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  המקרא כמרמזים לדרשות חז"ל או לביאורי המקרא טעמימאמר א': שעורה ושיעורין,  1

  כותרת משנה לכל טעם או תבנית טעמים תפקיד או מספר תפקידים המרמזים לדרשות חז"ל או לביאורי המקרא.

  

  מבוא  1.1

הה' א'לקי אדני אברהם אשר הנחני - וד ישרים ועדה (תה' קי"א א') ואקד ואשתחוה לה' ואברך אתאודה השם בכל לבב בס
  על שהדריכני בית א'דני לבוא אל חלקי בתורה. - אחי אדני לבנו (בר' תולדות, כ"ד מ"ח)  - בת- בדרך אמת לקחת את

  

בעזהשי"ת שלטעמי המקרא יש תפקידים  עיון זה עוסק בתפקידי טעמי המקרא בד"כ בחמישה חומשי תורה, בנסיון להוכיח
  ולא טעמי איוב, משלי, תהלים. טעמי כ"א ספרים(בנוסף להבנה תחבירית) המהווים רמז לדרשות חז"ל בפסוקים. לכן מוצגים 

  
י ׃ ויקרא אמר כב יאכגון טעם רביע בפסוק  ן ִּכ' ֹו+ְוֹכֵה& ֹ�אַכל ּב- ּוא י ֹו ה0 �4ן ַּכְסּפ1 5ֶפׁש5 ִקְנַי וכהן בטעם רביע  וגו' המלה ִיְקֶנ7ה ֶנ

על פסוק זה שארבעה הקשורים לקנין הכהן אוכלים בתרומה, א' עבדים שקנתה אשתו, ב'  בבלי יבמות סו א- מרמזת לדרשת ה
עבדיו, ג' עבדי צאן ברזל שהביאה אשתו, ד' עבדיו שקנו עבדים. טעם רביע בתפקיד שמובנו ארבע מרמז על ארבעה אלו. אף 

בהם יש טעם רביע נמצא בעזהשי"ת שאף בהם ניתן להטעים את טעם רביע שמרמז על ארבע.   בדרשות חז"ל בפסוקים נוספים
  וכן נמצא בעזהשי"ת כי תבנית הטעמים מונח רביע מרמזת שיש כאן יותר מארבעה לימודים בגלל תוספת המונח. 

  

אלא ניסיון למצוא כמה שיותר מובן מאליו, שאין כאן כוונה להקיף את כל טעמי המקרא בחמשה חומשי תורה ובספרי נ"ך, 
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. 

  

תפקיד אחד או מספר תפקידים מתחלפים, כגון טעם תלישא מרמז על מספר רב של לכל טעם או תבנית טעמים נמצא והוגדר 
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דרשות חז"ל שחלקן מרמזים על שיעורי התורה וחלקם על מחיצות וחלקן על חציצה וישנם עוד תפקידים (נסמכנו, בהשאלה 
עמים נמצא בעזהשי"ת ע"פ שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני). וכך בשאר תבניות הט בבלי סוכה ה בבלבד, על 

  דרשות חז"ל או הבנת המפרשים בכתוב, שיש בהם תבניות טעמים זהות המרמזות על אותו תהליך או אופן של דרשת חז"ל. 

  

העיון לפי השגת ידינו ע"פ המשנה, הגמרא, המדרשים וספרי ראשונים ואחרונים. ואף מעט בספר הזוהר הקדוש, בספרי 
  ניות הטעמים יש תפקידים המרמזים על דרשות חז"ל או הבנת הכתוב ע"פ דרכם.החסידות וגם שם נמצא שלתב

  

  בעיון נמצא כי תפקידי הטעמים הם לא בהבנת פשט הכתוב אלא ביאורים ודרשות חז"ל שלא מפורשים במקרא. 

  סוק זה.ישנם פסוקים בהם תבניות הטעמים מרמזים על דרשות חז"ל בפסוקים אחרים השייכים או המסייעים להבנת פ

  

1בספר "מאור תורה"
מוצגת טבלת שינויים בשמות טעמים מקדמונים ודורות אחרונים, ובאחרונים בין עדות אחדות. בעיון אנו  

משתמשים בשמות כעדות האשכנזים והספרדים. ב"ה שכבר בתחילת העיון הקב"ה זימן לפנינו דרשות חז"ל על פסוקים אחדים 
ם ובין הדרשה. אבל ישנם טעמים שבהם לא היה לנו זהוי כזה. בין הטעמים ששמם מרמז שבהם היה קשר בין שם או צורת הטע

  לחלק מתפקידיהם נמצאים 

  רביע במובן ארבע או רבוע

דרגא במובן יורד מלמעלה עולה מלמטה (לשון מדרגה שעולים ויורדים בה) דהיינו שמקשר בין נושא שלפניו או אחריו 
  וגם מקשר למקום יותר רחוק

  במובן של מחלק (לשון שבירה) שלא כל דיני הפרטים שוים בהלכה הנדרשתתביר 

  רבוי פעולות) –טופח, מתפשט; טרחא  –טפחא או טרחא בשמה כמנהג הספרדים מבטאה התפשטות ורבוי (טפחא 

  קטנה בשמה כמנהג הספרדים תרסא במובן של מחיצה ובהשאלה מיגבלת שיעור- תלישא

  ים תלשא גדולה בשמה כמנהג הספרד- תלישא

  א' אותיות ר' ול' מתחלפות ולכן תלשא היא כעין תרשא באותו מובן; 

  ב' במובן של מורם או נעקר

  

  בין הטעמים שחלק מתפקידיהם נדרשים על פי צורתם נמצאים

  רביע בעל ארבע פינות המרמז על ארבעה לימודים

  חד ואחד באופן אחרגדול מרמז על שלושה לימודים כאשר יכול להיות ששנים מהם באופן א- זקף

  קטן מרמז על שני לימודים- זקף

  

ישנם טעמים שלא זיהינו בהם רמזים על תפקידיהם ע"פ שמם או צורתם, ותפקידם הוגדר ע"פ הבנת דרשות חז"ל הזהות 
  במקומות שונים.

  

בשביל להגדיר  נעזרנו בהשאלה בלבד בברייתא של י"ג מידות של רבי ישמעאל ואף בברייתא של ל"ב מידות של רבי אלעזר
  חלק מתפקידי תבנית הטעמים כגון:

  פזר תלישא קדמא ואזלא המרמז לכעין בנין אב, 

  קדמא ואזלא המרמז לכעין כלל ופרט ועוד דוגמאות שמפורטות בעיון.

  

  אף נמצא שישנם תבניות טעמים שונות בעלות אותו תפקיד.

  

קטן - קטנה קדמא ואזלא רביע מהפך פשטא זקף- ח תלישאמספר רב של פסוקים מורכבים ממספר תבניות טעמים כגון: מונ
מרכא טפחא מונח אתנח, ניתן למצוא בם דיונים מדרשות חז"ל עם רצף לכל הקרא, כאשר כל תבנית מרמזת בתפקידה על 

  הלימוד ועל המסקנה הנלמדת.

  

ים בם התהליך מתחיל באמצע בדרך כלל תהליך הלימוד הוא מימין לשמאל, דהיינו מתחילת הפסוק ולאחריו, אך ישנם פסוק
  ומלמד על לפניו וגם לאחריו. ישנם תבניות טעמים המלמדות על פסוק אחר באותו ענין ואף בחומש אחר.

  

2משרתים בשמותם כמנהג אשכנזים-לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים
  

וק א,ת- אתנח דרגת העוצר קיסר   פסוק)+(=סוףסל'
ן+זקף, סגול=  גת העוצר מלךדר ול+זקף ,קט1 לת, גד@ Bא ,שלש   טפח0

יע דרגת העוצר משנה Eתיבת,  פשטא� , זרקאD , רב& יר, י   תב�

דולה+תלישא דרגת העוצר שליש Fר+קרני, ג Gה, פזHא(= ג�רש+אזלא, פר ים�  ),אזל�   לגרמיה J+מונ�ח ,גרשי�
א3קטנה� + תלישא טעמים משרתים אמ, דרגKא,  +מקף,  פסק J ,, קדמ�   ויומO +בן+ירח, מונ�ח, מה֤פךכפולה, +אמרכL  ,רכ7

  

                                                           
1
  , ירושלים, התשכ"ומאור התורה, הרב משה מאיר ויינשטאק, דפוס וויינפלד 

2
  מאור התורה, הרב מ"י וויינשטאק; המקרא בין טעמים לפרשנות, פרופ' שמחה קוגוט, הוצאת מאגנס, ירושלים, התשנ"ו 

3
  קטנה = תרסא, משמשת לפעמים כמפסיק ולפעמים כמחבר-מאור תורה: תלישא 
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4משרתים בשמותם כמנהג הספרדים-לטובת הבנת הקורא מוצגים הטעמים לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים
  

וק ,אתנ-ח דרגת העוצר קיסר   פסוק)+(=סוףסל'
ן+זקף,  תא= סגול דרגת העוצר מלך ול+זקף ,קט1 לת, גד@ Bארט ,שלש   ח0
יע הדרגת העוצר משנ Eתיבמלעלית),   פשטא5 (= מין5 , תרי קד�  פשטא5 , זרקאD , רב& יר, י   תב�

לשא דרגת העוצר שליש Fה, פזר+קרני, תHפר  Gישני  ,שי� גר+אז5לאול, גד   לגרמיה J+מונ�ח ן,גרש�
א ),(=תילשא�  רסא�ת טעמים משרתים   י,תרי טעמL  יך,רא7 מ, דרגKא,  +מקף,  פסק J ,קדמ�

  ויומO +בן+ירח, ֤מֻהפךולך, שופר ר ה� שופ� 
  

  נציג טבלה חלקית לתפקידי הטעמים מעבר לתפקידם התחבירי:

א הטעמים  תבנית מתפקידי אוקדמ�  אזל�

א  אוקדמ�   = ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא  אזל�

א  אוקדמ�   = מוקדם ומאוחר  אזל�

א  אוקדמ�   = מלמד ולמד כגון בקל וחומר  אזל�

א  אוקדמ�    =  בנין אב אזל�

א  אוקדמ�   = כלל ופרט  אזל�

יעהטעמים  תבנית מתפקידי   רב&

יע   = מספר הלימודים / הדרשות ארבע רב&

יע   = חישוב רבוע רב&

יע    4= המספר  רב&

ול+זקף הטעמים תבנית מתפקידי   גד@

ול+זקף   = מספר הלימודים / הדרשות שלוש גד@

ן+זקף הטעמים תבנית מתפקידי   קט1

ן+זקף   תיםרשות ש= מספר הלימודים / הד קט1

ן+זקף ן+זקף...  קט1 וק ... אתנ-חבין שני קיסרים  קט1 וקאו  סל'   = כעין בנין אב  אתנ-ח...  סל'

ן+זקף ן+זקף...  קט1 וק ... אתנ-חבין שני קיסרים  קט1 וקאו  סל'   = דבר החוזר וקורה אתנ-ח...  סל'

ן+זקף ול+זקף קט1 וק ... אתנ-חזה אחר זה בין שני קיסרים  גד@ וקאו  סל'   =  אתנ-ח...  סל'

  דבר החוזר וקורה

  חישוב גימטריה של שמות הטעמים וגימטרית הקרא המטועם בהם וחישוב ההפרש ביניהם

דולה+תלישאהטעמים  תבנית מתפקידי FQ Fטנה+ תלישאאו  ג   ק�

לשא Fכללי לתלישות במנהג הספרדי) שםמנחת שי זה  פקטנה,ע"- (מקור אור החיים בטעם תלישאחינה מעולה ביותר ב=  ת   

דולה+תלישא Fנבחר, ראש, מקור ג =  

דולה+תלישא Fטנה+תלישאאו  ג   =  ק�

  , שיעורין יחסיים, אומדנים,מוחלטיםשיעורין כולל  שיעורין

  ,חציצין

  ,מחיצין

   ,בשכר ועונש דרגות

יר...  תלישא   מהתוכן לעתים חישוב חשבוני מרמז ל=  תב�

  הטעמים זרקא סגול תבנית מתפקידי

  על הכתוברבה או חלקית וספת ת= זרקאD סגול= 

  הכתובמ= גריעה חלקית זרקאD סגול= 

  

                                                           
4
  חומש איש מצליח, מכון הרב מצליח, ישיבת כסא רחמים, בני ברק 



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 
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א לתבנית טעמים  דוגמאות אוקדמ�   :אזל�

ֹו כה,ט: שח" בראשית התוכןמוקדם ומאוחר על  - פקיד ת ּו ֹאת�  , ַוִּיְקְּבר�

יו ֶאלענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בתוכן  - וגם תפקיד  5 ָּבָנ1 ת ַהַּמְכֵּפָל-הְמעָ +ִיְצָח֤ק ְוִיְׁשָמֵעאל   ַר0

ולכן נכתב יצחק לפני  יצחק לפניו אתמלמד כי ישמעאל חזר בתשובה כי הוליך ומלמד כי יש מוקדם ומאוחר בענין אחד, 
  ישמעאל.

  

טנה+תלישא המשלבת אדוגמ א  -ו ק� אוקדמ�   :אזל�

א  אוקדמ� �)(ְוָנַתָּת�ה ַהֶּכG  ראה יד,כו: דברי תפקיד המרמז על לימוד בכלל ופרט, -  אזל� ה ַנְפְׁשָך� +ֲאֶׁשר ֶסף ְּבֹכל , ְּתַאֶּו�

  והמשכו הם הפרטים.

טנה+תלישא ֶסף)  יד,כו: ראה דברי, מחיציןתפקיד  -  ק� Gְוָנַתָּת�ה ַהֶּכ) � החלפת כסף  הגבלת, מלמד על קטנה- תלישאְּבֹכל

  מעשר שני והקנין לתוך המחיצות של ירושלים.

  

יעטעמים  תבנית שבמרכזה אדוגמ דולה+תלישא... רב& Fג: 

יע   ארבעתפקיד מספר הלימודים  -  רב&

דולה+תלישא Fדרגות בשכר ועונששיעורין, מחיציןתפקיד  – ג ,   

  על הכתובוספת חלקית תפקיד ת –זרקאD סגול= 

  
 שמות בשלח טז,כט

י ּו ִּכ' ' ָנַת�ן ָלֶכ�ם ַהַּׁשָּבת= +ְרא& Dה  
י ֶל�ֶחם יֹוָמ-ִים +ַעל ן ָלֶכ�ם ַּבּי7ֹום ַהִּׁשִּׁש0 ּוא ֹנֵת7 ן ה� Fֵּכ  

ּוJ ִא�  יו ַאלְׁשב� יV+יׁש ַּתְחָּת& ֹו ַּבּי7ֹום ַהְּׁשִביִע' יׁש ִמְּמֹקמ0   ֵי7ֵצא ִא�

אפשר כי מלמד על ארבעה שיעורין: תוספות זמן לשבת, תחום ארבע אמות לשובת במדבר, תחום אלפיים אמה להליכה מעבר 
  רשיעור העברה ברשות הרבים, עד ארבע אמות פטולעיר, 

ּו    רין   רביע, מתריע על ארבעה לימודי שיעו -  ְרא&

ּו ... ַעל ן+ ְרא& Fעל התוכן  מלמד על ארבעה שיעוריןפותח ענין במספר לימודים השווה ארבע, ו -  גדולה-רביע ... תלישא – ֵּכ

  גדולה- שאחרי הרביע, היינו לפני ואחרי תלישא

י ' ָנַת�ן ָלֶכ�ם ַהַּׁשָּבת= + ִּכ' Dמונח סגול בתפקיד שתי  כאשר תבנית הטעמים זרקא מונח שיעור ראשוןזרקא מונח מונח סגול,  - ה

  תוספות חלקיות מענין התוכן המטועם, 

  מלמד דרשת תוספות זמן לפני ואחרי השבת

ן+ַעל Fגדולה בתפקיד שיעורין כנ"ל ובתפקיד מחיצין שיוסבר להלן-תלישא – ֵּכ  

ן ... ָלֶכ�ם +ַעל Fלמסקנה)  בורר הקשר... תביר בתפקיד אפשרות לחישוב חשבוני מהתוכן (ולא גדולה -תלישא - ֵּכ  

י ֶל�ֶחם יֹוָמ-ִים +ַעל ן ָלֶכ�ם ַּבּי7ֹום ַהִּׁשִּׁש0 ּוא ֹנֵת7 ן ה� Fמלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העושה  ֵּכ

חשבון על לחם אחד או שני לחם בכל סעודת שבת, ונמצא במחלוקת בפוסקים האם זה דאורייתא או 
  מדרבנן

יו ּוJ ִא�יׁש ַּתְחָּת&   חישוב חשבוני של רבוע  נישיעור שמונח לגרמיה מונח רביע,  – ְׁשב�

  מלמד תחום לשובת במדבר ארבע אמות או שמונה אמות לכל כיוון

יV+ַאל ֹו ַּבּי7ֹום ַהְּׁשִביִע' יׁש ִמְּמֹקמ0   לא נבדק כיצד תבנית הטעמים מלמדת על הדרשות – ֵי7ֵצא ִא�

  מיל 12אמה היינו מיל, או  2000תחום שבת  שיעור שלישי

  ת מארבע אמות פטורהעברה ברשות הרבים,פחו שיעור רביעי

ן ... ַאל+ַעל Fגדולה בתפקיד מחיצין - תלישא –  + ֵי7ֵצא +ֵּכ–   

  מלמד על מלאכת הוצאה מרשות לרשות כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה

ן +ַעל Fבשכר ועונש.  גדולה בתפקיד דרגות- תלישא - ֵּכ  

בת של הוצאה על שיעורים ועונשים בידי בית דין של מעלה ובי"ד של מטה על מלאכת מחשמלמד 
  ביום השבת ועל ארבעה שיעורין הנ"ל.

ול+ זקףתבנית טעמים  דוגמא שבמרכזה דולה+תלישא - ו גד@ FQ Fבמרחק של פסוקים: ג  

ול+זקף   תפקיד של שלוש נקודות כאשר אחת באופן אחר ושתיים באופן אחר. -  גד@

דולה+תלישא Fתפקיד שיעורין,  - ג  

  מביא הפסוקים.   בבלי שבת כו בסוקים. ללא הפ משנה נגעי פי"ג מ"חהבסיס לסוגיה 

ֶגד  תזריע יג מז ויקרא יְוַהֶּב@ יםV)+ (ִּכ' ֶגד ִּפְׁשִּת' ֹו ְּבֶב7 ֶמר א0 ַעת  ְּבֶב�ֶגד ֶצ1 �4ַגע ָצָר- ֹו ֶנ    ִיְהֶי7ה ב0

את  תזריע יג נט ויקרא Fֹ ת ֶנַגעז ֹו ּכָ +(ּתֹוַר� ֶרב א0 ֹו ָהֵע1 ים ֤אֹו ַהְּׁשִתי5 א� ֹו ַהִּפְׁשִּת& ֶגד ַהֶּצ�ֶמרJ א� ַעת ֶּב7 ֹוVפ)+ְּכִלי+ לָצַר� ֹו ְלַטְּמא' ֹו א7 ֹור  ְלַטֲהר0   ע-

את תזריע יג מז, נט ויקרא Fֹ ֶגד ... ז   גדולה, אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים: -גדול ... תלישא-זקף – ְוַהֶּב@

  בבלי שבת כו בע"פ  צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת לבגדג' על ג' אצבעות  ראשון שיעור

) צרעת (רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח בנגעבגד טמא  יטמא בית טהור ע"שיעורין ל שנישיעור שני ושלישי 

  רמב" ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"דע"פ 



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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 שעורה ושיעורין 2

  מצוות התלויות בארץ ושיעורי זריעה 2.1

  
  יב �יא ,א בראשית

יַע ֶז1      [יא] Eֶׂשב ַמְזִר� ֶׁשא ֵע ְדֵׁש֤א ָהָא5ֶרץ5 ֶּד& ים ַּת' ֹ�אֶמר ֱאֹלִה& ר ַזְרעֹוַוּי ֹו ֲאֶׁש7 ֶׂשה ְּפִרי5 ְלִמינ1 ֹ֤ י ע �ץ ְּפִר� ֹו ַעל+ַרע ֵע ָהָא-ֶרץ +ב0
4ְיִהי ןV+ַו'   ֵכ'

ֶׂשה  'ֹ הּו ְוֵעKץ ע 5ַרע5 ְלִמיֵנ1 יַע ֶז �ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶׁשא ֵע Fֶרץ ֶּד א ָהָא� ר ַזְרעֹו+[יב]  ַוּתֹוֵצ� י ֲאֶׁש7 ים ִּכי+ְּפִר� 47ְרא ֱאֹלִה0 -הּו ַוַּי ֹו ְלִמיֵנ ֹובV+ב0   ט'
  

מתחילת הבריאה הדשאים למדו מן העצים לגדול כל מין לעצמו.  הדשאיםכי  ,בבלי חולי� ס א"פ עמפרש  בר' א יב- ב י"רש
צמחו כל מין לעצמו והתורה מצוה כי הפרדה זאת תשמר ע"י האדם וזהו איסור כלאים שלא לערבב המינים. בטבע הדשאים 

נים שונים של הפרדה למניעת כלאים צומחים ללא שמירת מרחק מסוים. לעומת זאת האדם המגדל צמחים מצווה על אופ
  ומראית של כלאים.

  

ישראל -בהם מרומזת קדושת ארץ יב �בראשית א יא ישראל וכבודה מתבטא בפסוקים - רש"י פתח פירושו לתורה בכבוד ארץ
אל עשר קדושות ה�: אר� ישרמשנה כלי פ"א מ"ו - לפחות במצווה אחת מהמצוות התלויות בארץ והיא מצוות כלאים. נאמר ב

כדי  מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאי� ממנה העומר והבכורי� ושתי הלח� מה שאי� מביאי� כ� מכל הארצות:
שהעומר ושתי הלחם מהתבואות והביכורים מהפירות יהיו ראויים להבאה צריך לגדלם כמצוות התורה וראשית לכל זריעתם 

כלאי הכרם בחו"ל אסורים מרבנן, הרכבת האילן בחו"ל אסורה  אבבלי קידושי� לט  צריכה להיות ללא כלאיים. ע"פ
- כלאי זרעים מדאורייתא בארץ באיסורישראל - לכן יחודה וקדושתה של ארץ כלאי זרעים בחו"ל מותרים גם מרבנןמהתורה, 

  .ממנה העומר והבכורי� ושתי הלח�ויחוד וקדושה זאת מאפשרת להביא  ישראל בלבד

  

לקביעת שיעור מרחק הקב"ה גילה צמחים בגידול חקלאי מסודר בידי אדם. על שיעור מרחק בין  מצוות כלאי צמחים מצווה
  ) כי גרגר השעורה הוא כלי המדידה של שיעור ההרחקה. א יבבפסוקנו (

  

(כאשר  אצבעות בין זרע לזרע 4.8 - שעורה ודגנים אחרים צריכים בהנהגה טובה כ כי מרומז' חיי שרה רבמאמר נראה כי בפ

, דבר שגם התגלה במחקר חקלאי להוציא תנובה אופטימלית חיותמרחב  הםלתת לצבעות נמדדות בגרגר השעורה), הא

המלמדים על קבלת המסורת של שיעורי מרחק בין  ,וישלחופר' לך - פר' לךבהמשך המאמר נראה פסוקים נוספים מ לאחרונה.
בערוגה של ששה על ששה טפחים (היינו אמה על  מזהונים זה מינים שחמשה נלמד כי זריעת זרעי צמחים ממינים שונים. מהם 

  אצבעות בין זרע לזרע לתת לו מרחב חיותו להוציא תנובה אופטימלית.   6צריכה אמה) 

  

  

  גרגר השעורה ככלי המדידה של שיעור ההרחקה ועוד שיעורין אחרים 2.2

  תלשא: א' שיעורין וגו', ב' נבחר, ראש וכד'  –גדולה - מתפקידי תלישא

  

תרסא במנהג הספרדי  –קטנה -תלשא במנהג הספרדי ותלישא –גדולה - במקום אחר בעיון העלינו השערה כי הטעמים תלישא
בתורה  הראשון מופעה. שיעורי� חציצי� ומחיצי� הלכה למשה מסיני בבלי סוכה ה במבטאים בין תפקידיהם קשר למאמר חז"ל 

  יב,א בראשיתהוא בפסוק  תלשא –גדולה -תלישאשל 

אּתֹו[יב]  וַ   ֶרץ  ֵצ� ׁשֶ ָהָא� Fאֶּד  � ה בׂשֶ ֵע 5ַרע5 ְלִמיֵנ1 יַע ֶז ֹ'  ּוַמְזִר֤ יּפְ +הׂשֶ ְוֵעKץ ע -ה ֹוב0 +ֹוַזְרע רֶׁש7 אֲ  ִר�    ּוְלִמיֵנ
47וַ   ים  ְראַּי   בVֹוט' +יּכִ ֱאֹלִה0

  

ֶרץ  א ָהָא� ֶׁשא קדמא ואזלא  –ַוּתֹוֵצ� Fֶׁשא, מילת תלשא–ֶּד Fדר , ושם הטעם למנהג הספרדים תלשא בחילוף סלצמח מתיחסת ֶּד

. יש ש"אתל, לכן בחילוף סדר אותיות נקבל אשת"- בצורתו על פרח או צמח. כמו מרמזאותיות שתלא (גנן, השתל, השתיל) 
  תלשא מרמז על "נבחר", "ראש". –גדולה - אחד התפקידים של התלישא בכך רמזים לבחירת גידול או עקירה לפי חפץ הגנן.

  

ֶׁשא  מילת ד"לענ F(ראה דיון בהמשך)  יםגדולה מורה על היות צמח- תלישא –טעם תלשא  פקידימתתלשא מורה כי אחד  בטעםֶּד

� טבעי ו שמשקלו השעורהאת שקל הקדש במשקל  הגאוני� שיערו" א"חזו - ה מסוימים לקיום המצוות. וכתב תורהֵּכִלים לשיעורי 
" בכל מקו� שיעורשהאגודל קבע זמ� ובכל מקו� כמו  בכל הזה שקבעו חכמי� , הוא הקובע השיעור הצמח... דור  בכל מתקי�מתקי�מתקי�מתקי�

5
.  

  

בתורה  הנאמר כסף-שקל) הקשורה לשעורה אשר אינה מובאת בגמרא, כי מדידת מלמשה מסיני (הלמ" הלכהמביא  "רמב- ה
בכורות פרק ח' - '), ובפירוש המשנה לגרגר('חצי  קידושי�המשנה בתחילת  בפירוש. שעורה גרגרהוא בפרי השעורה, היינו 

דעת ", תורה ושיעורימידות " פ"ע הוא משעורה ואינו יודע לו שו� טע�. שהגרגרשקבלה איש מפי איש  םב"כתב הרמ משנה ז'
 למשה מסר ה"הקב כי 'ג ק"ס טסימ� ל" ח"או השיעורי בקונטרס א"חזו-הוכן הביא דעת  ף"וברימופיעה בגאונים  םהרמב"

  .משקל שעורה בכס  צרו  פי ששיעור הפרוטה הוא על
  

ת ֶׁשֶקל כג טו ש"ח בראשיתלגלות כי בקרא  זכינו קידושי� ב בבלי - ב העיון מתוך Kע ֵמֹא  בטעםֶאֶרץ�  מלת ֶּכ�ֶסף+ֶאֶרץ� ַאְרַּב�

                                                           
5
  ב, ע' שצ"ז"התשמ, מהדורה  הי"ו בניש נחס חייושיעורי תורה, הרב פמידות  



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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כסף ובין גרגר שעורה - התגלה כקשר בין שקל זה שיעורו ֶּכ�ֶסף+ֶׁשֶקלקטנה (תרסא) מרמזת על לימוד שיעור במלים - תלישא

  .כפי שמפורט בהמשך והמסתעף מכך

ֹון ֶאֶרץ עקב ח ח דברי - השעורה היא שיעור נפח קטן מכל הפירות בו היות הערה • ה ְוֶג7ֶפן ּוְתֵאָנ0ה ְוִרּמ- 7ית +ֶאֶ֤רץ ִחָּטה5 ּוְׂשֹעָר1 ֵז
Vׁש ֶמן ּוְדָב' אבל לא מצאנו  ,מכפלה של מספר גרגרי שעורהכ מוזכרנפח כל פרי אשר נאמר לשיעורין, אפשר היה לבטא  ֶׁש0

  ש ברעיון כזה.ומיש

  רץ ושיעורין:הערה על מילת א •

ֶׁשא א יב בראשיתהפסוק  .א Fֶרץ ֶּד א ָהָא�  ֵּכִלים לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות. צמחיםמורה על היות  ַוּתֹוֵצ�

ת ֶׁשֶקל כג טו שח" בראשיתהפסוק  .ב Kע ֵמֹא   .שעורה צמחבפרי היינו גרגר שיעור יסודי רמז למֶּכ�ֶסף +ֶאֶרץ� ַאְרַּב�

ֹון ֶאֶרץֶאֶ֤רץ ִחּטָ  ח ח עקב דברי -הפסוק  .ג ה ְוֶג7ֶפן ּוְתֵאָנ0ה ְוִרּמ- ׁשV+ ה5 ּוְׂשֹעָר1 ֶמן ּוְדָב' 7ית ֶׁש0 , אזי נאמר לשיעוריןאם  ֵז

ישראל לאיסורי תורה (בין בסוג, בין בגודל - שנשתבחה בהן ארץ צמחיםמלמד כי צריכין לשער בפירות 
 בינוני).

ו בפירות כל מקום, א יהשיעורים בפירות א" סעיף בפ" בניש פמידות ושיעורי תורה לרב ח" בספר .1.ג
שבעת המיני� בפסוק)   כלחיטה ושעורה וגו'  אר� עקב ח ח דברי.. ולמה נכללו (    גגגגה"ה"ה"ה"    אאאאפ"פ"פ"פ"    ביכורי�ביכורי�ביכורי�ביכורי�    ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמימביא 

בבלי (ברכות מא א,  כמוזכר' וגו' יהודה בר' ור' שמואל בר נחמ� חד אמר לברכה וחרנה אמ' לשיעורי�  ר
 וגו'  �עירובי� ד א סוכה ה ב) כל הפסוק הזה לשיעורי

זבת  ארץ"וצמחים עשויים להיות עם קשר לשיעורין, כגון  ארץפסוקים אחרים עם המלה  אפשר כי גם .2.ג
, בא או אתנח סילוקתביר מרכא טפחא  בטעמיםהמופיע בתורה אחד עשר פעמים, רובם " חלב ודבש

. ריש וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש .. ו א מגילהבבלי , כגון כלשהואו גודל למד שיעור ל

... עשרין ותרתין פרסי  יוחנן רבי ..., לקיש ... ציפורי ששה עשר מילין על ששה עשר מילין

  פרסי שיתאאורכא ופותיא 
  

  

  כסף-ארץ ארבע מאות שקל 2.3

  כסף במשקל גרגרי שעורה 2.3.1

המכפלה  ארץ מערת ללקיחת. הגמרא מקישה כסף לקיחת אשה לכסף וגו'  האשה נקנית בכס  משנהקידושי� ב א, ג א,  בבלי

ת ֶׁשֶקלטו: ,חיי שרה כג בראשיתאברהם אבינו,  ישל עפרון ע" Kע ֵמֹא ִני ֶאֶרץ� ַאְרַּב� �י ְׁשָמֵע1 וא +ֶּכ�ֶסף ֵּביִנ7י ּוֵביְנָך0 ַמה+ֲאֹדִנ ִה-
רV+ְוֶאת פרוטה (שז הביא שיטות אחדות להגדרת  קידושיןמאורות הדף במבוא למסכת  ומשה קובלסקי הי" הרב ֵמְתָך0 ְקֹב'

  .כסף בשיעור משקל של חצי גרגר שעורה מתכת חתיכתזוהי  םוהרמב" ף. בשיטת הרי"לקידושי אשה)  כסףנקרא 

  

ִני  �י ְׁשָמֵע1   קטן,- מונח זקף –ֲאֹדִנ

  תלישא קטנה (תרסא), פרט קדמאה –ֶאֶרץ� 

ע    קדמא, כעין כלל הצריך לפרט –ַאְרַּב�

ת ֶׁשֶקל Kוכולל המשכ דרגא תביר, כעין פרט בתראה –ֶּכ�ֶסף +ֵמֹא  

וא +ֵּביִנ7י ּוֵביְנָך0 ַמה   מרכא טפחא, יתור לרבות, אתנח –ִה-

  

ִני  �י ְׁשָמֵע1 (אחד מתפקידי  , וביניהם ענין של ערך שתייםדרשותקטן, אפשר כי מלמד על שתיים או שלוש - מונח זקף –ֲאֹדִנ

  קטן מלמד על משהו הקשור למספר שתיים, כגון שתי דרשות, שווי שתיים)- זקף

  קטנה (תרסא), פרט קדמאה אשר אפשר כי מלמד על ענין של שיעור המתברר בפרט בתראה,  תלישא –ֶאֶרץ�  

, אמר רב סביב מאי �גבולו סביב  בכל    כג בראשיתתמימה  תורהמיצרי השדה שנקנה עם מערת המכפלה.  – מחיצותתרסא מלמד גם על הערה: 
  ב']: טס" ב[ב" )יגמשרשיא, מכא� למצרי� מ� התורה

ע    מא, כעין כלל הצריך לפרט קד –ַאְרַּב�

ת ֶׁשֶקל Kבשיעור משקל חתיכת  מדובר,  ֶאֶרץ�  מרמזדרגא תביר, כעין פרט בתראה המכיל ענין השיעור אליו  –ֶּכ�ֶסף +ֵמֹא

 לשתיים כשיטת הגאונים, הרי"ף והרמב"ם. המספרגרגר שעורה  אתתביר, מרמז לחלק  –ֶּכ�ֶסף +ֶׁשֶקלמתכת / מטבע כסף. 

ִניקטן של המלה -זקף טעםב רומזמשתיים     .ְׁשָמֵע1

  

  שעורה?  בגרגריודעים שמדובר  איך. שעורההיא חצי גרגר  היחידה

  שמות תרומה כז יח:(המוצג אח"כ בהרחבה) לימוד בתבנית הטעמים של הפסוק  דוגמתנתבסס על  .א

ׁש ַאּמ0  ים ְוֹקָמ�ה ָחֵמ7 ַחבJ ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש& ה ְוֹר� ה ָבַאָּמ� ֶרְך ֶהָחֵצר� ֵמָא� ֶׁשתVֹא� 'ֹ ם ְנח -ר ְוַאְדֵניֶה0   ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז
וחישוב חשבוני שיוסבר מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין,  יע"למדנו תביר,  – ְוֹקָמ�הקטנה - תלישא – ֶהָחֵצר�מהתבנית 

  . שיעור מקוהלרמז אח"כ 

סאתיים של גרגרי שעורה,  בית, היינו רמז ל2=  40/  20 היחס . 20=  100/  5 -ב 40מ' וגם שיש לחלק מ' =  הקו" אותיות ְוֹקָמ�ה הערה:

  שטח חצר המשכן.

מידות גימטריה וגורעים  יע"קטנה .... תביר ... אתנח כבפסוק הנ"ל ננסה לגלות - היות ובפסוקנו תבנית טעמים תלישא
  וחישוב חשבוני האם גם פסוקנו מרמז לדברים שלא נראים בפשט, ומוסיפין, 



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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ת ֶׁשֶקלֲאדֹ חיי שרה כג טו:  בראשית Kע ֵמֹא ִני ֶאֶרץ� ַאְרַּב� �י ְׁשָמֵע1 וא ְוֶאת+ֶּכ�ֶסף ֵּביִנ7י ּוֵביְנָך0 ַמה+ִנ רV+ִה-   ֵמְתָך0 ְקֹב'
  לכאילו מלה אחת בשביל טעם תביר שתחתיה.  מחוברותֶּכ�ֶסף +ֶׁשֶקל המלים

  וגורעים ומוסיפין נגלה כי:  גימטריהמידות  י"ע

  אומר עשרים יחידות של שעורים. כאילוְשעa"ָר ּכ' עולה  590' גי ֶּכ�ֶסף+ֶׁשֶקלגימטריה  מידת .1.א

  ,  ׁש"ּכ  לפס"ק אותיות ֶּכ�ֶסף+ֶׁשֶקלומוסיפין  גורעים .2.א

יג ,תשא ל�שמות כי - ב גרלב"הכדברי גרגר שעורה בגרה אחת ( 16 כפולגרה  20=  320 עולה ׁש"ּכ ' גי .3.א

ֶקל ים ֵּגָרה5 ַהֶּׁש1  640=  ֶּכ�ֶסף+ֶׁשֶקלכי מתקבל  כ"סהלחלק לשניים  היינו לפס"קיש  גרגר) וכל ֶעְׂשִר֤

6גרגרי שעורה בינונית 320כסף של תקופת אברהם אבינו שקל -. שקלשעורהחצאי גרגרי 
.  

העולה למלה  582לערך  עולה, כפול בערך שתיים  291=   ֶאֶרץ�גי' רמז נוסף לחצי גרגר שעורה בפסוק נמצא ב .ב

  הכולל.  עם שעורה

  

  וה למספר גרגרי שעורה לזריעת בית סאתיים.מספר גרגרי השעורה בהם נקנתה מערת המכפלה ש

 מאהאו  האם הייתה חמישים אמה על חמישים אמה ,בתורה אור מביא מדרש הדן בגודל מערת המכפלה ם"המלבי .א

של . יתכן כי שטח זריעת בית סאתיים הוא אמה על חמישים אמה וזה כגודל חצר המשכן, שטח לזריעת בית סאתיים

יׁש ִאיׁש5  ויקרא בחקתי כז טז-ת סאה לזרע שעורה נמצא בהקשר בין ביגרעיני שעורה.  ֹו ַיְקִּד7 ְוִא�םJ ִמְּׂשֵד�ה ֲאֻחָּזת&
ֶסףVלַ  ֶקל ָּכ' ים ֶׁש7 ים ַּבֲחִמִּׁש0 ֶמר ְׂשֹעִר1 Eַרע ֹח� ֹו ֶז י ַזְרע- ' ְוָהָי7ה ֶעְרְּכָך0 ְלִפ� זרע חומר שעורי� זרע חומר שעורי� זרע חומר שעורי� זרע חומר שעורי� ...   רלב"גפירש  ה1

 שלשי� סאי�. והנה המקו� שיפלו ש� שלשי� סאי� לזרע, וגו'הנה ה'חומר' הוא לפי הוראת הגדר  �  בחמשי� שקל כס בחמשי� שקל כס בחמשי� שקל כס בחמשי� שקל כס 

  

לענ"ד ע"פ חישובים המפורטים בהמשך ע"פ פשט הכתוב, בין אם מערת המכפלה הייתה בית סאתיים ובין אם לא  .ב

ת ֶׁשֶקלהייתה, אברהם אבינו קנה  Kע ֵמֹא  128,000= )  320*  400במחיר השוה למשקל של ( ֶּכ�ֶסף+ֶאֶרץ� ַאְרַּב�

י שעורה בינוניים שהתורה מגלה כאן שהיא הכמות המניבה היבול הטוב ביותר בשטח מאה אמה על חמישים גרגר
 אמה היינו בית סאתיים כפי שמוכח מהחישובים בהמשך. בדרך אל החישוב הזה מתגלים שיעורי תורה נוספים. 

  

  .כסף- מקראות המפרשות מספר גרגרי השעורה שכמשקלם משקל שקל

ּו ָּכל � תשא ל�שמות כי �ה J ִיְּתנ& ֶקל +ָהֹעֵבר5 ַעל+[יג]  ֶז ים ֵּגָרה5 ַהֶּׁש1 ֶדׁש ֶעְׂשִר֤ ֶקל ְּבֶׁש�ֶקל ַהֹּק- ית ַהֶּׁש0 ים ַמֲחִצ7 ַהְּפֻקִד1
' ה ַלה' ֶקל ְּתרּוָמ0 ית ַהֶּׁש1   ׃ַמֲחִצ�

וארבע גרה  עשרי�(משנה עירובי� ז,יא ועוד); וכבר הוסיפו עליו שת'ת, והיה השקל  לז" רבותינוהיא ָמָעה בלשו�  �  גרהגרהגרהגרה(יג) . ג"רלב
מה שקבלו הראשוני� מצד הוראת הגדר בזאת המלה (ראה  לפי, הגרה ששה עשר גרגרי שעורה בינונית משקל(ראה בכורות נ,א). והנה 

  שקלי� א,ג) . תמש"
  גרה, 20כסף, כל שקל בן -ביקש ארבע מאת שקל עפרן

   בינוניתגרגרי שעורה  16=  גרהכל  

   128,000=  16*  20*  400= מספר גרגרי שעורה 

  

  

  כסף .- שקל מהכתובהאפשריים הנלמדים  השיעורים 2.4

  השעורה והשיעור 2.4.1

  שבה החמירו בשיעורים.  ולא לענין הלכה דיוק המידות בלבדהנידון להלן הוא לענין 

 אצבע רוחב חצי נוספים וביניהם:שיעורי תורה  ועל השעורה מבוססיםלמלה שיעור,  אפשרימקור היא שעורה  המלהלענ"ד 

מחיצה, שטח אמה ריבועית, בית סאתיים, נפח רביעית, אונאה  לגובה, טפח, אמה, השלמה (אצבע נקראת גם אגודל או גודל)
  . כסף- לאמה ריבועית, משקל שקל זריעהבשתות מלבר, שיעור 

  

  הסבר מפורט בשיעורים הנידונים 2.4.2

"מידות ושיעורי תורה" בספר, שעורה
7
   ."שמשקלו טבעי ומתקיי� בכל דורשעורה "ע' שצ"ב מובא כי החזו"א כתב על ה 

  . מתקיםגרגר השעורה  כך מתקיםכשם שהכסף כמתכת ואפשר לומר ,  נשמר או מתקים (בגימטריה מלות) עולהכסף -שקלהערה: 

  מובאת דעת הרמב"ם כי אורך השעורה כחצי רוחב אגודל. סמ"ק   76 – 74מידת רביעית לגאוני� והרמב"� בע' צ"א מובא כי 
מידת אגודל כי נאה  חרא". מובאת דעת ס"מ 46 – 45.6ס"מ והאמה:  1.92 – 1.9כ רוחב האגודל העולה משיעורי נפח אלו הוא: וא"
 חרא"(ומה שכתב  מס" 0.955 היהיהשווה לחצי גודל שעורה  החישובים להלן יהיו סביב ערך זה ולכן אורך .מ"ס 1.91 - כ

  . ס"מ 45.84 , אמה = מס" 7.64, לכן טפח = ס"מ הוא כנראה לחומרה) 1שאורכה שווה נאה 

 -השווה ל ללא קליפה שעורהגרגר לכל מקום ועת. נציין כי באנגליה הייתה נהוגה מידת  טבעיתשעורה מידה : הערות

  . מס" 2.54שאורכו והמהווה שליש אינץ'  מ"ס 0.85

  . מתקיםרגר השעורה ג כך מתקים, כשם שהכסף כמתכת  נשמר עולה מתקים (גימטריה) עולהכסף -שקל

                                                           
6
 320(פרוטות, יש לומר כי זה אחרי שהוסיפו ששית מלבר  768 שעורות שהן 384 כסף מכיל-כי שקל א'הי"ו הרב מאיר מאזוז להערות  

+64(.  

מקרא מתאים מאד לתוצאות חישובי השיעורים, והמדרש  ב' לפמ"ש במדרש שקלי עפרון היו קנטרין (גדולים מאד), יש לומר כי פשוטו של
  מדגיש את מסירות הנפש של אברהם אבינו ואין סתירה בין הדברים.

7
  הרב חיים פנחס בניש הי"ו 



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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אורך שהם חצאי אצבע שלפי שמונה גרגרי שעורה  היינו. טפח בחז"ל שווה לארבע אצבעות (ארבע גודלים) ף"ט 'ח – טפח
  . מס" 7.64 יהיה  אורך הטפח מס" 0.955שעורה 

    מס" 0.955רכה ואשמים  יפתט- ל שעורה דמוי. פה (טיפות) מים ארוכותט 'ח – טפח

  .ס"מ 45.84שעורות נקבל  48לאמה בת . ס"מ  0.955לאורך שעורה ששה טפחים,  ינוהי ' טפחו – אמה

  החישוב יבוא בהמשך. .אמה על חמשים אמה מאה שלשטח  -  סאתיים בית

. החישוב ומרחקי הזריעה בין זרע לזרע, ריבועית אמהשעורה לזריעת  גרגרימספר כלומר שיעור זריעה לאמה ריבועית, 

  יבוא בהמשך.

  החישוב יבוא בהמשך. מכאן? נלמד גם מלבר שתות? האם כסף- מאת שקל ארבע זקוק במשקל נפח מה

  . החישוב יבוא בהמשך.כסף- שעורה במשקל ארבע מאות שקל גרגריחישוב ממספר  – רביעית

  

  )גורעין ומוסיפיןחילופי אותיות (כעין גימטריה ו דרישהמידות  פע"פרפרת נאה 

  מחיצה בהלגוהשלמה  -טפח  – הכרובים פני

7י  כ ,כה תרומה שמות- הוא הלכה למשה מסיני ומלמד על גובה הכפורת מ הכרוביםעלמא טפח פני  לכולי    ב ,סוכה ה בבלי  פ"ע ְּפֵנ
ים מחיצה של עשר  גובהלמשה מסיני בענין  ההלכה לא שזה. נדגיש הכרבים פני אל הכפורת פניגזרה שוה של  י"ע ַהְּכֻרִב'

  טפחים.

  

7י מפסקת דיבור  בתבניתקטנה מתריעה למוד שיעור מתוכן המטועם - מונח תלישא –י�ּו ַהְּכֻרִבים� ְוהָ פסוק זה  תחילת ִיְהי0ּו ְּפֵנ
 Vים יםVלומדים כי  שמכאןַהְּכֻרִב' 7י ַהְּכֻרִב' יםV. בלשון הגמרא נאמר גמירי כי אין טפח גובהם ְּפֵנ מטפח.  פחותְּפֵנ7י ַהְּכֻרִב'

זה קבלה איש מפי איש עד אותו הדור בו  םבשיטת הרמב" בהנצי" פ"ועמסיני  ותוס' משמעו הלכה למשה ירש" פגמירי ע"
הברית מלמד על שיעור מחיצות שיהיה עשרה טפחים אבל רק לשיטת רבי  ארוןזה בצירוף לגובה  טפחההלכה הזאת.  התקבלה

  מאיר. 

  

  פשךארמית  בתרגום טפח המלה "תורה ושיעורימידות " פ"ע

ת ֶׁשֶקל כג טו שח" בראשית בקראי כרובים כהשלמה לגובה מחיצה, מצאנו פנ שלנחמד לגובה טפח  רמז Kע ֵמֹא    ֶּכ�ֶסף+ֶאֶרץ� ַאְרַּב�

  , קלס פשךמידת גורעין ומוסיפין אותיות  בכעיןֶּכ�ֶסף +ֶׁשֶקל המלים

וה ששים עשר אמות אורך קרש וזה ש במשכן שיתי� פושכי. �אר1 הקרש. כמה הוי להו  אמות עשר    סוכה ה, ב בבלי  פ"ע פשך
  יחיד של פושכי. לשון פשךששים טפחים.  היינופושכי 

 =פשךטפחהכרובים שגובה פניהם  מפי קלסשבח, כגון שבח המלאכים וביניהם הכרובים לה'. אפשר כי לפנינו כתוב  הוא קלס

  טפח.  גובהם הכרובים פני. מקור אפשרי למסורת כי בארמית

  קלס(קדושות)  לושש(של טפח)  רוביםכ ניפ קלס פשךגורעין ומוסיפין אותיות  במידת כסף-שקל

  ופריםס' הל דושותק לושש(של טפח)  רוביםכ ניפ קלס פשך

  . לארמית טפח של תרגום הוא פשךמתוך פרפרת זו נמשיך בחישובי שיעורין אפשריים. 

אמה  וכל אמה אמה אמה אמהשל  רבוע" נאמרכאילו  כ) בסה"6+  4*  46=  190) (ו(האות ו"'ו אמה אמה אמה אמהעולה  190' גי קלס
  (תרגום טפח).' פשך ובת 

אמה על  100 שלאו שדה  מכפלה מערתכאילו נאמר " כבסה" )190=  46+  50+ 2+  46+  46( בנ' אמה אמה מאהעולה  190' גי קלס
  אמה" 50

אמה  מידתטפח)  (תרגום' פשך ואמה והאמה בת  50אמה על  100של  או שדה מכפלה ממערת" נאמרשניהם כאילו  ובין
  ".ריבועיתמדידת קרקע ולא לכלים, ילמד שיעור זריעה במספר גרגרי שעורה לאמה ל

  

  בית סאתיים 2.4.3

דורש בירור האם זה מספר גרגרי השעורה הדרושים לזריעת שטח כזה או האם זה מספר גרגרי השעורה  -  סאתיים-בית
רון בימי א"א זה היה מספר גרגרי השעורה הדרושים סאתיים. או שבחב- שאותם שילם א"א עבור מערת המכפלה בשטח בית

  לזריעת שטח כזה.

ובמדרש יש פלוגתא ר"ח .... ור' יודן ... נראה דפליגי בפלוגתא (בבלי  [א] טו,תורה אור בראשית חיי שרה כג "מלבי
ל חמשים, ולמ"ד בית א) אם היה בית ועליה או בית לפנים מבית, ולמ"ד שהיה בית ועליה היה המערה חמשים ע,עירובין נג

  וגו' מאה על חמשיםלפנים מבית היה 

  . טפח של תרגום פשך

אמה אמה  אמהשל  רבוע" נאמרכאילו  כ) בסה"6+  4*  46=  190) (ו(האות ו"'ו אמה אמה אמה אמהעולה  190' גי קלס

  (תרגום טפח).' פשך ואמה בת  וכל אמה

 שלאו שדה  מכפלה מערתכאילו נאמר " כבסה" )190=  46+  50+ 2+  46+  46( בנ' אמה אמה מאהעולה  190' גי קלס

  אמה" 50אמה על  100

אמה  מידת(תרגום טפח) ' פשך ואמה והאמה בת  50אמה על  100של  או שדה מכפלה ממערת" נאמרשניהם כאילו  ובין
  .כמבואר להלן "ריבועיתמדידת קרקע ולא לכלים, ילמד שיעור זריעה במספר גרגרי שעורה לאמה ל

  

  כסף- משקל שקל 2.4.4

  בינוני של הרמב"ם כדי להעזר בתוצאות לחישוב רביעית נפח!משקל גרגר שעורה  לפיכסף - שקל משקל תחילה נחשב

כסף = דינר כסף = דינר זהב ערבי שלפי שיעורם - שקל םורמב" ף"רי ,הגאונים לדעת וע' שצ" "ושיעורי תורה מידות" פ"ע



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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גרגר  320 במקוםכסף שהוסיפו לו שתות מלבר, היינו - מתיחס לסלע היינו שקל גרם של היום. שיעור זה 17- למשקלו שוה 
בינוניים גרגרי שעורה  פכסף מוגדל ע"-ושקל ירִ בָ דְ מִ כסף -משקל שקלשל הטבלה הבאה מוצגים  בחלק הימני גרגר. 384

  .במשקלים שונים

  

  כסף- נפח זקוק במשקל ארבע מאת שקל 2.4.5

  נלמד מכאן? גם מלבר שתות? האם כסף- מאת שקל ארבע נפח זקוק במשקל מה

  גרם (מספרי כימיה).  10.49שווה  כסףשל  קסמ" משקל

 נחשבגרם של היום.  0.044גרגר השעורה הבינוני משקלו  ם"ורמב ףלדעת הגאונים רי" וע' שצ" "תורה ושיעורימידות " פ"ע

  גרם ,  0.044כללי של  בינונילפי גרגר  כסף-מאת שקל ארבע נפח זקוק במשקל
  כסף  משקל סגולי כסף  מספר גרגרים  משקל גרגר-שקל 400פח נ

0.044 *  128,000  /  10.49    =   536.8922   cm
3 

,  רסמ" 58.3696שווה  טפח, ריבוע  מס" 7.64=  4*  1.91, טפח שווה מס" 1.91, אצבע שווה  מ"ס 0.955באורך  לשעורה

  . 1.2039=  536.8922/  445.944כסף לקובית טפח הוא:  - שקל 400היחס בין נפח .  קסמ" 445.944קובית טפח זה שווה 

  .מלבר שתותהיינו בקירוב  קסמ" 445.944 קובית טפח מהנפח של 1.2039הוא בקירוב  ק"סמ 536.8922של  זקוקכלומר 

  

ונאה שתות א שיעור בבא מציעא מט ב בבלי פ"ע? כסף-שקל חיי שרה כג טו בראשית ילמד מהקרא בשתותשיעור אונאה  האם
  , רב אמר: שתות מקח שנינו, ושמואל אמר: שתות מעות נמי שנינו.אתמר. גמרא מעות לעומת מיקח.

  כן הוא מבחין בהבדל.- אפשר שעד שתות מלבר אדם לא מבחין בתוספת המשנה מקוביה לתיבה, אחרי

  ן לא אונה את אברהם אבינו.הגמרא לומדת כי רק במיטלטלין יש אונאה ואין אונאה בקרקעות ולכן מבחינה זאת עפרו

  

מהטבלה הבאה מוצגים רוחב אצבע שחושב מנפח רביעית בהתאם למשקל גרגר שעורה בינונית, והיחס בין נפח  בחלק השמאלי
  כסף וקובית טפח באורכי טפח בהתאמה.- שקל 400

  

  כסף וקובית טפח של כסף.- שקל 400כסף, רוחב אצבע, היחס בין - משקל שקלחישוב טבלת 

גרגר משקל 
שעורה בינוני 

 בגרם

- משקל שקל

כסף מדברי 
 גרגר 320של 

- משקל שקל

כסף מוגדל של 
 גרגר 384

רוחב אצבע 
שחושב מנפח 
  רביעית, בס"מ

- שקל 400נפח 

כסף בהתאמה 
לרוחב אצבע, 

  בסמ"ק

קובית טפח 
מכסף בהתאמה 
לרוחב אצבע, 

 בסמ"ק

היחס בין נפח 
- שקל 400

כסף ובין 
  קובית טפח

  1.2461 430.8389  536.8922 1.888187 גרם 16.896 גרם 14.08 0.0440000

  1.2461 433.4921  540.1966 1.892055 גרם 17.000 גרם 14.16 0.0442708

  1.2461 440.6325  549.0943 1.902387 גרם 17.280 גרם 14.40 0.0450000

  1.2039 445.9437 536.8922 1.910000 גרם 16.896 גרם 14.08  0.0440000

  

  

  תרביעי 2.4.6

  וממשקלם! כסף- ממספר גרגרי שעורה במשקל ארבע מאות שקלרביעית נפח חישוב  – רביעית

  

רביעית מוגדרת בתורה שבע"פ כנפח של שתי אצבעות אורך על שתי אצבעות רוחב ברום שתי אצבעות וחצי אצבע ושתי 
  סמ"ק . 75.2530ח רביעית שוה ס"מ, נפ 1.91אצבעות. לפי הגדרה זאת ולאצבע של  2.7חמישיות אצבע, בהצגה עשרונית 

  

גרגרי שעורה , אז לצורך הצגה יותר ברורה של הדיון נחשב מספר  128,000שלם מתכת כסף בשוה משקל של  ברהם אבינוא
-גרגרי שעורה לסאה , נחלק זאת ל 64,000סאה ונקבל  2-ל 128,000רביעיות. נחלק  96גרגרי שעורה ברביעית. בסאה יש 

  בסמ"ק! ללא קשר לגודל רביעית גרגרי שעורה ברביעית 666.66קבל רביעיות בסאה ונ 96

  

לכל חומר מודדים משקל סגולי שמוגדר כמשקל החומר, בצורתו הטבעית, ביחידת נפח של אחד סמ"ק. בהנחה כי המשקל 
גולי של הסגולי של הכסף ושל השעורה לא השתנה מהבריאה, נבדק מה היחס בין המשקל הסגולי של הכסף ובין המשקל הס

בתנאי שהם היו  יחס זה מספר ללא קשר ליחידות המדידההשעורה הבינונית לשיטת ההגאונים, הרי"ף והרמב"ם. נדגיש כי 
  שוות! כגון משקל חומר א' בנפח רביעית מחולק במשקל חומר ב' בנפח רביעית. 

כלומר זהו  8.85899=  666.666/  75.2530חלוקת מספר גרגרי שעורה ברביעית במספר המייצג את נפח הרביעית בסמ"ק 
. המשקל הבינוני של המשקל הסגולי של זן שעורה זהמספר גרגרי שעורה בסמ"ק, הכפלת ערך זה במשקל הגרגרים מייצג את 

גרם במידות של ימינו. לכן המכפלה  0.044 - כסף" הוא כ- גרגר שעורה לשיטת הרמב"ם כפי שהוצג בסעיף "משקל שקל
  גרם היא המשקל הסגולי של השעורה הבינונית לשיטת הרמב"ם. 0.389795= גרם  0.044*  8.85899

  

  גרם לסמ"ק. 10.49המשקל הסגולי של מתכת הכסף הוא 

  .26.91158גרם =  10.49גרם /  0.389795היחס בין המשקל הסגולי של הכסף ובין המשקל הסגולי של השעורה הבינונית 

) ולכן 26שקלים הסגוליים של שני חמרים אלו נובע מגימטרית שם ה' (=תוצאה זאת העלתה השערה שאולי היחס בין המ
  גרם. 0.40346=  10.49/  26תתן משקל סגולי של שעורה בינונית שהוא  26חלוקת המשקל הסגולי של הכסף במספר 
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עורה הבינונית קבוע וכן מוצגת טבלה של הקשר בין משקל גרגר שעורה בינונית ובין נפח רביעית, כאשר בחלקה המשקל הסגולי של הש
  קבוע מספר גרגרי השעורה ברביעית

מספר גרגר 
 ברביעית

 –משקל סגולי 

 שעורה, בגרם

משקל גרגר 
שעורה בינוני 

 בגרם

מספר גרגרי 
 שעורה לסמ"ק

שיעור רביעית 
בסמ"ק לעומת 

סמ"ק  74-76
 לרמב"ם

משקל דינר כסף 
ג'  17לעומת 
 לרמב"ם

רוחב אצבע 
 בס"מ

666.666 0.40346 0.0440000 9.169580 72.704090 16.896 1.888187 

666.666 0.40346 0.0442708 9.113456 73.151829 17.000 1.892055 

666.666 0.40346 0.0450000 8.965777 74.356739 17.280 1.902387 

666.666 0.389795 0.0440000 8.858990 75.253006 16.896 1.910000 

  

  ריעה לרוחב אצבע משתנהמוצגת טבלה של שיעורי ז

רוחב אצבע 
 בס"מ

אמה רבועית  אמה בס"מ טפח בס"מ
 בסמ"ר

 50בית סאה (

 50אמה על 

 אמה) במ"ר

שיעור זריעת 
שעורה (מס' 

 גרגרים) למ"ר

מספר גרגרים 
 לבית סאה

1.888187 7.552748 45.316488 2053.5840 513.3960 124.6601 64000 

1.892055 7.568220 45.409320 2062.0063 515.5015 124.1509 64000 

1.902387 7.609548 45.657288 2084.5879 521.1469 122.8060 64000 

1.910000 7.640000 45.840000 2101.3056 525.3264 121.8290 64000 

  

  שיעור זריעת שעורה לאמה רבועית 2.4.7

האמה ס"מ ו 7.64הטפח אורכו  ,ס"מ 0.955רך לפי גרגר שעורה באו, גרגרי שעורה לזריעת אמה ריבועית שיעור היינו מספר
אמה  2500אמה שווה  50*  50בית סאה שווה  מ"ר . 0.210131סמ"ר או  2101.31אמה ריבועית שווה  ס"מ, 45.84ארכה 

מספר גרגרי ,  25.6=  64000/  2500מספר גרגרי שעורה לאמה רבועית .  מ"ר 525.3264 = 0.210131*  2500רבועית, 
גרגרי שעורה או חיטה למ"ר המומלץ  120מספר ל. מספר זה קרוב  121.829=   64000/  525.3264 שעורה למ"ר

 2004–2000נסוי זריעה בארה"ב בשנים כאופטימלי בעקבות 
8
.  

  

גרגרי  5*  5=  25, היינו באמה ריבועית אפשר לזרוע במרחקים אחידים  25- גרגרי שעורה לאמה ריבועית, נעגל זאת ל 25.6
אצבע, גרגר נזרע בערך  4.8=  24/  5אצבעות.  24אמה = ששה טפחים =  נחשב את מרחקי הזריעה בין גרגר לגרגר. שעורה.

זה מזה. יש לזכור שגם באמה הסמוכה יהיו אותם  שעורים 10 - זרע גרגר במרחק של כאצבע היינו במרחק של כף יד או  5כל 
  צבעות פנימה מהשוליים. א 2.4 -שיעורים לכן גרגר לא יזרע בפאת האמה אלא כ

  אצבעות בין גרגר לגרגר. 5- אפשר כי התורה ממליצה על שיעור זריעת שעורים של כ

  גרגר לאמה ריבועית כפול מספר אמות הזריעה, נזרע בגבולות השטח הנזרע, כך שאין גרגרים יתירים. 0.6ההפרש של 

  

  .מסקנות

ס"מ, ואורך  1.91 – 1.888ירו בשיעורים) מידת אצבע היא בין (ולא לענין הלכה שבה החמ דיוק המידות בלבדא' לענין 
  "רמס 2062.0063 ס"מ, וידת טפח ואמה בהתאמה כמוצג בטבלה. אמה ריבועית =  0.955 – 0.944שעורה עשוי להיות בין 

:  שהוא בין הערכים הבאים מספר גרגרי שעורה למ"רותרגומו ל 25.6מספר גרגרי שעורה לאמה רבועית ב' משיעור 

גרגרי שעורה או חיטה למ"ר  120מספר קרוב ל(בהתאמה לגודל אמה רבועית) מתקבל מספר ה 124.6601 – 121.829
. אפשר לחלוק על ההשואה אבל הדבר תומך בדברי החזו"א כי טבע השעורה נסוי זריעה בארה"בהמומלץ כאופטימלי בעקבות 

  מתקים.

גרגרי אותו מין בדגנים הוא שיעור שכדאי לזרוע באותו מין. מה שאין כן  בין כחמש אצבעותאצבעות היינו  4.8ג' שיעור של 
שהמרחק המינימלי בין זרעים ממינים שונים הוא  פה א –שבת פד ב  בבלי -באיסור כלאים בזריעת שני מינים מצאנו ב

מרחקי ת. ראה סעיף ושיעור יניקה לכל כיוון טפח ומחצה טפח השווה שש אצבעו שתים עשרה אצבעות,שלשה טפחים השווה 
  זרעים בערוגת ששה על ששה טפחים.מיני זריעת חמישה 

  

  מרחקי זריעת חמישה מיני זרעים בערוגת ששה על ששה טפחים. 2.5

בין גרגרי אותו  כחמש אצבעותאצבעות היינו  4.8למדנו שיעור של  כסף-שקל מהכתובהאפשריים הנלמדים  השיעוריםבסעיף 
לאיסור  פה א –שבת פד ב  בבלי -ותו מין. בסעיף זה נמצא רמז ע"פ הטעמים לנאמר במין שהוא שיעור שכדאי לזרוע בא

כלאים בזריעת שני מינים במרחק הקטן משלשה טפחים זה מזה כדי לתת לכל זרע מהמינים השונים מרחק יניקה של טפח וחצי 
  לכל כיוון.  לשש אצבעותהשווה 

  

שמהם מקור וקים להו רבנן את השיעור  בני שעיר החרי ישבי האר� - ל וטפחא בפסוקים הבאיםקטנה -תלישאנמצא רמז בטעם 
 של שש אצבעות בין זרע לזרע. 

  ל$ יד ה�ל$ בראשית

ֹו ַוַּיּ֤כּו ֶאת  ֶמר ְוַהְּמָלִכים5 ֲאֶׁש�ר ִאּת1 ה ָׁשָנ�ה ָּב�א ְכָדְרָלֹע& ִים ְוֶאת+[ה]  ּוְבַאְרַּבע� ֶעְׂשֵר� ת ַקְרַנ1 ַהּזּוִז0ים +ְרָפִאים5 ְּבַעְׁשְּתֹר�
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 Tillage Method & Sowing Rate Relations for Dryland Spring Wheat, Barley & Oats, W.F.Schillinger, 

Washington State Univ. 
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ִיםVְּבָה-  ים ְּבָׁשֵו0ה ִקְרָיָת' ֵאיִמ1   ם ְוֵאת5 ָה'
ר ַעל+[ו]  ְוֶאת  ן ֲאֶׁש0 Eד ֵא�יל ָּפאָר1 י ְּבַהְרָר�ם ֵׂשִע-יר ַע רV+ַהֹחִר0   ַהִּמְדָּב'

  

  שבת פד, ב  בבלי-ע"פ מה דאיתא ב
אחת בתוכה חמשה זרעוני�, ארבעה על ארבע רוחות הערוגה ו שזורעי�. מני� לערוגה, שהיא ששה על ששה טפחי�, משנה

  כי כאר� תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח, זרעה לא נאמר, אלא זרועיה.  )יא ישעיהו סא( שנאמר � באמצע 
תרי, הא ארבע,  �חד, הרי תרי, זרועיה  �חד, צמחה  �, תוציא צמחה. מאי משמע? אמר רב יהודה: כי כאר� תוציא גמרא

  . מהדדידחמשא בשיתא לא ינקי להו לרבנ�  וקי�  אשבת פה,  בבלי חד, הא חמשה. � תצמיח 
 (דברי יט) יוחנ�: מאי דכתיב רבידאמר רבי חייא בר אבא אמר  � דהא דקי� להו לרבנ� (דחמשא בשיתא) מילתא היא  ומנל�

לא תסיג. מאי גבלו ראשוני�? אמר רבי שמואל בר נחמני  ראשוני�גבול שגבלו  � לא תסיג גבול רע1 [אשר גבלו ראשוני�] 
אלה בני שעיר החרי ישבי האר�; אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו? אלא שהיו  לו) אשית(בר : (מאי) דכתיבאמר רבי יוחנ�

 � לתאני�, וחורי  � זהלגפני�, מלא קנה  � לזית, מלא קנה זה  � בישובה של אר� שהיו אומרי�: מלא קנה זה  בקיאי�
  . שנעשו בני חורי� מנכסיה� �רב אחא בר יעקב אמר: חורי . חויאכאמר רב פפא: שהיו טועמי� את האר�  � שמריחי� את האר�, וחוי 

ראוי לגדל זיתי�, וזה לתאנה, והיו יודעי� להפריש את האר� בי� קנה לקנה בריחה וטעמה, היכ� לזיתי�  �. לזית רש"י
  .וממילא דבקיאי� היו בשיעור יניקהוהיכ� הוא לתאני�, 

  

  מרחק זריעה ושיעור נטיעות לאדמה התאמת

י+]  ּוְבַאְרַּבע� ... [ו]  ְוֶאת[ה  מרמזת על ענין הקשור לשיעור. קטנה-שאתלי -  [ה]  ּוְבַאְרַּבע� . טפחאקטנה ... -תלישא -  ַהֹחִר0

[ו]    ו ידהבא   מהפסוקזריעה והתאמת אילנות פרי לשטחי אדמה ונלמד  שיעוריוענין זה הוא בני שעיר החרי שהיו בקיאין ב
י ְּבַהְרָר�ם+ְוֶאת בני שעיר  פה א –שבת פד ב  בבלי פטפחא בראש פסוק, כעין כתוב המלמד על הפסוק שלפניו. ע" – ֵׂשִע-יר ַהֹחִר0

  . של חמשה זרעונים של צמחים שונים בששה טפחים זריעההתאמת נטיעות לשטח הארץ, ועל שיעור היו בקיאין ב החורי

  וגו' לתאני�, � זהלגפני�, מלא קנה  �לזית, מלא קנה זה  � זה בישובה של אר� שהיו אומרי�: מלא קנה  בקיאי�שהיו נטיעות  התאמת

לכל זרע לכל כיוון שיעור היינו  מהדדידחמשא בשיתא לא ינקי שלושה טפחים ואז יתקיים  זריעת זרעי ירק שונים מרחק ושיעור
9לכל כיוון.  לשש אצבעותהשווה  טפח מחצהוטפח יניקה של 
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י+ְוֶאתהי"ו הרב מאיר מאזוז הערת      מהדדידחמשא בשיתא לא ינקי  פה א –שבת פד ב  בבלי) היינו הנאמר 5) ה' (6ר"ת ו' ( ַהֹחִר0
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  הנף העומר 2.6

  
  ל$ יד�ל$ בראשית

י ִּביֵמי5 ַאְמָרֶפ�ל ֶמֶלְך  [א]  םV+ַוְיִה& ֶלְך ּגֹוִי' ם ְוִתְדָע0ל ֶמ7 ר ַאְרי0ֹוְך ֶמ�ֶלְך ֶאָּלָס-ר ְּכָדְרָלֹע5ֶמר5 ֶמ�ֶלְך ֵעיָל1   ִׁשְנָע1
ה ֶאת  ּו ִמְלָחָמ& ם ְוֶאת+[ב]  ָעׂש� 5ֶבר5 ֶמ� +ֶּב5ַרע5 ֶמ�ֶלְך ְסֹד1 ה ְוֶׁשְמֵא ה ִׁשְנָא�בJ ֶמ�ֶלְך ַאְדָמ& ע ֶמ�ֶלְך ֲעֹמָר- ִיםֶלְך ִּבְרַׁש0  ְצֹבי1

ַלע ִהיא ֶלְך ֶּב0 ם ּוֶמ7 ַערV+ְצבֹוִי1   ֹצ'
ּו ֶאל+[ג]  ָּכל  ְבר1 ַלחV+ֵא5ֶּלה5 ָח' ּוא ָי7ם ַהֶּמ' ים ה0   ֵע0ֶמק ַהִּׂשִּד-
ּו ֶאת  ה ָעְבד0 ֶמר ּוְׁשלֹׁש+[ד]  ְׁשֵּת֤ים ֶעְׂשֵרה5 ָׁשָנ1 דּוV+ְּכָדְרָלֹע- ה ָׁשָנ0ה ָמָר'   ֶעְׂשֵר7
ה ָׁשָנ�ה ָּב�א ְכָדְר      [ה]  ֹו ַוַּיּ֤כּו ֶאתּוְבַאְרַּבע� ֶעְׂשֵר� ֶמר ְוַהְּמָלִכים5 ֲאֶׁש�ר ִאּת1 ִים ְוֶאת+ָלֹע& ת ַקְרַנ1 ַהּזּוִז0ים +ְרָפִאים5 ְּבַעְׁשְּתֹר�

Vִים ים ְּבָׁשֵו0ה ִקְרָיָת' ֵאיִמ1   ְּבָה-ם ְוֵאת5 ָה'
ר ַעל+ְוֶאת     [ו]  ן ֲאֶׁש0 Eד ֵא�יל ָּפאָר1 י ְּבַהְרָר�ם ֵׂשִע-יר ַע רV+ַהֹחִר0   ַהִּמְדָּב'

 בנימיןשיטין שם כמו  בשתילכתוב בתורה  שאפשר דה" זסוטה פ" ירושלמי-ב ד"מי איתא לחד כ הביא תמימה (ג) יד א תורה

אין להם כל מובן, ולכן אם לא היו שני שמות אין לכתוב  בהפרדו כדרלעמרשם  כיש מובן בשני השמות, משא" שבהפרדו
  בשני שיטין.

אפשר כי יש , שיטיןלכן אין כותבים אותו בשתי ו ותשני שמלשתי מלים  בהפרדו כדרלעמרבשם  שאין למרותכי  לענ"ד נראה
  . שם פעולה ושם עצםלשתי מלים מובן לשוני כגון של  בהפרדה כדרלעמרבמלה 

מתהפ1  ורישכובפירוש יונתן כתוב שצריך להיות  בעמרי�מתהפ1  קישר כדרלעמר תרגם וזיאל (תיב"ע)ע� בונת� ירגו ת אכן
10ר' דוד רידר וופירש כי המלך מתהפך במשמשיו וגו'  בעמרי�1 מתהפ כדורופירש כי המשמעות  בעמרי�

 קצירהביא משמעות  
 בלתי ידוע מקור מתהפי1 בעומרי�

11
   

  משמעו לעמר כדרכי  אפשר

משנה מנחות פ"י  ע"פ מתהפי1 בעומרי� קציר=  מתהפ1 בעמרי� כדור העומרהכנת מנחת כדרור בפעולות כעין  – כדר
על האש ליבש השעורים, שטחוהו בעזרה והרוח מנשבת בו  האבוב בגלגול לעזרה ושם הביאו קופות העומר מ"ג ומ"ד

) זריקה וגלגולנפות (כעין פעולת  ג, ניפוהו בי"קורה  יע" המתגלגליםבריחיים  ), טחנוהוזריקהלהעיף המוץ (כעין פעולת 

  סולת שעורים.  – מקמחהפרישו עשרון 

 בראשיתאוריתא תקון, כלומר אפשר כי בפסוקים  כעיןלענין הכנת מנחת העומר  – לעמרכל דתקון רבנן  – ר"כדנאמר  כאילו
      ּוְבַאְרַּבע�  [ה] [ה] [ה] [ה]  קטנה במלה-טעם תלישאלשיעורין בהכנת קרבן העומר להנפתו המרומזים בסימוכין  נמצאים ו –ל$ יד א �ל$

ּו ֶאת שיעור ראשון ה ָעְבד0 ֶמר+[ד]  ְׁשֵּת֤ים ֶעְׂשֵרה5 ָׁשָנ1  במעמד קצירת שאלות העשרה פעם ָשנָ  שתים בד"כ ְּכָדְרָלֹע-

  העומר  
זו אמר הי� קופה זו אמר הי�. אקצור וה� אומרי�  קופההשמש אמרו לו הי� שלשה פעמי�. מגל זו אמר הי�. קופה זו אמר הי�  בא

לוש וענו הין ש פעמים שלשוכאשר חל בשבת שאלו שבת זו . שאלות ותשובותשתיים עשרה  כ"סה, לו קצור ג' פעמי�
  . )משנה מנחות פ"י מ"גפעמים (

  . לאברה� פול באור שאמרנוטריקון  שנדרש ַאְמָרֶפ�ל והפעולות בהכנת העומר הם כנגד 

קלי שנאמר אביב קלוי באש. נתנוהו באבוב והאבוב  מצותמהבהבי� אותו באור. כדי לקיי� בו  היוו השעורים עומר נטלו
  .)משנה מנחות פ"י מ"ד(שיהא האור שולט בכול� כדי ים האבוב)מגלגל -היו מכדררים  הסתם(ומן היה מנוקב 

 -.(כעין כדרור בובעזרה והרוח מנשבת  שטחוהו' בה במרד )רש"י בש מדרש תנחומא( אבר לעו  שש�  ְוֶׁשְמֵא5ֶבר5 וכנגד 

  כדי להוציא המוץ) באוירזריקת הגרגרים 

ֶמר ָּב�אוכנגד   נתנוהו קורה,  י"עמגלגל ריחיים  - מכדרר  כלומר  )בפר' מ" רבה( בעוביה טוע� הקורה בעל  ְכָדְרָלֹע&

  . ) ב '(לקח טוב) ויקרא אמור ד' סג ע זוטרתא פסיקתא( לריחי� של גרושות שנאמר גרש כרמל

דּוV + ּוְׁשלֹׁש שיעור שני ה ָׁשָנ0ה ָמָר' דּו את השעורה הקלויה והטחונה  כלומרֶעְׂשֵר7 - וניפו (כדרור וזריקה) ב ָשנּוָׁשָנ0ה ָמָר'

ה+ּוְׁשלֹׁש    נפה ֶעְׂשֵר7

ה ָׁשָנ�ה  שיעור שלישי בכלי הארבע עשרה  הונחהסולת  - הקמח  שלוש עשרה,ה הוי בנפהנפ אחריּוְבַאְרַּבע� ֶעְׂשֵר�
  נפה. שנאמר את עמר. אי� עומר פחות מעשרו�.  געשרו� שמנופה בי" ממנו והוציאו

העומר בי"ו ניסן להזכיר גלוי גאולה ראשון של  עם ישראל נצטוה להניף את ראשית צמיחת התבואה לה' כקרבןאפשר כי 
  הקב"ה לאבי עם ישראל ולציין עונשם של מכחישי ה' כדוגמת אנשי עמק השדים.

  הנף העומר לה' בא לציין מעשה אבות סימן לבנים:

                                                           
10  ב� עוזיאל על התורה בראשית שמות, רידר דוד, אוצר החכמה יונת� תרגו
   אמרפל הוא נמרוד שאמר להפיל אבר� אל האש הוא מל1 בבל אריו1 בימיא ויהי  יד

  עיל�  מל1 שהיה כדור מתהפ1 בעמרי� כדרלעומרמל1 תלסר  בגבורהארו1  שהיה
  התרגו על פירוש

  אמרפל שאמר והפיל לאברה� אבינו בתו1 כבש� האש  שמושמו ולמה נקרא  נמרוד ננ עירובי� נ" יד
   בי" יבלתי ידוע ג� בפשיטא השוה  מקור י יפונטוס בבל עיי�  ד אמ" רו ב" תנחומא
   פול אמר אמרפל� לי א1 תרגמתי לפי דרכו של המתרג� לבאר את השמות לפי חלקיה� כמו מוב בלתי
   בלתי ידוע מקור בעומרי�מתהפי1  קציר י"ובכ מתהפי1 בעומרי� קישר בנדפס לעומרלעומרלעומרלעומר    כדורכדורכדורכדור כדרלעומר כ1

    בלתי ידוע מקור כישר מתהפי1 בעמרא כישור מתהפ1 בצמר תדעל דע תעל שועל לצ" אולי
11

ן ... שופטי ז,יג הי"ו אולי ע"פ ב מאיר מאזוזהרהערת   �ה ִמְדָי1 יל ֶלֶ֤חם ְׂשֹעִרים5 ִמְתַהֵּפְך5 ְּבַמֲחֵנ ה ְצִל�   וגו' ְוִהֵּנ�



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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  א' גלוי גאולה ראשון של הקב"ה לאבי עם ישראל:

ו בניסן, כך פעם ראשונה בתולדות "ט – חהפסראשם כדרלעמר ארעה בליל באברהם בארבעה המלכים ו מלחמת
כנגד מלכות אדם שמרכזה מרידה בשם בסמכה על כוחי ועוצם ידי בורא ומנהיג העולם מלכות ה' ה הנודעהעולם 

  האלילות המצאת האדם. ו

ישראל על שתי גדותיה מיושביה ע"י ארבעה המלכים טיהרה אותה מטענתם עליה וכאשר אברהם -כיבוש ארץ
ישראל נכבשה בידו בלא שלחם עליה נגד יושביה. מרגע זה נפתחה הדרך לחלות הקדושה שחלה -ארץאבינו נצחם 

  עליה בכיבושה בידי יהושע וכל ישראל. 

ישראל בעברה - הודיה לה' על גלוי מלכותו הראשון ותחילת חלות קדושת ארץאפשר כי הקרבת העומר היא 
... ומדרש אגדה  רש"י ישעיהו ל לבה במפלת סנחריב כפירש לאברהם אבינו. והזכרת זכות עומדת לדורות כפי שקר

  12:תנופת קציר העומר עמדה לישראל באותה מלחמה כי ליל ששה עשר בניס� היה
  

ב' הדין שיעשה הקב"ה באוה"ע בזמן הגאולה יהיה כדוגמת עונשם של אנשי עמק השדים (ערי הככר) אשר היו חלק 
י הצלתם ע"י אברהם אבינו במקום לגמול חסד מהשפע שהקב"ה נתן להם, מדור הפלגה. במשך עשרים וארבע שנה אחר

מרדו בה'  במקום להודות לה' הם סברו כי כל זה בא מכוחי ועוצם ידי. הם .הם הרשיעו בענוי לכל גלוי של חסד ובגזל
   בנין ומזון היא מכח שכלם ולא מה' חמריבכך שאמרו כי יכולתם לייצר 

ּו ִא�יׁש ֶאל ג נח יג בראשיתבנין  חמרי י ָלֶה֤ם ַהְּלֵבָנה5 +ַוּיֹאְמר� ה ִלְׂשֵרָפ-ה ַוְּתִה� ים ְוִנְׂשְרָפ0 �ה ְלֵבִנ1 הּו ָהEָבה ִנְלְּבָנ ֵרֵע&
Vֶמר ם ַלֹח' ר ָהָי7ה ָלֶה0 ֶבן ְוַה�ֵחָמ1    ְלָא1

העמק השדים ייצור מזון כפי שהתורה מבטאה זאת בשמות ערי  ם עצי פרי  של ַאְדָמ& ם), (סדנין /  שדנין ְמגֶָדלְסֹד1

13באילנות שמסוכך
  .ראותיות העמ" – ֲעֹמָר-הפוריות  תבואות, 

יום הנפת העומר ז בניסן ואכן עונשם של אנשי עמק השדים היא מהפכת סדום ועמורה אשר ארעה בעלות השחר של ט"
הקב"ה , שהוא יו� שני של פסח, ... וביקש ששה עשר בניס�והיה יו�  שכל טוב (בובר) בראשית פרק יטכנאמר במדרש  

וכ�  וכדוגמת עונשם כן יהיה לעתיד לבוא..לשפוט סדו� ואת בנותיה בי"ו בניס�, ... וכשמרדו סדומיי� חתה עליה� גחלי�, .
   ),תהלי יא ו(אתה דורש ימטר על רשעי� פחי� אש וגפרית 

  

                                                           
י לא] [ לב –ישעיהו ל לא  12 הV+ִּכ' ֶבט ַיֶּכ' ּור ַּבֵּׁש0 ' ֵיַח�ת ַאּׁש- ֹול ה0   ִמּק7

ר ָיִנ֤יַח ה5' ָעָל1 [לב]   ה ֲאֶׁש� ּוָסָד1 ֲעַבר5 ַמֵּט�ה מ' ה ֹּכEל ַמ' ה ִנְלַחםְוָהָי& ֹות ְּתנּוָפ0 ֹות ּוְבִמְלֲחמ7 ים ּוְבִכֹּנר- םV+ יו ְּבֻתִּפ0 ה ָּב'    ָּב'
כל מעברות תוק  יסודות אוכלוסיו כל המקומות אשר עברו ש� והשחיתו� וביו�  �) והיה כל מעבר מטה מוסדה (לב רש"י ישעיהו ל

קרא בסירוס והיה בתפי� ובכינורות כל מעבר מפלת� יניח ה' עליה� על שמועת מפלת� וה� יהיו בתפי� ובכינורות, וכה פתרו� המ
תנופת קציר העומר עמדה מטה מוסדה אשר יניח� ה' עליו ובמלחמות תנופת שוא מעלה ומוריד נלח� ב� הקב"ה, ומדרש אגדה 

  :לישראל באותה מלחמה כי ליל ששה עשר בניס� היה
  

13
  החכמה אוצר – הסקילי יעקב – 123/  קטו' ע תורה תלמוד ילקוט  

 שדי� שדי� עשוי שהוא) סדני�( שדני� שמגדל השדי� עמק, סוכות עמק שוה עמק השדי� עמק לו נקראו שמות שלושה השדי� עמק
  ) ב"מ' פ רבה( האומות כל הושוו שש� שוה עמק. באילנות שמסוכ1 סוכות עמק. כשדיי� בניו את מניק שהוא

  



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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  ממערת המכפלה לחצר המשכן, המקוה, והר הבית 2.7

 תרומה כז יח� שמותבסעיף זה נציג הפסוק 

ֶר  ה ְךֹא� ה ָבַאָּמ� ַחבJ  ֶהָחֵצר� ֵמָא� ים ֲחִמִּׁש�ים ְוֹר� -ר  ְוֹקָמ�ה ַּבֲחִמִּׁש& ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ0   ָחֵמ7
ם ֶׁשתV  ְוַאְדֵניֶה0 'ֹ   ְנח

  תבנית הטעמים של הקרא היא כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.

ֶרְך   רוט באמצעות כלל ופרט בתראה, פרט קדמאה שצריך פיקטנה-תלישא ונחמ –ֶהָחֵצר�  ֹא�

ה    ה ָבַאָּמ�   , כעין כלל שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים לוקדמא אזלא - ֵמָא�

  Jַחב ים  ְוֹר� -ר ְוֹקָמ�הֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש& ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ0   פרט בתראה  – ָחֵמ7

ֶרְך אחת מרמזת לשיעור הנלמד מהפרט בתראה.  קטנה וכל- , פרט קדמאה, כעין שתי תלישאקטנה-תלישא ונחמ –ֶהָחֵצר�  ֹא�

שני שיעורים נלמדים ע"י הגמרא והמדרש והם שבעים אמה ושיריים ומידות הר הבית. בעז"ה יתברך מצאנו רמז לשיעור נוסף 
של מי מקוה. ואולם זה מקשה על שיטתנו כי חסר לנו מונח אחד עבורה. כאן נדון בשיעור נפח מי מקוה. בהמשך  ארבעים סאה

  ון בשיעור שבעים ושיריים ורמזים לשיעורים נוספים, ונסיים בשיעור הר הבית. נד

  

  בפרט בתראה מצאנו הענינים הבאים:

  ְוֹקָמ�הא' שיעור נפח מי מקוה במילת 

יםב' שיעור שבעים אמה ושיריים במלים     ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&

ַחבJ במלים  רוחב קלעי החצרג' שיעור  ֹותָחֵמ7  ְוֹקָמ�ה.... ְוֹר�  ׁש ַאּמ0

-רבמלים  אמת מדידת קרקע ובניןד' שיעור  ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ0   ָחֵמ7

  ְוֹקָמ�ה טעם תביר במלת ישראל  לעםכניסת גר ה' רמז ל

ֶרְךו' שיעור הר הבית במלים  ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחבJֶהָחֵצר� ֵמָא� ים ְוֹר�   ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&

  

  שיעור נפח מי מקוה  2.7.1

  

  ְוֹקָמ�ה שיעור נפח מי מקוה במילת

ורח� (את  )טו יג מצורעויקרא ( דתניא:ובעוד מקומות מובאת ברייתא המלמדת על שיעור מקוה ולשונה  חגיגה יא א  בבלי- ב
: מי חכמי�אמה על אמה ברו� שלש אמות. ושיערו  �מי� שכל גופו עולה בה�, וכמה ה�  �כל בשרו  אתבמי מקוה.  � בשרו) במי� 

  מקוה ארבעי� סאה. 
  יח�תרומה כז  שמותנמצא בפסוק  רמז לכך

  

ה  ה ָבַאָּמ� הולך אחד מן  - מקדים קרא שהכתובים שלפניו ולאחריו זקוקים לו, ואחריו אזלא  –, קדמא קדמא אזלא -ֵמָא�

ֹות ְוֹקָמ�ההמקראות הזקוק לו  ׁש ַאּמ0   המביא לגלוי שיעור מי מקוה.  ָחֵמ7

ֶרְךמצאנו בפסוק  ַחבJ  -ו ֹא� משמעותה גובה, ומאפשרת מעבר מתאור  ְוֹקָמ�ה המלה ד"לענח במישור, שהוא שטֶהָחֵצר�  ְוֹר�

  שטח לתאור נפח.

. סאהיחידות נפח, וחז"ל אמרו כי גודל יחידת הנפח הוא של מ' (גי' ארבעים)  מיםכינוס  –קוה מ'  –ה "גי' אותיות מקו – ְוֹקָמ�ה

כפלה היה בכסף שמשקלו סאתיים שעורים, שהם קנין מערת המכסף" - לענ"ד כפי שכתבנו בסעיף "ארץ ארבע מאות שקל
שיעור זריעה מומלצת לשטח מלבן של מאה אמה בחמישים אמה והמוגדרת בגמרא כשטח בית סאתיים. לכן יש לנו רמז בתורה 

  לשיעור נפח של סאתיים. 

יחידות נפח ) ארבעים' מקווה כשר הוא קווי מ' (גישיעור זה אפשר לצרפו לפסוק חצר המשכן להוות אסמכתא לדברי חז"ל כי 
  .סאהבנות 

  

ה התיבות  ה ָבַאָּמ� ֹות ְוֹקָמ�הוהתבות ֵמָא� ׁש ַאּמ0 (המרמז על שבירה וחילוק) מרמזות לבצע  ְוֹקָמ�ה, ע"פ טעם תביר בתבה  ָחֵמ7

נכפיל נפח סאתיים בעשרים נקבל ארבעים חישוב בחכמת התשבורת (היינו חשבון) שבו נחלק מאה בחמש שתוצאתו עשרים. 

.ארבעים סאהאותיות קוה מ' של  ְוֹקָמ�ה. מצאנו כי יחידת מדידת הנפח של מקוה היא סאה. ומשמעות סאה
14

    

  

  

                                                           
  ר"ת מ'דת ה'מים או ה'מקוה ָמ�ה, אותיות 106= גי' אותיות מ' סא"ה =   ְוקֹ תיות גי' או ְוֹקָמ�ההי"ו אפשר לומר כי הרב מאיר מאזוז הערת  14



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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  שיעור שבעים אמה ושיריים 2.7.2

ֶרְך תרומה כז יח� שמות ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחבJֶהָחֵצר� ֵמָא� ים  ְוֹר� -ר  ְוֹקָמ�הֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש& ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ0   ָחֵמ7
ם ֶׁשתV  ְוַאְדֵניֶה0 'ֹ   ְנח

  תבנית הטעמים של הקרא היא כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.

ֶרְך   , פרט קדמאה שצריך פירוט באמצעות כלל ופרט בתראהקטנה-תלישא ונחמ –ֶהָחֵצר�  ֹא�

ה    ה ָבַאָּמ�   , כעין כלל שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים לוקדמא אזלא - ֵמָא�

  Jַחב ים  ְוֹר� -ר ְוֹקָמ�הֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש& ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ0  - פרט בתראה. בחלק זה של המאמר נעסוק בחלק הקרא  – ָחֵמ7

Jַחב ים ְוֹר�   .  ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&

Jַחב ַחבJ אל הפרט קשורהמרכזי  הענין ְוֹר�   בה אמה כאן אלא בפסוקים יב ויג. נאמרהוא מדוד באותה אמה, ולא  שגם, ְוֹר�

  
אר1 החצר מאה באמה ורחב חמשי� בחמשי�,   )שמות תרומה כז יח(אמר רב יהודה: דאמר קרא  � מנא הני מילי? בלי עירובי� כג, ב ב

אמר אביי: העמד משכ� על שפת חמשי�, כדי שיהא חמשי�  �אמרה תורה: טול חמשי� וסבב חמשי�. פשטיה דקרא במאי כתיב? 
  אמה לפניו, ועשרי� אמה לכל רוח ורוח. 

אר1 החצר מאה באמה ורחב   )שמות תרומה כז יח(גמרא. מנא הני מילי? אמר רב יהודה אמר רב: דאמר קרא בבלי עירובי� נח א 
א� כ� לימא קרא  �האי מיבעי ליה ליטול חמשי� ולסבב חמשי�!  �חמשי� בחמשי�, אמרה תורה: בחבל של חמשי� אמה מדוד. 

  מינה תרתי. שמעת  �חמשי� חמשי�, מאי חמשי� בחמשי� 
  , א' לרבע חמשים סביב חמשים לקבלת שיעור שבעים אמה ושיריים; ב' שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה. 

  

  חישוב שבעים אמה ושיריים

Jַחב   מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים.כעין  – )מונח פסקמונח לגרמיה ( – ְוֹר�

Jַחב ה  ענין המרכזיריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לק ְוֹר� ה ָבַאָּמ�   הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,ֵמָא�

Jַחב ַחבJקריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת  ְוֹר� יםמהכתוב אחריו  ְוֹר� ַחבJ. נראה בהמשך לימוד  ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&  ְוֹר�
  כשהוא מנותק. 

ים תבנית המרמזת ללפחות ארבעה לימודים. בבלי עירובין לומד מהמלים שני לימודים: א'  –יע מונח רב – ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&

חישוב שבעים אמה ושיריים; ב' כל המדידות מדוד בחבל של חמשים אמה. שני לימודים נוספים עשויים להיות: ג' דיוק חישוב 
  שבעים אמה ושיריים; ד' העמד משכן בגבול חמשים.

  

טול חמשים ותן בחמשים. היינו טול את  - ב, נח אעירובי� כג  בבלי פ"עארבע מידות.  ב שבעים ושיריים בדיוק חישו  –וג' ' א

ים  היינו חמשים אמה על חמישים אמה ותן היינו הקף בו (עמו) החצרהשטח שארך החצר עודף על רוחב  רביע, את  - ַּבֲחִמִּׁש&

בכל  ישמשת הקפה זאת מטרתה ליצור ריבוע שאורך פאתו החמשים אמה על חמשים אמה. פעולהאחר של  שטחהארבע פאות 
  מדידות התחומים כעיבור עיר וקרפף. 

ורש"י מניח מלחשב הלאה. ההלאה  אצבעני שליש וש טפחיםוארבע  אמהשבעים בגמרא הוא  יהסבר רש"ב אורך פאה זאת
כדי לדייק  מידות קטנות והולכות ועודבעוד לחשבו אפשר להמשיך הזה הינו איבר השגיאה, היינו ההפרש הלא מחושב ש

  הגענו לחישוב של שלוש מידות מדויקות והשאר איבר השגיאה.שבעים אמה ושיריים.  בשיעור
  

  בטעמים מונח רביע הן: הנקודות האחרות הכלולות

תחום , אלפיים אמה תחום שבת מעבר לריבועי ערים, קביעת חצר המשכן ב' שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה כגון
  ערי מקלט, מדידת שטחים, מרחק עיר בעגלה ערופה

ים  'ד העמד המשכן בגבול חמשים (היינו באמצע החצר) והותר לפניו חצר רבועית  - היינו הנח  –מונח רביע  –ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&

   חמשים על חמישים. של
  

  דברים אחרים הנלמדים בפסוק 2.7.3

  א' רוחב קלעי החצר

ַחבJ  ומדיוסי ל רבי (סב) שלמה תורה ֹות ְוֹקָמ�ה.... ְוֹר� ׁש ַאּמ0 כל  שרוחבנלמד  ורחב מלתקלעי החצר חמש אמות ומ קומת ָחֵמ7

  (דבר הקובע מרחק שווה בין עמודי החצר) קלע חמש אמות

ַחבJ -  טט מההמשך  ורחבכעין סדור שנחלק, פעם קרא ברצף ופעם עם פסק ודלג. בקריאה המנתקת את מלת  –פסק  מונח - ְוֹר�

או / אחר כולל את  ומצדבאמה"  מאההמרכזי " העניןכעין פרט כללי אשר מצד אחד שייך אל ומדלגת להמשך. זהו  המיידי
   רוחב קלעי החצר. מלמד עלהפרטים שאחריו. כאן הוא  אלהקשור באופן כלשהו 

  .קרקע ובנין מדידתב' אמת 

-ר  ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ0   קרקע ובנין באמת ששה טפחים מדידות –ָחֵמ7

ֹות למדידת שטח ובנין באמות של ששה  מקוראפשר שזה  – ֵׁש�ׁש כעין פותחת טפח לקבל אפיון מהכתוב אחריה טפחא – ַאּמ0

  טפחים.

  גר לעם ישראל  כניסתג' רמז ל

היינו, זרות הגוי מש ממנו אחרי שמל לשם גרות  –אותיות מש זר  – משזראותיות ברית,  –תביר  –אותיות מקוה  – ְוֹקָמ�ה 

  גרות.  לשםמקוה כשר וטבל ב



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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  .מהתורה, יחזקאל, דברי הימים, משנה מידות, ספרי וספרי זוטא הר הביתשיעור  2.7.4
  תרומה כז יח� שמות

ֶרְך ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחבJֶהָחֵצר� ֵמָא� ים  ְוֹר� -ר  ְוֹקָמ�הֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש& ֹות ֵׁש�ׁש ָמְׁשָז ׁש ַאּמ0   ָחֵמ7
ם ֶׁשתV  ְוַאְדֵניֶה0 'ֹ   ְנח

  

ֶרְך  ה  ֶהָחֵצר�  ֹא� ה ָבַאָּמ�   ֵמָא�
ֶרְך מתיחס  חדנים שני שיעורים, פרט אמצייהקטנה - תלישאכעין שתי קטנה, -תלישאמונח  שטעמיו פרט קדמאה –ֶהָחֵצר�  ֹא�

  שטח הר הבית.אחד מתיחס להמשכן, פרט לחצר 

Jַחב   לקוראו בשני אופנים.מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו וכעין  -  )מונח פסקמונח לגרמיה ( – ְוֹר�

Jַחב ה  ענין המרכזיקריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך ל ְוֹר� ה ָבַאָּמ�   הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,ֵמָא�

Jַחב ַחבJקריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת  ְוֹר�   מהכתוב אחריו. ְוֹר�

  ניתוק זה 

  

ים ם של תיבות התחברות מאפשר הענין המרכזי בפסוק, התיבות בתראה ל פרטב שהם חלקֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש& ה ָבַאָּמ�  ֵמָא�

רבוע שאורכו חמש מאות , שהר הבית יהיה המובא ברש"י להלן שמואל הרואה לדוד המלך דרשתויחד הם מרמזים על 
  יחושב כדלהלן:אמה ורוחבו חמש מאות אמה ואשר 

ים   ובין  2500בין התוצאה  הכפל מציין המונח,  2500השווה  50*  50הכפל  מציין ת"ביאות  – ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&

ההתיבות  ה ָבַאָּמ� יםבתיבת  רביעוטעם  250,000השווה  100*  2500היינו  ֵמָא� שורש  הוצאת פעולתמציין  ַּבֲחִמִּׁש&

  אמה רוחב שטח הר הבית למקדש. 500 - אמה אורך ו 500 השווה הרבוע

  
  משנה מידות פ"ב מ"א 

אמה על חמש מאות אמה רובו מ� הדרו� שני לו מ� המזרח שלישי לו מ� הצפו� מיעוטו מ� המערב [א] הר הבית היה חמש מאות  
  מקו� שהיה רוב מדתו ש� היה רוב תשמישו: 

  יחזקאל מב,כ:מפורש כי לימוד זה ע"פ 

ֹו ַחב ֲחֵמ�ׁש ֵמא- ֹות ְוֹר0 יב ֹאEֶרְך ֲחֵמ�ׁש ֵמא1 יב J ָסִב1 ֹו ֤חֹוָמה לֹו5 ָסִב� ֹות ְמָדד& ע רּוח�    תְלַאְרַּב�
Vל ֶדׁש ְלֹח' ין ַהֹּק0 יל ֵּב7   ְלַהְבִּד@

ֶרְך תרומה כז יח� שמותהר הבית היה ת"ק אמה על ת"ק אמה. ... ורמז לת"ק  פירוש הרא"ש במשנה ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ֶהָחֵצר� ֵמָא�
Jַחב ים ְוֹר� יםשאי� תלמוד לומר  ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש& לק חמישי� משכ�, אחד מח משמעו שחצר ה) –(טט מלמד שבחצר  ַּבֲחִמִּׁש&

  שבהר הבית. כיצד?חלוק ת"ק על ת"ק והרצועות נ' על נ'  יהיו ק' רצועות של נ' על נ' הרי חצר המשכ� אחד מחמשי� מהר הבית: 
לרבועים של חמישים על חמישים, יתקבלו מאה רבועים של  500על  500משמעו אחרי חלוק שטח של  –טט 

ֶרְךחמשים על חמשים. נחבר שני רבועים ביחד ונקבל  ה  ֹא� ה ָבַאָּמ� ַחבJֶהָחֵצר� ֵמָא� שני רבועים אלו   ֲחִמִּׁש�ים ְוֹר�

  חלק אחד מחמשי� מהר הבית   מהווים
  

  לב �במדבר בהעלת$ י כט  ידיעת מידות הר הבית מבוטא בתורה בפסוקים

ֹחָבב ֶּבן[כט]  ס Fה ְל ֹ�אֶמר מֶֹׁש&   ְרעּוֵא�ל ַהִּמְדָיִניD ֹחֵת�ן מֶֹׁשה= +ַוּי
י+ ְחנּו ֶאלֹנְסִע�ים J ֲאַנ&  ְך ִּכ' ֹו ֶאֵּת�ן ָלֶכ-ם ְלָכ֤ה ִאָּת5נּו5 ְוֵהַט�ְבנּו ָל1 ' ֹאת0 ' ִּדֶּבר+ַהָּמקֹום5 ֲאֶׁש�ר ָאַמ�ר ה1 ֹוב ַעל+ה7 לV+ט0   ִיְׂשָרֵא'
י ִאם[ל]  Kא ֵאֵל-ְך ִּכ �ֹ 7ֹאֶמר ֵאָל0יו ל י ְוֶאל+ֶאל+ַוּי ְךV+ַאְרִצ� י ֵאֵל'    מֹוַלְדִּת0
אֶמר ַאל[לא]  @ֹ י+ַוּי 4ִיםJ+V ַעלָנ0א ַּתֲעֹז�ב ֹאָת-נּו ִּכ� יָת ָּל0נּו ְלֵעיָנ' ר ְוָהִי7 5נּו5 ַּבִּמְדָּב1 ְעָּת ֲחֹנֵת �ן ָיַד&   ֵּכ

ְךV+ְוָהָי0ה ִּכי[לב]  ְבנּו ָל' נּו ְוֵהַט7 ' ִעָּמ0 יב ה� Kר ֵייִט ּוא ֲאֶׁש� ֹוב ַהה& �הJ ַהּט�   ֵתֵל�ְך ִעָּמ-נּו ְוָהָי
  ספרי במדבר פיסקא פא 

ֹוב +ְוָהָי0ה ִּכי[לב] (פא)   �הJ ַהּט� ּואֵתֵל�ְך ִעָּמ-נּו ְוָהָי , וכי מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקי� את האר� הניחו ַהה&
אמרו כל מי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטול דושנה של יריחו נתנוהו ליונדב  דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה

  ב� רכב חלק בראש וגו'
� +ְוָהָי0ה ִּכי[לב] ספרי זוטא פרק י  ּואֵתֵל�ְך ִעָּמ-נּו ְוָהָי ֹוב ַהה& ןVזה בית המקדש שנא'  הטוב, הJ ַהּט� ֹוב ַהֶּז0ה ְוַהְּלָבֹנ' ר ַהּט�  ָהָה7

א ְוֶאְרֶאה5 ֶאת+ֶאְעְּבָרה דברי ואתחנ� ג כה ןV+ָּנ& ֹוב ַהֶּז0ה ְוַהְּלָבֹנ' ר ַהּט� ן ָהָה7 �ֶבר ַהַּיְרֵּד- ר ְּבֵע ה ֲאֶׁש0   ָהָא�ֶרץ ַהּטֹוָב1
ֶרְך תרומה כז יח� שמות - ב התחלנו סיכום קטנה - , כעין שתי תלישאקטנה-תלישאפרט קדמאה שטעמיו מונח  –ֶהָחֵצר�  ֹא�

   פרט אחד מתיחס לשטח הר הבית, פרט אחד מתיחס לחצר המשכן, שיעוריםשני  המציינים

ֹחָבב [כט] לב, בהעלת$ י כט במדבר  - ב וסיימנו Fְך, המתברר בקרא שיעור, ענין של גדולה- תלישא – ְל  ְלָכ֤ה ִאָּת5נּו5 ְוֵהַט�ְבנּו ָל1

ּוא+ ְוָהָי0ה ִּכי[לב] וכספרי וספרי זוטא על  ֹוב ַהה& �הJ ַהּט� שאורכו ורוחבו ת"ק אמה על  הטוב זה בית המקדש, ֵתֵל�ְך ִעָּמ-נּו ְוָהָי

  .דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמהת"ק אמה וכמידותיו מידות 
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�י ִהְׂשִּכ-  יט כחהימי א  דברי ' ָעַל 7ד ה0 ל ִּבְכָת�ב ִמַּי יתV פַהֹּכ7 ֹות ַהַּתְבִנ' ל ַמְלֲאכ7   יל ֹּכ0
  [ד  ע טור א] ירושלמי מגילה פ"א ה"א [ד' סט טור ד] 

ל ִּבְכָת�ב  מה טעמא... רבי ירמיה בש� רבי שמואל בר רב יצחק מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להידרש  7ד זו המסורת ַהֹּכ7 'ִמַּי  ה0
יל זו רוח הקודש  �י ִהְׂשִּכ-   מיכ� שניתנה להידרש ָעַל

  

7ד הַ  ל ִּבְכָת�ב ִמַּי 'ֹּכ7 יל , קבוצת פרטים שלא צריכים להיות ביחד ביחס להמשך תביר מרכא טפחא מרכא ה0 מונח ָעַל�י ִהְׂשִּכ-

ל ִּבְכָת�ב פרטי בית המקדש שמסר שמואל הנביא לדוד המלך באים משני מקורות  ירושלמי מגילה פ"א ה"א. ע"פ אתנח ַהֹּכ7
7ד זו המסורת  'ִמַּי יל ש לדרוש בם כדי לבנות הבית וכליו ויזו רוח הקודש  ה0 �י ִהְׂשִּכ-     מיכ� שניתנה להידרש.ָעַל

  

ל יט כחהימי א  דבריבזה נבוא להבין דברי פירוש המיוחס לרש"י בפירושו למקרא  ל ִּבְכָת�ב  ַהֹּכ7 יל ֹּכ0 �י ִהְׂשִּכ- ' ָעַל 7ד ה0 ִמַּי
ית ֹות ַהַּתְבִנ' לו, סכו� משקל ומשקל של כל  סדר בכתבבכתבבכתבבכתב    הכלהכלהכלהכלפתרו�:  � בכתבבכתבבכתבבכתב    הכלהכלהכלהכל(יט)   י"לרשהמיוחס  פירושוזה לשון  V פַמְלֲאכ7

שמואל מ�  דרש והכלוהכלוהכלוהכלורוחב וגובה.  אור1 תבניתתבניתתבניתתבניתחכמני והשכילני, כמו  הבית תבניתתבניתתבניתתבנית � מלאכות התבניתמלאכות התבניתמלאכות התבניתמלאכות התבנית    כלכלכלכל. הרואהכלי וכלי, שמואל 
ֶרְךת אמה'; דרש: מידות ב,א): 'הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאו משנההתורה ברוח הקודש, כמו ששנינו (ראה   ֹא�

ה  ה ָבַאָּמ� ַחבJֶהָחֵצר� ֵמָא� ים ְוֹר� חמשי� פעמי� חמשי� ה� עשרי� וחמש מאות; נראה  �) יח כזתרומה  שמות( ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&
 אתחמש מאות על חמש מאות. והוא מיוסד בסילוק 'קרוב�' של שבת חנוכה, המתחיל 'מנשה  להיותלומר: חתכ� לחמש רצועות 

  אפרי� את מנשה'. והכל דרש שמואל ברוח הקודש ולמד לדוד כ�.אפרי� ו
  

ה� עשרי� וחמש מאות; נראה לומר: חתכ� לחמש רצועות להיות חמש  חמשי�פעמי�  חמשי� - הפירוש ל דלענ" – טט
ה  להיות מקושר לענין המרכזי בפסוק צריך  מאותמאות על חמש  ה ָבַאָּמ� אזלא: ולפעולת וטעמיו קדמא  כי –ֵמָא�

ֹות המלים תביר שלפני -  ְוֹקָמ�ה חילוק שלה ׁש ַאּמ0   ָחֵמ7

ההנדרש כנראה מהמלים  מאה פעמיםכאן יש להוסיף את המלים  ה ָבַאָּמ�   כך: ֵמָא�

*  50 מאות ה� עשרי� וחמש מאותכך:  מאותולכן בהמשך יש להוסיף את המלה  חמשי�פעמי�  חמשי� מאה פעמים

  ; ה ריבועיתאמ 250,000=  100*  100*  25=  100*  50
 50000של  רצועותתקבל חמש  לחמש לחלק) –, אחד מאפיוני פעולת התביר תביר – ְוֹקָמ�ה( נראה לומר: חתכ�

אמה. כאשר תחבר היריעות אשה  100אמה ורוחבה  500אמה ריבועית, כאשר כל אחת היא מלבן / יריעה שארכה 

ֶרְךהיינו צלע היינו  חמש מאות. עללהיות חמש מאות אל אחותה לאורכן תקבל ריבוע  ַחבJאמה וצלע  500  ֹא�  ְוֹר�
  אמה. 500

  

  ,  100*  25=  10*  5*  10*  5=  50*  50נציג זאת באופן חשבוני 

   500=  100*  5=  100*  25חלק בחמש 

                     5  

  100*  500=  50000=   250,000=  100*  100*  25=  100* 50*  50הכפלה במאה 

                        5                      5                            5  

  

  אמה 500=  100*  5בארכן יתן צלע רוחב שארכה   100*  500חיבור חמש רצועות של 
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   ∏ חישוב היחס בין רוחב קורה (קוטר) והיקיפה, קירוב לערך פאי 2.8

  יוצגו שני קירובים 

ֶרְך ׃יח,ה כזתרומ שמותקירוב מתוך הפסוק  2.8.1 ה ֶהָחֵצר�  ֹא� ה ... ֵמָא�   ְוֹקָמ�ה ָבַאָּמ�

  

ֶרְך ה ֶהָחֵצר�  ֹא� ה ֵמָא� ַחבJ ָבַאָּמ� ים ֲחִמִּׁש�ים ְוֹר� ֹות ָחֵמ7ׁש ְוֹקָמ�ה ַּבֲחִמִּׁש& -ר ֵׁש�ׁש ַאּמ0 ֶׁשתV ְוַאְדֵניֶה0ם ָמְׁשָז 'ֹ  ְנח
יש מעגל חסום שקוטרו חמשים  בית הסאה המערבי של חצר המשכן הוא רבוע של חמשים אמה על חמשים אמה. ברבוע זה 

15אמה
 .  

  מוצעת הבנה לא שגרתית לטעמי המקרא של הפסוק. מונח תרסא (עיגול וקו מימין לשמאל) קדמא ואזלא מונח פסק מונח רביע.

חצי חצר משכן שהוא ריבוע כגון החצר המערבית ומידות  –הנח מעגל חסום בתוך (מונח פסק מונח רביע)  - (מונח תרסא) 
לכו (קדמא ואזלא) לפי השיעורים הכתובים בפסוק מאה באמה ועוד חמשים ועוד חמש ועוד היחס בין גימטריות מעגל זה י

  תביר, מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם. ְוֹקָמ�ה תרסא, ֶהָחֵצר� 

  

  .  3.141592654לפי הלוח המתמטי  =  ∏ פאיקירוב לערך 

אמה  2.0796327+  5+  150=  157.0796327=  50*  3.141592654הנ"ל שוה  ∏פאי היקף המעגל החסום בקירוב 
הן מידות מרחק, רבי יוסי דורש מקומת קלע כי גם  50- ו 100נמצאים בבירור בפסוק.  5 - ו 50 - ו 100בקירוב. המספרים 

  2.0796ף. את הקירוב לערך אורכה של יריעת קלע הוא חמש. לכן לפנינו שלש מידות אורך המצטרפות ביחד לחישוב היק

  נחשב כך:

  תביר, מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.  ְוֹקָמ�ה תרסא, ֶהָחֵצר� 

   2.006622517=  303/  151, היחס ביניהם 151גי'  ְוֹקָמ�ה, 303גי'  ֶהָחֵצר� 

  אמה.  157.006622517לפי חישוב זה היקף המעגל החסום שוה 

    3.14013245=  157.006622517/  50יחושב ע"י היחס  ∏ערך פאי הקירוב ל

  מים של שלמה, המיוחס לגר"א או לרב מונק.  ∏פאי ערך  נשוה זאת לחישוב

7ַעׂש ֶאתמלכי א  ז,כג:   ֹו ַעד+ַוַּי ַאָּמה ִמְּׂשָפת� Fֶׂשר ָּב� 0ם מּוָצ-ק ֶע ֹו +ַהָּי ַאָּמה5 קֹוָמת1 יב ְוָחֵמׁ֤ש ָּב' ֹו ָעֹג�ל J ָסִב& ְוָקו5  הְוָקו5 ְׂשָפת�
Vיב ֹו ָסִב' ב ֹאת0 ה ָיֹס7   ְׁשלִֹׁש�ים ָּבַאָּמ1

   1.047169811=  111/  106קו - מבוסס על היחס בין גימטרית קוה ו ∏חישוב ערך פאי 

     31.41509434=  30*  1.047169811אמה היקף ים שלמה המוזכר בפסוק  30מוכפל בערך 

    3.141509434=  31.41509434/  10אמה קוטר ים שלמה המוזכר בפסוק  10ומחולק בערך 

  

  3.133928571=  ∏פאי השמטו וא"ו החיבור בקריא ובכתיב. אם הם נשארים אז הקירוב לערך  בחישוב לפי ים של שלמה

   2.089655172=  303/  145) נקבל יחס 151 – 6=  ֹקָמ�ה( ְוֹקָמ�האם נשמיט וא"ו החיבור מגימטרית מילת 

   3.141793103=  157.089655172/  50=   ∏ואז קירוב לערך פאי 

   2.075342466=  303/  146) נקבל יחס 151 – 5=  ְוֹקָמ� ( ְוֹקָמ�האם נשמיט ה"א הסוגרת מגימטרית מילת 

   3.141506849=  157.075342466/  50=   ∏ואז קירוב לערך פאי 

  בדרכי חישוב שונות: ∏קירובי ערך פאי  נציג בטבלה

  ∏קירוב לערך פאי  תאור

 3.133928571 של שלמה עם וא"ו החיבור  ים

  3.14013245   המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן עם וא"ו 

  3.141506849  המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי ה"א

   3.141509434 ים של שלמה בלי וא"ו החיבור 

 3.141592654  לפי הלוח המתמטי  ∏פאי קירוב לערך 

 3.141793103 המעגל החסום בבית סאה המערבי של חצר המשכן בלי וא"ו

 3.142857143 22/  7לפי היחס הידוע  ∏פאי ערך 

ּהמהקרא  ∏פאי ערך  ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת&  3.0864197    ְוַהְּׁשִביִע�

  

                                                           
15

  נקודת המפגש של אלכסוני הדופן התחתונה של ארון הברית, היתה מעל מרכז המעגל החסום בבית הסאה המערבי של חצר המשכן. 

  אמה וגו' 25לן מרחיקין את האיי"א -ו משנה בבא בתרא פ"ב מ"זשימוש הלכתי למעגל זה נמצא ב



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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ּה ג,יאכי טמשפ מותשקירוב מתוך הפסוק  2.8.2 ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת&   ְוַהְּׁשִביִע�

  

  .היחס בין רוחב קורה והיקיפה -  ∏פאי קירוב לערך רבוע בית סאה לחישוב מ
  ג,יאכי טמשפ מותש

ה   �ת ַהָּׂשֶד- ם ּתֹאַכ0ל ַחַּי ָך ְוִיְתָר@ �י ַעֶּמ1 ְכלּו5 ֶאְבֹיֵנ ּה ְוָא' ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת&   ְוַהְּׁשִביִע�
ן  ָךV+ֵּכ' ה ְלַכְרְמָך0 ְלֵזיֶת'   ַּתֲעֶׂש7
  

ת ִּתְׁשְמֶט�ּנָ   ּהְוַהְּׁשִביִע�   רביעח ונמ יםשיגר – קראממי עת טיתבנ -  ה ּוְנַטְׁשָּת&

 

ּה  )יא כגמשפטי   שמות(מי שרי? והא כתיב  בשביעית וקשקוש בג מועד קט�  ליבבגמרא ב נאמר ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת&  ְוַהְּׁשִביִע�

סתומי פילי. אברויי  � , וחד אילניויי אבר �אמר רב עוקבא בר חמא: תרי קשקושי הוו; חד  � מלסקל!  �מלקשקש, ונטשתה  � תשמטנה
 שרי. � אסור, סתומי פילי  �איל� 

. על כך בשנת שמיטה אילנות , היינו מין חרישה קלה להבטיח קיומן שלנמנה קשקושבשנת שמיטה מלאכות ההיתר  בין

ּה  משפטי כג,יא שמותהגמרא מהקרא  מקשה ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת& עוקבא בר חמא: תרי  רבמתרץ קשקוש.  האוסר ְוַהְּׁשִביִע�

 .  שרי �אסור, סתומי פילי  � סתומי פילי. אברויי איל�  �אברויי אילני, וחד  �הוו; חד  קשקושי

  .לאילנותלמטרתנו, פסוק זה יוצר קשר 

ת ופוקומ הרוש תושויעיו הוזרות בתו1 בית סאה חורשי� כל בית סאה בשביל� עד ר"ה. יעות מפטנ עשר וא  שביעיתמשנה - ב נאמר
  : לא לצרכ�ה� אי� לחורש אי� טרהע

בערב שביעית מותר לחרוש עד ערב ראש השנה בית סאה כולו ובו עשר נטיעות צעירות שלפי רבי יהושע זה כולל עצים 
  עד בני שבע שנים. 

  

ֶרְך תרומה כז יח שמותפסוק המתאר חצר המשכן מה ים... ֶהָחֵצר�  ֹא� ו כי אחד מתפקידי ראינ מונח רביע ֲחִמִּׁש�ים ַּבֲחִמִּׁש&

 סיסבמ ןכ- ומכ שיעור שבעים אמה ושיריים. הלמדושם הגמרא  עשוי להיות הוראה לביצוע פעולת רבוע מונח רביע התבנית
  ים ארבע. ימעפ וא, פחות ארבע נקודותלל ענין בעל עמז רעשויה ל מונח רביעי) התבנית טי (סטטיסתפירס

משתי א כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. יה ים מונח רביעגרשיהתבנית ) יטסכן מבסיס ספירתי (סטטי- כמו
ּה  משפטי כג,יא שמות קראהעלינו השערה כי אפשר שבההשערות  ת ִּתְׁשְמֶט�ָּנה ּוְנַטְׁשָּת& גרשיים מונח מטועם ה -  ְוַהְּׁשִביִע�

בהתיחסות לבית  ת רבועופעולשתי צוע לבי יש לימוד מיוחד הקשורר למין חרישה קלה בשדה אילן בשנת שמיטה וקשה, ורביע
  .משנה שביעית א וסאה שבו עשר נטיעות כנאמר ב

לכן  מונח רביע-מלים סמוכות ויתירה מזאת אף מטועמות ב "נט" בשתי- הוא היחיד בתורה שבו יש אותיות "טנ" ו הזה הקרא
היחס בין רוחב קורה והיקפה כפי  פאי רךמיוחד הוא חישוב קירוב עהלימוד האפשר כי  יש סבירות כי לפנינו לימוד מיוחד.

  שמוסבר להלן.

  

מיקום של עשר נטיעות במרחקים שוים בשדה סאה ריבועי הוא חישוב לא פשוט . אמה חמשים בחמשים הינו שטחבית סאה 
עצים ולא נעסוק בו. ידוע כי היטל נוף אילן על הקרקע מהוה כעין עיגול וכך גם מתפשטים שורשיו. עיגולי גידול שרשי ה

 2500=  50*  50עשויים לחתוך זה את זה וגם לצאת מחוץ לגבולות בית הסאה. בסה"כ הם כאילו מנצלים את כל השטח של 

  אמה ריבועית.  250אמה ריבועית, כאשר השטח הממוצע לנטיעה הוא 

מייצגת את הערך  , האות "נ"9אותיות מייצגות גם ערכים מספריים, האות "ט" מייצגת את הערך תשע = הדש והק ןלשוב
  . 50 חמשים =

 לתיים ממשמח" = נב" ִּתְׁשְמֶט�ָּנה מרמז כאן לביצוע פעולת רבוע של למשל "נ" = חמשים ממילת ביערם עשט ראפש

ּה   .לאילן יותערבו מהא 250 בלקת נונילר אבעש חלק, ת היינו שטח בית סאהויעאמה רבו 2500ה אתוצה  ּוְנַטְׁשָּת&

 ִּתְׁשְמֶט�ָּנה לתיממ ע" = תשטשל למשל " יצוע פעולת רבוען לבז כאומרמי של רביע שני מקבל כאן אופ ונחמם עשט ראפש

ּה ילתמע מ" = תשטב"   . 81ה אתוצה  ּוְנַטְׁשָּת&

  3.0864197=  250/81 . ע"פ המספרים שחושבו לעיל נקבל ∏∏∏∏(פאי) לערך  בירוקחלוקת שטח עיגול ברבוע רדיוסו נותן 

  הייהוס יהרד אז שבלוח מתמטי ∏∏∏∏(פאי)  ב לערךורידיוס ע"פ קרש הפנח םו אא
0.5

   )∏∏∏∏  /250  = (8.92062  

  

ּה חסר או הפל, למילההשל  ובןמגם   ִּתְׁשְמֶט�ָּנה הללמי   הו. אפשר לומר:שת מבזיע שלן ובמגם   ּוְנַטְׁשָּת&

  8.92062 -כל 'ט - מ טמע טהמע -  ִּתְׁשְמֶט�ָּנה

ּה    8.92062 - כל 'ט -מ טמע טהמע -    ּוְנַטְׁשָּת&

  3.141592הקרוב לערך  ∏∏∏∏(פאי) לערך  ירובבל קונק



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל

  

  docשעורה ושיעורין./©Jun-09  24/20  036486221ZZFisher-7תשס"ט–סיון–ט"ו

  

טעמים תפקיד או מספר תפקידים המרמזים לדרשות חז"ל או  נספח בניסוח פורמלי של ההשערה: לכל טעם או תבנית 3
  שלא כולם פעילים בכל הופעה של הטעם והתבנית.לביאורי המקרא 

  בכל מופעהגדרת טעם המקרא כעצם רב תפקידי בעל תפקידים פעילים ולא פעילים  3.1

מהתנ"ך . "חובות הלבבות" פ"ד מציין בביקורת כי בעבר היו  תורהעיון זה עוסק בעיקר בתפקידי טעמי המקרא בדרישת חלק ה
מציין כי תפקיד הטעמים הוא מעבר לתחביר וזאת חכמה דקה בעלת בסוף פרק ב'  "הכוזרישלמדו התורה רק ע"פ הטעמים. "

  ודות נעלמים מזולת פשט המקרא.סודות נעלמים ומפרשו "אוצר נחמד" ס

העיון התחיל מהתוצאה ההילכתית של המקרא המבוררת בתורה שבע"פ וניסה למצוא תאום בין תבניות טעמים וההלכה 
הפסוקה ומזה ללמוד אל תפקידי תבניות הטעמים, כלומר מהתוצאה אל התהליך המביא לתוצאה. עם הצטברות המקראות 

  ת טעמים עברנו גם לבדוק מהתהליך עצמו אל התוצאה. התומכים בהשערות תפקידי תבניו

שלטעם המקרא יש תפקידים העלינו השערה  ,עמים בין היתר לפי מיקומם מעל, בתוך ומתחת לשורה הכתובהבחננו הט
 לאופן דרישת התורהתחביריים ובנוסף לכל תבנית טעמים (טעם אחד ויותר) תפקידים אחדים (אחד ויותר) שבד"כ הם 

. במופע כלשהו של תבנית טעמים עשויים להיות פעילים אחד ויותר מתפקידי התבנית וכל תפקיד לתוכן הדרשהגם ולפעמים 

פה החל -פעיל משמש בלימוד דרשה אחת לפחות. הממצאים עקביים והשימוש בם מועיל להבנת התורה ודרשות התורה שבעל
  ה באחרונים.במשנה, המדרשים ההילכתיים והאגדתיים, הגמרא והברייתות, וכל

  

  

, עשויים להיות לטעמים תפקידים ופירושים )ס"פרדהתברר כי בכל רמה מדרכי לימוד התורה פשט רמז דרש סוד (כמו כן 

, שחלקם דומים לרמת הפשט וחלקם שונים מרמת הפשט ונכנסנו מעט לעיין גם בהם תוך חיפוש מה נוספים על רמת הפשט

 קפה.ההשפעה שלהם על הלכה למעשה, אגדתא והש

  

פשט,  - רב תכונות / אפיונים / תפקידים בכל אחד מארבעה דרכי פרד"ס עצם הוא  בתורהשמקרא הטעם אפשר כי לפיכך, 
  דרש, רמז, סוד. 

  זיהינו את האפיונים הבאים לטעמי המקרא:  הפשט דרךב

o  ות ומתחילות באותיות פסק המפריד בין מלים המסיימ, נגינה, ִּפסוק, הטעמה (מלעיל מלרע)תפקידים תחביריים כמו
 השפעה על ניקוד צורות הקשר וצורות ההפסק. אהו"י, 

o קבוצות עניין - התפקיד התחבירי מגדיר קבוצות עניין ברמת מחצית או שליש פסוק, ובתוך קבוצות העניין יש חלוקה לתת
 שמהוות תבניות טעמים לדרכי לימוד/דרישת התורה. 

o ים) עשויים להיות מאחד ועד מספר תפקידים.לתבנית טעמים (מטעם יחיד ועד טעמים אחד  

o קבוצה של תפקידים, היינו התפקיד התחבירי ועוד לפחות תפקיד אחד לדרישת -בכל מופע עשויה להיות פעילה תת
הכתוב ולעתים תפקידים אחדים לדרישת הכתוב, בהתאם לנסיבות התוכן וטעמים אחרים בתבנית ובהתאם לתוכן 

כי כל תפקיד משמש בדרשה אחת. אבל יתכן כי כל התפקידים פעילים אבל עדיין לא זכינו ולתבניות הסמוכות. ונראה 
 להבין זאת.

  , פה-כפי שמתבטא בלימוד בתורה שבעל טעם או תבנית טעמיםפעיל של הגדרה סכמטית גמישה לתפקיד 

  וכד' 1ת ,... ,1ב ,1א ,ת' ,... ,א' הגדרת טעם או תבנית טעמים •

  תת' ,... ,אא'/דרישה) תפקיד לימוד דרךאפיון ( ם או תבנית טעמיםטע יתפקידהגדרת סידרת  •

מוגדרת הפרדה בין טעם או תבנית טעמים ובין תפקיד, כי אובחנו גם תפקידים כלליים המתבצעים ע"י תבניות  •
  טעמים שונות כל אחד לפי יחודו.

 קידי התבנית, המוגדרים כך:לתפ המקבילה פעילות תפקיד מימקד מוגדרת סדרה שללכל טעם או תבנית טעמים  •

 בקראבמופע מסוים פעיל משמע התפקיד  1= , מקדם בקראבמופע מסוים לא פעיל משמע התפקיד  0מקדם =  •

  1יהיה שווה  תפקידהמקדם לכל  ,תחביר, הטעמה, ניגון ילמשל לתפקיד •

איתכן שבמופע מסוים יהיה יותר ממקדם אחד פעיל, כגון עבור  • , מקדם תפקיד 1=  "רבוי"מקדם תפקיד  טפח0

 1=  "מתפשט"אפיון 

פי מה שאובחן) למופע מסוים, כאשר - מתאר את כל התפקידים הפעילים של תבנית טעמים א' (עלאיבר הבא - הרב •
  , אבל בכל דרשה משתתף בד"כ תפקיד אחד. הסימן * משמעו כפל. 1המקדמים המתאימים שווים 

  יד אא' של תבנית טעם א'),(תפקיד אא' של תבנית טעם א') * (מקדם פעילות תפק

  (תפקיד את' של תבנית טעם א') * (מקדם פעילות תפקיד את' של תבנית טעם א')

  

  

o קבוצות של טעמים ותבניות אחדות, תפקידים בעלי קירבה במובנן הלשונית (כגון - בדרך הפשט נמצאו לתת Kאדרג 
 להבין מה המשותף להם.מקשר, מצרף, יורד מלמעלה, עולה מלמטה) ותפקידים שעדיין לא זכינו 

o  לדרשת התוכן התורני יש כללים שחלקם ממשה רבנו וחלקם מגיע עד מהאחרונים (כגון איילת השחר למלבי"ם). נקרא
- . מוצע לראות בתפקידים הפעילים של תבניות טעמים וההשפעה ההדדית ביניהם כללים לאמפורשיםלהם כללי דרשה 

 /לדרישת התורה. כיוון ללימוד המשרים/  המרמזיםבלעדיים 

o  איזכורים, בד"כ, איך לדרוש, לעתים בשילוב עם התוכן  –דרישת התורה ע"פ תפקידי תבניות טעמים הוא כעין ציונים
 איזכורים מה לדרוש. הדרש עשוי להיות על התוכן המטועם בתבנית, בסביבתו או במקום אחר בתורה. –הוא גם ציונים 

o הינם בטויים של רבוי ומיעוט באופנים שונים.  אובחן כי חלק מתפקידי תבניות הטעמים  



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל
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o  איזכורים, בד"כ, איך לדרוש הרבוי  –רבוי ומיעוט בדרישת התורה ע"פ תפקידי תבניות טעמים הוא כעין ציונים
 איזכורים מה לדרוש. –והמיעוט, לעתים בשילוב עם התוכן הוא גם ציונים 

o או מלים אחדות מתוך הכתוב ונלמדת מכך מסקנה הילכתית  דרישת התורה ע"פ התוכן מתבטאת לפעמים בדרישת מילה
 או אגדתא (להלן מסקנה תורנית) שאינה קשורה לשאר הכתוב בפסוק. 

o  דרישת התורה ע"פ התוכן מתבטאת לפעמים בדרישת רצף ארוך של הכתוב שהוא כעין תהליך דרישה שבו המסקנות
 ב' וממועט מהם ג'. התורניות מצטרפות זו אל זו באופנים שונים, כגון א' ו

o  העיון מנסה לברר עקביות בין תבניות הטעמים ובין דרישת הכתוב ע"פ תוכן ברצף קצר וברצף ארוך. לעתים תבניות
 הטעמים מרמזות אל תהליך של רצף דרשתי כאשר מתבניות טעמים מתקבלות תוצאות תורניות המצטרפות למיכלול.

o  לים (נסמכים) תבניות הטעמים, בעיון דְ מימין לשמאל עם התוכן עליו מּובפסוק או קבוצת פסוקים התהליך מתקדם בד"כ
. אפשר כי תהליך דרישה אלפניואבל בתפקידים מסוימים יש גם השפעה משמאל לימין, בעיון זה נקרא  לאחריוזה נקרא 

י לדברים ראה, זה מסייע לתהליך הדרישה ע"פ תוכן ועשוי לקשור / לתאם בין מקראות רחוקים כגון בין ויקרא שמינ
 במקום אחד התבנית ותפקידה, במקום אחר הדרשה .

o כך יש פירוט הנושא, ובפירוט עשויים לחזור ולהשתתף גם חלק - תפקידים מסוימים כעין פותחים ענין / נושא, אחר
 מהתפקידים שהשתתפו בפתיחת הנושא. 

o  הפעילים, מספיק תפקיד מסוים והאחרים בשביל השראת כיוון הילכתי מסוים לא צריך את כל תפקידי תבנית הטעמים
 משמשים לדרשות אחרות. 

 

o בדרך הפשט התורני כיוון מתאר תרומת תבניות טעמים אחדות בקרא מסוים, לחלק מתהליך להשראת  איבר הבא- הרב
  הסימן * משמעו כפל חשבוני כמקובל. . 1(הלכה ואגדתא), כל המקדמים המשתתפים שווים 

  ם א') * (מקדם פעילות תפקיד אא' של תבנית טעם א') => מסקנה תורנית מהתבנית, {(תפקיד אא' של תבנית טע

  (תפקיד תת' של תבנית טעם ב') * (מקדם פעילות תפקיד תת' של תבנית טעם ב') => מסקנה תורנית מהתבנית, 

  מהתבנית (תפקיד אא' של תבנית טעם א') * (מקדם פעילות תפקיד אא' של תבנית טעם א') => מסקנה תורנית 

  => ע"י צירוף המסקנות התורניות באופנים שונים וביניהם רבוי ומיעוט למיניהם, מתקבלת מסקנה תורנית מקיפה} 

  

  

  דוגמאות תפקידי תבניות טעמים ותהליכי דרשות 3.2

ות טעמי כבר צוין לעיל כי יש גם תפקידים בעלי אופי כללי (היינו אופן דרשה כללי) והם ממומשים ע"י טעמי מקרא או תבני
מקרא שונים, כל אחד לפי ייחודו, בהתאם לתוכן המסוים. לשם הצגת הנושא נזהה תפקידים ונציב בהם טעמים או תבניות 

  טעמים.

  דוגמאות לתפקידים 

  תפקיד מספר הלימודים, דוגמא לתפקיד כללי (לפחות לארבעה טעמים ותבניות יש בין תפקידיהם תפקיד כזה)

  בזמן, במקום כתיבתותפקיד מוקדם ומאוחר כגון 

תפקיד כעין מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם, כגון קל וחומר, בנין אב, כלל ופרט, מוקדם והוא מאוחר, אלפניו 
  ולאחוריו. (לבנין אב זוהו לפחות שלוש תבניות טעמים)

לפחות שני טעמים תפקיד שיעורין, חציצין ומחיצין (שח"מ) הכוללת שיעורין מוחלטים, שיעורין יחסיים, אומדנים (
  מורים עליה)

  תפקיד מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש

תפקיד חישוב חשבוני כגון סכום ובו בין היתר: גימטרית טעמים, גימטרית תוכן; רבוע, יחס בין גימטרית מלים, מכפלה 
  בין גימטרית מלים, בין גימטרית אותיות (תבניות אחדות כל אחת בעלת ייחוד משלה)

  גרם) (טעמים אחדים, כל אחד ויחודו)-קיד ציור פשוט (תיאור סכמטי, אידיאותפ

  

  (ת משמעו תפקיד, של תבנית טעמים בסוגריים) לתהליכי דרשות ותדוגמא

  מתפקידי תבנית הטעמים קדמא ואזלא

  * ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא (קדמא ואזלא) 1) = קדמא ואזלא(תמקדם * 

  * מוקדם ומאוחר (קדמא ואזלא) 1) = קדמא ואזלא(ת* מקדם 

   0* מלמד ולמד כגון בקל וחומר (קדמא ואזלא) =  0) = קדמא ואזלא(תמקדם * 

   0* בנין אב (קדמא ואזלא) =  0) = קדמא ואזלא(תמקדם * 

   0* כלל ופרט (קדמא ואזלא) =  0) = קדמא ואזלא(תמקדם * 

  

  דם ומאוחר (קדמא ואזלא)* מוק 1) = קדמא ואזלא(תמקדם * 

  * ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בקרא (קדמא ואזלא) 1) = קדמא ואזלא(תמקדם * 

ֹו בראשית ח"ש כה,ט:(על התוכן  מוקדם ומאוחר -  קדמא ואזלא{(ת' ּו ֹאת�    ,)ַוִּיְקְּבר�

יו ֶאלִיצְ ענין מרכזי בקרא אליו מתיחסים פרטים אחרים בתוכן ( -  קדמא ואזלאת'   5 ָּבָנ1 ת ַהַּמְכֵּפָל-ה+ָח֤ק ְוִיְׁשָמֵעאל   ))ְמָעַר0

תוצאה תורנית: מלמד כי יש מוקדם ומאוחר בענין אחד, מלמד כי ישמעאל חזר בתשובה כי הוליך את יצחק לפניו,  >=
  }(מקור ללימוד רבי העשיל או רבי יונתן אייבשיץ)מלמד כי יש כלל ופרט בקרא 

  

  מוקדם ומאוחר (קדמא ואזלא)*  1) = קדמא ואזלא(תמקדם * 

  * כלל ופרט (קדמא ואזלא) 1) = קדמא ואזלא(תמקדם * 



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל

  

  docשעורה ושיעורין./©Jun-09  24/22  036486221ZZFisher-7תשס"ט–סיון–ט"ו

ֶסף( דברי ראה יד,כו:( מוקדם ומאוחר על התוכן -  קדמא ואזלא{(ת' Gְוָנַתָּת�ה ַהֶּכ (� ה ַנְפְׁשָך� +ֲאֶׁשר ְּבֹכל    ,)ְּתַאֶּו�

ה ַנְפְׁשָך� +ֲאֶׁשר(כלל ופרט על התוכן  -  קדמא ואזלאת'      ))ְּתַאֶּו�

תוצאה תורנית מהמוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי ללימוד כלל ופרט: תוכן המורה מה עושים בכסף פדיון מעשר  >=
  .}קטנה בתפקיד מחיצה-תלישא – בכלהערה: ראה בהמשך שימוש בקרא שני. 

  

  תפקיד כללי מספר לימודים / דרשות

  תבנית הטעמים רביע

  דרשות ארבע* תפקיד מספר הלימודים / ה 1מקדם * ת(רביע) = 

  גדול- תבנית הטעמים זקף

  * תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש 1גדול) = - מקדם * ת(זקף

  מתפקידי תבנית הטעמים רביע

  * תפקיד מספר הלימודים / הדרשות ארבע 1מקדם * ת(רביע) = 

  * תפקיד חישוב רבוע 1מקדם * ת(רביע) = 

   4* תפקיד הערך / המספר  1מקדם * ת(רביע) = 

  

  גדול שולבו בדוגמת תפקיד שיעורין, חציצין ומחיצין (שח"מ) -לרביע וזקף וגמאותד

  

  

  קטנה- גדולה או תלישא-מתפקידי תבנית הטעמים תלישא

  תפקיד כללי שיעורין,חציצין ומחיצין (שח"מ)

עורין יחסיים, * שיעורין, חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים, שי 1קטנה) = -גדולה או תלישא-מקדם * ת(תלישא
  קטנה)- גדולה או תלישא- אומדנים (תלישא

  קטנה)-גדולה או תלישא-* מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בשכר ועונש (תלישא 1קטנה) = -גדולה או תלישא-מקדם * ת(תלישא

  טנה ... תביר)ק-גדולה / תלישא-(תלישא* חישוב חשבוני מהתוכן  1תלישא ... תביר) = מקדם * ת( תפקיד כללי חישוב חשבוני

  תפקיד ייחודי מובחר

   קטנה,ע"פ מנחת שי זה שם כללי לתלישות במנהג הספרדי)-(מקור אור החיים בטעם תלישא* בחינה מעולה ביותר  1תלשא) = מקדם * ת(

  גדולה)- תלישא(* נבחר, ראש, מקור  1גדולה) = -תלישאמקדם * ת(

  מתפקידי תבנית הטעמים זרקא סגול

  מסוג התוכן המטועם על התוכן המטועם* תוספת רבה או חלקית  1ל) = מקדם * ת(זרקא סגו

  מסוג התוכן המטועם מהתוכן המטועם* גריעה חלקית  0מקדם * ת(זרקא סגול) = 

  

המשלבת תפקידים כלליים וטעמים ותבניות טעמים הממלאים אותם. תפקידים כלליים: מספר לימודים, תפקיד שיעורים, דוגמה 
  גדולה- תבנית טעמים רביע ... תלישאפקיד פותח ענין ותפקידי פירוט ענין. חישוב חשבוני, ת

  * תפקיד מספר הלימודים (רביע) +  1מקדם * ת(רביע) = 

* שיעורין, חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים, שיעורין יחסיים,  1קטנה) = -גדולה או תלישא-מקדם * ת(תלישא

  טנה)ק- גדולה או תלישא- אומדנים (תלישא
  כטטז  בשלח שמות

י ּו ִּכ' ' ָנַת�ן ָלֶכ�ם ַהַּׁשָּבת= ַעל+ְרא& Dיו ַאל+ה ּוJ ִא�יׁש ַּתְחָּת& י ֶל�ֶחם יֹוָמ-ִים ְׁשב� ן ָלֶכ�ם ַּבּי7ֹום ַהִּׁשִּׁש0 ּוא ֹנֵת7 ן ה� Fיׁש +ֵּכ ֵי7ֵצא ִא�
Vי ֹו ַּבּי7ֹום ַהְּׁשִביִע'   ִמְּמֹקמ0

ּו על התוכן ( שיעורין העל ארבע מלמדפותח ענין במספר לימודים השווה ארבע,  -  גדולה-רביע ... תלישא{(ת' ן+ַעל... ְרא& Fֵּכ ,(  

ישתי תוספות חלקיות מסוג התוכן המטועם ( שיעור ראשון – זרקא מונח מונח סגול(ת' ' ָנַת�ן ָלֶכ�ם ַהַּׁשָּבת= +ִּכ' Dה ,(  

  מסקנה תורנית => דרשת תוספות זמן לפני ואחרי השבת)

ן+ַעלעל התוכן ( אלו שתי השורות הקודמות, פניואלהצבעה על שח"ם, שיעור בתוכן ש - גדולה -תלישא(ת' Fֵּכ((  

ן+ַעלעל התוכן ( אלו השורות הבאות, אחריוהצבעה על שח"ם, שיעורין ו/או מחיצות בתוכן ש - גדולה -תלישא(ת' Fֵּכ((  

  חישוב חשבוני מהתוכן (ולא בורר הקשר למסקנה)  - גדולה ... תביר -תלישא(ת'

ן ָלֶכ�ם ַּבּי7 +ַעל( ּוא ֹנֵת7 ן ה� Fי ֶל�ֶחם יֹוָמ-ִים ֵּכ   ) ֹום ַהִּׁשִּׁש0

בכל סעודת  לחםל לחם אחד או שני עדעת זקנים מבעלי התוספות  פ"עמסקנה תורנית => מלמד 
  )בפוסקים האם זה דאורייתא או מדרבנן מחלוקתונמצא ב שבת,

ּוJ ִא�יׁש ּתַ  באמצעות חישוב חשבוני של רבוע על התוכן ( שנישיעור  - מונח פסק מונח רביע(ת' יוְׁשב�   ) ְחָּת&

  מסקנה תורנית => מלמד תחום לשובת במדבר ארבע אמות או שמונה אמות לכל כיוון)

יV+ַאלשיעור ע"פ התוכן ( -  לא נבדק כיצד תבנית הטעמים פעילה(ת' ֹו ַּבּי7ֹום ַהְּׁשִביִע' יׁש ִמְּמֹקמ0   )ֵי7ֵצא ִא�

  מיל 12אמה, היינו מיל או  2000תחום שבת  שלישישיעור מסקנה תורנית => 

  )העברה ברשות הרבים,פחות מארבע אמות פטור ר רביעישיעו

ן+ַעלמחיצין על התוכן ( - גדולה -תלישא(ת'  Fֵי7ֵצא+ַאל...  ֵּכ(  

  כי כל רשות בכעין מחיצה לעצמה)) מלאכת הוצאה מרשות לרשותמסקנה תורנית => מלמד על 

ּו גדולה על התוכן -=> צירוף המסקנות התורניות המשניות כתוצאה מתבנית הטעמים רביע ... תלישא ן +ַעל... ְרא& Fבפסוק ֵּכ



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל

  

  docשעורה ושיעורין./©Jun-09  24/23  036486221ZZFisher-7תשס"ט–סיון–ט"ו

שיעורין: תוספות זמן לשבת, תחום ארבע אמות לשובת במדבר, תחום  הר כי מלמד על ארבעאפש כטטז  בשלח שמות
  }רמלאכת הוצאה מרשות לרשות ושיעור העברה ברשות הרבים, עד ארבע אמות פטואלפיים אמה להליכה מעבר לעיר, 

  

ן+ַעלבשכר ועונש על התוכן (רגות ד –גדולה -תלישאת'{( Fֵּכ (  

ביום של הוצאה של מטה על מלאכת מחשבת  דבידי בית דין של מעלה ובי" ועונשיםעל שיעורים מסקנה תורנית => מלמד 
  .)}לשיעורין הנ" ארבעההשבת ועל 

  

  גדול),- * תפקיד מספר הלימודים (זקף 1גדול) = - מקדם * ת(זקף

* שיעורין, חציצין ומחיצין הכוללת שיעורין מוחלטים, שיעורין יחסיים,  1קטנה) = -שאגדולה או תלי-מקדם * ת(תלישא

  קטנה)- גדולה או תלישא- אומדנים (תלישא

  



  תהלים קי"ט –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
  חלוקת הפסוקים, חלוקת דברי חז"ל וההסברים המסומנים טטוד"ל/טט הם בגדר השערות. 

  ימוד בהשאלה בלבד מהמידות הידועות.ההשערות נבנות בפרק מיוחד ע"י ליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הל

  

  docשעורה ושיעורין./©Jun-09  24/24  036486221ZZFisher-7תשס"ט–סיון–ט"ו

תפקיד שיעורים,   המשלבת תפקידים כלליים וטעמים ותבניות טעמים הממלאים אותם. תפקידים כלליים: מספר לימודים, אדוגמ
  ענין. תפקיד פותח ענין ותפקידי פירוט 

  :גדול במרחק של פסוקים- גדולה וזקף- תבנית טעמים תלישא דוגמא שבמרכזה

* תפקיד מספר הלימודים / הדרשות שלוש נקודות כאשר אחת באופן אחר ושתיים באופן  1גדול) = - מקדם * ת(זקף

  אחר.

  קטנה)- תלישא גדולה או-* שיעורין, חציצין ומחיצין (תלישא 1קטנה) = -גדולה או תלישא-מקדם * ת(תלישא

  

  מביא הפסוקים.   בבלי שבת כו בללא הפסוקים.  משנה נגעי פי"ג מ"חהבסיס לסוגיה 

ֶגד  יקרא תזריע יג מזו י(ְוַהֶּב@ ַעת + ִּכ' �4ַגע ָצָר- ֹו ֶנ יםV ִיְהֶי7ה ב0 ֶגד ִּפְׁשִּת' ֹו ְּבֶב7 ֶמר א0    )ְּבֶב�ֶגד ֶצ1

את  ויקרא תזריע יג נט Fֹ ת ֶנַגע(ז ֶגד ַהֶּצ� +ּתֹוַר� ַעת ֶּב7 ֹו ָּכלָצַר� ֶרב א0 ֹו ָהֵע1 ים ֤אֹו ַהְּׁשִתי5 א� ֹו ַהִּפְׁשִּת& ֹור +ְּכִלי+ ֶמרJ א� ֹוVפ ע- ֹו ְלַטְּמא' ֹו א7   )ְלַטֲהר0

  על התוכן  שיעורין שלושהמלמד על פותח ענין במספר לימודים השווה שלוש,  -  גדולה-... תלישא גדול- זקף{(ת'

ֶגד ויקרא תזריע יג מז, נט( את ... ְוַהֶּב@ Fֹ   הצירוף מספר הלימודים ושח"ם: )) => תוצאה תורנית מז

ֶגד  את ... ְוַהֶּב@ Fֹ   גדולה, אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים: - גדול ... תלישא- זקף –ז

  בבלי שבת כו בע"פ  צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת לבגדג' על ג' אצבעות  ראשון שיעור

) (רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח צרעת בנגעבגד טמא  ישיעורין לטמא בית טהור ע" שנישיעור שני ושלישי 

  }רמב" ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"ד ע"פ 

  

  

  קטנה-תבנית הטעמים תלישאדוגמה 

  קטנה)- גדולה או תלישא-* שיעורין, חציצין ומחיצין (תלישא 1קטנה) = -גדולה או תלישא-מקדם * ת(תלישא

ֶסף( ראה יד,כו: דברימחיצה מתוך שח"ם על התוכן ( -  קטנה-תלישא{(ת' Gְוָנַתָּת�ה ַהֶּכ(  �   )הקטנ- תלישא ְּבֹכל

  }והקנין לתוך המחיצות של ירושלים.מעשר שני החלפת כסף  תהגבל >מסקנה תורנית =

  

* חישוב חשבוני בין גימטרית מלים במקרא שבו טעם תלישא  1קטנה ... תביר) = -גדולה או תלישא-מקדם * ת(תלישא

  קטנה ... תביר)- תלישא גדולה או- וטעם תביר) (תלישא

* חישוב יחס בין גימטרית המלה בטעם תלישא ובין גימטרית  1קטנה ... תביר) = -גדולה או תלישא-מקדם * ת(תלישא

  קטנה ... תביר)- גדולה או תלישא- המלה בטעם תביר) (תלישא

  דוגמאות במאמר להלן.

  

  גדול- קטן זקף- הטעמים זקף תבנית מתפקידי

   )גדול)- זקףקטן - (זקף ת(דבר החוזר וקורה*  1גדול) = - זקףקטן - * ת(זקף מקדם

  או להפךגימטרית תוכן ו גימטרית טעמיםבין  הפרש תפקיד ייחודי חישוב, חישוב חשבוני כללי תפקיד

  , וגדול)  = (עולה) תקע"- קטן זקף- * גי' (זקף 1גדול) = - זקףקטן - * ת(זקף מקדם

ר +ְוִהֵּנה :יג,בכ וירא בראשית(תוכן  גי' - ת' *  0גדול) = - זקףקטן - זקףמקדם * ת( ִיל ַאַח@ (אין צורך להמשיך עם  0) = ַא1

  היינו לא פעיל) 0שווה כי תוצאת הכפל  ותפקיד כלשה

  צירוף בין שני תפקידים  גדול-זקףקטן -זקף{ת'

ר+ְוִהֵּנה :יג,בכ וירא בראשיתתוכן (ה לע דבר החוזר וקורה -  גדול-זקףקטן -זקףא' ת'( ִיל ַאַח@   , )) ַא1

  גימטרית תוכן ו גימטרית טעמיםבין  הפרש חישוב -  גדול-זקףקטן -זקףב' ת'(

 ))והפרש בין תוצאות שוה תקע" 576=  576 – 0 = ) 0 =לא פעיל גי' תוכן (ת'), וגדול עולה תקע"- זקףקטן -גי' זקף((

ּו  ,ד:פא  תהלילקרא  הרקשוגדול - קטן זקף- צירוף המסקנות התורניות המשניות כתוצאה מתבנית הטעמים זקף => ִּתְקע�
Vֶסה ְלי�ֹום ַחֵּג'נּו ֵּכ& ֶדׁש ׁשֹוָפ-ר ַּב� שופר  תקיעתשל מעשה אבות כתמיכה להלכה מכיוון  משרהה תורנית תוצאה  ַבֹח�

  }(מקור ללימוד אמרי נועם) ה"הקבשל אילו של יצחק בראש השנה לפני ר אפרו ישנה להזכראש כל בהחוזרת וקורית 

  

   )גדול)- זקףקטן - (זקף ת(דבר החוזר וקורה*  0גדול) = - זקףקטן - * ת(זקף מקדם

   גדול)- קטן זקף- * גי' (זקף 1גדול) = - זקףקטן - * ת(זקף מקדם

  ת' חישוב הפרש בין גימטרית טעמים וגימטרית תוכן או להפך*  1גדול) = - זקףקטן - זקףמקדם * ת(

  תוכן גימטרית ו גימטרית טעמיםבין  הפרש חישוב - גדול-זקףקטן -זקף{ת'

ּום  תצא כה,ו:�כי דברי(גי' תוכן ( ד ָיק@    ) 576=  )וגדול עולה תקע"- זקףקטן - זקף(גי' ( ,)  590=  )ֵּתֵל1

   ד= י" 14=  590 – 576=  

  }הקמת שם המת על נחלתו לעתורנית: תוכן המורה  תוצאה=>  די" ותקע" כ"בסה=>  

  

  


