׁתּו ִּ

ְׁבּורה:
ג ָׁ ֽ
ב[-ספרי] ובמדרשי אגדה אין התיחסות ישירה לכתוב זה .אבל [ספרי דב' עקב פיסקא מח] מבאר כתוב דומה (דב' עקב יא,כב) כּי ֣֩
אם־שָׁ ֨מר֣תּ ְשׁ ְמ ִׁ֜רוּן֣אֶ ת־כָּ ל־הַ מּ ְצוָ ֣ה֣הַ ֗זּאת֣א ֲ֧שר ָאנ ִּכ֛י מְׁצּו֥ה אתְׁ כ֖ם לעֲש ָׁ ֑תּה לְַׁא ֲה ֞ ָׁבה את־ ה֧ ' אֱֹלהֵיכ֛ם לָׁל֥כת ְׁבכָׁל־דְׁ ָׁר ָׁכ֖יו ּולְׁדָׁ ְׁבקָׁה־בֹֽו,:

למה נאמר לפי שנאמר (דב' עקב יא,יג) ְׁו ָׁה ָׁ֗יה אִּם־ש ָׁ֤מע תִּ ְׁשמְׁעּו אל־ ִּמצ ְֹׁ֔ותי שומע אני כיון ששמע אדם דברי תורה ישב לו ולא ישנה תלמוד
לומר (דב' עקב' יא,כב) כּי ֣֩אם־שָׁ ֨מר֣תּ ְשׁ ְמ ִׁ֜רוּן֣מגיד שכשם שאדם צריך להזהר בסלעו (מטבע שקל קדש) שלא תאבד כך צריך להזהר
בתלמודו שלא יאבד וכן הוא אומר (משלי ב,ד) אִּם־תְׁ ב ְׁק ֥שנ ָׁה כ ָׁכ֑סף מה כסף קשה לקנותו כך דברי תורה קשים לקנותם או מה כסף קשה
ְׁכֹוכ֑ית ּותְׁ ֖מ ָּׁור ָׁ ֣תּה ְׁכלִּי־פָׁ ֽז :קשים לקנותם
ל(אדם המ)אבדו כך דברי תורה קשים ל(אדם המ)אבדם תלמוד לומר (איוב כח,יז) ֹלא־יע ְׁר ֣כנָׁה ָ֭ז ָׁהָׁב ּוז ִּ
כזהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית,
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים בפשט
(דב' עקב יא,ח) ְ
ם – פשטא בתפקיד של אחד שמירה אחידה של הַ מּ ְצ ָו֔ה היא
וּשׁמַ ְרתֶּ ֣
הכתוב .הסבר ראשון( :לימוד א מזקף-קטן) (דב' עקב יא,ח) ְ
התורה ,יש לשמור כל המצוות ולא שחלק לשמור וחלק לא לשמור.
ם – פשטא בתפקיד אחד ליתן (במנין מצוות לא תעשה) לאו על ביטולה.
וּשׁמַ ְרתֶּ ֣
ולפי [אור החיים] (דב' עקב יא,ח) ְ
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה בלשון יחיד זה לימוד התורה וחזרה על הלימוד.
עד כאן למדנו כי (דב' עקב יא,ח) ְ
(לימוד ב מזקף-קטן)
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה – מקף מקף בתפקיד (א) לרמז על דבר בעל שלושה חלקים ,אפשר שאלו תורה נביאים
(דב' עקב יא,ח) ְ
כתובים .כי בתורה שבעל-פה מתיחסים ללימודים מנביאים וכתובים כאל דברי תורה.
וכיון שיש עוד כתוב כזה ב(-דב' עקב יא,כב) כּי ֣֩אם־שָׁ ֨מר֣תּ ְשׁ ְמ ִׁ֜רוּן֣אֶ ת־כָּ ל־הַ מּ ְצוָ ֣ה֣ ַה ֗זּאת֣מוצע לומר כי מקף מקף בתפקיד (ב) לרמז על
דבר בעל שלושה חלקים ,אלו מצוות דרבנן .התורה מכילה תרי"ג מצוות והתורה שבעל-פה מרבה עליהם מצוות רבות מרבנן (א)
המבררות כיצד מקיימים את תרי"ג המצוות( ,ב) גדרות מרבנן להרחיק מהלא תעשה (ג) והנהגות למצוות העשה.
ע"פ [אור החיים] מאמר כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה ירצה אל עסק התורה היינו מרבה כל עיסוק המסייע ללימוד התורה .היות וזה לא רק לימוד
ישיר לכן מתאימה לכך מלת אֶ ת שגם מלמדת על ענין לא ישיר .אפשר שיש ללמוד שטעם מקף שבין אֶ ת-כָּ ל כבורר בין חיוב שמירת
עסק התורה בנוסף ללימוד ולקיום התורה ובין חיוב הלימוד וקיום התורה .בפועל יש העוסקים ומקיימים ולומדים קצת ויש הלומדים
ומקיימים וכמעט שלא מעורבים בסיוע.
(יא,ח) כָּ ל -מקף בתפקיד (ג) בורר בין לימוד כל ענפי התורה ע"י כל יחיד ובין לימוד של התורה שבכתב וחלק מענפי התורה שבעל-
פה .כך שהלימוד מתחלק בין כל הלומדים( .יא,ח) כָּ ל -מקף בתפקיד (ד) בורר בין קיום כל המצוות ובין קיום חלק מהמצוות ולימוד
על המצוות האחרות .כי יש מצוות ששיכות רק לכהנים ,רק ללוים ,רק לאנשים ,רק לנשים,
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,פשטא מרמז ששני הלימודים בפשט הכתוב.
(דב' עקב יא,ח) ְ
הסבר שני[ :ספרי דב' עקב פיסקא מח] מבאר כתוב דומה (דב' עקב יא,כב) כּי ֣֩אם־שָׁ ֨מר֣תּ ְשׁ ְמ ִׁ֜רוּן֣אֶ ת־כָּ ל־הַ מּ ְצוָ ֣ה֣הַ ֗זּאת שזה לימוד
התורה בהתמדה.
על תלמוד תורה נאמר ב[-משנה פאה פ"א,מ"א] [*] אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד

תורה .אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין
אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד כולם:

על הפסוקים (דברים עקב יא,ח-ט) פירש [רמב"ן] (דב' עקב יא,י) ופשוטו של
ֶ֖ב֣וּד ָ ָֽבשׁ׃֣כי ה' יתן מטר ארצכם בעתו והארץ תתן יבולה,
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה  ...וירשתם (דב' עקב יא,ט) ֶא ֵֶ֛רץ֣ז ַָבֵ֥ת֣חָ ָל ְ
ְ
ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה,
וּשׁמַ ְרתֶּ ֣
היינו הפסוקים (דברים עקב יא,ח -ט) מקשרים בין לימוד מתמיד של התורה ושמירתה כנאמר (דב' עקב יא,ח) ְ
ובזכות כך נוחלים הארץ ,ואריכות ימים .
ויש להקשות על על הפסוקים (דברים עקב יא,ח-ט) ועל [משנה פאה פ"א,מ"א] מהמשנה הבאה [מתני' קידושין פ"א,מ"י] .כל העושה
מקרא בדרך האזהרות נאמר ,שאמר להם (דב' עקב יא,ח)

וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת -כָּ ל -הַ מּצְ֣ ָו֔ה ) מטיבין לו ,ומאריכין לו ימיו ,ונוחל את הארץ ,וכל
מצוה אחת – (בזכות קיום מצוה אחת ולא בזכות (דב' עקב יא,ח) ְ
שאינו עושה מצוה אחת  -אין מטיבין לו ,ואין מאריכין לו ימיו ,ואינו נוחל את הארץ.

ה[-רמב"ם פיהמ"ש קידושין פ"א,מ"י] ביאר כי העושה מצוה אחת יתירה על זכויותיו כשהם שקולים כנגד עוונותיו ,מיטיבין לו ומאריכין
ימיו בעולם הבא ,ונוחל את ארץ החיים בעולם הבא .לכן לכאורה אין קשר לפסוקים (דברים עקב יא,ח-ט) שנושאם התמדה בלימוד
התורה ושמירת מצוותיה ובזכות זאת נוחלים ארץ-ישראל ,ואריכות ימים בארץ-ישראל כשבועת ה' לאבות.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

הגמרא מקשה על המשנה כיצד מצוה אחת מספקת כאשר נאמר ב–[משנה פאה פ"א] תלמוד תורה כנגד כולם[ .בבלי קידושין לט,ב] גמ'

ורמינהי (משליכים קושיה על הנאמר במשנה [קידושין פ"א,מ"י]) ממשנה ב[ :-מסכת פאה פ"א] אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה
והקרן קיימת לו לעולם הבא ,אלו הן :כבוד אב ואם ,וגמילות חסדים ,והכנסת אורחים ,והבאת שלום בין אדם לחבירו ,ותלמוד תורה
כנגד כולם! אמר רב יהודה ,הכי קאמר :כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו (כשהן שקולות לעוונותיו ) -מטיבים לו (תוספות בעולם
הזה ונפרעים ממנו עונותיו וזהו תיקון יום טוב לו לעולם הבא) ,ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה .מכלל ,דהנך אפילו בחדא נמי? אמר
רב שמעיה :לומר ,שאם היתה שקולה  -מכרעת.
[רש"י בבלי קידושין לט,ב] לומר שאם היתה שקולה מכרעת  -הא דקתני [מסכת פאה פ"א] אלו דברים במחצה עונות ומחצה זכיות
קאמר ויש במחצה זכיות אחת מאלו (שבמשנה פאה פ"א) מכרעת את הכף כאילו הוי רובא זכיות ואינו צריך למצוה יתירה דמתני' וכי
לית ליה בה חדא מהני (שבמשנה פאה פ"א,מ"א) צריך למצוה יתירה.
[תוספות] שאם היתה שקולה (הזכות כנגד החיוב ,המצוה הנוספת) מכרעת – ואם תאמר בלאו הכי נמי אמרי' במסכת ר"ה (דף יז).
ד(הקב"ה)רב חסד מטה כלפי חסד כשהן שקולין (הזכויות כנגד החיובים ,והמטה חסד מזכה אותו אדם גם בלי המצוה הנוספת) וי"ל
דבשאר מצות כשמעשיו שקולים הוי כבינוני אבל בהני (הנמנים במסכת פאה פ"א,מ"א) חשיב צדיק גמור.
ותלמוד תורה [רמב"ם תלמוד תורה פ"ג ,ה"ג] אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה כנגד
כל המצות כולן שהתלמוד מביא לידי מעשה ,לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום.
[שו"ע יו"ד הלכות תלמוד תורה סי' רמו ,סי"ח] מה] תלמוד תורה (=ת"ת) יא'} שקול כנגד כל המצות .יח מו] היה לפניו עשיית
מצוה ות"ת ,אם אפשר למצוה להעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמוד ו ,ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו.
לומר [רמב"ם תשובה פ"ג ,ה"ב] אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו שנאמר על רוב עונך ,וכן מדינה שעונותיה
מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו' ,וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן מיד הן
נשחתין שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם ,ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם ,יש זכות שהיא כנגד כמה עונות
שנאמר יען נמצא בו דבר טוב ,ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה ,ואין שוקלין אלא בדעתו של אל
דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות/ .השגת הראב"ד /אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו .א"א לא כמו
שהוא סובר שכשאמרו רשעים נחתמין לאלתר למיתה שמיד מתים ,ואינו כן כי יש רשעים חיים הרבה אלא נחתמין לאלתר שלא ימלאו ימיהם שני
הדור שנגזרו עליו ,ועיקר דבר זה ביבמות (נ').

וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים,
סיכום להסבר שני ל(-דב' עקב יא,ח) ְ
(לימוד א) התמדה בלימוד התורה מזכה לנחילת ארץ ישראל ולאריכות ימים עליה וכנראה שכל שכן לחיי העולם הבא בארץ החיים
העליונה( .לימוד ב) [בבלי קידושין לט,ב] לרב יהודה הבינוני המקיים מצוה יתירה על זכויותיו כשהן שקולות לעוונותיו דומה כמי
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה אף על פי שלא למד את כל התורה ו/או לא התמיד בלימוד
שמקיים כל התורה כולה כעין (דב' עקב יא,ח) ְ
התורה .עשיית מצווה מכרעת את הכף לזכות כדי שיטיבו לו ויאריכו ימיו בעולם הבא וינחל את ארץ החיים בעולם הבא.
היות ועסקנו עד כאן בנושא של מצוה אחת ששקולה כנגד כל התורה נציג מצוות נוספות שנאמר עליהן ששקולות לכל התורה כולה
וּשׁמַ ְרתֶּ ם֣אֶ ת-כָּ ל-הַ מּ ְצ ָו֔ה מכיל רמז בטעמיו
(בעזרת ר' פ"מ טייטלבוים הי"ו) .ואפשר כי הפסוק שנעזרנו בו להסביר את (דב' עקב יא,ח) ְ
במלים "את-כל-המצוה הזאת".
(דב' עקב יא,כב) כּי ֣֩אם־שָׁ ֨מר֣תּ ְשׁ ְמ ִׁ֜רוּן֣אֶ ת־כָּ ל־הַ מּ ְצוָ ֣ה֣הַ ֗זּאת – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ,מצאנו שבנוסף לתלמוד תורה
שהוא השורש לכנגד כל המצוות ,י ש עוד חמש מצוות שהם ענפים ראשונים ,שנאמר עליהם שהן שקולות לכל התורה כולה.
בתורה יש חמשה פסוקים "ויאמר ה' אל-משה לאמר" באותם טעמים ואותו ניקוד .ומצאנו שהם פותחים נושא שעליו נאמר שזו מצוה
שקיומה שקול לקיום כל התורה כולה .כגון הנאמר "הריני מקיים מצות  ...כאילו קיימתי כל תרי"ג מצוות התלויים בה"
אמר :שבח שמירת שבת שהיא אות לחידוש הבריאה ,דוחה בנין המשכן ,ואחריו שבירת
שמות תשא לא,יב :וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
הלוחות ,שהוא שבח למשה .ונאמר בזוהר [פירוש הסולם לזוהר  -שמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו (א) אות
תסה] בגיני כך שקיל וכו' :משום זה שקולה שבת כנגד התורה ,וכל השומר שבת כאלו שמר התורה כולה .וכתוב ,אשרי אנוש יעשה זאת
ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע .נשמע ,שמי ששומר שבת כמי ששומר התורה כולה.
אמר :חנוכת המשכן ,שבח לנשיאים שהביאו קרבנותיהם מעצמם ,מעצת נשיא שבט יששכר,
שׁה֣לּ ָֽ
במדבר נשא ז,ד :וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶ ֵ֥
שמירת קיום ברית מילה י"ג פעם מוזכר ברית מילה בתורה מביא להשראת השכינה במשכן
[פירוש הסולם לזוהר  -ויקרא פרשת ויקרא מאמר ולא שקרנו בבריתך אות רטו] ולא שקרנו בבריתך :כי כל מי שמשקר באות ברית
קדש הזה שרשום בו ,הוא כאלו משקר בשמו של המלך ,משום ששמו של המלך רשום באדם ,בברית מילה ....וע"כ התורה נאחזת בזה,
בברית ,וכל מי ששומר ברית הזה כאלו שומר כל התורה  ,ומי שמשקר בזה כאלו משקר בכל התורה.
ִּיתם א ֗תֹו ּוזְׁכרְׁ תם את־כָׁל־ ִּמצְֹׁו֣ ת
אמר :פרשת ציצית ,נאמר מפורש (לט) ְׁו ָׁה ָׁי ֣ה לָׁכם ְׁלצִּיצִּת ְׁ
שׁה֣לּ ָֽ
במדבר שלח טו,לז :וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֵֶ֥֣
ּורא ֣
ְׁוֹלֽא־ת ַָּׁ֜תּורּו ַאח ֵ ֲ֤רי לְׁבבְׁכם – אזלא מהפך פשטא ,כעין
ֽא־תָׁתּורּו ַאח ֵ ֲ֤רי לְׁבבְׁכם וְַׁאח ֵ ֲ֣רי ֵעֽינ ֵ֔יכם אֲשר־את֥ם ז ִּנ֖ים ַאח ֲֵריהֽם:
ַּ֜
ִּיתם א ָׁ ֑תם ְׁוֹל
֔ה' ו ֲעש ֖
יצא להקל ולא להחמיר ,במצווה אחת זוכר ומקיים כל המצוות
אמר :שבח ישיבת ארץ-ישראל שקולה כנגד כל מצוות שבתורה שבח לבנות צלופחד,
במדבר פינחס כז,ו :וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
שמעצמן דרשו אחוזה בא"י וראויות לגלוי בת יורשת[ .שו"ת עטרת פז חלק א כרך א  -אורח חיים סימן יא] איתא בספרי (פר' ראה,
אות נג .על פסוק יב ,כט) מעשה בר' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן בתירא ללמוד הימנו
תורה ,והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל ,זקפו עיניהם וזל גו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה ,וירשת אותם וישבת בארצם
חזרו ובאו להם למקומם .אמרו ,ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצוות שבתורה .ע"כ.
[אנציקלופדיה תלמודית כרך ב ,ארץ ישראל [המתחיל בעמוד קצט טור  ]]1ישיבתה .מצוה לישב בארץ ישראל ולדור בה ,ואמרו:
וירשת אתם וישבת בארצם (דב' יב,כט) ,שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה (תוספתא ע"ז פ"ה)
אמר :הכופר בע"ז כאילו מקיים את כל התורה  .מהותה של מלחמת מדין לנקום במכחישי
במדבר מטות לא,כה :וַיֵּ֥אמֶ ר֣הֶ֖ '֣אֶ ל־מ ֶשֵׁ֥ה֣לּ ָֽ
התורה ע"י פולחן של ע"ז המבוזה ביותר .שבח לאנשי הצבא שמסרו עצמם למלחמה בכפירת התורה.
ֲשר ָאנ ִּכ֛י מְׁצּו֥ה
[ספרי דברים פרשת ראה פיסקא נד] (דב' ראה יא,כח) וְׁס ְׁרת֣ם ִּמן־ה ֔דרְך ,מדרך חיים לדרך מות( ,דב' ראה יא,כח) ִּמן־ה ֔דרְך א ֧
ֱֹלה֥ים ֲאח ִּ ֵ֖רים ,מיכן אמרו כל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה וכל הכופר בעבודה זרה מודה בכל
אתְׁ כ֖ם הי֑ ֹום ל ָׁ֗לכת ַאח ֵ ֲ֛רי 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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.6

דברים עקב ז,יב (התשפ"א)

דברים עקב ז,יגַ :ואֲה ְ֣ב ָ֔ך֣וּב ַר ְכָךֶ֖ ֣וְ ה ְר ֶבָּ֑ך֣ ֣
ָך֣דּ ָג֨נְ ִָׁ֜ך֣וְ ָֽתיר ְשָׁך֣֣֣וְ י ְצהָ ֶ ֗רָך֣ ֣
י־אַ ְדמָ תֶ ְ
֣וּפ ָֽר ֠
ְ֣ך֣פּ ָֽרי־ב ְטנְ ָך֣ ְ
וּב ַר ְ
ת֣לְָֽך:
ָ
יָך֣לֵ֥תֶ
ָ
ת
֚ל֣הא ֲָד ֔ ָמה֣אֲשֶׁ ר־נ ְשׁ ַבֵּ֥ע֣לַ אֲב ֶ ֶ֖
ְשׁגַר־אֲלָ פֶ יָך֣וְ עַ ְשׁ ְתּ ֣רת֣צא ֶנָ֔ך֣עַ ָ ָֽ
רה֣וּב ְבהֶ ְמ ֶ ָֽתָּך֣ :
רוְּך֣ ָֽתּ ְהיֶ ֶ֖ה֣מכָּ ל־הָ עַ מּ֑ים֣לא־י ְהיֶ ֵ֥ה֣ ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣וַ ָֽעֲקָ ָ ֶ֖
דברים עקב ז,יד :בָּ ֵ֥֣

רוְּך֣ ָֽתּ ְהיֶ ֶ֖ה֣מכָּ ל־הָ עַ מּ֑ים ,א"ר חייא בר אבא אין שבחה של
[דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג סימן ו] (דב' עקב ז,יד) בָּ ֵ֥֣
מטרונא בשעה שמתקלסת מקרובותיה אלא בשעה שמתקלסת מצרותיה,

פתוח מדרש [ד"ר] זה נמצא ב[-ספרי דברים פרשת עקב פיסקא לז] ד"ה (דב' עקב יא י) ִּכ֣י ָׁה ָׁ֗ארץ א ֲ֨שר א ָׁ ֤תה בָׁא־ ָׁשמָׁה לְׁרִּ שְׁתָׁ֔ ּה ... ,ארץ
וכן אתה מוצא בסנחריב כשבא
ישראל שחביבה מכל נבראת לפני כל,
ְַׁארצ ְׁ֗כם ,אל ארץ יפה מארצכם אין כתוב כאן אלא אל
לפתות את ישראל מה אמר להם (מל"ב יח,לב) עד־באִּי ְׁו ָׁלקחְׁתִּ֨ י אתְׁ ַּ֜כם אל־א֣רץ כ ְׁ
ארץ כארצכם ,והלא דברים קל וחומר ,אם מי שבא לומר שבחה של ארצו לא אמר גנייה של ארץ ישראל קל וחומר לשבחה של
ארץ ישראל ...
תֹורה ,מיכן שהתו רה בא רץ יש ראל
ְׁחּוצֹות אלו מדב רות ,ת ֵֵבֽל זו א רץ יש ראל ,למה נק רא שמה תבל על שם תבל שבתוכה ,איזהו תבל שבתוכה זו תו רה שנאמ ר (איכה ב,ט) בגֹויִּם ֵ֣אין ָׁ֔
ַאר ֑צֹו ,למה נק רא שמה ת ֵֵ֣ב ל  ,שהיא מתובלת בכל ,שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו אבל א רץ יש ראל אינה חס רה כלום ,שנאמ ר( דב ' עקב ח,ט) ֹלֽא־תחְׁס֥ר ֖כ ל ָׁ֑בּה .דב ר אח ר ֣ארץ אלו שא רא רצות ,ו ֑
ְׁחּוצֹות אלו מדב רות ,ת ֵֵבֽל זו ארץ יש ראל) ר בי שמעון בן יוחי אומ ר תבל זו א רץ יש ראל שנאמ ר (מ שלי ח ,לא) ָ֭מְׁשחקת בְׁת ֵֵ֣ב ל ְׁ
ְׁחּוצֹות ֝וְׁ ֗ראש ע ֥פְׁרֹות ת ֵֵבֽל֣ ( :ארץ אלו שא ר א רצות ,ו ֑
ד־ֹלא ָ֭עָׁשָׁה ֣ארץ ו ֑
שנאמ ר (מ שלי ח ,כו) ע ֣

רה֣סריסין ואילונית ,אין לי אלא באדם מנין אף בבהמה דכתיב (דב' עקב ז,יד)
המשך [ד"ר] (דב' עקב ז,יד) לא־י ְהיֶ ֵ֥ה֣ ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣וַ ָֽעֲקָ ָ ֶ֖
ְַׁאר ֑צָך את־מִּ סְׁפ֥ר י ָׁ֖מיָך אֲמלֵ ֽא :הרי
וּב ְבהֶ ְמ ֶ ָֽתָּך הרי באדם ובבהמה ,מנין אף בארץ דכתיב (שמות מש' כג,כו) ֹל֥ א תִּ הְׁי ֛ה מְׁשכֵלָׁ ֥ה ו ֲעק ָׁ ָׁ֖רה ב ְׁ
באדם ובבהמה ובארץ ,מנין אף באילן דכתיב (מלאכי ג,יא) וְֹׁלא־תְׁ ש ֵ֨כל לָׁכ֤ם הגפן בשּׂ ָׁ֔דה ,ד"א (דב' עקב ז,יד) לא־י ְהיֶ ֵ֥ה֣ ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣
רה֣ א"ר חנין בן לוי אמר הקדוש ברוך הוא לא תהא תפלתך עקרה אלא תהא עולה ועושה פירות ,ד"א א"ר יונתן (דב' עקב ז,י ד)
וַ ָֽ עֲקָ ָ ֶ֖
לא־יהְ֣יֶ ֵ֥ה֣ ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣וַ ָֽעֲקָ ָ ֶ֖רה֣מן (יכולת) התשובה (לקושיות על דברי תורה)( .ד"ר מביא הדגמה למענה על קושיה) מעשה ברבי יונתן שהיה
מהלך אצל ניפולין של כותים והיה רוכב על החמור והבהם עמו נתלוה להם כותי אחד הגיעו אצל הר גריזים אמר אותו כותי לרבי
יונתן ר' מהו דין דהדין טורא קדיש א"ל רבי יונתן למה הוא קדיש אמר לו אותו הכותי שלא לקה במי המבול אמר ליה מנין לך א"ל
לא כך כתיב (יחזקאל כב,כד) בן־ָאדָׁ֕ ם ֱאמָׁר־ ָׁ֕לּה ֣אתְׁ ֔ארץ ֹל֥ א מְׁטה ָׁ ָׁ֖רה ִּ֑היא ֹל֥ א גֻש ָׁ ְׁ֖מּה ְׁביֹ֥ום ָׁז ֽעם :אמר לו רבי יונתן אם כן היה לו
להקב"ה ל ומר לנח לעלות (לשם) [להר] ולא לעשות תיבה אמר לו לא עשה אלא לנסותו שתק ר' יונתן אמר לו הבהם תן לי רשות
לומר לו דבר אחד אמר לו אמור אמר לו אותו הבהם (בפסקנות) אין ההר הזה תחת השמים אמר לו אותו הכותי (בתמיה) אלא חוץ
לשמים א"ל אין (אכן מחוץ לשמים) כתיב (בר' נח ז,כ) ֲח ֵ֨מש עש ֵ ְׁ֤רה אמָׁה ִּמל ְׁ֔מ ְׁעלָׁה גָׁב ְׁ֖רּו ה ָׁ ֑מי ִּם ויְׁכ ֻּ֖סּו הה ִּ ָֽׁרים( :בר' נח ז,יט) וְׁה ֗מי ִּם גָׁב ְׁ֛רּו
ר־תחת כָׁל־השָׁמָׁ ֽי ִּם( :היתור "הגבהים אשר-תחת כל -השמים" מלמד שלא בכל הארץ היה
מ ְׁ֥אד מ ְׁ֖אד על־ה ָׁ ָׁ֑ארץ ויְׁכ ֻּ֗סּו כָׁל־הֽה ִָּׁרים הגְׁב ִּ֔הים אֲש ֖
מבול) מיד ירד רבי יונתן מן החמור והרכיבו ארבעה מילין וקרא עליו הפסוק הזה (ישעיה נד,יז) ְׁוכָׁל־ל ָׁ֛שֹון תָׁקּום־א ִָּׁתְ֥ך ל ִּמש ָׁ ְׁ֖פט ת ְׁר ִּ֑שיעִּי
הוי לא־י ְהיֶ ֵ֥ה֣ ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣וַ ָֽעֲקָ ָ ֶ֖רה֣וּב ְבהֶ ְמ ֶ ָֽתָּך מהו ובבהמתך ובבהמין (מנהיגי הבהמות) שלך .נושא היכן לא היה מבול שייך לפר' נח.
ָׁל־הה ִָּׁר ים – מקף בורר בין הרים שכוסו ובין הרים שלא כוסו במי ם
(בר ' נח ז,יט) כ ֽ
ר־ת חת –מקף בורר בין תחת מלא ובין תחת חלקי[ ,נזר קד ש הרב יחיאל מיכל] מסביר שהכוונה דחוץ לארץ הוא תחת הנ הגת הש רים צבא השמים ,אבל ארץ ישראל תחת הנהגת ה' יתברך שמו .
(בר ' נח ז,יט) ֲאש ֖
(בר ' נח ז,יט) כָׁ ל־הש ָׁ ָֽׁמיִּם – מקף בורר בין שמים מלא וב ין שמים חלקי ,בגן עדן תחתון לא היה מבול[ ,במ עגלי ה חיים ,הרב רב ינוביץ קופל ע'  ] 283מסיק מרמב"ן (דב' עקב יא,כד) כָׁל־המ ָׁ֗קֹום ֨אֲשר תִּ ֧דְׁר ְך כֽף־ רגְׁ לְׁכ֛ם ֖בֹו ל ָׁ֣כם יִּהְׁי֑ה מִּן־המִּ דְׁ ֨בָׁר וְׁה לְׁ ַּ֜בָׁנֹון מִּ ן־הנ ָָׁׁ֣הר נְׁה ר־ פ ְָׁׁ֗רת וְׁע ד היָׁ֣ם ָׁהַֽאח ֲ֔רֹון יִּהְׁי֖ה גְׁ בֻ לְׁכֽם :סגולת הארץ בגבולות ההבטחה במקום שלא היה המבול ובזה נכלל הר הלבנון ,ועבר הירדן המזרח י
[חידו שי אגד ות מהר ש "א ,לב אג דות ע'  ] 303ביאר רמב"ן (בר' נח ז,כג) דרק מים עלי ונים הוחמו ועל כן באו הד גים בעומק המים ושם לא הוחם ,או שברחו לאוקיינוס ושם לא ירד המבול כ לל .ובספר תוספות השלם (בר' נח ז,כ ב) אות ה' תירץ דברחו לנהרות א"י שבה לא היה מבול .
־ת חת – טפחא כשנוי ללמד שבגלל התחת החלקי ,המים מלמטה ו/או מלמעלה לא כיסו כל הר.
(בר ' נח ז,יט) ֲאשר ֖
[בבלי זבחים קיג,א] רבי יוחנן סבירה ליה שלא היה מבול בא"י ,ריש לקיש ס"ל שהיה מ בול בא"י ,ונחלקו ר"י ור"ל בבאור הפסוק ב (-יחזקאל כב,כד) בן־ָא ֕דָׁם אֱמָׁ ר־ ֕לָּׁה ֣אתְׁ ֔ארץ ֹ֥ל א מְׁט ָׁ֖הָׁרה ִּ֑היא ֹ֥לא גֻש ְָׁׁ֖מּה ְׁ ֥ביֹום זָׁ ֽעם :ר"י ס"ל לא גו שמה לא ירד בה מבול ור"ל ס"ל בלשון תימה.

רוְּך֣ ָֽתּ ְהיֶ ֶ֖ה֣מכָּ ל־הָ עַ ֑מּים ,לפי שכל העמים יתברכו בגללכם ,לכך העמים יהיו מברכים אתכם:
[מדרש אגדה (בובר)] (דב' עקב ז,יד) בָּ ֵ֥֣
רוְּך֣ ָֽתּ ְהיֶ ֶ֖ה֣מכָּ ל־הָ עַ מּ֑ים ,וגו' .ומה ברכה היא שלא יהיה בכם עקר ועקרה ובבהמתך :ד"א לא יהיה בך עקר.
ד"א (דב' עקב ז,יד) בָּ֣ ֵ֥֣
שבשעה שהגוים שואלים אתכם שום דבר שלא תהיו עקורים מלהשיב להם תשובה ניצחת( :דב' עקב ז,יד) וּב ְבהֶ ְמ ֶ ָֽתָּך .אפילו עמי הארץ
שהם חשובים כבהמות ישיבו להם כראוי:
רוְּך֣ ָֽתּ ְהיֶ ֶ֖ה – (סלוק) מרכא טפחא ,אפשר שבתפקיד סמוכים כעין מידות כ"ב וכ"ג מל"ב מידות( :כב) מדבר שחבירו
(דב' עקב ז,יד) בָּ ֵ֥֣
קר֣
(הכתוב לפניו) מוכיח עליו( ,כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו (הכתוב לפניו) ,אפשר שמפני שנאמר ב(-ז,יד) לא־י ְהיֶ ֵ֥ה֣ ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥֣
יָך שלא יהיה בם עקרות ומשכלה.
י־אַ ְדמָ תֶ ָך ְ ...שׁגַר־אֲלָ פֶ ֣
֣וּפ ָֽר ֠
ְ֣ך֣פּ ָֽרי־ב ְטנְ ָך֣ ְ
תָּך בא ללמד על הנאמר (ז,יג) וּב ַר ְ
רה֣וּב ְבהֶ ְמ ֶ ָֽ
וַ ָֽ עֲקָ ָ ֶ֖

רוְּך֣ ָֽתּ ְהיֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן אופנים אחדים של הווית ברכה בישראל כמובא
(דב' עקב ז,יד) בָּ ֵ֥֣
ב[-מדרש אגדה] (אופן א) לפי שכל העמים יתברכו בגללכם ,לכך העמים יהיו מברכים אתכם:
(אופן ב) כמובא ב[-מדרש אגדה] וב[-ד"ר עקב ג,ו] שלא יהיה בכם (בעם ישראל) עקר ועקרה וסריס ואילונית ובבהמתך:
ְַׁאר ֑צָך (בארץ ישראל)
(אופן ג) (שמות מש' כג,כו) ֹל֥ א תִּ הְׁי ֛ה מְׁש ֵכלָׁ ֥ה ו ֲעק ָׁ ָׁ֖רה ב ְׁ
(אופן ד) תפילתך לא תהא עקרה אלא עושה פירות (אופן ה) ד"א לא יהיה בך עקר להשיב תשובה ניצחת למקנטרים.

(דב' עקב ז,יד) מכָּ ל־הָ עַ מּ֑ים – מקף כבורר בין העמים ,אמנם [מדרש אגדה (בובר)] דורש לפי שכל העמים יתברכו בגללכם ,לכך
העמים יהיו מברכים אתכם :אבל מלת מכָּ ל־ מנוקדת בקמץ קטן ולא בחולם ובהצטרפות טעם מקף מלמדים שלא כל העמים יתברכו
בגללכם,
(דב' עקב ז,יד) מכָּ ל־הָ עַ מּ֑ים – אתנח כמגביל ללמד שאותם עמים שאינם מתברכים משנאתם לישראל ולקב"ה לא יתברכו בגללכם.
(דב' עקב ז,יד) לא־י ְהיֶ ֵ֥ה֣ מקף כבורר במהות ההויה ,האם היא מוחלטת שאין כלל עקרות ,או האם היא לא מוחלטת ויש עקרות מה ,או
שיכול ולדות ופירות.
(דב' עקב ז,יד) לא־י ְהיֶ ֵ֥ה ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣וַ ָֽעֲקָ ָ ֶ֖רה֣ – מרכא תביר מרכא טפחא ,תבנית טעמים ובה שני ענינים או הלכות
(לימוד א) (דב' עקב ז,יד) לא־י ְהיֶ ֵ֥ה ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣וַ ָֽעֲקָ ָ ֶ֖רה֣ – מרכא תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים,
העשויה להתרחב ,והשונים בהלכותיהם או ענינם לנושא .אפשר שהדבר קשור לקיום מלא של המצוות.
(לימוד ב) (דב' עקב ז,יד) ְבָךֵ֛֣֣עָ ָ ֵ֥קר֣וַ ָֽעֲקָ ָ ֶ֖רה֣ – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים ,העשויה להתרחב ,ושעל
חלקם לא חל (ענין ב) או (הלכה ב) .אפשר שהדבר קשור לקיום מלא של המצוות .אם לא מקיימים כל המצוות לא מתקיימות כל
הבטחות של "של לא-יהיה בך עקר ועקרה" אלא רק חלקית ובגלל הערבות ההדדית נפגעים גם מקיימי המצוות.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים עקב ח,טז:

מּא ֲ֨כ ְלָךֵ֥ ֣מָ ן֣בַּ מּ ְד ָ֔בּר֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣לא־י ְָדעֶ֖ וּן֣אֲב ֶת֑יָך֣
ֱֹלהיָך המֹוצִּיאֲָך֛ מֵא֥רץ ִּמצ ְׁ֖רי ִּם מִּבֵ ֥ית ֲעבָׁדִּ ֽים[ :טז]֣ הַ ַ ָֽ
[יד] ו ָׁ ְׁ֖רם ְׁלב ָׁ֑בָך ו ְָׁׁשֽכחְׁתָׁ את־ה֣ ' א ֔
יתָך֣ :
֣בּאַ חֲר ֶ ָֽ
יט ְבָךֶ֖ ְ
ָך֣לה ָֽ
ת ְ
ַסּ ֔ ֶ
֣וּלמַ עַ ן֣נ ֣
ְל ַמ ֣עַ ן֣עַ ָֽנּ ְת ָ֗ך ְ
(דב' עקב ח,טז) הַ ַ ָֽמּא ֲ֨כ ְלָךֵ֥ ֣מָ ן֣בַּ מּ ְד ָ֔בּר – (סלוק) קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,תבנית טעמים לכתחילה ובפועל.
ֱֹלהיָך .הגאוה סבה להשכיח העיקר ,כי מתוך השפע ורבוי השלוה לבו של אדם
[רבינו בחיי] (דב' עקב ח,יד) ו ָׁ ְׁ֖רם ְׁלבָׁבָ֑ך ו ְָׁׁשֽכ ְׁח ָׁת את־ה֣ ' א ֔

מתגאה ויצר הרע מתגרה בו ועושה כל חפציו עיקר וחפצי שמים טפלים... ,
יתָך :כל ענוי המדבר הטורח הגדול שהיה לישראל בו לא היה
֣בּאַ חֲר ֶ ָֽ
יט ְבָךֶ֖ ְ
ָך֣לה ָֽ
ת ְ
֣וּלמַ עַ ן֣נַסּ ֔ ֶ
[רבינו בחיי] (דב' עקב ח,טז) ְל ַמ ֣עַ ן֣עַ ָֽנּ ְת ָ֗ך ְ
אלא להביאם לידי נסיון להרגיל טבעם במדת הבטחון ,ולהכניס בלבם אמונת ה' יתברך עד שיחזור להם רגילות העבודה לטבע,
ָך בא ללמד שכל מי שאין מזון לפניו ,לזמן מרובה אלא דבר יום ביומו אותה
 ...ומה שקרא הכתוב אכילת המן ענוי ואמר ְל ַמ ֣עַ ן֣עַ ָֽנּ ְת ֣֗
אכילה ענוי היא לו כיון שאי נו רואה המזון לפניו ,וכן כל מי שאינו רואה מה שאוכל אינו שבע,
לכתחילה אכילת המן במדבר נועדה להרגיל טבעם במדת הבטחון
בפועל באה להזכיר בהתמדה שלא יתגאה הישראלי כי הגאוה סיבה להשכיח ה' ,וב[-לקח טוב] השלוה גורמת לידי פקרנות .שכל אדם
שיש בו גסות הרוח כאילו כופר בעיקר.

ָך ,רבי אמי ורבי אסי; חד אמר :אינו דומה מי שיש לו פת בסלו
[בבלי יומא עד,ב] (דב' עקב ח,טז) הַ ַ ָֽמּא ֲ֨כ ְלָךֵ֥ ֣מָ ֣ן בַּ מּ ְד ָ֔בּר ְ ...ל ַמ ֣עַ ן֣עַ ָֽנּ ְת ֣֗
למי שאין לו פת בסלו ,וחד אמר :אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל.
[בבלי יומא סז,א] על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים .תנא :מעולם לא הוצרך אדם לכך ,אלא שאינו דומה מי שיש לו פת
בסלו למי שאין לו פת בסלו.
לכתחילה הכינו כי אין דומה מי יש לו מזון (ח,טז) ומים (ח,טו) בסלו למי שאין לו פת בסלו,
בפועל תנא :מעולם לא הוצרך אדם לכך
ומכאן לכתחילה – טוב להכין מה שצריך לענין כלשהו ,אף ש-בפועל לא בא לשימוש מפני ש -אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין
לו פת בסלו.
[העמק דבר] (דב' עקב ח,ג) אמנם עוד נכלל בזה עוד כונה ,דקרבנות נקראו לחם כדכתיב (במ' פי' כח,ב) את־ ָׁק ְׁר ָׁב ִּ֨ני ל ְׁח ִַּּ֜מי ְׁל ִּא ֗שי ,ונתבאר
במ קומו שהודיע הקדוש ברוך הוא למשה דמוצא פרנסת ישראל בארץ ישראל בא ע"י זכות קרבנות שהוא עבודה המשביע לחם ,והיה
דעת ישראל נוטה שבזמן הגלות ואין לנו קרבנות תאבד מישראל תקוה וזכות מיוחד לפרנסה ח"ו ,על כן האכילם (דב' עקב ח,טז) מָ ן֣
בַּ מּ ְד ָ֔בּר֣מ' שנה ,כדי שידעו דזה לא בא בזכות קרבנות ,שהרי לא היה שום קרבן ממן ,כמו בא"י שבא בכורים משבעת המינין לברך
מין את מינו ,כמבואר בתנחומא פ' תצוה ,משא"כ במן ,ובזה ידעו ישראל כי לא על הקרבנות לבד יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' .
לכתחילה מוצא פרנסת ישראל בארץ ישראל בא ע"י זכות קרבנות שהוא עבודה המשביע לחם,
בפועל כאשר אין קרבנות ,יש ללמוד מן המן כי לא על הקרבנות לבד יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'
ים֣בּאֶ ְצ ַבּ ֣ע֣אֱֹלה֑ים ֣
ְ
֔ים֣כּתֻ ֶ֖ב
ְ
֣לוּחת֣הָ אֲבָ נ
֣
ה'֣א ֗ ַלי֣אֶ תְ -שׁני
דברים עקב ט,י :וַיּ ֨תּן ֣֝
הל׃ ֣
ֶ֖שׁ֣בּיֵ֥וֹם֣הַ קָּ ָ ָֽ
֣֩ה'֣עמָּ ֶכֵ֥ם֣בָּ ָהֵ֛ר֣מתֵּ֥ וְֹך֣הָ א ְ
ם֣כּכָ ל-הַ ְדּבָ ֡רים֣א ֲֶשׁ֣ר֣דּבֶּ ר ֣֨
יה ְ ָֽ
֣ ַועֲל ֗ ֶ
ם֣כּכָ ל-הַ ְדּבָ ֡רים[ ,ירושלמי חגיגה ז,ב] מציין שבכל אחת משלוש המלים האות הראשונה יתירה .ו' יתירה ,כ'
יה ְ ָֽ
(דב' עקב ט,י) ַועֲל ֗ ֶ
יהם֣אבל כתובים בירושלמי 6
יתירה ,ה' יתירה .מיתורים אלו דורש רבוי של ארבעה דברים שעשוי להיות מרומז בטעם רביע של ַועֲל ֗ ֶ
יהם – רביע,
דברים :מקרא ,משנה ,תלמוד ,מדרש ,אגדה ,כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש .אבל ע"פ דרשות ב[-ירושלמי שקלים] ַועֲל ֗ ֶ

בתפקיד ארבע ,מתאים לדרשת התנאים שהדברות נכתבו ארבעה פעמים על הלוחות.
ר ֩ – תלישא-קטנה  ...בָּ ָהֵ֛ר – תביר ,צירוף בין שני טעמים אלו בתפקיד רמז לחישוב חשבוני כלשהו בתוך הכתוב,
(דב' עקב ט,י) דּבֶּ ֣
ם֣כּכָ ל-הַ ְדּבָ ֡רים (גי' הכתוב עולה  )492בגימטריא ז"ה תלמו"ד ( )492שמתאים לדרשת [ירושלמי
יה ְ ָֽ
כגון רמז לדרשת [בעה"ט] ַועֲל ֗ ֶ
שקלים] שהמצוות היו כתובים על הלוחות בין הדברות[ .במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח]  ...הלוחות היו בהן תרי"ג מצות
כנגד אותיות מן (שמ' ית' כ,ב) אָׁ ֽנ ִּכ֖י עד (שמ' ית' כ,יד) ֲא ֥שר ל ְֵׁרעָֽך :לא פחות ולא יותר וכולן נתנו למשה בסיני שבהם חוקים ומשפטים
ְׁשּועת
תורה ומשנה תלמוד ואגדה (מלות הפסוק הבא המצוטט במדבר רבה מייצגות ששה סדרי משנה) (ישעיה לג,ו) ְׁו ָׁהי ָׁה אֱמּונ֣ת ע ִּ֔תיָך ֥חסן י ֖
ָׁחכְׁמ֣ת ו ָׁ ָׁ֑דעת י ְִּׁרא֥ת ה֖ ' ִּה֥יא אֹוצָׁרֽ ֹו :ס אין בכל המדות גדול מיראה וענוה
המשך [במדבר רבה שם] הוא אוסף של חישובים
יראת בגמטריא תרי"א ותורה תרי"א ו יראה ותורה 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 כימי השמים
על הארץ הוקם על כנגד מאה ברכות שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים בא דוד ותקן להם מאה ברכות כיון שתקנם נתעצרה
המגפה על עולה של תורה ועולה של קצרה (הושע יד) כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו ,אמרו ישראל רבש"ע בזמן שבהמ"ק
=שבית המקדש= קיים היינו מקריבים קרבן ומתכפר ועכשיו אין בידינו אלא תפלה טו"ב בגימטריא י"ז תפלה י"ט ברכות הוצא משם
ברכת המינין שתקנוה ביבנה ואת צמח דוד שתקנו אחריו על שום (תהלים כו) בחנני ה' ונסני ורבי סימון אומר קח טוב בגימטריא נפ"ש
אמרו ישראל כשבית המקדש קיים היינו מקטירים חלבים ואמורין ומתכפרין ועכשיו הרי חלבנו ודמינו ונפשותינו יהי רצון מלפניך שתהא
כפרה עלינו( ,הושע יד) ונשלמה פרים שפתינו( ,רות ד) ויתן לה ה' הריון בגימטריא רע"א שיעור מי מקוה ארבעים סאה כל מי באר
שכתוב בתורה וכמה ביצים במקוה חמשה אלפים ושבעה מאות וששים כל סאה קמ"ד ביצים חלה מ"ג ביצים וחומש ומנין למקוה שצריך
ארבעים סאה (ישעיה ח) מי השלוח ההולכים לאט בגימטריא ארבעים ומפריש חלה צריך שיפריש אחת מארבעים ושלש וחומש מן התורה
למנין חלה אבות מלאכות ארבעים חסר אחת דכתיב אלה הדברים אלה שלשים ושש דברים ב' הדברים ג' הרי מ' חסר אחת (דברים כה)
ארבעים יכנו לא יוסיף כנגד ארבעים קללות שנתקללו נחש וחוה ואדם ואדמה ופחתו חכמים אחת משום לא יוסיף רבו זכיות מליצי טובות
ופחתו עונות מוטב שיבאו ב' וידחו אחד ששך בא"ת ב"ש בבל טבאל באלב"ם רמלא (ויקרא טז) בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר
לחטאת ואיל לעולה בזאת רמז למקדש ראשון שיעמוד ת"י שנה.
ר ֩  -מונח תלישא-קטנה ,כעין שני טעמי תלישא ,אחד מהם בתפקיד מחיצה או חציצה ,דבור ה'  -מאמר אש  -מעין
א ֶשׁ ֣ר֣דּבֶּ ֣
(דב' עקב ט,י) ֲ֣
מחיצה ,רשות לעצמה ,י' טפחים מעל ההר.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

דברים ראה יא,כו (התש"פ)
6.7
דברים ראה טז,טז:

וֹת֣וּב ַח֣ג֣הַ סֻּ כּ֑ וֹת֣֣֣֣֣
ְ
חג֣הַ שָּׁ בֻ עֶ֖
וֹת֣וּב ַ ֵ֥
ְ
ר֣בּ ַחֹ֧ג֣הַ מַּ צֵּ֛
ֹלהיָך֣בַּ מָּ קוֹם֣א ֲֶשׁ֣ר֣י ְב ֔ ָח ְ
א ֶ֗
זְכוּר ָ֝ך֣אֶ תְ -פּנ ֣י׀֣ה֣ '֣ ֱ֣
וֹשׁ֣פּעָ מ֣ים֣׀֣בַּ שָּׁ ָנ֡ה֣י ָר ֶ֨אה֣כָ לְ -
ְ
שָׁ ל֣
יקם׃֣ ֣
וְ ֹ֧לא֣י ָר ֶאֵ֛ה֣אֶ תְ -פּנֵ֥י֣הֶ֖ '֣ר ָ ָֽ
וֹשׁ֣פּעָ ֣מים֣׀֣בַּ שָּׁ ָנ֡ה אפשר שהוא כעין מידה י"א מל"ב מדות לר' אל(י)עזר בר'
ְ
מחַ֣ (טז,טז) שָׁ ל֣
֣אְך֣שָׂ ָֽ
טט – הצירוף הבא (טז,טו)  ...וְ הָ יֶ֖יתָ ַ ֵ֥

יוסי הגלילי סדור שנחלק ,שיש בו לימוד בקריאה עם פסק ולימוד בקריאה ללא פסק .בקריאה עם פסק מתקבל
וֹשׁ֣פּעָ מ֣ים֣ הלימוד שיש לשמוח בשלוש הרגלים מתואם עם הדרשה הבאה בשלבים
ְ
מחַ֣֣:שָׁ ל֣
֣אְֵ֥ך֣שָׂ ָֽ
(טז,טו)  ...וְ הָ יֶ֖יתָ ַ
[ספר מצוות גדול עשין סימן רכז -רכט] השמחה האמורה כאן (דב' ראה טז,יד) ְׁושָׁמח ָׁ ְׁ֖ת בְׁחגָ֑ך הוא שיקריב ברגל שלמי שמחה מן הבהמה
ְָׁאכלְׁתָׁ ָׁ ֑שם ו ָׁ ְׁ֣שמחְׁתָׁ֔ ִּלפ ְֵׁנ֖י ה֥ ' אֱֹלהֽיָך( :עי' [רמב"ם חגיגה פ"א ה"א]) ,וכן בעצרת
ומן הבקר ומן הצאן שנאמר (דב' תבוא כז,ז) ְׁוזָׁבח ָׁ ְׁ֥ת ְׁ
של ִּ ָׁ֖מים ו ֣
כתוב (דב' ראה טז,יא) ְׁושָׁמח ְׁ֞תָׁ אבל לא בפסח אבל מדכתיב (שמ' מש' כג,יד) שָֹׁל֣ ש ְׁרגָׁ ִּ֔לים תָׁ ֥חג ִּל֖י ב ָׁש ָׁנ ֽה :למדנו מצות חגיגה בחג המצות
ומדכתיב (דב' ראה טז,יד) ְׁושָׁמח ָׁ ְׁ֖ת בְׁחגָ֑ך יש ללמוד שבכל מקום שיש חגיגה יש שמחה (ע"פ [יראים סי' תכז]):
להסבר קריאה עם פסק כתב [יאר פסיק ,הרב שפירא ישראל איסר] שכיוון שמלת שָׁ ל֣ וֹשׁ כתובה ב-ו"ו וגם מוטעם בטעם פסק יש לומר
שעיקר מצוות הראיה היא דייקא ביום הראשון של החג ולפי הרמב"ם ראיה ביום אחר אינה מהודרת .ושלא יראה ארבע פעמים בשנה .ואי
אפשר ללמוד זאת משתי פעמים האחרות בתורה (שמ' מש' כג,יז) שָֹׁל֥ ש ְׁפע ִּ ָׁ֖מים( ,שמ' תשא לד,כג) שָֹׁל֥ ש ְׁפע ִּ ָׁ֖מים בהן מלת "שלש" חסרה ו"ו.
וההטעמה של שניהם מרכא טפחא המרמז על קבוצת פרטים העשויה להתרחב .אחת האפשרויות להסביר את המקומות האחרים היא
ש"שלש פעמים" הוא הלפחות ,והמרבה יבורך.
ָך – קדמא ואזלא
זְכוּר ֣֝
גרסה א' כתר ,מגנס ,פאר – י ָר ֶ֨אה֣כָ לְ -
זְכ ְוּרָך֣֝ – קדמא ואזלא במלה אחת
זְכוּר ָ֝ך֣ תלישא-קטנה קדמא ואזלא בכעין מלה אחת ,כָ ל֨ -
גרסה ב' מאור ועוד  ...י ָראֶ ה ֣֩כָ לְ -
ה ֩ – תלישא-קטנה בתפקיד שיעור תחתון לשווי קרבן עולת ראיה וקרבן חגיגה ,וללא שיעור עליון ,כעין דבר שיש לו קצבה לעומת
י ָראֶ ֣
דבר שאין לו קצבה.
להסבר מקורות אחדים בתורה שבע"פ [בבלי חגיגה ד,א; ו,ב; יז ,א – ב ; בבלי כתובות צח,א – ב] נשתמש בגירסת טעמי המקרא של
[איש מצליח] (הרב מאיר מאזוז הי"ו)
[בבלי חגיגה ו,ב] תנן התם :אלו דברים שאין להם שיעור[ :דף ז,א] הפאה ,והבכורים ,והראיון ,וגמילות חסדים ,ותלמוד תורה .אמר

רבי יוחנן :כסבורין אנו לומר הראיון אין לו שיעור למעלה ,אבל יש לו שיעור למטה .עד שבא רבי אושעיא ברבי ולימד :הראיון אין
לו שיעור לא למעלה ולא למטה .אבל חכמים אומרים :הראייה מעה כסף ,והחגיגה שתי כסף.

ש ָׁ֡נה – מונח מונח פסק פזר ,כעין שלושה תפקידי פזר ,העברת רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה .כעין
(דב' ראה טז,טז) שָׁל֣ ֹוש ְׁפע ִָּׁמ֣ים ׀ ב ָׁ
אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר .כאן פזר אחד עשוי להעביר את אמר רבי יוחנן :כסבורין אנו לומר הראיון אין לו שיעור
למעלה ,אל דבר המשנה אלו דברים שאין להם שיעור[ :חגיגה ז,א] הפאה ,והבכורים ,והראיון ,וגמילות חסדים ,ותלמוד תורה.
ש ָׁ֡נה – מונח מונח פסק פזר ,כעין שלושה תפקידי פזר ,העברת רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה .כעין
(דב' ראה טז,טז) שָׁל֣ ֹוש ְׁפע ִָּׁמ֣ים ׀ ב ָׁ
אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר .כאן פזר אחד עשוי להעביר את השיעור התחתון כדבר שיש לו קצבה ,ואת הרעיון של דבר שאין
לו שיעור כדבר שאין לו קצבה אל מימוש כתובה וקנינים אחרים ע"י בעל מעות וע"י שליח ,וכן למעילה בקדשים בגלל טעות עם חולין.
כאשר בעל מעות או שליחו יוצאים לקנות קרבנ ות לקיום מצוות הרגל ,במעות שהוקדשו ע"י בעליהם וע"י קנין הבהמות הקדושה
מתרוקנת מן המטבעות ועוברת לבהמות .בירושלים ,בפרט ברגל ,מצוי שיאכלו שלמים וחולין ,וצריך הקפדה למניעת מעילה.

[בבלי כתובות צח,א] גמ' .מאי שנא שוה מאתים במנה? דאמרי לה את אפסדת ,שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחנא! אמר
רב נחמן אמר רבה בר אבוה[ ,כתובות צח,ב] כאן שנה רבי :הכל לבעל המעות; כדתניא :הוסיפו לו אחת יתירה  -הכל לשליח,
דברי רבי יהודה ,רבי יוסי אומר :חולקין; והתניא ,רבי יוסי אומר :הכל לבעל המעות! אמר רמי בר חמא ,לא קשיא :כאן בדבר
שיש לו קצבה ,כאן בדבר שאין לו קצבה .אמר רב פפא ,הלכתא :דבר שיש לו קצבה  -חולקין ,דבר שאין לו קצבה  -הכל לבעל המעות.
ש ָׁ֡נה – מונח מונח (פסק) פזר ,כל מונח הוא כעין פזר נוסף .אחד מן הפזר האלו מעביר את רעיון
(דב' ראה טז,טז) שָׁל֣ ֹוש ְׁפע ִָּׁמ֣ים ׀ ב ָׁ
הקצבה – השיעור התחתון למחיר עולת ראיה וקרבן חגיגה ואת את ענין "אין קצבה" מקרבנות או ארבעה מינים וכד' הנדרשים
למצוות הרגל אל דרשות התורה שבעל-פה בקנינים עם קצבה וללא קצבה והשוואתם למימוש כתובה בנסיבות דומות.

ָך – קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד שוויון ע"פ [בבלי חגיגה ד,ז] אפשר שמדובר בשוויון ,או מי שלא יכול להיות שווה
וּר ֣֝
זְכ ְ
(טז,טז) כָ ל֨ -
לשאר עם ישראל ולכן אינו יכול להראות במקדש .ע"פ [בבלי חגיגה כו,א] בירושלים נאמנין על הקודש  ...ובשעת הרגל אף על התרומה
 ...אמר רבי יהושע בן לוי  ...הכתוב עשאן כולן חברים .אפשר לומר שבשעת הרגל כל ישראל נאמנים על טהרה ברמת תרומה ,היינו
ָך – קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד שוויון
וּר ֣֝
זְכ ְ
שוויון המרומז ב-כָ ל֨ -
ָך – קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד בעושה תלוי המעשה ,יזדרז במצוות עליה לרגל ,ישתדל ברגל בחסד ובקרבנות (דב' ראה
וּר ֣֝
זְכ ְ
כָ ל֨ -
ֲשר נָׁ ֽתן־לָׁ ְֽך :ס כפרש"י והשתדלות בראיה שלימה כפי' רלב"ג
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ָך – קדמא ואזלא בתפקיד סדר וכעין כלל מלמד ,כמו כלל ופרט וכד' ,בנין אב.
וּר ֣֝
זְכ ְ
כָ ל֨ -

[בבלי חגיגה ד,א]  ...המקמץ ,והמצרף נחשת ,והבורסי  -פטורין מן הראייה ,משום שנאמר (שמ' מש' כג,יז) כָׁל-זְׁכ֣ ְּׁור ָ֔ך ,מי שיכול לעלות
ּור ָ֔ך ,יצאו אלו שאינן ראויין לעלות עם כָׁל-זְׁכ֣ ּורְׁ ָ֔ך.
עם כָׁל-זְׁכ֣ ְׁ
[בבלי חגיגה ז,א]  ...ואין נראין חצאין כו' .סבר רב יוסף למימר :מאן דאית ליה עשרה בנים לא ליסקו האידנא חמשה ולמחר חמשה.
[חגיגה ז,ב] אמר ליה אביי :פשיטא ,הי מינייהו משוית להו פושעים והי מינייהו משוית להו זריזין! אלא קרא למאי אתא  -לכדאחרים.
זְכ ְוּרָך֣֝  -מי שיכול לעלות
דתניא ,אחרים אומרים :המקמץ ,והמצרף נחשת ,והבורסי  -פטורין מן הראייה ,שנאמר (דב' ראה טז,טז) כָ ל֨ -
ָך – מקף כבורר מי יכול לעלות ומי מתמעט מלעלות
וּר ֣֝
זְכ ְ
כָ ל֨ -
ָך.
וּר ֣֝
זְכ ְ
ָך ,יצאו אלו שאין יכולין לעלות עם כָ ל֨ -
וּר ֣֝
זְכ ְ
עם כָ ל֨ -
[בבלי חגיגה יז,א] גמרא .אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא :מניין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה  -שנאמר (דב' ראה טז,טז) ב ְׁ֧חג
המצ֛ ֹות ּובְׁח֥ג ה ָׁשבֻע֖ ֹות ּובְׁח֣ג הּסֻכ֑ ֹות ,מקיש חג השבועות לחג המצות:
שבֻע֖ ֹות – דרגא תביר מרכא טפחא ,תבנית המכילה שתי הלכות( .הלכה א) כעין קבוצת פרטים
(דב' ראה טז,טז) ב ְׁ֧חג המצ֛ ֹות ּובְׁח֥ג ה ָׁ
הקשורים לנושא ,כאן ימי תשלומין להקרבת קרבן חגיגה ,ושעל כל פרט חלה אותה הלכה ,לפי מסקנת הגמרא
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה ,אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שבעה.
וכאן ּובְׁח֣ג הּסֻכ֑ ֹות אינו מאפיין את הכתוב לפניו בענין ימי התשלומין כהמשך הגמרא

 ואימא :מקיש לחג הסוכות ,מה חג הסוכות יש לה תשלומין כל שמונה  -אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שמונה!  -שמיני רגלבפני עצמו הוא - .אימור דאמרי שמיני רגל בפני עצמו הוא ,הני מילי לענין פז"ר קש"ב ,אבל לענין תשלומין  -תשלומין דראשון
הוא? דתנן :מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג  -חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון!  -תפשת מרובה  -לא תפשת - ,תפשת מועט  -תפשת.

ש ָׁ֡נה – מונח מונח פסק פזר ,כעין שלושה תפקידי פזר ,העברת רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה .כעין
(דב' ראה טז,טז) שָׁל֣ ֹוש ְׁפע ִָּׁמ֣ים ׀ ב ָׁ
אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר .כאן העדפת לימוד שבעת ימי תשלומין מחג המצות שהם פחות משמונת ימי חג הסוכות ושמיני
עצרת .העיקרון הנלמד מכאן לכל התורה כולה הוא  -תפשת מרובה  -לא תפשת - ,תפשת מועט  -תפשת.
שבֻע֖ ֹות – תביר מרכא טפחא ,בירור (הלכה ב)
(דב' ראה טז,טז) המצ֛ ֹות ּובְׁח֥ג ה ָׁ
[בבלי חגיגה יז,ב]  ...תנן (הגמרא מנסה לתקוף את דברי רבי אלעזר על שבעה ימי תשלומין עבור חג שבועות) :עצרת שחל להיות ערב שבת,
בית שמאי אומרים :יום טבוח אחר השבת ,ובית הלל אומרים :אין לה יום טבוח (אין צורך ביום טבוח)( .רש"י :אם לא הקריבם ביום טוב,
עוד אין להן תשלומין) .מאי לאו  -אין לה יום טבוח כלל?  -לא ,שאינה צריכה יום טבוח (ב"ה  .אין צורך ביום טבוח מיוחד כי נקריב ביו"ט)
ומאי קא משמע לן  -דמקרבינן ביומיה (שיקריבו כולם ביום טוב עצמו ,ביום ששי לפני שבת) ,הא אפליגו בה חדא זימנא (האם אפשר להקריב
עולות ביו"ט)  .דתנן :בית שמאי אומרים :מביאין שלמים ואין סומכין עליהם ,אבל לא עולות .ובית הלל אומרים :מביאין שלמים
ועולות וסומכין עליהם (ביום טוב)!  -צריכא ,דאי אשמעינן בהא  -בהא קא אמרי בית שמאי ,משום דאפשר למחר (כל יום מימי
התשלומים למעט שבת) ,אבל הכא (שלמחרת שבת ואין קרבנות יחיד) ,אימא מודו להו לבית הלל (שיקריבו הכל (עולות ושלמי חגיגה ביו"ט שהוא
יום ששי)) .ואי אשמעינן בהא  -בהא קאמרי בית הלל ,משום דלא אפשר למחר ,אבל בהא  -אימא מודו לבית שמאי ,צריכא.
תא שמע :מי שלא חג שבעת ימי הפסח ,ושמונת ימי החג ,ויום טוב הראשון של עצרת  -שוב אינו חוגג (כי עברו ימי חג המצות ,ימי חג
הסוכות ,יו"ט יחיד של שבועות) .מאי לאו  -יום טוב של עצרת! – לא (הכוונה ל ,)-יום טבוח - .אי הכי ניפשוט מינה דחד יום טבוח! -
אימא( :תקן ואמור בלשון רבים) ימי טבוח (כרבי אלעזר שיש ימי תשלומין לחג השבועות).

[בבלי חגיגה ב,א] [משנה חגיגה פ"א,מ"א] .הכל חייבין בראייה[ ... ,בבלי חגיגה ב,א] גמרא ... .הכל לאתויי מאי?  -לאתויי חיגר

ביום ראשון ונתפשט ביום שני - .הניחא למאן ([חגיגה ט,א] רבי אושעיא) דאמר כולן תשלומין זה לזה ,אלא למאן ([חגיגה ט,א] רבי יוחנן)

דאמר כולן תשלומין דראשון.
[רש"י בבלי חגיגה ב,א]  ...איכא למאן דאמר תשלומין זה לזה ואיכא למאן דאמר תשלומין דראשון הן ,ואמרינן :מאי בינייהו  -חיגר
ביום ראשון ונתפשט (הבריא) ביום שני איכא בינייהו ,מאן דאמר כולן תשלומין לראשון ,מי שמחויב בראשון ולא הביא  -יביא באחד
משאר הימים ,ומי שאינו מחויב  -אינו צריך תשלומין ,ומאן דאמר תשלומין זה לזה ,קסבר :החובה מוטלת על כל אחד מן שאר
הימים ,ולא על הראש ון לבדו ,הלכך ,אף מי שפטור בראשון ונראה (הבריא או נטהר) בשני (בפסח וסוכות זה חול המועד וכן בשאר ימי חול
המועד)  -חייב להביא ,ואם לא יביא בו ביום  -יביא למחר.
כולן תשלומין דראשון [רמב"ם חגיגה פ"א ,ה"ז] מי ש(היה ראוי ו)לא חג ביום טוב הראשון של חג הסוכות חוגג את כל הרגל
וביום טוב האחרון שהוא שמיני ואף השמיני תשלומי ראשון הוא( ,וכן בפסח שממנו לומדים לשבועות) וכן מי ש(היה ראוי ו)לא חג
ביום חג השבועות חוגג כל שבעה ויש לו תשלומין כל ששת ימים שלאחר חג השבועות ,ודבר זה מפי השמועה נאמר שחג
השבועות כחג המצות לתשלומין.
כאן נשלב את [תוספות חגיגה ט,א] תשלומין זה לזה  -וההיא דלקמן (דף יז ).דילפינן תשלומין לחג השבועות מחג המצות כל ז' לא
מסתבר למימר תשלומין זה לזה (אלא תשלומין רק ליום הראשון) כיון דחול גמור הוא( .ולכן אם לא היה ראוי ביום חג השבועות ,אע"פ שנעשה
ראוי אח"כ אין לו תשלומים)

שבֻע֖ ֹות – תביר מרכא טפחא ,מרכא טפחא רבתה על יו"ט של שבועות את ימי התשלומים ,וטעם תביר
(דב' ראה טז,טז) המצ֛ ֹות ּובְׁח֥ג ה ָׁ
מחלק בין ימי התשלומים של חג המצות וחג הסוכות ובין ימי התשלומים של חג השבועות ומלמד שמי שהיה ראוי (בריא בכל איבריו
וטהור) ב יום הראשון של כל חג יש לו ימי תשלומים ,מי שלא היה ראוי ונעשה ראוי אחרי היום הראשון ,בפסח וסוכות יש לו ימי
תשלומים כי אלו ימי חול המועד שהם קודש ,בשבועות אין תשלומים כי אלו ימי חול (בעזרת הרב א"מ פערל).
ֱֹלהיָך – מונח מונח רביע (קריאה לל א פסק) אלו ימי התשלומין של חג השבועות שהם יותר מארבע כמרומז בטעמי ה֣ '
את-פ ְֵׁנ֣י׀ ה֣ ' א ֗
ֱֹלהיָך מונח רביע המוקצבים לתשלומי עולות ראיה ושלמי חגיגה  ...אבל את-פ ְֵׁנ֣י׀ מונח לגרמיה (היינו בקריאה עם פסק) נוגע לכל
א ֗
שלושה הרגלים מי שלא חג שבעת ימי הפסח ,ושמונת ימי החג ,ויום טוב הראשון של עצרת (וימי התשלומין שלו) -שוב אינו חוגג
(דב' ראה טז,טז) וְ ֹ֧לא֣י ָר ֶאֵ֛ה֣אֶ תְ -פּנֵ֥י֣הֶ֖֣' – דרגא תביר מרכא טפחא ,תבנית המכילה שתי הלכות( .הלכה א) כעין קבוצת פרטים הקשורים
לנושא ,כאן מה מביאים ברגל למקדש ולנצרכים ,ושעל כל פרט חלה אותה הלכה ,פשט הכתוב מלמד על מי שראוי להגיע מה יביא
עמו לשמח א-לקים ואדם.
(הלכה ב) (דב' ראה טז,טז) י ָר ֶאֵ֛ה֣אֶ תְ -פּנֵ֥י֣הֶ֖֣' – תביר מרכא טפחא ,מרכא טפחא רבתה לראיית אֶ תְ -פּנֵ֥י֣הֶ֖֣' ,מי שחציו עבד כנדרש ב[-בבלי
חגיגה ב,א תוספות] .הכל לאתויי מאי לאתויי מי שחציו עבד וכו' .אבל [רמב"ם חגיגה ב,א] פוטר חצי עבד כרבינא .
וטעם תביר מחלק במקור וברבוי וממעט קבוצת פרטים שלא חלה עליהם ההלכה של הבאת קרבן וצדקה .על אילו מלמדת [בבלי חגיגה
ב,א] משנה (ראה להלן) ועליהם מוסיף התוספות את ה -דעבדים שאינן משוחררים.
[בבלי חגיגה ב,א] משנה :הכל חייבין בראייה ,חוץ מחרש ,שוטה ,וקטן ,וטומטום ,ואנדרוגינוס ,ונשים ,ועבדים שאינם משוחררים,

החיגר ,והסומא (אפילו בעין אחת) ,והחולה ,והזקן ,ומי שאינו יכול לעלות ברגליו.וגו'
[רש"י משנה] הכל חייבין בראייה  -במצות ראיית כל זכורך (שמ' כג)  ,שצריכים להתראות בעזרה ברגל.
גמרא ( ...שמ' תשא לד,כג) ָֽי ַָֽראֶ ה֣(דב' ראה טז,טז) י ָר ֶאֵ֛ה֣[ -יראה] כתיב ,וקרינן יראה ,יראה כל זכורך את פני האדון דמשמע שהאדם
ָָׁאדן משמע שהאדון בא לראותך ,הקיש הכתוב
רואה את השכינה( ,שמות תשא לד,כג) שָֹׁל֥ ש ְׁפע ִּ ָׁ֖מים בש ָָׁׁנ֑ה
ֵי ָֽׁראה כָׁל-זְׁכ֣ ּורְׁ ָ֔ך את-פְׁנֵ ֛י ה ֥
ראייתך לראייתו.
כדרך שבא לראותך  -כך הוא בא ליראות ממך .מה לראותך  -בשתי עיניו .אף  -כאן ליראות מן האדם  -בשתי עיניו של אדם.

ְׁכּור ָ֝ך – ס"ת מש"ה הל"ך  ...לקראת השם (היות משה מומשל לאשה אחת ילדה ששים רבוא בכרס
ש ָׁ֡נה י ֵָׁר ֨אה כָׁל-ז ְׁ
שָׁל֣ ֹוש ְׁפע ִָּׁמ֣ים ׀ ב ָׁ
אחד ,הוא מייצג את כלל ישראל וגם ס"ת הש"ם הל"ך לקראת משה – לקראת כלל ישראל
ּור ָ֝ך את
ההיראות לפני השם מביא כל עולה להיות זכא"י ע"פ ר"ת י ֵָׁראה כָׁל-ז ְׁ֨כ ְׁ
יקם – סלוק ,מגביל מה נחשב ראוי להביא למקדש לכבוד הרגל.
(דב' ראה טז,טז) ר ָ ָֽ

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.8

דברים ראה יא,כו (התשפ"א)

֑וֹם֣בּ ָר ָכֶ֖ה֣וּקְ לָ ָלָֽה׃ ֣
ְ
יכֶ֖ם֣הַ יּ
תן֣ל ְפנ ֶ
ס֣דברים ראה יא,כוְ ֣:ר ֗אה֣אָ נ ֵ֛כי֣נ ֵ֥

[מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ראה סימן ד] דבר אחר (דב' ראה יא,כו) ְר ֗אה֣אָ נ ֵ֛כי אנכי שבחרתי בטובה ראה היאך אנכי משונה מכל
העולם  ...במה משונה? אע"פ שהקב"ה הזהיר על חומרת הקללה ועונשה ,כאשר בא לענוש ממעט ,ולזה מרמז ְר ֗אה֣אָ נ ֵ֛כי ְ ,ר ֗אה –
רביע ,ארבע אזהרות לעובר על דבר ה' ,אָ נ ֵ֛כי – תביר בתפקיד מיעוט בענישה ,ובתיקון ְר ֗אה – רביע ,ארבע הטבות

 ...ד"א אמר להם הקדוש ברוך הוא אם תעשו רצוני אף על פי שכתבתי לכם ברכות מועטות אני מרבה אותן לכם ולא אביא עליכם
הקללות ,משל למלך שלקח עבד באוני וכתב בתוך האוני אם תהיה עושה רצוני ומשרת אותי כראוי אני מאכילך ומשקך ומלבישך
כשאר עבדי ואם אינך עושה רצוני (טט – א) איני מאכילך (טט – ב) ואיני משקך (טט – ג) אלא אני כובלך (טט – ד) ונותנך בבית האסורין,
 ...אע"פ שהקב"ה הזהיר על חומרת הקללה ועונש ,כאשר בא לענוש ממעט ,כשחטאו ישראל בימי ירמיהו אמר הקדוש ברוך הוא
התניתי עמהם להביא עליהם קללות אני יודע שאין בהם כח לעמוד בהם אלא פשרה אני עושה עמהם,
ְר ֗אה – רביע  ...אמר להם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה סדרתי לפניכם (טט – א) ברכות (טט – ב) וקללות (טט – ג) הטובות (טט – ד)
והרעות (טט – אבל בתיקון) לעולם הבא אני מעביר מכם (טט – א) הקללות (טט – ב) והרעות (טט – ג) ואברך אתכם (טט – ד) וכל מי
ִּירּום ִּכ֛י הֵ ֥ם ז֖רע ב ֵ֥רְך
ָׁל־ראֵיהם יכ ֔
שרואה אתכם יאמר שאתם עם ברוכים שנאמר (ישעיה סא,ט) וְׁנֹוד֤ע בגֹוי ִּם ז ְׁר ָׁ֔עם וְׁצ ֱא ָׁצאֵיה֖ם ב ְׁ֣תֹוְך הָׁע ִּ ֑מים כ ֽ

הֽ' :ס

בשנת התשע"ה הופיע בעלוני שבת אחדים הקטע הבא בשם הייט"ב לב( :דב' ראה יא,כו) ְר ֗אה֣אָ נ ֵ֛כי תבת ְר ֗אה֣בטעם רביעי שהוא מעל
התבה ,ותבת אָ נ ֵ֛כי בטעם תביר שהוא מתחת התבה ,לרמז לאדם ְר ֗אה֣והתבונן מה למעלה ממך ,ואז ישבר לבו למטה ,ויחוש ש-
אָ נ ֵ֛כי הוא בבחינת תביר.
דברים ראה יב,ב:

יה֑ם֣
תם֣אֶ ת-אֱֹלה ֶ
שׁים֣א ָ ֶ֖
ֲשׁר֣אַ ֶתֵּ֛ם֣י ְר ֵ֥
גּוֹים֣א ֶ ֵ֥
ֹ֧ר֣ע ְָֽבדוָּ -שׁ֣ם֣הַ ֗
דוּן֣את-כָּ ל-הַ ְמּק ֞מוֹת֣א ֲֶשׁ ָ
ֶ ָֽ
֣ד֣תּאַ ְבּ
אַ בּ ֠ ְ
ֵ֥ץ֣רעֲנָ ָֽ ַֽן׃ ֣
תחַ ת֣כָּ ל-ע ַ
ם֣ה ָרמים֣וְ עַל-הַ גְּבָ ֔עוֹת֣וְ ַ ֶ֖
֣עַ ל-הֶ הָ ֤רי ָ ָֽ
ים֣ה ָרמים֣וכו' .ולא ההרים אלהיהם [גמרא (עבודה זרה
ָ ָֽ
דוּן֣את-כָּ ל-הַ ְמּק ֞מוֹת֣וכו' עַ ל-הֶ הָ ֤ר
ֶ ָֽ
֣ד֣תּאַ ְבּ
[משך חכמה] (דב' ראה יב,ב) אַ בּ ֠ ְ
מם֣מן-הַ מָּ קֶ֖ וֹם֣הַ ָֽהוּא׃ ,והמקום עצמו מותר( .דב' ראה יב,ד) לא-תַ עֲשׂ֣ וּן֣
מה ,ב)] שההרים עצמם מותרים( .דב' ראה יב,ג) וְ אבַּ ְד ֶתּ֣ם֣אֶ תְ -שׁ ָ֣֔
יכם׃ פירוש שלא תעשון כן לצורך ה' לאבד עבודה זרה מן המקום ולבנות מזבח במקומו ,דיש נעבד במחובר אצל
֔כּן֣לַ֣הֶ֖ '֣אֱֹלה ֶ ָֽ
י֣אם-אֶ ל-הַ מָּ ֞קוֹם֣ ֲ֣אשֶׁ ר-י ְב ֨ ַחר֣ה֤ '֣א ֱָֹֽלהיכֶ ם֣על פי נביא מותר ,שאין לך הר וגבעה
גבוה ,ומכשירי קרבן כקרבן דמי( .דב' ראה יב,ה) ֠כּ ָֽ

שלא עבדו עליו עבודה זרה כדאמרו במשנה פרק כל הצלמים .וכן אמר בירושלמי (פרק ג משנה ה) על הך משנה :סברינן מימר דבר
שיש בו רוח חיים אעפ"י שאינו אסור להדיוט אסור לגבוה (והכי נמי במחובר אסור לגבוה אעפ"י שאין לו תפיסת יד אדם) ,בית
הבחירה איכן נבנה? על פי נביא (דהי"א ,כא,יט) וי֤על ָׁדוִּיד בִּדְׁבר־ ָׁ֔גד א ֲ֥שר ד ִּ֖בר ב ֵ ְׁ֥שם ֽה' .:ועיין הראב"ע בפירושו .ונראה שהרמב"ם פירש
כן ,דזה לשונו (איסורי מזבח ד ,ח) :כל שיש בו שם לעבודה זרה ,לא יעשה למלאכת הקודש (אף על פי שהוא מותר בהנאה  -עכ"ל),
היינו אף שביטלו ודמחובר ,יעויין שם.

גּוֹים֣מקף מונח רביעָ ,ע ְָֽבדוָּ -שׁ֣ם֣– מקף כרב-מצב עבודת הגויים ,אפשר שיש בעבודת
(דב' ראה יב,ב) ֶ ָֽאת-כָּ ל ַ -ה ְמּק ֞מוֹת֣א ֲֶשֹׁ֧ר֣עָ ְָֽבדוָּ -שׁ֣ם֣הַ ֗
גויים דברים שאינם נאסרים ויש בעבודת גויים דברים הנאסרים ,ואז תבנית הטעמים של עָ ְָֽבדוָּ -שׁ֣ם֣הַ גּוֹי֗ם – מונח רביע עשויה ללמד על
לפחות ארבעה נושאים בנושא עבודת הגוים שאינם נאסרים ושנאסרים (א) המקום של הע"ז מותר ע"פ נביא אבל לא לעבודת ה'; (ב)
העבודה זרה אסורה; (ג) שלא תעשון כן לצורך ה' לאבד עבודה זרה מן המקום ולבנות מזבח במקומו ,דיש נעבד במחובר אצל גבוה,
ומכשירי קרבן כקרבן דמי( .ד) סברינן מימר דבר שיש בו רוח חיים אעפ"י שאינו אסור להדיוט אסור לגבוה (והכי נמי במחובר אסור
לגבוה אעפ"י שאין לו תפיסת יד אדם) ; (ה) ונראה שהרמב"ם פירש כן ,דזה לשונו (איסורי מזבח ד ,ח) :כל שיש בו שם לעבודה זרה,

לא יעשה למלאכת הקודש (אף על פי שהוא מותר בהנאה  -עכ"ל) ,היינו אף שביטלו ודמחובר,

י֣מצַ וֶּ ֣ה֣אֶ ְת ֶכ ֑ם ֣
ם֣שׁ ֣מָּ ה֣תָ ֔ביאוּ֣אֵ֛ת֣כָּ ל-א ֲֶשֵׁ֥ר֣אָ נ ֶ֖כ ְ
֣שׁ ָ
֤ן֣שׁמוֹ ֔ ָ
֣לשַׁ כּ ְ
יכֵ֥ם֣בּוֹ ְ
֣֩ה'֣אֱֹלה ֶ
דברים ראה יב,יא :וְ הָ יָ ֣ה֣הַ מָּ ֗קוֹם֣אֲשֶׁ ר-י ְבחַ ר ֨
יכם֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ ְדּ ֶ֖רוּ֣לַ֣ ָֽה'׃
֣וּת ֻר ַמ֣ת֣י ְֶד ֔ ֶכם֣וְ כל֣מ ְב ַח ֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
יכם֣מַ עְ ְשׂ ָֽרתיכֶ ם ְ
יכ ֣ם֣וְ ז ְבח ֗ ֶ
֣ עוֹֹלת ֶ
ר ֩ ה' לעבודת ה',
(הסבר א) (דב' ראה יב,יא) וְ הָ יָ ֣ה֣הַ מָּ ֗קוֹם֣ -מונח רביע ,בתפקיד של לפחות ארבע מקומות מרכזיים אֲשֶׁ ר-י ְבחַ ֣

מהכניסה לארץ ישראל ועד המקדש בירושלים (א) גלגל( ,ב) שילה (בגלגל ובשלה היו בו כל פעולות המקדש) (ג) אחרי חרבן שילה
בנוב (ד) אחרי הריגת כהני נוב בגבעון (בנוב וגבעון לא התקיימו כל פעולות המקדש) (ה) בירושלים במשכן (ו) בירושלים במקדש.
[רש"י] בעקבות [ספרי] פירש זאת על (יב,יא) ָשׁ֣מָּ ה֣תָ ֔ביאוּ֣וגו'  -למעלה (יב,ו) אמור לענין שילה ,וכאן אמור לענין ירושלים ,ולכך

חלקם הכתוב ליתן היתר בין זו לזו :משחרבה שילה ובאו להם לנוב ,וחרבה נוב ובאו לגבעון ,היו הבמות מותרות עד שבאו
לירושלים (ראה ספ"ד סה).

ם֣שׁ֣מָּ ה
֣שׁ ָ
֤ן֣שׁמוֹ ֔ ָ
֣לשַׁ כּ ְ
יכֵ֥ם֣בּוֹ ְ
֣֩ה'֣אֱֹלה ֶ
[ספרי דב' ראה סח] [מדרש תנאים (הופמן)] (דב' ראה יב,יא) וְ הָ יָ ֣ה֣הַ מָּ ק֗ וֹם֣אֲשֶׁ ר-י ְבחַ ר ֨
ם֣שׁ ֣מָּ ה שתי מחיצות מחיצה לקדשי הקדשים ומחיצה לקדשים קלים:
שׁ ָ
תָ ֔ביאוָּ֣ ֔ ...
ר ֣֩בתפקיד מחיצה .בשילה לא
ר ֣֩– מקף בורר בין משכן שילה ובין מקדש ירושלים ,טעם תרסא במלת י ְבחַ ֣
(דב' ראה יב,יא) אֲשֶׁ ר-י ְבחַ ֣

היו מחיצות (חומות לעיר) ואפשר היה לאכול קרבנות בכל הרואה את שילה או לדעה אחרת בכל הרואה את המשכן .בירושלים הותר
לאכול הקרבנות רק בתוך חומות העיר .לפי [אלשיך] פסוק זה מכוון גם למשכן שילה וָ -שׁ֣מָּ ה֣תָ ֔ביאוּ֣אע"פ (א) שמשכן שילה אינו
מכוון לשבתו יתברך נגד בית המקדש של מעלה( ,ב) מקומו שייך לשבטי יוסף (בספר יהושע נאמר ששייך לבנימין) ואינו קנוי מדמי
כל השבטים.
(הסבר ב) בדיון [ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א (וילנה ב,ב  -ג א)] מאן תנא רגלים ,ר' שמעון וגו' דעה אחת שאינו עובר בלא תאחר
על קיום נדרים ונדבות עד שלושה רגלים ורבי שמעון אומר עד חמישה רגלים .אפשר כי ענין עד חמשה רגלים נתמך בקרא
֣שׁם֣–
֤ן֣שׁמוֹ ֔ ָ
֣לשַׁ כּ ְ
יכֵ֥ם֣בּוֹ ְ
(דב' ראה יב,יא) וְ הָ יָ ֣ה֣הַ מָּ ק֗ וֹם֣ -מונח רביע ,ענין של חמש ,וההסבר מרומז ב( -דב' ראה יב,יא) ֨ה'֣אֱֹלה ֶ
קדמא מרכא מהפך פשטא זקף-קטן ,תבנית טעמים העשויה לשמש בתפקיד לכתחילה ובפועל.
֤ן֣שׁמוֹ֣– מהפך פשטא מוסיף עוד למוד של לכתחילה ובפועל.
אפשר שהתוספת (דב' ראה יב,יא) ְלשַׁ כּ ְ
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(א) לכתחילה הרצון היה בבית המקדש סביב אבן השתיה בהר המוריה בירושלים ,בפועל היה קודם ב :גלגל ,שילה ,נב ,גבעון ,בירושלים.
כי לא פקעה שבועת אברהם לאבימלך ולא היו רשאים לכבוש את ירושלים.
(ב) לכתחילה הנודר והנודב יביא בתוך שלושה רגלים ,בפועל המביא בתוך חמישה רגלים לא איחר .זה בשיטה שעובר על בל תאחר רק
אם עברו שלושה רגלים כסדרם החל מפסח ,ואחריו שבועות ,סוכות .לכן אם נדב או נדר בין פסח לשבועות יש לו עד חמישה רגלים שלא
יאחר .תלוי כפי מי ההלכה.
(ג) לכתחילה יש להביא עולת ראיה ושלמי חגיגה מובחרים ,בפועל רבנן פסקו [מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (אפשטין-מלמד)] (שמ'
יקם :אפילו כל ש הוא וחכמים אומרין אין פחות לעולת ראיה ממעה כסף ולחגיגה שתי כסף.
מש' כג,טו) (תשא לד,כ) וְֹׁלא־י ֵָׁר ֥אּו פָׁנ֖י ֵר ָׁ ֽ
[משנה חגיגה א,ב] [*] בית שמאי אומרים הראייה שתי כסף וחגיגה מעה כסף ובית הלל אומרים הראייה מעה כסף וחגיגה שתי כסף:
י֣מצַ וֶּ ֣ה֣אֶ ְת ֶכ ֑ם – הכתוב א ֲֶשֵׁ֥ר֣אָ נ ֶ֖כי֣מְ֣צַ וֶּ ֣ה֣אֶ ְת ֶכ ֑ם מופיע  11פעם ורק בספר דברים .מהם  4פעמים בפר'
(יב,יא) אֵ֛ת֣כָּ ל-א ֲֶשֵׁ֥ר֣אָ נ ֶ֖כ ְ
ראה[ .פנים יפות] (דב' ראה יב,יא) וְ כל֣מ ְב ַח ֣ר ...דאיתא בקידושין דף נ"ה ע"ב ת"ר אין לוקחין בהמה במעות מעשר פירש"י שמא
תכחיש בטורח הדרך ,וכיון דהזהירה התורה שאפילו הדר בסוף א"י צריך להביא נדרו לירושלים ,ראוי יותר שלא יפריש כל נדרו אלא
בבואו לירושלים ,שאם יפריש בביתו ויוליכו לירושלים אין זה מן המובחר שתכחיש בטורח הדרך ,והיינו דכתיב א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ ְדּ ֶ֖רוּ֣שלא
יפריש כל נדרו אלא בבואו לירושלים:
[אילת השחר] (דב' ראה יב,יא) (הלשון ְמצַ וֶּ ֣ה֣אֶ ְת ֶכ ֑ם משמע שזה חובה ,אמנם עולת יחיד ונדרים אינם חובה ,וי"ל דהכונה שאני מצוה
יכם .פרש"י מלמד שיביאו מן
שאפשר להביא ולא שחובה להביא)(טט :אבל קרבנות צבור ,תודה ,מעשר בהמה הן חובה) וְ כל֣מ ְב ַח ֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
המובחר .אין הכונה שצריך להביא לקרבן את הבהמה הטובה ביותר ,אלא שצריך להביא בהמה מובחרת ,והנה מאחר שמפורש
בפסוק שצריך להביא מן המובחר א"כ מי שאינו מביא מן המובחר מבטל מצוה אף על פי שזה לא מעכב ,ועי' רבינו בחיי (פרשת
פינחס כ"ח ל"א):
(יב,יא) כָּ ל-א ֲֶשֵׁ֥ר֣אָ נ ֶ֖כי – ע"פ [אילת השחר] מקף בורר בין משמע צווי חובת הבאה למזבח ובין משמע צווי רשות הבאה ,כאן רשות
(יב,יא) כָּ ל -א ֲֶשֵׁ֥ר֣אָ נ ֶ֖כי – מרכא טפחא מלמדת על קבוצת פרטים להבאה העשויה להתרחב ,אלה מיני נדרים ונדבות של בהמות ,מנחות,
נסכים( ,יב,יא) אֵ֛ת – המלה מרבה על צווי ההבאה נדבה ונדר של עצים ,שמן ,מלח( ,יב,יא) אֵ֛ת – תביר מחלק את קבוצת הפרטים (יב,יא)
כָּ ל-א ֲֶשֵׁ֥ר֣אָ נ ֶ֖כי לקבוצת הבאת רשות שאינו מקיים בה מצוה מן המובחר ,ולקבוצת הבאת רשות שמקיים בה מצוה מן המובחר
ותכלול (א) כפ' [העמק דבר] (דב' ראה יב,יא) דוקא מה שאני ְמצַ וֶּ ֣ה ,ולא בהמת חולין לתאוה (ולא למצוה כלשהי) ומקדיש בשביל זה
לשלמים (ב) כפ' [פנים יפות] להביא בהמה שלא הכחישה בדרך.
יכם֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ ְדּ ֶ֖רוּ֣לַ֣ ָֽה'׃
֣וּת ֻר ַמ֣ת֣י ְֶד ֔ ֶכם֣וְ כל֣מ ְב ַח ֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
יכם֣מַ עְ ְשׂ ָֽרתיכֶ ם ְ
יכ ֣ם֣וְ ז ְבח ֗ ֶ
(דב' ראה יב,יא) עוֹֹלת ֶ

הקטע הבא מ[-ספרי דב' ראה סח] [מדרש תנאים (הופמן)] מתאים ל(-הסבר ב) לכתחילה ובפועל (ג)

יכם֣זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי צבור :מַ עְ ְשׂ ָֽרתיכֶ ם֣רבי עקיבה אומ' בשתי
יכ ֣ם֣עולת יחיד ועולת צבור :וְ ז ְבח ֗ ֶ
(יב,יא) עוֹֹלת ֶ
וּת ֻר ַמ֣ת֣י ְֶד ֔ ֶכם֣אלו הבכורים :עד כאן נמנו חובות הבאה  ,שיהיו מובחרים.
מעשרות הכת' מדבר אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמהְ :
יכם֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣תּ ְדּ ֶ֖רוּ֣לַ֣ ָֽה'׃ לרבות נדרים ונדבות שלא
ומקיש מהחובות אל הנדבות והנדרים שלמצוה יהיו מובחרים .וְ כל֣מ ְב ַח ֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
יבואו אלא מן המובחר אין לי אלא נדרים ונדבות (ובהיקש מהחובות מרבה עוד) מנין לרבות בכורות ומעשרות חטאות ואשמות ת"ל
יכם :רבי אומ' אם נאמ' למעלן למה נאמ' למטן ראשונים לענין שילה שניים לענין ירושלם:
יכם֣֣֣֣וְ כ֣ל֣מ ְב ַח ֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
מ ְב ַח ֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
[בבלי יומא ע,ב]  ...דכולי עלמא מיהת חד איל הוא ,כמאן  -כרבי( .רש"י :דכולי עלמא מיהא  -בין לר' אליעזר בין לר' עקיבא חד איל הוא
דציבור ,דכולהו אמרי איל העם (הכתוב ב(-וי' אח"מ טז,ה)) ולא איירי באיל הכתוב בחומש הפקודים כלל).

דתניא :רבי אומר :איל אחד האמור כאן ,הוא האמור בחומש הפקודים ((במ' פי' כט,ח) ֣אי ִּל א ָׁ ֑חד) .רבי אלעזר ברבי שמעון אומר :שני
אילים הן ,אחד האמור כאן ,ואחד (רש"י :בתורת כהנים ואיל אחד לעולה הוא) האמור בחומש הפקודים .מאי טעמא דרבי? דכתיב (-וי'
חד .ורבי אלעזר ברבי שמעון :מאי אֶ ָחֶ֖ד  -מיוחד שבעדרו .ורבי (הגמרא שואלת מניין לרבי "המיוחד שבעדרו") -נפקא ליה מ-
אח"מ טז,ה) אֶ ָ ֶ֖
(דב' ראה יב,יא) ִּמב ְׁ֣חר נ ִּדְׁ ֵר ֔יכם .ורבי אלעזר ברבי שמעון( :טט :לומד מ ִּ -מ ְׁב ֣חר נ ִּדְׁ ֵר ֔יכם) חד בחובה וחד בנדבה ,וצריכי (רש"י :וצריכי  -שיש

דעת נוטה לומר נדבה מובחרת כדי שתהא מקובלת ברצון ויש דעת נוטה לומר חובה תהא מובחרת כדי שיצא ידי חובתו יפה.).
ֲשר תִּ ְׁד ֖רּו לֽהֽ'( :דב' ראה יב,יא) וְׁכל ִּמב ְׁ֣חר נ ִּדְׁ ֵר ֔יכם – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שני
(דב' ראה יב,יא)  ...וְׁכל ִּמב ְׁ֣חר נִּ ְׁד ֵר ֔יכם א ֥
לימודים ,וטעם פשטא מרמז ששני הלימודים בפשט הכתוב .אפשר כי (א) כ[-בבלי יומא ע,ב] רבי אלעזר ברבי שמעון( :טט :לומד
מ ִּ -מב ְׁ֣חר נ ִּדְׁ ֵר ֔יכם) להביא מובחר בין בקרבן חובה ובין בקרבן נדבה( ,ב) [רבינו בחיי (במ' פי' כח,לא)] לומד להביא אפילו עצי
מערכה מובחרים חדשים וללא תולעים ,וכן שמן זית מובחר למאור ושלא נפל בו שרץ ומטעם זה אסרו רז"ל שמן שנפל בו עכבר
להדליק ממנו נרות של בית הכנסת (וכנראה מישהו הוסיף לרבינו בחיי את הציון שו"ע או"ח סי' קנד סע' יב)
[פנים יפות (דב' ראה יב ,יא)] ראוי יותר שלא יפריש כל נדרו אלא בבואו לירושלים ,שאם יפריש בביתו ויוליכו לירושלים אין זה
ֲשר ִּתדְׁ ֖רּו שלא יפריש כל נדרו אלא בבואו לירושלים:
מן המובחר שתכחיש בטורח הדרך ,והיינו דכתיב א ֥
ֲשר ִּתדְׁ ֖רּו– מרכא
(דב' ראה יב,יא) ֲא ֥שר תִּ ְׁד ֖רּו לֽהֽ' :ה[-פנים יפות] לומד מֲ -א ֥שר תִּ ְׁד ֖רּו שלא ידור עד בואו לירושלים ,מוצע לומר כי א ֥
טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,מרמזת כי מקום הנדר יכול להיות במקום הנודר יכול להיות בירושלים אבל טעם מלת לֽהֽ' – סלוק
מגביל ,ע"פ פי'[פנים יפות] מומלץ לא לנדור מחוץ לירושלים כדי שיביא קרבן מובחר

יכם֣ -תניא ,כל קרבנות הצבור והיחיד אינם באים אלא מן המובחר ,שנאמר
[תורה תמימה (=תו"ת)] (דב' ראה יב,יא) וְ כל֣מ ְב ַח֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
לו)
יכם – מהמובחר שבעדריכם [תוספתא מנחות פ"ח]:
(יב,יא) וְ כל֣מ ְב ַח ֣ר֣נ ְדר ֔ ֶ
[תו"ת הערה לו] והובא זה בקיצור ב[-יומא ל"ד ב'] ,ומפרש שם דאע"פ דילפינן זה מפסוק (שמ' תצ' כט,לט) את־ה ֥כבש הָׁא ָׁ ֖חד ולפי
[ילקוט שמעוני פינחס תש"פ] (במ' פי'כח,ד) את־ה ֥כבש א ָׁ ֖חד ודרשינן המיוחד שבעדרו ,אך אצטריך חד לנדר וחד לנדבה .ואמנם מ"ש
כל ק רבנות הצבור הוא ע"ד הרוב ,שהרי עומר ושתי הלחם אף על פי שמצוה להביאם מן המובחר ,אך יש בזה עיקר מצוה להביאם
מסביבות ירושלים ,ואם המובחר רחוק משם יביאו מהקרוב אפילו גרוע ,כמבואר ב [-מנחות ס"ד ב']:
ל – בחולם חסר וללא מקף ובטעם פשטא בתפקיד פשוט – ברור שלמצוה כל קרבנות
יכם – זקף-קטן בתפקיד שני למודים (א) (יב,יא) וְ כ֣ ֣
(יב,יא) נ ְדר ֔ ֶ
צבור וקרבנות יחיד בחובה בנדר ובנדבה מצוה להביאם מן המובחר ,בשילה ובירושלים ,ובקצבת הכסף שקצבה התורה (ב) בזה עיקר מצוה
להביאם מסביבות ירושלים( ,אבל) ואם המובחר רחוק משם יביאו מהקרוב אפילו גרוע ,כמבואר ב[-מנחות ס"ד 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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.9

דברים שפטים טז,יח (התש"פ)

ן֣לְָֽך֣:ס
ת ָ
ֱֹלהֶ֖יָך֣נ ֵ֥
ן֣תּ ְחיֶה֣וְ י ַָר ְשׁ ָתּ֣֣אֶ ת־הָ ָ֔א ֶרץ֣אֲשֶׁ ר־הֵ֥ '֣א ֶ
ף֣ל ַמ֤עַ ָֽ
ק֣צ ֶֶ֖דק֣תּ ְר ֑דּ ְ
דברים שפטים טז,כֶ :צ ֵֶ֥ד ֶ

ק֣צ ֶֶ֖דק֣תּ ְר ֑דּף יכול לא יתן אדם צדקה אל א אם יבואו ויאמרו לו תן ומנ' שאם לא יבואו ויאמרו לו [תן]
[מדרש תנאים] ד"א ֶצ ֵֶ֥ד ֶ
ן֣תּ ְחיֶה֣וְ י ַָר ְשׁ ָתּ֣֣אֶ ת־הָ ָ֔א ֶרץ :הרי שלא בא לידו לעשות צדקה
צדקה מנ' שילך אחריהם ויתן ת"ל צדק צדק תר' מה כת' אחריו ְל ַמ֤עַ ָֽ
ק֣צ ֶֶ֖דק֣תּ ְר ֑דּף רדוף
אלא שתבעוהו לילך ולבקש (על) [מן] אחרים לעשות צדקה והלך עמהן מעלין עליו כאלו נתן משלו שנ' ֶצ ֵֶ֥ד ֶ
אחר צדקה ואחר גמילות חסדים מה שכר נוטל על כך (משלי כא,כא) ָ֭רדֵ ף צְׁדָׁ ָׁ ֣קה ו ָׁ ָׁ֑חסד יִּמְׁצָׁ ֥א ֝ח ִּ֗יים ְׁצד ָׁ ָׁ֥קה ְׁו ָׁכבֹֽוד::

ק֣צ ֶדק֣תּ ְר ֑דּף – מרכא טפחא ,בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן רבוי בצדקה מעצמו או ע"י אחרים
צ ֶד ֶ ֶ֖
(דב' שפ' טז,כ) ֶ ֵ֥
ק֣צ ֶֶ֖דק֣תּ ְר ֑דּף יצא חייב
ק֣צ ֶדק֣תּ ְר ֑דּף יכול שאם יצא מבית דין זכאי מחזירין אותו לחובה ת"ל ֶצ ֵֶ֥ד ֶ
צ ֶד ֶ ֶ֖
[מדרש תנאים] (דב' שפ' טז,כ) ֶ ֵ֥
ק֣צ ֶֶ֖דק֣תּ ְר ֑דּף:
מניין שמחזירין אותו לזכות ת"ל ֶצ ֵֶ֥ד ֶ
ן֣תּ ְחיֶה֣וְ י ַָר ְשׁ ָתּ֣֣אֶ ת־הָ ָ֔א ֶרץ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים( ,לימוד א) ְל ַמ֤עַ ן֣
מעַ ָֽ
(דב' שפ' טז,כ) ְל ַ֤֣
ֶה – מהפך פשטא ,מהפך בדין החייב למצוא לו זכות
ָֽתּ ְחי ֣
ק֣צ ֶֶ֖דק֣תּ ְר ֑דּף  -כל מי שצריך ליטול מן הצדקה ואינו נוטל עליו הכתוב אומר (ירמיהו יז,ז) ב ָׁ֣רּוְך ה ֔גבר
צ ֶד ֶ
[תורה תמימה] (דב' שפ' טז,כ) ֶ ֵ֥
ק֣צ ֶֶ֖דק֣תּ ְר ֑דּף֣פב) [פאה פ"ח מ"ה]:
צ ֶד ֶ
שר יִּב ְׁ֖טח ב ֽ֑ה' וְׁ ָׁה ָׁי ֥ה ה֖ ' ִּמבְׁטחֹֽו :וכן דיין שדן דין אמת לאמתו ,שנאמר (דב' שפ' טז,כ) ֶ ֵ֥
ֲא ֥
א ֶרץ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים( ,לימוד ב) דיין הדן דין
ן֣תּ ְחיֶה֣וְ י ַָר ְשׁ ָתּ֣֣אֶ ת־הָ ָ֣֔
(דב' שפ' טז,כ) ְל ַמ֤עַ ָֽ
אמת הוא כעין שותף לבורא יתברך בבריאה כי בדונו דין אמת הוא מחזק קבלת עול מלכות שמים והזכות לארץ-ישראל שעיני ה' בה
ולא ע"י שר וכפירש [תורה תמימה הערה פב]  ...ולי נראה פשוט דהכו נה דדיין שדן דין אמת לאמתו ואינו נושא פנים לבעלי דינים וגם
אינו ירא מפניהם ולפעמים גם סובל היזק וצער מזה ,גם עליו הכתוב אומר ברוך הגבר אשר יבטח בה' כמו על זה שצריך ליטול מן הצדקה
ן֣תּ ְחיֶה֣
ואינו נוטל ,שערך שניהם שוה בענין זה ,שצריכים לבריות ובכ"ז אין בוטחים בהם .וגם סמיך אסיפא דקרא (דב' שפ' טז,כ) ְל ַמ֤עַ ָֽ
וְ י ַָר ְשׁ ָתּ֣֣אֶ ת־הָ ָ֔א ֶרץ:
ֲָך֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣גּ ְָבלֶ֖ וּ֣ראשׁנ ֑ים֣ ֣
וּל֣רע ֔
ָֽ
לא֣תַ סּיג֣גְּ ב֣
דברים שפטים יט,יד֤ :
תּהּ׃֣ס ֣
֣לר ְשׁ ָ ָֽ
ן֣לָךֶ֖ ְ
ת ְ
ֱֹלהיָך֣נ ֵ֥
חל֣בָּ ָ֕א ֶרץ֣אֲשֶׁ ר֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
ַחֲל ְָֽתָך֣א ֲֶשׁ ֣ר֣תּנְ ֔ ַ
֣ ְבּנ ָ
ת־רעֲָך֖ וְֹׁל֣ א תִּ ג ְׁ֑זל ֹלֽא־תָׁ ֞ ִּלין ְׁפעֻל֥ת ש ִָּׁכ֛יר ִּאתְָׁך֖ עד־ בֽקר:
ויקרא קדשים יט,יגֹ :לֽא־תע ֲ֥שק א ֵ ֽ
[ספרי דברים פרשת שפטים פיסקא קפח] (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרע ֲָ֔ך ,והלא כבר נאמר (וי' קד' יט,יג) ֹל֣ א תִּ ג ְׁ֑זל ומה תלמוד לומר (דב' שפ'

ֲשר ִּתנ ְׁ֔חל
יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג מלמד שכל העוקר תחומו של חבירו עובר בשני לאוים יכול בחוצה לארץ תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) בְׁנחֲלָׁ ֽתְׁ ָך א ֣
ָׁב ָׁ֕ארץ ישראל עובר בשני לאוים (ע"פ רש"י עה"ת לא תסיג ,לא תגזול) בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד בלבד (ע"פ רש"י עה"ת
לא תגזול) .מנין לעוקר תחומים של שבטים שעובר בלא תעשה תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔  ,מנין למחליף דברי רבי

אליעזר בדברי רבי יהושע ודברי רבי יהושע בדברי רבי אליעזר ולאומר על טמא טהור ועל טהור טמא שהוא עובר בלא תעשה תלמוד
לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרע ֲָ֔ך,
עֹול֑ם  ...משיג גבול עולם שנקבעו בהלכות עולם ...
ַאל־תּסֵג גְׁב֣ ּול ָׁ
[תורה תמימה הערה ל] הגר"א גורס כאן הפסוק (משלי כג,י)
ָ֭
(כש)הדבר נוגע לדינא יש איסור חליפי השמות.
מנין למוכר קבר אבותיו שעובר בלא תעשה תלמוד לומר (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔  ,יכול אפילו לא נקבר בו אדם מעולם תלמוד
ֲשר תִּ נ ְׁ֔חל ָׁב ָׁ֕ארץ הא אם קבר בו אפילו נפל אחד ברשות עובר בלא תעשה.
לומר (דב' שפ' יט,יד) בְׁנחֲלָׁ ֽתְׁ ָך א ֣

טט( :דב' שפ' יט,יד) ָׁב ָׁ֕ארץ – זקף-גדול מלמד על שלושה לאוים מדאורייתא הנלמדים מהמלים (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרע ֲָ֔ך (א) עוקר
תחום חבירו (ב) עוקר תחום שבטים (ג) מוכר קבר אבותיו.
(דב' שפ' יט,יד) בְׁנחֲלָׁ ֽתְׁ ָך א ֲ֣שר ִּתנ ְׁ֔חל – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות ,פשטא בפשט הכתוב( .א) העוקר תחומו של חבירו
ָׁב ָׁ֕ארץ ישראל עובר בשני לאוים בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד בלבד( .ב) המוכר קבר אבותיו שעדיין לא נקבר אפילו
נפל לא עובר בלא תעשה.
א ֲֶשׁ ֣ר֣תּנְ ֔ ַחל֣בָּ ָ֕א ֶרץ[.רש"י] (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔  -לשון "נסוגו אחור" (יש' מב,יז); שמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור
לתוך שדה חבירו למען הרחיב את שלו .והלא כבר נאמר "לא תגזול" (וי' יט,יג); מה תלמוד לומר( :דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג? למד על
ֲשר ִּתנ ְׁ֔חל וגו'  -בארץ ישראל
העוקר תחום חבירו שעובר בשני לאוין .יכול אף בחוצה לארץ? תלמוד לומר( :דב' שפ' יט,יד) בְׁנחֲלָׁ ֽתְׁ ָך א ֣
עובר בשני לאוין ,בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום (וי' קד' יט,יג) ֹל֣ א תִּ ג ְׁ֑זל (ראה ספ"ד קפח).

(דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט
הכתוב( .א) לשיעורי זריעה (ב) שיעור ימיו של עובר שיצא מכלל מים ונחשב נפל מטמא.
ְׁשֹוב֖ל ְׁו ִּצבְׁע֥ ֹון ו ֲע ָׁנ ֽה:
לֹוט֥ן ו ָׁ
שעִּיר הח ִּ֔רי יש ְֵׁב֖י ה ָׁ ָׁ֑ארץ ָׁ
בראשית וישלח לו,כֵ :א֤לה בְׁנֵ ֽי־ ֵ
ֱֹלהיָך ֲא ִּנ֥י הֽ':
ויקרא קדשים יט,ידֹ :לא־תְׁ ק ֵל֣ל ח ֵֵ֔רש ְׁו ִּלפ ְֵׁנ֣י ִּע ֔ ֵּור ֹל֥ א תִּ ֵ ֖תן ִּמכ ְׁ֑של ְׁוי ֵ ָׁ֥ראתָׁ ֵמא ֖
[בבלי שבת פה,א]
ומנלן דהא דקים להו לרבנן (דחמשא זרעים בערוגה של שיתא טפחים לא ינקי מהדדי) מילתא היא  -דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
ֲָך [א ֲֶשֵׁ֥ר֣גּ ְָבלֶ֖ וּ֣ראשׁנ ֑ים]  -גבול שגבלו ראשונים לא תסיג .מאי גבלו ראשונים?
וּל֣רע ֣֔
ָֽ
יוחנן :מאי דכתיב (דב' שפ' יט,יד) ֤לא֣תַ סּיג֣גְּב֣
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן( :מאי) דכתיב (בר' וישלח לו,כ) ֵא֤לה בְׁנֵ ֽי־ ֵשעִּיר הח ִּ֔רי יש ֵ ְׁ֖בי ה ָׁ ָׁ֑ארץ; אטו כולי עלמא יושבי רקיע

נינהו? אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים :מלא קנה זה  -לזית ,מלא קנה זה  -לגפנים ,מלא קנה זה  -לתאנים ,וחורי -
שמריחים את הארץ ,וחוי  -אמר רב פפא :שהיו טועמין את הארץ כחויא .רב אחא בר יעקב אמר :חורי  -שנעשו בני חורין מנכסיהן.

[בבלי נדה נז,א]
ָך( ,רש"י :מוקמינן לה
֑ים֣֣בּ ַנח ֲָל ְָֽת ֣
ְ
וּל֣רע ֲָ֔ך֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣גּ ְָבלֶ֖ וּ֣ראשׁנ
ָֽ
מאי דרוש (רש"י :הכותים שאין קוברים נפלים)? (דב' שפ' יט,יד) ֤לא֣תַ סּיג֣גְּב֣
בספרי במוכר קברי אבותיו) כל שיש לו נחלה (טט :שכבר ראוי לרשת)  -יש לו גבול ,כל שאין לו נחלה  -אין לו גבול .נאמנים לומר קברנו
תִּתן ִּמכ ְׁ֑של (רש"י :ואינם דורשים במחטיא את חבירו ולא
(רש"י :דמידי דאורייתא הוא טומאת המת) והא לית להו (וי' קד' יט,יד) ְׁו ִּלפ ְֵׁנ֣י ִּע ּ֔וֵר ֹל֥ א ֵ ֖
איכפת להם שאנו חוטאים על פיהם) ,א"ר אבהו :בכהן (רש"י :כותי) עומד שם .ודילמא כהן טמא הוא? דנקיט תרומה בידיה .ודילמא
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תרומה טמאה היא? דקאכיל מינה (רש"י :ותרומה טמאה באזהרה לטהור וכ"ש לטמא) .אי הכי  -מאי למימרא? מהו דתימא :לא בקיאי
ביצירה (רש"י :וכי קברי נפל לא ידעי דהוא הן מ' יום וסברי מיא בעלמא הוא ואינו מטמא) ,קמ"ל.
[מדרש תנאים לדברים פרק יט]

(דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔ והלא כבר נאמר (וי' קד' יט,יג) ֹל֣ א תִּ ג ְׁ֑זל ומה ת"ל לא תסיג מלמד שכל העוקר תחומו של חבירו עובר
בשני לאוין יכול אף בחוצה לארץ ת"ל בנחלתך אש' תנ' בארץ ישראל עובר בשני לאוין בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד
בלבד( :דב' שפ' יט,יד) א ֲֶשֵׁ֥ר֣גּ ְָבלֶ֖ וּ֣ראשׁנ ֑ים במה שתיחם יהושע בן נון הכת' מדבר אתה אומ' במה שתיחם יהושע בן נון הכת' מדבר או
ֲשר תִּ נ ְׁ֔חל הרי מה שתיחמו כנעניים אמור הא מה ת"ל (דב'
אינו מדבר אלא במה שתיחמו כנעניים וכשהוא אומר (דב' שפ' יט,יד) בְׁנחֲלָׁ ֽתְׁ ָך א ֣
ָבלֶ֖ וּ֣ראשׁנ ֑ים במה שתיחם יהושע בן נון הכת' מדבר :מנ' למוכר קבר אבותיו שעובר בלא תעשה ת"ל (דב' שפ' יט,יד)
שפ' יט,יד) א ֲֶשֵׁ֥ר֣גּ ְ
ֲשר תִּ נ ְׁ֔חל הא אם נקבר בו אפלו נפל אחד ברשות
ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרע ֲָ֔ך :יכול אפילו לא נקבר בו אדם מעולם ת"ל (דב' שפ' יט,יד) בְׁנחֲלָׁ ֽתְָׁך א ֣
עובר בלא תעשה :ד"א (דב' שפ' יט,יד) ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔ במשנה בין קבר מלך לקבר נביא הכת' מדבר :ר' עקיבה אומר בנושא מעוברת
עֹול֑ם ּו ִּבשְׁדֵ ֥י ֝י ְׁתֹו ִּ֗מים ַאל־תָׁ בֽא :מפני מה כי (ירמיהו נ,לד) גא ָׁ ֲ֣לם׀ ָׁח ָׁ֗זק ה֤ ' :ד"א
ַאל־תּסֵג גְׁב֣ ּול ָׁ
חבירו ומניקת חבירו הכת' מדבר שנ' (משלי כג,י)
ָ֭
במשנה בין דברי ר' מאיר לדברי ר' יהודה בין דברי ר' יהודה לדברי ר' יוסי בין דברי ר' יוסי לדברי ר' שמעון הכת' מדבר:
טט( :דב' שפ' יט,יד) תִּ נ ְׁ֔חל ָׁב ָׁ֕ארץ – זקף-קטן זקף-גדול אפשר שמלמד על מלמד על חמישה לאוים מדאורייתא הנלמדים מהמלים
ֹל֤ א תּסִּיג גְׁב֣ ּול ֵ ֽרעֲָך֔ (א) עוקר תחום חבירו (ב) עוקר תחום שבטים (שתיחם יהושע) (ג) מוכר קבר אבותיו (ד) משנה בין קבר מלך לקבר
נביא (ה) ר' עקיבה אומר בנושא מעוברת חבירו ומניקת חבירו .

(דב' שפ' יט,יד)

דברים שפטים יט,טו :מהקשר הדברים הפסוק עוסק בעיקר בעונשים שלא של מיתה
יּומת
ְֹׁלשה ע ִּ ֵ֖דים יּומ֣ת ה ֵמ֑ת ֹל֣ א ֔
ראה דברים שפטים יז,ו :מהקשר הדברים הפסוק עוסק בעונשים של מיתה עלִּ -פ֣י׀ ש ְׁ֣ני ִּם ע ֗ ִֵּדים ֛אֹו ש ָׁ ֥
על֖ ִּ -פי עֵ ֥ד א ָׁחֽד׃

ֶחֱט ֑א ֣
ֶ֖טא֣א ֲֶשׁ ֣ר֣י ָ
את֣בּכָ ל-ח ְ
ְ
טּ
֣וּלכָ ל-חַ ֔ ָ
ישׁ֣לכָ ל-עָֹ֣ון ְ
ְ
ד֣בּ ֗א
ח ְ
֣֩עד֣אֶ ֝ ָ
ָֽלא-יָקוּם ֨
בר׃ ֣
וּם֣דּ ָ ָֽ
ָ
ֹלשׁה-ע ֶ֖דים֣יָקֵ֥
י֣שׁ ָ ָֽ
֣י׀֣שׁנ ֣י֣ע ֗דים֣אֵ֛ וֹ֣עַ לֵ֥ -פּ ְ
֣עַ ל-פּ ְ
רש"י ֨עד֣אֶ ֝ ָחד֣(סוטה ב) זה בנה אב( ,על) כל עד שבתורה שנים אלא אם כן פרט לך בו אחד:
֣וּלכָ ל-חַ ֔ ָטּאת ,להיות חברו נענש על עדותו לא עונש גוף ולא עונש ממון אבל קם הוא לשבועה (ספרי) ,אמר לחברו תן לי
ְלכָ ל-עָ ֹון ְ

מנה שהלויתיך אמר לו אין לך בידי כלום ועד אחד מעידו שיש לו חייב להשבע לו:
֣י׀֣שׁנ ֣י֣ע ֗דים( ,גיטין עא) ולא שיכתבו עדותם באגרת וישלחו לבית דין ולא שיעמוד תורגמן בין העדים ובין הדיינים:
עַ ל-פּ ְ

֣י׀֣שׁנ ֣י֣ע ֗דים֣– מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,קריאה ללא פסק משמעה העדים צריכים להעיד בפיהם לפני בית הדין ,ולא
עַ ל-פּ ְ
ע"י מפסיק (כעין קריאה עם פסק שמשמעה שמשהו מפסיק) בינם ובין בית הדין כפי' רש"י (גיטין עא) ולא שיכתבו עדותם באגרת

וישלחו לבית דין ולא שיעמוד תורגמן בין העדים ובין הדיינים:
יּומת על֖ ִּ -פי עֵ ֥ד אחָׁ ֽד׃
ָקוּם ֩) ואין מאיימין עליהם כל כך כמו בנפשות (דברים שפטים יז,ו) ֹל֣ א ֔
[בעה"ט] שני עדים דהכא איירי בממון ( ָֽלא-י ֣
[בבלי שבועות מ,א] אמר רב נחמן בר יצחק אמר שמואל לא שנו אלא בטענת מלוה והודאת לוה אבל טענת מלוה והעדאת עד אחד

֣וּלכָ ל-חַ ֔ ָטּאת֣לכל עון ולכל חטאת הוא
ישׁ֣לכָ ל-עָ ֹון ְ
ְ
ד֣בּ ֗א
ח ְ
֣֩עד֣אֶ ֝ ָ
אפילו לא טענו אלא בפרוטה חייב מאי טעמא דכתיב ָֽלא-יָקוּם ֨
דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ותניא כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה

ָקוּם ֩ – מקף בתפקיד רב-מצב למספר עדים לפי הענין) (טט – א) לא שנו
[בבלי שבועות מ,א] אמר רב נחמן בר יצחק אמר שמואל (טט ָֽ -לא-י ֣
אלא בטענת מלוה והודאת לוה (צריך שני עדים לחייבו ממון?) (טט – ב) אבל טענת מלוה והעדאת עד אחד אפילו לא טענו אלא (טט  -ע"פ
֣וּלכָ ל-חַ ֔ ָטּאת֣לכל
ישׁ֣לכָ ל-עָ ֹון ְ
ְ
ד֣בּ ֗א
֣֩עד֣אֶ ֝ ָח ְ
ָקוּם ֩ –ב(תפקיד שיעור)פרוטה חייב מאי טעמא דכתיב ָֽלא-יָקוּם ֨
טעם תרסא במלים ָֽלא-י ֣
עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ותניא כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה
אלא בשבועה הבאה בטענת מלוה והודאת מקצת דלוה (טט – שהלווה ישבע) אבל שבועה (טט – של

רש"י לא שנו .דבעי טענת שתי כסף
הלווה) בעדות עד אחד שהלוה כפר הכל ועד אחד מעידו שהוא חייב ונמצא מחייבו אפילו לא טענו אלא פרוטה וכפר חייב הואיל ואם
היו שנים היו מחייבין אותו ממון לפרוע דהא שוה פרוטה ממונא הוא היחיד מחייבו שבועה:
֣וּלכָ ל -חַ ֔ ָטּאת אבל כ-תניא כל מקום ששנים
ָקוּם ֩ – מקף בתפקיד רב-מצב למספר עדים לפי הענין .שני עדים לענין ְלכָ ל-עָ ֹון ְ
ָֽלא-י ֣
מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה.
ָקוּם ֩ – מקף בתפקיד רב-מצב (טט – א ,שני עדים מעידים ואז הלווה) בשבועה הבאה בטענת מלוה והודאת מקצת דלוה (טט – הלווה
ָֽלא-י ֣
חייב לפרוע) (טט – ב ,הלווה כפר הכל ,ועד אחד מעידו ואז הלוה חייב) שבועה בעדות עד אחד שהלוה כפר הכל ועד אחד מעידו שהוא חייב
ָקוּם ֣֩  -תלישא-קטנה ,מרמזת על שיעור פרוטה במצב ב' ונמצא מחייבו אפילו לא טענו אלא פרוטה
ָֽלא-י ֣
ָקוּם ֣֩  -תלישא-קטנה ,מרמזת על שיעור פרוטה במצב של דיני ממונות ,כנלמד בבלי שבועות מ,א כי במצב של טענת מלוה
ָֽלא-י ֣
והעדאת עד אחד אפילו לא טענו אלא בפרוטה חייב  ...קם הוא (עד אחד) לשבועה ותניא כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד
מחייבו שבועה
֣י׀֣שׁנ ֣י֣
בר [בבלי גיטין צ,א] וב"ש האי דבר מאי עבדי ליה? נאמר כאן (דב' תצא יט,טו) ָדּ ָ֔בר ונאמר להלן דבר( ,דב' שפ' יט,טו) עַ ל-פּ ְ
ָדּ ָָֽ֣
וּם֣דּ ָ ָֽבר ,מה להלן בשני עדים ,אף כאן בשני עדים .בית שמאי לומדים כעין היקש או ג"ש ממלת
ָ
ֹלשׁה-ע ֶ֖דים֣יָקֵ֥
י֣שׁ ָ ָֽ
ע ֗דים֣אֵ֛ וֹ֣עַלֵ֥ -פּ ְ
(דב' שפ' יט,טו) ָדּ ָ ָֽבר – סלוק למלת (דב' תצא כד,א ) ָדּ ָ֔בר – זקף-קטן ,שהבעל יביא שני עדים לדבר ערוה שעשתה האשה .מצד תפקידי
תבניות טעמים (דב' שפ' יט,טו) ָדּ ָ ָֽבר – בטעם סלוק ,מגביל המלה ולכן אפשר שאינה פנויה לדרשה מהסוג של ב"ש.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.10

דברים שפטים טז,יח (התשפ"א)

ֱֹלהיָך֣:ס
ים֣לָךֶ֖ ֣מַ צּ ָב ֑ה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נ ֶ֖א֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ְ
דברים שפטים טז,כב :וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
ס
ים֣לָךֶ֖ ֣מַ צּ ָב ֑ה  -מצבת אבן אחת ,להקריב עליה אפילו לשמים:
ְ
[רש"י] (דב' שפ' טז,כב) וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
פ
ע
א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נ ֶ֖א֣– (שמ' מש' כד) מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות ,ואת זו שנא כי חק היתה לכנענים  .ואף על פי שהיתה אהובה לו
בימי האבות עכשיו שנאה ,מאחר שעשאוה אלו חק לעבודה זרה:
שפתי חכמים דברים פרשת ראה  -שופטים פרק טז
[שפת"ח ע] ויהיה פירוש א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נ ֶ֖א֣ אשר היא השנואה עכשיו לה' אלהיך ולא שמפרש אשר שנא ה' אותה מצבה לא תקים אבל מצבה
אשר לא שנא ה' תקים זה אין נכון כי כל המצבות שנא ה' כדמפרש רש"י ואזיל:
[שפת"ח פ] ואם תאמר מטעם זה גם המזבחות יהיו אסורות דהא מזבחות גם כן חק כנענים הוא כדכתיב לעיל (דב' ראה יב,ג) ְׁונִּתצ ְׁ֣תם
את־ ִּמזְׁבְׁחתָׁ֗ ם ויש לומר דלכך נקט רש"י מאחר שעשאום אלו לחק לעבודת אלילים ר"ל דאין לך עכו"ם בעולם שלא יעשו לה מצבה

לכן שנא הקדוש ברוך הוא אותה אבל המזבחות אינן כל כך חק שאין עושין מזבחות לכל עבודת אלילים לכך לא שנא אותן הקדוש
ברוך הוא .רא"ם:
ים֣לָךֶ֖ ֣מַ צּ ָב ֑ה ,אין לי אלא מצבה עבודה זרה מנין(?) ודין הוא (כעין קל וחומר)
ְ
[ספרי שופטים פיסקא קמו] (דב' שפ' טז,כב) וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
ומה מצבה שאהובה לאבות שנואה לבנים עבודה זרה ששנואה לאבות דין הוא שתהא שנואה לבנים סליק פיסקא

(דב' שפ' טז,כב) וְ ָֽלא־תָ ֵ֥קים – מקף כבורר בין הזמן שהמצבה היתה אהובה לה' קודם שאוה"ע עשאוה חק לעבודה זרה ובין הזמן אחרי
שעשאוה חק לע"ז ואינה אהובה על ה'.
ים֣לָךֶ֖֣ – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן ע"פ הנאמר ב[-ספרי שם] מרחיב
ְ
(דב' שפ' טז,כב) וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
שנאת עבודה זרה מאבות אל בנים.
ים֣לָךֶ֖֣ – (סלוק) מרכא ט פחא עשוי לפעול בתפקיד סמוכים ,במידה כ"ג מל"ב מידות "כתוב שמלמד על
ְ
(דב' שפ' טז,כב) וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
חבירו (כאן שלפניו)" ,נאמר ב[-רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פ"ו ה"ט] הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה בין אילן סרק בין

זְבֵּ֛ח֣הֵ֥ '֣
֑ץ֣אצֶ ל֣מ ַ
רה֣כָּ ל-ע ֗
ֵ֥ע֣לָךֵ֛ ֣אֲשׁ ָ ֶ֖
לא-ת ַטּ ְ
אילן מאכל אע"פ שעשאו לנוי למקדש ויופי לו הרי זה לוקה שנאמר (דב' שפ' טז,כא) ֣
ֱֹלהֶ֖יָך ,מפני שהיה זה דרך עובדי כוכבים נוטעין אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו שם העם.
א ֶ
ים֣לָךֶ֖ ֣
ְ
ים֣לָךֶ֖ ֣מַ צּ ָב֑ה מוסיף איסור של הקמת מצבה (א) בצד המזבח (ב) (דב' שפ' טז,כב) וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
ְ
והנאמר ב(-דב' שפ' טז,כב) וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
מַ צּ ָב ֑ה – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן מרחיב איסור הקמת מצבה בכלל ,לא לה' ולא לעבודה זרה.
(דב' שפ' טז,כב) מַ צּ ָב֑ה – אתנח ,מגביל איסור למצבה בלבד כהביא [שפת"ח פ] בשם [רא"ם] דאין לך עכו"ם בעולם שלא יעשו לה

מצבה לכן שנא הקדוש ברוך הוא אותה אבל המזבחות אינן כל כך חק שאין עושין מזבחות לכל עבודת אלילים לכך לא שנא
אותן הקדוש ברוך הוא.
ֱֹלהיָך֣:ס (דב' ראה יב,לא) ֹלא־תע ֲ֣שה ֵ֔כן לה֖ ' אֱֹל ֑היָך כִּי כָׁל־תֹוע ֲ֨בת הַּ֜ '
ים֣לָךֶ֖ ֣מַ צּ ָב ֑ה֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נ ֶ֖א֣הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
ְ
דברים שפטים טז,כב :וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
֣תֵיהם יִּשְׁרְׁ פ֥ ּו ב ֵ ָׁ֖אש לֵ ֽאֹלהֵיהֽם( :דב' שפ' טז,כב) א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נֶ֖א֣ (דב' ראה יב,לא) א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נ ֶ֖א
ֵיהם ִּכ֣י ג֤ם את־ ְׁבנֵיהם וְׁאת־בְׁנ ֔
ש ֵ֗נא עָׁשּו לֵאֹל֣ ה ֔
אֲ ֣שר ָׁ
(דב' שפ' טז,כב) א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נֶ֖א – מר כא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן מרבה על שנאת המצבה שהפכה לחק לאוה"ע
בכל ע"ז ,חוקים אחרים של הגויים [דברי דוד] (דברים שפטים טז)
(דב' שפ' טז,כב) א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נֶ֖א מאחר שעשאוהו אלו חוק לע"ז .בפ"ק דע"ז 13הקשו התוספות דאמרינן דשריפה על המלכים היא חוק ,ופריך
שם :הא כתיב ובחקותיהם לא תלכו ,14והא אמרינן בפרק ד' מיתות 15לענין הריגה בסייף דהוא כדרך שהמלכים עושין ,ופריך שם :והא
כתיב ובחקותיהם לא תלכו ,14ומשני :סייף כתיב באורייתא וא"כ בשורפין על המלכים נמי נימא דשריפה כתיב באורייתא דכתיב:
ובמשרפות אבות יך כו' .ותירצו התוס' דבחוק שהוא מיוחד לעכו"ם כההוא דשריפה לא מהני מה שכתוב בתורה ,אבל בחוק של עבדות
שלהם בזה מהני מה דכתיב באורייתא כההיא דסייף וכיוצא בה ,ומשו"ה כאן במצבה שהוא לעכו"ם לא מהני מה שהיתה אהובה להקב"ה
בימי האבות כיון שעשאוה חוק לעכו"ם .והקשה רמב"ן :16א"כ מזבח אבנים נמי לאסור משום חוקי הכנענים דהא כתיב :ונתצתם את
מזבחותם , 17ש"מ שהיה להם מזבחות .ותירץ דעיקר חוק שלהם היו המצבות רק שקצת מהם היו מקריבים על מזבחות .ול"נ מדאמר כאן
'אשר שנא ה'' ,מכלל שהיתה אהובה וכיון שהיתה אהובה וחשובה טפי מקפיד עליה במה שעשאוה חוק לעכו"ם ,משל ליין של עכו"ם
שאסור ושאר משקין שלהם אינם אסורין ,ה"נ במצבה שהיתה חשובה והם לקחו החשיבות לעכו"ם .ולפ"ז ניחא ג"כ מה דקשה לא נקריב
לחם ולא ננסך יין מפני שהם עושים כן ,אלא דדוקא מידי דהוה אהבה יתירא להקב"ה יקפיד עליה ותו לא ,כנ"ל:
ים֣לָךֶ֖ ֣מַ צּ ָב ֑ה֣שומע אני אף לא על קבר אביו ואמו ת"ל (דב' שפ' טז,כב) א ֲֶשֵׁ֥ר֣שָׂ נ ֶ֖א֣הֵ֥ '֣
ְ
[מדרש תנאים] ל(-דב' שפ' טז) ד"א וְ ָֽלא־תָ ֵ֥ק
ֱֹלהיָך נאמר כאן (דב' שפ' טז,כב) שָׂ נֶ֖א֣ ונאמר להלן (דב' ראה יב,לא) שָׂ נֶ֖א֣מה להלן בע"ז הכת' מדבר אף כאן בע"ז הכת' מדבר:
א ֶ ָֽ
ֱֹלהיָך – מרכא מרבה ,סלוק מגביל איסור הקמת מצבה לנושא ע"ז (ולא הזכיר איסור הקמתה גם לה' שכתב
(דב' שפ' טז,כב) הֵ֥ '֣א ֶ ָֽ
רש"י) לכן הקמת מצבה על קבר אביו ואמו מותרת וכך מנהג ישראל קדושים( .דב' שפ' טז,כב) הֵ֥ ' – מרכא מרבה עוד התירים להקמת
מצבה כגון לשאר קרובים ,אנדרטת זיכרון קבוצתית.
מים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣לא-צ ָֽוּיתי׃ ֣
בא֣הַ שָּׁ ַ ֶ֖
וֹ֣לכָ לְ -צ ָ ֵ֥
תּחוּ֣לָ ֶה֑ם֣וְ לַ ֶשּׁ ֣מֶ שׁ׀֣א֣ וֹ֣לַ יּ ָ֗רחַ ֣אֵ֛ ְ
דברים שפטים יז,ג :ו ַ֗יּלֶ ְך֣וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣אֱֹלה֣ים֣אֲח ֔רים֣וַיּ ְשׁ ַ ֶ֖
ֱֹלהים֣אֲח ֔רים
ו ַ֗יּלֶ ְך – רביע ,אפשר שמרמז לארבע עבודות כלליות (השתחויה ,זבוח ,הקטרה ,ניסוך) שאסורות לכל ע"ז וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣א ֣
[מדרש תנאים] (דב' שפ' יז,ג) ו ַ֗יּלֶ ְך֣וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣בא הכתוב ללמד על המקבל עליו לעבוד ע"ז (טט :במאמר כלהלן) שהוא כעובד ע"ז שינה
הכתוב מצות זו מ כל המצות שבתורה שכל מצות שבתורה אינו חייב עד שיאמר ויעשה כאן עשה את האומר בפיו כעושה מעשה (טט:
תּחוּ֣לָ ֶה ֑ם֣לחייב על העשייה (טט :הכללית זבוח,
ֱֹלהים֣אֲח ֔רים֣וַיּ ְשׁ ַ ֶ֖
זאת כוונת הכתוב ב (-יז,ב) לע ֲ֥בר ב ְִּׁריתֹֽו)( :דב' שפ' יז,ג) ו ַ֗יּלֶ ְך֣וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣א ֣
הקטרה ,ניסוך ועל עשייה המיוחדת לע"ז מסוימת) בפני עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה אתה אומר לחייב על העשייה בפני עצמה ועל

ההשתחויה בפני עצמה או לא יהא חייב עד שיעבוד וישתחוה ת"ל (שמ' ית' כ,ה) ֹלֽא־תִּ שְׁתח ֲ֣ו ֥ה לָׁה֖ם וְֹׁל֣ א תָׁ ָׁעב ֵ ְׁ֑דם לחייב על העשייה בפני
ֱֹלהים֣ ָיח ֳָר֑ם זביחה היתה
בחַ ֣לָ א ֶ֖
עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה :וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣שומע אני כל עבודה במשמע ת"ל (שמ' מש' כב,יט) ס֣ז ֵ֥
בכלל ויצאת ללמד מה זביחה מיוחדת שכיוצא בה עובדין לשמים חייבין עליה בין שתהא (עובדתו) [עבודתו] בין שאינה עבודתו וכל
שאין כיוצא בה עובדין לשמים לשם עבודתו (כמו זורק אבן למרקוליס) חייב (אבל) שלא לשם עבודתו פטור :אֱֹלה֣ים֣אֲח ֔רים֣שומע אני
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

עד שיעבוד כל ע"ז במשמע ת"ל וְ לַ ֶשּׁ ֣מֶ שׁ׀֣א֣ וֹ֣לַ יּ ָ֗רחַ ֣ אלו היו בכלל ויצאו מן הכלל ללמד מה אלו אחד אחד בפני עצמו אף כשנאמר
אֱֹלה֣ים֣אֲח ֔רים֣חייב על כל אחד ואחד בפני עצמו או אינו אלא כלל ופרט וכי נאמר לשמש לירח לצבא השמים לא נאמר אלא
בא֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים֣ומה ת"ל
וֹ֣לכָ לְ -צ ָ ֵ֥
בא֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים בא ללמדך שאינן כלל ופרט אלא רבויין :אני אקרא אֵ֛ ְ
וֹ֣לכָ לְ -צ ָ ֵ֥
ָרחַ ֣אֵ֛ ְ
וְ לַ ֶשּׁ֣מֶ שׁ׀֣א֣ וֹ֣לַ יּ ֗
וְ לַ ֶשּׁ֣מֶ שׁ׀֣א֣ וֹ֣לַ יּ ָ֗רחַ ֣אלא הוא הדין והוא התשובה
(היה לו זדון ע"ז שידע שעבודה כלשהי להשמש או לירח או לצבא השמים אסורה לכל אחד בפני עצמו אבל היה לו שגגת עבודות כגון שכח
שהשתחויה לכל חד מהם אסורה ,והשתחוה לכל אחד מהם חייב על כל השתחויה .היות וה[ -רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א] לא פוסק על מצב
כזה אלא על זדון ע"ז ושגגת עבודות שונות שחייב על כל עבודה ,לכן הנאמר ב[-מדרש תנאים] נשאר להלכה:
א ֲֶשֵׁ֥ר֣לא-צ ָֽוּיתי לאומ'(ות) לעבדן זה אחד מן הדברים שכתבו לתלמי המלך (שעע"ז ,כנראה הוסיפו מלת לאומות ובכך שנו מצווי לכל יחיד
ללשון צווי לאומה מפני דרכי השלום):

ב [-בבלי מגילה ט,א] הגרסה  ...וכתבו לו אשר לא צויתי לעבדם .וביאר [תורה תמימה הערה י] פירש"י שאם לא כתבו לעבדם
היה במשמע אשר לא צויתי שיהיו ,ויאמר תלמי א"כ אלהות הן שע"כ נבראו ,עכ"ל .ודבריו דורשים באור ,וכונתו דהו"א
דהפירוש אשר לא צויתי שיבראו או שיהיו ,דמצינו הפעל צוה סמוך לקיום ולבריאה ,הוא צוה ויעמוד ,צוה ונבראו ,וא"כ היה
אומר שאין הקדוש ברוך הוא יוצר הכל ,לכן תקנו והוסיפו לא צויתי לעבדם:
דִּב ְׁרתִּ י וְֹׁל֥ א ָׁעל ָׁ ְׁ֖תה על־לִּבִּ ֽי( :ירמיהו יט,ה) ֲא ֤שר
המשך [מדרש תנאים] א ֲֶשֵׁ֥ר֣לא-צ ָֽוּיתי ולהלן הוא אומר (ירמיהו יט,ה) ֲא ֤שר ֹלֽא־ ִּצ ִּּויתִּי וְֹׁל֣ א ֔
ֹלֽא־ ִּצ ִּּויתִּ י בתורה( :ירמיהו יט,ה) וְֹׁל֣ א דִּ ֔ב ְׁרתִּי בעשרת הדברות( :ירמיהו יט,ה) וְֹׁל֥ א ָׁעל ָׁ ְׁ֖תה על־לִּבִּ ֽי :שיקריב אדם את בנו על גבי המזבח :ד"א
דִּב ְׁרתִּי למישע (מלך מואב שהקריב בנו לע"ז)( :ירמיהו יט,ה) וְֹׁל֥ א ָׁעל ָׁ ְׁ֖תה על־לִּבִּ ֽי שיקריב
(ירמיהו יט,ה) ֲא ֤שר ֹלֽא־ ִּצ ִּּויתִּ י ליפתח( :ירמיהו יט,ה) וְֹׁל֣ א ֔
אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח אלא נסיון הוא:
דִּב ְׁרתִּ י וְֹׁל֥ א ָׁעל ָׁ ְׁ֖תה על־לִּבִּ ֽי :פ
ֲשר ֹלֽא־ ִּצ ִּּויתִּ י וְֹׁל֣ א ֔
(ירמיהו יט,ה) ּוב ָׁ֞נּו את־ב ָׁ֣מֹות ה ֗בעל ִּלש ְׁ֧רף את־ ְׁבנֵיה֛ם ב ֵ ָׁ֖אש על֣ ֹות ל ָׁ ֑בעל א ֤
ל־רב ִּ ֵ֖עים לְׁשנ ָׁ ְׁ֑אֽי:
ֵשים וְׁע ִּ
ָאבת על־ ָׁב ִּ ֛נים על־ ִּ
של ִּ ֥
(שמ' ית' כ,ה) ֹלֽא־תִּ שְׁתח ֲ֣ו ֥ה ל ָׁ֖הם וְֹׁל֣ א תָׁ ָׁעב ֵ ְׁ֑דם ִּכ֣י אָׁ ֽנ ֞ ִּכי ה֤ ' אֱֹלהיָך ֵא֣ל ק ָׁ֔נא ֠פקֵד עֲֹו֨ ן ֧

ֱֹלה֑יָך֣כאילו מעמיד ע"ז מול
(דב' שפ' יז,ג) וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣אֱֹלה֣ים֣אֲח ֔רים – פשטא מונח זקף-קטן ,כטעם עליון של (שמ' ית' כ,ב) ָ ָֽאנ ֶ֖כי֣ה֣ '֣א ֶ ֔
ה' יתברך( .דב' שפ' יז,ג) וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣אֱֹלה֣ים֣אֲח ֔רים – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים בפשט אפשר כ[-אדרת
אליהו ,אופן שני] ( ...פשט א) ואין לי אלא עבודת פנים לע"ז (חייב) (פשט ב) מנין עבודת' שדרכה בכך והשתחויה ת"ל (דב' שפ' יז,ג)
תּחוּ (חייב) (דב' שפ' יז,ג) וַ ַָֽֽ ַיּעֲבד֣אֱֹלה֣ים֣אֲח ֔רים – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים
ד  ...וַיּ ְשׁ ַ ֶ֖
ו ַ֗יּלֶ ְך֣וַ ַָֽֽ ַיּעֲב ֣
בפשט אפשר
כ[ -אמת ליעקב]  ...ולפי זה נראה שביאור תיבת "צויתי" בפסוק כאן היינו מלשון מינוי ... ,גם אצלנו מפרט הכתוב שעונש סקילה
הנאמר על העובד עבודה זרה הוא (פשט א) בין על העובד אלהים אחרים (טט :לא עבודה זרה אלא שר עליון לתפקיד מסוים ,שר אומה או כוכב
כמו כימה) שמניתי להשפעות מיוחדות (כמו קור חום ,שר אש ,שר מים ,שר ענן )( ,פשט ב) ובין אם הוא עובד עבודה זרה לצבא השמים

שלא נתמנו להשפעה מסויימת ומיוחדת ,על שניהם העונש הוא בסקילה,
בא֣הַ שָּׁ ַ ֶ֖מים – ע"פ [רבינו בחיי] אלו משרתי ה' אבל אין לכבדם בשום אופן שזה בגדר ע"ז.
וֹ֣לכָ לְ -צ ָ ֵ֥
(דב' שפ' יז,ג) וְ לַ ֶשּׁ ֣מֶ שׁ׀֣א֣ וֹ֣לַ יּ ָ֗רחַ ֣אֵ֛ ְ
ּוב֣ין
ע"פ [גור אריה] צויתי לחשוב בהם תקופות ומזלות .כנאמר ב(-בר' א,יד) וי֣אמר אֱֹל ִּ֗הים י ְִּׁה֤י מְׁארת ב ְִּׁר ִּ ֣קיע הש ָׁ֔מי ִּם לְׁהב ֕ ְִּׁדיל בֵ ֥ין ה ֖יֹום ֵ
ש ִּנ ֽים:
ה ָׁ ֑ליְׁלָׁה ְׁו ָׁהיּ֤ו לְׁאתת ּול ְׁ֣מֹוע ֔ ֲִּדים ּו ְׁלי ִּ ָׁ֖מים וְׁ ָׁ
(דב' שפ' יז,ג) וְ לַ ֶשּׁ ֣מֶ שׁ׀֣א֣ וֹ֣לַ יּ ָ֗רחַ֣ – מונח לגרמיה מונח רביע ,אפשר שתבנית הטעמים מרמזת על השילוב בין שניהם המביא לשש
עונות שנה בא"י כנאמר 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 י ִּשְׁבֽתּו[ :רש"י שם] שש עתים
הללו שני חדשים לכל אחד ואחד ,כמו ששנינו חצי תשרי ומרחשון וחצי כסליו זרע ,חצי כסליו וטבת וחצי שבטו קור וכו' :ואסור
לעבוד לגרמי השמים הממלאים תפקידם בשליחות הבורא.
בא֣הַ שָּׁ ַמֶ֖ים – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלקם לא חל ענין מסוים,
וֹ֣לכָ לְ -צ ָ ֵ֥
(דב' שפ' יז,ג) אֵ֛ ְ
אפשר שזה כפי' [אמת ליעקב] שיש צבא שמים שנתמנה להשפעה מסוימת ,ויש צבא שמים שלא נתמנה להשפעה מסוימת (טט
המוכרת לנו).
כגון השפעות שבעה כוכבי לכת [בבלי עירובין נו,א] כוכב ,לבנה ,שבתי ,צדק ,מאדים ,חמה ,נוגה .וקבוצות כוכבים אחרות.
(שמ' ית' כ,ה) ִּכ֣י אָׁ ֽנ ֞ ִּכי ה֤ ' אֱֹלהיָך– טעם עליון = טעם תחתון מונח גרשיים מהפך פשטא ,כעין לפחות שני לימודים שיצאו להקל ולא
להחמיר ,כנאמר ב[-מדרש תנאים] זביחה היתה בכלל ויצאת ללמד מה זביחה מיוחדת שכיוצא בה עובדין לשמים (בבית המקדש)

חייבין עליה בין שתהא (עובדתו) [עבודתו] בין שאינה עבודתו (של אותה ע"ז) וכל שאין כיוצא בה עובדין לשמים לשם עבודתו
חייב שלא לשם עבודתו פטור:
(שמ' ית' כ,ה) א ֲֶשֵׁ֥ר֣לא -צ ָֽוּיתי – מרכא מקף סלוק ,מרכא מרבה ,כפירש [אדרת אליהו ,אופן שני] אפילו בשיתוף,

(שמ' ית' כ,ה) לא-צ ָֽוּיתי –מקף כבורר בין מעשה שעשה אדם מיוזמתו ולא נצטוה (כמו יפתח ,מישע) ובין מעשה שעשה אדם אחרי
שנצטוה (אברהם בעקידת יצחק) והתברר שהיה נסיון ולא צווי הקרבת יצחק.
(שמ' ית' כ,ה) לא-צ ָֽוּיתי – מקף כהסקה מ[-רבינו בחיי] כבורר בין משמע המלים כפשוטן (לא עשה ולא אל תעשה) ובין משמע "אשר
צויתי ב"לאו" לא תעשה "
נמשיך במשמע של "לא תעשה" ואז טעם סלוק של (שמ' ית' כ,ה) לא-צ ָֽוּיתי לא רק מגביל אלא ממעט לגמרי היתר כלשהו שעלול
להשתמע כע"ז .במיעוט הזה לישראל תכלל גם עבודה בשיתוף המותרת לאומות העולם .ועוד כפי' [רבינו בחיי] וע"ד הפשט :מפני

שעובדי השמש והירח ושאר הכחות העליונים חושבים כי בעבודתם ימצאו חן בעיני ה' יתעלה בעבור שהם משרתי המלך,
והמכבד משרתי המלך הרי זה מכבד את המלך ,על כן הוצרך לומר א ֲֶשֵׁ֥ר֣לא-צ ָֽוּיתי כי לא צוה בכבוד זה.
ועל דרך הקבלה אף על פי שצויתיו בקרבן התמיד לעשות שני כבשים האחד בבקר והאחד בערב ,והם כנגד מדת יום ומדת לילה
המשפיעים אורה וכח בשני המאורות שהם השמש והירח ,לא צויתי לעבוד לשמש ולירח ,והבן זה.

אבל אם (שמ' ית' כ,ה) לא-צ ָֽוּיתי – סלוק כמגביל ,משמתמע היתר כלשהו ,כפי'[בכור שור] שהשתחואה לכבד אדם מותרת כיעקב
שהשתחוה לעשו ... ,ובלבד שלא יהא נעבד כהמן.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.11

דברים תצא כא,י (התש"פ)

֗ה֣בּיוֹם֣הַ נְ חיל֣ וֹ֣אֶ ת-בָּ ֔ ָניו֣אֵ֥ת֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֶ֖ה֣ל֑ וֹ֣ ֣
דברים כי-תצא כא,טז֣ :וְ הָ ָי ְ
נוּאֶ֖ה֣הַ ְבּ ָֽכר׃֣֣֣ ֣
ֲהוּבה֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣בֶ ן-הַ ְשּׂ ָ
ל֣לבַ כּר֣אֶ ת-בֶּ ןָ -ה֣א ָ֔
א֣יוּכ ְ
ַ֗
֣ל
קיא)
[תורה תמימה] (דב' תצא כא,טז) ְבּיוֹם֣הַ נְ חיל֣ וֹ֣ -מלמד שדין הנחלות ביום ולא בלילה [ב"ב קי"ג ב']:
(כא,טז) ְבּיוֹם֣הַ נְ חיל֣ וֹ  -וכתיב (פ' יתרו) ושפטו את העם בכל עת ,הא כיצד ,יום להתחלת דין ,לילה לגמר דין [מכאן לדיני ממונות

שמתחילין ביום וגומרין בלילה]קיב) [סנהדרין ל"ד ב']:
[תו"ת הערה קיא] ר"ל דענין הנחלות הוי כמו דין ,ולכן אם הנחיל ביום הוי הצואה דין פסוק ואינו צריך עוד לדיינים ,אבל אם הנחיל
בלילה צריך הדבר להגמר בדיינים ואלו ששמעו הצואה יעידו לפניהם והם יחליטו הדין .וע"ע מענין זה לפנינו ב(-במ' פי' כז,יא) ְׁלחֻק֣ת
ש ָׁ֔פט וב[-שו"ע חו"מ סי' רנ"ג] איזה לשון מועיל לשכיב מרע למתנה לעומת ירושת תורה ,ויש אומרים שמועילים בבריא ויש אומרים
ִּמ ְׁ
ש ָׁראֵל ְׁלחֻק֣ת
שפח ְׁ֖תֹו ְׁוי ָׁ֣רש א ָׁ ֑תּה וְׁ ֽ ָׁ֨הי ְׁ ַָּׁ֜תה ִּלב ְֵׁנ֤י י ִּ ְׁ
שא ֵ֞רֹו ה ָׁק ֥רב אֵלָׁ ֛יו ִּמ ִּמ ְׁ
ִּם־א֣ין ַאחִּים לְָׁאבִּיו ּונ ְׁת ֣תם את־נ ֲחל ָׁ֗תֹו ִּל ְׁ
שלא מועילים( :.במ' פי' כז,יא) ְׁוא ֵ
ֲשר צ ִָּּׁו֥ה ה֖ ' את־משֽה :ס
ִּמ ְׁ
ש ָׁ֔פט כא ֛
[תו"ת הערה קיב] משפט נחלות הוי נמי כמו דין וכמש"כ והיתה וגו' (במ' פי' כז,יא) ְׁלחֻק֣ת ִּמ ְׁש ָׁ֔פט וכתיב כאן כא,טז) ְבּיוֹם֣דמשמע ביום
ולא בלילה דאל"ה הול"ל בעת הנחילו ,ושם כתיב בכל עת .והנה כל זה איירי כשדנין בכפיה [בימים הקדמונים] ,אבל קבלו הבע"ד

(הבעלי דין) לדון ברצון מתחילין גם בלילה ,ונראה הסברא בזה משום דדין כזה הוי כעין הוראה בעלמא וכמו שאלת דין באו"ה ,ועיין

ב[-שו"ע חו"מ סי' ה'] באיזה יום דנין ובאיזה זמן ביום.
־ה֑ם וְׁ ָׁהקֵל מֵ ֽע ָׁ֔ליָך וְׁנָׁש ְׁ֖אּו א ִָּׁתְֽך:
שפְׁטּו ֵ
דָׁב֤ר הגָׁדל י ִָּׁב֣יאּו א ֵ֔ליָך ְׁוכָׁל־הדָׁבָׁ ֥ר הק ָׁ֖טן י ִּ ְׁ
שפְׁט֣ ּו את־ ָׁהעָׁם ְׁבכָׁל־עֵת וְׁ ָׁה ֞י ָׁה כָׁל־ה ָׁ
(שמ' ית' יח,כב) ְׁו ָׁ
ִּיאּון אל־מ ֔שה ְׁוכָׁל־הדָׁבָׁ ֥ר הק ָׁ֖טן יִּשְׁפּוט֥ ּו הֵ ֽם:
(שמ' ית' יח,כו) ְׁו ָׁ
ָׁל־עת את־הדָׁ ָׁב֤ר הקָׁשה יְׁב ֣
ש ְׁפט֥ ּו את־ה ָׁ ָׁ֖עם ְׁבכ ֵ ֑
שפְׁט֣ ּו את־ ָׁהעָׁם ְׁבכָׁל־עֵת – מונח זרקא סגול ,בתפקיד מוסיף ממין הענין על הענין או גורע ממין הענין
אם הלימוד הוא מ(-שמ' ית' יח,כב) ְׁו ָׁ
מהענין .טעם מונח עשוי לרבות עוד דרשה בתפקידים אלו .התבנית זרקא סגול (תפקיד א) בתפקיד תוספת ממין הענין על הענין
מיישבת את שתי הדרשות "שדין הנחלות ביום ולא בלילה" "יום להתחלת דין ,לילה לגמר דין" ,שמותר להוסיף זמן לילה לדיון בדיני ממונות.
ת כי אין
ת – מונח זרקא סגול ,ע"פ {בבלי סנהדרין לד,ב] גורע מְ ֣-בּכָ ל-ע ֣
֣בּכָ ל-ע ֣
(תפקיד ב) (שמ' ית' יח,כב) וְ שָׁ ְפט֣ וּ֣אֶ ת-הָ עָ ם ְ
המשפט בכל עת אלא תחילתו ביום חול בשעות האור בלבד וסיומו לרבנן בלילה ,לרבי מאיר רק ביום .אלא שלרבי מאיר יש קולא
שהיא גם לרבנן שדנים בממונות ונפשות גם ביום המעונן ולא כמו בנגעים (שמהם ר"מ מקיש לריבים)שאין רואים אותם ביום המעונן.

[תורה תמימה] (כא,טז) הַ נְ חיל֣ וֹ֣אֶ ת-בָּ ֔ ָניו  -מלמד שהתורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה ,מכאן א"ר יוחנן בן ברוקה,
האומר על מי שראוי ליורשו ירשני כולו במקום שיש עוד יורשים ,דבריו קיימיןקיג) [ב"ב ק"ל א']:
[תו"ת הערה קיג] ובכ"ז אם אמר פלוני בני לא יירש עם אחיו לא מהני ,וטעם הדבר משום דכשאומר בלשון שלילה הרי הוא עוקר
מפורש מה שכתוב בתורה שהבן יש לו זכות ירושה ,ומהאי טעמא באנשים שאינם ראויים ליורשו כלל לא מהני גם אם אמר בלשון
ח יוב ,כגון איש פלוני ירשני במקום בני או בתי תירשני במקום בני לא אמר כלום ,דגם זה הוא בכלל עקירת דין התורה .ולפי"ז מתבאר
דכדי שתועיל העברה בירושה צריך שני דברים כוללים ,האחד שלא יאמר בלשון שלילה [פלוני בני לא ירשני] וגם כשזה שאליו מצוה
לירש הוא ראוי לירש גם בלא"ה ,כלומר גם בלא צואתו ,רק חלק קטן לפי ערך המגיע בחלוקה לכל הבנים והוא מצוה לו לירש הכל,
אבל אם אינו ראוי ליורשו כלל ,כגון איש זר במקום בנים או בת במקום בנים לא מהני לעולם בכל לשון ,וזה נפקא לן מלשון פסוק זה
֗ה֣בּיוֹם֣הַ נְ חיל֣ וֹ֣אֶ ת-בָּ ֔ ָניו דוקא בעת שמנחיל את הראויים לירש ,ודו"ק .ולפי"ז יתבאר לשון הטור ושו"ע בחו"מ סי' רפ"א
(כא,טז) וְ הָ ָי ְ
ס"א ,והמפרשים לא בארו בענין זה די הצורך:
[משנה ב"ב פ"ח,מ"ד] מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על
מה שכתוב בתורה המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד השווה להן את הבכור [דף כג,ב] דבריו קיימין ואם אמר משם
ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחילה בין באמצע בין בסוף משם מתנה ([שו"ע חו"מ נחלות סי' רפא,ס"ז] אע"פ שהזכיר לשון ירושה
בתחלה וסוף) דבריו (על המתנה) קיימין:
המחלק [רמב"ם נחלות פ"ו,ה"ה] במה דברים אמורים כשאמר בלשון ירושה ,אבל אם נתן מתנה דבריו קיימין ,לפיכך המחלק נכסיו
על פיו לבניו כשהוא שכיב מרע ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן הבכור דבריו קיימין ,ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום.
[בבלי בבא בתרא קל,א] [משנה ב"ב פ"ח,מ"ה] מתני' .האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן  -לא
אמר כלום ,שהתנה על מה שכתוב בתורה; ר' יוחנן בן ברוקה אומר :אם אמר על מי שראוי ליורשו  -דבריו קיימין ,ועל מי שאין ראוי
לו ליורשו  -אין דבריו קיימין.
האומר [רמב"ם נחלות פ"ו,ה"ב] לפיכך (בריא) האומר איש פלוני בני בכורי לא יטול פי שנים ,איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא
אמר כלום ,איש פלוני יירשני במקום שיש לו בת ,בתי תירשני במקום שיש לו בן לא אמר כלום וכן כל כיוצא בזה ,אבל היו לו יורשין
רבים כגון בנים רבים או אחים או בנות ואמר כשהוא שכיב מרע פלוני אחי א יירשני מכלל אחי או בתי פלונית תירשני מכלל בנותי
דבריו קיימין בין שאמר על פה בין שכתב בכתב ,אבל אם אמר פלוני בני יירשני לבדו אם אמר על פה דבריו קיימין ,אבל אם כתב כל
נכסיו לבנו לא עשהו אלא אפוטרופוס כמו שביארנו.
א [הגהות מיימוניות נחלות פ"ו,ה"ב] אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן ברוקא וכן אמר רבה הלכה כרבי יוחנן בן
ברוקא וע"ש ב[-הלכות זכייה ומתנה ופי"ב] ע"כ:
[רמב"ם זכיה ומתנה פי"ב,ה"א] שכיב מרע שאמר בני פלוני יירשני ,הרי זה יורש אותו לבדו ולא יירשוהו א שאר הבנים ,וכן אם אמר
על בת בין הבנות או אח בין האחין או שאר יורשין דבריו קיימין[ .ה"ב] אבל ב הבריא אין דבריו קיימין.
[שו"ע חו"מ הלכות נחלות סי' רפא ,ס"א]

א א] אין אדם יכול {א } 1א'} להוריש מי שאינו ראוי ליורשו ,ב] ולא לעקור הירושה מהיורש ,בין שצוה והוא בריא בין שהיה שכיב
מרע ,בין על פה בין בכתב .ג] לפיכך האומר< :א > 2איש פלוני (א) בכורי לא יטול פי שנים ,איש פלוני בני לא יירש עם אחיו ,לא
אמר כלום .ד] איש פלוני יירשני ,במקום שיש לו בת ,בתי תירשני ,במקום שיש לו בן ,לא אמר כלום ,וכן כל כיוצא בזה .אבל אם היו
לו יורשים רבים ,כגון בנים רבים או אחים או בנות ,ה] {ב} ואמר כשהוא שכיב מרע( :ב) [א] <ב> פלוני ב'} אחי יירשני מכלל אחיי,
או :בתי פלונית ירשני מכלל בנותי( ,ו] או שריבה לאחד ומיעט לאחד) (טור) (ג) [ב] <ג> דבריו קיימים[ ,ג] ז] בין שאמר על פה בין
שאמר בכתב .אבל אם אמר :פלוני בני יירשני לבדו ,אם אמר על פה דבריו קיימים .ב {ג} אבל אם כתב כל נכסיו ג'} לבנו ,לא עשאו
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אלא אפוטרופוס ,כמו שנתבאר בסימן רמ"ו.
{א[ }1סמ"ע סימן רפא ס"ק א] להוריש מי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור כו' .היינו כדמפרש ואזיל ,איש פלוני בני לא יירש ,היינו
לעקור ,איש פלוני יירשני במקום שיש בת ,היינו מוריש למי שאינו ראוי ,וטעם אחד לשניהן שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה,
שהתורה זיכתה הירושה לבניו בשוה ולבכור פי שנים כאחד מן הפשוטים .והיינו דוקא בלשון ירושה ,אבל בלשון מתנה שאמר כל
אשר לי או חלק ממנו ינתן לפלוני במקום שיש לו בנים ,דבריו קיימים ,וכמ "ש הטור והמחבר בסמוך [טור סעיף ו' ומחבר] סעיף ז':
<א[ >2פתחי תשובה חושן משפט סימן רפא ס"ק א]
סעיף א' (א) איש פלוני בכורי כו' .עיין בספר מיני תרגימא מהגאון ר' ישעיה פיק זצ"ל בפרשת תצא שהביא שם דברי הרמב"ן בפירוש
החומש [דברים כ"א ט"ז] בפסוק לא יוכל לבכר ,שכת ב וז"ל ,אזהרה שלא יעשה זה כו' ,וממה שאמר הכתוב על פני בן השנואה
הבכור ,יראה לי שאין המצוה הזאת והדין הזה נוהג אלא בחיי הבכור ,אבל אם מת הבכור בחיי אביו ,אף על פי שהוא יורש חלק
בכורתו בקבר ומורישו מן הדין לבניו ,אם רצה הזקן ואמר יירשו בני כך וכך בנכסי ובנו של בני הבכור יטול כך וכך בנכסי ,דבריו
קיימין כדרך שהם קיימין במקום שאין שם בכור ,וכן איננו עובר בלאו הזה אם לא הכיר הבכור לאחר מותו ,וגו'
֗ה֣בּיוֹם֣הַ נְ חיל֣ וֹ֣אֶ ת-בָּ ֔ ָניו  -ננסה להסביר כתוב זה בשני מהלכים בהנחלה .תבנית הטעמים היא רביע פשטא מונח זקף-
(כא,טז) וְ הָ ָי ְ
קטן ,זקף-קטן רומז לשני לשני מהלכים בהנחלה( .מהלך א בהנחלה) טעם רביע של מלת (כא,טז) וְ הָ ָי֗ה֣בתפקיד ארבעה דרכי הנחלה.
(דרך א) ירושה כפשוטה כנאמר (דב' תצא כא,טז – יז) ובבנות צלפחד (במ' פי' כז,ו  -יא) .בכור ,בן פשוט ,בת ,קרוב (אב ,אח ,אחר),
לא משפחה; (דרך ב) ירושה בהעדפה בן מבין בנים ,בת מבין בנות; (דרך ג) מתנת שכיב מרע (דרך ד) מתנת בריא שיש חולקים על כך.
(מהלך ב בהנחלה) לשכיב מרע המנחיל נכסיו ולא מתנה לגמרי על הכתוב בתורה.
֗ה֣בּיוֹם֣הַ נְ חיל֣ וֹ֣אֶ ת-בָּ ֔ ָניו  ,וְ הָ ָי֗ה֣– רביע מרמז לארבעה דברים שמקיימים דברי מנחיל שכיב מרע אף שחולק על הנאמר
(כא,טז) וְ הָ ָי ְ
בתורה [רמב"ם נחלות פ"ו,ה"ב] אבל היו לו יורשין רבים כגון בנים רבים או אחים או בנות ואמר כשהוא שכיב מרע (דבר א) פלוני

אחי א יירשני מכלל אחי (דבר ב) או בתי פלונית תירשני מכלל בנותי דבריו קיימין בין שאמר על פה בין שכתב בכתב( ,דבר ג) אבל
אם אמר פלוני בני יירשני לבדו אם אמר על פה דבריו קיימין( ,דבר ד) אבל אם כתב כל נכסיו לבנו לא עשהו אלא אפוטרופוס כמו
שביארנו.
ע"פ {א[ }1סמ"ע סימן רפא ס"ק א] בריא שינחיל בלשון מתנה אינו עובר על צווי התורה.
(כא,טז) אֶ ת-בָּ ֔ ָניו – מקף בורר בין מי שראוי ליורשו ובין מי שאינו ראוי ליורשו ,כנאמר ב[-משנה ב"ב פ"ח,מ"ה] ר' יוחנן בן ברוקה
אומר :אם אמר על מי שראוי ליורשו  -דבריו קיימין ,ועל מי שאין ראוי לו ליורשו  -אין דבריו קיימין.
בדרך ירושה (כא,טז) אֵ֥ת֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֶ֖ה – מקף כבורר בין נכסים מוחזקים ובין נכסים ראויים ,שעדיין לא הגיעו אליו.
(כא,טז) ֵ֥את֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,אפשר שאלו הנכסים הראויים ,שעדיין לא הגיעו אליו.
(כא,טז) אֵ֥ת֣אֲשֶׁ ר -י ְהיֶ ֶ֖ה֣ל֑ וֹ  -אתנח כמגביל חלוקת נכסים מוחזקים וראויים לכל הבנים הראויים בשוה ע"פ [ספרי]
[תורה תמימה] (כא,טז) אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֶ֖ה֣ל֑ וֹ  -מלמד שהבן נוטל בראוי כבמוחזקקיד) [ספרי פיסקא רטז]:
[תו"ת הערה קיד] כגון אחד ממורישי האב שמת לאחר מיתת האב הוי זה בעת מיתת האב ראוי ,וזה פשוט משום דהבן בא מכח

האב ויורש הכל ,ולא הי' צריך להשמיענו בזה ,רק כלפי דקיי"ל דהבכור אינו נוטל פי שנים בראוי כפי שיתבאר בסמוך בפ' הבא
(כא,יז) ְבּ ֵ֥כל֣אֲשֶׁ ר-ימָּ ֶ֖צא֣ל֑ וֹ אשמעינן דהבן הפשוט נוטל גם בראוי:
(כא,טז) ֵ֥את֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֶ֖ה – "את" רבוי "אשר" רבוי ,אין רבוי אחר רבוי אלא למעט ,בדרך ירושה מתמעטים כל אלו שאינם ראויים
לרשת מהתורה .בדרך ירושה המנחיל יכול לקבוע סדר בקבלת הירושה והעדפה בין היורשים הראויים כהביא [תו"ת הערה קיד] ...

כדי שתועיל העברה בירושה צריך שני דברים כוללים ,האחד שלא יאמר בלשון שלילה [פלוני בני לא ירשני] וגם כשזה שאליו
מצוה לירש הוא ראוי לירש גם בלא"ה

בדרך מתנה יתפרש (כא,טז) ֵ֥את֣אֲשֶׁ ר-י ְהיֶ ֶ֖ה – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ומאפשר למנחיל לחלק במתנה
למקבלים שלא ראויים לזכות בנכסים ע"פ הלכות ירושה .צריך עיון האם הלא ראויים בירושה ,יכולים לזכות בנכסים ראויים במתנה.
האם בת זוכה בראויים במתנה?
א֣יוּכל֣ -אינו רשאי ,ואימתי יכול הוא במתנהקטו) [ירושלמי ב"ב פ"ח ה"ד]:
ַ֗
א֣יוּכל֣ -א"ר אלעזר ,מהו ֣ל
ַ֗
ל
[תורה תמימה] ֣
[תו"ת הערה קטו] והלשון לא יוכל הוא כמו לא תוכל לאכול בשעריך (פ' ראה) ,לא יוכל לשלחה ,וכדומה .ומכוין לה[-משנה ב"ב
פ"ח,מ"ה] [ב"ב קכ"ו ב'] האומר פלוני בני בכור לא יטול פי שנים לא אמר כלום ,מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה ,ואם בדרך מתנה
דבריו קיימין:
א֣יוּכל֣קטז) [ספרי]:
ַ֗
א֣יוּכל֣ -יכול אינו רשאי הוא ואם בכר יהא מבוכר ,ת"ל ֣ל
ַ֗
ל
[תורה תמימה] ֣
[תו"ת הערה קטז] מדייק מדלא כתיב לא יבכר  .וזה מכוון ללשון המשנה בב"ב קכ"ו ב' האומר פלוני בני בכור לא יטול פי שנים לא
אמר כלום דמשמע אף בדיעבד ,וע' בס' התוה"מ:
הערות [תו"ת הערה קטו] [תו"ת הערה קטז] שייכות גם למהלך ב בהנחלה ,וגם למשנה הבאה ופסק הרמב"ם הבא.
[משנה ב"ב פ"ח,מ"ד] מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על

מה שכתוב בתורה

א֣יוּכל – מונח רביע המרמז ללפחות ארבעה דברים שלא מקיימים דברי מנחיל בריא כי התנה על מה שהכתוב בתורה
ַ֗
(כא,טז) ֣ל
[רמב"ם נחלות פ"ו,ה"ב] לפיכך (בריא) האומר (דבר א) איש פלוני בני בכורי לא יטול פי שנים( ,דבר ב) איש פלוני בני לא יירש עם
אחיו לא אמר כלום( ,דבר ג) איש פלוני יירשני במקום שיש לו בת( ,דבר ד) בתי תירשני במקום שיש לו בן לא אמר כלום (דבר ה)

וכן כל כיוצא בזה,

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.12

דברים תצא כא,י (התשפ"א)

ָאביו ּובְׁק֣ ֹול א ִּ֑מֹו ְׁויִּּס ְׁ֣רּו א ֔תֹו וְֹׁל֥ א יִּשְׁמ֖ע ֲאלֵיהֽם׃
֔
סֹורר
ּומֹורה אֵינ֣נּו ש ֵ֔מע ב ְׁ֥קֹול ִּ ֖
דברים תצא כא,יח :ס [יח] כִּ ֽי-יִּהְׁי֣ה ְׁל ִּ֗איש ָ֚ ֵבן ֵ ֣

ר֣מק ָֽמֹו:
ל־שֵׁ֥עַ ְ
ַ
ירֹו֣וְ אֶ
הֹוציאוּ֣אתֵ֛ ֹו֣אֶ ל־ז ְקנֵ֥י֣ע ֶ֖
ֹ֧
[יט]֣ וְ ָת ְֵ֥פשׂוּ֣בֶ֖ ֹו֣אָ ב֣יו֣וְ אמּ֑ ֹו֣וְ
בא:
֣בּקל ֑נוּ֣זֹולֶ֖ל֣וְ ס ָֽ
ֹו֣בּנ ֤נוּ֣זֶה֣סֹור֣ר֣וּמ ֶ ֔רה֣אינֶ ֵ֥נּוּ֣שׁמֶ֖עַ ְ
יר ְ
[כ]֣וְ אָ ְמ ֞רוּ֣אֶ ל־ז ְק֣נ ֣י֣ע ֗
(דב' תצא כא,יט) וְ ָ ֵ֥ת ְפשׂוּ֣בֶ֖ ֹו  -פי' קהתי ע"פ המאירי שצריך הסכמת שניהם בהחלטה ברורה וְ ָ ֵ֥ת ְפשׂוּ֣בֶ֖ ֹו – (סלוק) מרכא טפחא (א) בתפקיד

ָאביו ּוב ְׁ֣קֹול א ִּ֑מֹו ְׁויִּּס ְׁ֣רּו א ֔תֹו וְֹׁל֥ א יִּשְׁמ֖ע ֲאלֵיהֽם׃ ולכן בהסכמת שניהם
סמוכים שהכתוב לפניו מלמד עליו( ,דב' תצא כא,יח) אֵינ֣נּו ש ֵ֔מע ב ְׁ֥קֹול ִּ ֖
(דב' תצא כא,יט) וְ ָ ֵ֥ת ְפשׂוּ֣בֶ֖ ֹו וגו'
(דב' תצא כא,יט) אֶ ל־ז ְקנֵ֥י – מקף אפשר כבורר בין בית דין של ג' למלקות ובין בית דין של כ"ג לנפשות .בשלב ראשון בית דין של ג'
למלקות( .דב' תצא כא,כ) אֶ ל־ז ְקנ ֣י – מקף כבורר בין בית דין של ג' למלקות ובין בית דין של כ"ג לנפשות .בשלב שני בית דין של כ"ג
לנפשות.
ֹו֣בּנ ֤נוּ֣זֶה֣סֹור֣ר֣וּמ ֶ ֔רה  -גרשיים מונח רביע מהפך פשטא מונח זקף-קטן( ,א) זקף-קטן כסוגר ענין,
יר ְ
(דב' תצא כא,כ) וְ אָ ְמ ֞רוּ֣אֶ ל־ז ְקנ ֣י֣ע ֗
סוגר את כל התבנית שבד"כ מוסברת בחלק עד טעם רביע ובחלק שאחרי הרביע ועד זקף-קטן (ב) זקף-קטן בתפקיד של שני לימודים על
כל התבנית .מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט .הפשט מלמד על אחדות בין ההורים ,אבל [משנה סנהדרין
פ"ח,מ"ד] מלמדת על הבדלים ביניהם.
ועוד [משנה סנהדרין פ"ח,מ"ה] מסיקה דברים כללים על רשעים וצדיקים מהנושא של בן סורר ומורה.
ירֹו –מונח רביע,
ירֹו – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו .אֶ ל־ז֣ ְקנ ֣י֣ע ֗
(דב' תצא כא,כ) וְ אָ ְמ ֞רוּ֣אֶ ל־ז ְקנ ֣י֣ע ֗
בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כמסומן בתוך המשנה הבאה ,אבל כל הלימודים האלו נלמדים מהתוכן:
סֹורר֣וּמ ֶ ֔רה֣
֣֣
[משנה סנהדרין פ"ח,מ"ד] [*](טט :א) היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה (טט :ב) אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן
(טט :ג) עד שיהו שניהם רוצים רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה (קהתי :שוה בקול במראה בקומה) לאביו אינו נעשה בן סֹור֣ר֣
וּמ ֶ ֔רה֣(קהתי :ואין הלכה כר' יהודה) (טט :ד) היה אחד מהם גידם או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סֹור֣ר֣וּמ ֶ ֔רה֣שנאמר
הֹוציאוּ֣אתֵ֛ ֹו֣ולא חגרין (כא,כ) וְ אָ ְמ ֞רוּ֣ולא אלמין ְבּנ ֤נוּ֣זֶה֣ולא סומין אינֶ ֵ֥נּוּ֣שׁמֶ֖עַ ֣
ֹ֧
ת ְפשׂוּ֣בֶ֖ ֹו֣אָ ב֣יו֣וְ אמּ֑ ֹו ולא גדמין וְ
(דב' תצא כא,יט)֣וְ ָ ֵ֥
ְבּקל ֑נוּ ולא חרשין מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו ,חזר וקלקל נדון בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה (טט :הדיינין)
הראשונים שנאמר (דב' תצא כא,כ) ְבּנ ֤נוּ֣זֶה֣זהו שלקה בפניהם .ברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון פטור ואם משנגמר
דינו ברח ואחר כך הקיף זקן התחתון חייב:

ירֹו – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו.
(דב' תצא כא,כ) וְ אָ ְמ ֞רוּ֣אֶ ל־ז ְקנ ֣י֣ע ֗
ירֹו –מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו ,כמסומן בתוך המשנה הבאה:
אֶ ל־ז ְקנ ֣י֣ע ֗
[משנה סנהדרין פ"ח,מ"ה] [*] בן סֹור֣ר֣וּמ ֶ ֔רה֣נדון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייב (טט :א) שמיתתן של רשעים הנאה להן
והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם (טט :ב) יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם (טט :ג)
פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם (טט :ד) כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן
והנאה לעולם (טט :ה) שקט לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם:
ֶ֖ם֣לאָ ָֽחיָך׃
ֵ֥ב֣תּשׁיב ְ
תּ֣מ ֶה ֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣הָ שׁ ְ
דברים כי-תצא כב,אָֽ :לא-ת ְראֶ ה ֣֩אֶ ת֨ -שׁוֹר֣אָ ֝חיָך֣א֤ וֹ֣אֶ ת-שׂיוֹ֣נ ָדּ ֔חים֣וְ ה ְתעַ לַּ ְמ ָ ֶ֖
חיָך֣א ֶלֶ֖יָך֣וְ ֣לא֣יְ ַד ְעתּ֑ וֹ֣
דברים כי-תצא כב,ב֣֣:וְ אם֨ -לא֣קָ֣ ֵ֥רוֹב֣אָ ֵ֛
וֹ֣לוֹ׃
֣ד֣דּ ֤רשׁ֣אָ חיָך֣א ֔תוֹ֣ ַוהֲשׁבתֶ֖ ָֽ
יתָך֣וְ הָ יָ ֣ה֣ע ְמּ ָ֗ך֣עַ ְ
֣ ַואֲסַ ְפתּוֹ֣אֶ ל-תּ֣ וְֹך֣בּ ֔ ֶ

[ספרי דברים פיסקא רכב] (שמות מש' כג,ה) ָֽכּי-ת ְר ֶ֞אה יכול אפילו רחוק ממנו מלא מיל תלמוד לומר (שמות מש' כג,ד) כּ֣י ת ְפ ֞ ַ֣גּע אי כי
תפגע שומע אני כמשמעו תלמוד לומר (שמות מש' כג,ה) ָֽכּי-ת ְר ֶ֞אה ,הא כיצד שיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל שהוא ריס.
[מדרש תנאים] (דב' כי-תצא כב,א)֣ ָֽלא-ת ְראֶ ה ֣֩אֶ ת ֨ -שׁוֹר֣אָ ֝חיָך֣למה נאמר לפי שהוא אומ' (שמות מש' כג,ד) כּ֣י ת ְפ ַגּ֞ע שומע אני כמשמעו
ת"ל ָֽכּי-ת ְר ֶ֞אה או כי תראה שומע אני אפלו רחוק ממנו מלוא עיניו ת"ל כּ֣י ת ְפ ַגּ֞ע הרי זה ששיערו חכמים אחד משבעה ומחצה למיל
וזה הוא רוס:
(דב' תצא כב,א) ֹלֽא־תִּ ְׁראה – מקף כבורר בין הרואה ומותר להתעלם ובין הרואה ואסור להתעלם.
(דב' תצא כב,א) ֹלֽא־תִּ ְׁראה – תרסא מרמז לשיעור המרחק כאן מעבר למיל המתיר להתעלם ובין בתוך מיל ואסור להתעלם .מיל הוא
 2000אמה וב[-מדרש תנאים] ו[-פסיקתא זוטרתא לקח טוב)] (שמ' מש' כג,ד) כתב "אין תועה אלא חוץ לתחום" .אז לכאורה מגביל
את השבת האבידה וצריך ברור .ב(-שמ' מש' כג) לומד לאנשים מסוימים המותרים להתעלם.

יוֹ לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו :נ ָדּ ֔חים֣אין נ ָדּ ֔חים֣אלא
[מדרש תנאים] (דב' כי-תצא כב,א) אֶ ת֨ -שׁוֹר֣אָ ֝חיָך֣א֤ וֹ֣אֶ ת-שׂ ֣
שיצאו חוץ לתחום כענין שנ' (בר' וישב לז,טו) וי ִּ ְׁמצ ֵ ָׁ֣אהּו ִּ֔איש ְׁוהִּנֵ ֥ה ת ֖עה( :כב,א) נ ָדּ ֔חים֣כדרך הדחתן מיכן אמ' איזו היא אבדה מצא חמור
ופרה רועים בדרך אין זו אבדה חמור וכליו הפוכין ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבדה( :כב,א) וְ ה ְתעַ לַּ ְמ ָ ֶ֖תּ֣מ ֶה֑ם פעמים שאתה
מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם כיצד היה כהן והיה (האבדה) בבית הקברות או זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה (בהמה) שלו מרובה
כשל חבירו לכך נאמר וְ ה ְתעַ לַּ ְמ ָ ֶ֖תּ֣מ ֶה ֑ם:
ת־שֹׁור – מקף בורר בין בהמה שיש לאספה ובין בהמה שאין לאספה לפי המרחק ,לפי המקום ,לפי מעמד וגיל
֨
(דב' תצא כב,א)֣אֶ
הרואה ,לפי התנהגות הבהמה.
ת־שֹׁור֣אָ ִׁ֜חיָך – קדמא ואזלא מרמז על כעין כלל על איסוף או אי איסוף אבדה בכלל ולבהמה יש איפיונים מיוחדים.
֨
(דב' תצא כב,א)֣אֶ

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

225/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

התוכן מכיל פרט ראשון ֨שֹׁור֣אָ ִׁ֜חיָך ,ואחריו פרט שני א֤ וֹ֣אֶ ת-שׂיוֹ֣נ ָדּ ֔חים – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים
מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב.
מוצע ללמוד מהמסקנה לאחור (כב,א) וְ ה ְתעַ לַּ ְמ ָ ֶ֖תּ֣טעם טפחא ללא מרכא בתפקיד שנוי רומז לנלמד כאן ב[-מדרש תנאים] וב(-שמ'
מש' כג) שאנשים מסוימים במצבים מסוימים מותרים להתעלם .אם מתקימים הפרטים ב(-למוד א) בחן האם פרט ֨שֹׁור֣אָ ִׁ֜חיָך ,ופרט
א֤ וֹ֣אֶ ת-שׂיוֹ֣נ ָדּ ֔חים נראים כאבודים מבעליהם .הבחינה ע"פ (א) מרחק עד מיל( ,ב) לפי המקום (לא יכנס כהן לבית קברות)( ,ג) לפי
מעמד הרואה (זקן ולא לפי כבודו) (ד) לפי התנהגותה (רועה ליד דרך לא אוסף ,הפוכים ,מתרוצצים יש לאסוף) (ה) הרואה מוליך
משא הגדול ממשא הבהמה האבודה (למוד ב) ְוה ְתעַ לַּ מְ֣ ָ ֶ֖תּ֣מ ֶה֑ם – אתנח מגביל את ההתעלמות ולכן אם חייב לאסוף חייב לאסוף כל
אבדה.
ֶ֖ם֣לאָ ָֽחיָך – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,מרמז למסקנת המדרש
ֵ֥ב֣תּשׁיב ְ
[מדרש תנאים] (כב,א) הָ שׁ ְ
ִּיב֖ם ְלאָ ָֽחיָך (-
החזירה וברחה החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמים (ובהמשך נאמר לעולם) שחייב להחזירה ת"ל ה ֵ ָׁ֥שב תְׁ ש ֵ
לעולם הוא חייב להטפל בה עד שיחזירנה לרשות בעלה למקום המשתמר) טעם מלת ְלאָ ָֽחיָך – סלוק בתפקיד הגבלה שההחזרה תהיה
למקום המשתמר:
(דב' תצא כב,ב) אם אסף את האבידה
לא֣יְ ַד ְעתּ֑ וֹ֣
חיָך֣א ֶלֶ֖יָך֣וְ ֣
פירש ב[ -פסיקתא זוטרתא לקח טוב)] (שמ' מש' כג,ד)  ...ובמשנה תורה כתוב (דב' תצא כב,ב) וְ אם֨ -לא֣קָ ֵ֥רוֹב֣אָ ֵ֛
וֹ֣לוֹ  ,שאם היתה היציאה אוכלת יותר מדמיה ראה היאך תשיבנו לו:
וגו' עד שתדרשנו אם רמאי הוא ואם לאו( ,כב,ב) ַוהֲשׁבתֶ֖ ָֽ
(כב,ב) וְ אם ֨ -לא – מקף כבורר בין שב ואל תעשה פרסום לאבדה ובין פרסום האבדה
(כב,ב) וְ אם֨ -לא – קדמא בתפקיד תנאי מוקדם להשבה הוא (א) פרסום האבידה עד שלושה רגלים (ב) חקירת הטוען לאבידה (ג) מ -

(כב,ג) לומדים שעל המאבד היה לכתחילה לתת סימנים מובהקים בחפץ

רוֹב֣אָ ֵ֛חיָך֣א ֶלֶ֖יָך ,אין לי אלא קרוב רחוק ([מכילתא] בזמן ,במרחק) מנין תלמוד
[ספרי דב' תצא פיסקא רכג] (כב,ב) וְ אם֨ -לא֣קָ ֵ֥֣
יתָך ,ולא לבית אחר.
א֣יְד ְעתּ֑ וַֹ .ואֲסַ ְפתּוֹ֣אֶ ל-תּ֣ וְֹך֣בּ ֔ ֶ
ַ
ל
לומר וְ ֣

(כב,ב) קָ ֵ֥רוֹב֣אָ ֵ֛חיָך֣א ֶלֶ֖יָך – מרכא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשיה להתרחב ,הקשורים לענין והשונים ביניהם בקשר
א֣יְד ְעתּ֑ וֹ .טעם טפחא של א ֶלֶ֖יָך בתפקיד כפותח טפח להתאפיין
ַ
ל
להלכה בענין .כאן מרחיב מקרוב לרחוק ע"פ התוכן שאחריו וְ ֣
מהכתוב אחריו ולכן לומד גם על המאבד הרחוק.
יתָך ,ולא לבית אחר וב[ -מדרש
יתָך – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים( .למוד א) בּ ֔ ֶ
(כב,ב) ַואֲסַ ְפתּוֹ֣אֶ ל-תּ֣ וְֹך֣בּ ֔ ֶ
תנאים] ולא לבית אחיך  -אפשר שאינו רשאי להפיל את חובת השמירה על אדם אחר( .למוד ב) [מכילתא דרבי ישמעאל משפטים -
תּוֹ .מציאה שדרכה להאסף ,להוציא את השבורה.
מסכתא דכספא פרשה כ] (כב,ב) ַואֲסַ ְפ ֣
א֣יְד ְעתּ֑ וֹ  -מונח אתנח ,צריך עיון מה מגביל.
ַ
ל
(כב,ב) וְ ֣

[בבלי בבא מציעא כח,א] אלא הא דתנן :מצא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות  -הרי זה יחזיר ,הכי נמי דניחא ליה ללוה
לאהדורי ליה למלוה?  -אלא אמר רבא :סימנין דאורייתא ,דכתיב (דב' תצא כב,ב) ְׁו ָׁה ָׁי֣ה ִּעמ ְָׁ֗ך ֣עד דְׁ ֤רש ָא ִּ֨חיָך א ֔תֹו .וכי תעלה על דעתך
שיתננו קודם שידרשנו? אלא ,דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי .לאו בסימנין? שמע מינה.
[חידושי הרמב"ן בבלי בבא מציעא כח,א]  ...ואף על גב דקאמרי' אלא אמר רבא סימנין דאוריתא ,אכתי לא איפשיטא ליה לגמרי,
ובמקצת נוסחי כתוב כעין פירוש ,את "ל הא פשיט דאוריתא משום דאיכא למימר כדשנינן בעדים ,ולאו מילתא היא דרבא לאו משום
קרא פשיטא ליה אלא ממתני' דמצא תכריך של שטרות פשט דסבירא ליה לתנא סימנין דאוריתא ואמר רבא דנפקא ליה לתנא מקרא
ד֣ -עד ְׁד ֤רש ,והא דאמרי' מידע ידעה דכל דאית ליה בחפיסה מנח ליה ,הוה ליה למימר דלאו סימן מובהק הוא ,אלא דאפילו את"ל
דאוריתא לא יחזיר דלאו סימן הוא כלל.
(דב' תצא כב,ב) ַע ֣ד – מונח ,מרמז לדרשות אחדות מתבנית הטעמים הבאה ְדּ ֤רשׁ֣אָ ֨חיָך֣א ֔תֹו – מהפך פשטא זקף-קטן( ,א) מהפך
מדרישת אחיך המאבד לדרישת המוצא את הטוען שאיבד לודא שאינו רמאי (ב) מוציא מפשט סימנים לסימנים מובהקים שעשויים
להיות ידועים רק למאבד (ג) מוציא מפשט סימנים ומעביר לשיקולים נוספים כמו בקשת עדים ,האם למעיד היה מידע המאפשר לו
לרמות
ְׁו ָׁה ָׁי֣ה ִּעמ ְָׁ֗ך – מונח רביע ,רבוי שיקולים בדרישת הטוענים לאבידה,
אמר רבא :אם תמצי לומר סימנין דאורייתא - .אם תמצי לומר? הא פשיט ליה סימנין דאורייתא!  -משום דאיכא למימר כדשנינן( .טט
א) סימנין וסימנין  -יניח ,סימנין ועדים  -ינתן לבעל העדים( ,טט -ב) סימנין וסימנין ועד אחד  -עד אחד כמאן דליתיה דמי ,ויניח( .טטג) עדי אריגה ועדי נפילה  -תנתן לעדי נפילה ,דאמרינן זבוני זבנה ,ומאיניש אחרינא נפל( .טט -ד) מדת ארכו ומדת רחבו  -תנתן למדתארכו ,דמדת רחבו שעורי קא משער לה כד מכסי לה מרה וקאי ,ומדת ארכו לא משתער לה( .טט -ה) מדת ארכו ומדת רחבו ומדת גמיו
 -ינתן למדת ארכו ורחבו( .טט -ו) מדת ארכו ומדת רחבו ומדת משקלותיו  -ינתן למדת משקלותיו( .טט  -ז) הוא אומר סימני הגט והיא

אומרת סימני הגט  -ינתן לה .במאי? אילימא במדת ארכו ורחבו  -דלמא בהדי דנקיט ליה חזיתיה אלא :נקב יש בו בצד אות פלוני.
(טט  -ח) הוא אומר סימני החוט והיא אומרת סמני החוט  -ינתן לה .במאי? אילימא בחיורא ובסומקא  -ודלמא בהדי דנקיט ליה
חזיתיה? אלא ,במדת ארכו( .טט -ט) הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה  -ינתן לו ,מאי טעמא  -מידע ידעה דכל מה דאית ליה -
בחפיסה הוא דמנח ליה.
(כב,ב) וַהֲשׁב ֶ֖תוֹ֣ ָֽלוֹ  -סלוק כמגביל שמטפל באבידה עד שוויה ולא חייב מעבר לשוויה.

וֹ֣לוֹ ,שאם מצא את חבירו תועה חייב הוא להדריכו בדרך ישרה:
מציאת עצמו מנין ,ת"ל (כב,ב) ַוהֲשׁבתֶ֖ ָֽ

(כב,ב) וַהֲ שׁבתֶ֖ וֹ֣ ָֽלוֹ  -טפחא בתפקיד שנוי מפשט הכתוב העוסקת באבידה של חומר ,למשמע של אובדן דרך ה' ולהדריך התועה לשוה
לדרך ה'.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.13

דברים תבוא כו,א (התש"פ) (בהשתתפות נחלת יעקב)

ע ֑ט֣ ֣
֣י֣מ ָ֣
ָר֣שֶׁ֖ם֣בּ ְמת ְ
ֱֹלהיָך֣א ֲַרמּי֣אב ֣ד֣אָ ֔בי֣וַיּ ֣ ֶָֽ֖רד֣מ ְצ ַ ֔ריְמָ ה֣וַיָּ ֵַֽ֥ג ָ
דברים תבוא כו,ה ֣:וְ עָנ֨יתָ ֣וְ אָ מַ ְר ִׁ֜ ָתּ֣ל ְפנ ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
ָרב:
ם֣לגֵֹ֥וי֣גּ ֶָ֖דֹול֣עָצֵ֥ וּם֣ו ָ ָֽ
י־שׁ ְ
וַ ַָֽֽיְ ה ֕ ָ
תּ ,נאמר כאן (בודוי בכורים) עניה ונאמר להלן עניה (ע"פ [ילקוט שמעוני תבוא תתקלח]
עָניתָ ֣וְ אָ מַ ְר ִָׁ֣֜
[ספרי תבוא פיסקא שא] (כו,ה) וְ ֣֨
הכוונה אל (דב' תבוא כז,יד) ְׁועָׁנּ֣ו ה ְׁל ִּוי ִּ֗ם ו ְָׁׁאֽמְׁ ֛רּו אל־כָׁל־אִּ ֥יש יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל ֥קֹול ָׁ ֽרם :ס ולוים גופייהו מנלן אתיא קול קול ממשה ,כתיב הכא (דב' תבוא
ָׁאֱֹלהים יעֲנ ֥נּו ְׁבקֹֽול :מה להלן בלה"ק אף כאן בלשון הקודש),
כז,יד) ֥קֹול ָׁ ֽרם וכתיב התם (שמ' ית' יט,יט) מ ֣שה יְׁד ֵ֔בר ְׁוה ִּ ֖
(ע"פ [שכל טוב] (שמ' בשלח טו,כא) עניה = אמירה ,לפי זה הכוונה ל(-כו,יג) וְָׁאמ ְׁרתָׁ֡ ודוי ביעור מעשר שני) מה עניה האמורה להלן בלשון הקדש

אף עניה האמורה כאן בלשון הקדש מיכן אמרו בראשונה כל מי שהוא יודע לקרות קורא ושאינו יודע לקרות מקרים אותו נמנעו
מלהביא התקינו שיהו מקרים את היודע ואת מי שאינו יודע סמכו על המקרא (כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣אין עניה אלא מפי אחרים.
ֱֹלהיָך֣א ֲַרמּי֣אב ֣ד֣אָ ֔בי ,מלמד שלא ירד אבינו יעקב לארם אלא על מנת לאבד ומעלה על לבן הארמי
(כו,ה) וְ אָ מַ ְר ִׁ֜ ָתּ֣ל ְפ֣נ ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
כאילו איבדו.
ָר֣שׁם֣
(כו,ה) וַיּ ֶָֽ֣֖רד֣מ ְצ ַ ֔ריְ מָ ה ,מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם ,שמא תאמר שירד ליטול כתר מלכות תלמוד לומר כו,ה) וַיָּ ֵַֽ֥ג ָ ֶ֖
שב ִּ ְׁ֣עים ֔נפש י ְָׁׁר ֥דּו אֲב ֖תיָך מִּ צ ָׁ ְׁ֑ריְׁמָׁהוְׁעתָׁ֗ ה
֣י֣מ ָע ֑ט֣כענין שנאמר (דב' עקב י,כב) ְׁב ִּ
(זמנית) ,יכול באוכלוסים הרבה תלמוד לומר (כו,ה) בּ ְמת ְ
ם֣לגֵֹ֥וי֣גּ ֶָ֖דֹול ,מלמד שהיו ישראל מצויינים שם( .דב' תבוא כו,ז) וַיַּ ְָֹֽ֧֖רא֣אֶ ת-עָ נְ י ֵ֛נוּ֣
י־שׁ ְ
שָׁמיִּם ל ָֽׁרב(֣:דב' תבוא כו,ה) וַ ַָֽֽיְ ה ֕ ָ
ָׁשֽמְׁ ָך ה֣ ' ֔
אֱֹלהיָך כְׁכֹוכ ְֵׁב֥י ה ֖
ִּיתן על־הָָׁאב ָׁ ְׁ֑ני ִּם( .דב' תבוא כו,ז) וְ אֶ ת-עֲמָ לֶ֖נוּ ,כמה שנאמר (שמ' א,כב)
([בבלי יומא עד,ב] זו פרישות דרך ארץ) ,כמה שנאמר (שמ' א,טז) ְׁ
ּורא ֖
ש ִּלי ֻ֔כהּו ְׁוכָׁל־ה ֖בת תְׁ חיּֽון :רבי יהודה היה נותן בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב.
כָׁל־ה ֵב֣ן הי ִּ֗לֹוד הי ְׁארָׁ ה ת ְׁ
[רש"י] (דב' תבוא כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣ -לשוןט הרמת קול[ :שפת"ח ט] אבל אינה מל' ענייה ותשובה שאין תשובה זולת קורא או שואל והכא מי
קראו או שאלו מה:
א ֲַרמּי֣אב ֣ד֣אָ ֔בי  -מזכיר חסדי המקוםי ארמי אובד אבי ,לבן בקש לעקור את הכל ,כשרדף אחר יעקב .ובשביל שחשבכ לעשות ,חשב
לו המקום כאלו עשה ,שאומות העולם [עובדי אלילים]ל חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה [רעה] כמעשה:
[שפת"ח י] כלומר שמזכיר חסדיו של הקדוש ברוך הוא שנתן להם את הארץ הזאת מזכיר נמי שאר חסדים שעש' עם אבותינו דאל"כ
מה ענינו דארמי אובד אבי גבי ביכורים:
[שפת"ח כ] ר"ל בזה והלא לא האבידו ואם כן מה זה דכתיב אובד דמשמע שהאבידו ויהי' אובד פועל יוצא כאלו אמר מאבד אף
שאינו לפי הדקדוק לכן צריך לפרש לפי מדרש רז"ל:
[שפת"ח ל] רצונו בזה והלא אין ה קדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה חוץ מבע"ז ל"פ שהעו"א כו' ר"ל אפי' בלא ע"ז ודוקא
בישראל הוא כן:
וַיּ ֣ ֶָֽ֖רד֣מ ְצ ַ ֔ריְמָ ה  -ועוד אחריםמ באו עלינו לכלותנו ,שאחרי זאת ירד יעקב למצרים:
[שפת"ח מ] ר"ל דמשמע מכח זה שהארמי אובד אבי וירד מצרימה וזה אינו ל"פ ועוד אחרים כו' וענין בפני עצמו הוא:
֣י֣מ ָע ֑ט  -בשבעים נפש:
(דב' תבוא כו,ה) בּ ְמת ְ
הסבר לתבנית הטעמים קדמא ואזלא כעין כללים בהיראות לפני ה' אלקינו,
תּ – קדמא ואזלא בתפקיד המרמז ללמוד בכתוב בכעין כלל ופרט בנושא היראות לפני ה' אלקינו שלא בענין
(כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣וְ אָ מַ ְר ִָׁ֣֜
קרבנות ,ואין בכלל אלא מה שיש בפרט.
ֱֹלהיָך – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע ,לקריאה עם פסק ההסבר ע"פ [יאר הפסיק] עיין מה
(פרט א) (כו,ה) ל ְפנ ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ

שכתבנו לעיל (טז,יא) בשם רבינו בחיי ז"ל ,דבעת שאדם עושה מצוה ראוי לו שישמח וירעד וכו' .ולפ"ז הכא שמצוות קריאת

פרשת ביכורים היא בזמן שמחה עיין ב(-כו,יא) ְׁושָׁמח ָׁ ְׁ֣ת ,לכן מורה המפסיק שירגיש כמה הוא מרוחק ומופסק ממנו ית"ש ,שעי"ז
ירגיש את הרעדה.
לקריאה עם פסק ההסבר ע"פ [תורת הפסק ,הרב מוריסיאנו] כתב [רש"י] (דב' תבוא כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣ -לשוןט הרמת קול :ואם כן יש
ֱֹלהיָך ,ואף-על-פי שצריך לומר פרשה זו בהרמת קול אמירתו תהיה רכה (עיין
לומר שטעם פסק מורה לתת דעת שעומד ל ְפנ ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
[זהר ח"ג דף קלב" ]:מה בין דיבור לאמירה ,אמירה הוא דלא בעי לארמא קלא") .האמירה הרכה עשויה להיות מפני שעומדים בדין.
תּ
ככתב [המתוק מדבש יתרו ע' קמז] ששורש "אמר" כמתבטא ב":תאמר לבית יעקב" מסטרא דדינא ע"כ .ולענין (כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣וְ אָ מַ ְר ִָׁ֣֜
ֱֹלהיָך המשמעות היא שגם בשעת שמחה צריכים לנהוג ביראת שמים כי מודים על העבר ונידונים על בקשתם על העתיד.
ל ְפנ ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
(המשך לפרט א) (הסבר הלכתי) ובו יש הסבר לקריאה עם פסק ולקריאה ללא פסק ע"פ [ספרי תבוא פיסקא שא] כאן הכלל עשוי
להיות בנין אב ללמד על איך נאמרים ודויים וההודאות בבית המקדש .וביניהם תיקון שתיקנו רבנן שמפני כבוד הבריות שלא ידעו
לקרוא בלשון הקדש ונמנעו מלהביא ביכורים התקינו שיהו מקרים את היודע ואת מי שאינו יודע וסמכו על המקרא (כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣אין
עניה אלא מפי אחרים.
הסבר לתבנית הטעמים קדמא ואזלא כעין כלל ופרט בענין הלשון (השפה) שבה נאמרים וידויים ,הודאות ,תפילות לה' אלקינו.
תּ ,נאמר כאן (בודוי בכורים) עניה ונאמר להלן עניה (ע"פ
נחזור למה שכתבנו בתחילה [ספרי תבוא פיסקא שא] (כו,ה) וְ עָנ֨יתָ ֣וְ֣אָ מַ ְר ִָׁ֣֜
ָׁל־א֥יש יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל ק֥ ֹול ָׁ ֽרם :ס ולוים גופייהו מנלן אתיא
[ילקוט שמעוני תבוא תתקלח] הכוונה אל (דב' תבוא כז,יד) ְׁו ָׁענּ֣ו ה ְׁל ִּוי ִּ֗ם וְׁאָׁ ֽמ ְׁ֛רּו אל־כ ִּ
ֱֹלהים יעֲנ֥נּו ְׁב ֽקֹול :מה להלן בלה"ק אף כאן
קול קול ממשה ,כתיב הכא (דב' תבוא כז,יד) ֥קֹול ָׁ ֽרם וכתיב התם (שמ' ית' יט,יט) מ ֣שה י ְׁד ֵ֔בר ְׁו ָׁהא ִּ ֖
בלשון הקודש.
ל ִּו ִּ֗ים משולב ב[-משנה סוטה פ"ז,מ"ד] חליצה כיצד? (נאמר שהיבמה החולצת פונה אל דייני בית הדין) (דב' תצא
הכתוב (דב' תבוא כז,יד) ְׁו ָׁע ֣נּו ה ְׁ
כה,ט) ו ְָׁׁעֽנְׁתָׁ ה ו ָׁ ְׁ֣אמ ְָׁׁ֔רה ולהלן הוא אומר (דב' תבוא כז,יד) ְׁו ָׁע ֣נּו ה ְׁל ִּו ִּ֗ים וְׁאָׁ ֽ ְׁמ ֛רּו מה ענייה האמורה להלן (בלוים) בלשון הקדש אף כאן (בחליצה)
בלשון הקדש ר' יהודה אומר (דב' תצא כה,ט) ו ָׁ ְֽׁענְׁתָׁ ה ו ָׁ ְׁ֣אמ ְָׁׁ֔רה ָ֚ ָׁככָׁה עד שתאמר בלשון הזה:
המשנה הזאת הביאה אותנו לגלות את המשנות הבאות הנמצאות לפני [משנה סוטה פ"ז,מ"ד].
[משנה סוטה פ"ז,מ"א] [*] אלו נאמרין בכל לשון (א) פרשת סוטה (ב) ווידוי מעשר (ג) קריאת שמע (ד) ותפלה (ה) וברכת המזון
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(ו) ושבועת העדות (ז) ושבועת הפקדון:
[משנה סוטה פ"ז,מ"ב] [*] ואלו נאמרין בלשון הקודש (א) מקרא בכורים (ב) וחליצה (ג) ברכות וקללות (ד) ברכת כהנים (ה)
וברכת כהן גדול (ו) ופרשת המלך (ז) ופרשת עגלה ערופה (ח) ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם:
תּ – קדמא ואזלא בתפקיד המרמז ללמוד על כלל האמירות הוידויים וההודאות
(כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣וְ אָ מַ ְר ִָׁ֣֜
ֱֹלהיָך – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע,
(פרט א בכלל ופרט) (כו,ה) ל ְפנ ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
תּ (כו,ה) ל ְפנ ֣י׀ על קריאות בלשון הקדש שהן לא לפני ה' אלקינו במקדש אלא לפני ה'
בקריאה עם פסק מלמד (כו,ה) וְ עָ ֨ניתָ ֣וְ אָ מַ ְר ִָׁ֣֜
בגבולין( :ב) וחליצה (ד) ברכת כהנים (ז) ופרשת עגלה ערופה (ח) ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם .אפשר שטעם מונח של
ֱֹלהיָך בתפקיד של לפחות ארבעה דברים ואלו הן הקריאות האלו.
(כו,ה) ל ְפנ ֣י׀֣מרמז לדרוש את התבנית מונח רביע של (כו,ה) ה֣ '֣א ֗ ֶ
וקריאות בכל לשון שלא לפני ה' אלקינו במקדש אלא לפני ה' בגבולין (ג) קריאת שמע (ד) ותפלה (ה) וברכת המזון (ו) ושבועת
ֱֹלהיָך בתפקיד
העדות (ז) ושבועת הפקדון :אפשר שטעם מונח של (כו,ה) ל ְפנ ֣י׀֣מרמז לדרוש את התבנית מונח רביע של (כו,ה) ה֣ '֣א ֗ ֶ
דְׁת ְׁל ִּבנְָׁך֔ הגדה של פסח ,בכל לשון,
של לפחות ארבעה דברים ואלו הן הקריאות האלו .כאן ההדרכה לקיום מצות (שמ' בא יג,ח) ְׁוהִּג ָׁ ֣
שהכתוב הבא בפסוק (דב' תבוא כו,ה) א ֲַרמּי֣אב ֣ד֣אָ ֔בי֣ והפסוקים הבאים מהווים את סיפור שיעבוד מצרים שבהגדה.
ֱֹלהיָך אלו האמירות הוידויים ההודאות והתפילות הנאמרים במקדש.
תּ֣ל ְפנ ֣י֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
בקריאה ללא פסק (כו,ה) וְ עָ נ֨יתָ ֣וְ אָ מַ ְר ִָׁ֣֜
(פרט ב בכלל ופרט) (דב' תבוא כו,ה) א ֲַרמּי֣אב֣ד֣אָ ֔בי֣וַיּ ֣ ֶָֽ֖רד֣מ ְצ ַ ֔ריְמָ ה – למשל בברכה "אמת ויציב" אחרי קריאת שמע של שחרית
קודם מזכירים את ישועות ה' לישראל "אמת ממצרים גאלתנו" ואחר-כך "על זאת שבחו אהובים" .בהסבר כזה (פרט ב) הישועה הוא
בעצם הפרט הראשון ,ו( -פרט א) ההודאה הוא בעצם הפרט השני .אפשר שהשנוי בסדר קשור למשפטי הטעמים שתבנית הטעמים
מונח לגרמיה מונח רביע מקדימה לזקף-קטן ,ובפסוק זה מודגם סדר זה המשנה את סדר התכנים.
בי֣וַיּ ֣ ֶָֽ֖רד֣מ ְצ ַ ֔ריְ מָ ה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים כאן בין סלוק ובין
(פרט ב בכלל ופרט) (דב' תבוא כו,ה) א ֲַרמּי֣אב ֣ד֣אָ ֣֔
אתנח ,בתפקיד הקש ,בנין אב ,דבר החוזר וקורה .כפרשו [רש"י] ו[-שפת"ח י  -מ] (בתפקיד דבר החוזר וקורה) לבן הארמי בקש
במחשבה לעקור את עם ישראל ,אחריו אומות העולם בקשו במחשבה ובמע שה לעקור את עם ישראל ,והקב"ה בכל רעה מאומות
העולם (א) חושב לאומות העולם מחשבה רעה כמעשה (ב) בחסדיו מצילנו מידם
(דב' תבוא כו,ז) וַיַּ ֹ֧ ְָֽ֖רא֣אֶ ת-עָ נְ י ֵ֛נוּ֣וְ אֶ ת-עֲמָ לֶ֖נוּ  -דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה .כל
אחד מישראל סבל אותם תלאות במצרים.
ָר֣שׁם – מרכא טפחא בתפקיד כעין
ָר֣שֶׁ֖ם – זמנית ומה הייתה מטרת העבודה במצרים העוני והעמל?( ,כו,ה) וַיָּ ֵַֽ֥ג ָ ֶ֖
(דב' תבוא כו,ה) וַיָּ ֵַֽ֥ג ָ
קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,באו מעטים ,והם ובניהם הרבים מטרת מגוריהם ועבודתם האמיתית הייתה להכשירם לקבלת עול
מלכות שמים ,קבלת התורה שבכתב ובעל-פה בזכות ליקוט הניצוצים הקדושים שהתפזרו בארץ מצרים בשבירת הכלים ואחרי חטא
אדם הראשון
֣י֣מ ָע ֑ט – מונח מרבה ,אתנח מגביל .בסה"כ רבוי הגבלות שהטיל יעקב על
֣י֣מ ָע ֑ט  -בשבעים נפש( :כו,ה) בּ ְמת ְ
(דב' תבוא כו,ה) בּ ְמת ְ
בניו כדי לא להתבולל במצרים.
שׁה:
דה֣קָ ָ ָֽ
דברים תבוא כו,וַ :ויָּרֹ֧עוּ֣א ָתֵ֛נוּ֣הַ מּ ְצ ֶ֖רים֣וַיְ עַ נּ֑וּנוּ֣וַיּ ְתּנֵ֥וּ֣עָ לֶ֖ינוּ֣עֲב ָ ֵ֥
[מדרש תנאים] (דב' תבוא כו,ו) ַויָּרֹ֧עוּ֣א ָתֵ֛נוּ֣הַ מּ ְצ ֶ֖רים֣כמה שנ' (שמ' ה,כג) ּו ֵמ ָׁ֞אז ָׁב֤אתִּ י אל־פ ְׁרעה לְׁד ֵ ֣בר ִּבש ְׁ֔מָך ה ֵ֖רע ל ָׁ ָׁ֣עם הז֑ה (המדרש
לא מביא את סיפא וְׁהצֵ ֥ל ֹלא־ה ִּ֖צלְׁתָׁ את־עמ ָֽך :כי כאן דורש את ההרעה המצרית וכהקש ממנה להתנהגות אומות העולם המשעבדות את ישראל)
ְֹׁלתם( :דב' תבוא כו,ו) וַיּ ְתּנֵ֥וּ֣עָ לֶ֖ינוּ֣עֲב ָ ֵ֥דה֣קָ ָ ָֽשׁה:כמה שנ'
(דב' תבוא כו,ו) וַיְ עַ נּ֑וּנוּ֣כמה שנ' (שמ' א,יא) וי ִּ ָׁ֤שימּו ָׁעלָׁיו ָׁ
ש ֵ ֣רי ִּמ ִּּ֔סים לְׁמ֥ען ענ ֖תֹו ְׁב ִּסב ָׁ ֑
(שמ' א,יג) ויע ִּ ֲ֧בדּו ִּמצ ְׁ֛רי ִּם את־בְׁנֵ ֥י יִּש ְָׁׁר ֵ ֖אל בְׁפָׁ ֽרְך:
(דב' תבוא כו,ו) ַויָּרֹ֧עוּ֣א ָתֵ֛נוּ֣הַ מּ ְצ ֶ֖רים – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה.
ּומ֣ת כָׁל־בְׁכֹור בְׁא֣רץ ִּמצְׁרי ִּם ִּמבְׁכ֤ ֹור פ ְׁרעה
(א) כל מצרי וכל מי שלא מישראל הרעה לישראל כמו שנאמר במכת בכורות (שמ' בא יא,ה) ֵ
ַאחר ה ֵָׁר ָׁ ֑חי ִּם ו ְׁ֖כל בְׁכ֥ ֹור ְׁבהֵמָׁ ֽה:
הי ֵ ֣שב על־ ִּכס ְׁ֔אֹו ָ֚עד בְׁכ֣ ֹור ה ִּ
ש ְׁפ ָׁ֔חה א ֲ֖שר ֣
ש ִּ֔בי א ֲ֖שר ב ְֵׁב֣ית הב֑ ֹור
(שמ' בא יב) (כט) וי ְִּׁה֣י׀ בח ֲִּצ֣י ה ֗ליְׁלָׁה ו ֽה' ה ִָּׁכ֣ה כָׁל־בְׁכֹור ב ְׁ֣ארץ ִּמצְׁרי ִּם ִּמב ְׁ֤כר פ ְׁרעה הי ֵ ֣שב על־ ִּכ ְׁסא֔ ֹו ָ֚עד בְׁכ֣ ֹור ה ְׁ
ו ְׁ֖כל בְׁכ֥ ֹור ְׁבהֵמָׁ ֽה:
ֽין־שם מֵ ֽת:
(ל) ו ָׁ֨יקָׁם פ ְׁר ַּ֜עה ֗ליְׁלָׁה ה֤ ּוא ְׁוכָׁל־ ֲעבָׁדָׁיו ְׁוכָׁל־ ִּמצ ְׁ֔רי ִּם ותְׁ ִּה֛י ְׁצע ָׁ ָׁ֥קה גְׁד ָׁל֖ה ְׁב ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם כִּ ֵ
ֲשר אֵ ָׁ ֖
ֽי־א֣ין ֔בי ִּת א ֥
(ב) כל מצרי גרם או ניסה לגרום לפגימה ברוחניות של ישראל ,לעשותם רעים.
(דב' תבוא כו,ו) וַיְ עַ נּ֑וּנוּ – אתנח מגביל כגון שלא עבדו בשבת מהשתדלות משה כבן בת פרעה מפרעה
(דב' תבוא כו,ו) וַיּ ְתּנֵ֥וּ֣עָ לֶ֖ינוּ – מרכא טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,שהמציאו לישראל מינים רבים של עבודות,
קשות וקלות[ ,פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) תבוא דף מו עמוד א] שהיו מחליפין עבודת האנשים לנשים ושל נשים לאנשים:
שׁה – מרכא סלוק ,מרכא מרבה סלוק מגביל ,צ"ע
דה֣קָ ָ ָֽ
(דב' תבוא כו,ו) עֲב ָ ֵ֥

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.14

דברים כי-תבוא כו,א (התשפ"א)

ֹות֣וּבמ ְפ ָֽתים:
ְ
ל֣וּבאתֶ֖
ְ
רא֣גּ ָ֑ד
֔ה֣וּבמ ָ ֶ֖֣
ְ
זְרעַ ֣נְ טוּ ָי
ם֣בּיָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣וּב ֣
דברים כי-תבוא כו,ח :וַיֹּוצא֤נוּ֣ה'֣ממּ ְצ ַ ֔רי ְ
ּסּוסים ֽבחֲמ ִּרים בגְׁמ ֔לִּים ב ב ָָׁׁ֖קר ּוב ֑צאן ֖ד בר כ ֵָׁב֥ד מְׁאֽד:
הֹויָׁה בְׁמִּקְׁנְָׁך ֲא ֣שר בשּׂ ָׁ֔דה ב ִּ֤
ד־ה ' ֗
שמות וא רא ט פ סוק ג ִּ ֨הנֵה י ַּ֜
ּובין השָׁ ֔מיִּם וְׁח ְׁר ֤בֹו שְׁלּו פָׁה בְׁי ָׁ֔דֹו נְׁ טּויָׁ֖ ה ע ל־יְׁר ּוש ָׁ ִָּׁל֑ם וי ִּ֨פ ל ִּ֧דָׁויד וְׁהזְׁ ִּקֵנ֛ים מְׁ כ ִֻּּס֥ים בשּׂ ִּ֖קים ע ל־ פְׁנֵי ֽהם :
דברי הימים (ד הי"א פר ק כא פס וק טז ) ו ֨יִּשָּׁׂא ַּ֜דָׁוִּיד א ת־ ע ֵ֗ינָׁיו ֞וי ְׁרא את־מ ל ְׁ֤א ְך ה ' ע ֗מֵ ד ֵ֤בין הָׁאָׁרץ ֵ֣
ת־ה ' וֽיאֲמִּי נּו ב ֽ֔ה ' ּו בְׁמ ֖שה ע בְׁ דֹֽו :פ
יר ֥אּו ה ָָׁׁ֖עם א ֑
שמות ב שלח יד פס וק לא ֨וי ְׁרא ִּיש ְָׁׁר ַּ֜אֵ ל את־היָׁ֣ד הגְׁד ֗לָׁה ֲ ֨אשר ע ָָׁׁ֤שה ה ' בְׁמִּ צ ְׁ֔ריִּם ויִּ ֽ ְׁ
ה־בֹו את־הָׁא ֽת ת :פ
שמות פרק ד פ סוק יז וְׁ את־המט֥ה הז֖ה ת ִּ֣קח בְׁי ָׁ֑ד ָך ֲאש֥ר ת עֲש ֖
יואל פרק ג פסוק ג ָׁוְׁנֽתתִּי מֹֽו פְׁ ֔תִּים בש ָׁ֖מ ִּים ּו ב ָָׁׁ֑ארץ ָׁ֣דם וָׁ ֔אֵש ְׁו ִּתֽי ֖מֲרֹות ע ָׁ ָֽׁש ן :

[מדרש תנאים] (דב' תבוא כו,ח) וַיֹּוצא֤נוּ֣ה'֣ממּ ְצ ַ ֔רים֣לא על ידי מלאך (=נביא ,או לא בתחילה ואח"כ הנהיגם ע"י מלאך) ולא על ידי שרף
קנְָׁך( :כו,ח)
ד־ה' הֹוי ָׁ֗ה ְׁב ִּמ ְׁ
ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו( :כו,ח) ְבּיָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣זה הדבר כמו שנ' (שמ' וארא ט,ג) ִּה ֵ֨נה י ַּ֜
וּבמ ָ ֶ֖רא֣גָּד֑֣ל֣זה גילוי שכינה (ש' בשלח יד,לא) כמו
זְרעַ ֣נְ טוּ ָי֔ה֣זו החרב שנ' (דהי"א כא טז) וְׁח ְׁרב֤ ֹו שְׁלּופָׁה ְׁבי ָׁ֔דֹו נְׁטּו ָׁי֖ה על־י ְׁרּושָׁלָׁ ִּ֑ם( :כו,ח) ְ
וּב ֣
ֲשר תעֲשה־ב֖ ֹו את־הָׁא ֽתת( :כו,ח)
ש ָׁר ֵַּ֜אל את־ה ָׁי֣ד הגְׁד ָׁ֗לה( :כו,ח) ְ
שנ' ו ֨י ְׁרא י ִּ ְׁ
וּבאתֶ֖ ֹות֣זה המטה (שמ' ד יז) וְׁאת־המ ֥טה הז֖ה תִּ ק֣ח ְׁבי ָׁ֑דָך א ֥
ָׁמי ִּם ּוב ָׁ ָׁ֑ארץ ָׁד֣ם ָׁו ֵ֔אש וְׁתִּ ֽי ֲמ ֖רֹות ע ָָׁׁשֽן :ד"א (כו,ח) ְבּיָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣שתים (כו,ח) וּבז ְ֣רעַ ֣נְ טוּ ָי֔ה
ְ
וּבמ ְפ ָֽתים אלו המכות (יואל ג ג) וְׁנָׁ ֽתתִּ י מֹֽופְׁתִּ֔ ים בש ֖
וּבמ ְפ ָֽתים שתים (חמש פעמים שתים סה"כ) אלו עשר מכות שהביא הקדוש
וּבאתֶ֖ ֹות֣שתים (כו,ח) ְ
רא֣גּ ָ֑דל֣שתים (כו,ח) ְ
וּבמ ָ ֶ֖
שתים (כו,ח) ְ
ברוך הוא על המצרים במצרים ר' יהודה היה נותן בהן סימן דצ"ך עד"ש באח"ב:
עיקרי [זוהר שמות בא מאמר ויהי בחצי הלילה אות קיט ,עם פירוש הסולם]
(קיט) שלוש מניעות ,שלושה קשרים הטילו המצרים על ישראל :בכור פרעה ,בכור שפחה הכולל בכור השבי ,בכור בהמה ,למנוע
מהעובדים למצרים לצאת לחירות לעולם.
(קכ)  ...ובזה נראה הגבורה והשליטה של הקדוש ברוך הוא .וזכרון זה לא יכלה מישראל לדורי דורות .כי אם לא היה הכח והגבורה

של הקדוש ברוך הוא ,כל מלכי העמים וכל מכשפי העולם לא היו יכולים להוציא את ישראל מן העבדות ,כי פתח הקשרים שלהם
ושבר כל אלו הכתרים הנ"ל של בכור השבי ,כדי להוציאם לחירות .על זה כתוב( ,ירמיהו י,ז) ִּמ֣י ֹל֤ א ִּי ָֽׁראֲָך מ֣לְך הגֹוי ִּ֔ם וגו'.
(קכא) בכה ר' שמעון והרים קולו ונאנח .אמר ,כבר דבק נמצא .אתם חושבים במה שהתדבק הקדוש ברוך הוא ושבח את עצמו כל כך
ֵאת֛יָך מֵא֥רץ ִּמצ ְׁ֖רי ִּם( .דב' ראה טז,א) הֹו ִּ֨ציא ֲַָּ֜ך ֧ה' אֱֹלה֛יָך ִּמ ִּמצ ְׁ֖רי ִּם
ֲשר הֹוצ ִּ
הרבה פעמים ביציאת מצרים ,שכתוב( ,דב' וא' ה,ו) אָׁ ֽנכִּי ה֣ ' א ֔
ֱֹלהיָך א ֧

שם ְׁב ָׁי ֥֤ד ֲחז ָׁ ָׁ֖קה ּו ִּבז ְׁ֣רע נ ְׁטּו ֑֔ ָׁיה( .שמ' בא יב,יז) הֹוצֵ ֥אתִּ י את־ ִּצבְׁאֹותֵ יכ֖ם מ ֵ֣ארץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם (שמ' בא יג,ג) ז ָׁ֞כֹור
ֱֹלהיָך ִּמ ֔ ָׁ
לָׁ ֽיְׁלָׁה( .:דב' וא' ה,טו) וי ִּ֨צא ֲַָּ֜ך ֨ ֤ה' א ֤֨
הֹוצ֧יא ה֛ ' אתְׁכ֖ם מִּז֑ה( .דב' וא' ד,לז) ְׁו ֗תחת ִּכ֤י ָאהב את־אֲב ֔תיָך ויִּבְׁח֥ר בְׁז ְׁרע֖ ֹו
את־היֹ֤ום הזה א ֲ֨שר יְׁצָׁאת֤ם ִּמ ִּמצְׁרי ִּם מ ִֵּב֣ית ֲעב ֔ ִָּׁדים ָ֚ ִּכי ב ְׁ֣חזק ָׁ֔יד ִּ
ַאח ָׁ ֲ֑ריו ויֹוצִּ ֽאֲָך֧ ְׁבפָׁנָׁ ֛יו בְׁכח֥ ֹו הג ָׁ֖דל ִּמ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם .:וחמשים פעם נזכרה יציאת מצרים בתורה .אפשר להסביר שכל איזכור של יציאת מצרים הוא
כדי להעלות את עם ישראל ממדרגת טומאה אליה (דב' תבוא כו,ו) וי ֵ ָׁ֧רעּו א ָׁת֛נּו ה ִּמצ ִּ ְׁ֖רים עד שיצאו ממ"ט מדרגות ועלו לדרגה אחת של טהרה.
(קכב) ומשיב ,אלא למדנו .עשרה כתרים ,דהיינו ספירות ,יש למטה בקליפות ,כעין של מעלה בקדושה .וכולם סתומים בשלשה

קליפות אלו שאמרנו ,שהם בכר פרעה בכור השפחה בכור בהמה ,ושלש ה קשרים קשרו על ג' מדרגות אלו ,שבהם עשו שישראל לא
יצאו מן שעבודם לעולם.
[מדרש תנאים] (דב' תבוא כו,ח) וַיֹּוצא֤נוּ֣ה'֣ממּ ְצ ַ ֔רים֣לא על ידי מלאך (=נביא ,או לא בתחילה ואח"כ הנהיגם ע"י מלאך) ולא על ידי שרף
ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו:

מנין [מדרש תנאים] עשוי היה ללמוד מהתוכן (כו,ח) וַיֹּוצא֤נוּ֣ה'֣ממּ ְצ ַ ֔רים מסקנה שהקב"ה בעצמו הוציאנו ולא ע"י שליח?
אשית׀ כָׁל־פ ִּ ְׁ֣רי ָׁה ֲאדָׁ ָׁ֗מה הביא הרב שלום המאירי הי"ו (התשפ"א) בשם [אמרי נועם ,הרב מאיר הורוויץ,
(דב' תבוא כו,ב) ְׁולָׁקח ְׁ֞תָׁ מ ֵֵר ִּ ֣
הרבי מד'זיקוב] שהבאת בכורים הוא תיקון לחטא אדה"ר אשר אכל פרי של שבעת המינים קודם הזמן .טט :אפשר שלכך תרמז
תבנית טעמי המקרא של כָׁל־פ ִּ ְׁ֣רי ָׁהאֲדָׁ ָׁ֗מה – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע ,בהסבר ע"פ פנימיות התורה.
ועוד הביא הרב שלום המאירי הי"ו בשם [תורת משה ,החת"ם סופר] שאדה"ר חטא באכילה של פרי עץ הדעת שהיה תאנה ,חטה,
אתרוג ,יין (גפן) ,טט :אפשר שלכך תרמז תבנית טעמי המקרא של כָׁל־פ ִּ ְׁ֣רי ָׁה ֲאדָׁ ָׁ֗מה – מונח רביע .מונח כמרבה עוד רביע בתפקיד
ארבעה דברים ,בהסבר ע"פ פנימיות התורה.
מחטא האכילה המוקדמת ,אדה"ר גורש מגן-עדן ,ירד למצרים בלי חוה ובמעשיו שם אבד נשמות אשר נשבו ע"י הבן בליעל הס"א.
בברית בין הבתרים (בר' לך) ה' גזר על בני אברהם לרדת לארץ לא להם בעל כרחם והסתיר את הסיבה של גאולת הנשמות שאבדו
ועוד ניצוצין קדושים .לבן הארמי גרם לחלוקי דעות בין בני לאה ובני רחל ומזה הורד יוסף הצעיר למצרים במקום יעקב אביו הזקן.
ואח"כ ירדה משפחת יעקב למצרים .בוידוי הביכורים (דב' תבוא כו,ה – ח) מספרים בתמציתיות את סיפור הירידה והודיה על ההצלה
ע"י ה' בעצמו .פסוקים (דב' תבוא כו,ה – ח) מהווים את מרכז ה[-הגדה של פסח] ומהן מסתעפות דרשות אחרות אשר שולבו ב-
[הגדה של פסח]  .יעקב ובניו ירדו בעל כרחם למצרים בשליחות ה' לגאול נשמות וניצוצין קדושים ,והמצרים הרעו את ישראל ,וכך
הכשירו אותם להיות לומדי תורה (מקור בספרים אחדים) ולכן מי שגזר את גזרת הירידה שמר הבטחתו לאבות והוציא בעצמו את
שליחיו.

[דבש לפי מערכת כ אות יג] וכתבו רבני אשכנז ז"ל דהיו צריכים לישב ת"ל שנים במצרים כמספ' ה' [פעמ'] אלהים ונהפכו לשמות
הוי"ה רחמים וזה רמוז בתיבת כיור ר"י כ"ו שישבו ר"י שנים כי מספר כ"ו ריחם עליהם ושם אלהים דין נעשה הוי"ה רחמים.

זה מלמד כי שם הוי"ה בתורה מיצג מידת רחמים (תפארת) מעשר הספירות דאצילות (ששבע התחתונות נקראות מידות).
ֵאת֛יָך מֵא֥רץ
ֲשר הֹוצ ִּ
ֱֹלהיָך א ֧
אפשר היה להסביר שכאן שם הוי"ה ה'֣מוטעם פשטא ויהיה כמו מלת אָׁ ֽנ ִּכ֖י ב(-שמ' ית' כ,א) אָׁ ֽנ ִּכ֖י ה֣ ' א ֔ ֑
ִּמצ ְׁ֖רי ִּם – בטעם עליון פשטא ,המרמז לקב"ה בעצמו אלא שבתורה יש  184מופעים כאלה ,ויש  154מופעים מהפך פשטא ,כאשר שם
הוי"ה מוטעם פשטא .ולא נדרש בהם הקב"ה בעצמו.
לכן מוצע לומר כמסקנה מ[-זוהר שמות בא מאמר קיט] שהלימוד הוא כלהלן.
(דב' תבוא כו,ח) וַיֹּוצא֤נוּ֣ה'֣ממּ ְצ ַ ֔רים֣– מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני למודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
מהלמודים יוצא מהפשט( .לימוד א) כדי לצאת ממצרים הבורא היפך את ההתנהלות של מצרים בכשפים ועקר את הקשרים הכישופיים
המונעים יציאה ממקורם בעשר הספירות של הקליפות .הבורא הפעיל נגדם את עשר הספירות דקדושה באצילות שהן מאוחדות
בבורא ,לכן במשל זה נחשב שהקב"ה בעצמו פעל ביציאת מצרים להפוך ולהכניע שליטת עשר ספירות של הקליפות( .לימוד ב) אפשר
שהלימוד השני הוא שלא יכול שליח שמקורו הרוחני בעולמות שמתחת לעולם האצילות לפעול לעקירת מניעות שמקורן בעשר
ספירות דקליפות שהן היפוך עולם האצילות.
(דב' תבוא כו,ח)

זְרעַ ֣נְ טוּ ָי֔ה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,פעמיים
וַיֹּוצא֤נוּ֣ה'֣ממּ ְצ ַ ֔רים֣– מהפך פשטא זקף-קטן֣֣֣֣ ְבּיָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣וּב ֣

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

זקף -קטן בין שני קיסרים (כאן בין סלוק לאתנח) מרמז לכעין הקש ,בזכות זכרון ברית ה' עם כל אחד משלושת האבות  ,יגאלנו כנאמר
ַארא֖נּו נ ִּ ְׁפ ָׁלאֹֽות:
(מיכה ז,טו) כִּימֵ ֥י צֵאתְׁ ָך֖ מ ֵ֣ארץ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ְׁ
המדרש והזוהר מתרכזים על ההצלה של ישראל ממצרים ע"י הבורא ית"ש .ברגעי ההצלה נדחים הקשיים שבדרך מהנושא.
אבל [העמק דבר] מלמד על הקשיים בדרך לישועה ,ועל המיתה המתמדת של המצרים כדי להרתיעם מלפגוע בישראל הגֵרים בעל כורחם
במצרים.
ה .זה הדבר ,פי' שהיה בשעת החשך במצרים דבר על רשעי ישראל שלא רצו לצאת ,וזהו
[העמק דבר] (דב' תבוא כו,ח) ְבּיָ ֤ד֣חֲ זָקָ ֣
ְׁפּוכ֖ה אמְׁל֥ ֹוְך ֲעלֵיכ ֽם:
ִּם־ֹלא ְׁב ָׁ֨יד ֲחזָׁ ַָּׁ֜קה ּו ִּבז ְׁ֧רֹוע נ ְׁטּו ָׁי ֛ה ּו ְׁבחֵמָׁ ֥ה ש ָׁ
משמעות (כו,ח) ְבּיָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣בעל כרחם ,כלשון הכתוב (יחזקאל כ,לג) א ֠
(כו,ח) וּבזְ ֣רעַ ֣נְ טוּ ָי֔ה .זו החרב ,שהיה בין מכה למכה ,וכדאי' ב[-רבה פ' וארא] ,שהיה מיתה משמש בין מכה למכה ,ולמד מדכתיב
בצפרדע ונגף ,והיה זה כדי שלא ינוחו ויתאספו לאבד את ישראל בבת אחת ,בראותם כי יד ה' קשה .וכל זה מבואר ע"פ [מכילתא פ'
ש ָׁר ֵא֖ל מִּי֣ד ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם ,כאדם שאוחז את הצפור בידו ,שאם רצה ביד הוא חונקה,
בשלח] עה"פ (שמ' בשלח יד,ל) וי֨ ֹושע ַּ֜ה' ביֹ֥ום הה֛ ּוא את־י ִּ ְׁ
וּבמ ָ ֶ֖רא֣גּ ָ֑דל .זו גלוי שכינה ,שהיה בשעת יציאת מצרים,
וכאדם שהוא שומט את העובר ממעי הפרה ,ומבואר בס' שמות ו' ו'( :כו,ח) ְ
והגביה את דעתם ונפשם:
וּבאתֶ֖ ֹות .זה המטה ,שנוצר ביחוד לזה התכלית ,וכדאי' בפ' מקום שנהגו [נ"ד א'] עשרה נבראו בערב שבת בין השמשות ,ומזה
(כו,ח) ְ
וּבמ ָ ֶ֖רא֣גּ ָ֑דל גדל כתרגומו ובחזונא
וּבמ ְפ ָֽתים .אלו עשר מכות כמשמעו[ ,חזקוני] (כו,ח) ְ
הוכחה כמה גדול מעלתם של ישראל(:כו,ח) ְ
ֲשר ָׁר ֖אּו עֵינ֑יָך הָׁא ֧תת וְׁהמפ ְִּׁת֛ים הגְׁד ִּל֖ים הָׁהֵ ֽם.:
רבא כדכתיב ( דב' תבוא כט,ב) המּסֹות הגְׁד ֹ֔לת א ֥
(דב' תבוא כו,ח) ְבּיָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣וּבז ְ֣רעַ ֣נְ טוּ ָי֔ה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,לימוד אחד מהפשט הוא כנגד מצרים ,היפוך מהפשט הוא
ְׁפּוכ֖ה אמְׁל֥ ֹוְך ֲעלֵיכ ֽם:
ִּם־ֹלא ְׁב ָׁ֨יד ֲחזָׁ ַָּׁ֜קה ּו ִּבז ְׁ֧רֹוע נְׁטּו ָׁי ֛ה ּו ְׁבחֵמָׁ ֥ה ש ָׁ
כנגד רשעי ישראל כנאמר (יחזקאל כ,לג) א ֠
בשׁ:
ֶ֖ב֣וּד ָ ָֽ
ָבת֣חָ ָל ְ
את֣א ֵֶ֛רץ֣ז ַ ֵ֥
ֶ
ן־לנוּ֣אֶ ת־הָ ָא ֶ֣רץ֣הַ ֔זּ
דברים כי-תבוא כו,ט :וַיְבאֶ֖נוּ֣אֶ ל־הַ מָּ ק֣ ֹום֣הַ זֶּ֣ ֑ה֣וַיּתֶּ ֨ ָ

ה' בחול המועד פסח ,י"ז ניסן התשע"ז ,מתוך לימוד הדף היומי בבבלי ב"ב פא,א

[בבלי בבא בתרא פא,א] מתני' .הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו  -הרי זה לא קנה קרקע ,רבי מאיר אומר :קנה קרקע .הגדילו  -לא
ישפה ,והעולה מן הגזע  -שלו ,ומן השרשים  -של בעל הקרקע ,ואם מתו  -אין לו קרקע .קנה שלשה  -קנה קרקע; הגדילו  -ישפה,
והעולה מן הגזע ומן השרשין  -שלו ,ואם מתו  -יש לו קרקע.
ֱֹלהיָך ֹלֽא־תְׁ ב ֵש֥ל ג ְִּׁ֖די בח ֲֵל֥ב אִּמֹֽו :ס
ִּכּורי ַא ד ְָׁׁ֣מת ְָׁ֔ך תָׁ ֕בִּיא ֵ֖בית ֣ה ' א ֑
( שמ' מ ש' כג,יט) ֵר ֗אשִּית ב ֵ
ֱֹלהיָך ֹלא־תְׁב ֵש֥ל ג ְִּׁ֖די בח ֲֵל֥ב אִּמֹֽו :פ
ִּכּורי ַא ד ְָׁׁ֣מת ְָׁ֔ך תָׁ ֕בִּיא ֵ֖בית ֣ה ' א ֑
( שמ' ת שא לד,כו) ֵר ֗אשִּית ב ֵ
ַֽאר צ ְָׁ֛ך ֲ ֨אשר ֧ה ' אֱֹלה֛יָך נ ֵת֥ן ָׁ֖ל ְך וְׁשמ ְָׁׁ֣ת ב ֑טנא
אשית׀ כָׁל־ ִּ֣פְׁרי הָׁאֲ דָׁ ֗מָׁה ֨אֲשר ת ִָּׁ֧ביא ֵמ ְׁ
( דב ' תבוא כו,ב) וְׁ לָׁקחְׁ ֞תָׁ מ ֵֵר ִּ֣
ֱֹלהיָך לְׁש ֵכ֥ן שְׁ ֖מֹו ָׁשֽם :
ו ְָׁׁהֽל כְׁתָׁ א ל־המ ָׁ֔קֹום א ֲ֤שר יִּ בְׁחר ֣ה ' א ֔
( דב ' תבוא כו,ט) ויְׁ ב ִֵּ֖אנּו א ל־המ ָׁ֣ק ֹום הז֑ה ויִּת ן־ לָׁנּו א ת־ה ָָׁׁ֣ארץ ֔הזאת ֛א רץ זָׁב֥ת ח ָָׁׁ֖ל ב ּו ד ְָׁׁבֽש :
ֱֹלהי ָך ו ִּ ְֽׁהשְׁת ֔חֲוִּיתָׁ לִּ ֵ֖פְׁני ֥ה ' אֱֹלהֽיָך:
ת־ר אשִּית ִּ֣פְׁרי הָׁאֲ דָׁ ֔מָׁה אֲש ר־נ ָׁ֥תתָׁה ִּ֖לי ֑ה ' וְׁהִּנח ְׁ֗תֹו לִּ פְׁנֵ י ֣ה ' א ֔
( דב ' תבוא כו,י) וְׁע ֗תָׁה ִּ ֵ֤הנה הֵ בֵאתִּי א ֵ
(מל"א ט ,יג) ֕ויאמר ָ֚מָׁה ה ִּ֣עָׁרים הָׁ ֔אֵ לה ֲאשר־נ ָׁ֥תתָׁה ִּ֖לי ָא ִּ֑חי ויִּ ָׁ֤קְׁרא לָׁהם ֣ארץ כ ָׁ֔בּול ֖ע ד ֥היֹום הזֽה :פ

גמ' .תנן התם :הקונה שני אילנות בתוך של חבירו  -מביא ואינו קורא ,ר"מ אומר :מביא וקורא .אמר רב יהודה אמר שמואל :מחייב
היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק .ממאי? מדקתני משנה יתירא ,מכדי תנא ליה דיש לו קרקע ,פשיטא דמביא וקורא! אלא ש"מ:
ַֽארצְָׁך֛ ! ההוא למעוטי חוצה לארץ .והא כתיב:
מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק .והא כתיב( :דב' תבוא כו,ב) אֲ ֨שר תָׁ ִּב֧יא מֵ ְׁ
(שמ' מש' כג,יט) ַאדְׁ ָׁ ֣מתְׁ ָ֔ך! למעוטי אדמת עכו"ם .והכתיב( :דב' תבוא כו,י) ֲא שר־נ ָׁ֥ת ָׁתה ִּל֖י! דיהבת לי זוזי וזבני בהו.
[רשב"ם בבלי ב"ב פא,א] למעוטי אדמת עכו"ם  -שאם יש לו לעכו"ם קרקע בארץ ישראל ולקח ממנו פירות אין מביא מהן בכורים
ִּכּורי
שית ב ֵ
ִּכּורי ַאדְׁ ָׁמ֣תְׁ ָ֔ך (שמ' תשא לד,כו) ֵרא ֗ ִּ
שית ב ֵ
ונראה בעיני דהכי גרסינן והכתיב אדמתך אדמתך שני פעמים כתיב (שמ' מש' כג,יט) ֵרא ֗ ִּ
ַאדְׁ ָׁמ֣תְׁ ָ֔ך בספר ואלה שמות בואלה המשפטים ובכי תשא וקמשני חד למעוטי אדמת עכו"ם וחד למעוטי אדמת גר שהרי הגר עצמו מן
המביאין ולא קורין הוא כדתנן במסכת בכורים (פ"א מ"ד) שאין יכול לומר אשר נשבע לאבותינו לתת לנו ואתא האי קרא למעוטי
דהקונה מפירות קרקע שלו לא מביא ולא קורא.
[תוספות בבלי ב"ב פא,א] ההוא למעוטי אדמת עכו"ם  -תימה לרשב"א אמאי איצטריך הא לר"מ יש קנין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיע
מיד מעשר דתנן (ע"ז דף כ ):אין משכירין בתים לעכו"ם בארץ ישרא ל ואין צריך לומר שדות ומפרש בגמ' (שם כא ).מאי ואין צריך
לומר שדות דמפקיע להו ממעשר נמי ונראה לר"י דדלמא מהכא הוא דגמר בכל דוכתי דיש קנין מיהו אומר רשב"א דההיא דע"ז (דף
כא .ושם) יש לומר אפי' כמאן דאמר אין קנין ושם מפורש.
הרב מיכל זילבר הי"ו מסביר חד למעוטי אדמת עכו"ם היא שיטת ר' מאיר שנכרי בעל קרקע בארץ-ישראל מפקיע אותה מהבאת
ביכורים וממעשר (וכנראה מכל מצוות התלויות בארץ) .אפשר כי השורש לכך נמצא בתבנית הטעמים של סוף הפסוק הקודם לפסוק
(דב' תבוא כו,י) ֲאשר־נ ָׁ֥ת ָׁתה ִּל֖י והוא (דב' תבוא כו,ט) ויְׁב ֵ ִּ֖אנּו אל־המ ָׁ֣קֹום הז֑ה וי ִּתן־ ָׁלנּו את־ה ָׁ ָׁ֣ארץ ה ֔זאת א֛רץ זָׁב֥ת ח ָָׁׁל֖ב ּודְׁבָׁ ֽש:
א֛רץ זָׁב֥ת ח ָָׁׁל֖ב  -תביר מרכא טפחא ,זה אחד משמונה מופעים של כתוב זה בתורה באותה תבנית טעמים .כאן מלמד על הפקעת חלק
ארץ-ישראל ע"י קנין נכרי בה.
על הנדרש בגמרא למעוטי אדמת עכו"ם .והכתיב( :דב' תבוא כו,י) ֲאשר־נָׁת֥תָׁ ה ִּל֖י! דיהבת לי זוזי וזבני בהו.
ֲאשר־נ ָׁת֥תָׁ ה – מלת אשר מרבה ,טעם מקף כרב-מצב הנתינה של הפירות (א) מאדמה שנתן ה' למביא (ב) מכסף שנתן ה' לישראל וקנה
אדמה או קנה פירות .אֲשר־נ ָׁ֥ת ָׁתה ִּל֖י – מ רכא טפחא ,כקבוצת פרטים העשויה להתרחב ,יתור לרבות על אדמה שנתן ה' למביא פירות
מאדמה שקנה וגם כסף לקנות פירות מאנשים אחרים .אלא שאין מביאים ביכורים מפירות שגדלו באדמת נכרי בארץ-ישראל.
ָאחי  .אלה דברי חירם מלך צור למלך שלמה
המלים ֲאשר־נ ָׁ֥ת ָׁתה ִּל֖י נמצאות גם ב(-מל"א ט,יג) ו ֕יאמר ָ֚ ָׁמה ה ָׁע ִּ ֣רים ָׁה ֵ֔אלה אֲשר־נ ָׁ֥ת ָׁתה ִּל֖י ִּ ֑
שנתן לו חלק מארץ-ישראל בתשלום על אספקת עצים ואבנים ואומנים לבנין בית המקדש .חירם מזלזל במתנה היקרה הזאת.
ויש להעיר שתבנית הטעמים של (מל"א ט,יג) ו ֕יאמר ָ֚ ָׁמה הע ִּ ָׁ֣רים ָׁה ֵ֔אלה זקף-גדול  ...זקף-קטן מלמדת בתורה על שנוי גדול מהדרך
הטבעית .שדרוש שנוי גדול לתיקון משהו .התעוררות מלעילא כדי לגרום להתעוררות דלתתא כדי לגרום להתעוררות דלעילא .תבנית
הטעמים מלמד על זעקת הכתוב על הפקעת חלק מארץ-ישראל ממצוות התלויות בארץ.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.15

דברים נצבים כט,ט (התש"פ)

֣שׂר ָפ֣ה֣כָ ל־אַ ְרצָ הּ֣ ֣
דברים נצבים כט,כב :גּ ְָפ ֣רית֣וָמֶ לַ ח ְ
ֵ֥ה֣בֶ֖הּ֣כָּ ל־ע ֑שֶׂ ב֣ ֣
לא֣תַ ְצ ֔מחַ ֣וְ ָֽלא־ ַיע ֲֶל ָ
֤לא֣תזּ ַָרע֣וְ ֣
'֣בּאַ פֶּ֖ ֹו֣וּבַ חֲמָ ָֽתֹו:
ְ֣ך֣ה ְ
֣ה֣וצביים֣וּצבֹוי֔ם֣אֲשֶׁ ר֣הָ ַפ ֔
ְ
ת֣ס ֤דם֣ ַועֲמ ָרה֣אַ ְד ָמ
ְ ָֽכּמַ ְהפּ ֞ ַכ ְ

ַארצ֗ ֹות הֽח ִּי ֽים :והלא אין ארצות החיים אלא צור
[ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג] ר"ש בן לקיש אמר (תהילים קטז,ט) ָ֭אתְׁ הלְֵך ִּל ְׁפ ֵנ֣י ֑ה' ֝ ְׁב ְׁ
וחברותיה וקיסרין וחברותיה תמן זולא (זול) תמן שובעא (שובע) .ר"ש בן לקיש משום בר קפרא ארץ שמיתיה חיין תחילה לימות
ש ָׁמה ל ָׁ ָׁ֣עם ע ָׁ֔לי ָׁה ו ְׁ֖רּוח להל ְִּׁכ֥ים בָׁ ּֽה:
המשיח .ומה טעם (ישעיהו מב,ה) נ ֵ ֤תן נ ְׁ ָׁ
[מדרש תנאים לדברים מכילתא יא] וכן הוא אומר (יחזק' כ"ו,כ) ְׁונָׁת ִּ ֥תי צ ְִּׁב֖י בְׁא֥רץ ח ִּי ֽים :ארץ שמתיה חיים תחלה לכל הארצות יש
שמָׁה ל ָׁ ָׁ֣עם ע ָׁ֔לי ָׁה ו ְׁ֖רּוח להל ְִּׁכ֥ים בָׁ ּֽה:
אומ' ארבעים יום ויש אומרים ארבעים שנה שנ' (ישעיהו מב,ה) נ ֵ ֤תן נְׁ ָׁ
(המשך ירושלמי) אלא מעתה רבותינו שבגולה הפסידו (כי נקברו שם) .אמר רבי סימיי מחליד הקדוש ברוך הוא לפניהן את הארץ והן
רּוח֤י בָׁכם ִּו ְׁחי ִּ֔יתם ְׁוהִּנח ְִּׁת֥י אתְׁ כ֖ם
מתגלגלין כנודות וכיון שהן מגיעין לא"י נפשן חוזרות עליהן .ומה טעם (יחזקאל לז,יד) ְׁונָׁתתִּ֨ י ִּ
על־ַאדְׁ מתְׁ כ֑ם (הכתוב הבא לשון הירושלמי ולא בפסוק) אדמת ישראל ונתתי רוחי בכם וחייתם ע"כ .רבי ברכיה שאל לרבי חלבו רבי חלבו
שאל לרבי אימי רבי אימי שאל לר"א רבי לעזר שאל לרבי חנינה .ואית דאמרין רבי חנינה שאל לרבי יהושע בן לוי אפילו כגון ירבעם
הּ אמר רבי ברכיה מן הן שאל להן והן שאל להן לא שמעינן
֣שׂר ָפ֣ה֣כָ ל־אַ ְרצָ ֣
בן נבט וחביריו .אמר ליה (דב' נצ' כט,כב) גּ ְָפ ֣רית֣וָמֶ לַ ח ְ
מינה כלום .מיי כדון כיון שנשרפה א"י נעשה בהן מידת הדין .תני בשם רבי יהודה שבע שנים עשת א"י נשרפת הדא הוא דכתיב (דניאל
ט,כז) ְׁו ִּהג ְִּׁב֥יר ב ִּ ְׁ֛רית לָׁר ִּ ֖בים שָׁב֣ ּוע א ָׁ ֑חד[( .ידיד נפש] :שואל אם הארץ נשרפה) כותים שבה מה היו עושים? ([ידיד נפש] :בזמן החורבן ,ועונה)
מטליות מטליות והיתה נשרפת ([ידיד נפש] :לא נשרפה כ ולה בפעם אחת ,אלא חלקים חלקים ,וכשחלק אחד נשרף זרעו חלק אחר).
[בבלי יומא נד,א] ותניא ,רבי יוסי אומר :שבע שנים נתקיימה גפרית ומלח בארץ ישראל .ואמר רבי יוחנן :מאי טעמא דרבי יוסי -

אתיא (דניאל ט,כז) ב ִּ ְׁ֛רית (דב' נצ' כט,כג) ְבּ ֵ֥רית .כתיב הכא (דניאל ט,כז) ְׁו ִּהג ְִּׁב֥יר ב ִּ ְׁ֛רית לָׁר ִּ ֖בים שָׁב֣ ּוע א ָׁ ֑חד (היינו שבע שנים כנאמר במשניות אחדות)
ת־בּ ֵ֥רית֣הֶ֖ '֣אֱֹלה ֣י֣אֲב ָת֑ם (גזרה שוה מכתובים לתורה)
ְ
֣ר֣עָֽזְב֔ וּ֣אֶ
וכתיב התם ואמרו (דב' נצ' כט,כג) וְ ָא ְ֣מ ֔רוּ֣עַ ֚ל֣א ֲֶשׁ ָ

(דניאל ט,כז) ְׁו ִּהג ְִּׁב֥יר ב ִּ ְׁ֛רית לָׁר ִּ ֖בים שָׁב֣ ּוע א ָׁ ֑חד ו ֲח ִּ֨צי השָׁבַּ֜ ּוע יש ְִּׁב֣ית׀ ז֣בח ּו ִּמנְׁ ָׁ֗חה ו ְׁ֨על כְׁנ֤ף שִּקּוצִּים מְׁש ֵ֔מם וְׁעד־ ָׁכלָׁה וְׁ ֣נח ֱָׁר ָׁ֔צה ת ִּ֖תְך על־שמֵ ֽם :פ

[תורה תמימה (=תו"ת)] (דב' נצ' כט,כב) ְשׂר ָפ ֣ה֣כָ ל־אַ ְרצָ הּ֣ -שאל ר' חנינא לר' יהושע בן לוי ,הרי אמרו ארץ ישראל מכפרת אף
הּ ,כיון שנשרפה א"י
֣שׂר ָפ֣ה֣כָ ל־אַ ְרצָ ֣
לרשעים ,וכי אפילו כגון ירבעם בן נבט וחביריו ,אמר לו ,כתיב (דב' נצ' כט,כב) גּ ְָפ ֣רית֣וָמֶ לַ ח ְ
נעשית בהן מדת הדיןיח) [ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג]:
[תו"ת הערה יח] ר"ל בשריפת הארץ נשרפו גם הם ,ובזה נעשה בהם מדת הדין ומעתה יזכו לתחיה כשאר המתים ,והוא ע"ד הדרש
ָאחיָך ְׁלעֵינ ֽיָך כיון שנקלה ,אחיך הוא ,יעו"ש .וכהאי גונא דריש ב[-מדרש תהלים
[משנה מכות פ"ג,מט"ו] בפ' תצא (דב' תצא כה,ג) ְׁונִּקְׁלָׁ ֥ה ִּ ֖
ִּידיָך לְׁחי ְׁתֹו־אָׁ ֽרץ :וכי חסידים היו והלא רשעים היו אלא אמר אסף (בפתיחת הפרק (תה' עט,א)
ְׁשר ֝ ֲחס ֗
(שוחר טוב) בובר] (תהלים עט,ב) ב ֥
ִּמז ְׁ֗מֹור ְׁל ָָׁ֫א ָׁס֥ף ) מכיון שנעשה בהם דין (מרומז במלה הבאה בפרק ֱֽאֹל ִּ֡הים) חסידים היו( :טעם פזר ללמד על הזכוי בצורה שרפה)
ָאחיָך ְׁלעֵינ ֽיָך:
(דב' תצא כה,ג) ְׁ
ַארב ִָּׁע֥ים יכ֖נּו ֹל֣ א י ִּ ֑סיף פן־י ִּ֨סיף לְׁהכ ֤תֹו על־ ֵאלה מ ָׁכ֣ה ר ָׁ֔בה ְׁונִּקְׁלָׁ ֥ה ִּ ֖

[ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שלג] (דב' הא' לב,מג) ה ְׁר ִּנ֤ינּו גֹוי ִּם ע ֔מֹו ִּכ֥י דם־ ֲעב ָׁ ָׁ֖דיו י ִּ֑קֹום ְׁונָׁקָׁם י ִּ ָׁ֣שיב ְׁלצ ָָׁׁ֔ריו ְׁוכִּפ֥ר ַאדְׁ מ ָׁ֖תֹו ע ֽמֹו :פ
(דב' הא' לב,מג) ְׁוכִּפ֥ר ַאדְׁ מ ָׁ֖תֹו עמֹֽו :מנין שהריגתם של ישראל ביד אומות העולם כפרה להם לעולם הבא שנאמר (תהלים עט,א) ִּמז ְׁ֗מֹור ְׁל ָָׁ֫א ָׁס֥ף
ֱֽאֹל ִּ֡הים ָׁב֤אּו גֹו ִּ֨ים׀ בְׁ ֽנ ֲחל ָׁ֗תָך ָ֭ ִּטמְׁאּו את־הֵיכ֣ל קָׁדְׁ ֑שָך ָׁ ֖שמּו את־י ְׁרּושָׁל ִּ֣ם ְׁל ִּע ִּי ֽים( :תהלים עט,ב) נָׁ ֽתְׁ נ֡ ּו את־נִּב ְֶּׁ֬לת ֲעב ָׁ֗דיָך ָ֭מ ֲאכָׁל לְׁע֣ ֹוף הש ָׁ ָׁ֑מי ִּם ב ְׁ֥שר
֝ ֲחס ִּ֗ידיָך לְׁחי ְׁתֹו־אָׁ ֽרץ( :תהלים עט,ג) ָׁשפ ְֶּׁ֬כּו דָׁ ָׁ֨מם׀ כ ֗מי ִּם סְׁ ֽ ִּבִּ֮יב֤ ֹות ְׁי ֽרּוש ָׁ֗לָׁ ִּם ו ְֵׁא֣ין קֹובֵ ֽר .:דבר אחר (דב' הא' לב,מג) ְׁוכִּפ֥ר ַאדְׁ מ ָׁ֖תֹו ע ֽמֹו ,:מנין אתה
אומר שירידתם של רשעים לגיהנם כפרה היא להם שנאמר (ישעיה מג,ג) נ ָׁ֤תתִּ י ָׁכפ ְְׁׁרָך ִּמצ ְׁ֔רי ִּם כ֥ ּוש ּוס ְָׁׁב֖א תחְׁתֽיָך( :ישעיה מג,ד) ֵמ ֲא ֨שר י ָׁ֧קרְׁ תָׁ
ְׁבעֵינ֛י נִּכ ְׁ֖בדְׁ תָׁ ו ֲא ִּנ֣י ֲאהב ִּ ְׁ֑תיָך וְׁא ֵ ֤תן ָאדָׁ ם תח ְׁ֔תיָך ּו ְׁלא ִּ ֻ֖מים ת֥חת נפְׁשָֽך:

[בבלי סנהדרין מז,א]  ...אמר ליה רבא (לאביי)  :מי קא מדמית נהרג מתוך רשעו למת מתוך רשעו? מת מתוך רשעו ,כיון דכי אורחיה
קמיית (דרך העולם שסוף האדם למיתה)  -לא הויא ליה כפרה ,נהרג מתוך רשעו כיון דלאו כי אורחיה מיית (אין זה דרך העולם שסוף האדם
להיהרג) -הויא ליה כפרה .תדע ,דכתיב (תהלים עט,א) ִּמז ְׁ֗מֹור ְׁל ָָׁ֫א ָׁס֥ף ֱֽאֹל ִּ֡הים ָׁב֤אּו גֹו ִּ֨ים׀ בְׁ ֽנ ֲחל ָׁ֗תָך ָ֭ ִּטמְׁאּו את־הֵיכ֣ל קָׁדְׁ ֑שָך ָׁ ֖שמּו את־י ְׁרּושָׁל ִּ֣ם
ִּידיָך לְׁחי ְׁתֹו־אָׁ ֽרץ:
ְׁשר ֝ ֲחס ֗
ְׁל ִּע ִּי ֽים( :תהלים עט,ב) נָׁ ֽתְׁ נ֡ ּו את־נִּב ְֶּׁ֬לת ֲעב ָׁ֗דיָך ָ֭מ ֲאכָׁל לְׁע֣ ֹוף הש ָׁ ָׁ֑מי ִּם ב ֥

מאי ֲעב ָׁ֗דיָך ומאי ֝ ֲחס ִּ֗ידיָך? לאו ֝ ֲחס ִּ֗ידיָך ֲ ֝ -חס ִּ֗ידיָך ממשֲ ,עב ָׁ֗דיָך  -הנך דמחייבי דינא דמעיקרא ,וכיון דאיקטול (שנהרגו יש להם כפרה) -
קרי להו ֲעב ָׁ֗דיָך!
הּ – מקף בורר בין שלמות ובין חלקיות ,וע"פ [ידיד נפש] זה חלקיות
(דב' נצ' כט,כב) כָ ל־אַ ְרצָ ֣
הּ – מונח זרקא מונח סגול ,זרקא סגול בתפקיד תוספת או גריעה ממין הענין על הענין.
֣שׂר ָפ ֣ה֣כָ ל־אַ ְרצָ ֣
(דב' נצ' כט,כב) גּ ְָפ ֣רית֣וָמֶ לַ ח ְ
כל מונח עשוי להוסיף לימוד של תוספת או גריעה ממין הענין על הענין ( .א) בתפקיד גריעה ממין הענין על הענין ,לפי [ידיד נפש]
נסביר כי התבנית רומזת לגריעה – היינו לחלקיות השרפה בגפרית ומלח של ארץ ישראל .נשרפה בחלקים ולא בשלימותה בבת אחת.
(ב) הוספה בזמן השריפה בתקופה של שבע שנים אבל מצד אחר גריעה כי תקופת השרפה בגפרית ומלח הייתה שבע שנים בלבד
משבעים שנות הגלות שבהן הארץ שבתה את שבתותיה ,החזירה לעצמה את שלא שבתו את שנות השמיטה והיובלות.
(ג) בתפקיד של הוספה כאן החזרת מירלים – חמרים מטייבים לאדמה שמחדשים את חיותה .החקלאים שורפים שדות אחרי הקציר.
החרישה מהפכת את האפר אל מתחת לא דמה הנחרשת וכך מטייבת את האדמה .הצמחים יונקים מן האדמה בין היתר גפרית שהיא
חומר יסוד בטבע ומלח מורכב מיסוד כלור ויסוד נתרן .גפרית ומלח חיוניים לצמחים ולבעלי חיים בריכוז מתאים .אבל
(דב' נצ' כט,כב) ֤לא֣תזּ ַָרע֣וְ ֣לא֣תַ ְצ ֔מחַ֣ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד
מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .אפשר שלפי הדרשה ב[-ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג] וב[-בבלי יומא נד,א] ותניא ,רבי יוסי אומר:
שבע שנים נתקיימה גפרית ומלח בארץ ישראל .רוצה ללמד שבאותן שנים ריכוז הגפרית והמלח בארץ ישראל היה גבוה מהנצרך
לצמחיה ולחי להתקיים ,כמו-כן ריכוז גבוה של גפרית מעלה אדים רעילים ולכן הצמחיה כלתה והחי לא היה יכול להתקיים.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

֣ה֣וצביים֣וּצבֹוי֔ם
ְ
ת֣ס ֤דם֣ ַועֲמ ָרה֣אַ ְד ָמ
(דב' נצ' כט,כב) ְ ָֽכּמַ ְהפּ ֞ ַכ ְ

[דברי דוד] (בר' וירא יט,כה) ו ֽיהֲפְך את־הע ִּ ָׁ֣רים ָׁה ֵ֔אל ארבעתן יושבות על סלע אחד .ב[-ב"ר נא,ו] אמר :חמשה כרכין הללו היו יושבות על
סלע אחד .ושלח מלאך ידו והפכן ,שנאמר( :איוב כח,ט) ָ֭בֽח ָׁלמִּיש שָׁל֣ח י ָׁ֑דֹו ה ָׁ֖פְך מ ִּ֣שרש ה ִּ ָֽׁרים :והרא"ם הקשה עוד מהא דכתיב:
֣ה֣וצביים֣וּצבֹוי֔ם שהן ד' .ונראה לי לתרץ דודאי הגזירה נגזרה ממנו ית' על כל החמשה ,והוה כאילו
ְ
ת֣ס ֤דם֣ ַועֲמ ָרה֣אַ֣ ְד ָמ
ְ ָֽכּמַ ְהפּ ֞ ַכ ְ
נהפכו כבר ,והרבה מצינו כזה ,אלא שתפלתו של לוט הועיל' להציל את צוער ,ורש"י נקט האמת כמו שהי' שלא נהפכו רק ד' ,וב"ר
מיירי מה שהי' גזר דין מקודם ,והמלאך אף על פי שהפך לכולן ,מ"מ הועילה תפלת לוט שנתבטל על ההיפוך שאמר המלאך להפוך
את צוער:
֣ה֣וצביים֣וּצבֹוי֔ם – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן רומז לשני לימודים,
ְ
ת֣ס ֤דם֣ ַועֲמ ָרה֣אַ ְד ָמ
(דב' נצ' כט,כב) ְ ָֽכּמַ ְהפּ ֞ ַכ ְ
ה – גרשיים מהפך פשטא ,בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר,
ת֣ס ֤דם֣ ַועֲמ ָר ֣
פּ ֞ ַכ ְ
(לימוד א) מהם (דב' נצ' כט,כב) ְ ָֽכּמַ ְה ֣
ראה להלן הסבר לתבנית הטעמים  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים

(לימוד ב) [אברבנאל יונה ד]  ...אמנם ישראל לא לבד היה ביניהם עון הע"ז כי אם גם גלוי עריות ושפיכות דמים והטיית משפט איפת
רשע ומאזני רשע וכל שאר העבירות שזכרו הנביאים ולכן לא ניתנו למחילה ,ועכ"ז לא עשה בהם הקדוש ברוך הוא כליה כמהפכת
סדום ועמורה לפי שהקל מעונשם כרחמיו וכרוב חסדיו זהו פירוש הנבואה הזאת אצלי:
(ובהמשך מוסיף בענין השייך לסליחות ,ראש השנה ,ומנהג תשליך)  ...והנה מתקני ההפטרות סמכו לנבואה הזאת שלשה פסוקים
ש ֵא ִּ ֖רית נ ֲחל ָׁ֑תֹו ֹלא־ה ֱח ִּז֤יק לָׁעד א ֔פֹו כִּ ֽי־חָׁפֵ ֥ ץ ֖חסד הּֽוא:
ל־פשע ִּל ְׁ
ִּי־א֣ל כ ָׁ֗מֹוָך נ ֵ ֤שא עָֹׁון וְׁע ֵב֣ר ע ֔
אחרים שהם מ(סיום)נבואת מיכה (מיכה ז) (יח) מ ֵ
תִּתן אֱמת לְׁיֽע ֲ֔קב ֖חסד לְַׁאבְׁרָׁ ָׁ ֑הם אֲשר־נִּש ְׁ֥בעְׁתָׁ לאֲב ֵ ֖תינּו ִּמ֥ימֵי ֽקדם:
(יט) י ָׁ֣שּוב י ְֽׁר ֲח ֵ֔מנּו יִּכ ְׁ֖בש ֲעֹוֽנ ֵ ֑תינּו וְׁתש ְִּׁל֛יְך ִּב ְׁמצֻל֥ ֹות ָׁי֖ם כָׁל־חט ָׁ
אותֽם( :כ) ֵ ֤

 ...וענינם שהקדוש ברוך הוא לנינוה לא היה עובר על פשע מוחל וסולח בהחלט אבל ה אריך להם אפו עד שנחרבו אחר כך ע"י

ִּי־א֣ל כ ָׁ֗מֹוָך נ ֵ ֤שא עָֹׁון
ל־פשע לחלוטין והוא אומרו (מיכה ז) (יח) מ ֵ
נבוכדנצר ,אבל לישראל בשובם אליו אינו כן כי הוא נ ֵ ֤שא עָֹׁון וְׁע ֵב֣ר ע ֔
ל־פשע ִּל ְׁשא ִּ ֵ֖רית נ ֲחל ָׁ֑תֹו כי בעבור היותם נחלתו ועמו ֹלא־ה ֱח ִּז֤יק לָׁעד א ֔פֹו כִּ ֽי־חָׁפֵ ֥ץ ֖חסד הּֽוא:לעשות עמהם ולא יעשה כן לשאר
וְׁע ֵב֣ר ע ֔
תִּתן אֱמת לְׁיֽע ֲ֔קב ֖חסד
הגוים החטאים בנפשותם ,ולכן נקוה לו (יט) י ָׁש֣ ּוב י ְֽׁר ֲח ֵ֔מנּו יִּכ ְׁ֖בש ֲעֹוֽנ ֵ ֑תינּו והוא לזמן הגאולה העתידה שאז (כ) ֵ ֤
לְַׁאב ְָׁׁר ָׁ ֑הם,

[חתם סופר על התורה ,ליקוטים ב ,נצבים ע' רנו]  ...איך הפך ה' ארצם כסדום וגו' ולא הצילם כאשר הציל צוער .והתירוץ לוט אחז
אז מעשה אברהם בידו ,כמו שכתב רמב"ן במה שהסעיד את המלאכים היה לו זכות להצלה  ...הגין עליו זכות אברהם ,אבל אלו עזבו
ברית אלקי אבותם דייקא ולא אחזו מעשי אבותיהם ,על כן לא הצילו אבותם את ארצם( .כאן מוסברת ההקלה) ומכל מקום רק ארצם
ל־א ֶרץ֣אַ ֶח ֶֶ֖רת֣כַּ יֵֹּ֥ום֣הַ זֶּ ָֽה :להאיר אחר זמן אחר
ֶ ֵ֥
ַשׁלכֵ֛ם֣אֶ
ח ,אבל הם ניצולו (דב' נצ' כט,כז) ַויּ ְ
נידון ב(-דב' נצ' כט,כב) גּ ְָפ ֣רית֣וָמֶ לַ ֣
שיקחו מוסר [כסנהדרין קי,ב] .נמצא רשעת הרשע ועונשו גורם לאחרים שיקחו מוסר.
ְ֣ך֣ה'  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן בין
֣ה֣וצביים֣וּצבֹוי֔ם֣אֲשֶׁ ר֣הָ ַפ ֔
ְ
ת֣ס ֤דם֣ ַועֲמ ָרה֣אַ ְד ָמ
(דב' נצ' כט,כב) ְ ָֽכּמַ ְהפּ ֞ ַכ ְ
אתנח  ...סלוק) ,בתפקיד של הקש ,ואפשר שיש כאן שני הקשים( .הקש א) מועילה תפלת צדיקים כפי' [דברי דוד] (בר' וירא יט,כה) ע"פ [ב"ר
נא,ו] שנגזר על חמש ערי הככר לההפך הועילה תפלת לוט שנתבטל ההיפוך של צוער .אפשר שמכאן יש לימוד לחורבן הארץ בבית
֣שׂר ָפ ֣ה֣
ראשון שהועילה תפילת צדיקים באותו זמן והחורבן לא היה חורבן מלא ,כמו שגם הסברנו בחלק (דב' נצ' כט,כב) גּ ְָפ ֣רית֣וָמֶ לַ ח ְ
הּ – חלקיות החורבן ולא מלא.
כָ ל־אַ ְרצָ ֣
(הקש ב) הקב"ה מעניש את ישראל בחורבן עצים ואבנים של הארץ ולא בכליית עם ישראל .וכשמרפא לישראל מרפא לארץ[ .מדרש
תנחומא (בובר) פרשת וירא כב] לעולם הבא כשירפא הקדוש ברוך הוא את ישראל מרפא אותה ,שנאמר (הושע ב,יז) ְׁונ ָׁ֨תתִּ י ָׁלּ֤ה
ת־ע֥מק עָׁכ֖ ֹור לְׁפ֣תח ִּת ְׁק ָׁו֑ה ,עמק שעכרתי באפי לפתח תקוה ,אותה שעה אומרים
שם כרמיה אלו הנביאים( ,הושע ב,יז) וְׁא ֵ
את־כ ְָׁׁרמי ָׁה ִּמ ֔ ָׁ
ְׁתֹודה.
ְׁעּורי ָׁה ּו ְׁכ ֖יֹום ע ָׁ
ִּימי נ ֔
שירה ,שנאמר (הושע ב,יז) ו ָׁ ְׁ֤ענְׁתָׁ ה ָׁ
ֲֹלתּ֥ה מֵאֽרץ־ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם ,:ואין וענתה אלא שירה ,שנאמר (תה' קמז,ז) ֱע ֣נּו לה֣ ' ב ָׁ ֑
שמָׁה כ ֵ ֣
'֣בּאַ פֶּ֖ ֹו֣וּבַ חֲמָ ָֽתֹו:
ְ֣ך֣ה ְ
(דב' נצ' כט,כב) אֲשֶׁ ר֣הָ ַפ ֔

[זוהר  -מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קז עמוד א]
כל אחד ואחד כפ י המקום הראוי לו והרשעים של העכו"ם נדונים תמיד באש ובמים ושוב אינם עולים שנאמר (ישעיהו סו,כד)
ְׁו ִּאשָׁם ֹל֣ א תִּ כ ְׁ֔בה ,משפט הרשעים בגיהנם כמה דכתיב (בר' וירא יט,כד) ו ֽ֗ה' ִּהמ ִּ ְׁ֧טיר על־ס ְׁ֛דם וְׁעל־עֲמ ָׁ ֖רה גָׁפ ִּ ְׁ֣רית וָׁאֵ ֛ש מֵאֵ ֥ת ה֖ ' ִּמן־השָׁמָׁ ֽי ִּם :ושוב
ְ֣ך֣ה'֣ ְבּאַ פֶּ֖ ֹו֣וּבַ חֲמָ ָֽתֹו :באפו בעולם הזה ובחמתו בעולם הבא (לתחיית
אינם עולים ולא יקומו ליום הדין שנאמר (דב' נצ' כט,כב) אֲשֶׁ ר֣הָ ַפ ֔
המתים) ,אמר רבי יצחק להאי גוונא (לישראל) אית גן -עדן למעלה ואית גן-עדן למטה אית גיהנם למטה ואית גיהנם למעלה ,אמר ר'
יעקב הרשעים (בישראל) שקלקלו ברית מילה שבהם וחללו שבת בפרהסיא וחללו את המועדות ושכפרו בתורה ושכפרו בתחיית
המתים וכדומה להם יורדי' לגיהנ' שלמטה ונדונים שם ושוב אינם עולים אבל יקומו ליום הדין ויקומו לתחיית המתים ועליהם נאמר
(ישעיהו סו ,כד) ְׁו ָׁה ֥יּו ֵד ָׁר ֖אֹון ְׁלכָׁל־ב ָָׁׁשֽר :מאי דראון דיי ראון שהכל יאמרו דיי בראייתם ,ועל הצדיקים שבישראל נאמר (ישעיהו ס ,כא) וְׁעמְֵך

ֲשה י ָׁ֖די ְׁלהִּתְׁ פָׁאֵ ֽר:
כ ָֻׁל֣ם צדִּ י ִּ֔קים ל ָׁ
ְׁעֹול֖ם ִּי ְׁ֣ירשּו ָׁ ֑ארץ ֵנ֧צר מטעו מטָׁע֛י מע ֵ ֥
(דב' נצ' כט,כב) ְבּאַ פֶּ֖ ו – טפחא ,כשנוי בין ישראל והנוכרים ,שלנכרים לא תהיה תקומה.
(דב' נצ' כט,כב) וּבַ חֲמָ ָֽתֹו – סלוק מגביל את העונש לישראל ויקומו כולם בתחיית המתים ,אלא שהרשעים יהיו במצב של התרחקות
מהם.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.16

דברים נצבים כט,כג (התשפ"א)

֑את֣מֵ֥ה֣ח ֳֵ֛רי֣הָ ַאֵ֥ף֣הַ גּ ֶָ֖דֹול֣הַ זֶּ ָֽה:
ֶ
'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ
ל־מה֣עָ֣ ָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ֶ֨
גֹּוים֣עַ
דברים נצבים כט,כג :וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כָּ ל־הַ ֔

ל־מה֣עָ ָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ' .אם בעון רציחה וניאוף הרי יש ג"כ בשאר האומות ואין ארצם שממה
ֶ֨
[דעת זקנים מבעלי התוספות] (דב' נצ' כט,כג) עַ
כזאת( .כט,כג) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כלומר והשיבו בדין עשה לה כך כי באו בבריתו של הקדוש ברוך הוא מרצונם ואחר עזבוהו אבל שאר אומות לא
באו עמו בברית ואינו חושש מהם ומתוך כך יצדיקו עליהם הדין ויודו כי בפשעיהם נתשם ה' מעל אדמתם לפי שעברו על הברית אשר
שפְׁח֣ ֹות
ֲשר׀ את֣ם א ְׁמ ִּ֗רים ִּנֽהְׁי֤ה כגֹוי ִּם ְׁכ ִּמ ְׁ
ל־רּוח ֲ֔כם ָׁהיֹ֖ו ֹל֣ א תִּ ֽהְׁי֑ה א ֣
קבלו מה שלא קבלו שאר אומות וכן אמר יחזקאל (כ,לב) וְׁהָׁ ֽעלָׁה ע ֣
ְׁפּוכ֖ה אמְׁל֥ ֹוְך ֲעלֵיכ ֽם :ואביא אתכם במסורת
ִּם־ֹלא ְׁב ָׁ֨יד ֲחזָׁ ַָּׁ֜קה ּו ִּבז ְׁ֧רֹוע נְׁטּו ָׁי ֛ה ּו ְׁבחֵמָׁ ֥ ה ש ָׁ
ָׁה ֲא ָׁר ֔צֹות ְׁלש ֵ ָׁ֖רת ֵע֥ץ וָׁאָׁ ֽבן( :כ,לג) חי־ ָׁ֕אנִּי נ ֻ ְׁ֖אם אֲד ָׁנ֣י ֑ה' א ֠
הברית כלומר כי אתם עמי מקוימים בברית לא הם ואז"ל כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן וליפריקינן:
[העמק דבר] (דב' נצ' כט,כג) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כָּ ל־הַ גֹּוי֔ם .אשר ישובו ויספרו להגוים מה שראו בא"י:
ל־מה֣וגו' .דמענין ביטול תורה והפרתה לא י דעו כלל ,וגם זאת ידעו היטב שחטאת סדום ועמורה שהיו רעים לבני אדם ,זה
ֶ֨
(כט,כג) עַ
ֵ֥ה֣חֳרי֣ וגו' .וגם חטאת ע"ז אינו נחשב לפניהם לחטא ,שהרי גם המה מאמינים ועובדים ע"ז:
ֵ֛
אינו בישראל ,וא"כ ֶמ
'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ֣ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ֑את .מה פשע הארץ וחטאתה ,ולו יצויר שחטאהֶ ,מֵ֥ה֣
ל־מה֣עָ ָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ֶ֨
[מלבי"ם] (דב' נצ' כט,כג) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כָּ ל־הַ גֹּוי֔ם֣עַ
חֳרי֣הָ ַאֵ֥ף֣הַ גּ ֶָ֖דֹול֣הַ זֶּ ָֽה למה בא העונש בחרי אף:
ֵ֛
תם֣
'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ֑את וכו' (כט,כד) אֲשֶׁ ר֣כָּ ַר֣ת֣ע ֔ ָמּם֣בְּ֣הֹוציאֵ֥ ֹו֣א ָ ֶ֖
ל־מה֣עָ ָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ֶ֨
[משך חכמה] (דב' נצ' כט,כג-כד) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣וכו' (כט,כג) עַ
מ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ָ ָֽרים :וכו' .הפירוש ,דישראל היו אנוסים על הברית ,שהיו במצב שהלכו במדבר ומצרים היו רודפים אותם ,ואם לא היו

מתנהגים על פי נס בעמוד ענן ואש ומן ובאר ,הלא לא היה להם תקומה אף יום אחד דרך הטבע .והיו מוכרחים לקבל הברית ,כמו
שאמרו (שבת פח ,א) מודעא רבה לאורייתא (שקבלו הברית מאונס מצבם[ ,שלל דוד] ונחשבים כאומר מותר ועיין [שבת סח,א] [מכות ט,א]
דאומר מותר שוגג הוא ולחד דעה אנוס הוא .וראוי לדונם כשוגגים בדינא זוטא ולא כמזידים בדינא רבא ב -ח ִּ ֳ֛רי הָׁא֥ף הג ָׁ֖דֹול) .רק שהעיקר כפירוש
[הרשב"א] ,שאם נתן השי"ת הארץ ע"מ שישמרו בריתו ,אם כן כשיעברו ,בטלה המתנה ,שכיון שבטל הברית תו הדרא המתנה של
הארץ .וזה שאמרו ,שבעת (כט,כד) ְבּהֹוציאֵ֥ ֹו֣א ָ ֶ֖תם֣מ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ְצ ָ ָֽרים:כרת עמהם ברית ,ויכלו לטעון טענת אונס .לכן בטלה המתנה ,לכן
ַאחרת ,שיהיו מתנודדים וגרים בארץ
שפך אפו וחמתו על הארץ לבד ,לא כסדום (פסוק כב) שאבדו עם הארץ( .כט,כז) וי ְׁ
שלִּכֵ ֛ם אל־א֥רץ ֖
שמָׁה :כמו
ֱֹלהיָך ָׁ ֽ
ֲשר הִּדִּיחֲָך֛ ה֥ ' א ֖
לא להם (כט,כז) כיֹ֥ום הז ֽה שהוציאם ממצרים ,ואותם לא השמיד .לכן כשישובו (ל,א) ְׁבכָׁל־הגֹו ִּ֔ים א ֧
ָׁל־ה֣ע ִּ֔מים כי יהיה (ל,ב) ְׁבכָׁל־ ְׁל ָׁבבְָׁך֖ ּו ְׁבכָׁל־נפְׁשָֽך - :בלא שום אונס.
שקבלוה בימי אחשורוש ,אז ישוב ויקבץ אותם (ל,ג) ִּמכ ָׁ

[שלל דוד] הברית הייתה שיהיו הם ובניהם עבדי ה' לעולם ,ומקבלי עול מלכותו ,והם פרקו עול עבדותו ולכן הם כמזידים שעל תנאי עבדות
אין להם שום טענה .ועליהם לקבל עונשיהם .וזה לא כדעת האומות שאינם קושרים מכת הארץ לאי קיום מצוות התורה שלכך הברית.
[תורה תמימה] (דב' נצ' כט,כג) חֳ ֵ֛רי֣הָ ַאֵ֥ף֣הַ גּ ֶָ֖דֹול֣[ -רמז לחרי שהן חררות גדולות]יט) [ירושלמי ביצה פ"ב ה"ו] :ע"פ [תו"ת הערה יט] אש
מרובה
'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ֣
ה֣עָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ָ
ל־מ
ֶ֨
(כט,כג) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כָּ ל־הַ גֹּוי֔ם – פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן רומז שבפסוק יש שתי תמיהות( :תמיהה א) עַ
ֱֹלה֣י
ֲשר ָׁ ֽעזְׁב֔ ּו את־ב ִּ ְׁ֥רית ה֖ ' א ֵ
הַ זּ֑את  ,שעשאה שממה של גפרית ומלח ,והסבר אומות העולם לתמיהתם נמצא ב(-כט,כד) ו ָׁ ְׁ֣א ְׁמ ֔רּו ָ֚על א ֣
אֲב ָׁ ֑תם אֲשר כ ָׁ֣רת ִּע ָׁ֔מם בְׁהֹוצִּיא֥ ֹו א ָׁ ֖תם מֵא֥רץ ִּמצ ָׁ ְֽׁרי ִּם :הגויים אומרים שלכל אלהות יש ארץ ,ארץ-ישראל הוא חלק ה' ,ה' כרת ברית עם
ישראל שישמרו עבודתו בארץ-ישראל .הם לא שמרו עבודתו ובכך הפרו הברית ולכן ה' שורף את הארץ כי אין לו עם אחר שיעבוד
עבודתו.
ֱֹלה֣ים ֲאח ִֵּ֔רים ו ִּיֽשְׁתחֲו֖ ּו לָׁה֑ם אֱֹלהִּים
(תמיהה ב) ֶ ֵ֥מה֣ח ֳֵ֛רי֣הָ ַאֵ֥ף֣הַ גּ ֶָ֖דֹול֣הַ זֶּ ָֽה :על עם ישראל שעזבו את עבודת ה' (כט,כה) ויֵל ְׁ֗כּו וי ֽעבְׁדּו א ִּ
ֲא ֣שר ֹלֽא־י ְׁדָׁע֔ ּום וְֹׁל֥ א חָׁל֖ק לָׁהֽם :וכפ'[רש"י] וְֹׁל֥ א חָׁל֖ק לָׁהֽם  -לא נתנם לחלקם .ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון ,לא הטיבו להם
שום טובה ,ולשון וְֹׁל֥ א חָׁל֖ק אותו אלוה שבחרו להם וְֹׁל֥ א חָׁל֖ק לָׁה ֽם שום נחלה ושום חלק :ועוד כפיות טובה כפ'[רש"י] (כט,כה)
א־יְד ֔עוּם – לא ידעו (ישראל) בהם גבורת אלהות :לעומת גבורת ה' בהוציאם ממצרים ,בהנהגתם ארבעים שנה במדבר ,בכיבוש
ָ
ָֽל
הארץ ובישועות רבות בארץ.
לשתי התמיהות אפשר שמתאימים ההסברים הבאים
[דעת זקנים מבעלי התוספות] (כט,כג) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כלומר והשיבו (אומות העולם) בדין עשה לה (לארץ) כך כי באו בבריתו של הקדוש
ברוך הוא מרצונם ואחר עזבוהו (מרצונם)[ ,משך חכמה] בשם [הרשב"א] נתן השי"ת הארץ ע"מ שישמרו בריתו ,אלא שאומות
העולם לא מבינים שהברית מתבטאת בקיום כל מצוות התורה ,וסבורים שהברית היא על עבודת ה' (להבדיל כפולחן אלילי) בארץ ה'
ולא לעבוד אלהות אחרת שאינה אדון הארץ המסוימת .כגון בקשת הכותים שהובאו לא"י ע"י מלכי אשור לקבל כהן דת של א-להי
ישראל שהוא אדון ארץ-ישראל.
ואם ישראל טוענים טענת אונס שברית עבודת ה' כפויה עליהם כי היו במצוקה במצרים ואין מושיע ,ועל ים סוף סגורים ללא מוצא,
ובמדבר ציה באין מזון ומים ,אז ה' מבטל את מתנת הארץ לישראל ,אז שיודו לו על שמגלם ממנה חיים ושומר עליהם בגלויות
ויתעשתו וישובו אליו מרצון כמו בימי מרדכי ואסתר.
ועל זה מלמד [מסכת אבות עם אוצר מדרשי חז"ל – א מערכת עוז והדר ,ע'  232אוה"ח] [אבות דרבי נתן]
איזהו סיג שעשה הקב"ה לדבריו ([בנין יהושע]  ...שרצה הש"י ב"ה לעשות סייג לדבריו ולא לומר כל מה שאפשר עכ"ל) ,הרי הוא

'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ֑את֣ מלמד שגלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם שעתידין
ה֣עָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ָ
ל־מ
ֶ֨
אומר (דב' נצ' כט,כג) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כָּ ל־הַ גֹּוי֔ם עַ
ָֽזְבוּ֣
֣ר֣ע ֔
הדורות (האומות) לומר כך לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה כתב והנח לדורות הבאים (שם כט ,כד) וְ ָא ְ֣מ ֔רוּ֣עַ ֚ל֣א ֲֶשׁ ָ
א־יְד ֔עוּם֣וְ ֵ֥לא֣חָ ַלֶ֖ק֣לָ ֶהָֽ֣ם:הא למדת
ָ
֣ר֣ל
חוֶ֖וּ֣לָ ֶה֑ם֣אֱֹלהים֣א ֲֶשׁ ָֽ
ָֽשׁתַּ ֲ
ָֽעַבדוּ֣אֱֹלה֣ים֣אֲח ֔רים֣וַיּ ְ
ת־בּ ֵ֥רית֣הֶ֖ '֣וגו' (כט,כה) וַיּ ְל ֗כוּ֣וַיַּ ְ
ְ
אֶ

שהוציא הקדוש ברוך הוא שכר בריותיו בשלום (נ"א פ"א ה"ה) ([בנין יהושע] שזה מחסדיו של הקב"ה ברוגז רחם תזכור ושפך חמתו
לארץ .לכך אמרו כל הגוים וגו' ָכֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ כדי לשום לנו שארית וכאשר הובא ברש"י מדרש במסכת [קדושין ל,ב] על פסוק (תה'
עט,א) ִּמז ְׁ֗מֹור ְׁל ָָׁ֫א ָׁס֥ף ֱֽאֹל ִּ֡הים ָׁ ֤באּו גֹו ִּ֨ים׀ בְׁ ֽנ ֲחל ָׁ֗תָך קינה לאסף מבעי ליה וכו' שאמר אסף שיר על שכילה הקב"ה חמתו בעצים ואבנים
שבביתו ומתוך כך הותיר פליטה בישראל שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל שריד  ...וזה שאמר הכא שהוציא הקב"ה שכר
בריותיו בשלום וגו'.
ל־מה֣עָ ָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ '֣וגו' ,התחילו עכשו כל באי
ֶ֨
ומנין שעשה הקדוש ברוך הוא סיג לדבריו שנאמר (דב' נצ' כט,כג) וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כָּ ל־הַ גֹּוי֔ם֣עַ
עולם לומר למשה בשביל שהוא שליט בעולמו הורג מי שהוא רוצה ומניח מי שהוא רוצה ,אנשי מי המבול מה עשו לו שהציף אותם
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

כנאדות במים אנשי דור הפלגה מה עשו לו שפזרן בכל העולם כלו ,אנשי סדום מה עשו לו שהמיתם באש ובמלח ,ועמו מה עשו לו
ֱֹלהים֣אֲח ֔רים֣לפיכך נאמר
ָֽעַבדוּ֣א ֣
֣ר֣עָֽזְב֔ וּ֣וגו' (כט,כה) וַיּ ְל ֗כוּ֣וַיַּ ְ
שהגלם מארצו לכך נאמר למשה כתב אחריו (שם כט,כד) עַ ֚ל֣א ֲֶשׁ ָ

(שם

ֶ֖ה֣וּב ֶ ֣קצֶ ף֣גּ ָ֑דֹול֣(נ"ב פ"א)
ְ
ֵ֥ף֣וּבח ָמ
ְ
ם֣בּ ַא
ת ְ
כט,כז) וַיּ ְתּשׁ֤ם֣ה'֣מ ַע ֣ל֣אַ ְדמָ ָ֣֔
ל־מה – קדמא[ ,משך חכמה] אומות העולם אומרות שלכתחילה ברית ישראל עם הקב"ה נעשתה מכורח הימצאם במדבר
ֶ֨
(כט,כג) עַ
אחרי יציאת מצרים[ ,דעת זקנים מבעלי התוספות] אומות העולם לא ייחסו ברית עם הקב"ה לקיום מצוות ,אלא רק לכך שהוא אלהי
אבות האומה הישראלית ,ואלהי ארץ-ישראל .לדעתם הפרת ברית עבודת ה' בפניה לאלילים גרמה לאלהי ישראל לשלול מהם את
הארץ שלו ,ולשממה בה שלא תהיה לעם אחר שלא יקבל ברית עם אלהי הארץ.
'֣כֶּ֖כָ ה – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חל אותו ענין ,שע"פ [דעת זקנים
(כט,כג) עָ ָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
מבעלי התוספות] באמת הוכחה על קיום הברית היא בשמירת מצוות התורה שאוסרות מה שאומות העולם עושות כמו הפרטים
המנגדים לקיום מצוות התורה עון רציחה וניאוף (ועבודת אלילים) הרי יש ג"כ בשאר האומות

'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ֑את .יש לפרש דיש ב' חילוקי מצות[ ,חד שבין
ה֣עָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ָ
ל־מ
ֶ֨
[תורת משה] (דב' נצ' כט,כג) * וְ ָ ָֽא ְמרוּ֣כָּ ל־הַ גֹּוי֔ם֣עַ
אדם למקום והשני שבין אדם לחבירו ,והרשע הזה אומר שלום יהי' לי ,שבין אדם לחבירו רוצה לעשות ,אבל שבין אדם למקום הוא
כופר ,ומדת סדום ה י' רעים לבני אדם (סנהדרין ק"ט ע"א) ,ולכך נענשו בהפיכת עריהם בביטול הישוב כדרך שהם עשו כנגד ישוב
'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ֣הַ זּ֑את֣שהרי
ל־מה֣עָ ָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ֶ֨
העולם דכופין על מדת סדום .והגוים הסוברים ג"כ דעיקר מה שבין אדם לחבירו יתמהו עַ
הם מקיימי ישוב ואינם כסדום .וע"ז השיב כדרך שהשיב הלל לגר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה שבת פרק ב' (ל"א ע"א)לז,
ת־בּ ֵ֥רית֣הֶ֖ '֣אֱֹלה ֣י֣
ְ
ָֽזְבוּ֣אֶ
֣ר֣ע ֔
ופירש"י שם שאם לבן אדם אתה מחויב כ"ש לבוראך ומחיה אותך ,וזה שהשיב כאן (כט,כד) עַ ֚ל֣א ֲֶשׁ ָ
אֲב ָת֑ם֣וגו' ,שזה ג"כ חיוב מצד חיוב אנושי.
* או יש לפרש התשובה שמאחר שה' כרת ברית עמהם ואי אפשר לכלות ישראל ,כפירש"י לעיל (פסוק י"ב) על קרא למען הקים
'֣כֶּ֖כָ ה֣לָ ָא ֶ֣רץ֣ ...ו ֶ ֣-מֵ֥ה֣ח ֳֵ֛רי ,אפשר דקאי ֶמֵ֥ה֣
ה֣עָשֹׂ֧ה֣הֵ֛ ָ
ָ
ל־מ
ֶ֨
אותך וגו' ,ולכך הוא שופך חמתו על עצים ואבנים ,והשאלה עַ
להקטין ,והתשובה על אשר עברו וה' כרת ברית אתםלח.
ה֣חֳרי֣הָ ַאֵ֥ף֣הַ גּ ֶָ֖דֹול – מרכא תביר מרכא טפחא ,תבנית טעמים המרמזת לשני ענינים או שתי הלכות.
ֵ֛
מ
(כט,כג) ֶ ֵ֥
ֵ֥ה֣חֳרי֣הָ ַאֵ֥ף֣הַ גּ ֶָ֖דֹול – מרכא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס
ֵ֛
(א) (כט,כג) ֶמ
לנ ושא ,אנשי סדום עברו על מצוות בן אדם למקום ועל מצוות בין אדם לחבירו ,נגד ישוב העולם .לכן נהפכו עריהם.
לעומת בני ישראל שקיימו בין אדם לחבירו או יותר נכון שקיימו ישוב העולם ואי אפשר לומר שקיימו בין אדם לחבירו שעל כך
מתריעים נביאי תקופת בית ראשון .ולא קיימו בי ן אדם למקום ,ומפני שה' כרת עמם ברית אינו יכול לכלותם ולכך שפך חמתו על

עצים ואבנים

(ב) (כט,כג) ח ֳֵ֛רי֣הָ ַאֵ֥ף֣הַ גּ ֶָ֖דֹול – תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חל משהו בענין
(ב) ,מרכא טפחא רומזת לרבוי בעונש לארץ ,תביר מחלק בין פר טי העונש לארץ ,אפשר שכוונתו לומר ששממת הארץ נועדה למנוע
מעמים אחרים להתישב בה ,עד לשיבת בני ישראל כגון בשיבת ציון בתחילת בית שני ,וכן בימינו שארץ-ישראל הייתה רובה שממה
וקשה לישוב העולם עד שהחלו עליות החסידים כמו חבורת רבי מנחם מנדל מויטבסק ותלמידי הגר"א ואחריהם עם ישראל.

תֹּורה֣הַ זֶּ ֑ה֣ ֣
ה֣בּסֵ֥פֶ ר֣הַ ָ ֶ֖
תוּב ְ
ֱֹלהיָך֣ל ְשׁ ֤מר֣מ ְצֹותָ יו֣וְ חֻ קּ ֔ ָתיו֣הַ ְכּ ָ֕
ע֣בּקֹול֣ה֣ '֣א ֔ ֶ
דברים נצבים ל,י ֣ :כּ֣י֣ת ְשׁ ֗ ַמ ְ
שָׁך֣:פ֣מ ְצֹותָ יו֣וְ חֻ קּ ֔ ָתיו֣הַ ְכּתוּ ָ֕בה֣– מצוות וחוקים בלשון רבים ,הכתובה בלשון
֣וּבכָ ל־נ ְַפ ֶ ָֽ
ל־לבָ ְבָךֶ֖ ְ
ְ
יָך֣בּכָ
ְ
ֱֹלה
כּי֣תָ שׁוּב֣אֶ ל־ה֣ '֣א ֔ ֶ
֤

יחיד ,שהכל כמצווה אחת וחוק אחד.
[ספר הפרשיות ,הרב אליהו כיטוב ,נצבים ע' שע"ד (כנראה ע"פ לקח טוב ופרי צדיק)]

תוּבה – זו עבודת כוכבים .שכל הכופר בה מודה בכל התורה כולה.
תוּבה וגו' ' -הכתובים' לא נאמר אלא הַ ְכּ ָ֕
תיו֣הַ ְכּ ָ֕
מ ְצֹותָ יו֣וְ חֻ קּ ֔ ָ

תוּבה֣– שתי נקודות באופן אחד הן מצותיו וחקתיו של הקב"ה שהן כמצוה אחת וחוק אחד והנקודה באופן האחר שהמודה
טט  -הַ ְכּ ָ֕
בע"ז שאסורה ונאמרה מפי הגבורה וכולם שמעו הריהו כופר בכל התורה כולה שהרכבה ממצוות וחוקים שאחדותן בכל קבוצה כמצוה
אחת וחוק אחד.

בתוכחה נאמר 'ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזאת' .ולאחר התשובה נאמר 'לשמור מצותיו וחוקותיו הכתובה בספר

התורה הזה' ', -הזה' לשון זכר ,לעומת התורה שבכתב' .הזאת' – תורה שבע"פ ,שהיא המקבלת מתורה שבכתב כנקבה המושפעת מזכר.
וֹ֣ה'֣ ְל ָר ֔ ָעה֣מ ֶ֖כּל֣שׁ ְבט ֣י֣
טט אין פסוק כזה 'ככל אל ות הברית הכתובה בספר התורה הזאת' הפסוק הוא (דב' נצ' כט,כ) וְ ה ְבדּיל֤ ֣
תּוֹרה֣הַ זֶּ ָֽה׃ ֣
ה֣בּסֵ֥פֶ ר֣הַ ָ ֶ֖
תוּב ְ
֑ל֣כּכל֣אָ ל֣ וֹת֣הַ ְבּ ֔רית֣הַ ְכּ ָ֕
י ְשׂ ָרא ְ

הדרשה הבנויה על לשון נקבה לא נתמכת בפסוק בפועל כי כתוב בלשון זכר.
תוּבה֣– שתי נקודות באופן אחד התורה שבכתב והתורה שבעל פה .אלא שעד זמן הגאולה
טט  -הַ ְכּ ָ֕

וכל יסורי הגלות שבאים מן החטא ,הם מבחינת תורה שבע"פ שהיא ה'רוב חכמה' היוצאת מן ה'רוב כעס' .והולכת ומתחדשת מתוך
חשכת החטא ובתוך אפילת הגלות.
והנקודה באופן האחר כהמשך הציטוט מספר הפרשיות

ו אולם לאחר התשובה והתיקון חוזר הכל לתורה שבכתב כאשר בראשונה טרם שחטאו שאז לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה
וספר יהושע ,כמו שאמרו ז"ל (נדרים כב)  .ובא הם רואים הכל מפורש וממנה מאירה להם כל חכמת התורה שבע"פ.
טט  -רעיון דומה לצורך בנאקת בני ישראל בגלות החושך להגיע לגלוי טעמי התורה נאמר ע"י הריי"ץ

תּוֹרה֣  -כי עיקר כל המצות שם ,ואם הם צריכים פירוש קבלה .ולא תהיה שמירה עד שיהיה הלב
ה֣בּסֵ֥פֶ ר֣הַ ָ ֶ֖
תוּב ְ
[ראב"ע] (ל,י) הַ ְכּ ָ֕
שלם ,וגו'
[רלב"ג] (ל,י) והנה ביאר בכל זה תכלית הביאור ,כי כשיקיימו המצות שהוא נותן היום ,והם הכתובות בספר התורה הזה ,יהיה להם כן.
וזאת ראייה שזאת התורה לא תומר ולא תשתנה לעולם ,וזו פנה גדולה מפנות התורה.
טט – ע"פ הרלב"ג שתי הנקודות באופן אחד הם :א' קיום המצוות והחוקים ב' וקבלת השכר עליהם,
והם ראיה לאופן האחר שזאת התורה לא תומר ולא תשתנה לעולם..

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.17

דברים וילך לא,א (התש"פ)

[בבלי ראש השנה כו,ב] [משנה ר"ה פ"ד,מ"ח] .שופר של ראש השנה של יעל ,פשוט ופיו מצופה זהב ,ושתי חצוצרות מן הצדדין.
שופר מאריך וחצוצרות מקצרות ,שמצות היום בשופר .ובתעניות בשל זכרים ,כפופין ופיהן מצופה כסף ,ושתי חצוצרות באמצע.
שופר מקצר וח צוצרות מאריכות ,שמצות היום בחצוצרות .שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות .רבי יהודה אומר :בראש השנה
תוקעין בשל זכרים ,וביובלות בשל יעלים.
הפסוק המוזכר ב[-בבלי ראש השנה כז,א]

המַּ חֲנָֽ וֹת׃
ה֣וּלמַ ַסֶּ֖ע֣אֶ תָֽ ַ -
ְ
֣א֣הע ָ ֔ד
֣למקְ ָר ָ ָֽ
֤וּ֣לָך ְ
ת֣כּסֶ ף֣מ ְק ָשֶׁ֖ה֣תַּ ע ֲֶשׂ ֣ה֣א ָת֑ם֣וְ֣ הָ י ְ
֣חֲצוֹצ ֣ר ֔ ֶ
ְ
֣שׁתּי
֣ה֣ל ָ֗ך ְ
במדבר בהעלתך י,ב :עֲשׂ ְ

ֲשה ל ְָׁ֗ך – מונח רביע ,אפשר שבא לדרוש על דברים הקשורים בחצוצרות ושופר
ע ֵ֣

משנה( .טט  -א) (ע"פ [רמב"ם הל' שופר ולולב פ"א,ה"ב] :במקדש תקעו בראש השנה ב )-שופר (אחד בלבד) של ראש השנה של יעל ,פשוט
ופיו מצופה זהב (לקישוט ולא במקום הנחת פה שזה פסול) ,ושתי חצוצרות מן הצדדין (בגבולין אין תוקעין בר"ה אלא בשופר בלבד)( .טט  -ב)
שופר מאריך וחצוצרות מקצרות ,שמצות היום בשופר( .טט  -ג) ([רמב"ם הל' תעניות פ"א,ה"ד] במקדש) ובתעניות (שופר כנראה
שופרות) בשל זכרים ,כפופין ופיהן מצופה כסף ,ושתי חצוצרות באמצע( .טט  -ד) (במקדש) שופר מקצר וחצוצרות מאריכות ,שמצות
היום בחצוצרות (בגבולין רק בחצוצרות)( .טט  -ה) שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות .רבי יהודה אומר :בראש השנה תוקעין
בשל זכרים (שופרות כפופים) ,וביובלות בשל יעלים (שופרות פשוטין).
ה֣לפָ נַי֣ה ְק ַ ֗דּ ְשׁתּי֣אֶ֣ת־הַ ַבּ֤ית֣הַ זֶּה֣א ֲֶשׁ ֣ר֣
ְ
ת־תּחנּ ְָתָך֣א ֲֶשׁ֣ר֣ה ְתחַ נַּ ָֽ֣֖נְ תָּ
ְ
ת־תּפלָּ ְתָך֣ ֣וְ אֶ
ְ
יו֣שָׁ מַ ְעתּי֣אֶ
ל ֠
ר֣ה'֣א ֗ ָ
ִׁ֜
מל"א ט,ג :ו ַ֨יּאמֶ
י֣שֶׁ֖ם֣כָּ ל־הַ יּ ָָֽמים:
בּ ָ
ד־עֹול ֑ם֣֣֣֣֣֣֣֣֣וְ הָ י֨ וּ֣עינַ ֹ֧י֣וְ ל ֵ֛֣
ָ
י֣שֶׁ֖ם֣עַ
וּם־שׁ ֵ֥מ ָ
ְ
בָּ ֔נתָ ה֣לָ ָֽשׂ
ְֶ֖ך֣בּקַ ְרנָ ֑יו ֣
ֱחז֣בַּ ְסּ ַב ְ
חר֣ ֶנא ַ ֵ֥
ה־איל֣אַ ֕ ַ
ַ֔
שּׂא֣אַ ְב ָר ִׁ֜ ָהם֣אֶ ת־עי ֗ ָניו֣ ַויּ ְַרא֣וְ הנּ
בראשית וירא כב,יג :וַיּ ֨ ָ
ת֣בּנָֽ ֹו:
ְ
ֶ֖ה֣תּחַ
ֵ֥הוּ֣לע ָל ַ ֵ֥
ְ
קּח֣אֶ ת־֣הָ ַ֔איל֣ ַו ַיּעֲל
֣ וַיּ ֤לֶ ְך֣אַ ְב ָרהָ ם֣וַיּ ַ ֣
גמרא .אמר רבי לוי :מצ וה של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטין – .והתנן (מקשה מנאמר ב [-משנה ר"ה
פ"ד,מ"ח]) :שופר של ראש השנה של יעל פשוט! – הוא דאמר (רבי לוי) כי האי תנא (כר' יהודה); דתניא ,רבי יהודה אומר :בראש השנה

היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים - .ולימא הלכתא כרבי יהודה!  -אי אמרת הלכתא כרבי יהודה ,הוה אמינא אפילו
של יובל נמי כרבי יהודה סבירא ליה ,קא משמע לן (רש"י :בראש השנה אית ליה כרבי יהודה ,אבל ביובל לית ליה ,משום גזירה שוה) .במאי
קמיפלגי (תנא קמא ור' יהודה)? מר (ר' יהודה) סבר :בראש השנה  -כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי (רש"י כמה דכייף איניש  -כמו
י֣שׁם ,הלכך ,בראש השנה דלתפלה ,ולהזכיר עקידת יצחק
בּ ָ ֶ֖
שאדם כופף בתפלתו ,פניו כבושין לארץ ,טפי עדיף ,משום (מל"א ט,ג) וְ הָ י֨ וּ֣עינַ ֹ֧י֣וְ ל ֵ֛
בא (טט( :בר' וירא כב,יג) וי ִּק֣ח את־ ה ָׁ֔אי ִּל וי ֲעלֵ ֥הּו לְׁע ָׁל֖ה ת֥חת ְׁבנֹֽו ) -בעינן כפופין (טט :מבטא קבלת עול מלכות שמים) ,ויובלות שהן לקרוא דרור -
בעינן פשוטין ,וגזירה שוה לית ליה ).וביום הכפורים  -כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי .ומר (תנא קמא) סבר :בראש השנה כמה
ל־א֖ל בשָׁמָׁ ֽי ִּם :הלכך ,בראש
דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי( ,רש"י כמה דפשיט טפי עדיף  -משום (איכה ג,מא) נ ָׁ ִּ֤שּׂא ְׁל ָׁב ֵבנּו אל־כ ָׁ֔פי ִּם א ֵ
השנה  -בפשוטין ,דלתפלה הוא ,ודיום הכפורים נמי משום דשוייה בגזירה שוה ,ובתענית דלכנופיא (התכנסות אנשים)  -לא איכפת לן ,ועבדינן
כפופין ,להכירא ,ולרבי לוי אית ליה כרבי יהודה ,דלתפלה בעינן כפופים ,וביום הכפורים סבירא ליה דשוה היובל לראש השנה כרבנן ,הלכך
תרווייהו בעינן כפופים).
ובתעניות כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.

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

מהעשר ספירות בלימה שכל אחד הוא כלול מעשר ומספר כולם הוא מאה ,ועל כולם הוא תחילת המחשבה על סוף המעשה רצון
האין סוף ברוך הוא שיהיה זה היחוד ,וזה רמז יקוו יו"ד היא תחילת המחשבה ק' הוא תשלום המאה ו"ו הוא ההמשכה מחסדים
לגבורות ומגבורות לחסדים כל אלה להיות הולכים אל מקום אחד להתיחד ביחודא שלים אמן כן יהיה.
[באר מים חיים בר' פר' לך לך] וזה היה בחינת יצחק אבינו ע"ה שהורה לכל העולם מדת היראה ופחד והראה להם איך שכל הגבורות
שע ִּ ָׁ֑רים
ש ָׁנ֥ה ה ִּ ֖הוא מ ֵָׁא֣ה ְׁ
ויסורים הכל המה חסדים אמיתיים ,כאמור ,ועל כן נאמר (בר' תולדת כ"ו,יב) ויִּז ְׁ֤רע י ִּ ְׁצחָׁק ב ָָׁׁא֣רץ ה ִּ֔הוא ויִּמְׁצָׁ ֛א ב ָׁ
וֽיְׁב ֲָׁר ֵכ֖הּו ֽה' :ואמרו (בבראשית רבה ס"ד ,ו ') אף על פי שהארץ קשה והשנה קשה שנת רעבון וכו' .והכל לפי שבכוחו הגדול אשר עשה
ממדת הדין מדת הרחמים והאמין בה' אשר זה הרעב אשר בארץ הוא חסד אמת מאתו יתברך ,בזה נעשה מהדין חסד וברכה ויברכהו
ה' בבחינת תחילתן יסורים וסופן שלוה.
ה־א֣יל֣אַ ֕ ַחר  -זקף-קטן זקף-גדול ,ע"פ [אמרי נועם ,רבי יהודה מדזיקוב] גימטריאת שמות הטעמים זק"ף-קט"ן
ַ֔
(בר' וירא כב,יג) וְ הנּ
זק"ף-גדו"ל עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו.
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אֹלהי֣
ֵ֥
וּא֣מ ְשׁ ֗ ָפּט֣ל
֝
י֣חק֣לְ֣י ְשׂ ָרא ֣ל֣ה֑
כּ ֣
ה֣ליֹ֣ום֣חַ גָּֽנוּ( :תה' פאהד)֣֣ ֤
ְ
֑ר֣בּ ֗כּסֶ
שׁ֣שֹׁופ ַ֝
ָ
ח ֶד
שמיד מתקשר במחשבתנו אל (תה' פא,ד) תּ ְקע֣ וּ֣בַ ֣
ַיע ֲָֽקב :וכתובים אלו משולבים ב[-תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק פ"א הלכה יא] בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו
נומרון (כעין מנויים) (במקורות אחרים נאמר כבני מרון – [שכל טוב וירא כב,יח] כבני אימרי (כבשים)) שנ' (תה' לג,ט) הַ יּצ ֣ר֣יַ ֣חַ ד֣ל ָבּ ֑ם֣
יהם(֣:טט:בעיקר י' מי"ג עיקרים נאמר אני מאמין באמונה שלימה שהבורא ית"ש יודע כל מעשה בני אדם וכל
֝ ַהמּ ֗בין֣אֶ ל־כָּ ל־מַ עֲשׂ ֶ ָֽ
וּא֣מ ְשׁ ֗ ָפּט֣לאֹלהֵ֥י֣
֝
ק֣לי ְשׂ ָרא ֣ל֣ה֑
י֣ח ְ
כּ ֣
ה֣ליֹ֣ום֣חַ גָּֽנוּ :ואומר (תה' פאהד)֣֣ ֤
ְ
֑ר֣בּ ֗כּסֶ
שׁ֣שֹׁופ ַ֝
ָ
ח ֶד
מחשבותם) ואומר (תה' פא,ד) תּ ְקע֣ וּ֣בַ ֣
ַיע ֲָֽקב :אם קדשוהו בית דין (את ראש חדש תשרי אז הקב"ה מקבל את קידושם וחל ראש השנה ויום הדין) הדין נכנס לפניו ואם לאו אין הדין

נכנס לפניו.
[בבלי ראש השנה ח,א]  ...באחד בתשרי ראש השנה לשנים ... ,ורבי אליעזר היא ,דאמר :בתשרי נברא העולם .רב נחמן בר יצחק
אמר :לדין .דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה  -מראשית השנה נידון מה יהא בסופה .ממאי דתשרי הוא  -דכתיב (תה' פא,ד) תּ ְקע֣ וּ֣
ה֣ליֹ֣ום֣חַ גָּֽנוּ :איזהו חג [בבלי ראש השנה ח,ב] שהחדש מתכסה בו  -הוי אומר זה ראש השנה וכתיב (תה' פאהד)֣֣
ְ
֑ר֣בּ ֗כּסֶ
שׁ֣שֹׁופ ַ֝
ָ
ח ֶד
בַ ֣
וּא֣מ ְשׁ ֗ ָפּט֣לאֹלהֵ֥י֣ ַיע ֲָֽקב :מלמד שאין
֝
ק֣לי ְשׂ ָרא֣ל֣ה֑
י֣ח ְ
כּ ֣
אֹלהי֣ ַיע ֲָֽקב :תנו רבנן( :תה' פאהד)֣֣ ֤
ֵ֥
וּא֣מ ְשׁ ֗ ָפּט֣ל
֝
ק֣לי ְשׂ ָרא֣ל֣ה֑
י֣ח ְ
כּ ֣
֤
ק֣לי ְשׂ ָרא ֣ל֣ה֑ וּא֣אין לי
י֣ח ְ
כּ ֣
בית דין של מעלה נכנסין לדין אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החדש .תניא אידך( :תה' פאהד)֣ ֤
ק֣לי ְשׂ ָרא ֣ל?
י֣ח ְ
כּ ֣
אלא לישראל ,לאומות העולם מנין  -תלמוד לומר ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט֣לאֹלהֵ֥י֣ ַיע ֲָֽקב .:אם כן מה תלמוד לומר (תה' פאהד)֣ ֤
מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין .כדרב חסדא ,דאמר רב חסדא :מלך וציבור  -מלך נכנס תחילה לדין ,שנאמר (מל"א ח,נט) מ ְשׁ ַפּ֣ט֣
עַב ֗דֹּו֣וּמ ְשׁ ַפֵּ֛ט֣עַ מֵּ֥ ֹו .מאי טעמא?  -א י בעית אימא :לאו אורח ארעא למיקם מלכא אבראי ,ואיבעית אימא :מקמי דליפוש (להסיר,
ְ
למעט) חרון אף.
ינוּ֣יֹומ֣ם֣ו ָָל ֑יְ לָ ה֣ ֣
ָ
ֱֹלה
בים֣אֶ ל־הֵ֥ '֣א ֶ֖
֣י֣ה'֣קְ ר ֵ֛
י֣אלֶּ֣ ה֣א ֲֶשׁ֤ר֣ה ְתחַ ַנּנְ תּי֣ל ְפנ ֔
וּ֣דבָ ַ ִׁ֜ר ֗
ָֽהי֨ ְ
מל"א ח,נט :וְ י ְ
יֹומֹו֣ :
ֵֹ֥ום֣בּ ָֽ
ְ
ֶ֖ל֣דּבַ ר־י
לַ עֲשׂ֣ ֹות׀֣מ ְשׁ ַפּ֣ט֣עַ ְב ֗דֹּו֣וּמ ְשׁ ַפֵּ֛ט֣עַ מֵּ֥ ֹו֣י ְשׂ ָרא ְ
וּ֣דבָ ַ ִׁ֜רי – קדמא ואזלא בתפקיד ללמוד בכעין כלל ופרט בנושא תפילה( ,פרט א) ֗אלֶּ ה –רביע כרמז אפשרי לתבנית
(מל"א ח,נט) וְ ָֽי ְהי֨ ְ

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

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

הקדוש ברוך הוא דן את ישראל ביום בשעה שהן עסוקין במצות ואת האומות בלילה בשעה שהן בטילין מן המצות .שמואל אמר מי
שהוא דן את ישראל הוא דן את האומות מה מקיים שמואל ידי ן לאומים במישרים דנן ככשירים שבהן .מזכיר להם מעשה יתרו מזכיר
להן מעשה רחב הזונה.
(לימוד ג) ר' חייה בר בא בעי תבואה שלקה בערב הפסח מאי זה דין לוקה .אין תימר משתא דעלת עד כדון לא עלת אין תימר משתא
דנפקת הכן הוות מורכה כל שתא מלקי כדון.
(לימוד ד) אלו שמתים מ ראש השנה ועד יום הכיפורים מאי זה דין הם מתים אין תימר משתא דעלת עד כדון לא עלת אין תימר בשתא
דנפקא הכן הוון מורכין כל שתא ממות כדון.
֣ט֣עַב ֗דֹּו לימודים אחדים ב֣וּמ ְשׁ ַפֵּ֛ט֣עַ מֵּ֥ ֹו֣י ְשׂ ָראֶ֖ל ,
ְ
(מל"א ח,נט) לַ עֲשׂ֣ ֹות׀֣מ ְשׁ ַפּ

[ירושלמי (וילנא) מסכת ראש השנה פ"א,ה"ג] גמרא .אית תניי תני (יש תנא א הלומד) כולהם נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל
אחד ואחד מתחתם בר"ה .אית תניי תני (יש תנא ב הלומד) כולהם נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד מתחתם ביה"כ .אית
תניי תני (יש תנא ג הלומד) כולהם נידונין בר"ה וגז ר דינו של כל אחד ואחד מתחתם בזמנו .אית תניי תני (יש תנא ד הלומד) כל אחד
ואחד נידון בזמנו וגזר דינו של כל אחד ואחד מתחתם בזמנו .מתני' כמאן (תנא ג הלומד) דאמר כולהם נידונין בר"ה וגזר דינו של כל
אחד ואחד מתחתם בזמנו .דתנינן ובחג נידונין על המים .מילתיה דרב אמ רה כולהם נידונין בר"ה וגזר דינו של אחד מהן מתחתם
וּא֣מ ְשׁ ֗ ָפּט֣לאֹלהֵ֥י֣ ַיע ֲָֽקב:
֝
ק֣לי ְשׂ ָרא ֣ל֣ה֑
י֣ח ְ
כּ ֣
בר"ה .דתני בתקיעתא דרב זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון (תה' פאהד)֣֣ ֤
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.18

דברים וילך לא,א (התשפ"א  -התשפ"ב)

יה֑ם֣ ֣
יראֵ֥ וּ֣וְ אַ ל-תַּ עַ ְרצֶ֖ וּ֣מ ְפּנ ֶ
דברים וילך לא,ו :חזְק֣ וּ֣וְ א ְמצ֔ וּ֣אַ֣לָֽ -תּ ְ
זְבךָ ׃֣ס ֣
לא֣יַעַ ֶ ָֽ
ְך֣לא֣י ְַר ְפָּךֶ֖ ֣וְ ֵ֥
ֵ֥
ֱֹלהיָך֣ה֚וּא֣הַ הל ְ֣ך֣ע ֔ ָמּ
֣ כּ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ

הסבר המתחיל מסוף הרישא של הפסוק כדי להבין חלקים אחרים בפסוק.
[העמק דבר] (לא,ו) הערצה הוא שבירת הגדוד שמוסרים עצמם ביד האויב ,וכמש"כ ב(-שמ' בשלח טו,ו) י ְׁמִּ ֽינְָׁך֣ ֔ה' נ ְׁא ָׁד ִּ ֖רי ב ֑כח י ְׁמִּ ֽינְָׁך֥ ה֖ '
תִּ ְׁרע֥ץ אֹו ֵי ֽב ,:ומחיתה הוא שבירת הלב בפני עצמו  ,על כן כשהזהיר את ישראל ,הוצרך להזהירם שאפי' יראו בעצמם במעמד רע איזה
גדוד פרטי ,והיה אפשר למסור זה הגדוד להאויב ,ע"ז הזהירם שלא ישברו את הגדוד בשום אופן ויהיו בטוחים שאח"כ ינצחו המה,
(לא,ו) אַ לָֽ -תּ ְיראֵ֥ וּ֣וְ אַ ל-תַּ עַ ְרצֶ֖ וּ  -כל מקף בורר משמע מסוים לפועל שאחריו ,אַ לָֽ -תּ ְיראֵ֥ וּ בורר משמע פחד ( 21מופעים בתורה 3 ,מהם
בתורה ,באותו נקוד טעם מעמיד באות תי"ו) ולא משמע ראיה ,וְ אַ ל-תַּ עַ ְרצֶ֖ וּ֣בורר משמע כתרגום אונקולוס תתברון – תשברו ולא
במשמע הערצה,
(לא,ו) אַ לָֽ -תּ ְיראֵ֥ וּ֣וְ אַ ל-תַּ עַ ְרצֶ֖ וּ  -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן רבוי אופני הפחדה ושבירה רוחנית.
מפני האויבים מלפנים ומאחור.
ֱֹלהיָך֣ה֚וּא֣הַ הל ְ֣ך֣ע ֔ ָמְּך  ...שעובר
יה֑ם – אתנח כמגביל את כוח ההפחדה של האויבים ואמור לבטלו כפי' [מלבי"ם] כּ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
(לא,ו) מ ְפּנ ֶ
לפניכם ,הוא מתהלך גם ביניכם:
ועד שיתחזקו באמונתם בה' צריך צווי (לא,ו) חזְק֣ וּ֣וְ א ְמ ֔צוּ ( -סלוק) מונח זקף-קטן והוא פועל ואחריו פועל אפשרות לכעין מידה ללימוד
יה֑ם ,הוא
יראֵ֥ וּ֣וְ אַ ל-תַּ עַ ְרצֶ֖ וּ֣מ֣(הבטת) ְפּנ ֶ
לאחריו ואלפניו .בלימוד לאחריו ע"פ [אלשיך] (לא,ו) שתצטרכו להתחזק ולהתאמץ אַ לָֽ -תּ ְ
בהיותכם בלתי בעלי אחדות ומתייחסים לרבים ,ונוסיף על כך פי' [תורת משה] (לא,ו) יש לדקדק (חצי הפסוק ברישא) מתחיל בלשון
ֱֹלהיָך  ...ע ֔ ָמְּך ,ואין השכינה שורה אלא
לא֣י ְַר ְפָּךֶ֖ ֣וגו' .ויש לומר כיון שאמר ה֣ '֣א ֗ ֶ
רבים ו(חצי הפסוק בסיפא) מסיים בלשון יחיד ֵ֥
ן־שם י ִּ ְׁש ָׁר ֵא֖ל  -כאיש אחד
לא֣יַעַ ֶ ָֽ
ְך֣לא֣י ְַר ְפָּךֶ֖ ֣וְ ֵ֥
כשיש אחדות לישראל ,ומסיים ע ֔ ָמּ ֵ֥
זְבךָ֣ לשון יחיד כדוגמת פ'[רש"י] (שמ' ית' יט,ב) ו ִּי ֽח ָׁ ֥
בלב אחד.
ֱֹלהיָך  ...ע ֔ ָמְּך כו' ואז
והמסקנה מהאחדות בלימוד אלפניו אל (לא,ה) ע"פ [אלשיך] (לא,ו) אך אם תתאחדו אינכם צריכים דבר כּ֣י׀֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
כם֣ :
ֲשׁר֣צוֶּ֖יתי֣אֶ ְת ֶ ָֽ
ם֣כּכָ ל־הַ מּ ְצ ָו֔ה֣א ֶ ֵ֥
ית֣ם֣לָ ֔ ֶה ְ
יכ ֑ם֣ ַועֲשׂ ֶ
(דב' וילך לא,ה) וּנְ תָ נָ ֵ֥ם֣הֶ֖ '֣ל ְפנ ֶ
וכן ע"פ [שפתי חכמים ג] (לא,ו) הא דלא פירש"י האי ֵ֥לא֣י ְַר ְפָּךֶ֖ ֣במקום אותך כמנהגו בכל מקום (כגון) שפי' לא יעשה אותך רפוי לפני
סיחון ועוג נרא' מפני כי כל כּ֣י׀֣נתינת טעם קאי אדלעיל מיניה וגו' (אפשר שמלמד מכאן על חיבור לכתוב לפניו)
(לו,ו) כּ֣י׀֣פסק – (א) אפשר שבתפקיד הפרדה בין אותיות אהו"י אות י' במלת כּ֣י׀֣ובין אות י' בשם ה'; אבל זה לא עקבי בתורה.
ֱֹלהיָך שמשמאל
ֱֹלהיָך – .מונח לגרמיה בתפקיד קבלת התוכן ה֣ '֣א ֗ ֶ
(ב) סביר יותר שבתפקיד (לא,ו) כּ֣י׀֣ – מונח לגרמיה (מונח פסק) ה֣ '֣א ֗ ֶ
ֱֹלהיָך
ֱֹלהיָך ׀ ה֣ '֣א ֗ ֶ
פסק על הימין לפסק .כאילו כתוב כּ֣י֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
ֱֹלהיָך ה֚וּא֣
יה֑ם כּ֣י֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
יראֵ֥ וּ֣וְ אַ ל-תַּ עַ ְרצֶ֖ וּ֣מ ְפּנ ֶ
ֱֹלהיָך ׀ מצטרף אל הרישא של הפסוק (לא,ו) אַ לָֽ -תּ ְ
הכתוב כביכול מימין לפסק כּ֣י֣ה֣ '֣א ֗ ֶ
הַ הל ְ֣ך֣ע ֔ ָמְּך (וזה כעין לימוד במידה י"א מל"ב מידות "סדור שנחלק") ואפשר שזה כפי' [כלי יקר] (דב' וילך לא,ו) משמע מחזיק בידך
מדריכך בדרך תלך  ...כי היו צריכין סעד לתומכם ביראת ה'( ,טט – במצב של חוסר אחדות ,אין יראת ה' מלאה ,אין שריית שכינה)
לא֣י ְַר ְפָּךֶ֖֣ ...
ֱֹלהיָך֣ -מונח רביע  -ארבעה ענינים לפחות ,אולי אפשר לצרף לכאן את פי'[רש"ר הירש] (לו,ו) ֵ֥֣
ה֣ '֣א ֗ ֶ

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

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

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

237/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

אנָשׁ֤ים֣וְ הַ נָּשׁים֣וְ הַ ֔ ַטּף֣וְ ג ְרָךֶ֖ ֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בּ ְשׁעָ ֶר֑יָך ֣
דברים וילך לא,יב :הַ ְקה ֣ל֣אֶ ת-הָ ֗ ָעם֣הָ ֲ
תּוֹרה֣הַ ָֽזּאת׃ ֣
רי֣הַ ָ ֵ֥
ֲשׂוֹת֣אֶ ת-כָּ ל-דּ ְב ֶ֖
יכם֣וְ שָׁ ְמ ֣רוּ֣לַ ע ֔
וּ֣וּל ַמ ֣עַ ן֣י ְל ְמ ֗דוּ֣וְ יָ ָֽ ְַֽראוּ֣אֶ ת-ה֣ '֣אֱֹלה ֔ ֶ
֣ ְל ֨ ַמעַ ן֣י ְשׁ ְמ ֝ע ְ

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

מה חידוש [היה] לכם בבית המדרש .אמרו תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים .אמר להם ח"ו שאין דור יתום של חכמים .שבת של מי
היתה .אמרו לו שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה .אמר להם ובמה היתה ההגדה היום .אמרו בפרשת (דב' וילך לא,יב) הַ קְ ה֣ל֣אֶ ת-
ָשׁים֣באים ללמוד (ב) וְ הַ נָּשׁים֣לשמוע (ג) וְ הַ ֔ ַטּף֣
אנ ֤
אנָשׁ֤ים֣וְ הַ נָּשׁים֣וְ הַ ֔ ַטּף אמר להם ומה דרש בה .אמרו לו כך דרש (א) הָ ֲ
הָ ֗ ָעם֣הָ ֲ
למה הם באים כדי לתת שכר טוב למביאיהם .אמר להם מרגליות טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני אלמלא לא באתם אלא
ְׁטּועים בע ֲֵל֣י ֲאסֻפ֑ ֹות נִּתְׁ ֖נּו מֵר ֥עה א ָׁחֽד :מה
לשמוע דבר זה די .אמרו לו ועוד דרש בה (א) (קהלת יב,יא) דִּ ב ֵ ְׁ֤רי ֲח ָׁכמִּים כ ָׁ ֣ד ְׁרבנ֔ ֹות ּֽוכְׁמ ְׁ
שמ ְׁ֥רֹות נ ִּ ֖
דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה כך דברי תורה מכוונין את האדם לדרכי חיים( .ב) אי מה דרבן זה מיטלטל אף דברי תורה
ְׁטּועים מה נטועים אינן מתעקרין אף דברי תורה אינן מתעקרין( .ד) בע ֲֵל֣י ֲאס ֻ֑פֹות אלו תלמידי חכמים
מיטלטלין( .ג) ת"ל ּֽוכְׁמ ְׁ
שמ ְׁ֥רֹות נ ִּ ֖
שנכנסין ויושבין אסופות אסופות (ד מתחלק הלאה)(א) אלו אוסרין ואלו מתירין (ב) אלו מטמאין ואלו מטהרין (ג) אלו פוסלין ואלו
מכשירין( .ד) שמא (שם שם) יאמר לך אדם אשב ולא אשנה ת"ל נִּתְׁ ֖נּו מֵר ֥עה א ָׁחֽד .אל אחד בראם ופרנס אחד נתנם רבון כל המעשים
אמרם( .ה מתחלק הלאה)(א) אף אתה עשה אזנך כאפרכסת והכניס בהם דברי אוסרין (ב) ודברי מתירים (ג) דברי המטמאים (ד) ודברי
מטהרין (ה) דברי פוסלין (ו) ודברי מכשירין:
(לא,יב) הַ ְקה ֣ל֣אֶ ת-הָ ֗ ָעם֣– מונח רביע .בתפקיד לפחות ארבעה דברים .מטרת ההגעה להקהל היא בסיום של דברי רבי אלעזר בן
עזריה (ה מתחלק הלאה)(א) אף אתה עשה אזנך כאפרכסת והכניס בהם דברי אוסרין (ב) ודברי מתירים (ג) דברי המטמאים (ד)
ודברי מטהרין (ה) דברי פוסלין (ו) ודברי מכשירין:

[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דף נג עמוד א] (דב' וילך לא,יב) הַ קְ ה֣ל֣אֶ ת-הָ ֗ ָעם֣– מונח רביע .בתפקיד לפחות ארבעה דברים .כאן [לקח
טוב] מונה אותם מתוך הפסוק לכן אין לתבנית הטעמים ערך מוסף (א) אם הָ ֲאנָשׁ֤ים֣באים ללמוד (ב) וְ הַ נָּשׁים֣לשמוע (ג) וְ הַ ֔ ַטּף֣למה
ליתן שכר למביאיהן שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה( .ד) וְ ג ְרָךֶ֖ ֣א ֲֶשׁ ֣ר֣בּ ְשׁעָ ֶר֑יָך .אלו גרי צדק( .ה  -ו) ְל ֨ ַמעַ ן֣י ְשׁ ְמ ֝עוּ֣
וּל ַמ ֣עַ ן֣י ְל ְמ ֗דוּ .מלמד שהשמיעה מביאה לידי תלמוד והתלמוד מביא לידי יראה( .ז) וְ שָׁ ְמ ֣רוּ֣לַ ע ֲ֔שׂוֹת .והיראה מביאה לידי שמירה.
ְ
תּוֹרה֣
רי֣הַ ָ ֵ֥
תּוֹרה֣הַ ָֽזּאת .שלא יאמר אדם הריני מקיים כל התורה חוץ ממצוה הזאת ודי ת"ל֣אֶ ת-כָּ ל-דּ ְב ֶ֖
רי֣הַ ָ ֵ֥
(ח) אֶ ת-כָּ ל-דּ ְב ֶ֖֣

הַ ָֽזּאת:

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

יכם֣וְ שָׁ ְמ ֣רוּ֣לַ ע ֲ֔שׂוֹת֣ -פשטא מונח זקף-קטן ,מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים כעין הקש
(לא,יב) וְ יָ ָֽ ְַֽראוּ֣אֶ ת-ה֣ '֣אֱֹלה ֔ ֶ
פשט בעל לפחות שתי נקודות  ,יראת העונש ויראה לקבל שכר  -יראה תתאה ,יראת הרוממות  -יראה עילאה .ראה גם הסבר המלבי"ם

(יהושע כד יט)

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

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

238/249

/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.19

דברים האזינו לב,א (התש"פ-התשפ"א)

ב֣חֵ֥בֶ ל֣נַחֲ לָ ָֽתֹו:
כּי֣חֵ֥לֶ ק֣הֶ֖ '֣עַ מּ֑ ֹו֣ ַיע ֲֶ֖ק ֶ
דברים האזינו לב,טֵ֛ :

[ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]

י֣חלֶ ק֣הֶ֖ '֣עַ מּ֑ ֹו ,משל למלך שהיה לו שדה ונתנה לעריסים התחילו עריסים גונבים אותה נטלה מהם ונתנה לבניהם
כּ ֵ֥
(דב' הא' לב,ט) ֵ֛
התחילו להיות רעים מן הראשונים נטלה מבניהם ונתנה לבני בניהם חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים
נולד לו (למלך) בן אמר להם צאו מתוך שלי אי איפשי שתהיו בתוכה תנו לי חלקי שאהיה מכירו ,כך כשבא אברהם אבינו לעולם יצאת
ממנו פסולת ישמעאל וכל בני קטורה בא יצחק לעולם יצאת ממנו פסולת עשו וכל אלופי אדום חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים
וכשבא יעקב לא יצאת ממנו פסולת אלא נולדו כל בניו כשרים כענין שנאמר (בר' תול' כה,כז) וְׁיעֲקב ִּא֣יש תָׁ֔ ם י ֵ ֖שב אהָׁלִּ ֽים:
([ספרי דבי רב ,הרב דוד פארדו ,מפרש התוספתא] הנמשל האריסים מוציאים פירות שיש בהם חלק המלך וחלק האריסים
בערבוביא ,דמסטרא דקדושה אומה ישראלית מעורבת בין הנשמות של הסט"א ,שעירב נפשות ישמעאל ובני קטורה דמצד הרע
בנשמת אברהם כדי לגנוב מקדושתו ,וכן ביצחק עשו ואליפז .כשנולד יעקב הבן החביב ,כה,כז) וְׁיעֲקב ִּא֣יש תָׁ֔ ם בלא פסולת שלא
היה בהם כח לערב מצד הרע .אמר המלך לסט"א צא משלי כי אי אפשי שתהיו בתוכה ,קחו לכם חלקכם מן הפירות ,היינו אומות
העולםואני אטול חלקי מבורר ומתוקן ,שאין בו תערובת רע).
ב֣חֵ֥בֶ ל֣נַחֲ לָ ָֽתֹו :ואומר (תה' קלה,ד) כִּ ֽי־יע ֲ֗קב ב ָׁ֣חר ל֣ ֹו ָׁיּ֑ה
כּי֣חֵ֥לֶ ק֣הֶ֖ '֣עַ מּ֑ ֹו֣ ַיע ֲֶ֖ק ֶ
מהיכן המקום מכיר את חלקו מיעקב שנאמר (דב' הא' לב,ט) ֵ֛

ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא בחר ביעקב אם יעקב בחר בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר (תה'
קלה,ד) ֝י ִּ ְׁש ָׁר ֵ֗אל ִּל ְׁסגֻ ָׁל ֽתֹו :ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא בחר לו ישראל לסגולתו ואם ישראל בחרו
סגֻ ָׁ֔לה ומנין שאף יעקב בחר בו ביה שנאמר (ירמיהו י,טז)
בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר (דב' ראה יד,ב) ּוב ְָׁ֞ך ב ָׁ֣חר ֗ה' לִּ ֽ ְׁהיֹ֥ות לֹו לְׁע֣ם ְׁ
ִּמים ואומר (יהושע יז,ה)
ֹלֽא־ ְׁכ ֵַּ֜אלה ֵ ֣חלק יע ֲ֗קב( .דב' הא' לב,ט) ַיע ֲֶ֖ק ֶ
ב֣חֵ֥בֶ ל֣נַחֲלָ ָֽתֹו :אין חבל אלא גורל שנאמר (תה' טז,ו) ֲחב ִָּׁל֣ים נָׁ ֽפְׁלּו־ ָ֭ ִּלי בנְׁע ִּ ֑
ְׁהּודה נחֲל֖ת ב ְֵׁנ֣י ִּשמ ְׁ֑עֹון דבר אחר מה חבל זה משולש כך היה יעקב שלישי
ויִּפְׁל֥ ּו חבְׁלֵ ֽי־מְׁנ ֖שה ֲעש ָׁ ָׁ֑רה [ואומר] (יהושע יט,ט) מֵחבל ב ְֵׁנ֣י י ֔ ָׁ
טֹוב֥ים הש ְׁ֖ני ִּם
לאבות וקבל שכר כולם כשנולד אברהם מהו אומר (משלי יז,יז) וְׁאָׁ ֥ח ֝ ְׁלצ ָָׁׁ֗רה יִּּוָׁלֵ ֽד :וכשנולד יצחק מהו אומר (קהלת ד,ט) ִּ
ִּמן־הָׁא ָׁ ֑חד וכשנולד יעקב מהו אומר (קהלת ד,יב) ְׁוהחּוט הֽ ְׁמ ֻש ָׁ֔לש ֹל֥ א ִּב ְׁמה ָׁ ֵ֖רה יִּנ ֵָׁתֽק:סליק פיסקא
([ספרי דבי רב ,הרב דוד פארדו] ואומר (תה' קלה,ד) כִּ ֽי־יע ֲ֗קב ב ָׁ֣חר ל֣ ֹו ָׁיּ֑ה י ש לפרש כי יעקב בחר לו את יה לעבדו ולא לזולתו ואם
יהיה פירוש הכתוב כך אין מזה לתמוה אם אחר-כך הקב"ה אוהבן כי שורת הדין כך .מאחר והם פסלו כל העבודות זרות ובחרו
להם עבודת הקב"ה דינא הוא ,שהקב"ה יבחר בהם ת"ל (דב' ראה יד,ב) ּוב ְָׁ֞ך ב ָׁ֣חר ה֗ ' ִּל ֽ ְׁהיֹ֥ות לֹו ל ְׁ֣עם ְׁסגֻ ָׁ֔לה בתחלה ,אע"פ שהיית
בטומאת מצרים (דב' וא' ד,לד) גֹוי מ ִּ֣קרב גֹוי הרי זו עבודה נפלאה ומנין שאף ישראל אחר-כך פסלו כל העבודה זרה ובחרו בהקב"ה
שנאמר (ירמיהו י,טז) ֹלֽא־ ְׁכ ֵַּ֜אלה ֵ ֣חלק יע ֲ֗קב .אלא יוצר הכל הוא שבחר בו יעקב .ומה שאמר (משלי יז,יז) וְׁאָׁ ֥ח ֝ ְׁלצ ָָׁׁ֗רה יִּּוָׁלֵ ֽד :על אברהם
נראה דדריש "אח" לשון איחוי שאיחה את כל העולם להרחיק הצרה דהיינו עבודה זרה ולעבוד לקב"ה כמו שכתוב (בר' לך יב,ה)
טֹוב֥ים הש ְׁ֖ני ִּם דהשתא אתחזק צד הקדושה למ"ר ,בתרי (שאחרי שתי
וְׁאת־הנ֖פש אֲשר־ ע ָׁ֣שּו ְׁבח ָׁ ָׁ֑רן ומה שכתב על יצחק (קהלת ד,ט) ִּ
פעמים) הויא חזקה אבל כשנולד יעקב הא לכולי עלמא הויא חזקה.

ב(-דב' הא' לב,ח) ְבּהַ נְ ח֤ל֣עֶ ְליוֹן֣גּוֹי֔ם ,לימד כי ה' הנחיל נחלות לאומות העולם לפחות שבעים אומות עיקריות כנגד מספר ע' יורדי
ב֣חֵ֥בֶ ל֣נַחֲלָ ָֽתֹו :מלמד כי ה' קשר עצמו לבני
כּי֣חֵ֥לֶ ק֣הֶ֖ '֣עַ מּ֑ ֹו֣ ַיע ֲֶ֖ק ֶ
מצרים יחד עם יעקב .ולא סיפר מי ינהלם .בכתוב (דב' הא' לב,ט) ֵ֛
שלושת האבות אברהם יצחק ויעקב ,אחרי נפוי חלקים לא ראויים מהם.
י֣חלֶ ק֣הֶ֖ ' – תביר מרכא טפחא,
כּ ֵ֥
(דב' הא' לב,ט) ֵ֛
חלֶ ק֣הֶ֖ ' – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב אלו שלושה האבות וצאצאיהם,
(דב' הא' לב,ט) ֵ֛כּי֣ ֵ֥
ק֣ה' – תביר מחלק בקבוצת הפרטים המורחבת וממעט ממנה כל מי שלא רצה ללכת בדרך האבות ,המדרש מכנם
ֶ֖
כּי חֵ֥לֶ
(דב' הא' לב,ט) ֵ֛
פסולת באבות ,כמו ישמעאל ,בני קטורה ,עשיו ובני כל אלו.
(דב' הא' לב,ט) ֵ֛כּי֣חֵ֥לֶ ק֣הֶ֖ ' – טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו (דב' הא' לב,ט) עַ מּ֑ ֹו מרמז כי אברהם יצחק ויעקב פסלו
עבודה זרה ובחרו עבודת ה'  ,כך דרשת [ספרי דברים האזינו פיסקא שיב] ו[-מדרש תנאים] ופי' [הרב דוד פארדו]
(דב' הא' לב,ט) עַ מּ֑ ֹו֣– אתנח מגביל שרק בני יעקב הם עם ה' מבחירת ה' בם ,כדרשת [ספרי דברים האזינו פיסקא שיב] ו[-מדרש
תנאים] ואומר (תה' קלה,ד) כִּ ֽי־יע ֲ֗קב ָׁב ֣חר ל֣ ֹו ָׁיּ֑ה ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא בחר ביעקב אם יעקב
בחר בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר (תה' קלה,ד) ֝י ִּ ְׁש ָׁר ֵ֗אל ִּל ְׁסגֻ ָׁל ֽתֹו :ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא
בחר לו ישראל לסגולתו ואם ישראל בחרו בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר (דב' ראה יד,ב) ּוב ְָׁ֞ך ב ָׁ֣חר ֗ה' לִּ ֽ ְׁהיֹ֥ות לֹו לְׁע֣ם ְׁסגֻ ָׁ֔לה ומנין שאף
ב֣חֵ֥בֶ ל֣ ַנחֲלָ ָֽתֹו:
יעקב בחר בו ביה שנאמר ירמיהו י,טז) ֹלֽא־ ְׁכ ֵַּ֜אלה ֵ ֣חלק יע ֲ֗קב( .דב' הא' לב,ט) ַיע ֲֶ֖ק ֶ
פי' [הרב דוד פארדו] (דב' ראה יד,ב) ּוב ְָׁ֞ך ב ָׁ֣חר ה֗ ' ִּל ֽ ְׁהיֹ֥ות לֹו ל ְׁ֣עם ְׁסגֻ ָׁ֔לה בתחלה ,אע"פ שהיית בטומאת מצרים (דב' וא' ד,לד) גֹוי מ ִּ֣קרב גֹוי
ב֣גֹּוי
֣
נציג את הכתוב בהרחבה (דב' וא' ד,לד) ֣ ֠לָ בֹוא֣לָ ַ֨קחַ ת֣ל֣ ֹו֣גֹוי֣מ ֶ ֣קּ ֶר
דברים ואתחנן ד,לג – לד:

תּה֣וַיֶּ ָֽחי׃ ֣
ים֣מ ַדבֹּ֧ר֣מתּוְֹך-הָ אֵ֛שׁ֣כַּ אֲשֶׁ ר-שָׁ ַמ ְֵ֥עתָּ ֣אַ ָ ֶ֖
ְ
ֱֹלה
֣֩קוֹל֣א ֣֝
[לג]֣ה ֲָשׁ ַ ָֽ֣מע֣עָ ם ֨
ב֣גּוֹי ֣
֣
קּ ֶר
ים֣לָ בוֹא֣לָ ַ֨קחַ ת֣ל֣ וֹ֣גוֹי֣מ ֶ ֣
ֱֹלה ֠
[לד]֣א֣ וֹ׀֣הֲנ ָסּ ֣ה֣א ֗
מוֹר ֶ֖אים֣גְּ דל֑ים ֣
֔ה֣וּב ָ
ְ
זְרוֹעַ ֣נְ טוּ ָי
ה֣וּביָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣וּב ֣
ְ
ים֣וּבמ ְלחָ ֗ ָמ
ְ
מוֹפ ֝ת
ת֣וּב ְ
ְ
֣֩בּא ֨ת
֣ ְבּמַ סּת ְ
ם֣לעינֶ ָֽיָך׃ ֣
רי ְ
ֵ֛ם֣בּמ ְצ ַ ֶ֖
יכ ְ
עָשׂה֣ לָ ֝ ֶכם֣הֹ֧ '֣אֱֹלה ֶ
֣ ֠ ְכּכל֣אֲשֶׁ רָ ֨ -
א֣ וֹ׀  -מונח פסק – כעין מידה י"א מל"ב מידות לר' אליעזר בר' יוסי הגלילי  -סדור שנחלק
ֱֹלהים֣ -הכי עשה נסים שום אלוה .
[רש"י] (דב' וא' ד,לד) א֣ וֹ׀֣הֲנ ָסּ ֣ה֣א ֗

בקריאה ללא פסק זה פשוטו של מקרא ,מלת נסה משמעה האם איזו שהיא עבודה זרה נסתה – השתדלה לעשות משהו שאינו כדרך הטבע.
בקריאה עם פסק מלת נסה משמעה נס היינו שנוי בדרך הטבע .טעם פסק גם בתפקיד של העברת תכונה או משמעות מצד שמאל של הפסק
אל צד ימין של הפסק ,כאן מעביר משמעות נס אל מלת "או"
ים֣מ ַדבֹּ֧ר֣מתּוְֹך-הָ אֵ֛שׁ֣כַּ אֲשֶׁ ר-שָׁ ַמ ְֵ֥עתָּ ֣אַ ָ ֶ֖תּה֣וַיֶּ ָֽחי׃ ובפרט הסיפא של
ְ
ֱֹלה
הֲשׁ ַ ָֽ֣מע֣עָ ם ֣֩ק֨ וֹל֣א ֝
ָ
וכאשר נקשור בין כל הפסוק (דב' וא' ד,לג)
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(דב' וא' ד,לג) וַיֶּ ָֽחי ובין הרישא של (דב' וא' ד,לד) א֣ וֹ׀ במשמעות נס מתקבל פירוש שההישארות בחיים אחרי שמיעת קול א-להים הינה נס,
שנוי מדרך הטבע .כי שמיעת קול א-להים גורם למיתה.
דברים ואתחנן ד,לד:

ב֣גּוֹי ֣
֣
קּ ֶר
ים֣לָ בוֹא֣לָ ַ֨קחַ ת֣ל֣ וֹ֣גוֹי֣מ ֶ ֣
ֱֹלה ֠
א֣ וֹ׀֣הֲנ ָסּ ֣ה֣א ֗
מוֹר ֶ֖אים֣גְּ דל֑ים֣ ֣
֔ה֣וּב ָ
ְ
זְרוֹעַ ֣נְ טוּ ָי
ה֣וּביָ ֤ד֣חֲ זָקָ ה֣וּב ֣
ְ
ים֣וּבמ ְלחָ ֗ ָמ
ְ
מוֹפ ֝ת
ת֣וּב ְ
ְ
֣֩בּא ֨ת
֣ ְבּמַ סּת ְ
ם֣לעינֶ ָֽיָך׃ ֣
רי ְ
ֵ֛ם֣בּמ ְצ ַ ֶ֖
יכ ְ
עָשׂה֣לָ ֝ ֶכם֣ הֹ֧ '֣אֱֹלה ֶ
֣ ֠ ְכּכל֣אֲשֶׁ רָ ֨ -
(דב' וא' ד,לד) ֠לָ בוֹא֣– תלישא-גדולה – בתפקיד לימוד אלפניו ובתפריד לימוד לאחריו ..כאן כעין מחיצה של בחינה נעלה .ביאר [ספרי

דבי רב ,הרב דוד פארדו] שיש הדדיות בחירה ,ה' בחר בישראל לחלקו ובארץ-ישראל לנחלתו מכל הבריאה שברא ,ושלשה האבות
ובניהם פסלו העבודה זרה ובחרו בעבודת ה' .
(דב' וא' ד,לד) לָ ַ֨קחַ ת֣– קדמא בתפקיד מהבריאה הייתה כוונת ה' שיהיה הוא מלך ויהיה לו עם שיעבוד אותו
ב֣גּוֹי – מונח זרקא מונח סגול ,תפקיד זרקא סגול כמוסיף או גורע ממין הענין על הענין .כל מונח מוסיף דרשה
֣
(דב' וא' ד,לד) ֣ל֣ וֹ֣גוֹי֣מ ֶ ֣קּ ֶר
נוספת בתפקידים אלו .כאן מחטא אדם הראשון ועוד מצאצאיו התפתחה עבודה זרה בעולם וחטאים ועוונות שהצריכו תהליך נפוי כדי
שיתגלה אברהם אבינו ואחריו יצחק ויעקב שיקימו אומות מבין האומות שרוצה וראויה לעבוד את ה' וה' ירצה ויבחר בה להיות חלקו
ונחלות בבריאה.
[מדרש תנאים] (דב' הא' לב,ט) ֵ֛כּי֣חֵ֥לֶ ק֣הֶ֖ '֣עַ מּ֑ ֹו ,ד"ה
שנ ָׁ ְׁ֑אן
את מוצא בשעה שירד הקדוש ברוך הוא לסיני ירדו עמו מחנות מחנות של מלאכי השרת שנ' (תה' סח,יח) ֤רכב אֱֹל ִּ֗הים ִּרב ֣תי ִּם ַאל ְֵׁפ֣י ִּ

ומשם בחרו להן אומות העולם אל הות לה"ד למלך שהיה נכנס למדינה והכל נכנסין עמו הפרכין דוכסין ואסטרלטין יש שעשה לו
פטרון הפרכוס ויש שעשה לו פטרון דוכוס ויש שהיה עושה פטרון שר צבא :פקח אחד היה שם אומ' כל אלו תחת רשותו של מלך הן
ואינן יכולין למחות בידו אבל הוא יכול למחות בידן איני בוחר לי פטרון אלא המלך שהוא יכול למחות בידן שלכולן כך בשעה
שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני בחרו להן אומות העולם אלהות יש מהן שבחר לחמה ויש מהן שבחר ללבנה ומהן שבחר לככבים
שּׂא ע ֵַּ֜יניָך הש ָׁ֗מי ְׁמָׁה  ...א ֲ֨שר ח ַָּׁ֜לק ה֤ ' אֱֹלהיָך אתָׁ֔ ם לְׁכל הָׁ ֽע ִּ֔מים
ולמזלות ומהן שבחר למלאכים וכן משה אומ' לישראל (דב' וא' ד,יט) ּופן־תִּ ֨ ָׁ
מה אמ' ישראל להקב"ה מכל אותן אלהות לא בחרנו אלא לך (איכה ג,כד) חל ִּ ְׁ֤קי ה' ָאמ ָׁ ְׁ֣רה נ ְׁפ ֔ ִּשי ואף הקדוש ברוך הוא אמ' להן אין חלקי
ב֣חֵ֥בֶ ל֣ ַנחֲלָ ָֽתֹו:
י֣חלֶ ק֣הֶ֖ '֣עַ מּ֑ ֹוַ֣֣יע ֲֶ֖ק ֶ
כּ ֵ֥
אלא ישראל לכך נאמ' (דב' הא' לב,ט) ֵ֛
הסבר לנאמר (תה' סח,יח) ֤רכב אֱֹל ִּ֗הים ִּרב ֣תי ִּם ַאל ְֵׁפ֣י ִּשנ ָׁ ְׁ֑אן ומשם בחרו להן אומות העולם אלהות
שמות כי תשא לב,כג:

ָה֣לוֹ׃֣ ֣
הי ָֽ
ָד ְענוּ֣מֶ הֵ֥ ָ -
ם֣לא֣י ַ ֶ֖
ֱלנוּ֣מ ֶא ֶ֣רץ֣מ ְצ ַ ֔רי ֵ֥
וּ֣לפָ נ ֑ינוּ֣כּי-זֶ ֣ה׀֣מ ֶשׁ ֣ה֣הָ ֗אישׁ֣א ֲֶשׁ֤ר֣הֶ ע ָ֣֨
ֱֹלהים֣א ֲֶשֵׁ֥ר֣י ְלכֶ֖ ְ
רוּ֣לי֣עֲשׂהָ -ל ֣נוּ֣א ֔
֔
֣אמ
וַיּ ְ

[רמב"ן]  ...והנה אהרן הוא אשר הוציא הצורה הזאת ,כי הם לא אמרו לו מה יעשה ,שור או כשב או עז (ע"פ וי' כב,כז) וזולתם ,וזהו
מאמר החכמים שאמרו (סנה' סג,א) :מלמד שאוו לאלוהות הרבה; כי הם לא ידעו במה יבחרו ואיזה הטוב להם .והכונה לאהרן היתה,
מפני שישראל היו במדבר ֣ח ֶרב ְשׁמָ ֔ ָמה (ע"פ יח' כט,י ) ,והחרבן ושממות עולם יבאו מן הצפון ,כדכתיב "מצפון תפתח הרעה על כל
יושבי הארץ" (יר' א,יד)  -שאין הכונה במלך בבל בלבד ,כאשר יֵּראה בנגלה מן הכתוב ,אבל כי מן השמאל תבא מדת הדין לעולם,
להשיב על כל יושבי הארץ כרעתם .והנה במעשה המרכבה "פני שור מהשמאל לארבעתם" (בנוסחנו :לארבעתן; יח' א,י) ,ולכן חשב
אהרן ,כי המחריב  -יורה דרך מקום החרבן ,כי שם כחו הגדול ,ובהיותם עובדים שם לאל ,יערה רוח ממרום (ע"פ יש' לב,טו) כאשר
נאצל על משה; וזהו שאמר" :חג לה' מחר" (להלן,ה)  -שיהיו העבודה והזבחים לשם המיוחד ,להפיק רצון ממנו אל בעל הצורה ,כי
בהיותה לפניהם יכַּוְ נו אל ענינה .ורבותינו למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו ,אמרו (שמ"ר ג,ב)( :שמ' ג,ז) ָר ֵ֥אה ָר ֵ֛איתי אֶ ת-עֳנֵ֥י
עַ ֶ֖מּי  -אמר לו הקדוש ברוך הו א למשה :משה ,אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות; אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין
ֱֹלהים
תורתי ,ואני רואה היאך מתבוננים בי שאני יוצא בקרובין (ג"א קרונין) שלי ,שאתן להם את התורה ,שנאמר (תה' סח,יח) ֶר֤כֶ ב א ֗
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֣מהַ ְשּׂ ֶ֖מאול ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין' -
רבּ ַת֣ים אַ ְלפ֣י שׁנְ ָא֑ן ,ושומטין אחד מן טטרא מולין שלי ,שכתוב (יח' א,י) ְ
ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע' ,כמו שאמרו (נזיר ח,ב) :טטראגון  -ארבע; 'מולין'  -פרדות ,כמו 'מולאות של בית רבי'
(ראה שבת נב,א); משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .וב' ויקרא רבה' (ויק"ר י,ג) ,שאמר אהרן :מתוך שאני בונה אותו ,אני בונה
ר֣חג֣לַ הֶ֖ '֣מָ ָ ָֽחר׃ ' -חג לעגל מחר' אין כתוב כאן ,אלא
אמ ַ ֵ֥
֤א֣אהֲרן֣וַיּ ֔ ַ
אותו לשמו של הקדוש ברוך הוא ,שנאמר (שמ' תשא לב,ה) וַיּ ְק ָר ַ ָֽ
"֣לַ הֶ֖ '֣".
ֱֹלהים  -אלהות הרבה אִ יוּו להם (ראה [סנה' סג,א]) .מיעוט אלהים זה
֣לפָ ֣֔נינוּ֣משמעות עֲשׂהָ -ל ֣נוּ֣א ֗
ע"פ פי' [רש"י] לכתוב א ֲֶשׁ֤ר֣י ְָֽלכוּ ְ

ֱֹלהים  -מונח רביע מרמזת להרבה ,וע"פ רמב"ן עשו הצורה כאחת מארבע חיות
שניים ,ואפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב עֲשׂהָ -ל ֣נוּ֣א ֗
המרכבה לכוין בעבודתם אל ענינה.
ֱֹלהים – רביע ,ולידה מלת ֶר֤כֶ ב
ֱֹלהים – רביע ,כתובה באותו טעם כמו מלת (תה' סח,יח) א ֗
ע"פ פי' [רמב"ן] מלת (שמ' תשא לב,א) א ֗
המרמזת אל המרכבה הא-לקית ו -משל לארבע חיות הנושאות המרכבה .ודרשת רבותינו שהעם שומטין אחד מן טטרא מולין שלי,
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֣מהַ ְשּׂ ֶ֖מאול֣(יח' א,י) ,ומכעיסין אותי בו' .טטרא מולין'  -ארבע פרדות; 'טטרא' בלשון יון 'ארבע',
שכתוב ְ
וּפני-שֵׁ֥ וֹר֣מהַ ְשּׂ ֶ֖מאול֣(יח' א,י) ,שהוא אחד מארבע חיות הנושאות המרכבה הא-לקית.
ֱֹלהים – רביע ,טטרא בלשון יון ארבע ,רמז לְ ֣-
א ֗
י֣חלֶ ק֣הֶ֖ '֣עַ֣מּ֑ ֹו הגלוי האלקי במתן תורה השפיע על אומות העולם ומשם בחרו להן אומות העולם
כּ ֵ֥
ולפי [מדרש תנאים] (דב' הא' לב,ט) ֵ֛
אלהות .אפשר שיש להם הכרה בה' ומן עבודתו בשיתוף .

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.20

דברים האזינו לב,א (התשפ"א – התשפ"ב)

ישׁ֣צוּר:
ָֽ
וּ֣דבַ שׁ֣מ ֶ֔סּלַ ע֣וְ ֶשֶׁ֖מֶ ן֣מחַ ְל ֵ֥מ
נוּבת֣שָׂ ָד֑יַ֣֣ו יּנ ֤ק ָֽה ְ
ֶ֖ל֣תּ ֣
אכ ְ
י֣א ֶרץ֣וַיּ ַ
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
דברים האזינו לב,יג֣:י ְַרכּבהוּ֣עַ

דברים האזינו לב,יד:

חמֶ ר׃ ֣
חלֶ ב כּ ְלי֣וֹת ח ָטּ ֑ה וְ ַדם-ענָ ֶ֖ב תּ ְשׁתֶּ הָֽ ָ -
תּוּדים עםֶ֖ -
֔
חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר וַחֲ ל ֣ב ֗צאן עם֨ -חלֶ ב כָּ ֝רים וְ איל֤ים ְבּנָֽי-בָ שָׁ ֣ן וְ עַ
י֣א ֶרץ – מונח זקף-קטן ,לפי רבוי זוגות למודים ב[-מדרש תנאים] ובמקביל לו ב[-ספרי] אפשר שטעם מונח
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֣֔
ָ
(לב,יג) עַ

בתפקיד רבוי למודים של זקף-קטן בתפקיד שני למודים בכל למוג המסומן במלים "דבר אחר"
ל־במותי֣בּ֣מֳתי – מקף בתפקיד רב משמעות מלת ָבּ֣מֳתי
ָ
(לב,יג)֣עַ
י֣א ֶרץ זו ארץ ישראל שהיא
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
[מדרש תנאים (=מת"נ)] (מקביל לו ספרי האזינו פסקא שיז) (דב' הא' לב,יג – יד) י ְַרכּבהוּ֣עַ
ִּיתם את־הָׁהָׁ ֽר( :במ' שלח יג,כב) ויעֲל֣ ּו בנגב (בר'
גבוהה מכל הארצות שנ' (במ' שלח יג,ל) עָֹׁל֤ ה נעֲלה ְׁוי ָׁ֣רשְׁנּו א ָׁ֔תּה( :במ' שלח יג,יז) עֲל֥ ּו זה ב ֔נגב ו ֲעל ֖
וּ֣דבַ שׁ֣מ ֶ֔סּלַ ע֣זו
נוּבת֣שָׂ ָד֑י אלו פירות ארץ ישראל שהן קלים לאכול מכל הארצות :וַיּנ ֤ק ָֽה ְ
ֶ֖ל֣תּ ֣
אכ ְ
ויגש מה ,כה) ו ֽיעֲל֖ ּו ִּמ ִּמצ ָׁ ְׁ֑רי ִּם( :לב,יג) וַיּ ַ
ישׁ֣צוּר אלו זיתי גוש חלב :מעשה שאמ' ר' יהודה לבנו [בסכנית] צא והביא לנו קציעות מתוך החבית
ָֽ
סכנית וחברותיה :וְ ֶשֶׁ֖מֶ ן֣מחַ ְל ֵ֥מ
והלך ומצא החבית צפה עליהן דבש אמ' לו אבא של דבש היא אמ' לו השקע ירך לתוכה ואת מעלה קציעות מתוכה :מעשה שאמ' ר'
יוסי לבנו בציפורין עלה והביא לנו גרוגרות מתוך העלייה הלך ומצא את העלייה צפה עליהן דבש( :לב,יד) חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר וַחֲ ל ֣ב ֗צאן
חלֶ ב כּ ְלי֣וֹת
ש ָׁ֨רה ָׁב ַָּׁ֜קר ב ְִּׁר ִּ֗אים :עם חלב כר' אלו ימי עשרת השבטים שנ' (עמוס ו,ד) וְׁאכ ִּ ְׁ֤לים כ ִָּׁרים מ ִּ֔צאן :עםֶ֖ -
אלו ימי שלמה (מל"א ה ג) ֲע ָׁ
ְֹׁלשים כר ֔סלת וְׁ ִּש ִּ ֥שים ֖כר ָׁ ֽקמח ::ודם ענב תש' חמ' אלו ימי עשרת
ְֹׁלמה ְׁליֹ֣ום א ָׁ ֑חד ש ִּ ֥
ח ָטּ ֑ה אלו ימי שלמה שנ' (מל"א ה,ב) וי ִּ ְׁ֥הי ל ֽחם־ש ֖
השבטים שנ' (עמוס ו,ו) הש ִּ ֤תים ְׁב ִּמז ְְׁׁרקֵי ֔יי ִּן:
י֣א ֶרץ – פשטא מונח זקף-קטן ,שני למודים בפשט כאן ע"פ [ויקרא רבה] (למוד א) עונג שבת
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
(לב,יג) י ְַרכּבהוּ֣עַ
(למוד ב) ברכות לעושה צדקה .שני הלמודים מתחילים מהכתוב המקביל ב(-ישעיהו נח,יד)
תְׁנּובת ש ָׁ ָׁ֑די ויֵנ ֵ ִּ֤קהּֽו דְׁ בש מ ִּּ֔סלע ו ְׁ֖שמן מֵחל ִּ ְׁ֥מיש צּֽור:
י֣א ֶרץ֣ויאכ֖ל
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
דברים האזינו לב,יג֣:י ְַרכּבהוּ֣עַ
֣
י֣א ֶ֑רץ וְׁהאֲכלְׁתִּ֗ יָך נחֲלת יע ֲ֣קב ָא ִּ֔ביָך ִּכ֛י ִּפ֥י ה֖ ' דִּ בֵ ֽר :ס
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ
ָ
ל־ה' וְ ה ְרכַּ ְב ֶ֖תּיָך֣עַ
מקבילה ישעיהו נח,ידָׁ֗ :אז תִּ תְׁענג ע ֔
(למוד א) עונג שבת [ויקרא רבה (וילנא) פרשת בהר פרשה לד,טז] (ישעיה נח,יג) אִּם־תָׁ ִּ ֤שיב ִּמשבָׁת רג ְׁ֔לָך ע ֲ֥שֹות ֲחפ ָׁ֖ציָך ְׁביֹ֣ום קָׁדְׁ ִּ ֑שי ְׁוק ָָׁׁ֨ראתָׁ
ֲשֹות ְׁד ָׁר ֔כיָך ִּממְׁצ֥ ֹוא ח ְׁפצְָׁך֖ וְׁדבֵ ֥ר דָׁ בָׁ ֽר( ... :יש' נח,יג) ְׁו ָׁק ָׁ֨ראתָׁ לש ַָּׁ֜בת ֗ענג זו שבת בראשית ,ו(-יש' נח,יג)
לש ַָּׁ֜בת ֗ענג ִּלק ְׁ֤דֹוש ה' ְׁמ ֻכ ָׁ֔בד ְׁוכִּבדְׁתֹו ֵמע ֣
ִּל ְׁק ֤דֹוש ה' ְׁמ ֻכ ָׁ֔בד זה יום הכפורים (יש' נח,יג) ְׁוכִּבדְׁ תֹו זה יום טוב (יש' נח,יג) מֵ ע ֲ֣שֹות ְׁד ָׁר ֔כיָך זה חולו של מועד (יש' נח,יג) ִּממְׁצ֥ ֹוא ח ְׁפצְָׁך֖ מכאן

אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת ר' זעירא בעי קומיה דר' חייא בר אבא א"ל אלין דאמרין רועינו זונינו פרנסנו בשבת מהו אמר לו
טופס ברכות כך היא( ,יש' נח,יג) וְׁדבֵ ֥ר דָׁבָׁ ֽר[( :וי' רבה] מביא דוגמא להמעטה בדיבור בשבת) אימיה דר' שמעון ב"י כד הות משתעיא
מותר מילין בשבתא (כאשר אמו של רשב"י דברה דיבור יתר) הוה אמר לה שבתא היא והות שתקא (היה אומר לה שבת היא ושתקה),
(למוד ב) ברכות לעושה צדקה (המשך דרשת [וי' רבה]) (יש' נח,יד) ָׁ֗אז תִּ תְׁ ענג על־ה֔ ' ְׁוה ְִּׁרכב ִּ ְׁ֖תיָך על־במותי ָׁ ֣במֳתֵ י ָׁ ֑ארץ הרי ארבעה עשר
(ברכות מתוך ה  24-המוזכרים [שם שם לד,יא]) ועשרה אוחרנייתא (ברכות אחרות) דכתיב גבי יעקב דכתיב (יש' נח,י ד) ְׁוהאֲכלְׁתִּ֗ יָך נחֲלת
יע ֲ֣קב ָא ִּ֔ביָך ואלו הן (בראשית כז,כח  -כט) (בראשית כז,כח) ְׁו ִּי ֽתן־לְָׁך ָׁהאֱֹל ִּ֔הים מִּטל הש ָׁ֔מי ִּם ּו ִּמשְׁמ ֵנ֖י ה ָׁ ָׁ֑ארץ וגו'.
[ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בהר פרשה לד] [יא] ר' יהודה בר' סימון בש' ר' יהושע בן לוי לעולם לא תהא מצות העני קלה בעיניך
שהפסידה עשרים וארבע קללות ומתן שכרה עשרים וארבע ברכות .הפסידה עשרים וארבע קללות מנ' ,דכ' (תה' קט,ו) הפ ֵ ְׁ֣קד ע ָָׁׁל֣יו רָׁ ָׁ ֑שע
ְׁמֹותֽת :מתן
ש ָׁ֗טן יע ֲ֥מד על־יְׁמִּינֹֽו :כל עיניינא ,כל כך למה (תה' קט,טז) ֗יען ֲא ֤שר׀ ֹל֥ א זָׁכר ע ֲַ֪שֹות ָׁח֥סד וי ְִּׁר ֡דף אִּיש־ ָׁע ִּנ֣י ָ֭ ְׁואבְׁיֹון וְׁנִּ ְׁכ ֵ֨אה ֵל ֶָּׁ֬בב ל ֵ
ְׁ֝ו ָׁ
ל־ה'.
שכרה עשרים וארבע ברכות מנ' ,דכ' (יש' פרק נח) (ז) ה ֲ֨לֹוא פ ָׁ֤רס לָׁ ָֽׁרעֵב לח ְׁ֔מָך עד (יש' פרק נח) (יד) ָׁ֗אז תִּ תְׁ ענג ע ֔

(לפי [וי' רבה לד,יא] בפסוקים הבאים עשויות להיות  24ברכות ,לפי [וי' רבה לד,טז] בפסוקים הבאים עשויות להיות  10ברכות),
ִּיתֹו ּו ִּמ ְׁבשָׁרְׁ ָך֖ ֹל֥ א תִּ תְׁ עלָׁ ֽם:
ְׁרּודים ָׁ ֣תבִּיא ָׁ ֑בי ִּת כִּ ֽי־תִּ ְׁרא֤ה עָׁרם ְׁו ִּכּס ֔
(יש' פרק נח) (ז) הֲל֨ ֹוא פ ָׁ֤רס לָׁ ֽרָׁ עֵב לח ְׁ֔מָך ו ֲענִּ ִּי ֥ים מ ִּ ֖
ִּדְׁקָך כְׁב֥ ֹוד ה֖ ' יַאסְׁפָֽך( :הצעה  3ברכות)
אֹורָך וא ֲֻרכָׁתְׁ ָך֖ ְׁמה ָׁ ֵ֣רה תִּ צ ְָׁׁמ֑ח ְׁוהָׁלְ֤ך ְׁלפָׁניָך צ ֔
(ח) ָׁא֣ז יִּב ָׁ֤קע כשחר ֔
(ט) ָׁא֤ז תִּ ק ְָׁׁרא וה֣ ' יע ֲ֔נה ְׁתשּו֖ע וְׁיאמ֣ר ה ֵ ִּ֑ננִּי אִּם־תָׁ ִּ ֤סיר מִּתֽ ֹוכְָׁך מֹו ָׁ֔טה ש ְׁ֥לח אצְׁב֖ע וְׁדבר־אָׁ ֽון 2( :ברכות)
אֹורָך ו ֲא ֵפלָׁתְׁ ָך֖ כ ֽ ָׁצה ָׁ ֳֽרי ִּם 2( :ברכות)
(י) ְׁו ָׁת ֵפ֤ק לָׁ ָֽׁרעֵב נפ ְׁ֔שָך וְׁנ֥פש נ ֲע ָׁנ֖ה תש ִּ ְׁ֑ביע ְׁוז ָׁ֤רח בחשְך ֔
ֲשר ֹלא־י ְׁכזְׁב֖ ּו מֵימָׁ ֽיו 5( :ברכות)
(יא) ְׁונָׁחֲָך֣ ה' תָׁ מִּיד ְׁו ִּהש ְִּׁב֤יע בְׁצ ְׁחצָׁחֹות נפ ְׁ֔שָך וְׁעצְׁמ ֖תיָך יח ֲִּל֑יץ ְׁו ָׁהי ִּי ָׁת כְׁג֣ן רָׁ ֔וה ּוכ ָׁ
ְׁמֹוצ֣א ֔מי ִּם א ֥
תְׁקֹומם וְׁק ָׁ ֤רא לְָׁך ג ֵ ֣דר ֔פרץ מְׁשבֵ ֥ב נְׁתִּ יב֖ ֹות ל ָָׁׁשֽבת 2( :ברכות) (עד כאן  14ברכות)
(יב) ּו ָׁב ֤נּו ִּממְָׁך ח ְָׁׁרב֣ ֹות עֹו ָׁ֔לם מֹוס ְֵׁד֥י דֹור־ו ָׁ֖דֹור
ֵ֑
(יג) אִּם־תָׁ ִּ ֤שיב ִּמשבָׁת רג ְׁ֔לָך ע ֲ֥שֹות ֲחפ ָׁ֖ציָך ְׁביֹ֣ום ָׁק ְׁד ִּ ֑שי ְׁו ָׁק ָׁ֨רא ָׁת לש ַָּׁ֜בת ֗ענג ִּלק ְׁ֤דֹוש ה' ְׁמ ֻכ ָׁ֔בד ְׁוכִּבדְׁתֹו ֵמע ֲ֣שֹות דְׁ ָׁר ֔כיָך ִּממְׁצ֥ ֹוא ח ְׁפצְָׁך֖ וְׁדבֵ ֥ר דָׁבָׁ ֽר:
ל־ה' וְׁה ְִּׁרכב ִּ ְׁ֖תיָך על־במותי ָׁ ֣במֳתֵי ָׁ ֑ארץ וְׁהאֲכלְׁתִּ֗ יָך נחֲלת יע ֲ֣קב ָא ִּ֔ביָך ִּכ֛י ִּפ֥י ה֖ ' דִּ בֵ ֽר :ס
(יד) ָׁ֗אז תִּ תְׁענג ע ֔
א"ר סימון הלא תפרוס אין כת' כן אלא (יש' פרק נח) (ז) ה ֲ֨לֹוא פ ָׁ֤רס  ,כבר היא פרוסה ,מראש השנה ניגזר על אדם מה שהוא משתכר ומה
שהוא מתחסר.
לפי [וי' רבה לד,טז] בפסוקים הבאים עשויות להיות  10ברכות,
ְׁתִּירש 4( :ברכות)
(בראשית כז,כח) ְׁו ִּי ֽתן־לְָׁך ָׁהאֱֹל ִּ֔הים מִּטל הש ָׁ֔מי ִּם ּו ִּמשְׁמ ֵנ֖י ה ָׁ ָׁ֑ארץ ו ְׁ֥רב דָׁ ָׁג֖ן ו ֽ
ְַׁאחיָך וְׁיִּשְׁתחֲו֥ ּו לְָׁך֖ ב ְֵׁנ֣י א ִּ֑מָך א ְׁר ֣ריָך ָאר֔ ּור ּֽו ְׁמב ֲָׁרכ֖יָך בָׁרֽ ּוְך 6( :ברכות)
(בראשית כז,כט) י ֽעב ְׁ֣דּוָך ע ִּ֗מים וישתחו ְׁו ִּיֽשְׁתחֲו֤ ּו לְָׁך ְׁל ֻא ִּ֔מים ה ֱֵו֤ה גְׁבִּיר ל ֔

י֣א ֶרץ֣ זה בית המקדש שהוא גבוה מכל העולם כולו שנ' (דב' שפ' יז,ח) וְׁקמ ָׁ ְׁ֣ת ְׁו ָׁע ִּ֔ליתָׁ
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
[מת"נ] ד"א י ְַרכּבהוּ֣עַ
נוּבת֣שָׂ ָד֑י֣אלו בכורים:
ֶ֖ל֣תּ ֣
אכ ְ
ר־ה' :וַיּ ַ
אל־המ ָׁ֔קֹום (ירמ' לא,ה) ָ֚קּומּו וְׁנעֲל֣ה צִּי֔ ֹון (ישע' ב,ג) וְׁ ֽ ָׁהל ְׁ֞כּו ע ִּמ֣ים ר ִּ֗בים וְָׁאמְׁרּו לְׁכ֣ ּו׀ וְׁנעֲל֣ה אל־ה ֗
ישׁ֣צוּר אלו נסכי שמן( :לב,יד) חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר וַחֲ ל ֣ב ֗צאן אלו חטאות ואשמות וקדשים קלים:
ָֽ
שׁמֶ ן֣מחַ ְל ֵ֥מ
וּ֣דבַ שׁ֣מ ֶ֔סּלַ ע֣וְ ֶ ֶ֖
וַיּנ ֤ק ָֽה ְ
חלֶ ב כּ ְלי֣וֹת ח ָטּ ֑ה אלו הסלתות( :לב,יד) וְ ַדם-ענָ ֶ֖ב תּ ְשׁתֶּ הָֽ ָ -חמֶ ר אלו נסכי יין:
(לב,יד) עםֶ֖ -
נוּבת֣שָׂ ָד֑י֣זה מקרא:
ֶ֖ל֣תּ ֣
אכ ְ
ר)  :וַיּ ַ
י֣א ֶ֣
י֣א ֶרץ֣זו תורה (הרב א"מ פרל גי'  611כגי' אותיות ת ָ֔
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
[מת"נ] ד"א י ְַרכּבהוּ֣עַ
ישׁ֣צוּר זה תלמוד( :לב,יד) חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר וַחֲ ל ֣ב ֗צאן אלו הדינין והעבודות והטמאות
ָֽ
וּ֣דבַ שׁ֣מ ֶ֔סּלַ ע֣זו משנה :וְ ֶשֶׁ֖מֶ ן֣מחַ ְל ֵ֥מ
וַיּנ ֤ק ָֽה ְ
לי֣וֹת ח ָטּ ֑ה אלו ההלכות שהן גופה של תורה( :לב,יד) וְ ַדם-ענָ ֶ֖ב תּ ְשׁתֶּ הָֽ ָ -חמֶ ר אלו האגדות שהן
חלֶ ב כּ ְ֣
והטהרות והעריות( :לב,יד) עםֶ֖ -
/©ZZFisherטעמי המקרא והתורה שבעל -פה  -התשפ  -התשפא
241/249
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

משכרות את האדם כיין:
[מנורת המאור ,אבוהב יצחק ,ע'  21אוצר החכמה]  ...וכמו שהאדם במזונו צריך פעמים ביום הלחם והרבה פעמים המים ,לקיום
גופו בבריאות ,גם כן לקיום הנפש צריך מענייני המצות בזמנים ידועים ומענייני האגדות בכל עת ,לפי שהם צריכין לשניהם
להתמיד הנפש ולקיום הגוף; וגם דברי אגדה צריכין להמשיך לבו של אדם לכל עצה טובה .כדגרסינן במסכת שבת פרק רבי
עקיבא (פז,א) :רבי יהודה אומר :בתחילה פירש ענשה ,כדכתיב" :וישב משה" (שמ' ית' יט,ח) דברים שמשבבין דעתו של אדם.
לבסוף פירש מתן שכרה ,כדכתיב" "ויגד משה" (שם שם ט) דברים שמושכים לבו של אדם כאגדה.
 ...בפסוק (תה' כח,ה) ִּכ֤י ֹל֤ א י ָׁ ִּ֡בינּו אל־ ְׁפעֻל֣ ת ָ֭ה' וגו' .רבי יהושע אומר אלו האגדות ... .בספרי פר' עקב דרשו (דב' עקב ח,ג) ֠ ִּכי ֹל֣ א
ָָׁאדֽם :אלו הלכות ואגדות ( ....דב' הא' לב,יג) וְ ֶשֶׁ֖מֶ ן֣
ָֽאדם ,זה מקרא( ,דב' עקב ח,ג) ִּכ֛י על־כָׁל־מֹוצָׁ ֥א פִּ ֽי־ה֖ ' יִּחְׁי ֥ה ה ָׁ
על־הל֤חם לְׁבדֹו יִּחְׁי֣ה הָׁ ֔ ָׁ
ישׁ֣צוּר :זה תלמוד( :דב' הא' לב,יד) חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר וַחֲל ֣ב ֗צאן עם֨ -חלֶ ב כָּ ֝רים אלו קלים וחמורים וגזירות שוות ודינין
ָֽ
מחַ ְל ֵ֥מ
חלֶ ב כּ ְלי֣וֹת ח ָטּ ֑ה אלו הלכות שהן גופי מקרא;
ותשובות; עםֶ֖ -
(דב' הא' לב,יד) חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר וַחֲל ֣ב ֗צאן עם֨ -חלֶ ב כָּ ֝רים – קדמא ואזלא (מונח רביע) קדמא ואזלא ,אפשר כי חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר –
קדמא ואזלא הראשון מלמד על כלל המידות שהתורה והאגדה נדרשות בהן .דרשה הדומה לנדרש ב-זהר-פר' שמות על "וימררו
את חייהם" .אפשר כי ֗צאן עם֨ -חלֶ ב כָּ ֝רים – קדמא ואזלא השני הוא כעין כלל בכל הלכה לגופה ועליו נדרשים במידות פרטי
ההלכה המסוימת.

נוּבת֣שָׂ ָד֑י֣אלו ארבע מלכיות:
ֶ֖ל֣תּ ֣
אכ ְ
י֣א ֶרץ֣אלו האומות( :לב,יג) וַיּ ַ
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
הוּ֣עַ
[מת"נ] ד"א (לב,יג) י ְַרכּב ֣
י֣א ֶרץ – פשטא מונח זקף-קטן ,שני למודים בפשט כאן ע"פ [פתרון תורה פרשת האזינו עמוד
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
(לב,יג) י ְַרכּבהוּ֣עַ
אשנּו וג'.
ל־במותי֣בּ֣מֳת ָ֔
ָ
הוּ֣עַ
( ] 313למוד א) (לב,יג) י ְַרכּב ֣
י֣א ֶרץ֣וג' ,רכיבה היא לשום מלכות ,שנ' (תה' סו,יב) ה ְִּׁר ֥כבְׁתָׁ אֱנ֗ ֹוש ל ְָׁ֫ר ֵ ֥
י֣א ֶרץ֣גבורי ארץ הם ,שהמליכם הקדוש ברוך הוא את ישראל על כל ממלכות ועממים שבארץ ישראל
(למוד ב) (לב,יג) ָבּ֣מֳת ָ֔
והאכילם ביזת אויביהם.
וּ֣דבַ שׁ֣מ ֶ֔סּלַ ע֣– מהפך פשטא זקף-קטן ,שני למודים שלפחות אחד מהם יוצא מהפשט.
(לב,יג) (לב,יג) וַיּנ ֤ק ָֽה ְ

ישׁ֣צוּר :אלו הבלשיים שבללו עם המלכות ובאו והחזיקו
ָֽ
וּ֣דבַ שׁ֣מ ֶ֔סּלַ ע֣וְ ֶשֶׁ֖מֶ ן֣מחַ ְל ֵ֥מ
(למוד א) ע"פ האמור ב[-מת"נ] (לב,יג) וַיּנ ֤ק ָֽה ְ
בארץ ישראל והוצ יאו אותן מבתיהם והן קשים להוציא מהן פרוטה כצור הזה ובאחרונה ישראל יורשין את נכסיהן ומנחילין לבניהן
והן עריבין עליהם כשמן וכדבש( :לב,יד) חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר וַחֲ ל ֣ב ֗צאן אלו איפטיקין והגמונין שלהן( :לב,יד) עם֨ -חלֶ ב כָּ ֝רים אלו בלירכין
תּוּדים אלו סנוקליטין
֔
ילים אלו קינטרונין שלהן( :לב,יד) ְבּנָֽי-בָ שָׁ ֣ן אלו בני פיקורין המוציאין מבין שניים( :לב,יד) וְ עַ
שלהן( :לב,יד) וְ א ֤֣
שלהם( :לב,יד) עם-חֶ֖לֶ ב כּ ְלי֣וֹת ח ָטּ ֑ה אלו מטרניות שלהן ובאחרונה ישראל יורשין את נכסיהן ומנחילין לבניהם כיין וכדבש:
בלמוד זה הוציא מהפשט של מזון מהטבע והעביר ללמוד על שלל שעשוי לכלול גם מזון.
וּ֣דבַ שׁ֣מ ֶ֔סּלַ ע֣וג' ,שנתן להם כל בזה ושלל של אותן המלכים,
(למוד ב) ע"פ [פתרון תורה פרשת האזינו עמוד ( ] 313לב,יג) וַיּנ ֤ק ָֽה ְ
שהיו משימים בסלע ובצור חלמיש מדינתם ,ומנין ששמן ודבש הוא בזה ושלל ,ככת' (ישעיה ז,כב) ְׁו ָׁה ָׁ֗יה ֵמ ֛רב ע ֲ֥שֹות ח ָָׁׁל֖ב יאכ֣ל חמ ָׁ ְׁ֑אה
נֹותר ב ְׁ֥קרב הָׁאָׁ ֽרץ :וזה על ביזה ושלל של סנחריב אמור( ,לב,יד) חֶ ְמ ַ֨את בָּ ָ֝קר ַוחֲל ֣ב ֗צאן .בלמוד זה הוציא
כִּ ֽי־חמ ָׁ ְׁ֤אה ּודְׁ בש יא ֵ֔כל כָׁל־ה ָׁ ֖
מהפשט של מזון מהטבע והעביר ללמוד על שלל שעשוי לכלול גם מזון.

[מת"נ] ד"א (לב,יד) עםֶ֖ -חלֶ ב כּ ְלי֣וֹת ח ָטּ ֑ה עתידה שתהא כל חטה וחטה כשתי כליותיו של שור הגדול שהן משקל ארבע ליטרה
בציפורין ואל תתמה שהרי מעשה ששקלו ראשה של לפת שלשים ליטרה בציפורין :מעשה בשועל אחד שקינן בראשה של לפת
ושקלוה ששים ליטרין בליטרה של ציפורין :אמ' ר' יוסי בן חנינה מעשה בשיחין באחד שהניח לו אביו קלח של חרדל והיה בו שלשה
בדין ונפשח אחד מהן ונמצא בה תשעה קבין חרדל ועציו סיכך בהן סוכת יוצרין :אמ' ר' שמעון בן חלפתא קלח של כרוב היה בבית
אבא והיינו עולין ויורדין בה כסולם וכעולה לראש התאנה( :לב,יד) וְ ַדם-ענָ ֶ֖ב תּ ְשׁתֶּ הָֽ ָ -חמֶ ר שלא תהו יגיעין לא לבצור ולא לדרוך אלא
מביא עניבה אחת בקרון או בספינה ומניחה בזוית ביתו ותהא שותה ממנה והולך כשותה מתוך הפיטס הגדול ועצה מסיקו תחת
תבשילו ד"א (לב,יד) וְ ַדם-ענָ ֶ֖ב תּ ְשׁתֶּ הָֽ ָ -חמֶ ר אין לך כל עניבה ועניבה שפחותה משלשים גרבי יין שנ' ָ ָֽחמֶ ר אל תקרא ָ ָֽחמֶ ר אלא
חומר:
(לב,יד) וְ ַדם-ענָ ֶ֖ב – מקף כבורר בין אופני הפקת מיץ הענבים או היין ע"י אדם או מעצמו
(לב,יד) וְ ַדם-ענָ ֶ֖ב תּ ְשׁ ֶתּ הָֽ ָ -ח ֶמר – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ,בדרשה כאן הענב משתמר לאורך זמן ,מיץ הענבים או היין
מפיק עצמו מהענב כאשר האדם צריך לו לשתיה או להבערה (ראה להלן),
(לב,יד) תּ ְשׁתֶּ הָֽ ָ -חמֶ ר – מקף כבורר משמעות למלים תּ ְשׁתֶּ הָֽ ָ -חמֶ ר( ,א) מכין יין רב (ב) מכין חומר בעירה .היין מכיל חומר משכר
(אלכוהול) המפיק בשריפתו חום רב ומהר.
(לב,יד) תּ ְשׁתֶּ֣הָֽ ָ -חמֶ ר – סלוק כמגביל ,אפשר שזה מתאים לנאמר ב[-משנה שבת פכ"ב,מ"א]  ...אין סוחטין את הפירות להוציא מהן

משקין (בשבת) ו(גם) אם יצאו מעצמן אסורין רבי יהודה אומר אם (הפרות) לאוכלין היוצא מהן (מעצמן) מותר ואם למשקין היוצא
מהן אסור ...
ויש לנושא הרחבה [משנה שבת פכ"ב,מ"א]  ...חלות דבש שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אסורים ורבי אליעזר מתיר:

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.21

דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התש"פ – התשפ"א)

[בבלי סוכה ה,ב]

ת֣ק ְדמָ ה֣ ֣
ֹ֧ה֣באֶ ְצבָּ עֵ֛ וֹ֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶר ֑
ְ
ויקרא אחרי -מות טז,יד :וְ לָ קַ ח֣מ ַדּ֣ם֣הַ ֔ ָפּר֣וְ הזָּ
ם֣בּאֶ ְצבָּ ָֽעוֹ׃ ֣
וְ ל ְפנ ֣י֣הַ כַּ ֗פּ ֶרת֣יַזֶּ ֹ֧ה֣שֶׁ בַ עְ -פּעָ ֵ֛מים֣מן-הַ ָ ֶ֖דּ ְ
ְ֣ך֣אתַ -יעֲקב֣
֣לבָ ר ֶ ָֽ
ֲשׁר֣כּ ָלּ ֣ה֣י ְצחָ ק ְ
ַיְהי֣כַּ א ֨ ֶ
בראשית תולדות כז,ל :ו ֗
ידוֹ׃֣ ֣
יו֣בֶּ֖א֣מצּ ָֽ
ת֣פּנֶ֖י֣י ְצ ָח֣ק֣אָ ב֑יו֣֣֣֣֣֣֣֣וְ ע ָשׂ֣ו֣אָ ֔ח ָ
ָצא֣יָצָ א֣ ַיע ֲ֔קב֣מ ֵ֥א ְ
י֣אְ֣ך֣י ֤
וַיְ ֗ה ַ
ָדי
תּ֣מנְ חָ ֶ֖תי֣מיּ ֑
֣בּעי ֶנ֔יָך֣וְ לָ קַ ְח ָ ֵ֥
בראשית וישלח לג,י :וַיּ֣אמֶ ר֣ ַיע ֲ֗קב֣אַ ל-נָא֣אםָ ֨ -נא֣מָ ָצ֤אתי֣חן ְ
ֱֹלהים֣וַתּ ְר ָֽצני׃ ֣
ת֣פּנֵ֥י֣א ֶ֖
ן֣רא֣יתי֣פָ ֗ ֶניָך֣כּ ְר ֵ֛א ְ
כּ֣י֣עַ ל֞ -כּ ָ
יהם֣א֣ישׁ֣אֶ ל -אָ ח֑יו֣ ֣
ת֣וּפנ ֶ ֶ֖
ְ
ֲכים֣ ְבּכַ נְ פיהֶ ם֣עַל-הַ כַּ ֔פּ ֶר
ם֣ל ֗ ַמ ְעלָ ה֣סכ ֤
י֣כנ ֝ ַָפי ְ
שמות תצוה כה,כ :וְ הָ י֣וּ֣הַ ְכּ ֻרבים ֣֩פּ ְר ֨שׂ ְ
ֶ֖וּ֣פּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים׃ ֣
ֶ֨אל-הַ כַּ ֔פּ ֶרת֣י ְהי ְ
בענין עובי הכפורת  ...רב הונא אמר מהכא (ויקרא אח"מ טז,יד) עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת֣ק ְ֑דמָ ה (הזאה מדם הפר על עובי הכפרת הנקרא פני

הכפורת) ואין פנים (של אדם) פחות מטפח (ומכאן שגם עובי פני הכפורת טפח) ....אמר רב אחא בר יעקב (כי) רב הונא (למד גזירה
שוה) (וי' אח"מ טז,יד)֣ ְפּנֵ֥י֣(כפורת) (בר' תול' כז,ל)֣ ְפּנֶ֖י (יצחק אבינו)
ר ָֽצני (ודוחה) תפסת מרובה לא תפסת
ֱֹלהים֣וַתּ ְ ֣
ת֣פּנֵ֥י֣א ֶ֖
(הגמרא מציעה מקור אחר) ונילף מפנים של מעלה (בר' וישלח לג,י)֣כּ ְר ֵ֛א ְ
(גמרא חוזרת ומקשה) ונילף (ג"ש) מכרוב דכתיב (שמ' תצ' כה,כ) ֶ֨אל-הַ כַּ ֔פּ ֶרת י ְהיֶ֖וּ ְפּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים,
(מתרצת הגמרא) אמר רב אחא בר יעקב גמיר (קבלה בידם) שאין פני כרובים פחותין מטפח ורב הונא נמי מהכא גמיר (קבלה בידו
שמפני כרובים יש ללמוד הג"ש ,ולא מפני יצחק אבינו כמו שנאמר קודם(








ת֣ק ְדמָ ה  -מרכא טפחא אתנח,
(וי' אח"מ טז,יד) עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶר ֑
ֵ֥ת֣פּנֶ֖י֣י ְצ ָח֣ק֣אָ ב֑יו  -מרכא טפחא מונח אתנח
(בר' תול' כז,ל) מא ְ
ֱֹלהים֣וַתּ ְר ָֽצני  -תביר מרכא טפחא סלוק
ת֣פּנֵ֥י֣א ֶ֖
(בר' וישלח לג,י)֣כּ ְר ֵ֛א ְ
(שמ' תצ' כה,כ) ֶ֨אל-הַ כַּ ֔פּ ֶרת  -קדמא זקף-קטן במלה אחת או מלים במקף ,כעין מדה ל"א מל"ב מידות מוקדם והוא מאוחר בענין ,כאן
לומד מהמאוחר ( י ְהיֶ֖וּ  -טפחאְ ,פּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים  -מרכא סלוקֶ֨ ) ,אל-הַ כַּ ֔פּ ֶרת המקדימה אותם ודורש משיעור ְפּנֵ֥י֣הַ֣ ְכּ ֻר ָֽבים טפח
אל שיעור (וי' אח"מ טז,יד)֣ ְפּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת֣היינו עוביה – טפח.
בשלושה המקורות הראשונים לעיל מלת "פני" מוטעמת מרכא בתבנית טעמים מרכא טפחא – שתפקידה כעין יתור לרבות ,אפשר כי
כל המקראות האלה מכילים יתור המופנה לדרשה כלשהי
כּ ֻר ָֽבים – סלוק כמגביל .אפשר שהרבוי מטעם מרכא מאפשר למלת (שמ'
במקור הרביעי (שמ' תצ' כה,כ) ְפּנֵ֥י֣– מרכא בתפקיד רבוי֣,הַ ְ
תצ' כה,כ) ְפּנֵ֥י לפעול ביותר מתפקיד אחד .תפקיד אחד הוא לרבות ההגבלות הנלמדות מטעם סלוק שאחריו .תפקיד נוסף עשוי להיות
כעין ג"ש ללמוד מ(-שמ' תצ' כה ,כ) ְפּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים שבהלכה למשה מסיני או גמירי – קבלה ,גובהם טפח ,אל (שמ' תצ' כה,כ) ֶ֨אל-
הַ כַּ ֔פּ ֶרת֣וממנה אל (וי' אח"מ טז,יד)֣עַ לְ -פּנֵ֥י֣הַ כַּ ֶ֖פּ ֶרת֣ללמוד כי עובי הכפורת המכסה את ארון העדות – טפח .כך מסתיים הברור.

עורך ה[-מתיבתא] מעיר כך :רש"י ותוספות נקטו שבכל מקום בש"ס שכתוב "גמירי" היינו הלכה למשה מסיני כמבואר ב[-בבלי יומא
לב,א] ,אמר רב חסדא גמירי  ...וכתב רש"י ד"ה אמר רב חסדא דהיינו הלכה למשה מסיני ,וכן פירשו התוספות שם ,וכן כתב הכסף משנה
בדעת הרמב"ם (שחיטה פ"י הי"ב) .אולם הנצי"ב (בהקדמתו לשאילתות ,קדמת העמק א סק"ב) נקט בשיטת הרמב"ם שם במקום שפירשו
כן להדיא הוא הלכה למשה מסיני (או שכתוב "באמת אמרו") אבל במקום שנאמר בש"ס "גמירי" אינו הלכה למשה מסיני אלא שהוא דין
מקובל איש מפי איש עד אותו הדור שחידשו הלכה זו.
[בבלי סוכה ה,ב]  ...גובה סוכה עשרה טפחים לפחות הלכה למשה מסיני
הקשר בין תלישא-קטנה ובשמה כמנהג הספרדים תרסא ,ובין שיעורין חציצין ומחיצין.
ב -בבלי סוכה ה ב ,בבלי עירובין ד א ,נאמר דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני .ננסה
להראות מופעים פרטיים של שיעורין ,חציצין ומחיצין בעלי קשר לפסוקים המובאים ע"י הגמרא לפי סדר המאמר ולא כסדר הכתוב
בגמרא.
שיעורין – עיון במופע פרטי של תלישא-קטנה בהקשר לשיעורין ע"פ פסוק בעל קשר מסוים לפסוק שמובא ב[-בבלי סוכה ה,ב]
דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני – .שואלת הגמרא שיעורין דאורייתא נינהו! דכתיב

ן֣וּד ָ ָֽבשׁ׃ ,ואמר רב חנין :כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר.
ֵ֥ית֣שֶׁ֖מֶ ְ
ֶ
ן֣וּתאנָ ֶ֖ה֣וְ רמּ֑ וֹן֣אֶ ֶרץ-ז
ְ
֣וּשׂע ָ ֔רה֣וְ גֶ ֵ֥פֶ
(דברים עקב ח,ח) ֶא ֶ֤רץ֣חטָּ ה ְ
 ...אלמא דאורייתא נינהו - .ותסברא ,שיעורין מי כתיבי? אלא :הלכתא נינהו ,וקרא אסמכתא בעלמא הוא.

הגמרא שואלת האם השיעורין הם מהתורה והרי אינם כתובים .ועונה השיעורין עצמם הלכה למשה מסיני (הלמ"מ) והקרא הוא
אסמכתא בעלמא.
[בבלי סוכה ו,א] אומר כי שיעור שעורה הוא למדידת עצם אדם לטמא שעורה  -דתנן :עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ,ואינו מטמא

באהל.

הרמב"ם מביא 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 לבכורות פרק ח' משנה ז' כתב הרמב"ם שקבלה איש מפי

איש שהגרגר הוא משעורה ואינו יודע לו שום טעם.
[החזו"א בקונטרס השיעורים או"ח סימן ל"ט ס"ק ג'] כתב ,שהקב"ה מסר למשה ששיעור הפרוטה הוא על פי משקל שעורה בכסף
צרוף .ע"פ ספר [מידות ושיעורי תורה ,הרב פנחס חיים בניש הי"ו] דעת הרמב"ם מופיעה בגאונים וברי"ף.
מתוך העיון ב[ -בבלי קידושין ב] זכינו לגלות כי בקרא (בראשית ח"ש כג,טו) אֶ ֶרץ ֣֩אַ ְר ַ֨בּע֣מ ֹ֧את֣שֶׁ קֶ לֶ -כֵּ֛סֶ ף מלת אֶ ֶרץ ֣֩בטעם תלישא-קטנה
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

(תרסא) מרמזת על לימוד שיעור במלים שֶׁ קֶ לֶ -כֵּ֛סֶ ף ושיעור זה התגלה כקשר בין שקל-כסף ובין גרגר שעורה והמסתעף מכך .עיין במה
שכתבנו ב -בבלי קידושין ב ובקרא בראשית ח"ש כג,טו
 הערה היות והשעורה היא שיעור נפח קטן מכל הפירות ב  -דברים עקב ח ח  ,מכפלה של מספר גרגרי שעורה עשויה לבטא נפח כל
פרי מוזכר אבל לא מצאנו שהחכמים השתמשו ברעיון כזה.
מחיצות – עיון במופע פרטי של תלישא-קטנה בהקשר למחיצות ע"פ פסוק שמובא בבלי סוכה ה,ב

ֶ֖וּ֣פּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים׃!  -אמר רב אחא בר יעקב ,גמירי :אין ְפּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים פחותין
ונילף מכרוב ,דכתיב (שמ' תר' כה,כ) ֶ֨אל-הַ כַּ ֔פּ ֶרת֣י ְהי ְ
מטפח .וגו'

הגמרא מחפשת מקור לגובה מחיצה של עשר טפחים.
רבי מאיר מחשב לפי אמה של ששה טפחים ולכן גובה ארון הברית ע"פ פסוק מפורש הוא תשעה טפחים וטפח עשירי נלמד משיעור עובי
הכפורת שעל הארון שנקבע כטפח .לכן מחיצת סוכה (ועוד מחיצות) של עשר טפחים היא לא הלכה למשה מסיני.
רבי יהודה מחשב אמת בנין ששה טפחים ,אמת כלים חמשה טפחים ולכן גובה הארון והכפורת רק שמונה וחצי טפחים .לכן מחיצה של
עשר טפחים היא הלכה למשה מסיני ,כי אי אפשר ללמוד אותה מהכתוב.
לכולי עלמא טפח פני הכרובים הוא הלכה למשה מסיני ומלמד על גובה הכפורת מ(-שמ' תר' כה,כ) ְפּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים ע"י גזרה שוה של פני
הכפורת אל פני הכרבים .נדגיש שזה לא ההלכה למשה מסיני בענין גובה מחיצה של עשר טפחים ,אלא שזה נעזר בהלכה למשה מסיני
שפני הכרובים הם טפח.
תחילת פסוק זה (שמ' תר' כה,כ) וְ הָ י֣וּ֣הַ ְכּ ֻרבים ֣֩– מונח תלישא-קטנה מרמז ללמוד שיעור מתוכן הכתוב ,ומדרך דרשת הכתוב בגמרא
בים׃ .בלשון הגמרא נאמר גמירי כי אין
ֶ֖וּ֣פּנֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽ֣
מתברר שהתוכן ממנו לומדים שיעור הוא בתוכן המוטעם בתבנית מפסקת דיבור י ְהי ְ
גובה ְפּנ ֵ֥י֣הַ ְכּ ֻר ָֽבים׃ פחות מטפח .גמירי ע"פ רש"י ותוס' משמעו הלכה למשה מסיני וע"פ הנצי"ב בשיטת הרמב"ם זה קבלה איש מפי איש
עד אותו הדור בו התקבלה ההלכה הזאת.
טפח זה בצירוף לגובה ארון הברית מלמד על שיעור מחיצות שיהיה עשרה טפחים אבל רק לשיטת רבי מאיר ,שהארון היה באמת בנין של
ששה טפחים.
ים ֩ – מונח תרסא ,כעין שני טעמי תרסא ,מרמז לנדרש ב[-בבלי סוכה ה,ב]
(שמ' תר' כה,כ) וְ הָ י֣וּ֣הַ ְכּ ֻרב ֣
(א) תרסא בתפקיד שיעור ,מרמז לנדרש ב[-בבלי סוכה ה,ב] וכן ב[-עירובין] בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות הנדרש
מגודל טפח של פני הכרובים .וזאת אחת הדוגמאות בגמרא לקביעה שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.
ראה דרישה מורחבת במאמר א בספר התשע"א ,ראה [בבלי סוכה ה,ב] שבו פסוק זה מלמד שיעור גובה כפורת ומזה לגובה עשרה טפח
למחיצות סוכה הקטנה ביות ר ,ולגובה רשות אחרת (כגון רשות היחיד בתוך רשות הרבים) ,ולפי דרשתנו השילוב של התוכן והטעמים
מונח תרסא מלמדים לכל אלה.
(ב) תרסא בתפקיד שיעור גובה של עשרה טפחים בין קצות כנפי הכרובים למעלה ובין הכפורת שעליה עמדו הכרובים ,שהגמרא [בבלי
סוכה ה,ב] מסיקה ע"י השווא ה לגובה קצות כנפי הכרובים שעשה שלמה המלך בבית ראשון ושהם היו בשליש גובה הבית ,לכן גם במשכן
קצוות כנפי הכרובים היו בגובה שליש המשכן .המשכן גובהו  10אמה =  60טפח ,שליש מזה עשרים טפח ,והיות וקודם נדרש כי גובה
ארון וכפורת עשרה טפח ,לכן נותר עוד עשרה טפח לשליש גובה המשכן .וע"פ תבנית הטעמים המקור למעשה שלמה הוא כאן .יש להעיר
שיש דעה שקדש הקדשים גובהו  20עשרים אמה ולא שלושים ,ואז להסביר כי כרובי שלמה הם בשליש גובה הקדש ולא קדש הקדשים.
לפי הדעה של עשרים אמה ,הבית הראשון היה קצת פחות מאחד עשרה נפחי משכן ,ולכן שלמה הוסיף עשר מנורות ועשרה שולחנות.
רמז נחמד לגובה טפח של פני כרובים מצאנו בקרא (בראשית ח"ש כג טו) אֶ ֶרץ ֣֩אַ ְר ַ֨בּע֣מ ֹ֧את֣שֶׁ קֶ לֶ -כֵּ֛סֶ ף
המלים שֶׁ קֶ לֶ -כֵּ֛סֶ ף֣בכעין מידת גורעין ומוסיפין מתקבלות האותיות פשך קלס ,

פשך ע"פ [בבלי סוכה ה,ב] עשר אמות ארך הקרש .כמה הוי להו  -שיתין פושכי .במשכן עשר אמות אורך קרש וזה שוה
ששים פושכי היינו ששים טפחים .פשך לשון יחיד של פושכי.
קלס הוא שבח ,כגון שבח המלאכים וביניהם הכרובים לה' .אפשר כי לפנינו כתוב קלס מפי הכרובים שגובה פניהם טפח=פשך
בארמית .מקור אפשרי למסורת כי פני הכרובים גובהם טפח.
֣בּי ְשׂ ָר ֔אל֣י ְשׁבֶ֖ וּ֣בַּ סֻּ ָֽכּת׃ ֣
האֶ ז ְָרח ְ
ויקרא אמר כג,מב :בַּ סֻּ ֵ֥כּת֣תּ ְשׁבֶ֖ וּ֣שׁ ְב ַע ֣ת֣יָמ֑ים֣כָּ לָֽ ָ -
֣בּי ְשׂ ָר ֔אל – פשטא זקף-קטן ,לרבנן שתי סוכות כשרות לישב בם – שלו הפרטית ושאולה מחבירו .י ְשׁבֶ֖ וּ֣בַּ סֻּ ָֽכּת – טפחא
האֶ ז ְָרח ְ
כָּ לָֽ ָ -
סלוק ,ע"פ [סיפרא פרשת אמור פרשה יב] (י) י ְשׁבֶ֖ וּ֣בַּ סֻּ ָֽכּת .בסוכות של כל דבר ,.אפשר כי טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ,משנה מארבעה
מיני הלולב (דעת ר' יהודה) ל-סוכות של כל דבר אבל בַּ סֻּ ָֽכּת – סלוק מגביל לנאמר ב[-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:
מלת אזרח היא כנוי גם לאברהם אבינו .ומצאנו ב בפירוש [אור הבהיר על אור החיים] כי אזרח הוא יליד המקום .אברהם אבינו נולד מחוץ
לא"י אבל יצחק ויעקב הוא ישראל ,נולדו בא"י .מלת אזרח מכילה גי' של יצחק ( )208לימין וגי' יצחק ( )208לשמאל .אותיות אז"ר גי'
 208עולה יצח"ק ,אותיות ר"ח גי'  208עולה יצח"ק ,ולא כל זרע יצחק אלא רק אלו הכלולים ְבּי ְשׂ ָר ֔אל֣ .נמצא כי אזרח ירמז לנאמר

֣בּי ְשׂ ָר ֔אל֣י ְשׁבֶ֖ וּ֣בַּ סֻּ ָֽכּת כל מאן דאיהו משרשא וגזעא קדישא דישראל ישבו בסכות
האֶ ז ְָרח ְ
[זוהר ויקרא דף קג/א] (וי' אמר כג,מב) כָּ לָֽ ָ -
֣בּי ְשׂ ָר ֔אל – פשטא זקף-קטן ירמז ליוצאי שני האבות יצחק וישראל
האֶ ז ְָרח ְ
תחות צלא דמהימנותא ,אפשר כי בפנימיות התורה כָּ לָֽ ָ -
ילידי א"י ועליהם נוספים הגרים ,והעבדים.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.22

דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התש"פ – התשפ"א)

דברים וזאת הברכה לד,אַ :ו ֨ ַיּעַ ל֣מ ֝שֶׁ ה֣מעַ ְר ֤בת֣מוֹאָ ב֣אֶ לַ -ה֣ר֣נְ ֔בוֹ֣ר֚אשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֔ה֣א ֲֶשֶׁ֖ר֣עַלְ -פּנ ֣י֣יְ רח֑ וֹ ֣
֣ ַויּ ְַר ֨אהוּ֣הֹ֧ '֣אֶ ת-כָּ ל-הָ ָא ֵֶ֛רץ֣אֶ ת-הַ ֣גּ ְלעָ ֶ֖ד֣עַדָֽ ָ -דּן׃ ֣
ַו ֨ ַיּעַ ל֣מ ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא מעַ ְר ֤בת֣מוֹאָ ב֣אֶ לַ -ה֣ר֣נְ ֔בוֹ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ר֚אשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֔ה – מונח זקף-קטן

[אברבנאל פירוש על התורה דב' האזינו לב,מח]

 ...וכדי שידע כי קרוב יום מותו צוהו שיעלה אל ראש הר נבו לא למות מיד כי לכן לא אמר ומות שם אבל תהיה העליה שמה
בהתמדה פעמים רבות כי שיראה משם את הארץ כי לא תהיה הראיה (רק) ביום המיתה כי אם פעמים רבות בימים רבים שיעלה שמה
תדיר יראה את הארץ... .
ושם נאמר ויעש כאשר צוה ה' רוצה לומר שהיה עולה בכל יום אל הר נבו ורואה את הארץ ומעיין בה וכן שלקח יהושע מיד
והעמידהו לפני אלעזר ולפני כל העדה וסמך ידיו עליו והיה מצוה אותו בעניני ההנהגה בכל יום כדי שיהיה מלומד בכך .וגו'

ענין חזרת העליה על הר נבו ע"י משה מרומז בקרא (דב' זאת לד,א) אֶ לַ -ה֣ר֣נְ ֔בוֹ֣ר֚אשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֔ה – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין
דבר החוזר וקורה .שמשה עלה פעמים רבות על הר נבו עד העליה האחרונה שבה נאמר לו עלה ומות.
ֲשר על-פ ְֵׁנ֣י י ְֵׁר ֑חֹו
 .1דברים האזינו לב,מטֲ :ע ֵ֡לה אל-הר ָׁה ֲעב ִָּׁ֨רים ה ֝זה הר-נ ְׁ֗בֹו אֲשר בְׁא֣רץ מֹו ָׁ֔אב א ֖
ש ָׁר ֵא֖ל ל ֲא ֻח ָׁז ֽה׃
ּוראֵה את֣ -ארץ כ ְׁ֔נען א ֲ֨שר ֲא ִּנ֥י נתֵ ֛ן ִּלבְׁנֵ ֥י י ִּ ְׁ
ְׁ

[בבלי בבא בתרא נה,ב] מאי חצובא? אמר רב יהודה אמר רב :שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ .ואמר רב יהודה אמר רב :לא
מנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולין .אמר רב יהודה אמר שמואל :כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה  -חייב במעשר.
לאפ וקי מאי? לאפוקי קיני ,קניזי ,וקדמוני .תניא ,רבי מאיר אומר :נפתוחא ,ערבאה ,ושלמאה; רבי יהודה אומר :הר שעיר ,עמון,
ומואב; רבי שמעון אומר :ערדיסקיס ,אסיא ,ואספמיא.
[רשב"ם ב"ב נו,א] כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה  -בשעת מיתתו כדכתיב (דב' וזה"ב לד,א) ַויּ ְַרא֣֨הוּ֣הֹ֧֣'֣אֶ ת־כָּ ל־הָ ָא ֵֶ֛רץ֣

ד־דּן :טט :ע"פ תוס' מה שטהר סיחון ועוג ממואב ועמון וכבש משה ויהושע נקרא עבר הירדן השייך לאחת משלוש ארצות למעשר
ָ ָֽ
אֶ ת־הַ גּ ְלעָ ֶ֖ד֣עַ
וחייב במעשר .השאר נשאר עד לביאת המשיח.

חייב במעשר  -דהם הם ז' עממים הכתובים בכל מקום אבל קיני קניזי וקדמוני שנתנו לאברהם אבינו בין הבתרים לא יתחייבו במעשר
לעתיד לבא כשיחזירם לנו לעתיד כדאמר בב"ר אי נמי אם כבשו ישראל מהם אחרי מות יהושע כולן פטורין מן המעשר דכתיב התם
(דב' וזה"ב לד,ד) ז֤את֣הָ אָ ֶר ֣ץ֣א ֲֶשׁ ֣ר֣ ֠נ ְשׁבַּ ְעתּי ז֤את֣למעוטי הני שנתוספו לאברהם על השבועה כן נראה בעיני ואף על גב דרפאים נמי
כתיב באברהם לא ממעטינן ליה דהיינו חוי דלא כתיב התם ומצינו שכבשם משה דכתיב (דב'ג,יג) הַ הֵ֥ וּא֣יקָּ ֶ֖רא֣ ֶא ֵֶ֥רץ֣ ְרפָ ָֽאים :כלומר
היינו רפאים שניתן לאברהם בין הבתרים.
תניא ר"מ אומר כו'  -כולהו הני תנאי בפירוש דקיני קניזי וקדמוני פליגי.
ץ בתפקיד מחיצה ילמד
(דב' זאת לד,א) א ֲֶשׁ֣ר֣ ֠נ ְשׁבַּ ְעתּי – מונח תלשא ,כעין שני טעמי תלשא ,אחד מהם בלימוד אלפניו אל ז֤את֣הָ אָ ֶר ֣
אל גבולות הארץ הנמנים בפסוקים א – ד לענין תרו"מ

ביחס לקטע גמרא הבא :אמר רב יהודה אמר שמואל :כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה  -חייב במעשר .לאפוקי מאי? לאפוקי
קיני ,קניזי ,וקדמוני.

מוצע לומר כי הפסוק הבא מכיל תבנית טעמים העשויה ללמד על המעטת ארצות מתרו"מ.
ד־דּן – ארבעה מקפים אפשר שכל אחד מלמד על רב-מצב המקום לגבי
ָ ָֽ
(דב' וזה"ב לד,א) ַויּ ְַר ֨אהוּ֣ הֹ֧ '֣אֶ ת־כָּ ל־הָ ָא ֵֶ֛רץ֣אֶ ת־הַ גּ ְלעָ ֶ֖ד֣עַ
תרו"מ (א) עד המקום ועד בכלל חייב (ב) מעבר למקום פטור
ד־דּן - :דרגא תביר טפחא מלמד על כעין קב' פרטים שעל כל אחד חלה
ָ ָֽ
לעָ ֶ֖ד֣עַ
(דב' וזה"ב לד,א) ַויּ ְַר ֨אהוּ֣ הֹ֧ '֣אֶ ת־כָּ ל־֣הָ ָא ֵֶ֛רץ֣אֶ ת־הַ גּ ְ
אותה הלכה כאן הארץ המחויבת בתרו"מ .תכונה דומה נמצאת גם באחד משמונה? הפסוקים "ארץ זבת חלב ודבש" – תביר מרכא
טפחא אתנח או סלוק.
בעל הטורים (ד) הֶ ְראית֣יָך .מלא יו"ד .כי יו"ד פסוקים בתורה שכתוב בהם אשר נשבע להם להביאם לארץ (בראשית כו ג ,שמות לג
א ,במדבר יד כג ,לב יא ,דברים א לה ,י יא ,לא כ ,שם כא ,שם כג ,לד ד) .והראהו יו"ד קדושות שבא"י (כלים פ"א מ"ו):
֣ר֣נ ְשׁבַּ ְעתּי – מונח תלשא ,כעין שני תלשא ,ולתלשא יש אפשרות לדרשה אלפניה ולאחריה ,סה"כ עשויות להיות לפחות ארבע
א ֲֶשׁ ֠
דרשות מתפקידי תלשא (כגון שיעורין ,חציצין ,מחיצין ,עקירה).
דרשה א בתפקיד שיעור עשויה להיות והראהו יו"ד קדושות שבא"י (כלים פ"א מ"ו).
דרשה ב בתפקיד מחיצה לחובת מעשרות עם סיום הכיבוש והנחלה ולעתיד לבוא
ע"פ [בבלי בבא בתרא נו,א] על מה שמשה רבנו הסתכל נקבע למעשרות .ע"פ גמרא זאת אפשר כי  ...ו ַ֨יּאמֶ ר֣ה֣֝'֣ -קדמא ואזלא ,מרמז כי
ליו – רביע ,לארבע רוחות השמים ב (-דב' וזה"ב
מהקרא יש ללמוד כעין כלל מלמד שהארץ שה' הראה למשה רבנו כנאמר (דב' וזה"ב לד,ד) א ֗ ָ
֣ר֣נ ְשׁבַּ ְעתּי֣ -מהפך פשטא מונח תלישא-גדולה (תבנית נדירה ואולי אפילו יחידה בתורה) ,הוציא הכתוב מפשוטו כי
לד,א) ז֤את֣הָ אָ ֶרץ֣א ֲֶשׁ ֠
ה' נשבע ְלאַ ְברָ֣ ֨ ָהם – קדמא ,בתפקיד מהתחלה ,לתת לו ארץ עשרה עמים ושלושה מהם בעבר הירדן המזרחי וקבע (תלישא-גדולה
בתפקיד תלישה ובתפקיד מחיצה) למעשרות רק הנמצא במחיצות עבר הירדן המערבי וכיבוש משה ויהושע (חבלי ארץ אשר טוהרו
לישראל ע"י כיבוש סיחון ועוג מלכי האמורי מידי עמון ומואב לפני שנכבשו ע"י ישראל ממלכי האמורי) ,ורק לעתיד לבוא יתרחבו
ם֣לי ְצ ָח֤ק֣וָּֽ ְל ַיעֲקב֣ ,היינו בעבר הירדן המזרחי את שאר ארץ הקיני הקניזי
הגבולות למעשרות לכלול כל מה שה' נשבע ְלאַ ְב ָר ֨ ָה ְ
והקדמוני בהם ישבו מואב ועמון ואדום .אבל [רשב"ם ב"ב נו,א] מפרש שגם לעתיד לבוא לא יכללו לתרו"מ.
ִּיחן מֽלְך֠ -חשְׁבֹון – מונח תלישא-גדולה ,כקביעת מחיצה לטהר המקום לכיבוש ישראל ו ְׁ֨עֹוג – קדמא,
אפשר כי גם (דב' תבוא כט,ו) וי ֵ ֵ֣צא ס ֣
מורה על מה שטוהר קודם ע"י סיחון ועוג ממואב ועמון שהם ארצות הקיני הקניזי והקדמוני  ,אבל למעשרות ומעשר שני ומעשר עני רק
לעתיד לבוא.
ר֣לז ְַרעֲָךֶ֖ ֣אֶ ְתּנֶ ָֽ֑֖נָּה֣ ֣
אמ ְ
ם֣לי ְצ ָח֤ק֣וָּֽ ְל ַיעֲקב֣ל ֔
י֣לאַ ְב ָר ֨ ָה ְ
֣ר֣נ ְשׁבַּ ְעתּ ְ
ליו֣ז֤את֣הָ אָ ֶרץ֣א ֲֶשׁ ֠
ר֣ה'֣ א ֗ ָ
֣֝
דברים האזינו לד,ד – ה[֣ :ד]֣ו ַ֨יּאמֶ
ץ֣מוֹאֶ֖ב֣עַ לֵ֥ -פּי֣הָֽ֣'׃ ֣
ָ
ת֣שָׁ ם֣מ ֶשֹׁ֧ה֣עֶ בֶ ד-הֵ֛֣'֣ ְבּ ֶא ֵֶ֥ר
ה֣לא֣תַ ע ֲָֽבר׃֣֣֣֣֣[ה]֣ ַו ֨ ָיּמָ֣ ֝
ֵ֥
֣יָך֣בעי ֶנ֔יָך֣וְ ָשֶׁ֖מָּ
ְ
֣הֶ ְראית
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

תן֣ל ְבנ ֵ֥י֣י ְשׂ ָר ָֽאל׃֣פ ֣
֣לא֣תָ ֔בוֹא֣אֶ ל-הָ ָ֕א ֶרץ֣אֲשֶׁ ר-אֲנֵ֥י֣נ ֶ֖
ראה דברים האזינו לב,נבֵ֥ ֣ :כּי֣מנֶּ ֶַֽ֖גֶד֣תּ ְר ֶא ֣ה֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ֣֣֣֣֣֣֣֣֣וְ שָׁ מָּ ה ֣
אֶ ל-הָ ָ֕א ֶרץ֣אֲשֶׁ ר-אֲנֵ֥י֣נ ֶ֖תן֣ -סופי תיבות לרצ(ו)ני  ,הוא אשר פירש רש"י ב[-בראשית א,א] ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו
֣לא֣תָ ֔בוֹא אבל תבוא אל ארץ-ישראל
טט  -אל ארץ-ישראל התחתונה ֵ֥כּי֣מנֶּ ֶַֽ֖גֶד֣תּ ְר ֶא ֣ה֣אֶ ת-הָ ָא ֶ֑רץ֣(ישראל התחתונה)֣וְ שָׁ מָּ ה ֣
ה֣לא֣תַ ע ֲָֽבר ופירש
ֵ֥
֣יָך֣בעי ֶנ֔יָך֣וְ ָשֶׁ֖מָּ
ְ
העליונה ומשם כאמור ב(-דב' וזה"ב לד,א) ַויּ ְַר ֨אהוּ֣הֹ֧֣'֣אֶ ת־כָּ ל־הָ ָא ֵֶ֛רץ וגו' וב( -לד,ד) הֶ ְראית

[אור החיים]  ...ומשה לפי שנאסף אל השכינה הנה מקומו בקודש במקום שהוא שם .וזהו שיעור הכתוב ושמה לא תצטרך לעבור
ת֣שָׁ ם֣פירש שם לבד הוא שמת אבל הוא חי במקום אחר קדוש ועליון על פי ה'.
אל מקומך וגו' (לד,ה) ַו ֨ ָיּמָ ֝
אפשר שהמקום העליון הוא כנלמד ב[-זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי דף רמ עמוד א פירוש הסולם] :שעג) ת"ח כד אוקים וכו'
בוא וראה ,כשהקים משה את המשכן ,הוקם משכן אחר עמו ,דהיינו המלכות .ומשכן העליון ,שהוא בינה ,מקים ותומך הכל ,משום
שמשכן העליון ,הוא סתום וגנוז למעלה למעלה  .ומשכן אחר שהוא המלכות ,הוקם על המשכן שלמטה ,שעשה משה ,ועומד עליו
בכח משכן ההוא העליון על הכל ,שהוא בינה .וכמו שהוקם המשכן שלמטה בידי משה ,אף כך למעלה ,דהיינו המלכות ,הוקם על ידי
כּן ,אֶ ת הוא בדיוק (טט  -ר"ת אֶ ת-
ההוא  ,שהוא מדרגת משה ,דהיינו ז"א .מאין לנו .כי כתוב( ,שמות פקודי מ,יח) ַו ֨ ָיּקֶ ם֣מ ֝שֶׁ ה֣אֶ ת-הַ מּ ְשׁ ֗ ָ
הַ מּ ְשׁ ֗ ָכּן֣וַיּתּ֣ן אֶ ת – ר"ת א' ה' ו' ועוד ה' ו' א'  ,פעמיים שם מיוחד הו"א הו"א ,אפשר רמז לז"א)  ,שהוא להראות ששני משכנות נתקנו
בסוד משה .שהם המשכן שלמטה ,והמשכן שלמעל ה שהוא המלכות ,שנתקן ג"כ ע"י מדרגת משה שהוא ז"א.
ְֶ֖ך֣שׁ ֣עַ ר֣הֶ חָ צ ֑ר
זְבּחַ ֣וַיּ ֕תּן֣אֶ ת-מָ ַס ַ
ועוד לומדים מענין הקמת המשכן ע"י משה (שמות פקודי מ,לג) וַיָּ ָֽ֣֖קֶ ם֣אֶ ת-הֶ חָ ֗צר֣סָ ביב֣לַ מּ ְשׁ ָכּ ֣ן֣וְ לַ מּ ֔
זְבּחַ ֣וַיּ ֕תּן – זקף-קטן זקף-גדול ,גי' שמות הטעמים עולה יסו"ד מלכו"ת עולה תקע"ו ,יסו"ד מיצג את ז"א ,גי'
וגו' (שמות פקודי מ,לג) וְ לַ מּ ֔

המלים המוטעמות עולה תקנ"ט עולה (אוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל) מבש"ר טו"ב וההפרש מתקע"ו עולה טו"ב עולה שם אהו"ה
ר"ת (בר' א,א) אֵ ֥ת הש ָׁ֖מי ִּם וְׁאֵ ֥ת הָׁאָׁ ֽרץ ,שם הקישור של שמים וארץ ,שם הדעת ,הספירה המקשרת בין ג' ראשונות חב"ד ובין ז"א.
ויש מפרשים שראיה זאת של משה רבנו ממשיכה כל הזמן ומגינה על עם ישראל .אפשר שה(-דב' הא' לב,נב) תָ ֔בוֹא֣אֶ ל-הָ ָ֕א ֶרץ֣ -זקף-
קטן זקף-גדול הוא ענין שחוזר וקורה והיינו משה רבנו חי ,משקיף ומליץ יושר על עם ישראל.
י֣ה'׃ ֣
ץ֣מוֹאֶ֖ב֣עַ לֵ֥ -פּ ָֽ
ָ
'֣בּ ֶא ֵֶ֥ר
ת֣שָׁ ם֣מ ֶשֹׁ֧ה֣עֶבֶ ד-הֵ֛ ְ
דברים וזאת הברכה לד,הַ :ו ֨ ָיּמָ ֝
י֣ה' – מרכא סלוק
ץ֣מוֹאֶ֖ב֣ -דרגא תביר מרכא טפחא עַלֵ֥ -פּ ָֽ
ָ
'֣בּ ֶ ֵ֥א ֶר
ת֣שָׁ ם֣ -קדמא ואזלא מ ֶשֹׁ֧ה֣עֶבֶ ד-הֵ֛ ְ
(לד,ה) ַו ֨ ָיּמָ ֝
[ספרי] עליה היא (לו) ולא ירידה ... .מלמד שהראהו א"י מיושבת על שלותה וחזר והראהו מציקים לה
ץ֣מוֹאֶ֖ב  -דרגא תביר בדרך דרש [דעת זקנים מבעלי התוספות]  ...מיד ירד הקב"ה בכבודו ושלשה
ָ
'֣בּ ֶא ֵֶ֥ר
טט (לד,ה) מ ֶשֹׁ֧ה֣עֶבֶ ד-הֵ֛ ְ

מלאכים עמו  ...אמר לו הקב"ה תכף רגליך זה לזה וכן עשה .אמר לו השכב עפעפי עיניך זו על גב זו וכן עשה מיד קרא לנשמתו של
משה ואמר לה בתי ק"כ שנה קצבתי אותך להיות בגופו של משה צאי ואל תאחרי שהגיע קצך לצאת .מיד השיבה להקב"ה יודעת אני
י֣ה' ([ספרי] כך כשהמקום נוטל נשמתן של צדיקים
וגו'  ...הניחני במקומי .כיון שראה (הקב"ה) כך נשקו ונטל נשמתו בנשיקה עַלֵ֥ -פּ ָֽ
נוטלה בנחת רוח וגו') באותה שעה בכה הקב"ה עליו וגו'.
ת֣שָׁ ם֣מ ֶשֹׁ֧ה אלא עד כאן כתב משה ומכאן
ת֣שָׁ ם֣מ ֶשֹׁ֧ה( .בבא בתרא טו וש"נ?) אפשר שמת משה וכתיב ַו ֨ ָיּמָ ֝
[ספרי] [רש"י] (לד,ה) ַו ֨ ָיּמָ ֝
ואילך כתב יהושע( .רבי מאיר אומר הרי הוא אומר ויכתוב משה את התורה הזאת אפשר שנתן משה את התורה (דר"י ואמרי לה ר'
נחמיה .א"ל רבי שמעון  ) ...כשהיא חסרה אפילו אות אחת? אלא מלמד שהיה משה כותב (בדמע) מה שאמר לו הקב"ה .וגו'
י֣ה' .כי הוא אמר לו עלה ומות וכן נכתב על אהרן על פי ה' וכו'
[ראב"ע] עַ לֵ֥ -פּ ָֽ
* טט  -פסוק (דב' זאת לד,א) ַו ֨ ַיּעַ ל֣מ ֝שֶׁ ה֣מעַ ְר ֤בת֣מוֹאָ ב֣אֶ לַ -ה֣ר֣נְ ב֔ וֹ֣ר֚אשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֔ה֣בעל תבנית כעין כלל ופרט והפרט בעל חזרה
(פעמיים זקף-קטן בן שני קיסרים) .דבר המתואם עם מאמר [ספרי] עליה היא (לו) ולא ירידה ... .מלמד שהראהו א"י מיושבת על
שלותה וחזר והראהו מציקים לה
* טט וכך על כל פרט ופרט שבפסוקים א – ג .יש מקום לברר [ספרי] ב(-דב' וזה"ב לד,א) לעומת [ספרי] (דב' וזה"ב לד,ה) וכן הגמרא.
* אם משה כתב בדמע רק שמונה פסוקים אחרונים בספר דברים אז ארבע הפסוקים (דב' וזה"ב לד,א – ד) היה עליו לכתב או ברוח הקדש
קודם לעליתו להר נבו או שעלה ראה ירד כתב ארבעה פסוקים אלו ,כתב שמונה הפסוקים הבאים בדמע ושוב עלה.
* תבנית הטעמים מעַ ְר ֤בת֣מוֹאָ ב֣אֶ לַ -ה֣ר֣נְ ב֔ וֹ  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן ר֚אשׁ֣הַ פּ ְס ָגּ֔ה  -מונח זקף-קטן
* פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,משרה אפשרות א' של עליה להר נבו ראיה ירידה ועליה
* אפשרות ב' שתתאים ל -ספרי (לד,ה) עליה היא לו ולא ירידה ולפירוש ראב"ע עלה ומות .משה רבנו כתב ברוח הקדש את (לד,א – ד)
ואת (לד,ה – יב) בדמע (היינו מעורבב) ויהושע חזר וסידר את (לד,ה – יב) כעין דבר החוזר וקורה שזה אחד מתפקידי פעמיים זקף-קטן בין
שני קיסרים)
י֣ה' – מרכא סלוק ,משה כתב
וֹאֶ֖ב֣– דרגא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל עַלֵ֥ -פּ ָֽ
'֣בּ ֶא ֵֶ֥רץ֣מ ָ
* מ ֶשֹׁ֧ה֣עֶבֶ ד-הֵ֛ ְ
פסוקים לד,א-ד על-פי ה' ברוח הקדש ,והפסוקים לד,ה-יב על-פי ברוח הקודש ובדמע.
ָדע֣אישׁ֣אֶ תְ -ק ֻב ָ֣ר ֔תוֹ֣עַ ֶ֖ד֣הַ יֵּ֥וֹם֣הַ זֶּ ָֽה׃ ֣
֣ית֣פּע֑ וֹר֣וְ לא-י ַ ֵ֥
ְ
ץ֣מוֹאב֣מֶ֖ וּל֣בּ
ָ֔
֣בּ ֶא ֶ֣ר
דברים זאת הברכה לד,ו :וַיּ ְק ֨בּר֣את֤ וֹ֣בַ גַּי ְ
וַיּ ְק ֨בּר – קדמא ,במשמע בימי בראשית ,בערב שבת בראשית ברא יחידו של עולם מקום קבורתו של משה .פרקי אבות פ"ה,מ"ח (או מ"ו

או מ"ה) עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב
והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה:
[בעל הטורים (ו)] וַיּ ְק ֨בּר֣את֤ וֹ֣בַ גַּ֣י .בגי כתיב חסר אל"ף .ש-לא-י ַ ֵָ֥דע֣אישׁ֣אֶ תְ -ק ֻב ָ֣ר ֔תוֹ ואפילו משה רבינו ע"ה לא ידע (סוטה יד א)
אלא יחידו של עולם ברוך הוא וברוך שמו וברוך זכרו[ .אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עשר גליות עמוד  ] 439הלך משם אל ארץ
מואב למצוא קברו של משה ראש לכל הנביאים ,וצוה לחפור שם ,והיו רואים מקום קברו למטה ירדו והיו רואים מקומו למעלה מהם,
מיד חלקו לשני חלקים וח פרו חציים למעלה וחציים למטה ,אלו שהיו חופרים למעלה היו אומרים למטה תמצא אותו ,ואלו שלמטה
וְ לא-י ַ ֵָ֥דע – מקף כרב-מצב (א) ידיעת המקום ע"י הבורא (ב) אי ידיעת המקום ע"י
היו אומרים למעלה תמצא אותו ,עד שיגעו ומתו.
ישׁ – מרכא (מאריך) פשטא ,מקום הקבורה הנראה לאנשים מאריך – משתנה
ָדע֣א ֣
וְ לא-י ַ ֵ֥
איש
אֶ תְ -ק ֻב ָ֣ר ֔תוֹ  -מקף כרב-מצב של מקום קברו של משה רבנו( .א) מקום דמיוני (ב) מקום אמיתי.
אֶ תְ -ק ֻב ָ֣ר ֔תוֹ  -מונח זקף-קטן במלה אחת ,כעין ריבה וריבה את הכל ,שכל ראיה של מקום קברו של משה היתה דמיונית כנאמר במדרש
עשר גלויות.
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ב"ה טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא והתורה שבעל -פה ,התשס"א – התשפ"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

6.23

דברים וזאת הברכה לג,א – שבת חול המועד (התשפ"א – התשפ"ב)

לָך֣י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך֣ :
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶ
ֶ֖יו֣בּי ֶָדָ֑ך֣וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
ל־קד ָשׁ ְ
ְ
דברים וזאת הברכה לג,ג ֣:אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים֣כָּ

[מדרש תנאים (=מת"נ)] (דב' וזה"ב לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים֣מלמד שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל יתר מכל אומות
ָׁאתם
ל־קד ָשׁ ְ
ְ
כָּ
ֶ֖יו֣בּי ֶָדָ֑ך֣ אלו פרנסיהן של ישראל שהן נותנין נפשם על ישראל כגון שנ' במשה (שמ' תשא לב לב) וְׁע ָׁ ֖תה אִּם־תִּ ָׁ ֣שּׂא חט ָׁ ֑
ֲשר כָׁתָׁ ֽבְׁתָׁ  :אמ' משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים אם אין את מוחל לעונותיהן של ישראל מחוק
ְׁוא ֕
ִּם־אי ִּן מ ֵ ְׁ֣חנִּי ָׁ֔נא מִּ ֽ ִּּספ ְְׁׁרָך֖ א ֥
ִּּספר ח ִּי֑ים ו ְִּׁע֥ם ֝צדִּ י ִּ֗קים ַאל־יִּכ ֵָׁתֽבּו :וכגון שנ' בדוד (דהי"א
שמי מִּ ֽ ִּּספ ְְׁׁרָך֖ ֲא ֥שר כ ָׁ ֽ
ָׁת ְׁב ָׁת ספר כתוב לצדיקים לעתיד לבוא שנ' (תה' סט כט) ָ֭ י ִּ ָׁמחּֽו מ ֵ ֣
העולם( :לג,ג)

ָאמ ְׁרתִּי ִּל ְׁמנֹ֣ות ָׁב ָׁ֗עם ו ֲאנִּי־ה֤ ּוא אֲשר־ ָׁח ָׁטאתִּי ְׁוה ֵ ָׁ֣רע הֲרֵ ֔עֹותִּ י:
כא יז) הֲֹלא ֲא ִּ֨ני ַּ֜
ִּם־אי ִּן מ ֵ ְׁ֣חנִּי ָׁ֔נא .
ָׁאתם ְׁוא ֕
(שמ' תשא לב לב) וְׁע ָׁ ֖תה אִּם־תִּ ָׁ ֣שּׂא חט ָׁ ֑
ם־אי ִּן מ ֵ ְׁ֣חנִּי ָׁ֔נא – זקף-גדול מונח זקף-קטן אחד מכ|ג
ע"פ הרב בן-ציון אבא שאול זצ"ל המלה וְׁע ָׁ ֖תה – מרמזת לעשיית תשובה ,וְׁ ִּא ֕
מופעים של תבנית ז"ג  ...ז"ק בתורה המרמזת לנפילה גדולה המצריכה התערבות עליונה כדי לעורר את הלמטה .ע"פ הסקה ממאמר
רבי שמעון [תקוני זהר,נספח ע' קלט ,דף קמג ,א לליל כל נדרי] משה רבנו ניסה לתקן בהדרגה בשלוש קבוצות של מידות וספירות
ִּם־אי ִּן בטעם זקף-גדול) והגיע עד לכתר דאצילות (ישיבה דלעילא) וביקש שיומתקו הגבורות בזכותו של
דאצילות (המרומזות בְׁ -וא ֕
משה – הנקרא רעיא מהימנא (הרועה הנאמן) שלא זז משכינא בכל אתר ועשה שלום (איחוד) בין קודשא בריך הוא ושכינתה .ובקשתו
מה' לעבור ממידת גבורה (ששרשה כאן בספירת בינה והיא לא נענית בגלל מעשה העגל) למידת רחמים ,להערות רוח תשובה בישראל
מלמעלה ללמטה ללא התעוררות מלמטה שיהיו ראויים לרחמים.

(המשך מת"נ) ד"א (לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים֣מלמד שחלק הקדוש ברוך הוא כבוד לישראל יתר מכל אומות העולם דתנינן תמן שור של
ישראל שנגח שורו שלנכרי פטור ושל נכרי שנגח שורו של ישראל חייב :בת ישראל לא תילד את הנכרית אבל נכרית מילדת בת
ישראל :בת ישראל לא תניק בנה של נכרית אבל נכרית מניקה בנה של ישראלית ברשותה :גזילו של ישראל אסור [וגזלו של גוי מותר
אבידתו של ישראל אסורה] ואבידתו שלגוי מותרת :אמרו מעשה ששילחה מלכות שני אסטרוגולין אמרו להן לכו ולמדו תורתן של
יהודים ובואו והודיעונו מה כתוב בה הלכו להן אצל רבן גמליאל לאושא ולמדו ממנו מדרש הלכות ואגדות הגיע זמנן ליפטר אמ' לו
רבינו כל תורתכם נאה ומשובחת היא חוץ מדבר הזה שאתם אומ' שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור ושל נכרי שנגח שורו של
ישראל חייב :בת ישראל לא תילד את הנכרית אבל נכרית מילדת את בת ישראל :בת ישראל לא תניק בנה של נכרית אבל נכרית מניקה
בנה של ישראלית ברשותה :גזילו של ישראל אסור ואבדתו [שלגוי] מות רת :הדבר הזה אין אנו מודיעין למלכות באותה השעה עמד
רבן גמליאל ונתפלל עליהן ובקשו דבר ממה שהיה בידם ולא מצאו (שכחו מה שלמדו):
(דב' וזה"ב לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים – יתיב במקום פשטא במלה בת הברה אחת ,בתפקיד דווקא כך ,כהולך ומפרט ב[-מת"נ] חב֣ב – מונח
בתפקיד רבוי דרשות בטעם מלת עַ ֔מּים זקף-קטן בתפקיד של שני דברים בכל דרשה ,שור ישראל שנגח שור נכרי פטור ולהפך ,בת
ישראל לא תילד נכרית ולהיפך ,בת ישראל לא תניק בן נכרית ולהיפך ,גזל ישראלי ע"י נכרי אסור ,גזל גוי ע"י ישראלי מותר אבל
[שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן קיד] אנן קי"ל גזל גוי אסור וכן פסק [רמב"ם גנבה פ"א,ה"א] כמו שהוכיח חכם צבי
סי' כ"ו  ,אבידת גוי מותרת ולהיפך.

ֶ֖יו֣בּי ֶָדָ֑ך אלו גדוליהן שלישראל שהן ממשכנין נפשם על ישראל כגון שנ' ב(-יחזקאל ד,ד  -ו ע"ש) וְׁא ָׁ ֤תה
(המשך מת"נ) (לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָשׁ ְ
ֲשר תִּ שְׁכ֣ב ָׁע ָׁ֔ליו ִּת ָׁ ֖שּׂא את־עֲֹונָׁ ֽם( :יחזקאל ד,ה) שְֹׁלש־מ ֵ֥אֹות ְׁו ִּתש ִּ ְׁ֖עים י֑ ֹום
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֣
ְׁת את־ ֲֹו֥
שּׂמָׁא ִּ֔לי וְׁשמ ָׁ ֛
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣אפלו אנוסים
ש ָׁנ֛ה יֹ֥ום לש ָָׁׁנ֖ה( :לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
ַארב ִּ ָׁ֣עים י֔ ֹום י֧ ֹום ל ָׁ
ְׁהּודה ְׁ
ְׁונ ָׁ ָׁ֖שא ָׁת עֲֹו֥ ן בֵ ֽית־יִּש ְָׁׁראֵ ֽל( :יחזקאל ד,ו) ְׁונָׁ ָׁ ֖שאתָׁ את־עֲֹו֣ ן בֵית־י ָׁ֑
ֲשה ְׁונִּשְׁמָׁ ֽע:
ובזוזים( :לג,ג) י ָ ֶ֖
שּׂא֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שקיבלו עליהן את כל דברי תורה ואמ' (שמ' מש' כד ז) ֛כל ֲאשר־דִּ ב֥ר ה֖ ' נע ֥
ֶ֖יו֣בּי ֶָדָ֑ך
ד"א (לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים֣ מלמד שלא כחיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל חיבב את אומות העולם( :לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָשׁ ְ

ְׁרּורה׀ ִּבצ ְׁ֣רֹור
אלו נשמתן שלצדיקים שהן צרורות אצלו במרום שכן אביגיל אומ' לדוד ברוח הקדש (שמו"א כה,כט) וְׁ ֽ ָׁהי ְׁתָׁה ֨נפש אֲד ִַּּ֜ני צ ָׁ ֣
הח ִּ֗יים יכול אף של רשעים כן ת"ל (שמו"א כה,כט) ְׁו ֵ֨את נ֤פש אי ְׁביָך י ְׁקל ְׁ֔ענ ָׁה ב ְׁ֖תֹוְך כ֥ף הקָׁ ֽלע :מלמד שהוא מוסרן למלאכי שרת והן מצערין
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣אפלו נרתעין
אותן ומשנקין אותן להודיען מה יהיה בסופן שנ' (איוב לג כב) ו ִּת ְׁק ֣רב ל ֣שחת נפ ְׁ֑שֹו ְׁ֝וחי ָׁ֗תֹו ל ֽ ְׁממִּתִּ ֽים( :לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
שּׂא֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שקיבלו עליהן את כל דברי תורה ואמ' (שמ' מש' כד ז) ֛כל
לאחוריהן שנים עשר מיל וחוזרין שנים עשר מיל( :לג,ג) י ָ ֶ֖
ֲאשר־דִּ ב֥ר ה֖ ' נ ֲע ֥שה ְׁונִּשְׁמָׁ ֽע:
ד"א (לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים֣אלו ישראל (כך פתח [מת"נ] את דרשת הפסוק) שנ' (דב' וזה"ב לג,יט) עמִּים הר־יִּק ְָׁׁ֔ראּו( :ע"פ [רש"י] מלת עמִּים

יו֣בּי ֶָדָ֑ך אמ' משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו שלעולם כשיגלו ישראל מעל אדמתם זכור להם
שׁ ְ
במשמע שבטי י"ה ) (לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣כשם שניהלתם במדבר כך תנהלם לעתיד לבוא שנ' (ישע' מט י) ֹל֤ א י ְִּׁר ָׁעבּו וְֹׁל֣ א י ִּ ְׁצ ָׁ֔מאּו
זכות אבות והושיעם( :לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
וְֹׁלא־יכֵ ֥ם ש ָׁ ָׁ֖רב ו ָׁ ָׁ֑שמש( :לג,ג) י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שתצילם ברחמיך מעול מלכיות ומן המות שנקרא ָׁד֑בר שנ' (חבק' ג,ה) ְׁלפ ָָׁׁנ֖יו ֵי֣לְך ָׁ ֑דבר ְׁוי ֵצֵ ֥א
֖רשף לְׁרגְׁלָׁ ֽיו:

(דב' וזה"ב לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים – מונח זקף-קטן ,ז"ק בתפקיד שני דברים במלת עַ ֔מּים( .למוד א) ע"פ [מדרש תנאים (=מת"נ)]
֚ף֣חב ֣ב֣עַ ֔מּים֣מלמד שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל יתר מכל אומות העולם וע"פ (סיום למוד זה בהמשך מת"נ)
לג,ג) אַ ֣
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣אפלו חוטאים ומרגיזים( :לג,ג) י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שקבלו עליהן כל דברי תורה ואמ' (שמ' מש' כד ז) ֛כל ֲאשר־דִּ ֥בר ה֖ '
וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
ֲשה וְׁנִּשְׁמָׁ ֽע:
נע ֥

(דב' וזה"ב
(לג,ג)

(למוד ב) מלת עַ ֔מּים ע"פ [מת"נ] ד"א (לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים֣ מלמד שלא כחיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל חיבב את
אומות העולם :ע"פ [רשב"ם] (דב' וזה"ב לג,ג) אַ ֚ף֣חב֣ב֣עַ ֔מּים  -גם אומות העולם כגון ערב רב ומן האומות שנתגיירו ובאו לקבל
התורה עם ישראל גם אותם חיבב הקדוש ברוך הוא וקבלם [ו]שכן עליהם ,כדכת' במזמור (תה' סח,ב) י ָׁ֣קּום ָ֭ ֱאֹלהִּים י ָׁפ֣ ּוצּו אֹוי ָׁ ְׁ֑ביו
שנ ָׁ ְׁ֑אן ֲאדנָׁ ֥י ֝ ֗ ָׁבם סִּינ֥י בקֽדש :ע"פ [רש"י בבלי ע"ז ג,ב] שתי רבבות
ְׁוי ָׁ ֥נּוסּו ֝ ְׁמשנְׁ ָׁ֗איו ִּמפָׁנָׁ ֽיו :דכת' ביה (תה' סח,יח) ֤רכב אֱֹל ִּ֗הים ִּרב ֣תי ִּם ַאל ְֵׁפ֣י ִּ
חסר ב' אלפים (= [ ) 18000מדרש תנאים] (דב' הא' לב,ט)  ...משם בחרו להן אומות העולם אלהות (היינו כעין עבודת ה' בשיתוף

עם מלאכיו)

[רחם ארחמנו ,הרב סולובייציק אהרן הלוי ע' שפ (אוצה"ח)] הרבה ראשונים אומרים וכן פסק הרמ"א שבן נח לא הוזהר על
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; פז֡ ר – דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה;

ֱֹלהים ָׁיֽח ָׁ ֳ֑רם
השיתוף אבל הוא לא יהיה גר תושב אם הוא עובד עבודה זרה על ידי שיתוף  ...הצווי לישראל (שמ' מש' כב,יט) זבֵ ֥ח ָׁלא ִּ ֖
ִּבל ְִּׁת֥י לה֖ ' לְׁבדֽ ֹו :אם הוא עובד עבודה זרה על ידי שמשתפים שם שמים עם דבר אחר כמו שהנוצרים עושים הוא חייב מיתה אבל
בבן נח שיטת התוספות היא שבן נח אינו מוזהר על עבודה זרה בדרך השיתוף אבל כדי להיות גר תושב גמור שיהיה לו את השם
של גר תושב אז הוא צריך לקבל לא לעבוד עבודה זרה אפילו על ידי שיתוף.
ֶ֖יו֣בּי ֶָדָ֑ך
נתבונן בדרשות [מת"נ] בכתוב (לג,ג) כָּ ל־קְ ד֣ ָשׁ ְ

יו֣בּי ֶָדָ֑ך֣ אלו פרנסיהן של ישראל שהן נותנין נפשם על ישראל כגון שנ' במשה
שׁ ְ
(לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
יו֣בּי ֶָדָ֑ך אלו גדוליהן שלישראל שהן ממשכנין נפשם על ישראל כגון שנ' ב(-יחזקאל ד,ד  -ו ע"ש)
שׁ ְ
(לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
ָדָך אלו נשמתן שלצדיקים שהן צרורות אצלו במרום שכן אביגיל אומ' לדוד ברוח הקדש
יו֣בּי ֶ֑֣
שׁ ְ
(לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
יו֣בּי ֶָדָ֑ך אמ' משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו שלעולם כשיגלו ישראל מעל אדמתם זכור להם זכות אבות
שׁ ְ
(לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
והושיעם:

שׁיו – מקף כבורר מיהם הקדושים של עם ישראל בברכת משה.
(לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
שׁיו – טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ורבוי המרמז לדרשת [מת"נ] המכלילה את משה בקדושי ישראל בדרשת
(לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
פרנסים ,לפי הדוגמא של משה נביא ה' ,מנהיג רוחני ,מכפר בתפילתיו על חטאות ישראל ,שופט ראשי ,מלך מדיני ,מנהיג כלכלי.
מענותנותו של משה מן הסתם לא התכוין אל עצמו.
לפי הדוגמא של יחזקאל נביא ה' ,מכפר בגופו על חטאות ישראל .לפי הדוגמא של דוד צדיק ,מלך מדיני ,שופט ,מתכנן בית המקדש,
מחבר ועורך תהלים .לפי הדרשה האחרונה אלו ג' אבות עם ישראל .לפי הסבר [מתוק מדבש ,פר' (אמר כג,כד) ראש השנה] מקור
נשמות ג' האבות הוא בחכמה דאצילות ולפי [ר' צדוק הכהן מלובלין] בחכמה ובינה דאצילות .לפי הסבר [הסולם פר' (אמר כג,כד)
ראש השנה] אברהם בעבודתו בעולם החומר תקן בעולם הרוחני .ולענ"ד תיקון זה איפשר לפי הסבר [ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי
צדיק דברים לראש השנה] (שב)אברהם התחיל שני אלפים (של) תורה וקיים כל התורה כולה ויצחק גם כן על פי שמובא בזוה"ק
(ח"ג פ' ב) אורייתא מסיטרא דגבורה קא אתיא ויעקב שהוא בחינת אמת ואמרו [ברכות ה' ב] אמת זו תורה וכתיב (מיכה ז,כ) תִּ ֵ ֤תן
אֱמת לְׁיֽע ֲ֔קב .וחכמה ובינה המכונים אבא ואמא שהם הו לידו האבות שהיו שורש תורה שבכתב וכן בריאת העולם היה על ידי
חכמה ובינה וכאמור :ראה הסבר ב(-דברים נצבים ל,כ) .
הליכת עם ישראל בדרך האבות אמורה להביא לאיחוד קודשא בריך הוא ושכינתה.
ל־קד ָשֶׁ֖יו֣ ְבּי ֶָדָ֑ך – אתנח כמגביל את נפשות הצדיקים הגנוזות אתו ,כפ'[רש"י] ע"פ (שמ"א כה ,כט) .הסבר זה מתאים עם
ְ
(לג,ג) כָּ
יו֣בּי ֶָדָ֑ך  -כל צדיקיהם וטוביהם דבקו בך ולא משו מאחריך ואתה שומרם:
שׁ ְ
המשך [רש"י] (לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣ -והם מתמצעים ומתכנסים לתחת צלך:
(לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
(לג,ג) י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך  -מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה .ואלה דבריהם:
שּׂא֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך֣:המלמד על
לָך֣י ָ ֶ֖
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶ
אלא שהסבר זה לא מאוחד יפה עם החלק הראשון של [רש"י] והמשך [מת"נ] (לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
כלל עם ישראל הדבקים בה' ובתורתו בין ברצון בין באונס ,בין צדיקים בין חוטאים ומרגיזים .כנלמד בדרשות [מת"נ] בכתוב (לג,ג)

שּׂא֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך:
לָך֣י ָ ֶ֖
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶ
וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
גְלָך֣אפלו אנוסים ובזוזים( :לג,ג) י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שקיבלו עליהן את כל דברי תורה ואמ' (שמ' מש' כד ז) ֛כל
וּ֣ל ַר ֔ ֶ
(לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ

ֲשה ְׁונִּשְׁמָׁ ֽע:
ֲאשר־דִּ ב֥ר ה֖ ' נע ֥

וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣ אפלו נרתעין לאחוריהן שנים עשר מיל וחוזרין שנים עשר מיל:
(לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
ֲשה ְׁונִּשְׁמָׁ ֽע:
דברי תורה ואמ' (שמ' מש' כד ז) ֛כל ֲאשר־דִּ ב֥ר ה֖ ' נע ֥
ָׁשמש( :לג,ג)
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣כשם שניהלתם במדבר כך תנהלם לעתיד לבוא שנ' (ישע' מט י) ֹל֤ א י ְִּׁר ָׁעבּו וְֹׁל֣ א י ִּ ְׁצ ָׁ֔מאּו וְֹׁלא־יכֵ ֥ם ָׁ
(לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
ש ָׁ ֖רב ו ָׁ ֑
י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שתצילם ברחמיך מעול מלכיות ומן המות שנקרא דבר שנ' (חבק' ג,ה) ְׁלפ ָָׁׁנ֖יו ֵי֣לְך ָׁ ֑דבר ְׁוי ֵצֵ ֥א ֖רשף לְׁרגְׁלָׁ ֽיו:
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך֣אפלו חוטאים ומרגיזים( :לג,ג) י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שקבלו עליהן כל דברי תורה ואמ' (שמ' מש' כד ז) ֛כל ֲאשר־דִּב֥ר
(לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
(לג,ג)

י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שקיבלו עליהן את כל

ֲשה ְׁונִּשְׁמָׁ ֽע:
ה֖ ' נע ֥

וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך  -והם ראוים לכך ,שהרי תכו עצמן לתוך תחתית ההרכ לרגלך בסיני .תכו לשון פועלו ,הותווכו לתוך
[רש"י] (לג,ג) וְ הם֣תֻּ֣כּ֣ ְ
מרגלותיך[ :שפת"ח כ] פי' תֻּ כּ֣ וּ֣ כמו תוך והוא מבנין פועל כלומר שנכנסו לתוך מרגלותיו דהיינו תחתיתו של הר שהם כדמות רגליו
יו֣בּי ֶָדָ֑ך כאלו אמר ולמה זכו נפשותם
שׁ ְ
גְלָך עם דבור של (לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
וּ֣ל ַר ֔ ֶ
ואמר והם ראויים לכך כדי לקשר הדיבור (לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך.:
(של כלל ישראל) להיות גנוזות תחת כסא וכו' יותר משאר בני אדם מפני שְהם֣תֻּ כּ֣ ְ
וּ֣ל ַרגְ ֔ ֶלָך – (אתנח) פשטא מונח זקף-קטן והוא פעולה ואחריו פעולה ע"פ [מת"נ] (לג,ג) י ָשֶּׂ֖א֣מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך שקבלו
(לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ ְ
עליהן כל דברי תורה  ,ע"פ [רש"י] מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה .ואלה דבריהם :תבנית העשויה ללמד לאחריו ואלפניו וזה
יו֣בּי ֶָדָ֑ך מפני שנושאים מ ַדּ ְבּר ֶ ָֽתיָך -
שׁ ְ
גְלָך עם דבור של (לג,ג) כָּ ל־קְ ד ָ ֶ֖
כהסבר [שפת"ח כ] של קישור הדיבור (לג,ג) וְ הם֣תֻּ כּ֣ וּ֣ ְל ַר ֔ ֶ
מקבלים גזרותיך ודתותיך בשמחה.

כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
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"ב; תמצית ההשערות :אתנ֑ ח ,סלֽוק = סוף -פסוק (נקראים קיסרים
טפחא
טרחא – שנוי משמעות ,רבוי מתפשט; מרכ֥ א ֖
פחא = ֖
תביר – מחלק ,ממעט ,לא ממש; ט ֖
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 – סדר,
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 ֕ -
מלמד ולמד ,רמז לכלל ופרט ,רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות דר' ישמעאל; תלישא -קטנה = תרסא – דרוש בפסוק שעור ,מחיצה ,עקירה ,שגגה = שכחה; תלישא֠ -גדולה = ֠תלשא –
דרוש בפסוק ו לפניו 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) וּבֶ ןְ -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 ,התש"פ – התשפ"א

הוצא לאור ע"י הכותב ,תשרי התשפ"ב
הדף היומי  5ד'  13תל-אביב ת"ו , 6944027
ת"ד  58256ת"א 6158102
כ" ה–תשרי –התש"פ 24-Oct-19
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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