ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

טעמי המקרא בתורה שבעל-פה –
צירופים של קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד
פישר זלמן

פרק מבוא נכתב עם ר' אלעזר לב הי"ו,
הצעות אנשים שונים הי"ו ,רשומות עם שמותיהם במקום ההצעה
העיון טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,נמצא בהתפתחות מתמדת והדבר מתבטא בשנויים מהשערות על התפקידים בעבר
המופיעות בפרקים  9 - 2אל ההשערות על תפקידי הטעמים שבפרק  1שהן ההשערות בעת ההוצאה לאור מנחם-אב התשע"ב.
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
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ַתּ ֶ
כל המעתיק הרי זה משובח ,ו-כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר (אסתר ב,כב) ו ֹ֧
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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 ה תורה 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 שנית ן 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 חידושיו 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
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תוכן הענינים
6
כלל ופרט ,רבוי ומיעוט לפי מסכתות
1
הדוגמא לכל הכלל ופרט וכלל :בבלי עירובין כו,ב – כח,ב מעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונָת ָתּה הכּסף ְבּכל֩ אשׁר-
1.1
6
שׁך
תְּ אוּה נ ְפ ְ
8
ַאר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם בּין הָע ְרבּים יעשׂוּ אתוֹ
ירושלמי פסחים פ"ט,ה"ג – (במ' בה' ט,יא) בּחדשׁ השּׁני ְבּ ְ
1.2
שׂפָתים ְלהָרע׀ אוֹ לְה ִ֗יטיב ְ֠ ְלכל אשׁר י ְבטּא
שּׁבע֩ לְבטּא ב ְ
[ירושלמי (וילנא טו,א) מסכת שבועות פ"ג,ה"ה] (ויקרא ה,ד) אוֹ נפשׁ כּי ת ָ
1.3
9
שׂפָתים ְלהָרע׀ אוֹ לְה ִ֗יטיב ְ֠ ְלכל אשׁר י ְבטּא
שּׁבע֩ לְבטּא ב ְ
[ירושלמי מסכת שבועות פ"ו,ה"ו (וילנא לא,ב)] (ויקרא ה,ד) אוֹ נפשׁ כּי ת ָ
1.4
9
10
בבלי נזיר לד א (במ' נשא ו,ד) מכּל֩ אשׁר י ָעשׂה מגּפן ה ִ֗יּין
1.5
12
בבלי נזיר לה,א – (שמ' מש' כב,ט) כּי-יתּ ֩ן אישׁ אל-רעהוּ חמוֹר אוֹ-שׁוֹר אוֹ-שׂה
1.6
14
בבלי נזיר לה,א – ויקרא א,י :ס וְאם-מן-הצּאן ק ְָר ָבּנוֹ
1.7
16
שׁך
בבלי נזיר לה,ב מעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונָת ָתּה הכּסף ְבּכל֩ אשׁר-תְּ אוּה נ ְפ ְ
1.8
18
בבלי קידושין כא,ב – (שמ' מש' כא,ו) ו ְָרצע אד ָנָ֤יו אתָ-אזְנוֹ בּמּ ְר ֵ֔צע
1.9
19
סוגיה שלא כלל ופרט וכלל כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור ,חוץ מאיסורי נזיר,
1.10
בבלי נזיר לט,א לבדוק שוב שייכות לכלל ופרט מעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונָת ָתּה הכּסף ְבּכל֩ אשׁר-תְּ אוּה
1.11
22
שׁך,
נ ְפ ְ
בבלי נזיר נו,ב בטומאת מת שחייבים עליה כרת על ביאת מקדש וקדשיו (וי' ה,ב) כלל ופרט (וי' ה,ג) חזר וכלל
1.12
22
22
בבלי סוטה טז,א ויקרא תזריע יג,לג – כלל ופרט או רבוי ומיעוט במצורע
1.13
שּׁביעי י ְגלּח – כלל ופרט או רבוי ומיעוט במצורע; תו"כ מצורע ,ירושלמי קידושין
בבלי סוטה טז,א ויקרא מצורע יד,ט ְו ָהי ָה֩ ביּוֹם ה ְ
1.14
23
פ"א,ה"ב
23
בבלי יומא פרשת הקטורת ,בבלי יומא כד,א עבודת מתנה
1.15
24
בבלי סוכה כד,ב וכתב לה ספר כריתת
1.16
24
בבלי סוכה נ,ב – כלי שרת שעשאן של עץ ,מנורת כל מתכת ,מנורת זהב
1.17
25
בבלי ביצה כז,א,ב – בכור בעל מום
1.18
26
בבלי ראש השנה כד,א
1.19
26
בבלי ראש השנה כד,א :שמות יתרו כ,ג ד ה [ג] לא-יהְיה-ל ְ֩ך אֱלהים אחרים
1.20
27
אגב עשרת הדברות דיבר שני ,שמות יתרו עשרת הדברות דיבר עשירי
1.21
27
בבלי בבא קמא נג ,ב ,שמות משפטים כא לג – לד ,וכי-יפתח איש בור
1.22
בבלי בבא קמא נד,ב כלל ופרט וכלל ע"י שילוב שור וחמור וכל בהמה מעשרת דברות ראשונות ומעשרת
1.23
28
דברות אחרונות
דּבַ רֶ ֶ֡ -פּשַָׁע כאשר אינו עיקר הלימוד נלמד כלל ופרט וכלל אבל כאן הוא עיקר
בבלי בבא קמא סג,ב (שמ' מש' כב,ח) ַעָֽל-כָָּלָ ְ -
1.24
29
הלימוד ונלמד ברבוי מיעוט רבוי
30
בבלי בבא קמא קי,ב כלל ופרט וכלל בכ"ד מתנות כהונה
1.25
30
בבלי בבא קמא קיז,א כלל ופרט וכלל וְכחשׁ בּעמ ֜יתוֹ בְּפק ִָ֗דוֹן וגו'
1.26
בבלי בבא מציעא נז,ב – תשלומי כפל שלוש פעמים קדמא ואזלא .שמות משפטים כב,ו,ח,ט [ו] כּי־יתּ ֩ן אישׁ אל־ר ֜עהוּ ...
1.27
31
[ח]על־כָּל־דְ בר־פשׁע [ ...ט] כּי־יתּ ֩ן אישׁ אל־ר ֜עהוּ
31
בבלי שבועות ד,ב ופדיו מבן חדש
1.28
32
שבועות ופשעים
1.29
34
שׂקשׂת
בבלי שבועות ה,א (וי' שמ' יא,ט) את-זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל אשׁר בּ ָמּים כּל אשׁר-ל ֩וֹ סְנפיר וְק ְ
1.30
34
בבלי שבועות כז,א –( -וי' קד' כ,ט) כּי-אישׁ ִ֗אישׁ אשׁר י ְקלּל אתָ-אביו וְאת-אמּוֹ ,רבויי ומיעוטי
1.31
34
בבלי שבועות לז,א – נשבע לעשות מצוה (וי' ה,כא) וְכחשׁ בּעמיתוֹ  -כללי ופרטי או רבויי ומיעוטי
1.32
ְהוּמת וְתָ ליתָ  ...לא־תָ לין
 1.33בבלי סנהדרין מה – מו [משנה סנה' פ"ו,מ"ד] .כל הנסקלין נתלין או המגדף והעע"ז – (דב' תצא כא,כב – כג) ו ָ
34
נ ְבל ָ֜תוֹ .כלל ופרט בלבד
35
שׁלָמים ל ֵ֔ה'
בבלי זבחים ד,ב (במ' נשא ו,יז) וְאת־ה ָ֜איל יעשׂה זָ֤בח ְ
1.34
36
בבלי מנחות כח,ב וגם בבלי עבודה זרה מג א מנורת עץ או מתכת
1.35
38
אגב בבלי מנחות כח,ב מעשה המנורה מובא דיון בסוכה נ,ב דנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי
1.36
39
בבלי מנחות נט,ב – ס,א  ,שמן ,הוי רבוי אחר רבוי ,ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט
1.37
40
ה' כלל ופרט וכלל
שּׁהָלַ ָ
יתםָאָ ֶָ
ַעשָׂ ֶ֨ ֶ
בבלי מנחות צא,ב – במדבר שלח-לך טו,ג-חָו ָ
1.38
בבלי חולין סה סו – חגבים טהורים ,כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם פעמיים זקף-קטן בין שני
1.39
40
קיסרים
43
בבלי חולין סו סז – דגים ויצורי מים טהורים
1.40
44
בבלי בכורות לז,א – (דב' ראה טו,כא) וְכי-יהְיה בוֹ ִ֗מוּם – קדשים שנפל בם מום
1.41
46
בבלי בכורות נא,א – פדיון הבן ופדיו מבן חדש ,כלל כלל פרט ,ריצוע עבד ,סנפיר וקשקשת
1.42
47
בבלי כריתות ו,ב – פטום הקטורת
1.43
49
כלל ופרט שאינו מתבנית קדמא ואזלא
2
 2.1כלל ופרט – לא קו"א ,בבלי חולין סה סו – חגבים טהורים ,כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם פעמיים זקף-קטן בין שני
49
קיסרים
50
כלל ופרט – לא קו"א במדבר נשא ו,טו :וסל מצות סלת  -נזיר
2.2
50
כלל ופרט – לא קו"א ויקרא צו ז,כוְ :וכָל־דָ ם לא תאכ ְֵ֔לוּ
2.3
51
דחיית לימוד בכלל ופרט – ללא תבנית קדמא ,אזלא
3
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51
קדמא ללא אזלא – כעין כלל הצריך לפרט
4
מבוא לקדמא ואזלא סדר קדימות ,מוקדם ומאוחר ,מלמד ולמד ,ענין מרכזי ,בסביבת קדמא ואזלא יש לימוד בכעין כלל ופרט,
5
53
או רבוי ומיעוט ,או פרט וכלל ,או פרט וכל ופרט
59
פירוט פסוקים
6
59
בראשית
6.1
66
שמות
6.2
78
ויקרא
6.3
86
במדבר
6.4
93
דברים
6.5
98
ישעיהו
6.6
99
מגילת אסתר
6.7
99
נחמיה
6.8
קדמא ואזלא במלה אחת או מלים מחוברות במקף ( 35מופעים ,ועוד  1בטעם עליון ,ועוד 2-במחלוקת גרסאות) 100
7
100
רשימת פסוקים
7.1
101
קדמא ואזלא במלה אחת בתנ"ך
7.2
105
פסוקים מוסברים
7.3
118
תבניות טעמים הנשענות על קדמא
8
קדמא מהפך פשטא – כעין כלל הצריך לפרט ו/או בעל איפיון בכתוב שחבירו (שלפניו) מלמד עליו ,ו/או טעמא
8.1
118
דקרא
128
קדמא מהפך – במלה אחת חמשה מופעים בתנ"ך
8.2
128
קדמא מרכא [פשטא] [מונח] זקף-קטן לכתחילה ובפועל
8.3
128
קדמא מרכא תביר מרכא טפחא
8.4
129
קדמא דרגא (  205פסוקים  207מופעים 16 ,פ'  16מ' קדמא מלה מקף דרגא) תביר (מרכא) טפחא
8.5
 8.6קדמא זקף-קטן במלה אחת או מלים מחוברות במקף ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין )146=( 5 ,77, 64 .פסוקים )148 =( 5 ,78, 65
132
מופעים
132
קדמא זקף-קטן במלה אחת  65פסוקים  66מופעים
8.6.1
134
קדמא זקף-קטן במלה מקף מלה  77פסוקים  78מופעים
8.6.2
136
קדמא זקף-קטן במלה מקף מלה מקף מלה  5פסוקים  5מופעים
8.6.3
136
אופני הופעה ,הפסוקים המוסברים
8.7
146
הסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנית הטעמים שבבסיסה אזלא-גרש או גרשיים – יצא מענינו לסוגיו
9
147
אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע [ ]...מהפך פשטא ,כעין יצא להקל בענינו ולא להחמיר
9.1
159
אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע מונח זרקא סגול ,כעין יצא  ...להוסיף או לגרוע בענינו
9.2
159
אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע מרכא זרקא סגול ,כעין יצא  ...להסיף או לגרוע בענינו
9.3
159
אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע [ ]...תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר בענינו
9.4
163
אזלא-גרש או גרשיים קדמא  -כעין שינוי סדר בו המאוחר הטבעי מקדים את המוקדם הטבעי
9.5
אזלא-גרש או גרשיים קדמא מהפך פשטא ,פעולה שהתחילה ,אפשר הושעתה ,והושלמה או שתושלם בעתיד
9.6
166
176
אזלא-גרש או גרשיים [מונח] רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו
9.7
189
תבניות מורכבות מאד והקשר אל מידות מסוימות שהתורה נדרשת בהם
10
189
מלמד ולמד ((א) כעין קל וחומר (ב) הלמד עולה על המלמד (ג) קל בתכונה אחת חמור בתכונה אחרת)
10.1
204
מלמד ולמד (כעין בנין אב – תלישא? קדמא ואזלא)
10.2
208
 ...זקף-קטן [ ]...קדמא ואזלא  10מופעים בתורה
11
209
קדמא ואזלא וקדמא ואזלא או קדמא ,באותו חצי פסוק ,בשני חצאין סמוכים ,בשני פסוקים סמוכים
12
216
קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא או קדמא – מפורט
12.1
219
אזלא-גרש מהפך פשטא
13
219
אזלא-גרש מהפך פשטא
13.1
223
גרשיים מהפך פשטא
13.2
228
רמה 1
14
228
שעורה ושיעורין
14.1
228
מצוות התלויות בארץ ושיעורי זריעה
14.1.1
228
ארץ ארבע מאות שקל-כסף
14.1.2
228
כסף במשקל גרגרי שעורה
14.1.2.1
228
פרק נוסף
15
228
רמה 2
15.1
228
רמה 3
15.1.1
228
ארץ ארבע מאות שקל-כסף
15.1.2
228
רמה 4
15.1.2.1
228
רמה 2
15.2
228
רמה 2
15.3
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

העיון החל בהתשס"א-ס"ב ,תחילת כתיבת פרק כללי והשערות אייר התשס"ד ,גירסא א' חי אייר התשס"ה ,גירסא נוכחית תמוז התשע"ד
כלל ופרט ,רבוי ומיעוט לפי מסכתות

1

הדוגמא לכל הכלל ופרט וכלל :בבלי עירובין כו,ב – כח,ב מעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונָת ָתּה הכּסף בְּכל֩ אשׁר-תְּ אוּה
1.1
שׁך
נ ְפ ְ
ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ךָ ָ
רָוּב ֵ֛כלָא ֶשׁ ָֽ
ְ
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכ
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
ָבּ ָבּ ָ ָ֣ק
ףָבּכָל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ַ
כּ ֶס ְ
ָ֣הָה ֶ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
דברים ראה יד,כוְ :ונ ַ
יתך׃ ָ
תּהָוּב ֶ ָֽ
תָּאַ ָ ֵ֥
יךָושָׂ מַ ְח ָ ֶ֖
ֱֹלה ְ
ָה'ָא ָ֔ ֶ
ָשּׁםָל ְפני ָ֣
וְ אָ ַכ ְָ֣ל ָתּ ֹ֗ ָ

ָ֣הָה ֶ֡ ֶכּ ֶסף – מונח פזר ,כעין שני תפקידי פזר( ,א) פסוק זה משמש כדוגמה לפעולת ההסקה בכלל ופרט וכלל
ַ
ָת ָתּ
(דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
במקומות שונים שבהם התורה שבע"פ דנה בכלל ופרט וכלל .בדוגמא במעשר שני אם כלל ראשון דווקא ואז צריך שלושה אפיונים,
אם כלל אחרון דווקא ואז צריך שני אפיונים .בדיונים אחרים בכלל ופרט וכלל ,כלל אחרון דווקא מחייב מספר צדדים מסוים ,כלל
ראשון דווקא מחייב צד אחד יותר מן הכלל בתרא דווקא.
ָ֣הָה ֶ֡ ֶכּ ֶסףָקנין בכסף מע"ש כמדגים מידת כלל ופרט וכלל ,מוצע לומר שתבניות
ַ
ָת ָתּ
לפי שהגמרא מרבה להשתמש ב(-דב' ראה יד,כו) ) ְונ ַ
הטעמים מרמזות לדרך הפעולה של מידת כלל ופרט וכלל.

[בבלי עירובין כו,ב] [משנה עירובין פ"ג,מא] .בכל מערבין ומשתתפין  -חוץ מן המים ומן המלח .והכל ניקח בכסף מעשר  -חוץ מן
המים ומן המלח .הנודר מן המזון  -מותר (במלח ובמים) (מסורת הש"ס[ :במים ובמלח]) .מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה.
סומכוס אומר :בחולין .ולכהן בבית הפרס ,רבי יהודה אומר :אפילו בין הקברות.
[בבלי עירובין כז,א]

הכל ניקח בכסף מעשר (טט :לגבי מעשר שני) כו' .רבי אליעזר ורבי יוסי בר חנינא ,חד מתני (לימד על הלכות) אעירוב וחד מתני (לימד על
הלכות) אמעשר .חד מתני אעירוב :לא שנו (מה שלמדנו במשנה) אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו ,דאין מערבין  -אבל במים ומלח
מערבין .וחד מתני (מה שלמדנו במשנה) אמעשר :לא שנו אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו דאין ניקחין (בכסף מעשר שני) ,אבל מים
ומלח  -ניקחין בכסף מעשר .מאן דמתני אמעשר  -כל שכן אעירוב ,ומאן דמתני אעירוב (שמים ומלח מעורבים מועיל)  -אבל אמעשר לא.
מאי טעמא – (במעשר) פירא בעינן .כי אתא רבי יצחק מתני אמעשר (שמועיל תערובת) .מיתיבי ,העיד רבי יהודה בן גדיש לפני רבי
אליעזר :של בית אבא היו לוקחין ציר (מדמה ציר למים ומלח ולכן ניקח) בכסף מעשר .אמר לו :שמא לא שמעת אלא כשקרבי דגים
מעורבין בהן .ואפילו רבי יהודה בן גדיש לא קאמר אלא בציר ,דשומנא דפירא היא  -אבל מים ומלח (ללא קרבי דגים) לא!  -אמר רב

יוסף:
[בבלי עירובין כז,ב] (מה שאמר רב יצחק שמועיל תערובת מים ומלח) לא נצרכה אלא שנתן לתוכן שמן .אמר ליה אביי :ותיפוק ליה (אם כך
אז זה רק) משום שמן (מועיל פדיון בכסף מע"ש)!  -לא צריכא שנתן דמי מים ומלח בהבלעה (ע"פ רש"י :שילם ביוקר עבור שמן מים ומלח)- .

ובהבלעה מי שרי?  -אין,

ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך ָ
רָוּב ֵ֛כלָא ֶשׁ ָֽ
ְ
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכ
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
ָבּ ָבּ ָ ָ֣ק
ףָבּכל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ַ
כּ ֶס ְ
ָ֣הָה ֶ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
דברים ראה יד,כוְ :ונ ַ
יתך׃ ָ
תּהָוּב ֶ ָֽ
תָּאַ ָ ֵ֥
יךָושָׂ ַמ ְח ָ ֶ֖
ֱֹלה ְ
ָה'ָא ָ֔ ֶ
ָשּׁםָל ְפני ָ֣
ָ ְואָ ַכ ְָ֣ל ָתּ ֹ֗ ָ
וּב ֹ֗צּאןָ -מלמד שלוקחין צאן על גב (עם)
והתניא בן בג בג אומר( :דב' ראה יד,כו) ַבּ ָבּ ָ ָ֣קרָ -מלמד שלוקחין בקר על גב (עם) עורוַ ,
וּבשּׁ ָ֔ ָכרָ -מלמד שלוקחין תמד משהחמיץ.
וּב ַיּיןָ -מלמד שלוקחין יין על גב (עם) קנקנוַ ,
גיזתהַ ,

אמר רבי יוחנן :מאן דמתרגם (שיסביר) לי ַבּ ָבּ ָ ָ֣קרָאליבא (שיטת) דבן בג בג  -מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא (אוליך בגדיו למרחץ).
מאי טעמא? כולהו צריכי (כל הפרטים שבכתוב נצרכים) ,לבר מַ -בּ ָבּ ָ ָ֣קרָדלא צריך .מאי צריכי? דאי כתב רחמנא (רק) ַבּבָּ ָ ָ֣קר ,הוה
אמינא :בקר הוא דמזדבן על גב (עם) עורו ,משום דגופיה הוא  -אבל ֹ֗צּאןָעל גב (עם) גיזתה ,דלאו גופיה הוא  -אימא לא .ואי כתב
רחמנא (רק) ַב ֹ֗צּאןָעל גב גיזתה  -הוה אמינא :משום דמחובר בה ,אבל ַיּיןָעל גב (עם) קנקנו  -אימא לא .ואי כתב רחמנא (רק) בַ ַיּיןָ-
הוה אמינא :משום דהיינו נטירותיה (ששומרים עליו מפני ערכו) ,אבל תמד משהחמיץ דקיוהא בעלמא הוא (טפל בערך נמוך)  -אימא לא,
כתב רחמנא שּׁ ָ֔ ָכר .ואי כתב רחמנא (רק) ַבשּׁ ָ֔ ָכרָ -הוה אמינא :מאי שּׁ ָ֔ ָכרָ -דבילה קעילית (תאנה משכרת) ,דפירא הוא .אבל ַָיּיןָעל גב
(עם) קנקנו  -אימא לא (ילקח) .ואי כתב רחמנא ַיּיןָעל גב (עם) קנקנו  -דהיינו (כי צריך) נטירותיה ,אבל ֹ֗צּאןָעל גב (עם) גיזתה  -אימא
לא ,כתב רחמנא ֹ֗צּאןָדאפילו על גב גיזתהַ .בּ ָבּ ָ ָ֣קר למה לי? וכי תימא :אי לא כתב רחמנא ַבּ ָבּ ָ ָ֣קר הוה אמינאֹ֗ :צּאןָעל גב עורה -
אין ,על גב גיזתה  -לא ,כתב רחמנא ַבּ ָבּ ָ ָ֣קר  -לאתויי עורו .אייתר ליה ֹ֗צּאןָלאתויי גיזתה - .אי לא כתב רחמנא ָבּ ָ ָ֣קר  -לא הוה אמינא
צאן על גב עורה אין ,על גב גיזתה לא .דאם כן  -לכתוב רחמנא ָבּ ָ ָ֣קר דממילא אייתר ליה צאן! וכיון דכתב רחמנא ֹ֗צּאן ,דאפילו על
גב גיזתה ַ -בּ ָבּ ָ ָ֣קר למה לי? השתא ֹ֗צּאן על גב (עם) גיזתה מיזדבנא (נקנה)ָ ,בּ ָ ָ֣קר על גב עורו מיבעיא (מצאן עם גיזתו אז לא כל שכן שבקר
עם עורו)? היינו דקאמר (זאת בקשת) רבי יוחנן :מאן דמתרגם לי ַבּ ָבּ ָ ָ֣קר אליבא דבן בג בג ,מובילנא מאניה לבי מסותא.
בקר עם עורו כי כאשר צעיר העור רך ואפשר לאוכלו ,ומזה גם עור הצאן .צאן עם גיזתו אף שאינו אכיל .יין עם קנקנו לשמירה עליו.
שכר כמו דבילה קעילתית שמשכרת ומרחיב לכל שכר גם טפל.

במאי קא מיפלגי רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר והני תנאי דלקמן (שתי קבוצות תנאים כפי שיוסבר מכאן והלאה)?  -רבי יהודה בן גדיש
ורבי אליעזר דרשי רבויי ומיעוטי ,והני תנאי דרשי כללי ופרטי.
ך  -ריבה ,בַּ בָּ ָ ָ֣קרָוּבַ ֹ֗צּאןָ
ףָבּכל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָָ֝
כּ ֶס ְ
ָ֣הָה ֶ֡ ֶ
ַ
רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבויי ומיעוטי( :דב' ראה יד,כו) ְונ ַָת ָתּ
ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך  -חזר וריבה .ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל .מאי רבי  -רבי כל מילי ,ומאי
וּב ֵ֛כלָא ֶשׁ ָֽ
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכרָ -מיעטְ ,
וּבַ ַיּין ַ
מיעט  -לרבי אליעזר מיעט ציר (של דגים) ,לרבי יהודה בן גדיש מיעט מים ומלח.
ףָבּכל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ךָ -כללַ ,בּ ָבּ ָ ָ֣קרָוּבַ ֹ֗צּאןָוּבַ ַיּיןָ
כּ ֶס ְ
ָת ָתָּ֣הָהַ ֶ֡ ֶ
והני תנאי דרשי כללי ופרטי ,דתניא (ברייתא א)( :דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך – חזר וכלל .כלל ופרט וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -פרי
שׁ ָֽ
וּב ֵ֛כלָא ֶ ֵ֥
וּבַ שּׁ ָ֔ ָכרָ -פרטְ ,
מפרי וגידולי קרקע ,אף כל  -פרי מפרי וגידולי קרקע.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

6/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ותניא אידך (טט( :ברייתא ב) הדורשת בכלל ופרט וכלל ,היא מסכימה לשני האפיונים של הברייתא הראשונה פרי מפרי וגידולי קרקע ומוסיפה אפיון
שלישי)  :מה הפרט מפורש  -ולד ולדות הארץ (טט :שאפשר לקנות בכסף מעשר שני רק מה שמקיים שלושה האפיונים) ,אף כל ולד ולדות
הארץ .מאי בינייהו (מה ההבדל בין שתי הברייתות)?  -אמר אביי דגים איכא בינייהו ,למאן דאמר :פרי מפרי וגידולי קרקע  -הני דגים
גידולי קרקע נינהו (טט :ואפשר לקנות בכסף מעשר שני דגים) .למאן דאמר ולד ולדות הארץ  -דגים ממיא איברו (טט :ואי אפשר לקנות בכסף
מעשר שני דגים כי אינם ולדות הארץ).
(הגמרא מקשה על שיטת אביי שדגים גידולי קרקע (ששיך לברייתא הראשונה) ,כי במקום אחר המובא מיד ,אמר שדגים אינם גידולי קרקע)
ומי אמר אביי דגים גידולי קרקע נינהו? והאמר אביי[ :בבלי עירובין כח,א] אכל פוטיתא (מן שרץ מים שבזה דומה לדג)  -לוקה ארבע,
נמלה  -לוקה חמש ,צירעה  -לוקה שש .ואם איתא ,פוטיתא נמי לילקי (אם דגים נחשבים גידולי קרקע אז גם פוטיתא תחשב לגידולי קרקע
שילקה עליה גם) משום השרץ השרץ על הארץ! (אבל הגמרא אמרה שעל פוטיתא לוקה ארבע ,וזה סותר המאמר הראשון של אביי שדגים הינם
גידולי קרקע)  -אלא אמר רבינא :עופות איכא בינייהו .למאן דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע  -הני (עופות) נמי גידולי קרקע נינהו (כי
ניזונים מגידולי הקרקע) .למאן דאמר (הברייתא השניה המגדירה) ולד ולדות הארץ  -הני עופות מן הרקק נבראו (ולכן אינם ולד הארץ ,והדגים
לא נקנים מכסף מעשר שני).

בצורת הלימוד של כלל ופרט וכלל יש מחלוקת מהו הכלל העיקרי .האם כלל קמא או כלל בתרא ומזה יש השלכה האם צריך שני
אפיונים לפרטים או שלושה .מחלוקת זאת לא באה תמיד לידי בטוי אלא לפי הנושא .ויש כלל ופרט וכלל שיש בהם רק אפיון אחד.
(הגמרא מבררת שורש המחלוקת בין שתי הברייתות) (ברייתא א) מרבה עופות לקנין בכסף מעשר שני) מאן דמרבי עופות מאי טעמיה( ,ברייתא ב)
הממעטת עופות לקנין בכסף מעשר שני) ומאן דממעיט עופות מאי טעמיה? מאן דמרבי עופות (תניא (ברייתא א) מספיק רק שני אפיונים)
קסבר :כללא בתרא דוקא ,פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט .ואיתרבו להו כל מילי ,ואהני (ומועיל) כללא קמא למעוטי כל דלא
דמי ליה משני צדדין (מתחיל מאמצע והולך לסוף (פרט וכלל) ואח"כ חוזר לכלל הפותח וממעט מן הרבוי של הכלל האחרון מה שלא דומה בשני
אפיונים) .
ומאן דממעט עופות (ברייתא ב) קסבר :כללא קמא דווקא ,כלל ופרט  -ואין בכלל אלא מה שבפרט ,הני (רק הכתוב בפרט) – אין ,מידי
אחרינא  -לא .ואהני (ומועיל) כללא בתרא לרבויי כל דדמי ליה משלשה צדדין (פרי מפרי וגידולי קרקע ,ולד ולדות הארץ).

דגים ממועטים כי בריאתם מן המים ולא מן הארץ ,ניתן היה להסביר שהמחלוקת בעופות היא אם מחלק הארץ שברקק אזי הם ולד
הארץ ,או מן חלק המים שברקק אזי הם אינם ולד הארץ ,אבל מן הגמרא רואים שאין זה מהלך הגמרא .אלא מוסכם שהעופות הם מן
המים שברקק ולכן אינם ולד הארץ .הברייתות נחלקו האם צריך אפיון של ולד הארץ או לא .להלכה ,בהמשך יובא [רמב"ם] ו[-פרי
חד ש] שהעופות נקנים בכסף מע"ש אז אין אפיון ולד הארץ.

[רש"י בבלי עירובין כח,א] והוה ליה פרט וכלל ונעשה כלל מוסיף על הפרט ומרבי כל מילי ( -רש"י מסביר שאין לומדים כלהלן) וכללא
קמא דאתי למעוטי (שנכלול רק מה שבפרט) ,ולמימר דנדרשיה בכלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ,ולא נרבי מידי  -לא אזלינן
בתריה (לא הולכים בכזה הסבר) ,ומיהו (ואעפ"כ) ,אהני פורתא (הכלל הראשון) למימר :דכי מרבי כללא בתרא  -לא כל מילי מרבי ,אלא
כעין הפרט מאי דדמי ליה משני צדדין ,דהוי פרי מפרי וגידולי קרקע ,ומיתרבי נמי עופות בהאי דינא (כי אוכלים מגידולי הקרקע),
ולמעוטי דגים דלא דמו ליה אלא בחד צד ,בפרי מפרי.
ומאן דממעט עופות קסבר  -כל היכא דאיכא כלל ופרט כללא קמא דווקא ,ואין בכלל אלא מה שבפרט ,וממעטי כל מילי ואפילו מאי
דדמי ליה בפרטא ,והדר כתב כללא בתרא  -לאפוקי ממיעוטא דכללא קמא במקצת ,ולאתויי מיהא מידי דדמי לפרטא בכל שלשה
צדדין ,דהוי פרי מפרי ,וגידולי קרקע ,וולד ולדות הארץ.
[תוספות בבלי עירובין כח,א] צירעה לוקה שש  -פי' בקונט' דהא דכתיב בקדושים לא תשקצו וגו' ובכל אשר תרמש האדמה בגדולים משתעי דלא כתיב שרץ וקשה דבפרק
ד' מיתות (סנהדרין דף נט ):דרשינן ובכ ל חיה הרומשת זה נחש משמע דרמישה נמי הוי דבר הרוחש כמו נחש ההולך על גחונו ומפרש ה"ר יעקב דאורלינ"ש דבמעילה פרק קדשי מזבח
(דף טז ):מוקי האי קרא דוקא בשמונה שרצים כדכתיב אשר הבדלתי לכם לטמא במובדלין דבר הכתוב.

אהני כללא קמא למעוטי כל דלא דמי ליה משני צדדים  -וא"ת דבנזיר בפ' ג' מינין (דף לה ):אמר מאי איכא (מה ההבדל) בין תרי פרטי
וכללא לתרי כללי ופרטא תרי כללי ופרטא אי איכא דדמי ליה אפי' בחד צד (עם תכונה אחת) מרבינן  ,תרי פרטי וכללא עד דדמי ליה
משני צדדין (רק עם שתי תכונות מרבינן) משמע דבחד צד סגי (בדרשת כלל ופרט וכלל)
וי"ל דשני צדדין דהכא (מעשר שני) הוי כחד צד דהתם דשני צדדין (בנזיר לה,ב) פרי מפרי וגידולי קרקע שוין הן (שתי תכונות הכרחיות כל
אחת לעצמה ,לכן שוות בחשיבותן) ,

לפי ברייתא (א) כללא בתרא דווקא ומרבה הרבה ,ואח"כ כללא קמא ממעט מי שאין לו שני צדדים – (חסר זה וזה)
פ'רש"י שבברייתא (א) כללא בתרא דווקא ומרבה הרבה ,ואח"כ כללא קמא ממעט מי שאין לו אפילו אחד משני צדדים – כעין יחס ו,-
(מי שיש לו זה ו-זה) יכלל ומי שאין לו אחד מהם וכל שכן שניהם לא יכלל
לפי ברייתא (ב) כללא קמא דווקא ובתחילה מגביל רק לנאמר בכתוב ,היינו הפרט ,ואח"כ כללא בתרא מרבה רק מי שיש לו שלושה
צדדים – כעין יחס ו( ,-מי שיש לו זה ו-זה ו-זה) ומי שאין לו אחד מהם וכל שכן שניהם וכל שכן שלושתם לא יכלל
כלל בתרא עיקר הכוונה שמתחיל דרשה מפרט וכלל בתרא והוא העיקר ,ואז כלל קמא מגביל אותו ויש רק שני אפיונים ולכן מרבה
עופות.
כלל קמא עיקר הכוונה שמתחיל דרשה מכלל ופרט  ,ואז כלל בתרא מגביל את כלל קמא ,אבל נשארו שלושה אפיונים.
[פרי חדש יו"ד סי' פד,ס" ז] מביא שקלא וטריא רחבה במשמעות מלת "כל" האם זה רבוי או כלל ומה ההבדל בין "כל" ובין "לכל"
ובין "בכל" ומי מהם רבוי או כלל.
ָ֣הָה ֶ֡ ֶכּ ֶסףָקנין בכסף מע"ש כמדגים מידת כלל ופרט וכלל ,מוצע לומר שתבניות
ַ
ָת ָתּ
לפי שהגמרא מרבה להשתמש ב(-דב' ראה יד,כו) ) ְונ ַ
הטעמים מרמזות לדרך הפעולה של מידת כלל ופרט וכלל.
ףָבּכל ָ֩אשֶָׁרְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ךָ -כללַ ,בּ ָבּ ָ ָ֣קרָוּבַ ֹ֗צּאןָוּבַ ַיּיןָוּבַ שּׁ ָ֔ ָכרָ-
כּ ֶס ְ
ָ֣הָה ֶ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
[בבלי עירובין כז,ב] לימד דתניא( :דב' ראה יד,כו) ְונ ַ

רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך – חזר וכלל .כלל ופרט וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -פרי מפרי
שׁ ָֽ
וּב ֵ֛כלָא ֶ ֵ֥
פרטְ ,
וגידולי קרקע ,אף כל  -פרי מפרי וגידולי קרקע.
שׁךָָ֝ – קדמא ואזלא מרמז ללימוד אפשרי בכלל ופרט וכלל והכלל עשוי להיות התוכן המוטעם או בסביבתו.
אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְָ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ָוּבשּׁ ָ֔ ָכרָ– זה הפרט שממנו (ברייתא א) מביאה שני אפיונים ו(-ברייתא ב) שלושה איפיונים בדוגמת קנין
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
ַבּ ָבּ ָ ָ֣ק
בכסף מע"ש.
וּבשּׁ ָ֔ ָכרָ–  ...רביע  ...זקף-קטן ,כעין כתוב סתום שאינו בא לסתום אלא לפרש .לענ"ד הסתום הם האפיונים
אןָוּב ַיּיָןָ ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
ַבּ ָבּ ָ ָ֣ק
הנ"ל .שזה מתאים לדעת הרס"ג.
[פירוש רב סעדיה גאון ,ברייתא דשלש עשרה מדות דרבי ישמעאל ,ע'  18 - 17כלל ופרט וכלל (אוצר החכמה)]

המדה החמישית .כלל ופרט וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; פי' כלל ופרט וכלל פרט בין שני כללות אחד קודם ואחד לאחר
ידין בדין הפרט זולתה לא לכל מה שכלל בשתי כללות אלא למה שידמה זה הפרט לזולתה עמה .לא לכל כללה כמו שאמר
וּב ֵ֛כלָ
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכרָזהו פרט וָ ְ
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
שׁךָָ֝ זהו כלל ַבּ ָבּ ָ ָ֣ק
ףָבּכל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְָ
כּ ֶס ְ
ָת ָתָּ֣הָהַ ֶ֡ ֶ
במעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך כלל .פרט בזה הענין שיקנם בכסף מעשר דברים חוץ מכל פרט ואינן מן הכללות אלא מענין הפרט .ומה
שׁ ָֽ
א ֶ ֵ֥
הם גדולי הארץ שהם מענין יין ושכר וחיות שהם מענין בבקר ובצאן .וכמו כן נמי שהתפקד אצלו פקדון וכחש בו שישלם כפלים כמו שאמר
על כל דבר פשע (שמ' מש' כב,ח) זהו כלל על שור על חמור על שה על שלמה (שם,שם) זהו פרט על כל אבידה (שם,שם) זהו כלל .יש לנו להבין מזה
הדבר שיש בפרט דבר אחד סתום שאינו משני הכללות .וזהו מענין הפרט .ומה הן העבדים שהוקשו בקרקעות שלא ישלם
בשבילם כפלים .והשטרות שאין גופן ממון.
וּבשּׁ ָ֔ ָכרָ– זקף-קטן העשוי לרמז לשני איפיונים .ולפי שהפרט הולך אחר הכלל הראשון אז לכלל הראשון יש שני אפיונים?.
ַ
רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך
שׁ ָֽ
וּב ֵ֛כלָא ֶ ֵ֥
הכללא בתרא הוא הכתוב (דב' ראה יד,כו) ְ
וּב ֵ֛כל מלמדת שיש כלל בתרא שתפקידו לרבות כעין אפיוני הפרט.
לפי ההסבר של [פרי חדש יו"ד סי' פד,ס" ז] מלת (דב' ראה יד,כו) ְ
הדיון ב[-בבלי עירובין כח,א] מברר כי הכלל העיקרי הוא הכלל הסוגר
ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶָ֖ – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,והיא עשויה לרבות הכל.
תבנית הטעמים של (דב' ראה יד,כו) א ֶשׁ ָֽ
וּב ֵ֛כל – תביר ממעט כללא בתרא בשליחות הכלל קמא ומגביל הכלל בתרא לשני אפיונים שהגיעו מהפרט אל
טעם מלת (דב' ראה יד,כו) ְ
רָתּ ְשׁאָ ְלךֶָ֖ – מרכא טפחא
שׁ ָֽ
הכלל הפותח .מגביל את ההרחבה שב(-דב' ראה יד,כו) א ֶ ֵ֥
מאופן פעולה זה תלמד לאופן פעולה בכלל ופרט וכלל אחרים אפילו שלא יהיו עם מלת כל בכלל הסוגר או שהמלת כל לא תוטעם
בתביר .ו/או לא יהיה מרכא אחרי התביר רק טפחא.

לענין קנין בכסף מע"ש
רָתּ ְשׁאָ ְלךֶָ֖ – מרכא טפחא מרבה מעין הנכנסים לכאן,
שׁ ָֽ
וּב ֵ֛כל – תביר ממעט מה לא נכנס לכאן כלל ,לפי האפיונים ,א ֶ ֵ֥
(דב' ראה יד,כו) ְ
נ ְַפ ֶשֶׁ֑ך – אתנח מגביל מה להשאיר מהנכנסים.
ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶָ֖ – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,ומרבה את הפרטים אשר ב[-רמב"ם מע"ש ונט"ר
(דב' ראה יד,כו) א ֶשׁ ָֽ
פ"ז ,ו-פ"ח] לפי שני האפיונים שהוסכמו.
וּב ֵ֛כל – תביר ממעט כללא בתרא מקבוצת הרבוי שאחריו .ומגביל הכלל בתרא לשני אפיונים ,מה שמביא לרבוי של
(דב' ראה יד,כו) ְ
יותר דברים להילקח בכסף מע"ש .וזה מאפשר את הפסק הבא:
[רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי פ"ז,ה"ה] הדבש והביצים והחלב הרי הן כבקר וצאן שאעפ"י שאינן גידולי קרקע הרי הן גידולי
גידוליה .להלכה פסק [פרי חדש יו"ד סי' פד,ס" ז] כללא בתרא עיקר ,שאם מרבים ביצים להילקח בכסף מע"ש אז גם מרבים עופות.
אבל (דב' ראה יד,כו) נ ְַפ ֶשֶׁ֑ך – אתנח מגביל מה להשאיר ,כגון פרי תלוש ,פרי שלא מרקיב עד היכנסו לירושלים.

[משנה מע"ש פ"א,מ"ה] [*] הלוקח מים ומלח ופירות המחוברים לקרקע או פירות שאינן יכולין להגיע לירושלם לא קנה מעשר
הלוקח פירות שוגג יחזרו דמים למקומן מזיד יעלו ויאכלו במקום ואם אין מקדש ירקבו:
ףָבּכל ָ֩
ְ
כּסֶ
ָת ָתָּ֣הָהַ ֶ֡ ֶ
[רע"ב מע"ש פ"א,מ"ה] הלוקח מים ומלח וכו'  -מים ומלח אין נקנים בכסף מעשר שני ,דכתיב (דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך – חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה
שׁ ָֽ
וּב ֵ֛כלָא ֶ ֵ֥
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכרָ -פרטְ ,
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ךָ -כללַ ,בּ ָבּ ָ ָ֣ק
דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שהוא אוכל וגדולי קרקע ,דבקר וצאן גדלים מן הצמחים שהם גדולי קרקע ,ותלוש ,ודבר
המתקיים עד שמוליכן לירושלים ,אף כל דבר שהוא אוכל וגדולי קרקע ותלוש ,ודבר המתקיים ,יצאו מים ומלח שאע"פ שהן אוכל
אינן גדולי קרקע ,יצאו פירות המחוברים לקרקע ,שאינן תלושים ,יצאו פירות הנרקבים קודם שיגיעו לירושלים שאינן דבר המתקיים,
שכל אלו אין נקחים בכסף מעשר:
1.2

ְַאר ָבּ ָעה ע ָָשׂר יוֹם בּין הָע ְרבּים יעשׂוּ אתוֹ
ירושלמי פסחים פ"ט,ה"ג – (במ' בה' ט,יא) בּחדשׁ השּׁני בּ ְ

ֵ֥יןָהעַ ְר ַבֶּ֖יםָיַעשָׂ֣ וָּא ֶ֑תוָֹ ָ
ָ
ָ֝יָבּאַ ְר ָבּ ֶ֨ ָעהָעָ ָשֵׂ֥רָיֵ֛וֹםָבּ
שָׁהשּׁנ ְ
ַ
במדבר בהעלתך ט,יאַ :בּ ֶ֨ח ֶד
להוּ׃ ָ
אכ ָֽ
ריםָי ְ
וֹתָוּמר ֶָ֖
ְ
ָעַ לַ -מצֵּ֥
ֶ֖סחָיַעשֵׂ֥ וָּא ָֽתוֹ׃ ָ
תָה ֶפּ ַ
וָֹכּכָ ל-ח ַ ֵ֥קּ ַ
םָלאָי ְשׁ ְבּרוֶּ֑ -ב ְ
ָ֣
רָו ֶעֶ֖צֶ
ַשׁאירוָּמ ֶמּנּוָּעַ דָ֔ -בּ ֶק ְ
במדבר בהעלתך ט,יבָֽ :לא-י ְ

[ירושלמי פסחים פ"ט,ה"ג]

 ...אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות ומררים בלבד וכר' ישמעאל דר' ישמעאל אמר כלל ופרט הכל בכלל ( ַבּ ֶ֨ח ֶדשָׁהַ שּׁנָ֝י –
אכ ָֽלהוּ אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות
וֹתָוּמר ֶ֖ריםָי ְ
ְ
קדמא ואזלא כעין כלל)  ,יכול יהו כל הדברים מעכבין אותו ת"ל עַ לַ -מצֵּ֥
ומרורים בלבד.
קה"ע  -ה"ג דר' ישמעאל אמר פרט וכלל הכל בכלל .וה"פ (וכך פירושו) כאן כתיב תחילה (במ' בהע' ט,יב) ָֽלא-י ְַשׁאירוָּממֶּ נּוָּ -מהפך
פשטא( ,חלק מתבנית טעמים המאפיינת בד"כ פרט)
* תחילה רוצה לומר לגבי המשך הכתובים שמסקנתם לכאן
תָה ֶפֶּ֖סַ חָ  -מרכא טפחא ,וסד"א דנעשה כלל מוסיף על הפרט ומרבינן הכל
ואחר-כך כתיב ְכּכָ ל-ח ַ ֵ֥קּ ַ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

* ואולי תרצה לומר שיהיה פסח שני דומה לפסח ראשון בכל פרטיו

וֹתָוּמר ֶ֖רים) דאם לא כן כל הני פרטי למה לי.
ְ
לכך כתיב עַ לַ -מצֵּ֥ וֹתָוגו' ללמדך שאין לך במצות שעל גופו אלא אלו (טטַ -מצֵּ֥
תָה ֶפּ ֶַ֖סחָ -מרכא טפחא ,זה יתור לרבות ואחריו יַעשֵׂ֥ וָּא ָֽתוֹ  -מרכא סלוק – רבוי והגבלה .רבי
טט  -לפי תבנית הטעמים ְכּכָ ל-ח ַ ֵ֥קּ ַ
ישמע אל לומד כל התורה בכללי ופרטי ויתכן שלכן לימודו כאן "פרט וכלל" כגרסת ופירוש קה"ע ופני משה.
לפנינו פרט בתבנית טעמי פרט ואחריו כלל לפי המלים בתבנית טעמי יתור לרבות.
וֹתָוּמר ֶ֖רים המאופיין ע"י יַעשֵׂ֥ וָּא ָֽתוֹ  -מרכא סלוק – רבוי והגבלה .כלומר ריבה
ְ
ולמסקנה  -אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא ַמצֵּ֥
למעט מפסח שני כל מה שלא שייך לגופו של קרבן כי אין אלו מעכבים אכילת מצה ומררים .והם הפרטים המרומזים ב(-ט,יא)
ֵ֥יןָהעַ ְר ַבֶּ֖יםָ -מרכא תביר מרכא טפחא היא תבנית המרמזת על קבוצת פרטים שעושים בחדש הראשון בארבעה עשר ביום
ָ
עָ ָשֵׂ֥רָיֵ֛וֹםָבּ
ובין הערבים  -השבתת חמץ ,הימנות על חבורה לפסח ,טהרה ,הגעה לעזרה או לירושלים לזמן השחיטה או אכילה לפי מחלוקות התנאים,
דחיית שבת ,שחיטת חגיגה בפסח הנעשה בטהרה ולא בשבת ,שחיטת הפסח ,הלל בשחיטת הפסח ,צלי אש ,הלל באכילה ,שאר מצוות יום
ארבעה עשר וליל הפסח .אכילת מצה שבעה או בעצם השבתת חמץ שבעה.
יַעשָׂ֣ וָּא ֶ֑תוָֹ -מונח אתנח – כעין רבוי והגבלה ,אפשר כי בא ללמד רבוי הגבלות בפסח שני טעון צלי ועובר בנותר ושבירת עצם ,ואינו טעון
השבתת חמץ ,וטהרה ,ושאר עניני ליל פסח
בבלי פסחים ו,ב
בירור לימוד כלל ופרט וכלל ,פרט וכלל ,כלל ופרט ,בנין אב מפרטים בלבד? ע"פ רש"י ,אם אינו ענין לזה דרשהו לזה
מוקדם ומאוחר בתורה בענין אחד ,במקום אחד ובשני מקומות
ויקרא יד ,ט
שׂעָרוֹ י ְגלּח וְכבּס את־ ְבּגָדִָ֗ יו ו ְָרחץ את־ ְבּשָׂרוֹ בּמּים ְוטָהר:
אשׁוֹ וְאת־זְקָנוֹ וְאת גּבּת עי ֵָ֔ניו וְאת־ ָכּל־ ְ
ְו ָהי ָה֩ ביּוֹם השְּׁב ֜יעי י ְגלּח את־כָּל־ ְ
שׂע ִָ֗רוֹ את־ר ָ֤
שׂפָתים ְלהָרע׀ אוֹ לְה ִ֗יטיב ְ֠ ְלכל
[ירושלמי (וילנא טו,א) מסכת שבועות פ"ג,ה"ה] (ויקרא ה,ד) אוֹ נפשׁ כּי תשָּׁבע֩ לְבטּא ב ְ
1.3
אשׁר י ְבטּא
ֶ֖הָונ ְֶע ַל ָ֣םָמ ֶמֶּ֑נּוָּ ָ
ֹ֧אָהאָ ָדֵ֛םָבּ ְשׁב ָע ְ
שׁרָיְ ַבטּ ָ
יבָלכלָא ֶ֨ ֶ
ְ֠ ְ
יט
וָֹלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
םָל ָה ַר ָ֣
ָ֩ל ַב ֶ֨טּאָב ְשׂפָ ָ֝ ַתי ְ
ויקרא ה,דָ֣ :אוָֹ ֶנֶ֡פֶ שָׁכָּ֣יָתשָּׁ ַבע ְ
ֶ֖םָלאַ ַחֵ֥תָמ ָֽאלֶּ ה׃ ָ
עָואָ שׁ ְ
ָד ְ
וְ הוּא-י ַ ֵ֥

[ירושלמי שבועות פ"ג,ה"ה (וילנא טו,א)] מתני' אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים אחד דברים שיש להן ממש ואחד
דברים שאין בהן ממש כיצד אמר שבועה שאתן לאיש פלוני ושלא אתן שנתתי ושלא נתתי שאישן ושלא אישן שישנתי ושלא ישנתי
שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק שזרקתי ושלא זרקתי ר' ישמעאל אומר אינו חייב אלא על העתיד לבוא שנאמר (וי' ה,ד) ְלהָ ַרָ֣ע׀ָאָָ֣וָֹ
יטיבָאמר לו רבי עקיבה אם כן אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה דברים שאין בהן הרעה והטבה מניין אמר לו (ר'
ְלה ֹ֗
ישמעאל) מריבוי הכתוב ,אמר לו (ר' עקיבה) אם ריבוי הכתוב לכך (טט :לדברים שאין בהם הרעה והטבה) רבוי הכתוב לכך (טט :אז תלמד גם

על העבר בנוסף על העתיד המפורש):
[ירושלמי שבועות (וילנא טו,ב)] גמ' ( ...הגמרא השאירה את הנושא הקודם ועברה לנושא אחר) היך רבי ישמעאל דריש (וי' ה,ד) אָ֣ וָֹ ֶנֶ֡פֶ שָׁכָּ֣יָ
ָ֩ל ַב ֶ֨טּאָב ְשׂפָ ָ֝ ַתים כלל (המרומז בתבנית הטעמים של ְל ַב ֶ֨טּאָב ְשׂפָ ַ֜ ַתים – קדמא ואזלא)
תשָּׁ ַבע ְ
יטיבָפרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט והלא אין בפרט אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה[ .דף טז
וָֹלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
ל ָה ַר ָ֣
(וי' ה,ד) ְָ
שׁרָיְ ַבטֹּ֧אָכלל( .לפנינו
יטיב פרט ְ֠ ְלכלָא ֶ֨ ֶ
וָֹלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
עמוד א] אלא כיני (אלא כך נראה למד רי"ש במידת דרישה בפרט וכלל) (וי' ה,ד) ְל ָה ַר ָ֣
מידת דרישה) פרט וכלל והכל בכלל .ו(לכן)ריבה דברים שהן לשעבר .אלא כיני (אלא כך נראה למד רי"ש) (וי' ה,ד) ָ֣אוָֹ ֶנֶ֡פֶ שָׁכָּ֣יָתשָּׁ בַ ע ָ֩
יטיבָפרט (וי' ה,ד) ְ֠ ְלכלָא ֶ֨ ֶשׁרָיְ ַבטֹּ֧אָחזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא כעין
וָֹלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
ְלבַ ֶ֨טּאָ(ב ְשׂפָ ָ֝ ַתים) כלל (וי' ה,ד) ְל ָה ַר ָ֣
הפרט מה הפרט מפורש דברים שיש בהן הרעה והטבה .ודברים שאין בהן הרעה והטבה מנין .אמר לו (ר' ישמעאל) מריבוי הכתוב,
אמר לו (ר' עקיבה) אם רביה הכתוב לכך (טט :לדברים שאין בהם הרעה והטבה) רביה הכתוב לכך (טט :אז תלמד גם על העבר בנוסף על העתיד
המפורש).
יטיב בעתיד בלבד .ר' עקיבה מוסיף על ר' ישמעאל גם את
וָֹלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
לרי"ש הכלל הסוגר ריבה דברים שאין בהם (וי' ה,ד) ְלהָ ַר ָ֣
העבר.
הלימוד ב[-ירושלמי שבועות פ"ו,ה"ו (וילנא לא,ב)] ממלא פרטים על מה נשבעים גם אם אין בהם להרע או להיטיב וגם על העבר.
שׂפָתים ְלהָרע׀ אוֹ לְה ִ֗יטיב ְ֠ ְלכל
[ירושלמי מסכת שבועות פ"ו,ה"ו (וילנא לא,ב)] (ויקרא ה,ד) אוֹ נפשׁ כּי תשָּׁבע֩ לְבטּא ב ְ
1.4
אשׁר י ְבטּא
ֶ֖הָונ ְֶע ַל ָ֣םָמ ֶמֶּ֑נּוָּ ָ
ֹ֧אָהאָ ָדֵ֛םָבּשְָׁב ָע ְ
שׁרָיְ ַבטּ ָ
יבָלכלָא ֶ֨ ֶ
ְ֠ ְ
יט
ֹוָלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
םָל ָה ַר ָ֣
ָ֩ל ַב ֶ֨טּאָב ְשׂפָ ַ֜ ַתי ְ
ויקרא ה,דָ֣ :אֹו ֶנֶ֡פֶ שָׁכָּ֣יָתשָּׁ ַבע ְ
ֶ֖םָלאַ ַחֵ֥תָמ ָֽאלֶּ ה:
עָואָ שׁ ְ
ָד ְ
וְ הוּא־י ַ ֵ֥

הלימוד ב[-ירושלמי שבועות פ"ו,ה"ו (וילנא לא,ב)] משלים את הלימוד ב[-ירושלמי שבועות פ"ג,ה"ה (וילנא טו,א)]

[ירושלמי שבועות פ"ו,ה"ו (וילנא לא,ב)] מתני' אילו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין בהן
לא תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם ר"ש אומר דברים שהוא חייב באחריותן
נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן ר"מ אומר יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים מודין לו כיצד
אמר עשר גפנים טעונות מסרתי לך והלה אומר אינן אלא חמש רבי מאיר מחייב וחכמי' אומרין כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע:

(טט :ואין נשבעין על קרקעות ,עבדים ושטרות)
גמ' [ ...ירושלמי שבועות (וילנא לב,א)] (ר' ישמעאל הביא מקור מפסוק)
ע ֩ כלל (המרומז בתבנית הטעמים של ְל ַב ֶ֨טּאָב ְשׂפָ ַ֜ ַתים – קדמא ואזלא ,הכלל הפותח מרבה
ר' ישמעאל דרש (ויקרא ה,ד) ָ֣אֹו ֶנֶ֡פֶ שָׁכָּ֣יָתשָּׁ ַב ָ
יטיבָנשבעים ,הכלל הסוגר מרבה עוד דברים
ֹוָלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
כל דבר לשבועה ,הפרט ממעט על מה לא נשבעים ומשאיר שרק על ְל ָה ַר ָ֣
יטיב )
ֹוָלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
לשבועה שהם כעין הפרט ְל ָה ַר ָָ֣
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יטיבָפרט ְ֠ ְלכלָא ֶ֨ ֶשׁרָיְ ַבטֹּ֧אָחזר וכלל כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא כעין הפרט.
ֹוָלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
ְלהָ ַר ָ֣
יטיב – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,בקריאה ללא פסק מונח מונח רביע ,כעין פעמיים רביע,
ֹוָלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
(ויקרא ה,ד) ְל ָה ַר ָ֣
פעמיים ארבעה לימודים המפורטים בהמשך הירושלמי כמסומן.

מה הפרט בתביעת ממון ולעצמו ומוציא בדין ויש לו דמים ודמיו קצובין ובמטלטלין ופטור על העונש ועל הקנס.
(טט :א) בתביעת ממון פרט לאומר לחבירו תן לי מאתים זוזים שאמרת ליתן לי ולא נתתה.
(טט :ב) לעצמו פרט לאומר לחבירו קיללתני וביישתני שפטור.
(טט :ג) ומוציא בדין פרט לאומר לחבירו אנסת ופיתיתה בת פלוני.
(טט :ד) ויש לו דמים פרט לשטרות.
(טט :ה) ודמיו קצובין פרט לעבדים.
(טט :ו) ובמטלטלין פרט לקרקעות.
(טט :ז) ופטור על העונש פרט לאומר לחבירו הדלקת גדישי בשבת שפטור.
(טט :ח) ופטור על הקנס פרט לתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה שהן קנס.

הכלל הסוגר מרבה לשבועה כל מה שלא כמו שמונה הפרטים הנ"ל .צ"ע כיצד הירושלמי למד למעט את הפרטים הנ"ל שאין בהם
שבועה.
יטיב – מונח לגרמיה (=מונח פסק) מונח רביע ,בקריאה עם פסק ההסבר עשוי להיות כפי'
ֹוָלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
בקריאה עם פסק (ויקרא ה,ד) ְלהָ ַר ָ֣

יטיב שדיניהם אינם שוים דלהרע אינו חב אלא אם נשבע להרע לעצמו,
ֹוָלה ֹ֗
ָ֣ע׀ָא ְ
[יאיר הפסיק ע' ס ,הרב איסר שפירא] (ויקרא ה,ד) ְל ָה ַר ָ֣
יטיב לאחרים ,עי' בספרא ובמס' שבועות דף כ"ז א'.
יטיב חייב גם אס נשבע ְלה ֹ֗
אבל אם נשבע להרע לאחרים פטור ,וְ ָ-לה ֹ֗

1.5

בבלי נזיר לד א (במ' נשא ו,ד) מכּל֩ אשׁר יעָשׂה מגּפן ה ִ֗יּין

בבלי נזיר לד,א

ָ֔ירָלהַָזֶּ֖ירָלַ ָֽה'׃ ָ
ְ
שּׁהָכּיָי ְַפלאָלנְ דּרָנֶ ֶֶָ֣֣דרָנָז
ָ֣ישָׁאוֹ-א ֹ֗ ָ
ָֽ
תָּאל ֶהֶ֑םָָָָָא
לָואָ ַמ ְר ָ ֶ֖
[ב]ָָדּבּרָאֶ לְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔א ְ
ַ
במדבר נשא ו,ב ,ג ,דָ :
אכל׃ ָ
יםָלאָי ָֽ
ֵ֥
שׁ
ָביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖
ָלאָי ְשׁ ָ֔ ֶתּהָוַענ ֵ֛
ֶ֖רָלאָי ְשׁ ֶתֶּ֑הָָָָָָָָ ְוכָ ל -מ ְשׁ ַרתָענָבים ָ֣
ָ֣
ןָו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכ
ירָח ֶמץָיַ ֵַ֛֛י ְ
ֵ֥
ןָושׁכָ רָי ַָ֔זּ
ָ[ג]ָָ מיַּ ֶ֣י ְ
אכל׃ ָ
ֶ֖גָלאָי ָֽ
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֵ֥
ח ְרצַ נּ ְ
ןָה ֹ֗ ַיּיןָמ ַָ
שׁרָיעָ שֶָׂ֝ הָמגֶּ ָ֣פֶ ַ
כּלָיְ מָ֣יָנז ְֶ֑רוָָָָָָָֹמכּל ָ֩א ֶ֨ ֶ
ָ[ד]ָ ֶ֖

(סוף) [בבלי נזיר לד,א] מתני' [נזיר פ"ו,מ"א] .שלשה מינין אסורין בנזיר :הטומאה ,והתגלחת ,והיוצא מן הגפן .וכל היוצא מן הגפן
מצטרפין זה עם זה .ואין חייב עד שיאכל מן הענבים כזית[ .בבלי נזיר לד,ב] משנה ראשונה אומרת :עד שישתה רביעית יין ,רבי
עקיבא אומר :אפי' שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית  -חייב .וחייב על היין בפני עצמו ,ועל הענבים בפני עצמן ,ועל החרצנים
בפני עצמן ,ועל הזגים בפני עצמן (בכולם בכזית לעצמם או בצירף);
ר' אלעזר בן עזריה אומר :אין חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג.
אלו הן חרצנים ואלו הן זגים? החרצנים  -אלו החיצונים ,הזגים  -אלו הפנימים ,דברי ר' יהודה; רבי יוסי אומר :שלא תטעה ,כזוג של
בהמה ,החיצון זוג והפנימי עינבל.
נקדים ונאמר כי שיעור חיוב לאוכל בכל התורה הוא כזית פרט לבריה שהוא שלמותה ,שיעור חיוב למשקה בכל התורה הוא ברביעית,
ר' עקיבא ב(-נזיר לח,ב) לומד ששיעור שתיה בנזיר בכזית בלי לציין מקור.
ל ֩ – תרסא ,שיעור חיוב לנלמד מ-א ֶ֨ ֶשׁרָיעָ שֶָׂ֝ ה – קדמא ואזלא שמלמד על כלל של שיעור מחייב מצירוף מינים
(במ' נשא ו,ד)ָמכּ ָ
שונים ,אוכל עם אוכל ,משקה עם משקה ,ויש גם צירוף של אוכל עם מ שקה שזאת סוגיית היתר מצטרף לאיסור.
ןָה ֹ֗ ַיּין שמיני מצטרפין זה עם זה לשיעור חיוב כזית.
ל ֩ – תרסא ,שיעור חיוב של צירוף של מה שנמנה בכתוב מגֶּ ָ֣פֶ ַ
מכּ ָ
ושמיני משקין מצטרפין זה עם זה לשיעור חיוב ברביעית.
ןָה ֹ֗ ַיּין – מונח רביע ,לפחות ארבע לאוים [בבלי נזיר לח,ב] אכל ענבים לחים ויבשים ,חרצנים וזגים ,וסחט אשכול של ענבים
מגֶּ ָ֣פֶ ַ
ושתה  -לוקה חמש;  ...ועוד דבין הביניים (בשר הענב שבין הזג לחרצן) (ע"פ תוס' בין הביניים פירוש (א) לר"ת ענבים קטנים הגדלים בין
ענבים גדולים ואוכלם בשלימותם ואף שלא יגיעו להיות ענבים גדולים חייב עליהם; פירוש (ב) אכל בשר הענב בלי קליפה וחרצן)

ראה להלן [רמב"ם הלכות נזירות פ"ה,ה"ח]
[בבלי נזיר לד,א] מתני' [נזיר פ"ו,מ"א] ... .וכל היוצא מן הגפן מצטרפין זה עם זה .ואין חייב עד שיאכל מן הענבים כזית ... .ר' עקיבא
אומר ועל הענבים בפני עצמן ,ועל החרצנים בפני עצמן ,ועל הזגים בפני עצמן (בכולם בכזית לעצמם או בצירוף);
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖ג – תביר טפחא ,תבנית שאין בה דרגא או מרכא לפני טעם תביר ,ואחרי התביר יש רק טפחא.
(במ' נשא ו,ד)ָמ ַח ְרצַ נּ ְ
דרגא תביר טפחא – קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;
מרכא תביר טפחא – קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה;
תביר מרכא טפחא – קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה;
תביר טפחא  -קבוצה שההלכה חלה על צירוף של הפרטים כגון לשיעור (שני פרטים הכרחיים לצירוף) ,וגם חלה על כל אחד בנפרד.
מ ַח ְרצַ נֵּ֛ים – תביר ,מחלק שגם חייב על שיעור כזית על כל מין שנאכל בנפרד ,ולשתיה בשיעור רביעית ,וגם חייב על צירוף כזית של
מאכלים שונים היוצאים מן הגפן או על צירוף של רביעית של משקים שונים היוצאים מן הגפן
ְועַ דָ -ז ֶ֖ג – מקף כרב-מצב של הזג (א) זג שלם (ב) חלקי זגים ,טחון
ה[-רמב"ם הלכות נזירות פ"ה,ה"ח] הוא ככתוב ב[-בבלי נזיר לח,ב] נזיר שאכל כזית ענבים וכזית חרצן וכזית זג וכזית צמוקים ושתה

רביעית יין ואפילו סחט אשכול ושתה ממנו רביעית הרי זה לוקה חמש מלקיות ,שכל אחד מהן בלאו אחד הוא ולוקה מלקות ששית
משום לא יחל דברו שהוא שוה בכל הנדרים ,וכן אם אכל כזית זג או כזית ענבים לוקה שתים אחת משום זג או משום ענבים ואחת
משום לא יחל דברו... ,
ה[-רמב"ם הלכות נזירות פ"ה,ה"ט] ( מחדש ששתיה שונה מאכילה בחיוב ,באכילה כזית לוקה על כל סוג בהתראהאחת ,בשתיה אף

ששתה מסוגים שונים לוקה רק אחת בהתראה אחת ).נזיר ששתה רביעית יין ורביעית חומץ אינו לוקה אלא אחת שאינו חייב על היין
ֶ֖רָלאָי ְשׁ ֶתֶּ֑הָ
ָ֣
ןָו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכ
בפני עצמו ועל החומץ בפני עצמו ,שאין כתוב יין לא ישתה וחומץ לא ישתה אלא כך (במ' נשא ו,ג) ֵ֥ח ֶמץָיַ ֵַ֛֛י ְ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

כלומר לא ישתה יין ולא דבר שנתערב בו היין והוא השכר ואפילו החמיצו והואיל ולא כפל אלא החומץ שהוא שם אחד אינו לוקה על
זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו.
(במ' נשא ו,ג)ָ ְו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכֶ֖ר – מרכא טפחא ,יתור לרבות  ,דבר שנתערב בו היין והוא השכר ואפילו החמיצו
ןָו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכֶ֖ר – תביר מרכא טפחא ,תביר מיעט לומר שאם ישתה רביעית מכל אחד מ( -במ' נשא ו,ג) ֵ֥ח ֶמץָיַ ֵַ֛֛יןָוְָ ֵ֥חמֶ ץָשׁ ָכֶ֖ר אינו
יַ ֵַ֛֛י ְ
לוקה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו ,אלא לוקה אחד בלבד בהתראה אחת
מכאן לומד הרמב"ם על היין עצמו וחומץ יין שלא לוקים על רביעית של כל אחד בפני עצמו בהתראה אחת (פ"ה,ה"י).

[השגת הראב"ד] נזיר ששתה רביעית יין ורביעית חומץ (שהרמב"ם פסק שלוקה אחת) .א"א זה אינו מחוור והלא שני שמות הם (יין וחומץ,
זה לא כמו חמץ יין וְחמץ שׁכָ ר) ולמדו לכל איסורי נזיר מ(ענבים) לחים ויבשים מה הללו שהן מין אחד והן שני שמות וחייבין על זה
בעצמו ועל זה בעצמו (ולוקה שתים)אף כל וכו' ויין וחומץ שני שמות ושני מינים הם כדאיתא בבבא בתרא אבל חמץ יין וְחמץ שׁכָ ר מין
אחד ושם אחד הן ,תרווייהו חלא (חומץ) מיקרו (ולוקה אחת) והכי איתא בע"ז.

[ערוך השולחן העתיד ,הרב יחיאל מיכל אפשטיין ,חלק ח ,סימן יד ,סעיף ב [אוצר החכמה]] (על נזיר לח,ב)  ...וכן חומץ יין וחומץ
שכר לאו אחד הן אף שבפסוק נחלקו לשתים מפני ששניהם שם חומץ עליהם אבל יין וחומץ נראה דחייב שתים שהרי שני שמות הן
ושני טעמים הן אבל דעת הרמב"ם אינו כן כמו שיתבאר בסעיף י'.
[שם סימן יד ,סעיף י]  ...ונראין דברי הרמב"ם תמוהים כי דברי הראב"ד צודקין.
[הראב"ד] לומד שאם ישתה רביעית מכל אחד מ( -במ' נשא ו,ג) ֵ֥ח ֶמץָיַ ֵַ֛֛יןָוְ ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכֶ֖ר אינו לוקה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו,
אלא לוקה אחת בלבד בהתראה אחת
אבל יין וחומץ הם שני שמות שונים ולוקים על רביעית של כל אחד בפני עצמו בהתראה אחת (פ"ה,ה"י).
ןָו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכֶ֖ר – מרכא תביר מרכא טפחא ,קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; אם נאמר שזה מתיחס גם ליין וחומץ
(במ' נשא ו,ג) ֵ֥ח ֶמץָיַ ֵַ֛֛יָ ְ
ןָו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכֶ֖ר לוקה אחד בלבד.
אז לפי הראב"ד ביין וחומץ לוקה על כל אחד בנפרד ,בֵ֥ -ח ֶמץָיַ ֵַ֛֛י ְ

(המשך הסבר למשנה) ר' אלעזר בן עזריה (להלן ראב"ע) אומר :אין חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג.

טט – מיעוט חרצנים שניים ,ראב"ע מחייב על אכילת שני חרצנים וזג לפחות ,השאלה האם צריך שניים שלמים וזג שלם והשאר
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖גָ– תביר טפחא ,קבוצה שההלכה חלה על צירוף של הפרטים כגון לשיעור,
שישלים לזית יכול להיות טחון? אבל מ ַח ְרצַ נּ ְ
וגם חלה על כל אחד בנפרד .תביר ,מחלק שגם חייב על שיעור כזית על כל מין שנאכל בנפרד ,ולשתיה בשיעור רביעית.

(המשך הסבר למשנה) אלו הן חרצנים ואלו הן זגים? החרצנים  -אלו החיצונים ,הזגים  -אלו הפנימים ,דברי ר' יהודה; רבי יוסי אומר:
שלא תטעה ,כזוג של בהמה ,החיצון זוג והפנימי עינבל.
[בבלי נזיר לד,א] גמ'( .המשנה אמרה) שלשה מינין אסורין בנזיר ,הטומאה כו' (והתגלחת ,והיוצא מן הגפן)( ..מדייקת הגמרא) היוצא מן הגפן
אין ,גפן עצמו לא ,מתני' דלא כר"א ,דתניא ,רבי אלעזר אומר :אפילו עלין ולולבין במשמע .איכא דאמרי לה (סובר שמהרישא של
המשנה אין כל כך דיוק למעט עלים כי גם הם יוצאים מן הגפן ,לכן הדיוק הוא מ) אסיפא (של המשנה) :אינו חייב אלא עד שיאכל מן הענבים
כזית; מן הענבים אין ,מהגפן עצמו לא ,מתני' דלא כר"א ,דתניא ,רבי אלעזר אומר :אפילו עלין ולולבין במשמע (לחיוב) .במאי
קמיפלגי? ר"א דריש ריבויי ומיעוטי ,רבנן דרשי כללי ופרטי.
כאן מבורר כיצד פועל כלל ופרט ורבוי ומיעוט .הפסוקים מוצגים לצורך הדיון

אכל׃ ָ
יםָלאָי ָֽ
ֵ֥
שׁ
ָביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖
ָלאָי ְשׁ ָ֔ ֶתּהָוַענ ֵָ֛
ֶ֖רָלאָי ְשׁ ֶתֶּ֑הָָָָָָָוְ כָ ל-מ ְשׁ ַרתָענָבים ָ֣
ָ֣
ירָחמֶ ץָיַ ֵַ֛֛יןָוְ ֵ֥חמֶ ץָשׁ ָכ
ֵ֥
(במ' נשא ו,ג) מיַּ ֶ֣יןָוְ שׁכָ רָי ַָ֔זּ
אכל׃ ָ
ֶ֖גָלאָי ָֽ
שׁרָיעָ שֶָׂ֝ הָמגֶּ ָ֣פֶ ןָהַ ֹ֗ ַיּיןָמחַ ְרצַ נֵּ֛יםָוְ עַד-זָ ֵ֥
זְרוָָָָָָָֹמכּלָ֩א ֶ֨ ֶ
כּלָיְ מָ֣יָנ ֶ֑
(במ' נשא ו,ג) ֶ֖

רבי אלעזר דריש רבויי ומיעוטי (ככותרת כללית):
ןָושׁכָ רָי ַָ֔זּירָ(עם כל המשך הפסוק) -מיעט (שהלכת נזיר לחייב רק הכתוב בפסוק),
(במ' נשא ו,ג) מיַּ ֶ֣י ְ
ןָה ֹ֗ ַיּיןָ– ריבה (ע"פ הברייתא כל הגדל מהגפן אפילו עלים ולולבים) ,מיעט וריבה  -ריבה הכל ,מאי
שׁרָיעָ שֶָׂ֝ הָמגֶּ ָ֣פֶ ַ
(במ' נשא ו,ד) מכּל ָ֩א ֶ֨ ֶ
ריבה? ריבה כל מילי (היוצא מן הגפן) ,מאי מיעט? מיעט שבישתא (המפרש :זמורות של הגפן)( .ואת המיעוט של מח ְרצנּים וְעדָ -זג לומד לדרשה
אחרת כרבי אלעזר בן עזריה בגמרא ולא כחלק ממיעוט רבוי ומיעוט)

כאן למדנו כי מיעוט ורבוי מרבה הכל פרט לדבר אחד הרחוק ביותר שקשור לנושא

ורבנן דרשי כללי ופרטי (ככותרת כללית):
ןָושׁכָ רָי ַָ֔זּיר (עם כל המשך הפסוק) -פרט (שהלכת נזיר לחייב רק הכתוב בפסוק),
(במ' נשא ו,ג) מיַּ ֶ֣י ְָ
ןָה ֹ֗ ַיּיןָ– כלל (עדיין ללא מסקנה מה זה),
שׁרָיעָ שֶָׂ֝ הָמגֶּ ָ֣פֶ ַ
(במ' נשא ו,ד) מכּל ָ֩א ֶ֨ ֶ
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖גָ -חזר ופרט ,פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט,
מחַ ְרצַ נּ ְ
מה הפרט מפורש (לשון ראשון) פרי ופסולת פרי (המפרש :כגון ענבים ויין וחומץ,).
אף כל פרי ופסולת פרי( .המפרש :להביא גוהרקי ועינבין דיכרין כדלקמן בסמוך).
(לשון אחרון) אי מה הפרט מפורש פרי גמור( ,המפרש :ולא דבר אחר ולא גוהרקי ולא עינבין דיכרין ).אף כל פרי גמור אמרת?.
א"כ (המפרש :שלא להביא בו אלא פרי גמור) ,מה הניח לך הכתוב במשמעו שלא אמרו (המפרש :שתהא למד מן הפרט אם ענבים לחים
ןָו ֵ֥ח ֶמץָהא כתיבי ,הא אין עליך לדון כלשון אחרון אלא כלשון ראשון.
שׁיםָהא כתיבי ,יַ ֵַ֛֛י ְ
ָביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖
ויבשים הא כתיב כו') ? ענ ֵ֛
(המפרש :אף כל פרי ופסולת פרי ,שאם אתה אומר אף כל פרי גמור (בלבד) נמצא דאינו מרבה שום דבר בעולם).

ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖ג? לומר לך :כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל ,אי אתה רשאי
ומאחר שסופינו לרבות כל דבר ,מה תלמוד לומר מ ַח ְרצַ נּ ְ
למשכו ולדונו כעין הפרט ,אלא נעשה כלל מוסף על הפרט ,עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנזיר.
אמר מר :מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי ,אף כל פרי ופסולת פרי .פרי – עינבי (ככתוב וַענ ֵָ֛ביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖שׁים) .פסולת פרי מאי היא?
חומץ .אף כל פרי מאי היא? גוהרקי (ענבים דקים שגדלים בין בין שאר גרעינין גדולים)  .אף כל דפסולת פרי מאי היא? אמר רב כהנא:
לאיתויי עינבי דכרין (ענבים שהתליעו)ְ .ועַ דָ -ז ֶ֖ג  -אמר רבינא :לאיתויי דבין הבינים (המפרש :אותו דבר הקרוש שבין הזג והחרצן שממנו
נעשין שמרים .טט – שלא כתוס' לח,ב שזה בשר הפרי) .אמר מר (תנא קמא)[ :אי] מה הפרט מפורש פרי גמור ,אף כל פרי גמור! אמרת?
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

11/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ןָו ֵ֥ח ֶמץָהא כתיבי ,הא אין עליך לדון כלשון אחרון
שׁיםָהא כתיבי ,יַ ֵַ֛֛י ְ
ָביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖
א"כ ,מה הניח הכתוב במשמעו שלא אמרו? ענ ֵ֛
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖ג? לומר לך :כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל ,אי אתה
אלא כלשון ראשון .ומאחר שסופינו לרבות כל דבר ,מה ת"ל מחַ ְרצַ נּ ְ
רשאי למושכו ולדונו כעין הפרט (שדומים לפרט שבראש) ,אלא נעשה כלל מוסף על הפרט (ומרבה פרטים רבים גם שלא דומים לפרט
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖ג( .הגביל את הרבוי מהכלל לכעין הפרט
שבראש) ,עד שיפרוט לך הכתוב [בבלי נזיר לה,א] כדרך שפרט לך בנזיר ,מ ַח ְרצַ נּ ְ
שבראש) (לפי כך יתמעטו עלין ולולבין שר' אלעזר מרבה לחיוב)

ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖ג( ,לדרשה אחרת שלא קשורה לפרט וכלל ופרט) לומר שאינו חייב עד
לר' אלעזר בן עזריה (שבמשנה)  ,דקא מוקים להאי מחַ ְרצַ נּ ְ
שיאכל ב' חרצנים וזג ,פרטא מנא ליה (מניין ידע לרבות את הפרטים שבפרט כלל ופרט)? (תשובה (א)) סבר לה כרבי אלעזר ,דדריש מיעט
וריבה (לכן יכלל עלין ולולבין לחיוב).
ואי בעית אימא :כרבנן (שלמדו בפרט וכלל ופרט)  ,דאי סלקא דעתך כדאמר רבי אלעזר בן עזריה (לדרשה אחרת בלבד ולא לפרט וכלל ופרט),
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖ג גבי פרטי (עם הפרט הראשון) ,למאי הלכתא כתביה בתר כלל (לאיזה הלכה נכתב בסוף)? שמע
ליכתביה רחמנא להאי מ ַח ְרצַ נּ ְ
מינה למידייניה בכלל ופרט (ללמוד פרט כלל ופרט וגם הדרשה הנוספת) .ואימא :כוליה להכי הוא דאתא (ואולי תאמר שבא רק לפרט וכלל
ֵ֛יםָועַ דָ -ז ֶ֖ג? שמע מינה למידרש ביה
ופרט)! א"כ ,לכתוב או שני חרצנים או שני זגים או חרצן וזג ,למאי הלכתא כתב רחמנא מ ַח ְרצַ נּ ְ
כלל ופרט (הכוונה פרט וכלל ופרט) ,ואיכא נמי למידרש ביה :עד שיאכל שני חרצנים וזג (החכמים אינם מסכימים לדרשה המיוחדת הזאת).
ב(-במ' נשא ו,ד) א ֶ֨ ֶשׁרָיעָ שֶָׂ֝ ה – קדמא ואזלא רמזה על סדר של פרט או מיעוט (במ' נשא ו,ג) וכלל או רבוי (במ' נשא ו,ד) ופרט (וללא
מיעוט סוגר) (במ' נשא ו,ד) .אלא שהימצאות מלת "כל" בכלל או ברבוי עושה מסקנה זאת על קדמא ואזלא לא כל כך ברורה .ב(-שמ'
מש' כב,ט) אין מלת "כל" והכלליות נראית כבאה מן הכתוב הסתמי ָֽכּי-יתָּן ֩ אבל הפרטים המגיעים אחר הקדמא ואזלא מגבילים
סתמיות כללית זאת.

הגמרא עוברת לדון במידת הדרישה פרט וכלל ופרט
בבלי נזיר לה,א – (שמ' מש' כב,ט) כּי-יתּ ֩ן אישׁ אל-רעהוּ חמוֹר אוֹ-שׁוֹר אוֹ-שׂה
1.6
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שמות משפטים כב,ו – ט:

ֵ֥םָשׁנָ ָֽ ַ֛ים׃ ָ
ֵ֥אָהגַּנָּ ֶ֖בָיְ שַׁ לּ ְ
ָ֣יתָהאֶ֑ישָׁאם-י ָמּצ ַ
ָ
רָוגנַּ ֶ֖בָמבּ
ףָאוֹ-כליםָל ְשׁ ָ֔מ ְ
הוָּכּ ֶס ָֽ
ֶָ
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝ע
׃ָסָ[ו]ָָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
לאָשָׁ ַלֵ֛חָי ֶָ֖דוָֹבּ ְמ ֶלֵ֥אכֶ תָרעָֽהוּ׃ ָ
בָבּעַ לַ -ה ַבֶּ֖יתָאֶ לָ -האֱֹלהֶ֑יםָאםֵ֥ -
ר ַ ָֽ
ָ֔בָונ ְק ַ ֵ֥
ָה ַגּ ָנּ ְ
ָ[ז]ָָאם-לאָי ָמּצא ַ
ָבאָ
ֱֹלהיםָי ֶ֖
ַ֚דָהא ָ֔
ָ
אמרָכּיָ֣ -הוּאָ ֶזָ֔הָעַ
שׂהָעַ ל-שַׂ ְל ָ֝ ָמהָעַ ל-כָּ ל-אב ָ ֹ֗דהָא ֶשׁרָי ַ
ָ[ח]ָָ ַעָֽל-כָּ לְ -דּ ַברֶ ֶ֡ -פּשַׁ עָעַ לֶ֡ -שׁוֹרָעַ לְ֠ -חמוֹרָעַ לֶ ֶ֨ -
םָלרעָֽהוּ׃ָס ָ
ֵ֥םָשׁנַ ֶַ֖֛י ְ
ֱֹלהיםָיְ שַׁ לּ ְ
יהֶ֑םָא ֶשׁרָי ְַרשׁיעןָא ָ֔
ְדּבַ רְ -שׁנ ֶ
רָוּמתָאוֹ-נ ְשׁ ַבֵּ֥רָאוֹ-נ ְשׁ ָבֶּ֖הָאֵ֥יןָר ֶ ָֽאה׃ ָ
ֵָ֛
ֵ֛הָוכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מ
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שׂ ְ
ָ[ט]ָָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
(בברייתא לענין נזיר) מיעט וריבה (במיעוט ורבוי ,וידוע שאינו דורש בכלל ופרט וכלל בשום מקום,

(המשך בבלי נזיר לה,א) ורבי אלעזר דדריש
אבל כן דורש ב) פרט וכלל ופרט מנא ליה?
אמר רבי אבהו (שרבי אלעזר לומד פרט וכלל כלהלן) ,נפקא ליה מהאי קרא( :הנאמר בשומר שכר ע"פ משנה שבועות פ"ו,מ"ה) (שמ' מש' כב,ט)
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛הָ -פרטְ ,וכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָ -כלל ,ל ְשׁ ֶ֑מר  -חזר ופרט ,פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין
ָֽכּי-יתּן ֶ֨
הפרט( .הדגמה :בתחילה  3פרטים ,הכלל מרחיב לעין סוף פרטים ,פרט סוגר ממעט למשל ל 6-פרטים בעלי תכונות של הפרטים הראשונים ,וממעט

השאר)

ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛הָ -פרט  -דיתן לא משמע כללא לר' אלעזר
תוספות מסכת נזיר לה,א (שמ' מש' כב,ט) ָֽכּי-יתּן ֶ֨
דמה יתן דהכתוב לא פירש בכלל כלום על כן הוא מפיל כלל הראשון דיתן על חמור ושור ושה קאי דהיינו פרט ְוכָ ל כלל דמשמע על
כל דבר ְבּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר חזר ופרט ורבנן דרשי ליה ב פרק הזהב (ב"מ נז,ב) בכלל ופרט וכלל וכן בכל דוכתי דאשכחן דרשא כלל ופרט
וכלל דלא פליג ר"א היינו משום דדריש ליה בפרט וכלל ופרט וממעט מיניה [דלאו] כעין הפרט כמו רבנן מכלל ופרט וכלל.
אפשר כי לתוספות הייתה גירסה שונה ב -בבלי נזיר לה,א שבה דורשים (שמ' מש' כב,ט) ָֽכּי-יתּן ָ֩  ...אוֶֹ -שֵׂ֛ה פרט ְוכָ ל כלל ְבּה ָמֶ֖הָ
ל ְשׁ ֶ֑מר פרט ,פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט.
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ כלל ...ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה פרטָוְ כָ לְ -בּה ָמֶ֖ה
וב-בבלי בבא מציעא נז,ב התוס' דורשים (שמ' מש' כב,ט) ָֽכּי-יתּן ֶ֨
ל ְשׁ ֶ֑מר כלל סוגר

המפרש (נזיר לה,א)ְ :וכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה זה הכלל ל ְשׁ ֶ֑מר זה פרט (המפרש שמירה על הפרטים שבפרט קמא) .התוספות (מקבלים את הפרט
מהָל ְשׁ ֶ֑מר זה פרט (סתמי .שמירה על
קדמאה של הגמרא ,לפי ההמשך כנראה המלים ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה ומפרשים) ְוכָ ל זה הכלל ְבּה ָ ֶ֖
הפרט בתראה .ב-בבלי נזיר לה,א לא מבואר מה מרבים ומה ממעטים לשמירה ,אבל ב-בבלי בבא מציעא נז,ב מבואר שחיובי שמירה בכל דבר
מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה ,יצאו קרקעות ,עבדים ושטרות).
מיטלטל וגופו ממון שכאן אלו ח ֶָ֨
טט – לפי תבנית הטעמים (שמ' מש' כב,ט) ֶ֨אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ – קדמא ואזלא ,מרמז לדרשה לפי סדר מסוים ועשוי להיות שהכתוב

המוטעם בקדמא ואזלא הוא הכלל או שיש בסביבתו לימוד בכלל או כלל ופרט או פרט וכלל.
(א) לפי התוספות ְוכָ ל כלל וזה הרחבה לכל דבר,
(ב) לפי התוספות ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהפרט הכתוב אחריה ל ְשׁ ֶ֑מר עם תכונת ההגבלה הבאה
מטעם אתנח ,נקבל ְבּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר ואז כעין הפרט הזה מגבילים את הכלל בחיובי שמירה ואז תכונות הפרט קדמאה ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָ
אוֶֹ -שֵׂ֛ה שהם דבר מיטלטל וגופו ממון חלים בפרט וכלל ופרט הזה.
לפי התוספות המלים ְבּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר הם הפרט בתראה ,מוצע לומר כי תכונת ההגבלה (הצמצום) על הכלל שבאמצע מגיעה מטעם
סלוק שבמלת ל ְשׁ ֶ֑מר .טעם טפחא של מלת ְבּה ָמֶ֖ה בתפקיד אחד של פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ,יוצר קבוצת הגבלה ואח"כ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טפחא בתפקיד התפשטות ההגבלה הזאת לכתוב לפניה עולה על הכלל ומגבילה אותו .טעם טפחא גם בתפקיד רבוי גורם לכך
שההגבלה אינה מחזירה את הצמצום לפרט הראשון אלא מרבה עליו כדוגמתו.
(א) לפי המפרש ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – כלל המרבה הכל.
(ב) ל ְשׁ ֶ֑מר – פרט בתראה ובצורה שמידת פרט וכלל ופרט פועלת ,הפרט בתראה מגביל את הכלל .ההגבלה באה כאן מתפקיד טעם
אתנח במלת ל ְשׁ ֶ֑מר.
(ג) ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ל ְשׁ ֶ֑מר עם תכונת ההגבלה
(ד) ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – טפחא ללא הגבלת מרכא ,מתפשטת ההגבלה שלמדנו ב(-ב) ו(-ג) אל הכלל שלפניה ,ומצמצמת אותו לשמירה על
דברים מעין הפרט קדמאה אבל עם רבוי עליהם הבא מתפקיד נוסף של טעם טפחא שהוא רבוי.
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ וגו' בפרט וכלל ופרט .
ב-בבלי נזיר לה,א ר' אבהו דורש הכתוב (שמ' מש' כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
תוספות נזיר לה,א ד"ה ורבי אלעזר דדריש  ...מקשר הסוגיה -נזיר לה,א לסוגיה ב-בבלי בבא מציעא נז,ב שבה חכמים דורשים את
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-
אותו הפסוק (שמ' מש' כב,ט) העוסק בשומר חינם שאינו נשבע :מנהני מילי דת"ר (שמ' מש' כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
הָוכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר בכלל ופרט וכלל
שׂ ְ
שֵׁ֥ וֹרָאוֵֶָֹ֛ -
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה (לר' אבהו בשם ר' אלעזר)
ועיין ב -תוספות מסכת נזיר לה,א (שמ' מש' כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
פרט (כי) – ד -יתָּן ֩ לא משמע כללא לר' אלעזר דמה יתָּן ֩ ?! דהכתוב לא פירש בכלל כלום .על כן הוא מפיל כלל הראשון ד-

יתּן ָ֩(ולכן ללא הכלל בראש ,וההמשך) על חמור ושור ושה קאי דהיינו פרט ְוכָ ל כלל (אחרי הפרט הראשון) דמשמע על כל דבר,
ְבּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר חזר ופרט .ורבנן דרשי ליה בפרק הזהב (=ב"מ נז,ב) בכלל ופרט וכלל וכן בכל דוכתי דאשכחן דרשא כלל
ופרט וכלל דלא פליג ר"א (רבי אלעזר) היינו משום דדריש ליה בפרט וכלל ופרט וממעט מיניה (וממעט מדרך לימוד זאת) [דלאו]
(מה שאינו) כעין הפרט כמו רבנן מכלל ופרט וכלל ( .שיטת ר' אלעזר פרט וכלל ופרט ממעט מה שלא כעין הפרט ,ושיטת רבנן של כלל
ופרט וכלל גם כן ממעט את מה שלא כעין הפרט ,לכן התוצאה ההילכתית שווה ,לפי הרב זילבר יש שוני)

ר' אבהו (ב-נזיר לה,א) וחכמים (ב-ב"מ נז,ב) מסכימים שיש סדר בדרישת הפסוק .הם חולקים באיזו מידה לומדים ואילו מלים מהוות
את חלקי המידה .בשיטת ר' אבהו יש מחלוקת בין המפרש ובין התוספות מה הוא הכלל האמצעי ומהו הפרט בתראה.
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ  -כלל - ,ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה  -פרט ,וְ כָ ל-
נאמר ב-בבלי בבא מציעא נז,ב דתנו רבנן( :שמ' מש' כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
מר  -חזר וכלל .כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון (טט  -ח ֶ֨מוֹרָ
ְבּה ָמֶ֖ה ל ְשׁ ֶ֑

אוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה) ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות
שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון.
טט – המסקנה שיש סדר בדרישת הפסוק .ננסה להראות מי מלמד על הסדר.
הסבר ל(-שמ' מש' כב,ט) לפי חכמים הלומדים (ב-ב"מ נז,ב) בכלל ופרט וכלל .לפי תבנית הטעמים ֶ֨אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ – קדמא ואזלא,
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ והכתוב
מרמז לדרשה לפי סדר מסוים ולחכמים הכתוב המוטעם בקדמא ואזלא הוא חלק מהכלל קמאָֽ :כּי-יתּן ֶ֨
מה ל ְשׁ ֶ֑מר  -חזר וכלל (הוא כדרשתם).
בהמשך ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה – הוא כדרשתם פרטְ ,וכָ לְ -בּה ֶָָ֖
נסביר את הכלל הסוגר ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה ל ְשׁ ֶ֑מר אשר מרחיב הרחבה מוגבלת לכעין הפרט בשילוב תבניות הטעמים:
ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – מקף כרב-מצב (א) חיות שאינן בנות תרבות כגון נחשים ,דובים ואריות (ב) חיות שהן בנות תרבות ,בא טעם מלת
שׁ ֶ֑מר – אתנח ,ומגביל ל כל בעל חיים הניתן לשמור ,וממעט חיות שאינן בנות תרבות.
ל ְָ
ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – טפחא בתפקיד שנוי משמעות ורבוי ,מעבירה מבעלי חיים (המוזכרים בפסוק) לכל דבר מיטלטל וגופו ממון.
ָ֩אישָׁאֶ ל-
הסבר ל(-שמ' מש' כב,ט) לפי ר' אבהו בדעת ר' אלעזר (ב-נזיר לה,א) בפרט וכלל ופרט .כפי' המפרש (שמ' מש' כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה פרט ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה כלל  -ואפילו דובים ואריות ,ל ְשׁ ֶ֑מר חזר ופרט ,אי(אין) אתה דן אלא כעין הפרט
דאהני פרטא בתרא למידי (מועיל הפרט האחרון לדבר) ד(אשר)בר שמירה הוא דנשבעין עליהן כגון נמי עופות ,יצאו דובים ואריות

דלאו בני שמירה נינהו שאין להם תרבות.

ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ל ְשׁ ֶ֑מר עם תכונת ההגבלה הבאה מטעם אתנח ,נקבל וְ כָ ל-
ְבּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר המגביל את חיובי השמירה לכעין הפרט שלפני הכלל בתראה ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה שהם דבר מיטלטל וגופו ממון.
ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – טפחא בתפקיד שנוי משמעות ורבוי ,מעבירה מבעלי חיים (המוזכרים בפסוק) לכל דבר מיטלטל וגופו ממון.

הגמרא ב-בבלי בבא מציעא נז,ב מביאה משנה שבועות פ"ו,מ"ה ואלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות
וההקדשות אין בהם תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה .שומר חנם אינו נשבע .נושא (טט :שומר) שכר אינו משלם .רבי שמעון אומר
קדשים שחייב באחריותן נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן:
(תוך פסוקי השומרים ,נכנס ענין של מודה במקצת ,וזה נקרא עירוב פרשיות)

שמות משפטים כב,ו :ס [ו] כּי-יתּ ֩ן אישׁ אל-רעהוּ כָּ֤סף אוֹ-כלים לשׁ ְֵ֔מר ְוגֻנּב מבּית הָאישׁ אם-ימָּצא הגּנָּ ב י ְשׁלּם שְׁנָ ים׃
שמות משפטים כב,ז,ח,ט:
ל־האֱלהים אם־לא שָׁלח י ָדוֹ בּמְלאכת רעהוּ:
[ז] אם־לָ֤ א ימָּצא הגּ ֵָ֔נּב וְנקְרב בּעל־הבּית א ָ
ֱלהים י ָבא דְ בר-שְׁניהם
[ח] על-כָּל-דְ בר-פשׁע על-שׁוֹר עלְ֠ -חמוֹר על-שׂה על-שׂ ְל ָמה על-כָּל-אבדִָ֗ ה א ָ֤שׁר יאמר כּי-הוּא ֵ֔זה ַ֚עד ָהא ֵ֔
ֱלהים י ְשׁלּם שְׁנים לְרעהוּ׃ ס
א ָ֤שׁר י ְרשׁיעֻן א ֵ֔
[ט] כּי-יתּ ֩ן אישׁ אל-רעהוּ חמוֹר אוֹ-שׁוֹר אוֹ-שׂה ְוכָל-בְּה ָמה לשְׁמר וּמת אוֹ-נשְׁבּר אוֹ-נשׁ ְָבּה אין ראה׃
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

(תוכן הבבלי) מביא לימודים בכלל ופרט וכלל במודה במקצת (שמ' מש' כב,ח) בשומר חינם (שמ' מש' כב,ו) ובשומר שכר
שומר שכר (נדון לעיל) .להלן דיון במודה במקצת
( ...משנה שבועות פ"ו,מ"ה ואלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות) אין בהן תשלומי כפל (וכו' היינו
מתיחס לקטע המשנה ולא תשלומי ארבעה וחמשה .שומר חנם אינו נשבע) .מנהני מילי? – (טט :שומר חינם הטוען טענת גנב יש לו גם דין גנב
(שמ' מש' כב,ט)

(שמהותו גונב בהסתר ולכן התורה קנסה אותו בתשלומי כפל (להבדיל מן הגזלן הפועל בגלוי ואין לו כפל ולא  ,)5 ,4ובתוך הפסוק מעורב גם הלכה
של מודה במקצת) דתנו רבנן( :שמ' מש' כב,ח) על-כָּל-דְ בר-פשׁע  -כלל .על-שׁוֹר עלְ֠ -חמוֹר על-שׂה על-שׂ ְל ָמה  -פרט ,על-כָּל-אבדִָ֗ ה א ָ֤שׁר
יאמר  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש (על-שׁוֹר עלְ֠ -חמוֹר על-שׂה על-שׂ ְל ָמה)  -דבר

המיטלטל וגופו ממון  -אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו

שטרות שאף על פי שמטלטלין  -אין גופן ממון( .יצאו) הקדשות ,אמר קרא (שמ' מש' כב,ח) רעהוּ  -רעהו ולא הקדש( .התורה מיעטה
את שומר החינם (הטוען טענת גנב ובעצם הוא הגנב) מלשלם תשלומי כפל על גניבת קרקעות עבדים שטרות הקדשות בדרך דרשה של כלל ופרט
וכלל)

(הקטע הבא אינו נוגע הקו"א ,הגמרא מצטטת משנה שבועות פ"ו,מ"ה) ולא תשלומי ארבעה וחמשה (וכו') .מאי טעמא? תשלומי
ארבעה וחמשה אמר רחמנא ,ולא תשלומי שלשה וארבעה( .כנראה שהכוונה לשור וכבש של הקדש שכשם שבגנבתם אין תשלום כפל
(שהוא קרן ועוד קנס בשווי הקרן) כך אין על שחיטתם תשלום ארבעה וחמשה ,והגמרא מוציאה זאת בלשון שלושה וארבעה כי כשם שאין
תשלום כפל (קרן וקנס) כך הארבעה חסר הקנס מהכפל שווה שלוש ,והחמשה חסר בקנס מהכפל שווה ארבעה)
ְַארבּע־צאן תּחת השה:
אוֹ־שׂה וּ ְטבָחוֹ אוֹ ְמכָרוֹ חמ ָשּׁה ָב ִָ֗קר י ְשׁלּם תּחת ה ֵ֔שּׁוֹר ו ְ
ֵ֔
שמות משפטים כא,לז :כָּ֤י יגְנב־אישׁ שׁוֹר
(הגמרא בבלי בבא מציעא נז,ב מצטטת משנה שבועות פ"ו,מ"ה) שומר חנם אינו נשבע (וכו') .מנהני מילי?  -דתנו רבנן( - :שמ' מש'
כב,ו) כּי-יתּ ֩ן אישׁ אל-רעהוּ  -כלל ,כָּ֤סף אוֹ-כלים  -פרטְ ( ,וגֻנּב מבּית הָאישׁ) [מסורת הש"ס ע"פ בבאקמא סג,א[ :לשׁ ְֵ֔מר]]  -חזר וכלל,
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט :מה הפרט מפורש (טט :כָּ֤סף אוֹ-כלים)  -דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר
המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין
גופן ממון .הקדשות ,אמר קרא (שמ' מש' כב,ו) רעהוּ  -רעהו ולא של הקדש.
(הגמרא בבלי בבא מציעא נז,ב מצטטת משנה שבועות פ"ו,מ"ה) נושא שכר אינו משלם (וכו') .מנהני מילי? – דתנו רבנן( :שמ' מש'
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ  -כלל - ,ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה  -פרטְ ,וכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה ל ְשׁ ֶ֑מר  -חזר וכלל .כלל ופרט וכלל אי אתה
כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון (טט  -ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה) ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון.
יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון.
(ענין אחר בגמרא) הקדשות ,אמר קרא רעהו  -רעהו ולא של הקדש.

סיכום ביחס לתבניות טעמים:
ֵ֥םָשׁנָ ָֽ ַ֛ים׃ ָ
ֵ֥אָהגַּנָּ ֶ֖בָיְ שַׁ לּ ְ
רָוגנַּ ֶ֖בָמבָּ֣יתָהָ אֶ֑ישָׁאם-י ָמּצ ַ
ףָאוֹ-כליםָל ְשׁמָָ֔ ְ
הוָּכּסֶ ָֽ
ֶ
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝ע
סָ[ו]ָָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
ָבאָ
ֱֹלהיםָי ֶ֖
שׂהָעַ ל-שַׂ ְל ָ֝ ָמהָעַ ל-כָּ ל-אב ָ ֹ֗דהָא ֶשׁרָיאמַ רָכּיָ֣ -הוּאָ ֶזָ֔הָעַ ַ֚דָהָ א ָ֔
[ח]ָָ ַעָֽל-כָּ לְ -דּ ַברֶ ֶ֡ -פּשַׁ עָעַ לֶ֡ -שׁוֹרָעַ לְ֠ -חמוֹרָעַ לֶ ֶ֨ -
םָלרעָֽהוּ׃ָס ָ
ֵ֥םָשׁנַ ֶַ֖֛י ְ
ֱֹלהיםָיְָשַׁ לּ ְ
יהֶ֑םָא ֶשׁרָי ְַרשׁיעןָא ָ֔
ְדּ ַברְ -שׁנ ֶ
ֵ֛הָוכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מרָוּמֵ֛תָאוֹ-נ ְשׁ ַבֵּ֥רָאוֹ-נ ְשׁ ָבֶּ֖הָאֵ֥יןָר ֶ ָֽאה׃ ָ
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שׂ ְ
[ט]ָָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨

בשלושה הפסוקים תבנית קדמא ואזלא ,העשויה ללמד על לימוד בסדר מסוים.
(שמ' מש' כב,ח) לְרעהוּ  -סלוק מגביל רעהו ולא הקדש ,במודה במקצת .כנראה שהלימוד מהמילה ולא מהטעם שמגביל משהו אחר.
(שמ' מש' כב,ו) רעהוּ  -רעהו ולא של הקדש .שומר חינם ,קדמא ,משמע שהמלה מגבילה ולא הטעם.
(חזרה לנזיר לה,א)

(המשך בבלי נזיר לה,א) רבא אמר נפקא

טט – הרב שטיינזלץ (בבלי נזיר לה,א) מביא לד"ה "רבא אמר נפקא" גירסה נוספת  ....אמר ליה רבא (לר' אבהו) מי מצית אמרת
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ פרט וכלל ופרט ,האי כלל ופרט וכלל הוא (כחכמים בבבא מציעא
(האם יכולת לפרש) הכא (ב(-שמ' מש' כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוּ  -כלל - ,ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛ה  -פרטְ ,וכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה ל ְשׁ ֶ֑מר  -חזר וכלל .אלא אמר
נז,ב)( .שמ' מש' כב,ט) ָ ָֽכּי-יתּן ֶ֨
רבא נפקא (פרט וכלל ופרט נלמד מ(-ויקרא א,י) ורב יהודה מדיסקרתא אומר שנלמד מ(-ויקרא א,ב) ...

טט – גירסא זאת היא ממש בתבנית הטעמים המאובחנת בעיונים אלה.
ָ֩אישָׁאֶָל-ר ָ֝עהוָּ -תלישא-קטנה קדמא אזלא ,כעין כלל
ָֽכּי-יתּן ֶ֨
ָח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛הָ– קדמא מרכא תביר ,פרטים
ָ ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר – טפחא אתנח ,חזר וכלל .כמו כן ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖ה – מקף כרב-מצב (א) חיות שאינן בנות תרבות כגון נחשים,
דובים ואריות (ב) חיות שהן בנות תרבות ,בא ל ְשׁ ֶ֑מר – אתנח ,מגביל לכל בעל חיים הניתן לשמור ,וממעט חיות שאינן בנות תרבות.
טט – גם בשיטה של פרט וכלל ופרט ,הכלל "וכל-בהמה" – טפחא מרבה כל החיות ,הפרט – "לשמר" גורם שאין אתה דן לרבות
דברים על האמור במפורש בכתוב אלא רק אלו שהן מעין הפרט ,מה הפרט חיות בנות תרבות הניתנות לשמירה אף מה שנרבה ע"י
הכלל באמצע ,דברים הניתנים לשמירה.
ועוד מפרשים שאין שבועת השומרים אלא במיטלטלים (הניתנים לשמירה) ולא בקרקעות (שכנראה נחשבים שלא ניתנים לשמירה)
(חזרה לגרסת הגמרא המקובלת)
בבלי נזיר לה,א – ויקרא א,י :ס וְאם-מן-הצּאן ק ְָרבָּנוֹ
1.7
ֶ֖ןָליהוָ ֶ֑הָ ָ
ֵ֛םָק ְר ָבּ ַ ָֽ
םָכּי-י ְַק ֵ֥ריבָמ ֶכּ ָ
ויקרא א,בַ :דּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראל ְָואָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהםָאָ ָ ֹ֗ד ָֽ
אןָתּ ְק ֶ֖ריבוָּאֶ תָ -ק ְר ַבּנְ ֶ ָֽכם׃ ָ
ַ
מןַ -ה ְבּה ֹ֗ ָמהָמןַ -ה ָבּקָ רָוּמןַ -ה ָ֔צּ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יבנּוּ׃ ָ
ֶ֖יםָלע ָל ֶ֑הָז ָָכֵ֥רָתָּ ֶ֖מיםָי ְַקר ֶ ָֽ
ְ
יםָאוָֹמןָ -העזּ
ֵ֥
ב
סָואם-מןַ -ה ֶ֨צּאןָקָ ְר ָבּנֹ֧וָֹמןַ -ה ְכּשָׂ ֵ֛
ויקרא א,יְ :
(המשך בבלי נזיר לה,א) רבא אמר (כתמיכה לדרך הלימוד של רבי אלעזר דרשה בדרך פרט וכלל ופרט) ,נפקא ליה מהאי קרא( :ויקרא א,י)
וְ אם-מן  -פרטַ ,ה ֶ֨צּאןָ -כללְ ,כּשָׂ ֵ֛בים ו-עזֶּ֖ים -חזר ופרט ,פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט .אמר ליה רב יהודה
מדיסקרתא לרבא ,ולילף (שילמד) מן הדין קרא( :ויקרא א,ב) מן  -פרט ,הַ ְבּה ֹ֗ ָמהָ -כללָ ,בּ ָקרָוָ֔ -צּאןָ -חזר ופרט ,פרט וכלל ופרט אי
אתה דן אלא כעין הפרט! (טט :מן – פרט כי ממעט ,הַ ְבּה ֹ֗ ָמהָ– כלל כי מכיל בהמות וחיות ,בָּ קָ רָוָ֔ -צּאן חזר ופרט לצמצם רק לאלו ,ורבא להלן
דוחה שזה פרט וכלל ופרט)

תוספות נזיר לה,א

(רב יהודה מדיסקרתא אומר) ולילף מהאי קרא (ויקרא א,ב)  -שהיא פרשה ראשונה (בפרק א) ולמה לא אמר שר"א (רבי אלעזר) ידרוש
שם (ויקרא א,ב) פרט וכלל ופרט .מן  -פרט דמשמע מקצת בהמה ולא כל בהמה למעוטי חיה דבהמה בכלל חיה וחיה בכלל בהמה
ָבּ ָקרָוָ֔ -צּאן חזר ופרט דחיה אינו בכלל בקר וצאן (חזר ופרט) הרי אתה דן כעין הפרט מה הפרט מפורש למעוטי חיה מקרבן.
ותימה [כלל] מה אהני (מה התועלת בפרט) הא לא מרבינן מידי מכעין הפרט (ולכאורה הכל נלמד מבקר וצאן) ותירץ מהר"ף דאהני
כללא לרבויי שור [הבר] דבהמה הוא אף על גב דרגיל בין החיות והוי כעין חיה אפ"ה כשר לקרבן.
טט – מןַ -ה ְבּה ֹ֗ ָמה – רביע,ובפסוק מונה רק שלושה ,בקר ,צאן שהם שני מינים –:כבשים ,עזים ,סה"כ שלושה ומרבה עליהן שור
הבר לקרבן
ע"פ דף על הדף  -ולילף (שילמד) מן הדין קרא מסביר את המפרש שבא לרבות לעולה בהמה בחור וזקן .אפשר שטעמי מקף בכתוב
הבא (ויקרא א,ב) מןַ -ה ָבּ ָקרָוּמןַ -ה ָ֔צּאןָמלמדים על רב-מצב של הבהמות בגילים שונים ,שלעולה אפשר להביא גם בהמה זקנה.

(המשך בבלי נזיר לה,א) א"ל (רבא) :מן האי ((ויקרא א,ב) מן-הַ ְבּה ֹ֗ ָמה וגו') ליכא למשמע מינה (אין ללמוד דרשת פרט וכלל ופרט),
רבא דוחה את הצעת רב יהודה מדיסקרתא ללמוד פרט וכלל ופרט מפסוק (ויקרא א,ב)
יבנּוּ׃ ללמוד פרט וכלל
ֵ֥רָתּ ֶ֖מיםָיַקְָר ֶ ָֽ
ֶ֖יםָלע ָל ֶ֑הָז ָָכ ָ
ְ
יםָאוָֹמןָ -העזּ
ֵ֥
ב
אןָק ְר ָבּנֹ֧וָֹמןַ -ה ְכּשָׂ ֵ֛
ָ
סָואם-מןַ -ה ֶ֨צּ
ומביא הפסוק (ויקרא א,י) ְ
ופרט.

[תוס' בבלי נזיר לה,א] א"ל (רבא לר' יהודה מדיס') מהא (שמפסוק (ויקרא א,ב)) ליכא למשמע – מיעוטא (אין משמעות למעט ,מפני) דחיה ד-
מן-הַ ְבּה ֹ֗ ָמה לא משמע למעוטי חיה שהרי חיה בכלל בהמה והוי כאילו כתיב מן הבהמה ומן החיה (דווקא יש רבוי) ואף על גב דמן
משמע מיעוטא לא ממעט חיה מינה.
דאי מהתם ((ויקרא א,ב)) ,הוה אמינא ַה ְבּה ֹ֗ ָמהָ–
[בבלי נזיר לה,ב] חיה בכלל בהמה (הבהמה כוללת הכל ולכן אי אפשר לומר שמלת "מן" באה למעט כי "הבהמה" כוללת גם חיה).
א"ל (רב יהודה מדיסקרתא) :חיה בכלל בהמה? הא כתיב (ויקרא א,ב) ָבּקָ רָוָ֔ -צּאן ,והוה ליה פרט וכלל ,ואי אתה דן אלא כעין הפרט
(והתוס' פירשו שהפרט בתראה הממעט חיה ,מלמד שגם מלת "מן" שהיא לשיטתו פרט ראשון ,גם ממעט חיה ,ולעולם מכתוב זה גם יש לדרוש בפרט
וכלל ופרט)  .ב(-בבלי נזיר לה,ב) הדיון בפסוק זה מסתיים כאן.
עיון בתבניות טעמי המקרא .בפסוק (ויקרא א,ב) אין תבנית טעמים עם הטעמים קדמא ואזלא או רק אחד מהם ,ואילו בפסוק (ויקרא א,י) יש
טעם קדמא שעשוי ללמד על סדר כלשהו( .א) האם זה כעין כלל הצריך לפרט( ,ב) או האם זה כעין המידה של כתוב המלמד על חבירו
שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו( ,ג) או האם זה גם כלל הצריך לפרט ,וגם כתוב שחבירו מלמד עליו או הוא מלמד על חבירו?
אכן מצאנו ב(-בבלי זבחים מח,א) כי הפרשה המתחילה בפסוק (ויקרא א,י) מלמדת על שחיטת עולה מן הצאן על ירך המזבח צפונה והגמרא
לומדת מכאן כי גם עולה מן הבקר הכתובה בפרשה שלפניה (ויקרא א,ה) ְושָׁחט את־בּן הבּ ָָקר לפְני ה' וגו' (ולא כתב מקום השחיטה) תישחט
על ירך המזבח צפונה.
(בבלי זבחים מח,א) וצפונה בעולה היכא כתיבא? (ויקרא א,יא) ְו ָשׁחט א ֜תוֹ על ירְך המּזְבּח צָפנָה .אשכחן בן צאן (טט :שנשחט בצפון) ,בן
סָואם-מןַ -ה ֶ֨צּאן ,וי"ו מוסיף על ענין ראשון וילמד
בקר (טט( :ויקרא א,ה) ְושָׁחט את־בּן הבּ ָָקר לפְני ה') מנא לן? אמר קרא( :ויקרא א,י) ְ
עליון מתחתון.
היינו לומד עליון מתחתון ,סוג של כתוב המלמד על חבירו שלפניו .אלא שעד עתה (כסלו התשע"ו) למדנו זאת מתבנית קדמא מהפך
פשטא ורק לכתוב סמוך .ואילו כאן התבנית היא קדמא דרגא תביר מרכא טפחא ,והלימוד הוא לפרשה שלמה שלפני הכתוב הזה ולא
רק לפסוק סמוך.
סָואם-מןַ -ה ֶ֨צּאן .בדיון הבא גם יש וי"ו מוסיף ואין קדמא ומסקנת רבנן שמספק אשם
בדיון זה וי"ו מוסיף  .וגם יש טעם קדמא (ויקרא א,י) ְ
(אשם תלוי) אין ללמוד לספק מעילות הכתוב לפני כן.
ויקרא ה :ס (יד) וי ְדבּר ה' אל־משׁה לּאמר:
שׁקָלים בְּשׁקל־הקדשׁ ְל ָא ָשׁם:
שׁגָ ֵָ֔גה מקָדְ שׁי ה' וְהביא֩ את־אשָׁמוֹ ל ֜ה' איל תָּ מים מן־ה ִ֗צּאן בְּע ְרכְּך כּסף־ ְ
(טו) ַ֚נפשׁ כּי־ת ְמעל ֵ֔מעל ו ְָחטְָאה בּ ְ
(טז) וְאת אשׁ ֩ר ָח ָטא מן־ה ֜קדשׁ י ְשׁ ִ֗לּם וְאת־חמישׁתוֹ יוֹסף ָע ֵָ֔ליו ְונָתן אתוֹ לכּהן וְהכּ ִ֗הן י ְכפר עָלָ יו בְּאיל ָה ָא ָשׁם וְנסְלח לוֹ :פ
עד כאן אשה מעילות,
מכאן אשם תלוי
שׂתִָ֗ ה ַאחת מכָּל־מצְוֹת ֵ֔ה' אשׁר לא תעָשׂינָה וְלא־יָדע ְו ָאשׁם ְונ ָָשׂא עוֹנוֹ:
(יז) וְאם־נפשׁ כּי ת ֱח ֵָ֔טא ו ְָע ְ
(יח) ְְ֠והביא איל תָּ מים מן־הצּאן בְּע ְרכְּך ְל ָא ָשׁם אל־הכּהן וְכפ ֩ר ָע ָליו הכּ ֜הן על שׁגְגָתוֹ אשׁר־שָׁגָ ג וְהוּא לא־י ָדע וְנסְלח לוֹ:
(יט) ָא ָשׁם הוּא ָאשׁם ָאשׁם לה' :פ
שׂה מַאחת מהנָּה( :טט :הפסוק עוסק בחטאת ודאי)
שׁגָגָה מכּל מצְוֹת ֵ֔ה' אשׁר לא תעָשׂינָה ְו ָע ָׂ֕ ָ
(וי' ד,ב) ד ֵּ֞בּר אל־בְּני ישׂ ְָרא ֘ל לאמ ֒ר ִ֗נפשׁ כּי־תח ָ ֱָ֤טא ב ְ
שׂתִָ֗ ה ַאחת מכָּל־מצְוֹת ֵ֔ה' אשׁר לא תעָשׂינָה וְלא־י ָדע ְו ָאשׁם ְונָ ָשׂא עוֹנוֹ( :טט :הפסוק עוסק באשם תלוי כגון אכל
(וי' ה,יז) וְאם־נפשׁ כּי ת ֱח ֵָ֔טא ו ְָע ְ
אחת משתי חתיכות ואינו יודע אם חלב אכל או שומן)
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

[בבלי זבחים מח,א]
הניחא למ"ד מלמדין (רש"י :שלומדין עליון מתחתון לגבי שחיטה בצפון) ,אלא למ"ד אין מלמדין ,מאי איכא למימר? דתניא( :וי' ה,יז)

וְאם־נפשׁ וגו' ( -טט :הפסוק עוסק באשם תלוי והגמרא מציעה בשיטת ר' עקיבא ,ללמוד מן אות וי"ו אל הפרשה הקודמת העוסקת במעילות) לחייב על
ספק מעילות אשם תלוי (טט :כמו בעבירה אחרת שעל זדונה כרת ושגגתה חטאת וכאן לא יודע אם חטא בכלל) ,דברי רבי עקיבא ,וחכמים פוטרין
(טט :שלא יביא אשם תלוי על ספק מעילה ,כי אין גלוי בכתוב); מאי לאו בהא קא מיפלגי (טט :כנראה במה חולקים) ,מר (טט :ר' עקיבא) סבר:
למידין (טט :עליון מתחתון ,ובתורה אשם תלוי נאמר מיד אחרי מעילה לכן יש להביא רשם תלוי על מעילה) ,ומר סבר :אין למידין!
אמר רב פפא :דכולי עלמא למידין( ,טט :הגמרא חוזרת בה ממה שסברה שלפי חכמים אין למדין) והיינו טעמא דרבנן (אלא שהחכמים חולקין
מסיבה אחרת) ,נאמר כאן (וי' ה,יז) מצְוֹת ונאמר בחטאת חלב (וי' ד,ב) מצְוֹת ,מה להלן (טט( :וי' ד,ב)) דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו
חטאת ,אף כאן (טט( :וי' ה,יז) אשם תלוי) שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת (טט :הגזרה שווה מלמדת שאשם תלוי בא רק על חטא שזדונו
כרת ושגגתו חטאת ,ואילו במעילה אין עונש ענשים כאלה .לכן אי אפשר ללמוד מ-וי"ו מוסיף באשם תלוי למעילות שלפניה).
ורבי עקיבא? (טט :הגזרה שווה מלמדת הלכה אחרת ,שלא קשור לכרת וחטאת אלא האם החטאת בשווי קבוע או משתנה ) מה להלן בקבועה (טט:
(וי' ד,ב) בחטאת כאשר היא קבועה ולא עולה ויורדת) ,אף כאן (טט( :וי' ה,יז) אשם תלוי בחטאת) בקבועה (טט :ולכן וי"ו ב(-וי' ה,יז) לא מתנגשת עם
הדרשה בגזרה שווה ומלמדת מתחתון לעליון מאשם תלוי לאשם מעילות) ,לאפוקי (טט :ממעט) חטאת דטומאת מקדש וקדשיו דעולה ויורד הוא
(טט :ולכן בטומאת מקדש וקדשיו אין אשם תלוי).
ורבנן? אין גזירה שוה למחצה (טט :בגזרה שווה זאת לרבנן יש שני לימודים שאשם תלוי הוא (א) בעבירה שזדונה כרת ושגגתה חטאת( ,ב)
שהחטאת קבועה ,וגם הם ממעטים עולה ויורד) .ור"ע (טט :יהיה קשה על ר"ע) נמי (טט :שגם מסכים) אין גזירה שוה למחצה (טט :וכל זאת למד רק
דבר אחד – רק בחטאת קבועה)! אין הכי נמי (טט :אכן ר"ע מסכים שאין גזרה למחצה אלא ) ,והכא בהא קמיפלגי ,ר"ע סבר( :וי' ה,יז) וְאם־נפשׁ
כתיב ,וי"ו מוסיף על ענין ראשון (טט :כאשר אין התנגשות צריך ללמוד שני דברים ,אבל כאשר יש התנגשות פה עם הוי"ו אז לר"ע נשארים עם
לימוד אחד והוי"ו מלמדת מתחתון לעליון) .ורבנן נמי הכתיב( :וי' ה,יז) וְאם־נפשׁ! לימא בהא קמיפלגי ,דמר (טט :ר"ע) סבר :היקש עדיף (טט:
בגלל אות וי"ו) ,ומר (טט :רבנן) סבר :גזירה שוה עדיף (טט :ודוחים היקש מאות וי"ו)!
לא ,דכ"ע דהיקש עדיף ,ואמרי לך רבנן (טט :אכן היקש עדיף על גזרה שווה אלא שלא בדרך של ר"ע ילמד עליון מתחתון אלא) :תחתון הוא
דגמר מעליון לאשם ב(-וי' ה,טו) כּסף־ ְשׁקָלים (טט :ראה כריתות כו – כז)  ,שלא תאמר :לא יהא ספיקו חמור מודאו ,מה ודאו חטאת בת
דנקא ,אף ספיקו אשם בר דנקא (טט :מכריתות כו – כז שגם אשם תלוי שני שקלים) .ורבי עקיבא הא סברא מנא ליה (טט :שגם אשם תלוי שני
שקלים)? נפקא ליה (וי צו ז,א) וְזאת תּוֹרת ָה ָא ָשׁם קדשׁ ָקדָשׁים הוּא ,:תורה אחת לכל האשמות .תינח מאן דאית ליה תּוֹרת (טט :שמלת תורת
מרבה) ,מאן דלית ליה תּוֹרת מהיכא גמר? גמר (וי' ה,טו) בְּע ְרכְּך (ע"פ רש"י בערכך של אשם מעילות של שני שקלים מלמד ל )-בערכך (ע"פ
רש"י בערכך של אשם תלוי ואשם גזילות) .תינח היכא דכתיב בערכך ,אשם שפחה חרופה דלא כתיב ביה בערכך ,מאי איכא למימר? גמר
(וי' ה,טז) בְּאיל (וי' קד' יט,כב) בּ ְָ֤איל.
ת־זרע ו ְָ֤הוא שׁ ְפחָה נחֱרפת ל ְֵ֔אישׁ ְו ָהפְדה לא נפְדֵָ֔ תָ ה אוֹ ֻחפ ְָשׁה לא נתּן־לָ ּה
שּׁה שׁכְב ִ֗
ויקרא קדשים יט :פ (כ) ְְ֠ואישׁ כּי־ישְׁכּב את־א ֜ ָ
בּקרת תּהְיה לא יוּ ְמתוּ כּי־לא חֻפָ שָׁה:
(כא) וְה ָ֤ביא את־אשָׁמוֹ ל ֵ֔ה' אל־פתח אהל מוֹעד איל ָא ָשׁם:
ְאיל ָה ָאשָׁם לפְני ֵ֔ה' על־חטָּאתוֹ אשׁר ח ָָטא וְנסְלח ֵ֔לוֹ מחטָּאתוֹ אשׁר ח ָָטא :פ
(כב) וְכפ ֩ר ָע ָליו הכּ ֜הן בּ ָ֤

[בבלי זבחים מח,א] חוזרת לדון בחטאת
חטאת מנא לן דבעיא צפון? דכתיב( :וי' ד,כט) ְושָׁחט את־הח ֵָ֔טּאת בּמְקוֹם הָעלָ ה :אשכחן שחיטה ,קבלה מנא לן? דכתיב( :וי' ד,לד)(טט:
נפש מישראל ,אבל מסורת הש"ס מכוון לנשיא) (וי' ד,כה) ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם החטָּאת( .טט :הגמרא לא כותבת את ההמשך שדם זה הוא בְּא ְצבּ ֵָ֔עוֹ ְונ ָָׂ֕תן
על־ק ְרנת מזְבּח ולא לקבלת הדם שאותו לומד להלן) מקבל עצמו מנא לן? אמר קרא ְולָקח( ,רש"י :סרסיהו למפרע ודרשהו את עצמו יקח למקום
הדם .טט :דורש בשינוי סדר אותיות) לו יקח .אשכחן למצוה (טט :ששחיטה לכתחילה בצפון) ,לעכב מנין (טט :שלא יצא בשחיטה במקום אחר)?
קרא אחרינא (טט :האמור בנשיא) כתיב( :וי' ד,כד) ְו ָשׁחט א ֵ֔תוֹ בּמְקוֹם אשׁר־י ְשׁחט את־הָעלָ ה ,ותניא :היכן עולה נשחטה? בצפון ,אף זה
בצפון;(טט( :וי' א,ב) (וי' א,י) ממקום שהתחיל הדיון האם לומד בכלל ופרט )
שׂתִָ֗ ה ַאחת מכָּל־מצְוֹת ֵ֔ה' – זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים יכול לשמש כהקש ,כר' עקיבא
(וי' ה,יז) וְאם־נפשׁ כּי ת ֱח ֵָ֔טא ו ְָע ְ

(וי' ד,לד)(טט :נפש מישראל ,אבל מסורת הש"ס מכוון לנשיא) (וי' ד,כה) ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם החטָּאת( .טט :הגמרא לא כותבת את ההמשך שדם זה הוא
בְּא ְצבּ ֵָ֔עוֹ ְונ ָָׂ֕תן על־ק ְרנת מזְבּח ולא לקבלת הדם שאותו לומד להלן)

(וי' ד,כה) ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם החטָּאת – .קדמא ואזלא ,אפשר כעין כלל לסדר העבודות כי קבלה או הולכה צריכים להידרש גם ב(-וי' א)
בעולה וגם ב(-וי' ד) בחטאת .אפשר שבא ללמוד כלל (טט – שהכהן צריך לעמוד בצפון בשעת קבלת דם החטאת ,ואפשר מכאן גם לקדשי קדשים
אחרים)

שׁך
בבלי נזיר לה,ב מעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונָת ָתּה הכּסף בְּכל֩ אשׁר-תְּ אוּה נ ְפ ְ
1.8
ראה [בבלי עירובין כז,ב]

(היות ובנזיר דרשנו לעיל במהלך אחד במדת כלל ופרט וכלל ,הגמרא מביאה מקור נוסף לדרשה בכלל ופרט וכלל) ומנלן דהכי הוא? דתניא:
ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ךָ
רָוּב ֵ֛כלָא ֶשׁ ָֽ
ְ
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכ
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
צּ
רָוּב ָֹ֗
ַ
ָבּ ָבּ ָ ָ֣ק
ףָבּכל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ַ
כּ ֶס ְ
ָ֣הָה ֶ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
דברים ראה יד,כוְ :ונ ַ
יתך׃ ָ
תּהָוּב ֶ ָֽ
תָּאַ ָ ֵ֥
ֱֹלהיךָוְ שָׂ ַמ ְח ָ ֶ֖
ָשּׁםָל ְפניָיְ הוָ ָ֣הָא ָ֔ ֶ
ְואָ ַכ ְָ֣ל ָתּ ֹ֗ ָ
ָ֣הָה ֶ֡ ֶכּ ֶסף – מונח פזר ,כעין שני תפקידי פזר( ,א) פסוק זה משמש כדוגמה לפעולת ההסקה בכלל ופרט וכלל במקומות
ַ
ָת ָתּ
(דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
שונים שבהם התורה שבע"פ דנה בכלל ופרט וכלל .בדוגמא במעשר שני אם כלל ראשון דווקא ואז צריך שלושה אפיונים ,אם כלל אחרון
דווקא ואז צריך שני אפיונים .בדיונים אחרים בכלל ופרט וכלל ,כלל אחרון דווקא מחייב מספר צדדים מסוים ,כלל ראשון דווקא מחייב צד
אחד יוצר מן הכלל בתרא דווקא.

רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ך  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה
שׁ ָֽ
וּב ֵ֛כלָא ֶ ֵ֥
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכרָ -פרטְ ,
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ךָ -כללַ ,בּ ָבּ ָ ָ֣ק
דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש (טט :מסקנה-מאפיין א) פרי מפרי (טט :מסקנה-מאפיין ב) וגידולי קרקע ,אף כל פרי מפרי וגידולי
קרקע .מכדי כלל ופרט וכלל כעין פרטא דיינינן ,כללא בתרא מאי אהני (טט – מה מועיל הכלל הסוגר)? אהני לאוסופי כל דדמי ליה (טט:
מרבה כל הדומה בשתי המסקנות-המאפיינים).
הסבר ביניים שהיות ובדוגמת מעשר שני יש רבוי פרטים לכן מסכם שני מאפיינים .וזה לא כמסקנת הגמרא להלן שצריך מאפיין אחד.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

(טט :עתה הגמרא משווה בין כלל ופרט וכלל ובין פרט וכלל ופרט שנידון לעיל) ותו ,פרט וכלל ופרט (טט :גם מרבים בסוף) כעין הפרט דיינינן,
פרטא בתראה מאי אהני (טט :מה מועיל הפרט הסוגר)? אי לאו פרטא בתראה ,ה"א (טט :היינו אומרים ש) נעשה כלל (טט :של המידה פרט
וכלל ופרט) מוסף על הפרט (טט :מרחיב את הפרט הראשון ללא הגבלה).
ומכדי (טט :עתה הגמרא חוקרת האם יש הבדל בין) תרין כללי ופרטא (טט :היינו כלל ופרט וכלל)(ובין) ותרין פרטי וכללא (טט :היינו פרט וכלל
ופרט) כעין פרטא דיינינן (טט :כי בשתי מידות דרישה אלו מרבים כעין הפרט) ,מאי איכא ביני וביני?
איכא (טט :ההבדל הוא) ,דאילו תרתין כללי ופרטא  -אי איכא פרטא דדמי ליה אפילו בחד צד מרבינן (טט :בכלל ופרט וכלל מספיק מאפיין
אחד לרבות)( ,טט :ואילו ב) תרי פרטי וכללא  -אי איכא פרטא דדמי משני צדדין מרבינן ,בחד צד לא מרבינן (טט :כאן חובה לשני אפיונים
כדי לרבות).
(טט :הגמרא חוקרת מה ההבדל בין פרט וכלל ובין מיעוט ורבוי) מכדי (טט :מכיוון שבמידת הדרישה הנקראת) פרט וכלל נעשה כלל מוסף על
הפרט ואיתרבי כל מילי ,ו(טט :וגם במידת הדרישה הנקראת)מיעט וריבה נמי ריבה הכל ואיתרבי כל מילי ,מאי איכא (טט :אם כך מה ההבדל)
בין מיעט וריבה לפרט וכלל (טט :בשניהם התרבה הכל)?
איכא( ,טט :תוך הצגת ההבדל בין המידות הגמרא חוזרת לנזיר) דאילו פרט וכלל  -מרבינן אפילו עלין ולולבין ,ומיעט וריבה  -לולבין אין,
עלין לא.
[תוספות בבלי נזיר לה,ב]

ומנלן דהכי הוא  -ארבנן קאי דדרשי לעיל (טט :בענין במה הנזיר אסור) כלל ופרט וכלל ומרבה כעין הפרט וקבעי (ושואלים) מנלן
כּ ֶסףָולא קאי (ולא עומד בשיטת ר' אלעזר כי) אר"א (לעזר)
ָ֣הָה ֶ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
דמדה זו בתורה היינו למדרש כעין הפרט דתניא (דב' ראה יד,כו) ְונ ַ
דהוא דריש ליה ריש פ' בכל מערבין (עירובין כז( ):את הפסוק של מעשר שני) בריבה ומיעט וריבה.
מה פרט מפורש בקר וצאן (שזה) פרי מפרי  -דבהמות מתעברות זו מזו ויולדות ,וגדולי קרקע שהן גדלין מן הארץ מעשב הארץ
אף כל (שדומה לכך) לאיתויי (לכלול) עופות ולמעוטי דגים מים ומלח ולר"א(לעזר) דדריש ליה בריבה ומיעט וריבה מרבינן אפי'
דגים ולא ממעט אלא מים ומלח.
מכדי (שאלת חקירה) כלל ופרט וכלל כעין הפרט דיינינן ליה כללא בתרא מאי אהני (מה מועיל הכלל הסוגר?)  -אגב גררא (אגב הדיון
בנזיר בכלל ופרט וכלל) אתא לפרושי (באים לברר) טעם המדות וחילוקיהם ומשפטיהם ומפרש אותה בלשון קשיא (שאלה) ותירוץ
(והתשובה לה) אהני לאוסופי (הכלל הסוגר מועיל לאסוף) כל דדמי לפרטא דאי לא כתיב כלל הוה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה
שבפרט (והיה מסתיימם ללא הכללת דברים דומים לפרט).
א"ל (אמר ליה) אי לאו פרטא [בתרא] (ללא הפרט הסוגר במדה פרט וכלל ופרט) הוה אמינא פרט וכלל ונעשה כלל מוסף על הפרט -

והוה מרבינן גבי נזיר אפילו עלין ולולבין.
מכדי (שאלת חקירה) תרי כללי ופרטא ותרין פרטי וכללא כעין הפרט דיינינן כדאמרן מאי איכא ביני וביני  -כלום יש חילוק בין
אלו שתי מדות (טט )? :איכא( ,יש הבדל) תרין כללי ופרטי אמרינן כל דדמי ליה אפי' בחד צד מרבינן (טט :מספיק הדומה באפיון אחד
לרבות) ותרין פרטי וכללי דדמי ליה משני צדדין מרבינן מצד אחד לא מרבינן (טט :רק הדומה בשני אפיונים לרבות)
והדין נותן בב' כללות מרבינן יותר (טט :לכאורה ע"י אפיון אחד יש פחות הגבלות לרבות יותר מאשר ב) מכלל אחד (טט :שבפרט וכלל ופרט

המחייב  2אפייונים ומטיל יותר מגבלות לרבות)
ורי"ף (אם צ"ל ר"ף אז זה (רבינו פרץ) [מפרש] דהך סוגיא (טט :של מעשר שני) דהכא אליבא דמ"ד כללא בתרא דוקא (שהוא העיקר)
וה"ל (והוה ליה) [כעין] (מדת דרישה) פרט וכלל להכי מרבינן דדמי ליה לפרטא אפי' בחד צד (לכאורה התוס' סוברים כי בדרך כלל
ופרט וכלל במעשר שני "פרי מפרי וגידולי קרקע" זה אפיון אחד)
[וכן] נמי תרי פרטי וכללא ,פרטא [בתרא] דוקא (שהוא העיקר) וה"ל (והוה ליה) [כעין] כלל ופרט ואהני כללא לרבות [מכעין]
הדומה לו מב' צדדין (לכאורה התוס' סוברים כי במעשר שני "פרי מפרי וגידולי קרקע" זה  2אפיונים)
אבל למאן דאמר כללא קמא דוקא וכן פרטא קמא דוקא הוה הדין להפך (ע"פ התוספות בשורה זאת ,אם כלל קמא העיקר אז כפכ דורש 2
אפיונים,ו-פכפ דורש אפיון יחיד) ולכן הרי"ף אומר שהסוגיה בנזיר לה,ב אינה הולכת לפי המאן דאמר זה של כפכ –  2אפיונים ,פכפ – אפיון אחד)
ֵ֥םָשׁנָ ַָֽ֛ים׃ ָ
צאָהַ גַּנָּ ֶ֖בָיְ שַׁ לּ ְ
ףָאוֹ-כליםָל ְשׁ ָ֔מרָוְ גנַּ ֶ֖בָמבָּ֣יתָהָ אֶ֑ישָׁאם-ימָּ ֵ֥
הוָּכּסֶ ָֽ
ֶ
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝ע
סָ[ו]ָָכּי-יתּן ֶ֨
ָֽ
יהֶ֑םָא ֶשׁרָי ְַרשׁיעןָ
אָדּבַ רְ -שׁנ ֶ
ָב ְ
ֱֹלהיםָי ֶ֖
פּשַׁ עָעַ לֶ֡ -שׁוֹרָעַ לְ֠ -חמוֹרָעַ ל-שֶֶׂ֨ הָעַ ל-שַׂ ְל ָ֝ ָמהָעַ ל-כָּ ל-אב ָ ֹ֗דהָא ֶשׁרָיאמַ רָכּי-הָ֣ וּאָ ָ֔ ֶזהָעַ ַ֚דָהָ א ָ֔
[ח]ָָעל-כָּ לְ -דּבַ רֶֶָ֡ -
ַ ָֽ
םָלר ָֽעהוּ׃ָס ָ
ֵ֥םָשׁנַ ֶַ֖֛י ְ
ֱֹלהיםָיְ שַׁ לּ ְ
א ָ֔
הָאיןָר ֶ ָֽאה׃ ָ
ֵ֥
בּ
בּרָאוֹ-נ ְשׁ ָ ֶ֖
מהָל ְשׁ ֶ֑מרָוּמֵ֛תָאוֹ-נ ְשׁ ַ ֵ֥
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛הָוְ כָ לְ -בּה ָ ֶ֖
[ט]ָָכּי-יתּן ֶ֨
ָֽ

ואם תאמר ההוא קרא (בשומרים) דכי יתן ( (שמ' מש' כב,ו) ָֽכּי-יתָּן ָ֩ או (שמ' מש' כב,ט) ָֽכּי-יתָּן ָ֩ ) וגו' דרשי ליה רבנן [בכלל] ופרט
וכלל ובעו דבר הדומה לו מב' צדדין דהוי דבר המיטלטל וגופו ממון דהא ממעטי קרקעות אע"פ שגופן ממון וכן שטרות אף על
פי שמטלטלין הואיל ואין גופן ממון אלמא אפילו בתרי [כללי] ופרטא בעינן שני צדדין ור"א(לעזר) דריש לההוא קרא (בשומרים)
בפרט וכלל ופרט וממעט נמי קרקעות ושטרות אלמא דהמדות הללו שוות וי"ל דלפי מה שפירשתי ניחא (זה נח) .דרבנן סברי
(בשומרים) כללא קמא דוקא (וצריך יותר אפיונים (צדדים) היינו שתים ,שלא כמו מעשר שני שבו כללא קמא דורש  3צדדים) ודמי לכלל ופרט
ואהני כללא בתרא לאתויי הדומה לו משני צדדין ור"א(לעזר) סבר פרט [בתרא] דוקא והוי כמו כלל ופרט ואהני פרטא קמא
לרבויי כל הדומה לו מב' צדדין .ועי"ל (ועוד יש לומר) דהני תרין צדדין דאיתנהו בקרקעות ושטרות ומטלטלין וגופן ממון שקולין
הן וחשובין כחד צד (קרקעות אינם מיטלטלים ,שטרות אין גופן ממון) הלכך בין לרבנן דדרשי תרי כללי ופרטא בין ר"א(לעזר) דדריש
תרי פרטי וכללא בעי' הנך ב' צדדין ,דכיון שהצדדין חשובין [כחד (כל אחד לעצמו)] הי מינייהו מפקת (אז איזה מהן תוציא ,אם תוציא
אחד מהם אז לא תוכל לדחות קרקעות או שטרות) וכן בשמעתא דסלעם וחרגול (חולין דף סו ).דבעינן ד' צדדין דחשובין ושקולין הן זה
כזה כולהון כחד [צד הוו] הלכך בעיא כולהון דדוקא ראשו ארוך הוי צד גרוע (ואפשר לוותר עליו) אבל אינך (האפיונים האחרים) כולן
חשובין כחד (כל אחד לעצמו וצריך לכלול את כולם) ודו"ק התם.
ראה בהרחבה כאן סעיף [בבלי חולין סה – סו] וגם ב[-חולין].

(נציג קטע בבלי נזיר לה,ב הבא ופ'רש"י ותוספות עליו) איכא דאילו פרט וכלל מרבינן אפילו עלין [ולולבין] ואילו מיעט וריבה מרבינן
לולבין אין עלין לא.
[רש"י מסכת נזיר לה,ב] ומיעט וריבה  -א"א (אי אפשר) דלא ממעט מידי (משהו) והלכך דלולבין מרבי אבל עלין לא .דעלין ממעט
ואם תאמר והא איכא רבי אלעזר דדריש מיעט וריבה וקמייתי (ומביא) נמי עלין הא לא תקשי לך ר"א(לעזר) לא משמע ליה (הסיבה
ןָה ֹ֗ ַיּיןָדהאי מכל לישנא יתירא הוא ואי משום (מידת
שׁרָיעָ שֶָׂ֝ הָמגֶּ ָ֣פֶ ַ
שמרבה) עלין אלא (היא) משום דכתיב (במ' נשא ו,ד) מכּל ָ֩א ֶ֨ ֶ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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הדרישה) מיעט וריבה לא מיצטריך ליה למיכתב אלא אשר יעשה מגפן היין מכל למה לי (? זה יתר) אלא לרבות ואפי' עלין ואית
דמפרש (ויש המפרש בגמרא) דהאי דאמר אפילו עלין לאו דוקא אלא קמ"ל דפורתא (קצת) הוא דמיעט או עלין או שבישתא (זמורות)
ובין מיעט וריבה לריבה [ומיעט] וריבה ליכא ולא מידי (ובין שתי מדות דרישה אלה אין הבדל בתוצאה).
[תוספות] (גם עוסק בסוגיית מיעט וריבה שבגמרא הבאה) איכא דאילו פרט וכלל מרבינן אפילו עלין [ולולבין] ואילו מיעט וריבה
מרבינן לולבין אין עלין לא (מידת פרט וכלל ריבתה יותר ממידת מיעוט ורבוי ,ועל כך תוהים) [ -תוספות] תימה הא ר"א(לעזר) דריש
מיעט וריבה בתחילת שמעתתא (הסוגיה) ומרבה אפילו עלין (ואילו כאן בגמרא כתוב שממעט עלין) וי"ל דלעיל מיירי בעלין רכין
דומיא דלולבין והכא מיירי דקשה קצת ודמי קצת לשבישתא (זמורות).
אך תימה דמדת מיעט וריבה [הגהה :אינו מרבה] כמו מדת פרט וכלל [ואמאי] במדת ריבה ומיעט וריבה מרבינן טפי (יותר) מבמדת
כלל ופרט וכלל כדמשמע (בבלי עירובין) ריש פרק בכל מערבין ראייתו (משם הוכחתו שמדת רבוי מיעוט רבוי מרבה יותר מכופו"כ).
והר"ף נ"ע היה נותן טעם לדבר כמו שרגיל רש"י [לפרש] בכל מקום דהיכא דאיכא כלל ופרט הוי פרט פירושו של כלל וסותר
ומבטל הכלל לגמרי כאילו לא היה אבל ריבה ומיעט דאין מיעוט פי' (של ה) ריבוי לבטל [ריבה] לגמרי כאילו לא היה ,אלא ריבה
קצת ומיעט קצת( .עכשו מברר) הלכך כשהפרט קודם לכלל נעשה כלל מוסיף על הפרט ומבטל הפרט לגמרי כאילו לא היה ,שהרי
אין לומר שהוא (הפרט) פירושו של כלל אחרי שקדמו וגם במיעט לא דיינינן ליה (וגם הפרט לא בא למעט ,כמו שממעט בכו"פ) .הלכך
מרבינן מן הכלל שבא [אחריו] .אבל למאן דדריש במיעט וריבה יש לי לדרוש (שתפקיד) המיעוט במיעוט (למעט) לומר גם שהוא
לפני הריבוי כמו אם היה אחרי הריבוי (בין אם נמצא לפני הרבוי בין אם נמצא אחרי הרבוי) והשתא נמי כשהמיעוט קודם הוא ממעט
קצת דאין לו כח לריבוי של אחרון [לרבות] כולי האי (ב-מ"ר המיעוט עצמאי מן הרבוי ואינו פירושו של הרבוי ,לכן לא מתבטל).
(ועוד סוגיה) וא"ת כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט וא"כ כללא מאי אהני ותי'(רץ)(שע"י שימוש במדת כו"פ התורה רמזה) דלא
נילף מג"ש או במה מצינו טפי מן הפרטא (של א נלמד להוסיף מהפרט ע"י מידת גזרה שוה או מה מצינו או כל מידה אחרת ,רק מה שהפרט
מלמד במקום הופעתו) ובהכי נמי (ובאותו תירוץ נלמד ל) [פרט וכלל דרבי] כל מילי א"כ מאי אהני פרטא אלא דלא נילף מג"ש או
מק"ו [למעט] (מהכלל).
טט :כוונת התוספות לומר שאם המסקנות מדרך לימוד במידות אחרות כגון קו"ח או גז"ש יסתרו את המסקנות של הלימוד בכו"פ ,או פו"כ אז
נדחה את המסקנות האלו ונקבל את המסקנות מכו"פ או פו"כ.
בעיון ע"פ תבניות הטעמים מצאנו ,שכתוב המתחיל בקדמא ואזלא עשוי ללמד על סדר ודרך לימוד בכלל ופרט .וגם מצאנו שתבניות טעמים
בהמשך עשויות ללמד למשל בכעין הקש ( ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים) .מוצע לומר כי כאשר המסקנות מהתבניות האלו אינן
סותרות את המסקנות של הכו"פ או הפו"כ ,אפשר ללמוד גם הכלל ופרט או הפרט וכלל וגם ללמוד את הדרשות האחרות.
(ועוד סוגייה)(מידת) וריבה ומיעט (ומידת) וריבה ומיעט וריבה חילוק ביניהן כדפ"ה(כדפי' הקונטרס) בעלמא (סנהדרין דף מו).
דריבה ומיעט הוי כמו כלל ופרט וכלל לרבות כעין המיעוט (ע"י הכלל האחרון) ותו לא

ריבה ומיעט וריבה ריבה כל מילי ואהני מיעוטא למעוטי דבר אחד .ומיהו קשה דריבה ומיעט וריבה ריבה קמא למאי אהני? הא
במיעט וריבה לחוד דמרבינן כל מילי וממעטין דבר אחד כדאמר בריש פרקין דדריש מיעט וריבה רבי כל מילי וממעט שבישתא
ואר"ת(תם) דאין ה"נ (טט :הכי נמי – אכן כך ,אין הבדל וזה כפ'רש"י) וריבה קמא אורחיה דקרא הוא (טט :כך דרך הכתוב) כמו (דברים
ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָתָָּ֣אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַָ דאיכא דדריש [קדושין כא] בריבוי ומיעט וריבה ְולָ ַק ְח ָתָָּ֣אורחיה דקרא (טט :ולא צריך להתיחס אליו
כרבוי) .ונראה דבהכי יש ליישב מאי דפר"ת(שפי' רבנו תם) דמיעט וריבה ומיעט אינה מדה בתורה(טט :אין כזו מידת דרישה) אפילו
למאן דדריש ריבויי ומיעוטי והיא גופיה תימה (טט :ודברי רבינו תם תמוהים) מאי שנא מפרט וכלל ופרט דדרשינן ליה למאן דדריש
כללי ופרטי .ונראה דלא דמי (שאינם דומים) דבשלמא פרט וכלל ופרט איכא למידרשיה כעין הפרט כמו כלל ופרט וכלל אלא
דמעט יש חילוק כדקאמר בגמרא (טט :יש ביניהם הבדל קטן) והשתא אין להקשות פרטא בתרא למה לי ,דהא אי לאו פרטא בתרא
הוי פרט וכלל ואיתרבי כל מילי .אבל אי הוי דרשי מיעט וריבה ומיעט ע"כ [כמו] ריבה ומיעט וריבה דרשי דומיא דפרט וכלל
ופרט דדיינינן בכלל ופרט וכלל והשתא הוה קשה דמיעט וריבה
[תוספות מסכת נזיר לו,א]

ומיעט (טט :גורם ש) מיעט בתרא למאי אהני הא במיעט וריבה לחוד בריבה ומיעט וריבה דרשינן ליה כדפי' ר"ת ואף על פי דריבה
ומיעט וריבה נמי אמר דריבה קמא לא מהני מידי (טט :הרבוי הראשון לא עושה דבר) בשלמא התם איכא למימר ריבה קמא אורחיה
דקרא להתחיל בו כמו (דברים ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָתָָּ֣אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַָ אבל מיעט בתרא (טט :במיעוט רבוי ומיעוט) ליכא למימר הכי (טט:
שהוא דרך הכתיבה) הילכך צ"ל אינה מדה בתורה אפי' למאן דדריש ליה בריבוי ומיעוטי דרשינן ליה בפרט וכלל ופרט ,עכ"ל
מהר"ף נ"ע.
מ[-תוספות מסכת נזיר לו,א] נעבור אל [בבלי קידושין כא,ב] ריצוע עבד עברי .וזה גם המהלך ב[-בבלי עירובין כח,א]

1.9

בבלי קידושין כא,ב – (שמ' מש' כא,ו) ו ְָרצע אד ָנָ֤יו אתָ-אזְנוֹ בּמּ ְר ֵ֔צע

תָאוָֹאֶ לַ -ה ְמּזוּ ָזֶ֑הָ ָ
ֶ֖
יםָוהגּישׁוָֹאֶ לַ -ה ֶ ָ֔דּלֶ
ֱֹלה ְ
שמות משפטים כא,וְ ָָָ:והגּישׁוָֹאדנָיוָאֶ לָ -הָ֣א ָ֔
לם׃ סָָ ָ
וָֹלע ָ ָֽ
ָבּ ַמּ ְר ָ֔צעַ ָוַע ָב ֶ֖ד ְ
וְ ָר ֶ֨ ַצעָאדנָ יוָאֶ ת-אָ זְ נוֹ ַ
כּן׃ ָ
ָתּעשֶׂ הָֽ -
ֶ֑םָו ַאֵ֥ףָלַ א ָמ ְתךֶ֖ ַ
דָעוֹל ְ
ָ
ָע ָ֣בֶ
ֵ֥הָלךֶ֖ ֶ
ְ
תָו ָהיָ
ָוּב ֶ ָ֔דּלֶ ְ
הָבאָ זְ נוֹ ַ
ָת ָתּ ְ
דברים ראה טו,יזְ ָָָ:ולָ ַק ְח ָתָָּ֣אֶ ת-הַ ַמּ ְר ֹ֗צעַ ְָונ ַ
ֱֹלהיםָ -לבית דין ,צריך שימלך במוכריו שמכרוהו לו (ראה מכיל' משפטים נזיקין ב) .וְ הגּישׁוָֹאֶ ל-
רש"י שמות משפטים כא,ו :אֶ לָ -הָ֣א ָָ֔
ָת ָתּה) ְבאָ זְ נוָֹ
תָאוָֹאֶ לַ -ה ְמּזוּ ָזֶ֑ה  -יכול שתהא המזוזה כשירה לרצוע עליה ,תלמוד לומר( :דב' ראה טו,יז) ונתת (בנוסחנוְ :ונ ַ
ֶ֖
הַ ֶ ָ֔דּלֶ
וּבַ ֶ ָ֔דּלֶ תָ -בדלת ולא במזוזה; הא מה תלמוד לומר (שמ' מש' כא,ו) ֶ֖אוָֹאֶ לַ -ה ְמּזוּ ָזֶ֑ה? הקיש ֶ ָ֔דּלֶ ת לְ -מּזוּ ָזֶ֑ה :מה ְמּזוּ ָזֶ֑ה מעומד ,אף ֶ ָ֔דּלֶ ת
נוֹ  -הימנית .או אינו אלא השמאלית? תלמוד לומר' :אזן'
מעומד (ראה מכיל' משפטים נזיקין ב)( .שמ' מש' כא,ו) ְו ָר ֶ֨ ַצעָאדנָ יוָאֶ ת-אָ זְ ָ

'אזן' לגזירה שוה ,שנאמר במצורע" :תנוך אוזן ...הימנית" (וי' יד,יד).וגו'
תּ אורחיה דקרא
תּ אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַ ָדאיכא דדריש (קדושין דף כא ):בריבוי ומיעט וריבה (דב' ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָ ָ֣
(דב' ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָ ָ֣
[בבלי קידושין כא,ב] ( ...טט :נאמר במשנה) והנרצע נקנה ברציעה( .הגמרא) דכתיב( :שמ' מש' כא,ו) ְו ָר ֶ֨ ַצעָאדנָ יוָאֶ ת-אָ זְ נוָֹבַּ מַּ ְר ָ֔צעַָ וגו'.
(טט :נאמר במשנה) וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון( .הגמרא) דכתיב :וַע ָב ֶ֖דוָֹ -ולא את הבן ולא את הבתְ ,לע ָ ָֽלם  -לעולמו של
יובל .תנו רבנןַ :מּ ְר ָ֔צעַ ָ -אין לי אלא מרצע; מנין לרבות הסול ,והסירא ,והמחט ,והמקדח ,והמכתב ([רש"י קידושין] סול  -ברוק"א
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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בלע"ז .סירא  -קוץ .מקדח  -טרייד"א .מכתב  -גרייפ"א שחוקקין בפנקסיהן ?).ת"ל( :דב' ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָתָָּ֣ -לרבות כל דבר שנקח ביד,
דברי ר' יוסי בר' יהודה; רבי אומר :מה מרצע מיוחד של מתכת ,אף כל של מתכת .ד"א :הַָ ַמּ ְר ֹ֗צעַ ָ -להביא המרצע הגדול.
(כעין מאמר מוסגר) אמר רבי אלעזר ,יודן בריבי היה דורש :כשהן רוצעים ,אין רוצעים אלא במילתא (טט :החלק התחתון והרך של האוזן,
בלשוננו "תנוך"); וחכ"א :אין עבד עברי כהן נרצע ,מפני שנעשה בעל מום; וא"ת במילתא הם רוצעים ,היאך עבד עברי כהן יעשה בעל
מום(רציעה בתנוך אינה עושה כהן בעל מום)? (לכן המסקנה) הא אין נרצע אלא בגובה של אזן( .סוף מאמר מוסגר)
במאי קמיפלגי([רש"י קידושין] גבי סול וסירא)? דרבי דריש כללי ופרטי; (דב' ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָתָָּ֣ -כללַ ,מּ ְר ֹ֗צעַָ -פרטְ ,באָ זְ נוָֹוּבַ ֶ ָ֔דּלֶ ת -
חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש של מתכת ,אף כל של מתכת (טט :בכופו"כ הפרט מפרש הכלל
וכאן הפרט הוא כלי מתכת :מרצע ,מחט ,מקדח ,מכתב ,מההמשך גם המרצע הגדול ,לכן ממעט הסול והסירה שהם עץ) .ר' יוסי דריש ריבויי ומיעוטי;
ָוּב ֶ ָ֔דּלֶ ת  -חזר וריבה ,ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל ,מאי רבי? רבי כל מילי ,מאי מיעט?
וְ לָ ַק ְח ָתָָּ֣ -ריבהַ ,מּ ְר ֹ֗צעַָ  -מיעטְ ,באָ זְ נוֹ ַ
מיעט סם (([רש"י קידושין] שלא יתן סם על אזנו וינקבנה דהא לא דמי למרצע שאינו נוקב מכח אדם אלא מאליו .).אמר מרַ :ה ַמּ ְר ֹ֗צעַ ָ -להביא
מרצע הגדול .מאי משמע? כדאמר רבא( :בר' וישלח לב,לג) היּ ֵָ֔רְך  -המיומנת שבירך ,ה"נ ַה ַמּ ְר ֹ֗צעַ ָ -מיוחד שבמרצעין.
(בר' וישלח לב,לג) על־כּן לא־יאכְלוּ בְני־ישׂ ְָר ֜אל את־גּיד הנּ ִָ֗שׁה אשׁר על־כּף היּ ֵָ֔רְך עד היּוֹם הזה כָּ֤י נָגע בְּכף־ירְך יע ֵ֔קב בְּגיד הנָּשׁה:
אם כרבי אז (דב' ראה טו,יז) אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַָ – מקף כרב-מצב (א) מיוחד שבמרצעין ושל מתכת (ב) לא של מתכת.

אם כרבי (דב' ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָתָָּ֣אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַָ – מונח רביע ,בתפקיד של שלפחות ארבעה כלי נקוב ממתכת :המרצע ,והמחט,
והמקדח והמכתב ,המרצע הגדול
אם כרבי יוסי ברבי יהודה (דב' ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָתָָּ֣אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַָ – מונח רביע ,בתפקיד של שלפחות ארבעה כלי נקוב :לרבות הסול,
והסירא ,והמחט ,והמקדח והמכתב ,המרצע הגדול
אם כרבי כלל ופרט וכלל אז אם נציג התכנים ע"פ תבניות הטעמים כך(:ולקח ורצע – כלל המורכב מ( )-דב' ראה טו,יז) וְ לָ קַ חְָ ָתָָּ֣– כלל
(לרבות כל דבר שנקח ביד)( ,שמ' מש' כא,ו) ְו ָר ֶ֨ ַצע (זה כללי לרציעה) – קדמא כעין כלל הצריך לפרט שהוא אדנָ יוָאֶ ת-אָ זְ נוָֹבַּ מַּ ְר ָ֔צעַָ
שבו מלת "מרצע" המגבילה לכלי נוקב ביד ולא שנוקב מאליו כסם ,ופירוטו ב(-דב' ראה טו,יז) ַה ַמּ ְר ֹ֗צעַָ ,שהוא הפרט בגמרא ,המפרש
ָוּב ֶ ָ֔דּלֶ ת  -כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש של מתכת,
את הכלל ,וחזר וכלל (דב' ראה טו,יז) ְבאָ זְ נוֹ ַ
אף כל של מתכת.
והפרט הבא אינו סותר את דרך הלימוד בכופו"כ ולכן אפשר ללמוד ממנו דברים נוספים על דרך הלימוד בכופו"כ.
יםָוהגּישׁוָֹאֶ לַ -ה ֶ ָ֔דּלֶ ת  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח) כעין
ֱֹלה ְ
(שמ' מש' כא,ו) ְוהגּישׁוָֹאדנָיוָאֶ לָ -הָ֣א ָ֔
הקש ֶ ָ֔דּלֶ ת לְ -מּזוּ ָזֶ֑ה :מה ְמּזוּ ָזֶ֑ה מעומד ,אף ֶ ָ֔דּלֶ ת מעומד לענין שזה מעומד ,אבל לא מקיש מזוזה לדלת שתהא המזוזה כשירה
לרצוע עליה .
==-=-=-
 1.10סוגיה שלא כלל ופרט וכלל כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור ,חוץ מאיסורי נזיר,
(סוף) [בבלי נזיר לה,ב]

א"ר אבהו אמר רבי יוחנן :כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור ,חוץ מאיסורי נזיר ,שהרי אמרה תורה( :במ' נשא ו,ג) מ ְשׁ ַרת.
ע"פ [מתיבתא] הכתוב אוסר לנזיר לאכול פת השרויה ביין שהוא פחות מכזית והפת משלימה לכזית ,כי בכזית יין לא צריך אזהרה על
ים
מ ְשׁ ַרתָענָב ָ
[תוס' בבלי נזיר לו,א] אין היתר מצטרף לאיסור  -אם אכל חצי זית בשר וחצי זית חלב אינו חייב[ ,חוץ] מנזיר שהרי אמרה תורה (במ'
יםָ ָ֣לאָי ְשׁ ָ֔ ֶתּה ,כלומר שאם שרה פתו ביין ויש בו מפת ומיין כדי לצרף [כזית] חייב הכי דרשינן בסמוך דאי
נשא ו,ג) ְוכָ ל־מ ְשׁ ַרתָענָב ָ

איכא כזית מיין לחודיה קרא למה לי ומיתורא ד-מ ְשׁ ַרת דרשינן ליה הכי ולא מ-כָ ל ואין לגרוס מה שכתוב בספרים משרת וכל משרת
דהוה משמע דמכל דרשינן ליה דא"כ לפרוך (להקשות) אדר' אבהו נמי כמאן כר'אלעזר דדריש כָ ל ואפי' אם תימצי לומר דרבנן דרשי
וְ כָ ל־מ ְשׁ ַרת אף על גב דלא דרשי כל מ"מ מאי פריך לקמן ממאי דהאי משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא לימא טעמא דידיה
משום כל וכל אלא ודאי משמעות דידיה ממשרת ולא מוכל.

פשוט שהשורה פת בכזית יין עובר .לכן יש לומר ש(-במ' נשא ו,ג) ְוכָ ל־מ ְשׁ ַרת – מקף אינו עוסק במצב הזה.
(במ' נשא ו,ג) ְוכָ ל־מ ְשׁ ַרת – מקף כבורר בין שריית פת ביין שלא יגיע ביחד לכזית ובין שריית פת ביין שיגיע למכזית.
יםָ ָ֣לאָי ְשׁ ָ֔ ֶתּה – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז
(במ' נשא ו,ג) ְוכָ ל־מ ְשׁ ַרתָענָב ָ
שלפחו ת אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב .אפשר שהפשט הוא "לא ישתה" משריית פת בשיעור כזית יין ,היוצא מהפשט הוא "לא
ישתה" משריית פחות מכזית פת בשיעור של פחות מכזית יין ,שביחד מצטרף לשיעור כזית.
אכל:
לאָי ָֽ
שׁיםָ ֵ֥
ָביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖
לאָי ְשׁ ָ֔ ֶתּהָוַענ ֵ֛
יםָ ָ֣
לאָי ְשׁ ֶתֶּ֑הָ ְוכָ ל־מ ְשׁ ַרתָענָב ָ
רָי ַָ֔זּירָ ֵ֥ח ֶמץָיַ ֵַ֛֛יןָוְ ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכֶ֖רָ ָ֣
במדבר נשא ו,ג :מיַּ ֶ֣יןָ ְושׁכָ ָ
ֶ֖הָל ָֽה':
טירוָּמ ֶמֵּ֛נּוָּא ֶשּׁ ַ ָֽ
א־ת ְק ֹ֧
ַ
שָׁל
ל־דּ ַָ֔ב ָֽ
ל־שׂאר ְָוכָ ְ
ְ
ֶ֖הָחמֶ֑ץָכּיָכָ
ָ
'ָלאָתעָ ֶשׂ
ל־המּנְ ֹ֗ ָחהָא ֶשׁרָתַּ ְקריבוָּלַ ָ֔ה ֵ֥
ַ
ויקרא ב,יא :כָּ
יח ַחָ :
ריחַָָנ ָֽ
וָּל ֵ֥
ֵ֥חָלא־יַעלֶ֖ ְ
ל־המּזְבּ ַ
ַ
'ָואֶ
תםָלַ ֶ֑ה ְ
ֵ֛יתָתּ ְק ֵ֥ריבוָּא ָ ֶ֖
ַ
ויקרא ב,יבָ ָ :ק ְר ַבֵּ֥ןָראשׁ

ר) בבל תקטירו.
ל־שׂא ָ
ְ
[בבלי נזיר לו,א] זעירי אמר :אף (טט :הגמרא מביאה עוד היתר המצטרף לאיסור והוא תערובת) שאור ((וי' ב,יא) כָ
[רש"י]

זעירי אמר אף שאור בבל תקטירו  -שאילו אין בשאור כזית ועיסה משלימו לכזית שהוא חייב ועובר משום שנאמר (ויקרא

א־ת ְק ֹ֧טירוּ.
ַ
שָׁל
ל־דּ ַָ֔ב ָֽ
ל־שׂאר ְָוכָ ְ
ְ
ב,יא) כּיָכָ
ר – מקף בורר בין מצב שאין בשאור כזית ועיסה משלימו לכזית ובין מצב שאין בשאור כזית ועיסה אינה משלימו
ל־שׂא ָ
ְ
(וי' ב,יא) כָ
ל־דּ ַָ֔בשׁ  .וכל-דבש עצמו מלמד דבר נוסף ראה להלן.
לכזית .והלכה זאת חלה גם על ְוכָ ְ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

נברר מהו "כל-דבש"[ .קרבן אהרן ויקרא  -דבורא דחובה פרשה יא תחילת פרק כ] והפירות אינם ראויים למזבח דכתיב (ויקרא
נ
ל־דּ ַָ֔בשׁ  -כל מתיקת פרי קרויה דבש:
טירוּ ודבש הוא כל מיני מתיקה[ ,רש"י] (וי' ב,יא) ְכָ ְ
א־ת ְק ֹ֧
ַ
שָׁל
ל־דּ ַָ֔ב ָֽ
ל־שׂאר ְָוכָ ְ
ְ
ב,יא) כּיָכָ
[שפת"ח נ] ממה שאמר בסמוך שמביאים ביכורים מתמרים ותאנים ואלו היה כל-דבש לא תקטירו פירושו דבש דבורים מהו
שנאמר אחר כך (וי' ב,יא) ק ְָרבּן ראשׁית תּקְריבוּ כלומר אפילו מן הדבש והא ביכורים אינן באים מדבש דבורים אלא ודאי כל מתיקת
פרי קרוי דבש:
(להמשיך)
ל־דּ ַָ֔בשׁ – מקף בורר בין הקרבת דבש או/ו שאור לריח ניחוח עם או בלי קרבן (שזה אסור) ובין הקרבתם כעצים (מותר)
(וי' ב,י) ְוכָ ְ
ל־דּ ָ֔ ַבשָׁ
ל־שׂארָוְ כָ ְ
ְ
[רמב"ם איסורי מזבח פ"ה ,ה"א] שאור ודבש אסורין לגבי המזבח ואיסורן בכל שהן שנאמר (ויקרא ב,יא) כּיָכָ

ָֽלא־תַ ְק ֹ֧טירוּ וגו' ,ואינו חייב אלא אם הקטירן עם הקרבן או לשם קרבן ,ואחד המקטיר עצמן או המקטיר תערובות שלהן לוקה על
כל אחד מהן בפני עצמו ,ואם הקטיר שניהן כאחד אינו לוקה אלא אחת לפי ששניהם נאמרו בלאו אחד[ .השגת הראב"ד] שניהם
כאחד וכו' .א"א בספרים שלנו רבא מחייב ב' וד' ואביי פוטר משום לאו שבכללות.

[הלכה ב] נפל מהם כל שהוא בקטורת נפסלה ,ואם הקטיר ממנה בהיכל לוקה ואין הקטרה פחותה מכזית.
[כסף משנה] ואינו עובר משום מקטיר דבש (או שאר) בקטורת אלא כשמקטיר במקום המיוחד לו אבל הקטיר חוץ מההיכל אינו
עובר משום מקטיר דבש.
יחחַָ ,לריח
ריחַ ָנ ָֽ
וָּל ֵ֥
ֵ֥חָלא־יַעלֶ֖ ְ
ל־המּזְבּ ַ
ַ
[הלכה ג] העלה שאור או דבש בפני עצמן למזבח לשם עצים פטור שנאמר (ויקרא ב,יב) ְואֶ
ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעלה לשם עצים אפילו הקטיר דבר שאינו ראוי להקטרה בדבש או בשאור הואיל והוא מן הקרבן
לוקה[ .השגת הראב"ד] אפילו ה קטיר דבר שאינו ראוי .א"א בחיי ראשי נשתבש בלשון הברייתא מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי
טירוָּ
א־ת ְק ֹ֧
ַ
שָׁל
ל־דּ ָ֔ ַב ָֽ
ל־שׂארָוְ כָ ְ
ְ
הקדשים ומבשר קדשים קלים ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושיירי מנחות שהוא בלא תעשה ת"ל (ויקרא ב,יא) כּיָכָ
הָל ָֽה' :כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו הוא סבר מדאייתי רישא דקרא דוקא שהקטיר שאור ודבש עמהן שאינו חייב על שאור ודבש אלא
שּׁ ַ ָֽ
מ ֶמֵּ֛נּוָּא ֶ ֶ֖

א"כ יש עמהן צד קרבן וטעה.

ל־דּ ַָ֔בשׁ – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז על שני לימודים ,אחד כמנחה או עצים על המזבח
ל־שׂאר ְָוכָ ְ
ְ
(ויקרא ב,יא) כּיָכָ
החיצון ,אחד כקטורת במזבח הפנימי [רמב"ם איסורי מזבח פ"ה ,ה"ב-ג]
ל־המּנְ ֹ֗ ָחה .אפשר כי
ַ
ר – מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב הפותח ב( -ב,י) כָּ
ל־שׂא ָ
ְ
(ויקרא ב,יא) כּיָכָ
א־ת ְק ֹ֧טירוּ אלא שע"פ
ַ
היוצא מהפשט הוא הקטרת שאר ודבש בהיכל מקום הקטרת הקטורת אלא שזה עשוי להירמז ממלת (וי' ב,י) ָֽל
[רמב"ם א"מ פ"ה,ה"ג] מלת הקטרה קשורה להקרבת המנחה במזבח החיצון.
א־ת ְק ֹ֧טירוָּמ ֶמֵּ֛נּוָּא ֶשֶּׁ֖הָ– דרגא תביר טפחא בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה ,כאן שאר ודבש (כל
ַ
(וי' ב,י) ָֽל
הָל ָֽה'.
שּׁ ַ ָֽ
מתיקת פרי) על כל אחד לאו של הקטרה במזבח חיצון ולאו בהקטרה במזבח פנימי או בהיכל [רמב"ם א"מ פ"ה,ה"ב] לשם א ֶ ֶ֖
ֶ֖הָל ָֽה' – טפחא כשנוי סלוק כהגבלה שהלאו חל רק אם הקטירן עם הקרבן או לשם קרבן (במזבח החיצון) או אם הקטירן
א ֶשּׁ ַ ָֽ
כקטורת בהיכל ובשניהם לריח ניחוח.
אפשר שדבש למינהו נאסר כי שימש במצרים כתקרובת לע"ז.
להמשיך...

כמאן? כר' אלעזר דדריש (וי' ב,יא) כָ ל (לרבות לאסור תערובת איסור בהיתר במנחות) ,
[רש"י] כמאן כר"א דדריש כל  -לגבי חמץ בפ' אלו עוברין בפסח דקתני ועל עירובו בלאו דברי ר' אלעזר דכתיב כל מחמצת לא
תאכלו (שמות יב).
אי הכי ,לענין חמץ (בפסח) נמי! אין הכי נמי (הגמרא מסכימה שגם בחמץ יש צירוף) ,אלא (שזעירי אמר על שאור) לאפוקי מאביי ,דאמר :יש
הקטרה בפחות מכזית ,קמ"ל (זעירי רצה גם ללמד ש)אין הקטרה בפחות מכזית (ולכן לא התיחס לחמץ של פסח).
[רש"י בבלי נזיר לו,א] זעירי אמר אף שאור בבל תקטירו  -שאילו אין בשאור כזית ועיסה משלימו לכזית שהוא חייב ועובר משום
א־ת ְק ֹ֧טירוּ .
ַ
שָׁל
ל־דּ ַָ֔ב ָֽ
ל־שׂאר ְָוכָ ְ
ְ
שנאמר (וי' ב,יא) כָ
כמאן כר"א דדריש (וי' ב,יא) כָ ל  -לגבי חמץ בפ' אלו עוברין בפסח דקתני ועל עירובו בלאו דברי ר' אלעזר דכתיב (שמ' בא יב,כ)
מצֶ תָ ָ֣לאָתאכ ֶ֑לוּ בְּכל מוֹשְׁבת ֵ֔יכם תּאכְלוּ מצּוֹת :פ.
ל־מ ְח ֶֶָ֖
ַ
כָּ

אי הכי  -לימא זעירי וכן נמי לענין חמץ בפסח יהא חייב על עירובו משום דכתיב ביה (שמ' בא יב,כ) כָּ ל.
אין הכי נמי  -דלענין חמץ בפסח היתר מצטרף לאיסור וכר"א והאי דקאמר (זעירי) גבי שאור משום לאפוקי דאביי דאמר במסכת
מנחות יש הקטרה בפחות מכזית קמ"ל מדבעינן (מצריכים) צירוף (מפני) דאין הקטרה בפחות מכזית ואין חייב עליה אלא א"כ יהא
בו כזית (חמץ שאר או דבש) או שיהא היתר משלימו לכזית.
א־ת ְק ֹ֧טירוּ – מקף כרב-מצב של הקטרה( :א) אביי ,דאמר :יש הקטרה בפחות מכזית( ,ב) קמ"ל :אין הקטרה בפחות מכזית.
ַ
ָֽל
א־ת ְק ֹ֧טירוָּמ ֶמֵּ֛נּוָּא ֶשֶּׁ֖ה – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא הקטרה ועל כל אחד חלה אותה הלכה לגבי
ַ
ָֽל
א־ת ְק ֹ֧טירוּ  ,אז זה מלמד על לאו על
ַ
ל־דּ ַָ֔בשׁ ואחריהם אזהרת ָֽל
ל־שׂאר ְָוכָ ְ
ְ
נושא הקטרת כזית שאר ודבש .היות וכתוב (וי' ב,יא) כָ
כל אחד מהפרטים (דומה ללימוד ה-רלב"ג (וי' אמר כג,י) וְלחם֩ ְוקָלי וְכ ְרמל לא תאכ ְִ֗לוּ ,ליתן שלושה לאווים ,וגם ב(-וי' אמר כא,יד) ַא ְלמ ָָנָ֤ה
וּגְרוּשָׁה וחלָלָ ה ז ֵָ֔נה את־אלּה לא י ָקח  ,ליתן ארבעה לאווים על לקיחת אשה אחת ע"י כהן גדול [בבלי קידושין עז,ב])
משנה פסחים פ"ג,מ"א

[*] אלו עוברין (הרע"ב :אלו (טט :תערובות) מתבערין) בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומן של צבעים
ועמילן של טבחים וקולן של סופרים רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו
באזהרה ואין בהן משום כרת:
ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ואין בהם כרת  -דעל חמץ גמור ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התערובת ,אבל לוקה על אכילתו אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת
בכדי אכילת פרס .אבל אם לא אכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת פרס אינו לוקה מן התורה ,מיהו איסורא מיהא איכא,
דחמץ בפסח אוסר בתערובתו בכל שהוא:
תוספות יום טוב מסכת פסחים פרק ג

הרי אלו באזהרה כו'  -כתב הר"ב ואינו ענוש כרת על התערובות אבל לוקה אם אכל כזית כו' וא"ת ומאי שנא משאר איסורי כרת כמו
חלב ודם דתנן בהו במ"ג פ"ג דכריתות דיש בהן עונש כרת האוכלן כזית בכדי אכילת פרס .ואפשר דשאני התם שאכל האיסור בלא
תערובות .אבל הכא שהוא ע"י תערובות פטור מכרת וכן כתב הכסף משנה בפ"א מהלכות חמץ והביא ראיה לחלק בכך ממשמע
שכתב הרמב"ם בפט"ו מהמ"א שאם נתערב כזית חלב בכשלש ביצים גריסין האוכלן לוקה ע"כ משמע דכרת אינו חייב אבל דחה זה
כהפירוש משום דבגמ' דהכא איתא בהדיא הנח לכותח הבבלי כו' דאי משטר שטר ליה פירוש מטבל בתוכו כדרכו לית ביה כזית בכדי
מצֶ ת לריבויא ואי
ל־מ ְח ֶֶָ֖
ַ
אכילת פרס דמשמע בהדיא דאי הוה ביה כזית בכדי אכילת פרס הוו מחייבי .ומפרש דהכא דכתב רחמנא כָּ
אפשר לומר דאתא לחייב באין בו כזית בכדי אכילת פרס דכיון דלית ביה שיעורא אין לחייבו אלא כי אתא קרא לא אתא [אלא] ליש
בו לומר דאע"ג דבשאר איסורין כרת נמי חייב .בפסח פטור מכרת וטעמא מדכתב גבי (שמ' בא יב,טו) אכ ָ֣ל ָח ֹ֗מץ ְונ ְכ ְר ֵ֞ ָתה וגבי
מצֶ ת שהוא תערובות חמץ לא כתב ונכרתה (טט :והכתוב ב(-שמ' בא יב,יט) כָּל-אכל מח ְִ֗מצת וְנכ ְְר ֵּ֞תָ ה כוונתו לשיאור גמור ללא תערובות )
מַ ְח ֶֶָ֖
מצֶ ת מיירי באין בו דא"א (טט :דאי אפשר) לחייבו כלל (טט :אם אין בו) כמ"ש הילכך ע"כ לומר
ואי אפשר לומר ד(-שמ' בא יב,כ) ַמ ְח ֶֶָ֖
דאתא לפוטרו מכרת אף על פי שיש בו וגזירת התורה היא להקל בו בכך מבשאר איסורין ע"כ וכתב עוד תירוץ אחר ואינו עולה כפי
דברי הר"ב לכך לא כתבתיו והשתא אתי שפיר מה שכתב הר"ב אבל אם לא אכל וכו' אינו לוקה מן התורה מיהו איסורא איכא כו'
אוסר בתערובתו כו' דמשמע דמן התורה אינו לוקה אבל איסורא מן התורה מיהא איכא וכדכתב במשנה ב' פרק שמיני דיומא דקיימא
לן דחצי שיעור אסור מן התורה .ואף על גב דבתערובת מיירי הכא אלא ודאי דלא שנא לן בין אוכל האיסור בעין ושוהה בכדי אכילת
פרס לאוכל ע"י תערובות:
משנה ברורה סימן תמב ס"ק א

(א) תערובת חמץ וכו'  -הנה המחבר לא איירי כ"א לענין הלאו דבל יראה ובל ימצא דלענין זה ס"ל דעובר על לאו זה [א] אפילו אין בו כזית
בכדי אכילת פרס ואף דלענין אכילה אינו חייב כרת לכולי עלמא אלא אם כן יש בו כזית בכדי אכילת פרס (טט :ע"כ חמור מרע"ב) [ב] ויש
דסבירא ליה דאפילו לאו אין בו כ"כ דליכא בתערובות שיעור כזית בכדי אכילת פרס (טט :כאן מסכים עם רע"ב) מכל מקום לענין בל יראה
ובל ימצא עובר עליו כיון שכל חלקיו מונחין בכלי אחד הרי הן מצטרפין זה עם זה כיון שיש שם ביחד כזית חמץ [ג] (טט :חוזר לאכילת תערובת

איסור בהיתר) ודוקא מין בשאינו מינו דאינו בטל מדאורייתא ברובא לדעת הסוברין דטעם כעיקר מדאורייתא אבל מין במינו כגון קמח
של תבואה חמוצה שנתערב בתוך קמח שאינה חמוצה דמדאורייתא ברובא בטל ומותר לאכלו מכ"ש שמותר לשהותו מדאורייתא וגו'

המסקנה שלנו ש לפי הרע"ב ותוי"ט הפסוק אינו עוסק בעונש הכרת על אכילת חמץ גמור וגם לא על אכילת תערובת כזית בכדי אכילת
פרס .אלא עוסק באזהרת לאו על אכילת תערובת.
מצֶ ת – מלמדת על חמץ גמור
מלת ַמ ְח ֶֶָ֖
מלת כָּ ל – מלמדת על תערובת חמץ בהיתר
מצֶ ת – מקף כרב-מצב של תערובת מחמצת :ע"פ [משנה ברורה סי' תמב ס"ק א]( :א) מין שאינו במינו אינו בטל מדאורייתא
ל־מ ְח ֶֶָ֖
ַ
כָּ
ברובא לדעת הסוברין דטעם כעיקר מן התורה (ב) מין במינו דמדאורייתא ברובא בטל ומותר לאכלו
במצב (ב) אין בעיה מן התורה ,לכן המסקנה שהכתוב ממשיך במצב (א) מין שאינו במינו
מצֶ ת – טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד (א) רבוי עם שנוי ,מרבה איסור האכילה של חצי שיעור של תערובת חמץ בהיתר.
ל־מ ְח ֶֶָ֖
ַ
כָּ
תאכ ֶ֑לוּ – אתנח מגביל,
ָ֣לאָ– מונח ,מרבה הגבלות( :א) חצי שיעור תערובת חמץ בהיתר ,אסור אבל פטור (וכן ברע"ב)
(ב) [ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג] אכל כזית תערובת בכדי אכילת פרס – לוקה ולא ענוש כרת באכילת כזית חמץ גמור
בכדי אכילת פרס.
מצֶ תָ ָ֣לאָתאכ ֶ֑לוּ – טפחא מונח אתנח בראש פסוק ,כטעמי (בר' א,א) בְּראשׁית בּ ָָרא אֱלהים (שמ' ית' כ,ב) ָאנכי ה'
(שמ' בא יב,כ) כָּ ל־מַ ְח ֶֶָ֖
ֱלהיך בטעם תחתון ,קיום פסח כהלכתו ,אכילת מצה הנקראת נהמא דמהימנותא – לחם האמונה ,זה אמונה בחידוש הבריאה.
א ֵ֔
==--=-=-ע"כ מחמצת

(המשך) [בבלי נזיר לו,א]  ...יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא; איתיביה אביי :המקפה של תרומה ,והשום והשמן של חולין ,ונגע
טבול יום במקצתן  -פסל את כולן (כי המקפה תרומה הוא הרוב); מקפה של חולין ,והשום והשמן של תרומה ,ונגע טבול יום במקצתן (כי
המקפה חולין והוא הרוב)  -לא פסל אלא מקום מגעו; והוינן בה ,מקום מגעו אמאי פסול (כי הרי אינו פוסל החולין)? ואמר רבה בר בר חנה
א"ר יוחנן :מה טעם? הואיל וזר לוקה עליה (אכילת) בכזית; (הגמרא דנה בדברי ר' יוחנן) מאי טעמיה?
[בבלי נזיר לו,ב]
אי משום דהיתר מצטרף לאיסור (טט :לאכילת רק כזית תערובת היתר ואיסור ,ואז אין כזית איסור באכילה)! אמר ליה (עונה הגמרא בדעת
ר'יוחנן) :לא ,מאי כזית? דאיכא כזית בכדי אכילת פרס (כי מצטבר שיעור כזית בזמן של אכילת פרס) .להמשיך ...ואכילת פרס דאורייתא
היא? א"ל :אין (כן ,מן התורה) .אי הכי ,אמאי פליגי רבנן עליה דרבי אלעזר בכותח הבבלי? א"ל :הנח לכותח הבבלי ,דליכא כזית
בכדי אכילת פרס (נושא כותח הבבלי שייך לסוגיית חמץ בל יראה ובל ימצא ,ומן התורה עוברים רק אם יש שם כזית בכדי אכילת פרס) ,אי דקא
שריף ליה מישרף (אם נעמיד ששתה מהר כמות גדולה עד שמצטבר כזית בכדי אכילת פרס)  -בטלה דעתו אצל כל אדם ,אי מישטר קא שטר
(אם נעמיד ששתה לאט)  -לא משכחת כזית בכדי אכילת פרס.
(ברייתא אחרת) איתיביה :שתי מדוכות אחת של תרומה ואחת של חולין ,ולפניו שתי קדירות אחת של תרומה ואחת של חולין ,ונפלו

אלו לתוך אלו  -שתיהן מותרות ,שאני אומר :חולין לתוך חולין נפלו ,ותרומה לתוך תרומה נפלה; ואי סלקא דעתך כזית בכדי אכילת
פרס דאורייתא ,אמאי אמרינן שאני אומר? אלא מאי? היתר מצטרף לאיסור ,אמאי אמרי' שאני אומר? אלא ,הנח לתרומת תבלין
דרבנן היא .איתיביה :שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין ,ולפניהן שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה ,ונפלו אלו
לתוך אלו  -שניהן מותרין ,שאני אומר :חולין לתוך חולין נפלו ,תרומה לתוך תרומה נפלה; ואי ס"ד כזית בכדי אכילת פרס אסור,
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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אמאי אמרינן שאני אומר?
1.11

שׁ ך,
בבלי נזיר לט,א לבדוק שוב שייכות לכלל ופרט מעשר שני (דב' ראה יד,כו) ְונָת ָתּה הכּסף בְּכל֩ אשׁר-תְּ אוּה נ ְפ ְ

בבלי נזיר לט,א

אותביה חמש ,ומאחר דלא תניא חמש ,מ"ט אותביה? אמר רב פפא ,אנא סברי :לאו גמרא היא בידיה והדר ביה ,ולא ידענא דגמרא
היא בידיה ולא הדר ביה.
רבי אלעזר בן עזריה אומר כו' .אמר רב יוסף ,כמאן מתרגמינן :מפורצנין ועד עיצורין? כר' יוסי.
ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשֶׁ֑ךָוְ אָ ַכ ְָ֣לתָּ ָ
רָוּב ֵ֛כלָא ֶשׁ ָֽ
ְ
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכ
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
רָוּב ֹ֗צּ
ַ
ק
ָבּ ָבּ ָ ָ֣
ףָבּכל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶֶָ֨וּ הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ַ
ְ
כּסֶ
ָ֣הָה ֶ֡ ֶ
ַ
ָת ָתּ
דברים ראה יד,כוְ :ונ ַ
יתך׃ ָ
תּהָוּב ֶ ָֽ
יךָושָׂ ַמ ְח ָתֶָּ֖אַ ֵָָ֥
ֱֹלה ְ
שּׁםָל ְפניָיְ הוָ ָ֣הָא ָ֔ ֶ
ֹ֗ ָ

1.12

בבלי נזיר נו,ב בטומאת מת שחייבים עליה כרת על ביאת מקדש וקדשיו (וי' ה,ב) כלל ופרט (וי' ה,ג) חזר וכלל

(וי' ה,ב)

ֶ֖תָשׁ ֶָ֣רץָטָ מֶ֑אָ ָ
וָֹבּנ ְב ַל ֶ
הָא ְ
ָ֣הָטמ ָָ֔א ֕
ָבּה ָמ ְ
ַ֚וָֹבּנ ְבלַ ת ְ
ָ֝הָטמ ָֹ֗אהָא ְ
תָח ָיּ ְ
ל ַ
ָ֩בנ ְב ֶ֨ ַ
ָבּכָ לָ -דּ ָבָ֣רָטָ מא ָ֒אוֹ ְ
ויקרא ה,בָ֣ :אוָֹ ֹ֗ ֶנפֶ שָׁא ֶשָׁ֣רָתּגַּע֘ ְ
שׁם׃ָָ ָ
ֶ֖אָואָ ָֽ
נּוָּו ֵ֥הוּאָטָ מ ְ
וְ נ ְֶע ַל ָ֣םָמ ָ֔ ֶמּ ְ
שׁם׃ ָ
עָואָ ָֽ
ָד ְ
נּוָּו ֵ֥הוּאָי ַ ֶ֖
ֶ֖אָבֶּ֑הָּוְ נ ְֶע ַל ָ֣םָמ ָ֔ ֶמּ ְ
םָלכלָט ְמאָ ָ֔תוָֹא ֶשֵׁ֥רָי ְט ָמ ָ
ָבּט ְמ ַאָ֣תָאָָ ָ ָ֔ד ְ
ויקרא ה,גָ֣ :אוָֹכיָיגַּע ְ
[אנציקלופדיה תלמודית כרך כ ,טמאת מקדש וקדשיו [המתחיל בטור שפד]]

ה .בטומאת מת .חיוב כרת בטמא שנכנס למקדש ,הוזכר בתורה בטומאת מת ,שנאמר :כל הנגע במת וגו' ולא יתחטא את משכן ה'
טמא וגו' .325וכן הכתוב באכילת קדשים בטומאה :ונפש [טור תט] כי תגע בכל טמא בטמאת אדם וגו' ,326דרשו :בכל טמא ואפילו
טומאת מת ,327אף על פי שאין טומאה יוצאה עליו מגופו .328על שאר טומאות שנתרבו או שנתמעטו לענין טומאת מקדש וקדשיו,
עי' להלן :בשאר טומאות.
בטומאת מת שחייבים עליה נחלקו תנאים :יש מהם סוברים שכל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה ,329חייבים עליה על ביאת
מקדש ,וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה  -אפילו שהיא מטמאה במגע ובמשא ונטמא בה טומאת שבעה - 330אין חייבים
עליה על ביאת מקדש,331
 .331עי' משנה נזיר נו ב א"ר אליעזר משום ר' יהושע ,ובמשנה שבירושלמי שם פ"ז ה"ד ר' אלעזר; ברייתא שם וכ"ה בתוספתא
שם פ"ה ואהלות פ"ד ,ושם עוד תנאים ,ובתוספתא אהלות פ"א ואין חייבין כו' אלא על המת בלבד ,והובאה בר"ש שם פ"א מ"ב,
ופי' שבא למעט טומאת מת שאין הנזיר מגלח עליה .ועי' פי' הראב"ד לתו"כ חובה פי"ב שפי' כן בד' ר"ע שם ,שעל סככות
ופרעות (ע"ע) אין חייבים.
ור' מאיר חולק וסובר :לא תהא זו קלה מן השרץ ,332שחייבים על טומאתו משום ביאת מקדש אף על פי שאין הנזיר מגלח עליה ,וכל
שכן טומאת מת שטעונה הזאת שלישי ושביעי .333להלכה כתבו ראשונים שהמתטמא בטומאות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן ,אף
על פי שהוא טמא טומאת שבעה פטור על ביאת מקדש ,334והוא הדין באכילת קדשים בטומאה אין חייבים אלא על טומאה שחייבים
עליה על ביאת מקדש .335בטעם הדבר יש מן הראשונים שנסתפקו לומר שהיא הלכה למשה מסיני ,336או שנלמד מגזירה שוה ,שנאמר
בביאת מקדש :ואל המקדש לא תבא ,337ונאמר בנזיר :על נפש מת לא יבא ,338או שדימו ביאת מקדש ,שנאמר בה :את מקדש ה'
טמא ,339לטומאת נזיר ,שנאמר בה :וטמא ראש נזרו ,340וכאן וכאן מביא קרבן על טומאתו ,ועל מה שזה מביא זה מביא[ ,341טור תי]
או לפי שבנזיר נאמר :וכי ימות מת עליו וגו' ,342ובמקדש נאמר :כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות וגו' .343ויש מן הראשונים
שכתב שאינו חייב על ביאת מקדש אלא בטומאה של תורה ,וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אינה דין תורה ,344אלא דברי
קבלה ,345שאף על פי שמשפטן דין תורה ,מאחר שלא נתפרשו בתורה יש לחלק ביניהן לבין הטומאות המפורשות בתורה ולומר שאין
346
חייבים עליהן  .בתוספתא (כנראה נזיר פ"ה ,אהלות פ"ד ,אהלות פ"א) למדו כן מכלל-ופרט-וכלל* ,שנאמר( :וי' ה,ב) ָ֣אוָֹ ֶנֹ֗פֶ שָׁא ֶשָׁ֣רָתּגַּע֘ ָ
347
ֶ֖תָשׁ ֶָ֣רץָטָ מ ֶ֑אָוגו' ,פרט; (וי' ה,ג) אָ֣ וָֹכיָיגַּעָ
וָֹבּנ ְב ַל ֶ
הָא ְ
ָ֣הָטמ ָָ֔א ֕
ָבּה ָמ ְ
ַ֚וָֹבּנ ְבלַ ת ְ
אהָא ְ
ָ֝הָטמ ָָֹ֗
תָח ָיּ ְ
ל ַ
ָ֩בנ ְב ֶ֨ ַ
ְבּכָ לָ -דּ ָבָ֣רָטָ מא ָ֒  ,כלל; אוֹ ְ
ֶ֖אָבֶּ֑הּ ,חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש טומאות
םָלכלָט ְמאָ ָ֔תוָֹא ֶשֵׁ֥רָי ְט ָמ ָ
ְבּט ְמ ַאָ֣תָאָ ָ ָ֔ד ְ
המפורשות בתורה  -וחייבים עליהן על טומאת מקדש וקדשיו  -יצאו עדר גמלים ועדר רחלים ומכונות חיה ועוף ששכנו  -והאהילו
350
349
348
על כזית מן המת ועל האדם  ,שאף על פי שנטמא ,אין הנזיר מגלח עליה  -שהיא טומאה שאינה מפורשת בתורה .
 1.13בבלי סוטה טז,א ויקרא תזריע יג,לג – כלל ופרט או רבוי ומיעוט במצורע
ויקרא תזריע יג,לג :על הטורים?

ֶ֨ירָהכּהֹ֧ןָאֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תקָשׁ ְב ַעֵ֥תָי ֶָ֖מיםָשׁ ָֽנית׃ ָ
ַ
קָלאָיְ גַלּ ֶ֑חַ ְָוה ְסגּ
חָואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ָ֣
ַלּ ְ
וְ ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ַלּח .גימ"ל גדולה שג' צריכים גילוח גדול בכ"מ שיש בו שער .נזיר ומצורע ולוים:
וְ ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ

רשי את כל שערו .כלל ופרט
טט  -תומך ברבוי מיעוט רבוי שבסוטה יז ולכן מקשה על הדפוסים ב -ויקרא מצורע יד ט בהן כתוב בשם "
שפתח מ  ...לאפוקי שער בית השחי ובית הערוה אע"פ שכנוס שער אינו נראה
וכלל להביא (שפת"ח מ) כל מקום כנוס שער ונראה" .
ולאפוקי שער שעל גבי הידים אע"פ שנראה אינו כנוס שער כמו הפרט.
רמבן בפסוק ח' מתיחס לפרש"י בפסוק ט' ומסכם כי הלימוד הוא כמו בסוטה פ"ב רבוי מיעוט ורבוי.
" 
הכתר לא מביא רש"י בפסוק ט' ויש לבדוק בח' רש"י ורמב"ן .אולי סבר שזה לא פ'רש"י.
ראב"ע בח' מתחיל "כלל" ובהמשך "פרט" אבל מסיים בפסוק ט'  ...שער רגלים וי"א אף זרועותיו ושוקיו והחזה .טט  -אם כן ראב"ע
מתכווין למעשה לרבוי מיעוט ורבוי כי רגלים שוקיים זרועות וחזה אינם נראים ואינם מקום כנוס שער.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 1.14בבלי סוטה טז,א ויקרא מצורע יד,ט ְו ָהי ָה֩ ביּוֹם השְּׁביעי י ְגלּח – כלל ופרט או רבוי ומיעוט במצורע; תו"כ מצורע,
ירושלמי קידושין פ"א,ה"ב
ראה ברשימה המפורטת דיון בתורת כהנים ובסוטה טז,א
ָבוֹאָאֶ לָֽ ַ -ה ַמּחנֶ ֶ֑הָ ָ
רָואַ ַחֶ֖רָי ָ֣
ץָבּ ַמּים ְָוטָ ָ֔ה ְ
וָֹו ָר ַח ַ
יוָוג ַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗ר ְ
ָ֩המּטַּ ֶ֨הרָאֶ תְ -בּג ָ ָָ֝ד ְ
ויקרא מצורע יד,חְ ָ:וכ ֶבּס ַ
וּץָלאָ הֳלֶ֖ וָֹשׁ ְב ַעֵ֥תָי ָָֽמים׃ָ ָ
ְ
וְ י ַָשֵׁ֛בָמ ֵ֥ח
ָ֔יוָואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶ֑חַ ָ ָ
וָֹואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְָואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָנ ְ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוָֹאֶ ת-ראשׁ ְ
וֹםָה ְשּׁב ָ֝
ַ
ָ֩ביֶּ֨
ויקרא מצרע יד,טְ :ו ָה ָיה ַ
םָוטָ ָֽהר׃
וָֹבּ ַמֶּ֖י ְ
יוָו ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
וְ כ ֶבָּ֣סָאֶ תְ -בּג ָ ָֹ֗ד ְ
יעי) יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ַביֶּ֨ וֹםָולא בלילה.
שּׁב ָ֝
וֹםָה ְָ
ַ
[ספרא מצורע פרשה ב פרק ב] (א) בשביעי ((וי' מצ' יד,ט) ַביֶּ֨
(ב) וגלח את כל שערו (יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוֹ) יכול אף בית הסתרים תלמוד לומר גּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו מה גבות עיניו בנראה פרט לבית
הסתרים ,אף כל שערו בנראה פרט לבית הסתרים( .ג) אי מה גּ ַָ֣בּתָעי ָנָ֔יו מקום כינוס שיער ונראה ,אף אין לי אלא מקום כינוס שיער
ונראה ,מנין לרבות כינוס שיער שאינו נראה (אלא ע"י פעולה כבית השחי) ,פיזור שיער בנראה (שער בעור הגוף) ,פיזור שיער ואינו נראה
(אלא ע"י פעולה כגון בקפלי בטן) ,תלמוד לומר אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶַָ֑ח (התוה"מ ואינו ממעט רק שער שבתוך החוטם).

[הח"ח] ו[-התוה"מ] מסבירים ע"פ [בבלי סוטה טז,א] כי לימוד זה (תו"כ משנות ב,ג) הוא כדעת רבי עקיבא הדורש את כל התורה

ברבוי ומיעוט (ולא בכלל ופרט) .ולכן דרך הלימוד היא יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוֹ  -רבוי ְואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו מיעוט ְואֶָת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶ֑חַָ

חזר וריבה ,ריבה הכל ומיעט שער החוטם בלבד.
יעי – קדמא
וֹםָה ְשּׁב ָ֝
ַ
ה ֩ – תרסא פרט קדמאה שלא נדרש לרבוי ומיעוט הבא ַביֶּ֨
תבנית הטעמים של רישא הפסוק (וי' מצ' יד,ט)ָ ְו ָה ָי ָ
ואזלא מרמז שיש ללמוד התוכן בכעין דרשת כלל ופרט או מיעוט ורבוי ,בתו"כ הלימוד הוא כר' עקיבא יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוֹ רבוי,
ֶ֑ח סוגר בכתוב שחוזר ומרבה .
ְואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו פרט המשמש כמיעוטְ ,ואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ַָ
וע"פ [בבלי סוטה טז,א] הלימוד הוא בכלל ופרט וכלל כדברי הגמרא וכפי דברי רב נחמן ורב פפא יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוָֹכלל ,אֶ ת-

וָֹואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְָואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניוָפרטְ ,ואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶַ֑חָחזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט
ראשׁ ְ
מפורש מקום כנוס שער ונראה אף כל מקום כנוס שער ונראה ,מאי רבי רבי שער הרגלים [ביה"ע] (מרבה לגילוח שער ביה"ע) ומאי
מיעט מיעוט דבית השחי ודכולא גופא (ממעט מגילוח שער ביה"ש וכל שער המפוזר בגוף בין נראה ובין לא נראה):
והלכה למשה מסיני עוקבת (רש"י מקפחת את עקבו ,היינו עוקרת) את המקרא ופוסקת שצריך גלוח כל גופו כדלעת (סוטה טז,א).
ולדברי רב אשי ההלכה למשה מסיני אינה סותרת א ת המקרא אלא היא אליבא דרבי עקיבא שדורש ברבוי ומיעוט כדרשת התו"כ.

1.15

בבלי יומא פרשת הקטורת ,בבלי יומא כד,א עבודת מתנה

פרשת הכנת הקטורת שמות תצוה – שמות תצוה ל,לד:

ֵ֥דָבּ ַבֶ֖דָי ְהיֶ ָֽה׃ ָ
ֶ֑הָבּ ְ
יםָוּלבנָ ָ֣הָז ַָכּ ַ
ְ
ָ֔הָס ֶ֖מּ
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנ ַ
ְ
ָס ֹ֗מּיםָנ ָָט
ָ֩ה'ָאֶ ל-מ ָ֝שֶׁ הָקַ חְ -לךָ֣ ַ
אמר ֶ֨
וַיּ ֶ
ָס ֹ֗מּים – מונח רביע ,בבלי יומא מגדירו כלל ,לפניו קדמא ואזלא
בבלי יומא ַקחְ -לךָ֣ ַ

במדבר קרח יח,ז:

ָ֣תָמ ָתּ ֹ֗ ָָנהָאֶ תּןָאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֔ ֶכםָ
ָוּלמבֵּ֥יתָלַ פָּ ֶ֖רכֶ תָוַע ַב ְד ֶתֶּ֑םָעב ַד ַ
ֹ֧רָהמּזְבּ ֵַ֛ח ְ
ַ
םָלכָ לְ -דּ ַב
ָ֣יךָא ְתּךָתּ ְשׁ ְמ ֶ֨רוָּאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֝ ֶכ ְ
ְ֠
ָ֣הָוּבנֶ
ָ
וְ אַ ָתּ
בָיוּמת׃ָפ ָ
ָ ָֽ
ר
ֵ֥רָה ָקּ ֶ֖
ַ
וְ הַ זָּ
תּ ְשׁ ְמ ֶ֨רוָּאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֝ ֶכםָ– קדמא ואזלא – מרמז כי בכתוב יש לדרוש לימוד בסדר מסוים למשל כעין כלל ופרט ,או כלל ופרט וכלל .תבנית

תלשא קדמא אזלא עשויה ללמד כעין בנין אב .ראה לימוד סדר בספרי ובספרי זוטא לעבודה ע"פ פייס וקידוש ידיים לעבודה ולאכילת
תרומה.
ָ֣תָמ ָתּ ָנֹ֗ה  -פרט ,כלל ופרט  -אין בכלל
ֵ֛חָ -כלל ,עב ַד ַ
לענין כלל ופרט בבלי יומא כד,א מציע ללמוד כך :ואימאְ :לכָ לְ -דּ ַבֹ֧רָהַ מּזְ בּ ַ

ָ֣תָמ ָתּ ָנֹ֗ה  -אין ,עבודת סילוק  -לא!
אלא מה שבפרט ,עב ַד ַ

אם נאמר כי תּ ְשׁ ְמ ֶ֨רוָּאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֝ ֶכםָ -קדמא ואזלא – מרמז כי בכתוב יש לדרוש כעין כלל ופרט וכלל המחייב את הכהנים לשמור שזר לא
יעשה עבודות כהנים בבית המקדש בכלל (אסור אבל פטור) ובפרט שלא יעשה עבודות שיגרמו לו חיוב מיתה בידי שמים.
וּלמבֵּ֥יתָלַ פָּ ֶ֖רכֶ ת (כלל סוגר המרבה על קה"ק את הקדש ,ראה (ג)).
ֵ֛ח (כלל פותח ,עבודות במזבח) (ב) ְ
ֹ֧רָהמּזְ בּ ַָ
(א) ְלכָ לְ -דּ ַב ַ
וּלמבֵּ֥יתָלַ פָּ ֶ֖רכֶ ת מתרבה הקדש (ההיכל) ראה הסבר להלן.
(ג) מתבנית הטעמים מרכא טפחא של ְ
פרט (א) וַע ַב ְד ֶתֶּ֑ם – עבודה תמה (עבודה המסיימת אחת או יותר עבודות) .דרשת הגמרא נתנה למלה משמעות של שם עצם ותואר במקום
פועל .אפשר כי טעם אתנח של מלת וַע ַב ְד ֶתֶּ֑ם בתפקיד מגביל מסייע למתן משמעות של שם עצם – עבודה ,ותואר – מסיימת.
ָ֣תָמ ָתּ ָנֹ֗ה (להניח משהו) ולא עבודת סילוק (לעקור משהו),
פרט (ב) עב ַד ַ
ואין בכלל אלא מה שיש בפרט אז חיוב הזר יהיה על עבודה שחלים בה שני התנאים
וַע ַב ְד ֶתֶּ֑ם – אתנח ,הגביל חיוב זר במיתה רק לעבודות הנחה שהן גם עבודות מסיימות בין בקה"ק ,בין מחוץ לו.

נספח:

ֹ֧רָהמּזְ בּ ֵַ֛חָלמה לי כדקאמר
הערה (א) :תוספות בבלי יומא כד,א (הגמרא אמרה) אין בכלל אלא מה שבפרט  -תימה לי א"כ ְלכָ לְ -דּ ַב ַ
(לוי על ההזאות) ְדּ ַבֹ֧ר ְ ...לכָ לְ -דּ ַבֹ֧רָ[ואפילו אם תמצא לומר דְ -לכָ ל מרבה הזאות שבפנים ושבמצורע מ"מ קשיא כיון דְ -לכָ ל
ֹ֧רָהמּזְ בֵּ֛חַָ הוה להו שני כללות הסמוכין זה לזה והטל פרט
משמע כללא] אדרבה לפרוך לאידך גיסא דהוה לן למימר דְ -לכָ לְ -דּ ַב ַ
תָמ ָתּ ָנֹ֗ה ודונם בכלל ופרט וכלל
ד ַ
ביניהם וַע ַב ְד ֶתֶּ֑םָָעב ַָָ֣
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

1.16

בבלי סוכה כד,ב וכתב לה ספר כריתת

בבלי סוכה כד,ב
דברים כי-תבוא כד,א:

רָכּריתתָוְָנ ַָתָ֣ןָ
ְ
בָלהָּספֶ
רָו ֶ֨ ָכ ַת ָ֝ ָ
ָ֣תָדּ ָָ֔ב ְ
אָבהָּעֶ ְרוַ ָ
ָ
ָ֣ןָבּעי ָנֹ֗יוָכּיָ -מצָ
לאָת ְמצָ א-ח ְ
ֶ֑הָּו ָה ָיֵ֞הָאםֹ֧ -
ֶ֖הָוּבעָ ָל ְ
ְ
חָאישָׁא ָשּׁ
ֵ֛
[א]ָָכּי-י ַ ֵ֥קּ
ָֽ
ָָ
רָכּריתתָ
ְ
בָלהָּספֶ
ָ֣ישָׁהאַ חרוֹן ָ֒וְ ֶ֨ ָכ ַת ָ֝ ָ
ָ
ָהא
ר׃ָ[ג]ָָוּשׂנאָ הּ֘ ָ
ְ
הָלאישׁ-אַ ָֽח
ת ְ
ֶ֖הָו ָהיְ ָ ֵ֥
וָֹו ָה ְל ָכ ְ
ית ְ
וֹ׃ָ[ב]ָָוי ְָצ ָאֶ֖הָמבּ ֶ֑
ְ
ית
הָּושׁ ְלּ ָחֶ֖הָּמבּ ָֽ
ְבּי ָ ָָ֔ד ְ
שּׁה׃ ָ
ָ֣ישָׁהאַ ח ָ֔רוֹןָאשֶׁ רְ -ל ָק ָחֵ֥הָּלֶ֖ וָֹ ְלא ָ ָֽ
ָ
ָהא
וָֹאוָֹכיָיָמוּת ָ
ית ָ֣
הָּושׁ ְלּ ָחֶ֖הָּמבּ ֶ֑
ָ֣ןָבּי ָ ָָ֔ד ְ
וְ נ ַָת ְ

אמר מר ,משום רבי יוסי הגלילי אמרו :אף אין כותבין עליו גיטי נשים .מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי? דתניא (דברים כי תבוא כד,א)
בָלהָּ -מכל מקום .אם כן מה תלמוד לומר ספֶ רָ -לומר לך :מה
ספֶ רָאין לי אלא ספֶ ר ,מנין לרבות כל דבר  -תלמוד לומר ְו ֶ֨ ָכ ַת ָ֝ ָ
ספֶ רָדבר שאין בו רוח חיים ,ואינו אוכל ,אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל!  -ורבנן :אי כתב בספר  -כדקאמרת ,השתא
דכתיב ספֶ רָ -לספירת דברים בעלמא הוא דאתא - .ורבנן ,האי ְו ֶ֨ ָכ ַתב מאי דרשי ביה?  -ההוא מיבעי להו :בכתיבה מתגרשת ואינה
מתגרשת בכסף .סלקא דעתך אמינא :הואיל ואיתקש יציאה להויה ,מה הויה בכסף  -אף יציאה בכסף ,קא משמע לן - .ורבי יוסי
רָכּריתתָנפקא ליה :ספר כורתה ,ואין דבר אחר כורתה  -ואידך :ההוא מיבעי ליה לדבר
ְ
הגלילי האי סברא מנא ליה? – מָ-ספֶ
הכורת בינו לבינה .כדתניא :הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין .ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם  -אין זה כריתות ,כל שלשים
יום  -הרי זה כריתות - .ואידך :מכרת כריתת נפקא - .ואידך :כרת כריתות לא דרשי.
1.17

בבלי סוכה נ,ב – כלי שרת שעשאן של עץ ,מנורת כל מתכת ,מנורת זהב

בבלי סוכה נ,ב

אמר רב יוסף :מנא אמינא דבהא פליגי  -דתניא :כלי שרת שעשאן של עץ ,רבי פוסל ורבי יוסי בר יהודה מכשיר .מאי לאו בהא
קמיפלגי; מאן דמכשיר סבר :עיקר שירה בכלי ,וילפינן מאבובא דמשה .ומאן דפסיל ,סבר :עיקר שירה בפה ,ולא ילפינן מאבובא
דמשה - .לא ,דכולי עלמא :עיקר שירה בכלי ,והכא בדנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי .מאן דמכשיר סבר :דנין אפשר משאי אפשר,
ומאן דפסיל סבר :לא דנין אפשר משאי אפשר .ואיבעית אימא :דכולי עלמא דעיקר שירה בפה ,ואין דנין אפשר משאי אפשר,
רתָז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָ ָ
ָמנ ַ ֶ֖
ית ְ
שׂ ָ
פָועָ ֵ֥
שמות תרומה כה,לאְ :
מּנָּהָי ְהיָֽ וּ׃ ָ
ֶ֖יהָמ ֶ ֵ֥
ָוּפ ָר ֶח ָ
יה ְ
ר ָ
ֵ֛יהָכַּ ְפתּ ֶ ֵ֥
יע ָ
ָ֣הָּוקָ ָ֔ ָָנהָּגְּ ב ֶ
נוֹרהָיְ ר ָכ ְ
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
ָמ ְק ֵ֞ ָ

והכא במילף מנורה בכללי ופרטי או ברבויי ומיעוטי קא מיפלגי .רבי דריש כללי ופרטי ,רבי יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי .רבי
נוֹרהָחזר וכלל .כלל ופרט וכלל
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
רתָ -כלל ,ז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָ -פרט ,מ ְק ֵ֞ ָ
ָמנ ַ ֶ֖
ית ְ
שׂ ָ
דריש כללי ופרטי( :שמות תרומה כה,לא) ְועָ ֵ֥
רתָ
ָמנ ַ ֶ֖
שׂיתָ ְ
אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש  -של מתכת ,אף כל של מתכת .רבי יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי :וְ עָ ֵ֥
נוֹרהָ -חזר וריבה .ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל ,מאי רבי  -רבי כל מילי ,מאי מיעט
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
 ריבה ,ז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָ -מיעט ,מ ְק ֵ֞ ָ מיעט של חרס.טט – לפי רבי כלל ופרט וכלל ,הפרט מונח אתנח ,מצד מונח זה עשוי לרבות לשכמותו אפילו ללא כלל בתראה.
ָמנ ַ ֶ֖רתָ– ריבה ,מרכא טפחא ,בתפקיד יתור לרבות,
ית ְ
שׂ ָ
לפי רבי יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטיְ :ועָ ֵ֥
ז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָ– מונח ריבה ,אתנח מגביל ,וביחד הם מאפיינים את המרכא טפחא,
וזה מתאים להסברו של הריטב"א וריבה ומיעט יש בו כל הדומה למיעוט ,
כאן כל הדומה לזהב היינו מתכות למיניהן
וכשחוזר וריבה בא לרבות כל דבר
היינו כלי עץ וחרס
אלא שמפני שכת ב מיעוט לא סגיא שאין שם מיעוט כל דהו ויש לנו למעט הדבר הרחוק מן הפרט יותר .ודוק ותשכח.
וזהו המעטת כלי חרס ,אף שהמעטת כלי עץ היה גם כן מתאים במקום כלי חרס .כי חרס דומה למתכת שהוא דומם הנכרה מן
האדמה ומעובד ,ואילו עץ צומח.
נוֹרהָ -חזר וריבה .ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל ,מאי רבי  -רבי כל מילי ,מאי מיעט  -מיעט של חרס.
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
מ ְק ֵ֞ ָ
בבלי חגיגה כו,ב בענין כלי עץ העשויים לנחת שלא מקבלים טומאה .הרב שטרום מאורות הדף בנס חנוכה מה הואיל שמן טהור כאשר
המנורה במקדש הייתה טמאה והיא מטמאה השמן .ותירץ הרב יוסף בכור שור שהמנורה שבה הדליקו הייתה עשוייה מעץ וכלי עץ העשוי
לנחת לא מטמא.
שיטה זאת היא כרבי יוסי בן יהודה ברבוי מיעוט רבוי כנגד רבי הלומד בכלל ופרט וכלל (בבלי ר"ה ועוד) ושיטתו נדחית ולכן מותר
לעשות דגמי עץ וחרס.
השיטה שהדליקו נרות בחצרות קדשך מתאימה יותר להסביר .כי רק בהיכל  -בקדש חובת מנורה טהורה ושמן טהור ואין חובת טהרה
בחצר .אפשר שהדלקה בשמן טהור הייתה השתדלות והקב"ה עשה נס על-כך.
פרשנים לתלמוד בבלי סוכה נ,ב
רש"י

והכא במילף מנורה בכללי ופרטי או בריבויי ומיעוטי קמיפלגי  -הכי גרסינן ,ולא גרסינן ממנורה ,יש שדורשין את התורה בכלל ופרט,
ויש שדורשין אותה במדת רבוי ומיעוט ,הדורשה בכלל ופרט משמע ליה :פרט הבא אחר כלל  -פירושו של כלל ,הלכך ,כלל ופרט -
אין בכלל אלא מה שבפרט ,ואפילו דברים הדומין לפרט אין נדונין עמו ,לפי שהוא פירושו ,מהו כלל הכלול למעלה  -זה שאני אומר
לך עכשיו ,ולא יותר ,וכי אתי כלל שני אחר הפרט  -בא להוסיף עליו ,ודייך אם תוסיף עליו את הדומים לו ,הלכך ,אי אתה דן על ידי
כלל האחרון אלא דברים הדומין לפרט ,שלא נתרבו מתחילה; והדורשה בריבוי ומיעוט לא משמע ליה פרט הבא אחר כלל פירושו של
כלל ,דנימא אין בכלל אלא מה שבפרט ,אלא משום דבכלל קמא נתרבה הכל במשמע ,אתי פרטה בתראה למעוטי ממשמעותיה ,וכי
הדר אתי ריבוי אחריני בהדיה  -אהני לרבויי כל מילי ,דאלו דברים שהן כעין הפרט  -לא איצטריך ,דלא אימעיטו להו ממיעוטא ,והכי
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

אמר בהדיא בפרק נגמר הדין (סנהדרין מה ,ב) גבי כל הנסקלין נתלין ,דמאן דדריש ריבויי ומיעוטי  -משמע ליה בריבוי ומיעוט
לחודיה בלא ריבוי אחרון כל הדומין לפרט.
מיעט של חרס  -דעל כרחך מיעוטא למעוטי אתא ,וזהו הראוי להתמעט יותר מן הכל.
חידושי הריטב"א סוכה נ,ב

דתניא כלי שרת שעשאן של עץ כו' והכא בדנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי דרבי סבר אין דנין .פי' אין דנין שאר כלי זמר שאפשר
לעשותן של מתכת מאבוב של משה שהיה של קנה לפי שלא היה אפשר בשאר מינין שהרי אפילו לצפותו זהב לא היה אפשר
כדאמרינן התם צפהו זהב ולא היה קולו ערב שהיה תיקון מלאכתו בענין שלא היה קולו מתמתק משום דבר אלא מקנה ,ומשום שבחו
לפי שהיה כלי שיר חשוב מאד לא רצו להניחו ועשאוהו ממה שיכלו.
והכא בכללי ופרטי ריבויי ומעוטי קמיפלגי .פי' יש בריבה ומיעט בלבד מה שיש בכלל ופרט וכלל ,שכלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט בלבד ולא פרט אחר אפילו הדומה לו ולפיכך כשחזר וכלל לא אסקא אלא חד דרגא לרבות כל פרט שהוא כעין הפרט בכל
צדדיו ולא עוד אלא דאי איכא פרטי טובא אית לן למדרש מיעוטא בכולהו לבר מחד דאתא לכלל ופרט וכלל כדאיתא בפרק מרובה
ובשאר דוכתי ,וריבה ומיעט יש בו כל הדומה למיעוט וכשחוזר וריבה בא לרבות כל דבר אלא שמפני שכתב מיעוט לא סגיא שאין
שם מיעוט כל דהו ויש לנו למעט הדבר הרחוק מן הפרט יותר .ודוק ותשכח.
1.18

בבלי ביצה כז,א,ב – בכור בעל מום

וּםָרֶ֑ע
ָ
לָמ
ָ֔רָכּ ָ֣
ֶ֖
ָאוָֹעוּ
וָֹמוּםָפּסּ ַח ָ֣
ֶ֨הָב ֹ֗
דברים ראה טו,כאְ :ו ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
ֱֹלהיך׃ ָ
ה'ָא ֶ ָֽ
לאָתזְ ָבּ ָ֔ ֶחנּוּ לַ ֶָ֖
ָ ָ֣
וּםָרֶ֑ע חזר וכלל מה הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר ,אף כל מום שבגלוי ואינו חוזר
ָ
כּלָ ָ֣מ
ָאוָֹעוָּ֔ר פרט ֶ֖
רש''יָ ֹ֗מוּם כלל פּסּ ַח ָ֣
ֶ֨הָבוֹ  -קדמא ואזלא ,מרמז כי בסביבתו יש לימוד בכלל ופרט ,אפשר כי הוא הכלל כי מלמד שבהוויתו יש מום
וְ ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
ֹ֗מוּם – רביע ,רש''י – מפרש שהוא הכלל ,אפשר מפני שהוא מדגיש שיש כאן ארבעה עניינים.

ֶ֖כּל – המלה בניקוד חולם חסר ובטעם טפחא ,מדגיש כי זה "כל" עצמאי ,וטעם טפחא בתפקיד רבוי עם שנוי וזה כפ'רש''י חזר וכלל ,מה
הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר ,אף כל מום שבגלוי ואינו חוזר
תבנית כזו תומכת בהשערה שֶ֖ -כּל המוטעם בטפחא הוא כלל סוגר

ֶ֨הָבוָֹ -מקף כרב-מצב של מום בהוויתו של הבכור( ,א) מום קבוע (ב) מום
ֶ֨הָבוֹ  -מקף קדמא ואזלאְ ,ו ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
(דב' ראה טו,כא) ְו ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
עובר
[בבלי ביצה כז,א,ב] – דיון האם מומחה יוכל לראותו ביום טוב ,ומסיק כי אם המום נפל בו לפני היום טוב יכול לראותו וביום טוב ישאל
כיצד קרה (דב' ראה טו,כא) ֹ֗מוּם – רביע( ,א) מום מלידה (ב) מום שנולד בה מעצמו או מפעולותיה (ג) מום בגרמא (ד) מום בזדון
או בדרך אחרת כיצד קרה (דב' ראה טו,כא) ֹ֗מוּם – רביע( ,א) מום בגרמא(,ב) מום בכוונה( ,ג) מום לדעת הבעלים ע"י אחרים( ,ד) מום
שלא לדעת הבעלים
או בדרך אחרת כיצד קרה (דב' ראה טו,כא) ֹ֗מוּם[ ,מנחת חינוך פר' בא מצוה יח] ,פר' אמר מצוות [ .......הרמב"ם הל' בכורות פ"ב]  ...בזמן
הבית מקדש המטיל מום בקדשים וכן בבכורות לוקה מפני (דב' ראה יד,ג) לא תאכל כָּל-תּוֹע ָבה׃ וכן ,המטיל מום בקדשים ובבכורות קונסים
אותו מרבנן שלא ישחטנו .אבל בגרמא אינו לוקה וקנסוהו שלא ישחוט עליו ,ושלא לדעת הבעלים השחיטה מותרת.
ֹ֗מוּם – רביע( ,א) המטיל מום בקדשים וכן בבכורות בזמן הבית לוקה( ,ב) קונסים מרבנן שלא ישחוט עליו( ,ג) בגרמא אינו לוקה
וקנסוהו שלא ישחוט עליו( ,ד) ושלא לדעת הבעלים השחיטה מותרת.
ע"פ סוף [בבלי ביצה כז,ב] ר' מאיר ראיית בכור – מערב יו"ט ,מחיים ,ראיית טרפה – לאחר שחיטה אפילו ביו"ט

כי פליגי  -במומין שבגוף .רבי מאיר סבר :גזרינן מומין שבגוף אטו מומין שבעין ,ורבי יהודה סבר :לא גזרינן.

(וי' אמר כב,כא) כָּ לֶ֖ -מוּם – מקף כרב-מצב של ראיית מום ביום טוב (א) לא נראה מערב יום טוב (ב) נראה מערב יום טוב ושוב נראה
ביום טוב.
(וי' אמר כב,כא) כָּ לֶ֖ -מוּם – מקף כרב -מצב של תוצאת ,שלא נראה מערב יום טוב ,נשחט שלא ע"פ מומחה (א) אסור (ב) מותר.
והמסקנה שאסור אמר רב נחמן בר יצחק :מתניתין נמי דיקא ,דקתני :רבי מאיר אומר :הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור,

שמע מינה :קנסא הוא דקא קניס ,שמע מינה

ע"פ [בבלי ביצה כז,ב] הפשט (וי' אמר כב,כא) ֶ֖מוּם מום שנולד בו בלי כוונת אדם( ,וי' אמר כב,כא) כָּ לֶ֖ -מוּם – טפחא בתפקיד רבוי ושנוי ,מום
שנפל בו ע"י כוונת אדם ,ע"י שנוי (גרמא) שעשה אדם.
[רמב"ם הלכות בכורות פ"ב],
(ה"ז) המטיל מום בבכור הואיל ועשה עבירה קונסין אותו ואינו נשחט על מום זה עד שיפול בו מום אחר מאליו ,ואם מת זה החוטא מותר
לבנו לשחטו על מום שעשה אביו שלא קנסו בנו אחריו.
(ה"ח) הרגיל לבכור שיפול בו מום כ גון שנתן דבילה על אזנו עד שבא כלב ונטלה וחתך אזנו ,או שהלך בין ברזל ועששיות של זכוכית כדי
שתקטע ידו ונקטעה ,או שאמר לנכרי להטיל בו מום הרי זה לא ישחוט עליו ,זה הכלל כל מום שנעשה לדעתו אסור לו לשחוט עליו ואם
נעשה שלא לדעתו הרי זה שוחט עליו.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ֶ֨הָבוֹ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,בלשון [הרמב"ם הל' בכורות פ"ב] זה
או בדרך אחרת כיצד קרה (דב' ראה טו,כא) ֹ֗מוּם – רביעְ ,ו ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
הכלל כל ֹ֗מוּם – רביע ,שנעשה בו בזמן הבית שנעשה לדעתו (א) לוקה (ב) וקונסים מרבנן שלא ישחטנו (הלכה ז)( ,ג) גרמא (הלכה י) לא
לוקה וקונסים מרבנן שלא ישחטנו,
(ד) ואם נעשה שלא לדעתו הרי זה שוחט עליו במצבים הבאים( :נכרי ,שחוק ,הגנה ,רפואה)
(א) ע"י ששמע נכרי ולא צווהו (הלכה ט),
(ב) מכת אדם בבכור שרודפו (הלכה יא),
(ג) ילדים דרך שחוק ונכרי לדעתו (הלכה יב),
(ד) מום שנפל מחמת רפואה כגון מום שנפל בהקזת דם הבכור (הלכה יג)
(ה"ט) אמר אילו נפל בבכור זה מום הייתי שוחטו ושמע הנכרי ועשה בו מום הרי זה שוחט עליו שהרי לא נעשה בדעתו.
(ה"י) ראינוהו שעשה מעשה המרגיל להטיל בו מום ונפל בו מום ואין אנו יודעין אם נתכוון למום זה או לא נתכוון ,הרי זה לא ישחוט עליו,
כי צד כגון שנתן לו שעורים במקום דחוק מסורג בקוצים וכיון שאכל נחלק שפתו אפילו היה חבר הרי זה לא ישחוט עליו וכן כל כיוצא
בזה.
(הי"א) היה בכור רודף את האדם ובעטו כדי לטרדו ואפילו בעט בו מפני שרדפו מקודם ונעשה בו מום בבעיטה זו הרי זה ישחט עליו.
(הי"ב) קטנים שהט ילו מום בבכור דרך שחוק וכן הנכרי שעשה לדעתו הרי זה ישחוט עליו ,ואם עשו כדי להתירו לא ישחוט עליו.
(הי"ג) בכור שאחזו דם יקיז ,ובלבד שלא יתכוין לעשות בו מום ,ואם נעשה בו מום בהקזה זו הרי זה נשחט עליו.
(הי"ד) מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם וישחט עליו ,במה דברים אמורים בזמן הזה שאין שם בית מפני שסופו להאכל
במומו אבל בזמן שבית המקדש קיים אסור.
(הט"ו) עד שהעיד מפי עד אחר שמום זה נפל שלא לדעת נאמן ,אפילו אשה נאמנת לומר בפני נפל מום זה מאליו וישחט עליו.
1.19

בבלי ראש השנה כד,א

בבלי ראש השנה כד,א

משנה .דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו ,שבהן מראה את ההדיוטות ,ואומר :הכזה ראית או כזה?
גמרא .ומי שרי? והכתיב (שמות כ ) לא תעשון אתי  -לא תעשון כדמות שמשיי!  -אמר אביי :לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר
לעשות כמותן .כדתניא :לא יעשה אדם בית תבנית היכל ,אכסדרה תבנית אולם ,חצר כנגד עזרה ,שלחן כנגד שלחן ,מנורה כנגד
מנורה .אבל עושה בבלי ראש השנה כד,ב של חמשה ושל ששה ושל שמונה .ושל שבעה  -לא יעשה ,אפילו של שאר מיני מתכות .רבי
יוסי בר יהודה אומר :אף של עץ לא יעשה ,כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי .אמרו לו :משם ראייה? שפודין של ברזל היו ,וחיפום
בבעץ .העשירו  -עשאום של כסף ,חזרו העשירו  -עשאום של זהב.
ר ש "י

ואפילו של שאר מיני מתכות  -לפי שכיוצא בהן כשירה לפנים ,כדתניא (מנחות כח ,ב) :ועשית מנורת  -כלל ,זהב טהור  -פרט ,מקשה
תיעשה  -חזר וכלל ,מה הפרט מפורש :של מתכת ,אף כל  -של מתכת.
אף של עץ לא יעשה  -שכיוצא בה כשירה לפנים ,דר' יוסי בר' יהודה דריש ליה לקרא ברבוי ומעוטי :מאי רבי  -רבי כל מילי ,ומאי
מיעט  -מיעט חרס ,והכי מפרש לה במנחות (שם כח).
רתָז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָ ָ
ָמנ ַ ֶ֖
ית ְ
שׂ ָ
פָועָ ֵ֥
שמות תרומה כה,לאְ :
מּנָּהָי ְהיָֽ וּ׃ ָ
ֶ֖יהָמ ֶ ֵ֥
ָוּפ ָר ֶח ָ
יה ְ
ר ָ
ֵ֛יהָכַּ ְפתּ ֶ ֵ֥
יע ָ
ָ֣הָּוקָ ָנָ֔הָּגְּ ב ֶ
נוֹרהָיְ ר ָכ ְ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶָ
שׂ
ָמ ְק ֵ֞ ָ
נוֹרהָ -שלא יעשנה חליות ,ולא יעשה את קניה ואת
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
נוֹרהָהפשט מלמד כפ' רש"י עה"ת (כה,לא) מ ְק ֵ֞ ָ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
מ ְק ֵ֞ ָ

נרותיה אברים אברים ,ואחר כך ידביקם כדרך הצורפים שקורין 'שולדיר' (בלעז) ,אלא כולה באה מחתיכה אחת ,וגו'

ה – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,ראה הסבר בסעיף בבלי מנחות כח,ב
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
תבנית הטעמים של מ ְק ֵ֞ ָ

1.20

בבלי ראש השנה כד,א :שמות יתרו כ,ג ד ה [ג] לא-יהְיה-ל ְ֩ך אֱלהים אחרים

ושמשין שאי אפשר לעשות כמותן מי שרי? והתניא( :שמות כ) לא תעשון אתי  -לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפני במרום! -
אמר אביי :לא אסרה תורה אלא דמות ארבעה פנים בהדי הדדי - .אלא מעתה ,פרצוף אדם לחודיה תשתרי! אלמה תניא :כל
הפרצופות מותרין ,חוץ מפרצוף אדם!  -אמר רב הונא בריה דרב אידי ,מפרקיה דאביי שמיעא לי :לא תעשון אתי  -לא תעשון אותי- .
ושאר שמשין מי שרי? והא תניא :לא תעשון אתי  -לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום ,כגון אופנים ושרפים וחיות
הקודש ומלאכי השרת!  -אמר אביי :לא אסרה תורה אלא שמשין שבמדור העליון - .ושבמדור התחתון מי שרי? והתניא( :שמות כ)
אשר בשמים  -לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות ,ממעל  -לרבות מלאכי השרת!  -כי תניא ההיא  -לעבדם - .אי לעבדם  -אפילו
שלשול קטן נמי!  -אין הכי נמי ,דתניא( :שמות כ) אשר בארץ  -לרבות הרים וגבעות ,ימים ונהרות ,אפיקים וגאיות .מתחת  -לרבות
שלשול קטן - .ועשייה גרידתא מי שרי? והתניא :לא תעשון אתי  -לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין לפני ,כגון חמה ולבנה,
כוכבים ומזלות!  -שאני רבן גמליאל דאחרים עשו לו - .והא רב יהודה ,דאחרים עשו לו ,ואמר ליה שמואל לרב יהודה :שיננא ,סמי
עיניה דדין!  -התם חותמו בולט הוה ,ומשום חשדא ,כדתניא :טבעת ,חותמו בולט  -אסור להניחה ומותר לחתום בה .חותמו שוקע -
מותר להניחה ואסור לחתום בה .ומי חיישינן לחשדא? והא ההיא בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ,דהוה ביה אנדרטא ,והוו עיילי רב
ושמואל ואבוה דשמואל ולוי ומצלו התם ,ולא חיישי לחשדא!  -רבים שאני - .והא רבן גמליאל יחיד הוא!  -כיון דנשיא הוא -
שכיחי רבים גביה .איבעית אימא :דפרקים הוה ,ואיבעית אימא :להתלמד עבד ,וכתיב דברים שפטים יח,ט לא תלמד לעשות  -אבל אתה
למד להבין ולהורות.
שמות יתרו כ,ג ד ה

ֱֹלהיםָאח ֶ֖ ָ֝ריםָעַ ל-פָּ נָ ָֹֽ֗י׃ ָ
׃ָ[ג]ָָלָ֣א-י ְה ֶ ֵ֥יֶָֽ֣הְ -לךֵ֛ ָ֩א ֵֶ֥֨
ָֽ
ֶ֣חתָלָ ָ ָֹֽ֗א ֶרץ׃ ָ
ֵ֥רָבּ ַ ֶ֖מֶָּ֣֣ים׀ָמ ַ ֵ֥תּ ָ֣ ַ
ָ֩בּ ָ ֶֶ֖֨א ֶרץָמ ָ ָ֝תֶּ֑ ַחתָוַא ֶשׁ ַ
שׁר ָ
מּעַ לָוַא ֶ ֵ֥
ֶ֣רָבּשָּׁ ַמָ֣יםָ׀ָמ ָ֔ ַ ֶ֡
ָ׀ָוכָ לְ -תּמוּ ָָ֔נ ֶ֡הָא ֶשׁ ָ֣ ַ
ָָ֣פָ֣ ֶסל ְ
שׂהְ -לךֵ֥ ֶ
׃ָ[ד]ָָלאַ -תע ֶ֨ ֶ
ָ֣
ם ָ֒וגו' ָ
דָ
אָתעָ ְב ֶ֑
ל ָ
[ה]ָָלא-ת ְשׁ ַתּח ֶ ֵ֥וֶָ֣֣הָלָ ֶהֶ֖ם֘ ְָו ָ֣
ָֽ
ָ

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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טט – אשר בשמים ממעל – בטעם תחתון מהפך פשטא זקף-קטן ,בטעם עליון מונח פזר
ואשר בארץ מתחת – בטעם תחתון מרכא טפחא אתנח ,בטעם עליון תלישא-קטנה קדמא אזלא
לא-תשתחוה להם ולא תעבדם – בטעם תחתון מרכא טפחא מונח אתנח ,בטעם עליון מונח זרקא מונח סגול
טט – הסבר ע"פ טעם עליון
ֱֹלהיםָאח ֶ֖ ָ֝ריםָעַ ל-פָּ נָ ָֹֽ֗י׃– מונח תלישא-קטנה קדמא אזלא רביע
[ג]ָָלָ֣א-י ְה ֶ ֵ֥יֶָֽ֣הְ -לךֵ֛ ָ֩א ֵֶ֥֨
ָֽ
פסוק כ ג ׃ָ
תבנית טעמים כעין פרט וכלל ופרט ,לחייב:
על הפרט ָֽלָ֣א-י ְה ֶ ֵ֥יֶָֽ֣הְ -לךֵָ֛ ֩ מונח תלישא-קטנה ,בשני אופנים בין עשית לעצמך ובין עשו אחרים לך.
ועל הפרט עַ ל-פָּ נָ ָֹֽ֗י .רביע ענין בעל ארבע נקודות ,כלשון הגמרא " ...אמר אביי :לא אסרה תורה אלא דמות ארבעה פנים
בהדי הדדי".

רש"י דמות ארבעה פנים  -לגוף אחד ,כעין חיות הקדש ,דהיינו אתי  -שכסא כבוד רכוב עליהן.
פרצוף אדם לחודיה תשתרי  -שהרי הוא אחד מהן בחיות ,ואפילו הכי אמר :עד דאיכא כולהו בהדי הדדי.
שבמדור העליון  -ברקיע שביעי דדייקינן אתי ,אבל חמה ולבנה וכוכבים ומזלות  -במדור התחתון הן ,ברקיע השני ,כדאמרינן
במסכת חגיגה (יב ,ב).
תוספות לא אסרה תורה אלא שמשין שבמדור העליון  -הני תלת מילי דאביי לא הדר ביה בכל זמנא דכולה אמת וה"ק לא
אסרה בשמשין של מטה אלא בית תבנית היכל ואכסדרה תבנית אולם ובשמשין התחתונים אסרה חמה ולבנה וכוכבים ובמדור העליון
דמות ד' פנים.
חידושי הרשב"א לא תעשון אתי קרי ביה לא תעשון אותי .וא"ת א"כ למה לי דאסר דמות ארבעה פנים בהדי הדדי תיפוק לי משום
פרצוף אדם לחודיה דאית בהו ,י"ל נפקא מינה בשהיה שם כבר פרצוף אדם שאסור להוסיף עליו דמות שלשה פנים האחרים ,וא"נ כל
היכא דמצרף ארבעה פנים בהדי הדדי לאו היינו לא תעשון אותי ולא ליתסר קמ"ל לא תעשון דמות שמשי.
מתחת – בטעם תחתון – אתנח ,לרבות שלשול קטן

יתור לרבות ורבוי ,רבוי אחר רבוי למעט " ,ועשייה גרידתא מי שרי? והתניא :לא תעשון אתי  -לא תעשון כדמות שמשיי המשמשין
לפני ,כגון חמה ולבנה ,כוכבים ומזלות!
שמות יתרו כ יט – כ:

יתםָכּ ַ֚יָמןַ -השָּׁ ָ֔ ַמיםָדּ ַבּ ְֶ֖רתּיָע ָמּ ֶ ָֽכם׃ ָ
ָ֣םָרא ָ֔ ֶ
אמֶ֖רָאֶ לְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראֶ֑לָאַ ֶתּ ְ
הָכּהָת ַ
ֵ֥
שׁ
אמרָיְ הוָהָאֶ ל-מ ָ֔ ֶ
סָ[יט]ָָוַיּ ֶ
אָתעשֶׂ֖ וָּלָ ֶ ָֽכם׃ ָ
בָל ַ
ֵ֥
ָה
אָתעשֶׂ֖ וּןָאתֶּ֑יָאֱֹלהיָכֶ ֶסףָואֹלהָ֣יָז ָ֔ ָ
[כ]ָל ַ
ֵ֥
ָ

דברים שפטים יח,ט:

ָ֣ןָל ְֶ֑ךָ ָ
ֱֹלהֶ֖יךָנת ָ
ָבָּ֣אָאֶ לָ -ה ָָ֔א ֶרץָאשֶׁ ר-יְ הוָ ֵ֥הָא ֶ
ָכּיָאַ ָתּה ָ
הם׃ ָ
ֵ֥םָה ָָֽ
תָהגּוֹי ָ
וֹתָכּתוֹע ֶ֖ב ַ
ְ
ָלא-ת ְל ַמָ֣דָלַ ע ָ֔שׂ
וכתיב דברים שפטים יח,טָלא-ת ְל ַמָ֣דָלַ ע ָ֔שׂוֹתָ -אבל אתה למד להבין ולהורות.
טט  -לא-ת ְל ַמָ֣דָלַ ע ָ֔שׂוֹתָ– מונח זקף-קטן ,מרבה אבל אתה למד להבין ולהורות.
ֵ֥םָה ָֽהם׃ -טפחא מרכא סלוק .הטפחא – יתור לרבות ,המרכא סלוק רבוי .תכונת הגויים ההם מאפיין מלת תועבות,
תָהגּוֹי ָ
טט ְ -כּתוֹע ֶ֖ב ַ

והטפחא גורמת להשפעת כתועבות לכתוב הקודם לה .הוא לשון הברייתא לימוד התועבות לשם עשיה אסור ,לימוד להבין מהי תועבת
הגויים ההם ולהורות בדין מותר.
רבוי אחר ריבוי בא למעט שאפשר ללמוד מהגויים לעשות דברים שאינם תועבות ,כגון ,בעניני בנין העולם ,רפואה.
1.21

אגב עשרת הדברות דיבר שני ,שמות יתרו עשרת הדברות דיבר עשירי

שמות יתרו עשרת הדברות דבר עשירי
יוצר לשבת אחר שבועות
 ...אזהרת רצח ועקב שמענו בארשת( .טט  -שמענו בדבורו כפשוטו ואין שום ספק בו אבל לא תגנוב לא היינו יודעים אם בממון או
בנפשות מדבר רק בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם נלמד שמדבר בגונב נפשות כמו לא תרצח ולא תנאף שחייבין עליו מיתת בית דין)
בשלש עשרה מדות שהתורה נדרשת.
נלמד לגונב נפשות .סתומה ממפורשת.
סיום דין וחשבון בלא תענה.
(טט  -מעיד שקר למיתה ממיתין אותו וזהו דין ,ואם לממון מחייבין לשלם וזהו חשבון)
לכלל ופרט וכלל חמוד להמנה.
הפרט מפורש דבר קונה ומקנה.
(טט  -הכתוב לא תחמוד הוא כלל שורו וחמורו פרט כל אשר לרעך חזר וכלל מה הפרט מפורש דבר קונה ומקנה שאי אפשר לצאת מרשות
לרשות אלא ברצון בעלים ,אף כל כן ,לאפוקי בנו לבתך או בתו לבנך שעתידים לצאת מרשותך בלא רצונו שמותר לחמוד).
1.22

בבלי בבא קמא נג ,ב ,שמות משפטים כא לג – לד ,וכי-יפתח איש בור

שמות משפטים כא לג – לד:

וֹרָאוָֹח ָֽמוֹר׃ ָ
ֵ֥
שׁ ָמּהָשֶּׁ֖
ֶ֑נּוָּונָ ָֽפַ לֵ֥ ָ -
לאָיְ כַ ֶסּ ְ
רָו ָ֣
ישָׁבּ ְ
ֶ֖
הָא
ֵ֛
ר
וָֹכּי-י ְכ ֶ ֵ֥
וֹרָא ָֽ
ישָׁבּ ְ֠
ֹ֗
חָא
׃[לג]ָו ָֽכי-י ְפ ֶ֨ ַתּ ָ֝
ְ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ֶ֖תָי ְהיֶהָֽ -לּוֹ׃ָס ָ
ֶ֑יוָו ַהמּ ָֽ
לָהבּוֹרָיְ שַׁ ָ֔לּםָ ֶכּ ֶֶ֖סףָיָשָׁ֣יבָל ְבעָ ָל ְ
ַ
[לד]ָבּעַ
ַ
ָ
וֹרָאוָֹ  -קדמא ואזלא רביע תלישא-גדולה ,כעין כלל ופרט וכלל בתראה .קדמא – מקדים הכלל ואזלא-
ישָׁבּ ְ֠
ֹ֗
חָא
[לג]ָו ָֽכי-י ְפ ֶ֨ ַתּ ָ֝
ְ
׃
לָהבּוֹרָיְ שַׁ ָ֔לּם  ,כלל ופרט וכלל לרבות אףכל חיה ועוףוכיוצא בהן שיש בהם חיים ומיתה כדי לקיים וְ הַ מֶּ֖תָ
ַ
[לד]ָבּעַ
ַ
הולךאחריו ָ
ָֽי ְהיֶהָֽ -לּוֹ׃ָ

אפשר כי רביע תלשא ירמז על ארבעה לימודים של שיעורים חציצין ומחיצין ,מידרוג במצוות ובעונשים,אומדנא לסיבת המיתה (חבטה או
הבל – מחנק).
שיעורין – עשר טפחים למיתה ופחות לנזקין ,אפס או ארבעה טפחים הרחקת הבור מרשות הרבים לתוך רשות היחיד ,צירוף שיעור ששה
טפחים עומק וארבעה טפחים לתחתית בטן השור ,אומדנא לסיבת המיתה (חבטה או הבל – מחנק) ,.שור פקח או שוטה וכד'
יש לעיין בדף הקודם העוסק בשיקולים מדוע נאמר וכי-יפתח  ...או כי-יכרה איש בור

[בבלי בבא קמא נג,ב] נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו כו' .מתניתין דלא כר' יהודה ,דתניא :ר"י מחייב על נזקי כלים בבור .מאי טעמא
וֹרָאוָֹח ָֽמוֹר׃ (מרכא טפחא מרכא סלוק) ,שור  -ולא אדם ,חמור  -ולא כלים .ורבי
ֵ֥
ֵ֥מּהָשֶּׁ֖
דרבנן? דאמר קרא( :שמ' מש' כא,לג) ָ ְונָ ָֽפַ לָ -שׁ ָ
יהודה? ֵ֥אוָֹ -לרבות את הכלים .ורבנן?
[בבלי בבא קמא נד,א] ֵ֥אוָֹ מבעי ליה לחלק .ורבי יהודה? לחלק מְ ָ-ונָ ָֽפַ ל נפקא .ורבנן? ְונָ ָֽפַ ל טובא משמע.
אימא :ונפל  -כלל ,שור וחמור  -פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ,שור וחמור אין ,מידי אחרינא לא! אמרי :בעל הבור
ישלם  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש בעלי חיים ,אף כל בעלי חיים .אי מה הפרט מפורש
דבר שנבלתה מטמאה במגע ובמשא ,אף כל דבר שנבלתה מטמאה במגע ובמשא ,אבל עופות לא! א"כ ,נכתוב רחמנא חד פרטא .הי
נכתוב? אי כתב שור ,הוה אמינא קרב לגבי מזבח אין ,שאינו קרב לגבי מזבח לא! ואי כתב רחמנא חמור ,ה"א קדוש בבכורה אין,
ֶ֖תָי ְהיֶהָֽ -לּוֹ׃ ,כל דבר מיתה .בין לרבנן דקא ממעטי להו לכלים ,ובין
שאין קדוש בבכורה לא! אלא ,אמר קרא( :שמ' מש' כא,לד)ָ ְו ַהמּ ָֽ
לר' יהודה דקא מרבי להו לכלים ,כלים בני מיתה נינהו? אמרי :שבירתן זו היא מיתתן .ולרב דאמר :בור שחייבה עליו תורה  -להבלו
ולא לחבטו ,בין לרבנן בין לרבי יהודה ,כלים בני הבלא נינהו? אמרי :בחדתי ,דמיפקעי מהבלא .האי והמת יהיה לו מבעי ליה
לכדרבא! דאמר רבא :שור פסולי המוקדשין שנפל לבור  -פטור ,שנאמר :והמת יהיה לו ,במי שהמת שלו ,יצא זה שאין המת שלו!
אלא ,אמר קרא( :שמ' מש' כא,לד)ָ ֶכֶּ֖סֶ ףָיָשָׁ֣יבָל ְבעָ ָל ֶ֑יוָ(טפחא מונח אתנח)  ,לרבות כל דאית ליה בעלים .א"ה ,אפילו כלים ואדם נמי!
אמר קרא :שור  -ולא אדם ,חמור  -ולא כלים .ולרבי יהודה דקא מרבי להו לכלים ,בשלמא שור ממעט ביה אדם ,אלא חמור מאי
ממעט ביה? אלא אמר רבא :חמור דבור לרבי יהודה ,ושה דאבידה לדברי הכל  -קשיא.
נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן  -חייב .מאי שור חרש שוטה וקטן? אילימא שור של חרש ,שור של שוטה ,שור של קטן ,הא שור
של פקח פטור? אמר רבי יוחנן :שור שהוא חרש ,שור שהוא שוטה ,שור שהוא קטן.
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בבלי בבא קמא נד,ב כלל ופר ט וכלל ע"י שילוב שור וחמור וכל בהמה מעשרת דברות ראשונות ומעשרת דברות
אחרונות

בבלי בבא קמא נד,ב

דתניא ,ר' יוסי אומר משום ר' ישמעאל :בדברות הראשונות נאמר (שמות כ) עבדך ואמתך ובהמתך ,ובדברות האחרונות נאמר (דברים
ה) ושורך וחמורך וכל בהמתך ,והלא שור וחמור בכלל כל בהמה היו ,ולמה יצאו? לומר לך :מה שור וחמור האמור כאן  -חיה ועוף
כיוצא בהן ,אף כל חיה ועוף כיוצא בהן.
אימא :בהמה דדברות הראשונות  -כלל,
טט  -הגדרת הפרט באופן אחד

שורך וחמורך דדברות האחרונות  -פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ,שור וחמור אין ,מידי אחרינא לא! אמרי :וכל
בהמתך דדברות האחרונות  -חזר וכלל,
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש בעלי חיים ,אף כל בעלי חיים.
טט – נסיון הגדרת הפרט באופן שני ונדחה

ואימא :מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא ,אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא ,אבל עופות לא! אמרי :א"כ,
נכתוב רחמנא חד פרטא .הי נכתוב רחמנא? אי כתב רחמנא שור ,ה"א קרב לגבי מזבח אין ,שאינו קרב לגבי מזבח לא ,כתב רחמנא
חמור; ואי כתב רחמנא חמור ,ה"א קדוש בבכורה אין ,שאין קדוש בבכורה לא ,כתב רחמנא שור!
אלא ,וכל בהמתך ריבויא הוא .טט  -הגמרא מערערת על מסקנה זאת
וכל היכא דכתב רחמנא כל ריבויא הוא?
והא גבי מעשר דכתיב כל ,וקא דרשינן ליה בכלל ופרט! דתניא( :דברים יד) ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך  -כלל ,בבקר ובצאן
וביין ובשכר  -פרט ,ובכל אשר תשאלך נפשך  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש פרי מפרי
וגידולי קרקע ,אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע! אמרי :בכל  -כללא ,כל  -ריבויא.
טט  -הגמרא מערערת על מסקנה זאת ,ואומרת שכיון שהכתוב בשמירת שבת בדברות ראשונות ואחרונות הוא בצורה מובהקת
יתור לרבות כי בדברות אחרונות התורה יתרה "וכל בהמתך" שלא כמו בדברות ראשונות ולכן זהו יתור לרבות – רבויא

איבעית אימא :כל נמי כללא הוא ,מיהו האי כל דהכא ריבויא הוא,
מדהוה ליה למכתב ובהמתך כדכתיב בדברות הראשונות ,וכתב וכל בהמתך ,ש"מ ריבויא .השתא דאמרת :כל ריבויא הוא ,בהמתך
דדברות הראשונות ושור וחמור דדברות האחרונות ל"ל? אמרי :שור  -לאגמורי שור שור לחסימה ,חמור  -לאגמורי חמור חמור
לפריקה ,בהמתך  -לאגמורי בהמתך בהמתך לכלאים .אי הכי ,אפילו אדם ליתסר! אלמה תנן :אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך!
אמר רב פפא :פפונאי ידעי טעמא דהא מילתא ,ומנו? רב אחא בר יעקב ,אמר קרא( :דברים ה) למען ינוח עבדך ואמתך כמוך ,להנחה
הקשתיו ולא לדבר אחר.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

28/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

[רש"י בבא קמא נד,ב] גמ'.חיה בכלל בהמה  -דכתיב זאת הבהמה אשר תאכלו וכתיב בתריה איל וצבי (דברים יד).
לתשלומי כפל על כל דבר פשע על שור כו' כל דבר פשיעה  -ואפי' דבר שאין בו רוח חיים בפרק מרובה (לקמן /בבא
קמא /סב.):
משבת  -דכתיב שורך וחמורך וכל בהמתך (דברים ה).
יליף בהמתך בהמתך משבת  -מה להלן חיה ועוף בכלל כדמפרש לקמי'.
בדברות הראשונות נאמר בהמתך  -ולא נאמר בהן שור וחמור ובדברות האחרונות הוסיף להזכיר שור וחמור.
והלא  -אף הן בכלל כל בהמתך האמור בצידן הוי.
מה שור וחמור האמור כאן חיה ועוף כיוצא בהן  -ולקמיה מפרש טעמא מוכל דמשמע ריבוי.
אף כל  -מקום שנאמר שור וחמור כגון פריקה וחסימה ודומין להן חיה ועוף כיוצא בהן.
נכתוב רחמנא חד פרטא  -ודרשינן כל דדמי ליה משני צדדין מדכתב אידך אם אינו ענין לדבר שנבלתו מטמאה תנהו לענין
עופות דדמי לפרטא בחד צד דהוו בעלי חיים דכוותיה.
כתב רחמנא שור  -דלא אצטריך דהא קדוש הוא בבכורה ומחמור קאתי תנהו לענין סוסים וגמלים דדמי לפרטא משני צדדין
נבלתו מטמאה ובעלי חיים הן אבל עופות לא.
ריבויא הוא  -ולא מדרש בכלל ופרט וריבה הכל.
פרי מפרי  -ולד מולד יין מענבים ושכר מתמרים למעוטי כמהין ופטריות ומים ומלח דאינו פרי מפרי וגדולי קרקע למעוטי דגים
שאינן נקחין בכסף מעשר.
השתא דאמרת כל ריבויא הוא  -ואפי' עופות למה לי דפרט בהמה ושור וחמור.
אי הכי  -דכלאים משבת ילפינן.
אדם נמי ליתסר  -למשוך בקרון עם הבהמה דהא גבי שבת מוזהר כבהמה דכתיב ועבדך ואמתך ובהמתך.
פפונאי  -בני פפונאי שם מקום.
רב אחא בר יעקב  -מפפונאי היה דאמרינן בהשותפין (ב"ב דף טז) דריש רב אחא בר יעקב מפפונאי דשטן ופנינה לשם שמים
נתכוונו.
להנחה הקשתיו  -עבד ואמה לבהמה אבל לא לענין איסור אחר.
[תוספות בבא קמא נד,ב] בהמתך דדברות הראשונות כלל  -לא חשיב ליה כלל ופרט המרוחקים זה מזה דאחרונות וראשונות
חדא מילתא היא דזכור ושמור בדבור אחד נאמרו [ר"ה כז .שבועות כ.]:
ואימא מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא  -תימה [א"כ] פרט ל"ל דבכלל בהמתך נמי כתיב ועוד כשאומר מה הפרט
מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים ועופות בכלל היכי ס"ד דאתרבו עופות לימא דכללא גופיה ממעט להו.
פרי מפרי וגדולי קרקע  -הכא משמע דבקר וצאן אקרי גידולי קרקע ותימה דבפ"ק דקדושין (דף יז ).גבי הענקה אמר דאי כתב
רחמנא גורן ה"א גידולי קרקע אין בעלי חיים לא כתב רחמנא צאן וי"ל דלענין דבר היוצא ממש מן הארץ לא חשיב בהמה גידולי
קרקע ואין להאריך כאן יותר.
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בבלי בבא קמא סג,ב (שמ' מש' כב,ח) ַ ָֽעל-כָּ לְ -דּ ַברֶ ֶ֡ -פּשַׁ ע כאשר אינו עיקר הלימוד נלמד כלל ופרט וכלל אבל כאן הוא
עיקר הלימוד ונלמד ברבוי מיעוט רבוי

אמרָכּי־הָ֣ וּאָ ֶזָ֔ה ָ
ל־שׂהָעַ ל־שַׂ ְל ַ֜ ָמהָעַ ל־כָּ ל־אב ָ ֹ֗דהָא ֶשׁרָי ַ
ֶ֨ ֶ
ל־חמֹורָעַ
ל־שֹׁורָעַ ְ֠
ֶ֡
ר־פּשַׁ עָעַ
ֶ֡ ֶ
ל־דּ ַב
שמות משפטים כב,חַ :עָֽל־כָּ ְ
םָלרעָֽהוּ:
ֵ֥םָשׁנַ ֶַ֖֛י ְ
ֱֹלהיםָיְ שַׁ לּ ְ
יהֶ֑םָא ֶשׁרָי ְַרשׁיעןָא ָ֔
ר־שׁנ ֶ
ְ
אָדּ ַב
ָב ְ
ֱֹלהיםָי ֶ֖
ַ֚דָהא ָ֔
ָ ָֽ
ָ עַ
(המשך המשנה) שמדת תשלומי כפל נוהגת כו' .מנה"מ (מנה הני מילי = מניין לומדים זאת)? דת"ר (שתנו רבנן)( :שמ' מש' כב,ח)
ל־שׂהָעַ ל־שַׂ ְל ַ֜ ָמה  -פרט( ,שמ' מש' כב,ח) עַ ל־כָּ ל־אב ָ ֹ֗דהָ -חזר
ֶ֨ ֶ
ל־חמֹורָעַ
ל־שֹׁורָעַ ְ֠
ֶ֡
ר־פּשַׁ ע  -כלל( ,שמ' מש' כב,ח) עַ
ֶ֡ ֶ
ל־דּ ַב
ַעָֽל־כָּ ְ

וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון,

יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות  -שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון (במצב טוען טענת
גנב לא יהיה על אלה תשלום של כפל) ,יצא הקדש – (שמ' מש' כב,ח) רעָֽהוּ כתיב (הנפקד טוען טענת גנב על משהו של הקדש שהפקד אצלו ,אינו
משלם כפל) .אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא ,אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא ,אבל עופות לא! ...

(שמ' מש' כב,ח) כָּ ל (גם הראשון וגם האחרון) ריבויא הוא (לכן הגמרא מציעה לעבור מדרישה במדת כלל ופרט וכלל לדרישה במדת רבוי מיעוט רבוי).
וכל היכא דכתב כל ריבויא הוא? והא גבי מעשר דכתיב כל ,וקא דרשינן ליה בכלל ופרט! דתני'( :דב' ראה יד,כו) ְונָת ָתּה הכּסף בְּכל֩
אשׁר־תְּ אוּה נ ְפ ְשׁ ֜ך  -כלל ,בּבּ ָָקר וּב ִ֗צּאן וּביּין וּבשּׁ ֵָ֔כר  -פרט ,וּבְכל אשׁר תּשְָׁאלְך נפְשׁך  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא
כעין הפרט ,מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע ,אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע! (הגמרא מסבירה) אמרי :בְּכל֩  -כללא( ,אבל) כל
 ריבויא הוא( .ההסבר הקודם לא מספיק) ואיבעית אימא (הגמרא מסבירה הסבר אחר ,בדרך כלל מלת) :כל  -כללא הוא ,מיהו כל דהכא (אבלכאן מלת "כל" נדרשת במדת) ריבויא הוא( ,הגמרא מסבירה את שנוי מדת הדרישה) מכדי כתיב מעיקרא (בעיקרון הפסוק (כב,ו) הוא) כלל ופרט
ףָאֹו־כליםָ -פרט ,ל ְשׁ ָ֔מרָ -הדר וכלל ,ואי סלקא דעתך (אם יעלה על
ָ֩אישָׁאֶ ל־ר ַ֜עהוָּ -כללֶ ,כּ ֶס ָֽ
וכלל ,דכתיב( :שמ' מש' כב,ו) ָֽכּי־יתּן ֶ֨
ר־פּשַׁ עָנמי ל(למד במדת) כלל ופרט הוא דאתא (שבא ,אז הוא יתר על פסוק (כב,ו) והיה
ֶ֡ ֶ
ל־דּ ַב
דעתך לומר שגם) האי (שמ' מש' כב,ח) ַעָֽל־כָּ ְ
ר־פּשַׁ עָ
ֶ֡ ֶ
ל־דּבַ
מספיק ש) ,נכתוב רחמנא להני פרטי (שבפסוק (כב,ח)) גבי האיך (בתוך פסוק (כב,ו) שהוא) כלל ופרט( ,שמ' מש' כב,ח) ַעָֽל־כָּ ְ
למה לי? ש"מ ריבויא הוא (נלמד במדת רבוי מיעוט רבוי ולא כלל ופרט וכלל ,ולכן מרבים עופות לכל חיובי שמירה ופרטיהם ולעונש כפל).
הערה :על מה שכתוב כגון ב[-בבלי בבא מציעא נז,ב] וב[-ב"מ מג,ב] שפסוק (שמ' מש' כב,ח) נלמד במדת כלל ופרט וכלל (כפכ) מסביר
[תוספות יום טוב מסכת בבא קמא פ"ז מ"א] שבמקומות אלה הפסוק מובא כחלק מדיון אחר ולכן נוקט בדרשת שגורה של כפכ.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ל־שׂהָעַ ל־שַׂ ְל ַ֜ ָמהָעַ ל־כָּ ל־אב ָ ֹ֗דהָוכו' מסקינן
ֶ֨ ֶ
ובין בדבר שאין בו רוח חיים  -כתב הר"ב (הרב עובדיה מברטנורה) דכתיב (שמ' מש' כב,ח) עַ
בגמרא דכל רבויא [הוא] ולא מדרש בכלל ובפרט שכ' הר"ב במשנה ט' פ"ד דב"מ .ובמשנה ה' פ"ג דשבועות פירש הר"ב נמי דהלכה כר"ע
דלא דרש בכל התורה כולה בכלל ו פרט וכלל אלא ברבוי ומיעוט[ .ועיין פ"ו דסנהדרין משנה ד'] .ואף על גב דהכי מתני בברייתא כתבו
התוספות דדרשא השגורה בגמרא נקטה .אבל ב[-בבלי בבא קמא סב,ב – סג,א] הפסוק הוא במרכז העיון ומתברר שרק במדת רבוי מיעוט רבוי
אפשר את העופות ומהם כל בעלי החיים בחיובי שמירה  ,וממעטים קרקעות ,עבדים  ,שטרות והקדש מהמיעוטים (=הפרטים) שבפסוק.
המשך [בבלי בבא קמא סג,א] (שמ' מש' כב,ח) עַ ל־כָּ ל־אב ָ ֹ֗דה – (בכלל ופרט וכלל זה משמש ככלל סוגר ,וברבוי מיעוט רבוי זה משמש כרבוי סוגר

לכן צריך לברר מה מקור או נימוק לדרשה הבאה) לכדר' חייא בר אבא ,דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן :הטוען טענת גנב
[בבלי בבא קמא סג,ב] באבידה (הלכה מחודשת באבידה ,שגם המוצא אבידה שטוען טענת גנב (נגנבה הימני) ונמצא שהוא גנב ישלם כפל) (רש"י:
מוצא אבידה (טט :שכיוון שמצא מציאה נעשה בעל בעל כרחו שומר חינם) שטוען נגנבה הימני לאחר שמצאתיה)  -משלם תשלומי כפל ,שנאמר:
ר (המוצא אבידה).
אמ ָ
(שמ' מש' כב,ח) עַ ל־כָּ ל־אב ָ ֹ֗דהָא ֶשׁרָי ַ
1.25

בבלי בבא קמא קי,ב כלל ופרט וכלל בכ"ד מתנות כהונה

[בבא קמא קי,ב]  ...רב זעירא בעי הכי :אפילו אם תימצי לומר מקבלי מתנה הוו ,הא לא איבעיא לן ,דההיא מתנה אמר רחמנא דניתיב
להו ,אלא כי קמבעיא לן  -כגון שנפלו לו עשר בהמות בגזל הגר ,מחייבי לאפרושי מינייהו מעשר או לא? יורשין הוו ,דאמר מר :קנו
בתפיסת הבית  -חייבין ,או דלמא מקבלי מתנות הוו ,ותנן :הלוקח והניתן לו במתנה  -פטור ממעשר בהמה ,מאי? ת"ש :עשרים
וארבע מתנות כהונה ניתנו לאהרן ולבניו ,וכולן ניתנו בכלל ופרט וכלל וברית מלח ,כל המקיימן  -כאילו מקיים כלל ופרט וכלל
וברית מלח ,כל העובר עליהם  -כאילו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח;
'ָאל־אַ הרן ָ֒ ָ
במדבר קרח יח,ח :וַיְ ַדבָּ֣רָה֘ ֶ ָֽ
ק־עֹולםָ :
ָ ָֽ
ֶ֖יךָלחָ
ְ
ֵ֛הָוּל ָבנֶ
ְ
יםָל ָמ ְשׁ ָח
ְ
תּ
לָלךָנְ ַת ֹ֧
ָֽי־י ְשׂ ָרא ְ
ָ֣יָבנ ְ֠
ל־ק ְדשׁ ְ
ָ
ֶ֑יָלכָ
תָתּרוּמ ָת ְ
יָל ָ֔ךָ אֶ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖ר ְ
וַאניָהנּ ָ֣הָנ ַָת ָָֽ֣תּ ְ
ן־האֶ֑שָׁ ָ
שׁיםָמ ָ
ֵ֥הָלךֵ֛ ָמ ֵ֥קּ ֶדשָׁהַ ֳקּ ָד ֶ֖
ְ
במדבר קרח יח,טֶ :זָֽה־י ְהיֶ
וּאָוּלבָ נֶיָֽ ךָ :
ְ
ָה
יםָלךֵ֛ ֶ֖
ְ
שׁ
שָׁק ָד ֵ֥
יָק ֶד ָ ָֽ
ָ֣יבוָּל ָ֣
ָ֔
םָוּלכָָ ל־אשָׁ ָמםָא ֶשָׁ֣רָיָשׁ
ְ
את
ל־חטָּ ֹ֗ ָ
ַ
םָוּלכָ
ְ
ָםָלכָ ל־ָמנְ ָח ֵ֞ ָת
ל־ק ְר ָבּנ ְ ָֽ
כָּ ְ֠ ָ
ה ֒'ָ ָ
לָ
לָ ַ ָֽ
שׁרָי ֵָ֥רימוָּ ְבָָֽני־י ְשׂ ָרא ָ֘
רוּמתָ ַה ֳקּ ָד ֹ֗שׁיםָא ֶ֨ ֶ
במדבר קרח יח,יט :כָָּ֣ל׀ָ ְתּ ָ֣
וּלז ְַרעךֵָָ֥א ָ ָֽתְּךָ :
ואָל ְפנ ָ֣יָהָָ֔'ָ ְלךֶָָ֖ ְ
עֹולֵ֥םָה ָ
מלַ חָ ָ
ת ָ֩ ֶֶָ֨
ק־עֹול ֶ֑םָ ְבּרי ָ
ָ
וּל ָבנֶ ֹ֧יךָ ְול ְבנ ֶתֵ֛יךָא ְתּךֶָָ֖ ְל ָח
ךָ ְ
נ ַָת ָָֽ֣תּיָ ְל ָֹ֗

[רש"י מסכת בבא קמא קי,ב]

ֵ֛הָוּל ָבנֶ ֶ֖יךָכלל ,
ְ
יםָל ָמ ְשׁ ָח
ְ
תּ
ך – קדמא נְ ַת ֹ֧
ָֽי־י ְשׂ ָראל – מונח תרסא ְל ָ
ָ֣יָבנ ְ֠
ל־ק ְדשׁ ְ
ָ
בכלל ופרט וכלל – (במ' קרח יח,ח) ְלכָ
רוּמתָהַ קֳּ ָד ֹ֗שׁים
שׁיםָמן־הָ אֶ֑שָׁפרט כל מתנה בפני עצמה ו(במ' קרח יח,יט)כָָּ֣ל׀ָ ְתּ ָ֣
שָׁהקֳּ ָד ֶ֖
ַ
ֵ֥הָלךֵָָ֛מ ֵ֥קּ ֶד
ְ
(במ' קרח יח,ט) ֶז ָֽה־י ְהיֶ
ואָוגו' בסוף הפרשה.
עֹולֵ֥םָה ָ
ת ָ֩ ֶ֨ ֶמלַ חָ ָ
חזר וכלל והדר כתיב (במ' קרח יח,יט) ְבּרי ָ
כל המקיימן כאילו קיים  -כל התורה כולה שניתנה לדרוש בכלל ופרט וכלל וכאילו קיים כל הקרבנות שניתנה בהן ברית מלח.
ֵ֛הָוּל ָבנֶ ֶ֖יךָכלל ,
ְ
יםָל ָמ ְשׁ ָח
ְ
תּ
ך – קדמא נְ ַת ֹ֧
ָֽי־י ְשׂ ָראל – מונח תרסא ְל ָ
ָ֣יָבנ ְ֠
ל־ק ְדשׁ ְ
ָ
(במ' קרח יח,ח) ְלכָ
הערה תרסא תמיד מלווה בקדמא .תבנית הטעמים מונח תרסא קדמא ,מונח תרסא כעין פרט מקדים ואחריו קדמא ללא אזלא עשויה
ֵ֛הָוּל ָבנֶ ֶ֖יך.
ְ
יםָל ָמ ְשׁ ָח
ְ
תּ
ללמד על כעין כלל הצריך לפרט להרחבתו וזה כנראה נְ ַת ֹ֧
ן־האֶ֑שָׁוגו'
שׁיםָמ ָ
ֵ֥הָלךֵ֛ ָמ ֵ֥קּ ֶדשָׁהַ ֳקּ ָד ֶ֖
ְ
בחלק הפרט של הכלל ופרט וכלל זה כל פסוק (במ' קרח יח,ט) ֶז ָֽה־י ְהיֶ
אתם – גרשיים (שהם אזלא מלרעי) רביע ,בתוך הפרטים מלמד על
ל־חטָּ ֹ֗ ָ
ַ
םָוּלכָ
ְ
ל־ק ְר ָבּנָם –תלשא ְ ָֽלכָָל־ָמנְ ָח ֵ֞ ָת
בחלקו השני כָּ ְ֠ ָ
יוצא מן הכלל הבא ללמד על הכלל או על עצמו
ה' – מרכא פשטא מונח זקף-קטן .כלל סוגר בעל תבנית
ואָל ְפנ ָ֣יָ ָָ֔
עֹולֵ֥םָה ָ
ָ
ת ֩ – תרסא ֶ֨ ֶמלַ ח – קדמא
וחזר וכלל (במ' קרח יח,יט) ְבּרי ָ
ט עמים מיוחדת ,שנראית כמו כלל הצריך לפרט .וללא מלת כל וללא טעם טפחא ,לפי הטעמים כאורה הכלל הסוגר עשוי להיות ב(-במ'
וּלז ְַרעךֵָָ֥א ָ ָֽתְּך:
קרח יח,יט) ְלךֶָָ֖ ְ

1.26

בבלי בבא קמא קיז,א כלל ופרט וכלל וְכחשׁ בּעמ ֜יתוֹ בְּפק ִָ֗דוֹן וגו'

ויקרא ה
(כא) ַ֚נפשׁ כּי ת ֱח ֵָ֔טא וּ ָמעלָ ה מעל בּה' וְכחשׁ בּעמ ֜יתוֹ בְּפק ִָ֗דוֹן אוֹ־בתְ ָ֤שׂוּמת י ָד אוֹ ְבג ֵָ֔זל אוֹ עָשׁק את־עמיתוֹ:
ָָאדם לחטא בָהנָּה:
ל־ַאחת מכּל אשׁר־יעשׂה ה ָ
ִ֗
ל־שׁקר ע
(כב) אוֹ־מָצָ א אב ָדה וְכחשׁ ָבּּה וְנשְׁבּע ע ָ
שׁק ַ֚אוֹ את־הפק ֵָ֔דוֹן אשׁר ָהפְקד אתּוֹ אוֹ את־ הָאב ָדה אשׁר מָצָ א:
(כג) ְו ָהי ָ֘ה כּי־יח ֱָטא ְו ָאשׁ ֒ם וְהשׁיב את־הגְּז ָ֜לה אשׁר ָגּ ִָ֗זל ָ֤אוֹ את־ הָעשׁק אשׁר ָע ֵ֔ ָ
שׁ ָמתוֹ:
אשׁוֹ וחמשׁ ָתיו יסף עָלָ יו לאשׁר הוּא לוֹ יתְּ ננּוּ בְּיוֹם א ְ
(כד) ְ֠אוֹ מ ֵּ֞כּל אשׁר־ישָּׁבע ָעלָיו֘ לשּׁק ֒ר וְשׁלָּ֤ם אתוֹ בְּר ֵ֔
[בבלי בבא קמא קיז עם הערות עורכי מתיבתא בסוגריים] גמרא ת"ר הגוזל שדה מחבירו ( ...וי' ה,כא  -כד) רבי אליעזר דרש (בכל התורה)
רבויי ומיעוטי (לכן בפרשת הנשבע לשקר והשבת גזילה) (וי' ה,כ) וְכחשׁ בּעמ ֜יתוֹ (כיחש בכל דבר) רבוי (והנאמר אח"כ) בְּפק ִָ֗דוֹן (שהכחיש
בפקדון שהופקד אצלו) מיעט (והנאמר ב(-וי' ה,כד) ְ֠אוֹ מ ֵּ֞כּל אשׁר־ישָּׁבע ָעלָיו֘ לשּׁק ֒ר חזר וריבה (כל דבר שהכחיש הרי זה ) ריבה ומיעט
וריבה ,ריבה הכל (ראה רש"י בבלי קידושין כא ב ד"ה רבויי) ומאי רבי ,רבי כל מילי (ריבה הכל כולל קרקעות לענין שבועה והשבת גזילה )
ומאי מיעט? מיעט שטרות (שאין שבועה עליהם ואין חיוב השבת גזילתם .לכך לרבי אליעזר קרקע נגזלת ויש חיוב השבה ולכן אם שטפה הנהר
חייב להעמיד לו קרקע אחרת)
ורבנן דרשי כללי ופרטי (בכל התורה) (וי' ה,כ) וְכחשׁ (משמעו) כלל (שהכחיש בכל דבר) בְּפק ִָ֗דוֹן ( (משמעו) פרט (הכחיש בפקדון (טט  -טעם
רביע כנראה גם שאר הפרטים שאחריו?)) (וי' ה,כד) ְ֠אוֹ מ ֵּ֞כּל (אשר ישבע עליו לשקר) חזר וכלל .כלל ופרט וכלל ,אי אתה דן (לרבות
מהכלל) אלא כעין הפרט ,מה הפרט (פק ִָ֗דוֹן) דבר המיטלטל וגופו ממון ,יצאו קרקעות שאין מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו
לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון (שלושה אלו נתמעטו מפרשה זו שאין נשבעים עליהם ואין דיני השבת גזילה
חלים עליהם ,נמצא שלפי דרשת חכמים קרקע אינה נגזלת אין עליה חיוב השבה לכן אם שטפה נהר ,אין הגזלן חייב להעמיד לנגזל שדה אחרת,
אלא אומר הרי שלך לפניך).
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 1.27בבלי בבא מציעא נז,ב – תשלומי כפל שלוש פעמים קדמא ואזלא .שמות משפטים כב,ו,ח,ט [ו] כּי־יתּ ֩ן אישׁ אל־ר ֜עהוּ ...
[ח]על־כָּל־דְ בר־פשׁע [ ...ט] כּי־יתּ ֩ן אישׁ אל־ר ֜עהוּ
לּםָשְָׁנָ ַָֽ֛יםָ :
ֵ֥אָהגַּנָּ ֶ֖בָיְ שַׁ ֵָ֥
רָוגנַּ ֶ֖בָמבָּ֣יתָהָ אֶ֑ישָׁאם־י ָמּצ ַ
ףָאֹו־כליםָל ְשׁ ָ֔מ ְ
הוָּכּ ֶס ָֽ
ֶ
ָ֩אישָׁאֶ ל־ר ַ֜ע
שמות משפטים כב,וָֽ :כּי־יתּן ֶ֨
שמות משפטים כב,ח:

ָבאָ
ֱֹלהיםָי ֶ֖
דָהא ָ֔
י־הוּאָ ֶזָ֔הָעַָ ַ֚ ָ ָֽ
אמרָכּ ָ֣
ל־שׂהָעַ ל־שַׂ ְל ַ֜ ָמהָעַ ל־כָּ ל־ָאב ָ ֹ֗דהָא ֶשׁרָי ַ
ֶ֨ ֶ
ל־חמֹורָעַ
ל־שֹׁורָעַ ְ֠
ֶ֡
ר־פּשַׁ עָעַ
ֶ֡ ֶ
ל־דּ ַב
ַעָֽל־כָּ ְ
םָלרעָֽהוָּ:ס ָ
ֵ֥םָשׁנַ ֶַ֖֛י ְ
ֱֹלהיםָיְ שַׁ לּ ְ
יהֶ֑םָא ֶשׁרָי ְַרשׁיעןָא ָ֔
ר־שׁנ ֶ
ְ
ְדּבַ

שמות משפטים כב,ט:

ל־בּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מרָוּמֵ֛תָאֹו־נ ְשׁ ַבֵּ֥רָאֹו־נ ְשׁ ָבֶּ֖הָאֵ֥יןָר ֶ ָֽאהָ :
ְ
ֵ֛הָוכָ
ֹורָאֹו־שׂ ְ
ֶ
ָ֩אישָׁאֶ ל־ר ַ֜עהוָּח ֶ֨מֹורָאֹו־שֵׁ֥
ָֽכּי־יתּן ֶ֨

ל־שֹׁורָ
ֶ֡
ר־פּשַׁ ע  -כלל .עַ
ֶ֡ ֶ
ל־דּ ַב
[בבלי בבא מציעא נז,ב] אין בהן תשלומי כפל (וכו') .מנהני מילי?  -דתנו רבנן( :שמ' מש' כב,ח) ַעָֽל־כָּ ְ
ר  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה
ל־שׂהָעַ ל־שַׂ ְל ַ֜ ָמהָ -פרט ,עַ ל־כָּ ל־ָאב ָ ֹ֗דהָא ֶשׁרָיאמַ ָ
ֶ֨ ֶ
ל־חמֹורָעַ
עַ ְ֠

הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון  -אף כל דבר המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו
לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין  -אין גופן ממון .הקדשות ,אמר קרא (שמ' מש' כב,ח) רעָֽהוּ  -רעהו ולא הקדש .ולא
תשלומי ארבעה וחמשה (וכו') .מאי טעמא? תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ,ולא תשלומי שלשה וארבעה .שומר חנם אינו
ףָאֹו־כליםָ -פרטְ ( ,וגנַּ ֶ֖בָמבָּ֣יתָהָ אֶ֑ישׁ)
ָ֩אישָׁאֶ ל־ר ַ֜עהוָּ  -כללֶ ,כּ ֶס ָֽ
נשבע (וכו') .מנהני מילי?  -דתנו רבנן( - :שמ' מש' כב,ו)ָ ָֽכּי־יתּן ֶ֨
(מסורת הש"ס[ :ל ְשׁ ָ֔מר])  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט :מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון,
אף כל דבר המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין
אין גופן ממון .הקדשות ,אמר קרא רעהו  -רעהו ולא של הקדש .נושא שכר אינו משלם (וכו') .מנהני מילי?  -דתנו רבנן( :שמ' מש'
ל־בּה ָ ֶ֖מהָל ְשׁ ֶ֑מרָ -חזר וכלל .כלל ופרט וכלל אי אתה דן
ְ
ֹורָאֹו־שֵׂ֛הָ -פרטְ ,וכָ
ֶ
כב,ט) ָֽכּי־יתָּן ָ֩ ֶ֨אישָׁאֶ ל־ר ַ֜עהוָּ -כלל - - ,ח ֶ֨מֹורָאֹו־שֵׁ֥
אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין,
יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון .הקדשות ,אמר קרא (שמ' מש' כב,ט) ר ַ֜עהוָּ -רעהו
ולא של הקדש.
1.28

בבלי שבועות ד,ב ופדיו מבן חדש

(וי' ה,ב)

ֶ֖תָשׁ ֶָ֣רץָטָ מֶ֑אָ ָ
וָֹבּנ ְב ַל ֶ
הָא ְ
ָ֣הָטמ ָָ֔א ֕
ָבּה ָמ ְ
ַ֚וָֹבּנ ְבלַָת ְ
ָ֝הָטמ ָֹ֗אהָא ְ
תָח ָיּ ְ
ל ַ
ָ֩בנ ְב ֶ֨ ַ
ָבּכָ לָ -דּ ָבָ֣רָטָ מא ָ֒אוֹ ְ
ויקרא ה,בָ֣ :אוָֹ ֹ֗ ֶנפֶ שָׁא ֶשָׁ֣רָתּגַּע֘ ְ
שׁם׃ָָ ָ
ֶ֖אָואָ ָֽ
נּוָּו ֵ֥הוּאָטָ מ ְ
וְ נ ְֶע ַל ָ֣םָמ ָ֔ ֶמּ ְ
שׁם׃ ָ
עָואָ ָֽ
ָד ְ
נּוָּו ֵ֥הוּאָי ַ ֶ֖
ֶ֖אָבֶּ֑הָּוְ נ ְֶע ַל ָ֣םָמ ָ֔ ֶמּ ְ
םָלכלָט ְמאָ ָ֔תוָֹא ֶשֵׁ֥רָי ְט ָמ ָ
ָבּט ְמ ַאָ֣תָאָ ָ ָ֔ד ְ
ויקרא ה,גָ֣ :אוָֹכיָיגַּע ְ
הָהוּא׃ ָ
ר ָֽ
לָה ֶ֑קּ ֶדשָׁעֶ ְשׂ ֵ֥ריםָגּ ָ ֶ֖
יםָבּ ֶשׁ ֶָ֣ק ַ
ְ
ל
תָשׁ ָק ֶ֖
ְ
ָכּ ֵֶ֛סףָחמֵ֥שֶׁ
הָבּ ֶ֨ ֶע ְר ְכּ ָ֔ך ֶ
ח ֶדשָׁתּ ְפ ֶ ָ֔דּ ְ
וּפדוּיָוָמ ֶבּןָָ֣ -
במדבר קרח יח,טזְ :

שמות משפטים כא,ו:

תָאוָֹאֶ לַ -ה ְמּזוּ ָזֶ֑הָ ָ
ֶ֖
יםָוהגּישׁוָֹאֶ לַ -ה ֶ ָ֔דּלֶ
ֱֹלה ְ
וְ הגּישׁוָֹאדנָיוָאֶ לָ -הָ֣א ָ֔
לם׃ָסָָ ָ
וָֹלע ָָָֽ
ָבּ ַמּ ְר ָ֔צעַ ָוַע ָב ֶ֖ד ְ
וְ ָר ֶ֨ ַצעָאדנָ יוָאֶ ת-אָ זְ נוֹ ַ
כּן׃ ָ
ָתּעשֶׂ הָֽ -
ֶ֑םָו ַאֵ֥ףָלַ א ָמ ְתךֶ֖ ַ
דָעוֹל ְ
ָ
ָע ֶָ֣ב
ֵ֥הָלךֶ֖ ֶ
ְ
תָוהָ יָ
ָוּב ֶ ָ֔דּלֶ ְ
הָבאָ זְ נוֹ ַ
ָת ָתּ ְ
 .2דברים ראה טו,יזְ :ולָ ַק ְח ָתָָּ֣אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַ ְָונ ַ

[בבלי שבועות ד,ב] ונעלם  -מכלל דידע ,והוא ידע  -הרי כאן שתי ידיעות ,אם כן מה ת"ל (וי' ה,ב) ְונ ְֶע ַל ָ֣םָ(וי' ה,ג) ְונ ְֶע ַל ָ֣ם? לחייב על
העלם טומאה ועל העלם מקדש .אשכחן בידיעות דאית ליה טעמיה דנפשיה ,שבועות דלית ליה טעמיה דנפשיה מנלן? סברא הוא,
(לישנא אחרינא :אשכחן בידיעות דסבר לה כר' ישמעאל ,בשבועות דסבר לה כר"ע מנלן? סברא הוא) ,ר"ע מאי טעמא קא מחייב
לשעבר? דדריש ריבויי ומיעוטי ,רבי נמי דריש ריבויי ומיעוטי; דתניא ,רבי אומר :בכל פודין בכור אדם חוץ מן השטרות ,ורבנן
וּפדוּיָוָמבֶּ ן-
אמרי :בכל פודין בכור אדם חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות .מאי טעמא דרבי? דריש ריבויי ומיעוטי( :במ' קרח יח,טז) ְ
תָשׁ ָק ֶ֖לים  -מיעט ,תפדה  -חזר וריבה ,ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל ,מאי ריבה?
ְ
ָכּ ֵֶ֛סףָחמֵ֥שֶׁ
בּ ֶ֨ ֶע ְר ְכּ ָ֔ך ֶ
ָ֣ח ֶדשָׁ -ריבה( ,במ' קרח יח,טז) ְָ
ָכֵּ֛סֶ ףָ
וּפדוּיָוָמ ֶבּןָ֣ -ח ֶדשׁ  -כלל( ,במ' קרח יח,טז) ְבּ ֶ֨ ֶע ְר ְכּ ָ֔ך ֶ
כל מילי ,ומאי מיעט? מיעט שטרות .ורבנן דרשי כללי ופרטי( :במ' קרח יח,טז) ְ
לים  -פרט ,תפדה  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון,
תָשׁ ָק ֶָ֖
ְ
חמֵ֥שֶׁ
אף כל דבר המטלטל וגופו ממון ,יצאו קרקעות  -שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים ,שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות  -אע"פ שמטלטלין
אין גופן ממון .א"ל רבינא לאמימר :רבי דריש ריבויי ומיעוטי? והא רבי כללי ופרטי דריש! דתניא( :דב' ראה טו,יז) הַָמַּ ְר ֹ֗צעַ ָ -אין לי
תּ ,כל דבר שנלקח ביד ,דברי ר' יוסי בר'
אלא מרצע ,מנין לרבות הסול והסירה ,המחט והמקדח והמכתב? ת"ל( :דב' ראה טו,יז) ְולָ ַק ְח ָ ָ֣
יהודה; רבי אומר( :דב' ראה טו,יז) הַָ ַמּ ְר ֹ֗צעַָ  -מה מרצע מיוחד של מתכת ,אף כל של מתכת; ואמרינן :במאי קא מיפלגי? רבי דריש
כללי ופרטי (אפשר כי קדמא במלת (שמ' מש' כא,וז) ְו ָר ֶ֨ ַצע מרמז על קדימות ריצוע בכלי מתכת קשה וחד ממעט כאב לנרצע ,על פני כלים מצמחים
שעלולים להכאיב לנרצע בגלל ריצוע ארוך זמן)  ,ורבי יוסי בר' יהודה דריש
[פרשנים לתלמוד בבלי שבועות ד,ב]

רש"י
דדריש ריבויי ומיעוטי  -מדרשא דריבויי ומיעוטי נפקא ליה בפ"ג (לקמן /שבועות /כו) שלא היה דורש את התורה במשמעות כללות
ופרטות אלא במשמעות רבויין ומיעוטין וגבי שבועות הכי דריש נפש כי תשבע ריבה כל השבועות להרע או להיטיב מיעט את הריבוי
ולימד שאינו חייב אלא על הדומה למיעוט שיהא להבא כמותו ולא דדריש ליה במשמעות כלל ופרט דנימא להרע או להיטיב פירושו
של כלל הוא ואין לך להביא בו אלא הוא לבדו הרעה והטבה ולא שאר דברים ואפילו להבא שאינו הרעה והטבה שכל הדורש התורה
כלל ופרט אית ליה אין בכלל אלא מה שבפרט וכי הדר אתי כללא אחרינא בתר פרטא כי הכא דכתיב בתריה לכל אשר יבטא וגו' די
לך אם תוסיף על הפרט בכלל אחרון דברים שאין בהן הרעה והטבה ויהיו כעין הפרט בלהבא ולא לשעבר שאינו דומה לפרט כלל
דלהכי אהני כלל קמא למעוטי והיינו דאומר כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט כלומר דן אתה להוסיף על הפרט ע"י כלל
האחרון אבל אי אתה דן להוסיף עליו אלא הדומה לו אבל הדורש בריבה ומיעט אין הפרט פירושו של כלל אלא ממעטו במקצת
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

כלומר לא את הכל ריבה בריבוי הראשון אלא זה וכיוצא בו בלא ריבוי בתרא משתמע ליה זה וכיוצא בו הלכך כי אתא ריבוי אחרינא
בתריה לרבות בא ואפי' שלא כעין הפרט ולא מיעט המיעוט אלא דבר אחד הראוי להוציא מן הכלל הזה יותר מן הכל ור"ע הכי דריש
בפ"ג להאי כי תשבע ואינו ממעט מן המיעוט אלא נשבע לבטל את המצוה פרט הוא לשון פירוש לפיכך כלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט מיעוט אינו פירוש אלא ממעט את משמעות הכלל במקצת ומשייר את כל הדומה למיעוט כך מפורש בסנהדרין בפרק נגמר
הדין (דף מו) גבי והומת ותלית דריבה ומיעוט לחודיה מביא כל כעין הפרט בלא רבויא בתריה ורבי נמי דריש ריבוי ומיעוט כלומר
שמעי' ליה בעלמא שדורש את התורה במשמעות ריבוי ומיעוט ולא במשמעות כלל ופרט.
חוץ מן השטרות  -היה חייב לו אדם בשטר ה' סלעים ונתן זה אותו שטר לכהן בפדיון בנו אינו פדוי אבל בשאר כל דברים פודין ורבנן
פליגי עליה במתני' במסכת בכורות דתנן אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות.
ופדויו  -בכל דבר משמע.
תפדה חזר וכלל  -ואע"פ דתפדה ופדויו גבי הדדי כתיבי והדר כתיב בערכך כסף איכא תנאי דסבירא להו בשתי כללות הסמוכין זה
לזה והפרט אחריהם הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל.
שהוקשו לקרקעות  -והתנחלתם אותם וגו' (ויקרא כה).
אין גופן ממון  -הנייר אינו שוה כלום ואינו עומד אלא לראיה שבו.
מיעט שטרות  -שהן ראויין למעט יותר מן הכל שאינן ממון.
הסול  -חתיכת עץ חדודה.
הסירה  -קוץ.
המכתב  -חרט שקורין גריפא.
דריש כלל ופרט  -ולקחת כלל מרצע פרט ונתת באזנו כל דבר הנתון חזר וכלל מה הפרט מפורש של מתכת וכו'.
1.29

שבועות ופשעים

פרשנים לתלמוד בבלי שבועות ד ב
תוספות
ר"ע דמחייב לשעבר משום דדריש ריבויי ומיעוטי  -וא"ת דבפ"ק דב"מ (דף ד :ושם) גבי סלעין דינרין קאמר ר"ע דאין נשבעין על
כפירת שעבוד קרקעות וא"כ דריש כללי ופרטי דלמאן דדריש ריבויי ומיעוטי לא ממעטי' אלא שטרות כדמוכח בסמוך ולספרים
דגרסי התם רבי יעקב ניחא וי"ל דאפי' מאן דדריש ריבויי ומיעוטי כי איכא תרי מיעוטי מוקמת חד למעוטי קרקעות וחד למעוטי
שטרות כדמשמע בפ' מרובה (ב"ק דף סג .ושם) ור"ע אית ליה נמי שום מיעוט אחרינא גבי שבועות למעוטי קרקעות וי"מ דההיא
דהזהב (ב"מ דף נז :ושם) דממעט קרקע משבועה מקרא דכי יתן איש מכלל ופרט וכלל אינה עיקר דרשה אלא מקרא דממעטי' כפל
מעל כל דבר פשע ממעטינן נמי שבועה והתם איכא טובא מיעוטי למעט שטרות וקרקעות וקרא דכי יתן איש אתא לדרשא אחריתי כי
יתן איש (לקמן מב ).עד שיתן כשהוא איש כסף כלים (ב) כלים (שם לט ):מה כלים שנים כו' ועי"ל דאפי' מאן דדריש ריבויי ומיעוטי
מיעט וריבה ומיעט לא דריש אלא דרש ליה בפרט וכלל ופרט כדמשמע פ' ג' מינים (נזיר דף לה .ושם) ומ"ל דר"ע ידרוש גבי שבועות
בפרט וכלל ופרט דכה"ג דריש גמ' בב"מ (דף נז ):כי יתן איש אל רעהו חמור וגו' בכלל ופרט וכלל ובפ' ג' מינים (נזיר דף לה ).מאן
דדריש ריבה ומיעט דריש ליה בפרט וכלל ופרט.
בכל פודין בכור אדם  -הא דפליגי בפ"ק דקדושין (דף כט ).גבי הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר בנו קודמו
ומפרש כגון דאיכא חמש בני חורין וחמש משועבדים לרבי יהודה מלוה הכתובה בתורה כמלוה הכתובה בשטר דמיא ואזיל כהן
וטריף הנך משועבדים לאו דמפריק בקרקעות אלא ימכרם ויתן דמים לכהן.
יצאו שטרות  -הא דמשמע הכא דשייך בשטרות מכר מדאיצטריך למעוטי שטרות מפורש במקום אחר (כתובות פה :קדושין מח.
ובשאר דוכתי).
דתניא מרצע  -הוי מצי לאיתויי מההיא דהקומץ רבה (מנחות דף כח ):גבי מנורה של עץ ושל אבר ושל גיסטרון רבי פוסל ור' יוסי בר'
יהודה מכשיר.
הסול והסירה והמקדח  -זו ואין צ"ל זו קתני דהמקדח ומחט ומכתב ה"ל למיתני ברישא דמודה בהו רבי שהן של מתכת.
לרבות כל דבר הנלקח ביד  -לאו דוקא דהא ממעט סם.
פרשנים לתלמוד בבלי מסכת שבועות דף ד עמוד ב
חתם סופר
גמ' שבועות דלית ליה טעמא דנפשיה מנלן .יש להקשות מדוע לא הקשה מיד דע"כ ר' כר' ישמעאל ס"ל דהרי דרש כללי ופרטי
בברייתא דמרצע .ונלפע"ד ליישב לפמ"ש הפר"ח ביו"ד סימן פ"ד אהרמב"ם שפסק כר"ע בשבועות ואנן קיי"ל כמאן דדרש כללי
ופרטי וכה"ג הקשו תוס' לקמן כ"ה ע"א ד"ה רב כו' עוד דקדק הפר"ח שם ופי' כאן מה דאמר הש"ס לקמן כ"ו ע"א ר"ע ששימש
נחום איש גם זו שהיה דורש כל התורה בריבויי ומיעוטי איהו נמי דרש מה צורך לכל זה הל"ל בקיצור ר"ע דרש ריבויי ומיעוטי:
ונלפע"ד בשים טעם במאי פליגי תנא דבי ר' ישמעאל ודאמרי במערבא בשני כללים הסמוכים כבר כתבתי מזה בחידושי למסכת חולין
ס"פ אלו טריפות דאמרי במערבא ס"ל כתנא דבי רב דאית ליה בכל התורה כללא בתרא דוקא והשתא שפיר מצינן למימר הטל פרט
ביניהם והא דסמכינהו רחמנא להנהי כללי משום דלהוי הכא כללא קמא דוקא דלא כדרך שארי כללי ופרטי משא"כ תנא דבי ר"י
לטעמיה דאית ליה בכל מקום כללי קמא דוקא א"כ מאי שנא הנהו כללי דסמכינהו רחמנא ע"כ לרבויי ומיעוטי .ויש לישב בזה קו'
תוספות לקמן ד"ה דתנא דבי ר"י וכו' דלהכי לא חשבינהו בהדי מדות שהתורה נדרשת בהן משום שכל הנהו מדות מקובלות מפי
משה מסיני ולהכי לא חשיב יתוריה אכין וגמין ומוקדם ומאוחר וכדומה משום שהמציאוהו חכמים וה"נ הך דרבוי ומיעוט בשני
כללים הסמוכים כנ"ל:
והנה למ"ד כללא בתרא דוקא לא בעי אלא הדומה לפרט בצד א' .ועי' בחולין ס"ה ע"ב תוס' ד"ה וכי תימא וכו' ואם כן לפ"ז לא הוי
צריך למימר דר"ע ס"ל ריבוי ומיעוטא אלא דכ"ע כללי ופרטי דרש אלא ר"י לטעמיה דכללי קמא דוקא ובעינן דומה בשני צדדים
והיינו איתא בלאו והן ואיתא בלהבא .ור"ע ס"ל כללא בתרא דוקא ולא בעינן אלא חד צד והיינו איתא בלאו והן לאפוקי נשבע לקיים
המצוה אבל להבא לא בעינן .עי' כל זה לקמן פ"ג ותבין .וצ"ל אה"נ הוי מצי למימר הכי אלא קושטא קאמר שהרי היה תלמידו של
נחום איש גם זו שהיה דורש ריבויי ומיעוטי ומתורץ דקדוק הנ"ל לכן קאמר ר"ע שימש נחום איש גם זו דאל"ה לא היה מההכרח
לומר דדרש ריבויי ומיעוטי .ומיושב נמי קו' תוס' כ"ה ע"א דלקמן דרב מצי שפיר סבר כר"ע אע"ג דדריש כללי ופרטי מ"מ ס"ל כתנא
דבי רב דאיתא ליה כללי בתרא דוקא עי' בחולין .וממילא מתורץ נמי הרמב"ם לפי מה דקיי"ל כללי בתרא דוקא .והשתא מתורץ נמי
מה שהתחלנו דלא הוי מצי הש"ס להקשות מברייתא דמרצע דיש לומר דס"ל כללא בתרא דוקא ושפיר ס"ל כר"ע אבל השתא
דאמרינן דס"ל לר' שני כללים סמוכים דרשינן בריבוי ומיעוט אם כן ע"כ ס"ל כללא קמא דוקא דאי כללא בתרא דוקא היה לנו לומר
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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דהטל פרט וכו' והא דסמכינהו רחמנא דלהוי הכא כללא קמא דוקא אלא ע"כ בכל מקום אית ליה כללא קמא דוקא א"כ ע"כ קשי'
שבועות ודו"ק:
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לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

33/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 1.30בבלי שבועות ה,א (וי' שמ' יא,ט) את-זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל אשׁר בּ ָמּים כּל אשׁר-ל ֩וֹ סְנפיר וְקשְׂקשׂת
ראה חולין סו  -סז
1.31

בבלי שבועות כז,א –( -וי' קד' כ,ט) כּי-אישׁ ִ֗אישׁ אשׁר י ְקלּל אתָ-אביו וְאת-אמּוֹ ,רבויי ומיעוטי

[בבלי שבועות כז,א] והאי או מיבעי ליה לחלק! לחלק לא צריך קרא .הניחא לר' יונתן ,אלא לר' יאשיה מאי איכא למימר? דתניא( :וי'
ביוָ
יוָואֶ ת-א ֶ֖מּוָֹ -אין לי אלא אביו ואמו; אביו ולא אמו ,אמו ולא אביו מנין? ת"ל( :וי' קד' כ,ט) אָ ָֹ֧
ב ְ
שׁרָיְ ַקלֹּ֧לָאֶ ת-אָ ֵ֛
קד' כ,ט) ֹ֗אישָׁא ֶ֨ ֶ
וְ א ֵ֛מּוָֹקלֶּ֖לָ -אביו קלל ,אמו קלל ,דברי ר' יאשי'; ר' יונתן אומר :משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו,
[בבלי שבועות כז,ב] עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו! אפי' תימא ר' יאשיה ,וסבר לה כר"ע דדריש רבויי ומיעוטי (ואייתר ליה או לחלק),

אי אמרת בשלמא בדבר הרשות כתיב ,ממעט דבר מצוה ,אלא אי אמרת בדבר מצוה כתיב ,ממאי קא ממעט?
שׁר – קדמא( ,ב) בתפקיד כלל הצריך לפרט ,ואז אולי יעבוד כרבוי הצריך למיעוט
א ֶֶָ֨

(וי' קד' כ,ט) אָ ֹ֧ביוָוְ אמֵּ֛ וָֹקלֶּ֖ל – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חלה אותה הלכה .בדרך זאת כר' יאשיה אביו קלל לעצמו,
אמו קלל לעצמה חייב .עד כאן גם ר' יונתן מסכים לר' יאשיה.
(וי' קד' כ,ט) אָ ֹ֧ביוָוְ אמֵּ֛ וָֹקלֶּ֖ל – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים לנושא ומצטרפים וזה כעין רמז לנאמר ב[-בבלי שבועות כז,ב] עד שיפרוט לך
הכתוב יחדיו! וזה כ -ר' יונתן אומר :משמע שניהם כאחד

[רש"י בבלי שבועות כז,ב] ומשני  -ר' יאשיה דלא מייתר ליה או נפקא ליה דקראי לאו במצוה איירי דסבר לה כר"ע דדריש רבויי
ומיעוטי כו' מאי מיעט אין לך דבר הראוי למעט כנשבע לבטל את המצוה ואם זה חייב כ"ש כל שאר שבועות אלא ודאי ביטול מצוה
אימעוט וקיום מצוה ממעיט מדליתיה בלאו והן.
1.32

בבלי שבועות לז,א – נשבע לעשות מצוה (וי' ה,כא) וְכחשׁ בּעמיתוֹ  -כללי ופרטי או רבויי ומיעוטי

וֹןָאוֹ-ב ְתשׂוּמֶ תָ
וָֹבּפ ָקּ ֹ֗ד ָֽ
ית ְ
שָׁבּעמ ָ֝
ח ַ
לָבּהֶָ֑'ָ ְוכ ֶָ֨
ַ
ֵ֥הָמֶ֖עַ
אָוּמע ָל ַ
ָ
ֱט
ָ֣יָתח ָ֔ ָ
אמר׃ָ[כא]ָ ֶנ ַ֚פֶ שָׁכּ ֶ
ֵ֥רָה'ָאֶ ל-מ ֶשֵׁ֥הָלּ ָֽ
ויקרא ה,כ :פ [כ]ָוַיְ ַדבּ ֶָ֖
יתוֹ׃
ָ֔לָאוָֹעָ ַשֵׁ֥קָאֶ ת-עמ ָֽ
וָֹבגָז ֶ֖
ָא ְ
יָד ָ֣
יתוֹ׃ ָ
ָ֔לָאוָֹעָ ַשֵׁ֥קָאֶ ת-עמ ָֽ
וָֹבגָז ֶ֖
ָא ְ
וּמתָיָד ָ֣
וֹןָאוֹ-ב ְתשׂ ֶ
וָֹבּפ ָקּ ֹ֗ד ָֽ
ית ְ
שָׁבּעמ ָ֝
ה'ָ ְוכ ֶ֨ח ַ
לָבּ ֶָ֑
ַ
ֵ֥הָמֶ֖עַ
אָוּמע ָל ַ
ָ
ֱט
ָ֣יָתח ָ֔ ָ
ויקרא ה,כאֶ :נ ַ֚פֶ שָׁכּ ֶ
וָֹבגָזָ֔לָ
וֹןָאוֹ-ב ְתשׂוּמֶ תָיָדָאָ֣ ְ
וָֹבּפ ָקּ ֹ֗ד ָֽ
ית ְ
שָׁבּעמ ָ֝
ה'ָ ְוכ ֶ֨ח ַ
לָבּ ֶָ֑
ַ
ֵ֥הָמֶ֖עַ
אָוּמע ָל ַ
ָ
ֱט
ָ֣יָתח ָ֔ ָ
אמר׃ָ[כא]ָ ֶנ ַ֚פֶ שָׁכּ ֶ
ֵ֥רָה'ָאֶ ל-מָ ֶשֵׁ֥הָלּ ָֽ
ֶָ֖
פ [כ]ָוַיְ ַדבּ
הנָּה׃ָ[כג]ָ
טאָבָ ָֽ
דםָלַָח ֵ֥
ֵ֥הָהאָ ָ ֶ֖
ָ
כּלָאשֶׁ ר-יַע ֶשׂ
ֶ֖הָּונ ְשׁ ַבָּ֣עָעַ לָ -שׁ ֶֶ֑קרָעַ ל-אַ ֹ֗ ַחתָמ ֵ֛
שָׁבּ ְ
ֵ֛הָו ֵ֥כ ֶח ָ
יתוֹ׃ָ[כב]ָ ָֽאוָֹ -מ ָצֹ֧אָאב ָד ְ
אֶ֖ וָֹעָ ַשֵׁ֥קָאֶ ת-עמ ָֽ
שׁקָאַ֚וָֹאֶ תַ -הפּ ָקּ ָ֔דוֹןָא ֶשֵׁ֥רָהָ ְפ ַ ֶ֖קדָא ֶ֑תּוָֹאֵ֥ וָֹאֶ ת-
להָא ֶשָׁ֣רָ ָגּ ָזֹ֗לָאוָֹאֶ תָ -ה ֶ֨עשֶׁ קָא ֶשָׁ֣רָעָ ָ֔ ָ
ָ֣אָואָ שׁם ְָ֒וה ֶ֨שׁיבָאֶ תַ -הגְּ ז ָ֝ ָ
ָכּיֶ -יח ֱָט ְ
וְ הָ יָה֘ ָֽ
שׁרָהֵ֥ וּאָלֵ֛ וָֹי ְתּנֶ ֶ֖נּוָּ
תיוָיסָ֣ףָעָ ָל ֶ֑יוָלַ א ֶ֨ ֶ
אשׁוָֹוַחמשׁ ָ ֶ֖
ָבּר ָ֔
לּ םָאתוֹ ְ
ֵ֥רָמ ָ ָֽצא׃ָ[כד]ָ ְ֠אוָֹמ ֵ֞כּלָאשֶׁ ר-ישָּׁ ַבָ֣עָעָ לָ יוָ֘לַ שֶּׁ ֶקר ְָ֒ושׁ ַָ
דהָא ֶשׁ ָ
הָ אב ָ ֶ֖
ְבּיֵ֥וֹםָאַ ְשׁ ָמ ָֽתוֹ׃ ָ
[בבלי שבועות לז,ב] דתנן :הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר  -חייב להעמיד לו שדה ,דברי רבי אליעזר ,וחכ"א :אומר לו הרי שלך
לפניך; ואמרינן :במאי קמיפלגי? רבי אליעזר דריש רבויי ומיעוטי ,ורבנן דרשי כללי ופרטי; רבי אליעזר דריש רבויי ומיעוטי( :וי'
ָד  -מיעט( ,וי' ה,כא) ְ֠אוָֹמ ֵ֞כּלָאשֶׁ ר-ישָּׁ ַבָ֣ע  -חזר וריבה ,ריבה ומיעט וריבה -
וּמתָי ָ
וֹןָאוֹ-ב ְתשׂ ֶ
יתוָֹ -ריבהְ ,בּפ ָקּ ֹ֗ד ָֽ
שָׁבּעמ ָ֝
ה,כא) ְוכ ֶ֨ח ַ
יתוָֹ -כללְ ,בּפקָּ ֹ֗דוֹןָ
שָׁבּעמ ָ֝
ריבה הכל ,מאי ריבה? ריבה כל מילי ,ומאי מיעט? מיעט שטרות; ורבנן דרשי כללי ופרטי( :וי' ה,כא) ְוכ ֶ֨ח ַ
וָֹבגָזָ֔לָ -פרט[ ,כד]ָ ְ֠אוָֹמ ֵ֞כּלָאשֶׁ ר-ישָּׁ ַבָ֣עָעָ לָ יוָ֘ -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה
ָא ְ
וּמתָיָד ָ֣
ָֽאוֹ-ב ְתשׂ ֶ
הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון ,יצאו קרקעות  -שאין מטלטל ,יצאו עבדים  -שהוקשו
לקרקעות ,יצאו שטרות  -שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון; מאן דמחייב  -כרבי אליעזר ,ומאן דפטר  -כרבנן! אמר ליה :לא,
מאן דמחייב  -כרבי אליעזר ,ומאן דפטר  -אמר לך :בהא אפילו רבי אליעזר מודה ,דרחמנא אמר מכל ולא הכל.

ְהוּמת
 1.33בבלי סנהדרין מה – מו [משנה סנה' פ"ו,מ"ד] .כל הנסקלין נתלין או המגדף והעע"ז – (דב' תצא כא,כב – כג) ו ָ
וְתָ ליתָ  ...לא־תָ לין נ ְבל ָ֜תוֹ .כלל ופרט בלבד
דברים תצא כא:

ל־עץָ :
ָֽ
יתָא ֶ֖תֹוָעַ
ל ָ
ֶ֑תָו ָת ֵ֥
הוּמ ְ
ט־מוֶתָ ְו ָ
ָ ֶ֖
ָ֣הָב ֹ֗אישָׁח ְֵ֛טאָמ ְשׁפַּ
ְ
[כב]ָ ְו ָֽכי־י ְהיֶ
יםָתּלֶ֑ וּיָ ָ
ָ
ֱֹלה
וּאָכּי־ק ְל ַלֵ֥תָא ֶ֖
ָֽ
ָֹ֣וםָה ָ֔ה
ַ
ָבּיּ
י־קבֹורָתּ ְק ְבּ ֶרנּוּ ַ
ץָכּ ָ
ל־ה ֹ֗ע ָֽ
ָ
א־ת ֶ֨ליןָנ ְבלָ ַ֜תֹוָעַ
ָ
[כג]ָ ל
להָ:ס ָ
ןָלךֶ֖ ָנַח ָ ָֽ
ת ְ
ֱֹלהיךָנ ֵ֥
אָתטַ מּאָאֶ ת־ָאַ ְד ָמ ְָ֣ת ָ֔ךָאשֶׁ רָהָ֣ 'ָא ָ֔ ֶ
וְ ל ְ
א־ת ֶ֨ליןָנ ְבלָ ַ֜תֹו – קדמא ואזלא מרמז כי בסביבתו עשוי להיות לימוד בכלל ופרט או ברבוי ומיעוט .אבל האם זה
ָ
(דב' תצא כא,כג) ל
יתָ– כלל (טט :אתנח מרכא דרשה המחברת מלה בטעם עוצר
ל ָ
ֶ֑תָו ָת ֵ֥
הוּמ ְ
הנידון בגמרא [בבלי סנהדרין מה – מו] (דב' תצא כא,כב) ְו ָ

למלה בטעם מחבר),
(דב' תצא כא,כג) ָֽכּי־ק ְל ַלֵ֥תָ -פרט,
[בבלי סנהדרין מה,ב] [משנה סנה' פ"ו,מ"ד] .כל הנסקלין נתלין ,דברי רבי אליעזר ,וחכמים אומרים :אינו נתלה אלא המגדף והעובד
עבודה זרה .האיש תולין אותו פניו כלפי העם ,והאשה פניה כלפי העץ ,דברי רבי אליעזר .וחכמים אומרים :האיש נתלה ואין האשה
נתלית .אמר להם רבי אליעזר :והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון!  -אמרו לו :שמונים נשים תלה (טט :הוראת שעה) ,ואין דנין
שנים ביום אחד.
ֱֹלהיםָתָּ לֶ֑ וּיָמה
יתָ -יכול כל המומתין נתלין ,תלמוד לומר (דב' תצא כא,כג) ָֽכּי־קָ ְל ַלֵ֥תָא ֶ֖
ל ָ
ֶ֑תָו ָת ֵ֥
הוּמ ְ
גמרא .תנו רבנן( :דב' תצא כא,כב) ְו ָ
מקלל  -זה שבסקילה ,אף כל שבסקילה ,דברי רבי אליעזר - .וחכמים אומרים :מה מקלל  -זה שכפר בעיקר ,אף כל  -שכפר בעיקר.
במאי קא מיפלגי? רבנן דרשי כללי ופרטי ,רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי.
יתָ -כלל( ,דב' תצא כא,כג) ָֽכּי־ק ְל ַלֵ֥תָ -פרט ,אי הוו מקרבי להדדי (טט :אם הפרט היה
ל ָ
ֶ֑תָו ָת ֵ֥
רבנן דרשי כללי ופרטי( :דב' תצא כא,כב) וְ הוּ ָמ ְ
קרוב לכלל) אמרינן :אין בכלל אלא מה שבפרט ,הני  -אין ,מידי אחרינא – לא (טט :והיינו נשארים רק עם המקלל).
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

[בבלי סנהדרין מו,א] השתא דמרחקי מהדדי (טט :ריחוק הפרט מהכלל)  -אהני (טט :מועיל) לרבויי עבודה זרה דדמי ליה בכל מילי (טט:
מרבים העע"ז הדומה למקלל כי כופר בעיקר).
יתָ -רבוי( ,דב' תצא כא,כג) ָֽכּי־ק ְל ַלֵ֥תָ -מיעוט .אי הוו מקרבי להדדי
ל ָ
ֶ֑תָו ָת ֵ֥
הוּמ ְ
ורבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי( :דב' תצא כא,כב) ְו ָ
(טט :אם המיעוט (מה שאמור להישאר) היה קרוב לרבוי)  -לא הוו מרבינן אלא עבודה זרה דדמי לה בכל מילי (טט :מרבים העע"ז הדומה למקלל
כי כופר בעיקר) ,השתא דמרחקי מהדדי (טט :המיעוט האמור להישאר רחוק מהרבוי) -אהני (טט :מועיל) לרבויי שאר הנסקלין.

[רש"י מסכת סנהדרין מה,ב]
מה מקלל (טט( :וי' אמר כד,יד,כג) ו ְָרגְמוּ אתוֹ  ...ויּוֹציאוּ את־המְק ִ֗לּל אל־מחוּץ למּח ֵ֔נה ויּ ְרגְּמוּ אתוֹ
יתָא ֶ֖תֹו .כתובים אלו
ל ָ
ית אף כל שבסקילה נתלה( .טט :אפשר שיש כעין הקש או ג"ש בין ו ְָרגְמוּ אתוֹ או ויּ ְרגְּמוּ אתוֹ ובין ְו ָת ֵ֥
ל ָָ
כא,כב) ְו ָת ֵ֥

ָאבן) בסקילה  -ונתלה ,דכתיב ביה (דב' תצא

מוטעמים מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצה העשויה להתרחב ,לרבנן מרחיב בפרט אחד ,לרבי אליעזר מרחיב לכל הנסקלים )

אף כל שכפר בעיקר  -אין לך לרבות אלא העובד עבודה זרה.
דרשי כללי ופרטי  -דורשין את התורה בכלל ופרט ,כל מקום שסתם (טט :שעשעו כללי) ואחר כך פירש דורשין את האחרון בפרט.
ור' אליעזר דורשו במיעוט  -ויש חילוק בין זה לזה ,פרט היינו פירוש הכלל ,ואין בכלל אלא מה שבפרט ,ואפילו הדומה לפרט אין
מתרבה מן הכלל (טט :שבראש ,אלא ממה שכתוב בו) ,אבל הדורשו במיעוט לא עקר את הכלל ממקומו אלא מיעוטי במקצת ,שמתחילה
היה משמע כל דבר  -ובא המיעוט ומיעט משמעו ,שלא תאמר הכל במשמע  -אלא כגון זה הכתוב אחריו והדומין לו (טט :ואחרי
שהתרחק מרבה מעבר לדומה לו).
[רש"י מסכת סנהדרין מו,א]

אהני לרבויי עבודה זרה (טט :רבנן)  -הך הרחקה שהרחיקם זה מזה למימרא דאין דנין אותו בכלל ופרט (טט :היסודי שאין לך בכלל אלא
מה שיש בפרט)  -אהני (טט :הריחוק מועיל) לרבויי עבודה זרה ,הואיל ודמיא לפרטא בכל מילי ,שכופר בעיקר כמותו.
(דב' תצא כא,כג) ָֽכּי־ק ְל ַלֵ֥ת – (טט :לרבי אליעזר) מיעט את הרבוי ולימדך שלא תרבה בו את הכל אלא זה ,והדומה לו ,וכי דרשינן הכי
היכא דמיקרבן להדדי ,אבל היכא דרחקן זה מזה  -אהני (טט :מועיל) דלא תמעטיה בהאי מיעוטא כשאר מיעוטין (טט :כרבוי ומיעוט
היסודי הממעט את הכל פרט למה שדומה לגמרי למיעוט ,כגון להשאיר עע"ז הדומה לגמרי למיעוט  -המקלל) אלא מידי דלא דמי ליה במידי (טט:
אלא כעת ממעטים מה שלא דומה בכלל למיעוט) ,כגון שאר מיתות בית דין ,אבל שאר נסקלין דדמו ליה מיהת (טט :מכל מקום) ,דבסקילה
כמותן - ,לא תמעט מיניה (טט :זה מאמר ר' אליעזר לתלות את כל הנסקלים),

ומהכא תיפשוט לך בכל דוכתא דאיכא כלל ופרט וכלל  -דמאן דדריש ליה בכללי ופרטי אינו מרבה אלא כעין הפרט ,ומאן דדריש
ליה בריבוי ומיעוט אמרינן ריבה הכל ולא מיעט אלא דבר אחד משום טעמא דפרישית לעיל הוא ,דפרט  -לשון פירוש ,הלכך כלל
ופרט וכלל אי אתה דן להביא על ידי הכלל האחרון אלא כעין הפרט ,שאילמלא לא בא כלל האחרון הייתי אומר :הפרט הוא פירושו
של כלל ,ואין בכלל אלא מה שבפרט  -ואפילו הדומה לו לא תלמוד ממנו ,אלא סתם (טט :הכלל הראשון) ואחר כך פירש ובא ללמדך -
שאין בסתם אלא הפירוש (טט :זה הפרט) ,הלכך כי אתא כללא בתרא אהני לרבויי כעין הפרט ותו לא (טט :ואחרים לא),
ומאן דדריש ליה בריבויי ומיעוטי אמר לך :המיעוט אינו פירושו של סתם (טט :הרבוי) ,אלא מיעט ריבויא שלא יהא הכל במשמע ,ואי
נמי לא אתא כללא בתרא (טט :הרבוי הסוגר) הייתי שומע מן המיעוט כל הדומין למיעוט - ,שלא בא המיעוט למעט אלא מאי דלא דמי
ליה ,הלכך כי חזר וריבה  -ריבה הכל ולא מתמעט מן המיעוט אלא דבר אחד שלא תראה בו שום רמז דומה לפרט.
ראה פירוט פסוקים עם קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.
1.34

שׁלָמים ל ֵ֔ה'
בבלי זבחים ד,ב (במ' נשא ו,יז) וְאת־ה ָ֜איל יעשׂה זָ֤בח ְ

ָל ָ֔ה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא זקף-קטן.
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
ְ
שׂהָ ֶזבַ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָָ
מבוא( :במ' נשא ו,יז) ְואֶ
ָל ָ֔ה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא תבנית טעמים המופיעה כ 12-פעם בתורה וכמעט
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
בכולם נמצאה דרך לימוד ,המרמזת על פתיחת ענין (א פשר 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 ).
חָשׁלָ מיםָהוא כלל שאינו מלא ולכן לא דנים אותו בכלל ופרט .ואילו רבינא
שׂהָ ֶז ַב ְ
ב[-בבלי זבחים ד,ב] מסביר רבא ש(-במ' נשא ו,יז) יַע ֶֶָ֨
ָל ָ֔ה' שזהו כלל ופרט וכלל והגמרא לא מקשה על כך .שני האמוראים לא מביאים המלים (במ'
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
לומד מ(-במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
ת־ה ַַ֜איל – שבגלל טעם מקף הם כעין יחידה אחת וטעמה אזלא-גרש.
ָ
נשא ו,יז) ְואֶ
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 שלפניו 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.
הָלחַ ָטּ ֶ֑אתָ ָ
ימ ְ
ֵ֛הָּתּמ ָ ֶ֖
ֹ֧תָבּתְ -שׁנ ָָת ְ
שׂהָאַ ַח ַ
הָוכַ ְב ֶ֨ ָ
ל ְ
ָלע ָ֔ ָ
וָֹתמיםָאֶ ָחד ְ
ָ֩בּןְ -שׁנ ֶָ֨ת ָ
(במ' נשא ו,יד) ְוה ְק ָ֣ריבָאֶ תָ -ק ְר ָבּנָ֣וָֹלַָ ֶ֡ה'ָכֶּ ֶבשׂ ֶ
ֵ֥דָתּ ֶ֖מיםָל ְשׁלָ ָֽמים׃ָָָ
ְו ַ ָֽאיל-אֶ ָח ָ
ֹוָואֶ ת־ָנ ְס ָֽכֹּו:
ָהכּ ָ֔הןָאֶ ת־מנְ ָח ֶ֖ת ְ
ָ֣לָה ַמּצֶּ֑ ֹותָָָָָָָָ ְועָ שָׂ ה ַ
ֶ֖לָס ַ
'ָע ַ
ָל ָ֔ה ַ
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
חָה ְשּׁלָ ָֽמים:
ַ
יםָוּל ֶז ֶַ֖ב
ְ
לּוּא
למּ ָ֔
ֶ֖אתָולָ אָ ָשֶׁ֑םָָָָָָ ְו ֶ֨ ַ
ְ
ל ַח ָטּ
הָו ַ ָֽ
הָלעלָ הָלַ מּנְ ָ֔ ָח ְ
תֹּור ָ ָֽ
ָ֣אתָה ָ ֹ֗
ַ
(וי' צו ז,לז) ז
ָבּ ָֽפיךָ:ס ָ
ֱֹלהיךָנְ ָד ָָ֔בהָא ֶשֵׁ֥רָדּ ַבּ ְֶ֖ר ָתּ ְ
שׁרָנ ַ ַָ֜ד ְרתָּ ָלַ ה'ָא ֶ
ֶ֑יתָָָָָָכַָּ א ֶ֨ ֶ
רָועָ שׂ ָ
תיךָתּ ְשׁ ָ֣מ ְ
ֵ֥אָשׂפָ ֶ ֶ֖
מֹוצ ְ
ָ
(דב' תצא כג,כד)

[בבלי זבחים ד,ב]  ...אשכחן (בלימוד עד כאן ,מצאנו מכתובים אחרים כי מחשבת שנוי בעלים פוסלת בעבודות) זביחה וזריקה (של כל הקרבנות),
קבלה מנלן (מה מקור שמחשבת שנוי בעלים בקבלת דם פוסלת הקרבן)? וכי תימא לילף (תאמר שנלמד) מ(עבודות) זביחה וזריקה( ,יש להקשות
כי יש להן מיוחדות) מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבין עליה (אם עשאן) בחוץ (מחוץ לעזרת בית המקדש)! אלא אמר רב אשי :אתיא
חָשׁלָ מיםָשתהא עשייתו לשם
ְ
שׂהָ ֶזבַ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(לומדים) מאיל נזיר (במידת לימוד בנין אב (=מה מצינו))  ,דכתיב( :במ' נשא ו,יז) ְואֶ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

חדָתָּ ֶ֖מיםָל ְשׁלָ ָֽמים)(ולכן (במ' נשא ו,יז)
שלמים ,ואם אינו ענין לשינוי קודש( ,כי שנוי קודש) דנפקא ליה מהתם (מ(-במ' נשא ו,יד) וְ ַ ָֽאיל-אֶ ָ ֵ֥

ְ ...שׁלָ מיםָ יתר ולכן) ,תנהו (למד ל) ענין לשינוי בעלים.
ָל ָ֔ה' – זקף-קטן מלמד על שני לימודים,
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
ים– אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא ,ואין ענינו לכאן.
חָשׁלָ מ ָ
שׂהָ ֶז ַב ְ
לימוד אחד הוא (במ' נשא ו,יז) ְואֶ ת־הָ ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
לימוד אחד מתבנית הטעמים מה פך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב .הכתוב יתר בנושא איסור שנוי קודש
בשלמי נזיר ,ותבנית מהפך פשטא עשויה לרמז להוציא מפשט שנוי משלמים ולהעביר לאיסור שנוי בעלים תחילה בנזיר ואח"כ מרחיב
לאסור שנוי בעלים בכל הקרבנות .לימוד אחד מתבנית הטעמים מהפ ך פשטא מלמד ,שגם בקבלת דם הקרבן מחשבת שנוי בעלים
פוסלתאת הקרבן .וזאת הסיבה העיקרית להבאת כתוב זה בגמרא.
שׂהָ
אמר ליה (הציע) רב אחא בר אבא לרבא ,אימא( :אולי נאמר שבמקום ללמוד במידה "בנין אב = מה מצינו" נלמד בכלל ופרט) (במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
– כלל (הכוונה לכלל ארבע העבודות בדם הקרבן)( ,במ' נשא ו,יז) ֶז ַבחָ– פרט (עבודת השחיטה) ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ,זביחה
אין ,מידי אחרינא לא (כי אין כלל סוגר להרחבת הנלמד ,ואין מקור שבעבודת קבלת הדם מחשבת שנוי בעלים פוסלת הקרבן)! (תשובת רבא) אי
כתיב (כדי ללמוד בכלל ופרט ,הכלל חייב להיות מורכב מנושא ונשוא וכך היה צריך להיות כתוב) יעשה שלמים (נושא ונשוא והוא כלל) זבח (פרט)
ים ,הוה ליה כלל שאינו מלא וכל כלל שאינו
שׂהָ ֶזבַ חָ(זה פרט)ָ ְשׁלָ מ ָ
כדקאמרת (אז היה כהצעתך) ,השתא (עכשיו) דכתיב (במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ

מלא אין דנין אותו בכלל ופרט.
(המשך [בבלי זבחים ד,ב]) רבינא אמר :לעולם דנין (בכלל ופרט וכלל כי)( ,במ' נשא ו,יז) ַ ָֽל ָ֔ה'  -חזר וכלל .אמר ליה רב אחא מדיפתי
שׂה ) ותו לא ,כללא בתרא כל (במ' נשא
לרבינא :והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא ,כללא קמא מרבה עשיות (טט( :במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ

ו,יז)ָ ַ ָֽל ָ֔ה',

ים – קדמא מהפך פשטא בתפקיד כתוב המלמד על חבירו
חָשׁלָ מ ָ
שׂהָ ֶז ַב ְ
רבינא אומר שיש כאן נושא ונשוא .תבנית הטעמים של יַע ֶ֨ ֶ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶשׂהָותקבל כלל פותח (קמא) .הנושא הוא
ָ
שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו ,היינו הצמד אותם ביחד (במ' נשא ו,יז) ְואֶ
ת־ה ַַ֜איל והנשוא הוא יַע ֶ֨ ֶשׂה ולכן יש כאן כלל קמא ,המשך אותו בפרט והכתוב (במ' נשא ו,יז) ַ ָֽל ָ֔ה'ָ  -חזר וכלל.
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
טט :הסבר ע"פ תבניות טעמים ,ברוב המוחלט של הכלל ופרט שבתורה שבעל-פה ,שעסקנו בהם ,מצאנו את תבנית הטעמים קדמא
ואזלא צמ ודים בסדר הזה ,ושיערנו שזה מרמז לדרך לימוד של סדר שהוא תנאי הכרחי (אך לא מספיק) ללימוד בכלל ופרט בכתוב
כאשר הכלל קמא הוא המלים המוטעמות בקדמא ואזלא או בסביבתם .יש מעט כלל ופרט שבהם הלימוד בכלל ופרט אינו מלווה בשני
הטעמים ,אלא באחד מהם או בכלל ללא נוכחותם) .אפשר שטעם קדמא ללא אזלא אחריו מלמד על כלל הצריך לפרט.
כאן טעם אזלא מקדים לטעם קדמא וזה משמש ללימוד שאיננו דנים בו כאן.

(שאלת רב אחא הכלל בתרא רחב מאד וכולל) ואפילו שפיכת שיריים והקטרת אימורין! הא תנא דבי רבי ישמעאל :בכללי ופרטי דריש כי
האי גוונא ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש עבודה (זבח = שחיטה) ובעינן לשמן (ומצריכים שתהיה לשם
בעלים) ,אף כל עבודה ובעינן לשמן( .שואלת הגמרא) אי מה הפרט מפורש עבודה (זבח = שחיטה) וחייבין עליה בחוץ ,אף כל עבודה
וחייבין עליה בחוץ (אז נגביל ההרחבה רק לעבודות שחייבין על עשייתן בחוץ) ,שחיטה וזריקה אין ,קבלה והולכה לא! אי נמי (תגובה עם כך),
מה הפרט מפורש (זבח) דבר הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות ,אף כל הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות (נגביל מחשבת שנוי
לעבודות דומות) ,שחיטה וקבלה אין ,זריקה לא (התקבלה תוצאה סותרת לגבי זריקה שהייתה מוסכמת קודם)! איכא למימר הכי ,ואיכא למימר
הכי ,שקולין הן ויבאו שניהן( .מהלך (א)) :הגמרא מסכמת נקבל שני המסלולים (א) שחיטה וזריקה (ב) שחיטה וקבלה( .א) ומרבים למחשבת שנוי
בעלים פוסלת לעבודות קבלה וזריקה ואף שלמד זריקה ממקור אחר.

(מהלך (ב)) לישנא אחרינא :וחדא חדא תיקו במילתא( .מהלך (ג) עבודת קבלה נכללה ע"י בכלל ופרט וכלל ו )-איבעית אימא :זריקה מדרב
אשי נפקא (מפרש רש"י (וי' א,ד) וְנ ְרצָ ה לוֹ לְכפר עָלָ יו :שנוי מחשבת בעלים בזריקה נלמד מעולה ( ְוסָמְך י ֵָ֔דוֹ על ראשׁ הָעלָ ה וְנ ְרצָ ה לוֹ לְכפר עָלָ יו.):
(השאר כבר הרחבה מנזיר לכלל שלמים)

אשכחן איל נזיר ,שאר שלמים מנלן? וכי תימא נילף מאיל נזיר ,מה לאיל נזיר שכן יש עמהן דמים אחרים! א"כ ,נכתוב שלמי ,מאי
ים? לרבות כל שלמים .אשכחן שלמים ,שאר כל קדשים מנלן? וכי תימא נילף משלמים ,מה לשלמים שכן טעונין
(במ' נשא ו,יז) ְשׁלָ מ ָ
יםָוּל ֶז ֶ֖בַ חָ
ְ
לּוּא
למּ ָ֔
ֶ֑םָו ֶ֨ ַ
ֶ֖אתָולָ אָ ָשׁ ְ
ְ
ל ַח ָטּ
הָו ַ ָֽ
הָלעלָ הָלַ מּנְ ָ֔ ָח ְ
תֹּור ָ ָֽ
ָ֣אתָה ָ ֹ֗
ַ
סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק! אלא אמר קרא (וי' צו ז,לז) ז
הַ ְשּׁלָ ָֽמים :היקישן הכתוב לשלמים ,מה שלמים בין שינוי קודש בין שינוי בעלים בעינן לשמה ,אף כל בין שינוי קודש בין שינוי
תיךָתּ ְשׁ ָ֣מרָוְ עָ שֶׂ֑יתָָָָָָָ
ֵ֥אָשׂפָ ֶ ֶ֖
מֹוצ ְ
ָ
בעלים בעינן לשמה .אימא :היכא דשחיט להו שלא לשמה ליפסלו! אמר קרא( :דב' תצא כג,כד)
מֹוצֵ֥אָ
ָ
תָּוגו' ,האי נדבה? נדר הוא! [אלא] ,אם כמה שנדרת עשית יהא נדר ,ואם לאו יהא נדבה .ואיצטריך (דב' תצא כג,כד)
שׁרָנ ַ ַָ֜ד ְר ָ
כַּ א ֶ֨ ֶ
תֹּורה ,דאי כתב רחמנא מוצא( ,הוה אמינא) [בבלי זבחים ה,א] לא ידע במאי ,כתב רחמנא (וי' צו
ָ ֹ֗
תיךָואיצטריך (וי' צו ז,לז) זָ֣אתָהַ
ְשׂפָ ֶ ֶ֖
ֵ֥אָשׂפָ ֶ ֶ֖תיך.
מֹוצ ְ
ָ
תֹּורה ,הוה אמינא ליפסלו ,כתב רחמנא (דב' תצא כג,כד)
תָה ָ ֹ֗
תֹּורה ,ואי כתב רחמנא (וי' צו ז,לז) זָ֣א ַ
ָ֣אתָה ָ ֹ֗
ַ
ז,לז) ז
1.35

בבלי מנחות כח,ב וגם בבלי עבודה זרה מג א מנורת עץ או מתכת

בבלי מנחות כח,ב
תני (שנה) רב פפא בריה דרב חנין קמיה דרב יוסף :מנורה היתה באה מן העשת מן הזהב (גוש אחד שלם של זהב שמכה בו בקורנס עד
שנעשית מנורה) ,עשאה של כסף  -כשרה ,של בעץ (בדיל או תערובת בדיל ועופרת) ושל אבר (עופרת) ושל גיסטרון (רשב"ם :תערובת מתכות)
 רבי פוסל ,ור' יוסי ברבי יהודה מכשיר ,של עץ ושל עצם ושל זכוכית  -דברי הכל פסולה .א"ל (רב יוסף לרב פפא) :מאי דעתך (כיצדתבאר דעת ר' יוסי בר' יהודה המכשיר מנורה מכל מתכת ופוסל מנורה שאינה ממתכת)? א"ל :בין מר (רבי) ובין מר (רבי יוסי בר' יהודה) כללי
רתָז ָָהָ֣בָטָ הֶ֑ וֹר להכשיר גם מנורה שלא מזהב) ,מיהו מר (רבי יוסי בר"י) סבר(( :שמ' תר' כה,לא)ָ
ָמנ ַ ֶ֖
שׂיתָ ְ
ופרטי דרשי (בכתוב (שמ' תר' כה,לא)ָוְ עָ ֵ֥
וְ עָ ֵ֥שׂיתָָ כלל דמשמע ְמנ ַ ֶ֖רת מכל דבר ,ז ָָהָ֣בָטָ הֶ֑ וֹר פרט רק זהב) מה הפרט מפורש של מתכת (שבה אפשר לקים מ ְקשֵָׁ֞ ה שע"י הקשה בגוש אחד שלם
רת כלל ,ז ָָהָ֣בָטָ הֶ֑ וֹר פרט ,מ ְקשֵָׁ֞ ה תּעָ ֶשׂהָ
שׂיתָָ ְמנָ ַ ֶ֖
ה) ,אף כל של מתכת (חזר וכלל מנורה מכל מתכת) ,ומר (רבי) סבר ((שמ' תר' כה,לא)ָוְ עָ ֵ֥
נוֹר ָ
תּעָ ֶשׂהָהַ ְמּ ָ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ה חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט) :מה הפרט מפורש (ז ָָהָ֣בָשהוא) דבר חשוב ,אף כל דבר חשוב (כמו כסף אז
נוֹר ָ
הַ ְמּ ָ
המנורה כשרה ,אבל ממתכת אחרת שאינה חשובה ,פסולה .וכל שכן מנורה שאינה עשויה ממתכת  -פסולה).
אמר ליה (רב יוסף לרב פפא) :סמי דידך מקמי דידי (הסר משנתך מפני משנתי ,שלפיה לכולי עלמא לא נחלקו שמנורה מכל מתכת כשרה ,ונחלקו רק
במנורה העשויה מעץ) ,דתניא :כלי שרת שעשאן של עץ  -רבי פוסל ,ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר .במאי קא מיפלגי? רבי דריש (הפסוק
(שמ' תר' כה,לא)ָוְ עָ ֵ֥שׂיתָ ְָמנ ַ ֶ֖רת וגו' ב) כללי ופרטי ,ורבי יוסי בר' יהודה דריש (הפסוק (שמ' תר' כה,לא)) ריבויי ומיעוטי .רבי דריש כללי

נוֹר ָה  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין
הָה ְמּ ָ
ַ
רת  -כלל ,ז ָָהָ֣בָטָ הֶ֑ וֹר  -פרט ,מ ְקשֵָׁ֞ ה תּעָ ֶשׂ
ָמנ ַ ֶ֖
שׂיתָ ְ
ופרטי( :שמ' תר' כה,לא)ָוְ עָ ֵ֥
הפרט ,מה הפרט מפורש של מתכת ,אף כל של מתכת.
נוֹר ָה  -חזר וריבה ,ריבה
ָמנ ַ ֶ֖רת  -ריבה ,ז ָָהָ֣בָטָ הֶ֑ וֹר  -מיעט ,מ ְקשֵָׁ֞ ה תּעָ ֶשׂהָהַ ְמּ ָ
שׂיתָ ְ
ר' יוסי בר' יהודה דריש ריבויי ומיעוטי :שמ' תר' כה,לא)ָוְ עָ ֵ֥
ומיעט וריבה  -ריבה הכל ,ומאי רבי? רבי כל מילי (מנורה העשויה מכל דבר גם שלא ממתכת) ,ומאי מיעט? מיעט (מנורה) של חרס( .רש"י:
של חרס  -שהוא פחות מכל הכלים ואינו ראוי אפילו למלך בשר ודם).
(אמר רב פפא לרב יוסף) אדרבה ,סמי דידך מקמי דידי ( הסר משנתך מפני משנתי ,לא נחלקו שמנורה של עץ פסולה ,אלא נחלקו במנורה העשויה
משאר מיני מתכות)!
(רב יוסף לרב פפא)לא ס"ד( ,לא תעלה על דעתך שלרבי יוסי בר"י מנורה עץ פסולה ,כי כ)דתניא :אין לו זהב מביא אף של כסף ,של נחשת ,של
ברזל ,ושל בדיל ,ושל עופרת; רבי יוסי ברבי יהודה מכשיר אף בשל עץ( .ובברייתא נוספת נאמר) ותניא אידך :לא יעשה אדם בית תבנית
היכל ,אכסדרה כנגד אולם ,חצר כנגד עזרה ,שלחן כנגד שלחן ,מנורה כנגד מנורה ,אבל עושה הוא של חמשה ושל ששה ושל שמנה,
ושל שבעה לא יעשה ואפילו משאר מיני מתכות (רש"י :שאינו זהב משום דדומה לשל מקדש שאף הוא כשר בשאר מיני מתכות ; ).ר' יוסי בר רבי יהודה
אומר :אף של עץ לא יעשה ,כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי (משמע שמנורה של עץ כשרה);
רש"י בבלי מנחות כח,ב מאי דעתך  -דקאמרת דרבי יוסי ברבי יהודה מכשיר בשל בעץ ופסל בשל עץ.
א"ל  -רב פפא לרב יוסף בין למר ובין למר רבי ורבי יוסי בר"י כללי ופרטי דרשי כדאמרינן לקמן ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט מקשה תיעשה מכל מקום חזר וכלל.
מה הפרט מפורש  -זהב [שהוא חשוב] אף כל דבר חשוב כגון כסף אבל אבר ובעץ לא .א"ל  -רב יוסף לרב פפא סמי דידך הסר משנתך שאתה שונה דר' יוסי פוסל בשל עץ
ורבי נמי מכשיר בשל אבר ובעץ .ועשית מנורת כלל  -דמשמע מכל דבר .של חרס  -שהוא פחות מכל הכלים ואינו ראוי אפילו למלך בשר ודם.
לא ס"ד  -דהוי דידך מתרצא דאמר ר' יוסי פוסל בשל עץ .אין לו זהב  -למנורה .תבנית היכל  -למדת אורך ורוחב וקומה שתהא דומה לו בשלשתן .אכסדרה  -אין לה
מחיצה רביעית וכן אולם .כנגד אולם  -שהיה רוחבו [עשרים וגובהו ארבעים] כדאמרינן בשמעתא קמייתא דעירובין (דף ב) .אבל עושה  -המנורה של חמשה או של ששה
קנים או של שמנה דאינו דומה למנורת מקדש ששם היה שבעה קנים .ושל שבעה קנים לא יעשה ואפילו של שאר מיני מתכות  -שאינו זהב משום דדומה לשל
מקדש שאף הוא כשר בשאר מיני מתכות .אף של עץ לא יעשה  -שהרי הוא כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי.
רתָז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָ ָ
ָמנ ַ ֶ֖
ית ְ
שׂ ָ
פָועָ ֵ֥
שמות תרומה כה,לאְ ָ:
מּנָּהָי ְהיָֽ וּ׃ ָ
ֶ֖יהָמ ֶ ֵ֥
ָוּפ ָר ֶח ָ
יה ְ
ר ָ
ֵ֛יהָכַּ ְפתּ ֶ ֵ֥
יע ָ
ָ֣הָּוקָ ָנָ֔הָּגְּ ב ֶ
נוֹרהָיְ ר ָכ ְ
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
ָ מ ְק ֵ֞ ָ
שׁה׃ ָ
ֶ֑יהָָָכַּ א ֶשֵׁ֛רָצוָּ ֵ֥הָיְָיָָ ֶָָ֖אֶ ת-מ ֶ ָֽ
הָהע ֱָלֶ֖הָנר ֶת ָָ
ֶ
נוֹר
ָ֣יָה ְמּ ָ ָ֔
ָפּנ ַ
במדבר בהעלותך ח,ג :וַיַּ עַ שָׂכּןָאַ ה ָ֔רןָאֶ ל-מוּל ְ
הָה ְמּנ ָרהָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָָהבָעַ ד-יְ ר ָכֵ֥הָּעַ ד-פּ ְר ָחֶ֖הָּמ ְק ָשָׁ֣הָהֶ֑ואָ ָ
ֶ֨הָמעשׂ ַ
במדבר בהעלתך ח,דְ ָ:ו ֶז ַ
שׁהָכֵּ֥ןָעָ ָשֶׂ֖הָאֶ תַ -ה ְמּנ ָ ָֽרה׃ָפ ָ
שׁרָהֶ ְר ָאהָיְָ ָָיָאֶ ת-מ ָ֔ ֶ
כַּ מַּ ְר ֶֹ֗אהָא ֶ֨ ֶ
ה מציג חיוב עשית מנורה מרכב מאד (בהקשה) כפ'רש"י בבלי ראש השנה כד,ב (שמ'
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
פשט הכתוב (שמ' תר' כה,לא) מ ְק ֵ֞ ָ

ה  -שלא יעשנה חליות ,ולא יעשה את קניה ואת נרותיה אברים אברים ,ואחר כך ידביקם כדרך
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
תר' כה,לא) מ ְק ֵ֞ ָ
הצורפים שקורין 'שולדיר' (בלעז) ,אלא כולה באה מחתיכה אחת ,וגו'

ה – גרשיים מהפך פשטא ,היא כעין יצא להקל( ,א) בבלי מנחות כח,א
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
אבל תבנית הטעמים של (שמ' תר' כה,לא) מ ְק ֵ֞ ָ
באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה וגו' ; (ב) בבלי מנחות כח,א שאם אינה זהב אינה באה ככר ,אינה באה גביעים
כפתורים ופרחים ,אינה באה מקשה

עיון בדרשת כלל ופרט וכלל או רבוי מיעוט ורבוי ב-בבלי מנחות כח,ב
בבלי מנחות כח,ב מביא דעת רבי של לימוד בכלל ופרט וכלל ואת דעת רבי יוסי בר ר' יהודה של לימוד ברבוי מיעוט ורבוי
ְנוֹרה חזר וכלל,
ָשׂה המּ ָ
מ ְק ֵּ֞ ָ
רבי דריש כללי ופרטי (בפסוק (שמ' תר' כה,לא)) ְועָשׂיתָ מְנרת כלל ,ז ָָהב טָהוֹר פרט,
שׁה תּע ָ֤
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת וגו'
נוֹרה  -חזר וריבה.
ָשׂה ה ְמּ ָ
ְועָשׂיתָ מְנרת ריבה ,ז ָָהב טָהוֹר  -מיעט ,מ ְק ֵּ֞ ָ
רבי יוסי בר ר' יהודה דריש רבויי ומיעוטי
שׁה תּע ָ֤
(דרך הלימוד במידה) ריבה מיעט וריבה  -ריבה הכל .מאי רבי  -רבי כל מילי ,מאי מיעט  -מיעט של חרס (רש"י :של חרס  -שהוא פחות מכל
הכלים ואינו ראוי אפילו למלך בשר ודם).
דרישה במידת כלל ופרט וכלל או רבוי מיעוט רבוי במקומות שונים בתורה שבע"פ מלווה בתבנית טעמים קדמא ואזלא או קדמא לבד או
אזלא לבד בכתוב שהוא הכלל הפותח או בסמוך אליו (הכוונה לפניו).
תבנית הטעמים בפסוק בפר' תרומה ,היא ללא הטעמים קדמא ו/או א זלא בקרבת הכתוב הנדרש ככלל פותח למידת כלל ופרט וכלל .בבלי
מנחות כח,ב דורש את הכתוב (שמ' תר' כה,לא) ְועָשׂי ָת מְנרת ככלל פותח (דמשמע ְועָשׂיתָ מְנרת מכל דבר) והכתוב אחריו יכול היה להיות
ה אלא שלכך היה יכול לכתוב מקשה תעשנה .אפשר כי יתור מלת
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
פרטים (טט – א) ז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָ(טט – ב)ָמ ְק ֵ֞ ָ
ה הוא כלל סוגר.
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
ה מביא למסקנה כי מ ְק ֵ֞ ָ
נוֹר ָ
הַ ְמּ ָ
ה מ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָָהב הם לא מבארים אותן אלא משלבים ביניהן את
הָה ְמּנ ָר ָ
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
כאשר ספרי וספרי זוטא מביאים את מלות (במ' בהע' ח,ד) ְו ֶז ַ
מלות (שמ' תר' כה,לא) ְועָשׂי ָת מְנרת ז ָָהב טָהוֹר ומבארים אותן .זאת אומרת ששני הפסוקים ענין אחד הם .לכן אפשר שכאשר נקביל את
התכנים ותבניות הטעמים נקבל דרך דרישה משותפת משניהם.
ה – קדמא מהפך פשטא ,לפי שנראה שפסוק זה לא מלמד על הקודם לו וגם הקודם לו אינו מלמד עליו,
הָה ְמּנ ָר ָ
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
(במ' בהע' ח,ד) ְו ֶז ַ
לכן התבנית קדמא מהפך פשטא אינה בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו או שהוא מלמד על הכתוב לפניו .לכן אפשר כי כתוב זה
הוא כעין כלל הצריך לפרט.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

(במ' בהע' ח,ד) ְו ֶזֶ֨ה – קדמא ,תנאי מקדים ,לימוד בסדר הקובע מי הכלל הפותח ,מי הפרט שהכלל צריך,
ה מקביל ל(-שמ' תר' כה,לא) ְועָשׂיתָ מְנרת כלל,
הָה ְמּנ ָר ָ
ַ
הכלל הפותח ַמעשׂ
והפרט שהכלל צריך הוא (במ' בהע' ח,ד) ז ָ֔ ָָהבָ– זקף-קטן ,כמו הפרט (שמ' תר' כה,לא) ז ָָהב טָהוֹר ע"פ רבי ב-בבלי מנחות כח,ב .
ְנוֹרה
ָשׂה המּ ָ
והכלל הסוגר הוא (במ' בהע' ח,ד) מ ְק ָשָׁ֣ה המקביל ל(-שמ' תר' כה,לא) מ ְק ֵּ֞ ָ
שׁה תּע ָ֤
למעשה התקבל ב(-במ' בהע' ח,ד) כלל ,כלל ופרט וזה מוכר כ-כלל ופרט וכלל ,ויש לו קשר לטעם קדמא.
ְנוֹרה) כלל סוגר
ָשׂה המּ ָ
ה = ְועָשׂי ָת מְנרת ) כלל( ,ז ָ֔ ָָהבָ=ָז ָָהב טָהוֹר) פרט (מ ְק ָשָׁ֣ה = מ ְק ֵּ֞ ָ
הָה ְמּנ ָר ָ
וְ ֶזֶ֨ה ( ַמעשׂ ַ
שׁה תּע ָ֤
=-=-=-=-
בבלי מנחות כח,א בתוך הוכחה שהשם מנורה משמעותו כלי בעל קנים הגמרא אומרת:

הָה ְמּנ ָרהָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָָהבָבאה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה וגו'
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
(במ' בהע' ח,ד) ְו ֶז ַ
מכאן שמנורה יכולה להיות מכל מתכת ,כלל או ריבה כל מתכת
נשתמש בידיעה זאת בשלב הבא
בבלי מנחות כח,ב
טט  -אפשר שדרשת רבי ב-בבלי מנחות כח,ב "מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת" נתמכת בכתוב

הָה ְמּנ ָרהָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָָהבָ .ב-בבלי מנחות כח,א כתוב זה משמש בדרשה באה זהב באה מקשה אינה באה זהב
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
(במ' בהע' ח,ד) ְו ֶז ַ
אינה באה מקשה וגו'

מכאן שמנורה יכולה להיות מכל מתכת ,כלל או ריבה כל מתכת
טט  -אפשר שהיות שבמדבר הפסוק הוא בתבנית טעמים כלל הצריך לפרט ,הכלל ופרטו משמשים כפרט וכלל בתראה של הקרא
בשמות אף שתבנית טעמיו אינה עם קדמא ו/או אזלא המאפינים כלל ופרט וכלל.
טעמי הקרא ב -שמות תרומה כה לא ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט מקשה תיעשה המנרה חזר וכלל
ועשית מנורת  -מרכא טפחא
זהב טהור  -מונח אתנח
מקשה תיעשה המנרה  -גרשיים מהפך פשטא,
ועשית מנורת  -מרכא טפחא בראש פסוק ,מתאים לשיטת רבי יוסי בר' יהודה ללימוד רבוי מיעוט רבוי ,שזהו הרבוי הראשון
זהב טהור  -מונח אתנח ,מיעוט המאפיין את המרכא טפחא שלפניו לומר שתיעשה המנורה מדבר בעל חשיבות
מקשה תיעשה המנרה  -גרשיים מהפך פשטא ,יצא מהכלל לדון כענינו יצא להקל ולא להחמיר,

א' ע"פ בבלי מנחות כח,א ש אם אינה זהב אינה באה ככר ,אינה באה גביעים כפתורים ופרחים ,אינה באה מקשה
ב' ע"פ בבלי מנחות כח,א – ב שמנורת הזהב תיעשה מקשה ע"פ במדבר בהעלתך ח ד מקשה היא וממתכות אחרות אינה באה מקשה,
אבל חצוצרות באות רק מכסף בין עשת בין גרוטאות משאר מיני מתכות פסולים ,כמו כן החצוצרות בלבד כשרות למשה שאר כלים
כדוגמת המנורה כשרים לו ולדורות.
ה – גרשיים מהפך פשטא ,כפרש"י יוצא מהכלל ללמד על עצמו ,בד"כ
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
ג' ע"פ רש"י בבלי ראש השנה כד,ב מ ְק ֵ֞ ָ
מנורה נעשית חוליות ומצרפים אותם ע"י הלחמה,ואילו מנורה זאת כולה באה מחתיכה אחת.
ה  -שלא יעשנה חליות ,ולא יעשה את קניה ואת נרותיה
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
רש"י בבלי ראש השנה כד,ב (שמ' תר' כה,לא) מ ְק ֵ֞ ָ

אברים אברים ,ואחר כך ידביקם כדרך הצורפים שקורין 'שולדיר' (בלעז) ,אלא כולה באה מחתיכה אחת ,וגו'
טט  -נסיון לשילוב המקראות ליצור כלל ופרט וכלל ע"פ תבנית טעמים
הָ
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
רתָז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָמ ְק ֵ֞ ָ
ָמנ ַ ֶ֖
ית ְ
שׂ ָ
פָועָ ֵ֥
שמות תרומה כה לא ָָָ ְ
ָהב ָ
הָה ְמּנ ָרהָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָ
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
במדבר בהעלתך ח דָָָָָָָ ְו ֶז ַ

ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט מקשה תיעשה המנרה חזר וכלל
הָה ְמּנ ָרהָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָָהבָכלל הצריך לפרט
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
במדבר בהעלתך ח ד ָָָָָָ ְָו ֶז ַ
קרא בשמות תרומה מכיל גרשיים ,היינו יצא מן הכלל משמע שיש כלל שזה יצא ממנו.
אפשר שמכך נלמד שיש להגדיר כלל ופרט בתיבות שלפני כן.
ָמנ ַ ֶ֖רתָכללָז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹרָפרט
ית ְ
שׂ ָ
פָועָ ֵ֥
הפרט בא מהקרא (שמ' תר' כה,לא)ָָָָ ְ
הָה ְמּנ ָרהָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָָהבָכלל הצריך לפרט והוא פירוט הפרט הראשון לומר שרק בזהב
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
ופירוט הפרט בא מ( -במ' בהע' ח,ד) ָָָ ְו ֶז ַ
צריך מקשה אבל העושה בשאר מתכות אינו חייב לעשות בגדרים של הזהב
הָחזר וכלל
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
שמות תרומה כה לא ָָָמ ְק ֵ֞ ָ
1.36

אגב בבלי מנחות כח,ב מעשה המנורה מובא דיון בסוכה נ,ב דנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי

[בבלי סוכה נ,ב] דנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי

והכא  -במילף בלימוד עשיית המנורה מזהב ,האם לומדים במידה של ''כללי ופרטי'' או במידה של ''רבויי ומיעוטי'' קא מיפלגי.
כאשר רבי דריש לע שיית המנורה מזהב במידה של כללי ופרטי ואילו רבי יוסי בר יהודה דריש במידה של ריבויי מיעוטי.
חברותא  -הלימוד של כלל ופרט שונה מהלימוד של ריבוי ומיעוט בנקודה אחת ,וממנה יוצא חילוק נוסף בין כלל ופרט וכלל ,לבין ריבוי
מיעוט וריבוי.
המידה של ''כלל ופרט'' אומרת שה פרט בא לפרש ולהגדיר את הכלל ,שאין ה''כלל' כולל שום דבר אחר ,אפילו לא דבר הדומה לפרט,
מלבד הפרט המסוים המופיע בכתוב.
/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד
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במידה של ''רבוי ומיעוט'' אומרת שהמיעוט בא רק לשלול ולומר שאין הרבוי מרבה כל דבר ,אבל אין זה אומר שהמיעוט שולל את הרבוי
לי\\\,ובניגוד למידת ''כלל ופרט'' ,אין המיעוט ממעט דברים הדומים לו ,אלא רק את עצמו בלבד ,ואילו הדברים הדומים לו יכולים להשאר
בכלל הרבוי.
מכאן נגזר שבמידת ''כלל ופרט וכלל'' בא הכלל הנוסף להוסיף ולכלול רק את הדברים הדומים לפרט ,שאילולי הכלל שאחר הפרט ,הם היו
מתמעטים מכח המידה של ''כלל ופרט'' ,ובכח הכלל הנוסף מתרבים גם הדברים הדומים לפרט ,אבל אין בכוחו של הכלל הנוסף להתפשט
ולכלול כל דבר.
אבל במידה של ''רבוי ומיעוט ורבוי'' אין צורך לרבוי הנוסף לרבות את הדברים הדומים למיעוט ,שהרי הם לא התמעטו מכח המיעוט ,ולכן
הוא בא לרבות כל דבר.
והמיעוט אינו בא אלא למעט דבר אחד בלבד (את עצמו)
ראה גרשיים מהפך פשטא
1.37

בבלי מנחות נט,ב – ס,א  ,שמן ,הוי רבוי אחר רבוי ,ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט

ויקרא ה,יא:

ָשׂיםָ
תָל ַח ָטּ ֶ֑אתָלא-י ֶ֨
ְ
ֵ֛הָסלֶ
תָהא ָפ ֶ֖
יר ָ
ָ֝וָֹא ֶשָׁ֣רָחָ ֹ֗ ָטאָעשׂ ֹ֧
ָ֣יָבני-יוֹ ָנה ְָ֒וה ֶ֨ביאָאֶ תָ -ק ְר ָבּנ ָ
ָ֩ת ֶ֨שּׂיגָי ָָ֝דוָֹל ְשׁתָּ֣יָת ֹ֗ריםָאוָֹ֘ל ְשׁנ ְ
וְ אם-לא ַ
ֶ֖אתָהוא׃ ָ
ָֽ
יָח ָטּ
ָ֔הָכּ ַ
ָלב ָנ ֵ֥
יה ְ
ל ָ
ןָולא-יתּןָעָ ֶ֨ ֶ
ָשׁ ֶמ ְ
יה ֹ֗ ֶ
ל ָ
עָ ָ֝ ֶ

בבלי מנחות נט,ב

מתני' .וחייב על השמן בפני עצמו ,וחייב על לבונה בפני עצמה .נתן עליה שמן  -פסלה ,לבונה  -ילקטנה .נתן שמן על שיריה  -אינו
עובר בלא תעשה .נתן כלי על גבי כלי  -לא פסלה.
ָשׁ ֶמן ,ואם שם  -פסל; יכול לא יתן עליה לבונה ,ואם נתן  -פסל? תלמוד לומרֵ֥ :כּיָחַ ָטֶּ֖את;
יה ֹ֗ ֶ
ל ָ
ָשׂיםָעָ ָ֝ ֶ
גמ' .תנו רבנן( :וי' ה,יא) לא-י ֶ֨
יכול אף בשמן? תלמוד לומר :היא .ומה ראית לפסול בשמן ולהכשיר בלבונה? פוסל אני בשמן שאי אפשר ללקטו ,ומכשיר אני
בלבונה שאפשר ללוקטה .בעא רבה בר רב הונא מרבי יוחנן :נתן עליה לבונה שחוקה ,מהו? משום דאפשר ללקטה ,והא לא אפשר
ללקטה ,או דילמא משום דלא מיבלעא .והא נמי לא מיבלעא? תא שמע :ולבונה ילקטנה .דלמא חדא ועוד קאמר ,חדא ,דלא מיבלעא,
ועוד ,ילקטנה .תא שמע :מכשיר אני בלבונה שאפשר ללוקטה .הכא נמי חדא ועוד קא אמר .מאי הוי עלה? אמר רב נחמן בר יצחק,
תניא :מנחת חוטא ומנחת קנאות שנתן עליה לבונה  -מלקט את הלבונה וכשרה; ואם עד שלא ליקט לבונתה חישב עליה ,בין חוץ
לזמנו בין חוץ למקומו - ,פסול ואין בו כרת; ואם משליקט לבונתה מחשב עליה ,חוץ למקומו  -פסול ואין בו כרת ,חוץ לזמנו  -פיגול
וחייבין עליו כרת .ותיהוי פך ,ואמאי פסלה במחשבה ,דחוי הוא! אמר אביי :חטאת קרייה רחמנא .רבא אמר :הא מני? חנן המצרי
הוא ,דלית ליה דחויין; דתניא ,חנן המצרי אומר :אפילו דם בכוס ,מביא חבירו שלא בהגרלה ומזווג לו .רב אשי אמר :כל שבידו לא
הוי דחוי .אמר רב אדא :כוותיה דרב אשי מסתברא ,דמאן שמעת ליה דאית ליה דחויין? רבי יהודה היא; דתנן ,ועוד א"ר יהודה:
נשפך הדם ימות המשתלח ,מת המשתלח ישפך הדם; ואילו היכא דבידו ,תניא ,ר' יהודה אומר :כוס היה ממלא מדם התערובות וזרקו
זריקה אחת כנגד היסוד .אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן :נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה  -פסל; מאי טעמא? לא ישים -
שימה כל דהו ,עליה  -עד דאיכא שיעורא .ואמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן :נתן כזית לבונה על גבי משהו מנחה  -פסל; מאי
טעמא? לא יתן כתיב ,עד דאיכא נתינה ,עליה -
בבלי מנחות ס,א

הוי רבוי אחר רבוי ,ואין רבוי אחר רבוי אלא למעט .ואיכא דאמרי :אמר רב יצחק בר יוסף ,בעי רבי יוחנן :נתן משהו שמן על גבי
כזית מנחה ,מהו? מי בעינן שימה כנתינה או לא? תיקו.
פרשנים לתלמוד בבלי מנחות נט,ב
רש"י מתני'.

וחייב על שמן  -אם נתנו על מנחת חוטא.
נתן כלי  -ובתוכו שמן על גבי כלי של מנחת חוטא לא פסלה.
רש"י גמ'.

שימה  -דשמן משמע כל דהו ומיהו ממנחה בעינן כזית [דכתיב עליה דמשמע עד דאיכא שיעורא].

פרשנים לתלמוד בבלי מנחות ס,א
רש"י מסכת מנחות דף ס עמוד א

(הוי רבוי אחר רבוי  -דגבי שמן כתיב עליה דהיינו כזית וגבי לבונה כתיב עליה דמשמע עד דאיכא שיעורא).
בלבונה  -כתיב נתינה ונתינה בכזית כדכתיב (ויקרא כב) ונתן לכהן את הקדש ובההיא נתינה כתיבה אכילה וכל אכילה בכזית עליה
משמע דבמנחה נמי בעינן כזית הוי רבוי אחר רבוי דגבי שמן כתיב עליה דהיינו כזית וגבי לבונה עליה הוי רבוי אחר רבוי ואינו אלא
למעט דגבי לבונה לא בעינן כזית מנחה דעל משהו נמי חייב.
מי בעינן שימה  -דשמן דומיא דנתינת לבונה דלא מחייב אלא בכזית אי לא.

פרשנים לתלמוד בבלי מסכת מנחות דף נט עמוד ב

תוספות מסכת מנחות דף נט עמוד ב
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כי חטאת היא  -בפ"ק (לעיל דף ד ).דרשינן ליה לדרשא אחריתי ועוד דרשינן לקמן בפרק בתרא (דף קח ).דרשה שלישית ומיהו
תרי חטאת היא כתיבי במנחת חוטא.
טט – כנראה לעניננו ברבוי אחר רבוי זה לא מוסיף.
פרשנים לתלמוד בבלי מסכת מנחות דף ס עמוד א
תוספות מסכת מנחות דף ס עמוד א

מי בעינן שימה דומיא דנתינה או לא  -בפ"ק דכריתות (דף ו ):פליגי רבי יהודה ור"מ גבי שמן המשחה דר' מאיר סבר על
בשר אדם לא יסך וכתיב ואשר יתן ממנו על זר מה סיכה כל שהוא אף נתינה כל שהוא ור' יהודה סבר ילפינן נתינה דזר מנתינה
דעלמא מה נתינה דעלמא כזית אף נתינה דהכא כזית והשתא הך בעיא דהכא ניחא לתרוייהו דאפילו לר"מ דיליף התם משום דנתינה
וסיכה בחדא מילתא כתיבי אלא שזה כתוב באזהרה וזה כתוב בכרת ואפילו לר' יהודה נמי דלא יליף התם דלמא הכא מודה כיון
דנתינה ושימה כתיבי בחד קרא והא דמשמע דנתינה בעלמא בכזית היינו משום דילפינן מנתינה דתשלומי תרומה דהויא בכזית כרבנן
דפרק כל שעה (פסחים לב):

שפת אמת מסכת מנחות דף נט עמוד ב

במשנה וחייב על השמן בפ"ע ועל הלבונה בפ"ע פשוט נראה דמיד בנתינת השמן או הלבונה חייב והרמב"ם (פי"ב ממעה"ק) כתב
נתן והקריב לוקה על השמן בפ"ע ועל הלבונה בפ"ע משמע דכל שלא הקריב פטור וא"י מנין לו והמפרשים לא עמדו בזה מיהו
בלבונה אפשר סברתו נכונה כיון דיכול ללקטו אין סברא לחייבו בנתינה בעלמא רק כשהקטיר הקומץ קודם סילוק הלבונה וממילא
י"ל דמשמע לי' דשמן דומיא דלבונה ואינו חייב בלי הקטרה וכ"ז דוחק וצ"ע והנה בפי' המשנה כתב הרמב"ם בנתן כלי ע"ג כלי לא
פסלה ואין אנו אומרים כבר עבר על מה שאמר הכתוב ל"י עלי' שמן ע"ש גם בחיבורו כתב דאינו עובר בכלי ע"ג כלי ולכאורה קשה
כיון דאינו עובר רק כשהקטיר ואיך שייך להיות כלי ע"ג כלי בהקטרה מיהו זה לק"מ דכשקומץ בעוד הכלי מונח ע"ג הכלי ומקטיר
הו"א דנתחייב קמ"ל דלא:
1.38

יתםָא ֶשּׁהָלַָה' כלל ופרט וכלל
בבלי מנחות צא,ב – במדבר שלח-לך טו,ג-חָוַעשׂ ֶ֨ ֶ

יכ ֶ֑ם ָ
וָֹבּמעד ֶָ
הָא ְ
ָאוָֹבנְ ָד ָָ֔ב ֶ֖
חָלפַ לּאֶ -נ ֶדר ָ֣
ָ֔ב ְ
יתםָא ֶשּׁהָלַָה'ָע ָל ָ֣הָאוֶֹ -ז ַ
במדבר שלח-לך טו,ג :וַעשׂ ֶ֨ ֶ
רָאוָֹמןַ -ה ָֽצּאן׃ ָ
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה'ָמןַ -ה ָבּ ָ ֶ֖ק ֵ֥
ָלַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
ָאֹוָבנְ ָד ָָ֔בהָולא בעי עולה! אי לא כתב רחמנא (טו,ג) ע ָל ָ֣ה ,הוה
[בבלי מנחות צא,א] ולכתוב רחמנא (במ' שלח טו,ג) ְלפַ לּא־ ֶנ ֶדר ֵ֥
ח  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי
יח ַָ
יחָנ ֶ֨
ָאֹוָבנְ ָד ָָ֔בהָ -פרט ,ל(-טו,ג) ר ַ
הָלה'ָ -כלל( ,טו,ג) ְלפַ לָּא־ ֶנ ֶדר ֵ֥
יתםָא ֶשּׁ ַ ָֽ
אמינא( :טו,ג) וַעשׂ ֶ֨ ֶ
אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שאינו בא על חטא ,אף כל (קרבן) שאין בא על חטא (צריך נסך ומנחה) ,אוציא חטאת
ואשם שהן באין על חטא ,אביא בכור ומעשר ופסח שאין באין על חטא (ויתחייבו נסך ומנחה) ,ת"ל( :טו,ג) ע ָל ָ֣הָ(למעט קרבן המחויב
מהתורה) .השתא דכתיב (טו,ג) ע ָל ָ֣ה,
 -ולא מצית לרבויי בכור ומעשר ופסח והוי עולה גופה פרט דהוי כלל ופרט וכלל ד(-טו,ג)

[רש"י מנ' צא,א] והשתא דכתיב עולה
ָל ָ֔ה'ָחזר וכלל.
יח ַח ַ ָֽ
יחָנ ֶ֨
אֹוָבנְ ָד ָָ֔בהָפרט לַ ע ֵ֞שֹׂותָר ַ
חָלפַ לּא־ ֶנ ֶדרָ ָָ֣
ָ֔ב ְ
הָלה'כלל ע ָל ָ֣הָאֹו־ ֶז ַ
יתםָא ֶשּׁ ַ ָֽ
וַעשׂ ֶ֨ ֶ

בפסוק (במ' שלח טו,ג) יש קדמא ואזלא (גרשיים) רחוקים .קדמא בתוכן שמוגדר ככלל פותח ,גרשיים בתוכן המוגדר ככל סוגר

כלל ופרט מה מרבית ביה? מה הפרט מפורש שאינו מחוייב ועומד ,אף כל שאינו מחוייב ועומד,
[רש"י מנ' צא,א] מאי מרבית ביה  -דהואיל ואמרת אוציא חטאת ואשם [מה] יש לך לומר מה הפרט מפורש אף כל ומאי נינהו
דקאמר לרבויי מפרט זה .שאין מחוייב ועומד  -שאין מחוייב בעולה דבעולת נדבה מיירי( .טט" :חיוב תודה" דף על הדף בשם שטמ"ק
(אות י') שלא מצינו שיתחייב בתודה בלי שיאמר הרי עלי)

להביא ולדות קדשים ותמורתן ,ועולה הבאה מן המותרות ,ואשם שניתק לרעיה ,וכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן.
יתםָא ֶשּׁהָה'ָ -קדמא מהפך פשטא ,כלל הצריך לפרט ואפשר שהוא דבר שחבירו שלפניו מלמד עליו
וַעשׂ ֶ֨ ֶ
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה'ָ -גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,יצא מן הכלל לידון בענין כענינו יצא להקל ולא להחמיר
שׂוֹתָר ַ
 ...לַ ע ֵָ֞
רָאוְֹ -שׁלָ ֶ֖מיםָלַָ ָֽה'׃ ָ
ֵ֥הָבןָ -בּ ָ ֶ֖קרָע ָל ָ֣הָאוָֹ -ז ֶ֑ ַבחָָָָָָָ ְלפַ לּא-נֶ ֵ֥ ֶַ֛ד ָֽ
ֶ
במדבר שלח-לך טו,חְ :ו ָֽכיַ -תע ֶשׂ

יכ ֶ֑ם פרט לַ ע ֵ֞שׂוֹתָריחַ ָניחחַ ָחזר
וָֹבּמעד ֶ
הָא ְ
ָאוָֹבנְ ָד ָָ֔ב ֶ֖
חָלפַ לּאֶ -נ ֶדר ָ֣
ָ֔ב ְ
יתםָכלל עָ ָל ָ֣הָאוֶֹ -ז ַ
בבלי מנחות צא,ב לומד (טו,ג) וַעשׂ ֶ֨ ֶ
וכלל
רָאוְֹ -שׁלָ ֶ֖מיםָלַָ ָֽה'ָיצא מן הכלל ללמד על הכלל שכל סוג קרבן מהמוזכר
ֵ֥הָבןָ -בּ ָ ֶ֖קרָע ָל ָ֣הָאוָֹ -ז ֶ֑ ַבחָָ ְלפַ לּא-נֶ ֵ֥ ֶַ֛ד ָֽ
והפסוק (טו,ח) ְו ָֽכיַ -תע ֶשׂ ֶ
ב(-טו,ג) יבוא בבהמה אחת אם לא פירט אחרת ולכל בהמה שמביאה לקרבן יביא נסכים משלה.
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה'ָ -גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,יצא מן הכלל לידון בענין כענינו
כאילו מסקנה זאת מרומזת בכלל בתראה (טו,ג) לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
יצא להקל ולא להחמיר
1.39

בבלי חולין סה סו – חגבים טהורים ,כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים

בבלי חולין סה,א
משנה חולין פ"ג,מ"ו
[*] סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא כל שיש לו אצבע יתירה
וזפק וקורקבנו נקלף טהור רבי אליעזר בר צדוק אומר כל עוף החולק את רגליו טמא:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

משנה ז

[*] ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו רבי יוסי אומר ושמו חגב ובדגים כל שיש לו
סנפיר וקשקשת רבי יהודה אומר שני קשקשין וסנפיר אחד ואלו הן קשקשין הקבועין בו וסנפירין הפורח בהן:

בבלי חולין נט,א

מתני' .סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה ,וסימני העוף לא נאמרו ,אבל אמרו חכמים :כל עוף הדורס  -טמא ,כל שיש לו אצבע
יתירה ,וזפק ,וקורקבנו נקלף  -טהור ,ר' אלעזר בר' צדוק אומר :כל עוף החולק את רגליו  -טמא .ובחגבים :כל שיש לו ארבע רגלים,
וארבע כנפים ,וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו ,רבי יוסי אומר :ושמו חגב .ובדגים :כל שיש לו סנפיר וקשקשת ,רבי יהודה אומר:
שני קשקשין וסנפיר אחד :ואלו הן קשקשין  -הקבועין בו ,וסנפירים  -הפורח בהן.
ויקרא שמיני יא
ל־ַארבּע אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים ממּעל לְרגְ ֵָ֔ליו לְנתּר בָּהן על־ה ָָארץ:
ְ
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף ההלְך ע
ַארבּה לְמינֵ֔ וֹ וְאת־ה ָסל ְָעם לְמינהוּ וְאת־הח ְרגּל לְמ ֵ֔ינהוּ וְאת־החָגָ ב לְמינהוּ:
ת־ה ְ
אכלוּ א ָ
ת־אלּה מהם תּ ֵ֔
(כב) א ָ֤
ַארבּע רגְלָ ים שׁקץ הוּא לָכם:
(כג) וְכל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף אשׁר־לוֹ ְ
גמ'  ...ובחגבים כל שיש לו כו' .מאי רובו? אמר רב יהודה אמר רב( :שהכנפיים מכסים) רוב ארכו (של הגוף) ,ואמרי לה( :שהכנפיים

מכסים) רוב הקיפו (של הגוף); אמר רב פפא :הלכך ,בעינן רוב ארכו ,ובעינן רוב הקיפו (צריך שניהם) .ת"ר :אין לו עכשיו ועתיד לגדל
לאחר זמן ,כגון הזחל  -מותר ,ר"א בר' יוסי אומר( :וי' שמ' יא,כא) אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים  -אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל
ַארבּה  -זה גובאיָ ,סל ְָעם  -זה רשון,
ַארבּה וגו'ְ ,
ת־ה ְ
אכלוּ א ָ
ת־אלּה מהם תּ ֵ֔
לאחר זמן .מאי זחל? אמר אביי :אסקרין .ת"ר (וי' שמ' יא,כב) א ָ֤
ח ְרגּל  -זה ניפול ,חָגָ ב  -זה גדיאן ,מה ת"ל למינו למינהו למינהו למינהו ד' פעמים  -להביא ציפורת כרמים ,ויוחנא ירושלמית,
והערצוביא ,והרזבנית; דבי ר' ישמעאל תנא :אלו כללי כללות ואלו פרטי פרטות ,ארבה  -זה גובאי ,למינו – להביא
[בבלי חולין סה,ב] ציפורת כרמים ,אין לי אלא הבא ואין לו גבחת ,הבא ויש לו גבחת מנין? ת"לָ :סל ְָעם -זה ניפול למינהו  -להביא את
האושכף; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת ,הבא ויש לו גבחת ,הבא ואין לו זנב ,הבא ויש לו זנב ,מנין? ת"ל :חרגול  -זה רשון,
למינהו  -להביא את הכרספת ואת השחלנית; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת ,הבא ויש לו גבחת ,הבא ואין לו זנב ,הבא ויש לו זנב,
הבא ואין ראשו ארוך ,הבא וראשו ארוך ,מנין? אמרת ,הרי אתה דן בנין אב משלשתן( :טט :הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני
שיש הבדלים בין המינים המנויים) לא ראי ארבה כראי חרגול ,ולא ראי חרגול כראי ארבה ,ולא ראי שניהם כראי סלעם ,ולא ראי סלעם
כראי שניהם ,הצד השוה שבהן  -שיש לו ד' רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו ,אף כל שיש לו ארבע רגלים,
וארבע כנפים ,וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו .והלא הצרצור הזה יש לו ארבע רגלים וד' כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו,
יכול יהא מותר? ת"ל :חָגָ ב – ששמו חגב ,אי שמו חגב ,יכול אין בו כל הסימנין הללו (טט :אז אולי נוותר על לפחות אחת התכונות
מהארבע)? ת"ל :לְמינהוּ (טעם סלוק מסייע להגביל) – עד שיהא בו כל הסימנין הללו .פריך רב אחאי :מה להנך שכן אין ראשן ארוך! וכי
תימא כיון דשוו בד' סימנין ,מייתינן ולא פרכינן ,אי הכי חרגול נמי ,דשוו להו ,לא ליכתוב ,ותיתי מארבה וסלעם! אלא ,איכא
למיפרך ,מה להנך שכן אין להן זנב ,ה"נ איכא למיפרך :מה להנך שכן אין ראשן ארוך! אלא אמר רב אחאי :סלעם יתירא הוא; לא
ליכתוב רחמנא סלעם ותיתי מארבה ומחרגול( ,טט :הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים – ארבה וחרגול – באומרה שלומדים
ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים ,ותכונות אחרות אינן חשובות) דמאי פרכת  -מה לארבה דאין לו גבחת  -הרי חרגול דיש לו
גבחת( ,טט :ארבה וחרגול בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים בגבחת לארבה יש ,לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה) מה לחרגול
דיש לו זנב  -הרי ארבה דאין לו זנב (טט :ארבה וחרגול בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים בזנב לארבה אין ,לחרגול ישן ולכן יש או אין זנב היא
תכונה לא חשובה) ,סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין לגופו ,תנהו ענין לראשו ארוך (טט :הסלעם בעל  4תכונות בסיסיות ,ונבדל בראש
ארוך ולכן יש או אין ראש ארוך היא תכונה לא חשובה)!

ַארבּע רגְלָ ים שׁקץ הוּא לָכם :ע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י ב(-סו,א) כל מקום שכתוב עוף בלבד–
(כג) וְכל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף אשׁר־לוֹ ְ
זה בעל שתי רגליים ושני כנפיים .שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב (ע"פ
ל־ַארבּע אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים ממּעל לְרגְ ֵָ֔ליו לְנתּר בָּהן על־ה ָָארץ:
ְ
תוספות?) לשתי תכונות ההכרחיות למיני חגב טהורים ההלְך ע
ארבע רגליים ,זוג כרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם ,בהם מנתר  ,ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב.
ולא זוג רגלי ים קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" (לטאה קטנה).
ַארבּה לְמינֵ֔ וֹ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי
ת־ה ְ
אכלוּ א ָ
ת־אלּה מהם תּ ֵ֔
(כב) א ָ֤
תכונות הכרחיות נוספות למיני חגב טהורים וְאת־ה ָסל ְָעם לְמינהוּ וְאת־הח ְרגּל לְמ ֵ֔ינהוּ וְאת־החָגָ ב לְמינהוּ :ארבע כנפיים החופות רוב
אורך גופו ,רוב היקף גופו.
[בבלי חולין סו,א] במאי קמיפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל? בראשו ארוך קמיפלגי ,תנא דבי רב סבר :אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ
כ ְָרעים כלל ,ארבה סלעם חרגול חָגָ ב לְמינהוּ  -פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ,דמיניה אין דלאו דמיניה לא ,ומרבי דדמי
ליה משני צדדין; תנא דבי ר' ישמעאל סבר :אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים  -כלל ,ארבה סלעם חרגול חגב  -פרט ,למינהו  -חזר וכלל ,כלל
ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,ומרבי כל דדמי ליה בחד צד .והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא! כללא קמא  -אשׁר־[לא
כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים אמר רחמנא ,דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול ,כללא בתרא  -עד דשוו בארבעה סימנין! תנא דבי ר' ישמעאל
בכללי ופרטי כי האי גוונא דאין ,ודאמרי' נמי בעלמא דדאין תנא דבי ר' ישמעאל בכללי ופרטי כי האי גוונא  -מהכא .אמר מר :אי
שמו חגב יכול אין בו כל הסימנין הללו ת"ל לְמינהוּ (טעם סלוק מסייע להגביל) עד שיהו בו כל הסימנין הללו ,אין בו כל הסימנין הללו
מהיכא תיתי? ארבה וחרגול כתיב! אי לא כתיב סלעם  -כדקאמרת ,השתא דכתיב סלעם לרבויי ראשו ארוך ,אימא לירבי נמי כל דהו -
קמ"ל .מאי שנא התם דאמרת סלעם  -זה רשון חרגול  -זה ניפול ומאי שנא הכא דאמרת סלעם זה ניפול חרגול זה רשון? מר כי אתריה
ומר כי אתריה.
רש"י מסכת חולין סה,א

דבי ר' ישמעאל תנא  -הנך למינהו לאו פרטי נינהו כדאמרת דלא מרבי אלא מינא דכל חד אלא כללי נינהו ויש כאן כללי כללות ופרטי
פרטות כלומר כללות הבאין אחר כללות שלא לצורך ואתו לדרשה ופרטין הבאין שלא לצורך אחר פרטות ולדרשה באו על כרחך
ולקמן מפרש להו ואזיל דסלעם וחגב הן הפרטות שלא הוצרכו ולמינהו הכתובין עמהם הם הכללו' שלא הוצרכו.

רש"י מסכת חולין סה,ב
ואין לי אלא  -מין חגבים הבא לפנינו ואין לו גבחת יש לנו להביאן מארבה שיש כאן כלל ופרט וכלל כדמפרש לקמיה אשׁר־[לא כתיב]
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לָ֤ וֹ כ ְָרעים תאכלו כלל ארבה פרט למינהו חזר וכלל ויש לך לרבות בכעין הפרט הדומין לו בכל סימנין שיש לו ארבע סימנין דמתניתין
ועוד חמישי.
שאין לו גבחת  -שאין ראשו מרוט.
הבא לפנינו ויש לו גבחת  -שאינו דומה לארבה אלא בארבעה סימנין האמורין במשנתנו.
ת"ל סלעם זה ניפול  -ולזה יש גבחת והכשירו הכתוב והדר כתב למינהו להיות כלל ולידון עם אשר לו כרעים בכלל ופרט וכלל ומביא
בכעין הפרט את הדומה לו דהיינו אושכף וה"ה ליוחנא ירושלמית וחדא מינייהו נקט דיש לו גבחת ולקמיה פריך הא אמרן לעיל
סלעם הוא רשון והכא מפרש ליה זה ניפול.
ואין לי  -להכשיר בשני דינין של כלל ופרט הללו.
אלא הבא לפנינו ואין לו גבחת  -דאיתרבי מלמינו דארבה.
והבא ויש לו גבחת  -דאיתרבי מלמינהו דסלעם.
והבא ואין לו זנב  -כלומר ובלבד שיבא לפנינו ונראה שאין לו זנב דלארבה וסלעם אין זנב ואכתי חמשה סימנין נינהו.
הבא ויש לו זנב מנין  -שאינו צריך לחזור אלא אחר ארבעת הסימנין.
ת"ל חרגול  -דיש לו זנב ולמינהו חזר וכלל להכי לידון כעין הפרט ולהביא הכרספת והשחלנית וה"ה לערצוביא ואי נמי היא היא מר
קרי ליה הכי ומר הכי.
ואין לי אלא הבא לפנינו  -בין אין לו גבחת ובין יש לו ובין שאין לו זנב ובין שיש לו דהא כולהו איתרבו.
והבא ואין ראשו ארוך  -כלומר ובלבד שיהא בא לפנינו ואין ראשו ארוך דהיינו חמשה סימנין דהנך כולהו אין ראשן ארוך.
הבא וראשו ארוך מנין  -ובלבד שידמה בארבעת הסימנין.
הרי אתה דן כו' לא ראי כו'  -שיש בזה מה שאין בזה ועל כרחך אין סימני הטהרה תלוי בזנב ובגבחת לא ביש לו ולא באין לו שהרי
יש כאן אין לו וכשר ויש לו וכשר.
הצד השוה שבהן כו' אף כל כו'  -ואפילו ראשו ארוך ולקמיה פריך מה להצד השוה שבהן שכן אין ראשן ארוך וקרצולין גרסינן ובין
האי תנא לתנא דלעיל ליכא אלא הך דרשה דהאי מרבה ראשו ארוך ותנא דברייתא דלעיל לית ליה.
הצרצור  -מין חגב טמא.
ת"ל חגב  -דלא איצטריך דהא איתרבו כל השוין להו בארבעה סימנין.
ששמו חגב  -וכל האמורין למעלה שמם חגבים.
יכול אין בו כל הסימנין הללו  -ולקמן פריך מנא תיתי והא ארבה וחרגול כתיבי.
ת"ל למינהו  -דחגב והיינו כללי כללות ופרטי פרטות דאמרינן לעיל דהאי חגב ולמינהו יתירי נינהו לדרשה וסלעם נמי מייתרינן ליה
לקמן.
ה"ג  -פריך רב אחאי עד תנהו ענין לראשו ארוך והדר גרסינן במאי קמיפלגי עד כי האי גוונא מהכא והדר גרס אמר מר אי שמו חגב
וכו'.
מה להצד השוה שבהן וכו'  -דהא ע"כ עד דדמי ליה לפרט בכל צדדין בעינן לתנא דבי רבי ישמעאל.
וכ"ת (וכי תימא)  -ס"ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא בכל כלל ופרט וכלל דאיכא למאן
דאמר כללא קמא דוקא והוה ליה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ואהני כללא בתרא שהוא מוסיף על הפרט מידי (מוסיף מיני
חגבים) דדמי ליה לפרט בכל צדדין (כאן  4תכונות בדיוק) ואיכא למאן דאמר (כלל) בתרא דוקא והוה ליה כלל מוסיף על הפרט (מוסיף
מיני חגבים שגם אין להם  4התכונות) ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא קמא למהוי בכלל ופרט למעוטי מידי דלא דמיא ליה לגמרי (ממעט
את אלו שאין להם  4תכונות הבסיסיות) אבל מידי דדמי ליה במקצת (ומוסיף כאלו שיש להן תכונות נוספות ,כגון גבחת ,זנב ,ראש ארוך) לא מצי
למעוטי (לא ממעטן) דהא בתרא דוקא ותנא דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס"ל.
אי הכי  -חרגול לא ליכתוב דאתי מארבה וסלעם ואף על גב דלהן אין זנב ולו יש זנב.
אלא  -מאי טעמא לא אייתי מינייהו משום דאיכא למיפרך כו' וה"נ איכא למפרך.
ותיתי מארבה וחרגול  -בהצד השוה שבהן דארבעה סימנין.
דמאי פרכת  -להצד השוה אי פרכת מה לארבה שכן אין לו גבחת תאמר בסלעם הרי חרגול יוכיח ומה לחרגול דיש לו זנב הרי ארבה
דאין לו זנב וחזר הדין הצד השוה שבהן ששוין בארבעת סימנין ואין ראשן ארוך.
תנהו ענין  -זו מדה בתורה דבר שאינו ענין לגופו תנהו ענין לדבר אחר.
רש"י מסכת חולין סו,א

במאי קא מיפלגי  -תנא דבי ר' ישמעאל דמייתי ליה סלעם לרבויי ראשו ארוך ואייתר ליה חגב למעוטי צרצור ותנא דברייתא קמייתא
דמיבעי ליה כולהו לגופייהו.
תנא דבי רב  -קרי לברייתא קמייתא ששנויה בתורת כהנים דמקרי ספרא דבי רב לפי שהיה שגור בבית המדרש בפי כולם אבל ברייתא
דתנא דבי ר"י(שמעאל) לא היתה שגורה אלא בפי תלמידיו.
תנא דבי רב סבר  -למינהו דכל חד לא משתמע כללא למהוי כלל ופרט וכלל דלתרבי סלעם וחגב בכעין הפרט דניהוי קראי יתירי
משום דקסבר דלא דיינינן בתרי כללי (טט :שסבר שאין לדון בסימני חגבים טהורים ע"פ כלל ופרט וכלל) אא"כ (אלא אם כן) דמי כללא בתרא
לכללא קמא (טט :דמיון בכל הצדדים) והכא לא דמי (אינן דומים) דכללא קמא לא קפיד אלא אכרעים (וקבוצת שרץ העוף בעלי כרעים גדולה
מהמוגדר ב) ולמינהו אי כללא קרינן ליה (אם היינו מתיחסים אליו ככלל) קפיד (היינו צריכים להקפיד) דלהוי דמי לארבה דאית ליה ארבעה
סימנין (שיהיו דווקא בעלי ארבעה הסימנים העיקריים ,ולכן הכלל הסוגר אינו דומה לכלל הפותח. ).
דלאו דמיניה לא  -הלכך חד מחבריה לא אתי (לתנא דבי רב ,אי אפשר ללמוד מן הארבה למינים האחרים ששבפסוק ,לכן אי אפשר ללמוד כאן
בכלל ופרט וכלל).
כל דדמו ליה  -הלכך סלעם אתי מארבה וחרגול כדאמרן ואייתרא ליה לראשו ארוך.
תנא דבי ר' ישמעאל כי האי גוונא דאין  -ומהכא שמעינן ליה דהא קחזינן דדריש להו.
ארבה וחרגול כתיב  -וכעין הפרט בעינן.
כל דהו  -ואפי' לא דמו ליה אלא בחד סימן דהא שמעינן סלעם דלא בעינן דמי לפרט בכל צדדין מדאיתרבי ראשו ארוך.
ומר כי אתריה  -רשון דתנא דבי רב הוא ניפול דתנא דבי רבי ישמעאל ורשון דתנא דבי ר' ישמעאל הוא ניפול דתנא דבי רב ובין למר
ובין למר סלעם אין לו זנב וחרגול יש לו זנב וחגבים הללו אין טעונין שחיטה שהרי אחר דגים הזכירן הכתוב זאת תורת הבהמה
כמשמעו והעוף כמשמעו עוף ולא שרץ העוף דהיינו מינים קטנים וכל נפש החיה הרומשת במים אלו דגים ולכל נפש השורצת על
הארץ אלו חגבים ,בהלכות גדולות.
ויקרא שמיני יא
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ל־ַארבּע אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים ממּעל לְרגְ ֵָ֔ליו לְנתּר בָּהן על־ה ָָארץ:
ְ
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף ההלְך ע
ַארבּה לְמינֵ֔ וֹ וְאת־ה ָסל ְָעם לְמינהוּ וְאת־הח ְרגּל לְמ ֵ֔ינהוּ וְאת־החָגָ ב לְמינהוּ:
ת־ה ְ
אכלוּ א ָ
ת־אלּה מהם תּ ֵ֔
(כב) א ָ֤
ַארבּע רגְלָ ים שׁקץ הוּא לָכם:
(כג) וְכל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף אשׁר־לוֹ ְ
ספרא שמיני פרשה ג
(ז) כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכם יכול הכל יהא אסור ת"ל (וי' שמ' יא,כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף ההלְך
ַארבּה וְ־ ָסל ְָעם ח ְרגּל וְ־חָגָ ב אין לי אלא אילו בלבד ,מנין לרבות שאר המינים ת"ל
ל־ַארבּע ,יכול הכל יהא מותר ת"ל (וי' שמ' יא,כב) ְ
ְ
ע
ַארבּה מפורש יש לו ארבעה רגלים וארבע כנפיים וקרסוליו וכנפיו
לְמינהוּ לְמ ֵ֔ינהוּ ריבה ,הא כיצד הריני למד מן המפורש( .ח) מה ְ
חופים את רובו אף כל כיוצא בו מותר ,רבי יוסי אומר ושמו חָגָ ב ,רבי אלעזר ברבי יוסי אומר אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים אעפ"י שאין לו
ַארבּה זה גובאיָ ,סל ְָעם זה הרשון ,ח ְרגּל זה נפול ,חָגָ ב זה גדיין ,מה ת"ל לְמינהוּ לְמ ֵ֔ינהוּ ארבעה
עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן( .ט) ְ
פעמים להביא צפורת כרמים ויוחנא ירושלמית והצדיא ואת הערצוביא ואת הארזבונית( .י) רבי אומר (וי' שמ' יא,כג) וְכל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף
ַארבּע רגְלָ ים שׁקץ הוּא לָכם :אם יש לו חמש הרי זה טהור ,שקץ הוא פרט לעירוביו מיכן אמרו חכמים חגבים טמאים שנכבשו
אשׁר־לוֹ ְ
עם חגבים טהורים לא פסלו את צירן ,העיד ר' צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור.
ע"פ [רש"י בבלי חולין סו,א] תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא .תו"כ [ספרא שמיני פרשה ג,משנות ז  -י] אינו דורש בכלל ופרט
וכלל( ,טט :ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל) .במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] אין תבנית טעמים קדמא ואזלא ,שתתמוך בלימוד בסדר
מסוים שהוא תנאי הכרחי ללימוד בכלל ופרט וכלל .אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל הצריך לפרט .אין אזלא-גרש או גרשיים שיתמכו
בכעין יוצא מן הכלל כלשהו.
אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא ,קדמא ,אזלא-גרש או גרשיים ,תומך בדרשת תו"כ ללא כלל ופרט וכלל ,וללא יוצאים מן
הכלל.
לעומת זאת תבניות הטעמים במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] תומכות בדעה שב[-בבלי חולין סה,ב]  ...מנין? אמרת ,הרי אתה דן בנין

אב משלשתן( :טט :הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים בין המינים המנויים) לא ראי ארבה כראי חרגול ,ולא ראי חרגול
כראי ארבה ,ולא ראי שניהם כראי סלעם ,ולא ראי סלעם כראי שניהם ,הצד השוה שבהן  -שיש לו ד' רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים,
וכנפיו חופין את רובו ,אף כל שיש לו ארבע רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו ... .ותיתי מארבה ומחרגול( ,טט:

הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים – ארבה וחרגול – באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים ,ותכונות
אחרות אינן חשובות) דמאי פרכת  -מה לארבה דאין לו גבחת  -הרי חרגול דיש לו גבחת( ,טט :ארבה וחרגול בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים
בגבחת לארבה יש ,לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה) מה לחרגול דיש לו זנב  -הרי ארבה דאין לו זנב (טט :ארבה וחרגול
בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים בזנב לארבה אין ,לחרגול ישן ולכן יש או אין זנב היא תכונה לא חשובה) ,סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין
לגופו ,תנהו ענין לראשו ארוך (טט :הסלעם בעל  4תכונות בסיסיות ,ונבדל בראש ארוך ולכן יש או אין ראש ארוך היא תכונה לא חשובה)!

ַארבּע רגְלָ ים שׁקץ הוּא לָכם :ע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י (סו,א) כל מקום שכתוב עוף בלבד– זה
(כג) וְכל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף אשׁר־לוֹ ְ
בעל שתי רגליים ושני כנפיים .שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות
ל־ַארבּע אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים ממּעל לְרגְ ֵָ֔ליו לְנתּר בָּהן על־ה ָָארץ :ארבע רגליים ,זוג
ְ
ההכרחיות למיני חגב טהורים ההלְך ע
כרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם ,בהם מנתר  ,ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב .ולא זוג רגליים
קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" (לטאה קטנה).
ַארבּה לְמינֵ֔ וֹ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי
ת־ה ְ
אכלוּ א ָ
ת־אלּה מהם תּ ֵ֔
(כב) א ָ֤
תכונות ההכרחיות נוספות למיני חגב טהורים וְאת־ה ָסל ְָעם לְמינהוּ וְאת־הח ְרגּל לְמ ֵ֔ינהוּ וְאת־החָגָ ב לְמינהוּ :ארבע כנפיים החופות רוב
אורך גופו ,רוב היקף גופו.
לפי תנא דבי רב ,כלל סוגר צריך להיות כללי כמו הכלל הפותח כדי ללמוד בכלל ופרט וכלל .ואילו כאן תנא דבי ר' ישמעאל נקט כלל
סוגר שאינו כללי כמו הכלל הפותח ולכן לדעת תנא דבי רב אי אפשר ללמוד בחגבים בכלל ופרט וכלל.
1.40

בבלי חולין סו סז – דגים ויצורי מים טהורים

[בבלי חולין סו – סז]
ויקרא שמיני יא,ט:

אכלוּ׃ָָ ָ
תםָתּ ָֽ
ליםָא ָ ֵ֥
יםָוּבנְּ ָח ֶ֖
ַ
ַמּ
םָבּיּ ֵ֛
תָבּ ֹ֗ ַמּי ַ
ַ
ירָו ַק ְשׂ ֶָ֝קשֶׂ
םָכּלָאשֶׁ ר-לָוֹ ָ֩ ְסנ ֶַ֨פּ ְ
ָ֣
ָ֣רָבּ ָמֶּ֑י
כּלָא ֶשׁ ַ
אכ ָ֔לוָּמ ֶ֖
ָתּ ְ
אֶ ת-זֶה ָֽ

ויקרא שמיני יא,י:

ֵ֥קץָהֶ֖םָלָ ֶ ָֽכם׃ ָ
םָשׁ ֶ
ָ֣רָבּ ָמֶּ֑י ֶ
שָׁה ַחיָּ ֶ֖הָא ֶשׁ ַ
ַ
כּלָנֶ ֵ֥פֶ
ץָה ָ֔ ַמּיםָוּמ ֵ֛
ָשׁ ֶָ֣ר ַ
ָוּבנְּ ָח ָ֔ליםָמכּל ֶ
תָבּיַּמּים ַ
ַ
ָ֣ירָו ַק ְשׂ ֶֹ֗קשֶׂ
וָֹסנַפּ ְ
רָאיןָ֝ -ל ְ
שׁ ָֽ
וְ כל ָ֩א ֶ֨ ֶ
תם ְתּשַׁ ָֽקּצוּ׃
אכלוּ ְואֶ ת-נ ְבלָ ָ ֶ֖
לא ת ָ֔
ם ָ֣
ֶ֖קץ י ְהיָ֣וּ לָ ֶכ ֶ֑ם מ ְבּשָׂ ָר ָ
ויקרא שמיני יא,יאְ :ו ֶשׁ ֶ
ֵ֥קץ ֶ֖הוּא לָ ֶ ָֽכם׃
כּל א ֶשֵׁ֥ר ָֽאין-לֵ֛ וֹ ְסנ ֵַ֥פּיר ְו ַק ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ ת ַבּ ָמֶּ֑ים ֶשׁ ֶ
ויקרא שמיני יא,יבָ֣ :

=-=-מסכת שבועות לשילוב בדיון שבחולין=-=-=-

[בבלי שבועות ה,א] ריבויי ומיעוטי! אין ,בעלמא כללי ופרטי דריש ,והכא היינו טעמא ,כדתנא דבי ר' ישמעאל ,דתנא דבי ר' ישמעאל:
םָבּ ֹ֗ ַמּיםָשני פעמים ,אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט .ורבנן? אמר רבינא ,כדאמרי במערבא :כל מקום שאתה
(וי' שמ' יא,ט) ַבּ ָמֶּ֑י ַ
מוצא שתי כללות הסמוכות זה לזה ,הטל פרט ביניהן ודונם בכלל ופרט .השתא דאמרת :רבי כללי ופרטי דריש ,בעל כורחיך קשיא
שבועות! אלא בשבועות נסיב אליבא דר' עקיבא (הדורש בד"כ ברבווו ומיעוטי)  ,וליה (ר' ישמעאל עצמו דורש בכללי ופרטי) לא סבירא ליה.
[רש"י שבועות ה,א] ריבויי ומיעוטי  -וריבה הכל ומיעט סם הכי מפרש לה בקדושין.
והכא  -גבי פדיון הבן להכי דריש ליה בריבויי ומיעוטי משום דאין הפרט בין שני כללות.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

כדתנא דבי רבי ישמעאל  -באלו טריפות דאיכא תנא דדריש את זה תאכלו מכל אשר במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל
ופליג עליה תנא דבי רבי ישמעאל ואמר במים במים סמוכין זה לזה ואח"כ כתיב בימים ובנחלים הלכך אין זה כלל ופרט אלא הטילהו
ביניהם לדרשו בריבויי ומיעוטי.
ורבנן  -דפליגי עליה דרבי ודרשי ליה בכלל ופרט סבירא להו כדאמרי במערבא.
[תוספות שבועות ה,א] דתנא דבי ר' ישמעאל במים במים שני פעמים כו'  -תימה דר' ישמעאל תני בי"ג מדות התורה נדרשת והא איכא
טפי הך מדה דשני כללות הסמוכו' דדרשינן בריבה ומיעט.
[חידושי הריטב"א שבועות ה,א] במים במים שני פעמים וכו' .ומיהו לרבי ישמעאל גם זה נכלל במדת כלל ופרט וכלל שמונה רבי
ישמעאל בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם ,שאם לא כן הוה להו לרבי ישמעאל י"ד מדות.
[פני יהושע שבועות ה,א] בגמרא השתא דאמרת רבי כללי ופרטי דריש קשיא שבועות .לכאורה יש לדקדק כיון דרבי כללי ופרטי דריש
קשיא נמי ידיעות דהא פרשת עולה ויורד דטומאה נמי הו"ל למידרש בכלל ופרט וכלל דהא בכל דבר טמא כלל בנבלת חיה ושרץ ומת
פרט ולכל טומאתו הדר וכלל וא"כ משמע דכל הנך פרטי אתו למעט נבלת עוף טהור ולקמן לפי המסקנא משמע דאדרבה אליבא
דרבי מרבינן נבלת עוף טהור ממיעוט אחר מיעוט וליכא למימר דכיון דכתיב פרטי טובא הו"ל נמי כמיעוט אחר מיעוט הא ודאי ליתא
דבר"פ מרובה אמרינן להדיא לענין כפל דבכה"ג חשיב כללי ופרטי ,ואי משום דמסקינן התם דבכל כללא וכל ריבויא הכי נמי הא
כתיב בכל דבר טמא .תו קשיא לי דאדרבה למאי דמסקינן דכל ריבויא הוא א"כ משבועות נמי לא מקשה מידי דהא בשבועות נמי
כתיב לכל אשר יבטא (אם לא שנאמר דנהי דכל ריבויא הוא אפ"ה היכא דכתיב לכל הוי פרטי כמו בכל.
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בבלי בכורות לז,א – (דב' ראה טו,כא) וְכי-יהְיה בוֹ ִ֗מוּם – קדשים שנפל בם מום

[בבלי בכורות לז,א] מתני' .על אלו מומין שוחטין את הבכור :נפגמה אזנו מן החסחוס ,אבל לא העור .נסדקה ,אעפ"י שלא חסרה.
ניקבה מלא כרשינה ,או שיבשה .איזהו יבשה כל שתנקב ואינה מוציאה טיפת דם ,ר' יוסי בן המשולם אומר :יבשה שתהא נפרכת.
ֱֹלהיך׃ ָ
ֶ֑עָלאָתזְ ָבּ ָ֔ ֶחנּוָּלַ הֶָ֖'ָא ֶ ָֽ
וּםָר ָ֣
ָ
לָמ
ָ֔רָכּ ָ֣
ֶ֖
ָאוָֹעוּ
וָֹמוּםָפּסּ ַח ָ֣
ֶ֨הָב ֹ֗
דברים ראה טו,כאְ ָ :ו ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝

טט – הגמרא פותחת במהלך של דרשה בכלל ופרט וכלל
וָֹמוּם  -כלל ,פּסּחַ ָ
ֶ֨הָב ֹ֗
וָֹמוּם; ואימא; ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
ֶ֨הָב ֹ֗
ָאוָֹעָוָּ֔רָכתיב! כתיב נמי (דב' ראה טו,כא) ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
גמ' .אמאי? (דב' ראה טו,כא) פּסּ ַח ָ֣
וּםָרֶ֑ע חזר וכלל,
ָ
לָמ
כּ ָ֣
אָ֣ וָֹעוָּ֔ר  -פרט ,כלל ופרט  -אין בכלל אלא מה שבפרט ,פסח ועור  -אין ,מידי אחרינא  -לא (דב' ראה טו,כא) ֶ֖

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש  -מומין שבגלוי ואינן חוזרין ,אף כל  -מומין שבגלוי ואינן חוזרין.
ואימא :מה הפרט מפורש  -מומין שבגלוי ובוטל ממלאכתו ואינו חוזר ,אף כל  -מומין שבגלוי ,ובוטל ממלאכתו ,ואינו חוזר;
טט – הגמרא מקשה על המהלך בדרשה בכלל ופרט וכלל מן המשנה המביאה מום שאינו מבטל בהמה ממלאכתה

אלמה תנן נפגמה אזנו מן החסחוס ולא מן העור?

טט – הגמרא עונה על הקושיה ,מהלך הדרשה אינו בכלל ופרט וכלל אלא מהלך הדרשה הנכון הוא ברבויי מיעוט ורבויי
כל מום רע  -ריבויא הוא; רש"י ריבויא היא  -דכתיב ָ ֶ֖כּל ולא דרשינן ליה בכלל ופרט.
ֶ֨הָבוָֹ -קדמא ו אזלא רמזה על אפשרות דרישה בכלל ופרט או רבוי ומיעוט ,המלה ֶ֖כּלָמרמזת לכלל בתראה
תבנית הטעמים של ְו ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
או רבוי בתראהֶ֖ .כּלָבטפחא שאינה מוגבלת במרכא לפניה ,מאפשרת התפשטות התוכן ֶ֖כּלָבכעין טופח על-מנת להטפיח .אם כן ירבה
ָאוָֹעוָּ֔רָ מייצגים מום גלוי ושאינו חוזר ,וממעטים רבוי הכל לכל דבר ע"י הרחקת התכונה הרחוקה מכולם,
הכל ,אלא שהפרטים פּסּ ַח ָ֣
כאן מום הגורם ביטול ממלאכתו (מלאכת בהמה) ולפי זה יש לו קרבה למדת רבוי ומיעוט.
טט – כלל ופרט וכלל מרבה עוד דברים מסוג המסקנה מהפרטים  ,כאן מום גלוי ,קבוע ,ובטל ממלאכתו.
רבויי מיעוט ורבוי מרבה כל המסקנות פרט למסקנה הרחוקה (הנבדלת) ביותר משאר המסקנות.
הקושי של כלל ופרט וכלל כאן הוא שהמשנה הביאה דוגמא של מום גלוי ,קבוע ושאינו בוטל ממלאכתו .לכן בוטל ממלאכתו לא שייך
לעניין .נשארו המום הגלוי והמו ם הקבוע .את המום הקבוע הגמרא מנסה להפיל ע"י צירוף מומים שבסתר ממשנה הבאה בענין שיניים
נראות ושיניים פנימיות שאינן נראות לחוץ.
יָהכּ ָֽהן׃ ָ
ֱמידָאֶ תַ -ה ְבּה ָמֶ֖הָל ְפָנ ֵ֥ ַ
ֶ֖ןָלהֶָ֑'ָ ְו ֶהע ֵ֥
מּנָּהָקָ ְר ָבּ ַ ָֽ
הָאשֶׁ רָלא-י ְַק ֹ֧ריבוָּמ ֶ ֵ֛
ָ֣הָטמ ָָ֔א ְ֠
ויקרא בחקתי כז,יאְ :ואםָכָּ לְ -בּה ָמ ְ
כּך׃ ָ
ֵ֥רָבּעֶ ְר ֶ ָֽ
ֶ֖לָונ ְמ ַכּ ְ
לאָיגָּא ְ
ֶ֑יוָואםֵ֥ -
ךָוי ַָסֵ֥ףָחמשׁ ֶ֖תוָֹעָ ָל ְ
כּ ְ
ָ֣הָבעֶ ְר ָ֔ ֶ
הָה ְטּמאָ הָוּפָ ָד ְ
ַ
םָבּ ְבּה ָמ
ויקרא בחקתי כז,כזְ :ו ֶ֨א ַ
ָ

אי הכי ,מומין שבסתר נמי! אלמה תנן :חוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו והפנימיות שנעקרו
טט – הגמרא עונה ,מומים שבסתר נלמדים מפסוק ב( -וי' בח' כז,יא) לכן נשאר כאן רק ???
נעקרו  -אין ,נפגמו ונגממו  -לא! בעינא מום רע  -וליכא; אי הכי ,מום עובר נמי! אלמה תנן :ולא מן העור? מום עובר סברא הוא:
מּנָּהָ
הָאשֶׁ רָלא-י ְַק ֹ֧ריבוָּמ ֶ ֵ֛
ָ֣הָטמ ָָ֔א ְ֠
השתא מיפרק לא פרקינן עלויה  -משחט שחטינן עלויה? דתניא (וי' בח' כז,יא) ְואםָכָָּלְ -בּה ָמ ְ
ה'ָ -בבעלי מומין הכתוב מדבר ,אתה אומר בבעלי מומין שנפדו הכתוב מדבר ,או אינו אלא בבהמה טמאה ממש? כשהוא
ֶ֖ןָל ֶָ֑
קָ ְר ָבּ ַ ָֽ
מּנָּהָ -הוי
םָבּ ְבּה ָמהָהַ ְטּמאָ הָ -הרי בהמה טמאה אמור ,הא מה אני מקיים (וי' בח' כז,יא) ְ֠אשֶׁ רָלא-י ְַק ֹ֧ריבוָּמ ֶ ֵ֛
אומר (וי' בח' כז,כז) ְו ֶ֨א ַ
ֶ֖ןָלהֶָ֑'ָ -מי שאינה קריבה כל
ָהָק ְר ָבּ ַ ָֽ
מּנּ ָ
אומר זה בעלי מומין שנפדו; יכול יפדו על מום עובר ת"ל (וי' בח' כז,יא) ְ֠אשֶׁ רָלא-י ְַק ֹ֧ריבוָּמ ֶ ֵ֛
עיקר ,יצתה זו שאינה קריבה היום אלא למחר .איבעית אימא :א"כ ,פסח ועור למה לי?
[בבלי בכורות לז,א] בטל ממלאכתו נדחה ע"פ המשנה המבוססת על הרבוי כל מום רע
אבל אם ריבינו הכל אז שנרבה גם מום שבסתר .מוכיחה הגמרא מהמשנה בדף לט א על מאמר שרק באופן ששיניים פנימיות נעקרו
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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יחשב כמום גלוי אבל שנגממו זה עדיין מום שבסתר ולא נחשב מום רע (בעינא  -נדרש מום רע).
הגמרא מנסה לכלול את המום העובר ב-מום רע .ודוחה ע"י ק"ו מקרבן שאם נםל בו מום עובר אי אפשר לפדותו אז ק"ו שבמדינה לא
יוכל כהן לשחוט בכור בעל מום עובר וזה נלמד מהפסוק בויקרא.
 טט ולכן המום העובר לא מתרבה כאן כי כבר נלמד מויקרא
 נשארנו א ם מיעוט אחד בלבד של בטל ממלאכה ולכן הדרשה כולה היא רבויי מיעוט ורבוי ללא עוררין.
מקשה הגמרא שאולי מפסוק בויקרא שלא יקריבו קרבן במומו (בין עובר בין קבוע) נלמד שנפדה גם קרבן בעל מום עובר .ומתרצת שאי
אפשר לפדות קרבן על כל מום עובר ,כי נאמר פסח ועור ואלו מומים קבועים.
טט – נשאר כאן מום גלוי ומום שאינו חוזר,והוצא מכאן בוטל ממלאכתו .כאשר מורחק רק דבר אחד הרחוק ביותר מהאפיונים האחרים,
זאת דרשה ברבויי ומיעוט ורבוי.
טט – לענ"ד לה' בטפחא שאינה מוגבלת במרכא לפניה ,מאפשרת התפשטות התוכן "כל" המוטעם בטפחא שאפיונה לרבות בכעין טופח
על -מנת להטפיח .אם כן ירבה הכל ,אלא שהפרטים פסח ועור מייצגים מום גלוי ושאינו חוזר ,וממעטים רבוי הכל לכל דבר ע"י הרחקת
התכונה הרחוקה מכולם,כאן מום הגורם ביטול ממלאכתו (מלאכת בהמה).
תבנית הטעמים קדמא אזלא רמזה על אפשרות דרישה בכלל ופרט או רבוי ומיעוט ,המלה "כל" מרמזת לכלל בתראה או רבוי בתראה.
הטפחא הפתוחה (הבלתי מוגבלת במרכא) שמטעימה את תיבת"כל" מרמזת אל הדרישה ברבויי מיעוט ורבוי.
פרשנים לתלמוד בבלי בכורות לז א
רש"י
גמ'.

ואמאי פסח ועור כתיב  -שישחוט בכור עליהן ומידי אחרינא לא דכתיב וכי יהיה בו מום פסח ועור וסמיך ליה בשעריך תאכלנו
דהיינו בלא הקרבה.
ומשני כתיב נמי כי יהיה בו מום  -דמשמע נמי מומין אחריני.
ובטל נמי ממלאכתו  -כגון פסח בטל מהילוך ועור בטל מראייה.
אלמה תנן נפגמה אזנו  -הוי מום הא אינה בטילה משמיעה.
ריבויא היא  -דכתיב כל ולא דרשינן ליה בכלל ופרט.
אי הכי  -דריבויא הוא מומין שבסתר נשחוט נמי עלייהו.
חוטין  -יינצב"ש.
חיצונות  -שבאמצע הפה.
שנפגמו  -שחסרו מעט.
שנגממו  -שנחתכו בסכין ברוחבו ולא חיסרו אלא כעין סדק.
הפנימיות  -מונשליר"ש.
 .1ויקרא בחקתי כז,יא:

ֶ֖ןָליהוָ ֶ֑הָ ָ
ָהָק ְר ָבּ ַ ָֽ
מּנּ ָ
ָ֣הָטמ ָָ֔אהָ ְ֠אשֶׁ רָלא-י ְַק ֹ֧ריבוָּמ ֶ ֵ֛
ָוְ אםָכָּ לְ -בּה ָמ ְ
הן׃ ָ
ֵ֥יָהכּ ָֽ
ֱמידָאֶ תַ -ה ְבּה ָמֶ֖הָל ְפנ ַ
ָוְ הֶ ע ֵ֥
ְ֠אשֶׁ רָתלישא-גדולה ,מרמזת שהבהמה הטהורה נתלשה – נעקרה מהיתירה לקרבן בגלל המום שאינו חוזר.

[בבלי בכורות לז,ב] עוסק בגודל חור באוזן הבהמה שיחשב מום שבגלוי .בתוך כך מובאת סוגיית רציעת אוזן עבד עברי שרוצה להישאר
עבד עולם .במקומות אחרים רש"י (כגון) בפ"ק דקידושין מפרש פלוגתייהו דרבי דריש כללי ופרטי ור' יוסי (בן יהודה) דריש רבוי ומיעוט
כאן הכלל ופרט או רבוי מיעוט לא מוזכרים .האם הגמרא רצתה להשוות הלימוד במרצע ללימוד בבכור שנפסל מאכילה במקדש וראוי
לאכילה רק בגבולין.
מה גם שהפסוקים קרובים ,מרצע  -ראה טו יז והבכור ראה טו כ
ולקחת את-המרצע  -מונח רביע,
[בבלי בכורות לז,ב] ורמינהי מרצע אין לי אלא מרצע מנין לרבות הסול והסירא והמחט והמקדח והמכתב
 חמישה דברים ,כעין מרומזים במונח רביע ,חלקם מן הצומח עץ וקוץ וקנה מחודדים ,מיכתב  -רש"י עט ברזל .טט  -מקדח מן הסתם
ממתכת.
ת"ל ולקחת לרבות כל דבר שנלקח ביד דברי ר' יוסי בר' יהודה .רבי אומר מרצע מה מרצע מיוחד של מתכת אף כל של מתכת.
ונתתה באזנו ובדלת  -מהפך פשטא זקף-קטן ,ללמד שבעמידה ועוד
והיה לך עבד עולם  -מרכא טפחא מנח אתנח
 טט  -בבבלי קידושין בדרשה של רבוי מיעוט רבוי ממעט סם ,היינו אבקה ,מלרצוע עמה
טט אין כאן קדמא ואזלא ,הכלל או הרבוי הוא מ -ולקחת  -מונח ,את-המרצע  -רביע ,לכאורה לר' יוסי בר' יהודה זה רבוי

וסה"כ רבוי אחרי רבוי? והמיעוט אחריו

 ולרבי זה פרט .
 ואפשר שכיון שסוגר והיה לך עבד עולם  -מרכא טפחא מנח אתנח ,שזה יתור לרבות ולא רבוי פתוח אז צריך ללמוד זאת בכלל
ופרט
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1.42

בבלי בכורות נא,א – פדיון הבן ופדיו מבן חדש ,כלל כלל פרט ,ריצוע עבד ,סנפיר וקשקשת

בבלי בכורות נא,א

מתני' .אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות .כתב לכהן שהוא חייב ליתן חמשה סלעים  -חייב ליתן לו,
ובנו אינו פדוי ,לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי .המפריש פדיון בנו ואבד  -חייב באחריותו ,שנאמר+ :במדבר י"ח +יהיה
לך ופדה תפדה.
גמ' .מתני' דלא כרבי ,דתניא ,רבי אומר :בכל פודין בכור אדם ,חוץ מן השטרות .מאי טעמא דרבי? דריש ריבויי ומיעוטי( ,במדבר
קרח יח טז) ופדויו מבן חדש תפדה  -ריבה ,בערכך כסף חמשת שקלים  -מיעט ,תפדה  -ריבה ,ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל ,מאי
רבי  -רבי כל מילי ,ומאי מיעט  -מיעט שטרות .ורבנן דרשי כלל ופרט; ופדויו מבן חדש  -כלל ,בערכך כסף חמשת שקלים  -פרט,
(פדה) תפדה  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר
המטלטל וגופו ממון ,יצאו קרקעות  -שאין מטלטלין ,יצאו עבדים  -שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות  -שאף על פי שמטלטלין ,אין
גופן ממון .אמר ליה רבינא למרימר :ורבי ריבויי ומיעוטי דריש? והא רבי כללי ופרטי דריש במרצע ,דתניא+ :דברים ט"ו +מרצע -
אין לי אלא מרצע ,מנין לרבות הסול והסירא והמחט והמקדח והמכתב  -ת"ל (דברים ראה טו יז) ולקחת  -לרבות כל דבר שנלקח ביד,
דברי רבי יוסי ברבי יהודה .רבי אומר :מרצע  -מה מרצע מיוחד  -של מתכת ,אף כל  -של מתכת.
 .9במדבר קרח יח,טז:

הָהוּא׃ ָ
ר ָֽ
לָה ֶ֑קּ ֶדשָׁעֶ ְשׂ ֵ֥ריםָגּ ָ ֶ֖
יםָבּ ֶשׁ ֶָ֣ק ַ
ְ
ל
תָשׁ ָק ֶ֖
ְ
ָכּ ֵֶ֛סףָחמֵ֥שֶׁ
הָבּ ֶ֨ ֶע ְר ְכּ ָ֔ך ֶ
וּפדוּיָוָמ ֶבּןָ֣ -ח ֶדשָׁתּ ְפ ֶ ָ֔דּ ְ
ְ
טט – רבי ורבנן כאילו משתמשים במידה מוקדם שהוא מאוחר בענין לפי טעמי ְבּ ֶ֨ ֶע ְר ְכּ ָ֔ךָ ומשלבים אותו והמשכו בתווך.

דברים ראה טו טו טז יז

ֶ֖הָהיָּֽ וֹם׃ ָ
ַ
ֵ֥רָהזֶּ
יָמצַ ְוּךֵ֛ ָאֶ תַ -ה ָדּ ָב ַ
ָָָ[טו]ָָָ....עַ לֵ֞ -כּןָאָ נ ֹ֧כ ְ
יתךָכּי-טֵ֥ וֹבָלֶ֖ וָֹע ָ ָֽמְּך׃ָָ ָ
יךָלאָאצֶ֖אָמע ָמְֶּ֑ךָכּיָא ָֽה ְבךָ ְואֶ ת-בּ ָ֔ ֶ
ֵ֥
ל
אמָ֣רָא ָ֔ ֶ
ָכּי-י ַ
[טז]ָָו ָהיָה ָֽ
ְ
ָָָ
דָעוֹל ֶ֑םָ ָ
ָ
ָע ֶָ֣ב
ֵ֥הָלךֶ֖ ֶ
ְ
תָו ָהיָ
ָוּב ֶ ָ֔דּלֶ ְ
הָבאָ זְ נוֹ ַ
ָת ָתּ ְ
[יז]ָָולָ ַק ְח ָתָָּ֣אֶ תַ -ה ַמּ ְר ֹ֗צעַ ְָונ ַ
ְ
ָָָ
כּן׃ ָ
ָתּעשֶׂ הָֽ -
ָָָוְ ַאֵ֥ףָלַ א ָמ ְתךֶ֖ ַ

יָמצַ ְוּךֵ֛ ָ  -גרשיים דרגא תביר ,כעין יצא מן הכלל לידון בדבר אחר שלא כענינו יצא להקל
טט – סיפא טו ָָָ[טו]ָָָ....עַ לֵ֞ -כּןָאָ נ ֹ֧כ ְ
ולהחמיר ,להקל למשל על האמה שתצא אחרי שש שנים במתנות כמו העבד עברי ולא נרצעת ,והחמיר על העבד עברי שרוצה בעבדות
שירצע.
אפשר כי סיפא יז מוצבע ע"י סיפא טו אָ נ ֹ֧כיָדרגא כי אין האמה נרצעת אלא יוצאת אחרי שש שנים עם מתנות האדון כמו עבד עברי.

(המשך הגמרא) ואמרינן :במאי קא מיפלגי  -רבי דריש כללי ופרטי ,רבי יוסי ברבי יהודה דריש ריבויי ומיעוטי! אין ,בעלמא רבי כללי
ופרטי דריש ,והכא  -כדתנא דבי רבי ישמעאל ,דתנא דבי רבי ישמעאל( :ויקרא שמיני יא ט) במים במים שתי פעמים ,אין זה כלל
ופרט אלא ריבה ומיעט .ורבנן  -אמרי כדאמרינן במערבא :כ"מ שאתה מוצא שתי כללות הסמוכים זה לזה  -הטל פרט ביניהם ודונם
בכלל ופרט.
ויקרא שמיני יא ט – יב:

ָ֣רָבּ ָמֶּ֑יםָ ָ
כּלָא ֶשׁ ַ
אכ ָ֔לוָּמ ֶ֖
ָתּ ְ
ָָָָ[ט]ָָאֶ ת-זֶה ָֽ
אכלוּ׃ ָ
תםָתּ ָֽ
ליםָא ָ ֵ֥
יםָוּבנְּ ָח ֶ֖
ַ
מּ
םָבַָּיּ ֵ֛
תָבּ ֹ֗ ַמּי ַ
ַ
ירָו ַק ְשׂ ֶָ֝קשֶׂ
ָ֩סנ ֶַ֨פּ ְ
כּלָאשֶׁ ר-לוֹ ְ
ָ ָ֣

טט – רבנן בגמרא ורש"י מציינים שמים מים הם שני כללים והפרט בימים ובנחלים ואילו תנא דבי רבי ישמעאל לומד זאת כרבוי ומיעוט.
ירָו ַק ְשׂ ֶָ֝קשֶׂ תָ– מונח תלישא קטנה קדמא אזלא ,תבנית כעין פרט פרט וכלל וזה מעיד שבסביבתו יש לימוד
ָ֩סנ ֶַ֨פּ ְ
כּלָאשֶׁ ר-לוֹ ְ
בכל הסבר ָ ָ֣
בכלל ופרט או רבוי ומיעוט.
יםָוּבנְּ ָח ֶ֖לים הוא כעין פרט ופרט ופרט לציין מים זורמים ולא מכונסים .לכן כל שאין לו סנפיר וקשקשת במים
ַ
ַמּ
םָבּיּ ֵ֛
ההמשך ַבּ ֹ֗ ַמּי ַ
מכונסים יהיה מותר.
גם פסוק שמיני יא י בעל תבנית כעין פרט וכלל ופרט אומר האיסור למים הזורמים ,וכנראה מוסיף עוד מיעוט להיתר בעלי החיים מן המים
המכונסים כגון רק מה שהוטל בו מבפנים ולא מבחוץ.
ָ
םָשׁקֶ ץָהֶ֖םָלָ ֶ ָֽכם׃ ָ
ָ֣רָבּ ָמֶּ֑י ֵֶָ֥
שָׁה ַחיָּ ֶ֖הָא ֶשׁ ַ
ַ
כּלָנֶ ֵ֥פֶ
ץָה ָ֔ ַמּיםָוּמ ֵ֛
ָשׁ ֶָ֣ר ַ
ָוּבנְּ ָח ָ֔ליםָמכּל ֶ
תָבּיַּמּים ַ
ַ
ָ֣ירָו ַק ְשׂ ֶֹ֗קשֶׂ
וָֹסנַפּ ְ
רָאיןָ֝ -ל ְ
שׁ ָֽ
[י]ָָוכל ָ֩א ֶ֨ ֶ
ְ
ָָָ
םָתּשַׁ ָֽקּצוּ׃ ָ
ת ְ
לוָּואֶ ת-נ ְבלָ ָ ֶ֖
אכ ְ
ָלאָת ָ֔
ֶ֖קץָי ְהיָ֣וָּלָ ֶכ ֶ֑םָמ ְבּשָׂ ָרם ָ֣
[יא]ָָו ֶשׁ ֶ
ְ
ָָָ
ץָהוּאָלָ ֶ ָֽכם׃ ָ
ֵ֥ק ֶ֖
םָשׁ ֶ
תָבּ ָמֶּ֑י ֶ
ַ
ירָו ַק ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ
וָֹסנ ֵַ֥פּ ְ
ֵ֥רָאין-לֵ֛ ְ
[יב]ָָכּלָא ֶשׁ ָֽ
ָ֣
ָָָ

דברים ראה יד ט י יא:

אכלוּ׃ ָ
ירָו ַק ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ תָתּ ָֽ
וָֹסנ ֵַ֥פּ ְ
םָכּלָאשֶׁ ר-לֵ֛ ְ
ֹ֧
ָ֣רָבּ ָמֶּ֑י
כּלָא ֶשׁ ַָ
אכ ָ֔לוָּמ ֶ֖
ָתּ ְ
׃ָסָָָ[ט]ָָאֶ ת-זֶה ָֽ
ֵ֥אָהוּאָלָ ֶ ָֽכם׃ָס ָ
תָלאָתאכ ֶ֑לוָּטָ מ ֶ֖
ָ֣
ירָו ַק ְשׂ ֶ ֶ֖קשֶׂ
וָֹסנ ֵַ֥פּ ְ
ֹ֧רָאין-לֵ֛ ְ
[י]ָָו ֶ֨כלָא ֶשׁ ָֽ
ְ
ָָָ
אכלוּ׃ ָ
רהָתּ ָֽ
וֹרָטה ָ ֶ֖
ְ
ָָָ[יא]ָָכָּ ל-צפֵּ֥

טט – פסוקי דברים ראה מוצגים להשוואה עם פסוקי ויקרא שמיני.
פסוק ראה יד י בתבנית כעין כלל הצריך לפרט ,כרש"י למעט מן השלילה את הגדלים במים מכונסים ולהתירם באכילה.
אכלוּ׃ָמרכא טפחא בראש פסוק אפשר כעין לימוד סמוכים דבר המלמד על חבירו
רהָתּ ָֽ
וֹרָטה ָ ֶ֖
ְ
פסוק ראה יד יא ָָָ[יא]ָָכָּ ל-צפֵּ֥
שלפניו שכמו שלצפור טהורה יש כנפיים כך אלו הסנפירים שהדג מעופף בהן במים.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

בבלי מסכת בכורות נא א
רש"י גמ'.

מיעט  -כסף ולא מידי אחרינא.
מיעט שטרות  -דלא חשיבי מידי.
תפדה חזר וכלל  -ואע"ג דהאי תפדה כתיב קודם לפרט אפ"ה דיינינן ליה בכלל ופרט כדאמרינן לקמן.
שהוקשו לקרקעות  -והתנחלתם אותם וגו' (ויקרא כה).
הסול  -ברוק"א בלע"ז.
הסירא  -קוץ.
מכתב  -עט.
ואמרינן  -במסכת קדושין (דף כא).
במאי קא מיפלגי רבי דריש כללי ופרטי  -ולקחת כלל מרצע פרט ונתת באזנו חזר וכלל מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת.
ורבי יוסי ב"ר יהודה דריש ליה ברבויי ומיעוטי  -ומאי רבי רבי כל מילי ומאי מיעט מיעט סם.
הכא  -היינו טעמא דדריש ריבויי ומיעוטי כדתנא דבי ר' ישמעאל בשילהי אלו טריפות (חולין פז) כל מקום שנאמר במים במים ב'
פעמים כלומר כל מקום שנאמר ב' כללות זו אצל זו ופרט אחריהן כגון הכא את זה תאכלו מכל אשר במים אשר לו סנפיר וקשקשת
במים דהיינו שתי כללות דמשמע דבכל מים בעינן סנפיר וקשקשת ופרט כתיב אחריהם בימים ובנחלים דמשמע בימים ובנחלים
שנובעים הם בעינן סנפיר וקשקשת אבל הגדילים במים מכונסין מיתאכלי בלא סנפיר וקשקשת אין זה כלל ופרט לא דיינינן ליה בכלל
ופרט אלא מטילין הפרט ביניהן ודנין אותו ברבויי ומיעוטי והכא נמי ופדויו מבן חדש כלל תפדה חזר וכלל הרי שתי כללות הסמוכות
זה לזה והפרט אחריו הלכך בריבוי ומיעוטי דרשינן להו.
ורבנן  -דדרשי להו בכללי ופרטי סברי כדאמרינן במערבא.
פרשנים לתלמוד בבלי מסכת בכורות דף נא עמוד ב
רש"י מסכת בכורות דף נא עמוד ב

ולא הקדשות נפדין בכל אלו  -בעבדים שטרות וקרקעות והתם נפקא לן מקראי בתורת כהנים בפרשת ערכין.
שמא יאמרו פודין בשטרות  -אפי' אין נותנין כלום אי נמי בשטר שיש לו על חבירו.
בנו פדוי לכשיתן  -שהרי נתן הפדיון.
שפת אמת מסכת בכורות דף נא עמוד א

בגמ' יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות לכאורה קשה מה בכך שהוקשו מ"מ הוי כעין הפרט דמטלטלי נינהו אך נראה דבאמת אין טעם
התורה משום דמטלטל דזה רק רמז למעט מידי דאינו מטלטל דהיינו קרקע אבל טעם התורה דקרקע אין פודין בו וכיון דעבד הוקש
לקרקע גם בו אין פודין כנ"ל:
1.43

בבלי כריתות ו,ב – פטום הקטורת

ֵ֥דָבּ ַבֶ֖דָי ְהיֶ ָֽה׃ ָ
יםָוּלבנָ ָ֣הָז ַָכּ ֶ֑הָָָָָָָָ ַבּ ְ
ְ
ָ֔הָס ֶ֖מּ
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנ ַ
ְ
ָס ֹ֗מּיםָנ ָָט
הָקחְ -לךָ֣ ַ
ַ
ָ֩הָאֶ ל-מ ָ֝שֶׁ
אמר ֶ֨
שמות כי-תשא ל,לדָ :וַיּ ֶ
בבלי כריתות ו,ב א"ר יוחנן :י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני .אמר רב הונא :מאי קראה? (שמ' תשא ל,לד) ַקחְ -לךָ֣ ָסַ ֹ֗מּים – (מיעוט
וּלבנָ ָ֣הָז ַָכּ ֶ֑ה חד  -הא חד סרי.
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנָ֔ה  -הא חמשה ,וַ -ס ֶ֖מּים אחריני חמשה  -הא עשרהְ ,
ְ
רבים) תריָ,נ ָָט
מּים  -חזר וכלל ,כלל ופרט
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנָ֔ה  -פרטַ ,ס ֶָ֖
ְ
ואימא (והגמרא שואלת על ר' יוחנן שאולי נדרוש הפסוק כלהלן) ַס ֹ֗מּים  -כלל ,נ ָָט
וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה וריחו נודף (מתפשט ,ולא הגביל לריח טוב או רע) ,אף כל דבר

שקוטר ועולה וריחו נודף!

וכ"ת (וכי תימא (תאמר))( ,בירור למה צריך פרטים אחדים) א"כ לכתוב קרא חד פרטא! לאיי (באמת) ,מיצרך צריכי( ,צריכים שלושה הפרטים)
ת ,ה"א :גידולי קרקע אין ,אבל מין
וּשׁחלֶ ָ
ת; ואי כתב ְ
וּשׁחלֶ ָ
דאי כתב נ ָָטף ,ה"א :מין אילן אין ,אבל גידולי קרקע לא ,מש"ה כתב ְ
אילן אימא לא ,משום הכי כתב נ ָָטף; ְו ֶח ְל ְבּ ָנָ֔ה לגופיה אתא ,מפני שריחה רע! א"כ (אם כן ,שהלימוד בכלל ופרט אז) מ -קַ חְ -לךָָ֣ נפקא
ליה (ע"פ ערוך לנר ,בשיטת רש"י ,מסקנת הגמרא שלר' יוחנן הכלל קדמאה נלמד מ-קַ חְ -לךָָ֣).
(דוחה שסמים שני הוא שני סמים) (הגמרא מציגה שאלה חדשה) ואימאַ :ס ֶ֖מּים בתראי תרין נינהו כסמים קדמאי (אולי תאמר שה"סמים" השני
משמעו כמו הראשון שני מיני סממנין)! א"כ ,נכתוב סמים סמים בהדי הדדי (זה ליד זה) ,וסוף נכתוב נטף ושחלת וחלבנה.

ףָ׀ָוּשׁחלֶ תָוְ חֶ ְל ְבּ ָנָ֔ה -
ְ
(הגמרא מציגה הדרישה בכלל ופרט וכלל מברייתא) דבי רבי ישמעאל תני (למדו הברייתא הבאה)ַ :ס ֹ֗מּים  -כלל ,נ ָָט
פרטַ ,ס ֶ֖מּים  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה וריחו נודף ,אף כל דבר
שקוטר ועולה וריחו נודף; או אינו אלא כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון? אמרת :לאו ,הא אין לך עליך לדון בלשון אחרון אלא
בלשון ראשון( .עד כאן הברייתא)
(וחוזר ומבאר הברייתא) אמר מר :או אינו אלא כלל בכלל ראשון (קושיה א' ותירוצה) ופרט בפרט ראשון (קושיה ב' ותירוצה)? אמרת :לאו,
הא אין עליך לדון (הפסיק לפני סוף הברייתא) .מאי קושיא (מה היה קשה לברייתא בקושיה א')? הכי קא קשיא ליה (לתנא של הברייתא ,אולי ה-
) סַ ֶ֖מּים בתראי (השני משמעו) תרי כי ַס ֹ֗מּים קדמאי תרין (כמו הראשון שמשמעו שתיים)! הדר ושני כדשנין (חזר ותירץ כמו שתירצנו מקודם,
שאם משמעו שתיים ,שיכתבו זה ליד זה) ,דא"כ ,נכתוב קרא סמים סמים נטף ושחלת וחלבנה.
ת,
ומאי פרט בפרט ראשון (מה היה קשה לברייתא בקושיה ב')? הכי קא קשיא ליה :מיני אילנות ילפי מן נ ָָטף ,וגידולי קרקע ילפי מְ -שׁחלֶ ָ
וּלבנָ ָ֣הָז ַָכּ ֶ֑ה דאייתי בחד צד ,דניתי דבר שריחו נודף ואע"פ שאין קוטר ועולה (שנביא מדבר שריחו מתפשט אבל אינו
ולילפי נמי מְ -
מיטמר)! הדר אמר :א"כ ,נכתוב קרא ללבונה זכה במיצעי (ביחד עם השלושה) ותילף מינה .אי כתביה לבונה זכה במיצעי הויין תרי עשר
( 2מסמים (א) ו 4-מפרטים ,וסמים (ב) מכפיל ב 2-סה"כ יהיה  !) 12אם כן ,נכתוב קרא (שיהיה כתוב) לבונה זכה במיצעי (בשלישיה) וחלבנה
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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לבסוף (ומזה שלא כתוב כך ,משמע שהשלישיה קוטרת וכך כל העשר צריכים להיות מיטמרים ,אבל הלבונה שאינה צריכה להיות מיטמרת ,כתובה
לעצמה)  .ריש לקיש אמר (עוד תירוץ) :מגופה ,מה לשון קטרת? דבר שקוטר ועולה.
(כאן הגמרא מכניסה אגדתא לענין החלבנה) א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא :כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית ,שהרי

חלבנה ריחה רע ,ומנאה הכתוב עם סממני קטרת .אביי אמר ,מהכא( :עמוס ט,ו) ואגֻדָ תוֹ על-ארץ יְס ָָדּה

ומאי פרט בפרט ראשון – אם תקח את הפרט העצמאי "לבונה זכה" ותכניס לפרט של ה"כלל ופרט וכלל" אז תתקבל תוצאה שונה
ממה שהגמרא יודעת מה צריכה להיות התוצאה ,ולכן נדחה.
כלל בכלל ראשון – משמעו שבמקום אחד כלל ופרט ובמקום אחר כלל בתראה.
ערוך לנר מסכת כריתות דף ו עמוד ב

בגמרא דבי ר' ישמעאל תנא .לפי הנראה מהסוגיא פליגי ר' יוחנן ותנא דבי ר"י .לר"י אתא קרא למנין י"א וא"כ לית לן כלל ופרט
וכלל לדרוש דבעינן מקטר ועולה וריחו נודף (לפי הסבר זה אין חובה לדרוש שהסימנין יהיו קוטר ועולה וריחו נודף)
ולתנא דבר"י דדרש בכלל ופרט לית לן קרא למנין י"א (לא דורש י"א דווקא ,אלא שיהיו מקטר ועולה וריחו נודף)
אכן לא כן דעת רש"י דבדברי ר"י פירש דבעינן קוטר ועולה מכלל ופרט (לרש"י ר"י לומד בכלל ופרט ויש חובת התכונות קוטר וגו'),
ובדברי תנא דבי ר"י פירש (רש"י) דבעינן י"א ולכן הנראה לפי דברי רש"י דפירוש הסוגיא הוא דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא
פליגי דודאי גם לר' יוחנן צריך לדרוש כלל ופרט כיון דכתיב ַקחְ -לךָָ֣ לכלל כדאמר (בגמרא) "א"כ (הכלל) מַ -קחְ -לךָָ֣ נפקא (יוצא ונלמד
הכלל)" ולכן גם לר' ישמעאל ע"כ (על כרחך) דרשינן ַס ֹ֗מּים למנין הסמים דאי לכלל מַ -קחְ -לךָָ֣ נפקא כדאמר הש"ס לר' יוחנן (בשיטת
רש"י).
אלא דק"ל דע"כ (דקשה לי ,כי על כרחך) ר' ישמעאל לא דרש כר' יוחנן דהנה כבר הקשה ה-ברכת הזבח אהא דקאמר בגמרא נכתוב
סמים בהדי הדדי וסוף נכתוב נטף דהא בעינן ַס ֶ֖מּים שני לכללא בתרא ותירץ דמה דקאמר בגמרא דוסוף נכתב נטף לאו דוקא הוא
אלא דבתחלה נכתוב נטף ולבסוף סמים סמים ע"ש .ולענ"ד דוחק לומר כן (שהנטף וגו' יהיה מקדים) ולהפך דברי הגמרא ועוד ק"ל (קשה
לי לפי שיטת רש"י) על הגמרא איך שייך לדרוש מַ -ס ֶ֖מּים בתרא מנין ה' כיון דצריך לכתוב משום כלל (איך רש"י מחבר שיטת ר' יוחנן
שהמלה משמעה  ,5עם שיטת תנא דבי ר' ישמעאל שמשמע הלה כלל בתרא) ,בשלמא (מילא) מַ -ס ֹ֗מּים קמא לא קשיא כיון דמזה לא דרשינן רק
שנים שהוא מיעוט רבים ולכן אף דאתי לכלל מ"מ בציר משנים לא הוי (שני תפקידים למלת ס ִ֗מּים הראשונה( :א) מנין כי ממשמעות הלשון
מיעוט רבים ( ,2ב) כלל קדמאה) אבל למידרש מיני' (ממלת) ַס ֶ֖מּים (השניה) כי הני מנ"ל (מניין לו) לומר כן כיון דצריך לכלל.
ולכן נלענ"ד ע"פ מה דאמרינן בשבועות (ה ב) כל מקום שאתה מוצא ב' כללות הסמוכות זה לזה הטל פרט ביניהם ודנם בכלל ופרט
וכלל ע"ש ולכן שפיר קאמר הכא בדיוק דא"כ לכתוב סמים בהדי הדדי והדר פרט כיון דודאי בלא סמים בתרא כבר ידעינן לדרוש כלל
ופרט וכלל מַ -קחְ -לךָָ֣ וַ -ס ֹ֗מּים קמא דאף דכתיבי בהדי הדדי מ"מ הטל פרט ביניהם ולכן אם לא רצה הכתוב לרבות מ-סַ ֶ֖מּים בתרא
חמש ה"ל למיכתב אצל סמים קמא קודם הפרט דאז ודאי לא הוי דרשינן מיני' אלא כסמים קמא שנים (והתוצאה הייתה = 1+ 3 + 2 + 2
 )8ומדכתיב אחר הפרט ולכלל לא מצרכינן דכבר ידעינן מַ -קחְ -לךָ֣ ָסַ ֹ֗מּים לכן דרשינן מיני' חמש כי הני כן נלענ"ד פי' הסוגיא.
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנָ֔ה הם פרט אז יש רק חמשה סמנין שחייבים בתכונות קוטר ועולה וריחו נודף,
ְ
טט – אם קַ חְ -לךָָ֣ וַ -ס ֹ֗מּים הם כלל וכלל ו-נ ָָט
ואילו החמישה הנוספים לא חייבים בכך.
מּים בתרא וע"כ (ועל
אכן מעתה ק"ל (קשה לי (על רש"י)) איך אפשר דר' ישמעאל סבר כר' יוחנן א"כ (אם כן) דרש המנין ג"כ מַ -ס ֶָ֖
כרחך) דרש כלל ופרט וכלל מקח לך קמא והטל פרט ביניהם ואיך אפשר לומר כן לתנא דבי ר"י הא הוא ס"ל בשבועות (שם) דהיכי

דכתיב ב' כללים בהדי הדדי דרשינן ברבוי ומיעוט ולא בכלל ופרט וא"כ איך נקט הכא כלל ופרט וכלל וצ"ל דר' ישמעאל דרשה
הפשוטה נקט כסוגית הש"ס בכל מקום כמו שכתבו התוספות במועד קטן (ז א) דודאי אי לא מצרכינן סמים בתרא למנין (חמש) הוי
הדרשה פשוטה לדרוש מסמים קמא ובתרא כלל ופרט וכלל ,אבל (כיון שלשיטת ר' ישמעאל צריך מלת סמּים שני עבור המספר חמש) השתא
באמת דרשינן רבוי ומיעוט וא"ל דא"כ (ואין להקשות שאם כן) הי' לו לר' ישמעאל לרבות יותר (ממה שמרבין בכלל ופרט וכלל) ,דלמא (אז
אולי (א)) אין כאן לרבות דבר שיהי' עכ"פ דומה קצת למעוט (נטף וגו' ,ו(-ב)) או שמא באמת ס"ל לר' ישמעאל דלא בעינן דוקא
(התכונות) קוטר ועולה וריחו נודף (הנדרשות בגלל הלימוד כלל ופרט וכלל) אלא לפי האמת בחדא סגי (תכונה אחת בכל סממן מספיקה).
(ולכן מסקנת ערוך לנר) ואם כי הסוגיא לפי דברי דבי ר"י אכתי קצת דוחק היא ,עכ"פ דברי ר' יוחנן א"ש (בשיטת רש"י שמחבר ר"י עם ר'
ישמעאל ,אתי שפיר( ,מסבירים טוב)) ע"פ סוגיא דשבועות הנ"ל (ויוצא שמלת סמּים שני עבור המספר חמש ,ועבור כלל בתרא) והתימא מהרב
בעל ברכת הזבח שהעלים עין מסוגיא דשבועות שם:
ר ֩ – תרסא בתפקיד שיעור י"א סממנין שהם הלכה למשה מסיני .כלשון הגמרא א"ר יוחנן :י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני.
אמ ָ
וַיּ ֶ
כלומר שבקטורת יהיו י"א סממנין ותכונת עשרה מהם לפי הפרט שקוטר ועולה וריחו נודף ,ועוד לבונה זכה.
ע"פ ערוך לנר מסכת כריתות דף ו עמוד ב  ...לשון נאמר למשה מסיני שייך גם אם מקצתו נכתב בקרא דהרי הכא קאמר ר"י י"א
סימנים נאמרו למשה מסיני וד' מהם כתובים בפי' וכן מדוייק לשון הרמב"ם הל' כלי מקדש (פ"ב ה"א) שכתב הקטרת נעשית וכו'
ונתפרשו בתורה ארבעה מסממני' והם נטף ושחלת וחלבנה ולבונה ושאר סממני' הלכה למשה מסיני אחד עשר סממנים נאמרו לו
למשה מסיני עכ"ל הרי שדייק אאותן שלא נכתבו לומר שהם הל"מ וכשכולל כל י"א יחד כתב הלשון נאמרו לו למשה מסיני ...
ארבעה סממנין פורטו ועל השאר יש דעות שנאמרו ולא פורטו או לא נאמרו והם צריכים להבחר לפי תכונות הפרט.
שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

ג רבי יוחנן פתר קרייה בקטרת בית אבטינס ,צרור המור זה אחד מאחד עשר סממנין שנותנין בה ,רבי הונא אמר לה (שמות ל') ויאמר
ה' אל משה קח לך סמים הרי ב' ,נטף ושחלת וחלבנה הרי ה' סמים אי תימר דאינון תרין והלא כבר נאמר סמים ,בד בבד יהיה תן
חמשה כנגד חמשה הרי עשרה ,ולבונה זכה הרי אחד עשר ,מיכן בדקו חכמים ומצאו שאין יפה לקטרת אלא אחד עשר סממנים הללו
בלבד ,בין שדי ילין ,שהיתה מצומצמת בין שני בדי הארון ,אשכול הכפר שמכפרת עוונות של ישראל ,אמר רבי יצחק אשכול שהיתה
מתמרת ועולה עד הקורות ואחר כך פוסה ויורדת כאשכול הכפר המכפרת עונותיהם של ישראל,

(אם כך לא כולם נאמרו וחכמים בדקו ובחרו מה שלא נאמר במפורשַ .קחְ -לךָָ֣ – מקף כרב-מצב תומך ברעיון הבדיקה ובחירת הסמים
המתאימים לתכונות קוטר ועולה וריחו נודף הנלמדות מהפרט שבכלל ופרט וכלל
תורה תמימה שמות פרק ל
(לד) קַ חְ -לךָָ֣  -תניא ,ר' יאשיה אומר קח לך משלך ,ר' יונתן אומר משל צבור ,ומה ת"ל קח לך כביכול משלך אני רוצה יותר משלהםסו)
[יומא ג' ב'].):
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ֶ֨הָאֶ ל-מ ָ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא ,רמז לדרוש כתוב לפי סדר מסוים בכלל ופרט וכלל ,כפ'רש"י שחיבר את ר' יוחנן עם ר' ישמעאל.
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנָ֔ה  -פרטַ ,ס ֶ֖מּים  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל
ְ
דרך (א) ַס ֹ֗מּים  -כלל ,נ ָָט
סַ ֹ֗מּים – הראשון הוא גם עבור שני סממנין וגם עבור כלל קדמאהַ ,ס ֶ֖מּים – השני בשני תפקידים( :א) כלל בתראה של כלל ופרט וכלל
ללמד שכל הסממנין (פרט ללבונה זכה הכתובה לעצמה) יהיו קוטר ועולה וריחו נודף (מיטמרין ,עולים ,בעלי ריח (טוב או רע) מתפשט),
(ב) בתפקיד מנין חמישה סממנין נוספים .כאשר ַס ֶ֖מּיםָבתראה בטעם טפחא שיש לו מקבילות של כלל בתראה במקומות אחרים.
דרך (ב) ע"פ הסבר "ערוך לנר" בגמרא ַקחְ -לךָָ֣ – כלל קדמאה בלשון סתמיַ ,ס ֹ֗מּים – הראשון – ממשמעות הלשון עבור מיעוט רבים שני
סממנין ,גם עבור כלל בתראה .מתקבל כלל וכלל ופרט שמקובל לדרוש אותו בכלל ופרט וכלל (היינו הטל הפרט בין שני הכללים) .ואז
סַָ ֶ֖מּים – השני אינו נדרש כמיעוט רבים שניים ,אלא כמרבה על החמש הקודמים עוד חמש
ָס ֹ֗מּים – כלל קדמאה? או ַקחְ -לךָָ֣ – כלל קדמאה בלשון סתמיַ ,ס ֹ֗מּים – מיעוט רבים שניים,
(שמ' תשא ל,לד) קַ חְ -לךָ֣ ַ

ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנָ֔ה  -פרטַ ,ס ֶ֖מּים  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה
ְ
נ ָָט
וריחו נודף (מתפשט ,ולא הגביל לריח טוב או רע) ,אף כל דבר שקוטר ועולה וריחו נודף!
תָ– מהפך פשטא בד"כ ללא פסק ביניהם .תפקיד הפסק להדגיש שמדובר בשם (ענין) דומה אך במשמעות שונה .אכן זהו
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ָ
ְ
ָנ ָָט
ת ,ה"א :גידולי קרקע
וּשׁחלֶ ָ
ת; ואי כתב ְ
וּשׁחלֶ ָ
לימוד הגמרא דאי כתב נ ָָטף ,ה"א :מין אילן אין ,אבל גידולי קרקע לא ,מש"ה כתב ְ

אין ,אבל מין אילן אימא לא ,משום הכי כתב נ ָָטף;
תָמייצגים גידולי קרקע ,אבל הנטף מייצג אילנות ,השחלת מייצג שאר גידולי קרקע וי"א שבהן נכללים גם מיני שבלולים
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ָ
ְ
נ ָָט
הצמודים לקרקע ויונקים ממנה.
2
2.1

כלל ופרט של טט ושל נח"י מתחילת עבודת נח"י
בבלי בבא קמא קי,ב ; בבלי חולין קלג,ב – דב' שפטים יח,ג :וְזה יהְיה֩ משְׁ פט הכּהנים ; במ' קרח יח,ח :ואני הנּה נָתתּי ל ְֵ֔ך
את־משְׁמרת תְּ רוּמ ָתי – כ"ד מתנות כהונה

ֵ֥יָהזֶּ ֶ֖בַ חָאם-שָׁ֣ וֹרָאםֶ -שֶׂ֑הָ ָ
ָ֣תָה ֹ֗ ָעםָמאֵ֛תָז ְבח ַ
טָהכּהנָ֝יםָמא ָ
דברים שפטים יח,גְ :ו ֶזֶ֡הָי ְה ֶיה ָ֩מ ְשׁ ֶ֨ ַפּ ַ
םָו ַהקּ ָ ָֽבה׃ ָ
ןָהזְּ ֵ֥רעַ ְָו ַה ְלּ ָחיַ ֶַ֖֛י ְ
ָתןָלַ כּ ָ֔ה ַ
ָוְ נ ַ
תּיםָ ְלמָ ְשׁ ָחֵ֛הָ
ךָנְ ַת ֹ֧
ָֽי־י ְשׂ ָראלָ ְל ָ
ל־ק ְדשָׁ֣יָ ְבנ ְ֠
ָ
ךָאֶ ת־מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רתָ ְתּרוּמ ָתֶ֑יָ ְלכָ
אל־אַ הרָן ָ֒וַאנָיָהנּ ָ֣הָנ ַָת ָָֽ֣תּיָ ְל ָָ֔
(במ' קרח יח,ח)ָוַיְ ַדבּ ָ֣רָהָ֘'ָ ֶ ָָֽ
ק־עֹולם :מ[-תוספתא מסכת חלה פ"ב ה"ז] וגמ' [בבלי בבא קמא קי,ב] וגמ' [בבלי חולין קלג,ב] ומעיון ב[-רש"י בבא
ָ ָֽ
וּל ָבנֶ ֶ֖יךָ ְל ָח
ְ

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 ֶ֨ ַפּטָ ַהכּהנַ֜יםָ– קדמא ואזלא.
והפסוקים בהמשך (במדבר קרח יח ט  -יח) הנם פרט בהם מפרטת התורה את מרבית מתנות הכהונה.

ת ָ֩ ֶ֨ ֶמלַ חָ
ק־עֹול ֶ֑םָ ְבּרי ָ
ָ
וּל ָבנֶ ֹ֧יךָ ְול ְבנ ֶתֵ֛יךָא ְתּךֶָָ֖ ְל ָח
ךָ ְ
ה ֒'ָנ ַָת ָָֽ֣תּיָ ְל ָֹ֗
לָ
לָ ַ ָֽ
שׁרָי ֵָ֥רימוָּ ְבנָֽי־י ְשׂ ָרא ָ֘
רוּמתָ ַהקֳּ ָד ֹ֗שׁיםָא ֶ֨ ֶ
כּל׀ָ ְתּ ָ֣
(במ' קרח יח,יט) ָ֣
תְּך - :הריהו כלל סוגר
וּלז ְַרעךֵָָ֥א ָ ָָֽ
ה'ָ ְלךֶָָ֖ ְ
ואָל ְפנ ָ֣יָ ָָ֔
עֹולֵ֥םָה ָ
ָ

וזה לשון גמ' [בבלי בבא קמא קי,ב] עשרים וארבע מתנות כהונה נותנו 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.
כלל ופרט שאינו מתבנית קדמא ואזלא
3
כלל ופרט – לא קו"א ,בבלי חולין סה סו – חגבים טהורים ,כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם פעמיים
3.1
זקף-קטן בין שני קיסרים
ויקרא שמיני יא
ל־ַארבּע אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים ממּעל לְרגְ ֵָ֔ליו לְנתּר בָּהן על־ה ָָארץ:
ְ
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף ההלְך ע
ַארבּה לְמינֵ֔ וֹ וְאת־ה ָסל ְָעם לְמינהוּ וְאת־הח ְרגּל לְמ ֵ֔ינהוּ וְאת־החָגָ ב לְמינהוּ:
ת־ה ְ
אכלוּ א ָ
ת־אלּה מהם תּ ֵ֔
(כב) א ָ֤
ַארבּע רגְלָ ים שׁקץ הוּא לָכם:
(כג) וְכל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף אשׁר־לוֹ ְ
ראה דיון מפורט בכלל ופרט וכלל על [בבלי חולין סה,א]
ע"פ [רש"י בבלי חולין סו,א] תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא .תו"כ [ספרא שמיני פרשה ג,משנות ז  -י] אינו דורש בכלל ופרט
וכלל( ,טט :ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל) .במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] אין תבנית טעמים קדמא ואזלא ,שתתמוך בלימוד בסדר
מסוים שהוא תנאי הכרח י ללימוד בכלל ופרט וכלל .אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל הצריך לפרט .אין אזלא-גרש או גרשיים שיתמכו
בכעין יוצא מן הכלל כלשהו.
אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא ,קדמא ,אזלא-גרש או גרשיים ,תומך בדרשת תו"כ ללא כלל ופרט וכלל ,וללא יוצאים מן
הכלל.
לעומת זאת תבניות הטעמים במקראות [ויקרא שמיני יא,כא  -כג] תומכות בדעה שב[-בבלי חולין סה,ב]  ...מנין? אמרת ,הרי אתה דן בנין

אב משלשתן( :טט :הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים בין המינים המנויים) לא ראי ארבה כראי חרגול ,ולא ראי חרגול
כראי ארבה ,ולא ראי שניהם כראי סלעם ,ולא ראי סלעם כראי שניהם ,הצד השוה שבהן  -שיש לו ד' רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים,
וכנפיו חופין את רובו ,אף כל שיש לו ארבע רגלים ,וארבע כנפים ,וקרצולים ,וכנפיו חופין את רובו ... .ותיתי מארבה ומחרגול( ,טט:
הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים – ארבה וחרגול – באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים ,ותכונות
אחרות אינן חשובות) דמאי פרכת  -מה לארבה דאין לו גבחת  -הרי חרגול דיש לו גבחת( ,טט :ארבה וחרגול בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים
בגבחת לארבה יש ,לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה) מה לחרגול דיש לו זנב  -הרי ארבה דאין לו זנב (טט :ארבה וחרגול
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

בעלי  4תכונות בסיסיות ,ונבדלים בזנב לארבה אין ,לחרגול ישן ולכן יש או אין זנב היא תכונה לא חשובה) ,סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין
לגופו ,תנהו ענין לראשו ארוך (טט :הסלעם בעל  4תכונות בסיסיות ,ונבדל בראש ארוך ולכן יש או אין ראש ארוך היא תכונה לא חשובה)!
ַארבּע רגְלָ ים שׁקץ הוּא לָכם :ע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י (סו,א) כל מקום שכתוב עוף בלבד– זה
(כג) וְכל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף אשׁר־לוֹ ְ
בעל שתי רגליים ושני כנפיים .שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור
(כא) ָ֤אְך את־זה תּאכ ְֵ֔לוּ מכּל שׁרץ ה ֵָ֔עוֹף  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות
ל־ַארבּע אשׁר־[לא כתיב] לָ֤ וֹ כ ְָרעים ממּעל לְרגְ ֵָ֔ליו לְנתּר בָּהן על־ה ָָארץ :ארבע רגליים ,זוג
ְ
ההכרחיות למיני חגב טהורים ההלְך ע
כרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם ,בהם מנתר ,ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב .ולא זוג רגליים
קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" (לטאה קטנה).
ַארבּה לְמינֵ֔ וֹ  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים (סלוק אתנח) בתפקיד כעין בנין אב לשתי
ת־ה ְ
אכלוּ א ָ
ת־אלּה מהם תּ ֵ֔
(כב) א ָ֤
תכונות ההכרחיות נוספות למיני חגב טהורים וְאת־ה ָסל ְָעם לְמינהוּ וְאת־הח ְרגּל לְמ ֵ֔ינהוּ וְאת־החָגָ ב לְמינהוּ :ארבע כנפיים החופות רוב
אורך גופו ,רוב היקף גופו.
לפי תנא דבי רב ,כלל סוגר צריך להיות כ ללי כמו הכלל הפותח כדי ללמוד בכלל ופרט וכלל .ואילו כאן תנא דבי ר' ישמעאל נקט כלל
סוגר שאינו כללי כמו הכלל הפותח ולכן לדעת תנא דבי רב אי אפשר ללמוד בחגבים בכלל ופרט וכלל.
3.2

כלל ופרט – לא קו"א במדבר נשא ו,טו :וסל מצות סלת  -נזיר

יהם׃
םָונ ְסכּ ֶ ָֽ
ת ְ
ָ֣יםָבּ ָשּׁ ֶֶ֑מןָוּמנְ ָח ָ ֶ֖
ַ
וֹתָמשׁח
ְ
יָמצֶּ֖
יק ַ
ןָוּרק ֵ֥
שּׁ ֶמ ְ
תָבּ ָ֔ ֶ
לוֹּל ַ
ָבּ ָ֣
תָחֹלּת ְ
ַ
ָ֣לָמ ֹ֗צּוֹתָ סלֶ
במדבר נשא ו,טוְ :ו ַס ַ
ָ֣יםָבּ ָשּׁ ֶֶ֑מן פרט ואין שום קדמא ו\או
ַ
וֹתָמשׁח
ְ
יָמצֶּ֖
יק ַ
ןָוּרק ֵ֥
שּׁ ֶמ ְ
תָבּ ָ֔ ֶ
לוֹּל ַ
ָבּ ָ֣
ס לֶ תָחַ ֹלּת ְ
לָמ ֹ֗צּוֹת – מונח רביע ,כללָ ,
סָ֣ ַ
ספרי מגדירָָ ְו ַָ

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) ַמ ֹ֗צֹּות .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.

שׁחים בּ ָשּׁמן
וּרקיקי מצּוֹת ְמ ֻ
(וי' צו ז,יב) אם על־תּוֹדָ ֘ה יקְריבנּוּ֒ וְה ְקריב׀ על־זבח התּוֹדִָ֗ ה חלָּ֤ וֹת מצּוֹת בְּלוּלת בּ ֵ֔שּׁמן ְ
וְסלת מ ְֻר ֵ֔בּכת חלת בְּלוּלת בּ ָשּׁמן:

יקי) -
וּרק ֵ֥
ֹלּת ְ ...
(הגמרא מביאה מקור אחר שהנזיר אינו מביא רבוכה) דבי רבי ישמעאל תנא( :במ' נשא ו,טו) ַמ ֹ֗צֹּותָ -כלל ,חלות ורקיקין ( ַח ָ
פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ,חלות ורקיקין אין ,מידי אחרינא לא( .תוספות :הכלל מגביל את הפרט מלרבות דברים דומים לו)
יהם:
םָונ ְסכּ ֶ ָֽ
ת ְ
ָ֣יםָבּ ָשּׁ ֶֶ֑מןָוּמנְ ָח ָ ֶ֖
ַ
ֹותָמשׁח
ְ
יָמצֶּ֖
יק ַ
ןָוּרק ֵ֥
שּׁ ֶמ ְ
תָבּ ָ֔ ֶ
לוֹּל ַ
ָבּ ָ֣
תָחֹלּת ְ
ַ
ָ֣לָמ ֹ֗צֹּותָסלֶ
במדבר נשא ו,טוְ :ו ַס ַ
3.3

כלל ופרט – לא קו"א ויקרא צו ז,כוְ :וכָל־דָ ם לא תאכ ְֵ֔לוּ

[בבלי כריתות כ,ב] מתני' [משנה כריתות פ"ה,מ"א] .אכל דם שחיטה בבהמה בחיה ובעוף ,בין טמאין בין טהורין ,דם נחירה ,דם
עיקור ,דם הקזה שהנשמה יוצאה בו  -חייבין עליו; דם הטחול ,דם הלב ,דם ביצים ,דם חגבים ,דם התמצית  -אין חייבין עליו ,רבי
יהודה מחייב בדם התמצית.
ֹוףָולַ ְבּה ָ ָֽמה:
ְ
יכ ֶ֑םָלָ עֶ֖
לָמֹושׁבת ֶ
ְ
וָּבּ ֶ֖כ
אכ ָ֔ל ְ
ָלאָת ְָ
ל־דּם ָ֣
ָ
ויקרא צו ז,כוְ :וכָ
ם – מקף כבורר בין דם שחייבים על אכילתו כרת ובין דם שאין חייבין על אכילתו כרת .כנאמר במשנה בגמרא
ל־דּ ָ
ָ
(וי' צו ז,כו) ְוכָ
וברמב"ם.

ֹוףָולַ ְבּה ָ ָֽמה טומאה קלה וטומאה חמורה ,ויש בה איסור והיתר ויש בהן מין בשר,
ְ
(וי' צו ז,כו) לָ עֶ֖
יהָ:פ
ואָמעַ ֶ ָֽמּ ָ
ָֽ
ֵ֛הָהנֶּ ֵ֥פֶ שָׁהַ ֶ֖ה
ַ
ֶ֑םָונ ְכ ְר ָת
ל־דּ ְ
ָ
אכ ָ֣לָכָּ
ויקרא צו ז,כז :כָּ ל־נֶ ֶ֖פֶ שָׁאשֶׁ ר־תּ ַ

לימוד בכלל ופרט וכלל שאין בכתוב בתבנית הטעמים קדמא ואזלא ,או קדמא או אזלא שירמזו ללימוד בכלל ופרט וכלל.

אכ ָ֔לוָּ -שומע אני אפי' דם מהלכי שתים ,דם ביצים ,דם חגבים ,דם דגים ,הכל בכלל? ת"ל:
ָלאָת ְ
ל־דּם ָ֣
ָ
גמ' .ת"ר( :וי' צו ז,כו) ְָוכָ
ֹוףָולַ ְבּה ָ ָֽמה ,מה עוף ובהמה מיוחדין שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה ,ויש בהן איסור והיתר והן מין בשר ,אף כל
ְ
צו ז,כ"ו) לָ עֶ֖
שיש בהן טומאה קלה ,אוציא דם מהלכי שתים  -שיש בהן טומאה חמורה ואין בהם טומאה קלה,
(וי'

[בבלי כריתות כא,א] אוציא דם שרצים  -שאין בהם טומאה חמורה ,אוציא דם ביצים  -שאין מין בשר ,דם דגים דם חגבים  -שכולו
ֹוףָולַ ְבּה ָ ָֽמה  -אי מה עוף שאין בה כלאים ,אף בהמה שאין בה כלאים? ת"ל( :וי' צו ז,כו) ְולַ ְבּה ָ ָֽמה; אי מה בהמה
ְ
היתר; (וי' צו ז,כו) לָ עֶ֖
ם  -כלל( ,וי'
ל־דּ ָ
ָ
ֹוףָולַ ְבּה ָ ָֽמה .ואימא( :וי' צו ז,כו) כָ
ְ
שאינה באם על הבנים ,אף עוף שאינו באם על הבנים? תלמוד לומר( :וי' צו ז,כו) לָ עֶ֖
ֹוףָוְ -בּה ָ ָֽמה  -פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט( ,וי' צו ז,כו) עֶ֖ ֹוףָוְְָ -בּה ָ ָֽמה אין ,מידי אחרינא לא! (וי' צו ז,כז) נֶ ֶ֖פֶ שָׁ
ְָ
צו ז,כו) עֶ֖
ל־דֶּ֑ם  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט .והא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא ,כללא קמא
ָ
אכ ָ֣לָכָּ
אשֶׁ ר־תּ ַ
לאו ,כללא בתרא כרת! האי תנא דבי ר' ישמעאל ,כללי ופרטי דרשינן מן הדין גוונא ,ואף על גב דלא דמי כללא בתרא לכללא קמא.
אמר מר :כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שיש בו טומאה קלה וטומאה חמורה ,ויש בה איסור
והיתר ויש בהן מין בשר ,אף כל דבר שיש בו טומאה קלה וטומאה חמורה וכו' .אף כל דקתני לאיתויי מאי? אמר רב אדא בר אבין:
לאתויי דמו של כוי .מאי קסבר? אי קסבר :כוי ספיקא הוא ,איצטריך קרא למיסר ספיקא? אלא קסבר :כוי בריה בפני עצמו הוא.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

4

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

דחיית לימוד בכלל ופרט – ללא תבנית קדמא ,אזלא

והכא [בבלי בבא קמא פה,א] בכלל ופרט המרוחקים זה מזה קמפלגי ,רבי סבר :אין דנין אותו בכלל ופרט ,ובן עזאי סבר :דנין אותו
בכלל ופרט;

בּוּרהָ:ס בפסוקים הנוגעים לעניין [שמות משפטים כא,כג –
תָח ָ ָֽ
הָתּ ַח ַ
בּוּר ַ ֶ֖
עָח ָ ֕
ַ
תָפֶּ֑צַ
עָתּ ַָ֣ח ָ
הָפֶּ֖צַ ַ
תָכּו ָ֔ ָיּ ֶ
ָתּ ַָ֣ח ְ
(שמ' מש' כא,כה) ְכּויָּה ַ

כה] אין תבניות טעמים קדמא ואזלא או קדמא או אזלא וזה תומך יותר בדעת רבי בכלל ופרט המרוחקים זה מזה קמפלגי ,רבי סבר:
אין דנין אותו בכלל ופרט ,ובן עזאי סבר :דנין אותו בכלל ופרט;  .ויש להעיר כי לכלל ופרט ,כדעת בן עזאי ,יש צורך בסדר עליו
מלמדים הטעמים קדמא ואזלא בצירופים שונים ,וכאן אין טעמים אלה.

5

קדמא ללא אזלא – כעין כלל הצריך לפרט

במדבר מטות ל,יג:

ָבּיָ֣וֹםָשָׁ ְמעוָֹ֒ ָ
תםָ׀ָאישָׁ הּ֘ ְ
וְ אםָ -הפר ָ֩י ֶָ֨פרָא ָ ֵ֥
ֶ֖הָּלאָי ֶָ֑קוּםָ ָ
ָ֣
ָוּלא ַסֵּ֥רָנ ְַפ ָשׁ
ֵ֛יה ְ
ֹ֧יהָלנְ ָד ֶר ָ
אָשׂפָ ֶת ָ
מוֹצ ְ
ָכָּ לָ ֶ֨ -
להּ׃ ָ
לחָֽ ָ -
ֶ֖הָי ְס ַ ָֽ
ישָׁ֣הָּהפ ָ ָ֔רםָוַיהוָ ָֽ
ָא ָ
ָ
וְ אםָ -הפר ָ֩י ֶָ֨פרָ -תלישא-קטנה קדמא=אזלא
א ָ ֵ֥תםָ׀  -מרכא פסק או מונח פסק
ָבּיָ֣וֹםָשָׁ ְמעוָֹ֒ -זרקא מונח סגול
אישָׁ הּ֘ ְ

אור החיים ע"פ בבלי נדרים פי"א רבוי כל מוצא שפתיה
אמר רב יהודה נדרה מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה ,מתוך שהוא מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה  ...דבר שיש בו
הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד.
ולסברת רב אסי שחלק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.

טט ְ -ואםָ -הפר ָ֩ -תלישא-קטנה ,ענין של שיעורין יחסיים ע"פ מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,
כ -בבלי נדרים פי"א רבוי כל מוצא שפתיה אמר רב יהודה נדרה מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה,
נדר מככר מסוים מהווה ענוי נדר מככר אחר לא מהווה ענוי

מתוך שהוא מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה  ...דבר שיש בו הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד.

י ֶָ֨פרָ– קדמא ,כלל בסדר קדימות קודם מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי וזה כבר מפר את החלק שאינו ענוי

ולסברת רב אסי שחלק שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.

ְואםָ -הפר ָ֩ -תלישא-קטנה ,ענין של שיעורין יחסיים ע"פ מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,
י ֶָ֨פרָ– קדמא ,כלל בסדר קדימות קודם מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי אבל זה אינו מפר את החלק שאינו ענוי
ראה פרק משמעויות תלישא-קטנה

במדבר מסעי לד,יב:

ָ֣םָה ֶמֶּ֑לַ חָ ָ
ַ
תיוָיָ
ֵ֥וָּתוֹצא ָ ֶ֖
ְ
ָהָו ָהי
ָהיּ ְַר ָ֔דּנ ְ
דָהגְּ בוּל ַ
ַ
וְ י ַָר
ָס ָֽביב׃ ָ
יה ָ
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
זאת ָ֩תּ ְה ֶיֶ֨הָלָ ֶכ ָ

תורה שלמה לד יב ע"פ בבלי בכורות נד ב מתניתין רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה ,גמרא אמר רבי אמי לא שנו אלא
ָס ָֽביב׃ָ כולה א"י גבול אחד היא (לאחר
יה ָ
ֹלת ָ
שאין שם גשר אבל יש גשר מצרפן  ...דאמר קרא זאת ָ֩תּ ְה ֶיֶ֨הָלָ ֶכֵ֥םָהָ ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
שמנאן כולן (לגבולות השבטים) עשאן ארץ אחת) אי הכי ירדן נמי ,ארץ (...דארץ חשיב חד) ולא ירדן (ולא גבולות ירדן) וכו' כתנאי

ָס ָֽביב׃ָ ע"פ תורה שלמה זאת ָ ֩ -תלישא קטנה מתריע בשיטת ר"מ על קביעת הירדן כגבול בפני
יה ָ
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
ָ֩תּ ְה ֶיֶ֨הָלָ ֶכ ָ
זאת ָ
עצמו בנפרד מגבולות א"י המערבית ,היינו סוג של מחיצה

תורה תמימה פרשת מסעי
(יב) הארץ לגבולותיה  -מלמד שכולה ארץ ישראל גבול אחד הואא) [בכורות נ"ה א']:
תורה תמימה הערות במדבר פרק לד הערה א
א) ר"ל גבולי כל שבט ושבט ,והרבותא בזה אע"פ דכתיב בכל שבט ותאר הגבול ועלה הגבול (יהושע י"ח) אפ"ה כולם גבול אחד הוא ,ונ"מ בזה לענין מעשר
בהמה דקיי"ל מי שהיו לו עשר טלאים כונס את כולם לדיר ומפריש אחת מהן כמבואר לפנינו בפ' בחקתי ,ואם היו לו חמשה טלאים בא"י וחמשה טלאים בחו"ל
אין מצטרפין להתחייב במעשר אבל אם היו לו חמשה בגבול שבט אחד וחמשה בגבול שבט אחר מצטרפין אם רק היו סמוכין זל"ז ששה עשר מיל [דזהו שיעור
ריחוק רשויות] משום דכולה א"י גבול אחד הוא:

ָס ָֽביב׃ָ תבנית כעין פרט וכלל הצריך לפרט ,והפרט בתראה מפרט הפרט קדמאה .ע"פ פירוש
יה ָ
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
זאת ָ֩תּ ְה ֶיֶ֨הָלָ ֶכ ָ
תורה תמימה
זאת ָ֩  -תלישא-קטנה ,פרט קדמאה ,מתריע על מחיצות ושיעורין
ָתּ ְה ֶיֶ֨הָ -קדמא ,כלל הצריך לפרט ,הכלל הוא הויה ראשונה ,גבול א"י סביב אחד הוא ,דבר הנלמד מהפרט בתראה
יהָ -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים אלו גבולות השבטים שהם יחידות נפרדות זו מזו אבל לענין
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
פרט בתראה ָלָ ֶכ ָ
מעשר בהמה הם המאופיינים ע"י ָס ָֽביב׃ -סלוק ,מרבה אפיון של איחוד לקבוצת הפרטים ,לצורך צרוף בהמות הרועות בגבולות שבטים
שונים לראותם כאילו הם כולם בגבול אחד ... ,אם היו לו חמשה בגבול שבט אחד וחמשה בגבול שבט אחר מצטרפין אם רק היו
סמוכין זל"ז ששה עשר מיל [דזהו שיעור ריחוק רשויות] משום דכולה א"י גבול אחד הוא:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ראה תלישא-קטנה ,ראה מרכא תביר טפחא

במדבר מסעי לה,יז:

ֶ֖תָהר ָֽצחַ ׃ ָ
וֹתָיוּמ ָ
ַ
וּאָמ
ֵ֥
ָה
ָמתָרצ ַָ֣ח ֶ֑
יָב ְר ֶז ֹ֧לָ׀ָה ָכּ ֵ֛הוָּ ַויּ ֶ֖
[טז]ָָואם-בּ ְכ ֶ֨ל ַ
ְ
ֶ֖תָהר ָֽצ ַח׃ ָ
וֹתָיוּמ ָ
ַ
וּאָמ
ֵ֥
ָה
ָמתָרצ ַ ָָֽ֣ח ֶ֑
וּתָבֵּ֥הָּה ָכֵּ֛הוָּ ַויּ ֶ֖
ָ
םָבּ ֶא ֶָ֣בןָ ָיד ָ֩אשֶׁ ר-י ֶָ֨מ
[יז]ָָו ֶ֡א ְ
ְ

ואם  -פזר ,תנהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו
באבן יד  -מונח תלישא-קטנה ,כעין שתי התרעות ,על שיעור אשר מעל לו אשר-ימות  -קדמא בה הכהו וימת  -מרכא תביר טפחא,
קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד לענין שאחריו רצח הוא  -מונח אתנח
רש"י באבן יד .שיש בה מלא היד .אשר-ימות בה .שיש בה שיעור להמית וגו' שפת"ח  ...קא משמע לן דאינו חייב בזריקה עד שיש בו

כדי להמית גם בזריקה.

תבנית כעין פרט וכלל ופרט.
פרט קדמאה מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו ,אפשר שזה כפרש"י שנאמר שמות משפטים כא יח והכה איש את רעהו

באבן ,ולא נתן בה שיעור ,יכול כל שהוא ,לכן נאמר אשר-ימות בה.

 וגם שתי התרעות על שיעור מינימלי להמית ,המתבררות בפרט בתראה והם קבוצת פרטים שהם שיעורי אבן יד שונים שיש בם
להמית .שיעור אחד למכה בה בידו ,שיעור אחר לזורק.
ראה פזר ,תלישא-קטנה ,מרכא תביר טפחא
במדבר מסעי לה,יח:

ֶ֖תָהר ָֽצ ַח׃ ָ
וֹתָיוּמ ָ
ַ
וּאָמ
ֵ֥
ָה
ָמתָרצ ַ ָָֽ֣ח ֶ֑
וּתָבּוָֹה ָכֵּ֛הוָּ ַויּ ֶ֖
ֵ֥
[יח]ָָאוָֹבּ ְכלָ֣יָעָֽץָ -יד ָ֩אשֶׁ ר-י ֶָ֨מ
ֶ֡

או  -פזר ,תנהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו
בכלי עץ-יד  -מונח תלישא-קטנה ,כעין שתי התרעות ,על שיעור אשר מעל לו אשר-ימות  -קדמא
בו הכהו וימת  -מרכא תביר טפחא קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד לענין שאחריו רצח הוא  -מונח אתנח
רש"י או בכלי עץ-יד .לפי שנאמר שמות משפטים כא כ וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ,יכול כל שהוא ,לכך נאמר בעץ
אשר ימות בו (טט  -או בכלי עץ-יד אשר-ימות בו) ,שיהא בו שיעור כדי להמית.
תבנית כעין פרט וכלל ופרט.
פרט קדמאה מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו ,אפשר שזה כפרש"י שנאמר שמות משפטים כא כ וכי יכה איש את עבדו

או את אמתו בשבט ,ולא נתן בה שיעור ,יכול כל שהוא ,לכן נאמר אשר-ימות בו.

 וגם שתי התרעות על שיעור מינימלי להמית המתבררות בפרט בתראה והם קבוצת פרטים שהם שיעורי כלי עץ-יד שונים שיש בם
להמית .שיעור אחד למכה בה בידו ,אפשר ששיעור אחר לזורק או מטיל או דוחף קורת עץ או קורת בית הבד או אופן שימוש אחר
בכלי עץ.
ראה פזר ,תלישא-קטנה ,מרכא תביר טפחא
דברים ב,ל:

נוָּבּוָֹ ָ
ר ֶ֑
ְךָח ְשׁ ָ֔בּוֹןָהַ עב ֶ֖
ֶ
ָמָ֣לֶ
לאָאָ ָֹ֗בהָסיחן ֶ
׃ָוְ ָ֣
ֵ֥וֹםָהזֶּ ָֽה׃ָס ָ
ַ
וָֹבי ְָדךֶ֖ ָכַּ יּ
וָֹל ַמֵ֛עַ ןָתּ ֵ֥תּ ְ
רוּחוָֹוְָאמּץָאֶ תְ -ל ָב ָ֔ב ְ
ֱֹלהיךָאֶ תֹ֗ -
ָ֩ה'ָא ָ֝ ֶ
ָֽכּי-ה ְקשָׁ ה ֶ֨

כי הקשה  -תלישא-קטנה ה' א-לקיך  -קדמא ואזלא את-רוחו – רביע ואמץ את-לבבו  -פשטא זקף-קטן
תבנית פרט וכלל ופרט .הפרט האחרון מפרט מהות הפרט הראשון

דברים ג,יד:

יָו ַה ַמּעכָ תֶ֑יָ ָ
שׁוּר ְ
וּלָהגְּ ֶ֖
ַ
חָ֣ ֶבלָאַ ְר ָ֔גּבָעַ ד-גְּ ֵ֥ב
ַשּׁהָלָ ַקחָאֶ ת-כָּ לֶָ -
ָ֣ירָבּןְ -מנ ֹ֗ ֶ
ֶ
יָא
ֶ֖דָהיֵּ֥וֹםָהַ זֶּ ָֽה׃ ָ
ַ
ירָע
ַ
וַיּ ְק ָרא ָ֩א ֶ֨ ָתםָעַ לְ -שׁמוָֹאֶ תַ -ה ָבּשָׁ ָן ַחוָּ֣תָי ָָ֔א

רמב"ן במדבר מטות לב מא  ...ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש ערים בארץ הגלעד" (דה"א ב,כא-כב) .וכתיב "ויקח גשור
וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנותיה ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד" (שם,כג) .ומזה נראה שהיה נבח הלוכד קנת
ובנותיה בן יאיר ,ולכן יקראו גם הן 'חות יאיר' .וגו'
א ָ֩א ֶ֨ ָתםָ -תלישא-קטנה קדמא – כעין פרט וכלל הצריך לפרט ,אפשר כי תלישא-קטנה בפרט הראשון מודיעה שהמפורט בפרט
וַיּ ְק ָר ָ
ֵ֥וֹםָהזֶּ ָֽה׃ כולל כיבוש יאיר עצמו וכיבוש נבח ,אך שני הכיבושים לא נשארו על שמו
ַ
ֶ֖דָהיּ
ירָע ַ
ַ
בתראה עַ לְ -שׁמוָֹאֶ תַ -ה ָבּשָׁ ָן ַחוָּ֣תָי ָָ֔א
כפרמב"ן במטות שבזמן מאוחר כבשו ארמים המקום.
ראה תלישא-קטנה
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

מבוא לקדמא ואזלא סדר קדימות ,מוקדם ומאוחר ,מלמד ולמד ,ענין מרכזי ,בסביבת קדמא ואזלא יש לימוד בכעין כלל ופרט,
6
או רבוי ומיעוט ,או פרט וכלל ,או פרט וכל ופרט
בדרשות הגר"א בקדמא ואזלא נראית משמעות של עשיה בזריזות ,דוגמאות :בראשית וירא כב וישכם אברהם  -יצא בזריזות לפרשת
העקידה (לעומת וישכם אברהם  -מונח מונח לגרש את הגר וישמעאל) ,אסתר ב ובהגיע תר נערה ונערה  -ת"ק קדמא ואזלא  -שהלכו
בזריזות אל המלך אחשורוש ,לעומת אסתר ארבע מונח להודיע כי נילקחה בעל כרחה אל המלך
גם נראית משמעות הקדמה כגון:
הָבּשָּׂ ֶדֶ֑הָא ַ֚תָכָּ ל-ע ָ֣ב ָד ָ֔ ָתםָאשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥דוָּבָ ֶהֶ֖םָ
ד ַ
יםָוּבכָ ל-עב ָ ֶ֖
ְ
הָבּ ֶ֨חמֶ רָוּב ְלבָָ֔נ
שׁ ְ
ָ֣הָק ֹ֗ ָ
םָבּעב ָד ָ
יה ַ
שמות א,יד :וַיְ ָמר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
יהם – קדמא ואזלא ,הקדים את הגאולה במנין קדמא ואזלא היינו ב 190-שנה.
ְבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ָ וַיְ מָ ר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
נביא דוגמאות של פסוקים המורים על תפקיד קדמא לבדו או קדמא ואזלא כמורים על ענין של הקדמה ,ומוקדם ומאוחר.
1

דוגמאות קדמא ואזלא

איתא ב -בבלי פסחים ו,ב אמר רב מנשיא בר תחליפא משמיה דרב :זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה - .אמר רב פפא :לא אמרן
אלא בתרי ענייני ,אבל בחד עניינא ,מאי דמוקדם  -מוקדם ,ומאי דמאוחר  -מאוחר .דאי לא תימא הכי  -כלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט דילמא פרט וכלל הוא .ותו ,פרט וכלל  -נעשה כלל מוסף על הפרט דילמא כלל ופרט הוא - .אי הכי ,אפילו בתרי ענייני נמי!
הניחא למאן דאמר :כלל ופרט המרוחקין זה מזה  -אין דנין אותו בכלל ופרט  -שפיר .אלא למאן דאמר דנין ,מאי איכא למימר? -
אפילו למאן דאמר דנין ,הני מילי  -בחד עניינא ,אבל בתרי ענייני  -אין דנין.
איתא ב -בבלי בבא בתרא טז,ב הכי א"ר יוחנן :ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו ,שנאמר( :בר' חי"ש כה,ט) וַיּ ְק ְבּ ֶ֨רוָּא ָ֝תוָֹי ְצ ָחקָ
בָבּנָ ָֽיו׃ ,מאי טעמא לא
ֵ֥וָויַע ֶ֖ק ָ
ָבּ ָנָ֔יו .ודילמא דרך חכמתן קא חשיב להו! אלא מעתה (בר' ויש' לה,כט) וַיּ ְק ְבּ ָ֣רוָּא ָ֔תוָֹע ָשׂ ְ
וְ י ְשׁ ָמעאל ָ
חשיב להו דרך חכמתן? אלא מדאקדמיה  -אדבורי אדבריה ,ומדאדבריה  -שמע מינה :תשובה עבד בימיו.

הקשתה הגמרא על תשובת ישמעאל ושאלה אולי הפסוק סידרן את יצחק וישמעאל דרך חכמתן ,ועל כך הביאה ראיה מקבורת יצחק
בה נמנים עשו ויעקב כסדר לידתם .לכן מסכמת הגמרא  -אלא מדאקדמיה  -אדבורי אדבריה ,מזה שהקדים את יצחק – מראה כי
ישמעאל הנהיגו (את יצחק) לפניו אף שהיה מבוגר ממנו וזה מראה כי חזר בתשובה.

איתא בספר אוצר רבי ענין קושיית הגמ' במס' פסחים דף ו' ע"ב על מדה דכלל ופרט אתי שפיר אי אמרינן יש מוקדם ומאוחר בתורה.
אבל אם אין מוקדם ומאוחר בתורה יוכל להיות דהפרט קודם ואינו כלל ופרט .אך אי' במס' ב"ב דף ט"ז ע"ב דישמעאל עשה תשובה
ָבּ ָנָ֔יו – מדחלק כבוד ליצחק ש"מ שעשה תשובה .ולכאורה בשלמא אי אמרת בחד קרא יש
קָוי ְשׁ ָמעאל ָ
דכתיב וַיּ ְק ְבּ ֶ֨רוָּא ָ֝תוָֹי ְצ ָח ְ
מוקדם ומאוחר .אבל אי ליכא ,מה ראיה? דילמא באמת ישמעאל היה (טט :הולך) קודם .וע"כ צ"ל מכאן דבחד ענין יש מוקדם
ומאוחר .לפ"ז מיושב ומתורץ הכל .וכך הצעת הדברים ,ק' ישמעאל – מדהיה שמו ישמעאל ש"מ דעשה תשובה דאל"כ לא מסקי
בשמייהו,
 וע"כ דבחד ענין יש מוקדם ומאוחר דאל"כ לא ש"מ דעשה תשובה כנ"ל .לפ"ז הא דר' ישמעאל – שקראו שם
כזה – אומר – זה אומר לנו שלמדים כלל ופרט כיון דיש מוקדם ומאוחר,


(טט כי בפסוק או פסוקים של כלל ופרט מקדימים המוקדם שהוא הכלל אל המאוחר שהוא הפרט)

 דאל"כ א"א לדרוש כלל ופרט שמא הוא פרט וכלל.
(מקור החכמה בשם רבינו ,ומורגל בפי העולם גם בשם הר"ר יונתן אייבשיץ).
מהספר אוצר רבי מסיפור המעשה ברב העשיל זי"ע או ברב יונתן אייבשיץ זי"ע קיבלנו הארה בהבנת בבלי פסחים ו,ב להסביר כי תנאי
הכרחי אך לא מספיק לדרישת התורה בכלל ופרט בענין אחד במקום אחד הוא קיום מוקדם ומאוחר בתורה בענין אחד במקום אחד.
בטוי אחד של קיום מוקדם ומאוחר בתורה בענין אחד במקום אחד ,הוא הטעמים קדמא  -מוקדם ,הקדים ,ואזלא – נמשך מהמוקדם ,הולך
וסוגר.
רתָ
ָבּ ָנָ֔יוָאֶ לְ -מעָ ַ ֶ֖
קָוי ְשׁ ָמעאל ָ
נתבונן בקרא שהוא בסיס דרשת בבלי בבא בתרא טז,ב בקרא (בר' חי"ש כה,ט) וַיּ ְק ְבּ ֶ֨רוָּא ָ֝תוָֹי ְצ ָח ְ
ֵ֥יָמ ְמ ָֽרא׃
ָהח ָ֔תּיָא ֶשֶׁ֖רָעַ לְ -פּנ ַ
ןָבּןֶ֨ -צחַ ר ַ ָֽ
הַ מַּ ְכפּ ָל ֶ֑הָאֶ לְ -שׂ ֵ֞דהָעֶ ְפר ֶ
וַיּ ְק ְבּ ֶ֨רוָּא ָ֝תוָֹ -קדמא ואזלא  -הוליך ישמעאל את יצחק לפניו ,היינו קדמא  -הקדים את יצחק לעצמו ,ואזלא  -הלך אחריו וסגר ההולכים,
קָוי ְשׁ ָמעאלָ -מהפך פשטא זקף-קטן ,הפך הסדר של הגדול בשנים שהלך אחרון כי עשה תשובה ונכנע לפני יצחק,
כמו שנאמר ,י ְצ ָח ְ
בָּ ָנָ֔יו  -זקף-קטן ,שני בניו אלו ולא בעלי שמות דומים מהשוק.
בָבּנָ ָֽיו׃ָפ ָ
וָויַע ֶ֖ק ָ
שׂ ְ
ןָוּשׂ ַבָ֣עָיָמֶ֑יםָוַיּ ְק ְבּ ָ֣רוָּא ָ֔תוָֹע ָ ֵ֥
ְ
לעומתו בפסוק (בר' ויש' לה,כט) וַיּגְ ַוֶ֨עָי ְצ ָחקָ ַו ָיּ ָמתָוַיּ ָא ֶָ֣סףָאֶ ל-עַ ָ֔ ָמּיוָז ֶָ֖ק
ֵ֥וָויַע ֶ֖קבָ– מרא טפחא כיתור לרבות כי היה יכול
בָבּנָ ָֽיו׃ָ  -מרכא טפחא סלוק ,תבנית טעמים מפסיקת דבור שמכילה ע ָשׂ ְ
ֵ֥וָויַע ֶ֖ק ָ
ע ָשׂ ְ
לכתוב ָבּנָ ָֽיו׃ָ בלבד .התורה מזכיר ה אותם כסדר לידתם לעומת הסדר יצחק וישמעאל בקבורת אברהם ,ומכך מובן שעשו לא חזר

בתשובה.
בָּ נָ ָֽיו – סלוק מגביל העוסקים בקבורת יצחק לעשו ויעקב בניו ,כי אפשר שיצחק לא רצה שבני עשו שהיו עע"ז יתעסקו בקבורתו.
נשוה פסוק המציין מיתת אברהם לפסוק המציין מיתת יצחק.
ֶ֖סףָאֶ ל-עַ ָ ָֽמּיו׃ ָ
ןָושָׂ בֶ֑עַ ָוַיּ ָא ֶ
ָק ְ
ֵ֥הָטוֹבֶ֖הָז ָ֣
ָ
יב
ֵ֛םָבּשׂ ָ
(בר' חי"ש כה,ט) וַיּגְ ַוֶ֨עָוַיָּ ָֹ֧מתָאַ ְב ָר ָה ְ
בָבּנָ ָֽיו׃ָפ ָ
ֵ֥וָויַע ֶ֖ק ָ
ןָוּשׂ ַבָ֣עָיָמֶ֑יםָוַיּ ְק ְבּ ָ֣רוָּא ָ֔תוָֹע ָשׂ ְ
ְ
(בר' ויש' לה,כט) וַיּגְ ַוֶ֨עָי ְצ ָחקָ ַו ָיּ ָמתָוַיּ ָא ֶָ֣סףָאֶ ל-עַ ָ֔ ָמּיוָז ֶָ֖ק
שני הפסוקים פותחים ב -וַיּגְ ַוֶ֨ע – קדמא ,אפשר כי הכתוב מציין בכך שמקום סיפור מותם מקדים את זמן מיתתם בפועל.

לעומתם סיפור מותם של תרח בראשית נח יא,יב ושל ישמעאל בראשית חיי שרה כה,יז ,אינו בטעם קדמא ,אף שחיו במקביל למסופר
אחרי מקום סיפור מיתתם כי בכך הגיע לסיום ענינם בתורה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

טעם קדמא  -פותח הגדרת ענין כעין מוקדם כלל
טעם אזלא  -סוגר הגדרת ענין המוקדם הכלל ומרמז על פתיחת ענין הפרט או הפרטים הבאים אחריו.
טעם קדמא ללא אזלא אחריו מגדיר פתיחת כעין כלל הצריך לפרט להגדרתו
טעם אזלא ללא קדמא מניח שהכלל הוגדר או שהוא מגדיר הכלל ותיכף יוצא להגדיר על היוצאים מהכלל
הסדרה אזלא וקדמא תגדיר מאוחר שהקדים את המקדים ,פעולה שהופסקה
פעולה שהופסקה זמנית ועתידה להתחדש ,או פעולה שהופסקה באופן מחלט

בבלי פסחים ו,א הני שלשים יום מאי עבידתייהו?  -כדתניא :שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום ,רבן שמעון בן
גמליאל אומר :שתי שבתות .מאי טעמא דתנא קמא בבלי פסחים ו ,ב שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני ,שנאמר
ָלנֶ ָ֣פֶ שָׁאָ ָ ָ֔דם .ורבן
וָּטמָאים ְ
רָהי ְ
ָ
שׁ
ָשׁיםָא ֶ֨ ֶ
חָבּמוֹע ָֽדוֹ׃ ,וכתיב (במ' בהע' ט,ו) וַיְ הָ֣יָאנ ֹ֗
ֶ֖ס ְ
וָּבני-י ְשׂ ָראֵ֛לָאֶ תַ -ה ָפּ ַ
(במ' בהע' ט,ב) ְויַעשֹׂ֧ ְ
שמעון בן גמליאל? אמר לך :איידי דאיירי במילי דפסחא ,מסיק להו לכל מילי דפסחא .מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל? שהרי
וָּאל-כָּ ל-ע ַדתָ
ֶ֖םָראשָׁח ֳָדשֶׁ֑ים ,וכתיב ַדּ ְבּ ֹ֗ר ֶ ָָֽ
שָׁהזֶּ ֵ֛הָלָ ֶכ ָ֣
ַ
משה עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח ,שנאמר (שמות בא יב,ב,ג) הַ ֹ֧ח ֶד
ֵ֥הָלבית-אָ ֶ֖בת וגו' .ממאי דבריש ירחא קאי? דילמא בארבעה בירחא או
ישָׁשׂ ְ
ֶ
םָא
ֶ֑הָוי ְק ָ֣חוָּלָ ֹ֗ ֶה ֵ֛
שָׁהזֶּ ְ
ַ
שׂרָלַ ָ֣ח ֶד
רָבּעָ ֶ֖
אמ ֶ
י ְשׂ ָראלָל ָ֔
ָ֣הָבמ ְדבַָּרְ֠ -סינַיָבַּ שָּׁ ָנֶ֨הָ
ָ֣רָה'ָאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
בחמשה בירחא קאי!  -אלא אמר רבה בר שימי משמיה דרבינא :מהכא( ,במ' בהע' ט,א) וַיְ ַדבּ ָ֣
חָבּמוֹע ָֽדוֹ׃ - .הכא נמי ,ממאי
ֶ֖ס ְ
וָּבני-י ְשׂ ָראֵ֛לָאֶ תַ -ה ָפּ ַ
אתםָמ ֶא ֶֹ֧רץָמ ְצ ַרֵ֛יםָ ַבּ ֵ֥ח ֶדשָׁהָ ראשֶׁ֖ וֹן ,וכתיב( :במ' בהע' ט,ב) ְויַעשֹׂ֧ ְ
הַ שּׁנָ֝יתָ ְלצ ֶ֨ ָ
דבריש ירחא קאי? דילמא בארבעה בירחא או בחמשה בירחא קאי!  -אמר רב נחמן בר יצחק :אתיא מדבר ממדבר .כתיב הכא (ט,א)
ֶ֑דָבּאֶ ָחד ָ֩לַ ֶ֨ח ֶדשָׁהַ שּׁנָ֝י .מה להלן בראש חדש
ֶ֖יָבּ ָ֣א ֶהלָמוֹע ְ
ֵ֛הָבּמ ְד ַבֵּ֥רָסינַ ְ
רָה'ָאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
ֹ֧
ְבמ ְד ַבּרְ֠ -סינַיָוכתיב התם (במדבר א,א) וַיְ ַד ֶ֨בּ
 אף כאן בראש חדש - .וניכתוב ברישא דחדש ראשון ,והדר ניכתוב דחדש שני!  -אמר רב מנשיא בר תחליפא משמיה דרב :זאתאומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה.
 אמר רב פפא :לא אמרן אלא בתרי ענייני ,אבל בחד עניינא ,מאי דמוקדם  -מוקדם ,ומאי דמאוחר  -מאוחר .דאי לא תימא הכי -כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט דילמא פרט וכלל הוא .ותו ,פרט וכלל  -נעשה כלל מוסף על הפרט דילמא כלל ופרט הוא - .אי
הכי ,אפילו בתרי ענייני נמי! הניחא למאן דאמר :כלל ופרט המרוחקין זה מזה  -אין דנין אותו בכלל ופרט  -שפיר .אלא למאן דאמר
דנין ,מאי איכא למימר?  -אפילו למאן דאמר דנין ,הני מילי  -בחד עניינא ,אבל בתרי ענייני  -אין דנין.
שמות בא יב,ב ג:

םָל ָח ְדשֶׁ֖יָהַ שָּׁ נָ ָֽה׃ָָָ ָ
ֶ֖םָראשָׁח ֳָדשֶׁ֑יםָראשֵׁ֥ וֹןָהוּאָלָ ָ֔ ֶכ ְ
שָׁהזֶּ ֵ֛הָלָ ֶכ ָ֣
ַ
[ב]ָָהַ ֹ֧ח ֶד
תָשׂהָלַ ָ ָֽבּית׃ ָ
הָלבית-אָ ֶ֖ב ֶ ֵ֥
ישָׁשׂ ְ
ֶ ֵ֥
םָא
ֶ֑הָוי ְק ָ֣חוָּלָ ֹ֗ ֶה ֵ֛
שׂרָלַ ָ֣ח ֶדשָׁהַ זֶּ ְ
רָבּעָ ֶ֖
אמ ֶ
וָּאל-כָּ ל-ע ַדתָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
[ג]ָָ ַדּ ְבּ ֹ֗ר ֶ ָֽ
תבנית הטעמים "תלישא קדמא ואזלא" עשויה לפעול בכעין בנין אב ללמד לכל התורה כולה .הפסוק (במ' בהע' ט,א) וַיְ ַדבָּ֣רָהָ֣ 'ָאֶ ל־מ ֶשָׁ֣הָ
אמר :מלמד בכעין בנין אב ש -ומכאן למדנו שאין מוקדם
םָבּ ֵ֥ח ֶדשָׁהָ ראשֶׁ֖ ֹוןָל ָֽ
אתםָמ ֶא ֶֹ֧רץָמ ְצ ַרֵ֛י ַ
ַ֜יתָלצ ֶ֨ ָ
ְ
ֶ֨הָהשּׁנ
ַ
ַיָבּשָּׁ ָנ
ר־סינ ַ
ְבמ ְד ַבּ ְ֠

ומאוחר בתורה בשני ענינים ומכאן שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר שאחרת לא נוכל ללמוד במידת כלל ופרט וכלל.
נעיין ב[-מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר פרק א] ד"א מה ראה משה והקדים פרשה זו (במ' א,א) לפרשת הפסח (במ' בהע' ט,א) ,שפרשה
זו (במ' א,א) היתה באחד לחדש השני (טט :בשנה שניה) ,והוא אייר ,ופרשת פסח (במ' בהע' ט,א) היה בחדש הראשון (טט :בשנה שניה),
אתם מארץ מצְרים לאמר ,:וכתיב (במ'
שנאמר (במ' א,א) וי ְדבּר ה' אל־משׁה בְּמדְ בּר סיני בְּאהל מוֹעד בְּא ָח ֩ד לחדשׁ השּׁ ֜ני בּשָּׁנָ ה השּׁ ִ֗נית לְצ ָ
חָבּמֹוע ָֽדֹו :והלא פרשת הפסח היה בניסן ,והיה לו
ֶ֖ס ְ
ת־ה ָפּ ַ
ַ
וָּבני־י ְשׂ ָראֵ֛לָאֶ
אמר (במ' בהע' ט,ב)ָ ְויַעשֹׂ֧ ְ
שָׁהראשֶׁ֖ ֹוןָל ָֽ
ָ
בהע' ט,א)ָבַּ ֵ֥ח ֶד
ָלנֶ ָ֣פֶ שָׁאָ ָ ָ֔דםָ
וָּטמאים ְ
שׁרָהָ י ְ
ָשׁיםָא ֶֶָ֨
להקדים בפרשה זו קודם לאייר ,ולמה עשה כן ,לפי שבאותה פרשה נאמר (במ' בהע' ט,ו) וַיְ הָ֣יָאנ ֹ֗
וגו' ,ואותה שעה נאמר להם מצות פסח שני לטמאים ,לכך לא רצה להתחיל הספר בפרשת טמאים ,ומכאן למדנו שאין מוקדם
ומאוחר בתורה ,הני מילי בשני ענינים ,כגון אלו ב' המעשים ,אבל בחד ענינא אותו שהוא מוקדם הוא מוקדם ,ואותו שנכתב מאוחר
הוא מאוחר ,שאם לא נאמר כן ,אם כן כלל ופרט שאנו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט ,והיינו יכולין לומר פרט וכלל הוא ,ונאמר
שנעשה כל מוסיף על הפרט ,וכן פרט וכלל מה שאנו אומרים נעשה כלל מוסיף על הפרט ,ונאמר שכלל ופרט הוא ואין בכלל[ ,אלא]
מה שבפרט ,אלא מכאן אתה למד מאחר שאנו דורשין את התורה בכלל ופרט ,ובפרט ובכלל ,שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר:
במדבר א,א:

אמר׃ ָ
ריםָל ָֽ
אתֵ֛םָמ ֶא ֵֶ֥רץָמ ְצ ַ ֶ֖
ֹ֗יתָלצ ָ
ְ
ָ֣הָהשּׁנ
ַ
ָ֝יָבּשָּׁ נָ
שָׁהשּׁנ ַ
ַ
ֶ֑דָבּאֶ חָ ד ָ֩לַ ֶ֨ח ֶד
ֶ֖יָבּ ָ֣א ֶהלָמוֹע ְ
ֵ֛הָבּמ ְד ַבֵּ֥רָסינַ ְ
רָה'ָאֶ ל -מ ֶשׁ ְ
ֹ֧
וַיְ ַד ֶ֨בּ
וַיְ ַד ֶ֨בּר – קדמא ,כ עין מקדים מקום פרשה זאת לזמנה ,שהוא אחרי פרשות הכתובות אחריה.

אפשר כי גם זהו כלל הצריך לפרט
במדבר בהעלתך ט

אמר׃ָָָ ָ
שָׁהראשֶׁ֖ וֹןָל ָֽ
ָ
םָבּ ֵ֥ח ֶד
אתםָמ ֶא ֶֹ֧רץָמ ְצ ַרֵ֛י ַ
ָ֝יתָלצ ֶ֨ ָ
ְ
ֶ֨הָהשּׁנ
ַ
ַיָבּשָּׁ ָנ
ָ֣הָבמ ְדבַּ רְ֠ -סינ ַ
ָ[א]ָָוַיְ ַדבּ ָ֣רָהָ֣ 'ָאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
חָבּמוֹע ָֽדוֹ׃ָָָ ָ
ְ
וָּבני-י ְשׂ ָראֵ֛לָאֶ תַ -ה ָפֶּ֖סַ
[ב]ָָ ְויַעשֹׂ֧ ְָ
ֶ֖יוָתּעשֵׂ֥ וָּא ָֽתוֹ׃ָָָ ָ
יוָוּככָ ל-מ ְשׁפָּ ָט ַ
ְ
ת
וָֹכּכָ ל-חקּ ָ ֵ֥
וָֹבּמע ֶ֑ד ְ
םָתּעשֵׂ֥ וָּא ֶ֖ת ְ
ֹ֧יןָהעַ ְר ַבֵּ֛י ַ
ָ
וֹםָבּ ֶ֨ח ֶדשָׁהַ ֶזָּ֝הָבּ
ַ
שׂרְ֠ -י
[ג]ָָ ְבּאַ ְר ָבּ ָע ָ֣הָעָ ָ ָֽ
תָה ָ ָֽפּ ַסח׃ָָָ ָ
שׂ ַ
אלָלַ ע ֵ֥
[ד]ָָוַיְ ַדבֵּ֥רָמ ֶשֵׁ֛הָאֶ לְ -בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ֶ֖
שׁהָכֵּ֥ןָעָ שֶׂ֖ וָּ
שׁרָצוָּ הָה'ָאֶ ת-מ ָ֔ ֶ
ֶ֑יָכּכלָא ֶ֨ ֶ
םָבּמ ְד ַבָּ֣רָסינָ ְ֠ ְ
ֵ֥יןָהעַ ְר ַבֶּ֖י ְ
ָ
שׂרָיֵ֥וֹםָלַ ֵ֛ח ֶדשָׁבּ
וֹןָבּאַ ְר ָבּעָ ה ָ֩עָ ֶ֨ ָ
אשׁ ְ
[ה]ָָ ַויַּעשָׂ֣ וָּאֶ תַ -ה ֶ֡ ֶפּ ַסחָבָּ ר ֶ֡
ְבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָָָ ָ
ֵ֛הָול ְפנ ֵ֥יָאַ ה ֶ֖רןָבַּ יֵּ֥וֹםָ
ָ֣וֹםָה ֶ֑הוּאָוַ ָֽ ַ֛יּ ְק ְר ֵ֞בוָּל ְפנ ֵ֥יָמ ֶשׁ ְ
ַ
חָבּיּ
ֶ֖ס ַ
שׂת-הַ ֶפּ ַ
םָולא-י ְָכלֵ֥ וָּלַ ע ָ
ָלנֶ ָ֣פֶ שָׁאָ ָ ָ֔ד ְ
וָּטמאים ְ
רָהי ְ
ָ
שׁ
ָשׁיםָא ֶ֨ ֶ
[ו]ָָ וַיְ הָ֣יָאנ ֹ֗
הַ ָֽהוּא׃

ָ֣הָבמ ְד ַבּרְ֠ -סינַי – מונח מונח מונח תלשא – כעין ארבע עניני תלשא,
ָ֣רָה'ָאֶ ל-מ ֶשׁ ְ
ב(-במ' בהע' ט,א) וַיְ ַדבּ ָ֣
אתם – קדמא ,אף של א נשלמה שנה מיום ליום ,קורא לה שנה שניה ,הקדים מראש חודש ניסן ,לקרוא
ֶ֨הָהשּׁנָ֝ית – קדמא ואזלאְ ,לצ ֶ֨ ָ
ַ
בַּ שָּׁ ָנ
לה שנה שניה
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ָלנֶ ָ֣פֶ שָׁאָ ָ ָ֔דם –מהפך פשטא מונח זקף-קטן
וָּטמאים ְ
שׁרָקדמא ָהי ְ
ָשׁיםָמונח רביע א ֶ֨ ֶ
(במ' בהע' ט,ו) וַיְ הָ֣יָאנ ֹ֗
א ֶ֨ ֶשׁרָקדמא ,מאי טעמא דתנא קמא בבלי פסחים ו ,ב שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני ,אפשר כי מודיע על
לפחות ארבע קבוצות של טמאי מתים ,ולפחות אחת מהן טמאת מתים עוד מקודם לראש חודש ניסן בשנה השנית ,ואלו נושאי ארונות
המתים של השבטים הקדושים וביניהם יוסף.
הפסוקים ב -בבלי פסחים ו א ב בענין ראש חדש בתבנית מוקדם ומאוחר מכילים קדמא ואזלא המגדיר עניניהם ,דוגמה לשני כתובים
רחוקים שנדחית היא הקרא כויה תחת כויה ,פצע תחת פצע ,חברה תחת חברה ואין בו קדמא ואזלא.
רבינו חננאל מביא דוגמא של כלל ופרט (וי' א,ב) בהמה  -רביע ,מן הבקר ומן הצאן ...הכלל בהמה נתמך בטעם הרביע שמצאנו עוד
דוגמות לכלל המיוחס למלה בטעם הרביע .אבל אפשר כי ד ֵּ֞בּר אל-בְּנָ֤י ישׂ ְָראל – גרשיים מהפך פשטא ,מלמד על יוצא מן הכלל ,משמע
שיש כלל ברקע.
(וי' א,ב) ד ֵּ֞בּר אל-בְּנָ֤י ישׂ ְָראל וְָאמ ְר ָתּ אל ֵ֔הם ָאדִָ֗ ם כּי-יקְריב מכּם ק ְָר ָבּן לה' מן-ה ְבּה ִָ֗מה מן-ה ָבּקָר וּמן-ה ֵ֔צּאן תּקְריבוּ את-ק ְָרבּנְכם׃
2

דוגמאות קדמא ואזלא

הוּדהָוַיּאמֶ ר֘ ָבָּ֣יָאדנָי ֒ ָ
ליוָיְ ָ ֹ֗
בראשית ויגש מד,יח וַיּ ַגֶּ֨שָׁא ָ֝ ָ
ָבּעַ ְב ֶדֶּ֑ךָָָָָָָָ ֵ֥כּיָכָ ֶ֖מוֹךָכְָּפַ ְר ָֽעה׃ ָ
ֵ֥חרָאַ ְפּךֶ֖ ְ
ָ֔יָואַ ל-י ַ
ָבּאָ זְ נ ָ֣יָאדנ ְ
ָד ָבר ְ
ָיְ ַד ֶבּרָ -נֶ֨אָעַ ְב ְדּך ָ
הוּדה – רביע .התקדם והלך אליו הבן הרביעי,
ליו– קדמא אזלא בראש פסוק ,יְ ָ ֹ֗
[קול אליהו הגר"א] דרש בשמות טעמי הקרא :וַיּ ַגֶּ֨שָׁא ָ֝ ָ
אמר֘ ָבָּ֣יָאדנָי ֒ – זרקא מונח סגול .ואם תשאל מדוע אני נכנס בענין יותר מאחי כי בי נוגע הדבר ,בגלל שבועתי לאבי להחזיר את אחי
וַיּ ֶ

בנימין .ואם איני מחזירו אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולה (הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו בשם [קול אליהו הגר"א]).
הוּדהָ -רביע - ,הבן הרביעי .זאת עובדה ידועה .מה הערך המוסף לטעם הרביע?
יְ ָ ֹ֗
(א) אפשר שכאן מרמז הכתוב שנלמד מהבן הרביעי שטעם רביע תפקידו ללמד על קשר לארבע (ערך ,לימודים)
(ב) אפשר כי פירוש [אור החיים] בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן רביעי ליעקב
אמר֘ ָבָּ֣יָאדני ָ֒– זרקא מונח סגול ,מוסיף מעין הענין על העניין או יוצר עניין משותף לָ-אדנָי ֒ וָ-בָּ֣י,
וַיּ ֶ
ופירש [אור החיים] (טט :א) בָּ֣יָנוגע הדבר אדנָי ֒ (בגלל שבועתי ליעקב אבינו)

(טט :ב) בָּ֣יָאדנָי ֒ – אני גנבתי הגביע ושמתי באמתחת בנימין
(טט :ג) בָּ֣יָתלוי כנוי תיבת אדנָי ֒ ,כי הוא המלך (טט לפי שעה) ויהודה ידבר בכנוי עבדות ,כי יהודה הוא המלך וכסאו יכון לעולם
(טט :ד) רמז  ...באמצעותי השגת זה ,כי הוא הסובב ליוסף אדנות שאמר לכו ונמכרנו לישמעאלים (בר' ל"ז כ"ז) שמשם נתגלגל הדבר
והשיג יוסף האדנות.

טט – לימוד (ד) ממש מכוון לתוספת ויצירת העניין המשותף .יהודה מלך ומכוחו יוסף מלך זמני המקדימו בגלל הנסיבות .ויצירת הענין
הוּדהָ– ס"ת שוה –  ...שכמו שאתה מלך גם אני מלך וגו'
ליוָיְ ָ ֹ֗
המשותף ע"פ [בעל הטורים] וַיּ ֶ֨ ַגּשָׁא ָ֝ ָ
וכאן רמז לגאולה העתידה עת משיח בן יוסף מקדים למשיח מבית דוד.
ראה רביע

מסקנות מדרשת הגר"א קדמא מורה על ענין הקשור בשורש קד"ם (כמו מוקדם ,התקדם) ואזלא מורה על נמשך אחרי המוקדם .בשילוב
לימוד ממקומות אחרים בהם מופיעה התבנית קדמא ואזלא ,גם כאן התבנית מלמדת על כעין כלל כלשהו המבוסס על הכתוב במקום זה
ואחריו טעמי פרטים .זרקא סגול באופן של [אור החיים] מוסיפים מיהודה על יוסף ,ובאופן של [קול אליהו הגר"א] מזהירים על גריעה
של יהודה מעמו.
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שמות א,יד:

דהָבַּ שָּׂ ֶדֶ֑הָ ָ
ָ֔יםָוּבכָ ל-עב ָ ֶ֖
ְ
הָבּ ֶ֨חמֶ רָוּב ְלבנ
שׁ ְ
ָ֣הָק ֹ֗ ָ
םָבּעב ָד ָ
יה ַ
וַיְ מָ ר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
ֶ֖םָבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ָ
וָּב ֶה ְ
ָא ַ֚תָכָּ ל-ע ָ֣ב ָד ָ֔ ָתםָאשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥ד ָ

הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו בשם הגר"א ,נאמר גם בשם בעל התניא
לכאורה היה לו להטעים וימררו את חייכם בעבודה קשה מרכא טפחא אתנחתא ,טעמים תחתונים נגינה נמוכה ,מרמז לצער,
ולא טעמים עליונים קדמא ואזלא ,מה לשמחה זאת עושה? קדמא ואזלא בגי'  ,190הקב"ה הקדים את הקץ ויצאו מצרים  190שנה מוקדם
מן גזרת בין הבתרים.
ענין הקדמת הפקידה נתמך בפסוקים הבאים:
תיָמזֶּ ָֽה׃ ָ
תםָאֶ ת-עַ ְצמ ַ ֶ֖
םָו ַהעל ֶ ֵ֥
אמרָפָּ ֶ֨קדָי ְפקדָאֱֹלהיםָאֶ ְת ָ֔ ֶכ ְ
ָ֣עָיוֹסףָאֶ תְ -בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָראֶ֖לָל ֶ֑
ָ֔
ַשׁ ַבּ
בראשית ויחי נ,כהַ :ויּ ְ
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אמרָפָּ ֶ֨קדָי ְפקדָאֱֹלהיםָאֶ ְת ָ֔ ֶכםָ
בּיעַ ָאֶ תְ -בּניָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
ָ֩ה ְשׁ ֶ֨בּעַ ָה ְשׁ ָָ֝
שמות בשלח יג,יט :וַיּ ַ ֵ֥קּחָמ ֶשֵׁ֛הָאֶ ת-עַ ְצ ֵ֥מוֹתָיוֹסֶ֖ףָע ֶ֑מּוָֹכּי ַ
יתֹ֧םָאֶ ת-עַ ְצמ ַתֵ֛יָמזֶּ ֶ֖הָא ְתּ ֶ ָֽכם׃ ָ
וְ הַ על ֶ
אמרָ-
כי  -תרסא ַה ְשׁ ֶ֨בּעַ ָה ְשׁ ָ֝בּיעַָ – קדמא ואזלא ,יוסף הקדים והשביע את אחיו להעלות את עצמותיו ממצרים אֶ תְ -בּניָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
מהפך פשיא זקף-קטן פָּ ֶ֨קדָי ְפקדָאֱֹלהיםָאֶ ְת ָ֔ ֶכם  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן,

והעליתם את-עצמותי מזה אתכם  -דרגא תביר טפחא סלוק
לאמר זקף-קטן  ...אתכם זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,דבר החוזר וקורה ,כהבטחה לגאולה העתידה
והעליתם את-עצמותי מזה אתכם  -דרגא תביר טפחא סלוק ,קבוצת פרטים מצטרפים ,ו -אתכם  -סלוק מאפיין את שמעבר לטפחא
ובסה"כ כפרש"י שאף עצמות כל השבטים העלו עמהן שנאמר אתכם.
כי  -תרסא  -מתריע על אפשרות של שיעור ,חציצה ,מחיצה או מידרוג במצוות.
שיעור א' ע"פ בעל הטורים בראשית ויחי נ,כד
 ...רמז שמנין פקוד חסר מת' שנה וישאר רד"ו ,פקוד ,בזכות אבות ,יפקוד ,בזכות אמהות :ודומה לו בעל הטורים שמות ג טז
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

פקד פקדתי אתכם ,כמנין פקוד חסרתי לכם

גי' פקד  -כאשר נכתב פקוד עולה ק"ץ ,היינו הקב"ה קרב את הק"ץ ,הקדים הגאולה ב 190-שנה .פקד  -קדמא ,הקדים עת פקודתם.
דבר זה מתואם עם דרשת וימררו את-חייכם  -קדמא ואזלא ,כאשר גי' קדמא ואזלא עולה ק"ץ (בשם הגר"א ,בשם בעל התניא)
שיעור ב' ע"פ אור החיים
שיעור הכסף והזהב הנכנס בארון מת שהמתעסק בעצמות יוסף ויתר עליו כדי לקחת את עצמות יוסף.
פָּ ֶ֨קדָי ְפקדָאֱֹלהיםָאֶ ְת ָ֔ ֶכםָ -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,כעין תבנית טעמא דקרא כי מלמדת על
הרישא מדוע וַיּ ַ ֵ֥קּחָמ ֶשֵׁ֛הָאֶ ת-עַ ְצ ֵ֥מוֹתָיוֹסֶ֖ףָע ֶ֑מּוָֹ -מרכא תביר מרכא טפחא אתנח .קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד ויתור
לרבות .אפשר להסביר ע"פ מאן דאמר שהאנשים הטמאים לפסח היו נושאי ארון עצמות יוסף ,כי משה התעסק להעלותו אבל אחרים נשאו
הארון בפועל.
אמרָ -מהפך פשיא
הַ ְשׁ ֶ֨בּעַ ָה ְשׁ ָ֝בּיעַָ – קדמא ואזלא ,יוסף הקדים והשביע את אחיו להעלות את עצמותיו ממצרים אֶ תְ -בּניָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
זקף-קטן פָּ ֶ֨קדָי ְפקדָאֱֹלהיםָאֶ ְת ָ֔ ֶכם  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן,
סיכום  :מן פסוקי הדוגמא למדנו כי בין תפקידי טעם קדמא נמצא הוראה של מוקדם ,קדימות .קדמא מורה על מוקדם ואזלא הולך אחריו
ומורה על נמשך מהמוקדם.
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אמרָמ ָ֝שֶׁ הָאל ֹ֗ ֶהםָ ָ
נושא העיון הוא "משפטי התנאים" ובהמשך האם הם חלים על "נדר על תנאי" במדבר מטות לב,כט :ו ֶַ֨יּ ֶ
יכ ֶ֑םָ ָ
ֵ֥הָה ָא ֶֶ֖רץָל ְפנ ֶ
ָ
'ָונ ְכ ְבּ ָשׁ
ָ֣יָה ְ
םָאתַ -היּ ְַר ֵ֞דּןָכָּ לָ -חלוּץָלַ מּ ְל ָח ָמהָל ְפנ ָ֔
ָ֣ןָ׀ָא ְתּכֶ ֶ ָֽ
ָ֣דָוּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וָּבני-גָ
אם-יַעַ ְב ָ֣ר ְ
ץָכּנָ ָֽעַ ן:
ֶ֖םָבּ ֶא ֵֶ֥ר ְ
ֵ֥וָּבת ְכ ֶכ ְ
ֶ֑םָו ָֽנאחז ְ
לוּציםָא ְתּ ֶכ ְ
ם־לאָיַ ָֽעַ ְב ֵ֛רוָּ ח ֶ֖
ֹ֧
ץָהגּ ְל ָעֶ֖דָלַ אחזָּ ָֽה׃ָבמדבר מטות לב,לְ :וא
תּםָלָ ֶהֵ֛םָאֶ תֶ -א ֵֶ֥ר ַ
וּנְ תַ ֶ ֵ֥

בפסוקים (לב,כט -ל) משה רבנו מתנה לבני גד ובני ראובן את קבלת נחלה בעבר הירדן המזרחי בעזרתם בכיכוש עבר הירדן המערבי ואי
קבלת נחלה זאת אם לא יעזרו אלא קבלת נחלה בעבר הירדן המערבי .חז"ל חלקו האם משפטי התנאים לקיום מעשה צריכים להיות כמו
ארבעה תנאי בני גד ובני ראובן או שיש נסיבות בהם בהתחייבות על תנאי לא צריכים להתקיים כל הארבעה תנאים לקיום מעשה.
אפשר שתחילת דברי משה ב(-במדבר מטות לב,כט) מלמדת על ארבעה משפטי תנאים כדי שהמתנה יהיה חייב לקיים את המעשה המותנה
כפי שמונה [בבלי קדושין סא,א] ,אבל ממקורות שונים נלמד שבד"כ מספיק תנאי מפורש או גלוי דעת (לא מפורש) ולא צריך תנאי כפול.
נקדים בהצגת משפטי התנאים כתנאי בני גד ובני ראובן כדי להבין את המקורות.
(א) התנאי כפול (רבי מאיר בבלי קדושין סא,א)
(ב) התנאי קודם למעשה (יש לומר התנאי ואח"כ מה יקרה (המעשה) ,ולא לומר המעשה ואח"כ לומר התנאי לקיום המעשה)
(ג) התנאי בדבר אחד והמעשה בדבר אחר ,ה[-רמב"ם הל' אישות פ"ו,ה"ב] מוציא תנאי זה וכותב שיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו.
הרחבה התנאי והמעשה לא באים כאחד כגון שאמר לה אם תביאי הקלף (ולא אומר במפורש שעליו כתוב הגט אבל מתכוין לקלף הגט)
הרי זה גיטך ,אמנם התנאי קודם למעשה והם שני מעשים שונים לפי דבריו (הבאת הקלף ,נתינת הגט) אבל הם בדבר אחד
(ד) להקדים ענין ההן שבתנאי לענין הלאו שבתנאי כמו הסדר ב(-במדבר מטות לב,כט-ל)
הסבר לתבנית הטעמים :רבי שמעון בן גמליאל אומר :אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול .כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך
שיהיה כפול .התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין .כל אחד מלמד למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול.
איכא דאמרי ל(דחות את)רבנן קאמר להו(האומרים שלא צריך תנאי כפול) ,וגמרינן מינייהו (לומדים מכולם שצריך תנאי כפול).
מוצע לומר כי (במ' מט' לב,ל) ו ֶַ֨יּאמֶ רָמ ָ֝שֶׁ הָ -קדמא ואזלא ,מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים כמרומז
בטעם רביע של אל ֹ֗ ֶהם וזה יהיה בנין אב לכל התורה .אבל על בסיס [בבלי קידושין מט,ב] מספיק גלוי דעת (לא מפורש מלא).

(המשך רש"י) ואיכא דאמרי לרבנן קאמר להו אין לך תנאי בכתובין שאינו כפול  -ויש לנו ללמוד מהן דכולהו צריכי כדמתרצינן
להו בקדושין בהאומר לחבירו (קד' סא ב).
[תוס' גיטין עו,א] וגמרינן מינייהו  -פי' בקונטרס ולא הוו שני כתובים הבאין כאחד דכולהו מצריך להו (טט :כל אזכרת תנאי כפול בגלל
הענין מיוחד לה) ר' חנינא בן גמליאל בקדושין (סא ב) ואין נראה להרב רבי אלחנן דהתם לא מצריך להו אלא דמשני להו דאין משום
אחד מהן ללמוד דניבעי תנאי כפול אבל לרבי מאיר דיליף מינייהו לא עביד שם צריכותא ויש לומר דיש בהן שום צריכותא.

הסבר לתבנית הטעמים :רבי שמעון בן גמליאל אומר :אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול .כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך
שיהיה כפול .התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין .כל אחד מלמד למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול.
איכא דאמרי ל(דחות את)רבנן קאמר להו(האומרים שלא צריך תנאי כפול) ,וגמרינן מינייהו (לומדים מכולם שצריך תנאי כפול).
מוצע לומר כי (במ' מט' לב,ל) ו ֶַ֨יּאמֶ רָמ ָ֝שֶׁ הָ -קדמא ואזלא ,מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים
כמרומז בטעם רביע של אל ֹ֗ ֶהם וזה יהיה בנין אב לכל התורה .אבל על בסיס [בבלי קידושין מט,ב] מספיק גלוי דעת (לא מפורש מלא).
ָ֣ןָ׀ָא ְתּכֶ ם – מונח מונח מונח פסק תלשא ,כעין ארבע טעמי תלשא ,וכל אחד
ָ֣דָוּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וָּבני-גָ
אפשר שעל זה מלמד אם-יַעַ ְב ָ֣ר ְ
לומד אלפניו ולאחריו (סה"כ  8לימודים בתפקידי תלשא).כאן לפחות ה 4-לכתוב אלפניו בתפקיד אומדנא ,שבי"ד יאמוד כל תנאי מה-
 4התנאים כאשר נאמר בגילוי דעת (לא מפורש מלא) להוכיח שהתנאי תקני ומחייב .אפשר שבקריאה ללא פסק מלמד על התחייבות
ב 4-תנאים .ואילו בקריאה עם פסק מלמד על התחייבות עם  3תנאים וגם פחות וזה ברוב התחייבויות מותנות .כי מכלל הן אתה שומע
לאו ,לכן לא צריך תנאי (א) – תנאי כפול .הסביר רבי חנינא בן גמליאל שבתנאי בני גד ובני ראובן ללא התנאי הכפול היה במשמע
שלא ינחלו גם בא"י המערבית .וכך גם בכתובים הנוספים שהביא [רש"י] שללא תנאי הלאו לא ברור המעשה אם התנאי לא התקיים.

האמור להיות המאוחר מקדים את האמור להיות המוקדם
אין מוקדם ומאוחר
אזלא-גרש או גרשיים קדמא  -אחד התפקידים :עשוי להעיד על אין מוקדם ומאוחר בענינים שונים .כיצד? התבנית קדמא ואזלא אחד
מתפקידיה להעיד יש מוקדם ומאוחר בענין אחד במקום אחד .אפשר שכאשר אזלא לפני קדמא מעיד על אין מוקדם ומאוחר בענין הנידון.
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תפקיד אחר אזלא שעברה קדמא הפסיקה את הענין שהקדמא פותחת
בתבנית אזלא -גרש או גרשיים קדמא מהפך פשטא הקדמא פותחת ענין האזלא השעתה אותו מהפך פשטא מעידים שהענין התחדש או
שׂהָ
ָל ָ֔ה' לומד רבא מ(-במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
יתחדש להביא לסיומו .אבל ב[-בבלי זבחים ד,ב] (במ' נשא ו,יז) ְואֶ
ָל ָ֔ה' שזהו כלל ופרט
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
ְ
שׂהָ ֶזבַ
חָשׁלָ מיםָעל כלל שאינו מלא שאינו כלל ופרט וכלל ואילו רבינא לומד מ(-במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
ְ
ֶזבַ

וכלל .אפשר שעצם נוכחות קדמא ואזלא צמודים בכתוב אע"פ שלא על הסדר מרמז לאפשרות בלימוד של כלל ופרט בסביבתם.
מצאנו קדמא ואזלא בתפקיד יצא מן הכלל
קדמא ואזלא במלה אחת או מלים מוקפות  -משוה בין המדוברים בהם במלה או המלים המוקפות.
בערבה  -קדמא ואזלא במלה אחת  -משוה בין כל חלקי חבל הארץ ,היינו ארץ מישור.
ערבות  -בדרש מובנו שאוצרות ברד שלג ועוד מקורם בו ,ברד ושלג משווים פני הארץ.
קדמא לפני אזלא בתיבות ללא מקף  -יש מוקדם ומאוחר ,סדר קדימות ,כלל ופרט ,יוצא מן הכלל ,בנין אב
קדמא ואזלא במלה אחת או מלים מוקפות  -משוה בין המדוברים בהם במלה או המלים המוקפות.
אזלא לפני קדמא  -מקדים המאוחר היינו אין מוקדם ומאוחר ,משנה סדר הקדימות ,יצא מן הכלל ,מפסיק סדר אירועים
 לשיטת עדות המזרח תרין קדמין הן פשטא שבסוף מלה ועוד סימן למקום הטעם .צורת פשטא היא כמו קדמא אבל מיקומה מעל הקצה
השמאלי של אות האחרונה במלה .שני פשטא ברצף כעין דבר החל בבת אחת
א .קדמא ו אזלא או קדמא או אזלא  ........מרכא טפחא ומה שביניהם ,לפניהם ואחריהם.
ב .קדמא ואזלא
ב{ .1.מונח  } ...תלישא-גדולה קדמא ואזלא – תבנית כעין פרט קדמאה  ...פרט כלל פרט בתראה  ...פרט
– תבנית כעין פרט קדמאה  ...פרט כלל פרט בתראה  ...פרט
ב{ .2.מונח  } ...פזר קדמא ואזלא
ב{ .3.מונח  } ...פזר {מונח  } ...תלישא-גדולה קדמא ואזלא או קדמא – תבנית כעין פרט קדמאה  ...פרט כלל פרט
בתראה  ...פרט
קדמא ואזלא קדמא
ג.
ג .1.קדמא ואזלא כתבנית בתיבות סמוכות ונפרדות (היינו בלי מקף) ( 796פסוקים  847מופעים) (או  795פסוקים 846
מופעים),
ג .2.קדמא ואזלא כתבנית בתבנית מלה בקדמא מלה מקף מלה באזלא  129פסוקים  129מופעים
ג .3.קדמא ואזלא בתיבה אחת או תיבות מחוברות במקף ( 31או  35מופעים בתורה)
ג.3.א .מציין בעושה תלוי המעשה או הדבר ,שוויון בין העושים או הדברים המדוברים בענין.
ג .4.בהתיחסות ל-ג .1.ו-ג .2.קדמא ואזלא כענין מרכזי ,רבוי ,דווקא ענין זה ,אפיון מרכזי שפרט קדמאה נחתך עמו
והתוצאה עוברת פירוט בפרט בתראה.
ג .5.בהתיחסות ל-ג .1.ו-ג .2.קדמא ואזלא כמרמזת שהיא או בסביבתה יש לימוד בכעין כלל ופרט
מופע קדמא ואזלא מרמז על הדברים הבאים בלימוד התורה:
א .יש כאן ללמוד במידת כלל ופרט או כלל ופרט וכלל
ב .אפשר שהכלל הוא בתיבות שבסביבתן (סמוך לפני כגון "כי יסיתך  ...או בן-אמך וגו'" (פזר תלישא-גדולה) או סמוך אחרי כגון
"קח-לך סמים" (מונח רביע)
ג .אפשר שיש כאן כלל מקיף וכלל פנימי,
ג .1.כלל מקיף כגון "ויאמר ה' אל-משה"  -ת"ק ק"א  -אמירת מצוות קטורת שתורכב מי"א סממנין,
ג .2.כלל פנימי "קח-לך סמים" מונח רביע המרמז על אופן בחירת הסממנין
ד .או שני כללים פעילים במקביל על אותה קבוצת פרטים ("כי יסיתך  ...בן-אמך – אחד לחובת האב להסגיר בניו המסיתים לע"ז,
כלל שני – לאיסור ייחוד עריות והנגזרים ממנו ע"י רבנן ,גזירת נכרי קטן מטמא בזיבה
ה .כל הנאמר על קדמא ו אזלא עשוי להתאים גם לקדמא לבד ללימוד כעין כלל הצריך לפרט וגו' והמידות הקשורות אליו
ו .כל הנאמר על אזלא עשוי להתאים גם לאזלא-גרש או גרשיים לבד ללימוד כעין יוצאי מהכלל לסוגיהם והמידות הקשורות
אליהם
השערה
כלל ופרט [ד' בברייתא דר' ישמעאל]
פרט וכלל [ה' בברייתא דר' ישמעאל]
כלל ופרט וכלל [ו' בברייתא דר' ישמעאל]

כלל עבור ד' וו' [בברייתא דר' ישמעאל]
קדמא ואזלא  -אפשרי שזהו כלל ,הגורם הראשון שאחריו משתלשלים הענינים האחרים
תלישא-קטנה פרט המופיע לפני קדמא  -מואצל עליו מן הכלל ותומך-מרחיב את הכלל
פרט
תבנית טעמי הפרטים
[מונח] רביע
ו/-או מהפך פשטא [מונח] ז"ק
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ו/-או ת"ק מהפך פשטא [מונח] ז"ק
כל אלה מייצגים פרטים ,או רבויים
אזלא-גרש או גרשיים
ֶ֖תָבּשָּׁ נָ ֶ֑הָ ָ
אתםָאַ ַח ַ
םָלכַ ֵ֞פּרָעַ לְ -בּניָי ְשׂ ָראלָמכָּ לַ -חטּ ָ֔ ָ
תָעוֹל ְ
ֹ֗ ָ
םָלח ַ ָ֣קּ
ויקרא אחרי-מות טז,לדְ :ו ָ ָֽהיְ ָתהֶ֨ -זּאתָלָ ָ֝ ֶכ ְ
שׁה׃ָפ ָ
ָ ַו ֕ ַיּעַ שָׂכַּ א ֶשֵׁ֛רָצוָּ ֵ֥הָיְ הוָ ֶ֖הָאֶ ת-מ ֶ ָֽ

תבנית טעמים כלל ופרט  .תוכן הכלל נקבע לפי פרטיו ,כלל זה חל על מיעוט ימים בשנה ,היינו יום אחד בשנה ,יוה"כ .על-כך
מורה תיבת "זאת" בתבנית הכלל .רבי יהודה ורבי נחמיה פותחים מיד בנושא המיעוט – יום שבו יש כפרה באופן מיוחד.
[לד]ָו ָ ָֽהיְ ָתהֶ֨ -זּאתָלָ ָ֝ ֶכםָ– כלל הזאות במקדש לצורך כפרת יוה"כ
ְ
תָעוֹלםָ– לפחות ארבע מתנות כסדרן לעכב ,כאן חמש :דם פר ,דם שעיר בין בדי הארון בקה"ק ,דם פר ,דם שעיר לפני
ֹ֗ ָ
ְלח ַ ָ֣קּ
הפרוכת בהיכל ,תערובת דם פר ושעיר על מזבח הזהב
ֶ֖תָבּשָּׁ נָ ֶ֑ה
אתםָאַ ַח ַ
ָ ְלכַ ֵ֞פּרָעַ לְ -בּניָי ְשׂ ָראלָמכָּ לַ -חטּ ָ֔ ָ

יצא לידון בדבר אחר או ללמד על עצמו יצא או על אחרים יצא  ,יצא ללמד על עצמו שכפרת יוה"כ שהיא אחת בשנה שלא תהיה
כמו כפרת יום יום שהיא בבגדי זהב ,כי בבגדי זהב אין הסדר מעכב ,בא ללמדנו שבכפרת יוה"כ שהיא מתנות דם בבגדי לבן הסדר
מעכב.
מונח פסק ואחריו מונח רביע
מופע פרטים באופן של פרט מרכזי ,ראשון מכיל או קשור באופן כלשהו לפרטים שאחריו ושונה מהם במהות או בהלכה  -ק"א מונח
פסק
או מונח רביע או רביע  -מופע פרטים באופן פרטים עצמאיים שכל אחד יוצר ענין מיוחד .אם לפנינו כלל ופרט נדע שזה רק הפרטים האלו.
אם לפנינו כלל ופרט וכלל נדע שפרטים אלו הם המאפיינים של מה אפשר לרבות ע''י הכלל האחרון.
מפרשת נח ו ג-ד עולה שהעופות שייכים לבעל י חיים יבשתיים כי היו צריכים להנצל וזה ראיה נוספת לאפשרות לקיחתם בכסף מעשר
שני.דורש ברור חדש
מונח רביע  -צפה ללפחות ארבע פרטים בנידון ששניים מהם מטועמים במונח רביע
רביע  -צפה לארבע פרטים נידון שאחד מהם מטועם ברביע
אם חסר פרט להשלים לארבעה או יותר יתכן שמרמז שיש לחפש אותו ע"י ההכללה שגורם הכלל בתראה .כגון דב' ראה "ונתת הכסף
בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תאוה נפשך" בבקר ובצאן  -מונח רביע היינו לפחות ארבעה ונמנים רק ארבעה פרטים ובבלי
עירובין כח? ע"י הכלל השני מרבה עופות ומסתפק בדגים ופטריות
בהמשך התבנית פשטא [מונח] זקף-קטן שאר הפרטים ,לפעמים עם חזרת התבנית
אם אין הפרטים פותחים ברביע משמע שמדובר בפרט עד שלושה פרטים התבנית עשויה להיות מהפך פשטא [מונח] זקף-קטן  ,לפעמים
עם חזרת התבנית
אם יש כלל סוגר (בתראה) הוא מסתיים בטפחא [מונח] אתנח או טפחא [מרכא] סלוק או בפסוק הבא
פתיחת קרא באזלא-גרש או גרשיים בתחילת פסוק או אחרי אתנח [עבור ח' ט' י' י''א בברייתא דר' ישמעאל]
יצא מן הכלל  -לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא
 תבנית טעמים ללא מהפך וללא תביר [ח' בברייתא דר' ישמעאל]

דבר שיצא מן הכלל לידון בדבר אחר
לפי הטעמים בהמשך יקבע האם זה
אשר כענינו יצא להקל ולא להחמיר  -מהפך פשטא [מונח] זקף-קטן [ט' בברייתא דר' ישמעאל]

או אשר לא כענינו יצא להקל ולהחמיר  -מהפך ובהמשך תביר [י' בברייתא דר' ישמעאל]
יצא מן הכלל  -אין אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש [יא בבריתא דר' ישמעאל]
תבנית הטעמים  -השם גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך
כמו-כן מצאנו פסוקים אחדים המעידים על בנין אב מכתוב אחד שתבנית טעמיו [תלישא גדולה או קטנה] קדמא ואזלא .יש דמיון בין בנין
אב לכלל ופרט .כלל ופרט מרבה בענין מקומי ,בנין אב מרבה לכל התורה כולה.
תפקידי קדמא ואזלא
או קדמא ללא אזלא ואפשר אזלא ללא קדמא לפניו
א' ציון כעין כלל ופרט
או כלל הצריך לפרט או יוצא מן הכלל
 כאשר יש כלל סוגר ,היינו כלל ופרט וכלל ,בא ללמד על רבוי של פרטים הדומים ע"פ הגדרה השייכת לעניין לפרטים שבכלל ופרט
ב' ציון כעין בנין אב
 בנין אב מלמד מענין אחד לענינים אחרים ודומים בכל התורה כולה שגם בהם יופעל אותו עקרון הלכתי כגון מתי יש שבועה בהלכות
נזיקין וממונות שונים.
ג' בצירוף פזר לפני קדמא ואזלא וכד'
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 כעין בנין אב או כלל המלמד מענין אחד לענינים אחרים מסוימים פעמים דומים פעמים שונים שגם בהם יופעל עקרון הלכתי מסוים .כגון
פסולי קדשים שונים שלא אירעו על המזבח לשרפם במדורה מיוחדת בעזרת כהנים כנראה מזרחית למזבח .וילו שעל המזבח במדורה
מיוחדת על המזבח.
כגון הנאנס פטור ומגוון האונסים רב.
כלל מקיף ע"פ תבנית הטעמים וכלל פנימי לפי התבות.
דוגמא לענין שהגמרא מציגה אותו ככלל ופרט וכלל על-פי התבות ומובנן ,ולפי התבנית הוא כעין כלל ופרט וכלל פנימי לכעין כלל המקיף
אותו ,או גורם מרכזי שבתוכו שיטת הגמרא.
פרט וכלל ופרט
פרט קדמאה או פרטים ראשונים כל אחד עם משמעותו ע"פ טעמו
]מונח][...מונח] או טעמים אחרים תלישא-גדולה
]מונח][...מונח] או טעמים אחרים תלישא-קטנה
תלישא-קטנה מציין פרט קדמאה שאינו בעל אפיון של תלישא-גדולה או של פזר או כל טעם אחר שאם יתברר שבא לפני קדמא והוא בעל
אפיון ייחודי.
]מונח[[...מונח] או טעמים אחרים פזר
כלל
קדמא ואזלא .הכלל מרבה את כל בעלי התכונה או האפיון שמיוצג ע"י פרט קדמאה
פרט בתראה
תבניות טעמים המאפינות פרט,
כגון תבניות הטעמים הבאות:
רביע פשטא מונח זקף-קטן
מונח פסק מונח רביע וכו'
מונח מונח רביע וכו'
מונח פסק מונח דרגא תביר טפחא
הפרט או הפרטים בתראה מותירים מכל הפרטים שהכליל הכלל את אלו שמתאימים לאפיון שהפרט \ פרטים בתראה מתארים (בלשון
חז"ל ממעטים) לענין שנקבע ע"י הפרט \ פרטים קדמאה.
=-=-=-
כעין כלל ופרט [וכלל] המפזר את הפזר לענינים אחדים .
הכלל קדמאה מתוך כלל ופרט [וכלל] מצוין ע"י תלישא-קטנה קדמא ואזלא המגדיר ענין מסוים המפותח ע"י הפרט והכלל
בתראה אם נמצא.
התבה המוטעמת בפזר משמעו אם אינו לענינו דרשהו לענין אחר.
כשהיא ללא הכלל ופרט [וכלל] הריהי נדרשת לענין אחד אחר.
אפשר שהצירוף של הפזר עם הכלל ופרט [וכלל] דורש את הפזר לענינים אחדים מעין ושלא מעין הענין של הכלל ופרט [וכלל]
כעין פרט כלל ופרט המפזר את הפזר לענינים אחדים.
הפרט הראשון קובע ענין מסוים ,הכלל מרבה לכל הענינים שיש להם אפיון מהענין המוגדר ע"י הפרט קדמאה .הפרט בתראה
ממעט מתוך הרבוי שארע ע"י הכלל לדברים מסוימים.
נסיון הגדרה אחר :הפרט הראשון קובע ענין מסוים ,הכלל מגדיר הנושא אליו מתיחס הפרט הראשון .הנושא בד"כ הרבה יותר
רחב מהפרט הראשון ולכן מרבה לפי אפיוני הנושא .הפרט בתראה ממעט מתוך רבוי האפיונים שארע ע"י הכלל לדברים
מסוימים.
התבה המוטעמת בפזר משמעה דרשהו לענין אחר ואפשר שגם לענינו.
(כשהיא ללא הכלל ופרט הריהי נדרשת לענין אחר אחד.
אפשר שהצירוף של הפזר עם הכלל ופרט דורש את הפזר לענינים אחדים מעין ושלא מעין הענין של הכלל ופרט)
אתָ,כּלַ -ה ְבּ ֶ֡כוֹר ,רבוי זה פעמים שהוא כלל לעצמו אבל למעשה פרט
ָ ָֽ
ל־ח ֶ֡ ָטּ
ַ
אפשר שהפזר יהיה על צירוף תיבות המביע רבוי כמו ְוכָ
בתוך כלל גדול ממנו.
מופע של תלישא יורה על תפקידי שיעור,חציצה ,מחיצה ו/או התרעה על לאו שמתברר בפרט בתראה או המקום כאן מתואם עם לאו
שמצוין במקום אחר,
התרעה על לאו הבא מכלל עשה או המתואם עם לאו כזה שמצוין במקום אחר
פירוט פסוקים
7
בראשית
7.1
1

קדמא ואזלא ,כלל ופרט,

ֱֹלהים כּיָֽ -טוֹב׃
ע ְלמינָ֔הוּ ְוע ֹ֧ץ ָֽעשֶׂ הְ -פּ ֵ֛רי א ֶשֵׁ֥ר ז ְַרעוֶֹ֖ -בוֹ ְלמינ ֶ֑הוָָָּוַיַּ ֵ֥ ְַ֛רא א ֶ֖
דּשֶׁ א ע ָ֣שֶׂ ב ַמזְ ריעַָ ֶז ַר ָ
ַתּוֹצא ָה ָָ֝א ֶרץ ְֶ֠ ָ
בראשית א,יב :ו ֶ֨

תבנית טעמי הפסוק עשויה לרמוז ללימוד בכעין כלל ופרט וכלל.
ֹ֧ץָעשֶׂ הְ -פּ ֵ֛ריָא ֶשֵׁ֥רָז ְַרעוֹ-בֶ֖ וָֹ
ָ֔הוָּוע ָֽ
ָלמינ ְ
בָמזְ ריעַ ָ ֶז ַרע ְ
ַָ
אָה ָָ֝א ֶרץ  -קדמא ואזלא ,כעין כלל קדמאה ,ופרטיו ְֶ֠דּשֶׁ אָע ָ֣שֶׂ
ַתּוֹצ ָ
(א,יב) ו ֶ֨
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ֱֹלהיםָכּיָֽ -טוֹב מהווה כלל בתראה הוא ירבה בפרטים כעין אלו הנמנים .טעם הפרט ְֶ֠דּשֶׁ אָ– תלשא ,מלמד על
ְלמינ ֶ֑הוּ ,אם וַיַּ ֵ֥ ְַ֛ראָא ֶ֖
שיעור שעורה .אפשר כי הכלל הסוגר ירבה מפרט זה לשיעורים שונים של הרחקות ומניעת כלאים למראית עין ,ראה משנה כלאים,
וכפירש [רלב"ג (וי' קדשים יט,יט)].
ָלמינָ֔הוָּ
(א,יב) ע ָ֣שֶׂ בָמַ זְ ריעַ ָ ֶז ַרע ְ

(א,יב) ע ָ֣שֶׂ בָ -מונח – ללמד כי תבנית הטעמים הבאה עשויה לחזור על עצמה לענינים אחדים .זה מתאים לפ'[רש"י] אע"פ שלא נאמר
למינהו בדשאים בציוויהן שמעו שנצטוו האילנות על כך ונשאו ק"ו בעצמן כמפורש באגדה בשחיטת חולין [חולין ס,א] .טט :חזרת
הענין היא שהדשאים עשו כמו שנצטוו האילנות .
(א,יב) ַמזְ ריעַ ָ ֶז ַר ָע  -מונח זקף-קטן,
(א,יב) ְלמינָ֔הוּ  -זקף-קטן מקביל ל(-א,יא) ְלמינָ֔וֹ  -זקף-קטן .בשניהם הזקף-קטן מרבה כגון מניעת כלאיים.

ַתּוֹצא ָה ָָ֝א ֶרץ ְֶ֠דּשֶׁ א – קדמא ואזלא תלישא-גדולה (=תלשא) ,בדרך כלל טעם תלשא ותרסא מקדימים לקדמא ואזלא ואילו כאן
(א,יב) ו ֶ֨
ַתּוֹצא ָה ָָ֝א ֶרץ – קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל מלמד שכל שיעורי תורה המרומזים בטעם
קדמא ואזלא מקדימה לתלשא .אפשר כי ׀יב׀ָו ֶ֨
ָוּשׂע ָ ָ֔רהָוְ גֶ ֵ֥פֶ ןָ
תלשא במלת ְֶ֠דּשֶׁ א וכן בטעם תרסא ,יהיו נמדדים בפירות שנשתבחה בהן ארץ-ישראל היינו (דברים עקב ח,ח) ֶא ֶרץָחטָּ ה ְ
ןָוּד ָ ָֽבשׁ׃ וזהו הנדרש בבבלי סוכה ד ,וב-בבלי עירובין ד,א אמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין
ֶ֖מ ְ
ֵ֥יתָשׁ ֶ
ֶ
ֶ֖הָור ֶ֑מּוֹןָאֶ ֶרץ-ז
וּתאנָ ְ
ְ

חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני - .שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב (דברים ח) ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן :כל הפסוק
הזה לשיעורין
2

קדמא ואזלא ,כלל ופרט,

םָעָֽל-עַ ְב ְדּ ֶכ ֶ֑םָ ָ
תּ ַ
רוָּכּי-עַ ל-כֵּ֥ןָע ַב ְר ֶ ֶ֖
ָֽ
ָ֣רָתּע ָ֔ב
םָו ַסעדוָּל ְבּכֶ םָאַ ַח ַ
ל ֶח ְ
בראשית וירא יח,הְ :ואֶ ְק ֶ֨ ָחהָפַ תֶ ָ֝ -
ֵ֥ןָתּע ֶשֶׂ֖הָכַּ א ֶשֵׁ֥רָדּ ַ ָֽבּ ְר ָתּ׃ ָ
ָ֣אמ ָ֔רוָּכּ ַ
וַיּ ְ

ם  -בתורה בנביאים ובכתובים מצינו ,דפתא מזוניתא דלבא .בתורה :וסעדו לבכם .בנביאים" :סעד לבך פת
רש"י (ה) ְו ַסעדוָּל ְבּכֶ ָ
לחם "(שו' יט,ה) .בכתובים" :ולחם לבב אנוש יסעד "(תה' קד,טו).
בבלי ברכות לה,ב  ...ואמר רב הונא :באומר כל הזן עלי; אלמא משחא זיין!  -אלא :חמרא סעיד ,ומשחא לא סעיד - .וחמרא מי סעיד? והא
רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי!  -טובא גריר ,פורתא סעיד.
בבלי ברכות לה,ב  ...ומי סעיד כלל? והכתיב( :תהלים קד) ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד וגו' נהמא הוא דסעיד ,חמרא
לא סעיד!  -אלא :חמרא אית ביה תרתי  -סעיד ומשמח ,נהמא  -מסעד סעיד ,שמוחי לא משמח .אי הכי (אם היין סעיד ,היינו מזין אז שגם
עליו) נבריך עליה שלש ברכות (ברכת המזון)! לא קבעי אינשי סעודתייהו עלויה.
בבלי ברכות לה,ב  ...אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא :אי קבע עלויה (על היין) סעודתיה מאי? אמר ליה :לכשיבא אליהו ויאמר אי
הויא קביעותא ,השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם.
ָ֣רָתּע ָ֔ברוּ  -מהפך פשטא מונח
ָ֣רָתּע ָ֔ברוּ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמדְ ,ו ַסעדוָּל ְבּכֶ םָאַ ַח ַ
םָו ַסעדוָּל ְבּכֶ םָאַ ַח ַ
ל ֶח ְ
וְ אֶ ְק ֶ֨ ָחהָפַ תֶ ָ֝ -
זקף-קטן ,פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט.
וְ אֶ ְק ֶ֨ ָחהָפַ תֶ ָ֝ -ל ֶחם – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד קביעת סעודה ,פַ תֶ ָ֝ -ל ֶחם  -מקף ,רב-מצב של פת ושל לחם( :א) לחם במובנו המקובל
עיסה מקמח או סולת מחמשת מיני דגן בלולה במים ואפויה בתנור ,מינימום סועד – כביצה? ,ולברכת המזון כזית( .ב) פת הבאה בכיסנין
ועוד שני מצבים שבשיעור מתאים ברכתם ברכת המזון( .ג) מצה  -לחם עוני .כאן הדבר ארע בערב פסח אפשר שזאת מצה עשירה ,ולוט
אפה מצות למלאכים בערב שאחרי היום והיה ליל פסח) הערות ( :א) בהסבר תורת המקף יהיה דבר המחליש את החשיבות של לחם( .ב)
אברהם התכווין ללחם או מצה עשירה ,אבל לא הביא לחם כי העיסה נטמאה כי שרה פירסה נידה.
ָ֣רָתּע ָ֔ברוּ – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שתי דרשות ולפחות אחת מהן יוצאת מפשט המקרא ,ו/או שני מצבים (זקף-
וְ סַ עדוָּל ְבּכֶ םָאַ ַח ַ
קטן) ועוד אפשרות למצב ביניים או ספק (מונח),
תַּ ע ָ֔ברוּ – זקף-קטן בתפקיד שתי דרשות .דרשה (א) מלמד על מספר מצבי מאפה בפת-לחם ומזונות שסועדים הלב (מזינים) ולכן קובעים
עליהם סעודה ומברכים עליהם שלוש ברכות (היינו ברכת המזון) וגם כאשר הפת מועטת או המזונות בשיעור המינימלי המחייב לברכת
המזון ,לעומת אוכל אחר שאינו בבחינת סועד אלא משביע (ממלא)
ם – מהפך פשטא ,מוציא מפשט קביעת סעודה על פת-לחם ומלמד שיש גם קביעת סעודה על מזונות שנאפו
דרשה (ב) ְו ַסעדוָּל ְבּכֶ ָ
בתנור ,ומברכים על לחם וגם על מזונות ברכת המזון,
ָ֣רָתּע ָ֔ברוּ  -מונח זקף-קטן ,עשוי לרמז למצב ביניים או ספק( .א) הוא דעת יחיד (רב אלישיב)
וטעם מונח של מלת אַ ַחָ֣ר שבתבנית אַ ַח ַ
האומר שגם על תבשיל (מעשה קדרה) שאח"כ נאפה (מעשה תנור) כמו קיגל אטריות ,ואכל ממנו כשיעור אכילת מזונות יברך ברכת
המזון( .ב) האם אפשר לקבוע סעודה על יין שלפי [בבלי ברכות לה,ב] הוא קצת סעיד (מזין) וגם משמח ולברך שלוש ברכות (ברכת
המזון).
3

קדמא ואזלא ,כלל ופרט ,התחלה והמשך

ֶ֖יָהגּ ָ֣ידוָּלֶ֑יָ ָ
יםָח ֶֹ֧סדָ ֶוא ֱֶמֵ֛תָאֶ ת-אדנ ַ
ֶ
ֶשׁ ֶ֨ ֶכםָע ָ֝שׂ
בראשית חיי שרה כד,מטְ ְ֠ :ועַ ָתּהָאם-י ְ
יןָאוָֹעַ לְ -שׂ ָֽמאל׃ ָ
יָואֶ ְפנֶ ֵ֥הָעַ ל-י ֶָ֖מ ֵ֥
ָ֣ידוָּל ְ
ָ֔
אָהגּ
ל ַ
ָוְ אםָ֕ -
ע"פ (ברכת ציון) (דב' עקב י) מלת ְ֠ ְועַ ָתּה משמעה חזרה בתשובהְ ְ֠ ,ועַ ָתּה – תלשא ,עשויה להדרש אלפניה ולאחריה (למעלה ולמטה)

בתפקידי תלשא (שיעורין ,חציצין ,מחיצין ובו בעל בחינה נעלה  -מובחר ,עקירה)
רישא של הפסוק בתבנית טעמים כעין פרט וכלל ופרט ,פרט קדמאה ְ֠ ְועַ ָתּהָבתלישא-גדולה מרמז על מובחר וגם על תלישה – עקירה
גדולה .בפסוק הקודם ספר עבד אברהם על הודאתו לה' שהצליח דרכו למצוא אשה ליצחק ,היא רבקה שנבחרה ע"י ה' ְ֠ ְועַ תָּ ה על משפחתה
לעשות תשובה (הרי ניסו להרעילו  ,ולמנוע מיצחק נישואין כלשהם ,ובתואל עמד לדעתה) .וזה שמבטא העבד במלים אם-י ְֶשׁ ֶ֨ ֶכםָע ָ֝שׂים –
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

המוטעמות בקדמא ואזלא ,לתת למלים תפקיד של כעין כלל הסכמתם "להתלשותה" מהם (הרשעים) ולהתעלותה למשפחת אברהם ולדרגה
הרוחנית של יצחק (נימול ,אחרי העקידה ,ורבקה בבחינת שושנה בין החוחים) .ופרט בתראה מרחיב את הפרט קדמאה ,בא להודיענו
שהתלשות זאת היא ֶחֹ֧סֶ דָ ֶוא ֱֶמֵ֛תָאֶ ת-אדנֶ֖י – דרגא תביר טפחא ,בתפקיד קבוצת פרטים מצטרפים ,מצד החסד ומצד הגבורה – הדין שגזר
ה'ַ ,הגּ ָ֣ידוָּלֶ֑י  -אתנח מגביל המענה מהם למענה ברור כן או לא ולא שתיקה או התחמקות.
ָ֣ידוָּלי  -זקף-גדול  ...זקף קטן ,בתפקיד שנוי גדולְ ,ואם֕ -לאָתעשו ֶח ֶֹ֧סדָ ֶוא ֱֶמֵ֛תָאֶ ת-אדנֶ֖י זה יהיה יוצא משורת הדין,
ָ֔
אָהגּ
וְ אם֕ -ל ַ
עוקר סדרי בראשית ,כלומר מנוגד לרצון ה' כפי שנראה מהענות לתפילתי,
ע"פ (דבר מלכות ,ח"ש ,התשע"ו ,מקודות משיחות קודש – משיחות כ"ף מרחשון התשמ"ב ,האדמו"ר ממ"ש) בכל מצווה יש חיבור פרטי של שם מ"ה
ושם ב"ן .בפרשת השידוך של יצחק ורבקה יש התחלה וכלל כללות הענין דיחוד מ"ה וב"ן .לכן בתפילת אליעזר הייתה צצריכה להיות
בחינת תגבורת החיות (עד מהרה ירוץ דברו")
חיבור מ"ה וב"ן משמעו חיבור תורה (שהיא בחינת שמים) עם מצוות (שהם בחינת גשמיות הארץ הנבראת) .לומדים תורה כדי לקיים
המצוות.החיבור בין מ"ה לב"ן נפעל כאשר התורה וקיום המצוות נעשים לדבר אחד .זה חיבור נשמה וגוף .וע"פ זה מובן שבתפילת אליעזר
נפעל שלימות החיבור לכן "עד מהרה ירוץ דברו" שנענה "טרם כלה לדבר".
קדמא ואזלא ,כלל ופרט ,סדר קדימות ,ראה דוגמאות
4
בראשית חיי שרה כה,ט:

ֵ֥יָמ ְמ ָֽרא׃ ָ
ָהח ָ֔תּיָא ֶשֶׁ֖רָעַ לְ -פּנ ַ
ןָבּןֶ֨ -צ ַחר ַ ָֽ
תָה ַמּ ְכפּ ָל ֶ֑הָאֶ לְ -שׂ ֵ֞דהָעֶ ְפר ֶ
ר ַ
ָבּ ָנָ֔יוָאֶ לְ -מעָ ַ ֶ֖
קָוי ְשׁ ָמעאל ָ
וַיּ ְק ְבּ ֶ֨רוָּא ָ֝תוָֹי ְצ ָח ְ

קדמא ואזלא ,מלמד ולמד
5
בראשית ויצא כח,יג:

ר֒ ָ
אמ ָ
ֶ֨הָה'ָנ ָצָּ֣בָעָ לָ יוָ֘וַיּ ַ
וְ הנּ ָ֝
ָ֣יָה'ָאֱֹלהיָאַ ְב ָר ָהָ֣םָאָ ָ֔ביךָואֹלהֶ֖יָי ְצ ָחֶ֑קָ ָ
ָ אנ ֹ֗
ָהָוּלז ְַר ֶעָֽך׃ ָ
ְ
ָלךֵ֥ ָאֶ ְתּנֶ ֶַ֖֛נּ
יה ְ
ל ָ
ָ הָ ָֹ֗א ֶרץָא ֶשׁרָאַ ָתּהָשׁכ ָ֣בָעָ ָ֔ ֶ
ֶ֨הָה'ָ– קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד ,שממנו נמשכים ענינים אחרים בכתוב .מלת הנֶּ֨ה מלמדת על גילוי חדש בין היתר בקרא נ ָצָּ֣בָ
וְ הנּ ָ֝
ר ֒ ,אשר נסבירו ע"פ רש"י ,שפת"ח ו-אור החיים.
אמ ָ
עָ לָ יוָ֘וַיּ ַ
ר ֒ – מונח זרקא סגול ,כעין שתי תבניות זרקא סגול ,מוסיף ממהות הענין על הענין.
אמ ָ
נ ָצָּ֣בָעָ לָ יוָ֘וַיּ ַ
(א) הנֶּ֨ה מלמדת על גילוי כי דיוקן יעקב חקוק בכסא הכבוד ואפשר כי ממתין להתגלותו של יעקב בעולם להשלמת העמדת הכסא ,אשר
ר ֒ כי בהגיע יעקב יאמר בדיוק נצב עליו יותר מעל אברהם
אמ ָ
עמד על אדם הראשון ,אברהם ויצחק עד אז .פירש אור-החיים עָ לָ יוָ֘וַיּ ַ

ויצחק ,כי הוא עיקר העמדת הכסא .ולכן ע"פ רש"י ושפת"ח צריך תוספת שמירת ה' עליו מפני קנאת המלאכים.
(ב) אור-החיים  ...ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל האדם בעוה"ז ויעלה באמצעותה (של הבחינה) אורות עליונים בשורש
ֶ֨הָה' נ ָצָּ֣בָפירוש שממדרגה זו יעלה לנבואה עצמה לא בחלום ידבר בו אלא תגלה עליו השכינה ולזה
נשמתן  ...אומרו (כח,יג)ָ ְוהנּ ָ֝
תמצא שאמרו ז"ל על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה.

ֶ֨הָה'ָ -קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על גילוי שכל אחד מישראל מוכשר לנבואה .ויש ללמוד ממעשים טובים של יעקב אל מעשים
ְוהנּ ָ֝
ר ֒  -מונח זרקא סגול ,מוסיף באדם עליה ממדרגה של
אמ ָ
טובים של כל אחד מישראל אשר על-כן זוכה לכך אשר ָ֝ה' נ ָצָּ֣בָעָ לָ יוָ֘וַיּ ַ
קבלת דבר ה' בחלום אל קבלת דבר ה' בנבואה בהקיץ.

קדמא ואזלא ,מלמד ולמד
6
בראשית ויצא כח,יח:

הָּמצּ ָבֶ֑ה ָ
ת ַ
ָ֣םָמ ַ ָֽראשׁ ָ֔ ָתיוָוַיָָּ ֵ֥שֶׂ םָא ָ ֶ֖
בָבּ ֹ֗בּ ֶקרָוַיּ ַקּחָאֶ תָ -האֶ ֶבןָאשֶׁ רָ -שׂ ְ
ַשׁ ֶ֨כּםָיַע ָ֝ק ַ
ַויּ ְ
אשׁהּ׃
ֶ֖מןָעַ ל-ר ָ ָֽ
קָשׁ ֶ
ָוַיּ ֵ֥צ ֶ
ַויּ ְַשׁ ֶ֨כּםָיַע ָ֝קב – קדמא ואזלא ,כעין כלל ללמוד התורה ולתפילה .תורה שלמה מביא מכילתא בשלח ה' ויהי באשמורת הבקר .אתה
ֶ֖םָבּ ֶ֑בּ ֶקרָ .בקרו של יצחק
ַשׁכֵּ֥םָאַ ְב ָר ָה ַ
מוצא שתפילות הצדיקי' נשמעי' בבקר .בקרו של אברהם מנין שנ' בראשית וירא יט,כזַ :ויּ ְ
ַשׁ ֶ֨כּםָיַע ָ֝קבָבַּ ֹ֗בּקֶ ר
יהֶ֖םָי ְַח ָ ָֽדּו׃ ושניהם השכימו בבקר .בקרו של יעק' מנין שנא'ָ ַויּ ְ
וָּשׁנ ֶ
מנין שנאמ' בראשית וירא כב,ו,ח :וַיּ ְלכֵ֥ ְ

וגו' .פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) וישכם יעקב .הוא קדם הבקר:
אפשר כי השכים = הקדים בקומו ,כפירשנו ב(כח,טז ) שעסק בלילה בלימוד תורה .ויש מדרש המספר כי יעקב לקח עמו שמן במקלו
ָלאָה ְרחיקוּ ָ֒ כי ְ֠הם – תלשא,
[ג]ָָה ֶ֖בּ ֶקרָאֶ֑ וֹרָ[ד]ָָ ְ֠הםָי ְָצ ָ֣אוָּאֶ תָ -העיר֘ ָ֣
ַ
ללימוד התורה בלילה .ומצאנו ב-בראשית מקץ מד,ג – ד
רָאוֹר  ...אמר רבי חצנא מאיילת השחר עד שיאור המזרח
מרמז על שיעורי זמן כדרשת ירושלמי ברכות פ"א אמר רבי בא כתיב הַ ֶ֖בּ ֶק ֶ֑

אדם מהלך ארבעת מילין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב
וכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן סדום לצוער ארבעת מיל ,

לכן אפשר כי ַבּ ֹ֗בּ ֶקרָ– רביע ,ירמז על שיעור זמן ההשכמה כמהלך ארבע מיל ,כגון משיאור המזרח עד שתנץ החמה ,והוא גם שיעור זמן
םָבּ ֹ֗בּ ֶקרָבראשית ויצא
ַשׁ ֶ֨כּםָאַ ְב ָר ָ֝ ָה ַ
ְךָבּ ֹ֗בּ ֶקרָבראשית וירא כב,גַ :ויּ ְ
ַ
ימלֶ
ַשׁ ֶ֨כּםָאב ָ֝ ֶ
לתפלה .וכדומה גם ב -בראשית וירא כ,חַ :ויּ ְ
ָ֝דָבּ ֹ֗בּ ֶקר ָ
םָדּו ַ
ַשׁ ֶ֨כּ ָ
ןָבּ ֹ֗בּ ֶקר שמואל א יז,כַ :ויּ ְ
ַשׁ ֶ֨כּםָלָ ָָ֝ב ַ
בָבּ ֹ֗בּ ֶקרָבראשית ויצא לב,אַ :ויּ ְ
ַשׁ ֶ֨כּםָיַע ָ֝ק ַ
כח,יחַ :ויּ ְ

קדמא ואזלא ,כלל ופרט וכלל
7
בראשית ויצא ל,לה:

וָֹוכָ ל-חֶ֖ וּםָבַּ ְכּשָׂ בֶ֑יםָ ָ
ָבּ ְ
וֹתָו ַה ְטּל ָ֔אתָכּלָאשֶׁ ר-לָ ָבן ָ֔
ָהנְּ ק ָ֣דּ ְ
יםָואתָכָּ לָֽ ָ -העָזּים ַ
יםָו ַה ְטּל ֹ֗א ְ
יםָהעק ָ֣דּ ְ
ָ
ָ֩ה ֶ֨הוּאָאֶ תַ -ה ְתּי ָָ֝שׁ
רָבּיּוֹם ַ
ַ
וַיָּ ָ֣סַ
ןָבּיַדָ -בּנָ ָֽיו׃ ָ
תּ ְ
וַיּ ֶ֖

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ָ֩ה ֶ֨הוּא וגו' מהוות רצף ,ואילו ב-מאורות הגר"א (חלק) דקדוק ופירוש על התורה ע' כג פירש כי
רָבּיּוֹם ַ
מצד פשט הכתוב המלים וַיָּ ַָ֣ס ַ
טעם תלישא-קטנה עוצר.
ם ֩ – מונח תרסא ,כעין שני תפקידי תרסא ,אחד מהם חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של
רָבּיּוֹ ָ
תבנית הפסוק כעין פרט קדמאה וַיָּ ַָ֣ס ַ
כתמי לבן בתוך רקע כהה בעזים ,השני כעין חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של כעין חום על רקע לבן בכבשים.
כעין כלל קדמאה ַה ֶ֨הוּאָאֶ תַ -ה ְתּי ָָ֝שׁים – קדמא ואזלא מרמז על כעין לימוד בכלל ופרט ,כאשר הפרטים מתחילים במלים אֶ ת-הַ ְתּי ָָ֝שׁים
וֹתָו ַה ְטּל ָ֔את
ָהנְּ ק ָ֣דּ ְ
יםָואתָכָּ לָֽ ָ -העזּים ַ
כעין פרטים ְו ַה ְטּל ֹ֗א ְ
וּםָבּ ְכּשָׂ בֶ֑ים – חזר וכלל ללמד אפילו לא היה שם אלא כתם של לבן שלא היה נדון לא
ַ
וָֹוכָ לֶ֖ -ח
ָבּ ְ
כעין כלל בתראה כּלָאשֶׁ ר-לָ ָבן ָ֔

משום נקוד ולא משום עקוד (אלא) [ולא] משום טלוא היה מסירו משם.
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ָ֣וֹםָהזֶּ ֶ֑ה
ַ
ֶ֖דָהיּ
ְךָע ַ
ָר ַ
ָ֣ףָהיּ ָ֔
ָשׁהָאשֶׁ רָעַ לַ -כּ ַ
ָ֣ידָהנּ ֹ֗ ֶ
ַ
וָּבנָֽי-י ְשׂ ָר ָ֝אלָאֶ ת-גּ
אכ ֶ֨ל ְ
בראשית וישלח לב,לג :עַ לֶ֡ -כּןָלא-י ְ
ָשׁה׃
ֶ֖ידָהנּ ֶ ָֽ
ַ
בָבּג
ָבּכַ ף-יֶ ֶֶָ֣֣רְךַָָיע ָ֔ק ְ
ָכּיָ ָנגַע ְ
ָשׁהָפסוק זה הוא מקור לארבע הלכות לפחות
ָ֣ידָהנּ ֹ֗ ֶ
ַ
אֶ ת-גּ

א' לגופו של ענין זוהי מצוות לא תעשה לא לאכול גיד הנשה בחיות (תיב"ע) ,בהמות והעופות (נדיר אבל קיים) הטהורים
ב' דרשהו לענין א חר ואם צריך לענינו .לענינו זהו לעיל ,דרשהו לענין אחר ע"פ שו"ע הלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל
החקירה בנסתרות לא ללמוד תורת הנסתר קודם למילוי כרסו בש"ס ופוסקים
ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה
ד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא בבריה
א' לגופו של ענין מצוות לא תעשה לא לאכול גיד הנשה בחיות ,בהמות והעופות (נדיר אבל קיים) הטהורים
תבנית הפסוק עשויה להיות כעין כלל ופרט וכלל לאיסור אכילת גיד הנשה בחיות ,בהמות והעופות הטהורים.
אכ ֶ֨לוָּ ְבנָֽי־י ְשׂ ָר ָ֝אלָ -קדמא ואזלא
ל־כּןָ– פזר ,כלל ָלא-י ְ
ֶ֡
הסבר בדרך כלל ופרט וכלל :הכלל ראשון מורכב מכעין פרט קדמאה עַ
ָשׁהָ(מונח רביע ,כעין שני ענינים עם קשר לערך ארבע (א) גיד פנימי ,גיד חיצוני (סה"כ ,)2
ָ֣ידָהנּ ֹ֗ ֶ
ַ
פרטי הכלל קדמאה הם :פרט  -אֶ ת־גּ
בכל ירך (סה"כ  )4ומרמז למה שרבנן ריבו עליו הקנוקנות והשומנים שסביבם להרחקה מעבירה; (ב) ט"ז יורה דעה סימן ק ס"ק ג (ג)
1
כרוחב ד' אצבעות - .זה בשור הגדול ובכבש (קטן) [גדול] ב' אצבעות כ"כ או"ה שם ) :והולך ומפרט מקומו בבעל חיים ָאשֶׁ רָ
ֶ֖דָהיָּ֣וֹםָהַ זֶּ ֶ֑הָ(מחלוקת האם
ַ
ָרְךָ(מחלוקת האם ימין או שמאל ונפסק ששניהם ,מתאים לזקף-קטן בתפקיד של שתיים) וזמנו ַע
ָ֣ףָהיּ ָ֔
ל־כּ ַ
ַ
עַ
החל מיעקב אבינו או ממתן תורה והאם גם חל על בני נח כי בימי יעקב היו עדיין בכלל בני נח).

ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה
בבלי חולין צה,ב  -צו,א,ב

ָשׁהָגיד הנשה עצמו אינו ראוי לאכילה ולולא גזירת הכתוב שאסור לאכלו ,האוכלו כאילו
ָ֣ידָהנּ ֹ֗ ֶ
ַ
וָּבנָֽי-י ְשׂ ָר ָ֝אלָאֶ ת-גּ
אכ ֶ֨ל ְ
עַ לֶ֡ -כּןָלא-י ְ
לא אכל ,כך כל דבר אחר שאינו ראוי ל אכילה כגון עצמות ,פרסות ,קרניים למשל מנבלות ,מבעלי חיים טמאים ,אולי אף ממוקדשין,
אכילה ביוה"כ האוכלם אינו עובר על איסור.
ד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא בבריה
הרב מ' קובלסקי מאורות הדף לקט ראשונים האומרים יסוד והגדרה  ,האם התורה אוסרת בשם תואר או בשם עצם .בכל דבר שהתורה
אסרה בתואר  -יש שיעור אכילה ,כגון ערלה ,טבל ,נבלה (ערלה באופן כללי עינב בודד פחות משיעור)
בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם יש בריה  ,כגון גיד הנשה ,שרץ ,אבר מן החי (כגון עצם הקטן מכזית) ,לכן עַ לֶ֡ -כּןָ– פזר ללא טעם
תלישא (גדולה או קטנה אחריו) מרמז לאיסור שאינו נמדד בשיעור אלא בבריה ,שנאמר בשם עצם וממנו ילמד אל שרץ ואבר מן החי.
ראה פזר תלישא ,מונח רביע ,זקף-קטן
9
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וֹןָואֶ ל-לויָ֘עכַ ְר ֶתָּ֣םָאתי ָ֒ ָ
אמרָיַע ָ֝קבָאֶ ל-שׁ ְמעָ֣ ְ
בראשית וישלח לד,ל :ו ֶַ֨יּ ֶ
יתי׃ ָ
יָונ ְשׁ ַמ ְד ֶ֖תּיָאנֵ֥יָוּב ָֽ
רָונֶאֶ ְספוָּעָ לַ י ְָוה ָ֔כּוּנ ְ
ָמתָ֣יָמ ְס ָ֔ ָפּ ְ
ֶ֖יָוּב ְפּרזּ ֶ֑יָוַ ָֽאני ְ
ץָבּ ְכּנַענ ַ
א ֶר ַ ָֽ
ָ֣בָה ָָָ֔
ָבּישׁ ָ
ְלהַ ְבאישׁני ְ
וֹןָואֶ ל-לויָ֘עכַ ְר ֶתָּ֣םָאתָי ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,כאילו מספר לימודי ז"ס
אמרָיַע ָ֝קב – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד על אֶ ל-שׁ ְמעָ֣ ְ
ו ֶַ֨יּ ֶ

וביניהם בתפקיד הרחבת העכירה ביחסים עם הגוים למעבר ליושבי הארץ אל גוים רחוקים ,כגון מצרים ,שע"פ אלשיך בפר' מקץ ראה
הסברנו ב(-מב,יט) ארץ כנען היתה ממלכות או חסות מצרים בימים ההם (אלשיך ע"פ ב"ר עה,ז).
משנה מסכת אבות פ"ד מ"ג הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר

שאין לו מקום:
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ"ד מ"ג יאמר :לכל אדם אי אפשר שלא תהיה עת כלשהי שבה יוכל להזיק או להועיל ,ולו בקל
ובפחות שבדברים ,ואם זלזלת בו  -יצערך זה הצער המועט.
10

קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד

ֱֹלהיםָשׁ ְמךָ֣ ָיַע ֶ֑קבָ ָ
אמר־לֵ֥ ֹוָא ֶ֖
בראשית וישלח לה,יָ :ו ַָֽיּ ֶ
ת־ָשׁ ֶ֖מֹוָי ְשׂ ָר ָֽאלָ :
ְ
ראָאֶ
ָ֣הָשׁ ָ֔ ֶמךָוַיּ ְק ָ ֵ֥
ְ
ָעֹודָיַע ֹ֗קבָכּיָאם־י ְשׂ ָראלָי ְהיֶ
ָֽלא־י ָקּרא ָ֩שׁ ְמ ֶ֨ך ַ֜
[תורה שלמה נא] ע"פ [ברכות יג,א] לא שיעקר שם יעקב ממקומו אלא [יעקב מוסיף על ישראל] ישראל עיקר ויעקב טפל וכו' .כל

הקורא לאברהם אברם עובר בעשה כו' ,אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב ה"נ שאני התם הדר אהדריה קרא דכתיב (בר' ויגש מו,ב) ויּאמר
ֱלהים׀ לְישׂ ְָראל בְּמ ְראת ה ֵ֔לּיְלָה ויּאמר יעקב׀ יעקב  .בהערות מובא  ...ויש להעיר מדברי הב"י אע"ז סוס"י קכ"ט מביא בשם מדרש
א ָ֤

הר' מנחם מלוניש שכ' מי שנשתנה שמו והוקבע לו שם שני ונשתקע ממנו שם ראשון צריך לכתוב בגט ב' שמות כי כן מצינו ביעקב

1שו"ע יו"ד ק הגה :יב] ועיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד ,יג] והוא <ג> כרוחב ד' אצבעות ,ואם הוא שלם מקרי בריה( .בארוך
כלל כ' כ"ח) .ביאור הגר"א [יב] ועיקר גיד כו' .חולין צ"ו א' ב':
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

א ֩ וגו' (בשם הרב יצחק אריאלי)
שנא' ָֽלא־י ָקּר ָ
א ֩ – תלישא-קטנה ,בתפקיד של מקור (ראשון) וגם עקירת שם ראשון של אדם ושימוש בשם אחר ,אלא שלענין כתיבת גט יש
ָֽלא־י ָקּר ָ
לכתוב בגט שני השמות ,כפי שמביא [תורה שלמה הערה נא]
א ֩– תלישא-קטנה ,פרט קדמאה המלמד על
טט – לפי ההסבר בתורה שלמה יש לומר כי תבנית הפסוק הוא כעין פרט וכלל ופרטָֽ ,לא־י ָקּר ָ
ָ֣הָשׁ ָ֔ ֶמךָ– פרט
ְ
ָעֹודָ– קדמא ואזלא ,מלמד על כעין כלל ,כדי שנדרוש בפרט וכלל ופרט ,יַע ֹ֗קבָכּיָאם־י ְשׂ ָראלָי ְהיֶ
עקירת שם ,שׁ ְמ ֶ֨ך ַ֜
בתראה המרחיב על הפרט קדמאה שרק אמר על עקירת שם ,כאן מוסיף על שם יעקב את השם ישראל ולא מחליפו ,ומלמד לענין כתיבת
גט שגם אם נשתקע השם הראשון (המקורי) בגט יש לכתוב שם זה וגם כינויים של האדם.
 11קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד
בראשית וישב לז,יד:

אָשׁ ֶ ָֽכ ָמה׃
ָב ְ
קָח ְב ָ֔רוֹןָ ַויּ ֶ֖
יָדּ ָבֶ֑רָוַיּ ְשׁלָ חהוָּמע ֶָ֣מ ֶ
וֹםָה ָ֔צּאןָוַהשׁבֶ֖נ ָ
ַ
ֶ֨אָר ָ֝אהָאֶ תְ -שׁלוֹםָאַ ֶחיך ְָואֶ תְ -שׁלָ֣
רָלוָֹלֶ ְךָ -נ ְ
ָ֣אמ ֹ֗
וַיּ ֶ
לֶ ְךָ -נֶ֨א – מקף בתפקיד רב-שלב ,המסביר מדוע יוסף לא עצר בשכם כאשר לא מצא את אחיו והמשיך לדותן.
ֶ֨אָר ָ֝אה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד מסיפור יוסף ממילת ְר ָ֝אה שבשעת יום רואים סכנה והיזק מהבריות והמקום (ראה בהמשך
לֶ ְךָ -נ ְ
תורה תמימה הערה טו); וכן בפרשת נגעים כל "ראה" זה ביום)

אופנים נוספים להסבר ע"פ תבניות הטעמים:
(א) המלצה לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה:
ֶ֨אָר ָ֝אה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד (א) הקדם בבוקר ולך (תרגום של אזלא) לדרך בשעות אור יום כמו (בר' מקץ מד,ג) ,הבּקר
לֶ ְךָ -נ ְ
שׁלּ ְֵ֔חוּ ה ָמּה וחמריהם׃ דרשה (ב) כי אין ראוי לתלמיד חכם ללכת בלילה אפילו קרוב לעיר מפני היזקים מסוגים שונים.
אוֹר ְוהָאנָשׁים ֻ
רמב"ם הלכות דעות פ"ה,ה"ט  ...וכן לא יצא יחידי בלילה ,אלא א"כ היה לו זמן קבוע לצאת בו לתלמודו (טט – אפשר גם לתפלה) ,כל
אלו מפני החשד.
 12קדמא ואזלא ,גורם מרכזי ,סדר בירור
בראשית וישב לח,טז:

לי׃ ָ
יָת ֶ֖בוֹאָא ָ ָֽ
יָכּ ָ
ָמה-תּ ֶתּןָ֔ -ל ֵ֥
אמר ַ
עָכּיָכַ לָּ ֶ֖תוָֹהֶ֑ואָוַתּ ֶ
ַ֚יָלאָי ַ ָָ֔ד ֵ֥
ליְךָכּ ָ֣
ָהבָ ה -נָּאָאָ ָ֣בוֹאָא ָ֔ ַ
אמר ָ ָֽ
יהָאֶ לַ -ה ֶ ֹ֗דּ ֶרְךָוַיּ ֶ
ל ָ
ָו ֶַ֨יּטָא ָ֝ ֶ
יהָ– קדמא ואזלא ,הגורם העיקרי להשתלשלות הענין ,ע"פ המדרש מלאך התאוה הטהו
ל ָ
ו ֶַ֨יּטָא ָ֝ ֶ

דרך הסבר אחרת :בראשית וישב לח
(טו) ויּ ְרא ָה י ְהוּדֵָ֔ ה ויּ ְחשְׁב ָה לְזוֹנָ ה כּי כס ְָתה פָניהָ:
ן־לּי כּי תָ בוֹא אלָ י:
(טז) ויּט א ֜לי ָה אל־ה ִ֗דרְך ויּאמר ָהבָה־נָּא ָאבוֹא א ֵ֔ליְך ַ֚כּי לא י ֵָ֔דע כּי כלָּתוֹ הוא ותּאמר מה־תּתּ ֵ֔
שׁלְחך:
(יז) ו ָׂ֕יּאמר ָאנכי אשׁלּח גְּדי־עזים מן־הצּאן ו ָׂ֕תּאמר אם־תּתּן ע ָרבוֹן עד ָ
(יח) ו ִ֗יּאמר ָמה ָהע ָרבוֹן֘ אשׁר אתּן־לּ ְָ֒ך ו ִ֗תּאמר ח ָת ְמך וּפְת ֵ֔ילך וּמטְּך אשׁר ְבּי ָדך ויּתּן־לָּ ּה ויּ ָבא אלי ָה ותּהר לוֹ:
שׂנָאהָ:
דברים תצא כב,טז :וְָאמר אבי הנּע ָר אל־הזְקנים את־בּ ִ֗תּי נ ָ֜תתּי לָאישׁ הזה לְא ָשּׁה ויּ ְ
[בבלי סוטה י,א] ר' שמואל בר נחמני אמר :שנתנה עינים לדבריה; כשתבעה (טט :האם זה בפסוק (בר' וישב לח,טז) ויּט א ֜לי ָה אל־ה ִ֗דרְך
ויּאמר ָהבָה־נָּא ָאבוֹא א ֵ֔ליְך  ,ויּט א ֜לי ָה – קדמא ואזלא מלמד על סדר שאלות כללי שישראלי צריך לברר בבואו לקדש אשה וטעם התוכן אל־ה ִ֗דרְך –
רביע מלמד על ארבע השאלות הבאות ,או שארבע השאלות ששאל יהודה וארבע התשובות שקבל מתמר הן בשני טעמי רביע שבפסוק (בר' וישב לח,יח)

ו ִ֗יּאמר ָמה ָהע ָרבוֹן֘ אשׁר אתּן־לּ ְָ֒ך ו ִ֗תּאמר )  ,אמר לה( :טט :א) שמא נכרית את? אמרה ליה( :טט :א) גיורת אני; (טט :ב) שמא אשת איש
את? אמרה ליה( :טט :ב) פנויה אני; (טט :ג) שמא קיבל בך אביך קידושין? אמרה ליה( :טט :ג) יתומה אני (ואם קטנה שאמה ואחיה קיבלו
קידושין זה מרבנן ויכולה למאן ויוצאה בלא גט); (טט :ד) שמא טמאה את? אמרה ליה( :טט :ד) טהורה אני.
(רש"י בבלי סוטה י,א) שנתנה עינים לדבריה  -דוגמא ופתח היתר נתנה לעצמה שאין עבירה בדבר.
(טט :א) גיורת אני  -ואיני עובדת כוכבים וראויה לך( .טט :ב) פנויה אני  -ומותרת לכל אדם( .טט :ג) יתומה אני  -והייתי קטנה והשיאוני אמי ואחיי

ואין נישואין לער ואונן כלום לאסור עליו משום כלתו ואין זכות לאם ולאחים להשיא קטנה אלא האב זוכה בה כדכתיב (דב' תצא כב,טז) את־בּ ִ֗תּי
נ ָ֜תתּי לָאישׁ הזה ולהך סברא לאו בתו של שם היתה שמשנת ששים ליעקב כלו שנותיו של שם ויעקב כבר היה יותר מבן מאה ועשר.
(טט :ד) טהורה אני  -מנדה.
ראה רביע ,פשטא פשטא
 13קדמא ואזלא ,כלל מלמד
בראשית וישב לט,יא:

ֶ֖םָבּ ָ ָֽבּית׃ָ ָ
תָשׁ ַ
ֵ֥יָה ַבֵּ֛י ָ
יןָאישָׁמאַ נְ שׁ ַ
וָֹו ֶ֨א ָ֝
אכ ֶ֑תּ ְ
וֹתָמלַ ְ
ְ
אָה ַבֶּ֖יְ ָתהָלַ עשָׂ֣
ָב ַ
ָ֣וֹםָה ָ֔ ֶזּהָ ַויּ ֵ֥
ַ
ָכּ ַהיּ
וַ ָֽ ַ֛יְ הי ְ
יןָאישׁ  -קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד על איסור יחוד וקרבה העלולים להרהור עבירה ,התגברות היצר ועבירה .בבלי
(בר' וישב לט,יא) ְו ֶ֨א ָ֝
אכ ֶ֑תּוֹ ,א"ר יוחנן :מלמד ,ששניהם
וֹתָמלַ ְ
ְ
אָה ַבֶּ֖יְ ָתהָלַ עשָׂ֣
ָב ַ
ָכּ ַהיָּ֣וֹםָהַ ָ֔ ֶזּהָ ַויּ ֵ֥
סוטה לו,ב יוסף מאי היא? דכתיב( :בר' וישב לט,יא) וַ ָֽ ַ֛יְ הי ְ

לדבר עבירה נתכוונו.

יןָאישָׁ(בר' וישב לט,יא) ,באותה שעה נתגבר יצרו עליו פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בר' ויחי מט,כדָ ְו ֶ֨א ָ֝
ֶ֖םָבּ ָ ָֽבּית :ללמדך עד היכן תקף את יצרו,
תָשׁ ַ
ֵ֥יָה ַבֵּ֛י ָ
יןָאישָׁמאַ נְ שׁ ַ
בר' וישב לט,יא ְו ֶ֨א ָ֝

אנציקלופדיה תלמודית כרך כג ,יחוד [טור תרלב] יחוד .האיסור על איש ועל אשה( 1מכמה מקומות שהאיסור אף על האשה) שאסורים זה
בזו ,להמצא יחד במקום סתר ,שבו אין אחרים שיכולים לראות אותם.
א .האיסור וגדרו .אסור להתייחד עם ערוה מן העריות* 2מן התורה - 3חוץ מאותן עריות שלמדים מהכתוב שמותר להתייחד עמהן,
כגון האם עם בנה והאב עם בתו - 4ודוד ובית דינו גזרו שלא להתייחד אף עם פנויה* בת ישראל שאינה ערוה ,5ובגזירת שמנה-עשר-
6
דבר* גזרו אף על יחוד עם גויה .
21
 ...האיסור להתייחד עם עריות ,אמרו בתלמוד שהוא מן התורה (סנה' כא,ב וע"ז לו,ב) .לדעת הרבה ראשונים הרי זה איסור תורה
ממש( 22תוס' סוטה ז,א וגו') ,ומכל מקום אין בו לאו ,ומן התורה אין לוקים עליו( 23קידושין פא,א) ,שאיסורו ,אפילו אם הוא חשוב
מצוה מיוחדת בפני עצמו ,אינו אלא לאו-הבא-מכלל-עשה*( 24זוהר הרקיע לרשב"ץ עשין אות עח) ... ,ויש שכתבו שהיחוד אסור
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

מהלכה למשה מסיני ,שהכתוב ממנו למדו על יחוד אינו אלא אסמכתא  ...שהרי פשוטו של מקרא לענין מסית נאמר ,ולא לענין יחוד
(קידושין פ,ב) .
יןָאישׁ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על איסור יחוד בדרך של ללאו הבא מכלל עשה ,והכתוב מלמד ישירות
אפשר כי (בר' וישב לט,יא) ְו ֶ֨א ָ֝
על איסור יחוד בפרט עם הגויה ולא רק בעקיפין ,מהמסית ב(-דב' ראה יג,ז) ראה להלן.
יןָאישׁ  -קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד על איסור יחוד על איש ועל אשה ,והתנאי המקדים לאיסור כמו שמוגדר ב-אנצ'
(בר' וישב לט,יא) ְו ֶ֨א ָ֝
הימצאות יחד במקום סתר גם שאין בו מחיצות .וסיפור אשת פוטיפר הוא הדגמה של יחוד עם הגויה ,וכן הדגמה של קירוב דעת ע"י

הימצאות ביחד ,ובאים לידי הרהור ויצרם מתגבר ,ועלולים לעשות תחבולות למלא תאותם .יש הסוברים שאין לאסור יחוד אלא עם
יבואו לכלל ביאה באותו היחוד ,ויש הסוברים שעצם היחוד הוא איסור בפני עצמו אף במקום שאין חשש שיבואו לכלל עבירה.
באנצ' מובא (דב' ראה יג,ז) כּי י ְסיתְ ך ָאחיך בןְ֠ -אמּך אוֹ-בנְך אוֹ-בתְּ ך  .אכן אפשר כי תבנית הטעמים של כּי י ְסיתְ ך – מונח פזר ,כעין שני
טעמי פזר מעביר באחד מהפזר מהיחוד המותר אל היחוד האסור .טעם תלשא של בןְ֠ -אמּך עשוי ללמד על שיעורי גיל של יחוד מותר ויחוד
אסור (רמב"ם הל' אי"ב כב,י תינוקת מבת שלוש ולמטה ותינוק בן תשע ולמטה מותר להתייחד עמהן ,שלא גזרו אלא על ייחוד אשה
הראויה לביאה ואיש ראוי לביאה .).וכן מחיצה עם בעלה בעיר או לא בעיר ,וכן מקום סתר או דלת פתוחה.
 14קדמא ואזלא ,גורם מרכזי ,כלל הנושא וחזר ופירט
בראשית וישב לט,יט:

הָליָעַ ְב ֶדֶּ֑ך ָ
ֶ֖
הָעֵ֥שָׂ
ָ
יםָה ָ֔אלֶּ
ָ
אמרָכַּ ְדּ ָב ָ֣ר
שׁרָדּ ְבּ ָרהָאלָ יוָל ָ֔
ר יָא ְשׁ ֹ֗תּוָֹא ֶ֨ ֶ
וַיְ הי ָ֩כ ְשׁ ֶ֨מעַ ָאד ָנָ֝יוָאֶ ת-דּ ְב ָָ֣
ָוַיּ ֶַ֖חרָאַ ָֽפּוֹ׃ ָ
וַיְ הי ָ֩כ ְשׁ ֶ֨מעַ ָאד ָנָ֝יוָ -תלישא-קטנה קדמא ואזלא ,כעין פרט וכלל ופרט ,כלל דבריה וחזר ופירט מה אמרה
אֶ ת-דּ ְברָ֣יָא ְשׁ ֹ֗תּוָֹ -מונח רביע ,כעין רבוי דבור על כביכול רבוי מעשים
א ֶ֨ ֶשׁרָדּ ְבּ ָרהָאלָ יוָ -קדמא מהפך פשטא ,כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין ע"י הכתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,כי נראה כייתור ,לפי

הפרטים שאח"כ היפך בדבריה כי מסר את הענין לחקירת החרטומים

יםָה ָ֔אלֶּ הָ -פשטא זקף-קטן מונח זקף-קטן ,פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,בתפקיד היקש רש"י בשעת תשמיש
ָ
אמרָכַּ ְדּבָ ָ֣ר
אלָ יוָל ָ֔
הָליָעַ ְב ֶדֶּ֑ך ...עניני תשמיש כאלה.
ֶ֖
הָעֵ֥שָׂ
ָ
יםָה ָ֔אלֶּ
ָ
שאמרה לו (ב"ר פ"ז,ט) וזהו כַּ ְדּ ָב ָ֣ר
15

קדמא ואזלא ,כלל ופרט ,סדר קדימות,

ֵ֥רָהא ָֽפיםָ :
ֶ֖תָשׂ ָ
יָוא ַ
ָ֣רָהטַּ ָבּ ָ֔חיםָא ֕ת ְ
ַ
ַ֚יתָשׂ
ַ
יָבּמ ְשׁ ֹ֗ ַמרָבּ
תּ ןָא ַ֜ת ְ
הָק ַצָ֣ףָעַ ל־ע ָב ָדֶ֑יוָוַיּ ֶָ֨
בראשית מקץ מא,י :פַּ ְר ֶ֖ע ָ
וַיּ ֶ֨תּןָא ַ֜תי – קדמא ואזלא ,בתפקיד גורם מרכזי[ ,התוה"מ] שר המשקים הוא עיקר הנתינה ְבּמ ְשׁ ֹ֗ ַמר
חלק (א) בהסבר :וַיּ ֶ֨תּןָא ַ֜תי – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר ירידת השפעת החיות האלקית לבריאה כסדרה,

16

קדמא ואזלא ,כלל ופרט ,סדר קדימות ,ראה דוגמאות

הוּדהָוַיּאמֶ ר֘ ָבָּ֣יָאדנָי ֒ ָ
ליוָיְ ָ ֹ֗
בראשית ויגש מד,יח וַיּ ַגֶּ֨שָׁא ָ֝ ָ
וֹךָכּפַ ְר ָֽעה׃ ָ
ְ
ָבּעַ ְב ֶדֶּ֑ךָָ ֵ֥כּיָכָ ֶ֖מ
ֵ֥חרָאַ ְפּךֶ֖ ְ
ָ֔יָואַ ל-י ַ
ָבּאָ זְ נ ָ֣יָאדנ ְ
ָד ָבר ְ
ָיְ ַד ֶבּרָ -נֶ֨אָעַ ְב ְדּך ָ
(בר' ויגש מד,יח) וַיּ ַגֶּ֨שָׁא ָ֝ ָליו – קדמא ואזלא מרמז לימוד בכעין כלל ,כאן בנושא של דרך ארץ להתמודדות עם אויב.
הוּדה הניגש וטעמו רביע בתפקיד ארבעה דברים בכלל הנ"ל .ע"פ [צרור המור מקץ י] אמר (יעקב) (בר' מקץ מג,יא) זאת
והפרטים אחריו יְ ָ ֹ֗
עשׂוּ֒ כמו שעשיתי לעשו דכתיב (בר' וישלח לב,כא) אכפ ְָרה ָפ ִָ֗ניו בּמּנְחָה .ובכאן התקין (יעקב) עצמו לג' דברים (שיבצע יהודה) לדורון

למלחמה ולתפלה.

(ב) בנוסף לימוד לניהול משא ומתן בכלל ולבקשת רחמים מבעל שררה בפרט.
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קדמא ואזלא ,כלל ופרט

ֹוָלאמֶּ֖ ֹוָוְ אָ ֵ֥ביוָאה ָֽבֹו:
וּאָל ַב ֵ֛דּ ְ
ְ
רָה
ֹ֧
יוָמתָוַיּוּ ֶָ֨ת
ֶ֖יםָק ָט ֶ֑ןָָָָָָָָ ְואָ ֶ֨ח ַ֜
ָ
ןָויֶ ֵ֥לֶ דָזְ קנ
ָאָ֣בָז ָָ֔ק ְ
־לנוּ ָ
אמרָאֶ ל־אדנָ֔יָיֶשׁ ֶ֨ ָ
בראשית ויגש מד,כ :וַנּ ֶ
יוָמת – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט .ואין בכלל אלא מה שיש בפרט .הכלל כאן הוא "שנוי מהאמת".
(מד,כ) ְואָ ֶ֨ח ַ֜
ֹוָלא ֶ֖מֹּו – דרגא תביר טפחא.
וּאָל ַב ֵ֛דּ ְ
ְ
והפרטים אחריו( ,פרט א) וַיּוּ ֶָ֨תר – קדמא (פרט ב) ֹ֧ה
מוצעים הסברים אחדים ל(-פרט א) (הסבר א) (מד,כ) וַיּוּ ֶָ֨תר – קדמא מלמד על ענין מקדים שבעצם מלמד מהו הכלל ,ע"פ [רש"י] מפני

היראה היה מוציא דבר שקר [תו"ש עה ובהערה עד] שמפני דרכי השלום מותר לשנות [מדרש] .שתי סיבות אלו "לשנוי מהאמת"
מתאימים גם לגרסה ְואָ חָ֣יוָ ָ֔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) הרואה פני השרים והשופטים שהמנהג להקדימם במנחה .ודרשו רז"ל[ :סוטה מא
ב] דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי :מותר להחניף את הרשעים בעוה"ז ,ריש לקיש אמר (בר' וישלח לג,י) ָראיתי
פ ִָ֗ניך (של עשו) כּ ְראת פְני אֱלהים ותּ ְרצני,
(פרט א) (הסבר ד) (מד,כ) וַיּוּ ֶָ֨תר – קדמא מלמד על ענין מקדים ,זה החרם שהחרימו את כל האחים שהיו נוכחים בשעת הורדת יוסף
לבור ,וגם את השכינה ,לבל יספרו על המעשה לאיש בעולם( .הסבר ד) הוא המניע לשנוי המכוון ב(-הסבר א,ג) ולשגגה ב(-הסבר ב)

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ֹוָלא ֶ֖מֹּו – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין
וּאָל ַב ֵ֛דּ ְ
ְ
מוצעים הסברים אחדים ל(-פרט ב) (הסבר א) (מד,כ) ֹ֧ה
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
יוָמת על אותן שאלות ענו אותן תשובות.
שאר השבטים על אומרם (מד,כ) ְואָ ֶ֨ח ַ֜
יוָמת אמר לו יוסף (ליהודה) ראיתו מת ,אמר לו מת ,עמדת על קברו ,אמר לו הן ,נתת עפר על עיניו או
[מדרש אגדה] (מד,כ) ְואָ ֶ֨ח ַ֜
נתתם עפר על פיו ,אמר(ו) לו לא ,אמר יוסף ולמה תשקר (אתם מכזבים) ,הנה יוסף אצלי (אני אקראנו ואביאנו לפניכם).
ֹוָלא ֶ֖מֹּו – דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין ושכולם מצטרפים לאותו תת-
וּאָל ַב ֵ֛דּ ְ
ְ
(פרט ב) (הסבר ב) (מד,כ) ֹ֧ה
ענין .כאן זאת קבוצת הסיבות שהביאו את אחי יוסף לסבור שהוא מת.
18

קדמא ואזלא ,כלל

ֶ֖וֹןָשׁ ָֽאלָ ה׃
ְ
ינוָּבּ ָיג
ְ
ב
יבתָעַ ְב ְדּךֵ֥ ָאָ ֵ֛
הוֹרידוָּע ָב ֶ ָ֝דיךָאֶ ת-שׂ ֶַ֨
ֶ֑תָו ֶ֨
אוֹתוָֹכּי-אֵ֥יןָהַ נַּ ֶ֖עַ רָוָמ ְ
בראשית ויגש מד,לאְ :ו ָה ָיֹ֗הָכּ ְר ֵ֛
יבת מרכבת משתי תבניות טעמים.
הוֹרידוָּע ָב ֶ ָ֝דיךָאֶ ת-שׂ ֶַ֨
אפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב ְו ֶ֨
הוֹרידוָּעבָ ֶ ָ֝דיך – קדמא ואזלא ,כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל מסוג כלשהו.
תבנית (א) ְו ֶ֨
יבת – אזלא וקדמא ,כעין היפוך סדר שמה שהיה אמור לקרות מאוחר הקדים ובא לפני מה שהיה אמור לקרות
תבנית (ב) ע ָב ֶ ָ֝דיךָאֶ ת-שׂ ֶַ֨
ֵ֥יןָהנַּ ֶ֖עַ רָוָמֶ֑ת – אביו מצרתו .היינו מת מוקדם מכפי שהיה לו קצבה מה'.
ַ
אוֹתוָֹכּי-א
מוקדם .וזה כפ'[רש"י] ְו ָה ָיֹ֗הָכּ ְר ֵ֛

וכן פי' [רש"ר הירש] (בר' ויגש מד,לא) אך יראה שהילד איננו ,מיד ימות ולא יהיה סיפק בידנו להבהיר לו את הענין ולהראות אותו באור
נוח יותר.
בינוּ [ -תו"ש צב] ר' ישמעאל אומר י' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו (טט :בחצישה צירופי מלים שונים בלשון הקודש
עַ ְב ְדּךֵ֥ ָאָ ֵ֛
וכן בתרגום למצרית) שמע יוסף את הדבר ושתק ושתיקא כהודייה דמיא לפיכך נתקצרו מחייו י' שנים(.פדר"א פל"ט)
לפיכך אפשר כי דרישת האמור להיות מאוחר הקדים את האמור להיות מוקדם ,עשויה גם לחול על קיצור חיי יוסף.
הוֹרידוָּע ָב ֶ ָ֝דיך – קדמא ואזלא ,כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל מסוג כלשהו.
ֶ֨
וְ
כתב ב[-שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן קטז] שמע בזיון אביו אם חייב למחות .אור ליום ג' קדושים התשמ"ה בנ"י יצו"א

כבוד האי צורב כו' כמוה"ר יצחק אייזיק לעפלער הי"ו תלמיד דישיבה הקדושה צאנז ביוניאן סיטי בדבר שאלתו מה שאמרו הנעלבים ואינם עולבים וגו' אם
שמע בזיון אביו או אמו אי נמי הלכה כן או דילמא על אביו או אמו לא ישתוק.
עיין אורחות חיים להרא"ש (אות פ"ב) אל תרים ידך על חבירך ואף אם הוא מקלל את אביך ואת אמך בפניך ע"כ .ובדרך ישרה שם
הבאתי דעל קללת אביו ואמו לא ראוי לשתוק ולהשים יד לפה ,דעל בזיון עצמו יכול למחול ולא על בזיון אביו ואמו .ועיין סוטה (י"ג
ע"ב) מפני מה נענש יוסף מפני שלא מיחה בכבוד אביו ,וק"ו השומע בזיון אביו ואמו או מקללם שצריך למחות .ובתנחומא (ויקרא
ז') אם מקלל אביו בפניו הוא נותן את נפשו ואומר אהי קללתם .וברבינו יונה באגרת התשובה שאם שמע אדם מדבר עליהם שלא
כהוגן יקהה את שיניו ויאמר לו שקר אתה דובר וכ"ש שומע מקללם .ובס"ח (סי' ע"ב) המדבר על אביו ואמו דבר שאינו הגון לא
ישוב שלא כהוגן אלא אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו אין אתה אומר אמת ולא תשיב עוד דבר גדול ולא דבר קטן ע"ש .דו"ש בלב
ונפש ,מנשה הקטן
הוֹרידוָּע ָב ֶ ָ֝דיך – קדמא ואזלא ,כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל ופרט וכלל .קדמא ואזלא זה הכלל הפותח.
ֶ֨
וְ
אחריו אֶ ת – אפשר שהוא הכלל הסוגר ,שירבה אם ואח גדול ,אשת האב ,בעל האם .ההסבר נעזר בקונטרס ["נזר ים הלכות כיבוד אב
ואם" הרב י"מ רושצקי הי"ו],
ינוָּבּ ָיגֶ֖וֹן ויש להטילו בין שני הכללים,
ְ
ב
יבתָעַ ְב ְדּךֵ֥ ָאָ ֵ֛
והפרט בסוף אֶ ת-שׂ ֶַ֨
יבת ,מקף כרב-מצב (א) אב המקים תורה ומצוות (עושה מעשה עמך) (ב) אב
הפרט מרכב מתנאי מקדים המרומז בטעם קדמא של אֶ ת-שׂ ֶַ֨
שאינו מקיים תורה ומצוות ,ותלוי במחלוקת שו"ע ורמ"א [נזר ים  ...סע' (יח)] .שו"ע מצווה למחות על בזיונו ,רמ"א פוסק שאין למחות
על בזיונו אלא אם עשה תשובה.
ינוָּבּ ָיגֶ֖וֹן – מרכא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מחאה על בזיון ,והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא.
ְ
ב
עַ ְב ְדּךֵ֥ ָאָ ֵ֛
על אב וא ם העושים מעשה עמך מצוות מחאה,מצוות כיבוד ,מצוות מורא .על אח ימחה אך לא חייב במוראו.
[נזר ים  ...סע' (טז)] ...ע"פ [שו"ע יו"ד רמ או רמא] אם פלוני ציער לאביו אין לבן להתפייס עמו עד שהלה יפייס לאביו כי העלמת עין מן
הצער ,זאת פגיעה בכבוד אביו .ומותר לנקום נקמת אביו ממי שהרע לו ,כאשר היתה סתם מריבה ביניהם .אבל באופן שהרע לאביו נגד
היושר ,מותר לבן לקחת עבור כבוד אביו ,ולא להתעסק עם המיצר לאביו.
 19קדמא ואזלא ,כלל
בראשית ויחי מח,ה:

ריְ ָמהָלי-הֶ֑ם ָ
ֵ֛יךָמ ְצ ַ ֶ֖
ָ
ָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ֹ֗ריםָעַ ד-בּ ֵ֥איָא ֶל
יםָל ָ֝ך ְ
ְ
ָ֩הנּוֹלָ ֶ֨ד
הָשׁנָֽיָ -בנֶיך ַ
וְ עַ ֶ֡ ָתּ ְ
וֹןָי ְהיוָּֽ -לי׃ ָ
ֵ֥ןָושׁ ְמעֶ֖ ָֽ
ַשּׁהָכּ ְראוּב ְ
ָוּמנ ָ֔ ֶ
ָ אֶ ְפ ַרים ְ
דעת זקנים מבעלי התוספות – אפרים מנשה גי' (תשכ"ו) (שווה) ראובן שמעון (תשכ"ה) וכולל אחד
ַשּׁה עולה תשל"ב ְראוּבֵ֥ןָ
וּמנ ָ֔ ֶ
ארמון על מכונו ענף ברכות בחשבון ,הרב הצב"י משה ארמוני( ,אוצר החכמה) הקדמה  ...אֶ ְפ ַריםָ ְ
וְ שׁ ְמעֶ֖ וֹן עולה תשל"א ועם הכולל עולה תשל"ב.
יםָלךָָ֝ – קדמא ואזלא ככלל) שהם מדה מל"ב מידות שהתורה
ְ
ך ֩ – פזר תלישא ,תלישא כרמז לגימטריות בכלל ( ַהנּוֹלָ ֶ֨ד
הָשׁנָֽיָ -בנֶי ָ
וְ עַ ֶ֡ ָתּ ְ
והאגדה נדרשת בהם (לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי) ולגימטריות שהם בהפרש של אחדְ ,ועַ ֶ֡ ָתּהָ– פזר ,לימוד לכל התורה כולה ע"פ

ארמון על מכונו הנ"ל מהגימטריה הנ"ל למדו חז"ל זכות על השימוש בגימטריאות שהם בהפרש של אחד שנחשב גימטריא מדויקת
ולא מאולצת לצורך הענין.
הסבר בדרך של פרט וכלל ופרט:
יםָלךָָ֝ – קדמא ואזלא ,הענין המרכזי בפסוקְ ,בּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ֹ֗ריםָעַ ד-בּ ֵ֥איָא ֶלֵ֛יךָ
ְ
ְשׁנָֽיָ -בנֶיך ָ֩ -תלישא-קטנה ,פרט קדמאה ַהנּוֹלָ ֶ֨ד
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

מ ְצ ַ ֶ֖ריְ ָמה - ,רביע מרכא תביר טפחא ,פרט בתראה המסביר את הפרט קדמאה ,דווקא אלו שנולדו בארץ מצרים עד בוא יעקב מצרימה,
דווקא אלו שנולדו וגדלו במסירות נפש של יוסף וב"ב כאשר לא היה להם משפחה תומכת ואוירה יהודית .אלא שבפרט וכלל ופרט ,הפרט
בתראה צריך לרבות משהו ממין הפרט קדמאה .אפשר כי הרבוי נלמד מהסיפא של הפסוק
וֹןָי ְהיוָּֽ -לי׃ ( -אתנח) פשטא זקף-קטן וההלכה אחריו ,כעין לימוד אלפניו ולאחריו .הלאחריו הוא
ֵ֥ןָושׁ ְמעֶ֖ ָֽ
ַשּׁהָכּ ְראוּב ְ
ָוּמנ ָ֔ ֶ
(א) אֶ ְפ ַרים ְ
השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל,
ֵ֥ןָושׁ ְמעֶ֖ וֹן – מרכא טפחא ,יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת הארץ.
(ב) כּ ְראוּב ְ
ך – תלישא-קטנה קדמא ואזלא ,הענין המרכזי בפסוק,
יםָל ָָ֝
ְ
ך ֩ ַהנּוֹלָ ֶ֨ד
אבל אם אין כאן הרחבה יש להסביר בדרך של כלל ופרט ְשׁנָֽיָ -בנֶי ָ
ְבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ֹ֗ריםָעַ ד-בּ ֵ֥איָא ֶלֵ֛יךָמ ְצ ַ ֶ֖ריְ ָמה - ,רביע מרכא תביר טפחא ,פרט .ואין בכלל אלא מה שיש בפרט.
 20קדמא ואזלא ,כלל
בראשית ויחי מח,ז:

ְךָבּעֵ֥ וֹדָכּ ְב ַרתֶ -א ֶֶ֖רץָלָ ָ֣באָאֶ ְפ ָר ֶָ֑תהָ ָ
ָבּ ֶ ָ֔דּ ֶר ְ
ץָכּ ַנעַ ן ַ
לָבּ ֶא ֶר ְ
יָר ָ֝ח ְ
ל ָ
ןָמ ָתה ָ֩עָ ֶ֨ ַ
׀ָבּבאָ֣יָמפַּ ָ ֹ֗דּ ֩
ָוַאנ ָ֣י ְ
ֵ֥יתָל ֶחם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
תָהואָבּ
ָבּ ֶד ֶָ֣רְךָאֶ ְפ ָ ָ֔ר ֶ֖
וָאֶ ְק ְבּ ֶרהָ ָשָּׁ ם ְ
יָר ָ֝חלָ -קדמא ואזלא ,כלל הסיבות שהביאו למותה של רחל ולקבורתה בדרך אפרת ולא במערת המכפלה בחברון.
ל ָ
עָ ֶ֨ ַ

7.2

שמות

 21קדמא ואזלא ,קדימות ,כלל ופרט
שמות א,יד :קדימות ,ראה דוגמאות

דהָבַּ שָּׂ ֶדֶ֑הָ ָ
ָ֔יםָוּבכָ ל-עב ָ ֶ֖
ְ
הָבּ ֶ֨חמֶ רָוּב ְלבנ
שׁ ְ
ָ֣הָק ֹ֗ ָ
םָבּעב ָד ָ
יה ַ
וַיְ מָ ר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
ֶ֖םָבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ָ
וָּב ֶה ְ
ָא ַ֚תָכָּ ל-ע ָ֣ב ָד ָ֔ ָתםָאשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥ד ָ
שׁה – קדמא ואזלא מונח רביע ,מקורות רבים המצטטים את "קול מאליהו" של הגר"א על יְ מָ ר ֶ֨רוָּאֶ ת-
ָ֣הָק ֹ֗ ָ
םָבּעב ָד ָ
יה ַ
וַיְ מָ ר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חָיּ ָ֝ ֶ
ָ֣הָק ֹ֗ ָשׁה – קדמא ואזלא
םָבּעב ָד ָ
יה ַ
יהם – קדמא ואזלא ,מקורות מעטים המצטטים את האדמו"ר הזקן בעל התניא על וַיְ ָמר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
חַ יּ ָ֝ ֶ
מונח רביע .נצטט כאן את [שפה ברורה לרב פולק שרגא ,י' קע"ו (אוצר החכמה)] שמביא את החכם צבי ,את הגר"א ,ואת בעל התניא.
יהם – קדמא ואזלא ,שהגי' של המלים "קדמא ואזלא" עולה "קץ" ()190
החכם צבי והגר"א מסבירים את טעמי וַיְ ָמר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ

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

שפת אמת שמות פרשת שמות שנה תרנח

וָֹמוּסר הוא בכלל ובפרט כמו שבתחילת בחירת בנ"י שיחר להם ביסורי מצרים .כמו כן כל אדם בימי
ָ ָֽ
(...משלי יג,יד) ְָו ָ֝אה ֹ֗בוָֹשׁח ֵ֥ר
הנעורים עובר עליו תוכחת מוסר .ומעין זה בכל יום תחילתו מוסר שכן דרך הצדיקים תחילתן יסורים וסופן שלוה .והנה תכלית איש
יהם .דכ' ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חי' .לרוח
ישראל נברא להעיד על הבורא כמ"ש תהלתי יספרו .וכ' וַיְ ָמר ֶ֨רוָּאֶ ת-חַ יּ ָ֝ ֶ
ממללא .כי אדם המדבר נברא לספר תהלת ה'.
וָֹמוּסר׃ ָ
ָ ָֽ
ֶ֑וָֹו ָ֝אה ֹ֗בוָֹשׁח ֵ֥ר
ָ֣אָבנ ְ
משלי יג,כד :חוֹשְָׂ֣ךָשׁ ְִ֭בטוָֹשׂוֹנ ְ

מוּסר וילמד חכמה
ָ ָֽ
וָֹמוּסר  -תמיד לבקרים מיסרהו .רד"ק ומי שמשחר ליסרו בקטנותו ,הוא אוהב אותו ,כי יקבל
ָ ָֽ
רש"י שׁח ֵ֥ר
ר' מנחם המאירי וָ-שׁח ֵ֥רוֹ  -רומז על התחלת גדולו,
יהם – הוא רמז ללימוד בכלל ובפרט ,אבל לא מהסוג של י"ג מדות .הכלל הוא וַיְ מָ ר ֶ֨רוָּ
אפשר כי שפת אמת דורש כי וַיְ ָמר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
יהם שבתחילת בחירת בני ישראל פתח להם ביסורין במצרים להכשירם לקבלת תורה ועול מלכות שמים ,לספר תהלת ה' ,והפרט
אֶ תַ -חָיּ ָ֝ ֶ
הוא שכל אחד מישראל העובר יסורין ומוסר בנעוריו כדי לחנכו לעבודת ה'.
הָבּ ֶ֨חמֶ רָ
שׁ ְ
יהם – קדמא ואזלא ,הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט ,כאשר הפרט הוא פירוטו של הכלל ַבּעב ָדָ֣הָקָ ֹ֗ ָ
וַיְ מָ ר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
הָבּשָּׂ ֶדֶ֑ה
ד ַ
ָ֔יםָוּבכָ ל-עב ָ ֶ֖
ְ
וּב ְלבנ
הָבּשָּׂ ֶדֶ֑הָ ָ
ד ַ
ָ֔יםָוּבכָ ל-עב ָ ֶ֖
ְ
הָבּ ֶ֨חמֶ רָוּב ְלבנ
שׁ ְ
ָ֣הָק ֹ֗ ָ
םָבּעב ָד ָ
יה ַ
שמות א,יד:וַיְ ָמר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
ֶ֖םָבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ָ
וָּב ֶה ְ
ָא ַ֚תָכָּ ל-ע ָ֣ב ָד ָ֔ ָתםָאשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥ד ָ

בעיון הבא יוסבר הפסוק ככלל ופרט וכלל שבי"ג מדות .בתוך מדרשי הזוהר הבאים על התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות
נמצאים מדרשים עם שנויים מסוימים הדורשים בפסוק דרכי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.
שׁהָ
יהם ַבּעב ָדָ֣הָקָ ֹ֗ ָ
זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית דף כז עמוד א  ...כגוונא דא אמרו מארי מתניתין וַיְ ָמר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ

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

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

זוהר חדש  -תיקונים כרך ב דף סג עמוד א

ֶ֖םָבּ ָ ָֽפ ֶרְך דא פירכא (טיעון המפורר מהלך הסבר בהלכה) כד מטי לעומקא של הלכה איתמר
וָּב ֶה ְ
א ַ֚תָכָּ ל-ע ָ֣ב ָד ָ֔ ָתם דא פיסקא אשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥ד ָ
בהון לית הלכה כפלוני .ואית אחרנין דמשתדלי בה לשמה [דאינון מארי תריסין דבי מדרשא] (וחכמים אחרים המכונים בעלי תריסין
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

(מגינים) מנסים להגן על טיעון ,לברר מדוע טיעון מסוים נדחה) דאיתמר בהון אדם כי ימות באהל כמה דאוקמיה מארי מתניתין [ברכות דס"ג]
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (להקים את בעלי המשנה שנדחו).

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

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

ר דא קל וחומר ,וּב ְלבנָ֔יםָבלבון הלכה ,תקונא רביעאה וחמשאה – נשים לב כי
שׁהָדא קושיאְ ,בּ ֶ֨ח ֶמ ָ
ָ֣הָק ֹ֗ ָ
יהם ַבּעב ָד ָ
וַיְ מָ ר ֶ֨רוָּאֶָתַ -חיּ ָ֝ ֶ
ָ֣הָק ֹ֗ ָשׁה – מונח רביע ,מתאים לענין המוזכר כנראה בתיקוני זוהר תקונא רביעאה וחמשאה
בַּ עב ָד ָ

הקישור לתבניות הטעמים ולכעין מידה כלל ופרט וכלל:
מדרשי הזוהר שהובאו מלמדים על השורשים הרוחניים של הבירור ההילכתי ועל התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות .בתוך
כך הם מלמדים על כלי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.
ע"פ תבניות טעמי המקרא הפסוק מלמד על הבירור ההילכתי בכעין בכלל ופרט וכלל.
ָ֣הָק ֹ֗ ָשׁהָבקושיא ,קושיה הלכתית
יהם – קדמא ואזלא ,הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט ,הכלל הוא יגיעת ברור ַבּעב ָד ָ
ר ֶ֨רוָּאֶ תַ -חיּ ָ֝ ֶ
וַיְ מָ ָ
דהָ
וּבכָ ל-עב ָ ֶ֖
ר בקל וחומר ,וּב ְלבנָ֔יםָבלבון הלכתאְ ָ,
ששרשה בחמישה חומשי תורה ,שיש לברר ע"י הכלים הנלמדים מהפרטים ְבּ ֶ֨ח ֶמ ָ
הָבּשָּׂ ֶדֶ֑הָדא ברייתא (שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה חיצונית,
ד ַ
וּבכָ ל-עב ָ ֶ֖
בַּ שָּׂ ֶדֶ֑ה .בג"ש (בגזירה שווה) (ובגירסה אחרת) ְ
שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא)  ,א ַ֚תָכָּ ל-ע ָ֣ב ָד ָ֔ ָתם וגו' דא משנה( ,מצד אחד זה פרט ,כי המשנה היא מסורת מבוררת שרבי
יהודה הנשיא כלל במשנה ,מצד אחר זה שייך לכלל בתראה)

ללא הכלל בתראה היינו אומרים שאין ביגיעת הברור של קושיה הילכתית אלא הכלים שנמנו בפרטים .לכן בא הכלל בתראה וחזר וכלל
ֶ֖םָבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ ללמד
וָּב ֶה ְ
א ַ֚תָכָּ ל-ע ָ֣ב ָד ָ֔ ָתםָאשֶׁ ר-עָ ְב ֵ֥ד ָ
(א) שהפרטים הם משלים – הדגמות של אלו כלי בירור הלכתי יש לרבות והם כל המידות ודרכי הלימוד שהתורה
והאגדה נדרשת בהם ,וכן כל המקורות האפשריים לברור ההלכה.
(ב) מהברור ההילכתי יוצאה הלכה פסוקה על בסיס המקורות המתאימים ודרכי הלימוד המתאימים ומותירה מחוץ
להלכה את מה שלא נכלל מהדיון התורני בפתרון הקושיה ההילכתית .כמו-כן קושיות שלא הובררו נותרות ל-משיח
אמרָ  -זקף-קטן זקף-גדול ,גי' מלות הטעמים עולה תקע"ו (  ) 576גי'
שׁהָו ַ֕תּ ֶ
ואליהו לפותרן .ראה (שמות ב,י) מ ָ֔ ֶ
המלים המוטעמות עולה תתקצ"ב (  ,) 992ההפרש בין שתי הגימטריאות עולה  416 = 992 – 576תי"ו  .באוצר
הגי' הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו בין היתר כי  416עולה משי"ח ואליה"ו.
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ֵ֛אמרָמ ֶשֵׁ֥הָמ ֶשֶׁ֖הָוַיֵּ֥אמֶ רָה ָֽנַּ֛ני׃ ָ
וְֹךָה ְסּ ֶנֹ֗הָוַיּ ֶ
ַ
ֱֹלהיםָמ ָ֣תּ
ליוָא ָ֝
ָ֣יָסָ֣רָל ְר ֶ֑אוֹתָוַיּ ְק ָרא ָ֩א ֶ֨ ָ
אָה'ָ כּ ָ
שמות ג,ד :וַיַּ ֵ֥ ְַ֛ר ֶָ֖

תורה שלמה [עג]  ...הרי אתה דן מבנין אב ,לא הרי דבור הסנה שהוא תחלה לדברות כהרי דבור הר סיני שאינו תחלה לדברות .ולא
הרי דבור הר סיני שהוא לכל ישראל כהרי דבור הסנה שאינו לכל ישראל .הצד השוה שהן דבור ומפי קודש למשה והקדים בהן קריאה
לדבור ,אף כל שהוא דבור ומפי קדש למשה נקדים בו קריאה לדבור( .ספרא ויקרא פ"א)

ֵ֥אמרָה ָֽנַּ֛ני :תבנית הטעמים תרסא קדמא ואזלא  ...רביע ,אפשר
וְֹךָה ְסּ ֶנֹ֗הָוַיֵּ֛אמֶ רָמ ֶשֵׁ֥הָמ ֶשֶׁ֖הָוַיּ ֶ
ַ
ֱֹלהיםָמ ָ֣תּ
ליוָא ָ֝
(שמות ג,ד) וַיּ ְק ָרא ָ֩א ֶ֨ ָ
כי תרסא? קדמא ואזלא כאן מציגים כי הכתוב נדרש בתפקיד מלמד ולמד במידה של בנין אב.
23
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וָּלק ֶל ֶ֑ך
שמות ג,יחְ :ושָׁ ְמעֶ֖ ְ
ְךָשֹׁלשֶׁ תָ
ֵ֞אָדּ ֶָ֣ר ְ
ינוָּועַ ֹ֗ ָתּהָנָֽלכָ הָ -נּ ֶ
יָהע ְבריּיםָנ ְק ָרָ֣הָעָ ָ֔ל ְ
אתָאַ ָתּה ְָ֩וז ְקנֶ֨יָי ְשׂ ָר ָ֝אלָאֶ לֶ -מָ֣לֶ ְךָמ ְצ ַ ֹ֗ריםָוַאמַ ְר ֶתּםָאלָ יוָ ֵ֞ה'ָ אֱֹלה ָ ָֽ
וּבָ ֶ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃
ה'ָא ָֽ
רָונזְ ְבּ ָחֶ֖הָלַ ֵָ֥
ָבּמּ ְד ָָ֔בּ ְ
יָמים ַ

זה הפסו ק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו
הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו".
ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.
בפסוק זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף ,ללא געיות .מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי'
וָּלק ֶל ֶ֑ךָ– כתבנית שמע ישראל המבטא
אתָ– פזר ,אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה ,לומד מתבנית טעמי ְושָׁ ְמעֶ֖ ְ
וּבָ ֶ֡ ָ
עיקר ראשון – בורא לעולם ועיקר שני – היחוד והאחדות בבורא ,אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנו
ה ֩ – תרסא ,בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו ,ובתפקיד שורש ומקור ,משה כאב לנביאים ולחכמים
אַ תָּ ָ
וְ ז ְקנֶ֨יָי ְשׂ ָר ָ֝אל – קדמא ואזלא ,קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו ,ואזלא  -שמשה אב בנבואה לבאים אחריו
 24קדמא ואזלא ,כלל ופרט
שמות וארא ז,יט:

יהםָוְ ַע ֵ֛לָ
ָ֣םָועַ ל-אַ גְ מ ֹ֗ ֶ
יה ְ
םָעָֽל-נַהר ָתָ֣ם׀ָעַ ל-יְ אר ֶ
ימיָמ ְצ ַ ָ֝רי ַ
טה-י ְָדך ָ֩עַ ל-מ ֶ֨
חָמ ְטּךָ֣ ָוּנְ ָֽ
ןָק ַ
רָאל-אַ ה ֶ֡ר ַ ָ֣
ֱמ ֶ ָֽ
שׁהָא ָ֣
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ָ֝
ָ[יט]ָָו ֶַ֨יּאמֶ
יםָוּבא ָב ָֽנים׃
ָ
םָוּבע ֶ֖צ
ָ
ָבּכָ לֶ -א ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ָ֔רי
ָהָדם ְ
ֶ֑םָו ָהי ָ
ֶ֖םָו ָָֽי ְהיוָּ -ד ְ
יה ְ
כָּ ל-מ ְקוֵ֥הָמימ ֶ
יהֶ֖םָכלל ופרט וכלל ,הכלל
םָו ַע ֵ֛לָכָּ ל-מ ְקוֵ֥הָמימ ֶ
יה ְ
ָ֣םָועַ ל-אַ גְ מ ֹ֗ ֶ
יה ְ
םָעָֽל-נַהר ָתָ֣ם׀ָעַ ל-יְ אר ֶ
ימיָמ ְצ ַ ָ֝רי ַ
תורה שלמה (פג) עַ ל-מ ֶ֨
ימיָמ ְצ ַ ָ֝ריםָמטועם קדמא ואזלא
הראשון עַ ל-מ ֶ֨

ראה פסק ,פזר תלישא
25

קדמא ואזלא ,כלל ופרט

ֹות־שֶׁ֖םָעָ ֶ֑רב ָ
ָ
ָלב ְל ֵ֥תּיָהֱיָֽ
יה ְ
ל ָ
ץָגּשֶׁ ןָא ֶשׁרָעַ מּיָעמָ֣דָעָ ָ֔ ֶ
ת־א ֶָ֣ר ֹ֗
ֶ
ֹוםָה ַ֜הוּאָאֶ
ַ
ָ֩ביֶּ֨
שמות וארא ח,יחְ :וה ְפליתי ַ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

בָה ָ ָֽא ֶרץָ :
'ָבּ ֶ ֵ֥ק ֶר ָ
ֵ֥יָה ְ
עָכּיָאנ ֶ֖
ָ ְל ַמָ֣עַ ןָתּ ַ ָ֔ד ֵ֛
ץָגּשֶׁ ןָ– כלל ,א ֶשׁרָעַ מּיָעמָ֣דָעָ ָ֔ ֶליהָָ – כעין פרט,
ת־א ֶָ֣ר ֹ֗
ֶ
ֹוםָה ַ֜הוּא – קדמא ואזלא ,מרמז ללמוד הכתוב בכעין כלל ופרט וכלל ,אֶ
ַ
בַ יֶּ֨

מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מורה ללמוד שני לימודים אשר לפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב ,והוא מתבאר ומתרבה בכתוב
ֹות־שׁםָעָ ֶ֑רב – כעין כלל סוגר המרבה כל מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו.
ֶָָ֖
ְלב ְל ֵ֥תּיָהֱיָֽ
ָ֣יָפ ָ֔דת .פי' הרמב"ן שגם אם יהיה איש מישראל בארץ מצרים ששם יהיה הערוב לא
כפי' [התוה"מ – המלבי"ם] (שמ' וא' ח,יט) ְושַׂ ְמתּ ְ

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

ֹות־שֶׁ֖םָעָ ֶ֑רב – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כאן הקבוצה היא כעין כלל סוגר המרבה כל
ָ
ְלב ְל ֵ֥תּיָהֱיָֽ
מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו.
 26קדמא ואזלא ,מלמד ולמד ,מוקדם והולך
שמות בא י,ב:

תּםָכּי-אנֵ֥יָהָָֽ'׃ ָ
יד ְע ֶ ֶ֖
יָבֶ֑םָו ַ
תיָאשֶׁ רַ -שׂ ְָ֣מתּ ָ
םָואֶ ת-את ַ ֶ֖
ָבּמ ְצ ַ ָ֔רי ְ
ָוּבן-בּנְ ֹ֗ךָאָ֣תָא ֶשׁרָה ְתעַ לַּ ְלתּי ְ
ָ֩בּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ָ֝ך ֶ
ןָתּ ַספּר ְ
וּל ֶ֡ ַמעַ ְ
ְ

אפשר כי אחת מדרכי הלימוד של הפסוק היא בכעין כלל ופרט וכלל ,ואין בכלל הפותח אלא מה שבפרט ,והכלל הסוגר מרבה מכעין
וּל ֶ֡ ַמעַ ןָ
ך ,אבל אפשר כי הכלל עצמו נמצא בְ -
הפרט .משוער שיש כלל פותח מהימצאות תבנית הטעמים קדמא ואזלא במלים ְבּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ָָ֝
ך (למי תספר ,והכלל הסוגר ירבה לפי "ספר החינוך" כל
ָוּבן-בּנְ ָֹ֗
ר ֩ שהוא סתום (סתמי) ,על הפרטים מלמד התוכן של ְבּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ָ֝ך ֶ
ְתּסַ פּ ָ
ָבּמ ְצ ַ ָ֔ריםָ (מה תספר ,מכות ,שנויים בטבע ,שבירת גופם ורוחם של מצרים ,התחננן אל העבריים
בריה וגם לעצמו) אָ֣תָא ֶשׁרָה ְתעַ לַּ ְלתּי ְ
יָבֶ֑ם אפשר כי התוכן
תיָאשֶׁ רַ -שׂ ְָ֣מתּ ָ
לקחת רכושם וללכת ,ה תמוטטות השלטון ,שבירת מטה לחמם ,חורבן כל בית ובהמותיהם) ְואֶ ת-את ַ ֶ֖
יָבֶ֑ם ,
תיָאשֶׁ רַ -שׂ ְָ֣מתּ ָ
הוא חלק מהפרטים (צריך עיון במשמעות "אתתי") ומשוער כי הכלל הסוגר עשוי להיות בטעם טפחא של ְואֶ ת-את ַ ֶ֖
ותבניות הטעמים מסייעים בהרחבה והגבלה של תוכן ההגדה.
תּםָכּי-אנֵ֥יָהָָֽ':וכך כתב בהמשך [ספר החינוך מצוה כא] משרשי מצוה זו ,מה שכתוב בקרבן
יד ְע ֶ ֶ֖
תכלית ההגדה היא רעיון מרכזי בתורה ו ַ

הפסח .ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה ,מצוות עשה ומצוות לא תעשה ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו .ועל כן אנו
אומרים לעולם בברכותינו ובתפלותינו זכר ליציאת מצרים ,לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם ,וכי יש אלוה קדמון חפץ
ויכול ,פועל כל הנמצאות אל היש שהם עליו ,ובידו לשנותם אל היש שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים ,כמו שעשה במצרים ששינה טבעי
העולם בשבילנו ,ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים ,הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם ,ומקיים האמונה בידיעת השם
יתברך ,וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם.
יד ְע ֶ ֶ֖תּםָכּי-אנֵ֥יָהָָֽ'׃ אשר
וּל ֶ֡ ַמעַ ן היא העברת רעיון ו ַָ
נסיק ע"פ [ספר החינוך מצוה כא] אשר אפשר כי אחת הסיבות לטעם פזר של ְ
הוצאתי אתכם מארץ מצרים אל ברכותינו ותפילותינו  ,ובכך להצהיר בכל פעם מחדש אמונה בבורא ,אמונה בחידוש העולם ,בהשגחה
הפרטית על הכלל ועל הפרט .וביניהם שילוב רחמים בדין המרומז בגי' של כּי-אנֵ֥י עולה  61 + 30עולה צ"א וטעם מקף בתפקיד מחבר
יד ְע ֶ ֶ֖תּםָכּי-אנֵ֥י הוי"ה אדנו"ת הָָֽ'׃ רעיון הרחמים בדין על יוצאי מצרים שחלקם הורעו מאד
מוסיף לצירוף הוי"ה אדנו"ת כעין נאמר ו ַ
ע"י מצרים מופיע במקראות שונים בתורה וגם בנ"ך ובתבניות טעמים אחדות.
ך מלמדת לידיעת ה' בכעין כלל ופרט כנדרש ב[-זהר
בהמשך להוראת התורה לידיעת ה',מתבנית הטעמים קדמא ואזלא במלים ְבּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ָָ֝
יד ְע ֹ֗ ֶתּם כָּ֣י
הסולם הרב אשלג] ,ע' יט ק [רעיא מהימנא] נה) ט) (שמ' וארא ו,ז) ְולָ ַק ְח ֶ֨תּי אֶ ְת ֶכֵ֥ם לָי ְל ָ֔ ָעם ְו ָהיֵ֥יתי לָ ֶכֶ֖ם לאֹלהֶ֑יםָ ו ַ
יכםָוגו' ז] פקודא דא קדמאה דכל פקודין .ראשיתא קדמאה דכל פקודין (טט :הצווי הקודם לכל צוויים ,הראשית המוקדם לכל
ֱֹלה ָ֔ ֶ
ה'ָא ָ֣
אני ָ
צוויים (מצוות)) ,למנדע ליה לקב"ה בכללא (ידיעת הקב"ה בכללות) .ר מאי בכללא .למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו רבון עלמא ,וברא
עלמין כלהו ,שמיא וארעא וכל חילקהון .ודא איהו בכללא .וסופא דכלא בפרט( ,ואחר-כך לידע אותו בכל פרטיו)

בזאת פתח את ספרו "היד החזקה" [רמב"ם יסודי התורה פ"א,ה"א] יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ,והוא
ממציא כל נמצא ,וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.

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

שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך
וכך היה .וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים [א] השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא
בדברים האלו... ,
[א] [הגהות מיימוניות הלכות חמץ ומצה פ"ז,ה"ג] ואנו דשלחנות שלנו גדולים ואי אפשר בקל לעקרן מנהג כשר לסלק הקערה שבה
המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלו ואין צריך יותר כדי להתמיה התינוקות ...
ר ֩ – תלישא-קטנה ,שם הטעם מרמז ל -חוטפין (תולשין) מצה
וּל ֶ֡ ַמעַ ן – פזר ,שם הטעם מרמז ל -מחלק (מפזר) להם קליות ואגוזיםְ .תּ ַספּ ָ
ְ
זה מיד זהְ .בּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ךָָ֝ – קדמא ואזלא במובן של מוקדם והולך ,שמות הטעמים מרמזים לכך שקודם לאכילה אמורים ללכת עם האוכל
מהשולחן ,בלשון הרמב"ם  -ועוקרים [א] השולחן או לסלק הקערה שבה המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלו ,וכתב

ָ֩בּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ָ֝ךָוּבֶ ן-בּנְ ךָֹ֗ וגו'
ןָתּ ַספּר ְ
וּל ֶ֡ ַמעַ ְ
ב[-זבחי צדק] כל השינויים נעשים כדי שיראו הבנים וישאלו והיינו ְ
ְבּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ךָָ֝ – קדמא ואזלא ,כפי שהצענו לעיל תבנית הטעמים עשויה להעיד על לימוד בפסוק בכעין כלל ופרט וכלל על תוכן ההגדה של
פסח .המלים ְבּאָ זְ נֶ֨יָבנְ ךָָ֝ הם פרט למי ללמד ומבוא ל-מה ללמד .הביא [תורה שלמה [ז] הערות]  ...ובלקט טוב :פסוק זה למשה אמרו
ר ֩ מכאן שחייב אדם לספר בשבח הקב"ה מן התורה כו' .ולכן
וּל ֶ֡ ַמעַ ן ְתּסַ פּ ָ
ר ֩ בתורה להודיע לדורות .ובכת"י מדרש חפץְ :
וּל ֶ֡ ַמעַ ן ְתּ ַספּ ָ
ְ
תוקן לברך ברכת ישתבח החותמת את ההגדה של פסח עם שינויי נוסח וע"פ אבודרהם ודברי חמודות שכל אותן ט"ו לשונות של שבח
הסדורים בברכת ישתבח דורש במכילתא מתוך שירת הים ומתוך הפסוקים של ויברך דוד .אפשר כי קדמא ואזלא מציגים מלמד על אמירת
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

שבח לה' בליל אמירת ההגדה והנלמד הוא הרעיון של ברכת השבח לכל יום הוא דרך הרעיון שיום יום מזכירין יציאת מצרים (ע"פ פירוש
סידור התפלה לרוקח [טו] הודו לה' ) ולכן עם עזרת טעם פזר או בלעדיו ברכת ישתבח היא גם החותמת את פרקי דזמרה בתפילה של
שחרית של כל יום.
[טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נד] א)ישתבח אינו פותח בברוך לפי שהוא סמוך לב"ש (טט :סמוך לשתי

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

מלך מהולל בתשבחות ואל ההודאות וכו' עד חי העולמים [ב) פרישה]  ...וכן משמע מלשון התוספות דפרק הרואה (ברכות נט .ד"ה הלכך
ע"ש).
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קדמא ואזלא ,כלל ופרט וכלל,

יהֶ֑םָ ָ
יםָויַעַ ְב ֶ֖דוָּאֶ ת-הָָ֣'ָאֱֹלה ֶ
ָשׁ ְ
מוֹקשָׁשַׁ לַּ חָאֶ תָ -הָ֣אנ ָ֔
ָל ָ֔
ֵ֥הָלנוּ ְ
ליוָעַ דָ -מ ַתיָי ְה ֶיֶ֨הָ ֶז ֶ֨ ָ
אמרוּ ָ֩עַ ְב ֶ֨דיָפַ ְר ָ֝עהָא ֹ֗ ָ
שמות בא י,ז :וַיּ ְ
דהָמ ְצ ָ ָֽרים׃ָָ ָ
עָכּיָאָ ְב ָ ֶ֖
ָה ֶט ֶָ֣רםָתּ ַ ָ֔ד ֵ֥
אמרוּ ָ֩עַ ְב ֶ֨דיָפַ ְר ָ֝עהָא ֹ֗ ָליו – תרסא קדמא ואזלא רביע ,פרט (א) וכלל ופרט (ב) המפרט פרט (א) ,כלל סוגר.
וַיּ ְ

פרט (א) מרמז על שיעור זמן גאולה ,קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על אי הודאות של הידיעה של זמן הגאולה מתוך פרט (ב) – רביע,
ארבע זמנים אפשריים לגאולת מצרים מנקודת הפתיחה :לפי  430שנה בברית בין הבתרים ,לפי  400שנה מהבשורה על לידת יצחק או
מלידת יצחק 400 ,שנה מירידת יעקב ובניו למצרים ,זמן בעיתה או אחישנה .והמשכו מראה על אי הודאות ,מפני שתבנית הטעמים של
מוֹקשָׁ -קדמא מרכא פשטא זקף-קטן ,מרמזת על לכתחילה ובפועל.
ָל ָ֔
ֵ֥הָלנוּ ְ
הקרא י ְה ֶיֶ֨הָ ֶז ֶ֨ ָ
אמרוּ ָ֩ -תרסא ,בתפקיד שיעור ,זמן יציאת מצרים .רמזים לכך במלים :ה ֶט ֶָ֣רםָתּ ַ ָ֔דע
וַיּ ְ
ה ֶט ֶָ֣רםָ -כמו טרם ישכבו (בר' וירא יט,ד)  -נאמר במלאכים אצל לוט בסדום בלילה אחר יום הבשורה על לידת יצחק ,מאז ועד זמן הפסוק
כמעט ארבע מאות שנה
תּ ַ ָ֔דע – כמו (בר' לך-לך טו,יג) ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם  -נאמר בברית בין הבתרים לאברהם אבינו ומאז ועד זמן הפסוק
כמעט ארבע מאות ושלושים שנה .אלא שגם בני ישראל לא ידעו האם משך הזמן הזה הוא מברית בין הבתרים ,מהבשורת הלידה או הלידה
של יצחק ,או מירידת יעקב ובניו למצרים שזה היה  190שנה אחרי לידת יצחק ולכן שנת מכות מצרים היא השנה ה 210-לירידתם
למצרים ויש הדורש שאכן לא מלאה הגזרה של  400שנה ושלוש הגלויות הבאות משלימות אותה.
עַ ְב ֶ֨דיָפַ ְר ָ֝עהָ -קדמא ואזלא ,גי' קדמא ואזלא עולה מאה ותשעים שנה ,כדרש על (שמ' א,יד) וימררו את-חייהם  -קדמא ואזלא ,שהקב"ה
קירב את הקץ ב 190-שנה בגלל שהענוי במצרים כמעט כילה את בני ישראל מבחינה רוחנית  -אמונה בה'
מוֹקשָׁשַׁ לַּ חָאֶ תָ -הָ֣אנ ָָ֔שׁים – כלל סוגר המרחיב לגאולה עתידית ע"י תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים ,בתפקיד הקש
ָל ָ֔
ֵ֥הָלנוּ ְ
י ְה ֶיֶ֨הָ ֶז ֶ֨ ָ
ודבר החוזר וקורה .השאלה היא על התמשכות זמן גאולת מצרים ומזה הקש על זמן הגאולה העתידה אחרי הגלות הרביעית.
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קדמא ואזלא ,כלל ופרט וכלל ,כלל וכלל ופרט

'ָבּפֶ֑יךָ ָ
תָה ְ
ֵ֛הָתֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥
ָ֔יךָל ֹ֗ ַמעַ ןָתּ ְהיֶ
ְ
ָוּלזכָּ רֹוןָבָּ֣יןָעי ֶנ
ָל ַ֜אֹותָעַָ ל־י ְָד ֹ֗ך ְ
ָ֩ל ֶ֨ך ְ
שמות בא יג,טְ :ו ָה ָיה ְ
ָה'ָממּ ְצ ָ ָֽריםָ :
הָהֹוצאךֵ֥ ֶ֖
ָֽ
ַ֚יָבּיָ ָ֣דָחז ָָָ֔ק
כּ ְ
[בבלי מכות יא,א] ספר (תורה) שתפרו (היריעות זו לזו) ב(חוט)פשתן  -פליגי בה ר' יהודה ור"מ ,חד אומר :כשר ,וחד אומר :פסול.
'ָבּפֶ֑יך ,ואיתקש כל התורה כולה לתפילין (הסבר אחד התנאים שיש היקש גורף
תָה ְ
ֵ֛הָתֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥
למ"ד פסול ,דכתיב( :שמ' בא יג,ט) ְל ֹ֗ ַמעַ ןָתּ ְהיֶ
מכתיבת ותפירת תפילין להלכות כתיבת ותפירת ספר תורה ורש"י מבאר היכן ההיקש) ,מה תפילין  -הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין ,אף כל
לתופרן בגידין .ואידך? (הסבר התנא האחר) כי איתקש למותר בפיך (שעור ספר התורה יהיה מבהמה טהורה המותרת לאכילה) ,להלכותיו לא
איתקש (להלכות למשה מסיני להכנת תפילין ,ספר תורה לא הוקש) .אמר רב :חזינן להו לתפילין דבי חביבי (רבי חייא דודו) דתפירי בכיתנא
(פשתן) .ולית הלכתא כוותיה.
ָ֔יךָל ֹ֗ ַמעַ ןָתּ ְהיֶ ֵ֛הָ
ְ
ָוּלזכָּ רֹוןָבָּ֣יןָעי ֶנ
ָל ַ֜אֹותָעַ ל־י ְָד ֹ֗ך ְ
ָ֩ל ֶ֨ך ְ
מבוא :אחרי הבנת דרשת [בבלי מכות יא,א] בחצי הפסוק (שמ' בא יג,ט) וְ ָה ָיה ְ
'ָבּפֶ֑יך מתברר כי לפנינו תבנית טעמים של כלל ופרט וכלל שיש ללמוד אותה במידת כלל ופרט וכלל להלכות תפילין ,ויש
תָה ְ
תֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥

ללמוד אותה במידת כלל ופרט וכלל להלכת כתיבת סת"ם (ספר תורה ,תפילין ,מזוזה) על עור של מין בהמה וחיה טהורה ,בין שראויה
לאכילת ישראל ,בין שהייתה טרפה או נבלה.
לימוד במידת כלל ופרט וכלל להלכות תפילין[ :מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור א] [יז] דבר אחר (תה' א,ב) כָּ֤י אם בְּתוֹרת ִ֗ה'
ְתוֹרתוֹ יה ְִ֗גּה יוֹמָ ם וָלָ יְלָה :שכל מי שעוסק בתורה ,הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו ,שנאמר (תה' א,ב) כָּ֤י אם בְּתוֹרת ִ֗ה' ֶ֫חפְצוֹ ,ר'
ֶ֫חפְצוֹ וּב ָ

אליעזר אומר אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם אנו רוצים להיות יגיעים בתורה יומם ולילה ,אבל אין לנו פנאי,
אמר להם הקדוש ברוך הוא קיימו מצות תפילין ,ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגיעים לילה ויום .ר' יוחנן אמר מקרא מלא הוא,

(שמ'

'ָבּפֶ֑יך,
תָה ְ
ֵ֛הָתֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥
ָ֔יךָל ֹ֗ ַמעַ ןָתּ ְהיֶ
ְ
ָוּלזכָּ רֹו ןָבָּ֣יןָעי ֶנ
ָל ַ֜אֹותָעַ ל־י ְָד ֹ֗ך ְ
ָ֩ל ֶ֨ך ְ
בא יג,ט) וְ ָה ָיה ְ

[ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן כה  -הלכות תפילין]  ...וכתב הסמ"ג משש מאות ושלש עשרה מצות שנצטוו ישראל ,אין לך
שום מצוה שתהיה אות ועדות ,כי אם שלשה מצות ,והם :מילה ,שבת ,ותפילין ,שנכתב בשלשתן אות .והם עדות לישראל שהם
עבדים להקדוש ברוך הוא .ועל פי שנים עדים יקום דבר [מילה ותפילין] ,וכל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני
עדים שהוא יהודי ,הילכך בשבת ויום טוב שנקראו אות ,פטורים מלהניח תפילין (טט :כי שני האותות הם :שבת ומילה) .ע"כ.

ָל ַ֜אֹות – קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה במידת כלל ופרט לגבי הלכות תפילין .לך לאות ולא לאחרים .לענין זמן
(שמ' בא יג,ט) ְל ֶ֨ך ְ
הנחת תפילין הבאנו לעיל מ[-בבלי מנחות לו,ב] ומ[-רמב"ם סת"ם פ"ד,ה"י] ביום חול ומשיראה חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו ועד
שתשקע החמה .לענין שיעור רצועות תפילין הובא לעיל [בבלי מנחות לה,ב].
וּלזכָּ רֹוןָבָּ֣יןָעי ֶנָ֔יך ,זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות ,הא כיצד? כותבן על ד' עורות
[בבלי מנחות לד,ב] ת"ל( :שמ' בא יג,ט) ְ

ומניחן בד' בתים בעור אחד ,ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים  -יצא; וצריך שיהא ריוח ביניהן ,דברי רבי ,וחכ"א :אינו צריך;
ושוין ,שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת; ואם אין חריצן ניכר  -פסולות.

וּלזכָּ רֹוןָבָּ֣יןָעי ֶנָ֔יך – פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שני לימודים ופשטא מלמד ששני הלימודים בפשט( .א) זכרון יציאת
ְ
מצרים (ב) זכירת התפילין בשעה שלבושין בהם – לא להסיח דעת מהתפילין.
[בבלי שבת יב,א] תני דבי רבי ישמעאל :יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה .מאי טעמא  -כיון דאמר רבה בר רב הונא :חייב
אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה ,קל וחמר מציץ :מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת  -אמרה תורה (שמ' תצ' כח,לח) ְו ָה ָיָ֤ה על־ מצְחוֹ
/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

תָּ ֵ֔מיד – (רש"י :קרא יתירה הוא להך דרשה ,דהא כבר קבע ליה מקום (שמ' תצ' כח,לח) ְו ָהי ָ֘ה על־מצח ַאהרן֒ ) שלא יסיח דעתו ממנו ,תפילין שיש
בהן אזכרות הרבה  -על אחת כמה וכמה! הלכך :מידכר דכיר להו (טט :מזכיר לזכרן ע"י המשמוש).

ְל ֹ֗ ַמעַ ן – רביע ,אופן (א) ארבע קבוצות של בעלי חיים שעורותיהם כשרים :בהמה ,חיה ,עוף ,ע"כ ע"פ [שו"ע יו"ד רע"א סק"א] כוי אם מין
לעצמו או חצי חצי אם הוא בהמה וחיה ע"פ [ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט (וילנה יד,ב)] (ועוד מוסיף) אבל כותב הוא חציו על עור בהמה טהורה

וחציו על עור חיה טהורה[ .קרית ספר (למאירי) מאמר א חלק א ד"ה אין כותבין] תנן עצמות הדג ועורו ... ,אם יבוא אליהו ויאמר אם
פסקה זוהמתו אז אפשר יהיה לכתוב עליו .אופן (ב) ארבעה סדרי סדר של ארבע פרשיות .

תָה'ָ– מרכא טפחא כעין
תֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥
'ָבּפֶ֑יך –
ֵ֛הָתֹּורתָהֶ֖ ְ
ַ ֵ֥
הכתוב הבא מהווה כלל בתראה להלכות תפילין ולהלכות סת"ם .להלכות תפילין תּ ְהיֶ
קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,כגון במצוות "תורת ה' " שלקיומם צריך מן המותר בפיך .תּ ְהיֶ ֵ֛ה – תביר מחלק בקבוצה של מרכא
טפחא וממעט חלק ממנה כגון לענין התפילין רצועות כשרות אך פסו לות מצד שנעשו שלא לשמם ,לא ע"י יהודי ,שלא מקיימים כל מצוות
הכנתם כנאמר ב[-שו"ע או"ח סי' כה  -מה הל' תפילין]ְ .בּפֶ֑יך – אתנח מגביל כגון שההרחבות תהיינה רק על בהמות וחיות טהורות שיש לנו
מסורת לטהרתן ,ולא נקח מבעלי חיים בעלי סימני טהרה אבל ללא מסורת (יכלול חיות ,עופות ודגים).
ְבּפֶ֑יך – אתנח מגביל – מין הכשר :עור בהמה ,חיה ,עוף ,דג אלא שמגביל בעור דג כי רבה זוהמתו [רמב"ם וכ"מ הל' סת"ם פ"א,ה"י].
להלכות סת"ם  .בא ללמד על דברים אחרים כמו ספר תורה ,גידי תפירה ,שערות לכריכה ,קרן לשופר.
ֵ֛הָתֹּורתָהֶ֖ 'ָ
ַ ֵ֥
[תלמוד ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט (וילנא יב,א)] אין כותבין אלא על עור בהמה טהורה מ"ט (שמ' בא יג,ט)ָ ְל ֹ֗ ַמעַ ןָתּ ְהיֶ
ְבּפֶ֑יך ממה שאתה נותן בפיך והא תני כותבין ע"ג עור נבילות וטריפות מינא (מהמינים) דאת נותן בפיך[ .קרבן העדה] :שמאותו מין
(ש)אתה מותר ליתן בפיך ,לאפוקי בהמה טמאה[ .פני משה] :מין טהורה קאמרינן ,ואפילו על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהורין.
תבנית חצי הפסוק היא כעין כלל כלל ופרט (בפיך) ,ע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת הלימוד כלל ופרט וכלל היא
המאפשרת את כתיבת הסת"ם על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהורין
[מסכתות קטנות] [מסכת סופרים פ"א,ה"ב]  ...שאל אחד את ר' יהושוע הגרסי ,מפני מה כותבין על עורות נבילות וטריפות( ,של
בהמה וחיה טהורים ,אבל לא כתב שזה הלכה למשה מסיני) .נניח שגם זה הלכה למשה מסיני( .בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו ,כסלו
התשע"ח) כבר מצאנו בענין ניסוך מ ים בסוכות ובענין ערבה להקפת המזבח שאלו הלכות למשה מסיני וחז"ל מצאו להם אסמכתא (רמז) בכתובים.
לכן מוצע שגם בנוסף להלכה למשה מסיני יש רמז בלימוד במידת כלל ופרט וכלל בכתוב על הלכה זאת למשה מסיני .אפשר גם לומר
שכיוון שהמידות לדרישת התורה הן הלכה למשה מסיני אז תוצאות מהן עשויות לרמז על הלכה למשה מסיני.
ָל ַ֜אֹות – קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה בכלל ופרט וכלל בכתוב,
אפשר שהפתרון נמצא כלהלןְ :ל ֶ֨ך ְ
תָה' – מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,על כעין הפרט ,תּ ְהיֶ ֵ֛ה – תביר מחלק וממעט
תֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥
הכלל בתראה נמצא ב-
בקבוצה הזאת ,להרחבות ומיעוטים ראה [שו"ע יו"ד סי' רע"א  -הל' ספר תורה]
הפרט הוא ְבּפֶ֑יך – המותר בפיך[ .שבת קח,א] [רמב"ם הל' סת"ם פ"א,ה"י][ ,רבנו מנוח] .אתנח מגביל בדומה להל' תפילין.
לפנינו כלל כלל ופרט ,דרך הלימוד היא שבמצב ככ"פ הטל את הפרט בין הכלל הפותח ובין הכלל הסוגר ותקבל כלל ופרט וכלל.
הכלל הפותח הכליל כל דבר לכתיבה .הפרט ְבּפֶ֑יך – מיעט אל המותר בפיך בלבד (בהמה טהורה ,מורחב ע"י טעם רביע של מלת
תָה' והוא מרבה ממין הפרט לעורות נבילות וטריפות של הפרטים הכשרים.
תֹּור ֶ֖
ַ ֵ֥
ְל ֹ֗ ַמעַ ן ,שחיטה כשרה) הכלל בתראה נמצא ב-
כל המפרשים לומדים שמותר מין המותר בפיך ,אבל אינם מנמקים מה המקור למין הבהמה הטהורה אע"פ שהיא טריפה או נבלה.
דרך לימוד בכלל ופרט וכלל מאפשר לרבות בכלל בתראה כעין הפרט [שוטנשטיין ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט (וילנה יב,ב) מפנה לבבלי
שבת ק"ח תוספות מהרש"א ועין יעקב]
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ָליְ לָ ה׃ ָ
תָיוֹמֵ֥םָו ָָָֽ
ָ
ֶ֖שָׁלהָ אָ֣ירָלָ ֶהֶ֑םָלָ ֶלֶ֖כֶ
הָבּעַ ֵ֥מּוּדָא ְ
ְ
ְךָו ַלֵ֛יְ לָ
ָ֣םָה ֶ ָ֔דּ ֶר ְ
םָבּעַ מּוּדָעָ נָןָלַ נְ ח ָת ַ
םָיוֹמ ְ
ָ֝ ָ
יה
וַהֶָ֡'ָ הלְך ָ֩ל ְפנ ֶ֨ ֶ

במדבר שלח יד,יד׃ כאן רק בגלל תבת הלך

ָ֣םָהזֶּ ֶ֑ה ָ
בָה ָע ַ
ָ֣הָה'ָ ְבּ ֶ ֶ֖ק ֶר ָ
ָכּי-אַ ָתּ ָָ֔
ָ֒שׁ ְמעוּ ָֽ
ָה ָא ֶָ֣רץָהַ זּאת ָ ָֽ
ָ ְואָ ְמ ֹ֗רוָּאֶ ל-יוֹשׁב֘ ָ
ֶ֖שָׁליְ לָ ה׃ ָ
םָוּבעַ ֵ֥מּוּדָא ָ ָֽ
ְ
ָיוֹמ
יהם ָ֔ ָ
םָוּבעַ מָּ֣דָעָ ָנֹ֗ןָאַ ֶ֨ ָתּהָהלְךָל ְפנ ֶ
ְ
ָ֣הָה'ָ וַענָ ַָֽ֛נְ ךָעמָ֣דָעל ָ֔ ֶה
ןָבּ ָ֝ ַעיןָנ ְר ָאָ֣ה׀ָאַ ָתּ ָֹ֗
ָאשֶׁ רַ ֶ֨ -עי ְ

יהושע ו,יג׃ כאן בגלל פזר והלך

יהםָ
וֹתָו ֶה ָחלוּץָהל ְָ֣ךָל ְפנ ָ֔ ֶ
וָּבּשּׁוֹפָ ֶ֑ר ְ
וְֹךָו ָת ְקעֶ֖ ַ
ָ֣יםָה ָ֔ל ְ
ָ
וֹןָה'ָ ה ְלכ
וֹתָהיּ ְב ֹ֗ליםָל ְפניָא ָ֣ר ָָ֔
ַ
הָשׁוֹפ ָ֝ר
ְ
ָ֣הָהכּהנֶ֡יםָנ ְשׂאים ָ֩שׁ ְב ֶ֨ ָע
ַ
ב ָע
ְושׁ ְָ
ָבּשּׁוֹפָ ָֽרוֹת׃ ָ
וְֹךָו ָת ֵ֥קוֹעַ ַ
ְ
ְךָהלֶ֖
וֹל ָ
וֹןָה'ָ ָה ֶ֖
ָאחריָא ָ֣ר ָָ֔
ְו ַ ָֽהמאַ ֹ֗סּףָהלְך ַ ָֽ

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק [המתחיל בדף קפד עמוד ב] פירוש הסולם בלק ע' נא ,סימן קכח)

וַ ֶָֽ֡ה' זקיף טעמא לעילא (פזר) ,אמאי אלא בההוא שעתא כמה יאות ושפירו הות להאי כלה דאתכפיאת עד השתא בגלותא והשתא אזלת
בזקיפו דרישא באכלוסהא בחדוה ,מלמד על שמחת השכינה
םָיֹומם – קדמא ואזלא ,כעין כלל ,כולל כנאמר בזוהר  ...חסד דז"א  ...יום שכל הימים דהיינו כל הספירות של ז"א כלולות בו
ַ֜ ָ
יה
ל ְפנ ֶ֨ ֶ
בחסד ,יום של שאר הימים,
ראה קל וחומר
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שמות בשלח יד ,י:וּפַ ְר ֶ֖עהָה ְק ֶ֑ריבָ ָ
וָּבנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖לָאֶ ל-הָָֽ'׃ ָ
ָמ ָ֔אדָוַיּ ְצע ֵ֥ק ְ
ָֽיראוּ ְ
יהםָוַיּ ְ
םָוהנּ ֵ֥הָמ ְצ ַרָ֣ים׀ָנָ סָ֣עַ ָאַ חר ֹ֗ ֶ
יה ְ
ָ֩בנָֽי-י ְשׂ ָר ֶ֨אלָאֶ ת-עינ ָ֝ ֶ
וַיּ ְשׂאוּ ְ
(ש' בשלח יד,י) וַיּ ְשׂאָוּ ֩ – תרסא בתפקיד פריצת מחיצה מעולם החומר לעולם הרוחני( ,א) הלימוד [ש"ר בשלח כא,ה] ראו שרן של מצרים
יהם – ר"ת ב' י' א' ע' וכסדרן א'צילות ב'ריאה י'צירה ע'שיה  ,כעין הדרשה המכילה מגוון מקורות
פורח באויר; (ב) ְבנָֽי-י ְשׂ ָר ֶ֨אלָאֶ ת-עינ ָ֝ ֶ

[בעל הטורים דברים ט,ד] הביאני המלך חדריו (שה"ש א ד) .זהו שדרשו חז"ל (מכילתא בשלח טו ב) ראתה שפחה על הים מה שלא
ראה יחזקאל .וזהו במראות אלהים הביאני שכולם היו נביאים וזכו למראה אלהים[ .תולדות יצחק שמות יט,ט]  ...כיחזקאל שראה
מעשה מרכבה ושלשה עולמות מלאכים גלגלים ויסודות ,וחמיו הי"ו של ר' חנס הי"ו אמר שנאמר בספרים שכל אחד ראה לפי השגתו.
יהם – קדמא ואזלא כעין סדר וכללות המראות בעולם החומר ובעולם הרוחני שראו על הים
ְבנָֽי-י ְשׂ ָר ֶ֨אלָאֶ ת-עינ ָ֝ ֶ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יהם – פרטים בכללות הראיה ,וביניהם בקריאה עם פסק מ ְצ ַרָ֣ים׀ – מונח לגרמיה שרן של מצרים ,בקריאה
וְ הנּ ֵ֥הָמ ְצ ַרָ֣ים׀ָנסָ֣עַ ָאַ חר ֹ֗ ֶ
ללא פסק כולן כאיש אחד וברש"י בלב אחד כאיש אחד.
 31קדמא ואזלא ,פרט כלל ופרט
ֱֹלהיםָאח ָ֝ריםָעַ ל-פָּ ַנֹ֗י בטעם עליון
ך ֩ א ֶ֨
לָ
לאָ ָֽי ְהיֶהְָ -
נמשיך עם (שמ' יתרו כ,ג) ָ֣
ֱֹלהיםָאח ֶ֖ריםָעַ ל־פָּ נָ ָֽי :בטעם תחתון
ֵ֥הָלךֵ֛ ָא ֵ֥
ְ
א־י ְהיֶ
נמשיך עם (שמ' יתרו כ,ג) ל ָֽ
ך ֩ – מונח מקף תרסא ,טעם מונח מרבה כעין עוד טעם תרסא .ונראה שכאן כל טעם תרסא שייך
לאָ ָֽי ְהיֶהְ -ל ָ
פרט קדמאה( :שמ' יתרו כ,ג)ָ ָ֣
לכלל אחד משני כללים .כלל אחד עוסק בכל מצוות לא תעשה ,כלל שני עוסק בתת קבוצה והיא קבוצת מצוות לא תעשה בעבודה זרה.
לכל מצוות הלא תעשה טעם תרסא ששמו בנוסח אשכנז תלישא-קטנה מרמז לתלישת ידיעת האיסור היינו שכחה ובלשון התורה שבע"פ
העלם (ידיעה) .כמו כן ,לכל מ צוות הלא תעשה טעם תרסא עשוי לשמש בתפקיד אומדנה (כעין שיעור) האם העושה עבר על הלא תעשה
או לא עבר.
ֱֹלהיםָאח ָ֝רים – קדמא ואזלא ,מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר [זוהר ח"ב
כלל וטעם תרסא אחד .כלל( :שמ' יתרו כ,ג) א ֶ֨
יתרו צג,ב ,ו-תניא פ"כ] – דיבר שני כלל ושורש שס"ה מצוות לא תעשה .יש מחלוקת (כגון בין רמב"ם ובין רמב"ן) על מצוות לא תעשה
אחדות האם הן או אחרות כלולות במנין זה .טעם תלישא-קטנה מרמז להעלם ידיעת מצוות לא תעשה כלשהי .דבר זה למדנו קודם ללימוד
שכאן בדיבר הרביעי של קדושת שבת ומדימיון תבניות הטעמים הצענו ללמוד לדיבר השני .הסבר בכלל העוסק בע"ז .ע"פ [בבלי שבת
קה,ב] השלטת יצר הרע על פעולות האדם מובילה לע"ז וזה בסיס לכל העבירות.
כלל וטעם תרסא שני.

[מנחת חינוך ,מצוה כו] (כותרת המצוה) שלא נאמין אלוהות בלתי השם לבדו( .ציטוט המצוה) (א) שלא נאמין אלהים זולתי השם יתברך
ב
א
ֱֹלהיםָאח ָ֝ריםָעַ ל-פָּ ַנֹ֗י ופירושו לא תאמין אלוה אחר זולתי .
ך ֩ א ֶ֨
לאָ ָֽי ְהיֶהְ -ל ָ
לבדו שנאמר (שמ' יתרו כ,ג) ָ֣
נסביר את [מנחת חינוך מצוה כ"ו] ע"פ תבנית הכתוב[ .בשולי המנחה] כתב שהש"ס חיפש אזהרות על העבודות האסורות בעבודה
ֱֹלהיםָאח ָ֝רים והוא לאו
ך ֩ א ֶ֨
לאָ ָֽי ְהיֶהְ -ל ָ
זרה להזהיר עליהן בפני עצמן ,ובנוסף כל האזהרות נכללו בלאו אחד (שמ' יתרו כ,ג) ָ֣
שבכללות ובמצב כזה לומדים האזהרה אף מלאו שבכללות .ולפי עניות דעת טט הכתוב הזה הוא השורש לכתובים האחרים ,על-פיהם
ֱֹלהיםָאח ָ֝רים – קדמא ואזלא בתפקיד כלל.
מענישים .הלאו שבכללות מרומז בתבנית הטעמים של א ֶ֨
ך ֩ בתפקיד עקירת ידיעה (= שכחה = שוגג)
[רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א] הלכה בשגגת ע"ז המרומזת בטעם תרסא של ְל ָ
ֱֹלהיםָאח ָ֝רים ובו עַ ל-פָּ ַנֹ֗י – רביע מרמז לארבעה חילוקי שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן.
בלאו שבכללות של א ֶ֨
(טט :א) המשתחוה לע"ז (טט :אחת) וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת (טט :ארבע עבודות כלליות) חייב ארבע חטאות,

(טט :ב) וכן אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן למרקוליס (טט :עבודות זרות שונות כל אחת עם עבודה יחודית לה) בהעלם אחת ,חייב שתים,
וכן כל כיוצא בזה יהא חייב על כל עבודה ועבודה ,במה דברים אמורים בשהזיד בע"ז (טט :ידע שזאת ע"ז) ושגג בעבודות אלו (טט :שגג
= שכח שעבודות יחודיות אלו אסורות לעבודות הזרות האלה),
(טט :ג) 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 שתים,
(טט :ד) 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.

32

קדמא ואזלא ,כלל ופרט

ָ֣רָבּשָּׁ ַמָ֣יםָ׀ָמ ֶ֡ ַמּעַ לָוַָָֽאשֶׁ ר ָ֩בָּ ֶָ֨א ֶרץָמ ָ֝ ָתּחַ ת ָ
לָ׀ָוכָ לְ -תּמוּ ָנֶ֡הָא ֶשׁ ַ
ְ
אָתעשֶׂ הְ -לךָ֣ ָ(ְ -לךֵ֥ )ָָ ֶפ ֶָ֣ס
ל ַ ָָֽ
שמות יתרו כ,ד :טעם עליון ָ֣
רָבּ ַמָּ֣ים׀ָמ ַתּ ַָ֣חתָלָ ָֹ֗א ֶרץ׃
שָׁ֣ ַ
וַא ֶָ

[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) ואלהי
מס ֵָ֔כה לא תעשׂוּ לָכם ,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
דם ָ֒והכא נמי כל התמונות בלאו אחד (תמונות זה רק ב( -שמות יתרו כ,ד) לכן
לאָ ָתעָ ְב ֶ֑
שבכללות שכלל עבודות הרבה ב(-שמות יתרו כ,ה)ָ ְו ָ֣
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'
מש' כב,יט) זבח ָלאֱלהים ָיח ֳָרם בּלְתּי לה' לְבדוֹ :וכלהו שאר עבודות (פנים שעושה לע"ז) כללינהו (נכללות) הכא לאסור ב(-שמות יתרו כ,ד)ָ
דם ָ֒הוי (כ)לאו שבכללות (שחיובן בסקילה מתפרש ונדרש מכתובים אחרים) אבל ענין עשיית (שמות יתרו כ,ד) ֶפ ֶָ֣סלָ׀ָוְ כָ לְ -תּמוּ ָנֶ֡הָ
אָתעָ ְב ֶ֑
ל ָ
וְ ָ֣
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))
לָ׀ָוכָ לְ -תּמוּ ָנֶ֡ה – מונח מונח מונח פסק
ְ
ָפ ֶָ֣ס
אָתעשֶׂ הְ -לךָ֣ ֶ
ל ַ ָָֽ
בעיון הבא נשוה את תבנית הטעמים בטעם עליון של (שמות יתרו כ,ד) ָ֣
מָ֣יםָ׀ָמ ֶ֡ ַמּעַ ל –מונח מונח פסק פזר ,מלמד
ָ֣רָבּשָּׁ ַָ
פזר ,כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל-פה .וההמשך א ֶשׁ ַ
לעוד שלושה או ארבעה נושאים ,וההמשך (שמות יתרו כ,ד) וַָָֽאשֶׁ ר ָ֩ ָבּ ֶָ֨א ֶרץָמ ָ֝ ָתּ ַחת – קדמא ואזלא מרמז לכלל כלשהו

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ָ֣הָואַ ְר ַבָּ֣עָמ ָ֣אֹותָשָׁ ָנֶ֡הָ– מונח מונח מונח מונח מונח פזר (לימוד
להשוואה נתבונן בתבנית הטעמים של (מל"א ו,א) וַיְ הָ֣יָב ְשׁמֹונ ָ֣יםָשָׁ נָ ְ
יעית – קדמא ואזלא
ֶ֨הָה ְרב ַ֜
ָ
ָ֣אתָבּנָֽי־י ְשׂ ָראָ֣לָמ ֶ ָֽא ֶרץ־מ ְצ ַרים ָ֩– מונח מונח תרסא (לימוד לשיעורים אחדים) ַבּשָּׁ ָנ
ְ
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) וַָָֽאשֶׁ ר ָ֩ ָבּ ֶָ֨א ֶרץָמ ָ֝ ָתּ ַחת – 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.
הָלךֵָ֥ מלמד שכל
שׂ ְ
העושה ע"ז בעצמו לעצמו יש שני לאוים ללקות .אז זה שונה מהלימוד שהביאו [תורה שלמה קלג] (כ,ג) לאַ -תע ֶ֨ ֶ
העושה ע"ז לעצמו עובר משום שתים משום (כ,ג) לאַ -תע ֶ֨ ֶשׂהָומשום ְלךֵָ֥ [מכדרשב"י] (שני לאוים מ(-שמות יתרו כ,ד) ) אבל לראב"ד זה
לאו שבכללות.
נאמר ב[-ספרא קדושים פרשה א פרק א] (יב) (וי' קד' יט,ד) ואלהי מס ֵָ֔כה לא תעשׂוּ יכול יעשו להם אחרים ,תלמוד לומר לא  ...לָכם,
או לא  ...לָכם יכול הם יעשו לאחרים ,תלמוד לומר (טט :א) לא תעשׂוּ (טט :ב) לא ָ ...לכם ,מיכן אמרו העושה עבודה זרה לעצמו

עובר משום שתי אזהרות משום (טט :א) לא תעשׂוּ ומשום (טט :ב) לא  ...לָכם רבי יוסי אומר משום שלש משום (טט :א) לא תעשׂוּ
ך ֩( .שני לאוים מ(-וי' קד' יט,ד) ולר' יוסי לאו שלישי מ(-שמ' יתרו כ,ג))
לאָ ָֽי ְהיֶהְ -ל ָ
ומשום (טט :ב) לא  ...לָכם ומשום (שמ' יתרו כ,ג) ָ֣
שני הלאוים נדרשים כך :וי' קד' יט,ד) ואלהי מס ֵָ֔כה לא תעשׂוּ לָכם ( .טט :א) לא תעשׂוּ (טט :ב) לא  ...לָכם לשון רבים כולל גם יחיד
ה[-חזון יחזקאל ,הרב יחזקאל אברמסקי] [תוספתא מכות פ"ד,ה"ה] הביא כתוב נוסף (שמ' תשא לד,יז) אֱלהי מסכָ ה לא תעשׂה־לָּ ְך:

מתאים מאד ליחיד במקום ללמוד מרבים.
בע"ה מצאנו שני כתובים (שמ' תשא לד,יז) לא תעשׂה־לָּ ְך ו( -וי' קד' יט,ד) לא תעשׂוּ לָכם הנותנים שני לאוים שלוקים עליהם בעשיית ע"ז.
הָלךֵָ֥ שהוא לטענת הראב"ד לאו שבכללות שאין לוקים עליו.
שׂ ְ
וכך נענה על השגת הראב"ד על הרמב"ם שהביא (שמות יתרו כ,ד) לאַ -תע ֶ֨ ֶ
ההסבר לשלושה פסוקים שאחד מהם לאו שבכללות עומד מול דרשת התנא ר' יוסי על כתוב אחד בשני אופנים הנאמר ב[-ספרא קדושים
פרשה א עד פרק א] (יב) רבי יוסי אומר משום שלש (כתובים לוקה שלוש) משום (טט :א) (וי' קד' יט,ד) לא תעשׂוּ ומשום (טט :ב) (וי' קד'
ך ֩.
לאָ ָֽי ְהיֶהְ -ל ָ
יט,ד) לא  ...לָכם ומשום (שמ' יתרו כ,ג) ָ֣
 33קדמא ואזלא ,כלל ופרט
שמות יתרו כ,יד:

אָת ְח ֶ֖מדָבָּ֣יתָר ֶע ֶ֑ךָ ָ
ל ַ
ֵ֥
ֵ֥רָלר ֶ ָֽעך׃ָ ָ
וָֹו ֶ֖כלָא ֶשׁ ְ
שׁוֹרוָֹוַחמ ָ֔ר ְ
ךָועַ ְבדּוָֹוַא ָמתוֹ ְָו ָ֣
ת ְח ֵ֞מדָאָ֣שֶׁ תָר ֹ֗ ֶע ְ
סָלאַָ -
ָ ָֽ
אָת ְח ֶ֖מדָאָ֣שֶׁ תָר ֶע ֶ֑ךָ ָ
ל ַ
דברים ואתחנן ה,יחְ :ו ֵ֥
ֵ֥רָלר ֶעָֽך׃
וָֹו ֶ֖כלָא ֶשׁ ְ
ָשׁוֹרוָֹוַחמ ָ֔ר ְ
ָ֣
הוָּועַ ְבדּוָֹוַא ָמתוֹ
סָו ֶ֨לאָת ְתאַ ֶוּ ָ֝הָבָּ֣יתָר ֹ֗ ֶעךָשָׂ ָ֝ד ְ
ָ ְ

הדיבר העשירי בעשרת הדברות ,לא תחמד וגו' ,כל הקרא מרמז על לימוד בכעין כלל ופרט וכלל בשני אופנים.
זוהר ח"ב הוא ע"פ הכתוב בדברים ואתחנן :

אָת ְח ֶ֖מדָלא פסיק טעמא כלל ,ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא ,ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי
ל ַ
ֵ֥
עבדת פרט ,בית רעך שדהו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא,

ונסביר בשלבים:

אָת ְח ֶ֖מדָלא פסיק טעמא כלל( ,לא מוטעם בטפחא להפסיק בין לא למלת תחמוד שאחריה) ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא
ל ַ
ֵ֥
אסיר כיון דלא פסקא (ואם תאמר שגם חימוד התורה אסור כי לא מוטעם בטעם מפסיק כגון טפחא) ,ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל
(בא וראה כל מעשים הקשורים לתורה כתובים בלשון כלל) ובהאי עבדת פרט,

בנושא החימוד והתאוה כתבה בפרטים ובסיום ריבתה לכל הדברים שבעולם שאינם קשורים לתורה.
הסבר ע"פ תבנית הטעמים:
ְו ֶ֨לאָת ְתאַ ֶוּ ָ֝ה – קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל והפרטים אחריו
ָשׁוֹרוָֹוַחמ ָ֔רוָֹ ָ
ָ֣
הוָּועַ ְבדּוָֹוגו' וכן המשך הפסוק וַא ָמתוֹ
ובהאי עבדת פרט ,בָּ֣יתָר ֹ֗ ֶעךָשָׂ ָ֝ד ְ
ֵ֥רָלר ֶ ָֽעך׃ ובלשון הזוהר בכל מילי דעלמא,
וחזר וכלל ְו ֶ֖כלָא ֶשׁ ְ
הלימוד הנדרש מהפרטים :הפרט הראשון בָּ֣יתָר ֹ֗ ֶעךָ -מונח רביע – לפחות ארבעה תנאים לפרטים.
תנאי הפרטים ע"פ מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ :כל דבר שאסור לך כמו שאשת רעך אסורה ,שחייבין עליו מיתת בי"ד
כמו על אשת איש ,דברים הנקנין בכסף ובשטר ובחזקה כמו בית ושדה ,דברים שהם כקרקע כמו עבדו ואמתו ,דבר ששמירתו עליך
כמו שורו וחמורו ,וחזר וכלל כגון מקלו מנעלו ופונדתו ,דברים שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך חסירן,
ומותר להתאוות ליטול בתו לאשה ,להתאוות להידמות לחבירו במראה

הוָּועַ ְבדּוָֹוַא ָמתוָֹ -אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא מענינו לדון כעינינו יצא להקל ולא להחמיר ,הלכה אסור
הפרט השניָשָׂ ָ֝ד ְ
להתאוות \ לחמוד דבר מסוים השייך לרעך ,הוציא מכך שמותר להתאות להשתדכות עמו ,להידמות לו במראה ,בתורה ,ולתורה בכלל.
ֵ֥רָלר ֶעָֽך  -טפחא מרכא סלוק  -חזר וכלל לומר שלא יחמד כל השייך לרעך דווקא ,ובזה מיעט דברים כמו תורה וחתן
ְ ...ו ֶ֖כלָא ֶשׁ ְ
וכד'
לימוד מוסר שעבירה מתחילה במחשבה ,גסות רוח בחמדת השייך לאחר ועלולה להביא עד למינות וע''ז הדיבר הראשון והשני
אופן לימוד שני בכלל ופרט וכלל ב -פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק כ למד כלל ופרט וכלל באופן הבא:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

שׁוֹרוָֹוַחמרָָ֔וָֹפרט ,אין בכלל אלא מה שבפרט ,ת"ל]
אָת ְח ֶ֖מדָבָּ֣יתָר ֶע ֶ֑ך .כללְ ,ועַ ְבדּוָֹוַא ָמתוֹ ְָו ָ֣
ל ַ
יד) לא תחמוד בית רעךֵ֥ [ ... .
ֵ֥רָלר ֶ ָֽעך׃ ,חזר וכלל לרבות כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שהוא קונה ומקנה ,אף כל שהוא קונה ומקנה ,ואם
ְו ֶ֖כלָא ֶשׁ ְ
תאמר מה הפרט מפורש מטלטלין ,אף כל מטלטלין ,ת"ל במשנה תורה שדהו (שם) ,ריבה אפי' שאינן מטלטלין :תנאי הפרטים
דבר שהוא קונה ומקנה ,מטלטלין ,ושאינן מטלטלין.

סָלאַ -ת ְח ֵ֞מדָאָ֣שֶׁ תָר ֹ֗ ֶעך – מונח רביע – ,לפחות ארבעה תנאים לפרטים ,והם כנראה כמו
ָֽ
גם ב -שמות יתרו כ,יד נמצא בסיפא הפסוק
בדברים אלא שבלקח טוב נדרש רק שלושה תנאי פרטים.
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ָ֣יתָהאֶ֑ישָָׁ ָ
ָ
רָוגנַּ ֶ֖בָמבּ
ףָאוֹ-כליםָל ְשׁ ָ֔מ ְ
הוָּכּ ֶס ָֽ
ֶ
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝ע
שמות משפטים כב,וָֽ :כּי-יתּן ֶ֨
ֵ֥םָשׁנָ ַָֽ֛ים׃ָָ
ֵ֥אָהגַּנָּ ֶ֖בָיְ שַׁ לּ ְ
אם-י ָמּצ ַ
ֵ֛הָוכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר ָ
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שׂ ְ
שמות משפטים כב,טָֽ :כּי-יתּן ֶ֨
ָוּמֵ֛תָאוֹ-נ ְשׁ ַבֵּ֥רָאוֹ-נ ְשׁ ָבֶּ֖הָאֵ֥יןָר ֶ ָֽאה׃ ָ
ףָאוֹ-כליםָ-
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּ -כללֶ ,כּסֶ ָֽ
[בבלי בבא קמא סג,א] מכדי כתיב מעיקרא כלל ופרט וכלל ,דכתיב( :שמ' מש' כב,ו) ָֽכּי-יתּן ֶ֨
פרט ,ל ְשׁ ָ֔מר  -הדר וכלל,

הלימוד בכלל ופרט וכלל ב(-שמ' מש' כב,ו) נמצא גם ב[-בבלי בבא מציעא נז,ב]

אין בהן תשלומי כפל (וכו') .מנהני מילי?  -דתנו רבנן+ :שמות כ"ב +על כל דבר פשע  -כלל .על שור על חמור על שה על שלמה -
פרט ,על כל אבדה אשר יאמר  -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון
 אף כל דבר המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פישמטלטלין  -אין גופן ממון .הקדשות ,אמר קרא (שמ' מש' כב,ו) רעהו  -רעהו ולא הקדש .ולא תשלומי ארבעה וחמשה (וכו') .מאי
טעמא? תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ,ולא תשלומי שלשה וארבעה .שומר חנם אינו נשבע (וכו') .מנהני מילי?  -דתנו רבנן- :
+שמות כ"ב +כי יתן איש אל רעהו  -כלל ,כסף או כלים  -פרט( ,וגנב מבית האיש) +מסורת הש"ס[ :לשמור] - +חזר וכלל ,כלל
ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט :מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון .יצאו
קרקעות שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון .הקדשות ,אמר קרא
רעהו  -רעהו ולא של הקדש .נושא שכר אינו משלם (וכו') .מנהני מילי? –
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּ -כלל - ,ח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛הָ -פרטְ ,וכָ לְ -בּה ָ ֶ֖מהָל ְשׁ ֶ֑מר  -חזר וכלל .כלל ופרט
דתנו רבנן( :שמ' מש' כב,ט) ָֽכּי-יתּן ֶ֨
וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -דבר המטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר המטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות
שאינן מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ,יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון .הקדשות ,אמר קרא רעהו -
רעהו ולא של הקדש.
בבלי נזיר לה,א

ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛הָ -פרטְ ,וכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָ -כלל,
אמר רבי אבהו ,נפקא ליה מהאי קרא( :שמ' מש' כב,ט) ָֽכּי-יתּן ֶ֨
ל ְשׁ ֶ֑מר  -חזר ופרט ,פרט וכלל ופרט אי דן אלא כעין הפרט.
טט – א' לפי תבנית הטעמים "איש אל-רעהו" – קדמא ואזלא ,מרמז או שהוא הכלל או שיש בסביבתו לימוד בכלל ופרט.
ב' "וכל-בהמה" – טפחא ללא הגבלת מרכא ,מתפשטת השפעתה אל הפרטים שלפניה .לכן עשויה לשמש ככלל ,בד"כ כלל בתראה.
כאן זה מתאים כי הכלל הראשון לפי ר' אבהו לא נמצא.

טט – הרב שטיינזלץ מביא לד"ה "רבא אמר נפקא" גירסה נוספת  ....אמר ליה רבא מי מצית אמרת הכא פרט וכלל ופרט ,האי כלל
ופרט וכלל הוא .כי יתן איש אל רעהו כלל חמור או שור או שה פרט וכל בהמה לשמור חזר וכלל.אלא אמר רבא נפקא...

טט – גירסא זאת היא ממש בתבנית הטעמים המאובחנת בעיונים אלה.
ָ֩אישָׁאֶ ל-ר ָ֝עהוָּ -תלישא-קטנה קדמא ואזלא ,כעין כלל
ָֽכּי-יתּן ֶ֨
ָח ֶ֨מוֹרָאוֹ-שֵׁ֥ וֹרָאוֶֹ -שֵׂ֛הָ– קדמא מרכא תביר ,פרטים
ָ ְוכָ לְ -בּה ָמֶ֖הָל ְשׁ ֶ֑מר – טפחא אתנח ,חזר וכלל .כמו כן "וכל-בהמה" – טפחא יתור לרבות,והיינו יכולים להרבות כל בהמה ואפילו
דובים ואריות ,בא "לשמר" – אתנח ,רבוי .רבוי אחר רבוי למעט ,הריהו מרבה כל בעל חיים הניתן לשמור ,וממעט חיות שאינן בנות
תרבות.
טט – גם בשיטה של פרט וכלל ופרט ,הכלל "וכל-בהמה" – טפחא מרבה כל החיות ,הפרט – "לשמר" גורם שאין אתה דן לרבות
דברים על האמור במורש בכתוב אלא רק אלו שהן מעין הפרט ,מה הפרט חיות בנותתרבות הניתנות לשמירה אף מה שנרבה ע"י הכלל
באמצע דברים הניתנים לשמירה.
ועוד מפרשים שאין שבועת השומרים אלא במיטלטלים (הניתנים לשמירה) ולא בקרקעות (שכנראה נחשבים שלא ניתנים לשמירה)
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ֹוָואַ ָמֵּ֥הָוָחֶ֖ציָק ָמ ָֽתֹוָ :
ָר ְח ָ֔בּ ְ
ֹוָואַ ָמּהָוָחצי ָ
ָחציָאָ ְר ֹ֗כּ ְ
שמות תרומה כה,יְ :ועָ שֵׂ֥ וָּא ֶ֖רֹוןָעצָ֣יָשׁטֶּ֑יםָָָָָָָ אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַ֜
ֹוָואַ ָמֵּ֥הָוָחֶ֖ציָק ָמ ָֽתֹו:
ָר ְח ָ֔בּ ְ
ֹוָואַ ָמּהָוָחצי ָָ
ָחציָאָ ְר ֹ֗כּ ְ
(שמ' תר' כה,י)  ...אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַ֜
ָר ְח ָ֔בֹּוָ–
ֹוָואַ ָמּהָוָחצי ָ
ָחצי – קדמא ואזלא ,בתפקיד כעין כלל (לא מהמידות כלל ופרט) ,תבנית הטעמים אָ ְר ֹ֗כּ ְ
(שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַ֜
ָר ְח ָ֔בֹּוָ– מהפך פשטא זקף-קטן
רביע  ...זקף-קטן בין תפקידיה כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש .תבנית הטעמים ְואַ ָמּהָוָחצי ָ

מרמזת לשני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב .אפשר שכאן הכוונה לתחומים שונים של לימודים שחלקם אינם קשורים
לארון .אפשר כי טעםָאָ ְר ֹ֗כֹּו – רביע מרמז לכעין ארבעה כללים  -לימודים בנושאים שונים ממידות הארון ואינם כפשט הפסוק .להלן
מצאנו לימוד בדרך המוסר כלל להתנהגות תלמיד חכם ,ועוד ארבעה לימודים הלכתיים.
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ֹוָואַ ָמֵּ֥הָוָחֶ֖ציָק ָמ ָֽתֹו :כל מידותיו היו שבורות בחצאי
ָר ְח ָ֔בּ ְ
ֹוָואַ ָמּהָוָחצי ָ
ָחציָאָ ְר ֹ֗כּ ְ
בדרך מוסר [בעל הטורים] (שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַ֜
אמות ,ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו (עירובין נד א):
ֱלהים
בדרך הלכה (טט :הלכה (א)) [בבלי סנהדרין כט,א] אמר חזקיה :מניין שכל המוסיף גורע – (טט :מקור (א)) שנאמר (בר' ג,ג) ָאמר א ִ֗
לָ֤ א תאכְלוּ מ ֵ֔מּנּוּ וְלא תגְּעוּ בּוֹ .רב משרשיא אמר( :טט :מקור (ב)) מהכא (שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַָ֜חציָאָ ְר ֹ֗כֹּו (ע"פ [תו"ש קג] טול אות
אל"ף מתחילת מלת אמתים ותקבל מילת מתים (בקריאה מאתים) הוי שתי מאות אמה ,ומלת אמה נלמדת מההמשך ְואַ ָמּה ומאות ו"ו של
שׁתּי־עשְׂרה י ְריעת.
ו ַָ֜חצי לומדים שהאורך  2.5אמה ולא שאמתיים הוא חצי אורך הארון) רב אשי אמר (טט :מקור (ג))( :שמ' תר' כו,ז) ע ְ
בדרך הלכה (טט :הלכה (ב)) [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] (שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַָ֜חציָאָ ְר ֹ֗כֹּו ,מיכן אמרו אין עושין ספר תורה לא
ארכו (טט :גובה) יותר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו :שאלו את רבי שיעור ספר תורה בכמה ,אמר להם בגויל ששה טפחים ,בקלף
איני יודע וכו' .וכל ספר שהיקפו ששה טפחים ,בידוע שעוביו (טט :קוטר) מקום הנחתו שני טפחים ,שכל שיש בהיקפו שלשה טפחים,
יש בו רוחב (טט :קוטר) טפח ,למדנו שספר תורה שעשה משה רבינו כך דינו (ראה להלן) :ה[-לקט טוב] הנ"ל נמצא ב[-בבלי בבא
ָר ְח ָ֔בֹּוָוְ אַ ָמֵּ֥הָוָחֶ֖ציָ
ֹוָואַ ָמּהָוָחצי ָ
ָחציָאָ ְר ֹ֗כּ ְ
בתרא יד,א] שהמשכה כלהלן  ...מיתיבי :ארון שעשה משה( ,שמ' תר' כה,י)  ...אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַ֜
קמָ ָֽתֹו :באמה בת ששה טפחים; והלוחות ,ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה ,מונחות כנגד ארכו של ארון; כמה לוחות אוכלות
בארון? שנים עשר טפחים ,נשתיירו שם שלשה טפחים ,צא מהן טפח ,חציו לכותל זה וחציו לכותל זה  -נשתיירו שם שני טפחים
שבהן ספר תורה מונח ,בהנחה שספר התורה בארון אורכו היה ששה טפחים כאורך הלוחות ,אז לפי הכלל שכל שיש בהיקפו שלשה
טפחים ,יש בו רוחב (טט :קוטר) טפח ,ספר תורה של משה אורכו  6טפח וכך היקפו ,לכן רוחבו (קוטרו)  2טפח ,הנכנס לרוח שבארון).
[רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ט,ה"א] אין עושין ספר תורה לא ארכו יותר על היקפו ולא * היקפו יתר על ארכו ,וכמה הוא
אורכו בגויל ששה טפחים שהם ארבע ועשרים אצבעות ברוחב הגודל של יד ,ובקלף או פחות או יותר והוא שיהא ארכו כהיקפו ,וכן
אם עשה בגויל פחות מששה טפחים ומיעט את הכתב או יתר על ששה והרחיב בכתב עד שיהיה ארכו כהיקפו הרי זה כמצוה
(לכתחילה ,כי קשה להגיע לדיוק כזה ראה [כסף משנה שם] ע"פ [בבא בתרא יו]) וב[-ביאור חדש מספיק] עד כמדת ארכו.
[הגהות מיימוניות הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ט,ה"א] * [לשון הטור וכתב א"א ז"ל והעמוד שעושין לה בסופה הוא בכלל
זה ואם אין שיעור לעובי העמוד אם כן בקל יכול לכוין שיהא בהיקפו ו' כי יעשה עובי העמוד כפי הצורך] (טט :ראה [בבא בתרא יו]):
בדרך הלכה (טט :הלכה (ג)) [ברית שלום] (במ' נשא) אל תתמה על החפץ ,דעבודת בני קהת היה שנשאו את הארון והשלחן ,ומפורש
ֶ֖ציָק ָמ ָֽתֹו :ואם כן מדתו יותר משיעור ארבעים סאה ,ומציל
ֹוָואַ ָמֵּ֥הָוָח ָ
ָר ְח ָ֔בּ ְ
ֹוָואַ ָמּהָוָחצי ָ
ָחציָאָ ְר ֹ֗כּ ְ
בכתוב (שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַ֜
הוא את עצמו ,כמו שהקדמנו לעיל דכל כלי שהוא מחזיק ארבעים סאה אינה נקראת כלי ,ומצלת עצמה מן הטומאה ,ושיעור ארבעים
סאה ,הוא שיעור שאמרו חז"ל (עירובין ד ,ב) גבי מקוה ,שהוא אמה על אמה ברום שלש אמות ,נמצא הארון מדתו היה הרבה יותר
משעור ארבעים סאה ,לכך היו נושאים אותו בכתף ,דאין כאן בית מיחוש מפני הטומאה .וכן השולחן היה מכוון מדתו ממש
ארבעים סאה,
בדרך הלכה לשעתה ולעתיד לבוא? (טט :הלכה (ד)) אמה בת ששה טפחים לבנין ולכלים או אמה בת חמשה טפחים לכלים.

[בבלי בבא בתרא יד,א] מיתיבי :ארון שעשה משה ,אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו ,באמה בת ששה טפחים;
 ...דברי רבי מאיר .ר' יהודה אומר :באמה בת חמשה טפחים (זאת אמה למדידות כלים); הרב שי"ח קניבסקי [ברייתא דמלאכת המשכן
פ"ד ,ע' כה] :אמה בת ששה טפחים :יש דעה ש זאת אמה למדידות בנין ,ויש דעה שזאת אמה גם למדידות כלים .מזה דיון מה היה המרחק בין העמודים
שעליהם נתלתה הפרוכת שהפרידה בין הקדש לקדש הקדשים ,כדי שהארון על בדיו יכנס בין שני העמודים האמצעיים מתוך ארבעה העמודים.

[בבלי מנחות צח,ב] ומנלן דבדיו לפותיא דארון הוו יתבי? דילמא לארכו דארון הוו יתבי! אמר ר' יהודה :תרי גברי באמתא ופלגא
לא מסתגי להו[ .רש"י מנחות צח,ב] תרי גברי באמתא ופלגא  -אי הוו בדים לאורכו לא היה בין בד לבד אלא אמה ומחצה.
[רבינו גרשום מנחות צח,ב] ומנא לן דד' גברי דרו .דלא מסתגי להו אימא חד גברא מצד זה ושני בדיו א' על כתף ימין ואחד על כתף
שמאל וכן לצד אחר (לא יכול אדם אחד לשאת שני בדים על שתי כתפיו) :טט :למאן דאמר שהלוים הלכו בין בדי הארון ,לכל לוי היה

אמה והיה רוח קטן בין הלוים .אם רוחב אדם אמה של ו' טפח ,והארון היה  2.5אמה של חמש טפח אז ברוח של ( 2.5 * 5אמה) היה 12.5
טפח בין הבדים הלוים היו קרובים מאד( .במ' נשא ז,ט) וְלבְני ק ְָהת לא נ ָָתן כּי־עב ָ֤דת הקדשׁ על ֵ֔הם בּכָּתף י ָשאוּ( :במ' בהע' י,כא) ְונָסְעוּ ה ְקה ֵָ֔תים
נשְׂאי המּק ְָדשׁ וְהקימוּ את־המּשְׁכָּ ן עד־בּ ָאם :ס
[שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ח,א] (שמ' וארא ז,א) ויָּ֤אמר ה' אל־מ ֵ֔שׁה ְראה נְתתּיך אֱלהים לְפ ְרעה .הדא הוא דכתיב( :תה' כד,ז)
שׂ ְָ֤אוּ ְשׁעָרים׀ ָראשׁ ִ֗יכם ְֽ֭ וְ הנָּשְׂאוּ פתְ חי עוֹלָ ם ְוי ִָ֗בוֹא מלְך הכָּבוֹד :שלמה אמר הפסוק הזה ,בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים .עשה
ארון של עשר אמות והכניס את הראשון לתוכו ונשא אותו( .ויש דרשות שלא עשה ארון עשר אמה אבל השערים דבקו ולא נתנו מעבר
כי היה נשמע מדברי שלמה שנתגאה בבנית בית המקדשׂ) (טט :ועוד דרשה כיצד הכניסו ארון עשר אמה בפתח עשר אמה) כיון שהגיע
לפתח בית המקדש היה הפתח של עשר אמות והארון של עשר אמות ואין עשר אמות יכולין ליכנס לתוך עשר ,ועוד שהיו טעונין בו

(צריך מקום לכהנים נושאי הארון).
[שמות רבה מהדורת וגשל,ע' קח ידי משה] עשה ארון של עשר אמות ... .שלמה הניח הלוחות ושברי לוחות בארון אחד מופרדים זה
מזה כי אם היה מניח השברים זה לצד זה היו האותיות מצטרפות היו שמות השם מצטרפים ולא היה שליטה למלאך המות .ארון של משה

(שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַָ֜חצי אָ ְר ֹ֗כֹּו צריך היה שלמה לעשות ארון במדת עשרה אמות ד' פעמים כמדת ארון של משה.

ע"פ המדרש כאן משמע הכתוב (שמ' תר' כה,י) אַ ָמּ ֶ֨ ַתיםָו ַָ֜חצי ע"פ טעם רביע של אָ ְר ֹ֗כֹּו הוא להכפיל (  2.5אמה ב )4-העולה עשר
אמות והיא מידת הארון שעשה שלמה בבית ראשון ואפשר שכך יהיה לבית שלישי שיבנה במהרה בימינו אמן.
מהדרשה כיצד הכניסו ארון עשר אמה בפתח עשר אמה ,משמע שאמת הכלי (כאן ארון) ואמת הבנין שוות והן של ששה טפחים.
זה בהנחה שהחליקו את הארון של עשר אמה בפתח של עשר אמה בלי שידי הטוענין יהיו בצדדיו .אבל אם ידי הטוענין היו בצדדיו
מוכרח להיות שאמות הארון היו של חמשה טפחים.
 37קדמא ואזלא ,כלל ופרט וכלל
שמות תרומה כה,כ:

יהֶ֖םָאָ֣ישָׁאֶ ל-אָ חֶ֑יוָ ָ
תָוּפנ ֶ
ְ
יהםָעַ לַ -הכַּ ָ֔פּ ֶר
יםָבּכַ נְ פ ֶ
ְ
םָל ֹ֗ ַמ ְעלָ הָסככ
ָפי ְ
יָכנ ָ֝ ַ
ָ֣וָּה ְכּרבים ָ֩פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
וְ הָ י ַ
ֵ֥יָה ְכּר ָֽבים׃ ָ
ֶ֖וָּפּנ ַ
ֶֶ֨אלַ -הכַּ ָ֔פּ ֶרתָי ְהי ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יהםָעַ לַ -הכַּ ָ֔פּ ֶרת דא כפורתא דעינא (זו כפורת העין שהוא
יםָבּכַ נְ פ ֶ
ְ
םָל ֹ֗ ַמ ְעלָ הָסככ
ָפי ְ
יָכנ ָ֝ ַ
ָ֣וָּה ְכּרבים ָ֩פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
צט) ( ...שמ' תר' כה,כ) וְ ָהי ַ
כנגד (מידת) היסוד שהוא שביעי לבינה ,לכן כולל שבעה גלדי (קרומי) העין) .תלת גוונין דעינא (לעין שלושה צבעים) אינון (שהם :לבן סוד השם)
אהי"ה (שבכתר ,ירוק סוד השם) יהו"ה (שבתפארת ,תכלת סוד השם) אדנ"י (שבמלכות והם סוד) כלל ופרט וכלל ואינון (וג' שמות אלו הם כנגד)
(א) יחודא (טט – ע"פ מעלות הסולם ,אפשר בתפילה או מצווה שאומרים לשם יחוד ( )...ב) ברכה (טט – אפשר בתפילה שהיא במקום עבודת קרבנות
או מצווה שאומרים ברוך אתה) (ג) קדושה (בתפילה אדנ"י שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך) (אוצר גי' הרי"ר פאלוך זצ"ל ר"ת יב"ק) וסימן (תהלים כ,י)
קָ'ראנוּ (להורות מי שיגרום למעלה יחוד ברכה קדושה ,יענו אותו מן השמים (טט – שיקבלו תפילתו ,ע"פ "דרשות תהלים" אימתי (תה'
י'עננוּ בְ'יוֹםְ -
קמה,יח) קָרוֹב ה' ְלכָל-ק ְר ָאיו ומקבל תפילתם? ל ְָ֤כל אשׁר יק ְָר ֻאהוּ באֱמת׃ – שנזהרים במדת האמת וגו' .הובא (שמ' בשלח יג,כ) ויּחנוּ בְאתֵָ֔ ם –
אותיות אמ"ת)) דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן יב"ק( .ועתה מפרשים כי) אהי"ה (סוד) כתר (שכולל כל הספירות שתחתיו והוא)
עלאה ( עליון מכולם והוא שורש גוון הלבן שבעין שהוא כותר ומקיף כל גווני העין) ,יהו"ה (הוא סוד) עמודא דאמצעיתא (תפארת שבעמוד האמצעי
שהוא (המידה) האמצע בין הספירות דהיינו שאוחז מן הכתר עד המלכות שהוא שורש גוון ירוק שבעין ,כגוון האמצעי שבעין) ,אדנ"י (הוא סוד)שכינתא
תתאה (השכינה התחתונה שהיא שורש גוון תכלת של העין וכוללת כל ספירות האצילות)( ... .רמ"ק ,הגר"א ,כ"מ))
םָל ֹ֗ ַמ ְעלָ ה מלמד על כלל פרט וכלל? (לפי ההסבר על תיקון ע' זה לא המידה מי"ג מידות
ָפי ְ
יָכנ ָ֝ ַ
ָ֣וָּה ְכּרבים ָ֩פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
כיצד (שמ' תר' כה,כ) ְו ָהי ַ

בעלת ההגדרה הזאת ,אלא אם נאמר כי הכלל בתראה המשפיע לבי"ע ,וע"י היחוד ,הברכה והקדושה שישראל עושים מלמטה וזה ממשיך
ברכה לעליונים).
יָכנ ָ֝ ַָפים – קדמא ואזלא ,מלמד בכעין כלל ופרט וכלל על סדר היכללות והשתלשלות מסוים.
פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
ְל ֹ֗ ַמ ְעלָ ה – רביע ,רמז לשמות ה' בעלי ארבע אותיות ,רמז לארבע כנפיים בסה"כ לשני כרובים ,וב-תקוני הזוהר תיקון ע' (סעיף צח)
לפי החלוקה של מעלות הסולם) נאמר כנפי העין ושני כרובי העין הם כנגד ארבע כנפיים לכל חיה ,ובאלו ארבעה גווני העין מאירות ארבע
אותיות הוי"ה ,ובארבע כנפי העין מאיר שם אדנ"י ,זה הוא (קהלת ה,ז) כּי גָבּה מ ָ֤על גָּבּה שׁ ֵ֔מר וּגְבהים עליהם׃ אלין אינון יהו"ה אהי"ה
אבא ואימא.
מתוק מדבש "יחוד" הוא בקו אמצעי הנמשך מן הכתר ,שעל ידו מתיחדים הספירות
"ברכה" נמשך מן החכמה שבקו ימין לז"א " ,קדושה" נמשכת מן הבינה שבקו שמאל למלכות
םָל ֹ֗ ַמ ְעלָ ה מלמד על כלל פרט וכלל? (לפי ההסבר על תיקון ע' זה לא המידה מי"ג מידות
ָפי ְ
יָכנ ָ֝ ַ
ָ֣וָּה ְכּרבים ָ֩פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
כיצד (שמ' תר' כה,כ) ְו ָהי ַ
בעלת ההגדרה הזאת ,אלא אם נאמר כי הכלל בתראה המשפיע לבי"ע ,וע"י היחוד ,הברכה והקדושה שישראל עושים מלמטה וזה ממשיך
חיות לעליונים).
יָכנ ָ֝ ַָפים – קדמא ואזלא ,מלמד בכעין כלל ופרט וכלל על סדר היכללות והשתלשלות מסוים.
פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
 38קדמא ואזלא ,קדימות
שמות תרומה כה,כב:

ָ֣יָלך֘ ָשָׁ ם ָ֒ ָ
וְ נוֹעַ ְדתּ ְ
ָ֣יָה ְכּר ָ֔ביםָא ֶשֶׁ֖רָעַ ל-א ָ֣רוֹןָהָ עדֶ֑תָ ָ
ָשׁנ ַ
ָ֣לָהכַּ ֹ֗פּ ֶרתָמבּין ְ
וְ ד ַבּ ְר ֶ֨תּיָא ְתּ ָ֝ךָמ ַע ַ
ֵ֛הָאוֹתךֶ֖ ָאֶ לְ -בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָפ ָ
ְ
אָ֣תָכָּ ל-א ֶשֹׁ֧רָאצַ וֶּ

במדבר רבה (וילנא) פרשה יד

ת"ל ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו מגיד הכתוב שהיה נכנס משה ועומד באהל וקול יורד מן השמים כמין סילון של אש לבין
שני הכרובים והוא שומע את הקול מדבר אליו מבפנים,
שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן סב

והשם יתעלה הוא אמר למשה על הסדר ההוא והקדים עשיית הארון וכליו לכל ,כי הנכבד שבכל המעשה ההוא היה הארון מפני
ָ֣יָלך֘ ָשָׁ ם ָ֒ ודברתי
לוחות העדות והתורה הנתונה בו ,וגם הכפורת והכרובים שעליו ששם כבוד השכינה שורה כמו שאמר ְונוֹעַ ְדתּ ְ
אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים ,והוא היה העיקר ,וכל שאר הענינים היו טפלים ,לכך היה צריך להקדימו בצווי הראשון ,ועל
אותו הסדר ששמעו משה רבינו הוא שסדרו לבצלאל,

ודברתי אתך  -קדמא ואזלא – סדר קדימות ,ארון העדות והכפורת והכרובים הוא היה העיקר לשמיעת הדיבור וכל שאר הענינים טפלים
לו
מעל הכפרת  -מונח רביע
מבין שני הכרבים  -פשטא מונח זקף-קטן
אשר על-ארון העדת  -טפחא מונח אתנח ,רבוי אחר רבוי המצמצם אל ארון העדות שבקה"ק.
 טט  -תבנית הרישא זרקא סגול המלמדת על הקביעות ותבנית התיכונה כלל ופרט המלמדת על מקום הישמע דבור ה' ,יוצרות ביחד
ֵ֛הָאוֹתךֶ֖ ָאֶ לְ -בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל :מונח דרגא תביר טפחא מרכא סלוק
ְ
כעין בנין אב לענין הכתוב בסיפא אָ֣תָכָּ ל-א ֶשֹׁ֧רָאצַ וֶּ
 מונח מרמז לכעין שתי סדרות של דרגא תביר טפחא
 אפשר כי סדרה אחת של דרגא תביר טפחא מרמז לקבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל תוכן אל-בני ישראל  -מרכא סלוק ,אלו
הצווים אל-בני ישראל,
 אלא שידוע שחלק מדברי ה' נועד למשה בלבד ולא העבר ממנו אל-בני ישראל – לכן אפשר כי הסדרה השניה דרגא תביר טפחא
מרמזת לדברי ה' שנועדו למשה רבינו בלבד.
 מונח דרגא תביר טפחא ירמז אל וקול יורד מן השמים כמין סילון של אש לבין שני הכרובים ומצמצם מאד כדי שמשה רבינו יהיה



שומע את הקול מדבר אליו מבפנים
מונח דרגא תביר טפחא ירמוז אל פעמיים סדר הצווי למשה ועל אותו הסדר ששמעו משה רבינו הוא שסדרו לבצלאל,

ראה זרקא סגול ,דרגא תביר טפחא
39

קדמא ואזלא ,מלמד וכעין בנין אב

ֵ֥רבָעַ דֶ֖ -בּ ֶקרָל ְפנ ָ֣יָהֶָ֑'ָ ָ
ןָוּבנָ ֵ֛יוָמ ֶע ֶָ
ָ
שמות תצוה כז,כאְ :בּ ָ֣א ֶהלָמוֹעד ָ֩מ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ תָא ֶשָׁ֣רָעַ לָ -הע ֹ֗דתָיַערְך ָ֩א ֶ֨תוָֹאַ ה ֹ֧ר
ֶ֖תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָס ָ
ָל ָ֣דר ָ֔ ָתםָמא ְ
ָ ח ַקּתָעוֹלָ ם ְ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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מ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ ת – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד שמחוץ לפרכת א ֶשָׁ֣רָעַ לָ -הע ֹ֗דת – מונח רביע ,היו לפחות ארבע או חמש עדויות
ששכינה שורה בישראל.
(שמ' תצ' כז,כא)ָמ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ ת ק דמא ואזלא ,כעין מלמד ,ובצירוף תרסא שלפניו עשוי להיות כעין בנין אב ,וכן ב(-וי' אמר כד,ג) מחוּ ֩ץ
ְלפָרכת הָעדֻ ת – תרסא קדמא ואזלא ,בשני הכתובים המנורה היא המלמדת שיעורי מיקום.
 40קדמא ואזלא
שמות תצוה כט,ט:

תָעוֹל ֶ֑םָ ָ
ָ
ֶ֖הָלח ַ ָ֣קּ
ְ
ֵ֛םָכּהנָּ
תהָלָ ֶה ְ
תָו ָהיְ ָ ֵ֥
ח ַב ְשׁ ָתָּלָ ֶהםָמגְ ָבּ ָ֔ע ְ
ֹ֗יוָו ָָ
ןָוּב ָנ ְ
ָ
וְ חָ ג ְַר ָתּ ָ֩א ֶ֨ ָתםָאַ ְבנָ֝טָאַ ה ָ֣ר
ןָויַדָ -בּנָ ָֽיו׃ ָ
אתָיַ ָֽד-אַ ה ֶ֖ר ְ
וּמלּ ָ ֵ֥
תּ ֩  ,כעין כלל מלמד א ֶ֨ ָתםָאַ ְבנָ֝ט ,כעין פרט בתראה אַ ה ָ֣רןָ
ןָוּב ָנֹ֗יו וגו' – תבנית של כעין פרט קדמאה ְו ָחג ְַר ָָ
ָ
וְ חָ ג ְַר ָתּ ָ֩א ֶ֨ ָתםָאַ ְבנָ֝טָאַ ה ָ֣ר
וּבָ ָנֹ֗יו וגו'
(ע"פ אנצ' תלמודית כרך א) א ֶ֨ ָתםָאַ ְבנָ֝ט – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד כללם בבת אחת ,ללמדנו שאבנטו של כהן גדול זהו אבנטו
17

של כהן הדיוט ואפשר עוד כלל מלמד על סדר הלבישה שעשוי לעכב ,אבנט קודם למגבעת.
 41קדמא ואזלא ,כלל מלמד השולח לבנין אב
שמות תצוה כט,כז:

ָ֣רָהוּרֶ֑םָ ָ
ָ
רוּמהָא ֶשֵׁ֥רָהוּנַ ֶַ֖֛ףָוַא ֶשׁ
וֹקָה ְתּ ָ֔ ָ
ַ
הָואתָשָׁ֣
נוּפ ְ
הָה ְתּ ֹ֗ ָ
ָ וְ ק ַדּ ְשׁ ֵ֞ ָתָּאָ֣ת׀ָחז ָ֣ ַ
ֵ֥רָל ָבנָ ָֽיו׃ ָ
ֵ֥רָלאַ ה ֶ֖רןָוּמא ֶשׁ ְ
ָהמּלּ ָ֔איםָמא ֶשׁ ְ
ָ מאיל ַ
ָ֣רָהוּרֶ֑םָמביא את תורת הכהנים הבא:
ָ
תורה שלמה שמות תצוה כט כז א ֶשֵׁ֥רָהוּנַ ֶַ֖֛ףָוַא ֶשׁ

ויקרא צו ז,לד:

יהֶ֑םָ ָ
ָ֣תָבּנָֽי-י ְשׂ ָר ָ֔אלָמזּ ְבחֶ֖יָשַׁ ְלמ ֶ
רוּמהָלָ ַק ְחתּיָמא ְ
וֹקָה ְתּ ֹ֗ ָ
ַ
הָואָ֣ת׀ָשָׁ֣
נוּפ ְ
ֶ֨הָה ְתּ ָ֝ ָ
ָכּי ָ֩אֶ ת-חז ַ
ֶ֖תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
עוֹלםָמא ְ
ָל ָחקָ ָ֔ -
ןָוּל ָבנָיו ְ
ןָהכּה ְ
םָלאַ ה ֶ֨ר ַ
ָ֣ןָא ָת ְ
ָוָאֶ תּ ְ֠

ספרא צו פרשה יא (=קמח)

רוּמה ,שאין ת"ל שיכול אין לי אלא
וֹקָה ְתּ ֹ֗ ָ
ַ
רוּמה או שָׁ֣
וֹקָה ְתּ ָ֔ ָ
ַ
(יא) למדנו שטעונים כולן תנופה מנין שיטעננו הרמה תלמוד לומר שָׁ֣
רוּמהָא ֶשֵׁ֥רָהוּנַ ֶַ֖֛ףָוַא ֶשָׁ֣רָ
הָואתָשָׁ֣ וֹקָהַ ְתּ ָ֔ ָ
נוּפ ְ
הָה ְתּ ֹ֗ ָ
שוק מנין לרבות את כולו (כולם) תלמוד לומר שמות תצוה כט כז ְוק ַדּ ְשׁ ֵ֞ ָתָּאָ֣ת׀ָחז ָ֣ ַ
הוּרֶ֑םָאלא זה בנין אב לכל שטעון תנופה טעון הרמה.
ָ
ראה תלישא קדמא ואזלא  -בנין אב
 42קדמא ואזלא ,כלל ופרט וכלל
שמות כי-תשא ל,לד:

ֵ֥דָבּ ַבֶ֖דָי ְהיֶ ָֽה׃ ָ
ֶ֑הָבּ ְ
יםָוּלבנָ ָ֣הָז ַָכּ ַ
ְ
ָ֔הָס ֶ֖מּ
ףָ׀ָוּשׁחלֶ ת ְָו ֶח ְל ְבּ ָנ ַ
ְ
אמר ָ֩יְ ה ָוֶ֨הָאֶ ל-מ ָ֝שֶׁ הָקַ חְ -לךָ֣ ָסַ ֹ֗מּיםָנ ָָט
ָוַיּ ֶ

בבלי כריתות ו ב

א"ר יוחנן :י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני .אמר רב הונא :מאי קראה? +שמות ל' +קח לך סמים  -תרי ,נטף ושחלת וחלבנה -
הא חמשה ,וסמים אחריני חמשה  -הא עשרה ,ולבונה זכה חד  -הא חד סרי .ואימא :סמים  -כלל ,נטף ושחלת וחלבנה  -פרט ,סמים -
חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שקיטר ועולה וריחו נודף ,אף כל דבר שקיטר ועולה
וריחו נודף!
ראה כלל ופרט וכלל

43

קדמא ואזלא ,כלל וסדר

םָכּי-בשֵׁ֥שָׁמ ֶשֶׁ֖הָלָ ֶר ֶָ֣דתָמןָ -ה ָה ֶ֑רָ ָ
אָה ָ֔ ָע ָֽ
שמות כי תשא לב,א :וַיַּ ְֶָ֣֣ר ָ
ֱלנוָּמ ֶא ֶָ֣רץָ
רָהע ֶ֨ ָ
ֶ
ָלפָ ָ֔נינוָּכּיֶ -זָ֣ה׀ָמ ֶשָׁ֣הָהָ ֹ֗אישָׁא ֶשׁ
ֱֹלהיםָא ֶשׁרָי ְָֽלכוּ ְ
יוָ ָ֣קוּם׀ָעשׂהָ -ל ָ֣נוָּא ֹ֗
אמרוָּאלָ ָ
םָעָֽל-אַ ה ֹ֗רןָוַיּ ְ
לָה ָ֝ ָע ַ
וַיּקָּ ֶ֨ה ָ
ָהָלוֹ׃ ָ
הי ָֽ
נוָּמהֵ֥ ָ -
ָד ְע ֶ
םָלאָי ַ ֶ֖
ֵ֥
מ ְצ ַ ָ֔רי
לָה ָ֝ ָעם – קדמא ואזלא ,מלמד על כעין כלל ,סדר דברים שיש ללמוד מהפסוק.
(שמ' תשא לב,א)ָוַיּקָּ ֶ֨ה ָ

[בבלי עבודה זרה נב,א]  ...ורבי ישמעאל ,אשכחן עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאין אסורה עד שתעבד ,דישראל דאסורה מיד
מנא ליה? סברא הוא ,מדעובד כוכבים עד שתעבד ,דישראל אסורה מיד .אימא :דישראל כלל וכלל לא! השתא גניזה בעיא ,איתסורי
לא מיתסרא? ואימא :כדעובד כוכבים! אמר קרא( :דב' עקב ט,כא) וְ את־חטּאתְ ֵּ֞כם אשׁר־עשׂיתם את־ה ִָ֗עגל ,משעת עשייה קם ליה בחטא.
אימא :ה"מ למיקם גברא בחטא ,איתסורי לא מיתסרא! אמר קרא( :דב' תבוא כז,טו) ָארוּר הָאישׁ אשׁר יעשׂה֩ פסל וּמס ָ֜כה ,משעת עשייה
קם ליה בארור .אימא :ה"מ למיקם גברא בארור ,איתסורי לא מיתסרא! (דב' תבוא כז,טו) תּוֹעבת ִ֗ה' כתיב .ור"ע? דבר המביא לידי
תועבה[( .רש"י ע"ז נב,א]

ור"ע  -דאמר בשל ישראל עד שתעבד האי תועבת ה' לאו דמיתסר משעת עשייתה אלא ה"ק ארור משעת עשייה דעשייה מביאתו לידי תועבה
שעובדה).
(דב' עקב ט,כא) וְ את־חטּאתְ ֵּ֞כם אשׁר־עשׂיתם את־ה ִָ֗עגל לָקחְתּי֘ וָאשְׂרף אתוֹ׀ בָּא ֒שׁ וָאכּת א ָ֤תוֹ טָחוֹן ה ֵ֔יטב עד אשׁר־דק ְלעָפָ ר וָ אשְׁלְך את־
עפ ֵָ֔רוֹ אל־הנּחל היּרד מן־ה ָָהר:
(דב' תבוא כז,טו) ָארוּר הָאישׁ אשׁר יעשׂה֩ פסל וּמס ָ֜כה תּוֹעבת ִ֗ה' מעשׂה י ְדי ח ָָרשׁ ו ְָשׂם בּ ָסתר ְועָנוּ כָל־ה ָָעם וְָא ְמרוּ ָאמן :ס (יש עוד פסוקים
עם תועבת ה' בקשר לע"ז וכד')
לָה ָ֝ ָעם – קדמא ואזלא ,מלמד על כעין כלל ,סדר דברים שיש ללמוד מהפסוק .לר' ישמעאל ע"ז של ישראל
(שמ' תשא לב,א)ָוַיּקָּ ֶ֨ה ָ
נאסרת מיד ,והגמרא מבררת שזה משעת עשייה והעושה ארור משעת עשייה .ר' עקיבא לומד סדר העושה ארור משעת עשייה מפני
שהעשייה מביאה לידי עבודה

44

קדמא ואזלא ,כעין בנין אב למנין של עשרה לכל דבר שבקדושה ,לפיקוח נפש ,כעין כלל ופרט לתלות בזכות אחרים
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ְך ֒
ָבּ ָ
שׁרָנ ְשׁ ַבּ ְָ֣ע ָתָּלָ ֶהם֘ ָ
קָוּלי ְשׂ ָר ָ֝אלָע ָב ֶ ֹ֗דיךָא ֶ֨ ֶ
ְ
ָ֩לי ְצ ֶ֨ ָח
רָלאַ ְב ָר ָהם ְ
שמות כי תשא לב,יג :זְ ֶ֡כ ְ
ֶ֖יָהשָּׁ ָמֶ֑ים ָ
כוֹכב ַ
םָכּ ְ
ָאת-ז ְַרע ָ֔ ֶכ ְ
ָו ְַתּ ַדבָּ֣רָאל ָ֔ ֶהםָאַ ְרבֶּ ה ֶ ָֽ
לם׃ ָ
וָּלע ָ ָֽ
םָונָחלֶָ֖ ְ
ָלז ְַרע ָ֔ ֶכ ְ
ָוְ כָ לָ -ה ֶָ֨א ֶרץָהַ זָּ֝אתָא ֶשָׁ֣רָאָ ֹ֗ ַמ ְרתּיָאֶ תּן ְ
[שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח,ה] ( ...אמר הקב"ה) אלא לשמי ירד (השלך אברהם לאוּר – לאש) ואני יורד ומצילו (מהאש) ,שנאמר
(בראשית טו) אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים .צ"ע האם ההצלה הייתה בכיבוי האש ובשבת .הקב"ה הציל נשמת אברהם שממנו ממשיך עם
ישראל .אפשר שכאן הקשר ל[-בבלי שבת כט,ב] משנה .המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני נכרים ומפני ליסטים ,מפני רוח רעה,

מפני החולה שיישן  -פטור .והמסקנה  :פיקוח נפש דוחה שבת להצלת חיי ישראל כלשהו ,ועדיף ישראל פשוט חי על גדולי ישראל מתים.
בני ישראל שעבדו עבודה זרה היו בבחינת שוטה ,רוח רעה נכנסה בהם .ו/או בחינת חולה מסוכן .אפשר כי טעם פזר מעביר למצבי חירום
אחרים של פיקוח נפש.
קָוּלי ְשׂ ָר ָ֝אל – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד [בבלי ברכות י,ב]  ...אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא :כל התולה בזכות עצמו
ְ
ְלי ְצ ֶ֨ ָח

 תולין לו בזכות אחרים ,וכל התולה בזכות אחרים  -תולין לו בזכות עצמו .משה תלה בזכות אחרים ,שנאמר( :שמ' תשא לב,יג) זְ ֶ֡כרָקָוּלי ְשׂ ָר ָ֝אלָע ָב ֶ ֹ֗דיך  -תלו לו בזכות עצמו ,שנאמר  :ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב
ְ
ָ֩לי ְצ ֶ֨ ָח
ְלאַ ְב ָר ָהם ְ

חמתו מהשחית; חזקיהו תלה בזכות עצמו ,דכתיב :זכר  -נא את אשר התהלכתי לפניך  -תלו לו בזכות אחרים ,שנאמר :וגנותי אל העיר
הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי .והיינו דרבי יהושע בן לוי; דאמר רבי יהושע בן לוי ,מאי דכתיב :הנה לשלום מר לי מר? -
אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום  -מר הוא לו.
ם ֩ – טעם תרסא בתפקיד שיעור של עשרה אנשים למניין כשר כ[-שו"ע או"ח סי' סה סקי"א ,סקי"ב] והשקלא
רָלאַ ְב ָר ָה ָ
אפשר ש-זְ ֶ֡כ ְ
וטריא בפוסקים להגדרת "מי אינו יכול להימנות בעשרה כבסיס לצירוף אחרים לתפילה".
שׂ ָר ָ֝אלָע ָב ֶ ֹ֗דיך – בשעת סכנה כאשר מדת הדין מתוחה ראוי להזכיר זכות אבות .אפשר כי
קָוּלי ְָ
ְ
ָ֩לי ְצ ֶ֨ ָח
רָלאַ ְב ָר ָהם ְ
(שמ' תשא לב,יג) זְ ֶ֡כ ְ
טעם פזר מעביר מתפילת משה לנושא של מניין של עשרה אנשים כשר לכל דבר שהקדושה ,לתפילה ,לאמירת קדושה וקדיש ,לענין לומר
נברך א-לקינו בברכת המזון? (משכנות הרועים אות ה סימן קיב – הס כמות הקהל ,ד"ה לפנים בישראל) (עברין כזה לא מצטרף לזימון
בשלושה) ,הגדרת פרהסיא של עשרה ,התרת נדוי שהוטל בחלום מהשמים בעשרה (בבלי נדרים ח,א  ,פני דוד בראשית ויגש אות י)
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ֹוָאהֶ לָמֹוע ֶ֑ד ָ
ָ֔הָו ָ ֵ֥ק ָראָלֶ֖ ָ֣
ן־ה ַמּח ֶנ ְ
ֹ֗הָה ְרחקָמ ַ ָֽ
וּץָל ַמּח ֶנ ַ
ַ ָֽ
לָונָ ָֽטָ ה־לָ֣ ֹו ׀ָמ ָ֣ח
ת־ה ַ֜א ֶה ְ
ָ
שמות כי תשא לג,ז :וּמשֶׁ ה ָ֩י ֶַ֨קּחָאֶ
וּץָל ַמּחנֶ ָֽהָ :
ַ ָֽ
לָמֹועדָא ֶשֶׁ֖רָמ ֵ֥ח
ָ֔
ל־אהֶ
ָ֣
שָׁה'ָיצאָאֶ
ל־מבַ ָ֣קּ ָ֔
ְ
ָ וְ הָ יָהָכָּ

יקח את־ה ָ֜אהל – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד בהלכות יחוד .ובין פרטיו
וְנָ טָה־לוֹ׀ מחוּץ למּח ִ֗נה – מונח לגרמיה (מונח פסק) מונח רביע .שני אופני קריאת הכתוב .קריאה ללא פסק קריאה עם פסק .בקריאה
עם פסק ,נלמד מ-מחוּץ למּח ִ֗נה – מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה דברים ,כאשר ֜אהל משמעו בית וטעם פסק כפתח סגור[ :שו"ע
אה"ע סימן כ"ב ס"א] אסור להתיחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה אסור לאיש להתייחד עם אשה (א) בין ישראלית (ב) בין
נכרית (גזרת שמאי והלל)( ,ג) בין פנויה אע"פ שאינה ערוה (גזרת ב"ד של דוד) (ד) בין נשואה( ,ה) בין זקנה (ו) בין ילדה (מגיל
שלוש ומעלה) ,ואפשר כי טעם פסק מלמד על חוץ מאמו ובתו ,ואשתו נדה,
יקח את־ה ָ֜אהל וְנָ טָה־לוֹ מחוּץ למּח ִ֗נה – קדמא ואזלא כעין כלל שכאשר ֜אהל משמעו אשתו עמו אז אין חשש ליחוד ,וכן בקריאה ללא
פסק אפשר שמלמד לבית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין חשש להתיחד שם עם הערוה [שו"ע אה"ע סימן כ"ב ס"ט]
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ֶ֖ןָבּעינֶ ֶ֑יך ָ
ָל ַמֵ֥עַ ןָאֶ ְמצָ א־ח ְ
ךָוא ָדָ֣ע ָ֔ך ְ
ת־דּ ָר ָ֔ ֶכ ְ
ןָבּעי ֶנֹ֗יךָהֹודעניָנָאָאֶ ְ
יָח ְ
ָ֩מ ֶ֨ ָצאת ַ֜
שמות כי תשא לג,יגְ :ועַ ֶ֡ ָתּהָאם־ ָנא ָ
ֵֹ֥ויָהזֶּ ָֽה:
ָהגּ ַ
הָכּיָעַ ְמּךֶ֖ ַ
וּר ֕א ֵ֥
ָ ְ
א ֩ – תוכן וטעם תרסא בתפקיד בקשת עקירת
א ֩ – תרסא בתפקיד עקירת זכירת המצווה ,היינו שגגה ,אם־ ָנ ָ
וְ עַ ֶ֡ ָתּה – מסמל תשובה ,אם־ ָנ ָ
יָחן – קדמא ואזלא בתפקיד כלל וסדר.
העבירה בשגגה ואפילו בזדוןָ ,מ ֶ֨ ָצאת ַ֜
יתָאֶ ת־אח ָרֶ֑יָוּפָ נַ ֶ֖יָלֵָ֥אָי ָר ָֽאוָּ:ס [דבר מלכות התשע"ח ,לקוטי שיחות כרך כא,
יָו ָר ֶ֖א ָ
שמות כי תשא לג,כגָ:וַהסרתיָאֶ ת־כַּ ָ֔פּ ְ
יתָאֶ ת־אח ָרֶ֑י רש"י הראהו קשר של תפילין ,הסיר חלק מהטלית והראה למשה קשר של תפילין
אדמו"ר ממ"ש ,ע' ְ ]232ו ָר ֶ֖א ָ

שבאחורי ראשו .הקב"ה לימד למשה סדר בקשת רחמים וקריאת י"ג מדות של רחמים .יש לתמוה היאך עובר אדם על מצוותיו של
הקב"ה .אלא שבאותו רגע שעובר על רצונו יתברך "שוכח" אמונתו בקב"ה ,ואם היה זוכר לא היה עובר .וזהו הטעם שאדם רוצה
לעקור ולכפר על החטא ותשובתו באמירת י"ג מדות לבקש רחמים מהקב"ה ,וצריך להיות עטוף בטלית ותפילין ,כי שתי מצוות אלו
תוכנם ה"זכירה".ד מצות צצית היא (במ' שלח טו,לט) " וראיתם אתו וזכרתם את כל מצוות ה' " ,ומצוות תפילין היא (שמ' בא יג,ט)
"והיה  ...לזכרון בין עיניך "
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שׁכָּן משְׁכּן הָעדֵֻ֔ ת אשׁר פֻקד על־פי משׁה עבדת הלְו ֵ֔יּם בְּיד איתָ ֵָ֔מר בּן־ַאהרן הכּהן:
ְקוּדי המּ ְ
שמות פקודי לח,כא :אלּה פ ָ֤
שמות פקודי לט,לב :ו ָׂ֕תּכל כָּל־עב ָׂ֕דת משְׁכּן אהל מוֹעד ויּעשׂוּ בְּני ישׂ ְָר ֵ֔אל ְ֠ ְכּכל אשׁר צוָּ ה ה' את־משׁה כּן עָשׂוּ :פ
שמות פקודי לט,מג :ויּ ְרא מ ֜שׁה את־כָּל־ה ְמּלָא ִָ֗כה וְהנּה עָשׂוּ אתֵָ֔ ּה כּאשׁר צוָּ ה ה' כּן עָשׂוּ וי ְָברְך א ָתם משׁה :פ
[שפת אמת שמות פרשת פקודי שנה תרלח]

ְקוּדי המּ ְשׁכָּן כו' על פי משה כו' ובמדרש איש אמונות רב ברכות .ביאור הענין כי המשכן הי' תיקון חטא העגל.
(שמ' פק' לח,כא) אלּה פ ָ֤
דהנה קודם זה החטא היו בנ"י דבקים בשורש כללות כנס"י שנאמר עליהם חלק ה' עמו .וע"י החטא נפלו לבחי' הפירוד כמ"ש אלה
כו' .ולכן הקהיל אותם מרע"ה כמ"ש ויקהל .וזה הי' רק לשעה בכח השבת דמתאחדין ברזא דאחד כו' .אבל עי"ז באו אח"כ למעשה
ְקוּדי המּ ְשׁכָּן שהוא ענין הפרט כל אחד על מקומו המיוחד .אבל הוא פרט הצריך לכלל.
המשכן שהוא תיקון הנפרדים ג"כ .ולכן נק' פ ָ֤
כי הברכה שורה רק בכללות האחדות .ולכן נאמר על־פי משׁה כמ"ש איש אמונות שע"י שנמשך הפרט אחר הכלל בא לכלל ברכה.
ולכן נאמר אח"כ (שמ' פק' לט,מג) ויּ ְרא מ ֜שׁה את־כָּל־ה ְמּלָא ִָ֗כה כו' .וכמ"ש כבר בענין מעשה בראשית ג"כ הי' כן כל ימי המעשה הוא
פרטים אח"כ וירא כו' את כל אשר עשה כו' ויכלו כו' ויברך .שמזה הכלל נעשה השבת שבו מתאחדין שורש כל הימים .כמו כן
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

מלאכת המשכן שהוא קיום הבריאה הי' ע"י הסתכלות מרע"ה וברכתו (טט( :שמ' פק' לט,מג) ויּ ְרא מ ֜שׁה  ...וי ְָברְך ) כמ"ש בזוה"ק שכמו
שהקב"ה ברא עולם בכח התורה כמו כן צדיקים מקיימין העולם בכח התורה .ובאמת זה ענין תורה ומצות .שמצות הם בעשי' שבכל
שׁכָּן הם המצות שנק' פקודי ה' (טט:
ְקוּדי המּ ְ
מעשה יש מצוה אך כח המצות הם התורה כמ"ש נר מצוה תורה אור( .שמ' פק' לח,כא) פ ָ֤
הפרטים) .על־פי משׁה הוא התורה (טט :הכלל) .עבודת הלוים הוא עיקר עבודת האדם לחבר הפרטים אל הכלל כנ"ל.
(שמ' פק' לט,מג) ויּ ְרא מ ֜שׁה – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר וכלל ( ,א) קיום העולם ע"י הצדיקים בכח התורה ,המצוות הם הפרטים
(ב) מלאכת המשכן שהוא קיום הבריאה הי' ע"י הסתכלות מרע"ה וברכתו (טט( :שמ' פק' לט,מג) ויּ ְרא מ ֜שׁה  ...וי ְָברְך )
הפרטים נמצאים בביצוע המלא של ההוראות שהביא משה מהקב"ה
(שמ' פק' לט,לב) ויּעשׂוּ בְּני ישׂ ְָר ֵ֔אל ְ֠ ְכּכל אשׁר צוָּ ה ה' את־משׁה כּן עָשׂוּ:
(שמ' פק' לט,מג) וְהנּה עָשׂוּ אתֵָ֔ ּה כּאשׁר צוָּ ה ה' כּן עָשׂוּ וי ְָברְך א ָתם משׁה:
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שמות פקודי מ,יח:

יחֶ֑יוָ
תּןָאֶ תְ -בּר ָ
שׁיוָוַיּ ֶ֖
כּןָוַיּתּןָאֶ ת-א ָד ָנָ֔יוָ ַו ָיּשֶׂ םָאֶ תְ -ק ָר ָ֔ ָ
המּ ְשׁ ֹ֗ ָ
[יח]ָ ַו ֶ֨ ָיּ ֶקםָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ תַָ -
מּוּדיו׃
וַיָּ ֶַ֖֛קֶ םָאֶ ת-עַ ָ ָֽ

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי סימן יא  ...ויביאו את המשכן אל משה וגו' ,וכתיב וירא משה את כל המלאכה וגו' ... ,אמרו לו
ואם כן למה אינו עומד שהרי כבר נצטערו בצלאל ואהליאב וכל חכמי לב להעמידו ולא היו יכולין והיה משה מיצר על דבר זה עד
שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לפי שהיית מיצר שלא היה לך עשייה ולא חלק במלאכת המשכן לפיכך לא יכלו אותן חכמים
להעמידו בשבילך כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו עומד שוב אינו עומד לעולם ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך שנאמר
אמר׃ָ[ב]ָ ְבּיוֹםַ -ה ֵ֥ח ֶדשָׁהָ ראשֶׁ֖ וֹןָ
כּן ,וכן הוא אומר (שמות פקודי מ,א)ָוַיְ ַדבֵּ֥רָהֶָ֖'ָאֶ ל-מ ֶשֵׁ֥הָלּ ָֽ
(שמות פקודי מ,יח) ַו ֶ֨ ָיּ ֶקםָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ תַ -המּ ְשׁ ֹ֗ ָ
לָמוֹעד׃ ,אמר משה רבש"ע איני יודע להעמידו ,אמר ליה עסוק בידיך ואתה מראה להעמידו
ָֽ
ֶ֖ןָא ֶה
שָׁתּ ֕קיםָאֶ ת-מ ְשׁ ַכּ ֵ֥
ָ
ְבּאֶ ָחָ֣דָלַ ֶ֑ח ֶד
שָׁהוּקםָהַ מּ ְשׁ ָ ָֽכּן׃,
ַ ֶ֖
ֶ֖יתָבּאֶ ָחָ֣דָלַ ֶ֑ח ֶד
ְ
ֵ֥הָהשּׁנ
ַ
וֹןָבּשָּׁ נָ
ַ
יָבּ ֹ֧ח ֶדשָׁהָ ראשֵׁ֛
והוא עומד מאליו ואני כותב עליך שאתה הקימתו שנאמר [יז]ָ וַיְ ֵ֞ה ַ
מּ ְשׁ ֹ֗ ָכּן ,וגו'
ומי העמידו משה שנאמר (שמות פקודי מ,יח)ָ ַו ֶ֨ ָיּ ֶקםָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ תַ -ה ָ
ַו ֶ֨ ָיּ ֶקםָמ ָ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא ,אֶ ת-הַ מּ ְשׁ ֹ֗ ָכּן – רביע ,משכן שכינה בבריאה כנגד משכן שכינה בכסא הכבוד ,וביחד כעין מלמד שהאדם
נראה מקים אבל ה' הוא המקים ולרמז ר"ת אֶ תַ -המּ ְשׁ ֹ֗ ָכּןָוַיּתָּן אֶ ת – ר"ת א' ה' ו' ועוד ה' ו' א'  ,פעמיים שם מיוחד הו"א הו"א
7.3

ויקרא
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ויקרא ד,כה:

להָ :
ֵ֥חָהע ָ ָֽ
זְבּ ָ
ת־דּ ָ֣מֹוָי ְשׁ ָ֔פְּךָאֶ ל־יְ ֶ֖סֹודָמ ַ
ָ
ֶ֑הָואֶ
ָ֣חָהע ָל ְ
ָ
ל־ק ְרנֶ֖תָמזְ ַבּ
ַ
ָתןָעַ
ֹוָונ ֕ ַ
ָבּאֶ ְצ ָבּ ָ֔ע ְ
םָה ַחטָּ את ְ
חָהכּ ַ֜הןָמ ַדּ ַ ָֽ
ַ
וְ לָ ֶַ֨ק
את ,שתהא קבלה לשם חטאת.
םָה ַחטָּ ָ
הןָמ ַדּ ַ ָֽ
חָהכּ ַָ֜
בבלי זבחים ח,א (ויקרא ד,כה) ְולָ ֶַ֨ק ַ
את .מקבל עצמו מנא לן? אמר קרא וְ לָ ֶַ֨קח ,לו
םָה ַחטָּ ָ
חָהכּ ַ֜הןָמ ַדּ ַ ָֽ
ַ
בבלי זבחים מח,א  ...קבלה מנא לן? דכתיב( :ויקרא ד,כה) ְולָ ֶַ֨ק
יקח( .טט – שהכהן צריך לעמוד בצפון בשעת קבלת דם החטאת ,ואפשר מכאן גם לקדשי קדשים אחרים)

מלבי"ם אילת השחר פרק טז קנא .שני פעלים הבאים זה אח"ז באופן שהפעל השני משלים וגומר פעולת הפעל הראשון .אם נז' גוף
הפעול אחר הפעל הראשון יבוא הפעל השני סתם בלא כינוי ובלא מלת את( .טט :דוגמא א) (וי' ד,כה) (וי' ד,לד) ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם הח ָטּאת
בְּא ְצבּ ֵָ֔עוֹ ְונ ָָׂ֕תן( .טט :דוגמא ב) והרים את אזכרתה והקטיר .ולכן בכ"מ שנלוז מן הכלל הזה ובא אחריו הכינוי או מלת אותו דרשוהו חז"ל
לאיזה מיעוט .ואם באו מלת אותו דרשו ממנו לרוב שני מעוטים( .א) מן הכינוי היתירה( .ב) ממה שבאה הכינוי דבוקה אל מלת את
שתופס גוף הפעול (כנז' בסימן הקודם) (וי' ד,כה) ְולָקח הכּ ֜הן – קדמא ואזלא כרמז לכלל שהמלבי"ם מתארו
מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא (מקטע ב) רעב( ... .וי' ד,כה) (וי' ד,לד) ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם החטָּאת בְּא ְצבּ ֵָ֔עוֹ ְונ ָָׂ֕תן .דעת ר"ש בספרא (המובא
בגמ' זבחים דף כד ומנחות דף יט) שפי' ונתן באצבעו כי הלוקח לוקח ביד או בכלי לא באצבע
מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא (מקטע ב)  ...וכבר אמר ע"ז למעלה ס' רע"ג לימוד אחר מן חטאת הוא וחד למצוה וחד לעכב - .ובמ"ש
(וי' ד,כה) (וי' ד,לד) ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם החטָּאת שבא שם הפעל שנית בחנם והיל"ל ולקח הכהן מדמה ,למד שיהי' גם הקבלה לשם חטאת.
ויקרא ד,לד:

ֹודָהמּזְ ָֽבּ ַחָ :
ַ
ל־דּ ָמֶ֑הָּי ְשׁ ָ֔פְּךָאֶ ל־ָיְ ֶ֖ס
ָ
ֶ֑הָואֶ ת־כָּ
ָ֣חָהע ָל ְ
ָ
ל־ק ְרנֶ֖תָמזְ ַבּ
ַ
ָתןָעַ
ֹוָונ ֕ ַ
ָבּאֶ ְצ ָבּ ָ֔ע ְ
םָה ַחטָּ את ְ
חָהכּ ַ֜הןָמ ַדּ ַ ָֽ
ַ
וְ לָ ֶַ֨ק

ל־בּהן י ָדוֹ הי ְ ָמ ֵ֔נית וְעל־ בּהן רגְלוֹ הי ְ ָמנית:
ויקרא מצרע יד,ידְ :ולָקח הכּהן֘ מדם ָה ָאשׁ ָ֒ם ְונָתן הכּ ֵ֔הן על־תְּ נוְּך אזן המּטּהר הי ְ ָמנית וְע ָ֤
שׁם ְונָתן על־תְּ נוְּך אזן־המּטּהר הי ְמָ נית וְעל־ ָ֤בּהן י ָדוֹ הי ְמָ ֵ֔נית וְעל־בּהן
שׁח ֘ט את־כּבשׂ ָה ָאשׁ ָ֒ם ְול ָָ֤קח הכּהן מדם ָה ָא ֵ֔ ָ
ויקרא מצרע יד,כהְ :ו ָ
רגְלוֹ הי ְ ָמנית:
ְזוּזת שׁער החָצר הפְנימית:
ל־ַארבּע פנּוֹת הָעז ָָרה למּזְבּח וְעל־מ ֵ֔
ְ
יחזקאל מה,יטְ :ולָקח הכּ ֜הן מדם הח ִָ֗טּאת ְונָתן אל־מְזוּזת ה ֵ֔בּית וְא
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ויקרא ה,יג :וְכפ ֩ר ָע ָליו הכּ ֜הן על־חטָּאתוֹ אשׁר־ח ָָטא מַאחת מאלּה וְנסְלח לוֹ ְו ָהי ְָתה לכּהן כּמּנ ְָחה :ס
(וי' ה,יג) ָע ָליו הכּ ֜הן – קדמא ואזלא ,רמז ללמוד בכעין כלל כלשהו ,אפשר לימוד בכלל ופרט וכלל מבי"ד הגדול שהורו היתר בשגגה,
בדבר שיש בו קרבן עולה ויורד ,לרבות עליהם כהן גדול ומכהן גדול באמצעות טעם מלת (ויקרא צו ו,יג) ֶזֶ֡ה – פזר אל נשיא = מלך.
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ויקרא ה,כא – כד:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

לָה'ָ ָ
ֶ֑
ֵ֥הָמֶ֖עַ
אָוּמע ָל ַ
ָ
ֱט
ָ֣יָתח ָ֔ ָ
ָָָָ [כא]ָָ ֶנ ַ֚פֶ שָׁכּ ֶ
יתוֹ׃ ָ
ָ֔לָאוָֹעָ ַשֵׁ֥קָאֶ ת-עמ ָֽ
וָֹבגָז ֶ֖
ָא ְ
וּמתָיָד ָ֣
וֹןָאוֹ-ב ְתשׂ ֶ
וָֹבּפ ָקּ ֹ֗ד ָֽ
ית ְ
שָׁבּעמ ָ֝
וְ כ ֶ֨ח ַ
הנָּה׃ ָ
אָב ָֽ
דםָלַ ח ֵ֥ט ָ
ֵ֥הָהאָָ ָ ֶ֖
ָ
כּלָאשֶׁ ר-יַע ֶשׂ
ֶ֖הָּונ ְשׁ ַבָּ֣עָעַ לָ -שׁ ֶֶ֑קרָעַ ל-אַ ֹ֗ ַחתָמ ֵ֛
שָׁבּ ְ
ֵ֛הָו ֵ֥כ ֶח ָ
ָָָ[כב]ָָ ָֽאוָֹ -מ ָצֹ֧אָאב ָד ְ
ֵ֥רָה ְפ ַ ֶ֖קדָאתֶּ֑ וָֹאֵ֥ וָֹ
שׁקָאַ֚וָֹאֶ תַ -הפּ ָקּ ָ֔דוֹןָא ֶשׁ ָ
להָא ֶשָׁ֣רָ ָגּ ָזֹ֗לָאוָֹאֶ תָ -ה ֶ֨עשֶׁ קָא ֶשָׁ֣רָעָ ָ֔ ָ
ָ֣אָואָ שׁם ְָ֒וה ֶ֨שׁיבָאֶ תַ -הגְּ ז ָ֝ ָ
ָכּיֶ -יח ֱָט ְ
ָָָ[כג]ָָוְ ָהיָה֘ ָֽ
ֵ֥רָמ ָ ָֽצא׃ ָ
דהָא ֶשׁ ָ
אֶ תָ -האב ָ ֶ֖
ֶ֖נּוָּבּיֵ֥וֹםָאַ ְשׁמָ ָֽתוֹ׃ ָ
ְ
רָהוּאָלֵ֛ וָֹי ְתּנֶ
ֵ֥
שׁ
תיוָיסָ֣ףָעָ ָל ֶ֑יוָלַ א ֶ֨ ֶ
אשׁוָֹוַחמשׁ ָ ֶ֖
ָבּר ָ֔
ָָָ[כד]ָָ ְ֠אוָֹמ ֵ֞כּלָאשֶׁ ר-ישָּׁ ַבָ֣עָעָ לָ יוָ֘לַָ שֶּׁ ֶקר ְָ֒ושׁ ַלּםָאתוֹ ְ

בבלי בבא קמא קיז,ב

מתני' .שטפה נהר ,אומר לו הרי שלך לפניך.
גמ' .ת"ר :הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר  -חייב להעמיד לו שדה אחר ,דברי ר' אלעזר ,וחכ"א :אומר לו הרי שלך לפניך .במאי קא
מיפלגי?
יתוָֹ -ריבוי ,בפקדון  -מיעט+ ,ויקרא ה' כד ְ֠אוָֹמ ֵ֞כּלָאשֶׁ ר-ישָּׁ ַבָ֣עָעָ לָ יוָ֘לַ שֶּׁ קֶ ר ָ֒
שָׁבּעמ ָ֝
ר"א דרש ריבויי ומיעוטי :ויקרא ה,כא ְוכ ֶ֨ח ַ
 חזר וריבה ,ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל ,ומאי רבי? רבי כל מילי ,ומאי מיעט? מיעט שטרות.יתוֹ  -כללְ ,בּפ ָקּ ֹ֗דוֹן  -פרטְ֠ ,אוָֹמ ֵ֞כּלָ -חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט,
שָׁבּעמ ָ֝
ורבנן דרשי כללי ופרטיְ :וכ ֶ֨ח ַ
מה הפרט דבר המיטלטל וגופו ממון ,אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון ,יצאו קרקעות שאין מטלטלין ,יצאו עבדים שהוקשו
לקרקעות ,יצאו שטרות  -שאע"פ שמטלטלין אין גופן ממון.
ְבּפ ָקּ ֹ֗דוֹןָ– רביע ,ארבעה שומרים ,שומר חינם ,שומר שכר ,שואל ,שוכר
בבלי כתובות מב,א

ת"ל( :ויקרא ה') וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו ,או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר ,מה
אלו מיוחדין שהן ממון ,אף כל שהן ממון ,יצאו אלו שהן קנס;
יתוָָֹ-קדמא ואזלא ,כעין כלל ,והפרטים שאחריו אומרים שמדובר בממון ולא בקנס
שָׁבּעמ ָ֝
וְ כ ֶ֨ח ַ
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ויקרא ה,כג:

ָ֣אָואָ שׁם ָ֒ ָ
ָכּיֶ -יח ֱָט ְ
וְ הָ יָה֘ ָֽ
ֵ֥רָה ְפ ַ ֶ֖קדָא ֶ֑תּוָֹ ָ
שׁקָאַ֚וָֹאֶ תַ -הפּ ָקּ ָ֔דוֹןָא ֶשׁ ָ
להָא ֶשָׁ֣רָ ָגּ ָזֹ֗לָאוָֹאֶ תָ -ה ֶ֨עשֶׁ קָא ֶשָׁ֣רָעָָ ָ֔ ָ
וְ ה ֶ֨שׁיבָאֶ תַ -הגְּ ז ָ֝ ָ
ֵ֥רָמ ָ ָֽצא׃ ָ
דהָא ֶשׁ ָ
אֵ֥ וָֹאֶ תָ -האב ָ ֶ֖
ָ֣אָואָ שׁם ָ֒ -רוצה לומר :כאשר יתן אל לבו שחטא ואשם בזאת הכפירה והשבועה עליה ,הנה יתכפר לו בזה
ָכּיֶ -יח ֱָט ְ
רלב"ג (כג) ְו ָהיָה֘ ָֽ

האופן שזכר ,רוצה לומר ,שישיב הממון שכחש בו לבעלים בתוספת חומש ,ואחר יביא איל תמים לאשם (ראה להלן,כה) .וראוי
שתדע ,שזה אמנם יהיה כשיודה מעצמו שיש בידו הממון ההוא; אבל אם העידו זה עדים והוא מכחישם  -לא ישלם אלא הקרן ,כי
אולי לא היה יודע ששבועתו תהיה שקר ,ושכח שיהיה לאיש ההוא ממון בידו; וכבר חייבה התורה שיהיה יודע בעת שנשבע שהוא
נשבע על שקר( .כד) או מכל אשר ישבע עליו לשקר  -ממה שידמה לאלו הפרטים; וגו'
ע"פ רלב"ג ה כד תבנית הקרא ה כג היא כעין כלל ופרטְ ,וה ֶ֨שׁיבָאֶ תַ -הגְּ ז ָ֝ ָלהָ– קדמא ואזלא ,כלל
ֵ֥רָמ ָ ָֽצא׃
דהָא ֶשׁ ָ
וָֹאוָֹאֶ תָ -האב ָ ֶ֖
ֵ֥רָה ְפ ַ ֶ֖קדָא ֶ֑תּ ֵ֥
פּ ָקּ ָ֔דוֹןָא ֶשׁ ָ
שׁקָאַ֚וָֹאֶ תַ -ה ָ
ופרט א ֶשָׁ֣רָ ָגּ ָזֹ֗לָאוָֹאֶ תָ -ה ֶ֨עשֶׁ קָא ֶשׁ ָ֣רָעָ ָ֔ ָ

ראה בבלי בבא קמא ,ראה מונח רביע ,זרקא סגול
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ֶ֖הָתּמֶ֑ידָ ָ
ֵ֥הָסלֶ תָמנְ ָח ָ
תָהא ָפ ֵ֛
יר ָ
ה'ָבּיוֹםָה ָמּ ַשָׁ֣חָא ָ֔תוָֹעשׂ ֶ֨
ְ
ֶ֡הָק ְר ַבּן ָ֩אַ ה ֶ֨רןָוּבָ ָנָ֝יוָאשֶׁ ר -י ְַק ָ֣ריבוָּלַ
ויקרא צו ו,יגֶ :ז ָ
הָּבּ ָע ֶָֽרב׃ָָ ָ
ית ָ
ָ֣הָּבּ ָ֔בּ ֶקרָוּמַ חצ ָ ֶ֖
ית ַ
מַָחצ ָ

[חברותא מנחות עח,א]  ...ובכלל פרשה זו ,שיביא הכהן הגדול בכל יום "מנחת חביתין" ,וכן שיביא כהן בתחילת עבודתו מנחה זו,
והיא נקראת "מנחת חינוך" ,וכמבואר לעיל נא ב.
ןָוּב ָָנָ֝יוָאשֶׁ ר-י ְַק ָ֣ריבוָּ ַ ָֽל ֹ֗ה'ָ ְבּיוֹםָה ָמּ ַשָׁ֣חָא ָ֔תוָֹ-
ָ
ֶ֡הָק ְר ַבּן ָ֩אַ ה ֶ֨ר
דכתיב[ :וי' צו ו,יג]ֶ :ז ָ
וכי מה למדנו לבניו מ-יוֹםָה ָמּ ַשָׁ֣חָא ָ֔תוֹ? והיינו ,כיון שאמר הכתוב א ָ֔תוֹ והכוונה לאהרן ,מדוע אמר הכתוב תחילה אַ ה ֶ֨רןָוּבָ ָנָ֝יו?
אלא ,מקיש חינוכו [זו מנחת חינוך של כהן הדיוט] ,להמשחו [זו מנחת חביתין שמביא הכהן הגדול בכל יום]; וכדי ללמד:
יאֶ֑נָּהָָ ,אף חינוכו רבוכה ,ללמד שיביא כהן
תָתּב ֶ
ְ
תָבּ ֶשּׁ ֵֶ֛מןָתּעָ ֶשֶׂ֖הָמ ְר ֶבָּ֣כֶ
[יד]ָעָֽלַ -מח ַֹ֗ב ַ
ַ
מה המשחו רבוכה ,שהרי הכתוב אומר
הדיוט אף הוא רבוכה ,וכן במילואים ,יום חינוך הוא ומביא רבוכה.
ןָוּב ָנָ֝יוָ– קדמא אזלא מרמז על לימוד מכאן בכלל ופרט
ָ
(וי' צו ו,יג) אַ ה ֶ֨ר
תָהא ָפֵ֥ה של חינוך כ"ה ושל המשח כ"ג ושל כל יום בכ"ג לשיעור הקטן ביותר של  3מצות תודה
יר ָ
הפרט המלמד הוא [וי' צו ו,יג] עשׂ ֶ֨
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.

אמר רב חסדא :כהן גדול המתקרב לעבודה [המתחיל בעבודה] צריך הוא להביא שתי עשרונות האיפה:
הא דאמר מר בר חייא שהוא מביא שלש עשרונות ,היינו בכגון דלא עבד עבודה כשהוא כהן הדיוט ,וצריך הוא להביא עשרון
אחד לחינוכו ככהן הדיוט ,והאחד לחינוכו ככהן גדול ,הרי שלשה עשרונות עם מנחת החביתין)11(.
 55קדמא ואזלא
ויקרא צו ו,כג׃

שָׁלאָתאָ כ ֶ֑לָ
ָ֣
ֵ֛דָלכַ פֵּ֥רָבַּ ֶ֖קּ ֶד
ָ֩יוּבאָמ ָדּ ָ֝ ָמהָּאֶ לֹ֧ -א ֶהלָמוֹע ְ
ָוְ כָ לַ -ח ֶ֡ ָטּאתָאשֶׁ ר ֶָ֨
בָּ אֶ֖שָׁתּשָּׂ ָֽרף׃ ָ

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ָ֩יוּבאָמָ ָדּ ָ֝ ָמהָָּ-פתיחת כלל קדמאה אשר יחד עם הפרט והכלל בתראה הקובע שקרבנות חטאת שדמן הובא פנימה לקדש – להיכל
אשֶׁ ר ֶָ֨
שאינו מקומו ,לשרפן במדורה מיוחדת בעזרה (לא במזבח ולא מחוץ לבירה).
הכלל ופרט [וכלל] עוסק בפסול מסוים שארע בחטאת ומרחיבו לפסולים אחרים אם יקרו בחטאת
ל־ח ֶ֡ ָטּאתָ–ָפזר ,דרשהו לענינו שחטאת שנפסלה בקודש מכל סיבה שהיא באש תשרף בעזרה.
ַ
וְ כָָ
הצירוף כלל ופרט [וכלל] עם הפזר יוצר דרישה מורחבת המלמדת על כל הפסולים שארעו במשכן או בבית המקדש שישרפו
במדורה מיוחדת בעזרה (לא במזבח ולא מחוץ לבירה).
ירושלמי פסחים פ"ז ה"ו ,נ"ג ב'
ד"ה דתני רבי יוסי הגלילי אומר
(טט א) אין כל הענין הזה מדבר אלא בפרים הנשרפים ...
(טט ב) וללמד שפסוליהן (טט  -בשעת יציאה) נשרפין בבית הבירה (טט ולא בחוץ במקום שהיו נשרפים אם יצאו ללא פסול)

וכו'
רמב"ן

ר"י  -כל-חטאת  -כל סוגי חטאת בין זכר בין נקבה
ר"ע  -כל-חטאת  -לשאר קרבנות שארע בן פסול בקדש שישרפו בבירה .כך לומד ר"ש תלמידו בבלי פסחים.

וכל חטאת אשר יובא מדמה  -שאם הכניס מדם חטאת החיצונה לפנים ,פסולה .לשון רבנו שלמה; וכפי הדעת הזו ,מה שאמר לכפר
בקדש  -אינו כמשמעו ,שזו אינה מכפרת ,שהרי נפסלה בהבאה זו ,ומפני פסול שלה היא נשרפת!  .....ואמר :מדמה  -שאפילו מקצת
דמה פוסל ,שאם קבל דמה בשני כוסות והכניס אחד מהם לפנים נפסלה .ועל דרך הפשט :אין הכתוב מדבר אלא בחטאות הפנימיות
שצוה כבר בשריפתן ,ובא כאן ליתן 'לא תעשה' על אכילתן ,כי הפרשה  -להשלים דיני החטאות; וזהו מדרשו של רבי יוסי הגלילי
ב'תורת כהנים' (צו פרק ח,ח) ובזבחים (פב,א).

וכל-חטאת -פזר אשר יובא מדמה  -תלישא-קטנה ,מידרוג בהבאת הדם בדרכים שונות לחלקי מקדש שונים ,פזר לשאר קרבנות שיצאו
או נכנסו יותר ממחיצתם המותרת להם לעוף שאין דמו בכלי אלא בגופו
 56קדמא ואזלא ,סדר
ויקרא תזריע יג,ג:

תָהוּאָ ָ
ֶ֑
רעַ
וֹרָבּשָׂ ָ֔רוָֹנֶ ֵַ֛֥גַעָצָ ַ ֶ֖
ְ
הָה ֶנּגַעָעָ מקָמעָ֣
ןָוּמ ְרא ַ
ַ
ַעָה ַפְָ֣ךָ׀ָלָ ָֹ֗ב
רָבּ ֶנָּ֝ג ָ
רָושׂ ֶ֨ ָע ַ
ַעָבּעוֹרַ ְ֠ -ה ָבּשָׂ ְ
ָ֣הָהכּהָ֣ןָאֶ תַ -הנֶּ ֶָ֣֣ג ְ
וְ ָר ָא ַ
ֶ֖ןָוטמֵּ֥אָא ָֽתוֹ׃ ָ
ֵ֥הוָּהכּה ְ
ַ
וְ ָר ָא
בןָלא הקודם ,מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם
[ספרא תזריע פ"א פ"ב] (ב) ( ...יג,ג) ַבּ ֶנָּ֝גַע ָה ַפְָ֣ךָ׀ָלָ ָָֹ֗
לבהרת טהור ואם ספק (מי קדם למי) טמא ,רבי יהושע אומר כהה (במצב ספק מי קדם למי ,רבי יהושע מטהר[ ,הח"ח ע"פ בבלי נזיר סה] כהה
משמעו טהור).
רָבּ ֶנָּ֝גַע – קדמא ואזלא ,בתפקיד סדר קדימות ,קדמא = קדם מראה
(יג,ג) בַּ ֶנָּ֝גַע ָה ַפְָ֣ךָ׀ָלָ ָֹ֗בןָלא הקודם - ,תבנית הטעמים של הקרא ְושׂ ֶ֨ ָע ַ
ה-בַָּ ֶָנָּ֝גַע ואזלא = והולך אחריו שינוי ל-שׂ ֶ֨ ָער שָ -ה ַפְָ֣ךָ׀ָלָ ָֹ֗בןָאז המראה טמא .ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור .

57

קדמא ואזלא ,כעין כלל של

רהָלאָ -ה ַפְָ֣ךָלָ ָבֶ֑ן ָ
וֹרָוּשׂעָ ָ ֶ֖
ְ
וָֹועָ מקָאין-מַ ְר ֶאָ֣הָ ָמןָ -ה ָ֔ע
וֹרָבּשָׂ ֹ֗ר ְ
ְ
ואָבּעָ֣
ְ
הָה
ָ֩לבָ ֶ֨ ָָנ ָ֝
ויקרא תזריע יג,דְ :ואםַ -בּ ֶה ֶרת ְ
ֹ֧ירָהכּהֵ֛ןָאֶ תַ -הנֶּ ֶַ֛֖גַעָשׁ ְב ַעֵ֥תָי ָָֽמים׃
ַ
ָוְ ה ְסגּ
ֶ֨הָהואָ -קדמא ואזלא ,בתפקיד רמז ללמוד בפסוק בכעין כלל מלמד מ(-יג,ד) ל(-יג,ג)
ב(-יג,ג) למדנו על נגע מוחלט ,ב(-יג,ד) ְל ָב ָנ ָ֝

על (א) סדר עזות הלבן( ,ב) על משמעות עמוק מדומה.
[ספרא תז' פרשה ב' פ"א] (ב) מלמד כי הבהרת היא הלבנה מכל המראות ,ולכן היא שיעור הלובן העליון( .א) סדר עזות הלבן
ֶ֨הָהוא – מלת ָ֝הוא יתירה ללמד שהיא העזה בלובנה מכל המראות וכאיתא בספרא.
ְל ָב ָנ ָ֝
וָֹב ָ֔ ֶה ֶרת) כך תהא
ָא ַ
תָאוַֹ -ספַּ ַחת ָ֣
כדרשת [ספרא תז' פ"ב פ"א] (ב) יכול כשם שהוא (הבהרת) שלישי לכתוב (בפסוק (יג,ב) ְשׂא ָֽ
ֶ֨הָהוא ,היא (הלבנה יותר מהאחרות) ואין למעלה הימינה ,וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר
שלישי למראות ,תלמוד לומר ְל ָב ָנ ָ֝
(במ' בהע' יב,י) וְהנּה מ ְר ָים מְ צרעת כּ ָשּׁלג .אפשר כי הקישור לשלג נמצא בת"י כפי שהביא [התוה"מ נו (באמצע)] ת"י תרגם מ"ש
וֹרָבּשָׂ ָ֔רוָֹוחזי דמכתשא עמוק למחוור כתלגא.
ְ
תחלה (יג,ג) וּמַ ְראהָהַ ֶנּגַעָעָ מקָמעָ֣
התורה מגדירה גם (ב) שיעור תחתון לצבע הלבן ,שמראה מהשיעור הזה ועוד יותר דהוי אינו נכלל בנושא נגע צרעת
קָהוּאָשיעורי לובן המראות בלשון ספרא יכול לכל מראה השלג
ְואםַ -בּ ֶה ֶרת ָ֩  -תלישא-קטנה בתפקיד שיעור ללמוד מ(-יג,לט) ֵ֥בּ ַה ֵ֛
וֹרָהוּא ממנו ולמעלה טמא .וזה קובע
ֵ֛
יהיו טמאים ושאר כל המראות יהיו טהורים תלמוד לומר (יג,לט) ֵ֥בּ ַהקָהֵ֛ וּאֵ֥ ,בּ ַהק  ...טָ ֵ֥ה
שיעור תחתון שהוא מעל מראה הבוהק דהיינו לובן קרום ביצה.
(ב) סיבות להסגרת המראה:
ק ,נמצא [בתורת כהנים] (יג,ג אין ממשו עמוק) דלכך נאמר (יג,ד) וְ עָ מקָאין-
[דעת זקנים מבעלי התוספות] מפרשים ב(-יג,ד) ְועָ מ ָ
וֹרָבּשָׂ ָ֔רוֹ) אז הוא טמא אבל
ְ
ה ָ֔עוֹרָלגלות על קרא דלעיל (יג,ג) שלא תאמר דהא כתיב לעיל עמוק מן העור ((יג,ג) עָ מקָמעָ֣
ַמ ְר ֶאָ֣הָ ָמןָ -

אם הנגע נשוה לבשר לא,
לכך נאמר (יג,ד)ָ ְועָ מקָאיןַ -מ ְר ֶא ָָ֣הָמןָ -ה ָ֔עוֹרָדאפילו אין עמוק נשוה לבשר ונראה בעמוק שהוא כמו לבן גורם טומאה וצריך הסגר
הפסוק(-יג,ד) מלמד על (-יג,ג) שאפילו אם המראה אין ממשו עמוק בבשר אלא נשוה לבשר ורק נראה עמוק אז זה נחשב למראה נגע
(וכל שכן אם ממשו עמוק ולבן מארבע מראות הנגעים ,שהוא מראה נגע) (ראה (יג,לב) [תו"כ פר' ה פ"ט מ"ג] ולא ממשו עמוק)
[רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"א ה"ו] כל מראה צרעת עור הבשר אינה קרויה נגע ולא מטמאה עד שיהיה מראה הנגע עמוק מעור

הבשר ,לא עמוק במשישתו (במישוש) אלא במראית העין כמראה החמה הנראית לעין עמוקה מן הצל ,אבל אם היה מראה הלובן או
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הפתוך בשוה עם שאר העור או גבוה מן העור אינו נגע אלא כמו צמח מן הצמחים העולים בגוף( .השגת הראב"ד מן הצמחים העולים
בגוף .א"א לא נאמר זה אלא בבהרת אבל בשאת מראהו גבוה מן העור שאין שאת אלא גבוהה).
טט :אפשר שהרמב"ם מדבר רק במצב החלט ולא במצב הסגר .כי מראה שאינו נראה עמוק מוסגר ואילו הרמב"ם אומר שאינו נגע.
אלא אם כוונתו שאינו נגע גמור וההסגר יברר האם הוא נגע או מראה כעור.

 58קדמא ואזלא
ויקרא תזריע יג,מט:

תָהוּאָ ָ
ֶ֑
רעַ
וָֹבכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹרָנֶ ֵַ֛֥גַעָצָ ַ ֶ֖
ָא ְ
וֹרָאוַֹ -ב ְשּׁתיָאוָֹ -בע ֶרב ָ֣
ָֽ
וָֹב ָ֝ע
ָ֩א ָ
ָ֣ק׀ָאוָֹא ַד ְמ ָ ֹ֗דּםָבַּ ֶבּ ֶגד ֶ֨
ָ֣
וְ הָ ָיֶ֨הָהַ ֶנָּ֝גַעָיְ ַר ְק ַר
וְ הָ ְר ָאֶ֖הָאֶ תַ -הכּ ָֽהן׃ָָָ

הרב שפיצר תורת נגעים סימן קכב נגע בקמטים של בגד משנה נגעים פי"א מי"א החמת והתורמל נראין כדרכן.
בגד שיש בו קמטים ונראה נגע בקמטים ,נראה בדעת הראשונים ,אם הקמטים אינם תפורים או קשורים הרי זה מטמא בנגעים ,ואם
הקמטים תפורים או קשורים הו"ל בתוך הקמטים כבית הסתרים ואינו מטמא בנגעים.
בתוך בירור הסוגיה כתב כי בחכמת אדם כלל קי"ג סעי' י"ט כתב דאם הנגע למעלה על גב הקמטים אין הקמטים מצטרפים לשיעור גריס
כיון שיש אויר בין כל אחד ואחד לא חשיב הכל לנגע אחד.

וָֹבכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹר גם מכיל רמזים להגבלות בראית נגעים בבגד ובעור ולכן
שלושה פסוקים מתיחסים לכלי עור .הראשון שבהם (יג,מט) ָ֣א ְ
נסביר אותו בהקשר לסוגיה.
וָֹב ָ֝עוֹר – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,תוכן הפרטים מלמד אלו בגדים מראים
ד ֩ – תרסא כמחיצה ,והמלה כחלק מהכלל ֶ֨א ָ
(יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶג ָ
לכהן .ובאות תבניות הטעמים הבאות וממעטות מנגעים את המצבים הבאים שאינן צריכים להראות לכהן.
ֶד ֩ – תרסא כמחיצה( ,א) למעט בית הסתרים בבגדים ובכלי עור מטומאת נגע
(א) (יג,מט) ַבּ ֶבּג ָ
ָ֣ק׀ָאוָֹא ַד ְמ ָ ֹ֗דּםָ– טעם הפסק בין הצבעים עשוי לרמז על כך שאין מראות נגעים שעל גב הקמטים הקבועים
ָ֣
(ב) (יג,מט) ְו ָה ָיֶ֨הָהַ ֶנָּ֝גַעָיְ ַר ְק ַר
בכלי העור מצטרפים זה לזה.
מצבים אלו לא חל עליהם ְו ָה ְר ָאֶ֖הָאֶ תַ -הכּ ָֽהן׃ – טפחא ללא מרכא ,סלוק .סילוק מגביל מה מראים לכהן והגבלה זאת מאפיינת את
תָהוּא הוא לא נראה לכהן כי הוא בית סתרים או על גבי
ֶ֑
רעַ
הטפחא ומתפשטת על ידה לנאמר לפניה לומר שלמרות שזה מראה נֶ ֵַ֛֥גַעָצָ ַ ֶ֖
קמטים.
ההסבר הבא מלמד ממראות נגעי בגדים על מראות נגעי בתים הנלמדים ב-ספרא מצורע פרשה ו (ה) (וי' מצ' יד,לז) ו ְָר ָאה את-ה ִ֗נּגע וְהנָּ֤ה
שׁפָ ל מן-הקיר׃
הנּגע בְּקירת ה ֵ֔בּית שְׁקערוּרת י ְר ְקר ֵ֔קת אוֹ אדמְדמּת וּמ ְראיהן ָ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ב) (וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בנגעי בגדים דורש ששני המראות מצטרפים כי נאמר (וי'
תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע
רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"ד,ה"ב כותב ששני המראות מצטרפים גם בנגעי בתים וכפי' כסף משנה יליף מבגדים
אפשר כי זה מרומז בתבנית הטעמים של הכתוב (וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר הנאמר בנגעי בגדים.
(וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד מסוג כלשהו כאן בקשר לצבעי נגעי בגדים י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם שמצטרפים זה עם
זה לנגע אחד .המשך הפסוק בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר – תרסא קדמא ואזלא עשויה לרמז לכעין כלל מלמד מסוג בנין אב שמלמד מנגעי בגדים לנגעי
בתים שצבעי הנגעים מצטרפים זה עם זה לנגע אחד.
וָֹב ָ֝עוֹר – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,תוכן הפרטים
ד ֩ – תרסא כמחיצה ,והמלה כחלק מהכלל ֶ֨א ָ
בנגעי בגדים דרשנו תפקידי (יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶג ָ
מלמד אלו בגדים מראים לכהן.
ואילו התבנית המורכבת בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר – תרסא קדמא ואזלא מלמדת כעין בנין אב מנגעי בגדים לנגעי בתים.
ראה קדמא ואזלא ,תלישא קדמא ואזלא – בנין אב ,קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא
 59קדמא ואזלא
ויקרא מצורע יד,ט:

יוָואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶַ֑חָ
וָֹואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְָואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָנ ְ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוָֹאֶ ת-ראשׁ ְ
וֹםָה ְשּׁב ָ֝
ַ
ָ֩ביֶּ֨
וְ הָ ָיה ַ
םָוטָ ָֽהר׃ ָ
וָֹבּ ַמֶּ֖י ְ
יוָו ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
וְ כ ֶבָּ֣סָאֶ תְ -בּג ָ ָֹ֗ד ְ
רש"י (ט) אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוָֹוגו'  -כלל ופרט וכלל .להביא כל מקום כנוס שער ונראה:

תורה תמימה (ח) וגלח את כל שערו  -כיצד מגלח  -כדלעתנה) [סוטה ט"ז א']:
תורה תמימה הערה נה) כל שער שבגוף עד שיעשה כדלעת ,ואפילו שער בית השחי ובית הערוה וכדתנן בנגעים (פי"ד מ"ב) בא לו
להקיף את המצורע מעביר תער על כל בשרו וקאי גם אתגלחת שניה (פ' ט') ,ואע"פ דשם כתיב ראשו וזקנו וגבות עיניו ,אך אלה באו
לרבות כל כיוצא בהן ולמעט שער שבתוך החוטם שאינו מעכב לפי שאינו נראה או לפי שאינו ברוב האדם .ומפרש בגמרא דדבר זה
דמגלח כדלעת הלכה למשה מסיני הוא,
וָֹואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְָואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניוָפרט ,וְ אֶ ת-
ועוקרת הלכה זו את הדרשה שבענין זה בתו"כ (פ' ט') יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוָֹכלל ,אֶ ת-ראשׁ ְ
כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶַ֑חָחזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש מקום כנוס שער ונראה אף כל מקום כנוס
שער ונראה ,מאי רבי רבי שער הרגלים [ביה"ע] ומאי מיעט מיעוט דבית השחי ודכולא גופא:
יעי – קדמא ואזלא ,רמז למלמד שכאן ע"פ תו"כ הוא כלל ופרט וכלל
וֹםָה ְשּׁב ָ֝
ַ
בַ יֶּ֨

יעי) יכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ַביֶּ֨ וֹםָולא בלילה.
וֹםָה ְשּׁב ָ֝
ַ
[ספרא מצורע פרשה ב פרק ב] (א) בשביעי ((וי' מצ' יד,ט) ַביֶּ֨
(ב) וגלח את כל שערו (יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוֹ) יכול אף בית הסתרים תלמוד לומר גּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו מה גבות עיניו בנראה פרט לבית
הסתרים ,אף כל שערו בנראה פרט לבית הסתרים( .ג) אי מה גּ ַָ֣בּתָעי ָנָ֔יו מקום כינוס שיער ונראה ,אף אין לי אלא מקום כינוס שיער
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ונראה ,מנין לרבות כינוס שיער שאינו נראה (אלא ע"י פעולה כבית השחי) ,פיזור שיער בנראה (שער בעור הגוף) ,פיזור שיער ואינו נראה
(אלא ע"י פעולה כגון בקפלי בטן) ,תלמוד לומר אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶַָ֑ח (התוה"מ ואינו ממעט רק שער שבתוך החוטם).
[הח"ח] ו[-התוה"מ] מסבירים ע"פ [בבלי סוטה טז,א] כי לימוד זה (תו"כ משנות ב,ג) הוא כדעת רבי עקיבא הדורש את כל התורה

ברבוי ומיעוט (ולא בכלל ופרט) .ולכן דרך הלימוד היא יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוֹ  -רבוי ְואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו מיעוט ְואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶ֑חַָ

חזר וריבה ,ריבה הכל ומיעט שער החוטם בלבד.
יעי – קדמא
וֹםָה ְשּׁב ָ֝
ַ
ה ֩ – תרסא פרט קדמאה שלא נדרש לרבוי ומיעוט הבא ַביֶּ֨
תבנית הטעמים של רישא הפסוק (וי' מצ' יד,ט)ָ ְו ָה ָי ָ
ואזלא מרמז שיש ללמוד התוכן בכעין דרשת כלל ופרט או מיעוט ורבוי ,בתו"כ הלימוד הוא כר' עקיבא יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוֹ רבוי,
ֶ֑ח סוגר בכתוב שחוזר ומרבה .
ְואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו פרט המשמש כמיעוטְ ,ואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ַָ
וע"פ [בבלי סוטה טז,א] הלימוד הוא בכלל ופרט וכלל כדברי הגמרא וכפי דברי רב נחמן ורב פפא יְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוָֹכלל ,אֶ ת-

וָֹואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְָואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניוָפרטְ ,ואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶַ֑חָחזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט
ראשׁ ְ
מפורש מקום כנוס שער ונראה אף כל מקום כנוס שער ונראה ,מאי רבי רבי שער הרגלים [ביה"ע] (מרבה לגילוח שער ביה"ע) ומאי
מיעט מיעוט דבית השחי ודכולא גופא (ממעט מגילוח שער ביה"ש וכל שער המפוזר בגוף בין נראה ובין לא נראה):
והלכה למשה מסיני עוקבת (רש"י מקפחת את עקבו ,היינו עוקרת) את המקרא ופוסקת שצריך גלוח כל גופו כדלעת (סוטה טז,א).
ולדברי רב אשי ההלכה למשה מסיני אינה סותרת את המקרא אלא היא אליבא דרבי עקיבא שדורש ברבוי ומיעוט כדרשת התו"כ.
(ד) (פירשו התוה"מ והח"ח שהיה מספיק בשביל הרבוי מיעוט ורבוי לכתוב וְאת גּבּת עי ֵָ֔ניו) (וי' מצ' יד,ט)ָראשׁוָֹמה תלמוד לומר (ולמה נכתב ראשו
וזקנו) לפי שנאמר (במ' נשא ו,ה) תּער לא-יעבר על-ראשׁוֹ ,יכול אף (הנזיר) המנוגע (שלא יגלח) תלמוד לומר (יד,ט)ָראשׁוֹ (של הנזיר המצורע
נוֹ) מה תלמוד לומר לפי שנאמר (וי' אמר כא,ה) פְאת זְקָנָ ם לא י ְגלּחוּ (שנאמר בכהן) יכול אף (הכהן) המנוגע
מגולח) ,וזקנו ((יד,ט)ָ ְואֶ ת-זְ ָק ָ
נוֹ (של הכהן המצורע מגולח)( ,טט – נסיון ללמוד מנזיר לכהן ולהפך) מה תלמוד לומר (יד,ט)ָראשׁוֹ ומה
ְק ָ
(שלא יגלח) תלמוד לומר (יד,ט)ָז ָ
נוֹ ,לפי שיש בראש מה שאינו בזקן ובזקן מה שאין בראש ,הראש (טט  -הנזיר) אסור במספריים ובתער ,והזקן (טט
תלמוד לומר (יד,ט)ָזְ ָק ָ
– של הכהן) אינו אסור במספריים (טט – וכן לכל אדם ,אלא אסור רק) ובתער (הגר"א לא גורס מלת בתער) .הראש מותר בכל אדם ,והזקן
אסור בכל אדם ,הא (טט  -הרי) לפי שיש בראש מה שאין בזקן ובזקן מה שאין בראש צריך לומר ראשו וצריך לומר זקנו.

לאו של גילוח הראש של הנזיר ביחס ללאו של הקפת הראש ,לנזיר יש חומרה שאסור במספרים ו/או בתער ויש בו קולה שרק הנזיר
אסור.
לאו שנאמר בזקן ביחס לנזיר ,יש בו חומרה שאסור בכל אדם ,יש בו קולה שאסור רק בתער ,ואילו הנזיר אסור גם במספריים.
לכן צריך לדרוש ראש בנפרד מזקן כי לאו הראש הוא לנזיר בלבד.
אם היה נאמר רק שנדחה לאו של ראשו היינו אומרים שלאו הנזיר נדחה כי הוא קל כי רק הנזיר נאסר ולא כל ישראל .אבל לאו הנאמר
נוֹ לחייב גלוחו ולדחות האיסור של כהן המטהר מצרעת.
בזקן לא ידחה כי אסור בכל ישראל .לכן נאמר (יד,ט)ָזְ ָק ָ
אם היה נאמר רק שנדחה לאו של זקנו היינו אומרים שלאו שנאמר בזקנו נדחה כי הוא קל כי אסור רק בתער ולא במספריים .אבל לאו
הנזיר הנאמר בראשו לא ידחה כי אסור גם במספריים .לכן נאמר (יד,ט)ָראשׁוֹ לחייב גלוחו ולדחות האיסור של נזיר המטהר מצרעת.
נוֹ – מהפך פשטא ,שדוחה שני איסורים הנאמרים במקומות אחרים בתורה ,אחד בנזיר המטהר מצרעת ,אחד בכהן
וָֹואֶ ת-זְ ָק ָ
אֶ ת-ראשׁ ְ
המטהר מצרעת.
(ה) רבי יוסי הגלילי אומר גבות עינים ולא ריסי עיניםְ ,ואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָנָ֔יו – פשטא מונח זקף-קטן ,בתפקיד שתי דרשות( ,א) מיעוט לשער
החוטם מגלוח( ,ב) מיעט את הריסי עיני המטהר מגלוח.

(ה) ( ...יד,ט)ָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹמה תלמוד לומר יְ גַלּ ֶַָ֑ח אלא ליתן אחריות לתגלחת שאם לא יגלח בשביעי מגלח בשמיני בתשיעי ובעשירי.
וְ אֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוֹ  -טפחא ,שנוי משמעות מגלוח ביום שביעי לימים נוספים ,ליתן אחריות לתגלחת  .ואפשר כי מספר הימים הנוספים שאם
לא יגלח בשביעי מגלח בשמיני בתשיעי ובעשירי וכו' ,מרומזים בפסוק (יד,י) ,ראה להלן.
(ו) שלשה מגלחים ותגלחתן מצוה הנזיר המצורע הלוים וכולם שגלחו שלא בתער או ששיירו שתי שערות לא עשו כלום.

ֶ֑ח – אתנח ,להגביל הגלוח לתער בלבד.
יְ גַלּ ַָ

(ז) בשביעי יגלח בשמיני יביא ,שאם גילח בשביעי יביא קרבנותיו בשמיני ואם גלח בשמיני (טט  -גרסינן) לא מביא קרבנותיו בו ביום
דברי ר' עקיבא ,אמר לו רבי טרפון מה בין זה לנזיר ,אמר לו שהנזיר טהרתו תלויה בימים ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו ,ואינו
מביא קרבנותיו אלא אם כן היה מעורב שמש.
וָֹבּ ַמֶּ֖ים – ראה בסיום הפרק של תו"כ עיון בכתוב זה לענין חציצה בטבילה.
(יד,ט)ָ ְו ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
(יד,ט) ו ְָרחץ אתְ -בּשָׂרוֹ בּמּים ְוטָ ָֽהר׃ – סלוק ,מגביל ללמד כי מצורע טהרתו תלויה בתגלחתו וטבילה מועילה רק אחרי תגלחת.
פסוק לענין חציצין הלכה למשה מסיני ויקרא מצורע יד,ט:

וָואֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֶ֖רוָֹיְ גַלּ ֶַ֑חָ ָ
וָֹואֶ ת-זְ ָקנוֹ ְָואתָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָני ְ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת-כָּ לְ -שׂעָ ֹ֗רוָֹאֶ ת-ראשׁ ְ
וֹםָה ְשּׁב ָ֝
ַ
ָ֩ביֶּ֨
וְ הָ ָיה ַ
םָוטָ ָֽהר׃ ָ
וָֹבּ ַמֶּ֖י ְ
יוָו ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
וְ כ ֶבָּ֣סָאֶ תְ -בּג ָ ָֹ֗ד ְ

ב -בבלי סוכה ה,ב ,בבלי עירובין ד,א ,נאמר דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב :שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני... .
חציצין דאורייתא נינהו ,דכתיב (ויקרא מצורע יד,ט) ְו ָר ַחֹ֧ץ (אֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛רוֹ) ַבּ ַ ֶ֖מּיםָ -שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המים!  -כי אתאי הלכתא
לשערו ,כדרבה בר בר חנה .דאמר רבה בר בר חנה :נימא אחת קשורה  -חוצצת ,שלש  -אינן חוצצות .שתים איני יודע - .שערו נמי
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

וָֹבּ ַמֶּ֖יםָ -את הטפל לבשרו ,ומאי ניהו  -שערו!  -כי אתאי הלכתא  -לכדרבי יצחק .דאמר
דאורייתא נינהו ,דכתיב ְו ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
רבי יצחק( :בבלי סוכה ו ,ב ) דבר תורה ,רובו ומקפיד עליו  -חוצץ ,ושאינו מקפיד עליו  -אינו חוצץ .וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום
רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
מדאורייתא קשר ש ל שלוש שערות אינו מהודק ולכן טבילה עמו אינה חוצצת .קשר של שתי שערות יש בו ספק חציצה .קשר של
שערה אחת הדוק וחוצץ.
רש"י דבר תורה .הלכה למשה מסיני (ללמד כי טנוף ב )-רובו (של גופו של אדם) ומקפיד עליו  -חוצץ (זה חציצה מהתורה ,אם לא ברובו
של גופו או אינו מקפיד אינו מהווה חציצה ,ורבנן גזרו גם על שני אלה שהתורה המעיטה)
םָוטָ ָֽהר שלא יהיה דבר
וָֹבּ ַמֶּ֖י ְ
םָוטָ ָֽהר׃ הגמרא לומדת מְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
וָֹבּ ַמֶּ֖י ְ
עיקר דין חציצה נלמד מהפסוק (ויקרא מצורע יד,ט) ְו ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
חוצץ בינו ובין המים .המלה אֶ ת מוסיפה את שער האדם שיהיה כולו במים ללא חציצה .ההלכה למשה מסיני קובעת מהו שיעור חציצה
ה ָ֩ בתחילת הפסוק מרמז על שיעור החציצה המבורר בתבנית סיום דיבור
והוא רובו ומקפיד עליו  -חוצץ  .לענ"ד טעם תרסא במלת ְו ָה ָי ָ
םָוטָ ָֽהר׃ והוא רובו ומקפיד עליו  -חוצץ  .וזה המידרוג במצות הטבילה והחכמים גזרו החמרה עליו
וָֹבּ ַמֶּ֖י ְ
של הפסוקָ ְו ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
םָוטָ ָֽהר׃ָהמלים ב תבנית סיום דיבור מגלות כי התורה מיעטה מחציצה "רובו ולא מקפיד ומיעוט ומקפיד" .תרסא
וָֹבּ ַמֶּ֖י ְ
וְ ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
התריעה על מידרוג במצוה ,שיעור ממתי עובר על חציצה כאשר רובו ומקפיד ובפחות מכך לא חוצץ.
אֶ ת  -מוסיף הטפל לבשרו היינו שערו
וָֹבּ ַמֶּ֖יםָ -דרגא תביר טפחא ,כעין קבוצת פרטים של מיני חוצצים שעל כל אחד חלה אותה הלכה (א) מן התורה (רובו
וְ ָר ַחֹ֧ץָאֶ תְ -בּשָׂ ֵ֛ר ַ
ומקפיד) (ב) מדרבנן (על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד)
לכן ְוטָ ָֽהר – סלוק ,מגביל שרק אם יסיר כל החציצין (קשרים וטנוף) ויטבול יהיה טהור!!!
לגבי הנושא :מיעוט החוצץ ואינו מקפיד (בעזרת הרב י"מ רושצקי)
שו"ע יו"ד סי' קצח סק"ב רמ"א הגה ולכתחילה לא תטבול אפילו בדברים שאינן חוצצין גזרה אטו דברים החוצצין (הגהות ש"ד) ט"ז
והא דכתב רמ"א אחר כך גזירה אטו דברים החוצצים והיינו אפילו מיעוט התם קאמר לכתחלה אבל בדיעבד לא גזרינן גזירה לגזירה.
בבלי סוטה טז,א

ל־שׂעָ ֶ֖רֹוָיְ גַלּ ֶ֑חַָָ ָ
ְ
תָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניוָ ְואֶ ת־כָּ
נֹוָ ְוא ָ
ל־שׂעָ ֹ֗רֹוָאֶ ת־ראשֹׁוָ ְואֶ ת־זְ ָק ָ
ְ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת־כָּ
ה ָ֩ ַביֶּ֨ ֹוםָ ַה ְשּׁב ַ֜
ויקרא מצרע יד,טְ :ו ָה ָי ָ
ת־בּשָׂ ֵ֛רֹוָ ַבּ ַמֶּ֖יםָ ְוטָ ָֽהר:
ְ
ת־בּג ָ ָֹ֗דיוָ ְו ָר ַחֹ֧ץָאֶ
ְ
ְוכ ֶבָּ֣סָאֶ
תנא (טט :ע"פ הרב מיכל זילבר מקביעת מספר שלוש ,זה אמור להיות בדיוק  ,3אלא שכאן באופן יוצא דופן) ושייר .ומאי שייר דהאי שייר? שייר
נֹוָ
ל־שׂעָ ֹ֗רֹוָ -כלל ,אֶ ת־ראשֹׁוָוְ אֶ ת־זְ קָ ָ
ְ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת־כָּ
ה ָ֩ ַביֶּ֨ ֹוםָ ַה ְשּׁב ַ֜
מצורע (טט :שבתגלחת שניה שלו נדרש); דתניא( :וי' מצרע יד,ט) ְו ָה ָי ָ
ל־שׂעָ ֶ֖רֹוָיְ גַלּ ֶַָ֑ח – חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה פרט מפורש מקום כינוס
ְ
תָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו  -פרטְ ,ואֶ ת־כָּ
וְ א ָ

שער ונראה ,אף כל מקום כינוס שער ונראה; מה רבי? רבי שיער הרגלים (רש"י :דאותו מקום ולישנא מעלייתא נקט , ).מאי מיעט? מיעט
דבית השחי (טט :מיעט מגילוח שני אע"פ שמכונס מפני שאינו נראה כל כך) ודכוליה גופיה (טט :מיעט מגילוח שני אע"פ שנראה אבל אינו מכונס);
והלכתא :מגלח כדלעת (טט :כמו בגילוח הראשון) ,דתנן :בא לו להקיף את המצורע  -מעביר תער על כל בשרו ,וקתני סיפא :וביום
השביעי מגלחו ,תגלחת שניה כתגלחת ראשונה .אמר רב נחמן בר יצחק :כי קא חשיב  -הלכה עוקבת מקרא ,הא עוקבת מדרבנן היא
(טט :ע"פ הרב מיכל זילבר יש שיטה שכאן מלת רבנן טעות וצ"ל מדרש ,שהלכה למשה מסיני עוקרת את הדרשה של כלל ופרט וכלל) .רב פפא אמר:
כי קא חשיב  -הלכה עוקבת ועוקרת ,הא עוקבת ומוספת היא .רב אשי אמר :הא מתניתא מני? רבי ישמעאל היא ,דדריש כללי ופרטי;
ל־שׂעָ ֹ֗רֹוָ–
ְ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת־כָּ
ָה ָ֩ ַביֶּ֨ ֹוםָ ַה ְשּׁב ַ֜
(בבלי סוטה טז,ב) כדלעת מני? ר"ע היא ,דדריש ריבויי ומיעוטי; דתניא( :וי' מצרע יד,ט) ְו ָהי ָ
ל־שׂעָ ֶ֖רֹוָיְ גַלּ ֶַָ֑ח – חזר וריבה ,ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל ,מאי
ְ
תָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָָניו – מיעטְ ,ואֶ ת־כָּ
נֹוָ ְוא ָ
ריבה ,אֶ ת־ראשֹׁוָ ְואֶ ת־זְ ָק ָ
ריבה? ריבה דכוליה גופיה ,ומאי מיעט? מיעט שיער שבתוך החוטם.
רש"י :אמר רב נחמן בר יצחק  -מצורע לא שיורא הוא דכי קא חשיב הלכה עוקבת מקרא כגון ספר תער עפר דכתיב בהדיא והלכה עוקבת
מוספת על המקרא.

(טט :בסיכום תגלחת שניה של מצורע לא נחשבת הלכה עוקרת את המקרא אלא דרשה מכלל ופרט וכלל)

הלכה למשה מסיני עוקבת – עוקרת את הפסוק ותבנית הטעמים עשויה להסביר את את העקירה.
ָתן אֶ ל-
כּן י ַ ֵ֥קּח ַהכּהֶ֖ן וְ נ ַ ֵ֥
ֶה ְבּ ַק ְר ַ ָ֣קע ַהמּ ְשׁ ָ֔ ָ
ֶ֑רשׂ וּמןֶ -העָ ֹ֗ ָפר א ֶשׁר ָֽי ְהי ָ
שׁים בּ ְכליָ -ח ֶָ
במדבר נשא ה,יזְ :ולָ ַ ֹ֧קח ַהכּהֵ֛ן ַמֵ֥ים ְקד ֶ֖
ַה ָ ָֽמּים׃
וּמןֶ -העָ ֹ֗ ָפר – מקף כרב-מצב (א) הפשט בדבר מסוים (ב) ההלכה למשה מסיני המרחיבה בכל דבר
וּמןֶ -העָ ֹ֗ ָפר – רביע ,בארבע שמות של דברים מורחב ע"י הלכה למשה מסיני ועוקב (עוקר) מקרא .הארבעה שמות הם( :א) עפר ,

בפשט הכתוב בסוטה ,ובעפר לכיסוי הדם (ב) בספר כריתות ובכל דבר שאפשר לכתוב עליו (ג) בתער הנזיר הכתוב בסוטה (ד)
במרצע של עבד עברי שרש"י מביא מהירושלמי.
ל־שׂעָ ֶ֖רֹוָיְ גַלּ ֶ֑חַָָ ָ
ְ
תָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניוָ ְואֶ ת־כָּ
נֹוָ ְוא ָ
ל־שׂעָ ֹ֗רֹוָאֶ ת־ראשֹׁוָ ְואֶ ת־זְ ָק ָ
ְָ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת־כָּ
ה ָ֩ ַביֶּ֨ ֹוםָ ַה ְשּׁב ַ֜
ויקרא מצרע יד,טְ :ו ָה ָי ָ
ת־בּשָׂ ֵ֛רֹוָ ַבּ ַמֶּ֖יםָ ְוטָ ָֽהר:
ְ
ת־בּג ָ ָֹ֗דיוָ ְו ָר ַחֹ֧ץָאֶ
ְ
ְוכ ֶבָּ֣סָאֶ

רישא הפסוק ל-רבי ישמעאל היא ,דדריש כללי ופרטי;

ל־שׂעָ ֹ֗רֹו – תרסא קדמא ואזלא מונח רביע ,תבנית טעמים שעשויה ללמד על
ְ
ה ָ֩ ַביֶּ֨ ֹוםָ ַה ְשּׁביעַָ֜יָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת־כָּ
ויקרא מצרע יד,טְ :ו ָה ָי ָ
פרט וכלל ופרט ,כאן היא כולה כלל,
תָגּ ַָ֣בּתָעי ָנָ֔יו – פרט ,שתבנית הטעמים שלו מלמדת בין היתר את מסקנת הגמרא מה פרט מפורש מקום
נֹוָ ְוא ָ
ָאֶ ת־ראשֹׁוָ ְואֶ ת־זְ ָק ָ
כינוס שער ונראה
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ל־שׂעָ ֶ֖רֹוָיְ גַלּ ֶַָ֑ח – חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה פרט מפורש מקום כינוס שער ונראה ,אף כל
ְ
ְואֶ ת־כָּ
מקום כינוס שער ונראה;

ת־בּשָׂ ֵ֛רֹוָ ַבּ ַמֶּ֖יםָ ְוטָ ָֽהר:
ְ
ת־בּג ָ ָֹ֗דיוָ ְו ָר ַחֹ֧ץָאֶ
ְ
ְוכ ֶבָּ֣סָאֶ

ל־שׂעָ ֹ֗רֹוָ–
ְ
יעיָיְ ג ַַלּ ָ֣חָאֶ ת־כָּ
ה ָ֩ ַביֶּ֨ ֹוםָ ַה ְשּׁב ַ֜
רישא הפסוק ל-רבי עקיבא היא ,דדריש ריבויי ומיעוטי; דתניא( :וי' מצרע יד,ט) ְו ָה ָי ָ
ל־שׂעָ ֶ֖רֹוָיְ גַלּ ֶ֑חַָ – חזר וריבה ,ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל ,מאי
ְ
תָגּ ַָ֣בּתָעי ָ֔ ָניו – מיעטְ ,ואֶ ת־כָּ
נֹוָ ְוא ָ
ריבה ,אֶ ת־ראשֹׁוָ ְואֶ ת־זְ ָק ָ
ריבה? ריבה דכוליה גופיה ,ומאי מיעט? מיעט שיער שבתוך החוטם.
 60קדמא ואזלא
בבלי מגילה ח א  -ב
ויקרא מצורע טו,יג:

ָ֣סָבּג ָָדֶ֑יוָ ָ
וָֹוכ ֶבּ ְ
יםָלטָ ה ֳָר ֶ֖ת ְ
ְ
ָמ
רָלוָֹשׁ ְב ַעֵ֥תָי ֵ֛
ָ֝
וָֹו ֶָ֨ספַ
זּוֹב ְ
רָהזָּבָמ ָ֔
[יג]ָו ָֽכי-י ְט ַה ַ
ְ
הר׃ ָ
ֶ֖יםָוטָ ָֽ
םָחיּ ְ
וָֹבּ ַמֵ֥י ַ
ֹ֧ץָבּשָׂ ֵ֛ר ְ
ָוְ ָר ַח ְ

טט  -תבנית הטעמים כעין פרט ופרט וכלל ופרט
הפרט הראשון
וכי-יטהר הזב  -מהפך פשטא ,התבנית מרמזת הפוך מהפשט שמדובר רק בזב אחד ,והוא המחלט ולמד שיש עוד זב
פרט שני
מזובו  -זקף-קטן" ,מ" אומר חלקי ,זקף-קטן תכונתו להרבות ,כאן מרבה ראית זוב שניה על ראית זוב ראשונה
כעין כלל ששני הפרטים שלפניו צריכים אותו ,כאן לספור
וספר לו  -קדמא ואזלא
פרט בתראה מפרט מה לספור ומה מעורב בספירה
שבעת ימים לטהרתו – ראה מרכא תביר טפחא
 61קדמא ואזלא ,מלמד
ויקרא אחרי מות טז,ב:

ך֒
הָדּבּר֘ ָאֶ ל-אַ ה ָ֣רןָאָ חי ָ
שׁ ַ
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
אמ ָ֝
ו ֶַ֨יּ ֶ
אָבכָָל-עתָאֶ לַ -ה ָ֔קּ ֶדשָׁמבֶּ֖יתָלַ פָּ ֶ֑רכֶ ת ָ
ָוְ אַ ל-יָב ְ
ַ֚יָבּעָ ָנָ֔ןָא ָר ֶאֶ֖הָעַ ל-הַ כַּ ָֽפּ ֶרת׃ ָ
לאָי ָָ֔מוּתָכּ ֶ
ֶ֨יָהכַּ ָ֝פּ ֶרתָא ֶשׁרָעַ לָ -האָ רן ְָו ָ֣
ָאֶ לְ -פּנ ַ
רָה' – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד כי אֶ ל-מ ֹ֗ ֶשׁה – רביע ,אפשר (א) כי ה' לימד למשה ארבע פעמים (כמסקנה אפשרית מ -בבלי
אמ ָ֝
ו ֶַ֨יּ ֶ

עירובין נד,ב ) (ב) מלמד כי משה מסר את דבר ה' ארבעה פעמים( ,א) אהרן (ב) בני אהרן (ג) הזקנים (ד) עם ישראל .מרומזת מכאן
מסקנת בבלי עירובין נד,ב נמצא ביד הכל ארבעה .מכאן אמר רבי אליעזר :חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים
ך ֒ היא שאפילו מצות אהרן לא נאמרה לאהרן אלא אל משה שיאמר לאהרן .במסירה לאהרן משה
חי ָ
משמעות הכתוב ַדּבּר֘ ָאֶ ל-אַ ה ָ֣רןָאָ ָ
מוסיף הסבר על דבר ה' כמרומז בתבנית זרקא מונח סגול בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו כגון בהדגשות פניו ותועות גופו והתלהבותו
והסבריו הנוספים ,וכשם שמוסיף לאהרן כך מוסיף ברבוי הולך וגדל לבניו ,לזקנים ,לבני ישראל .וכל אחד מהמלמדים יוסיף כך ללומדים
ממנו.
 62קדמא ואזלא ,בנין אב
ויקרא אחרי מות טז,כא:

ֶ֖םָלכָ ל-
יה ְ
לָואֶ ת-כָּ ל-פּ ְשׁע ֶ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔א ְ
ליוָאֶ ת-כָּ ל-עֹונת ְ
אשָׁהשָּׂ עיר֘ ָהַ ַחי ְָ֒וה ְתו ַָדָּ֣הָעָ ֹ֗ ָ
ַ
ָ֣לָר
יוָע ָ֣
׃ָוְ ָס ֶ֨ ַמְךָאַ ה ָ֝רןָאֶ תְ -שׁתָּ֣יָי ָ ָֹ֗דוָ י ָ ָֹ֗ד ַ
יָהמּ ְד ָ ָֽבּ ָרה׃ ָ
ֵ֛חָבּיַדֵ֥ -אישָׁע ֶ֖תּ ַ
ירָושׁ ַלּ ְ
אשָׁהשָּׂ ָ֔ע ְ
ַ
ֶ֑םָונ ַָתןָא ָתםָעַ לָ֣ -ר
את ְ
חַ טּ ָ

ובתורת כהנים (אחרי פרשה ד ד) וסמך אהרן את שתי ידיו (ויקרא טז כא) ,מלמד שהסמיכה בשתי ידים ,בנין אב לכל הסמיכות
שיהיו בשתי ידים:
טט – אפשר היה להסביר שְ -ו ָס ֶ֨ ַמְךָאַ ה ָ֝רן –  -קדמא ואזלא כעין הודעה על בנין אב לכל הסמיכות שיהיו בשתי ידים:שיתנהל בסדר
דברים של מוקדם ומאוחר
 ,והפרט הוא אֶ תְ -שׁתָּ֣יָי ָ ָֹ֗דוָי ָ ָֹ֗דיו ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ולכן הסמיכה על ראש השעיר המשתלח ביום הכפורים היא בשתי ידים
וממנה נלמד לכל הסמיכות שיהיו בשתי ידים.
 63קדמא ואזלא
ויקרא קדשים כ,יז:

ֶ֖יָבּנ ָ֣יָ
וָּלעינ ְ
וּאָונ ְֶ֨כ ְר ָ֔ת ְ
דָה ְ
ָח ֶָ֣ס ָ֔
הָּו ָֽהיא-ת ְר ֶאהָאֶ ת-עֶ ְרוָתוֹ ֶ
ָת ְ
מּוָֹו ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָ
וָֹבתְ֠ -א ְ
ָ֣יוָא ַ
וָֹבּת-אָ ב ָ֣
וְ אָ֣ישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡ת ַ
שּׂא׃ ָ
עַ ָמֶּ֑םָעֶ ְרוַ ֹ֧תָאח ֵ֛תוָֹגּ ָלֶּ֖הָעֹונֵ֥וָֹי ָ ָָֽ
וְ ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָָתהּ  -קדמא ואזלא ,מלמד מרכזי ,דרשו שפסוק זה כולו יתור ונדרש לענינים אחרים ,תבנית הטעמים היא פרטים קדמאים

לענינים אחרים ,כלל מרכזי ,פרטים אחרים המלמדים לענינם ולענינים אחרים.
וְ ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָָתהּ  -קדמא ואזלא ,מלמד שהתראה מן התורה ויש להראות למותרה טעם הדבר שעליו מתרים היינו הכתוב האוסר ,כפ'
תורה תמימה ְו ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָָתהּ  -אמר עולא ,מניין להתראה מן התורה ,שנאמר ְואָ֣ישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡תוֹ ְ ...ו ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָָתהּ,
מב)
מא)
אטו בראיה תליא מילתא ,אלא עד שיראוהו טעמו של דבר ואם אינו ענין לכרת תנהו ענין למלקות [סנהדרין מ' ב']:
תורה תמימה הערה מא) שיתרו בו שהיא ערוה עליו ,דבלא"ה אפשר שלא ידע מהאיסור:
/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד
84/229
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הערה מב) ר"ל לא שייך התראה בכרת ,כיון דכל עיקר התראה הוא כדי לידע אם הוא שוגג או מזיד ,וזה שייך רק בעונש אנשים ,משא"כ כרת הוא
עונש מהקב"ה ,וקמי שמיא גליא אם הוא שוגג או מזיד ,ולכן תנהו ענין אם התרו בו למלקות דשייך באחותו.
וְ ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָָתהּ  -קדמא ואזלא ,מלמד לענינו (א) שמלים אלו מלמדות על ביאה (ב) שביאת אח ואחות שונה מעריות אחרות
ר' יוסף בכור שור ְו ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָָתהּ  -לשון גילה (ראה ראב"ע) ,כמו "וגילה את ערותה" (להלן,יח) ,והיא תגלה ערותו .לפי שסרחונם
שוה ,אמר דבר השוה; שאין שוה בכל הקרובות ,רק אח ואחות ,שקורבתן שוה.
ראה פזר תלישא
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יה ֶ֑םָ ָ
וָּשׁםָאֱֹלה ֶ
לאָיְ ַח ְלּ ָ֔ל ֶָ֖
םָו ָ֣
יה ְ
אֹלה ָ֔ ֶ
יםָי ְהיוָּל ָ֣
ָֽ
ויקרא אמר כא,וְ :קדשׁ
ֵ֥יוָּק ֶדשׁ׃ָָָ
םָו ָה ָֽ
יב ְ
ֵ֥םָמ ְקר ֶ֖
יהֵ֛םָה ַ
'ָל ֶֹ֧חםָאֱֹלה ֶ
יָה ֶ
ָכּי ָ֩אֶ ת -א ֶ֨שּׁ ָ֝
(וי' אמר כא,ו) אֶ ת-א ֶ֨שּׁיָ ָ֝ה' – קדמא ואזלא ,כעין כלל לכהן להיות ראוי לעבודה ופרטיו אחריו שיהיה ראוי לכל אחת מהעבודות,
יבם – דרגא תביר מרכא טפחא .התבנית הזאת מרמזת לשתי
יהםָהֵ֥םָמַ ְקר ֶ֖
שלכך עשויה לרמז תבנית הטעמים של ֶל ֶֹ֧חםָאֱֹלה ֵֶָ֛

הלכות( .הלכה א) בתבנית המלאה בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה ,אלו כל אחת מהעבודות של הכהנים
יבם – תביר מרכא טפחא מחלקת
יהֵ֛םָהֵ֥םָ ַמ ְקר ֶ֖
במקדש ובגבולין ולמתנות כהונה( .הלכה ב) אפשר כי תבנית הטעמים של אֱֹלה ֶ
וממעטת הכהנים שידיהם או שאר איבריהם מרתתים ומרבנן הכהנים לא הניחו לכהן צעיר לעבוד עד שימלאו לו עשרים שנה .ומ-
[עמודי אש סימן ד כלל ח] לאסור עבודות שלא נצטוו עליהם.
אפשר שמרבנן תבנית הטעמים של אֶ ת-א ֶ֨שּׁיָהָָ֝' – קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל שע"פ [עמודי אש סימן ד כלל ח] כגון כיבוד
הכהנים תמימים ובעלי מום ולהיות ראשונים לכל דבר שבקדושה שזה מרבנן מפני השלום .ועוד טעם תרסא במלת כָּי ֩ עשוי להיות
בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין מחיצה להקפיד על יחוס האשה שנושאים בנישואיהם .והמקורות הבאים למדו על מה שכהנים יקפידו
מפסוקים סמוכים.
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ָדיםָ ָ
ןָהמּ ְשׁחָ הָוּמלּ ָ֣אָאֶ ת-י ָָ֔דוָֹל ְל ֶ֖בּשָׁאֶ תַ -ה ְבּג ֶ֑
וָֹ׀ָשׁמֶ ַ
ֶ
יוּצֵ֥קָעַ ל-ראשָׁ֣
ָ֩הגּ ֶָ֨דוֹלָמאֶ ָ֝ ָחיוָאֲֽשֶׁ רַ -
ויקרא אמר כא,יְ :ו ַהכּהן ַ
יוָלאָי ְפ ָֽרם׃ ָ
ֵ֥
ָד
עָוּבג ָ ֶ֖
ְ
ָלאָי ְפ ָ ָ֔ר
ָאֶ ת-ראשׁוֹ ָ֣

קדמא ואזלא בתפקיד מלמד ,שיהא גדול מאחיו בכח ,בנוי ,בחכמה ,ובעושר .אחרים אומרים :מנין (למדים) שאם אין לו ( עושר משלו)
והוא ראוי להיות כהן גדול (מצד הצטיינותו בשאר המעלות) שאחיו הכהנים מגדלין אותו (בעושר משלהם) תלמוד לומר וְ הַ כּהן ָ֩
הַ גּ ֶָ֨דוֹלָמאֶ ָ֝ ָחיוָ– תלישא-קטנה קדמא ואזלא (שאם יש צורך) גדלהו משל אחיו (מנכסי אחיו הכהנים)
הַ גּ ֶָ֨דוֹלָמאֶ ָ֝ ָחיוָ– קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד כפי שיש לגדל כהן גדול מאחיו הכהנים כך יש לגדל נשיא או מלך מכספי הצבור
וכך לכל אדם חשוב.
[בבלי חולין קלד,ב] [רש"י] ואיבעית אימא אדם חשוב  -כגון ממונה ראש ישיבה יכול לקדם ולזכות שהרי עליו לגדלו ולהעשירו

אפילו משלו וכ"ש ממאי דאתי ליה מעלמא.
אדם חשוב שאני ,דתניא :וכו' .נותנין לו מנות ומעשירין אותו כדי שיהא חשוב וישמעו דבריו כדתניא (וי' אמר כא,י)

[ליקוטי רש"י]
ָ֩הגּ ֶָ֨דוֹלָמאֶ ָ֝ ָחיו  -גדלהו משל אחיו (יומא יח,א; סוטה מ,א (טט רש"י פירש– חכם גדול וראוי לישב בראש)).
וְ הַ כּהן ַ
וְ הַ כּהן ָ֩– תרסא ,לפי הרב ויינשטוק לפעמים כטעם מפסיק ,כאן מתאים שמלת הכהן מופרדת מההמשך ָ ַהגּ ֶָ֨דוֹלָמאֶ ָ֝ ָחיו – קדמא ואזלא
כעין כלל ,המלצה לציבור לגדל – לתמוך כספית באדם חשוב.
 66קדמא ואזלא ,קדימות
ויקרא אמר כג,יד:

יכ ֶ֑םָ ָ
ָ֣וֹםָה ָ֔ ֶזּהָעַ ַ֚דָהבָ֣יא ָ֔ ֶכםָאֶ תָ -ק ְר ַבֶּ֖ןָאֱֹלה ֶ
ַ
ָהיּ
אכ ֹ֗לוָּעַ ד-עֶ צֶ ם ַ
אָת ְ
לָל ָֽ
ָ֣
יָוכַ ְר ָ֝ ֶמ
וְ לֶ ֶחם ְָ֩ו ָק ֶ֨ל ְ
יכם׃ָס ָ
םָבּ ֶ֖כלָמ ְשׁ ָֽבת ֶ ָֽ
יכ ְ
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
ח ַקּתָעוֹלָ ם ְ
יָוכַ ְר ָ֝ ֶמלָ – קדמא ואזלא ,ענין של הקדמת הכנתן לפני הקרבת העומר
וְ קָ ֶ֨ל ְ
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כּוּריםָלַ ָֽה'׃ ָ
ָהָחמֶ֖ץָתּאָ ֶפֶ֑ינָהָבּ ֶ֖
ָ
ָ֔יםָסלֶ תָתּ ְה ֶיָ֔ינ
ָ֣
םָשׁנ ָ֣יָעֶ ְשׂרנ
הָשׁ ַַ֚תּי ְ
נוּפ ְ
םָתּ ֹ֗ ָ
ָ֣יאּוּ׀ָל ֶָ֣ח ְ
ֶ
םָתּב
יכ ָ
מּוֹשׁ ֶ֨בת ָ֝ ֶ
ויקרא אמר כג,יז :מ ְ
יכם  -קדמא ואזלא במלה אחת
מּוֹשׁ ֶ֨בת ָ֝ ֶ
מ ְ
יכם  -קדמא ואזלא במלה אחת ,מלמד על שוויון ,שקילות
מּוֹשׁ ֶ֨בת ָ֝ ֶ
מ ְ
[בבלי זבחים נז,ב]  -שוויון בין כל מנחות תודה הבאים חמץ להיות עשרון סולת לכל לחם

ולהשוות עשרה לחמי תודה חמץ הבאים מעשרון סולת אחד לשלושים מצות של תודה שגם באים מעשרון סולת אחד.

[בבלי מנחות עח,א] אמר רב יצחק בר אבדימי[ ... :רא"ם] (וי' אמר כג,יז)  ...פירושָ :תּבָ֣יאּוּ׀ דכתיב גבי שתי הלחם יתירא הוא ,דהא
יכם ,מה תלמוד לומר "תביאו" ,ללמד שכל
מֹּושׁ ֶ֨בת ַ֜ ֶ
לעיל מיניה כתיב (כג טז) "והקרבתם מנחה חדשה" וסגי למכתב (וי' אמר כג,יז) מ ְ
הבאות שאתה מביא ,כגון זה  -חמץ עם הזבח ,יהיו כזה ,עשרון לחלה.

יכם – קדמא ואזלא במלה אחת (א) בתפקיד שוויון בין כל המקומות (ב) שוויון בין
מֹּושׁ ֶ֨בת ַ֜ ֶ
אפשר שתבנית הטעמים (וי' אמר כג,יז) מ ְ
כל לחמי חמץ (ג) כלל לשוויון בין כל לחמי חמץ.
ראה קדמא ואזלא במלה אחת
 68קדמא ואזלא ,מלמד ולמד
ויקרא אמר כג,מ:

תָועַ ְרבי-נָ ֶַ֑חלָ ָ
תָתּמָ ָ֔ריםָוַענַ ֵַ֥֛ףָעץ-עָ ֶ֖ב ְ
ץָה ָדרָכַּ ָ֣פּ ְ
וֹןָפּ ֶ֨ריָע ָ
אשׁ ְ
ָ֣וֹםָהר ֹ֗
ָ
םָבּיּ
תּ םָלָ ָ֝ ֶכ ַ
וּל ַק ְח ֶֶָ֨
ְ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יכֶ֖םָשׁ ְב ַעֵ֥תָי ָָֽמים׃ ָ
ֵ֛יָה'ָאֱֹלה ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֹ֗ ֶתּםָל ְפנ ֵ֥
ְ
וּל ַק ְח ֶ֨ ֶתּםָלָ ָ֝ ֶכם – קדמא ואזלא ,כעין מלמד ולמד ,או כעין כלל המרמז על כעין כלל ופרט .מכל מקום (בכל מקום דוחה נטילת לולב ביום
ְ

הראשון את השבת ,בין לפני ה' ,היינו בירושלים ,ובין שלא לפני ה' דהיינו בכל הארץ).
( ...אמר רבי יונה) ירושלמי ראש השנה פ"ד ה"ג [דף נט טור א]

שניא היא דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון חלק הראשון מהם מעתה במקדש ידחה ובגבולין לא ידחה אמר רבי יונה אילו הוה כתיב
ולקחתם לפני יי' אלהיכם הייתי או' כאן ריבה ובמקום אחר מיעט אלא ולקחתם לכם מכל מקום ושמחתם לפני יי' אלהיכ' שבעת ימים
בירושלם
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קדמא ואזלא ,כלל ופרט

ימה ָ֒ ָ
ָ֣הָתמ ָ
ְ
לאתָל ֘וָֹשָׁ נָ
ָ֣םָלא-יגּ ָֹ֗אלָעַ דְ -מ ָ֣
ויקרא בהר כה,לְ :וא ָֽ
ֶ֖אָבּיּ ָֽבל׃ ָ
לאָיצ ַ
וָֹלדר ָתֶ֑יוָָָָָָָ ֵ֥
לאָלָ֣ וָֹח ֹ֗ ָמהָלַ ְצּמיתֵ֛תָלַ קּנֶ ֵ֥הָא ֶ֖ת ְ
תָאשֶׁ רָ -בּ ָ֝עירָאשֶׁ רָ֣ -
םָה ֶַ֨בּי ָ
ַ
ְ֠ ְוקָ
(וי' בהר כה,ל) ְ֠ ְו ָקםָ– תלשא כפרט קדמאה לפני ַה ֶַ֨בּיתָאשֶׁ רָ -בּ ָ֝עיר – קדמא ואזלא המרמז ללימוד בכלל כלשהו,
(וי' בהר כה,ל) אשֶׁ רָ -בּ ָ֝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) ַה ֶַ֨בּיָתָאשֶׁ רָ -בּ ָ֝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,

םָה ֶַ֨בּיתָאשֶׁ רָ -בּ ָ֝עיר בית וכל הדומה לבית לא
אבל השדות שבתוך העיר נגאלין כדין השדות שחוץ לעיר שנאמר (וי' בהר כה,ל) ְ֠ ְו ָק ַ
השדות[ .הלכה יב] בית 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.
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ֶ֖םָבּ ָ֣ריתָראשׁנ ֶ֑ים ָ
ויקרא בחקתי כו,מהְ :וזָכַ ְר ֵ֥תּיָלָ ֶה ְ
ֵ֥יָה'׃ ָ
אֹלהיםָאנ ָֽ
ֶ֖
ָ֣יָהגּוֹיֹ֗םָל ְהיֵ֥וֹתָלָ ֶהֵ֛םָל
םָלעינ ַ
ָ֣רָהוֹצאתי -א ָתם ָ֩מ ֶֶ֨א ֶרץָמ ְצ ַ ָ֝רי ְ
ָֽ
ָא ֶשׁ
מ ֶֶ֨א ֶרץָמ ְצ ַ ָ֝רים – קדמא אזלא ,כעין כל ל מלמד שצועקים שעובדים את הבורא ע"י גלות מצרים וע"י כל מיצרים ,ולא צועקים מעצמן.
אֹלהיםָ– מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם או בקשרם לגבי הנושא .אפשר כי
ֶ֖
ל ְהיֵ֥וֹתָלָ ֶהֵ֛םָל

קבוצת הפרטים הם כלל ישראל שומרי התורה והלא שומרים או כפ' [שפתי צדיקים] ל(-שמ' וארא ו,ד – ה) ע"פ (תנחומא בשלח,א) שהיו
כולם רשעים ,אנשים פשוטים שצעקו על עול השיעבוד ,והיו בני עליה מעטים שצעקו למה לא זכו לשוב לה' קודם שבאה הצרה ועתה
צועקים מפני השעבוד,
7.4
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במדבר
קדמא ואזלא ,כעין סדר מסוים

םָלבָ֣יתָאב ָתֶ֑םָ ָ
ת ְ
שָׁהשּׁנָ֔יָוַיּ ְתיַ ְָֽל ֵ֥דוָּעַ ל־מ ְשׁ ְפּח ָ ֶ֖
ַ
ילוָּבּאֶ ָחדָלַ ָ֣ח ֶד
ְ
ל־ה ע ָ ַ֜דהָה ְק ֹ֗ה
ָָ
במדבר א,יחְ :ו ֶ֨אתָכָּ
ֹלתםָ :
הָלג ְלגְּ ָ ָֽ
ְ
ְבּמ ְס ַפָּ֣רָשׁ ֹ֗מֹותָמ ֶֶ֨בּןָעֶ ְשׂ ֵ֥ריםָשָׁ נָ ֵ֛הָו ַָמ ְֶ֖עלָ
ל־הע ָ ַ֜דה – קדמא ואזלא ,ע"פ [במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה א,י] (במ' א,מו) (א) רמז לכעין לימוד
ָ
(במ' א,יח) ְו ֶ֨אתָכָּ
בכלל ופרט בנושא הכללי האם מונים מניסן או מתשרי ,ובנושא הפרטי בעבור חשבון (בני) עשרים שנה .

(ב) רמז למנין של כלל ישראל ולמנין של פרט של כל שבט .משה נתן שקלי כל שבט במקום מיוחד לכל שבט ,וידע מספר השבט
(כפרט) מספ ר בתי האבות ,מספר המשפחות לבית אב ,מספר כל משפחה מוגבל בלי שמות ,מספר בני העשרים ומעלה ביום תשרי
שלפני-כן ,ומספר בני ישראל (ככלל)
(במ' א,יח) ְלבָ֣יתָאב ָתֶ֑ם – מונח אתנח ,רבוי הגבלות( ,א) למעט את הערב רב( ,ב) [רמב"ן] הגעה עם (מחצית) השקל[ ,תולדות
יצחק] הגעה עם רישום שם המתפקד (ג) מסירת פרטי התולדה,
ל־הע ָ ַ֜דהָ– קדמא ואזלא ,רמז לכעין לימוד בסדר מסוים ,ירידה לפרטי אופן המנין ועליה לסיכומים.
ָ
(במ' א,יח) ְו ֶ֨אתָכָּ
ע"פ [תולדות יצחק] (במ' א,יז  -יח) הפרטים וסידורם הם האנשים המונים

וָּבּשָׁ ָֽמת הרי התנאי האחד( ,במ' א,יח)
לפי שהם נכבדים נ ְקּ ֶ֖ב ְ

דםָ
שָׁהשּׁנָ֔י הרי חשיבות הזמן( ,במ' א,יט) וַ ָֽ ַ֛יּ ְפ ְק ֶ֖
ַ
ל־הע ָ ַ֜דהָהרי חשיבות העדה ,ה ְק ֹ֗הילוָּהרי חשיבות המוניםְ ,בּאֶ ָחדָלַ ָ֣ח ֶד
ָ
ְו ֶ֨אתָכָּ
ְבּמ ְד ַבֵּ֥רָסינָ ָֽי הרי חשיבות המקום ,ובזה חזר לרמוז החמשה תנאים בשעת המעשה .עוד תנאי שישי שמיד מנו כמה בתי אבות יש

בשבט ... ,ואחר כך מנו כל המשפחות שיש בכל בית אב ... ,ואחר כך מנו כל האנשים שיש בכל משפחה,
וזה (א) להראות חיבתם של ישראל כיחידים ,כמשפחות ,כבתי אב ,כשבטים וככלל ,שנמנו ע"י משה ואהרון והנשיאים,
ו(-ב) מנין ע"י ש-כתבו שמותם ובכתיבת השמות מנו משה ואהרן השמות ,ובזה כבר הושגחו כאילו הם בעצמם יהיו נמנין (והמנין
של השמות היה ע"י הנביאים ובזה) יושגחו מהש"י  ...ולא יהיה בהם נגף.
[רמב"ן] (במ' א,יח) לומד שנמנו ע"י שקלים שמשה סדרם לפי משפחות ,בתי אבות ,שבטים.
והעליה לסיכומים ממשפחות ,לבתי אבות ,לשבטים ,לכללות ישראל ובזה ידעו כמה אנשים יש בשבט ההוא ,הרי שמנו המשפחות
והבתי אבות וכל השבט כמה אנשים יש בו ,ואחר כך כל ישראל ,וזהו שאמר (במ' א,ב) שׂ ְִ֗אוּ את־ראשׁ כָּל־עדת בְּני־ישׂ ְָר ֵ֔אל ,הרי
כללות כל ישראל,
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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 72קדמא ואזלא ,מלמד ולמד
במדבר א,נ:

לוֹ ֒ ָ
תָו ַע ָ֣לָכָּ ל-כּלָ יו ְָ֘ו ַע ָ֣לָכָּ ל-אשֶׁ רָ -
ןָהע ָ֝ד ְ
כּ ָ
קדָאֶ תַ -ה ְלויּם ָ֩עַ ל-מ ְשׁ ֶ֨ ַ
הָה ְפ ָ֣
ַ
וְ אַ ֶ֡ ָתּ
יוָוהֶ֖םָיְ שָׁ ְרתֶ֑הוּ ָ
ל ְ
ָ ָ֝ה ָמּהָי ְשׂאוָּאֶ תַ -המּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ ת-כָּ ל-כּ ָ֔ ָ
ָוְ סָ ֵ֥ביבָלַ מּ ְשׁ ָכֶּ֖ןָיַחנָֽ וּ׃ ָ

ראה במדבר א,נד:
הָה ְפ ָ֣קדָאֶ תַ -ה ְלויּם ָ֩  -פזר מונח תלישא-קטנה ,קדמא ואזלא מונח זרקא מונח סגול,
ַ
וְ אַ ֶ֡ ָתּ
קדמא ואזלא – כלל מלמד המתברר בתבנית הבאה:
זרקא סגול מוסיף ללוים חובת כוונה לשם קודש כנאמר ב-משנה חגיגה פ"ב מ"ו ופ"ג מ"א בכל השייך לעבודתם במשכן ובמקדש,
שמירת המקום ,שמירת ונשיאת הכלים ,כלי הכלים ,וע"פ התוה"מ הכנת ושמירת החומרים לעבודת הקודש
מונח תלישא-קטנה ,כעין שני תפקידי תרסא( .א) כעין בעל בחינה נעלה כפי' רש"י בהתמנותם לשררה בעבודת המשכן,
(ב) כעין מחיצה כפי' התוה"מ הבדלתם מישראל לצבא המשכן בלבד ,ופי' שפת"ח לחלוקת משמרותיהם בעבודת המשכן.
ההתמנות הזו היא בצווי מה' למשה ,אף ששבט הלוי כבר נועד לעבודת ה' מלידתו (בר' ויצא ויקרא לו לוי (נדרש לו הוא ה'))
פזר – (א) ע"פ פי' בעה"ט אפשר להסביר כי פזר מעביר את רעיון ההתמנות לשררה ע"י ה' לכל מינוי שהוא ע"י ה'.
(ב) מעביר רעיון חובת כוונה לשם קודש להנהגה בחיי היום יום בדרגת כוונה לטהרה בדרגת תרומה ,בדרגת קודש ,בדרגת חטאת.
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כּסֶ ףָ
ָת ָתָּ֣הָהַ ֶ֡ ֶ
יםָבּ ֶ ָֽהם׃ָ דברים ראה יד כו׃ָָ ְונ ַ
ָ
֕יָהע ְד ֶ֖פ
ֶ֑יוָפּדוּי ָ
ְ
ןָוּל ָבנָ
ףָלאַ ה ֶ֖ר ְ
כּ ֶס ְ
ָ֣הָה ָ֔ ֶ
ַ
ָת ָתּ
במדבר ג מח׃ כאן רק בגלל ָ ְונ ַ
תּהָ
תָּאַ ָ ֵ֥
ֱֹלהיךָוְ שָׂ מַ ְח ָ ֶ֖
ָשּׁםָל ְפניָהָָ֣'ָא ָ֔ ֶ
ֶ֑ךָואָ ַכ ְָ֣ל ָתּ ֹ֗ ָ
ֵ֥רָתּ ְשׁאָ ְלךֶ֖ ָנ ְַפ ֶשׁ ְ
רָוּב ֵ֛כלָא ֶשׁ ָֽ
ְ
ָוּבשּׁ ָ֔ ָכ
אןָוּב ַיּין ַ
ַ
צּ
רָוּב ָֹ֗
ַ
ָבּ ָבּ ָ ָ֣ק
ְבּכל ָ֩אשֶׁ רְ -תּאַ ֶוֶּ֨הָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ך ַ
יתך׃ ָ
וּב ֶ ָֽ

בבלי עירובין כז ב (*)2
והני תנאי דלקמן?  -רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי רבויי ומיעוטי ,והני תנאי דרשי כללי ופרטי .רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבויי ומיעוטי+ :דברים י"ד +ונתתה
הכסף בכל אשר תאוה נפשך  -ריבה ,בבקר ובצאן וביין ובשכר  -מיעט ,ובכל אשר תשאלך נפשך  -חזר וריבה .ריבה ומיעט וריבה  -ריבה הכל .מאי רבי  -רבי כל מילי,
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במדבר נשא ד,כה:

תּ ַחשָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יוָמ ְל ָמ ְֶ֑עלָ הָ ָ
ֵ֛הָה ַ ֵ֥
לָמוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּוּמ ְכס ַ
ָ֔
תָהמּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ תָ֣ -א ֶה
ֶ֨שׂ ָ֝אוָּאֶָת-יְ ריע ַ
וְ ָנ ְ
חָא ֶהלָמוֹעָֽד׃ ָ
ֶ֖ת ֵ֥
ְךָפּ ַ
וְ ֶֶ֨אתָ -מ ַָ֔ס ֶ

גי' זק"ף-קט"ן זק"ף-גדו"ל עולה תקע"ו ()576
מוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּעולה  = 251 = 131 + 120אר"ן  ,ההפרש מתקע"ו  325 = 576 - 251שכ"ה
ָ֔
גי' המלים המוטעמות זקף-קטן זקף-גדול
באוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו כי שכ"ה עולה בין היתר (א) ה' פעמ' שם אדנ"י –לשון חכמים דף קפ"ד –נגיד ומצוה דף ל"ח
ע"ב ,ו(-ב) מנין ניצוצין דבוצינא דקרדנותא-לשון חכמים ד"ף ג"מ .טט :ממקורות אחדים וביניהם [אוצר החיים ח"ד ע' צח ,האדמו"ר
מקאמרנא( ,אוצר החכמה)] עולה כי יש ב' מיני דינין .א' הוא ש"ך ניצוצין של בוצינא דקרדוניתא ,והב' היא מנצפ"ך (חמישה מוצאות
הפה ,ראה בהמשך שער היחוד והאמונה).
וְ ָנ ְֶ֨שׂ ָ֝אוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת שני תפקידים( :א) כעין שוויון
(ב) כעין כלל שאפשר ללמוד אותו ככלל ופרט וכלל ,או ככלל הצריך לפרט כאשר הפרט מפרש את הכלל.
נסביר בדרך של כלל ופרט וכללְ .ו ֶ֨ ָנ ְשׂ ָ֝אוּ  -קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל ואין בכלל אלא מה שיש בפרט.
הכלל הוא התפשטות ניצוץ הקדושה של ארן הברית בשוויון אל המקיף אותו.
תּ ַחשָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יוָמ ְל ָמ ְֶ֑עלָ ה
ֵ֛הָה ַ ֵ֥
לָמוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּוּמ ְכס ַ
ָ֔
תָהמּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ תָ֣ -א ֶה
המקיף המיידי הוא הפרט אֶ ת-יְ ריע ַ
אם נעצור כאן ,נאמר שקדושת הארן נמצאת בשווה בקדושת ארבעת מכסיו ובקרשי המשכן שהם משא בני מררי.
אבל אם נאמר כי תבנית הטעמים של ַה ַ ֵ֥תּ ַחשָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יו – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מרמזת לכלל
הסוגר מתקבלת הרחבה של נוכחות שוויונית של ניצוץ הקדושה של ארן הברית בכל הבריאה ,במיוחד למאן דאמר שהתחש היה בעל חי
לא טהור.
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במדבר נשא ז,

תָשֹׁלשָׁ֣יםָוּמאָ ה֘ ָ
ָ֝וָֹקע ַרתֶ -כּ ֶָ֣סףָאַ ֹ֗ ַח ְ
שכר׃ָ[יט]ָה ְק ֶ֨רבָאֶ תָ -ק ְר ָבּנ ַ ָֽ
שׂיאָישָּׂ ָ ָֽ
צוּע ֶ֑רָנְ ֶ֖
ָ֣לָבּןָ -
ָהשּׁנָ֔יָה ְק ֶ֖ריבָנְ ַתנְ א ֶ
פ [יח]ָ ַבּיּוֹם ַ
חה׃ ָ
ןָלמנְ ָ ָָֽ
ֶ֖מ ְ
ֵ֥הָב ֶשּׁ ֶ
לוּל ַ
תָבּ ָ
ְ
יםָסלֶ
ֵ֛
ָ֣םָ׀ָמל ֹ֗א
ְ
יה
שָׁשׁנ ֶ
לָה ֶ֑קּ ֶד ְ
לָבּ ֶשׁ ֶָ֣ק ַ
ֶ֖ק ְ
ֵ֥יםָשׁ ֶ
ֶ
ָכּ ֶסףָשׁ ְבע
מ ְשׁ ָקלָ הּ ָ֒מזְ ָרקָאֶ ָחד ָ֔ ֶ
צוּע ֶ֑ר[ .יט]ָה ְק ֶ֨רבָאֶ תָ -ק ְר ָבּנָ֝וָֹ -מה תלמוד לומר :הקריב בשבטו של יששכר ,מה שלא נאמר בכל
לָבּןָ -
אָ֣ ֶ
רש"י (יח-יט) ה ְק ֶ֖ריבָנְ ַתנְ ָ

השבטים? לפי שבא ראובן וערער ואמר :דיי שקדמני יהודה ,אקריב אני אחריו! אמר לו משה :מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר
ר ָבּנָ֝וֹ .והוא חסר יו"ד ,שהוא משמע הקרב ,לשון צווי; שמפי הגבורה נצטוה :הקרב!
מסעות לדגליהם; לכך אמר[ :יט]ָה ְק ֶ֨רבָאֶ תָ -ק ְ ָ
(ראה ספ"ב נב) .ומהו הקריב הקרב שני פעמים? שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים :אחת שהיו יודעים בתורה ,שנאמר:
"ומבני יששכר יודעי בינה לעתים" (דה"א יב,לג; ראה ספ"ב נב) ,ואחת שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות הללו.
אוצר מדרשים (אייזנשטיין) פנחס בן יאיר [המתחיל בעמוד  ]475בשני בניסן בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים נעשה הפרה האדומה,
לכך כתיב (במ' נשא ז,יט) הקְרב את־ק ְָרבָּנ֜ וֹ בנשיא יששכר .ולמה הוסיף הקְרב [בד' אותיות] חסר יו"ד? אלא כנגד פרה שיש בה ד'
דברים :אדומה ,תמימה ,מום ,עול.
(במ' נשא ז,יט)ה ְק ֶ֨רבָאֶ תָ -ק ְר ָבּנָ֝וֹ  -לאחד עשר נשיאים מוטעם קרבנו בגרשיים ,בנשיא יששכר נאמר הקרב את-קרבנו ומוטעם קדמא
ואזלא ופ'[רש"י]  ...שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים :אחת שהיו יודעים בתורה ,שנאמר" :ומבני יששכר יודעי בינה
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

לעתים" (דה"א יב,לג; ראה ספ"ב נב) ,ואחת שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות הללו .בשם רבי משה הדרשן אמר רבי פנחס
בן יאיר נתנאל בן-צוער (טט  -נשיא יששכר) השיאן עצה זו.

טט – קדמא ואזלא באופן מדרשי מצביע על קדימת יששכר לקרבנות ,ועל פי טט היות וקדמא ואזלא משרה אפשרות לכלל ,כאן הכלל
שבני יששכר או נשיאם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות חנוכת המשכן ,ובארץ ישראל היו יודעי בינה המייעצים לחכמים..
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במדבר בהעלותך ח,יא:

ֶ֑לָוהָ י֕וָּלַ ע ֶ֖בדָאֶ ת-עב ַ ֵ֥דתָהָָֽ'׃ – בני קהת
ֶ֖תָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָרא ְ
יָה'ָמא ְ
םָתּנוּפָ הָל ְפָנ ָ֣ ָָ֔
[יא]ָ ְוהניף ָ֩אַ ה ֶ֨רןָאֶ תַ -ה ְלויּ ְ
דתָהָָֽ'׃
ֶ֑לָוהָ י֕וָּלַ ע ֶ֖בדָאֶ ת-עב ַ ֵ֥
ֶ֖תָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָרא ְ
ָ֣יָה'ָמא ְ
םָתּנוּפָ הָל ְפנ ָָ֔
[יא]ָ ְוהניף ָ֩אַ ה ֶ֨רןָאֶ תַ -ה ְלויּ ְ
[יא]ָ ְוהניף ָ֩אַ ה ֶ֨רן – תרסא קדמא ,תבנית טעמים של כעי ן פרט קדמאה (תרסא) ,כעין כלל הצריך לפרט (קדמא ללא אזלא) ,והפרטים

שהכלל צריך להם .פירש מדרש אגדה (בובר) במדבר פרק ח כי פסוק זה מכווין לפרט מיוחד – בני קהת ועבודתם בכתף ישאו כלי
המשכן וביניהם ארון העדות ,אבל תבנית הטעמים המרמזת לכעין כלל הצריך לפרט מלמדת כנאמר בזוהר כי תכלית ההנפה היא לכל
הלויים (גם בני גרשון ובני מררי) דבר המרומז בְ ָ-ו ָהי֕וּ  -זקף-גדול ,ענין של שלוש משפחות הלוי
[יא]ָ ְוהניף ָ֩אַ ה ֶ֨רן – תרסא קדמא ,קדמא בתפקיד פעולה מקדימה – פעולת מניעה ,תרסא בתפקיד עקירת צד (כעין מחיצה ,תכונה)
ככתוב ב -זוהר  -תוספת כרך ג ד' שג ע' א ,סימן ט דף קנא ע"ב הכהן שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת

הגבורה כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה  ...כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר הדין בעולם,
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ֶ֖םָבּמ ְשׁ ְמר ָ ָֽתםָ:פ ָ
שׂהָלַ ְלויּ ְ
הָתּע ֶ ֵ֥
ַ
דָכֵּ֛כָ
הָלאָיַע ֶ֑ב ָ
ָ֣
ד
יוָבּא ֶהלָמֹועדָל ְשׁ ָ֣מרָמ ְשׁ ָ֔ ֶמ ֶרתָוַעב ָ ֶ֖
ח ְ
במדבר בהעלתך ח,כוְ :ושׁ ֶ֨רתָאֶ ת־אֶ ַָָ֜
יםָל ַה ְשׁמָ֣יעַ ָקֹול־אֶ ֹ֗ ָחד :עד שיזקין .עד כמה? אמר
ְ
יםָולַ ְמ ָֽשׁר ַ֜ר
ָ֣יָכאֶ ָחדָלמחצצריםָלַ ְמ ַח ְצּ ֶ֨ר ְ
[בבלי חולין כד ,ב] (דהי"ב ה ,יג) וַיְ ה ְ֠ ְ
ָ֣יָכאֶ ָחד  -אפילו זקנים במשמע .קֹול־אֶ ֹ֗ ָחד  -שצריכין לבשם את קולם
רבי אלעא אמר ר' חנינא :עד שירתת .רש"י (דהי"ב ה ,יג) וַיְ ה ְ֠ ְ
שיהא נראה כקול אחד .שירתת  -ידיו ורגליו רותתין מאין כח (טט :אפשר שזה מלמד גם על קול לא יציב).
(במ' בהע' ח,כו) ְושׁ ֶ֨רתָאֶָת־אֶ ַ֜ ָחיו – קדמא ואזלא מרמז ללמוד בפסוק כעין כלל ופרט בנושא שרות הלוים כאשר רחמנא ליצלן כשרם

פוחת ,או קולם מתקלקל ,או הם בעלי מום ,או אינם בריאים ועוד מגבלות .אפשר כי הפרטים נמצאים בתוכן הפסוקים

(במ' בהע' ח,כה -

ד
דָעֹוד ובין (במ' בהע' ח,כו) ְושׁ ֶ֨רתָאֶ ת־אֶ ַ֜ ָחיו ְבּאהֶ לָמֹוע ָ
לאָיַע ֶ֖ב ָֽ
כו) כנידון ב[-ספרי פיסקא סג] המקשר בין (במ' בהע' ח,כה) ְו ֵ֥
דָעֹוד
לאָיַע ֶ֖ב ָֽ
ָ֣אָהעב ָדֶ֑ה ,שומע אני מכל עבודה במשמע ת"ל ְו ֵ֥
[ספרי פיסקא סג] (במ' בהע' ח,כה) וּמ ֶבּןָחמשָּׁ֣יםָשָׁ ָנָ֔הָיָשֶׁ֖ וּבָמ ְצּ ָב ָ
(במ' בהע' ח,כו) ְָושׁ ֶ֨רתָאֶ ת־אֶ ַ֜ ָחיו ְבּא ֶהלָמֹועדָמלמד שחוזר לנעילת שערים ולעבודת בני גרשום (צ"ע כי נאמר ב(-במ' ג,כה-כו) שנשאו
יריעות ,מכסים ,מסכים ,קלעים אז לכאורה לא אמורים לחזור לנשיאתם?) ר' יהודה אומר הואיל ואמרה תורה יעבוד (האם הכוונה ל(-במ' ג,ז)
דָעֹוד אני למדתי שהעובד בשלשים אינו עובד בעשרים וחמשה כך הכהן לא יעבוד בעשרים
לאָיַע ֶ֖ב ָֽ
לעבד?) ואמרה (במ' בהע' ח,כה) ְו ֵ֥
דָעֹוד.
לאָיַע ֶ֖ב ָֽ
וחמשה ת"ל (טט :על הלוים) (במ' בהע' ח,כה) ְו ֵ֥
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אמר:
שָׁהראשֶׁ֖ ֹוןָל ָֽ
ָ
םָבּ ֵ֥ח ֶד
אתםָמ ֶא ֶֹ֧רץָמ ְצ ַרֵ֛י ַ
ַ֜יתָלצ ֶ֨ ָ
ְ
ַיָבּשָּׁ ָנֶ֨הָהַ שּׁנ
ר־ס ינ ַ
ָ֣הָבמ ְד ַבּ ְ֠ ָ
ָ֣רָה'ָאֶ ל־מ ֶשׁ ְ
ָ֣
במדבר בהעלותך ט,א׃ וַיְ ַדבּ
אמר:
שָׁהראשֶׁ֖ ֹוןָל ָֽ
ָ
םָבּ ֵ֥ח ֶד
אתםָמ ֶא ֶֹ֧רץָמ ְצ ַרֵ֛י ַ
ַ֜יתָלצ ֶ֨ ָ
ְ
ֶ֨הָהשּׁנ
עיון בתבניות טעמים אחרות ב(-במ' בהע' ט,א) ַ ...בּשָּׁ ָנ ַ

אתם מארץ מצְרים לאמר:
(במ' א,א) וי ְדבּר ה' אל־משׁה בְּמדְ בּר סיני בְּאהל מוֹעד בְּא ָח ֩ד לחדשׁ השּׁ ֜ני בּשָּׁנָ ה השּׁ ִ֗נית לְצ ָ

ר־סינַי ,נאמר כאן במדבר סיני ונאמר בראשו (במ' א,א)  ...בְּמדְ בּר סיני ,מה מדבר
ָ֣הָבמ ְד ַבּ ְ֠
ָ֣רָה'ָאֶ ל־מ ֶשׁ ְ
ספרי זוטא (במ' בהע' ט,א) וַיְ ַדבּ ָ֣
ר־סינַי האמור כאן באהל מועד .מאהל מועד נאמרו כל המצות מאהל מועד נאמר
סיני האמור בראשו (במ' א,א) בְּאהל מוֹעד אף מ ְד ַבּ ְ֠
לו למשוח את המשכן מאהל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה מאהל מועד נאמר לו להעמיד את האהל מאהל מועד נאמ' לו כל
הטמאות והטהרות (טט :הענין אחרון נוגע ישירות לעשיית פסח בטהרה ,או דחיית טומאת מקדש בפסח מפני טומאת הציבור):

שָׁהראשֶׁ֖ ֹון – דרגא תביר
ָ
םָבּ ֵ֥ח ֶד
ֶ֨הָהשּׁנַ֜ית – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,שאפשר כי מרומז בתבנית הטעמים של מ ֶא ֶֹ֧רץָמ ְצ ַרֵ֛י ַ
ַ
בַּ שָּׁ ָנ
מרכ א טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין בקשר לנושא.
אפשר כי כאן קבוצת הפרטים היא כמאמר ה-ספרי זוטא מאהל מועד נאמרו כל המצות .היינו שמאז השלמת בנין אהל מועד נאמרו כל
המצוות מאהל מועד .ואל תתמה שכתבתי "השלמת" ולא חנוכת המשכן ,כי ספרי זוטא מלמד על צוויים שקדמו לחנוכת המשכן (א) מאהל
אתם שקדם צווי זה
מועד נאמר לו להעמיד את האהל (ב) מאהל מועד נאמר לו למשוח את המשכן ורמז לכך בטעם קדמא של ְלצ ֶ֨ ָ
באהל מועד קודם לחנוכת המשכן.
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וָּשׁלָ ְשׁ ָ ָֽתּםָ :
ל־א ֶהלָמֹוע ֶ֑דָָָָוַיּ ְצאֶ֖ ְ
ָ֣
וָּשׁלָ ְשׁ ְתּ ֶכֶ֖םָאֶ
ָ֔םָצ ֵ֥א ְ
הָו ֶ ָֽאל־אַ הרן ְָואֶ ל־מ ְר ָי ְ
רָה 'ָפּ ְת ֹ֗אםָאֶ ל־מ ֶשׁ ְ
אמ ַָ֜
במדבר בהעלתך יב,דָ:ו ֶַ֨יּ ֶ
הָו ֶ ָֽאל־אַ הרָן .ולמה אמר להם פתאום,
רָה'ָפּ ְת ֹ֗אםָאֶ ל־מ ֶשׁ ְ
אמ ַ֜
[מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בהעלותך פרק יב סימן ד] ו ֶַ֨יּ ֶ

שאהרן ומרים היו טמאים עדיין שלא נתרחצו משכבת זרע ,ומשה רבינו היה טהור ונקי ,להודיע לאהרן ומרים שעל דבר זה פירש מן
האשה ,לפי שלא היה יודע אימתי היה רוצה הקדוש ברוך הוא לדבר עמו ,וכדי שיהיה טהור ויהיה ראוי לדבור ,שלא ימנע הקדוש
ברוך הוא מלדבר מלפני הטומאה ,לכך פירש ,ולפי שהם לא פירשו נמצאו טמאים כשבא לדבר עמם:

רָה'ָפּ ְת ֹ֗אם – קדמא ואזלא רביע ,כעין כלל ופרט המסביר שמשה פרש מאשתו מארבע סיבות( :א) להיות טהור
ַ֜
(במ' בהע' יב,ד) ו ֶַ֨יּאמֶ
ונקי בכל עת (ב) לפי שלא היה יודע אימתי היה רוצה הקדוש ברוך הוא לדבר עמו (ג) וכדי שיהיה טהור ויהיה ראוי לדבור( ,ד)

שלא ימנע הקדוש ברוך הוא מלדבר מלפני הטומאה
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תןָל ְבנ ָ֣יָי ְשׂ ָראֶ֑ל ָ
ץָכּ ַנָ֔עַ ןָאשֶׁ ר-אנֵ֥יָנ ֶ֖
יםָויָתרוָּאֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ
במדבר שלח-לך יג,בְ :שׁלַ חְ -לךָ֣ ָאנ ָֹ֗שׁ ְ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יאָב ֶ ָֽהם׃ ָ
ָ
ָשׂ
חוָּכּלָנ ֵ֥
ֶ֖
ל
יוָתּ ְשׁ ָ֔ ָ
דָל ַמטּהָאב ָת ָ
ָ֩אישָׁאֶ ָ֝ ָח ְ
ָאָ֣ישָׁאֶ חָ ד ֶ֨
ֶ֨אישָׁאֶ ָ֝ ָחדָ -קדמא ואזלא ,תבנית הטעמים מלמדת שיש כאן כעין כלל מלמד ,המליםָ ֶ֨אישָׁאֶ ָ֝ ָחד ֶ֨אישָׁאֶ ָ֝ ָחדָהם פרט ראשון ,והפרט השני
הוא ְל ַמטּהָאב ָתיוָתּ ְשׁ ָ֔ ָלחוָּ -מהפך פשטא זקף-קטן,
ֶ֖כּל – המילה משמשת כעין כלל סוגר .לפנינו תבנ ית כעין כלל ופרט וכלל .ואין בכלל הראשון אלא מה שיש בפרט .הכלל הסוגר מרבה על

הכלל הפותח מעין הפרט ,היינו לפי תכונות הפרטים .לכן העשרה המרגלים האחרים היו אמורים להיות בעלי תכונות הדומות ליהושע וכלב
וכן בדבקותם בה'.
.
ָ֩אישָׁאֶ ָ֝ ָחד ְל ַמטּהָאב ָתיוָרומז ליהושע בן-נון ולכלב בן-יפונה ,אחד לכל מטה ולכן לא כתוב
ביאור הפרט ע"פ מאור ושמש אָ֣ישָׁאֶ ָחד ֶָ֨
למטה אבותיהם ,שהם יתורו את הארץ ויאמרו שבחה( .אמנם מאור ושמש סיים פירושו כך :לפי זה פירוש רש"י הוא כך; אני איני מצוה
לך לשלוח י"ב איש רק שנים ,ואם ילכו יותר חייהם שאני נותן להם מקום לטעות וכו')
ֶ֨אישָׁאֶ ָ֝ ָחדָ -קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד – ְמָאחד שני יחודים מעילא לתתא ומתתא לעילא (ע"פ המשך מלבי"ם – ארץ חמדה) ש-
מהראוי היה שיבוצעו ע"י יעקב שהוא מלבר של עץ החיים וע"י משה שהוא מלגו של עץ החיים אשר בתוך הגן.
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במדבר קרח טז,ז:

'ָהוּאָהַ ָקּ ֶ֑דוֹשָׁ ָ
ֵ֥רָה ָ֣
ֹ֗הָה ֵ֛אישָׁאשֶׁ ר-י ְב ַח ֶ֖
ןָ׀ָק ָ֝ט ֶרתָל ְפניָה'ָמָ ָ֔ ָחרָוְ ָה ָי ָ
ְ
יה
שָׁושׂימוּ ָ֩על ֶ֨ ֶ
ָ֣ןָ׀ָא ְ
ֶ֡
ָ֣וָּבה
וּתנ ָ
ְ
ֶ֖םָבּנ ֵ֥יָל ָֽוי׃ ָ
ַרב-לָ ֶכ ְ
ןָ׀ָק ָ֝ט ֶרת בבלי יומא מה,ב תניא( :ויקרא צו ו,ו) אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה,
ְ
יה
שָׁושׂימוּ ָ֩על ֶ֨ ֶ
ָ֣ןָ׀ָא ְ
ֶ֡
ָ֣וָּבה
וּתנ ָ
תורה שלמה (סה) ְ

לימד על מערכה שניה של קטורת שלא תהא אלא על המזבח החיצון( .דהאי קרא במזבח העולה כתיב) אש מחתה ומנורה (אש
דיוה"כ דלפני ולפנים ואש דמנורה דהדלקת נרות דכל יומא) מניין? (שתהא ניטלת מעל המזבח החיצון) ודין הוא :נאמרה אש
ןָ׀ָק ָ֝ט ֶרת ,תו"ס ד"ה נאמרה ) ,ונאמרה אש
ְ
יה
שָׁושׂימוּ ָ֩על ֶ֨ ֶ
ָ֣ןָ׀ָא ְ
ֶ֡
ָ֣וָּבה
וּתנ ָ
בקטורת (דכתיב גבי קרח (אתה ואהרן איש מחתתו) ְ
במחתה ומנורה ,מה להלן על מזבח החיצון  -אף כאן על המזבח החיצון.
מוצגות השערות בתפקידי טעם פסק בפסוק:
ָ֣ןָ׀ָאשׁ  -מונח מונח פסק ,קריאה עם פסק עבור מעשה קרח ,קריאה בלי פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ובמקדש.
ֶ֡
ָ֣וָּבה
וּתנ ָ
ְ
ןָ׀ָק ָ֝ט ֶרת – קדמא פסק ואזלא ,קריאה עם פסק עבור מעשה קרח ,כי ע"פ תיב"ע קטורת עדת קרח לא הייתה של קודש ,קריאה בלי
ְ
יה
על ֶ֨ ֶ
פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ובמקדש .וראה בהמשך שימוש אחר לפסק זה.
ראה פסק
ןָ׀ָק ָ֝ט ֶרת – קדמא פסק אזלא ,בקריאה ללא פסק טעמי קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד על הקטרת קטורת בכל יום וביוה"כ,
ְ
יה
על ֶ֨ ֶ
וכן כעין כלל מלמד למקור האש לפעולות בקדש ובקדש הקדשים (קטורת ,מנורה) ,קריאה עם פסק ראה להלן.
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במדבר קרח טז,לג:

ֶ֖יםָשׁ ֶ֑אלָ הָ ָ
ְ
ֵ֛םָחיּ
ָ֣םָוכָ ל-א ֶשֵׁ֥רָלָ ֶה ַ
ו ֶַ֨יּ ְר ָ֝דוָּה ְ
וְֹךָהקָּ ָ ָֽהל׃ ָ
ַ
אב ֶ֖דוָּמ ֵ֥תּ
ָה ָָ֔א ֶרץָוַיּ ְ
יהם ָ
ָו ְַתּ ַכסָעל ֶ
ֶ֖יםָשׁ ֶ֑אלָ הָ-
ְ
שׁרָלָ ֶהֵ֛םָחַ יּ
ָ֣םָוכָ ל-א ֶ ֵ֥
ו ֶַ֨יּ ְר ָ֝דוָּ -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין סדר מוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי לכלל ופרט ,ופרטיו ה ְ

מונח מרכא תביר טפחא אתנח,
קבוצת פרטים מחולקת שלא כל החלקים חייבים להתקיים ביחד.
לכתחילה כל בית קרח ,דתן ואבירם ירדו בשוה בפתיחת פי הארץ ,אבל בני קרח התעשתו ובירידה חזרו בתשובה ונבצר להם מקום גבוה
ולא ירדו כנגד האחרים שלא חזרו בתשובה וירדו שאולה.
ראה קדמא ואזלא במלה אחת
ראה מרכא תביר טפחא
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במדבר קרח יח,ז:

ָ֣תָמ ָתּ ֹ֗ ָנהָאֶ תּןָאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֔ ֶכםָ
ָוּלמבֵּ֥יתָלַ פָּ ֶ֖רכֶ תָוַע ַב ְד ֶתֶּ֑םָעָב ַד ַ
ֹ֧רָהמּזְבּ ֵַ֛ח ְ
ַ
םָלכָ לְ -דּ ַב
ָ֣יךָא ְתּךָתּ ְשׁ ְמ ֶ֨רוָּאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֝ ֶכ ְ
ְ֠
ָ֣הָוּבנֶ
ָ
וְ אַ ָתּ
בָיוּמת׃ָפ ָ
ָ ָֽ
ר
ֵ֥רָה ָקּ ֶ֖
ַ
וְ הַ זָּ
תּ ְשׁ ְמ ֶ֨רוָּאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֝ ֶכםָ– קדמא ואזלא – מרמז כי בכתוב יש לדרוש לימוד בסדר מסוים למשל כעין כלל ופרט ,או כלל ופרט וכלל .תבנית

תלשא קדמא אזלא עשויה ללמד כעין בנין אב .ראה לימוד סדר בספרי ובספרי זוטא לעבודה ע"פ פייס וקידוש ידיים לעבודה ולאכילת
תרומה.
ָ֣תָמ ָתּ ָנֹ֗ה  -פרט ,כלל ופרט  -אין בכלל
ֵ֛חָ -כלל ,עב ַד ַ
לענין כלל ופרט בבלי יומא כד,א מציע ללמוד כך :ואימאְ :לכָ לְ -דּ ַבֹ֧רָהַ מּזְ בּ ַ

ָ֣תָמ ָתּ ָנֹ֗ה  -אין ,עבודת סילוק  -לא!
אלא מה שבפרט ,עב ַד ַ

אם נאמר כי תּ ְשׁ ְמ ֶ֨רוָּאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֝ ֶכםָ -קדמא ואזלא – מרמז כי בכתוב יש לדרוש כעין כלל ופרט וכלל המחייב את הכהנים לשמור שזר לא
יעשה עבודות כהנים בבית המקדש בכלל (אסור אבל פטור) ובפרט שלא יעשה עבודות שיגרמו לו חיוב מיתה בידי שמים.
וּלמבֵּ֥יתָלַ פָּ ֶ֖רכֶ ת (כלל סוגר המרבה על קה"ק את הקדש ,ראה (ג)).
ֵ֛ח (כלל פותח ,עבודות במזבח) (ב) ְ
ֹ֧רָהמּזְ בּ ַָ
(א) ְלכָ לְ -דּ ַב ַ
וּלמבֵּ֥יתָלַ פָּ ֶ֖רכֶ ת מתרבה הקדש (ההיכל) ראה הסבר להלן.
(ג) מתבנית הטעמים מרכא טפחא של ְ
פרט (א) וַע ַב ְד ֶתֶּ֑ם – עבודה תמה (עבודה המסיימת אחת או יותר עבודות) .דרשת הגמרא נתנה למלה משמעות של שם עצם ותואר במקום
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

פועל .אפשר כי טעם אתנח של מלת וַע ַב ְד ֶתֶּ֑ם בתפקיד מגביל מסייע למתן משמעות של שם עצם – עבודה ,ותואר – מסיימת.
ָ֣תָמ ָתּ ָנֹ֗ה (להניח משהו) ולא עבודת סילוק (לעקור משהו),
פרט (ב) עב ַד ַ
ואין בכלל אלא מה שיש בפרט אז חיוב הזר יהיה על עבודה שחלים בה שני התנאים
וַע ַב ְד ֶתֶּ֑ם – אתנח ,הגביל חיוב זר במיתה רק לעבודות הנחה שהן גם עבודות מסיימות בין בקה"ק ,בין מחוץ לו.

נספח:

ֹ֧רָהמּזְ בּ ֵַ֛חָלמה לי כדקאמר
הערה (א) :תוספות בבלי יומא כד,א (הגמרא אמרה) אין בכלל אלא מה שבפרט  -תימה לי א"כ ְלכָ לְ -דּ ַב ַ
(לוי על ההזאות) ְדּ ַבֹ֧ר ְ ...לכָ לְ -דּ ַבֹ֧רָ[ואפילו אם תמצא לומר דְ -לכָ ל מרבה הזאות שבפנים ושבמצורע מ"מ קשיא כיון דְ -לכָ ל
ֹ֧רָהמּזְ בֵּ֛חַָ הוה להו שני כללות הסמוכין זה לזה והטל פרט
משמע כללא] אדרבה לפרוך לאידך גיסא דהוה לן למימר דְ -לכָ לְ -דּ ַב ַ
ָ֣תָמ ָתּ ָנֹ֗ה ודונם בכלל ופרט וכלל
ד ֶתֶּ֑םָָעב ַד ַ
ביניהם וַע ַב ְ ָ
נושא אחר:
תּ ְשׁ ְמ ֶ֨רוָּאֶ תְ -כּהנּ ְַת ָ֝ ֶכםָ– קדמא ואזלא  ,ע"פ ספרי וספרי זוטא מהכתוב נדרש סדר לענין עבודה ע"פ פייס וקידוש ידיים לעבודה ולאכילת
תרומה.
ראה רשימה של כלל ופרט בגמרא?
84

קדמא ואזלא ,כלל מלמד?

הםָי ְשׂאָ֣ וָּעֹונָ ֶ֑םָ ָ
לָמֹועדָוְ ֶ֖
ָ֔
ָאהֶ
ַ֜יָהוּאָאֶ ת־עב ַדת ָ֣
במדבר קרח יח,כג :וְ עָ ֶַ֨בדָהַ לּו ֹ֗
לה:
לָלאָינְ חלֶ֖ וָּנַח ָ ָֽ
ֵ֥
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔א
םָוּבתֹוְך ְ
ְ
יכ
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
ח ַקּתָעֹולָ ם ְ

דָהלּוַ֜י – קדמא ואזלא מרמז שיש בכתוב כעין כלל מלמד ,ואפשר שהוא הכלל הנאמר ב[-בבלי בכורות ל,א]
ַ
(במ' קרח יח,כג) ְועָ ֶַ֨ב
יכםָ
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
מתני' ....זה הכלל :החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו .ובהיקש המרומז בתבנית הטעמים של (במ' קרח יח,כג) ח ַקּתָעֹולָ ם ְ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔אל – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים (כאן אתנח  ...סלוק) ,אפשר מקור להיקש הנלמד ב[ -בבלי בכורות ל,א] אבל
וּבתֹוְך ְ
ְ

חכמים אומרים חשוד על המעשר חשוד על השביעית ,ומאן חכמים  -רבי מאיר היא ,דאמר :חשוד לדבר אחד  -הוי חשוד לכל התורה
כולה .ושאר החשדות שנידונות בגמרא הזאת.
 85קדמא ואזלא ,מלמד ולמד
במדבר חקת יט,יח:

ר֒ ָ
ָ֝וֹבָוטָ ַבָ֣לָ ַבּ ַמּים֘ ָאָ֣ישָׁטָ הוֹ ָ
וְ לָ ֶַ֨קחָאז ְ
ָ֣רָהיוָּ -שֶׁ֑םָ ָ
יםָועַ לַ -הנְּ פָ שֶׁ֖ וֹתָא ֶשׁ ָ ָֽ
ָוְ הזָּ הָעַ לָ -ה ֶ֨א ֶהל ְָועַ ל-כָּ לַ -הכּ ָ֔ל ְ
וָֹב ָ ָֽקּ ֶבר׃ ָ
ֶ֖תָא ַ
וָֹבמּ ֵ֥
לָא ַ
ל ֵ֥
וָֹב ָח ָ֔ ָ
ָא ֶ
ָבּעֶ צֶ ם ָ֣
ָוְ עַ לַ -הנּגֹ֗עַ ַ
וְ לָ ֶַ֨קחָאזָ֝וֹבָ -קדמא אזלא ,שניהם ביחד בתפקיד של מלמד כדי להורות על הנלמד

בארות המים (העתק משיחת השבוע חב"ד ומהרב אמנון יצחק נ"י ,פנינים יקרים ,חקת ,ע' ע"ז) -אזוב מסמל את מידת הענוה ,כמאמר
חז"ל :ישפיל עצמו כאזוב .הדרך להגיע למידת הענוה היא לדעת "מאין באת"  -בחינת קדמא" ,ולאן אתה הולך ,למקום עפר ותולעה" -
בחינת אזלא.
 86קדמא ואזלא
במדבר חקת כ,כח:

ה ֶ֑ר ָ
ראשָׁ ָה ָָ
שׁםָבְָּ ָָ֣
רןָ ֶָָ֖
בָָּ֔נוַָָֹויָָּ ֹ֧מָ תָאַ ה ֵָ֛
םָאֶ ת-אֶ ְלעָ ָָז ָ֣רָ ְָ
לבָּשָׁא ָת ָ
ָדיוַָָוַָיּ ְָ
בּג ָ ָֹ֗
רןָאֶ תְָ -
שׁהָ ֶ ָֽאת-אַ ה ָָ֝
ט ָ֩מָ ֶֶָ֨
ַָוַָיּפְָשָׁ ָ
שׁהָ ְואֶ ְלעָ ָָז ֶ֖רָמןָ -ה ָ ָֽהר׃ ָ
ַָָויּ ֶֹ֧֣ ֶרדָמָ ֵֶָ֛

 תבנית ויפשט  -תלישא-קטנה ,משה את-אהרן  -קדמא ואזלא את-בגדיו  -רביע ,כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה .הכלל הוא
זמן עבודה במקדש או גם בהר הבית .פרט קדמאה אומר הפשט פרט בתראה אומר בגדי כהונה בהקשר הכלל זמן לבוש מותר או זמן
לבוש אסור.
ראה תלישא ,רביע

 87קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד
במדבר בלק כב,ו:

יָאוּליָאוּכַ לָנַכֶּ הָ֔ -בּוָֹוַאגָר ֶשֶׁ֖נּוָּמןָ -ה ָא ֶֶ֑רץ ָ
ַ
הָכּי-עָ צֵ֥ וּםָהוּאָמ ָ֔ ֶמּנּ
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּ ָָֽ
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּיָאֶ תָ -ה ָע ַ
ָ֩לכָ הָ -נּ ָ ָֽ
וְ עַ ָתּה ְ
רָיוּאר׃
ָ ָֽ
רָתּ ֶ֖א
שׁ ָ
ָמב ָ ָ֔רְךָוַא ֶ ֵ֥
ָכָּ֣יָי ַ ָֹ֗ד ְעתּיָאתָאשֶׁ רְ -תּ ָברְך ְ
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּה וגו' – תבנית כללית של כעין פרט קדמאה ,כלל ,פרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּיָאֶ תָ -ה ָע ַ
ָ֩לכָ הָ -נּ ָ ָֽ
וְ עַ ָתּה ְ
וְ עַ תָָּה ָ֩ -תלישא-קטנה  ,פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּי  -קדמא ואזלא  ,כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב (רמז אחד תלישא קדמא ואזלא ,רמז שני מ ָ֔ ֶמּנּיָ...
ְלכָ הָ -נּ ָ ָֽ
ָ֔בּוָֹפעמיים זקף בין שני קיסרי ם) .הכלל המלמד הוא שאויבי ישראל מחפשים דרכים לפגוע בישראל בין מעט בין רב ,בלי סיבה שישראל

מאיימים עליהם .וגורמים למי מישראל לחטוא וכך פוגעים בהם.
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּה וגו' – תבנית כללית של כעין פרט קדמאה ,כלל ,פרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּיָאֶ תָ -ה ָע ַ
ָ֩לכָ הָ -נּ ָ ָֽ
נתבונן שוב בפסוק (כב,ו) ְועַ ָתּה ְ
וְ עַ ָתּה ָ֩ -תלישא-קטנה  ,פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּי  -קדמא ואזלא  ,כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב (רמז אחד תלישא קדמא ואזלא ,רמז שני מ ָ֔ ֶמּנּיָ...
ְלכָ הָ -נּ ָ ָֽ
ָ֔בּוָֹפעמיים זקף בין שני קיסרים).
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

אוּלי מביעה ספק .זאת אומרת יש כאן רמז ששיעורי חז"ל פעמים מלבר פעמים מלגיו .ובהקש מרובע הקב המרומז
ַ
בדרך הלכתית :המלה
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּה לסאה ,לומדים לשיעורי חז"ל אחרים.
במונח רביע של אֶ תָ -ה ָע ַ
 88קדמא ואזלא ,גורם מרכזי
במדבר בלק כב,ג:

ָ֣יָרבֶ֑ -הוּא ָ
ֵ֛םָמ ֶ֖אדָכּ ַ
ֵ֥יָה ָע ְ
ָרָמוֹאבָמ ְפּנ ָ
ָָ֝
ַו ֶ֨ ָָיּג
ֶ֖יָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
ץָמוֹאבָמ ְפּנ ְ
ָָ֔
ֶ֣ק
ָוַיָּ ָ֣ ָ
ָרָמוֹאבָ -קדמא אזלא ,ענין מרכזי ,המלמד ,שממנו נמשך השאר כגון ע"פ פי' אור החיים מואב צריכים לעצת מדין ולזה נכנעו להם
ָָ֝
ַו ֶ֨ ָיּג

והמליכו נסיכם
 89קדמא ואזלא ,גורם מרכזי
במדבר בלק כד,ב:

שּׂאָב ְל ָ֝ ָעםָאֶ ת-עי ָנֹ֗יוָ ַויּ ְַראָאֶ ת-י ְשׂ ָר ָ֔אלָשׁכֶ֖ןָל ְשׁ ָב ָט ֶ֑יו ָ
וַיּ ֶ֨ ָ
ֱֹלהים׃ ָ
וּחָא ָֽ
ֶ֖יוָר ַ
ָו ְַתּ ֵ֥היָעָ ָל ֵ֥
וַיּ ֶ֨ ָשּׂאָב ְל ָ֝ ָעםָאֶ ת-עי ָנֹ֗יוָ -קדמא אזלא רביע  ,כעין כלל ובו ארבעה פרטים ,הנדרשים במשנה הבאה ,שבא הוכנסו סימני הפרטים:

בבלי בבא בתרא ס ,א
מתני'( .טט א') לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח (טט ב') וחלון כנגד חלון; (טט ג') היה קטן  -לא יעשנו גדול( ,טט ד')

אחד  -לא יעשנו שנים .אבל פותח הוא לרה"ר פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון; היה קטן  -עושה אותו גדול ,ואחד  -עושה אותו
שנים.
גמ' .מנהני מילי? א"ר יוחנן ,דאמר קרא( :במדבר בלק כד ,ב) וַיּ ֶ֨ ָשּׂאָב ְל ָ֝ ָעםָאֶ ת-עי ָנֹ֗יוָ ַויּ ְַראָאֶ ת-י ְשׂ ָר ָ֔אלָשׁכֶ֖ןָל ְשׁ ָב ָט ֶ֑יו ,מה ראה?
ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה ,אמר :ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה.
ראה רביע

 90קדמא ואזלא ,גורם מרכזי
במדבר בלק כד,יד:

יתָהיּ ָָֽמים׃ ָ
ַ
ָבּאַ ח ֵ֥ר
ֵ֛הָלעַ ְמּךֶ֖ ְ
ְ
ֵ֥םָהזֶּ
הָה ָע ַ
ָ
שׁרָיַעשֶָׂ֝
יע ְָ֣צ ָ֔ךָא ֶ֨ ֶ
ֶ֑יָלכָ הָא ָ
ְֶ֖ךָלעַ מּ ְ
וְ עַ ֕ ָתּהָהנְ נֵ֥יָהוֹל ְ

תרגום אונקלוס (יד) וכען האנא אזיל לעמי איתא אמלכנך מא דתעביד ואחוי לך מא דיעביד עמא הדין לעמך בסוף יומיא:
אמלכנך – איעצך מא דתעביד ואחוי לך מא דיעביד – מה תעשה ואראה  /ואנבא לך א ֶ֨ ֶשׁרָיַעשֶָׂ֝ הָהעם הזה לעמך
ראב"ע

באחרית הימים .והנכון בעיני שהוא כמשמעו :אתן לך עצה ,שתדע מה תעשה ,כי זה העם  -כן יעשה לעמך.

שׁרָ
רָיעָָשֶָָׂ֝ה – ע"י עצת בלעם לעם ישראל ,ולאחריו א ֶ֨ ֶ
שׁ ָ
שׁרָיַעשֶָׂ֝ ה – קדמא ואזלא ,הענין המלמד אלפניו ולאחריו .אלפניו במובן א ֶ֨ ֶ
א ֶ֨ ֶ
יַעשֶָׂ֝ ה עם ישראל לעמך.

ראה מונח זקף-קטן במלה אחת
 91קדמא ואזלא
במדבר פינחס כה,יד:

יאָביתָ -אֶ֖בָלַ שּׁ ְמע ָֽני׃
ָֽ
שׂ
כּהָא ֶשׁרָהכָּ הָאֶ תַ -המּ ְדיָנָ֔יתָז ְמ ֶ֖ריָבֶּ ןָ -סלֶ֑ וּאָנְ ֵ֥
לָהמּ ֹ֗ ֶ
ָ֩אישָׁי ְשׂ ָר ָ֝א ַ
וְ שׁם ֶ֨

בבלי סנהדרין פא,ב משנה .הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ,והבועל ארמית  -קנאין פוגעין בו .כהן ששמש בטומאה  -אין אחיו
הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין .זר ששמש במקדש ,רבי עקיבא
אומר :בחנק ,וחכמים אומרים :בידי שמים.
לָהמּ ֹ֗ ֶכּה – תרסא קדמא ואזלא רביע וכו' כעין פרט קדמאה כלל ופרט ,תבנית כעין מדת בנין אב ,המלמד מהבועל
ָ֩אישָׁי ְשׂ ָר ָ֝א ַ
וְ שׁם ֶ֨
ארמית קנאין פוגעין בו אל בבלי סנהדרין פא,ב הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ... ,כהן ששמש בטומאה ,ארבעה נפגעין שלא בבית
דין ע"י קנאין
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ֹותָהע ָדֶ֑הָ ָ
ָ
חָבּ ָ֣מ
ת־ק ַר ְ
ֶ֖
ֵ֛םָואֶ
יהָוַתּ ְב ַלֵ֥עָא ָת ְ
ת־פּ ָ
ֹ֗
חָה ַָ֜א ֶרץָאֶ
ָ
במדבר פינחס כו,י :וַתּ ְפ ֶ֨ ַתּ
ֶ֖וָּלנָֽס:
ָאישָׁוַיּ ְהי ְ
אתים ָ֔
יםָוּמ ַ
ָ
לָה ֹ֗אשָׁאָ֣תָחמשּׁ
בַּ א ָ֣כ ָ

ת־פי ָה ותּבְלע א ָתם וְאת־בָּתּיהם
הפסוק הראשון בנושא הוא (במ' קרח טז,לב) ותּפ ְָ֤תּח ָה ָארץ א ֵ֔

[בבלי סנהדרין לז,ב]  ...והאמר רב יוסף ,וכן תני דבי חזקיה :מיום שחרב בית המקדש ,אף על פי שבטלה סנהדרי  -ארבע מיתות לא
בטלו - .לא בטלו? והא בטלו!  -אלא :דין ארבע מיתות לא בטלו... .
ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא :מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל  -שוב לא פתחה ,שנאמר (ישעיהו כד,טז) מכְּנף
ת־פּיהָָ!  -אמר ליה:
ֹ֗
חָה ַָ֜א ֶרץָאֶ
ָ
ָה ָ֜ארץ זְמ ָ֤רת שָׁמעְנוּ צְבי לצּ ֵ֔דיק ,מכְּנף ָה ָ֜ארץ ולא מפי הארץ .איתיביה חזקיה אחיו( :במ' פי' כו,י) וַתּ ְפ ֶ֨ ַתּ
לרעה  -פתחה ,לטובה  -לא פתחה.
(במ' פי' כו,י) וַתּ ְפ ֶ֨ ַתּחָהָ ַָ֜א ֶרץ – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל וע"פ פרטיו הכתובים בהמשך לומדים שמדובר במיתות בית דין,
יה – מקף בורר ע"פ [בבלי סנהדרין לז,ב] בין פתיחת פה הארץ לרעה ובין פתיחת פי-הארץ לטובה .חזקיה בן רבי חייא אומר
ת־פּ ָָ
ֹ֗
אֶ
שהארץ חזרה ופתחה פיה לרעה (אחרי הפעם הראשונה שבלעה דמי הבל) אבל לטובה לא חזרה ופתחה פיה.
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יה – רביע מלמד על ארבעה פרטים ,ארבעה לימודים רמז לנאמר ב[-בבלי סנהדרין לז,ב] אף על פי שבטלה סנהדרי  ...דין ארבע
ת־פּ ָָ
ֹ֗
אֶ
מיתות לא בטלו[ .רש"י סנה' לז,ב] דין ארבע מיתות  -פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בה .טט( :במ' פי' כו,י) וַתּ ְפ ֶ֨ ַתּחָ
יה היא דוגמא לפורענות בידי שמים וממנה לומדים לכיצד מתקיימות מיתות בית דין אחרות.
ת־פּ ָָ
ֹ֗
הָ ַָ֜א ֶרץָאֶ
 93קדמא ואזלא
במדבר פינחס כח,יד:

ֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣יןָ ָ
היןָלַ ֶכּ ֶ
לָוּרביעֵ֥תָהַ ֵ֛
ְ
תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אי
ישׁ ַ
רָוּשׁל ֹ֧
ְ
ָ֣יָההי ן ָ֩י ְה ֶיֶ֨הָלַ ָ֝ ָפּ
יהםָחצ ַ
וְ נ ְסכּ ֹ֗ ֶ
ֶ֖יָהשָּׁ נָ ָֽה׃ ָ
וָֹל ָח ְדשׁ ַ
ָבּחָ ְד ָ֔שׁ ְ
ֵ֥תָח ֶדשׁ ְ
ָ זָ֣אתָע ַל ֶ֨

טט – התבנית פרט וכלל ופרט,
ין ֩ – מונח תלישא-קטנה ,כעין ענין של שני שיעורים
ָ֣יָהה ָ
יהםָ -רביעָחצ ַ
הפרט ְונ ְסכּ ֹ֗ ֶ
הכללָיָ ְה ֶיֶ֨הָלַ ָ֝ ָפּר
היןָלַ ֶכּ ֶֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣ין ָ
ֵ֥תָה ֵ֛
וּרביע ַ
ֹ֧תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אילָָ(ב)ָ ְ
וּשׁלישׁ ַ
הפרט הסוגר מרכב (א)ָ ְ
יהםָחצָ֣יָהַ הין ָ֩
תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אילָ בתבנית דרגא מונח רביע ,מקשר את הפרט להיות חלק מהפרט הפותח ְונ ְסכּ ֹ֗ ֶ
ישׁ ַ
וּשׁל ֹ֧
הפרט הסוגר (א)ָ ְ
ֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣ין
היןָלַ ֶכּ ֶ
ֵ֥תָה ֵ֛
וּרביע ַ
וגם להיות פרט סוגר ומנתק אותו מהפרט הסוגר השני (ב)ָ ְ
התבנית פרט וכלל ופרט סוגר ראשון מרמזת לדברי בבלי מנחות פט,א ב מתני' .מערבין נסכי פרים בנסכי אילים,
הפרט הסוגר השני מנותק מהראש ומהפרט הסוגר הראשון (מערבין) נסכי כבשים בנסכי כבשים ,של יחיד בשל ציבור ,של יום בשל

אמש ,אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים,

קטע המשנה הבא שייך ללימוד אחר במשנה ובגמרא שמדובר כאן גם בבלילת מנחות.

ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו  -כשרים ,אם עד שלא בלל  -פסול.

אפשר שלבלילת המנחות התבנית פרט קדמאה העוסק בנפח נסך הפר וכלל העוסק בפר ופרט בתראה ראשון העוסק בנפח נסך האיל היותם
מקושרים ע"י הדרגא מרמז שכשרים מנחות שלהן אם נתערבבו כדלהלן :יחס נפח השמן לנפח הסולת במנחת פר שוה ליחס נפח השמן
לנפח הסולת של מנחת איל ,אף שהכמויות שונות ,לכן אם נבללו כל אחת לעצמה מידת הלחות שלהן שוה ולכן אם נתערבבו – כשרים,
ואילו הפרט הבתראה השני של נסך הכבש ,המנותק מהפרטים שלפניו ,מרמז לאיסור עירבוב מנחת הכבש במנחת האיל והפר כי העיסה
מכילה הרבה שמן והשמן הזה ישאב אל העיסה היבשה של מנחת הפר ו/או האיל.
לפר  3עשרון סולת ו 0.5 -הין נסך והשמן שווה לנסך .היחס  3מחולק ב 0.5 -שווה 6
לאיל  2עשרון סולת ו 0.33 -הין נסך והשמן שווה לנסך .היחס  2מחולק ב 0.33 -שווה 6
לכבש  1עשרון סולת ו 0.25 -הין נסך והשמן שווה לנסך .היחס  1מחולק ב 0.25 -שווה 4
לָוּרביעֵ֥תָהַ ֵ֛היןָלַ ֶכּ ֶֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣יןָרישא של הפסוק – תבנית הטעמים מרמזת על
ְ
תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אי
שׁ ַ
רָוּשׁלי ֹ֧
ְ
ָ֣יָההין ָ֩י ְה ֶיֶ֨הָלַ ָ֝ ָפּ
יהםָחצ ַ
וְ נ ְסכּ ֹ֗ ֶ
כעין פרט וכלל ופרט לענין נסכי מוספים ,והוא כעין בנין אב .כי רק במוספי ראש חדש מפורטים נפחי יין הנסכים לקרבן צבור פר ,איל,
כבש .במוספים תמיד היומי ,שבת ,פסח וחוה"מ ,שבועות ,ראש השנה ,יום הכפורים ,סוכות וחוה"מ ,עצרת ,מוזכרים הנסכים בלי פירוט.
לקרבנות יחיד של נדר ונדבה ,נמנים אותם נפחים ב-במד' שלח טו,ו – ט:
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שׂה׃ ָ
ֶ֖לָדּ ָב ֶ֑רוָָָָֹ ְכּכָ לַ -היּצֵ֥אָמ ֶ֖פּיוָיַע ֶ ָֽ
וָֹלאָיַח ְ
עָשׁבעָ הָלֶ ְאסרָא ָסּרָעַ לַָ-נ ְפ ָ֔שׁ ֵ֥
'ָאוֹ-ה ָשּׁ ַב ְ
ָ֩כּי-י ֶ֨דּרָ ֶנ ֶָ֝דרָלַ ֹ֗ה ָֽ
במדבר מטות ל,ג :אישׁ ָֽ
ָֽכּי-י ֶ֨דּרָ ֶנ ֶָ֝דרָלַ ֹ֗ה'ָ – קדמא ואזלא ,בתפקיד מוקדם ומלמד כי נדר חל רק על דבר שמותר ע"י ה' ומותפס אך ורק בדבר הנדור כבר

מהתורה  -קרבן לה'
ָ֩כּי-י ֶ֨דּרָ ֶנ ֶָ֝דרָלַ ֹ֗ה'ָ  -המלים עוסקות בקבלת נדר ,טעמי הקרא עוסקים בהתרת  /עקירת הנדר :אישׁ ָ֩– הוא החכם
אישׁ ָֽ
המומחה ,בעל בחינה נעלה לאמוד האם בנסיבות שקדמו (קדמא) לָֽ -כּי-י ֶ֨דּר היה מצב שהנודר לא צפה ולכן אפשר למצוא פתח
להתיר  /לעקור (היינו אזלא) הֶ ָ-נ ֶָ֝דרָכי הוא מכעין ארבעה נדרים כמו דאמרינן :אמר רבי יודא אמר אמר רב אסי (בבלי נדרים
כא ב) :נדרי הבאי ,נדרי זירוזין ,נדרי שגגות ,נדרי אונסין המרומזים ברביע של מלת לַ הָֹ֗'ָ
ראה תלישא ,רביע ,מהפך פשטא זקף-קטן (וגם פשטא פשטא)
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ֶ֑יהָָ ָ
ישָׁלֶ֖הָּאָ ב ָ
ָ
הָּו ֶהח ֱֵ֥ר
שׁ ְ
יהָאֶ ת-נ ְד ָ ֹ֗רהָּוֶ ָֽ א ֱָס ָרהָּא ֶשָׁ֣רָאָָ ְס ָרָ֣הָעַ ל-נ ְַפ ָ֔ ָ
במדבר מטות ל,הְ :ושָׁ ֶ֨ ַמעָאָ ָ֝ב ָ
רהָעַ ל-נ ְַפ ָשֶׁ֖הָּי ָָֽקוּם׃ ָ
יה ְָוכָ ל-א ָסֵּ֛רָאשֶׁ ר-אָ ְס ָ ֵ֥
וְ קָ מוָּכָּ ל-נְ ָד ֶ ָ֔ר ָ
מו)
[תורה תמימה] (ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ ֹ֗רהּ  -נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן [תת"מ הערה מו)] והפר מקרבן ,וכן בסמוך:
מז)
יהָאֶ ת-נ ְד ָ ֹ֗רהּ ,עד שידע איזה נדר נדרה [נדרים פי"א מ"ה
 ,נדרה מתאנים וסבור שנדרה מענבים ,יחזור ויפר ,דכתיב (ל,ה) ְושָׁ ֶ֨ ַמעָאָ ָ֝ב ָ

וברע"ב]:

[משנה נדרים פי"א,מ"ה] [*] (טט :א) נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו (טט :ב) נדרה בנזיר וסבור שנדרה
בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר (טט :ג) נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים
הרי זה יחזור ויפר :שלושה תחומים המכסים את כל תחום הנדרים( :תחום א) טעות באדם הנודר( ,תחום ב) טעות האם הנדר הוא בקרבן
או בנזירות( ,תחום ג) טעות בדבר הנדור.
הפסוק עוסק באב ובת ,וע"פ פי' [ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדרים פי"א,מ"ה] המשנה עוסקת באב ובת ,בעל ואשה  ...דכתיב
ָבּיתָאָ ָֽביהָ ׃ ,מקיש אב לבעל ,ראה פירוט הרע"ב בהמשך.
ריהָ ֵ֥
תּוָֹבּנְ ע ֶ ֶ֖
ָ֣בָלב ָ֔
וָֹבּיןָ -א ְ
ישָׁלא ְשׁ ֶ֑תּ ָֽ
ְ
ֵ֥יןָא
ל,יז) בּ ֶ֖
לפי [משנה נדרים פי"א,מ"ה]
טעות האב או הבעל יכולה להיות באחד מ 3 -תחומים ואפשר להחשיב זאת כשלוש טעויות ואפשר להחשיב זאת כשש טעויות .לכן
לשיטת ההסבר שלנו לטעם רביע פשוט שלא לזה מרמז טעם רביע של הכתוב (ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ ֹ֗רהּ  ,העשוי לרמז לארבעה לימודים.

(במ' מט'
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

אחרי בדיקה יש לבאר שטעם רביע של הכתוב (ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ ֹ֗רהּ רומז ל[-נדרים פי"א] ארבע המשניות א – ד העוסקות בארבעה תחומי
נדרים שהבת או האשה נודרות .כמוצג להלן.
[משנה נדרים פי"א,מ"א] [*] ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם ענוי נפש (למצב של בינו ובינה) אם ארחץ (ע"פ רמב"ם זה לשון נדר)
ואם לא ארחץ (ע"פ רמב"ם זה לשון שבועה) אם אתקשט ואם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש:
[משנה נדרים פי"א,מ"ב] [*] ואלו הם נדרי ענוי נפש (למצב פגיעה בבריאותה) אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה עלי

יביא לה ממדינה אחרת פירות חנוני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי:
[משנה נדרים פי"א,מ"ג] [*] קונם שאיני נהנה לבריות (טט :איני נהנית מהבריות) אינו יכול להפר ויכולה היא להנות בלקט ובשכחה ובפיאה קונם
כהנים ולוים נהנים לי יטלו על כרחו כהנים אלו ולוים אלו נהנים לי יטלו אחרים:
[משנה נדרים פי"א,מ"ד] [*] קונם שאיני עושה על פי אבא (טט :איני מהנה את הבריות) ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך אינו יכול להפר
שאיני עושה על פיך אינו צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליו:

הסבר ע"פ תבניות טעמים:
(ל,ה) ְושָׁ ֶ֨ ַמעָאָ ָ֝ביהָָ – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכלל כלשהו.
(ל,ה) אֶ ת-נ ְד ָ ֹ֗רהּ  -מקף בורר בין שמיעת – ידיעת נדר כפי שנדרה ובין אומדנא של שמיעה – ידיעה ,ובנדרים אין הולכין אחר
אומדנא ,לכן יש ללכת לפי ידיעה ברורה ,לכן אם כבר הפר באומדנא יחזור ויפר אחרי שנודע לו בידיעה ברורה ,מה נדרה (תחום ב)
טעות האם הנדר הוא בקרבן או בנזירות( ,תחום ג) טעות בדבר הנדור .פה זה לא מי הנודר הנלמד ע"פ [ספרי] מהכתוב (ל,ה) וְ הֶ ח ֱֵ֥רישָׁ
ָלֶ֖הּ.
עיין [תת"מ הערה מז)] ואף על פי דחזינן שרצונו היה להפר נדרה בכלל בכ"ז צריך לשמוע מפורש ,ואין הולכין בזה אחר
אומדנא ,והיה אפשר לפשוט זה מהמבואר בפסוק הסמוך אות נ' דבנדרים אין הולכין אחר אומדנא:
יהָאֶ ת-נ ְד ָ ֹ֗רהּ – קדמא ואזלא רמז לכלל בנדר בת בבית אביה או אשה בבית בעלה ,ובו ארבעה לימודים אלו ארבע
(ל,ה) ְושָׁ ֶ֨ ַמעָאָ ָ֝ב ָ
משניות א – ד בפרק י"א( .כעין כלל גדול (משנה שבת פ"ז,מ"א) כלל גדול בשבת ,וכעין (רמב"ם הל' שגגות פ"ז,ה"א) כלל גדול
בשגגת ע"ז )
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במדבר מטות לב,כט:

'ָונ ְכ ְבּ ָשֵׁ֥הָהָ ָא ֶֶ֖רץָ
ָ֣יָה ְ
םָאתַ -היּ ְַר ֵ֞דּןָכָּ לָ -חלוּץָלַ מּ ְל ָח ָמהָל ְפנ ָ֔
ָ֣ןָ׀ָא ְתּכֶ ֶ ָֽ
ָ֣דָוּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וָּבני-גָ
ב ָ֣ר ְ
אמרָמ ָ֝שֶׁ הָאל ֹ֗ ֶהםָאם-יַעַ ְָ
ו ֶַ֨יּ ֶ
תּםָלָ ֶהֵ֛םָאֶָתֶ -א ֵֶ֥רץָהַ גּ ְל ָעֶ֖דָלַ אחזָּ ָֽה׃ ָ
יכ ֶ֑םָוּנְ ַת ֶ ֵ֥
ל ְפנ ֶ

ראה דוגמאות קדמא ואזלא
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יָלאַ ְב ָר ָהֵ֥םָ
ָמ ְעלָ הָא ַ֚תָהָ א ָד ָ֔ ָמהָא ֶשֵׁ֥רָנ ְשׁ ַבּ ְֵ֛עתּ ְ
יםָהעלָ֣יםָממּ ְצ ַ ֹ֗ריםָמ ֶֶ֨בּןָעֶ ְשׂריםָשָׁ נָהָו ָ֔ ַ
ָ
ָשׁ
ָהאנ ַָ֜
במדבר מטות לב,יאָ :אם־י ְראוּ ָ
בָכּיָלא־מ ְל ֶ֖אוָּאַ ח ָ ָֽריָ :
ֶ֖קָוּ ְליַע ֶ֑ק ֵ֥
ְלי ְצ ָח ָֽ

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ה משנה כא

 ...ויש מפרשים ,בן עשרים לרדוף ,אותו מן השמים ,שאין בית דין של מעלה מענישין עד עשרים ,שלא נענשו דור המדבר אלא אותן
יםָהעלָ֣יםָממּ ְצ ַ ֹ֗ריםָמ ֶֶ֨בּןָעֶ ְשׂריםָשָׁ נָהָו ָ֔ ַָמ ְעלָ ה.
ָ
ָשׁ
שהיו בני עשרים ,ומקרא מפורש הוא (במ' מטות לב,יא) אם־י ְראוָּהָ אנ ַ֜
ָהאנ ַָ֜שׁים – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד על שאין בית דין של מעלה מענישין עד עשרים,
אם־י ְראוּ ָ
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יהם׃ ָ
ֶ֖םָלמוֹצָ א ֶ ָֽ
יה ְ
הָמ ְסע ֶ
ַ
ָ֣יָה'ָָָָָָָָ ְואֵ֥לֶּ
יהֶ֖םָעַ ל-פּ ֶ֑
ֵ֛םָל ַמ ְסע ֶ
יה ְ
במדבר מסעי לג,ב :וַיּ ְכ ֶ֨תּבָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ ת-מוֹצָ א ֶ
יהֵ֛ם.וגו'  ...שהתחיל משה לכתב בפנקסו במצות המלך (הקב"ה) מיום שיצאו ממצרים  ...היה
[אור החיים] וַיּ ְכ ֶ֨תּבָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ ת-מוֹצָ א ֶ

כותב כל מסע בזמנו עד שהגיעו לערבות מואב .ואחר כך אמר ה' אליו שיסדרם בתורה כדרך שהיו כתובים אצלו ,והוא מה שאמר
ָ֣יָה'ָהוא אמר אליו שיהיה וכותב
ָ֣יָה'ָלומר שמכתב הראשון עצמו היה עַ ל-פּ ֶ֑
יהֵ֛ם  ...ואומרו עַ ל-פּ ֶ֑
הכתובָוַיּ ְכ ֶ֨תּבָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ ת-מוֹצָ א ֶ
יהם כל אחד בזמנו ובמקומו ,וזה העתקה.
יהֶ֖ם וגו' פרוש אלה הם המסעות האמורים שכתב משה ְלמוֹצָ א ֶ ָֽ
הָמ ְסע ֶ
ַ
והולך .ואומרו ְואֵ֥לֶּ
את בענין כתיבת ספר תורה ראשון והעתקה ממנו ל 13-ספרים.
תּוֹרה הז ֒
ראה (דב' וילך לא,ט) ויּכְתּב משׁ ֘ה את-ה ָ
וַיּ ְכ ֶ֨תּבָמ ָ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד לכתיבת ספר תורה ,ע"פ [אור החיים] ,ה' צוה למשה לכתוב בפנקסו ואח"כ צווהו להעתיק
יהֶ֖ם ואח"כ
יהֵ֛ם כל מלה מפיו ְל ַמ ְסע ֶ
דבריו מפנקסו לספר התורה כדרך שהיו כתובים אצלו .כמו כן ,הסופר יקרא היינו מוציא מוֹצָ א ֶ
יכתוב אותה .אפשר כי זה מקור להלכות (א) העתקת ספר תורה מספר אחר ו(-ב) לקריאת כל מלה בפיו קודם שיכתבנה .נאמר ב[-מסכת
סופרים פרק א הלכה יג] יריעה של ששה ,חולקין אותה לשנים ,של חמשה אין חולקין אותה ,שמא יעשה אחד שנים ואחד שלשה .ואינו רשאי לכתוב אלא אם כן
יודע לקרות .ונאמר ב[-הלכה יד] ספר תורה שכתבו מין ,או מסור ,או גר ,או עבד ,או חרש ,או שוטה ,או קטן ,אל יקרא בו .זה הכלל ,כל המוציא את הרבים

ידי חובתן ,אף כתבו מוציא את הרבים ידי חובתן.
[שו"ע יו"ד רעד סעיף ב] צריך שיהיה לפניו ספר אחר ,שיעתיק ממנו ,ג שאסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב .ב] וצריך (א) שיקרא
יהֵ֛ם – ה' מוצאות הפה.
כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה .אור המאיר – תורה ותפילה בקול מוֹצָ א ֶ
יהֶ֖ם – תביר טפחא ,שני תנאים הכרחיים לכתיבת ספר תורה (א) העתקת ספר תורה מספר אחר ו(-ב) לקריאת כל
ֵ֛םָל ַמ ְסע ֶ
יה ְ
אֶ ת-מוֹצָ א ֶ
מלה בפיו קודם שיכתבנה.
7.5
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ֵ֛הָה'ָאֱֹלהֶ֖ינוָּא ָתֶ֑נוּ ָ
ֵ֥
ָ֣רָהאֱמ ָ֔ריָכַּ א ֶשֵׁ֥רָצוָּ
ְךָה ָ
םָדּ ֶר ַ
ית ֶ ַ֚
ָ֣רָרא ֹ֗ ֶ
נּוֹראָהַ ָ֝הוּאָא ֶשׁ ְ
ָ֣רָהגָּדוֹל ָ֩וְ ַה ָ ֶ֨
ַ
וַנּ ַסָּ֣עָמח ֹ֗רבָוַנֶּ֡לֶ ְךָאָ֣תָכָּ לַ -המּ ְד ָבּ
שָׁבּ ְרנָֽעַ ׃
ד ַ
אָעֶ֖דָקָ ֵ֥
ָב ַ
ָ ַונּ ֕

ההמשך מתחיל בפנימיות התורה ומתגלה נושא הלכתי הגנוז בתורה.
(א,יט) וַנּ ַסָּ֣עָמח ֹ֗רב – ר"ת ו"מ [ארמון על מכונו ,הרב ארמוני (אוצר החכמה)] מ"ו עולה דמ"ב שם ששים וחמש (של שלוש אותיות
משלושה פסוקים בפר' בשלח) משם ע"ב (של ע"ב שלישיות אותיות) .ומורה בחיבורו על החסד הכפול ,שהולך ומתחזק עד שמגיע לשרשו

שהוא סוד החכמה ... .ובהיפוך סדר אותיותיו לסדר בד"ם מוחץ אויבים ומזיקים וזה לימדו [ספרי ,לקח טוב ,ילקוט שמעוני] כנאמר

(תה' סח,כד) ל ְָ֤מען׀ תּ ְמחץ רגְל ְִ֗ך ְֶ֫בּ ָדם לְשׁוֹן ְכּלָביך מאי ְבים מנּהוּ( :המקום הששים וחמש זה גי' של שם אדנ"י שמשמעו רבון ,המבצע את הדין [פתח
עיניים החדש חלק ט ,ע' מו ,הרב שריה דבליצקי]) (א,יט) וַנֶּ֡לֶ ְךָאָ֣תָכָּ ל-הַ מּ ְד ָבָּ֣ר – ר"ת ואכ"ה רמז לנאמר ב[-לקח טוב] שהקב"ה הכה

נחשים ועקרבים כקשתות (ג"א כקורות) וכן יכה את הכנענים .קשור לשם תכ"ה שבו הכה משה את המצרי ,וקשור לשם תכ"ה שם
שמירה [עבודת ישראל] ( .א,יט) וַנּ ַסָּ֣עָמח ֹ֗רב – ס"ת ע"ב שהוא עולה חס"ד ,גי' שם הוי"ה במלוי יו"ד( .א,יט) וַנֶּ֡לֶ ְךָאָ֣תָכָּ ל-הַ מּ ְד ָבָּ֣ר –
ס"ת כתל"ר העולה לכת"ר .בסיכום מכתוב זה לומדים כי (שם) ע"ב (קשור) לכת"ר.

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

(כגון א"ב ולא ב"א) הוא  = 231רל"א .ועוד מפנימיות התורה רל"א שערים פנים ואחור הם השקלא וטריא לברור ההלכה והדין במשפט) וה"נ
מתהפך מנזיקין לישועות ע"כ התחיל המסכת (בבא קמא) ב(אות)אלף (של מלת) ארבעה (אבות נזיקין) וסיים ב"ב (בבא בתרא) ב(אות)סמך
בן ננס ע"ש שיהיו כל דיני נזיקין ניתנין בין סמך לאלף (גי' מלת אני כלעיל) ע"ש הקרא (דב' הא' לב,לט) אנָ֤י אני ֵ֔הוּא  ...אני ָאמית ואח ִ֗יּה
ָמחצְתּי ואני א ְר ֵָ֔פא .הפ' המלא (דב' הא' לב,לט) ְראוּ׀ עתִָּ֗ ה כּי אנָ֤י אני ֵ֔הוּא וְאין אֱלהים עמָּדי אני ָאמית ואח ִ֗יּה ָמחצְתּי ואני א ְר ֵָ֔פא וְאין מיּ ָדי מצּיל:
(המשך [חתם סופר ב" ב,א]) ובכן יעזרנו אלקים ע"ד כ"ש הגדול ויצילני מכל מיני נזיקין מסיקין ומציקין ומעיקין ונשא כוס הישועות
כנבואות הנבאות ולא נראה ברעות ונשמע בשורות טובות נחמות וישועות אמן .והנה לפי סדר ששנה אבות מלאכות מ' חסר א' אבות
הטומאה כו' ה"ל (היה לו) להתחיל אבות נזיקין ארבעה ונר' שכיון להזכיר נזיקין אחר ב' תיבות ארבעה אבות גי' תפז"ר ( )687שלא
ליתן להם מקום כינוס כי פזורן נאה לעולם ככל פזור לרשעים .מלת תפזר מביאה אותנו אל (א,יט) וַנֶּ֡לֶ ְך – פזר ,ע"פ [ספרי] הפסוק רומז
למזיקים.ה[-חתם סופר בבלי בבא קמא ב,א] במבוא לסדר נזיקין לומד שנאה לעולם לפזר את ארבעה אבות הנזיקין ללא קשר לפסוק.
ָדוֹל ֩ – מונח מונח תרסא ,כעין שלשה תפקידי תרסא מבין שיעורין חציצין מחיצין הלכה למשה
אפשר כי (א,יט) אָ֣תָכָּ לַ -המּ ְד ָבָּ֣רָהַ גּ ָ
מסיני ,שגגה (שכחת ידיעה ,כעין מחיצה מהידיעה) מלמד על חלוקת נושא הנזיקין בשלוש מחיצות אלו המסכתות בבא קמא ,בבא מציעא,
בבא בתרא וכולן עוסקות בשיעורי ואומדנות נזיקין של ממונות ולא של נפשות.
וכך פותחת [משנה ב"ק פ"א,מ"א] [*] ארבעה אבות נזיקים השור והבור והמבעה וההבער  ...נזיקים בכללות ובפרטות פתיחת בבא קמא
אָה ָ֝הוּאָא ֶשָׁ֣ר כלהלן:
נּוֹר ַ
מרומזים בְ -ו ַה ָ ֶ֨
אָה ָ֝הוּא – קדמא ואזלא מרמז ללימוד כללות נזיקים כאיות פתיחת [משנה ב"ק פ"א,מ"א] ארבעה אבות נזיקי"ם – גי' רי"ז
נּוֹר ַ
(א,יט) ְוהַ ָ ֶ֨
שָׁ֣ור
שָׁ֣ ֶָ
שָׁ֣רבעה ואות ֶָ
הוּ ובאותיות הבאות מרמז לפרט היא מ"א של בבא קמא אבות אָ ֶָ
אָה ָ֝
כמו גי' נזקי"ן גי' רי"ז עולה אותיות (א,יט) ָ ֶ֨ר ַ
ֵ֥רָתּע ָֽשׂוּן׃ הביא אלינו הלכות ממונות תוך
ָ֣תָההֶ֑ואָאֵ֥תָכָּ לַ -ה ְדּ ָב ֶ֖ריםָא ֶשׁ ַ
ֶ֖םָבּע ַ
בדרך הסבר זאת מתברר ש(-דב' א,יח) וָאצַ וֶּ ֵ֥הָאֶ ְת ֶכ ָ
שילוב עם הלכות נפשות כ-דרשו חז"ל בספרי :אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות .והפסוק (א,יט) הוא חלוקת דיני
ממונות לשלוש מסכתות במשנה ובגמרא ובכל מסכת תחומים אחדים.
יתם – מונח רביע מלמד על לפחות ארבעה לימודים בהלכות ממונות (כגון עשרה ההבדלים בין דיני ממונות ודיני נפשות)
ָ֣רָרא ֹ֗ ֶ
(א,יט) א ֶשׁ ְ
ולפחות ארבעה תחומים בהלכות ממונות :בבא קמא  :ארבעה אבות נזיקין אדם או בהמה מזיקה ,הבית והעליה ,בבא מציעא :פ"א – פ"ב
מציאות ואבידות ,פ"ג הפקדות וחיובי שומרים ,פ"ד קנינים ,פ"ה איזהו נשך ,פ"ו – פ"י שכירות פועלים; בבא בתרא :פ"א – פ"ב הל'
ְךָהָ֣רָ
םָדּ ֶר ַ
ית ֶ ַ֚
ָ֣רָרא ֹ֗ ֶ
שכנים ,פ"ג חזקה ,פ"ד – פ"י הסכמי קנין .בסה"כ עשרה תחומים .מענין לציין כי בחלק הפרטים יש עשר מלים א ֶשׁ ְ
ֵ֛הָה'ָאֱֹלהֶ֖ינוָּא ָתֶ֑נוּ .האם יש קשר לעשרה תחומים בממונות?
ֵ֥
אמ ָ֔ריָכַּ א ֶשֵׁ֥רָצוָּ
הָ ֱָ
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דברים עקב ז,יב:

יתםָא ָתֶ֑םָ ָ
תּםָוַעשׂ ֶ ֶ֖
הָוּשׁ ַמ ְר ֶ ֵ֥
ְ
ָה ָ֔אלֶּ
תָהמּ ְשׁפָּ טים ָ
וְ הָ יָ ָ֣ה׀ָע ֶָ֣קבָתּ ְשׁ ְמ ֹ֗עוּןָא ַ
ָאתַ -ה ְבּרית ְָואֶ תַ -ה ָ֔ ֶחסֶ דָא ֶשֵׁ֥רָנ ְשׁ ַבֶּ֖עָלַ אב ֶ ָֽתיך׃ ָ
יךָל ֹ֗ך ֶ ָֽ
ְ
ֱֹלה
ָ֩ה'ָא ָ֝ ֶ
וְ שָׁ ַמר ֶ֨

תבנית החלק השני של הפסוק כעין פרט קדמאה וכלל ופרט המפרט את הפרט קדמאה.
ָאתַ -ה ְבּרית ְָואֶ תַ -ה ָ֔ ֶחסֶ דָא ֶשֵׁ֥רָנ ְשׁ ַבֶּ֖עָלַ אב ֶ ָֽתיך׃ ָ
יךָל ֹ֗ך ֶ ָֽ
ְ
ֱֹלה
ָ֩ה'ָא ָ֝ ֶ
וְ שָׁ ַמר ֶ֨
ָאתַ -ה ְבּריתָוְ אֶ תַ -ה ָ֔ ֶחסֶ דָא ֶשֵׁ֥רָנ ְשׁ ַבֶּ֖עָ
ֱֹלהיך – קדמא ואזלא כעין כלל ,פרט המפרט את הפרט קדמאה ְל ֹ֗ך ֶ ָֽ
ר ֩ – פרט קדמאהֶ֨ ,ה'ָא ָ֝ ֶ
וְ שָׁ ַמ ָ
לַ אב ֶ ָֽתיך

ר ֩ – תרסא ,שיעור זמן שמירה מצינו שאם האדם עובד את השי"ת מאהבה זכותו עומדת לבניו עד לַאלפּיִּ ם דור (מאור ושמש),
וְ שָׁ ַמ ָ
רש"י ו-רבינו בחיי פירשו נמצאת מדה טובה יתירה על מדת פורענות אחת על חמש מאות ,שזו לארבעה דורות וזו לַאלפּיִּ ם :מלת
לָ אלָ ָ֔פים הופכת ע"י כלל הלימוד מיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים ,כאן מיעוט לַ אלָ ֶָ֑֔פים זה גם בשנוי הניקוד לַאלפּיִּ ם .כמו-כן רבינו
בחיי הביא ראיה לארבעה דורות של עוברי עבירה בנוסף על העובר הראשון מהקרא (שמות כי תשא לד,ז) פּ ָ֣קד׀ָעֹוָ֣ןָאָ ֹ֗בוֹתָעַ ל-בָּ ניםָוְ עַ ל-
יםָועַ ל-רבּ ָֽעים׃
שׁ ְ
ָ֣יָבנָ֔יםָעַ ל-שׁלּ ֶ֖
ְבּנ ָ

אפשר שארבעה הדורות הנוספים מרומזים ברישום מקוצר בטעם מלת (דברים עקב ז,יב) ְלךָֹ֗ – רביע ,הקב"ה שומר לכל אחד בהשגחה
פרטית אליו האם מקיים ֶ ָֽאתַ -ה ְבּרית ְָואֶ תַ -ה ָ֔ ֶחסֶ דָא ֶשֵׁ֥רָנ ְשׁ ַבֶּ֖עָלַ אב ֶ ָֽתיך (פרטים המפרטים את הפרט קדמאה) .אם עשה עבירה והוא
ובניו ארבע דורות לא תיקנו עד ,אזי נפרע מהם ,ואם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם.
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ראה תלישא ,רביע
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ָ֝הָבּ ֹ֗ ֶכםָ ָ
דברים עקב יא,יזְ :ו ָח ָ ֶ֨רהָאַ ף-יְ ה ָו ָ
בוּל ֶ֑הָּ ָ
ָ
תּןָאֶ ת-יְ
הָלאָת ֶ֖
ֵ֥
רָו ָהָ֣א ָד ָ֔ ָמ
ט ְ
ָ֣הָמ ָ֔ ָ
ָ
ָוְ עָ ַצרָאֶ תַ -השָּׁ ַמים ְָולא-י ְהיֶ
תןָלָ ֶ ָֽכם׃ָָ ָ
ָ֣םָמה ָ ֹ֗רהָמעַ לָהָ ָא ֶָ֣רץָהַ טּ ָָ֔בהָא ֶשֵׁ֥רָיְ הוָ ֶ֖הָנ ֵ֥
ָ וַא ַב ְד ֶתּ ְ

[מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ה]

ועל העבודה זו עבודת בית המקדש .וכן את מוצא כל זמן שהיתה עבודת בית המקדש קיים היתה (טט :א) ברכה בעולם (טט :ב) והזול
מרובה (טט :ג) והדגן מרובה (טט :ד) והיין מרובה (טט :מכאן והלאה זאת תוצאת הברכה בכלל ושפע וזול) ובני אדם אוכלים ושובעים
ֶ֑ךָואָ כַ ְל ָ ֶ֖תּ ְָושָׂ ָ ָֽב ְע ָתּ׃ משחרב בית המקדש נסתלקה
בָבּשָׂ ְדךֶ֖ ָל ְב ֶה ְמ ֶתּ ְ
ְ
תּיָעֵ֥שֶׂ
ָת ֵ֛
והבהמה אוכלת ושובעת שנאמר (דב' עקב יא,טו) ְונ ַ
ָ֝הָבּ ֹ֗ ֶכם
הָל ַב ְב ֶכ ֶ֑םָוגו' (דב' עקב יא,יז) ְו ָח ָ ֶ֨רהָאַ ף-יְ ה ָו ָ
תּ ְ
םָפֵּ֥ןָי ְפ ֶ ֶ֖
ברכה מן העולם שנאמר (דב' עקב יא,טז) השָּׁ ְמ ָ֣רוָּלָ ָ֔ ֶכ ֶ
(דב' עקב יא,יז) ְו ָח ָ ֶ֨רהָאַ ף-יְ ה ָו ָ֝ה – קדמא ואזלא ,כעין כלל חרון אף-ה'ָ ,בּ ֹ֗ ֶכם – רביע ,עשוי להיות חלק מן הכלל וגם מרמז על ארבע בטויי
"חרון אף-ה' " כאן ההפך מהזמן שהיתה עבודת בית המקדש( :טט :א) ברכה בעולם – נסתלקה הברכה (טט :ב) והזול מרובה – היוקר
מרובה (טט :ג) והדגן מרובה – התמעט הדגן (טט :ד) והיין מרובה – אין יבול בגפנים  .אלה מפורטים בהמשך קטע זה מאבות דרבי נתן,
ואליהם נוספים פרטים נוספים.
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דברים ראה יג,ז:
אמרָ ָ
יקך ֹ֧אוֹ רעךֵָ֛ א ֶשֵׁ֥ר ְכּנ ְַפ ְשׁךֶָ֖ ַבּסּ ֶָ֣תר ל ֶ֑
ך ָ֣אוֹ׀ אָ֣שֶׁ ת ח ֶֹ֗
ך ָֽאוֹ-ב ְתּ ָָ֝
ך אָ חָ֣יך ֶבןְ֠ -א ֶמּך ָֽאוֹ-בנְ ֶָ֨
ית ֶָ֡
ס כָּ֣י יְ ָֽס ְ
תּה וַאב ֶ ָֽתיך׃ ָ
תּ אַ ָ ֶ֖
לא י ַ ָָ֔ד ְע ָָ
ר ָ֣
ה אֱֹלהָ֣ים אח ָ֔רים אשֶׁ ָ
נ ְל ֹ֗ ָכה ְונַ ָֽעַ ְב ָד ָ

בראשית וישב לט,יא:

םָבּ ָ ָֽבּית׃ָ ָ
תָשׁ ַ
ֵ֥יָה ַבֵּ֛י ֶָָ֖
יןָאישָׁמאַ נְ שׁ ַ
וָֹו ֶ֨א ָ֝
אכ ֶ֑תּ ְ
וֹתָמלַ ְ
ְ
אָה ַבֶּ֖יְ ָתהָלַ עשָׂ֣
ָב ַ
ָ֣וֹםָה ָ֔ ֶזּהָ ַויּ ֵ֥
ַ
ָכּ ַהיּ
וַ ָֽ ַ֛יְ הי ְ

ך ָֽאוֹ-ב ְתּךָָ֝ – קדמא ואזלא ,ככלל מלמד בתבנית כלל ופרט ,בנין אב
ָֽאוֹ-בנְ ֶָ֨

אנציקלופדיה תלמודית כרך כג ,יחוד [טור תרלב] יחוד .האיסור על איש ועל אשה( 1מכמה מקומות שהאיסור אף על האשה) שאסורים זה
בזו ,להמצא יחד במקום סתר ,שבו אין אחרים שיכולים לראות אותם( .ראה בפרטות ב-קדמא ואזלא ב-בראשית וישב לט,יא):

יןָאישׁ  -קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על איסור יחוד בדרך של ללאו הבא מכלל עשה ,והכתוב מלמד ישירות
אפשר כי (בר' וישב לט,יא) ְו ֶ֨א ָ֝
על איסור יחוד בפרט עם הגויה ולא רק בעקיפין ,מהמסית ב(-דב' ראה יג,ז) ראה להלן.
יןָאישׁ  -קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד על איסור יחוד על איש ועל אשה ,והתנאי המקדים לאיסור כמו שמוגדר ב-אנצ'
(בר' וישב לט,יא) ְו ֶ֨א ָ֝
הימצאות יחד במקום סתר גם שאין בו מחיצות .וסיפור אשת פוטיפר הוא הדגמה של יחוד עם הגויה ,וכן הדגמה של קירוב דעת ע"י

הימצאות ביחד ,ובאים לידי הרהור ויצרם מתגבר ,ועלולים לעשות תחבולות למלא תאותם .יש הסוברים שאין לאסור יחוד אלא עם
יבואו לכלל ביאה באותו היחוד ,ויש הסוברים שעצם היחוד הוא איסור בפני עצמו אף במקום שאין חשש שיבואו לכלל עבירה.
באנצ' מובא (דב' ראה יג,ז) כּי י ְסיתְ ך ָאחיך בןְ֠ -אמּך אוֹ-בנְך אוֹ-בתְּ ך  .אכן אפשר כי תבנית הטעמים של כּי י ְסיתְ ך – מונח פזר ,כעין שני
טעמי פזר מעביר באחד מהפזר מהיחוד המותר אל היחוד האסור .טעם תלשא של בןְ֠ -אמּך עשוי ללמד על שיעורי גיל של יחוד מותר ויחוד
אסור (רמב"ם הל' אי"ב כב,י תינוקת מבת שלוש ולמטה ותינוק בן תשע ולמטה מותר להתייחד עמהן ,שלא גזרו אלא על ייחוד אשה
הראויה לביאה ואיש ראוי לביאה .).וכן מחיצה עם בעלה בעיר או לא בעיר ,וכן מקום סתר או דלת פתוחה.
ָאוֹ-ב ְתּ ָ֝ךָ– קדמא ואזלא ,כעין כלל כאשר הבן או הבת הם משל של חביבות והתיחדות כפרש"י פירש לך הכתוב את החביבין
ָֽאוֹ-בנְ ֶ֨ך ָֽ
לך; קל וחומר לאחרים .בסתר  -דבר הכתוב בהווה ,שאין דברי מסית אלא בסתר (ראה שם); ומשמעות החביבות חמלה וכסוי על
העברינים כפירוש רמב"ן (דב' ראה יג,ט)  ...ולא תחמל  -על הקורבה הנזכרת שיש לו עמך (ראה לעיל,ז) ,כענין שנאמר "כאשר יחמול
איש על בנו העובד אותו" (מל' ג,יז) .ולא תכסה עליו  -מהעיד עליו בבית דין .ובספרי (ספ"ד פט) :לא תחמול  -לא תלמד עליו זכות,
ולא תכסה  -אם אתה יודע לו חובה אינך רשאי לשתוק .והכל טעם אחד ,כי הכסוי ,מן "מכסה פשעיו" (מש' כח,יג); "וכוסה קלון"
(מש' יב,טז)  -השתיקה מהגיד.
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ֱֹלהֶ֑יךָ ָ
רָתּ ְק ֶ֖דּישָׁלַ הָָ֣'ָא ֶ
ָכ ַ
ָהזּ ָ֔ ָ
ָוּב ָֽצאנְ ך ַ
כּלַ -ה ְבּ ֶ֡כוֹרָאשֶׁ ר ָ֩יוּ ֶָ֨לדָבּ ְב ָק ְרך ְ
דברים ראה טו,יטָֽ ָ ָ:
ֶ֖זָבּכֵ֥ וֹרָצאנֶ ַָֽ֛ך׃ ָ
אָתג ְ
ל ָ
ךָו ֵ֥
רָשׁוֹר ְ
ֶ ָ֔
אָתעבדָבּ ְב ָ֣כ
ל ַ ָֽ
טט ָֽ ָ -כּלַ -ה ְבּ ֶ֡כוֹר – פזר ,א' לענינו קדושה מבטן; ב' דרשהו לענין אחר כפירוש בעל הטורים סמך כל הבכור לפרשת עבד לומר

א' כשם שאני אוסר לך לעבוד בבכור כן לא תעבוד בעבד עברי עבודת עבד;
ב' וכשם שהמום פוסל בבכור כך המום פוסל ברציעה:
ָ ָֽכּלַ -ה ְבּ ֶ֡כוֹרָאשֶׁ ר ָ֩יוּ ֶָ֨לדָ– פזר תלישא-קטנה קדמא,
סדר הלימוד יהיה כאן מתלישא-קטנה לפזר .תלישא-קטנה מלמד על שיעורין ,כאן משמעו כי אם יקדיש הבכור נותן להקדש כפי שיעור
טובת ההנאה שבבכור ולא הבכור עצמו .נשתמש בלימוד על ענין מתן שיעור טובת הנאה לענין הפזר.
פזר מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו ,אפשר שכאן לענין שהחרים הבכור ואז נותן לכהנים טובת ההנאה שבו שהוא שיעור שלמדנו
מתלישא-קטנה.
רש"י (יט) כל הבכור ...תקדיש  -ובמקום אחר הוא אומר "לא יקדיש איש אותו" (וי' כז,כו); הא כיצד? אינו מקדישו לקרבן אחר.

וכאן למד שמצוה לומר :הרי אתה קדוש לבכורה .דבר אחר :אי אפשר לומר תקדיש ,שכבר נאמר "לא יקדיש" (שם) ,ואי אפשר לומר
קדש עִ לּוי ,ונותן להקדש כפי טובת הנאה שבו (ראה ספ"ד קכד).
'לא יקדיש' ,שהרי כבר נאמר תקדיש; הא כיצד? מקדיש אתה הֶ ֵ
שפת"ח
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(ע) לפי שלישראל יש טובת הנאה ליתן לכל כהן שירצה ,ואותה טובת הנאה יכול להקדיש * כתב הרא"ם מה שפירש רש"י
פה נותן להקדש כפי טובת הנאה ובערכין פירש יתן ומצאתי כתוב ונראה לי לפרש מה שפירוש רש"י כאן ונותן להקדש כפי
טובת הנאה שבו מיירי בבכור שהקדישו אז נותן להקדש כפי טובת הנאה שבו והתם מיירי בבכור שהחרימו שכל החרמים
לכהנים לכך פירש שיתן טובת הנאה להכהנים בשביל החרם שהוא לכהן עיין שם *:
(וכן הוא במשנה למלך הלכות ערכין פרק ו' הלכה י"ב)
לא תעבד בבכר שורך ולא תגז וגו'  -אף החלוף למדו רבותינו (שם) שאסור ,אלא דבר הכתוב בהווה.

טט – פזר תלישא-קטנה קדמא ,הכלל הצריך לפרט הרחיב את ענין הפזר של כל-בכור (איסור עבודה וגז) בו לחילופו
ואפשר כי קדמא מצביע להקדים לאכלו בתוך שנתו אף שאינו נפסל משנה לחברתה.

(כ) לפני יי' אלהיך תאכלנו  -לכהן הוא אומר .שכבר מצינו שהוא ממתנות כהונה ,אחד תם ואחד בעל מום ,שנאמר" :ובשרם יהיה
לך" וגו' (במ' יח,יט) .שנה בשנה  -מכאן שאין משהין אותו יותר על שנתו (ראה בכורות כח,א) .יכול יהא פסול משעברה שנתו? כבר
הוקש למעשר ,שנאמר" :ואכלת לפני יי' אלהיך ...מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך" (דב' יד,כג); מה מעשר שני
אינו נפסל משנה לחברתה ,אף בכור אינו נפסל ,אלא שמצוה תוך שנתו (ראה בכורות כז,ב) .שנה בשנה  -אם שחטו בסוף שנתו אוכלו
אותו היום ויום אחד משנה אחרת; למד ,שנאכל לשני ימים ולילה אחד (ראה ספ"ד קכה)( .כא) מום  -כלל .פסח או עור  -פרט .כל
מום רע  -חזר וכלל :מה הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר ,אף כל מום  -שבגלוי ואינו חוזר (ראה בכורות לז,א)( .כג) רק את דמו
לא תאכל  -שלא תאמר :הואיל וכולו היתר הבא מכלל איסור הוא ,שהרי קדוש ונשחט בחוץ בלא פדיון ונאכל ,יכול אף הדם מותר?
תלמוד לומר :רק את דמו לא תאכל.
ֱֹלהֶ֑יךָ ָ
ה' ָ א ֶ
ָכרָתַּ ְק ֶ֖דּישָׁלַ ָָ֣
ָהזּ ָ֔ ָ
ָוּב ָֽצאנְ ך ַ
כּלַ -ה ְבּ ֶ֡כוֹרָאשֶׁ ר ָ֩יוּ ֶָ֨לדָבּ ְב ָק ְרך ְ
׃ָפָ[יט]ָ ָ ָֽ
ֶ֖זָבּכֵ֥ וֹרָצאנֶ ַָֽ֛ך׃ ָ
אָתג ְ
ל ָ
ךָו ֵ֥
רָשׁוֹר ְ
ֶ ָ֔
אָתעבדָבּ ְב ָ֣כ
ָ ל ַ ָֽ
יתך׃ ָ
תּהָוּב ֶ ָֽ
ָ֣רָה'ָאַ ָ ֶ֖
ָ֔הָבּ ָמּ ֶ֖קוֹםָאשֶׁ ר-י ְב ַח ֶָ֑
ָ֣הָבשָׁ ָנ ַ
ְ
לנּוָּשָׁ נָ
ֱֹלהיךָתאכ ֶ֨ ֶ
ָ֩ה'ָא ֶ
ָ[כ]ָל ְפני ֶָ֨
ֱֹלהיך׃ ָ
ֶ֑עָלאָתזְ ָבּ ָ֔ ֶחנּוָּלַ הֶָ֖'ָא ֶ ָֽ
וּםָר ָ֣
ָ
לָמ
ָ֔רָכּ ָ֣
ֶ֖
ָאוָֹעוּ
וָֹמוּםָפּסּ ַח ָ֣
ֶ֨הָב ֹ֗
ָ[כא]ָ ְו ָֽכי-י ְה ֶי ָ֝
יָוכָ אַ יָּ ָֽל׃ ָ
אָו ַהטָּ הוֹרָי ְַח ָ ָ֔דּוָכַּ ְצּ ֶ֖ב ְ
ֶ֑נּוָּהטָּ מ ְ
ַ
ריךָתּאכ ֶל
ָ [כב]ָָבּ ְשׁעָ ֶ ֶ֖
וָֹלאָתאכ ֶ֑לָעַ לָ -ה ָא ֵֶ֥רץָתּ ְשׁ ְפּ ֶכֶ֖נּוָּכַּ ָ ָֽמּים׃ָפ ָ
[כג]ָָרקָאֶ תָ -דּ ֶ֖מ ָ֣
ַ ֵ֥
ָ

ֱֹלהיךָתאכ ֶ֨ ֶלנּוָּ– תלישא-קטנה קדמא מהפך פשטא – דבר שחבירו מלמד עליו ,כפירוש רלב"ג  ...לפני יי' אלהיך
ָ֩ה'ָא ֶ
[כ]ָל ְפני ֶָ֨
תאכלנו  -אינו מדבר אלא בתָ ם .ולפי שאמר :לפני יי' אלהיך תאכלנו ,נמשך למה שאמר" :כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך"
(לעיל,יט)  -למדנו (ראה משנה בכורות ב,א) שהכהן גם כן יחוייב להפריש בכורות; והיה זה כן ,לפי שקדושתו מרחם.
ובכלל ,הנה התורה בארה הִ פָּטֵ ר הכהנים והלוים מבכור אדם שאינו אלא קדושת דמים ,ושתקה מהבכור; וזה יחייב שיהיו הכהנים
והלוים חייבים בבכור בהמה( .כא) וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליי'  -ידענו שאם היה בו מום איזה שיהיה לא
יתכן לזבחו ליי' ,כמו שנתבאר בפרשת 'אמור אל הכהנים' (ראה וי' כב,כ-כה) .ואולם אמר בזה המקום פסח או עור כל מום רע ,לפי
שבזולת זה לא יתכן שיאכלנו בשעריו ,רוצה לומר :אם לא היה המום קבוע .ואמר :לא תזבחנו ליי' לבאר ,שלא הוסר ממנו מן
הקדושה  -רק שלא יזבחנו ליי' ,ושהוא אפשר לאכלו בשעריו ,אך הוא אסור עדין בגזה ועבודה .ומזה המקום למדנו (ראה בכורות
לז,א) ,שאם יהיה בו מום עובר בסוף שנתו ,שלא הותר לו לזבחו ליי' ולא לאכלו בשעריו .הנה יוכל להמתין עד העת שהוא ראוי
שיהיה עובר בו אם היה עובר ,והוא שלשים יום מעת נפילת המום בו ,כי כן שערו חכמים (ראה בכורות כח,א) דבר הבחינה הזאת.
ואולם תוך שנתו אם נפל בו מום עובר ,יש לו להמתין יותר משלשים יום תוך שנתו ,להבחין אם נקבע מומו אם לא( .כב) בשעריך
תאכלנו הטמא והטהור יחדיו  -מגיד כי כשנשחט במומו יוכל לאכלו בשעריו ,ויּותר לטמא וטהור לאכול ממנו בקערה אחת .וכבר
בארנו בפרשת 'בא אל פרעה' (שמ' יג,יא) ,שבכור בהמה טהורה אינו נוהג אלא בארץ; ולזה לא תנהג הזביחה ליי' בבכור בהמה
טהורה כי אם בבכורות הבאים מארץ ישראל ,לא בבכורות הבאים מחוצה לארץ .ולפי שמצאנו בבכור שהוא ממון כהן ולא זכה בו מן
המזבח ,שהרי הוא אוכלו במומו בלא פדיון  -למדנו מזה שבכורות חוצה לארץ הם לכהן ,כי אין תלוי עניינם בארץ כי אם לזבוח ליי',
ולזה יהיו נאכלין במומן .ולזאת הסבה יתבאר שהבכורות נוהגים בין בארץ בין בחוצה לארץ ,בין בפני הבית בין שלא בפני הבית.
וכבר יתבאר שהכהן יזכה בבכור בהמה טהורה בכל מקום ובכל זמן ,שהרי מצאנו (ראה קידושין לז,א) בפטר חמור ובבכור אדם -
שנוהג בכל מקום ובכל זמן .ולפי שאין זוכה בבכור בהמה טהורה מן המזבח ,למדנו (ראה בכורות כא,ב) שדינו כדין שאר הבכורות,
אלא שלא יזבחו ממנו ליי' כי אם כשהיה בארץ ובפני הבית .ולזה אמר" :והיה כי יביאך" בבכורות בפרשת 'בא אל פרעה' (שמ'
יג,יא) ,והנה אמר בפרשת 'קרח' "כל פטר רחם לכל בשר" (במ' יח,טו)  -הנה כלל אלו שלשת המינים יחד לעניין היותם ממון כהן;
אלא שבאר שההבדל ביניהם הוא ,שבכור בהמה טהורה אינו נפדה ,ושאר הבכורות נפדין .וכבר נבאר זה בגזרת האל ביאור רחב .ולפי
שאמר "בבכור שורך ,בבכור צאנך" (ראה לעיל,יט) ,למדנו שאם היה של הקדש או של גוי ,אינו חייב בבכורה .וכן העניין אם היה
להם חלק בה ,שאין אני קורא בה 'שורך'' ,צאנך'.
 104קדמא ואזלא ,כלל מלמד ,עשוי להיות בנין אב ,סדר קדימות
דברים שפטים כ,יט:

וָֹלאָ
אכלָוְ אתֶ֖ ָ֣
הָּלאַ -ת ְשׁחיתָאֶ ת-עצָ הָּלנְ דּ ַחָעָ לָ יוָגּ ְַר ָ֔ ֶזןָכּ ַ֚יָמ ֶמָּ֣נּוָּת ָ֔
שׂ ָֽ
ָל ָת ְפ ֹ֗ ָ
ָ֣יה ְ
יםָלהלָּ חֹ֧םָעָ ֶל ָ
ְ ָֽ
יםָר ָ֝בּ
ַ
ר ָ֩י ֶָ֨מ
ָֽכּיָ -תצָ֣ וּרָאֶ ל-עי ָ
ֶ֖יךָבּ ָמּ ָֽצוֹר׃ ָ
ַ
ָ֣ץָהשָּׂ ֶ ָ֔דהָלָ ֵ֥באָמפָּ נֶ
יָהאָ ָדםָע ַ
ת ְכ ֶ֑רתָכּ ָ
יםָר ָ֝בּים  -תרסא קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד מסוג בנין אב ,וכן תלישא-קטנה (= תרסא) בתפקיד עקירה משחיתה,
ַ
(ה) אֶ ל-עיר ָ֩י ֶָ֨מ

כבאר תורה תמימה הערה נז) כלל הדבר מאיסור בל תשחית ומקור השתלשלות שלו הוא כי לא רק במצור בלבד אלא בכל מקום הקוצץ אילן
מאכל דרך השחתה לוקה ,רש"ר הירש דברים פ"כ (כ) הוא האיסור הכללי להשחית אפילו עץ סרק במקום שהמטרה איננה אלא להשחית:
וכבנין אב כהמשך הערה נז) לא תשחית את הדרוש לחיי האדם ,ומטעם זה לא אילנות בלבד אסור להשחית אלא כל המשבר כלים או קורע
בגדים או הורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר משום לא תשחית.
אכל – יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב בתפקיד דווקא כך ,כאן במשמעות של ודאות ,וכתב בעל הדף על הדף בבא קמא צא,ב
כּ ַ֚יָמ ֶמָּ֣נּוָּת ָ֔
שהרמב"ם ס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,ולפי"ז כתב הגאון השואל ומשיב זצ"ל ליישב קושית המפרשים על שיטת הרמב"ם
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דס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,כשהתורה אסרה או חייבה ,היא לא התייחסה אלא אך ורק לצד החיובי בוודאי ,אבל בספק דין
תורה ,הרי הוא אסור רק מדרבנן שפסקו להחמיר בספיקא דאורייתא .חומרא זו אינה קיימת בספיקא דרבנן.
והקשו מפרשי הרמב"ם עליו כי מפסוקים (כ,יט) (כ,כ) משמע שכדי לכרות עץ צריך לדעת בודאות שהעץ אינו עץ מאכל .אבל בספק אסור
לכרתו .ולכאורה אין זה תואם לדעת הרמב"ם (שבספק דאורייתא לקולא ומותר לכרות) ורק מדרבנן לחומרא ,אם התורה אוסרת ספק עץ
מאכל בהשחתה ,עלינו ללמוד מאיסור זה לכל איסורי התורה ,שכאשר אין אנו ידועים בוודאות שהדבר אינו אסור ,עלינו לאוסרו.
ולפי"ד השיטמ"ק הנ"ל דענין קציצת עץ מאכל יש לו קשר לחיי האדם ,מיישב השואל ומשיב את הקושי' הנ"ל ,דבמפרשים מביאים משמו של רבי
אברהם בן הרמב"ם שאמר :שלמרות ששיטתו של אביו הרמב"ם שספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,כלל זה אינו תקף כאשר אנו עוסקים בספק
נפשות( ,קטע זה שייך גם לכלל מלמד)
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דברים כי-תצא כא,טו – יז:

םָבּ ֵ֥כלָאשֶׁ ר-י ָמּצֶ֖אָלֶ֑ וָֹ ָ
ָ֣יָשׁ ָ֔ ַני ְ
ירָל ֶתתָלוָֹפּ ְ
ָ
נוּאהָי ַֹ֗כּ
רָבּןַ -ה ְשּׂ ָָ֝
ָ[יז]ָָכּי ָ֩אֶ תַ -ה ְבּ ֶ֨כ ֶ
כּי-הוּאָראשָׁ֣יתָאנָ֔וָֹלֶ֖ וָֹמ ְשׁ ַפֵּ֥טָהַ ְבּכ ָ ָֽרה׃ָס ָ

בבלי בבא בתרא קלט  -קמ
יז כי את-הבכר בן-השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר-ימצא לו (אתנח) כי-הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה:
מבוא פסוק יז כי את-הבכר בן-השנואה יכיר  -תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע .ע"פ "בב קמ מוצעת ההבנה הבאה מתבנית הטעמים של
הקרא הזה :כי  -תלישא-קטנה חישוב אומדנת נכסים מרובים ומועטים בכל אשר-ימצא לו לחלוקה אחרי חישוב ארבע הפרשות
להתחייבויות המוריש אשר נדרשות מטעם הכתוב יכיר – רביע (היינו להכיר במחויבויות אלה) ,בסדר קדימות המרומז בטעמי קדמא
ואזלא של הקרא את-הבכר בן-השנואה .ונראה כי הראוי להשביח מאליו גם כן נכלל בחישוב המחויבויות.
תבנית הטעמים מלמדת כיוון שאינו במלים המוטעמות על ידה.
הפרשות אלו בסדר קדימות המרומז בקדמא ואזלא של הקרא את-הבכר בן-השנואה
כאן יש שתי דרכי מנין הקדימות אבל למסקנה הן אותו דבר ,דרך ב' היא מן הכבד אל הקל
 יש לשלם את כל חובות המת (מדפים לפני ק) יש לחשב פרנסת הבנות הקטנות ואם הנכסים מרובים יש להפריש סכום זה לכל שנת פרנוס עד בת מצוה. יש להפריש לכתובת האלמנה והתחייבויות אחרות שנתן המוריש לאלמנתו עד שתנשא או תמות. יש להפריש התחיבויות לפרנסת אם או בת האלמנה שנתן המוריש לאלמנתו לפי שנות התחייבות בלי קשר אם תנשא האלמנה ,האם אוהבת.
הנהגות מאוחרות
 -כתובת בנים דכרים -באשכנז הנהגה מזמן המהרי"ל "שטר חצי זכר" בת יורשת חצי ירושת בן ממטלטלין ,כנגד החתן מוציא התחייבות אחיו ל"חליצתחינם" ,ונותנים לו תוספת בנדוניה
ראה בבלי בבא בתרא ק"מ ,תלישא ,רביע ,מהפך פשטא מונח זקף-קטן
 106קדמא ואזלא ,כלל ופרט וכלל
יםָתּלֶ֑ וּיָ ָ
ָ
ֱֹלה
וּאָכּי־ק ְל ַלֵ֥תָא ֶ֖
ָֽ
ָֹ֣וםָה ָ֔ה
ַ
י־קבֹורָתּ ְק ְבּ ֶרנּוָּבַּ יּ
ץָכּ ָ
ל־ה ֹ֗ע ָֽ
ָ
א־ת ֶ֨ליןָנ ְבלָ ַ֜תֹוָעַ
ָ
דברים תצא כא,כג :ל
להָ:ס ָ
ןָלךֶ֖ ָנַח ָ ָֽ
ת ְ
ֱֹלהיךָנ ֵ֥
אָתטַ מּאָאֶ ת־ָאַ ְד ָמ ְָ֣ת ָ֔ךָאשֶׁ רָהָ֣ 'ָא ָ֔ ֶ
וְ ל ְ

[פענח רזא דברים פרשת כי תצא]

ֱֹלהיםָדינו שיהא נתלה דהיינו מגדף שדינו
ֱֹלהיםָוגו' ,פי' מפני שגם ק ְל ַלֵ֥תָא ֶ֖
א־ת ֶ֨ליןָנ ְבלָ ַ֜תֹוָוגו' ָֽכּי־ק ְל ַלֵ֥תָא ֶ֖
ָ
(דב' תצא כא,כג) ל
א־ת ֶ֨לין כל נתלה כי יאמרו שהי' זה מגדף וזהו גנאי למלך ,כי כל הסוטר למלך או תולש בזקנו אף שנעשה בו
ָ
שנסקל ונתלה ,לכן ל
דין כבר מ"מ זכרון סרחונו הוא גנאי למלך תמיד ,וי"מ דכך הוא נתינת טעם שהרואים יכמרו רחמיהם על הנתלה ויקללו הדיין שדנו
יםָתּלֶ֑ וּי:
ָ
א־ת ֶ֨לין ,זהו ָֽכּי־ק ְל ַלֵ֥תָאֱֹל ֶ֖ה
ָ
לתלייה ויעברו על (שמ' מש' כב,כז) אֱלהים לא תְ קלּל לכן (דב' תצא כא,כג) ל
[פענח רזא] מבאר הכתוב על הנסקלים בבית דין שנאמר בהם דין "לא תלין" והטעם הוא (א) יסברו הרואים שהתלוי זה מפני שגידף (כי
הפסוק הוא בפר' המגדף על המגדף); (ב) הרואים יגדפו את הדיינים שפסקו סקילה ותליה.
חז"ל למדו מפסוק זה דין כללי על הלנת המת .וצריך בירור מנין.
א־ת ֶ֨לין – מקף כרב-מצב תלין [בבלי סנה' מז,א] (א) שלא לכבוד המת (ב) לכבוד המת פוסק ה[ -שו"ע יו"ד הלכות אבילות סי' שנח,
ָ
ל

ס"א] אסור (א) להלין המת ,אלא אם כן (ב) הלינו (ג) לכבודו< ,א> להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות ,א] או כדי שיבאו קרובים או
להשמיע עיירות.

א־ת ֶ֨ליןָנ ְבלָ ַ֜תֹו – קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.
ָ
ל
ל־ה ֹ֗עץ – רביע ארבע סיבות להלנת המת לכבוד המת (א) להביא לו ארון ותכריכין (ב) להביא מקוננות (ג) להביא קרובים (ד)
ָ
ופרטיוָ:עַ
להשמיע בעיירות ויספידו ויעשו כנס התעוררות.
ּ ָֽכּי־ק ְל ַלֵ֥ת– מקף כרב -מצב (א) קללת הדיין שדנו לתליה (ב) זה המגדף כלפי מעלה .למצב (א) הלימוד שאנשים עלולים לעבור על
מש' כב,כז) אֱלהים לא תְ קלּל  .למצב (ב) גנאי לבורא שמלינים את התלוי [משנה סנה' פ"ו,מ"ד] ונמצא שם שמים מתחלל.
ֱֹלהים – מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,אם זה כלל סוגר לכלל של הלנת המת לכבודו זה מרבה סיבות
לתָא ֶ֖
ָֽכּי־ק ְל ֵַָ֥
מעין הסיבות שבפרט.
(שמ'
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ץָמוֹאֶ֑בָ ָ
ָ
לָבּ ֶא ֶָ֣ר
א ְ
שׁהָל ְכ ֵ֛רתָאֶ תְ -בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ֶָ֖
ֹ֧הָה'ָאֶ ת-מ ֹ֗ ֶ
ָ֣
יָה ְבּ ָ֝ריתָאֲֽשֶׁ ר-צוָּ
דברים כי תבוא כח,סטָ:אלֶּ ה ָ֩ד ְב ֶ֨ר ַ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

םָבּח ָֽרב׃ָפ ָ
תּ ְ
רתָא ָ ֶ֖
ָ֣דָה ְבּ ָ֔ריתָאשֶׁ ר-כָּ ַ ֵ֥
מ ְלּ ַב ַ
יָה ְבּ ָ֝ריתָ– קדמא ואזלא  ,קדמא ואזלא מלמד על סדר ,עשוי לרמז על כלל מלמד מסוג כלשהו .ל[-אברבנאל
(דב' תבוא כח,סט) ד ְב ֶ֨ר ַ

דברים הקדמה] שיכרות ברית בדרך הכלל לא זולת זה.
עיון בדברי [בבלי סוטה לז,ב] ובפלוגתא דהני תנאי;

המחלוקת מרומזת בטעם מקף של (דב' תבוא כח,סט) אֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧ה – מקף כרב-מצב דעות על מקומות שבהם נאמרו הכללות והפרטות של
המצוות .דתניא( ,דעה א) רבי ישמעאל אומר :כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד (רק שני מקומות וגם כללות במקום א'
פרטות במקום ב') (דעה ב) ר' עקיבא אומר :כללות ופרטות נאמרו בסיני ,ונשנו באהל מועד ,ונשתלשו בערבות מואב ,הגמרא
ממשיכה לפי מצב (ב) של שלושה מקומות ובכל מקום נאמרו כלולות ופרטות ,כאשר בכל מקום על כל מצוה נכרתו  16בריתות
ובסה"כ משלושה מקומות  48 = 3 * 16בריתות על כל מצוה.
יָה ְבּ ָ֝ריתָ– תרסא קדמא ואזלא ,כלל התורה והבריתות על כל מצוותיהָאֲֽשֶׁ ר-צוָּ ֹ֧הָהָ֣ 'ָאֶ ת-
הרחבה בנושא (דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה ָ֩ד ְב ֶ֨ר ַ
מ ֹ֗ ֶשׁה – דרגא מונח רביע (ר"ת דמ"ר = מר"ד) ,תבנית הטעמים הרומזת לתיקון למר"ד היינו לחטא אדם הראשון שתחילתו ב(-בראשית ג,ו)
וְכי תאוָה־הוּא לָע ִ֗ינים (דרגא מונח רביע).
ֹ֧הָה'ָאֶ ת-מ ֹ֗ ֶשׁה היא פרט כלל פרט אז ע"פ [בבלי נזיר לד,א]
ָ֣
יָה ְבּ ָ֝רית אֲֽשֶׁ ר-צוָּ
אם תבנית הטעמים של (דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ה ָ֩ד ְב ֶ֨ר ַ
רבנן דרשי פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט,
יָה ְבּ ָ֝ריתָ– קדמא ואזלא ,בתפקיד כלל בריתות על כל
ה ֩ – תרסא ,פרט קדמאה המתברר בפרט בתראה ,ד ְב ֶ֨ר ַ
(דב' תבוא כח,סט) אלֶּ ָ
ֹ֧הָה'ָאֶ ת-מ ֹ֗ ֶשׁהָ– דרגא מונח רביע .בתפקיד תיקון הפגמים שפגם ב-יסו"ד מלכו"ת העולה תקע"ו וגרם לשיבוש
ָ֣
מצוה ,אֲֽשֶׁ ר-צוָּ
השפעת הקדושה והחיות לבריאה מרפ"ח ניצוצות הקדושים בשרשם אל רפ"ח שנפלו בבריאה ,ובחטאו העמיק ירידתם ,באים תקע"ו
בריתות על כל מצוה ( )12 * 3 * 4 * 4ובשיתוף כל אחד מ -בְּני ישׂ ְָראל מתקבל ( )603550 * 576בריתות על כל מצוה של
התורה .וכך מעלים הניצוצות הקדושים ,מתקנים הבריאה וממליכים ה' יתברך עליה.
יָה ְבּ ָ֝ריתָ– קדמא ואזלא ,בתפקיד כלל
ה ֩ – תרסא ,חלק מ -ד ְב ֶ֨ר ַ
אם תבנית הטעמים של (דב' תבוא כח,סט) היא כעין כלל ופרט וכלל אז אלֶּ ָ
ראֶ֖ל – תביר
ת־בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָָ
ְ
שׁהָ– דרגא מונח רביע ,פרט כתיקון לחטא אדה"ר ,ל ְכ ֵ֛רתָאֶ
ֹ֧הָה'ָאֶ ת-מ ֹ֗ ֶ
ָ֣
הבריתות והערבות ההדדית ,אֲֽשֶׁ ר-צוָּ
מרכא טפחא ,כעין כלל סוגר המרבה הבריתות על כל מצוה ,והממעט את שונאי ישראל מהערבות בברית .מכאן יש הלומדים שיש מצוה
בקירוב רחוקים שיהיו בערבות ההדדית [שמעתין  ,123 – 124התשנ"ו ,הרב שמעון לוי ע'  ] 49 – 74בשילוב עם הנאמר ב(-דב' נצ' כט,יא-יד)
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אמרָ ְלז ְַרעךֶָָ֖אֶ ְתּנֶ ֶֶ֑֣נָּה ָ
בָל ָ֔
הםָ ְלי ְצ ָחקָ ָֽוּ ְליַעק ָ
ץָא ֶשָׁ֣רָ ְ֠נ ְשׁ ַבּ ְעתּיָ ְלאַָ ְב ָר ֶָָ֨
ליוָזאתָ ָהאָ ֶר ָ
ה'ָא ֹ֗ ָ
אמרָ ַָ֜
דברים וזה"ב לד,ד :וֶַָ֨יּ ֶ
לאָ ַתע ָֽבר:
ֶ֖מּהָ ֵ֥
ָ ֶה ְראיתָ֣יךָ ְבעי ֶנָ֔יךָ ְו ָשׁ ָ

[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.

דרשה ב בתפקיד מחיצה לחובת מעשרות עם סיום הכיבוש והנחלה ולעתיד לבוא
רָה'ָ -קדמא ואזלא ,מרמז כי
אמ ָָ֝
ע"פ [בבלי בבא בתרא נו,א] על מה שמשה רבנו הסתכל נקבע למעשרות  .ע"פ גמרא זאת אפשר כי  ...ו ֶַ֨יּ ֶ
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 ֹ֗ ָ
ָ֣רָנ ְשׁ ַבּ ְעתּיָ -מהפך פשטא מונח תלישא-גדולה (תבנית נדירה ואולי אפילו יחידה בתורה) ,הוציא הכתוב מפשוטו כי
אתָהאָ ֶרץָא ֶשׁ ְ֠
ָָ
לד,א) ז
ה' נשבע ְלאַ ְב ָר ֶ֨ ָ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
קָוּ ְליַעקבָ ,היינו בעבר הירדן המזרחי את שאר ארץ הקיני הקניזי
ח ָֽ
םָלי ְצ ָָ
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.
7.6

ישעיהו

 109קדמא ואזלא ,כעין כלל ופרט
עיון בפסוק (ישעיהו כד,טז) מכְּנף ָה ָ֜ארץ  ...שממנו מוכח ב[-בבלי סנהדרין לז,ב] שהארץ לא פתחה פיה לטובה.
(ישעיהו כד,טז) מכְּנף ָה ָ֜ארץ זְמ ָ֤רת שָׁמעְנוּ צְבי לצּ ֵ֔דיק וָאמר ָרזי־לי ָרזי־לי אוֹי לי בּגְדים ָבּ ֵָ֔גדוּ וּבגד בּוֹגְדים בָּגָ דוּ:
(ישעיהו כד,טז) מכְּנף ָה ָ֜ארץ – קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט .נקדים בפירוש [מלבי"ם] כשבו משולב הסבר הכתוב ע"פ תבניות
טעמי הכתוב המלמדים על הפרט הנחלק לשני נושאים אחד של תשועה ושבח לה' ואחד של עבירות חורבן וקינות.
[מלבי"ם] (ישעיהו כד,טז) מכְּנף .הוא מאמר מוסגר ,זְמ ָ֤רת האלה שמענו מקצה הארץ מישראל הנדחים שם (טט :זְמ ָ֤רת שָׁמעְנוּ צְבי לצּ ֵ֔דיק –
מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף -קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב .כאן היוצא מן הפשט) ,הם
יזמרו (זימרות קינות הגולים) ,על כן באורים כבדו ה' :צבי (זמירות) צְבי לצּ ֵ֔דיק .והוא נמשך לשתים (טט :המרומז בטעם זקף-קטן במלת
לצּ ֵ֔דיק ,זמירות הקינות והצער הוסברו לפני כן ,וכאן מוסבר הלימוד כפשט הכתוב כי) ,גם שמענו זמירות צבי ופאר אשר יזמרו לחזקיה הצדיק

שבזכותו נהיתה התשועה הזאת :ואמר ָרזי־לי .מספר איך נתגלו לו עוד סודות הרבה והודיעו לו כי גם תשועה זו לא תהיה תשועת
עולמים ואיך יעברו עוד על ראשי עם קדש כמה צרות ,ויטבעו במים הזדונים בגלות בבל ומדי ויתר הגליות ,ע"י שיוסיפו עוד בחטא
כמו שמספר והולך ,וזה שאמר עוד רזים הרבה נתגלו לי (טטָ :רזי־לי ָרזי־לי – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ,רבוי
הרזים שנתגלו לנביא על העתיד) ועי"כ אוֹי לי משמוע ,רואה אני כי בּגְדים ָבּ ֵָ֔גדוּ  ,כי עוד אחרי חזקיהו בגדו בוגדים בה' כבגידות מנשה
ויהויקים וחבריו :וּבגד בּוֹגְדים בָּגָ דוּ .ר"ל והבגידה שלהם יהיה וּבגד בּוֹגְדים (טט :וּבגד בּוֹגְדים – מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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העשויה להתרחב ,רבוי וחומרת העבירות כמפרש) היינו בגידה גדולה המיוחדת לבוגדים גדולים כהעמדת צלם בהיכל ,שהיא בגידה שאין
למעלה ממנה:
7.7

מגילת אסתר

 110קדמא ואזלא ,מלמד ולמד
מגילת אסתר ט,לא:

הָוכַ א ֶשֵׁ֛רָקיְָּ ֵ֥מוָּעַ ל-נ ְַפ ָשֶׁ֖םָוְ עַ ל-
כּ ְ
ָ֣רָה ַמּ ְל ָ֔ ָ
יָהיְּ הוּדי ְָואֶ ְסתּ ַ
םָמ ְרדֳּ ַכ ַ
יה ָ
יהםָכַּ אשֶׁ ר ָ֩ק ֶ֨ ַיּםָעל ָ֝ ֶ
ְמנּ ֹ֗ ֶ
יםָה ָ֝אלֶּ הָבּז ַ
ָ
ָ֩הפּ ֶ֨ר
ְלקַ ֶ֡יּםָאֶ ת -יְ מי ַ
וֹתָוזַע ָק ָ ָֽתם׃ ָ
צּוֹמ ְ
יָה ֶ֖
ר ַ
ז ְַר ָע ֶ֑םָָָדּ ְב ֵ֥

אליה רבה סימן תרפו  ...כתב כנסת הגדולה [סוף הגהות ב"י] מי שמתענה ביום שנעשה לו נס ואירע אותו יום בשבת יתענה בערב
שבת .כתוב בתשובת ר"מ אלשקר סי' [מ"ט] יכולין בני העיר לתקן בהסכמות עליהם ועל זרעם והבאים אחריהם עד עולם לעשות
פורים יום שנעשה בהם נס ,ואף שהולכים לעיר אחרת להשתקע חל עליהם... .
יםָה ָ֝אלֶּ הָ– קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד מנס לכלל ישראל בפורים שקוראים
ָ
אֶ ת-יְ מי ָ֩– תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלהַ ,הפּ ֶ֨ר
יהם – רביע בתפקיד ארבעה ימים י"א ,י"ב ,י"ג ,י"ד באדר לפי זמנים של הגעת היהודים ממקומות שאין בהם
עליו במגילת אסתר בּזְ ַמנּ ֹ֗ ֶ
מומחים לקריאת המגילה אל מקומות שיש בהם מומחים לקריאת המגילה ,והזכרת הנס אינה דווקא ביום שבו הוא ארע – י"ד אדר .לעשות
את הימים האלה משתה והודאה לה' על נס ההצלה.
ְלקַ ֶ֡יּם – פזר ,דרשהו למקום אחר( ,א) מנס פורים לכלל ישראל ,לנס פרטי באדר ,לנס קהילה ונס פרטי בכל ימות השנה .לציין הנס על
ידי מי שארע לו הנס וצאצאיו אחריו במשתה והודאה כמו בפורים .ויש אף כאלה הצמים ביום שנעשה הנס ואח"כ עושים סעודת הודאה,
וֹתָוזַע ָק ָ ָֽתם׃בימי מרדכי ואסתר.
צּוֹמ ְ
יָה ֶ֖
ר ַ
בדומה ל-דּ ְב ֵ֥
( .ב) מדין שהיה לעם ישראל ע"י גזרת המן אל דין פרטי של אדם מישראל עם עכו"ם שיעדיף משפט באדר שאז מזלם של ישראל גובר.
7.8

נחמיה

 111קדמא ואזלא ,כלל ופרט
ֱלהים א ָ֤שׁר בָּח ְרתָּ בְַּאב ְֵָ֔רם וְהוֹצאתוֹ מאוּר כּשְׂדים וְשׂ ְמתָּ שְּׁמוֹ ַא ְב ָר ָהם:
נחמיה ט (ז) אתָּ ה־הוּא ה' ָהא ֵ֔
(ח) וּמָצָ אתָ את־ ְלבָבוֹ֘ נא ֱָמן ְלפָנ ֒יך ְוכָרוֹת ע ֜מּוֹ הבּ ְִ֗רית לָתת את־אר ֩ץ הכְּנעני הח ֜תּי ָהאֱמרי וְהפְרזי וְהי ְבוּסי וְהגּ ְרגָּשׁי לָתת לְז ְרעוֹ ותָּ קם
את־דְ ב ֵָ֔ריך כּי צדיק ָאתָּ ה:
ֶ֖הָבּמ ְס ַפֵּ֥רָשׁ ָֽמוֹת׃ ָ
ץָבּנַח ָל ְ
במדבר פינחס כו,כגָ:לָ ֹ֗אלֶּ הָתּ ָחלֵ֥קָ ָה ָא ֵֶ֛ר ְ
ֵ֥קָה ָא ֵֶ֛רץ .שיש לכל איש ישראל חלק מיוחד בא"י
[שפת אמת במדבר פרשת פינחס תרמח] בענין המנין (במ' פי' כו,נג) לָ ֹ֗אלֶּ הָתּ ָחל ָ
גוֹרל( ,במ' פי'
כמ"ש לעיל .וכן כתיב וישב כו' איש תחת גפנו כו' תאנתו .וזה הי' ענין הגורל (טט – אפשר מרומז במלים (במ' פי' כו,נה) אַ ְךְ -בּ ָ ֕

גּוֹרל)הכיר כל אחד מקום המיוחד לו כי נתינת א"י הי' בכלל ובפרט .ויתכן לפרש בזה מ"ש
גּוֹרל) ש(טט ַ -ה ָ ָ֔
ָה ָ ָ֔
כו,נו) עַ ל-פּי ַ
ְוכָרוֹת ע ֜מּוֹ הבּ ְִ֗רית לָתת כו' הוא בכלל .אח"כ (נחמיה ט,ח) לָתת לְז ְרעוֹ הוא נתינה בפרט שנתן לכל א' חלק השייך לו.

(נחמיה ט,ח)

לימוד ב-כלל ע"פ [שפת אמת] הוא במלים (נחמיה ט,ח) ְוכָרוֹת ע ֜מּוֹ  ,לימוד זה מרומז בתבנית הטעמים של ְוכָרוֹת ע ֜מּוֹ – קדמא ואזלא
בתפקיד דרך לימוד בכלל ופרט כאשר הכלל הוא במלים המוטעמות או בסביבתן.
לימוד ה-פרט ע"פ [שפת אמת] הוא במלים (נחמיה ט,ח) לָתת לְז ְרעוֹ הוא נתינה בפרט שנתן לכל א' חלק השייך לו.
על דרכי החלוקה לכל פרט מלמדים הכתובים (במ' פי' כו,נג – נו) שתחילתן ב(-במ' פי' כו,נג) לָ ֹ֗אלֶּ הָתּ ָחלֵ֥קָהָ ָא ֵֶ֛רץ וגו' .בפסוקים ב-
(במ' פי' כו,נג – נו) אין טעם קדמא ואין טעם אזלא .ה-שפת אמת] למד את הכלל ופרט מ(-נחמיה ט,ח) .

במקורות הבאים לימודים אחרים מ(-נחמיה ט,ח) [תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פ"ט,ה"ה] [פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)
בראשית וירא יח]
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קדמא ואזלא במלה אחת או מלים מחוברות במקף ( 35מופעים ,ועוד  1בטעם עליון ,ועוד 2-במחלוקת גרסאות)
8
כעין כלל ופרט המאופיין בתכונה שבעושה תלוי המעשה  /הדבר .ו/או מעשה באופן שוה ,ארץ שוה ,תנועה אחידה.
רשימת פסוקים
8.1
 .1בראשית מקץ מג,כג:

ֶ֖םָבָּ֣אָא ָל ֶ֑יָוַיּוֹצֵ֥אָאל ֶהֶ֖םָאֶ ת-
יכםָכַּ ְס ְפּ ֶכ ָ
םָמ ְטמוֹןָבְָּ אַ ְמ ְתּ ָ֣חת ָ֔ ֶ
ָתןָלָ ֶכ ַ
יכםָואֹלהיָאביכֶ םָנ ֶ֨ ַ
יראוָּא ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
אמר ָ֩שָׁ ֶ֨לוֹםָלָ ָ֝ ֶכםָאַ ל-תּ ָ ֹ֗
וַיּ ֶ
שׁ ְמ ָֽעוֹן׃ָָ

 .2בראשית ויחי מח,ד:

ֵ֥תָעוֹלם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ריךָאחזַּ
ֵ֛אתָלז ְַרעךֵ֥ ָאַ ח ֶ ֶ֖
ְ
ץָהזּ
ֶ֨ת ָ֝תּיָאֶ תָ -ה ָא ֶֹ֧ר ַ
ֶ֑יםָו ָנ ַ
יתךָוּנְ ַת ֶ֖תּיךָל ְק ַהָ֣לָעַ מּ ְ
יָמ ְפ ְרךָוְ ה ְרבּ ָ֔
ליָהנְ נ ַ
ָ֣אמרָא ֹ֗ ַ
וַיּ ֶ

 .3בראשית ויחי מח כ

ַשּׁה׃ָָ ָ
ֵ֥יָמנ ֶ ָֽ
ריםָל ְפנ ְ
םָוכ ְמנ ֶַשֶּׁ֑הָוַיָּ ֵ֥שֶָׂםָאֶ ת-אֶ ְפ ַ ֶ֖
רי ְ
יםָכּאֶ ְפ ַ ֶ֖
ְ
ֱֹלה
אמרָיְ ָֽשׂ ְמךָ֣ ָא ָ֔
ָ֒בּ ֹ֗ךָיְ ָברְךָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
ָ֣וֹםָההוּאָ֘לאמוֹר ְ
ַ
םָבּיּ
וַיְ ֶָ֨בר ָ֝כ ַ

 .4שמות ה,י:

ֶ֖םָתּ ֶבן׃ָָ
תןָלָ ֶכ ֶ ָֽ
אמרָכַּ֚הָאָ ַמָ֣רָפַּ ְר ָ֔עהָאינֶ ֵַ֛֛נּיָנ ֵ֥
ה ָעֶ֖םָל ֶ֑
אמ ֵ֥רוָּאֶ לָָ -
שׁ ְט ָ ָ֔ריוָוַיּ ְ
יָהעָ ם ְָו ָ֣
ו ֶַ֨יּ ְצ ָ֝אוָּנגְ שׂ ָ

 .5שמות וארא ח,יז:

וָּבּתּיָמ ְצ ַריםָאֶ תֶ -הָ֣עָ ָ֔רבָוְ גַ ֵ֥םָ
בָוּמ ְל ָ֝א ָ
ֶ֨ ָ
תּיךָאֶ תֶ -העָ ֶ֑ר
ָוּב ָב ֶ ֶ֖
ֹ֧יךָוּ ְבעַ ְמּךֵ֛ ְ
ָוּבע ָב ֶד ָֽ
ָבּ ָ֝ך ַ
יח ְ
ָ֩מ ְשׁ ֶ֨ל ַ
ָמשַׁ לּ ַָ֣חָאֶ ת-עַ מּי ָ֒הנְ ני ַ
כָּ֣יָאם-אינְ ך֘ ְ
יה׃ָָ ָ
ל ָ
הָ א ָד ָמֶ֖הָאשֶׁ ר-הֵ֥םָעָ ֶ ָֽ

 .6שמות בשלח טז,טו:

שׁרָנ ַָתֹ֧ןָה'ָלָ ֶכֶ֖םָ
לּ ֶחםָא ֶ֨ ֶ
וּאָה ָ֔ ֶ
ַ
םָה
אמרָמשֶׁ הָאל ָ֔ ֶה ָ֣
וָּמהֶ֑ -הוּאָוַיּ ֶ
יָלאָי ְָדעֶ֖ ַ
וּאָכּ ֵ֥
ֵ֛
ָ֣ןָה
ָמ ָ֔
אמ ָ֝רוָּאישָׁאֶ ל-אָ חיו ָ
וָּבנָֽי-י ְשׂ ָר ֹ֗אלָו ֶַ֨יּ ְ
וַיּ ְר ָ֣א ְ
לה׃ָָ ָ
ְלאָ ְכ ָ ָֽ

 .7שמות משפטים כא,כב:

ָתןָבּ ְפל ָֽלים׃ָָ
הָונ ַ ֶ֖
שּׁ ְ
לָהא ָ֔ ָ
ָ
ָבָּ֣עַ
שׁרָיָשׁיתָעָ לָ יו ַ
לאָי ְהיֶ ֶ֖הָאָ ֶ֑סוֹןָעָ נָ֣וֹשָׁיעָ נֹ֗שָׁכַּ א ֶ֨ ֶ
יה ְָו ֵ֥
הָה ָרה ְָוי ְָצ ָ֣אוָּיְ לָ ֶ ָ֔ד ָ
ָ
יםָו ָנֶ֨גְ ָ֝פוָּא ָשּׁ
ָשׁ ְ
וְ ָֽכי -ינָּצָ֣ וָּאנ ֹ֗

 .8שמות משפטים כא,לה:

וָֹוגַ ֵ֥םָאֶ תַ -המֶּ֖תָ ֶיח ֱָֽצוּן׃ָָ
ֶ֑תָוּמ ְכ ָ֝רוָּאֶ תַ -השּׁוֹרָהַ ַחי ְָו ָחצָ֣ וָּאֶ ת-כַּ ְס ָ֔פּ ְ
ֶָָ֨
ֹ֧ףָשׁוֹרֵ֛ -אישָׁאֶ ת-שֵׁ֥ וֹרָרעֶ֖הוָּוָמ
וְ ָֽכי-יגּ ָֽ

 .9שמות תצוה כט,טו:

יהֶ֖םָעַ לֵ֥ -ראשָׁהָ ָ ָֽאיל׃ָָ ָ
ןָוּבנָ ֵ֛יוָאֶ ת-יְ ד ֶ
ָ
חָו ֶָ֨ס ְמ ָ֝כוָּאַ ה ֹ֧ר
קּ ְ
לָהאֶ ָחֶ֖דָתּ ָ ֶ֑
וְ אֶ תָ -ה ַאֵ֥י ָ

 .10שמות כי תשא ל,יב:

ֶ֑םָולא-י ְהיֶ ֵ֥הָבָ ֶהֵ֛םָנֶ ֶַ֛֖גֶףָבּ ְפ ֵ֥קדָא ָ ָֽתם׃ָָ
ָ֣ישָׁכּפֶ רָנ ְַפשֵׁ֛ וָֹלַ ה'ָבּ ְפ ָ֣קדָא ָת ְ
ֹ֧
יהם ְָ֒ו ָנ ְֶ֨תנָ֝וָּא
א ֘לָל ְפקד ֶ
אשָׁבּנָֽי-י ְשׂ ָר ָ
ְ
שּׂאָאֶ תֵ֥ -ר
כָּ֣יָת ֵ֞ ָ

 .11שמות כי תשא לג,יא:

רָלאָי ֶָ֖מישָׁמתֵּ֥ וֹךָ
ֵ֥
ר ָ֝תוָֹיְ הוֹשׁעַ ָבּן-נוּןָ ַנָ֔עַ
שְָׁ
ָ֔הָוּמ ֶ֨ ָ
ְ
ֶ֑הוָּושָׁ בָאֶ לָֽ ַ -ה ַמּח ֶנ
ֵ֥רָאישָׁאֶ ל-רע ְ
וְ ד ֶֶ֨בּרָה'ָאֶ ל-משֶׁ הָפָּ נ ָ֣יםָאֶ ל-פָּ נָ֔יםָכַּ א ֶשֵׁ֛רָיְ ַדבּ ֶ֖
הָ ָֽא ֶהל׃ָפָָ ָ

 .12ויקרא מצורע יד,נא:

הָוּב ַמֶּ֖יםָהַ חַ יּ ֶ֑יםָ
ַ
חוּט
רָה ְשּׁ ָ֔ ָ
ָהצּ ָ֣פּ ַ
םָבּ ַדם ַ
ָהצּ ָ֣פּרָהַ ַח ָיּה ְָ֒וטָ ַבָ֣לָא ֹ֗ ָת ְ
תָואת֘ ַ
תּוֹלעַ ְ
ָ֣יָה ֹ֗ ַ
ָ֣ת׀ָשׁנ ַ
ְ
זָואֶ תָ ֶ֨ -האזָ֝בָוְ א
וְ לָ ַ ָ֣קחָאֶ תָֽ -עץָ ְ֠ -האֶ ֶר ְ
עָפּעָ ָֽמים׃ָָ ָ
ֵ֥ב ְ
תָשׁ ַ
וְ הזָּ ֵ֥הָאֶ לַ -ה ַבֶּ֖י ֶ

 .13ויקרא אח"מ יז,ה:

חָא ֶהלָמוֹעֶ֖דָאֶ ל-הַ כּהֶ֑ןָ
ָ֣םָלה'ָאֶ לֶ -פּ ֵַ֛ת ֵ֥
ָ֣יָהשָּׂ ֶדה ָ֒ ֶוהֱביא ַ ָֽ
יהם֘ ָא ֶשָׁ֣רָהָ֣םָז ְבחים֘ ָעַ לְ -פּנ ַ
לָאת-ז ְבח ֶ
יאוָּבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗א ֶ ָֽ
ְ
ָב
שׁרָי ָ֝
ְלמַ עַ ן ָ֩א ֶ֨ ֶ
ה'ָאוֹתם׃ָָ ָ
ָ ָָֽ
יםָל
ַ ָֽ
מ
ֹ֧יָשׁלָ ֵ֛
ֶ֨ב ָ֝חוָּז ְבח ְ
וְ ָז ְ

 .14ויקרא אמר כב,ג:

ה'ָוט ְמאָ תֶ֖ וָֹעָ ָל ֶ֑יוָ
ָל ְ
ישׁוָּבנָֽי-י ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ
שׁרָי ְַקדּ
יכםָכָּ ל-אָ֣ישׁ׀ָאשֶׁ ר-י ְק ַרָ֣בָמכָּ ל-ז ְַרע ֹ֗ ֶכםָאֶ לַ -הקֳּ ָדשׁיםָא ֶ֨ ֶ
םָלד ֶ֨רת ָ֝ ֶ
ֱמרָאל ֹ֗ ֶה ְ
א ָ֣
הואָמ ְלּפָ נַ ֶ֖יָאנֵ֥יָה'׃ָָ ָ
הָהנֶּ ֹ֧פֶ שָׁהַ ֵ֛
ַ
וְ נ ְכ ְר ֵ֞ ָת

 .15ויקרא אמר כג,יז:

כּוּריםָלַ ה'׃ָָ
ָהָחמֶ֖ץָתּאָ ֶפֶ֑ינָהָבּ ֶ֖
ָ
יםָסלֶ תָתּ ְה ָ֔ ֶיינ
ָ֣
םָשׁנ ָ֣יָעֶ ְשׂר ָ֔נ
הָשׁ ַַ֚תּי ְ
נוּפ ְ
םָתּ ֹ֗ ָ
ָ֣יאּוּ׀ָל ֶָ֣ח ְ
ֶ
םָתּב
יכ ָ
מּוֹשׁ ֶ֨בת ָ֝ ֶ
מ ְ

 .16במדבר נשא ד,כה:

חָא ֶהלָמוֹעָֽד׃ָָ ָ
ֶ֖ת ֵ֥
ְךָפּ ַ
הָו ֶֶ֨אתָ -מ ַָ֔ס ֶ
תּ ַחשָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יוָמ ְל ָמ ְֶ֑עלָ ְ
ֵ֛הָה ַ ֵ֥
לָמוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּוּמ ְכס ַ
ָ֔
תָהמּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ תָ֣ -א ֶה
ֶ֨שׂ ָ֝אוָּאֶ ת-יְ ריע ַ
וְ ָנ ְ

 .17במדבר שלח-לך יג,לא:

ֵ֥קָהוּאָמ ֶ ָֽמּנּוּ׃ָָ
ֶ֑םָכּיָ -ח ָז ֶ֖
אָנוּכֶ֖לָלַ עלָ֣ וֹתָאֶ לָ -ה ָע ָֽ
ַ
וָּל
ָא ְמ ָ֔ר ֵ֥
וְ ֶ֨ ָהאנ ָָ֝שׁיםָאשֶׁ ר-עָ לוָּעמּוֹ ָ ָֽ

 .18במדבר קרח טז,לג:

וְֹךָהקָּ ָ ָֽהל׃ָָ
ַ
אב ֶ֖דוָּמ ֵ֥תּ
ָה ָָ֔א ֶרץָוַיּ ְ
יהם ָ
א לָ הָו ְַתּ ַכסָעל ֶ
ֶ֖יםָשׁ ֶָ֑
ְ
ֵ֛םָחיּ
ָ֣םָוכָ ל-א ֶשֵׁ֥רָלָ ֶה ַ
ו ֶַ֨יּ ְר ָ֝דוָּה ְ

 .19במדבר בלק כב,ז:

לק׃ָָ ָ
יָב ָ ָֽ
ר ָ
יםָבּי ָָדֶ֑םָ ַויָּבאוָּאֶ ל-בּ ְל ָ֔ ָעםָוַיְ ַד ְבּ ֵ֥רוָּא ָלֶ֖יוָדּ ְב ֵ֥
ְ
ָ֔ןָוּקסָ ֶ֖מ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּז ְקניָמוֹאָ ב ְָוז ְקנ ָ֣יָמ ְד ָי ְ

 .20במדבר פינחס כז,יא:

ָלח ַ ָ֣קּתָמ ְשׁ ָ֔ ָפּטָ
ֶ֑הָּו ֶ֨ ָהיְ ָ֝ ָתהָל ְבניָי ְשׂ ָראל ְ
וָֹוי ַָרָ֣שָׁא ָת ְ
וָֹה ָקּ ֵ֥רבָא ָלֵ֛יוָממּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ְ
ָלאָ ביו ָ֒וּנְ ַת ֶתָּ֣םָאֶ ת -נַחלָ ֹ֗תוָֹל ְשׁא ֵ֞ר ַ
וְ אם-אָ֣יןָאַ חים֘ ְ
שׁה׃ָפָָ ָ
כַּ א ֶשֵׁ֛רָצוָּ ֵ֥הָה'ָאֶ ת-מ ֶ ָֽ

 .21במדבר פינחס כח,כו:

הָלאָתַ ע ָֽשׂוּ׃ָָ
ֵ֥
ד
ֶ֑םָמ ְק ָראֶ֨ -ק ֶדשָׁי ְהיֶ ָ֣הָלָ ָ֔ ֶכםָכָּ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ תָעב ָ ֶ֖
יכ ָֽ
ה'ָבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
ְ
ָל
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ ה ַ ָֽ
יםָבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
ְ

 .22במדבר מטות לא,ו:

ֶ֖הָבּי ָָֽדוֹ׃ָָ ָ
רוּע ְ
וֹתָה ְתּ ָ
ַ
ֵ֥יָה ֵ֛קּ ֶדשַָָׁוחצ ְצ ֵ֥ר
אָוּכל ַ
ְ
רָהכּהןָלַ צָּ ָָ֔ב
ַ
סָבּן-אֶ ְלעָ ָז
םָואֶ תֶ֨ -פּינְ ָ֝ ָח ֶ
ֶ֑אָא ָת ְ
ֵ֛הָאֵ֥לֶ ףָלַ ַמּ ֶטֶּ֖הָלַ צָּ ָב ְ֠
תםָמ ֶשׁ ֶ
לחָא ָ ֵ֥
וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַ

 .23במדבר מטות לא,יג:

וּץָל ַמּחנֶ ָֽה׃ָָ ָ
ַ ָֽ
אתֶ֑םָאֶ ל-מ ֶ֖ח
דהָל ְק ָר ָ
ֵ֥יָהע ָ ֶ֖
ֵ֛ןָוכָ ל-נְ שׂיא ָ
ֹ֧רָהכּה ְ
ַ
הָואֶ ְלעָ ָז
שׁ ְ
ו ֶַ֨יּ ְצ ָ֝אוָּמ ֶ֨ ֶ

 .24במדבר מטות לב,לט:

וֹרשָׁאֶ תָ -האֱמ ֵ֥ריָאשֶׁ רָֽ ָ -בּהּ׃ָָ
ירָבּןְ -מנ ֶַשֵּׁ֛הָגּ ְל ָע ֶָ֖דהָוַ ָֽ ַ֛יּ ְל ְכּדֶ֑הָ ָ ַוֶָ֖יּ ֶ
ֶ
ֶ֨יָמ ֹ֧כ
וָּבּנ ָ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ְ

 .25במדבר מסעי לג,ח:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ֶ֖וָּבּ ָמ ָ ָֽרה׃ָָ ָ
ָבּמ ְד ַבָּ֣רָא ָ֔ ָתםָוַ ָֽ ַ֛יַּחנ ְ
ְךָשֹׁלשֶׁ תָיָמים ְ
וָּדּ ֶָ֣ר ְ
ֶ֖םָהמּ ְד ָבּ ֶָ֑רהָו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ֶ
ַ
וָּבתוְֹךַ -היָּ
ירתָ ַויַּעַ ְב ֵ֥ר ְ
ָ֣יָהח ָ֔
וַיּ ְסעוָּמ ְפּנ ַ

 .26במדבר מסעי לג,נב:

מוֹתםָ
ָ ֶ֖
דוָּואֵ֥תָכָּ ל-בָּ
ָתּאַ ָ֔בּ ְ
יָמ ָֽסּכ ָתם ְ
ֶ֑םָו ֶ֨אתָכָּ ל-צַ ְלמ ַ
םָו ֶ֨א ַבּ ְד ָ֔ ֶתּםָאֶ֖תָכָּ לַ -מ ְשׂכּיּ ָת ְ
יכ ְ
יָהאָ ֶרץָמ ְפּנ ָ֔ ֶ
שׁב ָ
וֹר ְשׁ ָ֝ ֶתּםָאֶ ת-כָּ ל-י ְָ
וְ ֶ֨ה ַ
תַּ ְשׁ ָֽמידוּ׃ָָ

 .27דברים א,ח:

םָלי ְצ ָחקָוָּֽ ְליַעקבָלָ תָ֣תָלָ ָ֔ ֶהםָ
םָלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
יכ ְ
ַ֚אוָּוּרשָׁ֣ וָּאֶ תָ -ה ָָ֔א ֶרץָא ֶשָׁ֣רָנ ְשׁ ַבָּ֣עָיְְ֠ ה'ָלַ אבֶָ֨ת ָ֝ ֶ
ְ
יכֶ֖םָאֶ תָ -ה ָא ֶֶ֑רץָבּ
ָתתּיָל ְפנ ֶ
ְראֵ֛הָנ ַ ֵ֥
יהם׃ָָ ָ
וּלז ְַר ָעֶ֖םָאַ חר ֶ ָֽ
ְ

 .28דברים ד,מט:

תָהפּ ְסגָּ ָֽה׃ָפָָ ָ
ֶ֑הָתּ ַחתָאַ ְשׁ ֵ֥דּ ַ
ָ֣םָהע ָר ָב ַ ֶ֖
ָ
הָו ַעֶ֖דָיָ
רָהיּ ְַרדּןָמזְ ָ ָ֔רחָ ְ
וְ כָ לָ ֶ֨ -הע ָר ָָ֝בהָע ֶב ַ

 .29דברים ואתחנן ו,יא:

תָּוְ שָׂ ָ ָֽב ְעתָּ ׃ָָ ָ
יתיםָא ֶשָׁ֣רָלא-נ ָָט ְֶ֑ע ָתּ ְָואָ כַ ְל ָ ֶ֖
יםָוז ֶ֖
ָכּ ָר ֵ֥מ ְ
את ָ֒וּברתָחצוּביםָא ֶשָׁ֣רָלאָ -ח ָ֔ ַצ ְב ָתּ ְ
יםָמלאָ֣יםָכָּ ל-טוּב֘ ָא ֶשָׁ֣רָלא-מלּ ָ
ְ
וּב ָ֝תּ
ֶָ֨

 .30דברים עקב ז,יג:

וַאה ְָ֣ב ָ֔ךָוּב ַר ְכךֶ֖ ְָוה ְר ֶבֶּ֑ךָ ָ
תיךָ
ַ֚לָהא ָד ָ֔ ָמהָאשֶׁ ר-נ ְשׁ ַבֵּ֥עָלַ אב ֶ ֶ֖
ָ
ךָשׁגַר-אלָ פֶ יך ְָועַ ְשׁ ְתּ ָ֣רתָצא ֶנָ֔ךָעַ
תיר ְשׁךָ֣ ְָוי ְצ ָה ֶ ֹ֗ר ְ
ךָדּ ָגֶ֨נְ ָ֝ך ְָו ָ
ָוּפ ָֽריְ֠ -אַ ְד ָמ ֶת ְ
ְָ֣ךָפּ ָֽרי-ב ְטנְ ךָ֣ ְ
וּב ַר ְ
תָלְך׃ ָ
ָ ָֽ
ָלֵ֥תֶ

 .31דברים עקב ח,ד

אָבצֶ֑קָ הָ ֶז ֶ֖הָאַ ְר ָבּעֵ֥יםָשָׁ נָ ָֽה׃ ָ
ָל ָ
יךָו ַרגְ ְלךֶ֖ ָ֣
ל ְ
אָב ְל ָתהָמעָ ָ֔ ֶ
ל ְת ָ֝ךָל ָ ָֽ
[ ד]ָָשׂ ְמ ֶ֨ ָ

 .32דברים עקב ח,טו

ָמיםָמצֶּ֖ וּרָהַ חַ לָּ ָֽמישׁ׃ ָ
יאָלך ָ֔ ַ
ְ
םָהמּוֹצ
ָ֣רָאיןָ -מֶ֑י ַ
בָוצ ָמּאֶ֖ וֹןָא ֶשׁ ָֽ
נּוֹראָנ ָָחשָׁ׀ָשָׂ ָרף ְָועַ ְק ָ ָ֔ר ְ
ָ֣ר׀ָהגּ ָָ֣דלָוְ ַה ָ ֹ֗
ַ
ָבּמּ ְד ָבּ
מּוֹליכ ָ֝ך ַ
[טו]ָָ ַה ֶ֨

 .33דברים ראה טז,א

םָליְ לָ ה׃ ָ
רי ָ ָֽ
ֱֹלהֵ֛יךָממּ ְצ ַ ֶ֖
ָה'ָא ֶ
הוֹציא ָ֝ך ֹ֧
שָׁהאָ ֹ֗ביבָ ֶ֨
ָ
יָבּ ָ֣ח ֶד
ֶ֑יךָכּ ְ
ֵ֞
ֱֹלה
ָפּ ַסחָלַָהֶ֖ 'ָא ֶ
ָ֣ית ָ֔ ֶ
יבָועָ שׂ ָ
שָׁהאָ ָ֔ב ְ
ָ
שָׁ מוֹרָאֶ תָ֣ -ח ֶד

 .34דברים כי-תצא כה,יט:

ָלר ְשׁ ָ֔ ָתּהָּתּ ְמ ֶחהָאֶ ת-זָ֣כֶ רָעמָ ָ֔לקָ
ןָלךָנַ ָֽחלָ ה ְ
ֹלהיךָנ ֶ֨ת ְ
א ֶ
יבָבּאָ ֶרץָא ֶשָׁ֣רָה'ֱ ְ֠ -
ָ
ָ֣יךָ׀ָלךָמכָּ לֶ֨ -איְ ֶָ֝ביךָמ ָסּ ֹ֗ב
ְ֠ ְ
ֱֹלה
ָ֣יחָה'ָא ֶ
ֶ֡הָבּ ָהנ ַ
וְ הָ ָי ְ
כּח׃ָפָָ ָ
םָלאָתּ ְשׁ ָ ָֽ
ֶ֖
תָהשָָּׁ ָמֶ֑י
תּ ַח ַ
מ ַ ֶ֖

 .35דברים כי-תבוא כח,א:

ָהיֶּ֑וֹםָ ָ
יָמצַ ְוּךֶ֖ ַ
ֹותיוָא ֶשֵׁ֛רָאָ נ ֵ֥כ ְ
רָלעשׂוֹתָאֶ ת-כָּ ל-מ ְצ ָ֔ ָ
ֱֹלהיךָל ְשׁמ ַ ָֽ
ָה'ָא ָ֔ ֶ
ָבּקוֹל ָָ֣
וְ הָ ָיֹ֗הָאם-שָׁ מוֹעַ ָתּ ְשׁ ַמע ְ
ֵ֥יָה ָ ָֽא ֶרץ׃ָָ ָ
ָ֔וֹןָעֶ֖לָכָּ ל-גּוֹי ָ
ֱֹלהיךָעֶ ְלי ַ
ָה'ָא ֶ
וּנְ ֶ֨ ָתנְ ָ֝ך ָ

 .36דברים וזאת הברכה לד,יא:

יוָוּלכָ ל-אַ ְר ָֽצוֹ׃ ָ
ְ
ד
הָוּלכָ ל-ע ָב ָ ֶ֖
ְ
םָלפַ ְר ֵ֥ע
וֹתָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָרֶ֑י ְ
ְ
רָשׁלָ חוָֹה'ָלַ עשֶׂ֖
מּוֹפ ֹ֗תיםָא ֶשׁ ְ
תָו ַה ְ
ְלכָ לָ ֶ֨ -הא ָ֝ת ְ
ר ָֽצוֹ׃
יוָוּלכָ ל-אַ ְ ָ
ְ
ד
הָוּלכָ ל-ע ָב ָ ֶ֖
ְ
םָלפַ ְר ֵ֥ע
וֹתָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָרֶ֑י ְ
ְ
רָשׁלָ חוָֹה'ָלַ עשֶׂ֖
מּוֹפ ֹ֗תיםָא ֶשׁ ְ
תָו ַה ְ
ְלכָ לָ -הא ֵ֞ת ְ
ָ

 .37דברים ואתחנן ה טו :עשרת הדברות ,דיבר השבת ,בטעם עליון

ָבּ ָ ֵ֥יֶ֣דָחז ָ ֶָ֖קהָוּבזְ ָ֣רעַ ָנְ טוּיָ ֶָ֑֔הָ ָ
שּׁם ְ
ֱֹלהיךָמ ָ֔ ָ
ָ֩ה'ָא ֶ
ריםָוַיּ ֶ֨צא ָ֝ך ֶ֨
׀ָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָ֔ ַ ֹ֗
ית ְ
דָהי ָ֣ ָ
ָ
ֶ֣ב
תָּכָּ֣יֵ֥ ֶ -ע ֶ
וְ זָכַ ְר ֹ֗ ָ ֵ֞
ֵ֥וֹםָהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ָס ָ
ַָ
ֱֹלהיךָלַ עשֶׂ֖ וֹתָאֶ ת-י
ָה'ָא ָ֔ ֶ
עַ לֹ֗ -כּןָצ ְוּך ָ֣

תבנית במחלוקת גרסאות
 .38דברים ראה טז טז יראה "כל-זכורך" את פני ה' אלקיך וגו'
גרסה א' כתר ,מגנס ,פאר – יראה כל-זכורך – קדמא ואזלא ,לגירסה זאת יש תמיכה בבבלי חגיגה וע"פ המפרשים בגמרא.
וֹתָוּב ַחָ֣גָהַ סּכֶּ֑ וֹתָ
ְ
ֵ֥גָהשָּׁ בעֶ֖
וֹתָוּב ַח ַ
ְ
ֹ֧גָה ַמּצֵּ֛
רָבּ ַח ַ
יךָבּ ָמּקוֹםָא ֶשָׁ֣רָי ְב ָ֔ ָח ְ
ַ
ֱֹלה
י׀ָה'ָא ֹ֗ ֶ
כוּר ָ֝ךָאֶ תְ -פָּנ ָ֣ ָ֣
יםָ׀ָבּשָּׁ ָנֶ֡הָי ָר ֶֶ֨אהָכָ ל-זְ ְ
ַ
מ
וֹשָׁפּעָ ָ֣
ְ
שָׁ לָ֣
יקם׃ ָ
ֵ֥יָה'ָר ָ ָֽ
לאָי ָר ֶאֵ֛הָאֶ תְ -פּנ ֶ֖
וְ ֹ֧
כוּר ָ֝ךָ תלישא-קטנה קדמא ואזלא – יזדרז במצוות עליה לרגל ,ישתדל ברגל בחסד ובקרבנות
גרסה ב' מאור ועוד  ...י ָראֶ ה ָ֩כָ ל-זְ ְ

8.2

קדמא ואזלא במלה אחת בתנ"ך

 .1בראשית מג,כג:
הםָאֶ ת-שׁ ְמ ָֽעוֹן׃ָָ ָ
ַיּוֹצאָאל ֶ ֶ֖
ֶ֖םָבָּ֣אָא ָל ֶ֑יָו ֵ֥
יכםָכַּ ְס ְפּ ֶכ ָ
ָבּאַ ְמ ְתּ ָ֣חת ָ֔ ֶ
ָתןָלָ ֶכםָמַ ְטמוֹן ְ
יכםָואֹלהיָאביכֶ םָנ ֶ֨ ַ
יראוָּא ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
וַיּאמֶ ר ָ֩שָׁ ֶ֨לוֹםָלָ ָ֝ ֶכםָאַ ל -תּ ָ ֹ֗
יכםָ– קדמא ואזלא במלה אחת
א ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ

 .2בראשית מח,ד:
ֵ֥תָעוֹלם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ריךָאחזַּ
ֵ֛אתָלז ְַרעךֵ֥ ָאַ ח ֶ ֶ֖
ְ
מּיםָוְ ֶ֨ ָנתַ ָ֝תּיָאֶ ת-הָ ָא ֶֹ֧רץָהַ זּ
יתךָוּנְ תַ ֶ֖תּיךָל ְק ַהָ֣לָעַ ֶ֑
וַיָּ֣אמֶ רָאלַֹ֗ יָהנְ ניָמַ ְפ ְרךָוְ ה ְרבּ ָ֔
וְ ֶ֨ ָנתַ ָ֝תּי– קדמא ואזלא במלה אחת

 .3בראשית מח,כ:
ַשּׁה׃ָָ ָ
ֵ֥יָמנ ֶ ָֽ
ריםָל ְפנ ְ
ריםָוְ כ ְמנ ֶַשֶּׁ֑הָוַיָּ ֵ֥שֶׂ םָאֶ ת-אֶ ְפ ַ ֶ֖
יםָכּאֶ ְפ ַ ֶ֖
ְ
ֱֹלה
אמרָיְ ָֽשׂ ְמךָ֣ ָא ָ֔
ָ֒בּ ֹ֗ךָיְ בָ רְךָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
וַיְ ֶ֨ ָבר ָ֝כםָבַּ יָּ֣וֹםָהַ הוּ א֘ ָלאמוֹר ְ
וַיְ ֶָ֨בר ָ֝כם – קדמא ואזלא במלה אחת

 .4שמות ה,י:

ֶ֖םָתּ ֶבן׃ָָ ָ
תןָלָ ֶכ ֶ ָֽ
אמרָכַּ֚הָאָ ַמָ֣רָפַּ ְר ָ֔עהָאינֶ ֵַ֛֛נּיָנ ֵ֥
ֶ֖םָל ֶ֑
אמ ֵ֥רוָּאֶ ל-הָ ָע ָ
שׁ ְט ָ ָ֔ריוָוַיּ ְ
ו ֶַ֨יּ ְצאָ֝ וָּנגְ שׂיָהָ עָ םָוְ ָ֣
ו ֶַ֨יּ ְצאָ֝ וּ – קדמא ואזלא במלה אחת

 .5שמות ח,יז:

ליהָ ׃ָָ ָ
הםָעָ ֶ ָֽ
מהָאשֶׁ רֵ֥ -
םָאֶ תֶ -הָ֣עָ ָ֔רבָוְ גַ ֵ֥םָהָ א ָד ָ ֶ֖
בָוּמ ְלאָ֝ וָּבָּ תּיָמ ְצ ַרי ָ
ֶ֨ ָ
תּיךָאֶ ת-הֶ עָ ֶ֑ר
ָוּבבָ ֶ ֶ֖
ָבּ ָ֝ךָוּבַ עבָ ֶדֹ֧יךָוָּֽ ְבעַ ְמּךֵ֛ ְ
ָמשַׁ לּ ָ֣חַ ָאֶ ת-עַ מּי ָ֒הנְ ני ָ֩מַ ְשׁ ֶ֨ליחַ ְ
כָּ֣יָאם-אינְ ך֘ ְ

וּמ ְלאָ֝ וּ– קדמא ואזלא במלה אחת
ֶ֨ ָ
 .6שמות טז,טו:

לה׃ָָ ָ
ֶ֖םָלאָ ְכ ָ ָֽ
יָלאָי ְָדעֶ֖ וָּמַ ה-הֶ֑ וּאָוַיּאמֶ רָמשֶׁ הָאל ָ֔ ֶהםָהָ֣ וּאָהַ לֶָּ֔ חֶ םָאשֶֶׁ֨ רָנ ַָתֹ֧ןָה'ָלָ ֶכ ְ
וּאָכּ ֵ֥
ֵ֛
ָ֣ןָה
ָמ ָ֔
אמ ָ֝רוָּאישָׁאֶ ל-אָ חיו ָ
וָּבנָֽי-י ְשׂ ָר ֹ֗אלָו ֶַ֨יּ ְ
וַיּ ְראָ֣ ְ
אמ ָ֝רוּ – קדמא ואזלא במלה אחת
ו ֶַ֨יּ ְ

 .7שמות כא,כב:

ָתןָבּ ְפל ָֽלים׃ָָ ָ
ָבָּ֣עַ לָהָ אשָָּׁ֔ הָוְ נ ַ ֶ֖
לאָי ְהיֶ ֶ֖הָאָ סֶ֑ וֹןָעָ נָ֣וֹשָׁיעָ ֹ֗נשָׁכַּ אשֶֶׁ֨ רָיָשׁיתָעָ לָ יו ַ
וְ ָֽכי -ינָּצָ֣ וָּאנ ָֹ֗שׁיםָוְ ֶ֨ ָנגְ ָ֝פוָּא ָשּׁהָהָ ָרהָוְ י ְָצאָ֣ וָּיְ לָ ֶ ָ֔דיהָ ָוְ ֵ֥
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

וְָ ֶ֨ ָנגְ ָ֝פוּ – קדמא ואזלא במלה אחת
 .8שמות כא,לה:

ֶחֱצוּן׃ָָ ָ
מּתָי ָֽ
ֶ֑תָוּמ ְכ ָ֝רוָּאֶ ת-הַ שּׁוֹרָהַ חַ יָוְ חָ צָ֣ וָּאֶ ת-כַּ ְס ָ֔פּוָֹוְ גַ ֵ֥םָאֶ ת-הַ ֶ֖
ֶ֨ ָ
ֹ֧ףָשׁוֹרֵ֛ -אישָׁאֶ ת-שֵׁ֥ וֹרָרעֶ֖הוָּוָמ
וְ ָֽכי-יגּ ָֽ
וּמ ְכ ָ֝רוּ– קדמא ואזלא במלה אחת
ֶ֨ ָ

 .9שמות כט,טו:

יהםָעַ לֵ֥ -ראשָׁהָ ָ ָֽאיל׃ָָ
קּחָוְ ֶ֨ ָס ְמ ָ֝כוָּאַ ה ֹ֧רןָוּבָ נָ ֵ֛יוָאֶ ת-יְ ד ֶ ֶ֖
חדָתּ ָ ֶָ֑
וְ אֶ ת-הָ ַ ֵ֥אילָהָ אֶ ָ ֶ֖

 .10שמות ל,יב:
ָ֣ישָׁכּפֶ רָנ ְַפשֵׁ֛ וָֹלַ ה'ָבּ ְפ ָ֣קדָא ָתֶ֑םָוְ לא-י ְהיֶ ֵ֥הָבָ ֶהֵ֛םָנֶ ֶַ֖֛גֶףָבּ ְפ ֵ֥קדָא ָ ָֽתם׃ָָ ָ
ֹ֧
יהם ָ֒וְ ֶ֨ ָנ ְתנָ֝וָּא
אשָׁבּנָֽי-י ְשׂ ָראל֘ ָל ְפקד ֶ
ְ
כָּ֣יָתשֵָּׂ֞ אָאֶ תֵ֥ -ר

 .11שמות לג,יא:
רָלאָי ֶָ֖מישָׁמתֵּ֥ וְֹךָהָ ָֽאהֶ ל׃ָפָָ ָ
ֵ֥
הָוּמשֶָׁ֨ ְר ָ֝תוָֹיְ הוֹשׁעַ ָבּן-נוּןָ ַנָ֔עַ
ְ
המַּ ח ָ֔ ֶנ
רָאישָׁאֶ ל-רע ֶ֑הוָּוְ שָׁ בָאֶ לָֽ ַ -
בּ ֶ֖
וְ ד ֶ֨ ֶבּרָה'ָאֶ ל-משֶׁ הָפָּ נ ָ֣יםָאֶ ל-פָּ ָ֔ניםָכַּ א ֶשֵׁ֛רָיְ ַד ֵ֥

 .12ויקרא מצורע יד,נא:
עָפּעָ ָֽמים׃ָָ ָ
תָשׁ ַב ְ
בּי ֶ ֵ֥
מּיםָהַ ַחיּ ֶ֑יםָוְ הזָּ ֵ֥הָאֶ ל-הַ ַ ֶ֖
חוּטהָוּבַ ַ ֶ֖
רָה ְשּׁ ָ֔ ָ
םָבּ ַדםָהַ צּ ָ֣פּ ַ
ָ֣יָהתּוֹלַֹ֗ עַ תָוְ את֘ ָהַ צּ ָ֣פּרָהַ חַ ָיּה ְָ֒וטָ ַבָ֣לָא ֹ֗ ָת ְ
ָ֣ת׀ָשׁנ ַ
ְ
וְ לָ ַ ָ֣קחָאֶ תָֽ -עץְ֠ -הָ אֶ ֶרזָוְ אֶ תָ ֶ֨ -האזָ֝בָוְָ א

 .13ויקרא יז,ה:
ה'ָאוֹתם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
יםָל
ַ ָֽ
מ
ֹ֧יָשׁלָ ֵ֛
חָאהֶ לָמוֹעֶ֖דָאֶ ל-הַ כּהֶ֑ןָוְ ֶ֨ ָז ְב ָ֝חוָּז ְבח ְ
ֵ֥
ָ֣םָלה'ָאֶ לֶ -פֵּ֛תַ
לָאת-ז ְבחיהֶ ם֘ ָא ֶשָׁ֣רָהָ֣םָז ְבחיםָָ֘עַ לְ -פּנ ָ֣יָהַ שָּׂ ֶדה ָ֒וֶהֱ ביא ַ ָֽ
יאוָּבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗א ֶ ָֽ
ְ
ְלמַ עַ ן ָ֩אשֶֶׁ֨ רָי ָָ֝ב

 .14ויקרא כב,ג:

הואָמ ְלּפָ נַ ֶ֖יָאנֵ֥יָה'׃ָָ ָ
שָׁה ֵ֛
ַ
הָהנֶּ ֹ֧פֶ
ָלה'ָוְ ט ְמאָ תֶ֖ וָֹעָ ָל ֶ֑יוָוְ נ ְכ ְר ֵ֞ ָת ַ
ישׁוָּבָָֽני -י ְשׂ ָראל ַ ָֽ
ְ
יכםָכָּ ל-אָ֣ישׁ׀ָאשֶׁ ר-י ְק ַרָ֣בָמכָּ ל-ז ְַרע ֹ֗ ֶכםָאֶ ל-הַ קֳּ ָדשׁיםָאשֶֶׁ֨ רָי ְַקדּ
םָלד ֶ֨רת ָ֝ ֶ
ֱמרָאל ֹ֗ ֶה ְ
א ָ֣

 .15ויקרא כג,יז:

כּוּריםָלַ ה'׃ָָ ָ
מץָתּאָ ֶפֶ֑ינָהָבּ ֶ֖
יםָסלֶ תָתּ ְה ָ֔ ֶיינָהָחָ ֶ֖
ָ֣
םָשׁנ ָ֣יָעֶ ְשׂר ָ֔נ
הָשׁ ַ֚תַּ י ְ
נוּפ ְ
םָתּ ֹ֗ ָ
ְ
ָ֣יאּוּ׀ָל ָ֣חֶ
ֶ
יכםָתָּ ב
מּוֹשׁ ֶ֨בת ָ֝ ֶ
מ ְ

 .16במדבר ד,כה:
לָמוֹעד׃ָָ ָ
ָֽ
חָאהֶ
ֵ֥
ְךָפֶּ֖תַ
תּחַ שָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יוָמ ְל ָמ ְֶ֑עלָ הָוְ ֶֶ֨את-מָ ָ֔ ַס ֶ
לָמוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּוּמ ְכסֵ֛הָהַ ַ ֵ֥
ָ֔
ֶ֨שׂאָ֝ וָּאֶ ת-יְ ריעתָהַ מּ ְשׁכָּ ןָוְ אֶ תָ֣ -אהֶ
וְ ָנ ְ

 .17במדבר יג,לא:
ֶ֑םָכּי-חָ זָ ֵ֥קָהֶ֖ וּאָמ ֶ ָֽמּנּוּ׃ָָ ָ
אָנוּכֶ֖לָלַ עלָ֣ וֹתָאֶ ל-הָ ָע ָָֽ
ַ
וָּל
ָא ְמ ָ֔ר ֵ֥
וְ ֶ֨ ָהאנ ָָ֝שׁיםָאשֶׁ ר-עָ לוָּעמּוֹ ָ ָֽ

 .18במדבר טז,לג:
אב ֶ֖דוָּמתֵּ֥ וְֹךָהַ קָּ ָ ָֽהל׃ָָ ָ
ֶ֖יםָשׁ ֶ֑אלָ הָו ְַתּ ַכסָעליהֶ םָהָ ָָ֔א ֶרץָוַיּ ְ
ְ
שׁרָלָ ֶהֵ֛םָחַ יּ
ו ֶַ֨יּ ְר ָ֝דוָּהָ֣םָוְ כָ ל-א ֶ ֵ֥

 .19במדבר כב,ז:
לק׃ָָ ָ
ריָבָ ָ ָֽ
ָבאוָּאֶ ל-בּ ְלעָָ֔ םָוַיְ ַד ְבּ ֵ֥רוָּא ָלֶ֖יוָדּ ְב ֵ֥
יםָבּי ָָדֶ֑םָ ַויּ ָ
ְ
ןָוּקסָ ֶ֖מ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּז ְקניָמוֹאָ בָוְ ז ְקנ ָ֣יָמ ְד ָ֔ ָי ְ

 .20במדבר כז,יא:

שׁה׃ָפָָ ָ
ָלח ַ ָ֣קּתָמ ְשׁ ָ֔ ָפּטָכַּ א ֶשֵׁ֛רָצוָּ ֵ֥הָה'ָאֶ ת-מ ֶ ָֽ
ֶ֑הָּו ֶ֨ ָהיְ ָ֝ ָתהָל ְבניָי ְשׂ ָראל ְ
ָלאָ ביו ָ֒וּנְ תַ ֶתָּ֣םָאֶ ת -נַחלָ ֹ֗תוָֹל ְשׁא ֵ֞רוָֹהַ ָקּ ֵ֥רבָא ָל ֵ֛יוָממּ ְשׁפַּ ְחתֶּ֖ וָֹוְ י ַָרָ֣שָׁא ָת ְ
וְ אם-אָ֣יןָאַ חים֘ ְ

 .21במדבר כח,כו:

הָלאָתַ ע ָֽשׂוּ׃ָָ
ֵ֥
ד
ֶ֑םָמ ְק ָראֶ֨ -ק ֶדשָׁי ְהיֶ ָ֣הָלָ ָ֔ ֶכםָכָּ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ תָעב ָ ֶ֖
יכ ָֽ
ה'ָבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
ְ
ָל
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ ה ַ ָֽ
יםָבּהַ ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
וּביָ֣וֹםָהַ בּ ֹ֗
ְ

 .22במדבר לא,ו:
ֶ֖הָבּי ָָֽדוֹ׃ָָ ָ
רוּע ְ
אָוּכלֵ֥יָהַ ֵ֛קּ ֶדשָׁוַחצ ְצ ֵ֥רוֹתָהַ ְתּ ָ
ְ
רָהכּהןָלַ צָּ ָ֔ ָב
ַ
ֶ֑אָא ָתםָוְ אֶ תֶ֨ -פּינְ ָ֝ ָחסָבֶּ ן-אֶ ְלעָ זָ
ֵ֛הָאלֶ ףָלַ מַּ ֶטֶּ֖הָלַ צָָּ ָב ְ֠
תםָמ ֶשׁ ֶ ֵ֥
וַיּ ְשׁלֶַ֨ חָא ָ ֵ֥

 .23במדבר לא,יג:
וּץָלמַּ חנֶ ָֽה׃ָָ ָ
ַ ָֽ
אתֶ֑םָאֶ ל-מחֶ֖
דהָל ְק ָר ָ
יאיָהָ ע ָ ֶ֖
ֹ֧רָהכּהֵ֛ןָוְ כָ ל-נְ שׂ ֵ֥
ַ
ו ֶַ֨יּ ְצאָ֝ וָּמשֶֶׁ֨ הָוְ אֶ ְלעָ זָ

 .24במדבר לב,לט:
ֶ֖וֹרשָׁאֶ ת-הָ אֱמ ֵ֥ריָאשֶׁ רָֽ ָ -בּהּ׃ָָ
וָּבּ ֶ֨ניָמָ ֹ֧כירָבֶּ ןְ -מנ ֶַשֵּׁ֛הָגּ ְל ָע ֶָ֖דהָוַ ָֽ ַ֛יּ ְל ְכּדֶ֑הָ ָ ַויּ ֶ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ְ

 .25במדבר לג,ח:
ֶ֖וָּבּמָ ָ ָֽרה׃ָָ ָ
ָבּמ ְד ַבָּ֣רָא ָ֔ ָתםָוַ ָֽ ַַָ֛יּחנ ְ
ְךָשֹׁלשֶׁ תָיָמים ְ
וָּדּ ֶָ֣ר ְ
ֶ֖םָהמּ ְד ָבּ ֶָ֑רהָו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ֶ
ַ
וָּבתוְֹך-הַ יָּ
ירתָ ַויַּעַ ְב ֵ֥ר ְ
וַיּ ְסעוָּמ ְפּנ ָ֣יָהַ ח ָ֔

 .26במדבר לג,נב:

םָתּ ְשׁ ָֽמידוּ׃ָָ ָ
מוֹת ַ
ָ ֶ֖
ָתּאַ ָ֔בּדוָּוְ ֵ֥אתָכָּ ל-בָּ
םָאתָכָּ ל-מַ ְשׂכּיּ ָתֶ֑םָוְ ֶ֨אתָכָּ ל-צַ ְלמיָמַ ָֽסּכתָ ם ְ
יכםָוְ ֶ֨אבַּ ְד ָ֔ ֶתּ ֶ֖
וֹר ְשׁ ָ֝ ֶתּםָאֶ ת-כָּ ל-י ְשׁביָהָ אָ ֶרץָמ ְפּנ ָ֔ ֶ
וְ ֶ֨ה ַ

 .27דברים א,ח:

יהם׃ָָ
םָוּלז ְַר ָעֶ֖םָאַ חר ֶ ָֽ
ְ
םָלי ְצ ָחקָוָּֽ ְליַעקבָלָ תָ֣תָלָ ָ֔ ֶה
םָלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
יכ ְ
ַ֚אוָּוּרשָׁ֣ וָּאֶ ת -הָ ָָ֔א ֶרץָא ֶשָׁ֣רָנ ְשׁ ַבָּ֣עָיְְ֠ ה'ָלַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
ְ
יכֶ֖םָאֶ ת-הָ ָא ֶֶ֑רץָבּ
ָתתּיָל ְפנ ֶ
ְראֵ֛הָנ ַ ֵ֥

 .28דברים ד,מט:
דּתָהַ פּ ְסגָּ ָֽה׃ָפָָ ָ
ֶ֑הָתּחַ תָאַ ְשׁ ֵָ֥
וְ כָ לָ ֶ֨ -הע ָר ָ֝ ָבהָע ֶברָהַ יּ ְַרדּןָמזְ ָ ָ֔רחָ הָוְ ַעֶ֖דָיָ ָ֣םָהָ ע ָר ָב ַ ֶ֖

 .29דברים ו,יא:
תָּוְ שָׂ ָ ָֽב ְעתָּ ׃ָָ ָ
יתיםָא ֶשָׁ֣רָלא-נ ָָט ְֶ֑עתָּ ָוְ אָ כַ ְל ָ ֶ֖
ָכּ ָר ֵ֥מיםָוְ ז ֶ֖
צ ְבתָּ ְ
יםָמלאָ֣יםָכָּ ל-טוּב֘ ָא ֶשָׁ֣רָלא-מלּאתָ ָ֒וּברתָחצוּביםָא ֶשָׁ֣רָלא-חָ ָ֔ ַ
ְ
וּב ָ֝תּ
ֶ֨ ָ

 .30דברים כה,יט:
כּח׃ָפָָ ָ
םָלאָתּ ְשׁ ָ ָֽ
ֶ֖
תּחַ תָהַ שָּׁ ָמֶ֑י
ָלר ְשׁ ָ֔ ָתּהָּתּ ְמ ֶחהָאֶ ת-זָ֣כֶ רָעמָ ָ֔לקָמ ַ ֶ֖
ןָלךָנַ ָֽחלָ ה ְ
אֹלהֶ יךָנ ֶ֨ת ְ
ָ֣יךָ׀ָלךָמכָּ לֶ֨ -איְ ָ֝ ֶביךָמסָּ ֹ֗ביבָבָּ אָ ֶרץָא ֶשָׁ֣רָה'ֱ ְ֠ -
ְ֠ ְָ
ֱֹלה
הָבּהָ נ ָ֣יחַ ָה'ָא ֶ
וְ הָ ֶ֡ ָי ְ

 .31דברים לד,יא:
יוָוּלכָ ל-אַ ְר ָֽצוֹ׃ָָ ָ
ְ
ד
הָוּלכָ ל-עבָ ָ ֶ֖
ְ
םָלפַ ְר ֵ֥ע
צ ָרֶ֑י ְ
וֹתָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְָ
ְ
רָשׁלָ חוָֹה'ָלַ עשֶׂ֖
מּוֹפ ֹ֗תיםָא ֶשׁ ְ
ְ
ְלכָ לָ ֶ֨ -הא ָ֝תתָוְ הַ

 .32יהושע ב,א:

שׁמָּ ה׃ָָ ָ
חבָוַיּ ְשׁ ְכּבוָּֽ ָ -
הָּר ֶָָ֖
מ ָ
ֵ֛הָוּשׁ ָ ֵ֥
ְ
שּׁהָזוֹנָ
וָּראֵ֥ וָּאֶ ת-הָ ָ ֶ֖א ֶרץָוְ אֶ ת-יְ ריחֶ֑ וָֹו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּ ְַ֠ויָּבאוָּבּית-א ָ ֵ֥
רָלכֵ֛ ְ
אמ ְ
ָח ֶָ֣רשָׁל ָ֔
יםָמ ַרגְּ לים ֶ
ְ
יםָשׁנַ ַָֽ֛ים-אנָשׁ
ְ
וּןָמן-הַ שּׁ ֵ֞טּ
הוֹשׁעַָ-בּןְ֠ -נ ָֽ
ָֽ
וַיּ ְשׁ ַל ָ֣חָיְ

 .33יהושע ה,יא:
וּיָבּ ֶעֶ֖צֶ םָהַ יֵּ֥וֹםָהַ זֶּ ָֽה׃ָָ
ְ
פּסַ חָמַ צָּ֣ וֹתָוְ קָ לֶ֑
רתָהַ ֶ ֶ֖
אכ ָ֝לוָּמעבֵ֥ וּרָהָ ָא ֵֶ֛רץָממָּ חֳ ַ ֵ֥
ו ֶַ֨יּ ְ

 .34יהושע ו,ה:
ֶ֖םָאישָׁנֶגְ ָֽדּוֹ׃ָָ ָ
תָהעירָתַּ ְח ָ֔ ֶתּיהָ ָוְ עָ לֵ֥ וָּהָ ָע ֵ֥
הָחוֹמ ָ
ַ
ל
דוֹל ֶ֑הָוְ ֶ֨ ָנ ְפ ָ֝ ָ
ָ
רוּע ָ֣הָגְ
םָתּ ָ
ע ְ
שּׁוֹפרָי ֵָ֥ריעוָּכָ ל-הָ ֶָָ֖
ָ֔ ָ
ָכּשָׁ ְמעכֶ םָאֶ ת-קָ֣ וֹלָהַ
לָבּשָׁ ְמעכֶ ם ְ
יּוֹב ְ
ְך׀ָבּ ֶ ָ֣ק ֶרןָהַ ֹ֗
ְ
שׁ
וְ הָ ֵ֞ ָיהָבּ ְמ ָ֣

 .35יהושע ח,כה:
יָה ָ ָֽעי׃ָָ ָ
שׁ ָ
ףָכּלָאַ נְ ֵ֥
ֶ֖
רָאֶ֑לֶ
שׂ ָ
הָשׁנ ֵ֥יםָעָ ָ ֶ֖
ְ
וַיְ הי ָ֩כָ ל-הַ ֶ֨נּ ְפ ָ֝ליםָבַּ יּוֹםָהַ הוּאָמאָ֣ישָׁוְ עַ ד-אשָָּׁ֔

 .36יהושע יח,א:
יהם׃ָָ
שׁהָל ְפנ ֶ ָֽ
ינוָּשׁםָאֶ תָ֣ -אהֶ לָמוֹע ֶ֑דָוְ הָ ָ ֵ֥א ֶרץָנ ְכ ְבּ ָ ֶ֖
ָ ֶ֖
ַשׁ ֵ֥כּ
תָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָשׁ ָֹ֔להָ ַויּ ְ
וַיּ ֶ֨ ָקּה ָ֝לוָּכָָּל-ע ַד ְ

 .37יהושע כא,לח:

תּיםָעֶ ְשׂ ָֽרה׃ָָ ָ
יםָשׁ ֵ֥
ְ
ָגּוֹרלָָ֔ םָעָ ֶ֖ר
נּוֹת ֶ֖ריםָממּ ְשׁ ְפּחָ֣ וֹתָהַ ְלויּ ֶ֑םָוַ ָֽ ַ֛יְ הי ָ
ָלמ ְשׁ ְפּח ָ֔ ָתםָהַ ָ
יָמ ָררי ְ
כָּ לֶ ֶ֨ -העָ ָ֝ריםָל ְבנ ְ

 .38יהושע כב,יב:

יהםָלַ צָּ ָ ָֽבא׃ָפָָ
תָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָשׁ ָֹ֔להָלַ עלֵ֥ וֹתָעל ֶ ֶ֖
וָּבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראֶ֑לָוַיּ ֶ֨ ָקּה ָ֝לוָּכָּ ל-ע ַד ְ
וַ ָֽ ַ֛יּ ְשׁ ְמעֶ֖ ְ

 .39שופטים ו,ל:
ליו׃ָָ ָ
רהָאשֶׁ ר-עָ ָ ָֽ
רתָהָ אשׁ ָ ֵ֥
בּעַ לָוְ ֵ֥כיָכָ ַ ֶ֖
זְבָּ֣חָהַ ַָָ֔
ָמתָכּיָנָתַ ץָאֶ ת-מ ַ
שָׁהוֹצאָאֶ ת-בּנְ ךֶ֖ ָוְ י ֶ֑
ֵ֥
יוֹא
אמ ָ֝רוָּאַ נְ שׁיָהָ עירָאֶ לָָ֔ -
ו ֶַ֨יּ ְ

 .40שופטים ט,ו:
שׁרָבּ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ָָ ָ
צּבָא ֶ ֵ֥
ְךָל ֶמֶ֑לֶ ְךָעם-אלֵ֥ וֹןָמ ָ ֶ֖
ְ
ימלֶ
ליכוָּאֶ ת-אב ֶ ֶ֖
יָשׁכֶ םָוְ כָ ל-בָּ֣יתָמ ָ֔לּוֹאָוַיּ ְָ֣ל ָ֔כוָּ ַויּ ְַמ ֵ֥
וַיּ ֶָ֨א ְס ָ֝פוָּכָּ ל-בַּ על ְ

 .41שופטים ט,מט:
שּׁה׃ָ
ףָאישָׁוְ א ָ ָֽ
ֵ֛םָכּ ֶ ֶ֖אלֶ ֵ֥
ֹ֧יָמגְ ַדּלְ -שׁ ֶכ ְ
ֵ֛םָאת-הַ ְצּ ֶ֖ריחַ ָבָּ אֶ֑שָׁ ַויּ ָָ֝מתוָּגַּ ָ֣םָכָּ ל-אַ נְ שׁ ָֽ
יה ֶ ָֽ
ַצּיתוָּעל ֶ
ָ֣ימוָּעל-הַ ְצּ ָ֔ריחַ ָ ַויּ ֹ֧
ַ ָֽ
ָ֣ישָׁשׂוֹכהָו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּאַ חריָאבימֶ לֶ ְךָ ַויָּשׂ
ֹ֗
וַיּ ְכ ְר ֶ֨תוָּגַם-כָּ ל-הָ עָָָ֝ םָא
פָָ ָ

 .42שופטים כ,מו:
חיל׃ָָ ָ
ףָח ֶרבָבַּ יָּ֣וֹםָהַ הֶ֑ וּאָאֶ ת-כָּ לֶ֖ -אלֶּ הָאַ נְ שׁיָֽ ָ -
ל ֶ ֶ֖
ישָׁשׁ ָֽ
ֵ֥
ףָא
ֵ֛
הָאלֶ
ֶ ֵ֥
וַיְ הי ָ֩כָ ל-הַ ֶ֨נּ ְפ ָ֝ליםָמבּנְ י ָֹ֗מןָעֶָ ְשׂרים ָ֩וַחמשֶָּׁ֨

 .43שמואל א ד,יח:
תָכּי-ז ֵָ֥קןָהָ ֶ֖אישָׁוְ כָ בֶ֑דָוְ הֵ֛ וּאָשָׁ ַפֵ֥טָאֶ ת-י ְשׂ ָר ֶ֖אלָאַ ְר ָבּ ֵ֥עיםָ
ָ֣דָהשַֹּׁ֗ עַ רָוַתּשָּׁ ברָמַ ְפ ַר ְקתּוָֹ ַויּ ָָ֔מ ָָֽ
ַ
ָ֝יתָבּ ַע ָ֣ד׀ָיַ
ְ
לָמעַ לְ֠ -הַ כּסּאָא ֶ֨ח ַרנּ
ֱֹלהיםָוַיּ ָ֣פּ ָֽ
ירוֹ׀ָאֶ ת-א ָ֣רוֹןָהָ א ֹ֗
יָכּהַ זְ כּ ָ֣
וַיְ ֵ֞ה ְ
שָׁ נָ ָֽה׃ָָ ָ

 .44שמואל א ז,יא:
יתָכּר׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ב
תָל ֵ֥
ְ
תּחַ
תּיםָ ַויּ ַ֕כּוּםָעַ ד-מ ַ ֶ֖
ו ֶַ֨יּ ְצאָ֝ וָּאַ נְ שׁיָי ְשׂ ָראלָמן-הַ מּ ְצ ָ֔ ָפּהָוַ ָֽ ַ֛יּ ְר ְדּפֶ֖ וָּאֶ תְ -פּל ְשׁ ֶ֑
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 .45שמואל א ח,טז:
אכ ָֽתּוֹ׃ָָ
שׂהָל ְמלַ ְ
יכֶ֖םָי ָ ֶ֑קּחָוְ עָ ָ ֶ֖
טּוֹביםָוְ אֶ ת-חמוֹר ֶ
ֵ֛
יכ ֹ֧םָהַ
יכםָוְ אֶ ת-בַּ חוּר ֶ
ם ָ֩ ְוָֽאֶ ת-שׁ ְפ ֶ֨חוֹת ָ֝ ֶ
ְוָֽאֶ ת-עַ ְבדיכֶ ָ

 .46שמואל א יא,א:
דךָּ ׃ָָ ָ
ֵ֥נוָּב ֶ֖ריתָוְ נַעַ ְב ֶ ָָֽ
שָׁכּ ָרתָ -ל ְ
ָח ְ
אמ ָ֝רוָּכָּ ל-אַ נְ שׁיָיָבישָׁאֶ ל-נ ָ֔ ָ
מּוֹניָוַיֶּ֖חַ ןָעַ ל-יָבָ֣ישָׁגּ ְל ָע ֶ֑דָו ֶַ֨יּ ְ
ָהעַ ָ֔
ָחשׁ ָ
ַו ֹ֗ ַיּעַ לָנ ָ

 .47שמואל א יז,יג:
שׁיָשַׁ ָ ָֽמּה׃ָָ ָ
יאָ֣בָהַ ְבּ ֹ֗כוֹרָוּמ ְשׁנהוָּאבָ֣ינ ָ ָָ֔דבָוְ הַ ְשּׁלָ ֶ֖
רָה ְלכוָּבַּ מּ ְלחָ ָ֔ ָמהָאֱל ָ
תָבּ ֹ֗ ָניוָא ֶשׁ ָ ָֽ
ָ
ָ֣ם׀ָשׁ ָֹ֣לשֶׁ
ְ
תָבּנָֽי-ישַׁ יָהַ גְּ ד ָ֔ליםָהָ ְלכֵ֥ וָּאַ ח ָֽרי -שָׁ אֶ֖ וּלָלַ מּ ְלחָ ָמֶ֑הָוְ שׁ
ְ
וָּשֹׁלשֶׁ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ְ

 .48שמואל א יז,מו:
ץָכּיָי ֵ֥שָׁ
ָ֣תָה ָא ֶֶ֑רץָוְ ָֽי ְַ֛דעוָּכָָּל-הָ ָָ֔א ֶר ֵ֛
ָ
םָוּלחַ יַּ
ְ
מי
וֹףָהשָּׁ ַ ֶ֖
ַ
הָלעֵ֥
ָהיָּ֣וֹםָהַ ָ֔ ֶזּ ְ
הָפל ְשׁתּים ַ
יָפָּ֣גֶרָמַ חנ ְ
אשׁךָמעָ לֶָ֔ יךָוְ ֶ֨ ָנתַ ָ֝תּ ֶ
יתךָוַהסרתיָאֶ תָֽ -ר ְ
ָ֩ה'ָבּי ָָ֝דיָוְ הכּ ֹ֗
ְ
הַ יָּ֣וֹםָהַ ֶ֡ ֶזּהָיְ סַ גּ ְֶרך
יםָלי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָָ ָ
ְ
ֱֹלה
א ֶ֖

 .49שמואל א כ,כה:
וֹםָדּ ָֽוד׃ָָ ָ
ָ
דָמקֵ֥
ָתןָוַיּ ֵ֥שֶׁ בָאַ ְבנ ֶ֖רָמ ַצָּ֣דָשָׁ אֶ֑ וּלָוַיּפָּ ֶ֖ק ְ
םָ׀ָבּ ֹ֗ ַפעַ םָאֶ ל -מוֹשַׁ בָהַ ָ֔קּירָ ַו ָיּקָ םָיְ הָ֣ וֹנ ָ֔ ָ
ְ
וָֹכּ ַפָ֣עַ
בָהַ מֶּ לֶ ְךָעַ לֶ֨ -מוֹשָׁ ָ֝ב ְ
וַיּ ָ֣שֶׁ ְ֠

 .50שמואל א כא,יב:

וָבּר ְבב ָ ָֽתיו׃ָָ ָ
ֶ֖דָבּר ְבב ָ ָֽת ְ
אמרָה ָכּהָשָׁ אוּלָבַּ אלָ ָ֔ ָפוָבַּ אלָ ָ֔ ָפיוָוְ ָדו ְ
ֶ֑ר ץָהלָ֣ וֹאָלָ ֹ֗ ֶזהָיַענוָּבַ ְמּחלוֹתָל ָ֔
ֶ֖דָמָ֣לֶ ְךָהָ ָא ֶָ
ֵ֥הָדו ֶ
אמ ָ֝רוָּעַ ְבדיָאָ כישָׁאלָָ֔ יוָהלוֹא-זֶ ָ
ו ֶַ֨יּ ְ

 .51שמואל א כג,ג:

וֹתָפּל ְשׁ ָֽתּים׃ָסָָ ָ
ְ
ְָ֣ךָקעלָָ֔ הָאֶ ל-מַ עַָ ְרכֶ֖
ָכּי-נל ְ
יהוּדהָיְ ראֶ֑יםָוְ אַ ף ָֽ
ָ ֶ֖
נוָּפהָבּ
ֵ֛
יָדודָאלָָ֔ יוָה ֶ֨נּהָאנַ ְֵ֥ח
אמ ָ֝רוָּאַ נְ שׁ ָ
ו ֶַ֨יּ ְ

 .52שמואל ב ב,יג:
יָדודָיָ ְָֽצאָ֔ וָּוַ ָֽ ַ֛יּ ְפגְּ שֵׁ֛ וּםָעַ לְ -בּר ַכֵ֥תָגּ ְבעֶ֖ וֹןָי ְַח ָדֶּ֑וָו ֶַ֨יּ ְשׁ ָ֝בוָּאלֶּ הָעַ ל-הַ ְבּרכָ הָמ ָ֔ ֶזּהָוְ ֵ֥אלֶּ הָעַ ל-הַ ְבּר ָכֶ֖הָמזֶּ ָֽה׃ָָ ָ
יוֹאבָבֶּ ןְ -צרוּ ָיָ֝הָוְ עַ ְבד ָ
וְ ֶָ֨

 .53שמואל ב ב,ל:
האל׃ָָ
רָאישָׁוַעשָׂ ָֽ
שׂ ֶ֖
יָדו ֵ֛דָתּ ְשׁעָ ה-עָ ָ ֵ֥
ד ָ
יוֹאבָשָׁ ַ֚בָמאַָחרָ֣יָאַ ְב ָ֔נרָוַיּ ְק ֶ֖בּץָאֶ ת-כָּ לָ -ה ָע ֶ֑םָוַיּ ֶ֨ ָפּ ְק ָ֝דוָּמעַ ְב ֵ֥
וְ ָֹ֗

 .54שמואל ב ד,ה:
ֵ֥בָהצָּ הֳ ָ ָֽרים׃ָָ ָ
בָאתָמָ ְשׁ ַכּ ַ ָֽ
ֶ֖
ָ֣ישָׁבּשֶׁ תָוְ הָ֣ וּאָשׁ ָ֔כ
ֶ֑
בּיתָא
ָכּ ָ֣חםָהַ יָּ֔ וֹםָאֶ לֶ֖ -
וָּבּנָֽי-רמּוֹןָהַ ְבּ ָֽארתיָר ָכ ָ֣בָוּבַ ע ָ֔ ָנהָ ַויָּבאוּ ְ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ְ

 .55שמואל ב יא,יז:
ָ֣יָדו ֶ֑דָ ַו ֕ ָיּמָ תָגַּ ֶ֖םָאוּריָּ ֵ֥הָהַ ח ָֽתּי׃ָָ
יוֹאבָוַיּ ֵ֥פּלָמן-הָ ָעֶ֖םָמעַ ְבד ָ
ו ֶַ֨יּ ְצאָ֝ וָּאַ נְ שׁיָהָ עירָוַיּלָּ חמָ֣ וָּאֶ תָָ֔ -

 .56מלכים א ח,ב:

יעי׃ָָ ָ
שָׁה ְשּׁב ָֽ
ַ
לָבּיֶ ֵַ֥֛ ַרחָהָ א ָתנֶ֖יםָבֶּ ָחֶ֑גָהֶ֖ וּאָהַ ֵ֥ח ֶד
ְךָשֹׁלמהָכָּ ל-אָ֣ישָׁי ְשׂ ָר ָ֔א ְ
ְ
וַיּ ֶ֨ ָקּה ָ֝לוָּאֶ ל-הַ ֶמּלֶ

 .57מלכים א ט,ה:

סּאָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָָ ָ
ָאישָׁמ ַעֶ֖לָכּ ֵ֥
תָלך ָ֔
רָלא-יכָּ ר ְ
אמ ָֽ
לָלע ָל ֶ֑םָכַּ א ֶשָׁ֣רָדּ ֹ֗ ַבּ ְרתּיָעַ לָ -דּודָאָ ביךָל ָ֔
ֹ֧אָמ ְמלַ ְכ ְתּךֵ֛ ָעַ ל-י ְשׂ ָר ֶ֖א ְ
וַה ֶ֨קמ ָ֝תיָאֶ ת-כּסּ ַ ָֽ

 .58מלכים א יב,כד:
ברָה'׃ָסָָ ָ
ָשׁבוָּלָ ֶלֶ֖כֶ תָכּ ְד ַ ֵ֥
יָנ ְהיָ ֶ֖הָהַ ָדּ ָבָ֣רָהַ זֶּ ֶ֑הָוַ ָֽ ַ֛יּ ְשׁ ְמעוָּאֶ תְ -דּ ַבָ֣רָה'ָ ַויּ ֵ֥
תּ ָֽ
וָֹכּיָמא ֵ֛
ית ֹ֧
ָ֣ישָׁלב ָ֔
ְ
ָ֣םָבּנָֽי-י ְשׂ ָר ֹ֗אלָשׁ ַ֚וּבוָּא
יכ ְ
כּהָאָ ַמָ֣רָה'ָלא-תַ עלוּ ָ֩וְ לא-תלֶָּ֨ ח ָ֝מוּןָעם-אח ֶ
ָ֣

 .59מלכים א טו,כג:
וָֹח ָלֶ֖הָאֶ ת-
קָלע ָ֣תָז ְקנ ָָ֔ת ָ
ֶ֑הָר ְ
הוּד ַ ַ֚
יםָלמַ ְלכ ָ֣יָיְ ָ
ְ
ריָהַ יּ ֶָ֖מ
תוּביםָעַ ל-סֵ֛פֶ רָדּ ְב ֵ֥
הָכ ֹ֗
ְ
העָ ריםָא ֶשָׁ֣רָבָּ ָ֔ ָנהָהלא-הָ֣מָּ
וּר ָ֝תוָֹוְ כָ ל-א ֶשָׁ֣רָעָ שָֹׂ֗ הָוְ ֶ ָֽ
וְ יֶ ָ֣תֶ רָכָּ ל-דּ ְב ָֽריְ֠ -אָ סָ אָוְ כָ ל-גְּ ֶ֨ב ָ
ליו׃ָָ ָ
ַרגְ ָ ָֽ

 .60מלכים א יח,מב:
כּיו׃ָָ ָ
כּוָבּ ְר ָ ָֽ
ֶ֖יוָבּיןָבּ ְר ָ ָֽ
ֵ֥
ָ֣רָא ְרצָ הָוַיָּ ֵ֥שֶׂ םָפָּ נָ
ֱכלָוְ ל ְשׁתֶּ֑ וֹתָוְָ ֶ֨אל ָיָּ֝הוָּעָ לֶָ֨ הָאֶ ל-ראשָׁהַ כַּ ְרמֶ לָוַיּגְ ַה ַָ֔
ַויַּע ֶלֵ֥הָאַ ְח ָ ֶ֖אבָלֶ א ָ֣

 .61מלכים ב ב,ט:
לי׃ָָ ָ
םָבּרוּחךֶ֖ ָא ָ ָֽ
ֵ֛אָפּיְ -שׁנַ ֵַ֥֛י ְ
עָוָיהיָנָ ָֽ
ט ֶרםָאֶ לָּ ַ ָ֣קחָמע ָמְֶּ֑ךָוַיָּ֣אמֶ רָאֱלישָָׁ֔ ֵ֥
ְךָבּ ֶ ֶ֖
ְ
ָמָ֣הָאֶ עֱשֶׂ ה-לָָּ֔
ָשׁאַ ל ָ
יָכעָ ְב ָ ֹ֗רםָוְ ֶ֨אל ָיָּ֝הוָּאָ ַמרָאֶ ל-אֱלישָׁ ע ְ
ה ְ
וַיְ ָ֣

 .62מלכים ב ב,יט:
כּלֶ ת׃ָָ ָ
ץָמשַׁ ָ ָֽ
םָר ֶ֖עיםָוְ הָ ָ ֵ֥א ֶר ְ
מּי ָ
שׁרָאדנֶ֖יָר ֶאֶ֑הָוְ הַ ַ ֵ֥
ָטוֹבָכַּ א ֶ ֵ֥
אָמוֹשׁבָהָ עיר ָ֔
ַ
אמ ָ֝רוָּאַ נְ שׁיָהָ עירָאֶ ל-אֱלישָָׁ֔ עָהנּהָ ֵ֞ -נ
ו ֶַ֨יּ ְ

 .63מלכים ב יז,טו:

ָ֣רָסביבָ ָ֔ ָתםָאשֶֶׁ֨ רָצוָּ הָה'ָא ָ֔ ָתםָ
ידָבֶּ֑םָו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּאַ חריָהַ הֶ בֶ לָ ַויּ ְֶה ָ֔ ָבּלוָּוְ אַ חריָהַ גּוֹיםָא ֶשׁ ְ
ָ
שׁרָה ֶ֖ע
ֹותיוָא ֶ ֵ֥
ָע ְד ָ֔ ָ
בוֹתםָוְ את ָֽ
קּיוָוְ אֶ תְ -בּריתוָֹא ֶשָׁ֣רָכָּ ַרָ֣תָאֶ ת -א ָ֔ ָ
וַיּ ְמאסָ֣ וָּאֶ ת-ח ָָֹ֗
הם׃ָָ ָ
ְלב ְל ֶ֖תּיָעשֵׂ֥ וֹתָכָּ ֶ ָֽ

 .64מלכים ב יט,ל:

יָל ָ ָֽמ ְעלָ ה׃ָָ
הָפ ֶ֖ר ְ
שׂ ְ
שָׁל ָמֶ֑טָּ הָוְ עָ ָ ֵ֥
הָשׁ ֶר ְ
ָ֣
ר
הוּדֵ֛הָהַ נּ ְשׁאָ ָ ֶ֖
יטֹ֧תָבּית-יְ ָ
ל ַ
הָפּ ָ
וְ ֶ֨ ָי ְס ָ֝ ָפ ְ

 .65מלכים ב כג,ג:

שָׁלהָ ֹ֗קיםָאֶ ת-דּ ְבריָהַ ְבּ ָ֣ריתָ
ְ
ָ֣בָוּבכָ לֶ ָ֔ -נפֶ
ְ
ֹותיוָוְ אֶ ת-חקּתָ יוָבְָּכָ ל-ל
ֹותיוָוְ אֶ ת-ע ְד ָ
לכֶ תָאַ ַחרָה'ָוְ ל ְשׁ ֶ֨מרָמ ְצ ָ֝ ָ
תָאת-הַ ְבּ ָ֣רית׀ָל ְפנ ָ֣יָה'ָלָ ָ֝ ֶ
ְךָעלָ ֶ֨ -העַ ָ֝מּוּדָוַיּ ְכ ֵ֥ר ֶ ָֽ
ַ ָֽ
דָהַ מֶּ לֶ
ַויַּע ָ֣מ ְ֠
ֶ֖םָבּ ְבּ ָֽרית׃ָָ ָ
הַ ָ֔זּאתָהַ ְכּת ֶ֖ביםָעַ ל-הַ סָּ֣פֶ רָהַ זֶּ ֶ֑הָ ַויַּע ֵ֥מדָכָּ ל-הָ ָע ַ

 .66מלכים ב כה,כה:

ָמתָוְ אֶ ת-הַ יְּ הוּדיםָוְ אֶ ת-הַ כַּ ְשׂ ָ֔דּיםָאשֶׁ ר-הָ יֵ֥וָּ
לוּכהַָָו עשָׂ ָרהָאנָשׁיםָא ָ֔תּוָֹ ַויַּכֵּ֥ וָּאֶ ת-גְּ ַד ְליָ ֶ֖הוָּ ַויּ ֶ֑
עָה ְמּ ֹ֗ ָ
יָבָּ֣אָי ְשׁ ָמע ָ֣אלָבֶּ ן-נְְ֠ תַ נְ יָהָבֶּ ן-א ֱֶ֨לישָׁ ָ֝ ָמעָמזֶּ ֶַָ֣֣ר ַ
יע ָ
שָׁה ְשּׁב ֹ֗
ַ
הי׀ָבַּ ָ֣ח ֶד
וַיְ ָ֣
אתֶּ֖ וָֹבַּ מּ ְצ ָ ָֽפּה׃ָָ ָ

 .67ישעיהו כח,ד:
הָּבּכַ פֶּ֖ וָֹי ְבלָ ֶ ָֽענָּה׃ָָסָָ ָ
עוֹד ְ
הָּבּ ָ ֵ֥
ָאוֹת ְ
ָ֔ ָ
םָקיץָ אשֶֶׁ֨ רָי ְר ֶאהָהָ ראֶ ה
ָבּ ֶט ֶָ֣ר ָ֔ ַ
כּוּרהּ ְ
ֶ֑יםָכּב ָ
ְ
ָ֣יאָשׁמָ נ
ְ
שׁרָעַ לֶ֖ -ראשָׁגּ
ָצבָ֣יָת ְפאַ ְר ָ֔תּוָֹא ֶ ֵ֥
יצתָנבל ְ
ָֽהיְ ָ֝ ָתהָצ ַ
ְו ֶ֨ ָ

 .68ישעיהו לז,לא:
יָל ָ ָֽמ ְעלָ ה׃ָָ ָ
הָפ ֶ֖ר ְ
שׂ ְ
שָׁל ָמֶ֑טָּ הָוְ עָ ָ ֵ֥
הָשׁ ֶר ְ
ָ֣
ר
הוּדֵ֛הָהַ נּ ְשׁאָ ָ ֶ֖
יטֹ֧תָבּית-יְ ָ
הָפּל ַ
וְ ֶ֨ ָי ְס ָ֝ ָפ ְ

 .69ירמיהו ז,לג:
םָוּלבֶ הֱ ַמָ֣תָהָ ָא ֶֶ֑רץָוְ ֶ֖איןָמַ ח ָֽריד׃ָָ ָ
ְ
מי
וֹףָהשָּׁ ַ ֶ֖
ַ
ָל ַ ָֽמא ָ֔ ָכלָ ְלעֵ֥
תָה ָעםָהַ זֶּה ְ
ָ
ָֽהיְ ָ֝ ָתהָנ ְבלֶַ֨
ְו ֶ֨ ָ

 .70ירמיהו ט,ט:
לכוּ׃ָָ ָ
וֹףָהשָּׁ מַ יםָוְ עַ דְ -בּה ָ֔ ָמהָנָד ֶ֖דוָּהָָ ָ ָֽ
ַ
לאָשָׁ ְמעֶ֖ וָּקָ֣ וֹלָמ ְקנֶ ֶ֑הָמע
ֹ֧אָבכָ֣יָ ָו ֹ֗ ֶנהיָוְ עַ ל-נְ אוֹתָמ ְד ָבּרָקי ָ֔ ָנהָכּיָנ ְצּתוָּמ ְבּלי-אָ֣ישָׁע ָ֔ברָוְ ֵ֥
עַ לֶ ֶ֨ -ההָ ָ֝ריםָאֶ ָשּׂ ְ

 .71ירמיהו יב,יז:

בּדָנְ אם-ה'׃ָסָָ
םָלאָי ְשׁ ָמֶ֑עוָּוְ ֶ֨ ָנתַ ְשׁ ָ֝תּיָאֶ ת-הַ גֵּ֥וֹיָהַ הֵ֛ וּאָנָתֵ֥ וֹשָׁוְ אַ ֶ֖
ָ֣
וְ ֶ֖א

 .72ירמיהו כה,ט:

אצָּ֣רָמֶ לֶ ְך-בָּ בֶ ל֘ ָעַ ְבדּי ָ֒וַה ֶ֨באָ ָ֝תיםָעַ ל-הָ ָא ֶרץָהַ זּאתָוְ עַ ל-י ְָ֣שׁ ָ֔ ֶביהָ ָוְ ַע ֵ֛לָכָּ ל-הַ גּוֹיֵ֥םָהָ ֶ֖אלֶּ הָסָ בֶ֑יבָ
הנְ נ ָ֣יָשׁ ֶ֡לחַ ָוְ לָ ַק ְחתּי ָ֩אֶ ת-כָּ ל-מ ְשׁ ְפּ ֶ֨חוֹתָצָ ָ֝פוֹןָנְ אם-ה'ָוְ אֶ ל-נְ בוּכַ ְד ֶר ַ
וֹתָעוֹלם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
הָוּל ָח ְרבֶ֖
ְ
ָלשַׁ ָמָּ֣הָוְ ל ְשׁר ָ֔ ָק
וְ ַהָ֣ח ַר ְמ ָ֔תּיםָוְ שַׂ ְמתּים ְ

 .73ירמיהו כה,יא:

בלָשׁ ְב ֵ֥עיםָשָׁ נָ ָֽה׃ָָ ָ
מלֶ ְךָבָּ ֶ ֶ֖
אלֶּ הָאֶ תֵ֥ ֶ -
ֶ֑הָועֶָ֨ ְב ָ֝דוָּהַ גּוֹיֵ֥םָהָ ֵָ֛
הָלשַׁ ָמּ ְ
בּ ְ
אתָלחָ ְר ָ ֶ֖
ְ
היְ תָ הָכָּ ל-הָ ָא ֶָ֣רץָהַ ָ֔זּ
וְ ָ ָֽ

 .74ירמיהו כו,יא:
יכם׃ָָ ָ
םָבּאָ זְנ ֶ ָֽ
תּ ְ
רָשׁמַ ְע ֶ ֶ֖
שׁ ְ
אמרָמ ְשׁפַּ ט-מָ וֶתָלָ אָ֣ישָׁהַ ָ֔ ֶזּהָכּיָנבָּ אָאֶ ל-הָ עָ֣ירָהַ ָ֔זּאתָכַּ א ֶ ֵ֥
אמ ָ֝רוָּהַ כּהניםָוְ הַ נְּ באיםָאֶ ל-הַ שָּׂ ָ֔ריםָוְ אֶ ל-כָּ ל-הָ ָעֶ֖םָל ֶ֑
ו ֶַ֨יּ ְ

 .75ירמיהו כח,ח:
ֵ֥הָוּל ָ ָֽד ֶבר׃ָָ ָ
ְ
הָוּל ָר ָע
ְ
מ
וֹתָלמ ְלחָ ָ ֶ֖
ְ
וֹתָרבּוֹתָוְ עַ ל-מַ ְמלָ כָ֣ וֹתָגְּ ד ָ֔ל
ַ
עוֹל ֶ֑םָוַיּ ֶ֨ ָנּ ְבאָ֝ וָּאֶ ל-א ָרצ
ָ
ֵ֛יָוּלפָ נֶ ֶ֖יךָמן-הָ
ְ
ֹ֧וָּלפָ נַ
יאיםָאשֶֶׁ֨ רָהָ י ְ
הַ נְּ ב ֹ֗

 .76ירמיהו לד,כב:
שׁב׃ָפָָ ָ
מהָמ ֵ֥איןָי ָֽ
ןָשׁמָ ָ ֶ֖
תּ ְ
הוּדֵ֛הָאֶ ֵ֥
ֶ֑שָׁואֶ ת-עָ רֹ֧יָיְ ָ
ָוּשׂ ָרפָ֣הָ ָבָ א ְ
ָוּלכָ ֶ֖דוּהָ ְ
לחמָ֣ וָּעָ לֶָ֔ יהָ ְ
ירָהזּאתָוְ נ ְָ
ַ
יָמצַ ֶוּ ָ֝הָנְ אם-ה'ָוַה ֶ֨שׁב ָ֝תיםָאֶ ל-הָ ע
הנְ ֶ֨נ ְ

 .77ירמיהו לה,יד:
יהֶ֑םָוְ ֶָ֨אנ ָ֝כיָדּ ַבּ ְרתּיָאליכֶ םָהַ ְשׁכּ ָ֣םָ
וָּאתָמ ְצוַ ָ֣תָאב ֶ
ָ֣יָשׁ ְמ ָ֔ע ֶ֖
יָשׁ ָֽתוֹתַ ֹ֗ -ייןָוְ לאָשָׁ תוָּעַ ד-הַ יָּ֣וֹםָהַ ָ֔ ֶזּהָכּ ָ ָָֽ
תּ ְ
ָ֝יוָלב ְל ָ֣
הוּקםָאֶ ת-דּ ְברָ֣יָיְ הוֹנ ָָדָ֣בָבֶּ ןְ֠ -רכָ בָאשֶׁ ר-צ ֶ֨ ָוּהָאֶ ת-בָּ ָנ ְ
ֶ֡ ַ
לי׃ָָ ָ
תּםָא ָ ָֽ
אָשׁמַ ְע ֶ ֶ֖
ל ְ
וְ ַד ָ֔בּרָוְ ֵ֥

 .78ירמיהו לה,טו:
ָלעָ ְב ָ ָ֔דםָ
יכםָוְ אַ לֶ֨ -תּ ְל ָ֝כוָּאַ ח ֶ֨ריָאֱֹלהיםָאחרים ְ
יטיבוָּמַ עַ ְלל ֹ֗ ֶ
רָשׁבוָּ ֶ֡ -נאָאישׁ ָ֩מ ַדּ ְר ֶ֨כּוָֹהָ ָרעָָ֝ הָוְ ה ָָ֣
ָֽ
אמ
ָ֣םָושָׁ ָֹ֣לחַ ָ׀ָל ֶ֡
ָ֣יםָ׀ָה ְשׁכּ ְ
ַ
יכ ָ֣םָאֶ ת-כָּ ל-עבָ ַדָ֣יָהַ נְּ בא
וָאֶ ְשׁ ַל ָ֣חָאל ֶ
לי׃ָָ ָ
תּםָא ָ ָֽ
אָשׁמַ ְע ֶ ֶ֖
ל ְ
ָאת-אָ זְנְ ָ֔ ֶכםָוְ ֵ֥
יכ ֶ֑םָוְ לאָהטּיתֶ ם ֶ ָֽ
ָתתּיָלָ ֶכֶ֖םָוְ לַ א ָֽבת ֶ
וּשׁבוָּאֶ לָ -הָ֣א ָד ָ֔ ָמהָאשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
ְ

 .79יחזקאל ה,טו:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ָוּבת ְכחָ֣ וֹתָח ָ֔ ָמהָאנֵ֥יָה'ָדּ ַ ָֽבּ ְרתָּי׃ָָ
ףָוּבחמָ ה ְ
ְ
יםָבּ ַא
ְ
ְךָשׁפָ ָ֝ט
ָ֩ב ְ
ְךָבּעשׂ֩ וֹתי ֶ֨ ָ
יבוֹתֶ֑י ַ
ָ
ָ֣רָסב
רָוּמשַׁ ָ֔ ָמּהָלַ גּוֹיֶ֖םָא ֶשׁ ְ
ְ
ָמוּסָ֣
ָָ
ָֽהיְ ָ֝ ָתהָחֶ ְר ָפּהָוּגְ דוּפָ ה
ְו ֶ֨ ָ

 .80יחזקאל ח,טז:

ָ֣םָק ְדמָ הָוְ ה ֵָ֛מּהָ
יה ָ֔
לָה'ָוּפנ ֶ
ְ
יכ
יהםָאֶ ל-ה ַ
שּׁהָאֶ֑ישָׁא ֶ֨חר ָ֝ ֶ
ָכּעֶ ְשׂ ֵ֥ריםָוַחמ ָ ֶ֖
יןָהאוּלָ םָוּבָ֣יןָהַ מּזְָ ָ֔בּחַ ְ
יכ ָ֣לָה'ָבּ ָ ָֽ
ַויָּבָ֣אָא ֹ֗תיָאֶ ל-ח ַצָ֣רָבּית-ה'ָהַ ְפּנימית ָ֒וְ הנּהֶ ָ֝ -פתַ חָה ַ
שּׁ ֶמשׁ׃ָָ ָ
םָק ְדמָ הָלַ ָ ָֽ
ית ֶ֖
מ ְשׁתַּ חו ֶ ֵ֥

 .81יחזקאל יא,יט:

שׂר׃ָָ ָ
ֵ֥בָבּ ָ ָֽ
הםָל ָ
רםָוְ נָתַ ֵ֥תּיָלָ ֶ ֶ֖
ָ֣ןָבּק ְר ְבּ ֶכ ֶ֑םָוַה ֶ֨סר ָ֝תיָלבָהָ אֶ בֶ ןָמ ְבּשָׂ ָ ָָ֔
שׁהָאֶ תּ ְ
וְ נָתַ תּיָלָ הֶ םָל ָ֣בָאֶ ָ֔ ָחדָוְ ֵ֥רוּחַ ָח ָד ָ ֶ֖

 .82יחזקאל יב,ו:
ביתָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָָ ָ
יךָל ֵ֥
ְ
מוֹפתָנְ תַ ֶ֖תּ
ֵ֥
ץָכּי-
לאָת ְר ֶ ֶ֖אהָאֶ ת-הָ ָא ֶֶ֑ר ָֽ
ָ֣יךָתכַ ָ֔ ֶסּהָוְ ֵ֥
ְ
ָ֣הָתוֹציאָפָּ נֶ
ָ֔
ָבּעלָ ָט
יהםָעַ ל-כָּ תףָתּשָּׂ א ָ
ְל ֶ֨עינ ָ֝ ֶ

 .83יחזקאל יג,יד:
םָכּי-אנֵ֥יָה'׃ָָ
תּ ָֽ
יד ְע ֶ ֶ֖
תוֹכהָּו ַ
ָ֣םָבּ ָ֔ ָ
ית ְ
ָוּכל ֶ
תּםָתָּ פֵ֛לָוְ הגּ ְַע ֵ֥תּיהוָּאֶ ל-הָ ָ ֶ֖א ֶרץָוְ נגְ ָל ָ֣הָיְ ס ֶ֑דוָֹוְ נָ ְָֽפלָ ה ְ
וְ ֶ֨ ָה ַר ְס ָ֝תּיָאֶ ת-הַ ֶ֨קּירָאשֶׁ ר-טַ ְח ֶ ֵ֥

 .84יחזקאל לא,יב:
שׁהוּ׃ָָ ָ
מּיָהָ ָ ֶ֖א ֶרץָוַ ָֽ ַ֛יּ ְטּ ָֽ
יקיָהָ ָָ֔א ֶרץָוַיּ ְר ֹ֧דוָּמצּלֵּ֛ וָֹכָּ ל-עַ ֵ֥
ָבּכלָאפ ָ֣
ָהָפראתָ יו ְ
יּוֹתיוָוַתּשָָּׁ ַב ְרנ ָֽ
וָּדל ֹ֗ ָ
יםָוּבכָ לֶ֨ -גּאָ יָ֝וֹתָנ ְָפלָ֣ ָ
ְ
יציָגוֹיֶ֖םָוַ ָֽ ַ֛יּ ְטּשֶׁ֑הוָּאֶ לְ֠ -הֶ הָ ר
וַיּ ְכ ְרתֹ֧הוָּז ֵָ֛ריםָעָ ר ֵ֥

 .85יחזקאל לא,טז:
יָמים׃ָָ ָ
שׁת ָ ָֽ
חרָוְ טוֹבְ -לבָ נֶ֖וֹןָכָּ לֵ֥ -
וָּבּ ֶא ֶרץָתַּ ְחתּיתָכָּ ל-עציָ֔ -ע ֶדןָמָ ְב ַ ֵ֥
ָ֣וֹרדיָבֶ֑ וֹרָוַיּ ֶ֨ ָנּח ָ֝מ ְ
וָֹשׁאֶ֖ וֹלָ הָאֶ ת-י ְ
םָבּהוֹר ֵ֥דיָאתֵ֛ ְ
יָגוֹי ְ
ָ֔
מקּוֹלָמַ פַּ ְלתּוָֹה ְר ַע ְָ֣שׁתּ

 .86יחזקאל לו,ה:

הָבּשׂ ְמ ַחתָכָּ ל-לבָ בָבּ ְשׁ ָאָ֣טָ ָ֔ ֶנפֶ שָׁ
ְ
וֹר ָ֝שָׁ
םָל ֶ֨מ ָ
ְ
ָ֣יָ׀ָלָ הֶ
אָבּ ֶ֨אשָׁקנְ אָ ֵ֥תיָד ַבּ ְֵ֛רתּיָעַ לְ -שׁא ֵ֥ריתָהַ גּוֹיֶ֖םָוְ עַ ל-א ֱָ֣דוֹםָכּ ָלּ ֶ֑אָא ֶשָׁ֣רָנ ְָתנָֽ וּ-אֶ ת-אַ ְרצ ְ֠
לָ ֹ֗כןָכּה-אָ מַ ר֘ ָאדנָ ָ֣יָה'ָאםְ֠ -ל ְ
שׁהָּלָ ַ ָֽבז׃ָָ ָ
ְל ַמֵ֥עַ ןָמגְ ָר ָ ֶ֖

 .87יחזקאל לו,כו:

שׂר׃ָָ ָ
ֵ֥בָבּ ָ ָֽ
ָ֣ןָבּק ְר ְבּ ֶכ ֶ֑םָוַה ֶ֨סר ָ֝תיָאֶ ת-לבָהָ אֶ בֶ ןָמ ְבּשַׂ ְר ָ֔ ֶכםָוְ נָתַ ֵ֥תּיָלָ ֶכֶ֖םָל ָ
שׁהָאֶ תּ ְ
וְ נָתַ תּיָלָ כֶ םָל ָ֣בָחָ ָ ָ֔דשָׁוְ ֵ֥רוּחַ ָח ָד ָ ֶ֖

 .88יחזקאל מג,כ:

אתָאוֹתֶ֖ וָֹוְ כפַּ ְר ָ ָֽתּהוּ׃ָָ
ָ֣וֹתָהעז ָ ָָ֔רהָוְ ֶ ָֽאל-הַ גְּ בֶ֖ וּלָסָ בֶ֑יבָוְ חטּ ָ ֵ֥
ָ
תּהָעַ ל-אַ ְר ַבּעָקַ ְרנתָ יוָוְ אֶ ל-אַ ְרבַּ עָפּנּ
וְ לָ קַ ְח ָתָָּ֣מ ָדּ ֹ֗מוָֹוְ ֶ֨ ָנתַ ָָָ֝

 .89יחזקאל מה,ד:
ָל ָב ָָ֣֔תּיםָוּמ ְק ָ ֶ֖דּשָׁלַ מּ ְק ָ ָֽדּשׁ׃ָָ ָ
יםָלשָׁ רָ֣תָאֶ ת-ה'ָוְ הָ ֶ֨ ָיהָלָ ֶהםָמָ קוֹם ְ
ְ
הָה ְקּר ֶ֖ב
ָי ְה ָ֔ ֶי ַ
ָ֝יםָמשָׁ ְרתיָהַ מּ ְק ָדּשׁ ָֽ
ְ
ץָהוּאָלַ ֶ֨כּהנ
ָ֣ק ֶדשָׁמן-הָ ָָ֝א ֶר ֹ֗

 .90יחזקאל מז,יד:
לה׃ָָ ָ
ֶ֖םָבּנַח ָ ָֽ
להָהָ ָא ֶֹ֧רץָהַ זֵּ֛אתָלָ ֶכ ְ
יכ ֶ֑םָוְ ֶ֨ ָנ ְפ ָ֝ ָ
תּהָּלַ א ָֽבת ֶ
יָלת ָ ֶ֖
ָ֣ישָׁכּאָ ָ֔חיוָא ֶשׁרָנָשָׂ אתיָאֶ ת -י ָָ֔ד ְ
ְ
וּנְ חַ ְל ֶתּםָאוֹתָ הָּא

 .91הושע א,ד:
וּתָבּיתָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָָ
ֵ֥
טָוּפקַ ְד ָ֝תּיָאֶ תְ -דּמיָיזְ ְרעֶ אלָעַ ל-בָּ֣יתָי ָ֔הוּאָוְ ֶ֨ה ְשׁבַּ ָ֔תּיָמַ ְמ ְלכֶ֖
ֶ֨ ָ
וֹדָמעַֹ֗
ְ
אָשׁמֶ֖ וָֹיזְ ְר ֶע ֶ֑אלָכּי-עָ֣
ר ְ
יוָק ָ ֵ֥
ְ
וַיּאמֶ רָה'ָאלָָ֔

 .92עמוס ב,ט:
שׁיוָמ ָ ָֽתּחַ ת׃ָָ ָ
רָכּגבַ הָּא ָרזיםָגּ ְָב ָ֔הוָֹוְ חָ ֵ֥סןָהֶ֖ וּאָכָּ אַ לּוֹנ ֶ֑יםָ וָאַ ְשׁמידָפּ ְריוָֹמ ָ֔ ַמּעַ לָוְ שָׁ ָר ָ ֶ֖
ְ
יהםָאשֶֶׁ֨
וְ ֶָ֨אנ ָ֝כיָה ְשׁ ַמ ְדתּיָאֶ ת-הָ אֱמריָמ ְפּנ ָ֔ ֶ

 .93עמוס ו,ט:

ָמתוּ׃ָָ
חדָו ָֽ
ביתָאֶ ָ ֶ֖
ֵ֛יםָבּ ַ ֵ֥
ְ
וְ הָ ֹ֗ ָיהָאם-י ֶ֨ ָוּ ְת ָ֝רוָּעשָׂ ָרֹ֧הָאנָשׁ

 .94עמוס ט,ג:

עָה ָ֔ ָיּםָמ ָשֵּׁ֛םָאצַ וֶּ ֵ֥הָאֶ ת-הַ נּ ָָחֶ֖שָׁוּנְ שָׁ ָ ָֽכם׃ָָ ָ
ָבּקַ ְר ַ ָ֣ק ַ
תּיםָוְ אם-י ֶ֨ ָסּ ְת ָ֝רוָּמנֶּ ֶ֣גֶדָעינַי ְ
שָׂוּלקַ ְח ֶ֑
ְ
שּׁםָאחַ ֶ֖פּ
ָבּ ָ֣ראשָׁהַ כַּ ְר ָ֔ ֶמלָמ ָ ֵ֥
ח ְבאוּ ְ
וְ אם-י ָ ָֽ

 .95זכריה יב,ו:
תּיהָ ָ
וֹדָתּ ְח ֶ ֶ֖
ַ
ָמיןָוְ עַ לְ -שׂ ֵ֛מאולָאֶ ת-כָּ ל-הָ עַ ֶ֖מּיםָסָ בֶ֑יבָוְ י ְָשׁ ֶ֨ ָבהָיְ רוּשָׁ ֵ֥לַ ֶ֣םָעֵ֛
ָבּעָ ָ֔מירָוְ ֶָ֨א ְכ ָ֝לוָּעַ ל-י ֹ֧
יםָוּכלַ ֵ֥פּידָאשׁ ְ
ְ
ָ֣שָׁבּע ֹ֗צ
הָכּכיֹּ֧וֹרָא ְ
הוּד ְ ָֽ
בַּ יָּ֣וֹםָהַ ֶ֡הוּאָאָ שׂים ָ֩אֶ ת -אַ לּ ֶ֨פיָיְ ָ ָ֝
בּירוּשָׁ ָֽלָ ֶ֣ם׃ָָ ָ

 .96רות ד,יא:
ר ָתהָ
לָבּאֶ ְפ ָ ָָ֔
יהםָאֶ ת-בָּ֣יתָי ְשׂ ָר ָ֔אלָוַעשׂהַ -חָ֣י ְ
וָּשׁתּ ֶ
לָ׀ָוּכלאָ הָאשֶֶׁ֨ רָבָּ נ ְ
ְ
ךָכּ ָרח
ית ְ
ָ֩ה'ָאת-הָ א ָ֝שָּׁ הָהַ בָּ ָאָ֣הָאֶ ל-בּ ֹ֗ ֶ
ֶ ָֽ
אמ ָ֝רוָּכָּ ל-הָ ָע ֹ֧םָאשֶׁ ר-בַּ ַשֵּׁ֛עַ רָוְ הַ זְּ קנֶ֖יםָע ֶ֑דיםָיתּן
ו ֶַ֨יּ ְ
יתָלחֶ ם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ב
ֶ֖םָבּ ֵ֥
וּק ָרא-שׁ ְ
ְ

 .97איכה א,כא:
ראתָ ָוְ י ְהיֵ֥וָּכָ ָֽמני׃ָסָָ ָ
באתָ ָיוֹם-קָ ָ ֶ֖
תּהָעָ שֶׂ֑יתָ ָה ֵ֥
שׂוָּכּיָאַ ָ ֶ֖
ֵ֥
וָּרעָ תיָשָָׂ֔
ָליָכָּ לֶ֨ -איְ ָ֝ ַביָשָׁ ְמע ָ ָֽ
יןָמנַחם ָ֔
ָ֣הָאניָא ְ
אנ ָָח ָֹ֗
וָּכּיָ ֶנ ֱ
שָׁ ְמ ֵ֞ע ֹ֧

 .98אסתר ג,ג:
רָאתָמ ְצוַ ֵ֥תָהַ ֶ ָֽמּלֶ ְך׃ָָ
ֶ֖
ָ֣הָעוֹב
ָ֔
ְךָלמָ ְרדֳּ ָכ ֶ֑יָמַ דּוּעַ ָאַ ָתּ
ְ
מּלֶ
שׁעַ רָהַ ֶ ֶ֖
מּלֶ ְךָאשֶׁ רְ -בּ ַ ֵ֥
דיָהַ ֵֶָ֛
אמ ָ֝רוָּעַ ְב ֵ֥
ו ֶַ֨יּ ְ

 .99אסתר ו,ג:
וָֹדּ ָ ָֽבר׃ָָ ָ
שׂהָעמֶּ֖ ָ
ָמ ָשׁ ְָ֣ר ָ֔ ָתיוָלא-נַע ָ ֵ֥
אמ ָ֝רוָּנַעריָהַ מֶּ לֶ ְך ְ
ֵ֛הָלמָ ְרדֳּ ַכֶ֖יָעַ ל-זֶ ֶ֑הָו ֶַ֨יּ ְ
דוּלּ ְ
ָ
ְךָמה-נַּעשֵָׂ֞ הָיְ ָ ֹ֧קרָוּגְ
ַ ָֽ
וַיָּ֣אמֶ רָהַ ָ֔ ֶמּלֶ

 .100אסתר ו,ה:
מּלֶ ְךָי ָָֽבוֹא׃ָָ
רָה ֶ ֶ֖
ַ
אמ ָ֝רוָּנַעריָהַ מֶּ לֶ ְךָאלָָ֔ יוָהנּ ֵ֥הָהָ ָמֶ֖ןָעמָ֣דָבֶּ חָ צֶ֑רָוַיֵּ֥אמֶ
ו ֶַ֨יּ ְ

 .101דניאל ג,ג:

אָדּיָה ֶ֖קיםָנְ בוּכַ ְדנ ֶַצָּ֣רָמַ ְל ָכּ ֶ֑אָוְ ָ ָֽק ְאמיןָ
ָתאָלַ חנ ַכּ ָ֣תָצַ ְל ָ֔ ָמ ֵ֥
ָ֣יָמ ָֽדינ ָ֔ ָ
ָתאָא ַד ְרגָּזְ ַריָּ ָ֣אָגְ ָד ְב ַריָּא ְָ֩דּ ֶ֨ ָת ְב ַר ָיָּ֝אָ תּ ְפתָּ ֹ֗יאָוְ כלָשׁ ְלטנ ְ
ןָמ ְתכַּ נְּ ֶ֡שׁיןָא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַנ ֶ֡ ָיּאָסגְ נַיָּ ָ֣אָוָּֽ פַ חו ֶ֡ ָ
אדי ָֽ
בּ ַ ֶ֡
ֶצּר׃ָָ ָ
אָדּיָה ֶ֖קיםָנְ בכַ ְדנ ַ ָֽ
וְ ָ ָֽקיְ מיןָלָ קֳ בָ֣לָצַ ְל ָ֔ ָמ ֵ֥

 .102דניאל ג,ז:

אָסגְ דיןָ
יןָכּלָֽ ַ -ע ְממַ ָיָּ֝אָאמַּ יָּ ָ֣אָוְ לשָּׁ ַנ ֹ֗ ָיּ ָ ָֽ
ָפּסַ נְ ט ָ֔ריןָוְ ֶ֖כלָזְ נ ָ֣יָזְ מָ ָרֶ֑אָנָ ְָֽפ ֶ֨ל ָ ָֽ
יתרסָקַ ְתרסָשַׂ ְבּכָ א ְ
יתאָקַ ְ
אָקלָקַ ְרנָא ָ֩מַ ְשׁ ֶ֨רוֹק ָ֝ ָ
ָ֣יןָכּל-עַ ְממַ ֶ֡ ָָיּ ָ ָ֣
אָכּ ָ֣דיָשָׁ ְמע ָ ָֽ
ָ֣לָדּ ֶ֡ ָנהָבּהּ-ז ְמ ֶ֡ ָנ ְ
כָּ ל-קֳ ב ְ
כּא׃ָָ ָ
ֶצּרָמַ ְל ָ ָֽ
אָדּיָה ֶ֖קיםָנְ בוּכַ ְדנ ַ ֵ֥
םָדּה ָ֔ ָב ֵ֥
ְל ֶצָ֣לֶ ַ

 .103דניאל ג,טו:

ָ֣אָדי-
ָ֘לצַ ְל ָמ ָֽ
סוּמ ֶ֨פּנְ ָיָ֝הָוְ ָ֣כל׀ָזְנ ָ֣יָזְ מָ ָ ֹ֗ראָתּפְָּלָ֣ וּןָוְ ת ְסגְּ דוּן ְ
ְ
אָפּסַ נְ תּרין ָ֩וְ
ית ָ֣רסָקַ ְת ָ֣רסָשַׂ ְבּ ֶ֡ ָכ ְ
יתָ֣אָקַ ְ
ָ֣אָמ ְשׁרוֹק ָ
ַ
וּןָקלָקַ ְרנָ
אָדּי -ת ְשׁ ְמ ֶ֡ע ָ ָ֣
יָבע ָדּ ֶ֡ ָנ ָֽ
יןָדּ ְ
ָ֣
יד
יתיכָ֣ וֹןָעת ֹ֗
ֹ֧ןָא ָ
ְכּעֵַ֞ ןָה ָֽ
שׁיזְ בנְ כֶ֖ וֹןָמן-יְ ָ ָֽדי׃ָָ ָ
הָּדּיָיְ ָֽ
ֵ֥
וּןָנוּראָי ָָֽק ְד ָתֶּ֑אָוּמַ ן-הָ֣ וּאָאֱלָָ֔
ָ ֶ֖
וֹןָלגָֽ וֹא-אַ תֵּ֥
וּןָבּהּ-שַׁ ע ָתָ֣אָת ְת ְר ָ֔מ ְָ
ָל ָ֣אָת ְסגְּ ָ֔ד ַ
עַ ְבדת ָ֒וְ הן ָ

 .104עזרא ד,טו:

יוֹמתָ
יןָבּ ַג ָ֔ ַוּהָּמןֶ֖ ָ -
ָוּמד ָ֔ ָנןָוְ אֶ ְשׁתַּ דּוּרָעָ ְב ָ֣ד ְ
קתָמַ ְלכין ְ
אָדְךָק ְריָ ָ֣אָמָ ָר ָ ֹ֗דאָוָּֽ ְמהַ נְ זְָ ַ ָ
ָ֣רָדּ ְכ ָר ַניָּא֘ ָוְ תנְ ַדּעָ֒דּי ָ֩ק ְריְ ֶ֨ ָת ָ ָ֝
ְךָוּ ְת ַה ְשׁכַּ חָבּ ְס ַפ ָ
ָ֝אָדּיָאבָ הָ ֹ֗ ָת ְ֠
ָ֩בּ ְספַ רָ -דּ ְכ ָ ֶ֨ר ַנ ָיּ ָ֣
ֶ֡דּיָיְ בַ קַּ ר ָֽ
ְךָהחָ ְר ַ ָֽבת׃ָָ ָ
אָד ָ
ת ָ ֶ֖
עָ ְל ָמֶ֑אָעֶַ֨ לְ -דּ ָ֔ ָנהָק ְריְ ָ ֵ֥

 .105נחמיה ט,יא:

מיםָעַ ָֽזּים׃ָָ ָ
ןָבּ ַ ֵ֥
תָכּמוֶֹ֖ ֶ -אבֶ ְ
צוֹֹל ְ
יהםָה ְשׁ ַל ְֹ֧כתָּ ָב ְמ ֵ֛
ֶ֑הָוָֽאֶ תֶ֨ -ר ְדפ ָ֝ ֶ
ֶ֖םָבּיַּבָּ ָשׁ ְ
ַ
וָּבתוְֹך-הַ יָּ
יהםָ ַויַּעַ ְב ֵ֥ר ְ
וְ הַ יָּםָבָּ ַ ָ֣ק ְעתָּ ָל ְפנ ָ֔ ֶ

 .106דברי הימים א יא,ה:
ירָדּ ָֽויד׃ָָ ָ
ָ
יאָע
ֵ֥
וֹןָה
ֶ֖
דָדּוידָאֶ תְ -מצ ַדָ֣תָציָּ֔
ידָלאָתָ בֶ֖ וֹאָהֶ֑נָּהָוַיּ ְלכּ ָ
ֵ֥
ָל ָד ָ֔ו
אמ ָ֝רוָּי ְשׁביָיְ בוּס ְ
ו ֶַ֨יּ ְ

 .107דברי הימים א טו,יח:
יאלָהַ שּׁע ָֽרים׃ָָ ָ
בדָא ֱֵ֛דםָויע ֶ֖
בָוּב ָנ ֶ֡ ָיהוָּוּמַ עשׂ ֶ֡ ָיהוָּוּמַ תּ ְתיָהוּ ָ֩ ֶוא ֱֶ֨ליפ ָ֝להוָּוּמ ְקנ ֶ֨ ָיהוָּוְָע ֵ֥
ְ
יא
יר ֶ֡מוֹתָויחיאָ֣לָ׀ָוְ ע ֶ֡נּיָאֱל ֶָ֡
לָוּשׁמ ָ
ְ
יא
הוָּבּןָוְָ יַעז ֶ֡
ֶ֡
יהָ֣םָהַ מּ ְשׁנ ֶ֑יםָזְ כַ ְר ֶ֡ ָי
הםָאח ֶ
וְ עמָּ ֶ ֶ֖

 .108דברי הימים א כב,י:
עוֹלם׃ָָ ָ
ינוֹתיָכּסֹּ֧אָמַ ְלכוּתֵ֛ וָֹעַ ל-י ְשׂ ָר ֶ֖אלָעַ דָֽ ָ -
וָֹל ָאֶ֑בָוַה ֶ֨כ ָ֝
ָ֣יָל ָ֔בןַָָואני-לֶ֖ ְ
ָי ְהיֶה-לּ ְ
ָֽהוּא-י ְבנֶ ֵ֥הָבַ יתָל ְשׁ ָ֔מיָוְ הוּא ָֽ

 .109דברי הימים א כח,יא:
יםָוּביתָהַ כַּ ָֽפּ ֶרת׃ָָ ָ
ֵ֥
ימ
ריוָהַ ְפּנ ֶ֖
הָבנֶ֡ וָֹאֶ ת-תַּ ְבנ ָ֣יתָהָ אוּלָ ם ְָ֩וָֽאֶ תָ ֶ֨ -בּ ָ֝ ָתּיוָוְ גַנְ ז ַָכּ ֹ֧יוָוַעליּ ָתֵ֛יוָוַח ָד ָ ֵ֥
ֹלמ ְ
ָ֣ןָדּו ָ֣ידָל ְשׁ ָ֣
וַיּתּ ָ

 .110דברי הימים ב יא,ד:

ָשׁבוָּמ ֶלֵּ֥כֶ תָאֶ ל-י ָָר ְב ָ ָֽעם׃ָפָָ ָ
יָנ ְהיָ ֶ֖הָהַ ָדּ ָבָ֣רָהַ זֶּ ֶ֑הָוַ ָֽ ַ֛יּ ְשׁ ְמעוָּאֶ ת-דּ ְברָ֣יָה'ָ ַויּ ֶ֖
תּ ָֽ
וָֹכּיָמא ֵ֛
ית ֹ֧
ָ֣ישָׁלב ָ֔
ְ
יכםָשׁ ַ֚וּבוָּא
כּהָאָ ַמָ֣רָה'ָלא-תַ עלוּ ָ֩וְ לא-תלֶָּ֨ ח ָ֝מוָּעם -אח ֹ֗ ֶ
ָ֣

 .111דברי הימים ב יג,י:

לאכֶ ת׃ ָ
ה'ָבּנ ָ֣יָאַ ה ָ֔רןָוְ הַ ְלויֶּ֖םָבַּ ְמ ָ ָֽ
ְ
יםָל
ַ ָֽ
ָ֝יםָמשָׁ ְרת
ְ
לאָעז ְַבנ ֶ֑הוָּוְ ֶ֨כהנ
ֱֹלהינוָּוְ ָ֣
וַאנַ ְֵ֛חנוָּ ה'ָא ֶ֖
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8.3

פסוקים מוסברים

 .1בראשית מקץ מג,כג:

ֶ֖םָבָּ֣אָא ָל ֶ֑י ָ
יכםָכַּ ְס ְפּ ֶכ ָ
ָבּאַ ְמ ְתּ ָ֣חתָ ָ֔ ֶ
םָמ ְטמוֹן ְ
ָתןָלָ ֶכ ַ
יכםָואֹלהיָאביכֶ םָנ ֶ֨ ַ
יראוָּא ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
אמר ָ֩שָׁ ֶ֨לוֹםָלָ ָ֝ ֶכםָאַ ל-תּ ָ ֹ֗
וַיּ ֶ
ָוַיּוֹצֵ֥אָאל ֶהֶ֖םָאֶ ת-שׁ ְמ ָֽעוֹן׃ ָ
יכםָ -קדמא ואזלא במילה אחתָ,ואֹלהיָאביכֶ םָ -מהפך פשטא,
קדמא ואזלא השני א ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ

תורה שלמה בשם ב"ר פצ"ד (נו)  -בין בזכותכם ,בין בזכות אבותיכם.
ם ,בזכות אביכם נתן לכם המטמון (ב"ר צב ד)
כן פירש רש"י בזכותכם ואם אין זכותכם כדאי ,ואֹלהיָאביכֶ ָ
יכםָבזכות שאתם יראיו ואֹלהיָאביכֶ םָבשביל שהוא ירא אותו.
וב-שכ"ט א ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
ידהָלָ ָ֔ ֶכםָאֵ֛תָ
אמרָה ָ ָֽא ְספוּ ְָואַ ָגּ ָ֣ ָ
ראָיַע ֶ֖קבָאֶ לָ -בּנָ ֶ֑יוָו ַֹ֗יּ ֶ
בבלי פסחים נו ,א דאמר רבי שמעון בן לקיש( :בראשית ויחי מט א)ָוַיּ ְק ָ ֵ֥

יתָהיּ ָָֽמים׃ָביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ,ונסתלקה ממנו שכינה .אמר :שמא חס ושלום יש במטתי
ַ
ֶ֖םָבּאַ ח ֵ֥ר
ראָאֶ ְת ֶכ ְ
אשֶׁ ר-י ְק ָ ֵ֥
פסול ,כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ,ואבי יצחק שיצא ממנו עשו .אמרו לו בניו :שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד .אמרו :כשם שאין
בלבך אלא אחד  -כך אין בלבנו אלא אחד .באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

יכםָ -קדמא ואזלא במילה אחת ,בעושה תלוי המעשה ,כאן כל אח בעל זכות שוה כולם בעלי אמונה שוה ביחוד ה' ובדרך
טט  -א ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
אבותיהם אברהם ויצחק.
(בשם ר' הרצל בוכניק הי"ו ,שבט התש"פ) גי' ניצוצו"ת הקוד"ש עולה 1067 = 415 + 652
יכם – גי' המלים עולה 1066 = 921 + 145
ָבּאַ ְמ ְתּ ָ֣חת ָ֔ ֶ
(בר' מקץ מג,כג) מַ ְטמוֹן ְ
ם
יכםָואֹלהיָאביכֶ ָ
ומציע שתוספת של  1להשוות ל 1067-יבוא מה' אחד שמרומז כאן בכתוב א ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
הערה :גי' ניצוצות קדושים עולה  1112 = 460 + 652גי' ניצוצות הקדושים עולה  1117גי' ניצוצות הקדושין עולה 1127

יכםָ -קדמא ואזלא במילה אחת ,בתפקיד כעין שויון ובתפקיד כעין כלל ,ואין בכלל אלא מה שיש
(בר' מקץ מג,כג) קדמא ואזלא השני א ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
םָ -מהפך פשטא ,כעין מוציא מהפשט ,יעקב אביכם נקרא איש תם – שלם.
בפרט .הפרטים (פרט א) ואֹלהיָאביכֶ ָ
יכם
ָבּאַ ְמ ְתּ ָ֣חת ָ֔ ֶ
םָמ ְטמוֹן ְ
ָתןָלָ ֶכ ַ
(פרט ב) נ ֶ֨ ַ
(בר' מקץ מג,כג) נ ֶ֨ ַָתן – קדמא בתפקיד הולך ובא מקדמת דנא ,כאן משבירת הכלים קודם הבריאה ומחטא אדה"ר ,אלו ניצוצות הקודש
יכם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,שני לימודים ,שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.
תּ ָ֣חת ָ֔ ֶ
ָבּאַ ְמ ְָ
םָמ ְטמוֹן ְ
לָ ֶכ ַ
יכםָ -מונח זקף-קטן במלה אחת  ,כעין ריבה וריבה את הכל ,מידה (יח) מל"ב מידות מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,,
ְבּאַ ְמ ְתּ ָ֣חת ָ֔ ֶ
כאן תחילת גאולת ניצוצות הקודש.
יכם – כלל של קיבוץ ניצוצות הקודש שבהם מחולקת תורת האלקים כדי שאפשר יהיה ללמוד אותה ,לכלי
ויובן הכלל שבמרומז בָ-א ֱֶֹ֨לה ָ֝ ֶ
תֹּורהָאַ חַ תָ
ָ
תם  -שלם של ידיעת תורת האלהים .ומתפקיד קדמא ואזלא במלה אחת כשוויון ירמז לכלל ישראל בשוה( ,במ' שלח טו,כט)
י ְהיֶ ָ֣הָלָ ָ֔ ֶכם .
ראה מונח זקף-קטן בתיבה אחת ,ראה תלישא קטנה ,ראה אתנח
 .2בראשית ויחי מח,ד:

ֵ֥תָעוֹלם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ריךָאחזַּ
ֵ֛אתָלז ְַרעךֵ֥ ָאַ ח ֶ ֶ֖
ְ
ץָהזּ
ֶ֨ת ָ֝תּיָאֶ תָ -ה ָא ֶֹ֧ר ַ
ֶ֑יםָו ָנ ַ
יתךָוּנְ ַת ֶ֖תּיךָל ְק ַהָ֣לָעַ מּ ְ
יָמ ְפ ְרךָוְ ה ְרבּ ָ֔
ליָהנְ נ ַ
ָ֣אמרָא ֹ֗ ַ
וַיּ ֶ
וְ ָנֶ֨תַ ָ֝תּיָ -קדמא ואזלא במלה אחת
ץָהזֵּ֛אתָוגו'  -ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא ,יכולני לחלקה כרצוני( .ה-ז) כּ ְראוּבֵ֥ןָ
רבי יוסף בכור שור (ד) ְו ֶ֨ ָנ ַת ָ֝תּיָאֶ תָ -ה ָא ֶֹ֧ר ַ
וְ שׁ ְמעֶ֖ וֹן  -ליטול שני חלקים בארץ ,ולכך קרוב לשליש ארץ ישראל לבני רחל בעבר הירדן ,שיש לה שני מטות וחצי בתשעה מטות

וחצי.

(א) בעושה תלוי מעשה ,ליעקב אבינו הרשות להעניק חלקי הארץ לפי החלטתו
(ב) שויון ,השוואת בני יוסף לבני יעקב להשלים מנין השבטים לי"ב שבטים נוחלים וכל המסתעף מכך (מחנות במדבר ,ירושת הארץ
כשבטים).
מלת (בר' ויחי מח,ה) ְועַ ֶ֡ ָתּה ע"פ דרשת ברכת ציון (הרב בן ציון אבא שאול) בדברים פר' עקב ,היא ענין של תשובה .אפשר שכאן מרומז
ֵ֥ןָושׁ ְמעֶ֖ וֹן – מרכא טפחא ,כיתור לרבות התשובה לשאר
על התקבלות תשובת ראובן במעשה בלהה ,וע"י תבנית הטעמים של ְראוּב ְ
השבטים ,ולכולם (בר' ויחי מח,ד) ְו ָנ ֶַ֨ת ָ֝תּי בשוויון בירושת הארץ ((בר' ויחי מח,ד) ְו ָנ ֶַ֨ת ָ֝תּיָ– קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד שוויון).

 .3בראשית ויחי מח,כ:

ר֒ ָ
ָ֣וֹםָההוּאָ֘לאמוֹ ָ
ַ
םָבּיּ
וַיְ ֶָ֨בר ָ֝כ ַ
םָוכ ְמנ ֶַשֶּׁ֑ה ָ
רי ְ
יםָכּאֶ ְפ ַ ֶ֖
ְ
ֱֹלה
אמרָיְ ָֽשׂ ְמךָ֣ ָא ָ֔
ָ ְבּ ֹ֗ךָיְ ָברְךָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
ַשּׁה׃ ָ
ֵ֥יָמנ ֶ ָֽ
ריםָל ְפנ ְ
ָוַיָּ ֵ֥שֶׂ םָאֶ ת-אֶ ְפ ַ ֶ֖

וַיְ ֶָ֨בר ָ֝כםָ  -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,השווה ברכת הנכדים תחת השם יוסף להתברך בשווה לשאר השבטים בני יעקב.
ר ֒ -מונח זרקא סגול ,ענין של הוספת דבר מסוג המדובר בו ,כאן ע"פ תורה שלמה (קכב ,קכד) תחילה ברכם במלאך
ָ֣וֹםָההוּאָ֘לאמוֹ ָ
ַ
בַּ יּ

הגואל ואח"כ הוסיף שאר הברכות בברכה שלימה (כי כתוב לאמור מלא)

ראה זרקא סגול.

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

105/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 .5שמות וארא ח,יז:

וָּבּתּיָמ ְצ ַריםָאֶ תֶ -הָ֣עָ ָ֔רבָוְ גַ ֵ֥םָ
בָוּמ ְל ָ֝א ָ
ֶ֨ ָ
תּיךָאֶ תֶ -העָ ֶ֑ר
ָוּב ָב ֶ ֶ֖
ֹ֧יךָוּ ְבעַ ְמּךֵ֛ ְ
ָוּבע ָב ֶד ָֽ
ָבּ ָ֝ך ַ
יח ְ
ָ֩מ ְשׁ ֶ֨ל ַ
ָמשַׁ לּ ַָ֣חָאֶ ת-עַ מּי ָ֒הנְ ני ַ
כָּ֣יָאם-אינְ ך֘ ְ
יה׃ ָ
ל ָ
הָ א ָד ָמֶ֖הָאשֶׁ ר-הֵ֥םָעָ ֶ ָֽ

ומלאו קדמא ואזלא במ לה אחת ,בתפקיד שוויון ,אפשר שבכל בית היו אותם מיני בעלי חיים ובאותם יחסים לפי מספר יושבי הבית כדי
שכל מצרים יסבלו באופן שוה.
 .6שמות בשלח טז,טו:

יָלאָי ְָדעֶ֖ וָּמַ הֶ֑ -הוּא ָ
וּאָכּ ֵ֥
ֵ֛
ָ֣ןָה
ָמ ָ֔
אמ ָ֝רוָּאישָׁאֶ ל-אָ חיו ָ
וָּבנָֽי-י ְשׂ ָר ֹ֗אלָו ֶַ֨יּ ְ
ָוַיּ ְר ָ֣א ְ
לה׃ ָ
ֶ֖םָלאָ ְכ ָ ָֽ
שׁרָנ ַָתֹ֧ןָהֵ֛ 'ָלָ ֶכ ְ
לּ ֶחםָא ֶ֨ ֶ
וּאָה ָ֔ ֶ
ַ
םָה
אמ רָמשֶׁ הָאל ָ֔ ֶה ָ֣
ָוַיּ ֶָ

רמב"ן בפירושו על פסוק (טז,ו) כתב  ...והענין הזה שאמר רבי עקיבא הוא ,שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה ,וכן דרשו (שמ"ר
לב,ד)" :ואתה מחיה את כולם" (נחמ' ט,ו)  -אתה ִמחיָה לכולם; ועליו נאמר "ומתוק האור" (קה' יא,ז)  -שישיגו בו טוב טעם .והמן
הוא מתולדות האור הזה העליון ,שנתגשם ברצון בוראו יתברך ,ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת ניזונין מדבר אחד( .כעין שוויון במה
ניזונים)

אמ ָ֝רוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,מרמזת שבני ישראל השיגו שקב"ה זיכם להיות ניזונין באותו דבר
אפשר שתבנית הטעמים במלת ו ֶַ֨יּ ְ
שניזונין בו מלאכי השרת ,ובתמהם על שזכו לכך שאלו במילת מן לכן נקרא שמו מן .וככתב אור החיים שכך שמו בשמים ונפלה מילה
זאת בפיהם ,היינו בני ישראל אמרו מלה ששוה לשם מלת מאכל זה בשמים.
שפת אמת שמות פרשת בשלח [תרס"ב – תרס"ג]
לאָי ְָדעֶ֖ וָּמַ ה-
לּ ֶחם כו' .פי' זה עצמו שֵ֥ -
וּאָה ָ֔ ֶ
ַ
םָה
אמרָמשֶׁ הָאל ָ֔ ֶה ָ֣
יָלאָי ְָדעֶ֖ וָּמַ הֶ֑ -הוּא .וַיּ ֶ
וּאָכּ ֵ֥
ֵ֛
ָ֣ןָה
ָמ ָ֔
אמ ָ֝רוָּאישָׁאֶ ל-אָ חיו ָ
בפסוק ו ֶַ֨יּ ְ
וּאָה ָ֔ ֶלּ ֶחםָא ֶ֨ ֶשׁרָצוה ה' .שכך הי' כל תהלוכות בנ"י במדבר .לכתך אחרי כו' בארץ לא זרועה .וע"ז אמרו כבהמה נמשכנו
ַ
הֶ֑ וּאָ֣ .ה
אחריך .אדם ובהמה תושיע .דרשו חז"ל (בבלי חולין ה,ב) ערומין בדעת כאדם ומשימין עצמן כבהמה:
וָּמהֶ֑ -הוּא  ,בין בעל השגות גדולות ובין בעל השגות
לאָי ְָדעֶ֖ ַ
אמ ָ֝רוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת כעין שוויון בין כל בני ישראל שֵ֥ -
ו ֶַ֨יּ ְ
ֶ֖םָלאָ ְכ ָ ָֽלה הוא המן .
ֹ֧ןָה'ָלָ ֶכ ְ
שׁרָנ ַָת ֵ֛
לּ ֶחםָא ֶ֨ ֶ
קטנות היו בשוויון של אי ידיעה במהות ַה ָ֔ ֶ
לאָ
אמ ָ֝רוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת כעין שוויון בין כל בני ישראל ,שבין בעל השגות הגדולות ובין בעל השגות קטנות היו בשוויון של ֵ֥
ו ֶַ֨יּ ְ
לה הוא המן.
ֶ֖םָלאָ ְכ ָָָֽ
ֹ֧ןָה'ָלָ ֶכ ְ
שׁרָנ ַָת ֵ֛
לּ ֶחםָא ֶ֨ ֶ
וָּמהֶ֑ -הוּא ַ ...ה ָ֔ ֶ
י ְָדעֶ֖ ַ
אמ ָ֝רוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת כעין שוויון בין בני ישראל ,שכל אחד במדרגת השגתו הגיע לבחינת הידיעה שלא נדע.
ו ֶַ֨יּ ְ
 .7שמות משפטים כא,כב,ל:

לאָי ְהיֶ ֶ֖הָאָ סֶ֑ וֹןָ ָ
יה ְָו ֵ֥
הָה ָרה ְָוי ְָצ ָ֣אוָּיְ לָ ֶ ָ֔ד ָ
ָ
יםָו ָנֶ֨גְ ָ֝פוָּא ָשּׁ
ָשׁ ְ
[כב]ָו ָֽכי -ינָּצָ֣ וָּאנ ֹ֗
ְ
ָתןָבּ ְפל ָֽלים׃ ָ
הָונ ַ ֶ֖
שּׁ ְ
לָהא ָ֔ ָ
ָ
ָבָּ֣עַ
שׁרָיָשׁיתָעָ לָ יו ַ
ָעָ נָ֣וֹשָׁיָ עָ נֹ֗שָׁכַּ א ֶ֨ ֶ
וְ ָנֶ֨גְ ָ֝פוָּ  -קדמא אזלא בתיבה אחת ,בעושים תלוי המעשה הנזק .כאן שוויון באחריות לגרימת נזק לכן עקרונית שוויון בתשלומים .בשקלא

וטריא הרמב"ם מסייג ופוסק שמי שלא התכווין בחבלה פטור מתשלום הבושת .וכן פוסק השו"ע בסי' תכ"א ,ובסי' ת"י פוסק שעקרונית כל
מזיק משלם חלקו ויש מחלוקת אם אחד ברח או העני האם לגבות התשלום שהוא חייב מחבירו בנוסף על חלקו .גם צריך להיות ספק ע"י
מי נגמר ההיזק ,ויש עוד סייגים כגון שהם ברי חיוב (שאינם קטן,חרש,ושוטה).
אור החיים ְו ָנֶ֨גְ ָ֝פוּ  -וגו' ,אמר לשון רבים ,לומר שאם שניהם נפלו עליה ,ונגפוה ,משלשין ביניהם ,וכמו שכתב רמב"ם בפרק א'

מהלכות חובל ומזיק:

תוספות בבא קמא י,ב

מאי קעביד  -בכולה שמעתין צ"ל מאי קעביד טפי מאחריני וישלם כל אחד חלקו ואין לומר דליפטר דתניא פרק הפרה (לקמן נא).
אחד החוקק בור לי' ובא אחר והשלימו לעשרים ובא אחר והשלימו לשלשים כולם חייבין אע"ג דבלאו איהו הוה מתה
רמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הי"ג

שנים שחבלו באחד כאחת שניהם חייבין ומשלשין ביניהן ,היה אחד מתכוין ואחד שאינו מתכוין זה שאינו מתכוין פטור מן הבושת.
שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן יח

ובשנים שחבלו לכו"ע שניהם חייבין כמפורש ברמב"ם פ"א מחובל הי"ג ובש"ע חו"מ סוף סימן תכ"א וכן הוא בשנים שהזיקו
שחייבין עיין בב"ק דף י'.
שו"ע חו"מ סת"י סעיף לז

מח] יש מי שאומר הוא הדין לשנים שהזיקו ושניהם בני חיובא ,אלא שהאחד ברח או (ד) שאין לו במה לשלם ,משתלם מהאחר (ג)
{נז} עד שיעור מה שהיה הוא חייב על נזק זה אילו עשאו לבדו ,ד מט] ויש חולקין דכיון דחבירו מדינא בר תשלומין אלא שאין לו
מה לשלם ,למה יפרע זה בשבילו.
שו"ע חו"מ סתכ"א סי"ד

כא] שנים שחבלו באחד כאחד ,שניהם חייבים ,ומשלשים ביניהם .היה א' מתכוין והשני לא כיון ,השני פטור מבושת.
קצות החושן חושן משפט סימן שפח

 ...ומבואר דשנים שהזיקו ואינו ידוע על יד מי נגמר ההיזק משלמין בשוה ,וגו'
 .8שמות משפטים כא,לה:

ֹ֧ףָשׁוֹרֵ֛ -אישָׁאֶ ת-שֵׁ֥ וֹרָרעֶ֖הוָּוָמֶ֑תָ ָ
וְ ָֽכי-יגּ ָֽ
וָֹוגַ ֵ֥םָאֶ תַ -המֶּ֖תָ ֶיח ֱָֽצוּן׃ ָ
וּמ ְכ ָ֝רוָּאֶ תַ -השָּׁוֹרָהַ ַחי ְָו ָחצָ֣ וָּאֶ ת-כַּ ְס ָ֔פּ ְ
ֶ֨ ָ

רש"י שור איש  -שור של איש .ומכרו את השור החי  -בשָ וִ ין הכתוב מדבר (ב"ק לד,א) :שור שוה מאתים שהמית שור שוה מאתים,
בין שהנבילה שוה הרבה בין שהיא שוה מעט ,כשנוטל זה חצי החי וחצי המת וזה חצי החי וחצי המת ,נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק
שהזיקה המתה; וגו'
וּמ ְכ ָ֝רוָּ  -קדמא אזלא בתיבה אחת ,שויון בין השוורים ,ע"פ רש"י בשָ וִ ין הכתוב מדבר (ב"ק לד,א) לכתחילה השור המזיק היה שוה
ֶ֨ ָ
לשור הניזק ולכן  ... ,כשנוטל זה חצי החי וחצי המת וזה חצי החי וחצי המת ,נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק שהזיקה המתה;
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

וּמ ְכ ָ֝רוָּ  -קדמא אזלא בתיבה אחת ,בעושה תלוי המעשה כאן המעשה הוא תשלום הנזק ,ע"פ בבא קמא יח בשור תם שנגח משלם חצי נזק
ֶ֨ ָ
מגופו בלבד ולא מן העליה ,כלומר אם חצי הנזק גדול משווי השור או כל בעל חי אחר שהזיק באופן שאין זה דרכו להזיק כמו בפה ורגל,
משלם בעל השור רק עד שווי השור המזיק
 .9שמות תצוה כט,טו:

יהֶ֖םָעַ לֵ֥ -ראשָׁהָ ָ ָֽאיל׃ ָ
ןָוּבנָ ֵ֛יוָאֶ ת-יְ ד ֶ
ָ
חָו ֶָ֨ס ְמ ָ֝כוָּאַ ה ֹ֧ר
קּ ְ
לָהאֶ ָחֶ֖דָתּ ָ ֶ֑
וְ אֶ תָ -ה ַאֵ֥י ָ

תורה שלמה (סא) תוספתא מנחות פ"י יד – טו חמישה שהביאו זבח אחד כולם סומכין עליו ולא כולם כאחד סומכין עליו אלא כל
אחד ואחד סומך ומסתלק כו' איל המילואים אהרן ובניו כאחד.
טט  -רמב"ן (ויקרא א,ד) ע"פ בבלי מנחות צג,ב ידו ולא יד שלוחו  ...שאף על פי ששלוחו כמותו בשאר המקומות ,לא נדון כן
בסמיכה..אפשר ש(-שמות תצוה כט,טו) ְו ֶָ֨ס ְמ ָ֝כוָּ – קדמא ואזלא בתבה אחת ,תומך בהגדרה כי קדמא ואזלא בתיבה אחת או תיבות מוקפות
משמעו בעושה תלוי המעשה.
אפשר שדווקא באיל התבנית היא קדמא ואזלא בתיבה אחת כי כפירוש ראב"ע ל(-שמות תצוה כט,י) שבאיל האחד יסמכו אהרן ובניו יחדיו
באופן שוה ,ואילו במקרים אחרים שמוזכרת סמיכה אין חובת סמיכה יחדיו.
 .10שמות כי תשא ל,יב:

יהם ָ֒ ָ
אשָׁבּנָֽי-י ְשׂ ָרא ֘לָל ְפקד ֶ
ְ
שּׂאָאֶ תֵ֥ -ר
כָּ֣יָת ֵ֞ ָ
וָֹה'ָבּ ְפ ָ֣קדָא ָתֶ֑םָ ָ
ָ֣ישָׁכּפֶ רָנ ְַפשֵׁ֛ ֶ֖
ֹ֧
וְ ָנ ְֶ֨תנָ֝וָּא
ֵ֥הָב ֶהֵ֛םָנֶ ֶַ֛֖גֶףָבּ ְפ ֵ֥קדָא ָ ָֽתם׃ ָ
ָ
וְ לא-י ְהיֶ
ם ֒  -זרקא סגול
יה ָ
שּׂא – גרשיים אֶ תֵ֥ -ראשׁ  -מרכא ְבּנָֽי-י ְשׂ ָרא ֘לָל ְפקד ֶ
כָּ֣יָת ֵ֞ ָ
וְ ָנ ְֶ֨תנָ֝וּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,ענין של שויון וגם בעושים תלוי המעשה.

(א) נתינה שווה היינו מטבע של מחצית השקל קדש ולא שווה ערכו באופן זה או אחר ,כגון במטבעות אחרים (ירושלמי שקלים)

(ב) ר' יוסף בכור שור (טו) העשיר לא ירבה  -שאם ירבה העשיר או ימעיט העני ,לא ִיּוָדע על פי השקלים החשבון ,דלא ידע מי נתן
שנים ומי נתן שלשה (שוויון בנתינה למנין נכון); ועוד ,כדי שיהו שוים בכפרה (שוויון בנתינה לכפרה שווה).

(ג) יש המפרש כי נשאר שויון בין המנין בשנה הראשונה לצורך אדנים ובין המנין בשנה השניה לקרבנות צבור.
בעושה תלוי המעשה (א) בעה"ט ְו ֶ֨ ָנ ְתנָ֝וּ ,אם תקראנה למפרע יהיה גם כן ונתנו ,לומר לך מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו ,ולא יחסר
לו בשביל זה כלום,

ֵ֥הָב ֶהֵ֛םָנֶ ֶַ֛֖גֶףָבּ ְפ ֵ֥קדָא ָ ָֽתם אפשר שהכוונה שכאשר נראה שהפקידה ללא צורך יש למחות על כך כדי
ָ
(ב) בנותנים תלוי הדברָ ְולא-י ְהיֶ
שלא יקרה כדבר שקרה במפקד שערך דוד המלך והיה נגף בבני ישראל.
ראה זרקא סגול
 .11שמות כי תשא לג,יא:

ֵ֥רָאישָׁאֶ ל-רע ֶ֑הוָּ ָ
וְ ד ֶֶ֨בּרָה'ָאֶ ל-משֶׁ הָפָּ נ ָ֣יםָאֶ ל-פָּ נָ֔יםָכַּ א ֶשֵׁ֛רָיְ ַדבּ ֶ֖
רָלאָי ֶָ֖מישָׁמ ֵ֥תּוְֹךָהָ ָֽאהֶ ל׃ָפָָ
ֵ֥
שׁ ְר ָ֝תוָֹיְ הוֹשׁעַ ָבּן-נוּןָ ַנָ֔עַ
ָ֔הָוּמ ֶ֨ ָ
ְ
וְ שָׁ בָאֶ לָֽ ַ -ה ַמּח ֶנ
וּמ ֶ֨ ָשׁ ְר ָ֝תוָֹ  -קדמא ואזלא במלה אחת .שדעתו שפלה ,משווה עצמו למקום נמוך ,שפל רוח ,משפיל נפשו על התורה והעם ,כעין שווה
ְ

למשה רבנו הענו מכל אדם כן יהושע ללא חטא ,ענו מכל האדם .מאור ושמש במדבר קורח מציין כי יהושע נבחר להנהיג כי היה הענו
מכולם ולא בגלל חכמתו ,כי היו עוד חכמים.

בבלי תענית ז,א אמר רבי חנינא בר אידי :למה נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב הוי כל צמא לכו למים  -לומר לך :מה מים מניחין
מקום גבוה והולכין למקום נמוך ,אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה .ואמר רבי אושעיא... :לומר לך :מה שלשה
משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים ,אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה .כדאמרה ליה ברתיה דקיסר
לרבי יהושע בן חנניה :אי ,חכמה מפוארה בכלי מכוער!  -אמר לה :אביך רמי חמרא במני דפחרא - ..... .אמרי לה - .והא איכא שפירי
דגמירי! אי הוו סנו  -טפי הוו גמירי.
וּמ ֶ֨ ָשׁ ְר ָ֝תוֹ אבל בדברו על יְ הוֹשׁעַ ָבּן-נוּןָ ַנָ֔עַ ר מציין
שׁ ְר ָ֝תוֹ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,הזוהר לא מזכיר מלת ְ
וּמ ֶ֨ ָ
זוהר שמות קצג קצד ְ
שלא היה לו שום חטא ומת רק בעטיו של מעשה העגל שגרם לחזרת המוות .וגם משה לא חטא ונגזרה עליו מיתה רק בגלל מי מריבה.
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ואין חברים אלא תלמידי חכמים שנוהגין חברה ואהבה ואחוה זה עם זה ,והיה משה מוכיח את ישראל על כבוד אביהם שבשמים
ומזהירן על התורה ועל המצות ולכבד ולרומם את יהושע אחריו .משה הצדיק נהג ענוה בעצמו ולא היה צר עין .הסתכל בשבחו של
משה בענותנותו ובחסידותו :בתחלה כשאמר לו יהושע אלדד ומידד מתנבאים במחנה מיד א"ל משה מי יתן כל עם ה' נביאים ולא
היה לו צרת עין עליהם ,בסוף עשה ליהושע תלמידו כל כבוד שבעולם ,נתן לו הדרו ובית מדרשו ופארו ,כבודו והודו וגדלו ,כובעו
כתרו וקרן הודו בחייו ,עליו אמר שלמה ושפל רוח יתמוך כבוד.
 .12ויקרא מצורע יד,נא:

ה֒ ָ
ָהצּ ָ֣פּרָהַ ַח ָיּ ָ
תָואת֘ ַ
תּוֹלעַ ְ
ָ֣יָה ֹ֗ ַ
ָ֣ת׀ָשׁנ ַ
ְ
זָואֶ תָ ֶ֨ -האזָ֝בָוְ א
וְ לָ ַ ָ֣קחָאֶ תָֽ -עץָ ְ֠ -האֶ ֶר ְ
םָה ַחיּ ֶ֑ים ָ
הָוּב ַמֶּ֖י ַ
ַ
חוּט
רָה ְשּׁ ָ֔ ָ
ָהצּ ָ֣פּ ַ
םָבּ ַדם ַ
ָוְ טָ ַבָ֣לָא ֹ֗ ָת ְ
עָפּעָ ָֽמים׃ ָ
תָשׁ ַב ְ
ָוְ הזָּ ֵ֥הָאֶ לַ -ה ַבֶּ֖י ֵֶָ֥
אֶ תָֽ -עץָ ְ֠ -האֶ ֶרזָ -תלישא-גדולה ְואֶ תָ ֶ֨ -האזָ֝ב  -קדמא ואזלא במלה אחת

ולקח את-עץ-הארז  -מונח תלישא-גדולה
ואת-האזב  -קדמא ואזלא במלה אחת ,א' האזב עצמו שפל כמעט כמו המקום שהוא גדל עליו ,ב' מי שנתגאה כארז ישפיל עצמו כאזוב,
היינו ישתווה אליו.
טט – על בסיס במד' פנחס אותם ואת-פנחס (תלישא-גדולה קדמא ואזלא במלה אחת)  -רש''י פנחס שקול לאותם גם כאן עץ
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ארז ואזוב שקולים ולראיה ויקרא י''ד ד' רש''י ועץ ארז .לפי שהנגעים באין על גסות הרוח (שפת''ח לכן צריך ליקח עץ ארז
שהוא גבוה מכל האילנות) ושני תולעת ואזוב רש''י מה תקנתו ויתרפא ,ישפיל עצמו מגאותו כתועלת וכאזב
 .13ויקרא אח"מ יז,ה:

ָ֣יָהשָּׂ ֶדה ָ֒ ָ
יהם֘ ָא ֶשָׁ֣רָהָ֣םָז ְבחים֘ ָעַ לְ -פּנ ַ
לָאת-ז ְבח ֶ
יאוָּבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗א ֶ ָֽ
ְ
ָב
שׁרָי ָ֝
ְלמַ עַ ן ָ֩א ֶ֨ ֶ
חָא ֶהלָמוֹעֶ֖דָאֶ לַ -הכּהֶ֑ןָ ָ
ֶוהֱביאָ֣םָלַ ֹ֗ה'ָאֶ לֶ -פּ ֵַ֛ת ֵ֥
'ָאוֹתם׃ ָ
ָ ָֽ
מיםָלַ ֶ֖ה
יָשׁלָ ֵ֛
ח ְ
ֶ֨ב ָ֝חוָּז ְב ָֹ֧
וְ ָז ְ

מדרש רבה ויקרא המבואר :הבאור על ויקרא אח"מ יז ג-ד איש איש מבני ישראל אשר יקריב שור או שה מחוץ למחנה וגו'  ...בלי
לומר במפורש מתיחס לפסוק יז ה שדה  ,כהן ,ושחטו כי לא נאמרו מלים אלו אלא בפסוק יז ה.
לפי המ"ר ויקרא סדרת הפסוקים הזאת עוסקת במעבר מתקופה שלפני המשכן לתקופת המשכן ואסרה על בני ישראל לאכול בשר תאוה או
קרבנות בשחיטת חוץ והתירה רק בשר שלמים ,כדי להרחיק את ב"י מהקרבה ומחשבת הקרבה לע"ז (שעירים ,היינו שדים כדברים
שלמדו מהבלי מצרים)
וְ ָז ְֶ֨ב ָ֝חוָּ -קדמא ואזלא במלה אחת,
לשיטת רבי עקיבא ש-וי' אח"מ יז ג-ד עוסק במוקדשין ולא בחולין ובא הכתוב ְו ָז ְֶ֨ב ָ֝חוָּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,והשווה בעונש כרת

לחייב על המקטיר איברים בחוץ כשוחט בחוץ שאם שחט אחד והעלה חבירו שניהם חייבים( ,אע"פ שהקריב חבירו דבר פסול חייב)
לשיטת רבי ישמעאל ְו ָז ְֶ֨ב ָ֝חוָּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,אף על פי שהבעלים יושבים ומחשבים (במעשה הזבח הזה כל מחשבה רעה)
כל היום ,אין הכל הולך אלא לאחר השוחט (בבלי זבחים מו ב שבין מחשבה הפוסלת בקרבן ובין מחשבה המכשרת בו ,אין הקרבן
הולך אלא אחר מחשבת הפועל בו ולא אחר מחשבת בעליו ,ואהרן ובניו וי' אח"מ יז ב היו הכהנים במדבר ושחטו ועשו לשם ה'
במחשבה טהורה.
 בפועל תלוי המעשה ,לפי מדרש רבה ויקרא הבעלים יכול לחשב מחשבה רעה על הקרבן כל היום ולא יפסול אותו .כי הקרבתו בכשרות
תלוי אך ורק בכוונת הכהן המקריב ,תבנית קדמא ואזלא במלה אחת פועלת בתפקיד בעושה תלוי המעשה
אפשר גם להסביר שקדמא ואזלא במלה אחת עושה מחשבת הבעלים כמו עפרא דארעא ,מקום שטוח ומבוטל כמו שיש ערבה  -קדמא
ואזלא במלה אחת ,מקום שטוח שכל חלקיו שווים
אותו פסוק בדרך דרש ע"פ אור החיים
ויקרא אח"מ יז,ה:

חָא ֶהלָמוֹעֶ֖דָאֶ ל-הַ כּהֶ֑ןָ ָ
ָ֣יָהשָּׂ ֶדה ָ֒ ֶוהֱביאָ֣םָלַָ ֹ֗ה'ָאֶ לֶ -פּ ֵַ֛ת ֵ֥
יהם֘ ָא ֶשָׁ֣רָהָ֣םָז ְבחים֘ ָעַ לְ -פּנ ַ
ח ֶ
לָאת-ז ְב ָ
יאוָּבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗א ֶ ָֽ
ְ
ָב
שׁרָי ָ֝
ְלמַ עַ ן ָ֩א ֶ֨ ֶ
'ָאוֹתם׃ ָ
ָ ָֽ
מיםָלַָ ֶ֖ה
ֹ֧יָשׁלָ ֵ֛
ֶ֨ב ָ֝חוָּז ְבח ְ
וְ ָז ְ
אוֹתם  -סלוק
ָ ָֽ
ֹ֧יָשׁלָ ֵ֛מיםָלַָ ֶ֖ה'ָ -דרגא תביר טפחא
ֶ֨ב ָ֝חוָָּ-קדמא ואזלא במלה אחת ז ְבח ְ
וְ ָז ְ

טט  -א' משלמים לומדים לכל הקרבנות ,זה שוויון
טט  -ב' אור החיים
אור החיים  -זבחי שלמים לה'  -הצ"ל וזבחו אותם שלמים וגו'  ...ואמר כי זבחי שלמים הם קרבנות המשתתפים בשולחן אחד יחד
בנים ואביהם וגו'
טט  -במקום אחר פרש"י שלמים שמטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים.
טט  -בבלי יומא  ...מלמד שכהנים הם שליחי ה' ולא שליחי ישראל ,לכן מה שהכהנים אוכלים חטאת אינו מייצג אכילת ישראל.
ואילו בשלמים  ...וזבחו  -קדמא ואזלא במלה אחת יש כאילו שוויון ,בין הקב"ה וישראל בניו ,כביכול לה'  -טפחא ללא מרכא לפניו
היינו ללא הגבלה מגלה כי קוב"ה אחרי צמצומים עד אין ספור ,דרגא תביר אחר דרגא תביר משתתף עם ישראל בניו בשולחן אחד של
זבחי שלמים
השוואה בין ויקרא אח"מ יז,ה ובין ויקרא קדשים יט,ה
ויקרא אח"מ יז,ה וזבחו  -קדמא ואזלא במלה אחת זבחי שלמים לה'  -דרגא תביר טפחא אותם  -סלוק
חָשׁלָ ֶ֖מיםָלַָ ֶ֑ה'ָל ְרצנְ ֶכֶ֖םָתּזְ ָבּ ָֽחהוּ׃ ָ
כיָתזְ ְבּ ֵ֛חוָּ ֶז ֵַ֥ב ְ
ויקרא קדשים יט,ה ְו ָֹ֧
וכי תזבחו  -דרגא תביר זבח שלמים מרכא טפחא לה'  -אתנח לרצנכם תזבחהו  -טפחא סלוק
בעל הטורים .תזבחהו  -חסר וי"ו שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד.
תזבחהו  -טפחא סלוק ,ע"פ בה"ט אע"פ שקריאתו בלשון רבים ,דורש מכתיבתו לשון יחיד ,שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד .לכן גם
וזבחו אע"פ שנאמר בלשון רבים ,מכוין שיחיד ישחוט לעצמו זבח שלמים.
ע"פ אור החיים כל יחיד מזמין את אביו שבשמים שישתתף בסעודת שלמים שלו ,והקב"ה אכן משתתף בשוויון בסעודת השלמים של כל
יחיד.
 .14ויקרא אמר כב,ג:

'ָוט ְמאָ תֶ֖ וָֹעָ ָל ֶ֑יוָ ָ
ישׁוָּבנָֽי-י ְשׂ ָראלָלַ ָ֔ה ְ
ְ
שׁרָי ְַקדּ
יכםָכָּ ל-אָ֣ישׁ׀ָאשֶׁ ר-י ְק ַרָ֣בָמכָּ ל-ז ְַרע ֹ֗ ֶכםָאֶ לַ -הקֳּ ָדשׁיםָא ֶ֨ ֶ
םָלד ֶ֨רת ָ֝ ֶ
ֱמרָאל ֹ֗ ֶה ְ
א ָ֣
ֵ֥יָה'׃ ָ
הואָמ ְלּפָ נַ ֶ֖יָאנ ָֽ
שָׁה ֵ֛
ַ
הָהנֶּ ֹ֧פֶ
ַ
ָוְ נ ְכ ְר ֵ֞ ָת
(וי' אמר כב,ג) א ֱָ֣מרָאל ֹ֗ ֶ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.
יכםָ -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 ָ֝ ֶ
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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 אשֶׁ ר-י ְק ַרָ֣בָאמר 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.
ראה פסק

 .15ויקרא אמר כג,יז:

כּוּריםָלַ ָֽה'׃ ָ
ָהָחמֶ֖ץָתּאָ ֶפֶ֑ינָהָבּ ֶ֖
ָ
יםָסלֶ תָתּ ְה ָ֔ ֶיינ
ָ֣
םָשׁנ ָ֣יָעֶ ְשׂר ָ֔נ
הָשׁ ַַ֚תּי ְָ
נוּפ ְ
םָתּ ֹ֗ ָ
ָ֣יאּוּ׀ָל ֶָ֣ח ְ
ֶ
םָתּב
יכ ָ
מּוֹשׁ ֶ֨בת ָ֝ ֶ
מ ְ
יכם  -קדמא ואזלא במלה אחת
מּוֹשׁ ֶ֨בת ָ֝ ֶ
מ ְ

בבלי זבחים נז,ב  -שוויון בין כל מנחות תודה הבאים חמץ להיות עשרון סולת לכל לחם
לחמי חמץ של חג השבועות הם כעין בנין אב (פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים) לכל לחמי תודה הבאים חמץ שיהיו של עשרון סולת.
להשוות עשרה לחמי תודה חמץ הבאים מעשרה עשרונות סולת לשלושים מצות של תודה שגם באים ממעשרה עשרונות סולת.
הרב דוד מרדכי גולדנברג הי"ו שוויון בין שני הלחם ובין התודה .בשניהם בלבד קדש הקרבן קדש הלחם.
חמץ מרמז על גאוה .לכן בכל הקרבנות אין מנחת חמץ .יוצא מן הכלל שתי הלחם של עצרת ,כי ע"י כח תורה שנתנה בעצרת וע"י הכנה
הקודמת לה של ספירת העומר אפשר לראות בכל דבר חמרי את הא-לקות שבו וזה הסבר האדמה"ז שהנפת העומר נותנת הכח לתקן נפש
הבהמית שע"י זה ניתן הכח להניף לחמי חמץ בשבועות עדות שהחומר יכול להתעלות מעל להשתלשלות הוחנית .מכח זה נובע כח כל יחיד
להביא קרבן תודה של חמץ שע"י חטאיו מגיע למצוקה וקורא אל השם בתשובתו וה' מצילו ,ומודה לה' והבאת לחמי חמץ הוא עדות על
התיקון ,שחובותיו מתהפכים לזכויות ,במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים.

ראה קו"א כלל [בבלי מנחות עח,א] אמר רב יצחק בר אבדימי[ ... :רא"ם] (וי' אמר כג,יז)  ...פירושָ :תּבָ֣יאּוּ׀ דכתיב גבי שתי הלחם
יכם ,מה תלמוד לומר
מֹּושׁ ֶ֨בת ַ֜ ֶ
יתירא הוא ,דהא לעיל מיניה כתיב (כג טז) "והקרבתם מנחה חדשה" וסגי למכתב (וי' אמר כג,יז) מ ְ
"תביאו" ,ללמד שכל הבאות שאתה מביא ,כגון זה  -חמץ עם הזבח ,יהיו כזה ,עשרון לחלה.

יכם – קדמא ואזלא במלה אחת (א) בתפקיד שוויון בין כל המקומות (ב) שוויון בין
מֹּושׁ ֶ֨בת ַ֜ ֶ
אפשר שתבנית הטעמים (וי' אמר כג,יז) מ ְ
כל לחמי חמץ (ג) כלל לשוויון בין כל לחמי חמץ.

 .16במדבר נשא ד,כה  -כו:

לָמוֹעד׃ָָ ָ
ָֽ
חָאהֶ
ֵ֥
ְךָפֶּ֖תַ
הָו ֶֶ֨אתָ -מ ַָ֔ס ֶ
תּ ַחשָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יוָמ ְל ָמ ְֶ֑עלָ ְ
ֵ֛הָה ַ ֵ֥
לָמוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּוּמ ְכס ַ
ָ֔
תָהמּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ תָ֣ -א ֶה
ֶ֨שׂ ָ֝אוָּאֶ ת-יְ ריע ַ
[כה]ָָו ָנ ְ
ְ
ָ
יהםָוְ ֶ ָֽאת-
יתר ָ֔ ֶ
ָמ ְ
יבָואת ָֽ
ָס ָ֔ב ְ
ןָועַ לַ -המּזְ בּ ַח ָ
שׁרָעַ לַ -המּ ְשׁ ָכּ ְ
ח׀ָשָׁ֣עַ רָ ֶה ָח ֹ֗צרָא ֶ֨ ֶ
ַ
ְָ֣ך׀ָפּ ַָ֣ת
רָואֶ תָ -מ ַס ֶ
יָה ָח ָ֝צ ְ
ָ֩ק ְל ֶ֨ע ֶ
[כו]ָָואת ַ
ְ
ֶ֖םָועָ ָ ָֽבדוּ׃ ָ
ֶ֑םָו ֶ֨אתָכָּ ל-א ֶשֹׁ֧רָיעָ ֶשֵׂ֛הָלָ ֶה ְ
כָּ לְ -כּלֶ֖יָעב ָד ָת ְ
וְ ָנ ְֶ֨שׂ ָ֝אוּ -קדמא ואזלא במלה אחת ,ע"פ בבלי שבת כז-כח מקיש (משוה מכסה) עליון (של עורות אילים מאדמים ואולי עמו או בנוסף עורות

תחשים) לתחתון (עשתי עשרה יריעות עזים לאוהל על המשכן) ,מה תחתון קרוי אהל  -אף עליון קרוי אהל .הם משווים לענין קבלת
טומאה.
לָמוֹעד – כיצד היו הלוים משמרין במשכן
ָ֔
תָהמּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ תָ֣ -א ֶה
ֶ֨שׂ ָ֝אוָּאֶ ת-יְ ריע ַ
 .ע"פ תורה שלמה – ברייתא דמלאכת המשכן פ"ג ְו ָנ ְ

וכו' .בני גרשון היו משמרין במערב שנאמר (במדבר ג ,כג) משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה .והם היו ממונים על כל כלי
לָמוֹעד וגו'.חוצה להם שלשה שבטים אפרים ומנשה ובנימין.
ָ֔
תָהמּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ תָ֣ -א ֶה
ֶ֨שׂ ָ֝אוָּאֶ ת-יְ ריע ַ
המשכן שנאמר ְו ָנ ְ


תָהמּ ְשׁכָּ ןָ באותה דרגת קדושה כמו ְו ֶ֨אתָכָּ ל-א ֶשֹׁ֧רָיעָ ֶשֵׂ֛הָלָ ֶהֶ֖םָ
ֶ֨שׂ ָ֝אוָּאֶ ת-יְ ריע ַ
טט – אפשר שהשויון מעיד כי ְו ָנ ְ
ְועָ ָ ָֽבדוּ׃.

טט – אפשר שהשויון הוא גם בין בני גרשוני לבני קהת הבכור כי בשניהם נאמר על-פי אהרן ובניו (תורה שלמה במדב"ר פ"ו ג) ולא
נאמר כך בבני מררי.
 .17במדבר שלח-לך יג,לא:

ֵ֥קָהוּאָמ ֶ ָֽמּנּוּ׃ ָ
ֶ֑םָכּיָ -ח ָז ֶ֖
אָנוּכֶ֖לָלַ עלָ֣ וֹתָאֶ לָ -ה ָע ָֽ
ַ
וָּל
ָא ְמ ָ֔ר ֵ֥
וְ ֶ֨ ָהאנ ָָ֝שׁיםָאשֶׁ ר-עָ לוָּעמּוֹ ָ ָֽ
וְ ֶ֨ ָהאנ ָָ֝שׁיםָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,עשרה המרגלים בדעה ובאמירה שוה
וְ ֶ֨ ָהאנ ָָ֝שׁיםָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,בעושה תלוי המעשה ,הם הגורם המרכזי להכשלת העם בבכיה לחינם ועונשה בכיה לדורות

 .18במדבר קרח טז,לג:

ֶ֖יםָשׁ ֶ֑אלָ הָ ָ
ְ
ֵ֛םָחיּ
ָ֣םָוכָ ל-א ֶשֵׁ֥רָלָ ֶה ַ
ו ֶַ֨יּ ְר ָ֝דוָּה ְ
וְֹךָהקָּ ָ ָֽהל׃ ָ
ַ
אב ֶ֖דוָּמ ֵ֥תּ
ָה ָָ֔א ֶרץָוַיּ ְ
יהם ָ
ָו ְַתּ ַכסָעל ֶ
ו ֶַ֨יּ ְר ָ֝דוָּ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון באבדן ,מדה כנגד מדה ,ב(-יז,ה) פירש לקו"ש חי"ח אדמו"ר ממ"ש ע'  , 204הם דרשו שוויון,

אחדות שכל העם יהיו שוים וזה גורם לפלוג ופרוד ונגד כונת השלמות של הקב"ה בבריאה ,גורם לבלבול סדרי בראשית .ולכן נענשו
באופן שווה הארץ נפתחה בשוה ,ונסגרה בשווה לסלקם מלבלבל סדרי בראשית.
ו ֶַ֨יּ ְר ָ֝דוָּ קדמא אזלא בתיבה אחת – בעושה תלוי הדבר ,הם ענו למשה "לא נעלה" לכן גזרו על עצמן ירידה .אם היו חוזרים בתשובה
ונכנעים לפני משה רבנו לא היו יורדים שאולה.
ראה קדמא ואזלא (מוקדם ומאוחר ככלל ופרט)
ראה מרכא תביר טפחא
 .19במדבר בלק כב,ז:

יםָבּי ָָדֶ֑ם ָ
ְ
ָ֔ןָוּקסָ ֶ֖מ
בָ ְוז ְקנ ָ֣יָמ ְד ָי ְ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּז ְקניָמוֹאָ ָ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

לק׃ ָ
יָב ָ ָֽ
ר ָ
ָ ַויָּבאוָּאֶ ל-בּ ְל ָ֔ ָעםָוַיְ ַד ְבּ ֵ֥רוָּא ָלֶ֖יוָדּ ְב ֵ֥

וילכו  -קדמא ואזלא במלה אחת זקני מואב וזקני מדין  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן.
וילכו  -קדמא ואזלא במלה אחת ,השתוו ביניהם ,השלימו ביניהם
רש"י כב ד ויאמר מואב אל-זקני מדין  ... -אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם וגו'
דעת זקנים מבעלי התוספות וילכו זקני מואב .בפרק חלק ,בבלי סנהדרין תנא מואב ומדין לא היה שלום ביניהם לעולם ,משל לשני

כלבים שהיו בעדר והיו שונאין זה לזה ובא הזאב על אחד מהם אמר אם אין אני עוזרו למחר יבא עלי ,הלכו להם שניהם והרגו הזאב.

אמר רב משרשיא היינו דאמרי אינשי שונרא וכרכושתא (פי' חתול וחולדה) עבדו הלולא מתרבא דביש גדא( .עשו סעודה מחלב של גדי
שאיתרעה מזלו ,היינו השלימו ביניהם במצאם טרף שלא עמד בפניהם)
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת זקני מואב וזקני מדין  -מהפך פשטא מונח זקף-קטן .זקני מואב לא היו חכמים כמו זקני מדין ,כי ע''פ
רש''י זקני מדין אמרו אם ידחנו (בלעם משמע כי) אין בו תועלת .לפיכך כאשר אמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה ,הניחוהו והלכו
להם וישבו שרי מואב עם בלעם .בשעה שהלכו אל בלעם ,זקני מדין השתוו לזקני מואב .אבל זקני מדין החכמים הכינו מבחן לבלעם
וכאשר ראו שדחם כפי מבחנם ידעו שאין בו תועלת.אבל זקני מואב שלא היו חכמים כמו זקני מדין לא הבחינו בכך.
 .20במדבר פינחס כז,יא:

ָלאָ ביָו ֒ ָ
וְ אם-אָ֣יןָאַ חים֘ ְ
וָֹוי ַָרָ֣שָׁא ָתֶ֑הּ ָ
וָֹה ָקּ ֵ֥רבָא ָלֵ֛יוָממּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּ ְ
א ֵ֞ר ַ
ָוּנְ ַת ֶתָּ֣םָאֶ ת-נַחלָ ֹ֗תוָֹל ְשׁ ָ
שׁה׃ָפ ָ
ֵ֥הָה'ָאֶ ת-מ ֶ ָֽ
ֶ֖
ָלח ַ ָ֣קּתָמ ְשׁ ָ֔ ָפּטָכַּ א ֶשֵׁ֛רָצוָּ
ָ וְ ֶ֨ ָהיְ ָ֝ ָתהָל ְבניָי ְשׂ ָראל ְ
ָלח ַ ָ֣קּתָמ ְשׁ ָ֔ ָפּטָנתנה תורה דעת לחכמים לדרוש ולומר כל הקרוב בשאר בשר הוא הקרוב בנחלה.
ספרי (כג) ְו ֶ֨ ָהיְ ָ֝ ָתהָל ְבניָי ְשׂ ָראל ְ

התורה והמצוה (מלבי"ם) כג והיתה לבני ישראל לחקת משפט ,חק הוא הדבר שאין לו טעם ורק המחוקק לבדו יודע טעמו של דבר,
אבל משפט הוא דבר שהכל יודעים טעמו ומפני שכפי תורת נחלה הכתובה נדמית שהיא חוקה בלי טעם כי למה ירשו האחים ולא
האב ,בארה התורה שהוא משפט ,כי נתנה רשות לחכמים וגם דעת ובינה לדעת טעם הדברים ,ועי"כ חקרו לפי ההלכה והעלו שכל
הקרוב בשאר בשר הוא הקרוב בנחלה ועי"כ יצאה להם ההלכה שהאב קודם להאחים כי הוא קרוב יותר וכנ"ל סימן כ"א.

וְ ֶ֨ ָהיְ ָ֝ ָתהָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,כביכול השוה החכמים למחוקק הוא הקב"ה ,לדעת טעם הדברים ולקבוע תקנות על דפוס דברי תורה,
כאן לענין טעם בחוקת הנחלות.
כעין כלל ופרט או בנין אב
 ניתנה רשות לחכמים להבין במקרא ע"פ בינה לעתים ולייסד תקנות על דפוס התורה שכך הם מכוונים לדעת עליונה .ענין זה מופיע
למשל בעגלות הנשיאים ,בענין הנחלות המנחיל נוחל ,עינויי יהכ"פ ושיעוריהם ,מלאכות חול המועד ושיעוריהן.
אם יש כאן כתובים אחדים הבאים כאחד וכל אחד מלמד לעצמו ואז נראה לסווג את ְו ֶ֨ ָהיְ ָ֝ ָתה -קדמא ואזלא במלה אחת ככלל ופרט.
ראה זרקא סגול ,גרשיים מרכא תביר טפחא ,מרכא תביר טפחא
 .21במדבר פינחס כח,כו:

יכ ֶ֑םָ ָ
'ָבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַ ָ֔ה ְ
יםָבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
ְ
אָתע ָֽשׂוּ׃ ָ
הָל ַ
ֵ֥
ד
ָֽמ ְק ָראֶ֨ -ק ֶדשָׁי ְהיֶ ָ֣הָלָ ָ֔ ֶכםָכָּ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ תָעב ָ ֶ֖
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַָ ָ֔ה'ָלמה נאמר? לפי שהוא אומר עד ממחרת השבת השביעית
יםָבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
ספרי מט (במ' פי' כח,כו) ְ
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַָ ָ֔ה' .ועדיין
יםָבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
תספרו חמשים יום יכול מנה חמשים והקרב מנחה בחמשים ואחד? ת"ל ְ

אני אומר עשה יו"ט בחמשים ואחד והקרב מנחה בחמשים [ואחד] ת"ל בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם הא אין עליך לומר
כלשון אחרון אלא כלשון ראשון מנה חמשים והקרב מנחה בחמשים:
יכ ֶ֑םָהאריך בלשונו מפני שבמ"ש בפ' אמור
'ָבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַָ ָ֔ה ְ
יםָבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
התורה והמצוה .מט (כו) ְ
וספרתם וכו' שבע שבתות וכו' עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה יש לטעות שיספרו חמשים
וּביָ֣וֹםָ
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָהיא ביום נ"א וכן אף שאמר ְ
וביום שאחר החמשים יקריבו מנחה חדשה וא"כ מ"ש כאן ְבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
יב ָ֝ ֶכם ,נאמר שגם יום הבכורים שהוא היו"ט יהא ביום נ"א,
יםָבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
הַ בּ ֹ֗
ונפרש מה שכתב בפ' אמור והקרבתם מנחה חדשה וכו' וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש הכל ביום נ"א וכבר הבאתי שם בהת"ה
(סי' קסד) שהמפרשי' נלחצו מאר במ"ש תספרו חמשים יום ,ואם נפרש בפ' אמור והקרבתם היינו ביום חמשים ואחד יבואר הכתוב
יכ ֶ֑םָר"ל כשיתמלאו השבעה שבועות שהוא ביום החמשים,
יכ ֶ֑םָמקרא קדש שהיו"ט יהיה ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
כפשוטו ע"כ הוסיף פה ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
וידעינן שהקרבת המנחה ויו"ט שהוא יום הבכורים הכל הוא ביום החמשים ומ"ש תספרו חמשים יום הוא כפי קבלת חז"ל שבארנו
שם בארך:
יב ָ֝ ֶכם – קדמא ואזלא במלה אחת ,השוה ששלושה הענינים יום הבכורים ,הקרבת מנחה חדשה ויו"ט (מקרא קדש וגו') יהיו ביום
ְבּהַ ְק ֶ֨ר ְ
יכ ֶ֑םָבתבנית מפסקת
אחד .ההשואה נעשית בתבנית טעמים עליונים קדמא ואזלא במלה אחת .הגלוי איזהו היום הזה בא במלת ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
יכ ֶ֑םָר"ל כשיתמלאו
יכ ֶ֑םָ ָֽמ ְק ָראֶ֨ -ק ֶדשָׁשהיו"ט יהיה ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
דבור בטעמים תחתונים כפירוש התורה והמצוה (מלבי"ם) ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ

השבעה שבועות שהוא ביום החמשים ,וידעינן שהקרבת המנחה ויו"ט שהוא יום הבכורים הכל הוא ביום החמשים.
יכ ֶ֑ם – טפחא ,תפקיד התפשטות השפעה של ענין יום אחד ,יום החמישים ,לשלושה עניני הפסוק.
ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
יכ ֶ֑ם – אתנח ,מגביל ליום אחד ,יום החמישים
ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ

יכ ֶ֑םָ ָ
'ָבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַ ָ֔ה ְ
יםָבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ְ
כּוּר
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
במדבר פינחס כח,כוְ :
אָתע ָֽשׂוּ׃ ָ
הָל ַ
ֵ֥
ד
ָֽמ ְק ָראֶ֨ -ק ֶדשָׁי ְהיֶ ָ֣הָלָ ָ֔ ֶכםָכָּ לְ -מ ֶלֵ֥אכֶ תָעב ָ ֶ֖

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמח
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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הָח ָדשָׁ הָלַָ ָ֔ה' שתהא חדשה לכל המנחות שלא תקדמנה מנחה אחרת מיכן אמרו אין מביאין מנחות וביכורים
(במ' פי' כח,כו) מנְ ָח ָ
ומנחת בהמה קודם לעומר ואם הביא פסול ,קודם לשתי הלחם לא יביא ואם הביא כשר מה הפרש בין עומר לשתי הלחם? הקודם
לעומר אסור לגבוה ואסור להדיוט לפיכך אם קרבו לא יעלו .הקודם לשתי הלחם אסור לגבוה ומותר להדיוט לפיכך אם קרבו יעלו.
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַָ ָ֔ה' כבר באר בספרא ויקרא סי' קל"ז אמור סי' קס"ח) שקראה מנחה
התורה והמצוה(.נ) (במ' פי' כח,כו) ְבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
חדשה שלא תהיה מנחה קודם לה (דאל"פ (דאין לפרש) מתבואה חדשה דהיל"ל מנחת חדש) וכפל שם זה פה ובפ' אמור ,ללמד שאין
להביא אף מנחת קנאות קודם לשתי הלחם אף שמנחת קנאות היא מן השעורים והצבור הביאו עומר מן השעורים קודם לשתי הלחם
וגו' (ראה גם מנחות ס"ב ב)
יכ ֶ֑ם – תבנית כעין פרט וכלל ופרט( ,פרט מתחיל ,כלל מרחיב לכל ,פרט
'ָבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
יב ָ֝ ֶכםָמנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַָ ָ֔ה ְ
כּוּריםָ ְבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
ְ
אחרון מגביל הכלל לכעין הפרט הראשון אבל עם תוספת)
כּוּרים – מונח רביע ,פרט קדמאה ,ופירוטו מתברר בפרט בתראה
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
וּבי
ְ
יב ָ֝ ֶכם – סדר של מוקדם ומאוחר כנאמר ב -ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמח אין מביאין מנחות וביכורים ומנחת בהמה
ְבּהַ ְק ֶ֨ר ְ

קודם לעומר

יכ ֶ֑ם – פרט בתראה  ,כ-ספרי מנחה חדשה לה' שתהא חדשה לכל המנחות שלא תקדמנה מנחה אחרת ,
'ָבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ
מנְ ָחהָח ָדשָׁ הָלַָ ָ֔ה ְ
כּוּריםָ מהפרט קדמאה הוא בראש ובראשונה מנחה חדשה לכל המנחות .לפשט הכתוב זה שתי הלחם ואין להביא שום מנחה
הַ בּ ֹ֗
מהתבואות החדשות (של שנה זו) לפניהם ,והפרט בתראה האחיב ואמר שאם הביא מנחות מן החדש בין פסח לעצרת כשר בדיעבד.
יכ ֶ֑ם – טפחא אתנח במלה אחת
ְבּשָׁ ב ֶ֖עת ֶ

כּוּרים – חג השבועות נקרא
ָ֣וֹםָהבּ ֹ֗
ַ
דבר מלכות פינחס התשע"ה ע' רט ,ליקוטי שיחות לב ע'  137האדמו"ר ממ"ש (במ' פי' כח,כו) וּבְָי
קציר חטים ,על שם שתי הלחם (רש"י) .שתי הלחם רומזים לתורה שבכתב ושבעל-פה .והנה בלמוד התורה שבכתב מורגש יותר
הבטול לנותן התורה ,שהרי הקורא בה ולא ידע מאי קאמר קים מצות תלמוד תורה ,בנגוד לתורה שבעל-פה ,שאינו נחשב (קריאה בלבד
ל )-למוד כלל .והקרבת שתי הלחם מורה על כך שהבטול (לנותן התורה) של תורה שבכתב צריך לחדור להבנה של תורה שבעל-פה.
יב ָ֝ ֶכם – קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון בהתבטלות לנותן התורה בלימוד של התורה שבכתב ובלימוד
בדרך פנימיות התורה ְבּ ַה ְק ֶ֨ר ְ
של התורה שבעל-פה.

 .22במדבר מטות לא,ו:

ֵ֛הָאֵ֥לֶ ףָלַ ַמּ ֶטֶּ֖הָלַ צָּ ָבֶ֑א ָ
תםָמ ֶשׁ ֶ
לחָא ָ ֵ֥
וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַ
ֶ֖הָבּי ָָֽדוֹ׃ ָ
רוּע ְ
וֹתָה ְתּ ָ
ַ
ֵ֥יָה ֵ֛קּ ֶדשָׁוַחצ ְצ ֵ֥ר
אָוּכל ַ
ְ
רָהכּהןָלַ צָּ ָָ֔ב
ַ
סָבּן -אֶ ְלעָ ָז
םָואֶ תֶ֨ -פּינְ ָ֝ ָח ֶ
ָ ְ֠א ָת ְ
םָואֶ תֶ֨ -פּינְ ָ֝ ָחס ,אותם  -אלו
ֶ֑אָָא ָת ְ
ֵ֛הָאלֶ ףָלַ ַמּ ֶטֶּ֖הָלַ צָּ ָב ְ֠
תםָמ ֶשׁ ֵֶָ֥
לחָא ָ ֵ֥
בבלי סוטה מג ,א וכן הוא אומר( :במדבר פינחס לא ו) וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַ

סנהדרין ,פינחס  -זה משוח מלחמה ,וכלי הקודש  -זה ארון ולוחות שבו ,וחצוצרות התרועה  -אלו השופרות.

ְ֠אתָ םָ -תלישא-גדולה ,אלו סנהדרין ,קבוצה מובחרת

םָואֶ תֶ֨ -פּינְ ָ֝ ָחס – להודיע כי שקול כנגד
וְ אֶ תֶ֨ -פּינְ ָ֝ ָחסָ -קדמא ואזלא במלה אחת מתוך מלים מוקפות ,משוח מלחמה ,רש"י בחומש ְ֠א ָת ְ
כולם

א' כעין שויון ,מהמשך הגמרא מתברר כי בזוהו אמרו ראו בן-פוטיאל זה ,שאבי אמו ,היינו סבו יתרו פיטם עגלים לעבודה זרה שהרג
נשיא בישראל ,עכשיו מודיע הכתוב שחזרו בהם והשלימו עמו והוא נחשב שוה עמם.
ב' בעושה תלוי המעשה ,שפינחס החל בנקמה ממדין ובו תלוי ההמשך

ְ֠אתָ םָ– תלישא-גדולה ,קבוצת הנבחרים והם פרט קדמאה העובר דרך הכלל ְואֶ תֶ֨ -פּינְ ָ֝ ָחס קדמא ואזלא ,לענין הפרט בתראה לַ צָּ ָָ֔באָוגו'
ראה מרכא תביר מרכא טפחא ,ראה מהפך פשטא זקף-קטן ,ראה תלישא-גדולה
 .23במדבר מטות לא,יג:

אתֶ֑םָ ָ
דהָל ְק ָר ָ
ֵ֥יָהע ָ ֶ֖
ֵ֛ןָוכָ ל-נְ שׂיא ָ
ֹ֧רָהכּה ְ
ַ
הָואֶ ְלעָ ָז
שׁ ְ
ו ֶַ֨יּ ְצ ָ֝אוָּמ ֶ֨ ֶ
וּץָל ַמּחנֶ ָֽה׃ ָ
ַ ָֽ
ָאֶ ל-מ ֶ֖ח
ו ֶַ֨יּ ְצ ָ֝אוָּ -קדמא ואזלא במלה אחת....,

א' תורה שלמה סב להודיע ענותנותו ושבחו של משה שהיו כולם תלמידי תלמידיו ואפילו הכי הלך לקראתם( ,במדבר רבה פכ"ב-ד),
כעין שוויון ביניהם
ב' תורה שלמה סב מלמד שמכבדים לעושה מצוה (מדרש)
ג' ע"פ פרש"י עה"ת יצא למנוע ביזת ישראל מהשלל כי צריך הפרשה והכשרה .כי חלק מהשלל הוא חרם לה' שהפרשתו תלויה במשה
ואלעזר הכהן ובנשיאים ,וחלקה שנשאר בידי העם צריך הכשרה.
א' מבטא שוויון ב' וג' מבטאים בעושה תלוי המעשה
ראה דרגא תביר [מרכא] טפחא
 .24במדבר מטות לב,לט:

ֶ֖וֹרשָׁאֶ תָ -האֱמ ֵ֥ריָאשֶׁ רָֽ ָ -בּהּ׃ ָ
ירָבּןְ -מנ ֶַשֵּׁ֛הָגּ ְל ָע ֶָ֖דהָוַ ָֽ ַ֛יּ ְל ְכּדֶ֑הָ ָ ַויּ ֶ
ֶ
ֶ֨יָמ ֹ֧כ
וָּבּנ ָ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ְ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּ -קדמא ואזלא במלה אחת,

אופן אחד :בני-מכיר בן-מנשה תורה שלמה נ בפרשת פינחס בשם .במדבר רבה פי"ד-ז  ...ג' דורות שהיו בתי אבות שנקראו על שם יוסף,
כי מנשה ע"ש יעקב נקרא .מבאר תורה שלמה כי כשם שהיו כל בני השבטים בבחינת אבות ,כך יהיו (כל בני בניו שיולדו בחיי יוסף בתי
אבות כאלו הם בניו ).וסה"כ  12משפחות  4מאפרים ו 8-ממנשה נקבעו ע"י יעקב בברכת יעקב אבינו ליוסף וכך הושוו למשפחות בני
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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יעקב שנולדו בארץ-כנען .אפשר ש -וילכו  -קדמא ואזלא במלה אחת ,מבטא שוויון זה.
אופן שני :שוויון הבא מבעושה תלוי המעשה .לכאורה לא נצטוו על כיבוש זה אבל:
א' משה נתן להם את השטח שכבשו,
ב' בשטח שנכבש נקבעה עיר מקלט גולן בבשן ,בצווי התורה וכתב ה-רמב"ם הלכות רוצח פ"ח "אין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ-ישראל"
ופעילות ערי מקלט בעבר הירדן המערבי תלויה בפעילות ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי "שש ערי מקלט תהינה" משנה בבלי מכות דף
ט "עד שיהיו ששתן קולטות כאחת" ללמד שהכל מקשה אחת .מכאן לומדים שזה אמור היה להיות חלק מארץ-ישראל ואם לא היו ראובן
פרשי בבלי קידושין ס"א "וייטלו כאן וכאן על
וגד דורשים בה חלקם לעצמם היה גם עבר הירדן המזרחי מתחלק בגורל בין  12השבטים" ,
פי הגורל".
מכאן שב-וילכו בני-מכיר מרומז שבהם תלוי מעשה הכבוש וכבושם שווה ככיבוש כל ישראל למלחמת מצוה כי הורישו האמורי משבעת
עממי כנען ,שישב באיזור הנכבש ובכך זכה אזור זה לקדושת הארץ כאילו נכבש ע"י כולם ולא בכיבוש יחיד.
אופן שלישי :שוויון כחצי שבט אף שלא במשפחות ואוכלוסין
ה-רמב''ן במד' מטות לב לג

יוֹסף .....והענין ,כי בני מנשה היו שמונה בתי אבות  ...ומשפחת המכירי ומשפחת הגלעדי ירשו בארץ
ָ֣הָבןֹ֗ -
ט׀ָמנ ֶַשּׁ ֶ
ְ
וְ לַ חצָ֣י׀ָשׁ ֶָ֣ב
הזאת  ,...ושש המשפחות עברו את הירדן ... ,והנה עשו מן השבט כולו חלקים ,ומצאו כי עשירית השבט בלבד נחלו בארץ הבשן
ועשר הידות נשארו ,ונתנו לו מחלק שבט שלם עשרה חבלים והאחד נשאר .... .ולא הזכיר כן בשאר השבטים .כך נראה לי פירוש
הכתוב הזה על דרך הפשט:

יוֹסף והם שתי משפחות משמונה משפחות שבט
ט׀ָמנ ֶַשָּׁ֣הָבֶ ןֹ֗ -
ְ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּ -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון ,הכתוב קורא ְולַ חצָ֣י׀ָשׁ ֶָ֣ב
מנשה ועשירית במספר האוכלוסין מכל השבט.

ויש להקשות כי בספר שמואל ב יט חי וְ ֶֶ֨אלֶ ףָאָ֣ישָׁעמּוָֹ֘מבּנְ יָמ ָן ֒ ָ
ֵ֥יָה ֶ ָֽמּלֶ ְך׃ ָ
דּןָל ְפנ ַ
וָּהיּ ְַר ֶ֖
וָָֹוצָ ְל ֵ֥ח ַ
דיוָא ֶ֑תּ ְ
ֵ֛יוָועֶ ְשׂ ֵ֥ריםָע ָב ָ ֶ֖
ֵ֥רָבּנָ ְ
יבאָ ַנ ַ֚עַ רָבָּ֣יתָשָׁ ָ֔אוּלָוַח ֶ֨משֶׁ תָעָ ָשׂ ָ
ָ וְ צ ָֹ֗
וְ ֶֶ֨אלֶ ףָאָ֣ישָׁעמּוָָֹ֘מבּנְ יָמן ָ֒– קדמא מונח זרקא סגול ,פירש הרד"ק שחצי פעמים חלק בחלק שוה ,ופעמים שאין החלקים שוים .כאן

האלף מבנימן הם כמו מחצית בנימן ,וזהו מה שמרבה שהאלף כאילו שקולים לשאר בנימן ,ומטועם בזרקא סגול ולא בקדמא ואזלא במלה
אחת.
אופן רביעי :שוויון כיבוש גלעד לכיבוש סיחון ועוג
ֹ֧אָל ָ֦הָנֶ֖בַ חָבּ ְשׁ ָֽמוֹ׃ָפ
ֶ֑יהָוַיּ ְק ָר ָ
ֶ֖תָואֶ תְ -בּנ ֶת ָ
כּדָאֶ תְ -קנָ ְ
לְךָוַיּ ְל ֵ֥
חָה ָ֔ ַ
ָ
ָ֣ב
במדבר מטות לב,מבְ :ונ ַ

מה ההבדל בין כיבוש ס יחון ועוג ע"י משה רבנו קודם לכיבוש א"י המערבית לעומת כיבושי יאיר בן מנשה ונבח? כיבוש סיחון ועוג היו
תוצאה של יציאת סיחון להילחם בישראל (במ' חקת כא,כג) ויציאת עוג להילחם בישראל (במ' חקת כא,לג) .הקב"ה נתן אותם ביד ישראל
וממילא נפלה ארצם בידם .כיבוש יעזר בידי המרגלים לא היה יזום .נראה לומר ע"פ הטעמים של (במ' מטות לב,לט) ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוּ – קדמא ואזלא
במלה אחת ,כי כיבוש הגלעד בידי בני מכיר בן מנשה השתווה לכיבוש סיחון ועוג ומשה נתן להם הגלעד כי בני מכיר התישבו שם ביוזמת
משה אם כדי להחזיק בשטח שהיה רב ואם כדי לשמור על בני גד וראובן שלא יטשו התורה.
ֹ֧אָל ָ֦הָנֶ֖בַ חָבּ ְשׁ ָֽמוֹ׃
אבל כיבושי יאיר בן מנשה וכיבושי נבח שפסוק זה מסיים אותם ,היו ביוזמתם בלבד .תבנית הטעמים של הקרא וַיּ ְק ָר ָ

דרגא מרכא-כפולה טפחא מרמזת למעשה שאף שלא ראוי נעשה ,כאן השערה זאת נתמכת בפירוש הר"ר יצחק מהרפוט מבעלי התוספות

לכך נראה כל שאין לו רשות לכבש נקרא חו"ל דכל זמן שלא כבש כל א"י לא היה לו רשות לכבוש חוצה לארץ והכי איתא בספרי
פרשת עקב וגו' (תוס' ע"ז כא,א ד"ה כיבוש יחיד).
 .25במדבר מסעי לג,ח:

ד ָבּ ֶָ֑רהָ ָ
ֶ֖םָהמּ ְ ָ
ַ
וָּבתוְֹךַ -היָּ
ירתָ ַויַּעַ ְב ֵ֥ר ְ
ָ֣יָהח ָ֔
וַיּ ְסעוָּמ ְפּנ ַ
ֶ֖וָּבּמָ ָ ָֽרה׃ ָ
ָבּמ ְד ַבּ ָ֣רָא ָ֔ ָתםָוַ ָֽ ַ֛יַּחנ ְ
ְךָשֹׁלשֶׁ תָיָמים ְ
וָּדּ ֶָ֣ר ְ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ֶ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה.

* אפשר שהלכו בשוויון ,ללא תלונות ורק בהגיעם למרה התחילו להתלונן.
ְךָשֹׁלשֶׁ תָיָמיםָ -מונח מהפך פשטא (מונח קודם למהפך מרמז על כעין לפחות שתי סדרות של מהפך פשטא  ...זקף-קטן) אפשר
* ֶדּ ֶָ֣ר ְ
ְךָשֹׁלשֶׁ תָיָמיםָביום אחד כי נשאו על כנפי נשרים כי נסתוככו בענני הכבוד בסכת.
שהלכו ֶדּ ֶָ֣ר ְ
* אבל תורה שלמה מביא השוואת הכתוב בין שמות בשלח ובין במדבר מסעי ,המלמדת שהלכו לפנים וחזרו לאחור דרך שלושת ימים
(המרומז בסדרות של מהפך פשטא  )...והיו בהם שרצו לשוב למצרים שנדמתה להם ריקה מחלק גדול מגבריה ולעבוד ע"ז ,ורק אח"כ פנו
אל המדבר .לכן ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוָּ – קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה מרמז הליכה שוות מרחק או זמן של לפנים
ולאחור שארעה בגלל אי השמעות בני ישראל למשה רבנו.
 .26במדבר מסעי לג,נב:

םָו ֶ֨א ַבּ ְד ָ֔ ֶתּםָאֶ֖תָכָּ לַ -מ ְשׂכּיּ ָתֶ֑םָ ָ
יכ ְ
יָהאָ ֶרץָמ ְפּנ ָ֔ ֶ
וֹר ְשׁ ָ֝ ֶתּםָאֶ ת-כָּ ל-י ְשׁב ָ
וְ ֶ֨ה ַ
םָתּ ְשׁ ָֽמידוּ׃ ָ
מוֹת ַ
דוָּואֵ֥תָכָּ לָ -בּ ָ ֶ֖
ָתּאַ ָ֔בּ ְ
יָמ ָֽסּכ ָתם ְ
וְ ֶ֨אתָכָּ ל-צַ ְלמ ַ
וֹר ְשׁ ָ֝ ֶתּםָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה.
וְ ֶ֨ה ַ

רש"י וגרשתם ובפסוק לג,נג פירש והורשתם אותה מיושביה וגו' (שפת"ח ד-והורשתם לשון גירושין) ,ואז וישבתם בה ,תוכלו
להתקיים בה ,ואם לאו לא תוכלו להתקים בה.

* המעשה תלוי בעושה ולכן שוויון בביטול כל עבודה זרה ובגירוש עובדיה היושבים בא"י ,בזה תלוי הקיום בארץ.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

פתחי תשובה אבן העזר עה סק"ו כל הזמנים שוים למצוה זו (ישוב א"י וירושתה) וכן מבואר בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים וגו'
שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סימן קכח

א) כבר ידוע דעת הרמב"ן בנימוקיו לפ' מסעי ובספר המצות שלו שמנה מצוה זו בכלל המצות "והורשתם את הארץ וישבתם בה",
ובפ' אחרי האריך הרבה במצוה זו שהיא שקולה כנגד כל המצות והרמב"ם שלא מנה מצוה זו האריך ג"כ בהל' מלכים פרק ה' בשבח
ישוב א"י ,וכבר נפסק להלכה בשלהי כתובות דהכל מעלין לא"י וגו'
אנציקלופדיה תלמודית כרך ב[ ,ארץ ישראל] עמוד רכג טור 1

ג .ישיבתה ,ישובה ושאר דיניה .ישיבתה .מצוה לישב בארץ ישראל ולדור בה ,ואמרו :וירשת אתם וישבת בארצם ,1שקולה ישיבת
ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה,2
הערות  .1דברים יב כט .2 ,.ספרי שם; תוספתא ע"ז פ"ה.
בדרך דרש
במדבר רבה (וילנא) פרשה כג

ט כי אתם באים והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם זש"ה (איוב לה) מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו ,מלפנו מבהמות
ארץ אמר להם הקב"ה למדו מפרו של אליהו  ...מה עשה אליהו אמר להם בחרו שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחד
והטילו עליהם גורלות אחד לשם ואחד לשם הבעל ... .אמר לו אליהו פר פר אל תירא לך עמהם ואל ימצאו עלילה ,שכשם ששמו של
הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך .וגו'
וֹר ְשׁ ָ֝ ֶתּם  -קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה .שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחד ושוויון
וְ ֶ֨ה ַ
בקידוש שם שמים שכשם ששמו של הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך
 .27דברים א,ח:

יכֶ֖םָאֶ תָ -ה ָא ֶֶ֑רץָ ָ
ָתתּיָל ְפנ ֶ
ָ ְראֵ֛הָנ ַ ֵ֥
םָוּלז ְַר ָעֶ֖םָאַ חרי ֶ ָֽהם׃ ָ
ְ
קָוּ ְליַעקבָלָ תָ֣תָלָ ָ֔ ֶה
םָלי ְצ ָח ָֽ
םָלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
יכ ְ
ָ֣עָה'ָלַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
ַ֚אוָּוּרשָׁ֣ וָּאֶ תָ -ה ָָ֔א ֶרץָא ֶשָׁ֣רָנ ְשׁ ַבּ ְ֠
ְ
ָבּ

תבנית פרט וכלל ופרט
יכם קדמא ואזלא בתיבה אחת ,השוה האבות ביניהם לענין כעין בעושה תלוי המעשה ,היינו ההכנה שפעלו לכיבוש ארץ-ישראל.
לַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
האבות שיפורטו בפרט הסוגר פעלו להכין שארץ-ישראל תהה נוחה להיכבש לפני בניהם ולכן היא להם נחלה בירושה ולא כליסטים
שכבשו הארץ מיושביה
בָ -קדמא מהפך פשטא  -פרט סוגר לכלל ודרכו עוברת שבועת ה' שהיא הפרט המקדים לכלל ,להודיע ,שמיעט
קָוּ ְליַעק ָ
םָלי ְצ ָח ָֽ
ְלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
נחור תרח ונחור וכד' מהאבות
 א"י שייכת בנחלה לבני שם .הכנענים התנחלו בארץ שלא נחלתם .אף שהאבות כבני שם היו בעלי זכות לארץ הם לא לחמו עליה .ה'
זיכה האבות לכבוש הארץ מההשתלטות הכנענית ,לא מתוך שאיפת כיבוש אלא בכעין דרך אגב .לאברהם ארבעה המלכים ,ליצחק
הפלישתים ,עמים שלא מכנען כבשו את יושבי כנען וכך טיהרוה לכיבוש של האבות .יעקב כבש בעקבות עבירת החוי יושבי שכם נגד
דינה ,לא ישירות.
יכםָ מלמד עליו ,כאן בעושה תלוי המעשה של הכיבוש
קָוּ ְליַעקבָהוא כעין מידה כתוב שחבירו שלפניו לַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
םָלי ְצ ָח ָֽ
ְ לאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
וההנחלה
 .28דברים ד,מט:

ָ֣םָהע ָר ָב ֶ֑הָ ָ
ָ
הָו ַעֶ֖דָיָ
רָהיּ ְַרדּןָמזְ ָ ָ֔רחָ ְ
וְ כָ לָ ֶ֨ -הע ָר ָָ֝בהָע ֶב ַ
תָהפּ ְסגָּ ָֽה׃ָפ ָ
דּ ַ
תּ ַחתָאַ ְשׁ ֵָ֥
ָ ַ ֶ֖

וְ כָ לָ ֶ֨ -הע ָר ָָ֝בה – קדמא ואזלא במלים מוקפות ,משוה בין כל חלקי חבל הארץ ,היינו ארץ מישור .ולראב"ע תנועה אחידה כתנועת הגלגל.
רש"י דברים א ז בערבה  -זה מישור של יער:
רש"י זכריה יד י יסוב כל הארץ  -יהפך להיות כל הארץ כערבה ,ישפלו ההרים ויהי כל העולם כולו מישור וירושלים הר כדי שתראה

גבוה על הכל:
אבן עזרא תהלים סח

ה בערבות -

שם לשמים ורבי משה אמר נקרא כן שמים בעבור שהוא רחב גם אמר כי מלת סלו כמו סולו סולו המסילה וטעם לרוכב בערבות הוא החוגג אל בית השם שהוא רוכב ערבה והנכון

שהוא לרוכב בשמי שמי קדם ובעבור כי התנועות שלש האחת עולה כמו האש וכנגדו ההר והשנית יורדת כמו הארץ וזה כנגד השפלה והערבה
אמצעית כתנועת הגלגל ובי"ת ביה משרת והטעם כשם הזה סולו אותו ורוממוהו לא כאשר חשבו רבים כי הבי"ת עיקר עד שיעשו כן עם כל האותיות וככה כי ביה ה' תוקף הנצוח:
רד"ק יהושע ח יד לפני הערבה  -לפני המישור אשר היה את פני העיר:
רד"ק ירמיהו ב ו ערבה ושוחה  -כתרגומו מישר וחרוב:
וְ כָ לָ ֶ֨ -הע ָר ָָ֝בה – קדמא ואזלא בתיבה אחת ,כעין בעושה תלוי המעשה .אפשר שזהו רמז לתוכן שמי ערבות שכל הנשמות כלולים בו באופן
שווה.
פני רוכב ערבותְ ,וכָ לָ ֶ֨ -הע ָר ָָ֝בה  -קדמא ואזלא בתיבות במקף ,רק רוכב ערבות ,היינו זה שכל הבריאה לפניו כמישור ובטלה אליו ,יכול
לענות לתפילות ,היינו מעשה ההיענות לתפילה תלוי אך ורק בעושה הכל ,הקב"ה.
 .29דברים ואתחנן ו,יא:

את ָ֒ ָ
יםָמלאָ֣יםָכָּ ל-טוּב֘ ָא ֶשָׁ֣רָלא-מלּ ָ
ְ
וּב ָ֝תּ
ֶָ֨
יתיםָא ֶשָׁ֣רָלא-נ ָָט ְֶ֑ע ָתָּ ָ
יםָוז ֶ֖
ָכּ ָר ֵ֥מ ְ
וּברתָחצוּביםָא ֶשָׁ֣רָלאָ -ח ָ֔ ַצ ְב ָתּ ְ
תּ ְָושָׂ ָ ָֽב ְע ָתּ׃ָ ָ
וְ אָ כַ ְל ָ ֶ֖
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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וּב ָ֝תּים  -קדמא ואזלא במלה אחת
ֶָ֨
רמב"ן (בפסוק ו י) ע"פ בבלי חולין יז א ועל דעת רבותינו ירמוז כי הטוב ההוא אשר ימצא בבתים מלאים (בשעת כיבוש הארץ) מותר

אפילו היו שם דברים הנאסרים בתורה ,כגון קדלי (או ערפי) דחזירי ,כרמים נטועים כלאים או ערלה וגו' והנה הותרו להם כל
האיסורים זולתי אסור עבודה זרה וגו' והיה ההיתר הזה עד שאכלו שלל אויביהם ,ויש אומרים בשבע שכבשו וגו'.

והוא חולק על הרמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם פ"ח ה"א  ,הפוסק שאיסורים אלו הותרו רק בשעת דחק שאם רעב ולא מצא מה
יאכל אלא מאכלים אלו האסורים וגו'.
וּב ָ֝תּיםָ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,מלמד על השוואת איסור מאכלות ואולי עוד איסורים פרט לע"ז ,להיתר בשעת כיבוש
טט  -אפשר ֶָ֨
הארץ.
בדרך רמז
ע"פ ליקוטי מוהור"ן ח"ב ליקוטי תנינא תורה ס"ז  .שרש הבתים בא"י הוא בבית המקדש .כאילו משוה כל הבתים אל בית המקדש בענין
של השראת השכינה .אחרי חורבן בית המקדש כח השבת וכח הצדיק נותן קיום לדירות ישראל .דבר הנלמד מהמלה בראשית  -אותיות
ראש בית זה הצדיק ,ואותיות ירא שבת זה השבת
 .30דברים עקב ז,יג:

וַאה ְָ֣ב ָ֔ךָוּב ַר ְכךֶ֖ ְָוה ְר ֶבֶּ֑ךָ ָ
תיךָ
ַ֚לָהא ָד ָ֔ ָמהָאשֶׁ ר-נ ְשׁ ַבֵּ֥עָלַ אב ֶ ֶ֖
ָ
ךָשׁגַר-אלָ פֶ יך ְָועַ ְשׁ ְתּ ָ֣רתָצא ֶנָ֔ךָעַ
ךָדּ ָגֶ֨נְ ָ֝ך ְָותיר ְשׁךָ֣ ְָוי ְצ ָה ֶ ֹ֗ר ְ
ָוּפ ָֽריְ֠ -אַ ְד ָמ ֶת ְ
ְָ֣ךָפּ ָֽרי-ב ְטנְ ךָ֣ ְ
וּב ַר ְ
תָלְך׃ ָ
ָ ָֽ
ָלֵ֥תֶ

בבלי ביצה יג ,ב
גופא ,אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש :מעשר ראשון שהקדימו בשבלין  -שמו טובלו לתרומת מעשר .מאי טעמא? אמר
רבא :הואיל ויצא עליו שם מעשר .אמר רבי שמעון בן לקיש :מעשר ראשון שהקדימו בשבלין  -פטור מתרומה גדולה,
טט – ְדּ ָגֶ֨נְ ָ֝ךָ  -שו"ת מהריט"ץ (ישנות) סימן ז לרבה גם קניה מגוי קודם מירוח נקרא דגנך ,לר' אלעזר מתחלת הזריעה שיהיה הדגן נזרע
ברשותך,
טט – דיגונך – פעולת המירוח.
טט – דגן ישראל בא"י (בין מזריעתו בין מקניתו) ע"י דיגון (=מירוח) בידי ישראל מתחיב בתרו"מ
תבואות חמשת המינים חטה שעורה שבלת שועל שיפון כוסמין נקראים דגן על שם פעולת הדיגון בשעת עשיית כרי והחלקה הנחשב לגמר
מלאכה בגרעיני תבואות אלה
ְדּ ָגֶ֨נְ ָ֝ךָ–קדמא ואזלא במלה אחת ,שענינה כעין שוויון ,כעין "כרוך ותני" שתי הגדרות ,קדמא ואזלא בצורתן מסמלות העמדת ערמה היינו
כרי ,אחד מהתפקידי קדמא ואזלא במלה אחת מרמז על שוויון פני השטח כמו ערבה ,כאן במובן של פעולת מירוח שהיא החלקת ערמת
הגרעינים ,פעולה הנחשבת לגמר מלאכה בגרעיני התבואה היינו אדגן ,גרעיני התבואה נקראים מעתה דגן ומחוייבים בתרומות ומעשרות.
ובפירות וירקות חלקם בהעמדת ערימה ,חלקם בכניסתן לבית.
ראה תלישא-גדולה
 .31דברים עקב ח,ד:

אָבצ ֶָ֑קהָ ֶז ֶ֖הָאַ ְר ָבּעֵ֥יםָשָׁ נָ ָֽה׃ ָ
ָל ָ
יךָו ַרגְ ְלךֶ֖ ָ֣
ל ְ
אָב ְל ָתהָמעָ ָ֔ ֶ
ל ְת ָ֝ךָל ָ ָֽ
ָ[ ד]ָָשׂ ְמ ֶ֨ ָ
שׂ ְמ ֶ֨ ָל ְת ָ֝ךָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון בין כל החלקים ,כאן במובן ישור פני שטח כפרש"י

רש"י ענני כבוד היו שפין בכסותם ,ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים ,ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמם ,כלבוש
הזה של חומט ,שגדל עמו (שהש"ר ד יא)
 .32דברים עקב ח,טו:

ָמיםָמצֶּ֖ וּרָהַ חַָלָּ ָֽמישׁ׃
יאָלך ָ֔ ַ
ְ
םָהמּוֹצ
ָ֣רָאיןָ -מֶ֑י ַ
בָוצ ָמּאֶ֖ וֹןָא ֶשׁ ָֽ
נּוֹראָנ ָָחשָׁ׀ָשָׂ ָרף ְָועַ ְק ָ ָ֔ר ְ
ָ֣ר׀ָהגּ ָָ֣דלָוְ ַה ָ ֹ֗
ַ
ָבּמּ ְד ָבּ
מּוֹליכ ָ֝ך ַ
[טו]ָָ ַה ֶ֨
מּוֹליכ ָ֝ךָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון בין כל החלקים ,אפשר שכאן במובן של הולכה תמידית שוה,
ֶ֨
הַ
ודומה לו (דב' זאת הברכה לד,יא) ְלכָ לָ ֶ֨ -הא ָ֝תת  -קדמא ואזלא במלה אחת ,השוה כל האותות ביניהם לכעין ענין בעושה תלוי המעשה .כאן

ע"פ רמב"ן השווה כל האותו ת שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה מיד ללא
תפלה ,ביד חזקה ומורא גדול ,והיה מתמיד בשוה לפי הצורך אפילו ארבעים שנה (מן ,עמוד האש והעשן ,הבאר ,השלו( ,טט  -אפשר גם
ענני הכבוד שהרמב"ן לא מזכיר).
 .35דברים וזאת הברכה לד,יא:
יוָוּלכָ ל-אַ ְר ָֽצוֹ׃ ָ
ְ
ד
הָוּלכָ ל-ע ָב ָ ֶ֖
ְ
םָלפַ ְר ֵ֥ע
וֹתָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָרֶ֑י ְ
ְ
ָה'ָלַ עשֶׂ֖
רָשׁלָ חוֹ ָ֔
מּוֹפ ֹ֗תיםָא ֶשׁ ְ
תָו ַה ְ
ְלכָ לָ ֶ֨ -הא ָ֝ת ְ

 .33דברים ראה טז,א:

ֱֹלהֶ֑יךָ ָ
ָפּ ַסחָלַָהֶ֖ 'ָא ֶ
ָ֣ית ָ֔ ֶ
יבָועָ שׂ ָ
שָׁהאָ ָ֔ב ְ
ָ
שָׁ מוֹרָאֶ תָ֣ -ח ֶד
םָליְ לָ ה׃ ָ
רי ָ ָֽ
ֱֹלהֵ֛יךָממּ ְצ ַ ֶ֖
ָה'ָא ֶ
יבָהוֹציא ָ֝ך ֹ֧
ֶ֨
שָׁהאָ ֹ֗ב
ָ
יָבּ ָ֣ח ֶד
ֵ֞כּ ְ
שָׁהאָ ֹ֗ביבָ– גרשיים מונח רביע
ָ
יָבּ ָ֣ח ֶד
ֵ֞כּ ְ
הוֹציא ָ֝ךָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון
ֶ֨

אחד ספרי חדש כשר לא חם ולא צונן ,טט  -מזג אויר שוה
שתיים שויון יום ולילה
שלש חודש שלפניו משווים שנת לבנה לשנת חמה בערך כל שלוש שנים
ארבע חודש שסמוך לו או בו פעם בעשרים ושמונה שנה ברכת החמה על חזרת החמה למקום תלייתה בשמים בבריאה כאשר עלתה
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הבריאה במחשבה.
חמש בעושה  -הקב"ה בלבד תלוי מעשה ההוצאה ממצרים ,ודומה לו פרשת ציצית אני ה' א-לקיכם  -גרשיים מונח רביע
ראה דרגא תביר טפחא ,דרגא טפחא בשמות ה'
 .34דברים כי-תצא כה,יט:

ָ֣יךָ׀ָלךָמכָּ לֶ֨ -איְ ֶָ֝ביךָמ ָסּ ֹ֗ביבָ ָ
ְ֠ ְ
ֱֹלה
ָ֣יחָה'ָא ֶ
ֶ֡הָבּ ָהנ ַ
וְ הָ ָי ְ
כּח׃ָפָָ ָ
םָלאָתּ ְשׁ ָ ָֽ
ֶ֖
תָהשָּׁ ָמֶ֑י
תּ ַח ַ
ָלר ְשׁ ָ֔ ָתּהָּתּ ְמ ֶחהָאֶ ת-זָ֣כֶ רָע ָמ ָ֔לקָמ ַ ֶ֖
ןָלךָנַ ָֽחלָ ה ְ
ֹלהיךָנ ֶ֨ת ְ
א ֶ
בָּ אָ ֶרץָא ֶשָׁ֣רָה'ֱ ְ֠ -
מכָּ לֶ֨ -איְ ֶָ֝ביךָ– קדמא ואזלא – אתה שקול לכל אויביך ויכול להם בזכות ה' אלקיך שמניח לך מהם
ְ֠ ְלךָ– תלישא-גדולהָ ,
ְ֠ ְלךָמכָּ לֶ֨ -איְ ֶָ֝ביךָ– תלשא קדמא ואזלא ,לכתחילה נראית שקילות בין לך ובין כל-איביך האויב שקול לך (בדומה ללשון רש''י מטות
ָה'  ...לשון שמחה משכבשו והורישו עמי כנען המתועבים לה'
ָ֣יח ָ֣
ֶ֡הָבּ ָהנ ַ
...וישלח אתם ואת פינחס  ..שפינחס שקול להם) אבל ְו ָה ָי ְ
שכרם משולם מראש לעזור במשימתם .ראה (דב' מש' יז,יד)
מכָּ לֶ֨ -איְ ֶָ֝ביךָ– קדמא ואזלא במלה אחת( ,א) בעושה תלוי המעשה .היינו אם תהיה ראוי לגדולה-לקדש שם שמים( .ב) שויון ,יניח מכל
האויבים בשווה.
מכָּ לֶ֨ -איְ ֶָ֝ביך  -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,השוה כל אויבי ישראל ביניהם וכעין השוואה לעפר הארץ תחת רגלי ישראל (בדומה ל -דברים
ואתחנן ד מט ְוכָ לָ ֶ֨ -הע ָר ָָ֝בהָארץ שטוחה ושווה) לכעין ענין בעושה תלוי המעשה .כאן כל אויבי ישראל שאינם מקבלים עליהם לקיים
שבע מצוות בני נח ואינם עוזבים מרצונם את ארץ-ישראל ,מצוה להרגם .ע"פ ראב"ע השווה ושקטה הארץ ממלחמה מכל סביבותיה.

וע"פ הרלב"ג אחרי השלמת מלחמות שבעה הגוים וכל אויביהם מסביב.
ֱֹלהָ֣יךָ -הטעם :כי זאת המצוה תלויה אחר שיירשו הארץ ושקטה הארץ ממלחמה מכל סביבותיה; כי כל
ָ֣יחָה'ָא ֶ
ראב"ע (יט) ְבּ ָהנ ַ
זמן שיתעסקו עם מלחמת הקרובים אליהם ,אינם חייבים להלחם בעמלק וגו'.
רלב"ג (יט) ולזה צוה השם יתעלה שאחר שישלימו מלחמות שבעה הגוים ,ויניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב ,וגו'
 .35דברים כי-תבוא כח,א:

ָהיֶּ֑וֹםָ ָ
יָמצַ ְוּךֶ֖ ַ
ֹותיוָא ֶשֵׁ֛רָאָ נ ֵ֥כ ְ
רָלעשׂוֹתָאֶ ת-כָּ ל-מ ְצ ָ֔ ָ
ֱֹלהיךָל ְשׁמ ַ ָֽ
ָה'ָא ָ֔ ֶ
ָבּקוֹל ָָ֣
ָתּ ְשׁ ַמע ְ
וְ הָ ָיֹ֗הָאם-שָׁ מוֹעַ ָ
ֵ֥יָה ָ ָֽא ֶרץ׃ָָ ָ
ָ֔וֹןָעֶ֖לָכָּ ל-גּוֹי ָ
ֱֹלהיךָעֶ ְלי ַ
ָה'ָא ֶ
וּנְ ֶ֨ ָתנְ ָ֝ך ָ

מוצג להשוואה פעם נוספת בתנ"ך

ונתנך דברים כי-תבוא כח יג:

ֶ֖הָל ָמֶ֑טָּ הָ ָ
ְ
לאָת ְהיֶ
הָו ֵ֥
ָ֣קָל ָ֔ ַמ ְעלָ ְ
ָר ְ
ית ַ
ָ֔בָו ָהי ָ
אָל ָז ָנ ְ
'ָלראשׁ ְָולָָ֣ ְ
ָה ְ
וּנְ ָ ָֽתנְ ֶ֨ך ָ
רָולַ ע ָֽשׂוֹת׃ ָ
ָהיֶּ֖וֹםָל ְשׁ ֵ֥מ ְ
יָמצַ ְוּךֵ֛ ַ
שׁרָאָ נ ֹ֧כ ְ
ֱֹלהיךָא ֶ֨ ֶ
ָ֣ת׀ָה 'ָא ֹ֗ ֶ
ָָ֣
ָֽכּי-ת ְשׁ ֵ֞ ַמעָאֶ ל-מ ְצֹו
וּנְ ֶ֨ ָתנְ ךָָָ֝  -קדמא ואזלא במלה אחת ,אפשר כעין משוה היהודי שומר התורה לעליון ,כאדם הראשון קודם החטא

 .36דברים וזאת הברכה לד,יא:

יוָוּלכָ ל-אַ ְר ָֽצוֹ׃ ָ
ְ
ד
הָוּלכָ ל-ע ָב ָ ֶ֖
ְ
םָלפַ ְר ֵ֥ע
וֹתָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָרֶ֑י ְ
ְ
רָשׁלָ חוָֹה'ָלַ עשֶׂ֖
מּוֹפ ֹ֗תיםָא ֶשׁ ְ
תָו ַה ְ
ְלכָ לָ ֶ֨ -הא ָ֝ת ְ
ְלכָ לָ ֶ֨ -הא ָ֝תת  -קדמא ואזלא במלה אחת ,השוה כל האותות ביניהם לכעין ענין בעושה תלוי המעשה .כאן ע"פ רמב"ן השווה כל האותות

שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה מיד ללא תפלה ,ביד חזקה ומורא גדול,
והיה מתמיד בשוה לפי הצורך אפילו ארבעים שנה (מן ,עמוד האש והעשן ,הבאר ,השלו( ,טט  -אפשר גם ענני הכבוד שהרמב"ן לא
מזכיר).
רמב"ן (יא) וטעם לכל האתת דבק עם "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" (לעיל,י)  -לכל האותות .או יאמר ,שידעו השם פנים אל

פנים (ראה לעיל,י) באותות ובמופתים ,שכולם נעשו בשמו הגדול ,כמו שאמר "ויוציאך בפניו בכחו הגדול" (דב' ד,לז  ....אבל
ההפלגה למשה רבינו בהם  -אמרו במדרש :כל הנביאים כולם היו עושים נסים על ידי תפלה .... ,אבל משה  -מיד היה עושה.... .
אבל לפי פשוטו של מקרא הכל קשור ומחובר :יאמר ש"לא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים" (לעיל,י),
ולעשות אותות ומופתים ביד חזקה ומורא גדול כמשה (ראה להלן,יב) ... ,כי לא היה כיום סיני לפניו ואחריו ... .כי אות המן תמידי
ארבעים שנה (ראה שמ' טז,לה) ,ועמוד האש והענן (ראה שמ' יג,כא); גם הבאר והשלו על דעת רבותינו (ראה תענית ט,א) .ולכתם
המדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים (ראה דב' ח,טו) ולא חסרו דבר (ע"פ דב' ב,ז) .ועל דרך האמת :יאמר כי
אותותיו ומופתיו של משה היו פנים אל פנים (לעיל,י) ,כמו שפירשתי (במד' כא,א).
גי' אחרת
יוָוּלכָ ל-אַ ְר ָֽצוֹ׃
ְ
ד
הָוּלכָ ל-ע ָב ָ ֶ֖
ְ
םָלפַ ְר ֵ֥ע
וֹתָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָרֶ֑י ְ
ְ
רָשׁלָ חוָֹה'ָלַ עשֶׂ֖
מּוֹפ ֹ֗תיםָא ֶשׁ ְ
תָו ַה ְ
ְלכָ לָ -הא ֵ֞ת ְ
מּוֹפ ֹ֗תים – גרשיים רביע ,כעין מידה דבר שיצא מענינו ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,כאן על עצמו ע"פ רמב"ן
הא ֵ֞תת ְו ַה ְ
ְלכָ לָָ -

השווה כל האותות שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה מיד ללא תפלה ,ביד
חזקה ומורא גדול,
 .37דברים ואתחנן ה טו :עשרת הדברות ,דיבר השבת ,בטעם עליון

ָבּ ָ ֵ֥יֶ֣דָחז ָ ֶָ֖קהָוּבזְ ָ֣רעַ ָנְ טוּיָ ֶָ֑֔הָ ָ
שּׁם ְ
ֱֹלהיךָמ ָ֔ ָ
ָ֩ה'ָא ֶ
ריםָוַיּ ֶ֨צא ָ֝ך ֶ֨
׀ָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָ֔ ַ ֹ֗
ית ְ
דָהי ָ֣ ָ
ָ
ֶ֣ב
תָּכָּ֣יֵ֥ ֶ -ע ֶ
וְ זָכַ ְר ֹ֗ ָ ֵ֞
ֵ֥וֹםָהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ָס ָ
ַ
ֱֹלהיךָלַ עשֶׂ֖ וֹתָאֶ ת-י
ָה'ָא ָ֔ ֶ
עַ לֹ֗ -כּןָצ ְוּך ָ֣

וַיּ ֶ֨צא ָ֝ך ָ֩ -בטעם תחתון קדמא ואזלא במלה אחת,
על דרך דרש וסוד
רמב"ן מפרש שיציאת מצרים מורה על א-לוה קדמון מחדש חפץ ויכול ואם יעלה בלבבך ספק על השבת המורה על החידוש והחפץ
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והיכולת תזכור מה שראו עיניך ביציאת מצרים  ..והנה השבת זכר ליציאת מצרים ויציאת מצרים זכר לשבת כי יזכרו בו ויאמרו השם
הוא מחדש בכל אותות ומופתים ועושה בכל כרצונו כי הוא אשר ברא הכל במעשה בראשית  ...ועל כן צוך ה' א-לקיך לעשות את יום
השבת שתהא כנסת ישראל בת-זוגו (של הבורא ) לשבת כנרמז בדברי רבותינו והמשכיל יבין וגו'
השוויון הוא בהיות כנסת ישראל ,ובה כל יחיד שהקב"ה הוציאו ממצרים בהשגחה פרטית המיוחדת אל אותו יחיד ,בת-זוג לבורא בענין
השבת והעדות הנובעת מכך על בריאת העולם.
על דרך הלכה

תורה תמימה פרשת ואתחנן ה יג

(יג) למען ינוח וגו'  -תניא ,חורש אדם ומושך ומנהיג עם כל המינים ואינו חושש משום כלאים ,דאמר קרא למען ינוח עבדך
ואמתך כמוך ,להנחה הקשתיו ולא לדבר אחרה) [ב"ק נ"ד ב']:
תורה תמימה הערות דברים פרק ה הערה ה
ה) כונת הענין דלכאורה היה מן הדין לאסור השתתפות אדם עם בהמה במלאכה משום כלאים ,וראיה שהרי בשבת הוקשו זל"ז ,כמש"כ ועבדך ואמתך ושורך
וחמורך ,ובכמה פרטים ילפינן לכלאים משבת ,כמבואר בסוגיא כאן ,ועל זה אמר דמדחזר הכתוב לפרש ענין השביתה למען ינוח עבדך ואמתך [והוא הדין שורך
וחמורך וכל בהמתך] ,מבואר דרק לענין הנחה הוקשו ,כלומר מפני טעם המנוחה בשבת ,ולא לענין איסור אחר .וע"ע לפנינו בפ' תצא בפ' לא תחרוש בשור ובחמור
באה עוד דרשה בענין זה:

לענין מנוחה השוה בין כל מיני בהמות האדם לאדם .לענין משיכה בעול כעין השוה האדם להצטרף עם כל מין מבהמותיו בנפרד למשיכה
בעול ואין בכך כלאיים ואילו בין בהמותיו יש איסור לצרף למשיכה בעול.
ראה גרשיים מונח רביע
ראה תלישא-קטנה
תבנית במחלוקת גרסאות
 .38דברים ראה טז טז יראה "כל-זכורך" את פני ה' אלקיך וגו'
גרסה א' כתר ,מגנס ,פאר – יראה כל-זכורך – קדמא ואזלא ,לגירסה זאת יש תמיכה בבבלי חגיגה וע"פ המפרשים בגמרא.
וֹתָוּב ַחָ֣גָהַ סּכֶּ֑ וֹתָ
ְ
ֵ֥גָהשָּׁ בעֶ֖
וֹתָוּב ַח ַ
ְ
ֹ֧גָה ַמּצֵּ֛
רָבּ ַח ַ
יךָבּ ָמּקוֹםָא ֶשָׁ֣רָי ְב ָ֔ ָח ְ
ַ
ֱֹלה
כוּר ָ֝ךָאֶ תְ -פּנ ָ֣י׀ָ ָ֣ה'ָא ֹ֗ ֶ
יםָ׀ָבּשָּׁ ָנֶ֡הָי ָר ֶֶ֨אהָכָ ל-זְ ְ
ַ
מ
וֹשָׁפּעָ ָ֣
ְ
שָׁ לָ֣
יקם׃ ָ
ֵ֥יָה'ָר ָ ָֽ
לאָי ָר ֶאֵ֛הָאֶ תְ -פּנ ֶ֖
וְ ֹ֧
כוּר ָ֝ךָ תלישא-קטנה קדמא ואזלא – יזדרז במצוות עליה לרגל ,ישתדל ברגל בחסד ובקרבנות "איש
גרסה ב' מאור ועוד  ...י ָראֶ ה ָ֩כָ ל-זְ ְ

כמתנת ידו ,כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך" (טז יז) כפרש"י והשתדלות בראיה שלימה כפרלב"ג
ה ֩ – תלישא-קטנה כָ ל-זְ ֶ֨כ ְוּרךָָ֝ – קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד שוויון
גרסה ג' איש מצליח ועוד  ...י ָראֶ ָ
בבלי חגיגה כו,א משנה .הגבאין שנכנסו לתוך הבית ,וכן הגנבים שהחזירו את הכלים ,נאמנין לומר לא נגענו ,ובירושלים נאמנין על

הקודש ,ובשעת הרגל אף על התרומה .
גמרא ... .ובירושלים נאמנין על הקודש ,תנא :נאמנין על כלי חרס גסין לקודש .וכל כך למה  -שאין עושין כבשונות בירושלים.
ָאסף כָּלָ֤ -אישׁ ישׂ ְָראל אל-ה ֵָ֔עיר כְּאישׁ
ובשעת הרגל אף על התרומה ,מנהני מילי? אמר רבי יהושע בן לוי :דאמר קרא (שופטים כ,יא) ויּ ֵּ֞
א ָחד חברים׃ פ  -הכתוב עשאן כולן חברים.
דברים ראה טז,טז:
שּׁבֻעוֹת וּבְחג הסֻכּוֹת וְלא י ָראה את-פְני ה'
ֱלהיך בּמָּ קוֹם אשׁר י ְב ֵָ֔חר בְּחג המּצּוֹת וּבְחג ה ָ
ְכוּרך את-פְני׀ ה' א ִ֗
שּׁנָה י ָראה כָל-ז ְ
שָׁלוֹשׁ ְפעָמים ׀ בּ ָ
ר ָיקם׃
ה ֩ – תלישא-קטנה כָ ל-זְ ֶ֨כ ְוּרךָָ֝ – קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד שוויון
גרסה ג' איש מצליח ועוד  ...י ָראֶ ָ
ע"פ בבלי חגיגה ד,ז אפשר שמדובר בשוויון ,או מי שלא יכול להיות שווה 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.
ך – קדמא ואזלא במלה אחת,
וּר ָָ֝
אפשר לומר שבשעת הרגל כל ישראל נאמנים על טהרה ברמת תרומה ,היינו שוויון המרומז ב-כָ ל-זְ ֶ֨כ ְ
בתפקיד שוויון.

רלב"ג (טז) שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יי' אלהיך  -הכונה בזה שיראה האחד את האחר ,כטעם "נתראה פנים" (מ"ב
יד,ח) .ולפי שראיית השם הדברים היא היותר שלמה שאפשר ,צריך שיהיה הבא שם להתראות את פניו ,באופן שתהיה ראייתו שלמה
לפי מה שאפשר ,כי למען ראות הפלאות אשר בבית הבחירה הובא שם ללמד מהדברים ההם מה שאפשר לו להשיג מהם מהשלמות
מוסף רש"י יחזקאל מו י – "והנשיא בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצא" .במועדים שנאמר בהם כל-זכורך ,זקוק הוא לעשות קפנדריא
כשאר העם.

טט  -לפי מוסף רש"י קדמא ו אזלא בתיבה אחת מציינת ממעשה הנשיא (מובחר) שאף הוא יבוא ויצא לפני ה' כנדרש לנהוג בבית המקדש
וממנו ילמדו שאר העם .יהיה שוויון בינו ובין העם.
לתלישא-גדולה יש לה מופע של שקילות לקדמא ואזלא בתבה אחת כמו "וישלח אותם (ת"ג) ואת-פינחס (קדמא ואזלא בתבה אחת)"
(רש"י פ ינחס שקול לשרי האלפים במלחמת מדין) .טיעמו הכתוב בקדמא ואזלא בתיבה אחת או שתיים כדי ללמוד לימודים נוספים או
באופן אחר.

ע"פ רש"י (טז) ולא יראה את פני יי' ריקם  -אלא הבא עולות ראייה ושלמי חגיגה (ראה חגיגה ח,ב)( .יז) איש כמתנת ידו  -מי שיש
לו אוכלין הרבה ונכסים מרובין יביא עולות מרובות ושלמים מרובים (ראה ספ"ד קמג).
התפקיד עשוי להיות בעושה תלוי המעשה.
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יהושע ה י,יא:

אכ ָ֝לוָּמעבֵ֥ וּרָ
יחוֹ׃ָָָ[יא]ַָָָו ֶ֨יּ ְ
בָבּ ַע ְָֽר ֵ֥בוֹתָיְ ר ָֽ
שָׁבּ ֶע ֶֶ֖ר ְ
שׂרָיֵ֥וֹםָלַ ֵ֛ח ֶד ָ
חָבּאַ ְר ָבּעָ ה ָ֩עָ ֶ֨ ָ
ֶ֖לָבּגּ ְלגָּ ֶ֑לָ ַויַּעשָׂ֣ וָּאֶ תַ -ה ֶ֡ ֶפּ ַס ְ
ֵ֥וָּבנָֽי-י ְשׂ ָרא ַ
[י]ָָ ַויַּחנ ְ
ֵ֥וֹםָהזֶּ ָֽה׃ ָ
ַ
םָהיּ
ַ
וּיָבּ ֶעֶ֖צֶ
ְ
וֹתָוקָ לֶ֑
ְ
חָמצָּ֣
ֶ֖ס ַ
תָה ֶפּ ַ
ֳר ַ
הָ ָא ֵֶ֛רץָמ ָמּח ַ ֵ֥
אכ ָ֝לוָּ -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,כעין בעושה תלוי המעשה.
ו ֶַ֨יּ ְ

שמות בא יב,כה:

הָה ָֽזּאת׃ָ ָ
ד ַ
ֶ֑רָוּשׁ ַמ ְר ֶתֶּ֖םָאֶ ת-הָָעב ָ ֵ֥
ְ
ֹ֧ןָה'ָלָ ֶכֶ֖םָכַּ א ֶשָׁ֣רָדּבּ
שׁרָיתּ ֵ֛
ֵ֞הָכּיָ -ת ָ֣באוָּאֶ לָ -ה ָֹ֗א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
ְו ָה ָי ָֽ

והיה כי-תבאו אל-הארץ  -גרשיים מונח רביע .כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו

רש"י תלה הכתוב מצוה זו (טט  -לעשות הפסח בכל שנה במועד יציאת מצרים) בביאתם לארץ (מכילתא) ,ולא נתחייבו במדבר אלא
בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדבור.

אור החיים לכתחילה רצה הקב"ה שיעשו פסח במצרים ופסח הבא בארץ-כנען .. .כשראה ה' שגרמו מעשיהם ולא נכנסו לארץ והם
עדיין במדבר הוצרך לצוות לעשות הפסח במדבר כי עתה לא נצטוו אלא כי תבואו אל הארץ וגו'.
טט  -נצטוו ,אבל לא יכלו לעשות כי רובם לא נימולו ולא נשבה רוח צפונית ,בכניסה לארץ כבר יכלו אז עשו מיד .וראיה מסוימת
לדבר מ -יהושע ה י יא
אכ ָ֝לוָּ -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,כעין בעושה תלוי המעשה .כולם אכלו באופן שווה כמו ששוו באכילת המן.
ו ֶַ֨יּ ְ
אכ ָ֝לוָּ– קדמא ואזלא בתיבה אחת – הגורם הראשון כעין כלל ,ע"פ הרד"ק האכילה מהישן שאינו מן אלא נקנה מתגרי
טט –ָו ֶַ֨יּ ְ
האומות ,היא הגורמת לנאמר בפסוק י"ב וישבת המן
שופטים ו,ל:

ָמתָ ָ
יוֹאשָׁהוֹצֵ֥אָאֶ ת-בּנְ ךֶ֖ ְָוי ֶ֑
יָהעירָאֶ לָָ֔ -
אמ ָ֝רוָּאַ נְ שׁ ָ
ו ֶַ֨יּ ְ
ליו׃ ָ
רהָאשֶׁ ר-עָ ָ ָֽ
תָהאשׁ ָ ֵ֥
ר ָ
לָו ֵ֥כיָכָ ַ ֶ֖
ָ֣חָה ַָ֔בּעַ ְ
ָתץָאֶ ת-מזְ ַבּ ַ
כּיָנ ַ
אמ ָ֝רוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,השוה אנשי העיר ביניהם מצד אחד לרוע תכונתם ומצד שני לאי אמונתם בבעל וזה לימוד זכות גדולה
ו ֶַ֨יּ ְ

עליהם .ע"פ רלב"ג ותועלות הרלב"ג  ,והגיע מרוע תכונתם עד שחשבו להמיתו על זה , ... ,לרוב היותם שוקעים בזה המרי  ...ויואש
אביו .ולפי שהיה הוא ראש העבודה זרה הזאת , ... ,והיה עם זה שר להם ,שכנעם לא לריב לטובת הבעל הנה אתם מראים בזה
שאינכם מאמינים שהוא אלוה,
שופטים כ,מו:

ָ֣וֹםָה ֶ֑הוּאָאֶ ת-כָּ ל-אֶ֖לֶּ הָאַ נְ שׁיָֽ ָ -חיל׃
ַ
בָבּיּ
ףָח ֶֶ֖ר ַ
ל ֶ
ישָׁשׁ ָֽ
ֵ֥
ףָא
ֵ֛
הָאֵ֥לֶ
שּׁ ֶ
[מו]ָוַיְ הי ָ֩כָ לַ -ה ֶ֨נּ ְפ ָ֝ליםָמבּנְ י ָֹ֗מןָעֶ ְשׂרים ָ֩וַחמ ֶ֨ ָ
כָ לַ -ה ֶ֨נּ ְפ ָ֝לים – קדמא ואזלא במלה אחת ,כעין שוויון והעלינו האפשרויות הבאות:
ואפשר שצריכים להיות ע"פ מבּנְ י ָֹ֗מן – רביע ,כעין ארבע השוואות.

הושוו לעונשם של בני בליעל של גבעה ,כעין עיר נידחת
הושוו גיבורים וחלשים בנפילתם אלו בקרב ,אבל גם הושוו עם הנופלים בערים.
הושוו צדיקים עם רשעים,
הושוו בקבורתם ,כגון קבר אחים.
שמואל א יז,יג:

יאָ֣בָהַ ְבּ ֹ֗כוֹרָ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמהָאֱל ָ
רָה ְלכוּ ַ
תָבּ ָנֹ֗יוָא ֶשׁ ָ ָֽ
ָ
ָ֣ם׀ָשׁ ָֹ֣לשֶׁ
ְ
ֶ֑הָושׁ
יםָה ְלכֵ֥ וָּאַ ח ָֽרי -שָׁ ֶ֖אוּלָלַ מּ ְל ָח ָמ ְ
ָ
ָהגְּ ד ָ֔ל
תָבּנָֽי-ישַׁ י ַ
ְ
וָּשֹׁלשֶׁ
ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כ ְ
שׁיָשַׁ ָ ָֽמּה׃ָ ָ
בָו ַה ְשּׁל ֶָ֖
וּמ ְשׁנהוָּאבָ֣ינ ָ ָָ֔ד ְ

מצודת דוד ָה ְלכֵ֥ וָּאַ ח ָֽרי-שָׁ ֶ֖אוּל .לרוב חשיבותם הלכו ליד המלך .רד"ק (יג) ו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוּ  -ואחר כן אמרָ :ה ְלכֵ֥ וּ ,רוצה לומר :אותם שהיו
רגילים ללכת עם שאול.
[יג]ָו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,אפשר כי מה שפירש מצודת דוד ָה ְלכֵ֥ וָּאַ ח ָֽרי-שָׁ ֶ֖אוּל .לרוב חשיבותם הלכו ליד המלך ,מראה
על כעין שוויון בינם ובין המלך ,המרומז בתבנית הטעמים [יג]ָו ֶַ֨יּ ְל ָ֝כוּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,בתפקיד שוויון וכן בעושה תלוי המעשה.
ב-שמואל א טז,ו – ט מסופר כי שלושה אחיו הגדולים של דוד לא התאימו לרצון ה' למשוח מלך מבני ישי .כתוב על אליאב הכבור [ז]ָ
ָ֣יָמאַ ְסתֶּ֑יהוָּפירש מלבי"ם (טז,ו)  ...שמואל חשב כי לא יבחר ה'
ָקוֹמ ֶ֖תוָֹכּ ְ
ָ
ֵ֛הוָּואֶ ל-גְּ ֵ֥ב ַהּ
מוּאלָאַ לַ -תּבֹּ֧טָאֶ לַ -מ ְרא ְ
רָה'ָאֶ לְ -שׁ ֹ֗
אמ ָ֝
ו ֶַ֨יּ ֶ

רק באיש גבוה הקומה ויפה תואר ,שבאמת לא היה נמצא בכל ישראל איש כשאול ,כמ"ש (לעיל ט ,ב) משכמו ומעלה גבוה מכל

העם( ... ,ז) ויאמר ה' .השיב לו אל תבט אל מראהו (של שאול שעליו אמר נגד ה' משיחו) :ואל גבה קומתו (של אליאב הדומה לשאול)

כי מאסתיהו .ר"ל את הגבוה קומה ,שהיה נרצה אצלי אז ,מאסתי עתה

שמואל ב ב,יג:

יָדודָיָ ְָֽצאָ֔ וָּוַ ָֽ ַ֛יּ ְפגְּ שֵׁ֛ וּםָעַ לְ -בּר ַכֵ֥תָגּ ְבעֶ֖ וֹןָי ְַח ָדֶּ֑וָ ָ
ָ֝הָועַ ְבד ָ
בָבּןְ -צרוּ ָי ְ
יוֹא ֶ
וְ ֶָ֨
הָואֵ֥לֶּ הָעַ לַ -ה ְבּר ָכֶ֖הָמזֶּ ָֽה׃ ָ
ו ֶַ֨יּ ְשׁ ָ֝בוָּאלֶּ הָעַ לַ -ה ְבּרכָ הָמ ָ֔ ֶזּ ְ
ו ֶַ֨יּ ְשׁ ָ֝בוָּ  -קדמא ואזלא במלה אחת ,השוה שתי קבוצות הלוחמים ביניהן .אכן שניים עשר הנערים מכל מחנה השתוו כנאמר ב טז ויחזקו

איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדו וגו' וב -ב טז נאמר ותהי המלחמה קשה עד-מאד וגו'
שמואל ב ב,ל:

יוֹאבָשָׁ ַ֚בָמאַ חרָ֣יָאַ ְבנָ֔רָוַיּ ְק ֶ֖בּץָאֶ ת-כָּ לָ -ה ָע ֶ֑םָ ָ
וְ ָֹ֗
האל׃ ָ
ֵ֥רָאישָׁוַעשָׂ ָֽ
יָדוֵ֛דָתּ ְשׁעָ ה-עָ ָשׂ ֶ֖
ד ָ
וַיּ ֶ֨ ָפּ ְק ָ֝דוָּמעַ ְב ֵ֥
וַיּ ֶ֨ ָפּ ְק ָ֝דוָּ -קדמא ואזלא במלה אחת ,השוה כל הלוחמים הנופלים מעבדי דוד ביניהן והם תשעה עשר הנופלים ועשהאל שנמנה ב-שמואל ב

כג כד בין שלושים או שלושים ושבעה הגבורים של דוד.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

מלכים ב ב,ט:

ֵ֛אָפּיְ -שׁנַ ֵַ֥֛יםָ
ישׁעָוֵ֥יהיָנָ ָֽ
קחָמע ָמְֶּ֑ךָוַיָּ֣א ֶמרָאֱל ָ֔ ָ
ְךָבּ ֶט ֶֶ֖רםָאֶ לָּ ַ ָ֣
לּ ְ
ָמָ֣הָאֶ עֱשֶׂ הָ ָ֔ -
ָשׁאַ ל ָ
םָו ֶ֨אל ָיָּ֝הוָּאָ ַמרָאֶ ל-אֱלישָׁ ע ְ
ָ֣יָכעָ ְב ָ ֹ֗ר ְ
[ט]ָָוַיְ ה ְ
לי׃ָָ
ְבּרוּחךֶ֖ ָא ָ ָֽ
םָו ֶ֨אל ָיָּ֝הוָּאָ ַמרָאֶ ל-אֱלישָׁ עָ ְ -ו ֶ֨אל ָיָּ֝הוָּ  -קדמא ואזלא במלה אחת כעין ענין של שוויון ובעושה תלוי המעשה .ע"פ
ָ֣יָכעָ ְב ָ ֹ֗ר ְ
[ט]ָָוַיְ ה ְ

רבי יוסף כספי בקשת אלישע הייתה לשוויון בנבואה לאליהו וכיון שראהו לוקח מאיתו משמע שבאלישע היה תלוי שיתמלא בקשתו.
ירמיהו כה,ט:

ָ֣רָמלֶ ְךָ -בּ ֶב ֘לָעַ ְבדּי ָ֒ ָ
אצּ ֶ
'ָואֶ ל-נְ בוּכַ ְד ֶר ַ
הנְ נ ָ֣יָשׁ ֶ֡ל ַח ְָולָ ַק ְחתּי ָ֩אֶ ת-כָּ ל-מ ְשׁ ְפּ ֶ֨חוֹתָצָ ָ֝פוֹןָנְ אםֹ֗ -ה ְ
הָסבֶ֑יבָ ָ
ָ
םָהאֶ֖לֶּ
גּוֹי ָ
יה ְָו ַע ֵ֛לָכָּ לַ -ה ֵָ֥
ץָהזּאת ְָועַ ל-י ְָ֣שׁ ֶָ֔ב ָ
וַה ֶ֨בא ָ֝תיםָעַ לָ -ה ָא ֶר ַ
וֹתָעוֹלם׃ ָ
ָ ָֽ
הָוּל ָח ְר ֶ֖ב
ְ
ָ֣הָול ְשׁר ָָ֔ק
ָלשַׁ ָמּ ְ
יםָושַׂ ְמתּים ְ
וְ ַהָ֣ח ַר ְמ ָ֔תּ ְ
וַה ֶ֨בא ָ֝תים – קדמא ואזלא במלה אחת ,בעושה תלוי המעשה ,כי נבוכדראצר לא רצה ללכת מעצמו (בבלי גיטין נז?).

ירמיהו כה,יא:

ֶ֖הָלשַׁ ָמֶּ֑ה ָ
אתָלחָ ְר ָבּ ְָ
ְ
ץָה ָ֔זּ
היְ ָתהָכָּ לָ -ה ָא ֶָ֣ר ַ
וְ ָ ָֽ
ֵ֥םָהאֵ֛לֶּ הָאֶ תֶ -מֵ֥לֶ ְךָבָּ ֶבֶ֖לָשׁ ְבעֵ֥יםָשָׁ נָ ָֽה׃ ָ
וָּהגּוֹי ָ
וְ ֶ֨ ָע ְב ָ֝ד ַ
וְ ֶ֨ ָע ְב ָ֝דוּ – קדמא ואזלא במלה אחת ,בעושה תלוי המעשה ויהיו בשפלות כמו מושווים לאדמה ,כי יעבדו מהפחד בלבד באין רדף לקיים
יהֶ֑םָ ָ
םָבּאַ ְר ֶ֖צתָאיְ ב ֶ
רְךָבּ ְל ָב ָָ֔ב ְ
יָמ ֶָ
םָוהבאת ֶ֨
יםָבּ ָ֔ ֶכ ְ
ָ
הנאמר ויקרא בחקתי כו,לוְ ָ:ו ַהנּ ְשׁאָ ָ֣ר
וָּואֵ֥יןָר ָֽדף׃ ָ
בָונ ְָפלֶ֖ ְ
וָּמנ ַָֽסתֶ -ח ֵֶ֛ר ְ
ףָונ ָֹ֧ס ְ
ָוְ ָר ַדָ֣ףָא ֹ֗ ָתםָקַ֚וֹלָעָ ֶל ָ֣הָנ ָ ָ֔דּ ְ
ןָהוּאָכָּ אַ לּוֹנ ֶ֑ים ָ
וָֹו ָח ֵ֥ס ֶ֖
רָכּג ַבהָּא ָרזיםָגּ ְָב ָ֔ה ְ
שׁ ְ
יהםָא ֶ֨ ֶ
עמוס ב,טְ ָ:ו ֶָ֨אנ ָ֝כיָה ְשׁ ַמ ְדתּיָאֶ ת-הָ אֱמריָמ ְפּנ ָ֔ ֶ
לָושָׁ ָר ָשֶׁ֖יוָמ ָ ָֽתּ ַחת׃
שׁמידָפּ ְריוָֹמ ָ֔ ַמּעַ ְ
ָוָאַ ְָ
וְ ֶ֨ ָע ְב ָ֝דוּ – קדמא ואזלא במלה אחת ,בעושה תלוי המעשה
ןָבּ ַמֵ֥יָםָעַ זָּֽים:
ֶ֖ב ְ
מֹו־א ֶ
ֶ
צֹוֹלתָ ְכּ
יהםָה ְשׁ ַל ְֹ֧כ ָתָּב ְמ ֵ֛
ת־ר ְדפ ַ֜ ֶ
ֶ֨
ֶ֑הָוָֽאֶ
ַבּ ָשׁ ְ
ֶ֖םָבּיּ ָ
ַ
תֹוְך־היָּ
ַ
וָּב
יהםָוַיַּ ָֽעַ ְב ֵ֥ר ְ
ָבּ ַ ָ֣ק ְע ָתָּל ְפנ ָ֔ ֶ
נחמיה ט,יאְ :ו ַהיָּם ָ
יהם – מקף כרב-מצב ללמד שהמצרים היו בעלי דעות שונות ודרגות שונות של רדיפה אחר עם ישראל
ת־ר ְדפ ַ֜ ֶ
ֶ֨
ְוָֽאֶ
יהם  -קדמא ואזלא במלה אחת להשוותם זה לזה ועונשם טביעה מי במהרה מי אחרי טלטלות רבות
ובאה תבנית הטעמים של ֶ֨ר ְדפ ַ֜ ֶ

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח רמז רמו כמו אבן [ט"ו ,ה] היא היתה מיתה בינונית הרשעים שבהן היו מטורפין כקש
הבינונים כאבן ,הפקחין שבהן צללו כעופרת במים אדירים [ט"ו ,י]..
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תבניות טעמים הנשענות על קדמא

פתיחת קרא בקדמא או תלישא-קטנה קדמא בתחילת פסוק או אחרי אתנח
תבנית ההמשך [מונח] [מרכא] [פשטא] זקף-קטן
זוהי פתיחת ענין ,אפשר שזאת תבנית
 פרט וכלל [ה' בבריתא דר' ישמעאל]\\\
 או מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל [ז' בברייתא דר' ישמעאל]
 תבנית הטעמים  -השם גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך
קדמא מהפך פשטא – כעין כלל הצריך לפרט ו/או בעל איפיון בכתוב שחבירו (שלפניו) מלמד עליו ,ו/או טעמא דקרא
9.1
טעמא דקרא
 ע"פ האנציקלופדיה התלמודית במקום שלא כתוב בתורה הטעם יש מחלוקת בין רבי יהודה הסובר שלא דורשים טעמא דקרא (הלכות
המצוה קיימים תמיד בלי שינויים) ובין רבי שמעון הדורש טעמא דקרא והלכות המצווה משתנים בהתאם לטעם.
 במקום שכתוב במפורש טעמא דקרא אין מחלוקת ,אלא שלרבי שמעון כתיבת הטעם באה לרבות דבר נוסף.
 טט  -במקום כמו "וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך :למען ירבו ימיכם וגו' " המילה "למען" מורה על טעם הקשור לקרא הקודם זה
לא טעמא דקרא אלא כתוב שחבירו מלמד עליו.
טט – אפשר שכאשר התבנית היא קדמא מהפך פשטא הלימוד יהיה כתוב שחבירו מלמד עליו
אפשר שאלו כעין המידות מל"ב מידות (כב) מדבר שחבירו מוכיח עליו( ,כג) מדבר שהוא מוכיח על חבירו,
כאשר התבנית היא קיסר תבנית טעמים מקדימה ואח"כ הקדמא=אזלא מהפך פשטא הלימוד יהיה טעמא דקרא
כלל הצריך לפרט המאופיין בכתוב שחבירו (שלפניו) מלמד עליו ,כתוב המלמד על חבירו שלפניו ואז הוא יכול להיות גם טעמא דקרא
שלפניו.
קמ"פ
1
בראשית א,כז:

ראָא ָ ָֽתם׃ַָָו
ֶ֖הָבּ ָ ֵ֥
יםָבּ ָרָ֣אָא ֶ֑תוָֹז ָָכֵ֥רָוּנְ ק ָב ָ
ָ
ֱֹלה
וָֹבּ ֶצֵ֥לֶ םָא ֶ֖
ָבּצַ ְל ָ֔מ ְ
וַיּ ְב ָ ֶ֨ראָאֱֹלהיםָ׀ָאֶ תָ -האָ ָדם ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ם – קדמא ,מהפך (פסק) פשטא ,כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,אמנם כתוב ב(-א,כו) נַע ֶשֵׂ֥הָאָ ָדֵ֛םָ
וַיּ ְב ָ ֶ֨ראָאֱֹלהיםָ׀ָאֶ תָ -האָ ָד ָ
ֱֹלהים ואין למלאכים
וָֹבּ ֶצֵ֥לֶ םָא ֶ֖
ם ומלמד שרק א-לקים בורא ורק ְבּצַ ְל ָ֔מ ְ
ְבּצַ ְלמֶ֖נוָּכּ ְדמוּתֶ֑נוּ ,בא (א,כז) וַיּ ְב ָ ֶ֨ראָאֱֹלהיםָ׀ָאֶ תָ -האָ ָד ָ

חלק בכך וגם הם בדמות כלשהי מא-לקות.

כפי' רש"י (כו)ָנַע ֶשֵׂ֥הָאָ ָדֵ֛ם  -ענותנותו של הקדוש ברוך הוא למדנו מכאן :לפי שהאדם בדמות המלאכים ויתקנאו בו ,לפיכך נמלך
בהם (ראה ב"ר ח,ד);  ...אף כאן בפמליא שלו נטל רשות .אמר להם :יש בעליונים בדמותי; אם אין בתחתונים כך בדמותי ,הרי יש
קנאה במעשה בראשית .נַע ֶשֵׂ֥הָאָ ָדֵ֛ם  -אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינין לרדות ,לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת
ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן (ראה ב"ר ח,ח) .ואם כתב 'אעשה אדם' ,לא למדנו שיהא מדבר עם בית דינו אלא
ם (להלן,כז) ,ולא כתב 'ויבראו'.
לעצמו; ותשובת המינים כתוב בצדם :וַיּ ְב ָ ֶ֨ראָאֱֹלהיםָ׀ָאֶ תָ -האָ ָד ָ
2

קמ"פ

ָ֣םָל ַב ָדֶּ֑ם ָ
וָֹולָ ֶה ְ
וָֹל ַב ֶ֖דּ ְ
ָשׂימוָּלֵ֛ ְ
בר' מקץ מג לבַ ָ :ויּ ֵ֥
ואָלמ ְצ ָ ָֽרים׃ ָ
ְ
ֵ֥הָה
ל ֶחםָכּי-תוֹע ָב ֶ֖
יםָ ָ֔ ֶ
וּןָהמּ ְצ ֹ֗ריםָלֶ אֱכלָאֶ תָֽ ָ -הע ְבר ָ
ַ
אָיוּכ ָ֝ל
ְ
ָ֩ל
ָל ַב ָ ָ֔דּםָכּי ֶ֨
יםָהא ְכליםָאתּוֹ ְ
ָ
ָ וְ לַ מּ ְצ ֵ֞ר
כּי ָ֩  -תרסא ,ענין של מחיצות ,קטע קרא זה הוא טעמא דקרא לאשר לפניו ובו תבנית מהפך פשטא זקף-קטן.

ראה תלישא-קטנה
קמ"פ
3
בראשית א,ד – ה:

ֵ֥יןָה ֶ֖אוֹרָוּבֵ֥יןָהַ ָֽחשֶׁ ְך׃ָ ָ
ָ
ֱֹלהיםָבּ
ֱֹלהיםָאֶ תָ -ה ֶ֖אוֹרָכּי-טֶ֑ וֹבָ ַויּ ְַבדָּ֣לָא ָ֔
ָ[ד]ָוַיַּ ְֶֹ֧֣ראָא ֵ֛
חד׃ָפ ָ
אָל ֶ֑יְ לָ הָוַ ָֽ ַ֛יְ היֶ -ע ֵֶ֥רבָוַ ָֽ ַ֛יְ היֶ֖ -ב ֶקרָיֵ֥וֹםָאֶ ָ ָֽ
ְךָק ָר ָ
ָ֔וֹםָולַ ֶ֖חשֶׁ ָ ָ֣
[ה]ָ וַיּ ְק ָ ֶ֨ראָאֱֹלהיםָ׀ָלָ אוֹרָי ְ
ֵ֥יןָה ָֽחשֶׁ ְךָ׃ א הָוַיּ ְק ָ ֶ֨ראָאֱֹלהיםָ׀ָלָ אוֹרָיָ֔וֹםָ– קדמא מהפך פסק פשטא זקף-קטן ,נתיחס
ַ
ֱֹלהיםָבֵּ֥יןָהָ ֶ֖אוֹרָוּב
א,ד ַ ...ויּ ְַבדָּ֣לָא ָ֔

לתבנית מהפך פשטא זקף-קטן ללא פסק  .יש כאן שני לימודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו .התבנית קדמא מהפך פשטא ,היא כעין
כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,ומייבא לפסוק ה' אפיון ההבדלה במה שקרא א-לקים לבריאה המאירה והפקידה לשמש ביום בהבדלה מן
החושך שתפקידו בל ילה .ופשט זה הוא כמה שפירש רש"י בפסוק ד' פירוש לפי פשוטו שגם מתיחס לפסוק ה' וזה כנאמר ב -בבלי פסחים
ב,א שקבע לאור תחום (זמן) יום.
אפשר כי הלימוד היוצא מפשוטו הוא כפירוש רש"י בפסוק י"ד להבדיל בין היום ובין הלילה  -משיגנז האור הראשון ,אבל בשבעת ימי

בראשית שמשו האור והחשך הראשונים זה ביום וזה בלילה.

הקריאה – היינו המנוי היו לאור והחשך הראשונים ומנוי זה עבר לאור וחשך הבאים מפעילות המאורות.
קמ"פ
4
בראשית לך-לך יב,י:

ֶ֖בָבּ ָא ֶֶ֑רץ ָ
יָר ָע ָ
וַיְ ֵ֥ה ָ
ֵ֥דָה ָר ָעֶ֖בָבָָּ ָ ָֽא ֶרץ׃
ָ
םָכּי-כָ ב
ָ֣וּרָשׁ ָֽ
ָ֔ ָ
ָו ֶַ֨יּ ֶרדָאַ ְב ָרםָמ ְצ ַריְ ָמהָלָ ג
ֶ֖בָבּ ָא ֶֶ֑רץָ ,שגזירת ה'
יָר ָע ָ
ו ֶַ֨יּ ֶרדָאַ ְב ָרםָמ ְצ ַריְ מָ הָ– קדמא מהפך פשטא ,אנוס ע"פ הדיבור וזהו כעין טעמא דקרא הכתוב לפניו וַיְ ֵ֥ה ָ

הייתה זאת לנסותו כנאמר ב -פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" פרק כו  ...הנס הרביעי מיום שנבראו שמים וארץ לא הביא הב"ה
/הקב"ה /רעב בעולם אלא בימי אברהם ,ולא בכל הארצות אלא בארץ כנען ,לנסותו ולהורידו למצרים ,שנ' ויהי רעב בארץ וירד
אברם מצרימה ,וגו' (במקורות אחרים נאמר שהיה רעב גם לפני א"א)

ראה אתנח ,קדמא ,מהפך
קמ"פ
5
בראשית וירא חי,ג:

ֵ֥אָתע ֶ֖ברָמ ַעֵ֥לָעַ ְב ֶ ָֽדּך׃ ָ
ַ
ָבּעי ֶנָ֔יךָאַ ל-נָ
ֶ֨אָמ ָצאתיָחן ְ
אמֶ֑רָאד ָנֹ֗יָאםָ -נ ָ
וַיּ ַ

בבלי בבא מציעא פו,ב נפק איהו (יצא אברהם אבינו) ,חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבא (ראה הקב"ה עומד על הפתח) ,היינו דכתיב
ֵ֥אָתע ֶ֖ברָמ ַעֵ֥לָעַ ְב ֶ ָֽדּך׃ כיון דחזא דקא אסר ושרי (כיון שראה הקב"ה כי א"א חובש ומתיר תחבושת פצעו מהמילה) ,
ַ
(בר' וירא חי,ג) אַ ל-נָ
אמר :לאו אורח ארעא למיקם הכא (אמר הקב"ה לא דרך ארץ לעמוד כאן ,הכוונה שיעזב את א"א) ,היינו דכתיב (בר' וירא חי,ב) וַיּ ָשּׂאָעינָיוָ
ם מעיקרא אתו קמו עליה (מתחילה באו ועמדו עליו)  ,כי חזיוהו דהוה
את ָ
ָשׁיםָנצָּ ֶ֖ביםָעָ ָל ֶ֑יוָ ַו ֹ֗ ַיּ ְראָוַיָּ ֶָ֣רץָלקְָ ָר ָ
ֹלשָׁ֣הָאנ ָ֔
ָשׁ ָ
אָוהנּה ְ
ַו ָ֔ ַיּ ְר ְ
ליה צערא ,אמרו :לאו אורח ארעא למיקם הכא( .כיון שראו שהוא בצער  -כאב ,אמרו אין זה דרך ארץ לעמוד כאן ,היינו להטריחו בשעת צערו)
ֵ֥אָתע ֶ֖ברָמ ַעֵ֥לָעַ ְב ֶ ָֽדּך ,וכיון
ַ
אמֶ֑רָאד ָנֹ֗יָאםָ ֶ֨ -נאָוגו'  -לגדול שבהם אמר ,וקראם כולם אדונים ,ולגדול אמר :אַ ל-נָ
רש"י עה"ת (ג) וַיּ ַ
שלא יעבור הוא ,יעמדו חבריו עמו; ובלשון זה הוא חול.
דבר אחר :קודש הוא; והיה אומר להקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים.
נסביר את בבלי בבא מציעא פו,ב ואת פי' רש"י עה"ת בעזרת תבניות טעמי המקראות ,על הסדר של הגמרא.
אברהם אבינו יצא לחפש אורחים וראה בתחילה את הקב"ה על הפתח והוא כנראה מתמהמה להיכנס ,כי ראה את אברהם אבינו חובש פצע
המילה .בטרם שאברהם אבינו מספיק לפנות לקב"ה הוא מבחין בשלושה אנשים שגם הם מתמהמים מלהיכנס ואפילו נראים כעוזבים כדי
לא להטריח את אברהם אבינו בשעת צער כאבו.
אברהם אבינו פועל על פי הסדר הנלמד ב-בבלי שבת קכז,א והמשולב להלן.
אמֶ֑ר –חצי פסוק ללא טפחא אתנח ,להגביל לאמירה אחת בלבד ,אמירה מכוונת לקב"ה ומלת אדנ-י היא
(סלוק (סוף פסוק) קודם) (חי,ג) וַיּ ַ
קודש ,א בל היא גם נשמעת לשלושה האנשים ומובנת על ידם כפניה לגדול שבהם או לשלושתם אדונים שלי ואזי זהו לשון של חול.
ֶ֨אָמ ָצאתיָחָן – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,ללמד שכאשר מלת אדנ-י קודש ,אברהם אבינו מבקש
אםָ -נ ָ
מהקב"ה להמתין לו עד שיטפל באורחים ,כנלמד ב-בבלי שבת קכז,א  ...אמר רב יהודה אמר רב :גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ֵ֥אָתע ֶ֖ברָוגו' .אמר רבי אלעזר :בא וראה ,שלא כמדת
ַ
ָבּעי ֶנָ֔יךָאַ ל-נָ
ֶ֨אָמ ָצאתיָחן ְ
אמֶ֑רָאד ָנֹ֗יָאםָ -נ ָ
שכינה ,דכתיב (בר' וירא חי,ג) וַיּ ַ
הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם :מדת בשר ודם  -אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך ,ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב
ֶ֨אָמ ָצאתיָוגו'..
אמֶ֑רָאד ָנֹ֗יָאםָ -נ ָ
וַיּ ַ
ֶ֨אָמ ָצאתיָחָן – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,ללמד שכאשר מלת אדני חול ,אברהם אבינו מזמין
אםָ -נ ָ
השלושה אנשים להתארח.
6

קמ"פ

ָלפָ ָנָ֔יוָאֶ ל-ע ָשֶׂ֖וָאָ חֶ֑יו ָ
בָמ ְלאָ כים ְ
לחָיַעק ַ
בראשית וישלח לב,דָ :וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַ
דהָא ֱָֽדוֹם׃ ָ
ֶ֖ירָשׂ ֵ֥
ְ
ָ ַא ְֵ֥רצָ הָשׂע
בָמ ְלאָ כיםָ -קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו (בר' ויצא לב,ב-ג) מלמד עליו ,כפ'רש"י מלאכים ממש ,ועיקר שפת"ח
לחָיַעק ַ
וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַ
מסביר דאם-לא-כן ְלפָ ָ֔ ָניוָלמה לי .לכן פירש מלאכים ממש .ופירוש ְלפָ ָ֔ ָניוָאותן שהיו ְלפָ ָ֔ ָניוָשנאמר (בר' ויצא לב,ב-ג) ויּ ְפגְּעוּ-בוֹ מלְאכי

אֱלהים :אותם שלח.
טט – שלח המלאכים שהוזכרו בכתוב שכתוב בפסוקים הקודמים והעומדים עתה ְלפָ ָנָ֔יוָהיינו הנמצאים לידו.
התבנית קדמא מהפך פשטא ,בעלת לפחות התפקידים הבאים :כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,כתוב שמלמד על חבירו שלפניו ,טעמא
דקרא שלפניו.
ָארוָוַיּשָּׁ ֶ֑קהוָָָָָָָָּוַיּ ְב ָֽכּוּ׃ ָ
בראשית וישלח לג,דַ ָ:ו ֶ֨ ָיּ ָרץָע ָשׂוָל ְק ָראתוָֹוַ ָֽ ַ֛יְ ַח ְבּ ָ֔קהוָּוַיּ ֵ֥פּלָעַ ל-צַ וּ ָ ֶ֖
ה – מהפך פשטא ,מוציא מפשט הכתוב ללמד שהשתחווה לקב"ה ולא לעשו .עשו גי' ( 26 = 376גי' שם הוי"ה) ו* 7 -
(ג) וַיָּ ְשׁ ַתּחוָּאַ ְרצָ ָ
עָפּעָ ָ֔מים – פה מתאים מאד לדרוש זקף-קטן כהזדקף יעקב מפני שבכל השתחוויה הסיר מעשו "טמא"
 50היינו (" * 7טמא" גי' ֶ )50שׁ ַָ֣ב ְ
(גי'  )50אחד ולא חר שבע השתחוויות נותר רק שם הוי"ה ואז עשו היה אח ליעקב גי' ( 26 * 7 = 182גי' שם הוי"ה) ו 26 * 8-עולה 208
היינו יצח"ק ,מעל לטבע( .בשם רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל)
אתוֹ  -קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,כ-רש"י וַ ָֽ ַ֛יְ ַחבְָּ ָ֔קהוּ .נתגלגלו רחמיו (טט  -של עשו)
ד' ַו ֶ֨ ָיּ ָרץָע ָשׂוָל ְק ָר ָ
כשראהו (טט  -את יעקב) משתחוה כל ההשתחואות הללו (הכתובות בקרא שלפניו)

קמ"פ
7
בראשית וישלח לה,ח  -ט:

וֹןָבּ ָֽכוּת׃ָפ ָ
ָ
אָשׁ ֶ֖מוָֹאַ לֵּ֥
ר ְ
תָהאַ לֶּ֑ וֹןָוַיּ ְק ָ ֵ֥
ֶ֖לָתּ ַָ֣ח ָ
תָל ָֽבית-א ַ
תּ ַח ְ
תָדּב ָרהָמינֶ ֶֶָ֣֣קתָר ְב ָָ֔קהָוַתּ ָקּבֵ֛רָמ ַ ֵ֥
[ח]ָָו ַָתּ ָמ ְ
וֹדָבּב ֶ֖אוָֹמפַּ ַדָּ֣ןָא ָרֶ֑םָוַיְ ָב ֶֶ֖רְךָא ָֽתוֹ׃ ָ
ְ
ָע
יםָאל-יַעקב ָ֔
ֶ ָֽ
ָ[ט]ָָוַיּ ָ ֶ֨ראָאֱֹלה

רש"י (ח) ותמת דבורה  -מה עניין דבורה אצל בית יעקב?  ....ומדרש אגדה (ב"ר פא,ה) :שם נתבשר באבל שֵ ינִי ,שהוגד לו על אמו
שמתה ,ו'אלון' בלשון י ָונִיַ :אחֵ ר .ולפי שהעלימו את יום מותה ,שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשו ,אף הכתוב לא פירסמה
(ראה תנח' כי תצא ד)( .ט) עוד  -פעם שיני במקום הזה :אחד בלכתו ואחד בשובו .ויברך אותו  -ברכת אבלים (ראה ב"ר פא,ה).

יםָאל-יַעקבָ  -קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו .ב"ר פא,ה על (לה,ח) דורש כי יעקב נתבשר על
ֶ ָֽ
[ט]ָָוַיּ ָ ֶ֨ראָאֱֹלה
יםָאל-יַעקבָ ויברך אותו  -ברכת אבלים לנחמו ,כמו גלוי ליצחק לנחמו במות
ֶ ָֽ
מות אמו רבקה ולכן ב(-לה,ט) מסופר כי וַיּ ָ ֶ֨ראָאֱֹלה
אברהם אבינו.

קמ"פ
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בראשית וישב לח,ט:

ָ֣הָהזָּ ֶֶַ֑֣רע ָ
ַ
יָלּאָלֶ֖ וָֹיָ ְהיֶ
ןָכּ ֵ֥
ָוַיּ ָ֣ ֶַ֣דעָאוֹ ָ֔ ָנ ֵ֛
עָלאָ ָֽחיו׃ ָ
הָלב ְל ֵ֥תּיָנְ ָתןֶ -ז ֶ֖ ַַ֛ר ְ
ְ
ָ֣תָא ְרצָ
ָוְ הָ ָיֵ֞הָאםֶָ֨ -בּאָאֶ ל-אשֶׁ תָאָ חיו ְָושׁח ַָ֔
ָ֣תָא ְרצָ ה  -מונח זקף-קטן רש"י דש מבפנים
אםֶָ֨ -בּאָאֶ ל-אשֶׁ תָאָ חיוָ -קדמא מהפך פשטא ,כעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא ְושׁח ַָ֔

וזורה בחוץ .בא ללמד ענין כללי של השחת זרע .ואפשר כי גם תבנית זאת בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו.
קמ"פ
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בראשית ויגש מה,ג:

יָחֶ֑י ָ
ףָהעֵ֥ וֹדָאָ ֶ֖ב ָ
ָ֣יָיוֹס ַ
ָ֔
אמרָיוֹסףָאֶ ל-אֶ ָחיוָאנ
[ג]ָו ֶַ֨יּ ֶ
וָֹכּיָנ ְבהלֶ֖ וָּמפָּ נָ ָֽיו׃ ָ
ָוְ ָֽלא-י ְָכלוָּאֶ ָחיוָלַ ענָ֣וֹתָא ָ֔ת ֵ֥
[ב]ָוַיּ ֵ֥תּןָאֶ ת-קלֶ֖ וָֹבּ ְבכֶ֑י וַיּ ְשׁ ְמעָ֣ וָּמ ְצ ַ ָ֔ריםָוַיּ ְשׁ ַמֶ֖עָבֵּ֥יתָפַּ ְר ָֽעה:
אמרָיוֹסףָאֶ ל-אֶ ָחיוָ -קדמא מהפך פשטא ,הכתוב המלמד על הכתוב לפניו בפסוק (מה,ב) .ע"פ ליקוטי שיחות ,כרך טו ,תרגום
[ג]ָו ֶַ֨יּ ֶ

חפשי ,האדמו"ר מ"מ שניאורסון עצמת בכי יוסף היתה מפני הצער הנורא ,הבלתי רגיל כלל וכלל של יעקב במשך עשרים ושתיים שנה
כי אין אדם מקבל תנחומין על החי .ויש לומר כי האחים קלטו לפתע את הצער שגרמו לאביהם ְו ָֽלא-י ְָכלוָּאֶ ָחיוָלַ ענָ֣וֹתָא ָ֔תוָֹ  -זקף-קטן
בתפקיד שתיים ,יוסף במקום והקב"ה ביום דין כנדרש ב -בראשית רבה פר' צג,י וַיּ ֵ֥תּןָאֶ ת-קָלֶ֖ וָֹבּ ְבכֶ֑י אבא כהן ברדלא אומר אוי לנו
מיום הדין  ...יוסף קטנן של שבטים היה וכו' לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כאו"א (כל אחד ואחד) לפי מה שהוא (תה' נ,כא)ָאלֶּ הָעָ ֶ֨שׂיתָ ׀ָ
ָ֣הָלעינֶ ָֽיך׃ עאכ"ו! (על אחד כמה וכמה)
יתָהֱיָֽ וֹת-אֶ ְהיֶ ֵ֥הָכָ ֶ֑מוֹךָאוֹכיחךֶ֖ ְָואֶ עֶ ְר ָכ ְ
ֱר ְשׁתּיָדּ ֹ֗מּ ָ
ְוָֽהֶ ח ַ ֹ֗
אמרָיוֹסףָאֶ ל-אֶ ָחיוָ -קדמא מהפך פשטא ,כעין כלל הצריך לפרט והמאופיין ע"י הכתוב שלפניו בפסוק (מה,ב) .ע"פ מאור ושמש
[ג]ָו ֶַ֨יּ ֶ
מה,א ד"ה עוד על פסוק הנ"ל  ...הבכי ושמיעתו ע"י מצרים ופרעה בא להכנעת יוסף מכל מידות רעות והתפשטותו מהגשמיות כדי

שיוכל להדבק עם אחיו והעולמות העליונים שהם הביאו עמם .בכ"י אלו ל"ב נתיבות החכמה ואז השכינה דיברה מגרונו ולכן אמר
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

120/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

דברים של הבטחת העתיד בגלות שאחרת ילוד אדם לא יכול להבטיח.
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קמ"פ

ֶ֖הָבּעינ ָ֣יָמ ְצ ָרֶ֑ים
ְ
ֵ֥ןָהעָ םַ -הזֶּ
תּיָאֶ ת-ח ָ ָֽ
ָת ֵ֛
[כא]ָונ ַ
ְ
שמות ג,כא,כב:
יקם׃ ָ
וּןָלאָת ְלכֶ֖ וָּר ָ ָֽ
ֵ֥
ָ֣יָתל ָ֔כ
ָוְ הָָיָהָכּ ָֽ
ֶ֖בָוּשׂ ָמ ֶֹ֑לת ָ
ְ
ףָוּכלֵ֥יָז ָָה
ְ
הָּכּליֶ -כ ֵֶ֛ס
ית ְ
להָא ָשּׁהָמ ְשּׁכֶ נְ ָתּהָּוּמגּ ַָרָ֣תָבּ ָ֔ ָ
[כב]ָושָׁ א ֶ֨ ָ
ְ
תּםָאֶ ת-מ ְצ ָ ָֽרים׃ ָ
םָונצַּ ְל ֶ ֶ֖
יכ ְ
ָוְ שַׂ ְמ ֹ֗ ֶתּםָעַ לְ -בּניכֶ ם ְָועַ לְ -בּנָ֣ת ָ֔ ֶ

[אור החיים] כאן רמז ה' משפט עבד עברי דכתיב בו "לא תשלחנו ריקם הענק תעניק לו".
[רשב"ם]  -במתנה גמורה וחלוטה וגו' .בשילוב אור החיים כי זהו משפט עבד העברי ביציאתו.
(שמות ג,כב) ְ -ושָׁ א ֶ֨ ָלהָא ָשּׁהָמ ְשּׁכֶ נְ ָתּהָּ -קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב שחבירו מלמד עליו,
ע"פ אור-החיים הנ"ל אפשר לומר שמצד משפט עבד עברי המצרים אמורים לשלחם עם מענק בעין יפה ,ואם לא יעניקו מעצמם ואתם
יקם ולכן
לאָת ְלכֶ֖ וָּר ָ ָֽ
עומדים לצאת ריקם ,אז הבא האפיון מפסוק (שמות ג,כא) לפסוק (שמות ג,כב) כאן האפיון הוא ההלכה (שמות ג,כא) ֵ֥
(שמות ג,כב) ְושָׁ א ֶ֨ ָלהָא ָשּׁהָמ ְשּׁכֶ נְ ָתּהָּוגו' ".
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קמ"פ

ץָכּנָ ֶ֑עַ ןָ ָ
תתָלָ ֶהֶ֖םָאֶ תֶ -א ֶָ֣ר ְ
שמות וארא ו,דְ :ו ַגֶ֨םָהקמתיָאֶ תְ -בּריתיָא ָ֔ ָתּםָלָ ֵ֥
ֵ֥רוָּבהּ׃ ָ
ָ ָֽ
יהֶ֖םָאשֶׁ ר-גָּ
ץָמגר ֶ
ֵ֛תָא ֵֶ֥ר ְ
ָא ֶ
וְ ַגֶ֨םָהקמתיָאֶ תְ -בּריתיָ– קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,תורה שלמה [כט]

שנסה אותם (שלושה האבות

המוזכרים בפסוק ג) במה שאמר להם שיתן להם את ארץ כנען ולא הרהרו אחריו (שמו"ר כתב יד)
ובהערה כתב שבנדפס "שנתנה להם"  .ויש לטט להעיר כי טעם ְו ַגֶ֨ם – קדמא באחד מתפקידיו מרמז על זמן המוקדם ממקום הכתוב ,ולכן
יתפרש כי ארץ כנען כבר נתנה לאבות אלא גלו מפני גזרת בין הבתרים .אברהם אבינו זכה בארץ מכח נצחונו על ארבעה המלכים שכבשו
הארץ מיושביה ובכך הכשירוה בדרך הטבע לזכיתו בה .יצחק לא עזב הארץ ,יעקב חזר לארץ ובמלחמה של שכם והערים שסביבותיהם
כבשו את ההר ואפשר שלכן האחים חלקו על יוסף באומרם שהארץ כבר נתנה להם.
יםָלאַ ְב ָר ָ ָֽהם׃ (בר' תולדת כח,ד) .הנה שברית ירושת הארץ היא
ְ
ֱֹלה
ָתןָא ֶ֖
ובפירוש רבי מנחם המאירי על תהלים קה,י  -יא אשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
לאברהם ,וממנו ליצחק ,וממנו ליעקב .ואמר "לעולם" (לעיל,ח) וברית עולם ו"אלף דור" (לעיל,ח)  -כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,
קרקע אינה נגזלת,
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קמ"פ

אמר׃ ָ
אמרָ ֶזָ֣הָהַ ָדּ ָָ֔ברָאשֶׁ ר-צוָּ ֵ֥הָהֶָ֖'ָל ָֽ
תָבּנָֽי-י ְשׂ ָראֶ֖לָל ֶ֑
ד ְ
שׁהָאֶ ל-כָּ ל-ע ַ ֵ֥
ָ֣אמרָמ ָ֔ ֶ
שמות ויקהל לה,ד :וַיּ ֶ
ָ֣תָה' ָ
רוּמ ֶ֑
ֶ֖תָתּ ַ
יא ָהָא ְ
רוּמהָלַָ ָ֔ה'ָכַּ֚לָנְ ָ֣דיבָל ָ֔בּוָֹיְ ב ֶ֕
םָתּ ָ
שמות ויקהל לה,הְ :ק ֶ֨חוָּמא ְתּ ֶכ ְ
ָז ָָהֵ֥בָו ֶָכ ֶֶ֖סףָוּנְ ָֽחשֶׁ ת׃ ָ
ה  ... -זקף-קטן  ...זקף-קטן  ...זקף-גדול בין שני קיסרים ,דבר עצמתי (א) רמז לקב"ה
יא ָָ
ה'ָכַּ֚לָנְ ָ֣דיבָל ָ֔בּוָֹיְ ב ֶ֕
םָתּרוּמָ הָלַָ ָָ֔
ְק ֶ֨חוָּמא ְתּ ֶכ ְ

שהוא הי"ה הו"ה יהי"ה המרמז על קודשא בריך הוא אין-סוף (ענין המעפיל על כל הענינים); (ב) ראה להלן לימוד נוסף מ 66-לעצמת
סגולת אמירת פרשת המנורה להבין דברי התורה.
רוּמהָלַָ ָ֔ה'  -קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,כלל הצריך לפרט ,וכן כתוב שחבירו שלפניו (לה,ד) מלמד
םָתּ ָ
ועוד בענין תוקף ְק ֶ֨חוָּמא ְתּ ֶכ ְ
אמר :מאמר ה'
הָה ָדּ ָָ֔ברָאשֶׁ ר-צוָּ ֵ֥הָהֶָ֖'ָל ָֽ
שׁה ֶ ...ז ָ֣ ַ
ָ֣אמרָמ ָ֔ ֶ
עליו או מלמד על חבירו שלפניו (כעין טעמא דקרא) ואפיונו מהכתוב לפניו וַיּ ֶ
מצומצם ע"י משה ונותן התוקף והכח לתרומה אז ולדורות.
 13קמ"פ
ויקרא צו ו,ד -ה:

ָדיםָאח ֶ֑רים ָ
ֶ֖שָׁבּג ָ֣
יוָולָ ַב ְ
[ד]ָוּפָ שַׁ טָאֶ תְ -בּג ָ ָָ֔ד ְ
וּץָל ַמּח ֶנָ֔הָאֶ לָ -מ ֶ֖קוֹםָטָ ָֽהוֹר׃ ָ
ַ ָֽ
ָוְ הוֹציאָאֶ תַ -ה ֶדּשֶׁ ןָאֶ ל-מ ָ֣ח
רָבּ ֶ֑בּ ֶקר ָ
יםָבּ ָ֣בּ ֶק ַ
ַ
ָהכּהֵ֛ןָע ֶ֖צ
ֹ֧יה ַ
וּקד-בּוָֹלָָ֣ אָת ְכ ֶָ֔בּהָוּב ֶ֨ערָעָ ֶל ָ
ָתּ ַ
[ה]ָו ָה ֶ֨אשָׁעַ לַ -המּזְ בּ ַח ָֽ
ְ
ֵ֥יָה ְשּׁלָ ָֽמים׃ ָ
ָח ְלב ַ
ֶ֖יה ֶ
להָוְ ה ְק ֵ֥טירָעָ ֶל ָ
ָהע ָ֔ ָ
יה ָ
ל ָ
ָ וְ עָ ַרְךָעָ ֶ֨ ֶ

ע"פ בבלי יומא מ"ה א (בלשון עורך המתיבתא)

ָתּוּקַ ד-בּוָֹ– קדמא מהפך פשטא – דבר שחבירו שלפניו מלמד עליו .בסיפא פסוק ד' הנושא הוא וְ הוֹציאָ
טט [ָ -ה]ָָ ְוהָ ֶ֨אשָׁעַ לַ -המּזְ בּ ַח ָֽ
אֶ תַ -ה ֶדּשֶׁ ָן  .הדשן צבור בתפוח בראש המזבח ,ולכן אפשר שזה האפיון להודיע שהדלקת האליתא תהיה בראשו של מזבח.

 14קמ"פ
ויקרא ויקרא ד,יח:

ֶ֖רָבּ ָ֣א ֶהלָמוֹע ֶ֑דָ ָ
יָה'ָא ֶשׁ ְ
תָה ַסּמּיםָל ְפָנ ָ֣ ָ֔
חָקט ֶר ַ
ָ֩הכּ ֶ֨הןָמןַ -ה ָ ָ֝דּםָעַ לַ ְ֠ -ק ְרנוֹתָמזְ ֶַ֨בּ ְ
וְ נָתַ ן ַ
לָמוֹעד׃ ָ
ָֽ
חָא ֶה
ֶ֖ת ֵ֥
להָאשֶׁ רֶ -פּ ַ
ָ֣חָהע ָ֔ ָ
ָ
זְבּ
ָ֣םָה ֹ֗ ָפּרָי ְשׁפְּךָאֶ ל-יְ סוֹדָמ ַ
ָוְ אָ֣ת׀ָכָּ לַ -דּ ַ
ְונ ַָתן ָ֩– תלישא-קטנה,כעין פרט קדמאה ,מרמז על שיעור מתן הדם ַהכּ ֶ֨הןָמןַ -ה ָ ָ֝דּםָ -קדמא אזלא,כעין כלל או ענין מרכזי שאליו
מתיחס הפרט קדמאה ועם אפיונו הוא עובר אל עַ לַ ְ֠ -ק ְרנוֹת– תלישא-גדולה ,תחילת כעין פרט בתראה המפרט את פרט הקדמאה

ויקרא ויקרא ד ,יז:

ֵ֥יָהפָּ ָֽרכֶ ת׃ ָ
ֶ֖תָפּנ ַ
ָ֣יָה'ָא ְ
עָפּעָ מיםָל ְפנ ָ֔
הָשׁ ַב ְ
ֶ֑םָוה ֵ֞ ָזּ ֶ
ֹ֧לָהכּהֵ֛ןָאֶ ְצ ָבּעֶ֖ וָֹמןַ -ה ָדּ ְ
[יז]ָוטָ ַב ַ
ְ
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תָה ַסּמּיםָ–קדמא מהפך פשטא – כתוב שחבירו שלפניו ויקרא ויקרא ד ,יז מלמד עליו ,כאן פסוק הקודם עסק בהזיית שבע
חָקט ֶר ַ
מזְ ֶַ֨בּ ְ
פעמים לפני ה' ומאפיין את הכתוב כאן אשר ביוה"כ יזה על טהרו של מזבח שבע פעמים כמו שכתוב ב-ויקרא אח"מ טז יט ָ[יט]ָוְ ה ֶ֨ ָזּהָ
תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָ ָ
וָֹוק ְדּ ָ֔שׁוָֹמטּ ְמ ֶ֖א ְ
יםָוטה ָ֣ר ְ
מ ְ
עָפּעָ ֶָ֑
וָֹשׁ ַָ֣ב ְ
ֵ֛םָבּאֶ ְצ ָבּעֶ֖ ֶ
עָ ָלֹ֧יוָמןַ -ה ָדּ ְ

ראה תלישא-קטנה ,ראה תלישא-גדולה
 15קמ"פ
 .ויקרא צו ח,כא:

וּאָל ָֽריחַָ-ניח ַחָא ֶשֵּׁ֥הָהוּאָלַ יה ָָ֔והָכַּ א ֶשֵׁ֛רָ
ְ
להָה
לָהמּזְ ֹ֗בּחָ הָע ֶ֨ ָ
שׁהָאֶ ת-כָּ לָ -ה ַָ֝אי ַ
ָ֣ץָבּ ָמֶּ֑יםָ ַויּ ְַקטר ָ֩מ ֶ֨ ֶ
םָר ַח ַ
בָואֶ תַ -ה ְכּ ָר ַעֶ֖י ָ
ָוְ אֶ תַ -ה ֶ ֵ֥קּ ֶר ְ
שׁה׃ָ ָ
צוָּ ֵ֥הָיְ הוָ ֶ֖הָאֶ ת-מ ֶ ָֽ

 ...ויקטר  -תלישא-קטנה ,פרט ,אפשר שכאן הוא כולל את כל הרישא של הפסוק כי הכל הקרב
משה את-כל-האיל  -קדמא ואזלא ,כלל
המזבחה  -רביע ,ארבעה ענינים כאן
עלה הוא לריח-ניחח  -קדמא מהפך פשטא
א' דבר שחבירו שלפניו מלמד עליו ,הקטרת את-כל-האיל הנלמדת בפרט כלל ופרט על כל חלקיו זה עושה עלה  -שהיא הוא לריח-ניחח ,
הם בטוי למלוי הצו בחינת "שאמרתי ונעשה רצוני"
ב' כלל הצריך לפרט :
אשה הוא לה' כאשר צוה ה' את-משה:
הפרט הוא פרט המורכב ממספר תת-פרטים ,כי התבנית הכללית היא מרכא  ...תביר מרכא טפחא המחלקת לפרטים עליהם חל הבטוי את-
משה  -סלוק ,ראה דיון בהמשך
תתי-הפרטים הם
א' אשה הוא לה'
ב' כאשר צוה ה' את-משה:
התת-פרטים אף הם מרכבים:
א'א' אשה הוא לה'  -מרכא פשטא זקף-קטן
אשה -מרכא ,מכאן מתחיל הפרט המרכב וגם סימון תחילת התת-הרכב בפרט הראשון,
הוא לה'  -פשטא זקף-קטן ,שני לימודי פשט בביטוי אשה הוא לה'
כאשר  -תביר ,מחלק בין תת-פרט ראשון ותת-פרט שני ,וגם מחלק הבטוי את-משה שבסוף הפסוק
צוה ה'  -מרכא טפחא ,יתור לרבות ,כי אפשר היה לכתב כאשר צוה את-משה
את-משה  -סלוק,
 שעשה בדיוק כפי שצווה ,למשל להעיד שלא עשה דבר מעצמו .מצד התבנית שלפניה מרכא  ...תביר מרכא טפחא יש חלוקה ב-את-
משה לשייך ולא שייך לפרט המורכב משני הפרטים לפרט אשה הוא לה' ולפרט כאשר צוה ה' ,אולי לומר שיש דברים שנאמרו
למשה בלבד כגון בכוונות תורת העלה שלא מסרם לישראל.
את-משה  -ה-את מרבה על משה .בכלל הפסוק יכול היה להכתב ויקטר משה  ...כאשר צווה (צ' בקובוץ או שורוק)
 16קמ"פ
ויקרא שמיני ט,כב – כג:
ֶ֖הָו ַה ְשּׁלָ ָֽמים׃ָ ָ
ֵ֛אתָו ָהע ָל ְ
ְ
תָהחַ ָטּ
שׂ ַ
שּׂאָאַ ה ֹ֧רןָאֶ ת-י ָָדֵ֛וָי ָָדֵ֛יוָאֶ לָ -ה ָעֶ֖םָוַ ָֽ ַ֛יְ ָברכ ֶ֑םָו ַֹ֗יּ ֶרדָמע ֹ֧
ט כבָוַיּ ֶ֨ ָ
אָכבוֹדֶ֖ -ה'ָאֶ ל-כָּ לָ -ה ָעָֽם׃ ָ
ר ְ
לָמוֹעדָוַיּ ָ֣ ְצ ָ֔אוָּוַ ָֽ ַ֛יְ ָברכֶ֖ וָּאֶ תָ -ה ָע ֶ֑םָוַיּ ָ ֵ֥
ָ֔
הָו ַ ָֽאהרןָאֶ לָ֣ -א ֶה
ָבאָמ ֶשׁ ְ
ט כגָ ַויּ ֶ֨
הָו ַ ָֽאהרןָ  -קדמא מהפך פשטא ,תבנית של כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,ב -ט כב מדובר על עבודת
ָבאָמ ֶשׁ ְ
פסוק ט כגָ ַויּ ֶ֨
כהנים ,לכן גם ב-ט כג מדובר בעבודת כהנים כפרש"י ללמד מ -ט כב מה ירידה מעין עבודה ,ל -ט כג אף ביאה מעין עבודה ,הא למדת

למה נכנס משה עם אהרן ,ללמדו על מעשה הקטורת.
ע"פ מלבי"ם במקום ,פועל שני אחר פועל ראשון הינו הסברו  -פרוטו של הפועל הראשון .לכן בתבנית וישא  ...וירד  ,וירד מסביר את
וישא
ויבא  ...ויצאו ויברכו  ,ויצאו ויברכו מסביר לשם מה באו לאהל מועד ,כמו וישא  ...וירד מעין עבודה כך ויבא  ...ויצאו מעין עבודה
ראה קדמא ,מהפך פשטא מונח זקף-קטן
 17קמ"פ
ויקרא תזריע יג,י – יא :מחיה המטמאה הפוכה ולא הפוכה

ֶ֖יָבּ ְשׂ ָֽאת׃ ָ
ֵ֥רָח ַ
ֵ֛תָבּ ָשׂ ַ
ָ
ֶ֑ןָוּמ ְחיַ
יאָה ְפ ָכֶ֖הָשׂ ָע ָ֣רָלָ ָב ָֽ
ָ
וֹרָו ֕ה
ָבּ ָ֔ע ְָ
הָשׂאתְ -ל ָבנָה ָ
ןָוהנּ ְ
ָ֣הָהכּ ֹ֗ה ְ
[י]ָ ְו ָר ָא ַ
ֶ֖אָהוּא׃ ָ
נּוָּכּיָטָ מ ָֽ
ֵ֥
ֶ֑ןָלאָי ְַסגּ ֶ ָ֔ר
וָֹהכּה ָ֣
וָֹוט ְמּ ֶ֖א ַ
וֹרָבּשָׂ ָ֔ר ְ
ְ
ָבּעָ֣
תָנוֹשׁנֶתָהוא ְ
ֶ
[יא]ָ צָ ַ ֶ֨רעַ

מהי מחיה – בשר חי הנראה בריא ומסביבו מראה לבן טמא .תו"כ מלמד על שני מצבים מחיה המטמאה הפוכה ולא הפוכה
נוֹשׁנֶתָמלמד שהיא מטמאה שלא הפוכה( ,היינו הבשר החי קדם למראה הלבן)
[תו"כ פ"ג פ"ג] (א)  ...ההסבר ע"פ [התוה"מ עו] ֶ

הלא דין הוא שׂ ָע ָ֣רָלָ ָבֶ֑ןָסימן טומאה ומחיה סימן טומאה ,מה שׂ ָע ָ֣רָלָ ָבֶ֑ןָאינו מטמא אלא הפוך (ע"י מראה שקדם לשער הלבן) ,אף
נוֹשׁנֶת מלמד שהיא מטמאה שלא הפוכה (המחיה קדמה למראה הלבן
מחיה לא תטמא אלא הפוכה (ע"י מראה שקדם למחיה) .ת"ל ֶ
שהקיף אותה).
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[תו"כ פ"ג פ"ג] (ב)  ...הואָמלמד שהיא מטמאה הפוכה (היינו  -המראה הלבן קדם ואחר-כך נעלם מראה הלבן במרכזו והבשר נראה
כבריא ומוקף במראה לבן).
[תו"כ פ"ג פ"ג] (ב)  ...והלא דין הוא מה אם שער לבן שאינו מטמא שלא הפוך (כי קדם למראה) מטמא הפוך (כי בא אחרי המראה) מחיה

שמטמאה שלא הפוכה אינו דין שתטמא הפוכה ,ת"ל הואָמלמד שהיא מטמאה הפוכה.
[התוה"מ עו] [ובמה שכתב מחיה שמטמאה שלא הפוכה אינו דין שתטמא הפוכה (על הלימוד בקל וחומר משער למחיה לטמא ,יש פירכה כי
לשער יש חומרה אחרת ולכן) יש להשיב מה לשער שמטמא כנוס ומפוזר מבוצר ושאינו מבוצר ולכן צריך קרא (בשביל המחיה)  ,כן פי'
בר"ש פ"ד משנה ג']

וֹרָבּשָׂ ָ֔רוֹ  -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,התבנית מהפך פשטא מונח זקף-קטן כעין שני לימודים( ,א)
ְ
ָבּעָ֣
תָנוֹשׁנֶתָהוא ְ
ֶ
(יג,יא)ָצָ ַ ֶ֨רעַ
טעמא דקרא במהלך לאחור( ,ב) בנין אב לשיעור צרעת במהלך לפנים.
לימוד א' טעמא דקרא במהלך לאחור,
תָנוֹשׁנֶתָהואָ -קדמא מהפך פשטא,
ֶ
ע"פ תו"כ (יג,יא) צָ ַ ֶ֨רעַ
צָ ַ ֶ֨רעַ ת – קדמא אומר שהנגע קדם מתחת לבשר החי ולא משנה מה נראה קודם ,בשר חי או מראה לבן.
נוֹשׁנֶתָהואָ -מהפך פשטא יאמר הפוך את אופן החשיבה על הבשר החי שבתוך המראה ,שההיגיון אומר שאינו קשור לנגע והוא בריא כמו
ֶ
הבשר שמחוץ למראה הלבן ,ומלמדנו שגם הוא סימן טומאה כי גם תחתיו נמצא הנגע.
נוֹשׁנֶתָ–מטמאה שלא הפוכה,
ע"פ תו"כ המחיה המצויינת ע"י מלת ֶ
וא – מטמאה הפוכה .
ע"פ תו"כ מחיה המצויינת ע"י מלת ה ָ

תָנוֹשׁנֶתָהואָ -מכה ישנה היא תחת המחיה ,וחבורה זו נראית
ֶ
וכך גם משמע ב[-רש"י] ש(יג,יא) זה טעמא דקרא ל(יג,י)( .יג,יא) צָ ַ ֶ֨רעַ
בריאה מלמעלה ותחתיה מלאה לחה ,שלא תאמר הואיל ועלתה מחיה (ק) אטהרנה:
[ע' שפת"ח ק] והכתוב נותן טעם למה המחיה היא סימן טומאה ,לפי שצרעת נושנת וכו'
היינו הוא כעין טעמא דקרא במהלך לאחור ל(יג,י) שלא תאמר כי זה סימן הבראה אלא להפך זה סימן נגע.
לימוד ב' בנין אב לשיעור צרעת במהלך לפנים.
תָנוֹשׁנֶתָהואָ -קדמא מהפך פשטא – במהלך לפנים ,כעין כתוב שחבירו שלפניו (יג,י) מלמד עליו ,מיבא את השיעורים של
ֶ
(יג,יא) צָ ַ ֶ֨רעַ
המראה ושל המחיה ושל הביצור של המחיה מ(-יג,י) (ראה עיון בפסוקים (יג,ב-ג)) וזה מביא לבנין אב המוצהר ב[ -ספרא תזריע פרשה ג
פרק ג] על (יג,יא) צרעת בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס,
טט – אם ההטעמה היתה ז"ק  ...ז"ק בין שני קיסרים זה עשוי היה לרמז לכעין דבר החוזר וקורה או הקש או בנין אב .העלתה השערה
שז"ק ז"ג עשוי גם לרמז לתפקיד כזה אלא שעד י' טבת התש"פ לא זכורים לי פסוקים עם ז"ק ז"ג עם תפקידים אלה פרט לפסוק (יג,י)
וֹרָו ֕היא – זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים ,רמז לכעין בנין אב כאן לשיעור מראה טמא כגריס בין
הָשׂאתְ -לבָ נָהָ ָבּ ָ֔ע ְ
וְ ָר ָאָ֣הָהַ כּ ֹ֗הןָוְ הנּ ְ
בסימן טומאה שער ובין בסימן הטומאה מחיה ,בנין אב לצרעת בגריס הקילקי בעור הבשר ,שחין ומכוה (ראה (יג,כה) תו"כ צרעת
היא) ,נתק בשער ,בבגד ,בעור ,בבית.
ראה פעמיים זקף-קטן או זקף-קטן זקף-גדול בין שני קיסרים
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'ָלכַ פָּ֣רָעָ ָל ֶ֑יו ָ
ֵ֥יָה ְ
ֳמדַ -חֵ֛יָל ְפנ ֶ֖
גּוֹרלָלַ עזָאזָ֔לָ ָיע ַ
יוָה ָ
להָעָ ָל ַ
ויקרא אח"מ טז,יְ :ו ַהשָּׂ ֹ֗עירָאשֶׁ ר ָ֩עָ ֶ֨ ָ
בּ ָרה׃ ָ
ֶ֖לָהמּ ְד ָ ָָֽ
ָ ְלשַׁ ַלֵּ֥חָא ֵ֛תוָֹלַ עזָאז ַ

המשך הסבר הרמב"ם משולב עם תבנית הטעמים הבאה:
גּוֹרלָלַ עזָאזָ֔ל – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים .מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן
יוָה ָ
(וי' אח"מ טז,י) עָ ָל ַ
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.
גּוֹרלָלַ עז ָ֔
יוָה ָ
להָעָ ָל ַ
(למוד ב) משמע פשט הכתוב (וי' אח"מ טז,י) עָ ֶ֨ ָ
ֵ֥יָה' ְלכַָפָּ֣רָעָ ָל ֶ֑יו ,עד מתי יהיה (המשתלח) זקוק לעמוד חי  -עד שעת מתן דמו
ֳמדַ -חֵ֛יָל ְפנ ֶ֖
נאמר ב[-בבלי יומא מ,ב] (וי' אח"מ טז,י) ָיע ַ

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) ָיע ֳַמדַ -חֵ֛י  -על כרחך ,ללמדנו שאם מת אתה צריך להביא אחר,
ל– מהפך פשטא מוציא מהפשט של ההגרלה שכבר נערכה ,ומלמד על
גּוֹר ָ
יוָה ָ
איך יביא אחר? אפשר שתבנית הטעמים כאן עָ ָל ַ
גּוֹר ָל – קדמא יקשרו בין השעיר שנשאר חי מהזוג הקודם ובין שעיר אחר שיקבע
להָעָ ָליוָהַ ָ
הגרלה חדשה שבה (וי' אח"מ טז,י) עָ ֶ֨ ָ
ָאזל – קדמא מהפך פשטא בתפקיד כעין מדות
גּוֹרלָלַ עז ָ֔
יוָה ָ
להָעָ ָל ַ
בהגרלה למלא את יעוד השעיר שמת ואפשר כי (וי' אח"מ טז,י) עָ ֶ֨ ָ
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)
גּוֹרלָלַָ ֶ֑ה' – אפשר שתבנית הטעמים כאן מרמזת לנאמר ב[-משנה יומא
ֵ֛יוָה ָ ֶ֖
שׁרָעָ ָלֵ֥הָעָ ָל ַ
יבָאהרןָאֶ תַ -השָּׂ עָָ֔ירָא ֶ֨ ֶ
ַ ָֽ
ְוה ְקר
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) ָיע ֳַמדַ -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.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 19קמ"פ
ויקרא בהר כה,מו:

ֶ֖םָבּ ֶהָ֣םָתַּ ע ֶ֑בדוָּ ָ
הָלע ָל ָ
יכםָאַ חריכֶ םָלָ ֶרָ֣שֶׁ תָאח ָ֔ ָזּ ְ
ַח ְל ֶ֨ ֶתּםָא ָ֝ ָתםָל ְבנ ֶ
וְ ה ְתנ ַ
וָֹבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ָס ָ
הָב ְ
דּ ֶ֖
חיוָלא-ת ְר ֶ ֵ֥
ָ֣ישָׁבּאָ ָָ֔
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
ְ

שילוב בין תורה שלמה ו-בבלי בבא מציעא עג,ב

רב סעורם אחוה דרבא הוה תקיף (כופה) אינשי דלא מעלו ,ומעייל להו בגוהרקא (עגלה מוכנה למרכבת אדם) דרבא .אמר ליה רבא:
שפיר קא עבדת ,דתנינא :ראית שאינו נוהג כשורה ,מנין שאתה רשאי להשתעבד בו  -תלמוד לומר (ויקרא בהר כ"ה מו) ְלע ָלֶ֖םָבָּ ֶהָ֣םָ
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיוָוגו'.
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
יכם .יכול אפילו נוהג כשורה  -תלמוד לומר ְ
דוָּוּב ֶַ֨אח ֶ
ְ
תַּ ע ֶ֑ב
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיו הטעים
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶָ
תבנית קדמא מהפך פשטא היא בדרך כלל על פני שלוש מלים .כאן למרות שיש שלוש מלים ְ
יכםָבקדמא מהפך ושתי המליםָ ְבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָחברם במקף להיות מוטעמות בטעם פשטא.
וּב ֶַ֨אח ֶ
רחמנא מלת ְ
תבנית קדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי כתוב שחבירו (שלפניו) מלמד עליו .כאן
הכתוב שלפניו עוסק בעבודת העבדים הנכרים שבהם מותר לרדות .בבלי ב"מ עג ב מסביר שכאשר יהודי נוהג מעשה נכרי כי אינו שומר
יכם כאומרים לך ולמד מהכתוב שלפניו מה יש
וּב ֶַ֨אח ֶ
מצוות מותר וחובה לרדות בו .אפשר שלכך מרמזים טעמי קדמא מהפך במלת ְ
לעשות באחיכם המרוחק במעשיו מְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראלָ .
תבנית קדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של רבי ישמעאל ורבי אלעזר בני רבי יוסי הגלילי של כלל הצריך לפרט .הכלל
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיו והוא מאמר בבלי ב"מ עג ב יכול אפילו נוהג כשורה  -תלמוד לומר
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָ והפרט שלו א
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
הצריך לפרט ְ
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיוָוגו' .כאשר נוהג כשורה נהג עמו כשורה.
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
ְ
 20קמ"פ
ויקרא בחקתי כז,ז:

ֶ֖רָשׁ ֶֶ֑קל ָ
רָו ָהיָ ָ֣הָעֶ ְר ְכּ ָ֔ךָחמ ָשֵּׁ֥הָעָ ָשׂ ָ
ָמ ְעלָ הָאם-ז ָ֔ ָָכ ְ
ְ֠ ְואםָמ ֶבּן-שׁ ֶ֨שּׁיםָשָׁ נָ הָו ַ
הָשׁ ָק ָֽלים׃ ָ
ר ְ
ָוְ לַ נְּ ק ָבֶ֖הָעשָׂ ָ ֵ֥

ה  -קדמא מהפך פשטא ,ליבא האפיון שלפניו להודיע שגם אחרי שנת ששים משנה מסכת ערכין פ"ד מ"ד הערך
ָמ ְעלָ ָ
מבֶּ ן-שׁ ֶ֨שּׁיםָשָׁ נָ הָו ַ
(שנותנים הוא כ )-בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן חמש ונעשה יותר על בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים
נותן כזמן הערך

סיכום :יש לקרוא השורה מימין לשמאל כעין משפט אחד ותחתיה תבניות הטעמים
מהקרא העוסק בגיל  60ומעלה
תלשא – שיעור ומחיצה בלימוד
אלפניה

נלמד בכעין בנין אב לכל הגילים
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים

לפי הגיל של הנידר בשעת הנדר
קדמא מהפך פשטא ,מיבא הגילים
הקודמים לגיל 60

חכמים
תשלום הערך התורני
רבי אלעזר

מוסיף חודש ויום לכל גיל
תלשא – שיעור ומחיצה בלימוד
אלפניה
לכולי עלמא שנתות בשקלים
תלשא –מחיצה בלימוד אלפניה
ולאחריה

 21קמ"פ
במדבר בהעלתך י,ט:

םָבּחצ ְצ ֶ֑רתָ ָ
ת ַ
ררָאֶ ְת ָ֔ ֶכםָוַהרע ֶ ֶ֖
ָהצּ ָָ֣
הָבּאַ ְר ְצ ֹ֗ ֶכםָעַ לַ -הצַּ ר ַ
ְו ָֽכיָ -ת ֶ֨באוָּמ ְל ָח ָ֝ ָמ ְ
יכם׃ ָ
תּםָמאיְ ב ֶ ָֽ
םָונוֹשַׁ ְע ֶ ֶ֖
יכ ְ
ָה'ָאֱֹלה ָ֔ ֶ
ָ ְונזְ כַּ ְר ֹ֗ ֶתּםָל ְפני ָָ֣

במדבר בהעלתך י,י:

ם֒ ָ
ָ֣יָח ְדשׁיכֶ ָ
ָוּב ָראשׁ ָ
ֵ֥םָוּ ְבמוֹעדיכֶ ם֘ ְ
וּביֶ֨וֹםָשׂ ְמ ַח ְת ֶכ ָֽ
ְ
יכ ֶ֑ם ָ
םָו ַעֶ֖לָז ְבחָ֣יָשַׁ ְלמ ֶָ
יכ ְ
ָ֣םָבּחצ ְצ ֹ֗רתָעַ ַ֚לָע ָֹ֣לת ָ֔ ֶ
וּת ַק ְע ֶתּ ַ
ָ ְ
יכם׃ָפ ָ
ֶ֖יָה'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
יכםָאנ ֵ֥
םָלזכָּ רוֹןָל ְפנ ָ֣יָאֱֹלה ָ֔ ֶ
ָ וְ הָ יֶ֨וָּלָ ֶכ ְ
רוֹן – קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב שהוא מלמד על חבירו שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו ואפשר
םָלזכָּ ָ
(במד' בהע' י,י) ְו ָהיֶ֨וָּלָ ֶכ ְ
יכם
תּםָמאיְ ב ֶ ָֽ
הָבּאַ ְר ְצ ֹ֗ ֶכם ְ ...ונוֹשַׁ ְע ֶ ֶ֖
כי מתואם עם הסבר ליקוטי שיחות יג אדמו"ר ממ"ש המקשר בין (י,ט) ְו ָֽכיָ -ת ֶ֨באוָּמ ְל ָח ָ֝ ָמ ְ
וּביֶ֨ וֹםָשׂ ְמ ַח ְת ֶכֵ֥ם – היינו יום שמחה שנקבע על נצחון המלחמה.
ובהמשך לזה נאמר (י,י) ְ

 22קמ"פ
במדבר שלח-לך טו,ג:

יכ ֶ֑ם ָ
וָֹבּמעד ֶ
הָא ְ
ד ָָ֔ב ֶ֖
ָאוָֹבנְ ָָ
חָלפַ לּאֶ -נ ֶדר ָ֣
ָ֔ב ְ
יתםָא ֶשּׁהָלַָה'ָע ָל ָ֣הָאוֶֹ -ז ַ
וַעשׂ ֶ֨ ֶ
רָאוָֹמןַ -ה ָֽצּאן׃ ָ
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה'ָמןַ -ה ָבּ ָ ֶ֖ק ֵ֥
ָלַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
יבָה ַמּ ְק ֵ֥ריב .הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח
ַ
ח( ...טו ,ד) ְוה ְק ֵ֛ר
יחָניח ַָ
דרשה (ב) נקדים עם פי' ספורנו (טו,ג – ד) (טו,ג) לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ

בזולת מנחה ונסכים כענין בהבל ובנח ובאברהם וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים
(שמות כד ,ה) לא זולת זה ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן צבור ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה
ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד:
לפי פי' ספורנו הוספת מנחות ונסכים לכל קרבן בהמה הוא החמרה על המצב שהיה לפני חטא המרגלים שהקריבו קרבנות ללא מנחה
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

א

יחָניחחַָ – גרשיים
ח – שיהיה נחת רוח לפני :ונראה ליישב ע"פ תפקיד תבנית הטעמים של לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
יחָניח ַָ
ונסכים .אבל פ'רש"י ר ַ
ש בו את ארץ החמדה וע"י מעשה הקרבנות בלווי מנחה ונסכים
מהפך פשטא שיצא להקל על בני ישראל לפני ָ֔ה' היינו שהבנים י ָ ְרשו וי ְ
שהם ממצוות התלויות בארץ אין מידת הדין מקטרגת עליהם.
יתםָא ֶשּׁהָה'ָ -קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד דבר המלמד על חבירו הכתוב לפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו.
וכך גם יוסבר וַעשׂ ֶ֨ ֶ
ע"פ אור החיים (טו,ב)  ...ודקדק לומר א ֶשֵׁ֥רָאנֶ֖יָנ ֵ֥תןָלָ ֶ ָֽכםָהגם שהדור ההוא פגריהם יפלו במדבר כל העם היוצא ממצרים בן
עשרים ,בא לומר כי מעשה בנים יתיחס גם להאבות כי את בניהם הקים תחתם :הבנים מכפרים – מקילים על אבותיהם

עוד נראה לומר כי אומרו נותן לכם על דרך אומרם ז"ל (סנהדרין צ ב) מנין לתחית המתים מן התורה דכתיב אשר נשבע ה' לאבותיכם
לתת להם לכם לא נאמר אלא להם וגו' עד כאן .כמו כן הבטיחם (את דור המדבר) שיקומו בתחית המתים וירשו את אדמתם:

במדבר שלח-לך טו,ח:

ֵ֥הָבןָ -בּ ָ ֶ֖קרָע ָל ָ֣הָאוָֹ -ז ֶ֑ ַבח ָ
וְ ָֽכיַ -תע ֶשׂ ֶ
רָאוְֹ -שׁלָ ֶ֖מיםָלַָ ָֽה'׃ ָ
ָ ְלפַ לּא-נֶ ֵ֥ ֶַ֛ד ָָֽ
יכ ֶ֑ם פרט לַ ע ֵ֞שׂוֹתָריחַ ָניחחַ ָחזר
וָֹבּמעד ֶ
הָא ְ
ָאוָֹבנְ ָד ָָ֔ב ֶ֖
חָלפַ לּאֶ -נ ֶדר ָ֣
ָ֔ב ְ
יתםָכלל ע ָל ָ֣הָאוֶֹ -ז ַ
בבלי מנחות צא,ב לומד (טו,ג) וַעשׂ ֶ֨ ֶ

וכלל

רָאוְֹ -שׁלָ ֶ֖מיםָלַָ ָֽה'ָיצא מן הכלל ללמד על הכלל שכל סוג קרבן
ֵ֥הָבןָ -בּ ָ ֶ֖קרָע ָל ָ֣הָאוָֹ -ז ֶ֑ ַבחָָ ְלפַ לּא-נֶ ֵ֥ ֶַ֛ד ָֽ
והפסוק (טו,ח) ְו ָֽכיַ -תע ֶשׂ ֶ
מהמוזכר ב(-טו,ג) יבוא בבהמה אחת אם לא פירט אחרת ולכל בהמה שמביאה לקרבן יביא נסכים משלה.
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה'ָ -גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,יצא מן הכלל לידון בענין
כאילו מסקנה זאת מרומזת בכלל בתראה (טו,ג) לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
כענינו יצא להקל ולא להחמיר
 23קמ"פ
דברים א,א:

רָהיּ ְַרדֶּ֑ןָ
לָבּע ֶֶ֖ב ַ
שׁרָדּ ֶבּרָמשֶׁ הָאֶ ל-כָּ ל-י ְשׂ ָר ָ֔א ְ
הָה ְדּבָ ֹ֗ריםָא ֶ֨ ֶ
ַ
׀א׀ָאָ֣לֶּ
ָהב׃
תָו ֵ֥דיָז ָ ָֽ
לָולָ ָבֵ֥ןָוַחצ ֶ֖ר ְ
ֹ֧ןָוּביןֵ֛ -תּפֶ ְ
ָֽ
אר
וֹלָסוּףָבּין-פָּ ָ
ָ֝
ָ֩מ
רָבּע ָר ָבה ֶ֨
בַּ מּ ְד ֶָ֡בּ ָ

ע"פ ליקוטי שיחות האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן ,דברים א.
הָה ְדּבָ ֹ֗רים – מונח רביע לרמז על הספר החמישי בתורה א ֶ֨ ֶשׁרָדּ ֶבּרָמשֶׁ הָ– קדמא מהפך פשטא ,כתוב שחבירו שלפניו מלמד
ַ
׀א׀ָאָ֣לֶּ
עליו ,להודיענו שכשם שארבעה הספרים שלפניו מפי הגבורה נאמרו ו"שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" כך גם בספר החמישי השכינה
דיברה מתוך גרונו ,אלא שהכתוב וטעמיו דּ ֶבּרָמשֶׁ הָאֶ ל־כָּ ל־י ְשׂ ָר ָ֔אל – מהפך פשטא זקף-קטן ,מלמדים על שני אופנים עיקריים
לגילוי ע"י משה רבינו אלינו .דרך אחת היא כאילו בטעמים פשטא מונח (= שופר הולך בעדות מזרח) זקף-קטן להודיענו כי ארבעה ספרים
משה מסרם כשליח ,בלי התלבשות השכינה בהשגתו ,כעין קול פשוט העובר דרך שופר-הולך בלי כל גוון נוסף .וספר החמישי מסר לנו
משה כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח משום שהשכינה נתלבשה בהשגתו ונתאחדה עמו ודיברה "מתוך גרונו של משה" כעין מהפך
פשטא זקף-קטן ,ובנוסח עדות המזרח שופר-הפוך ה מהפך בקול הפשוט ונותן לו גוון ,זה דרשת תורה שבע"פ מתורה שבכתב.
ראה מונח רביע ,מהפך פשטא זקף-קטן
24
דברים א,ח

קמ"פ

יכֶ֖םָאֶ תָ -ה ָא ֶֶ֑רץָ ָ
ָתתּיָל ְפנ ֶ
ָ ְראֵ֛הָנ ַ ֵ֥
יהם׃ ָ
םָוּלז ְַר ָעֶ֖םָאַ חר ֶ ָֽ
ְ
קָוּ ְליַעקבָלָָתָ֣תָלָ ָ֔ ֶה
םָלי ְצ ָח ָֽ
םָלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
יכ ְ
ָ֣עָה'ָלַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
ַ֚אוָּוּרשָׁ֣ וָּאֶ תָ -ה ָָ֔א ֶרץָא ֶשָׁ֣רָנ ְשׁ ַבּ ְ֠
ְ
ָבּ

תבנית פרט וכלל ופרט
ָ֣עָה'ָָ-מונח מונח תלישא-גדולה ,שלושה פרטים שהם ענינים של תלישא-גדולה ,כל אחד מהאבות מובחר ומיוחד וזכה לשבועה
א ֶשָׁ֣רָנ ְשׁ ַבּ ְ֠
משלו מה' על ירושת הארץ
יכם -קדמא ואזלא בתיבה אחת ,כלל וגם בעושה תלוי המעשה ,האבות שיפורטו בפרט הסוגר פעלו להכין שארץ-ישראל תהה נוחה
לַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
להיכבש לפני בניהם ולכן היא להם נחלה בירושה ולא כליסטים שכבשו הארץ מיושביה
קָוּ ְליַעקבָ -קדמא=אזלא מהפך פשטא  -פרט סוגר לכלל ודרכו עוברת שבועת ה' שהיא הפרט המקדים לכלל ,להודיע,
םָלי ְצ ָח ָֽ
ְלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
שמיעט נחור תרח ונחור וכד' מהאבות
יכםָ מלמד עליו ,כאן בעושה תלוי המעשה של
קָוּ ְליַעקבָהוא כעין מידה כתוב שחבירו שלפניו לַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
םָלי ְצ ָח ָֽ
 א' האם ְלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
הכיבוש וההנחלה
קָוּ ְליַעקבָ הוא כעין טעמא דקרא המנמק מדוע באו ורשו את-הארץ כי
ח ָֽ
םָלי ְצ ָָ
םָלאַ ְב ָר ֶ֨ ָה ְ
יכ ְ
ָ֣עָה'ָלַ א ֶ֨בת ָ֝ ֶ
 ב' או האםָא ֶשָׁ֣רָנ ְשׁ ַבּ ְ֠
האבות כבשוה ואתם באים ומחזירים לעצמכם הירושה .ולכך מרמז המהפך שיצא מפשוטו כי זאת החזרת נחלת אבות ולא כיבוש
ראשון
 25קמ"פ
דברים ואתחנן ג,כו

ֵ֥רָהזֶּ ָֽה׃ ָ
ַ
ףָדּבֵּ֥רָא ַלֵ֛יָעֶ֖ וֹדָבַּ ָדּ ָב
וֹס ַ
לְךָאַ לֹ֗ -תּ ֶ
ָרבָ ָ֔ -
אמרָה'ָאלַ י ַ
לאָשָָׁ ַמֶ֖עָא ָל ֶ֑יָו ֶַ֨יּ ֶ
םָו ֵ֥
ָל ַמָ֣עַ נְ ָ֔ ֶכ ְ
רָה'ָבּי ְ
ֵ֥
ָ[כו]ָָוַיּ ְתעַ ֶ֨בּ

אמרָה'ָאלַ ָי  -קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו .הכתוב לפניו פותח במלת ָוַיּ ְתעַ ֶ֨בּרָבמובן
(ג,כו) ו ֶַ֨יּ ֶ
רבָ ָ֔ -לְךָשלא יאמרו הרב כמה קשה (כמו וַיּ ְתעַ ֶ֨בּר  -קשה) והתלמיד כמה סרבן מפציר .וכו'
של כעס  /דין קשה ,ומרמז לפי' רש"י ַָ
26

קמ"פ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

דברים ואתחנן ו,ח ו -דברים עקב יא,יח

ֵ֥וָּלטטָ ֶ֖פתָבֵּ֥יןָעינֶ ָֽיך׃
ֶ֑ךָו ָהי ְ
םָל ֶ֖אוֹתָעַ ל-י ֶָד ְ
תּ ְ
וּקשַׁ ְר ָ ֵ֥
בפרשת שמע ישראל למדנו [ח]ָָ ְ

על-ידך מאפשר קשירה בכל מקום ביד .בהיה אם-שמע בפסוק ח"י נלמד היכן בדיוק לקשור התפילין של יד .׃ָ[יח]ָָ ְושַׂ ְמתֶּ םָאֶ תְ -דּבָ ַרָ֣יָ
יכם׃
ֵ֥וָּלטוֹטָ ֶ֖פתָבֵּ֥יןָעינ ֶ ָֽ
םָו ָהי ְ
םָלאוֹתָעַ ל-י ְֶד ָ֔ ֶכ ְ
ֶ֑םָוּקשַׁ ְר ֶ֨ ֶתּםָא ָת ְ
ְ
ֶ֖םָו ַ ָֽעל-נ ְַפ ְשׁ ֶכ
ָ֔אלֶּ הָעַ לְ -ל ַב ְב ֶכ ְ

הקרא כולו הוא כעין כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל .שימת דברי אלה על הלבב ועל הנפש היא כלל הצריך לפרט להסבירו .הפרט
הינו:
יכם׃
ֵ֥וָּלטוֹטָ ֶ֖פתָבֵּ֥יןָעינ ֶ ָֽ
םָו ָהי ְ
םָלאוֹתָעַ ל-י ְֶד ָ֔ ֶכ ְ
וּקשַׁ ְר ֶ֨ ֶתּםָא ָת ְ
ָ ְ
הקדמא מהפך פשטא זאת מידה של כתוב שחבירו מלמד עליו .אופן פעולתה הוא לך לכתוב שלפניו וקבל האפיון ממנו .כאילו מביא עַ ל-
ְלבַ ְב ֶכֶ֖ם אל עַ ל-ידְ ֵ֔כם הקשירה לאות על היד הסמוכה ללבבך ,היא יד שמאל ,ודומה ללימוד המקובל "ידכה" – יד כהה היא בד"כ שמאל

(שו"ע או"ח כ"ז ס"א)  .משנה ברורה סק"א – כתבתם ,קשרתם כתיבה וקשירה ב( טט –יד) ימין ולכן מילא ההנחה על (טט – יד) שמאל
ע"כ .המ "ב מציין שהמקום ביד (שמאל) נאמר בבבלי מנחות ל"ז א' ד"ה תנא דבי מנשה "על ידך" זו קיבורת .והיא שריר יד שמאל
הקרוב ללב.
לתפילין של ראש ראה גזירה שוה.
 27קמ"פ
דברים עקב ח,ח  -י:

ןָוּד ָ ָֽבשׁ׃ָ ָ
ֵ֥יתָשׁמֶ ְ
ֶ ֶ֖
ןָוּתאנָ ֶ֖הָוְ רמֶּ֑ וֹןָאֶ ֶרץ-ז
ְ
ָוּשׂע ָ ָ֔רהָוְ גֶ ֵ֥פֶ
[ח]ָ ֶא ֶרץָחטָּ ה ְ

ָתּ ְח ֵ֥צבָנְ ָֽחשֶׁ ת׃ָ ָ
ריהָ ַ
ָב ְר ֶזָ֔לָוּמה ָר ֶ ֶ֖
ָ֣יה ַ
לָבֶּ֑הָּאֶ ֶַ֚רץָא ֶשָׁ֣רָא ָבנֶ ָ
ֵ֥רָכּ ָ
ֶ֖
ָ֣הָּל ֶחםָלאֶ -ת ְח ַס
ָתּאכַ לָ -בּ ָ֔ ֶ
אָבמ ְסכּנת ָֽ
שׁרָל ְ
[ט]ָ ֶֹ֗א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
לְך׃ ָ
שׁרָנָ ָֽתַ ןָֽ ָ -
בהָא ֶ ֵ֥
ֱֹלהיךָעַ ל-הָ ָ ֵ֥א ֶרץָהַ טּ ָ ֶ֖
ָוּב ַר ְכתָּ ָאֶ ת-הָָ֣'ָא ָ֔ ֶ
תָּוְ שָׂ ָב ְֶ֑עתָּ ָֽ
[י]ָוְ אָ כַ ְל ָ ֶ֖

בבלי ברכות מד,א משנה .אכל ענבים ותאנים ורמונים  -מברך אחריהם שלש ברכות (טט  -ברכת המזון) ,דברי רבן גמליאל; וחכמים
אומרים :ברכה אחת (מעין שלש) .רבי עקיבא אומר :אפילו אכל שלק והוא מזונו  -מברך עליו שלש ברכות .השותה מים לצמאו -
מברך שהכל נהיה בדברו; רבי טרפון אומר :בורא נפשות רבות וחסרונן.
גמרא .מאי טעמא דרבן גמליאל (שיברך ברכת המזון שבזמנו הייתה של שלש ברכות)?  -דכתיב (שלשה פסוקים)( :דב' עקב ח,ח)ֶ :א ֶרץָחטָּ הָ
ָוּב ַר ְכתָּ ָ
תּ ְָושָׂ ָב ְֶ֑עתָּ ָֽ
ָ֣הָּל ֶחםָוגו' ,וכתיב( :דב' עקב ח,י) ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖
ָתּאכַ לָ -בּ ָ֔ ֶ
אָבמ ְסכּנת ָֽ
שׁרָל ְ
וּשׂע ָ ָ֔רהָוגו' ,וכתיב( :דב' עקב ח,ט) ֶֹ֗א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
ְ
ֱֹלהיך .ורבנן? [ -ט]ָ ֶֹ֗א ֶרץָהפסיק הענין (של פסוק ח) .ורבן גמליאל נמי[ ,ט]ָ ֶֹ֗א ֶרץָהפסיק הענין! – (מסבירה הגמרא) ההוא
ה'ָא ָ֔ ֶ
אֶ תָָ֣ -
מבעי ליה (ההפסקה הזאת של רבן גמליאל מטרתה) למעוטי הכוסס את החטה (כפרי גלמי מברכת המזון) .אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי
חנינא :כל שהוא מחמשת המינין (של דגן מהמינים של חטה ושעורה)  -בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות ,ולבסוף ברכה אחת מעין
שלש .אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי :כל (פרי עץ) שהוא משבעת המינין  -בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת

מעין שלש.

אפשר כי רבן גמליאל לומד מ(-דב' עקב ח,ט) ָ֔ ֶל ֶחםָ– זקף-קטן שתי הלכות( ,א) שברכת המזון על שבעה המינים ולכן הוא מקשר בין שלשה
הפסוקים (ב) למעט מברכת המזון את הכוסס חיטה וכנראה שעורה שהן משבעה המינים (נלמד ממלת [ט] ִ֗ארץ)
ת – קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו ,היינו מייבא לכאן את פסוק (דב'
אָבמ ְסכּנ ָ
שׁרָל ְ
(דב' עקב ח,ט)  ...א ֶ֨ ֶ
תּ  ,מעביר את ברכת המזון
ָוּב ַר ְכ ָָ
תּ ְָושָׂ ָב ְֶ֑ע ָתּ ָֽ
הָוגֶ ֵ֥פֶ ןָוגו' היינו שבעה המינים ,ומפסוק (דב' עקב ח,י) ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖
ָוּשׂע ָ ָ֔ר ְ
עקב ח,ח) ֶא ֶרץָחטָּ ה ְ
הכתובה בפסוק (דב' עקב ח,י) אל פסוק (דב' עקב ח,ט) ע"י טעם טפחא של ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖תָּשבראש הפסוק בתפקיד מתפשט אפיונו וכך נוצר שעל
שבעת המינים חלה ברכת המזון.
הָוגֶ ֵ֥פֶ ןָוגו' היינו שבעה המינים אל (דב' עקב ח,ט)
ָוּשׂע ָ ָ֔ר ְ
רבנן לומדים ע"פ אותם תבניות הטעמים את ההבאה של (דב' עקב ח,ח) ֶא ֶרץָחטָּ ה ְ
ת  ,אבל
אָבמ ְסכּנ ָ
שׁרָל ְ
תּ על מה שהובא ל(-דב' עקב ח,ט)  ...א ֶ֨ ֶ
ָוּב ַר ְכ ָָ
תּ ְָושָׂ ָב ְֶ֑ע ָתּ ָֽ
ת וגם שיחול (דב' עקב ח,י) ְואָ כַ ְל ָ ֶ֖
אָבמ ְסכּנ ָ
שׁרָל ְ
 ...א ֶ֨ ֶ
הם דורשים כי מלת (דב' עקב ח,ט) ֶֹ֗א ֶרץָמפסיקה את השביעיה של שבעה המינים שב(-דב' עקב ח,ח) ומסננת אל ברכת המזון רק לחם העשוי
ָוּשׂע ָ ָ֔רה ראה הלכה (א) להלן ,ולא את הפירות שבשבעה המינים .לרבנן( :דב' עקב ח,ט) ָ֔ ֶל ֶחם – זקף-קטן שתי הלכות( :א) חטה
מ-חטָּ ה ְ
ושעורה למיניהם שטחנו אותם לקמח בללו במים ואפו( ,ב) אפשר כי לחם אפוי שבושל יעבר מברהמ"ז לברכת אחת מעין שלוש.
 28קמ"פ
בבלי יבמות כג א
 .דברים ואתחנן ז,ד:

יָועָ ְב ֶ֖דוָּאֱֹלהָ֣יםָאח ֶ֑ריםָ ָ
ָמאַ ח ַ ָ֔ר ְ
ָֽכּי-יָסירָאֶ ת-בּנְ ך ָֽ
ָמ ָֽהר׃ ָ
ידךֶ֖ ַ
םָוה ְשׁמ ְ
ָבּ ָ֔ ֶכ ְ
ָוְ חָ ָרהָאַ ף-יְ הוָה ָ

ר"ש דורש טעמא דקרא כי יסיר בנך  ...כי הקרא נאמר בשבעת עמי כנען ולגביהם הוא קרא יתר כי יש קרא כמו לא תחנם ועוד שיש
להשמידם (אבל אם קבלו עול מלכות שמים ועול מצוות מותר לקיימם?)
 29קמ"פ
דברים עקב יא,ח  -ט:

ָהיֶּ֑וֹם ָ
יָמצַ ְוּךֶ֖ ַ
[ח]ָוּשׁ ַמ ְר ֶתּםָאֶ ת-כָּ לַ -המּ ְצ ָוָ֔הָא ֶשֵׁ֛רָאָ נ ֵ֥כ ְ
ְ
הָלר ְשׁ ָ ָֽתּהּ׃ ָ
ֶ֖מּ ְ
יםָשׁ ָ
ָ
ה ָָ֔א ֶרץָא ֶשֵׁ֥רָאַ ֶתֵּ֛םָע ְב ֵ֥ר
אתםָויר ְשׁ ֶתָּ֣םָאֶ תָָ -
וָּוּב ֶ
ןָתּ ֶחזְ ֹ֗ק ָ
ְל ַמָ֣עַ ֶ
ֶ֖םָוּלז ְַר ָע ֶ֑םָ ָ
ְ
תתָלָ ֶה
יכֵ֛םָלָ ֵ֥
עָה'ָלַ אבת ֶ
ןָתּאריכוָּיָמיםָעַ לָ -ה ָ֣א ָד ָ֔ ָמהָאשֶׁ ר ָ֩נ ְשׁ ֶַ֨בּ ֹ֧
[ט]ָָוּל ֶ֨ ַמעַ ַ
ְ
ֶ֖בָוּד ָ ָֽבשׁ׃ָס ָ
ְ
ֵ֥תָח ָל
ֶא ֵֶ֛רץָז ַָב ָ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ןָתּ ֶחז ְֹ֗קוּ .הכוונה בזה לשלול דעת אומרים לחדול מעסק
ָהיֶּ֑וֹםָ ְל ַמָ֣עַ ֶ
יָמצַ ְָוּךֶ֖ ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּםָאֶ ת-כָּ לַ -המּ ְצ ָוָ֔הָא ֶשֵׁ֛רָאָ נ ֵ֥כ ְ
אור החיים ְ
התורה ,משום מלחמת הארץ שצריך חוזק .והתורה נקראת תושיה (בבלי סנהדרין כו ב) לזה אמר ושמרתם את כל המצוה ,וכבר
כתבתי למעלה שמאמר כל-המצוה ירצה אל עסק התורה ויחד לה שמירה ליתן לאו על ביטולה .וגמר אומר ל-מען תחזקו ,פירוש
שאדרבה נותנת לו כח וגבורה להתחזק במלחמת ה' וגו'

דרך ב' ע"פ פירוש אור החיים חלק ראשון של הפסוק ותחילת חלק שני מגדירים חובת עסק התורה גם בשעת מלחמת הארץ ,כי היא
הנותנת תושיה כח וגבורה במלחמת ה' .לכן אפשר כי
א ֶרץָ -מונח זקף-קטן ,יש שתי דרכי פעולה במלחמת הארץ .שתיהן קשורות לענין הגדרת עסק התורה מתחילת הפסוק
ויר ְשׁ ֶתָּ֣םָאֶ תָ -ה ָָָ֔
ֶ֖מּהָ -מרכא תביר מרכא טפחאְ ,לר ְשׁ ָ ָֽתּהּ -סלוק ,שתי הקבוצות פועלות בשביל לזכות ְלר ְשׁ ָ ָֽתּהּ.
יםָשׁ ָ
ָ
א ֶשֵׁ֥רָאַ ֶתֵּ֛םָע ְב ֵ֥ר
קבוצה אחת הם היושבים על הכלים ,עוסקים בתורה ללא הפסקה וללא יציאה למלחמה
יםָשׁ ֶָ֖מּהָ -מרכא טפחא ,יתור לרבות הבא לרבותם לחובת עיסוק בתורה בשעה
ָ
קבוצה שניה הם היוצאים למלחמה והם מתוארים ע ְב ֵ֥ר
שלא יוצאים למלחמה
ןָתּאריכוָּיָמיםָ -קדמא מהפך פשטא ,עַ לָ -הָ֣א ָד ָ֔ ָמהָ -זקף-קטן ,כעין קרא שהכתוב לפניו מלמד עליו.
וּל ֶ֨ ַמעַ ַ
היות ופסוק יא ט פותח ְ
פסוק יא ח ענינו עסק התורה בכל הנסיבות ולכן הוא משפיע אריכות ימים לעוסקים בתורה.
תבנית דומה נמצאת בפרשת והיה אם-שמע דברים עקב יא יג-כא.

יתךָוּב ְשׁעָ ֶ ָֽריך׃ ָ
[כ]ָָוּכ ַת ְב ָתֵּ֛םָעַ לְ -מזוּזֵ֥וֹתָבּ ֶ ֶ֖
ְ
ָ
ֵ֥יָהשָּׁ ַמֶ֖יםָעַ לָ -ה ָ ָֽא ֶרץ׃ָס ָ
יכֶ֖םָלָ תָ֣תָלָ ֶהֶ֑םָכּימ ַ
ֹ֧עָה'ָלַ אבת ֶ
שׁרָנ ְשׁ ַבּ ֵ֛
ַ֚לָהא ָד ָ֔ ָמהָא ֶ֨ ֶ
ָ
יכםָעַ
ָ֣יָבנ ָ֔ ֶ
[כא]ָָל ֶ֨ ַמעַ ןָי ְרבּוָּיְָ מיכֶ םָוימ ְ
ְ

פסוק יא כ וכתבתם על-מזוזות ביתך ובשעריך :יא כא למען ירבו ימיכם  -קדמא מהפך פשטא וימי בניכם  -מונח זקף-קטן על
האדמה  -יתיב זקף-קטן
הגמרא מלמדת שנשים שלא עוסקות בתורה זוכות לחיים ארוכים מקביעת מזוזות בבלי יומא יא א' ב' ,בבלי קידושין ל"ח
ראה השפעת תבנית מפסקת דבור על תבניות מפסיקות ענין ,זקף-קטן ,מרכא תביר מרכא טפחא
 30קמ"פ
דברים עקב יא,ט – י:

ֶ֖םָוּלז ְַר ָע ֶ֑םָ ָ
ְ
תתָלָ ֶה
יכֵ֛םָלָ ֵ֥
עָה'ָלַ אבת ֶ
ָ֣א ָד ָ֔ ָמהָאשֶׁ ר ָ֩נ ְשׁ ֶַ֨בּ ֹ֧
ןָתּאריכוָּיָמיםָעַ לָ -ה ָ
[ט]ָָוּל ֶ֨ ַמעַ ַ
ְ
ֶ֖בָוּד ָ ָֽבשׁ׃ָס ָ
ְ
ֵ֥תָח ָל
ֶא ֵֶ֛רץָז ַָב ָ
אתםָמ ָשֶּׁ֑םָ ָ
ָהואָא ֶשֵׁ֥רָיְ צָ ֶ ֶ֖
אָכ ֶא ֶרץָמ ְצ ַרים ָ֔
הָּל ְ
ָ֣
ָלר ְשׁ ָ֔ ָתּ
הָבא-שָׁ ָמּה ְ
שׁרָאַ ָתּ ָ
ָ֣יָה ָֹ֗א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
ס [י]ָכּ ָ
ָרק׃ ָ
ַ֛ןָהיּ ָ ָֽ
ָכּגַ ֵ֥ ַ
יתָ ְב ַרגְ ְלךֶ֖ ְ
א ֶשׁרָתּזְ ַרעָאֶ ת-ז ְַרע ָ֔ך ְָוה ְשׁ ֵ֥ק ָָ
ה – קדמא מהפך פשטא ,כעין תבנית של כתוב המלמד על חבירו שלפניו או חבירו שלפניו מלמד עליו.
שׁרָאַ ָתּהָבָ א-שָׁ ָמּ ָ
(דב' עקב יא,י) א ֶ֨ ֶ
ה
שׁרָאַ ָתּהָבָ א-שָׁ מָּ ָ
ָ֣יָה ָֹ֗א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
ֶ֖בָוּד ָ ָֽבשׁ  -תביר מרכא טפחא סלוק ,מלמד על (דב' עקב יא,י) כּ ָ
ְ
אפשר כי (דב' עקב יא,ט)ָ ֶא ֵֶ֛רץָז ַָבֵ֥תָחָ ָל
ֶ֖בָוּד ָ ָֽבשׁ יש חלקים פחות מעולים המרומזים בטעם תביר במלת (דב' עקב יא,ט)ָ ֶא ֵֶ֛רץ כפ'
ְ
ֵ֥תָח ָל
בארץ ישראל שתוארה (דב' עקב יא,ט)ָז ַָב ָ

רש"י חברון פסולתה של ארץ ישראל ,לכך הקצוה לקברות מתים; ואף על פי כן היא יפה מצוען (ראה ספ"ד לז)
 31קמ"פ
דברים עקב יא,יג – כא:

יתךָוּב ְשׁעָ ֶ ָֽריך׃ָ ָ
וּכ ַת ְב ָתֵּ֛םָעַ לְ -מזוּזֵ֥וֹתָבּ ֶ ֶ֖
[כ]ָָ ְ
ֵ֥יָהשָָּׁ ַמֶ֖יםָעַ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ָסָ ָ
יכֶ֖םָלָ תָ֣תָלָ ֶהֶ֑םָכּימ ַ
שׁרָנ ְשׁ ַבֹּ֧עָיְ הוָ ֵ֛הָלַ אבת ֶ
ַ֚לָהא ָד ָ֔ ָמהָא ֶ֨ ֶ
ָ
יכםָעַ
ָ֣יָבנ ָ֔ ֶ
[כא]ָָ ְל ֶ֨ ַמעַ ןָי ְרבּוָּיְ מיכֶ םָוימ ְ
בפסוקים כ'  -כ"א ,בפסוק כ"א התבנית קדמא מהפך פשטא ְל ֶ֨ ַמעַ ןָי ְרבּוָּיְ מיכֶ םָמורה לְך לכתוב שלפניך ותקבל אפיון ממנו .כאן בפסוק

כ' בזכות קביעת מזוזה יש אריכות חיים א' לגברים שגם מחויבים בתלמוד תורה שנותנת חיים למוצאיה ,וב' במיוחד לנשים שאינן מחויבות
בתלמוד תורה בבלי יומא יא א' ב' ,בבלי קידושין ל"ח?
 32קמ"פ
דברים כי-תצא כג,ד  -ה:

עוֹלם׃ ָ
ֵ֥לָה'ָעַ דָֽ ָ -
ָבאָלָ ֶהֵ֛םָבּ ְק ַה ֶ֖
יריָלא-י ֵ֥
ַ֚םָדּוֹרָעשׂ ָ֔
ָ֣לָה'ָ ַגּ ָ֣
ָבאָעַ מּוֹנֵ֛יָוּמוֹאָ ֶ֖ביָבּ ְק ַה ֶ֑
[ד]ָָלא-י ֹ֧
ָֽ
את ֶכ ָ֣םָממּ ְצ ָרֶ֑יםָ ָ
ְךָבּצ ְָ
דּ ֶר ְ
םָבּ ֶ ֶ֖
םָוּב ָ֔ ַמּי ַ
ַ
ָבּ ֶלּ ֶָ֣ח
שׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ם ַ
[ה]ָָעַ לְ -דּ ֵַ֞ברָא ֶ֨ ֶ
לךָּ ׃ָָ ָ
םָל ַ ָֽק ְל ֶ ָֽ
רי ְ
רםָנַה ַ ֶ֖
ָ֣םָבּןְ -בּ ֹ֗עוֹרָמ ְפּ ֵ֛תוֹרָא ַ ֵ֥
ליךָאֶ ת-בּ ְל ָע ֶ
ָוַאשֶׁ ר ָ֩שָׂ ֶ֨ ַכרָעָ ָ֝ ֶ

דברים כי-תצא כג ה על-דבר  -גרשיים ,אשר לא-קדמו אתכם  -קדמא=אזלא מהפך פשטא ,בלחם ובמים  -מונח זקף-קטן
 טט  -על-דבר  -גרשיים ,יצא מן הכלל לידון ב ענין אחר ,אם היה מיד אחריו מהפך פשטא ,הלימוד האפשרי היה יצא לידון בענין אחר
כענינו יצא להקל ולא להחמיר.
 קדמא מהפך פשטא אומר לך לפסוק כג ד ותביא משם אפיון לפסוק כג ה .פסוק כג ד לא-יבא עמוני ומואבי  -דרגא תביר טפחא,
בקהל ה'  -מונח אתנח ,התביר חילק בקהל ה' לשייך ל -לא-יבא וללא שייך ,רמז על איסור זכרים והתר נקבות (עמונית ומואבית)
אומר בבלי יבמות עו ב כי פסוק כג ה הוא טעמא דקרא של פסוק כג ד כי מנמק ההקלה על נקבות מואב ועמון ,כי דרך האנשים לצאת
ולקדם בלחם ומים ולא דרך הנקבות.
ראה דיון אחר אזלא-גרש או גרשיים קדמא מהפך פשטא
ראה דרגא תביר טפחא
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יהושע כד ח-ט

רָהיּ ְַר ָ֔דּןָוַיָּֽלָּ ח ֶ֖מוָּא ְתּ ֶכ ֶ֑םָ ָ
ָבּע ֶָ֣ב ַ
ָהיּוֹשׁב ְ
ץָהאֱמרי ַ
[ח]ָוָאָ בָ֣אהָוָאָ בָ֣יאָאֶ ְת ֹ֗ ֶכםָאֶ לֶ -א ֶר ָ
יכם׃ ָ
ידםָמ ְפּנ ֶ ָֽ
ירשָׁ֣ וָּאֶ ת-אַ ְר ָ֔ ָצםָוָאַ ְשׁמ ֶ֖
םָבּי ְֶדכֶ םָוַתּ ְ
ןָאוֹת ְ
ָ
ָוָאֶ ֶ֨תּ
םָבּי ְשׂ ָראֶ֑לָ ָ
ֶ֖ח ְ
ְךָמוֹאבָוַיּ ָלּ ֶ
ָָ֔
ָמָ֣לֶ
קָבּן-צפּוֹר ֶ
םָבּ ָל ֶָ
[ט]ָ ַו ֶ֨ ָיּ ָק ָ
וֹרָל ַקלֵּ֥לָאֶ ְת ֶ ָֽכם׃ ָ
ְ
ֵ֥םָבּןְ -בּעֶ֖
ֵ֛אָלב ְל ָע ֶ
לחָוַיּ ְק ָר ְ
ָוַיּ ְשׁ ֹ֗ ַ

ח' ואביא אתכם  ...וילחמו אתכם
ט' ויקם בלק בן-צפור  -קדמא מהפך פשטא,
 א' מיבא אפיון מלפניו על עצמו ,כעין מידה דבר שחבירו (הפסוק שלפניו) מלמד עליו .כאן מיבא ענין שמלחמת ישראל
באמורי ללא קרבנות בצד ישראל הפילה פחד על מואב.
 ב' כעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא
מלך מואב וילחם בישראל  -מונח ז"ק טפחא אתנח,שהיה מדיני ומינוהו למלך רק לצורך המלחמה בישראל כי חשבו שמשה
נתחנך במדין ובלק ידע איך להלחם בו .בלק אמ ר שכוחו של משה בפה לכן החליט שאופן המלחמה לא בקרב חרבות אלא
בקללת בלעם.
וישלח ויקרא לבלעם בן-בעור לקלל אתכם  -רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק

קדמא מהפך – במלה אחת חמשה מופעים בתנ"ך
9.2
חמשה מופעים בתנ"ך לתבנית הטעמים קדמא מהפך במלה אחת.
 .1ויקרא בהר כה,מו:

דּהָבֶ֖ וָֹ
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיוָלא-ת ְר ֶ ֵ֥
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
דוָּוּב ֶַ֨אח ֶ
ְ
ֶ֖םָבּ ֶהָ֣םָתַּ ע ֶ֑ב
הָלע ָל ָ
יכםָאַ חריכֶ םָלָ ֶרָ֣שֶׁ תָאח ָ֔ ָזּ ְ
ַח ְל ֶ֨ ֶתּםָא ָ֝ ָתםָל ְבנ ֶ
וְ ה ְתנ ַ
ְבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ָסָָ ָ

 .2במדבר חקת כ,א:

ֶ֖רָשׁם׃ָָ ָ
ֶ֖םָבּ ָקדֶ֑שָׁו ַָתּ ָמתָשָׁ םָמ ְר ָיָ֔םָוַתּ ָקּב ָ ָֽ
בָה ָע ְ
ָ
אשׁוֹןָוַיּ ֵ֥שֶׁ
שָׁהר ָ֔
ָבּ ָ֣ח ֶד ָ ָֽ
אוָּבנָֽיְ֠ -י ְשׂ ָראלָכָּ לָ ֶ֨ -הע ָדהָמ ְד ַבּר-צן ַָ
ְ
ָב
ַויּ ָ֣

 .3דניאל ג,ב:

ָ֣יָמ ָֽדינ ָָתֶ֑אָ
ָ֔אָוכֶָ֖לָשׁ ְלטנ ְ
ת ְב ַריָּאָתּ ְפ ָתּי ְ
אָדּ ָ ָָֽ
ָתאָא ַד ְרגָּזְ ַריָּא ָ֩גְ ָ ֶ֨ד ְב ַריָּ ְ
ָ֣אָוּפַ חו ֶ֡ ָ
ָ֣שׁ׀ָלא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַנ ֶ֡ ָיּאָסגְ נַיָּ ָֽ
ַ ָֽ
חָלמ ְכנַ
ל ְ
אָשׁ ֶ֡ ַ
כּ ְ
ָ֣רָמ ְל ֶ֡ ָ
וּנְ בוּכַ ְדנ ֶַצּ ַ
כּא׃ָָ ָ
ֵ֥רָמ ְל ָ ָֽ
אָדּיָה ֶ֖קיםָנְ בוּכַ ְדנ ֶַצּ ַ
ְלמתאָלַ חנ ַכּ ָ֣תָצַ ְל ָ֔ ָמ ֵ֥

 .4עזרא ז,כד:

יטָלמ ְרמֵ֥אָ
ְ
לּ
ְךָלֵ֥אָשַׁ ֶ֖
לָָ֔ ָ
הָבלוָֹוַה ָ
ָ֣אָדנָ ֶ֑הָמנְ ָדּ ְ
אָוּפ ְָ֣ל ָ֔חיָבֶּ֖יתָאֱלָ ָה ְ
ָ
אָת ָ ָֽרעַ יָּאָנְ תָ֣י ַנ ָ֔ ָיּ
ָ
ָ֣אָולוָיאָז ֶ֨ ַָמּ ַריָּ
יןָדּיָכָ ל -כָּ הנַיָּ ְ֠ ְ
ָ֣
הוֹד ֹ֗ע
םָמ ְ
וּל ָ֣כ ְ
ְ
יהם׃ָפָָ ָ
על ָֽ

 .5דברי הימים ב לה,כה:

ֵ֥וּםָל ֶ֖חקָעַ ל-י ְשׂ ָראֶ֑לָוְ הנָּ ֵ֥םָ
ְ
יהםָעַ ל-יאשׁ ָיּהוָּעַ דַ -היָּ֔ וֹםָוַיּ ְתּנ
רוֹתָבּקינֶ֨וֹת ֶ
ְ
יםָ׀ָו ַהשָּׁ
ְ֠ ְ
וָּכלַ -השָּׁ ָ֣ר
אמ ָ֣ר ָ ָֽ
וַיְ קוֹנ ֶָ֣֣ןָי ְר ְמיָהוָּ֘עַ ל-יאשׁיָּהוּ ָ֒וַיּ ְ
תוּביםָעַ לַ -הקּינָֽ וֹת׃ ָ
ְכּ ֶ֖

 .1ויקרא בהר כה,מו:

דּהָבֶ֖ וָֹ
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיוָלא-ת ְר ֶ ֵ֥
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
דוָּוּב ֶַ֨אח ֶ
ְ
ֶ֖םָבּ ֶהָ֣םָתַּ ע ֶ֑ב
הָלע ָל ָ
יכםָאַ חריכֶ םָלָ ֶרָ֣שֶׁ תָאח ָ֔ ָזּ ְ
ַח ְל ֶ֨ ֶתּםָא ָ֝ ָתםָל ְבנ ֶ
וְ ה ְתנ ַ
ְבּ ָ ָֽפ ֶרְך׃ָסָָ ָ

שילוב בין תורה שלמה ו-בבלי בבא מציעא עג ב

רב סעורם אחוה דרבא הוה תקיף (כופה) אינשי דלא מעלו ,ומעייל להו בגוהרקא (עגלה מוכנה למרכבת אדם) דרבא .אמר ליה רבא:
שפיר קא עבדת ,דתנינא :ראית שאינו נוהג כשורה ,מנין שאתה רשאי להשתעבד בו  -תלמוד לומר (ויקרא בהר כ"ה מו) ְלע ָלֶ֖םָבָּ ֶהָ֣םָ
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיוָוגו'.
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
יכם .יכול אפילו נוהג כשורה  -תלמוד לומר ְ
דוָּוּב ֶַ֨אח ֶ
ְ
תַּ ע ֶ֑ב
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיו הטעים
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
תבנית קדמא מהפך פשטא היא בדרך כלל על פני שלוש מלים .כאן למרות שיש שלוש מלים ְ
בּנָֽי-י ְשׂ ָראלָחברם במקף להיות מוטעמות בטעם פשטא.
יכםָבקדמא מהפך ושתי המליםָ ְָ
וּב ֶַ֨אח ֶ
רחמנא מלת ְ
תבנית קדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי כתוב שחבירו (שלפניו) מלמד עליו .כאן
הכתוב שלפניו עוסק בעבודת העבדים הנכרים שבהם מותר לרדות .בבלי ב"מ עג ב מסביר שכאשר יהודי נוהג מעשה נכרי כי אינו שומר
יכם כאומרים לך ולמד מהכתוב שלפניו מה יש
וּב ֶַ֨אח ֶ
מצוות מותר וחובה לרדות בו .אפשר שלכך מרמזים טעמי קדמא מהפך במלת ְ
לעשות באחיכם המרוחק במעשיו מְ -בּנָֽי-י ְשׂ ָראלָ .
תבנית קדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של רבי ישמעאל ורבי אלעזר בני רבי יוסי הגלילי של כלל הצריך לפרט .הכלל
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיו והוא מאמר בבלי ב"מ עג ב יכול אפילו נוהג כשורה  -תלמוד לומר
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָ והפרט שלו א
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
הצריך לפרט ְ
ָ֣ישָׁבּאָ ָ֔חיוָוגו' .כאשר נוהג כשורה נהג עמו כשורה.
ְ
םָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָא
יכ ְ
וּב ֶַ֨אח ֶ
ְ
קדמא מרכא [פשטא] [מונח] זקף-קטן לכתחילה ובפועל
9.3
ראה סעיף זה בקובץ זקף
קדמא מרכא תביר מרכא טפחא
9.4
תבנית טעמים המרכבת מתבנית קדמא ומתבנית מרכא תביר מרכא טפחא ,או מתבנית מרכא תביר טפחא
כלל הצריך לפרט המרכב מתת-פרטים ששונים בהלכותיהם לגבי הנושא או לא כולם חייבים להיות ביחד
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 .1קמת"ט
דוגמא פרשת ציצית היא דוגמת מפתח להבנת תבנית קדמא ללא אזלא ,בזכות דברי רבי שמעון
במדבר שלח טו,לחַ ָָָ:דּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראל ְָואָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהםָ ָ
ֶ֖םָלדר ָתֶ֑םָ ָ
יה ְ
יצתָעַ ל-כַּ נְ פֵ֥יָבגְ ד ֶ
ָוְ עָ ֶ֨שׂוָּלָ ֶהֵ֥םָצ ֵ֛
ילָתּ ָֽכלֶ ת׃ ָ
ְ
ַ֛ףָפּ ֵ֥ת
תָהכָּ נָ ֶ֖ ְ
יצ ַ
ָוְ נָ ְֵ֥תֵָ֛נוָּעַ ל-צ ֵ֥

ֶ֖םָלדר ָתֶ֑םָ -קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח
יה ְ
יצתָעַ ל-כַּ נְ פֵ֥יָבגְ ד ֶ
וְ עָ ֶ֨שׂוָּלָ ֶהֵ֥םָצ ֵ֛
ע"פ הספרי והתורה והמצוה – ר"ש אומר שְ -ועָ ֶ֨שׂוָּזהו כלל
יצת – קדמא פותח ענין זהו כלל חיוב הציצית ואפיונו בקבוצת הפרטים שלא כולם חייבים להיות ביחד :באילו בגדים יש
ָוְ עָ ֶ֨שׂוָּלָ ֶהֵ֥םָצ ֵ֛
חובה ובאילו אין חובה ,באילו אנשים יש חובה ובאילו אין חובה ,אילו גדילים פוטרים כל בגד ,אילו גדילים פוטרים בגדים מסוימים ,צבעי
יתָ֣םָא ֹ֗תוֹ היינו זמן יום.
וּרא ֶ
הגדילים בדורות שונים ,ארכם ,מספר הקשרים .אבל זמן הצצית נלמד מ-במדבר שלח טו,לט ְ
ראה קדמא ,מרכא תביר מרכא טפחא
 .2קמת"ט
במדבר מסעי לד,יב:

ָ֣םָה ֶמֶּ֑לַ חָ ָ
ַ
תיוָיָ
ֵ֥וָּתוֹצא ָ ֶ֖
ְ
ָהָו ָהי
ָהיּ ְַר ָ֔דּנ ְ
דָהגְּ בוּל ַ
ַ
וְ י ַָר
ָס ָֽביב׃
יה ָ
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
זאת ָ֩תּ ְה ֶיֶ֨הָלָ ֶכ ָ

משנה בכורות פ"ט,מ"ב מעשר בהמה מצטרף כמלא רגל בהמה רועה וכמה היא רגל בהמה רועה ששה עשר מיל היה בין אלו לאלו
שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין היה לו באמצע מביא ומעשרן באמצע רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה:

ר' עובדיה מברטנורא משנה בכורות פ"ט,מ"ב כמלא רגל בהמה רועה  -כמו שיכולות להשתמר ברועה אחד כשהבהמות רועות מתרחקות זו
מזו .והיינו שש עשרה מיל ,דבהכי שלטא עינא דרועה .ואם יש לו חמש בהמות בכפר זה וחמש בכפר אחר רחוק זה מזה שש עשרה מיל ,מביאן
לתוך דיר אחד ומעשרן .ואם רחוקות יותר ,פטורות .דאמר קרא (ירמיה לג) תעבורנה הצאן על ידי מונה ,משמע אם יכולות להמנות ברועה אחד
מקרי צאן ,ותעבורנה תחת השבט להתעשר ,ואי לא לא :שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין  -משום דבעי למתני בסמוך שאם היה לו עדר באמצע,
אותן האמצעיות מצרפות את הצדדים ,להכי תני שאם הצדדים רחוקות זו מזו שלשים ושנים מיל אין האמצעי מצרפן :מביא ומעשר באמצע  -לאו
[מביא] באמצע ממש קאמר :הירדן מפסיק  -שאם היו לו חמש בהמות מכאן וחמש בהמות מכאן וירדן באמצע ,אין מצטרפין ופטורות .ואין הלכה
כר' מאיר:
ָס ָֽביב׃ תבנית טעמים כעין פרט וכלל הצריך לפרט ,והפרט בתראה מפרט הפרט קדמאה .ע"פ
יה ָ
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
זאת ָ֩תּ ְה ֶיֶ֨הָלָ ֶכ ָ
ת ֩ – תלישא-קטנה ,פרט קדמאה ,מלמד על שיעורין ומחיצות שידרשו בכלל ופרט בתראה.
תורה תמימה זא ָ
תּ ְה ֶיֶ֨ה – קדמא( ,א) כעין כלל הצריך לפרט( ,ב) ע"פ ה-מלבי"ם כעין תחילה היינו בהויה ראשונה בכיבוש הראשון של ארץ כנען לבני
ָס ָֽביב ,מלמד כי הגבולות הראשונים יהיו אלה הנמנים ב-
יה ָ
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
ישראל כאשר מספר עם ישראל מעט הפרט בתראה לָ ֶכ ָ
(במ' מס' ב -יב) ,ולעתיד לבוא נלמד ממקום אחר .ומלת ָס ָֽביב מלמדת שלמרות שלכל שבט יש גבולות ,לענין מצוות כמו מעשר בהמה או
נדר (כגון הנאה מא"י) גבול א"י סביב אחד הוא.
ת ֩ – תרסא מרמז שיש לדרוש מהפרט בתראה (א) מחיצה – גבול א"י אחד הוא( ,ב) שיעור ששה עשר מיל [דזהו שיעור ריחוק
לפי כך ָזא ָ
רשויות] לענין צירוף בהמות למעשר בהמה .זה גם שיעור המרחק שעין הרועה שולטת בו (רע"ב בכורות פ"ט,מ"ב) .לענין שיעור למעשר
יהָ– מרכא תביר טפחא ,מלמד על כעין קבוצת פרטים השונים בהלכותיהם לגבי נושא מעשר
ֹלת ָ
ֵ֥םָה ָא ֵֶ֛רץָלגְ ב ֶ ֶ֖
בהמה הפרט בתראה לָ ֶכ ָ
בהמה .משנה בכורות פ"ט,מ"ב מלמדת כי לרבנן גבולות השבטים וגבול הירדן אינם מונעים צירוף בהמות למעשר בהמה בתנאי
המרחקים המנויים להלן .לרבי מאיר גבולות השבטים בא"י מערבית לירדן אינם מונעים צירוף בתנאי המרחקים המנויים להלן ,גבול הירדן
מונע צירוף בין א"י המערבית ובין עבר הירדן.
ראה מרכא תביר טפחא
קדמא דרגא (  205פסוקים  207מופעים 16 ,פ'  16מ' קדמא מלה מקף דרגא) תביר (מרכא) טפחא
9.5
דוגמאות רבות נמצאות ב -דרגא תביר טפחא או דרגא תביר מרכא טפחא
קדמא – ענין מוקדם ,דרגא – מענין מוקדם ,משתלשל בסדר מסוים ,תביר טפחא קבוצת או קבוצות פרטים מוגבלות ,העשויות להתקיים
בעת ובעונה אחת.
קדמא – כעין כלל הצריך לפרט ,והפרט – דרגא (מרכא) תביר (מרכא) טפחא מורכב מקבוצת או קבוצות פרטים מוגבלות ,שלפעמים
עשויות להתקיים בעת ובעונה אחת אך לא חייבות.
קדמא דרגא
1
בראשית מקץ מב,יג

ץָכּנָ ֶ֑עַ ןָ ָ
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛ח ְ
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ר ָ֩ע ָב ֶ ֶ֨דיךָאַ ֹ֧
אמ ֹ֗ר ְ
וַיּ ְ
וֹםָו ָהאֶ ָחֶ֖דָאינֶ ָֽנּוּ׃ ָ
ְ
ָהיָּ֔
ָוְ הנֶּ֨הָהַ ָקּטןָאֶ ת-אָ בינוּ ַ
ץָכּנָ ֶ֑עַ ן
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛ח ְ
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָָׂ ר ָ֩ע ָב ֶ ֶ֨דיךָאַ ֹ֧
אמ ֹ֗ר ְ
וַיּ ְ

תבנית פרט קדמאה וכלל הצריך לפרט ופרט בתראה המפרט הפרט קדמאה
ץָכּנָ ֶ֑עַ ן ופרט בתראה המפרט הפרט
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛ח ְ
ר ֩ פרט קדמאה ע ָב ֶ ֶ֨דיך כלל הצריך לפרט אַ ֹ֧
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ָ
אמ ֹ֗ר ְ
וַיּ ְ
קדמאה
ויאמרו – רביע שנים עשר  -מונח תלישא-קטנה ,א' מארבע אמהות ב' כעין ארבע שיעורין ,חציצין ומחיצין
א' מארבע אמהות
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ר ֩ פרט קדמאה ויאמרו – רביע ,אף שהם מארבע אמהות אמרו הם ויוסף כאחד ע"פ רש"י מב,יא נצנצה בהם רוח
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ָ
אמ ֹ֗ר ְ
וַיּ ְ
הקדש (ובפרט בתראה מתברר) וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם .לכן הם שנים עשר.
ע ָב ֶ ֶ֨דיך כלל הצריך לפרט ,עבדיך קדמא
ץָכּנָ ֶ֑עַ ן פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה - ,דרגא פסק תביר מרכא טפחא,
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛ח ְ
קריאה ללא פסק אַ ֹ֧
מרכא סלוק .מכללי הטעמים התחביריים היתה צריכה להיות כאן מרכא אבל רצה רחמנא להודיענו כפירוש רש"י מב,יא נצנצה
בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם ,רעיון של קשר כל הנוכחים כולל יוסף לאיש אחד שהוא שוכן בארץ כנען
ע"פ טעם סלוק למעט אדם אחר .ולכן הטעים טעם דרגא ולנכונות הקר יאה פיצה על החילוף בהוספת טעם פסק .דרגא תביר מרכא
ץָכּנָ ֶ֑עַ ן .
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
טפחא מלמדת על קבוצת פרטים הקשורים לנושא בני איש אחד או שחל על כל אחד ְבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
אמ ֹ֗רוּ -
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛חנוָּהמתחשבת בפסק ובתביר עשויה גם להשתמע שהם אמנם אחים אבל מחולקים ביניהם א' וַיּ ְ
אבל קריאת אַ ֹ֧
רביע ,בני ארבע אמהות ; ב' ע ָב ֶ ֶ֨דיךָ– קדמא ,היחס הקודם של כל אחד מהם אל יוסף היה בהתאם לבן איזו אם הוא.

ראה רביע ,תלישא-קטנה ,פסק
קדמא דרגא
2
ויקרא מצורע טו טו

אתָו ָהאֶ ָחֶ֖דָע ָל ֶ֑הָ ָ
ְ
ָ֣דָח ָ֔ ָטּ
ָהכּ ָ֔הןָאֶ ָח ַ
[טו]ָועָ ָשׂהָא ָתם ַ
ְ
ָ
זּוֹבוֹ׃ָסָ ָ
ֵ֥יָה'ָמ ָֽ
ֹ֧יוָהכּהֵ֛ןָל ְפנ ֶָ֖
ָוְ כ ֶ֨ ֶפּרָעָָ ָל ַ
זּוֹבוֹ  -קדמא דרגא תביר מרכא טפחא סלוק
ֵ֥יָה'ָמ ָֽ
ֹ֧יוָהכּהֵ֛ןָל ְפנ ֶ֖
ְ ...וכ ֶ֨ ֶפּרָעָ ָל ַ

הכהן לפני ה' מזובו  -תביר מרכא טפחא סלוק
 הכהן  -תביר ,מחלק ב -מזובו לשייך ל -כפר עליו  ...לפני ה' וללא שייך .השייך הוא הזב המחלט שחייב בקרבן לטהרתו
בשביל הלא שייך נחזור ל -מזובו בפסוק יג ששם למד שזהו על זב בעל שתי ראיות .לכן גם כאן מזובו מדבר בבעל שתי ראיות שלא

שייך בקרבן אחרי ש -ספר לו שבעה ימים לטהרתו.
קדמא דרגא
3
דברים עקב יא,כ  -כא

ריך׃ ָ
יתךָוּב ְשׁעָ ֶ ָָֽ
[כ]ָָוּכ ַת ְב ָתֵּ֛םָעַ לְ -מזוּזֵ֥וֹתָבּ ֶ ֶ֖
ְ
ָ
ֵ֥יָהשָּׁ ַמֶ֖יםָעַ ל-הָ ָ ָֽא ֶרץ׃ָס ָ
יכֶ֖םָלָ תָ֣תָלָ ֶהֶ֑םָכּימ ַ
ֹ֧עָה'ָלַ אבת ֶ
שׁרָנ ְשׁ ַבּ ֵָ֛
ַ֚לָהא ָד ָ֔ ָמהָא ֶ֨ ֶ
ָ
יכםָעַ
ָ֣יָבנ ָ֔ ֶ
[כא]ָָל ֶ֨ ַמעַ ןָי ְרבּוָּיְ מיכֶ םָוימ ְ
ְ
ָ
ם – קדמא מהפך פשטא ,כאן בתפקיד ליבא את הכתיבה של המזוזות כהגנה על חיינו גם של הנשים שלא לומדות
]ָָל ֶ֨ ַמעַ ןָי ְרבּוָּיְ מיכֶ ָ
ְ

תורה.
טט – זהוי אפשרי למשמעות קדמא דרגא תביר טפחא [מרכא] סלוק או [מונח] אתנח
ָהיֶּ֖וֹםָעַ לְ -ל ָב ֶ ָֽבך׃
יָמצַ ְוּךֵ֛ ַ
שׁרָאָ נ ֹ֧כ ְ
דברים ואתחנן ו,וָ" .והיו הדברים האלה"ָא ֶ֨ ֶ
יכֶ֖םָלָ תָ֣תָלָ ֶהֶ֑ם קדמא שבועת ה' לכל אחד מהאבות
ֹ֧עָה'ָלַ אבת ֶ
שׁרָנ ְשׁ ַבּ ֵ֛
דברים עקב יא,כא ָ...א ֶ֨ ֶ
דברים ואתחנן ו,ו רבי אליעזר אומר קריאת שמע צריכה כוונה עד "והיו הדברים האלה" ,רבי עקיבא אומר עד סוף הפרשה בפסוק ט'.
לר"ע הקדמא תסמן שמתחילת פרשת שמע ועד סופה צריך כוונה.
סיכום תבניות טעמים
קדמא מהפך פשטא – מורה על כתוב  -דבר שחבירו מלמד עליו ,באופן שהולך אל הכתוב לפניו להתאפיין ממנו.
קדמא מרכא תביר [מרכא טפחא אתנח] – כעין כלל ואפיונו ,ואחרי הקיסר נמצא פרט המלמד על פרטים אחרים הבאים ממקרא אחר???.
קדמא דרגא
4
דברים ראה יב,ח:

הָהיֶּ֑וֹםָ ָ
ַָ
ֵ֛יםָפּ
ֶ֖
שׁרָאנַ ְֹ֧חנוָּעשׂ
וּןָכּכלָא ֶ֨ ֶ
אָתע ָ֔שׂ ְ֠ ְ
ל ַ
ָ֣
ֵ֥רָבּעינָ ָֽיו׃ ָ
ָ ֶ֖אישָׁכָּ לַ -היּ ָָשׁ ְ
הָהיֶּ֑וֹםָ ָ
ַ
ֵ֛יםָפּ
ֶ֖
שׁרָאנַ ְֹ֧חנוָּעשׂ
וּןָכּכלָא ֶ֨ ֶ
אָתע ָ֔שׂ ְ֠ ְ
ל ַ
ָ֣

הלימוד ע"פ בבלי זבחים קו  -קיט
פסוק זה מלמד היתר במות בשתי תקופות ומתואם עם פסוקים אחרים לפטור מעונש כרת על שחוטי חוץ בשעת היתר הבמות.
אָתע ָ֔שׂוּן – מונח זקף-קטן ,כאומר לא תעשון פעמיים,בשתי תקופות היתר במה קטנה ,בשעת גלגל בין הכניסה לארץ ועד משכן שלה,
ל ַ
ָ֣
ובשעת נוב וגבעון בין חרבן שלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים ,כמו שעושים בשעת המשכן במדבר ,בשלה ,ובמקדש
ירושלים.
הָהיֶּ֑וֹם  -תלישא-גדולה קדמא דרגא תביר טפחא אתנח
ַָ
ֵ֛יםָפּ
ֶ֖
שׁרָאנַ ְֹ֧חנוָּעשׂ
ְ֠ ְכּכלָא ֶ֨ ֶ
הָהיֶּ֑וֹם
ַ
ֵ֛יםָפּ
ֶ֖
שׁר ופרט בתראה אנַ ְֹ֧חנוָּעשׂ
תבנית כעין פרט קדמאה ְ֠ ְכּכל וכלל הצריך לפרט א ֶ֨ ֶ
פרט קדמאה ְ֠ ְכּכל  -תלישא-גדולה ,מתריע על שנוי גדול ,עונש חמור או פטור גדול המתברר בפרט בתראה
אנַ ְֹ֧חנוּ– דרגא מושך המיעוט מהסוף ומקשרו אל ההתחלה ,אפשר לפרט קדמאה,
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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יםָפּה  -תביר טפחא מעיד על קבוצת פרטים (קבוצת קרבנות חובות ורשות ליחיד ולצבור) המאופיינת במלת ַהיֶּ֑וֹם  -אתנח
ֶ֖
שׂ
ע ֵ֛
ֵ֛יםָפּהָהַָיֶּ֑וֹם – בשעת אוהל מועד במדבר ,סלוק
ֶ֖
יםָפּהָ ַהיֶּ֑וֹם – תביר ממעט במשהו מהותי הקשור לקרבנות בזמן שהוא לא כמו עשׂ
ֶ֖
שׂ
ע ֵ֛
מרבה תכונה לפי הלימוד בגמרא מרבה בשעת משכן שילה ,בשעת ירושלים.
ראה עיקר הדיון ב -תלישא-גדולה
קדמא דרגא
5
דברים ראה יב,י:

וַע ַב ְר ֶתּם֘ ָאֶ תַ -היּ ְַרדּן ָ֒ ָ
ֶ֖םָמנְ חָ֣ילָאֶ ְת ֶכ ֶ֑םָ ָ
יכ ַ
ָ֣םָבּ ָָ֔א ֶרץָאשֶׁ רֵ֥ -ה'ָאֱֹלה ֶ
וישַׁ ְב ֶתּ ָ
יבָוישַׁ ְב ֶתּםָֽ ֶ -בּטַ ח׃ ָ
ָֽ
יכֵ֛םָמ ָסּ ֶ֖ב
יחָלָ ֶכֹ֧םָמכָּ ל-איְ ב ֶ
וְ הֶָ֨נ ַ
יכֵ֛םָמ ָסּ ֶ֖ביבָ ָֽוישַׁ ְב ֶתּםָֽ ֶ -בּטַ ח׃ָ– קדמא דרגא תביר טפחא,
ֶ֨יחָלָ ֶכֹ֧םָמכָּ ל-איְ ב ֶ
וְ הנ ַ

תורה תמימה פרשת ראה
ֶ֨יחָלָ ֶכֹ֧םָ -תניא ,א"ר יוסי ,שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ,להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם
(י) ְוהנ ַ
לד)
בית הבחירה  ,ואיני יודע אם לבנות בית הבחירה קודם או להכרית זרעו של עמלק קודם ,כשהוא אומר והניח לכם מכל אויביכם
והיה המקום אשר יבחר ה' ,הוי אומר להכרית זרעו של עמלק קודםלה) [סנהדרין כ' ב']:
תורה תמימה הערות דברים פרק יב הערה לד
לד) דבכל אלה הענינים כתיב ירושה וישיבה ,הרי דתלה אותם בישיבת הארץ ,ואע"פ דכמה מצות בתורה תלה אותם הכתוב בכניסתן לארץ אך אלו הם מצות
הצבור בהשתתפות לכל העם ,משא"כ שאר המצות הם פרטים לאנשים בפרט ואין כל אחד תלוי בחבירו:
לה) ובנין המקדש מבואר בגמרא דמלך קודם ,וי"ל בטעם הדבר כמ"ש בב"ב ד' א' שאני ביהמ"ק דאי לאו מלכא לא מתבני ביהמ"ק ,וע"ע מש"כ השייך לענין זה
בפ' תרומה בפ' ועשו לי מקדש:

בבלי סנהדרין כ ,ב וכן היה רבי יהודה אומר :שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ :להעמיד להם מלך ,ולהכרית זרעו של עמלק,
ולבנות להם בית הבחירה.
רש"י שלש מצות  -להכי נקט שלש הללו ,שהן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן ,כדמפרש לקמן :בתחלה מלך ,ואחריה עמלק,
ואחריה בית הבחירה.
בכניסתם לארץ  -דבכולהו כתיב ירושה וישיבה ,וירשת וישבת בה ואמרת אשימה עלי מלך (דברים יז) ,בעמלק כתיב (שם
/דברים /כה) והיה בהניח ה' וגו' ,ובבנין בית הבחירה כתיב (שם /דברים /יב) ועברתם את הירדן וישבתם בארץ וגו' והדר כתיב והיה
המקום וגו'.
יכֵ֛םָמ ָסּ ֶ֖ביבָ ָֽוישַׁ ְב ֶתּםָֽ ֶ -בּטַ ח׃ָ– קדמא דרגא תביר טפחא ,קדמא בתפקיד התרעה על קדימות ,דרגא בתפקיד
ֶ֨יחָלָ ֶכֹ֧םָמכָּ ל-איְ ב ֶ
וְ הנ ַ
שלשלת הקדימות ,תביר טפחא בתפקיד חלוקה בין רבוי פרטים
הפרטים הם העמדת מלך ,הכרתת זרעו של עמלק ,בניית בית הבחירה ,הקודם לכל הוא העמדת מלך ,שלשלת הקדימות הכרתת זרעו של
עמלק ואחריה בנין בית הבחירה.
ראה דרגא תביר טפחא
קדמא דרגא
6
דברים ראה יב,טו:

ָבּכָ לְ -שׁעָ ֶרֶ֑יך ָ
ֱֹלהֵ֛יךָא ֶשֵׁ֥רָנָ ַָֽתןְ -לךֶ֖ ְ
כּתָהֹ֧ 'ָא ֶ
רָכּב ְר ֶ֨ ַ
שׂ ְ
ָָ֣ב ֹ֗ ָ
ָ֣ח׀ָואָ כַ ְל ָתּ ָ
ָ֩בּכָ ל -אַ ַוֶּ֨תָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ךָתּזְ ַבּ ְ
ַרק ְ
יָוכָ אַ יָּ ָֽל׃ ָ
לנּוָּכַּ ְצּ ֶ֖ב ְ
אָו ַהטָּ הוֹרָיאכ ָ֔ ֶ
ָהַ טָּ מ ְ
ָבּכָ לְ -שׁעָ ֶרֶ֑יך ָ
ֱֹלהֵ֛יךָא ֶשֵׁ֥רָנָָָֽ ַתןְ -לךֶ֖ ְ
כּתָהֹ֧ 'ָא ֶ
רָכּב ְר ֶ֨ ַ
שׂ ְ
תָּ ָב ֹ֗ ָ
ַרק ָ֩ ְבּכָ ל-אַ ֶ֨ ַוּתָנ ְַפ ְשׁ ָ֝ךָתּזְ ַבָּ֣ח׀ָוְ אָ כַ ְל ָ ָ֣

בבלי בכורות יד ,א מתני' .כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו  -חייבין בבכורה ,ובמתנות ,ויוצאין לחולין ליגזז וליעבד,
ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן ,והשוחטן בחוץ פטור ,ואין עושין תמורה ,ואם מתו  -יפדו ,חוץ מן הבכור ומן המעשר .וכל שקדם
הקדשן את מומן ,או מום עובר להקדשן ולאחר מכאן נולד להן מום קבוע( ,להקדשן) ונפדו  -פטורין מן הבכורה ומן המתנות ,ואינן
יוצאין לחולין ליגזז וליעבד ,ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן ,והשוחטן בחוץ חייב ,ועושין תמורה ,ואם מתו  -יקברו.
בבלי בכורות טו ,ב וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן .היכי דמי? אילימא דאיעבר ואיתיליד לאחר פדיונן ,אמאי? ולד צבי ואיל נינהו!
אלא דאיעבר לפני פדיונן ואיתיליד לאחר פדיונן ... - ,אמר רב הונא :כונסן לכיפה והן מתין ,דהיכי ליעביד? ליקרבינהו  -מכח קדושה
דחויה קאתו ,ליפרקינהו  -לא אלימי למיתפס פדיונן .אמרי במערבא משמיה דרבי חנינא :סמוך לפדיונן מתפיסן לשם אותו זבח .רש"י
– חלה קדושה לעצמן ולא פקעה קדושה ע" פדיון אמן ,וממתין עד שיוממו ופריק להו.
בעוד האם מותרת באכילה ,הולד אסור ומחלוקת האם כונסו לכיפה ומת או מתפיסו לשם אותו זבח כמו האם אבל ממתין שיפול
בו מום ,פודהו ואוכלו.
ֱֹלהֵ֛יך – דרגא תביר ,את מומן הקבוע,
כּתָ– קדמא הקדשן עבורֹ֧ -ה'ָא ֶ
שקדם לְ -כּב ְר ֶ֨ ַ
א .דרגא  -השלשלות בולדות פסולי המוקדשים הנלמד מהקרא א ֶשֵׁ֥רָנָ ַָֽתןְ -לךֶָ֖ – מרכא טפחא,יתור לרבות על פסולי המוקדשים
(שקדם הקדשן למומן) את ולדותיהם שהתעברו בם בין הקדשן לפדיונן ונולדו אחר פדיונן.
ב .תביר  -אפשר כי א-לקיך – תביר ,ענין של המעטת הולדות מלאכלן כמות שהן .הבעיתיות של הולדות לאכלן כמות שהם מוצגת
ע"י רב הונא אמר רב הונא :כונסן לכיפה והן מתין ,דהיכי ליעביד? ליקרבינהו  -מכח קדושה דחויה קאתו ,פרש"י דאית
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

בהו תרתי לרעותא חדא דאמותן בעלי מומים שנראו ונדחו ועוד דלאחר פדיונן נולדו והן עצמן אין יכול להתפיסן לקדושה
גמורה להקריב הואיל ואידחו תו לא מיחזו ליפרקינהו  -לא אלימי למיתפס פדיונן .אי אפשר להקריב הולדות כי כפרש"י
שכבר יצאו קדושתן אגב פדיון דאמן.

9.6
9.6.1

קדמא זקף-קטן במלה אחת או מלים מחוברות במקף ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין )146=( 5 ,77, 64 .פסוקים 65
 )148 =( 5 ,78,מופעים
קדמא זקף-קטן במלה אחת  65פסוקים  66מופעים

ָ.1בראשיתָָיז,כדָָָָ:
שׂרָעָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ָָ
וָֹבּ ַ ֵ֥
ֶ֑הָבּהמּלֶ֖ ְ
ְ
ָתשַׁ עָשָׁ נָ
וְ ֶַ֨א ְב ָר ָ֔ ָהםָבֶּ ן-תּ ְשׁ ֵ֥עיםָו ֶ֖
ָ.2בראשיתָָיז,כהָָָָ:
שׂרָעָ ְרלָ ָֽתוֹ׃ָָ ָ
תָבּ ַ ֵ֥
וָֹא ְ
ֶ֑הָבּ ֶ֨המּ ָ֔ל ֶ֖
ְ
רהָשָׁ נָ
וָֹבּןְ -שׁ ֵֹ֥לשָׁעֶ ְשׂ ֶ֖
ָ֣אלָבּנָ֔ ֶ
ְ
וְ י ְשׁמָ ע
ָ.3בראשיתָָיח,טזָָָָ:
חם׃ָָ
ֶ֖םָלשַׁ ְלּ ָ ָֽ
ָ֣יָס ֶ֑דםָוְ ֶַ֨א ְב ָר ָ֔ ָהםָהלְֵ֥ךָע ָמּ ְ
ַשׁ ֶ֖קפוָּעַ לְ -פּנ ְ
ָשׁיםָ ַויּ ְ
ַויָּקמוָּמשָּׁ םָהָ אנ ָ֔
ָ.4בראשיתָָיח,יחָָָָ:
וָֹכּלָגּוֹי ֵ֥יָהָ ָ ָֽא ֶרץ׃ָָ ָ
ֵ֛הָלגֵ֥וֹיָגּ ֶָ֖דוֹלָוְ עָ צֶ֑ וּםָוְ ֶ֨נ ְב ְרכוָּ֔ -ב ֶ֖
ְ
ֹ֧וָֹי ְהיֶ
וְ ַאֶָ֨ ְב ָר ָ֔ ָהםָהָ י ָֽ
ָ.5בראשיתָָיח,כָָָָ:
הָמ ָֽאד׃ָָ
ד ְ
םָכּיָכָ ְב ָ ֶ֖
את ֵ֥
רהָכּיָ -רֶ֑בָּ הָוְ ֶ֨ ַחטָּ ָ֔ ָ
תָס ֵ֥דםָוַעמ ָ ֶ֖
וַיָּ֣אמֶ רָה'ָזַע ַ ֵ֛ק ְ
ָ.6בראשיתָָיח,כבָָָָ:
מדָל ְפנ ֵ֥יָה'׃ָָ
םָעוֹדנּוָּע ֶ֖
ֶ ֵ֥
וָּס ֶ֑דמָ הָוְ ֶַ֨א ְב ָר ָ֔ ָה
ָשׁיםָוַיּ ְלכֶָ֖ ְ
וַיּ ְפנוָּמשָּׁ םָהָ אנ ָ֔
ָ.7בראשיתָָכד,נגָָָָ:
ָוּלא ָ ָֽמּהּ׃ָָ ָ
ןָלאָ ֶ֖חיהָ ְ
ָת ְ
הָוּמגְ ָדּ ָ֔נתָנ ַ ֵ֥
ֶ֨
ןָלר ְב ָ ֶ֑ק
תּ ְ
ָוּבג ָָ֔דיםָוַיּ ֶ֖
ףָוּכליָזָהָ ב ְ
ְ
דָכּליֶ ֶ֨ -כסֶ
ְ
ַיּוֹצאָהָ עֶָ֝ בֶ
ו ֶ֨
ָ.8בראשיתָָלב,כדָָָָ:
ברָאֶ ת-אשֶׁ רָֽ -לוֹ׃ָָ
ו ֶַ֨יּקָּ ָ֔חםָ ַויַּעב ֶ֖רםָאֶ ת-הַ נָּ ֶ֑חַָלָוַ ָֽ ַ֛יַּע ֶ֖
ָ.9בראשיתָָלד,יבָָָָ:
שּׁה׃ָָ ָ
ָלא ָ ָֽ
ר ְ
הנַּע ָ ֶ֖
ליָאֶ תָֽ ַ -
ֶ֑יָוּתנוֵּ֥ -
אמ ֶ֖רוָּא ָל ְ
שׁרָתּ ְ
ָמהַ רָוּמַ ָ֔ ָתּןָוְ ֶֶ֨א ְתּ ָ֔ ָנהָכַּ א ֶ ֵ֥
יָמאד ָ֣
הַ ְר ֶ֨בּוָּעָ ַל ְ
ָ.10בראשיתָָלז,כדָָָָ:
וָֹמיָם׃ָָ ָ
קָאיןָבֶּ֖ ָ ָֽ
וֹרָר ֵ֥
ָ֔
לכוָּאתֶ֖ וָֹהַ ֶ֑בּ ָרהָוְ הַ בָּ֣
ַשׁ ֵ֥
ו ֶַ֨יּקָּ ָ֔חהוָּ ַויּ ְ
ָ.11בראשיתָָלז,לוָָָָ:
הָשׂרָהַ טַּ בָּ ָֽחים׃ָפָָ ָ
ָס ָ֣ריסָפַּ ְר ָ֔ע ַ ֶ֖
םָל ָֽפוֹטיפַ ר ְ
וְ ֶ֨ ַה ְמּ ָד ָ֔ניםָמָ ְכ ֵ֥רוָּאתֶ֖ וָֹאֶ ל-מ ְצ ָרֶ֑י ְ
ָ.12בראשיתָָמג,לאָָָָ:
ימוָּל ֶחם׃ָָ
ָ ָֽ
רָשׂ
ֵ֥
חץָפָּ נָ ֶ֖יוָוַיּצֶ֑אָו ֶַ֨יּ ְתאַ ָ֔ ַפּקָוַיֶּ֖אמֶ
וַיּ ְר ַ ֵ֥
ָ.13בראשיתָָמה,ידָָָָ:
ָאריו׃ָָ ָ
ָוּבנְ י ָָ֔מןָבָּ ָכֶ֖הָעַ ל-צַ וּ ָ ָֽ
אריָבנְ יָ ָֽמן-אָ ֶ֖חיוָוַיּ ְֶ֑ב ְךּ ֶ֨
וַיּ ֵ֛פּלָעַ ל-צַ וְָּ ֵ֥
ָ.14שמותָָיא,אָ ָָָָ:
ָרשָׁאֶ ְת ֶכֶ֖םָמזֶּ ָֽה׃ָָ ָ
ֶ֑הָכּשֶַׁ֨ ְלּ ָ֔חוָֹכָּ לָ֕ הָגָּרֵ֛שָׁיְ ג ֵ֥
ְ
ו ֶַ֨יּאמֶ רָה'ָאֶ ל-משֶֹׁ֗ הָעָ֣ וֹדָנֶ ֶ֣גַעָאֶ חָ דָאָ ביאָעַ ל-פַּ ְרעהָוְ עַ ל-מ ְצ ַ ָ֔ריםָאַ חרי֕ -כןָיְ שַׁ ַלֵּ֥חָאֶ ְת ֶכֶ֖םָמזֶּ
ָ.15שמותָָכא,בָָָָ:
שׁיָחנָּ ָֽם׃ָָ ָ
צאָלַ חָ ְפ ֶ֖
דָוּב ְשּׁב ָ֔עתָי ֵ֥
ֶ֨ ַ
יָשׁשָׁשָׁ נֶ֖יםָיַע ֶ֑ב
ָע ָ֣בֶ דָע ְב ָ֔ר ֵ֥
כּיָת ְקנֶה ֶ
ָ.16שמותָָכה,לדָָָָ:
חיהָ ׃ָָ ָ
ָוּפ ָר ֶ ָֽ
ריהָ ְ
ֶ֑יםָמ ֶ֨שׁקָּ ָ֔דיםָכַּ ְפתּ ֶ ֶ֖
ְ
רהָאַ ְר ָבּ ָע ָ֣הָגְ בע
וּבַ ְמּנ ָ ֶ֖
ָ.17שמותָָכה,מָָָָ:
הר׃ָסָָ
תּהָמָ ְר ֶ ֶ֖אהָבָּ ָ ָֽ
יתםָאשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ֶ֑הָבּ ֶ֨ ַת ְבנ ָ֔ ָ
וּר ֶ֖אהָוַעשׂ ְָ
ְ
ָ.18שמותָָכו,יזָָָָ:
כּן׃ָָ ָ
שׁיָהַ מּ ְשׁ ָ ָֽ
הָל ֶ֖כלָקַ ְר ֵ֥
ְ
ָ֣ןָתּעשֶָׂ֔
שּׁהָאֶ ל-אח ָתֶ֑הָּכּ ַ
דָמ ֶ֨שׁלָּ ָ֔בתָא ָ ֶ֖
ְשׁתָּ֣יָי ָֹ֗דוֹתָלַ קֶּ ֶרשָׁהָ אֶ ָ֔ ָח ְ
ָ.19שמותָָכו,לָָָָ:
הר׃ָסָָ ָ
יתָבָּ ָ ָֽ
שׁרָהָ ְר ֶ֖א ָ
ֶ֑ןָכּ ֶ֨מ ְשׁפָּ ָ֔טוָֹא ֶ ֵ֥
תָאֶ ת-הַ מּ ְשׁ ָכּ ְ
וַהקמ ָ ֶ֖
ָ.20שמותָָכו,להָָָָ:
צלַ עָצָ ָֽפוֹן׃ָָ ָ
תּןָעַ לֵ֥ ֶ -
ימֶ֑נָהָוְ ֶ֨ ַהשּׁ ְל ָ֔ ָחןָתּ ֶ֖
עָהמּ ְשׁ ָכֶּ֖ןָתּ ָ
ַ
ֵ֛לָצלַ
ןָע ֶ ֵ֥
וְ שַׂ ְמ ָתָּאֶ ת-הַ שּׁ ְלחָ ןָמחָ֣ וּץָלַ פָּ ָ֔רכֶ תָוְ אֶ ת -הַ ְמּנ ָרהָנָ֣כַ חָהַ שּׁ ְל ָ֔ ָח ַ
ָ.21שמותָָל,לבָ ָָָָ:
וּאָק ֶדשָׁי ְהיֶ ֵ֥הָלָ ֶ ָֽכם׃ָָ
ֶ֖
שָׁה
הוָּק ֶד ָ֔
ָ֣
אָתעשֶׂ֖ וָּכָּ ֶ֑מ
וָֹל ַ
יסְךָוֶּ֨ ְבמַ ְתכּנְ ָ֔תּ ֵָ֥
ָלאָי ָ֔ ָ
עַ לְ -בּ ַשׂרָאָ ָדם ָ֣
ָ.22שמותָָל,לזָָָָ:
ֵ֥הָלךֶ֖ ָלַ ה'׃ָָ ָ
ְ
ֶ֑םָק ֶדשָׁתּ ְהיֶ
אָתעשֶׂ֖ וָּלָ ֶכ ֵ֛
הָּל ַ
ֵ֥
הָבּ ֶ֨ ַמ ְתכּנְ ָ֔ ָתּ
ְ
וְ הַ ְקּ ֶ֨ט ֶרתָא ֶשָׁ֣רָתַּ עשֶָׂ֔
ָ.23שמותָָלב,יבָָָָ:
ֶ֖הָלעַ ֶ ָֽמּך׃ָָ ָ
ֶ֖לָפּנ ָ֣יָהָ א ָד ָמֶ֑הָשׁ ַ֚וּבָמח ָ֣רוֹןָאַ ָ֔ ֶפּךָוְ הנָּחֵ֥םָעַ ל-הָ ָר ָע ְ
ֹלּתםָמ ַע ְ
ָבּהָ ָ֔ריםָוֶּ֨ ְלכַ ָ֔ ָ
ר גָאתָ ם ֶ
הָהוֹציאָ םָלַ ה ָ
רָבּ ָר ָע ָֽ
אמ ְ
אמ ֶ֨רוָּמ ְצ ַ ָ֝ריםָל ֹ֗
לָ מָּ ה ָ֩י ְ
ָ.24שמותָָלב,טזָָָָ:
ָהוּאָחָ ֶ֖רוּתָעַ ל-הַ לּ ָֽחת׃ָָ ָ
ֱֹלהיםָהֶ֑מָּ הָוְ הַ מּ ְכ ֹ֗ ָתּבָמ ְכ ַתּבָאֱֹלהים ָ֔
שׂהָא ֶ֖
וְ ֶ֨ ַהלּ ָ֔חתָמַ ע ֵ֥
ָ.25שמותָָלג,חָָָָ:
ישָׁפָּ֣תַ חָאָ הֳ לֶ֑ וָֹוְ הבּיטוָּאַ חרָ֣יָמשֶָׁ֔ הָעַ ד-בּאֶ֖ וָֹהָ ָֽאהֱ לָ ה׃ָָ ָ
ֶ
וָּא
הָכּצאתָמשֶׁ הָאֶ ל-הָ ָ֔אהֶ לָיָקוּמוָּכָּ לָ -העָָ֔ םָוְ ֶ֨נ ְצּ ָ֔ב ֶ֖
וְָהָ ֹ֗ ָי ְ
ָ.26שמותָָלו,כבָָָָ:
כּן׃ָָ ָ
שׁיָהַ מָּ ְשׁ ָ ָֽ
הָל ֶ֖כלָקַ ְר ֵ֥
ְ
חתָאֶ ל-אֶ ָחֶ֑תָכּ ָ֣ןָעָ שָָׂ֔
דָמ ֶ֨שׁלָּ ָ֔בתָאַ ַ ֶ֖
ְשׁתָּ֣יָי ָֹ֗דתָלַ ֶקּ ֶרשָׁהָ אֶ ָ֔ ָח ְ
ָ.27שמותָָלז,כָָָָ:
חיהָ ׃ָָ ָ
ָוּפ ָר ֶ ָֽ
ריהָ ְ
ֶ֑יםָמ ֶ֨שׁקָּ ָ֔דיםָכַּ ְפתּ ֶ ֶ֖
ְ
רהָאַ ְר ָבּ ָע ָ֣הָגְ בע
וּבַ ְמּנ ָ ֶ֖
ָ.28ויקראָָה,הָָָָ:
ליהָ ׃ָָ ָ
שׁרָחָ ָטֶ֖אָעָ ֶ ָֽ
םָלאַ ַחָ֣תָמאֶ֑לֶּ הָוְ ֶ֨ה ְתו ָ ַָ֔דּהָא ֶ ֵ֥
שׁ ְ
ֵ֥הָכי-י ְֶא ַ ֶ֖
וְ הָ יָ ָֽ
ָ.29ויקראָָז,חָָָָ:
הןָלֵ֥ וָֹי ְהיֶ ָֽה׃ָָ ָ
וֹרָהעלָ הָא ֶשָׁ֣רָה ְק ָ֔ריבָלַ כּ ֶ֖
ָ ָֽ
ע לַ תָאֶ֑ישָׁע
וְ ֶ֨ ַהכּ ָ֔הןָהַ ַמּ ְק ֶ֖ריבָאֶ תָָ֣ -
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ָ.30ויקראָָז,יטָָָָ:
שׂר׃ָָ
אכֵ֥לָבָּ ָ ָֽ
ָלאָיאָ ָ֔כלָבָּ אֶ֖שָׁישָּׂ רֶ֑ףָוְ ֶ֨ ַהבָּ שָָׂ֔ רָכָּ ל-טָ הֶ֖ וֹרָי ַ
עָבּכָ ל-טָ מא ָ֣
וְ הַ בָּ שֵָׂ֞ רָאשֶׁ ר-יגַּ ְ
ָ.31ויקראָָז,לזָָָָ:
יםָוּלזֶ ֶ֖בַ חָהַ ְשּׁלָ ָֽמים׃ָָ ָ
ְ
לּוּא
הָלעלָ הָלַ מּנְ ָ֔ ָחהָוְ לַָחַ ָטֶּ֖אתָוְ לָ אָ ָשֶׁ֑םָוְ לֶַ֨ מּ ָ֔
תּוֹר ָ ָֽ
ָ ֹ֗
זָ֣אתָהַ
 .32ויקרא תזריע יג,לג:
ירָהכּהֹ֧ןָאֶ ת-הַ נֶּ ֵ֛תֶ קָשׁ ְב ַעֵ֥תָי ֶָ֖מיםָשׁ ָֽנית׃ָָ ָ
ַ
קָלאָיְ גַלּ ֶ֑חַ ָוְ ה ְס ֶ֨גּ
וְ ֶ֨ה ְתגַּלָָּ֔ חָוְ אֶ ת-הַ נֶּ ֶֶ֖ת ָ֣
ָ.33ויקראָָיג,נדָ ָָָָ:
ירוָֹשׁ ְבעַ ת-י ֶָ֖מיםָשׁ ָֽנית׃ָָ
וָּאתָאשֶׁ ר-בֶָּ֖וָֹהַ נָּ ֶֶ֑֣גַעָוְ ה ְסגּ ֵ֥
וְ צוָּהָהַ כּ ָ֔הןָוְ ֶ֨כ ְבּ ָ֔ס ֵ֥
ָ.34ויקראָָכ,זָָָָ:
יכם׃ָָ
ֶ֑יםָכּיָאנֵ֥יָה'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
ֵ֛
םָקדשׁ
ית ְ
וְ ֶ֨ה ְתקַ דּ ְשׁ ָ֔ ֶתּםָו ְהי ֶ ֶ֖
ָ.35ויקראָָכ,יזָָָָ:
שּׂא׃ָָ ָ
ֶ֖יָבּנ ָ֣יָעַ ָמֶּ֑םָעֶ ְרוַ ֹ֧תָאחתֵ֛ וָֹגּ ָלֶּ֖הָעֹונֵ֥וָֹי ָ ָֽ
וָּלעינ ְ
דָהוּאָוְ ֶ֨נ ְכ ְר ָ֔ת ְ
ָ֔
ָחָ֣סֶ
ָתהָּוְ ָֽהיא-תָ ְר ֶאהָאֶ ת -עֶ ְרוָתוֹ ֶ
וְ אָ֣ישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡תוָֹבַּ ת-אָ בָ֣יוָאָ֣ וָֹבַ תְ֠ -אמּוָֹוְ ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָ
ָ.36ויקראָָכא,הָָָָ:
םָלאָי ְשׂ ְרטֶ֖ וָּשָׂ ָ ָֽרטֶ ת׃ָָ
ֵ֥
ֶ֑חוָּוּב ְבשָׂ ָ ָ֔ר
ֶ֨
ֶ֖םָלאָיְ גַלּ
ָ֣
םָוּפ ַ ֵ֥אתָזְ קָ נָ
ְ
ָבּראשָָׁ֔
ָֽלא -י ְק ְרחהָי ְק ְרחוָּקָ ְר ָחה ְ
ָ.37ויקראָָכא,חָָָָ:
ֵ֥יָה'ָמקַ דּ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ָָ ָ
ְ
ָי ְהיֶה-לָָּ֔ ְךָכָּ֣יָקָ ָ֔דוֹשָׁאנ
ֱֹלהיךָהָ֣ וּאָמַ ְק ֶ֑ריבָקָ דשׁ ָֽ
וָֹכּי-אֶ תֶ -לֵ֥חֶ םָא ֶ ֶ֖
וְ ֶ֨ק ַדּ ְשׁ ָ֔תּ ָֽ
ָ.38ויקראָָכב,לבָָָָ:
ֵ֥יָה'ָמקַ דּ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ָָ ָ
ְ
וְֹךָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראֶ֑לָאנ
ְ
יָבּתֶ֖
אָתחַ ְלּלוָּאֶ ת -שָׁ֣םָקָ ְד ָ֔שׁיָוְ ֶ֨נ ְק ַדּ ְשׁ ָ֔תּ ְ
וְ ל ְ
ָ.39במדברָָא,חָָָָ:
צוּער׃ָָ
לָבּןָֽ ָ -
שכרָנְ ַתנְ ֶ֖א ֶ
ְליֶ֨שָּׂ ָ֔ ָ
ָ.40במדברָָא,יאָ ָָָָ:
ידןָבֶּ ן-גּ ְדע ָֽני׃ָָ ָ
ְל ֶ֨בנְ י ָָ֔מןָאב ָ ֶ֖
ָ.41במדברָָא,טוָָָָ:
ירעָבֶּ ן-עינָ ַָֽ֛ן׃ָָ
ְל ֶ֨ ַנ ְפתָּ ָ֔ליָאח ַ ֶ֖
ָ.42במדברָָב,לגָָָָ:
שׁה׃ָָ
אֶ֑לָכַּ א ֶשֵׁ֛רָצוָּ ֵ֥הָה'ָאֶ ת-מ ֶ ָֽ
וְֹךָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ
ְ
וָּבּתֶ֖
םָלאָהָ ְתפָּ ְק ָ֔ד ְ
ָ֣
וְ ֶ֨ ַה ְלו ָ֔יּ
 .43במדבר ג,לא:
שׁרָיְ שָׁ ְרתֶ֖ וָּבָּ ֶהֶ֑םָוְ ֶ֨ ַהמָּ ָ֔ ָסְךָוְ ֶ֖כלָעב ָד ָֽתוֹ׃ָָ ָ
תָוּכל ָ֣יָהַ ָ֔קּ ֶדשָׁא ֶ ֵ֥
ְ
המּזְ ְבּ ָ֔ח
וּמ ְשׁמַ ְר ֹ֗ ָתּםָהָ אָ רןָוְ הַ שּׁ ְלחָ ןָוְ הַ ְמּנ ָרָ֣הָוְ ַ ָֽ
ָ.44במדברָָד,כחָ ָָָָ:
הן׃ָסָָ ָ
רָבּן-אַ ה ֶ֖רןָהַ כּ ָֽ
ָאיתָ ָ֔ ָמ ֶ ָֽ
םָבּיַד ָֽ
ֶ֑דָוּמ ְשׁמַ ְר ָ֔ ָתּ ְ
ֶ֨
ֶ֖יָבּ ָ֣אהֶ לָמוֹע
שׁנּ ְ
תָבּנ ֵ֥יָהַ גּ ְר ָ
זָ֣אתָעב ַ ֹ֗דתָמ ְשׁ ְפּ ֵ֛ח ְ
ָ.45במדברָָח,חָ ָָָָ:
טּאת׃ָָ ָ
חָלחַ ָ ָֽ
לוּל ָ֣הָבַ ָשֶּׁ֑מֶ ןָוּפַ ר-שׁנֵ֥יָבֶ ן-בָּ ָ ֶ֖קרָתּ ַ ֵ֥קּ ְ
תָבּ ָ
ְ
וָֹסלֶ
רָוּמנְ ָח ָ֔ת ֶ֖
ֶ֨
ָפָּ֣רָבֶּ ן-בָּ ָ֔ ָק
ל ְקחוּ ַ
וְ ָ ָֽ

במדבר בהעלתך ט:

תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
ד ְ
ָאת-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
ֶ֑דָו ֶ֨ה ְק ַה ְל ָ֔ ָתּ ֶ ָֽ
ֶ֖יָא ֶהלָמוֹע ְ
[ט]ָ ְוה ְק ַר ְב ָתָּאֶ תַ -ה ְלוָָ֔יּםָל ְפנ ָ֣

 .46במדבר שלח יג,כ:
ָבים׃ָָ ָ
כּוּריָענ ָָֽ
מיָבּ ֵ֥
יָה ָא ֶֶ֑רץָוְ ֶ֨ ַהיּ ָָ֔מיםָיְ ֶ֖
תּםָמ ְפּ ָ֣ר ָ
םָוּלקַ ְח ֶ ֶ֖
ְ
בּהָּעץָאםַָ֔ -איןָוְ ֶ֨ה ְתחַ זּ ְַק ָ֔ ֶתּ
הָהואָאםָ -ר ֹ֗ ָזהָהיָֽשֵׁ֥ ָ -
ץָה ְשּׁמ ֶ֨ ָנ ָ֝
ָ֣הָהָ אָ ֶר ַ
וּמ ְ֠
ָ
ָ.47במדברָָיד,לאָָָָ:
םָבּהּ׃ָָ ָ
תּ ָ ָֽ
רָמאַ ְס ֶ ֶ֖
שׁ ְ
יאתיָא ָ֔ ָתםָוְ יָ ָֽ ְַ֛דעוָּאֶ ת-הָ ָָ֔א ֶרץָא ֶ ֵ֥
ָ֣זָי ְהיֶ ֶ֑הָוְ הב ָ֣
תּםָלָ ַב ָֽ
שׁרָאמַ ְר ֶ ֶ֖
וְ ֶ֨ ַט ְפּ ָ֔ ֶכםָא ֶ ֵ֥
ָ.48במדברָָכ,יבָָָָ:
הם׃ָָ ָ
ָתתּיָלָ ֶ ָֽ
ֶ֖יָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראֶ֑לָלָ ֹ֗כןָלאָתָ ביאוָּאֶ ת-הַ ָקּ ָהָ֣לָהַ ָ֔ ֶזּהָאֶ ל-הָ ָ ֶ֖א ֶרץָאשֶׁ ר-נ ַ ֵ֥
יָלעָ ינ ְ
ישׁנ ְ
יָל ֶ֨ ַה ְקדּ ָ֔
ָ֣םָבּ ְ
וַיָּ֣אמֶ רָה'ָאֶ ל-מ ֶשָׁ֣הָוְ ֶ ָֽאל-אַ הרן ָ֒ ַי ַ֚עַ ןָלא-הֶ אֱמַ נְ ֶתּ ָ֔
ָ.49במדברָָכו,יזָָָָ:
פּ ַחתָהָ אַ ְרא ָֽלי׃ָָ ָ
יָל ֶַ֨א ְרא ָ֔ליָמ ְשׁ ַ ֶ֖
רוֹד ְ
פּ ַחתָהָ א ֶ֑
לַ א ֕רוֹדָמ ְשׁ ַ ֶ֖
ָ.50במדברָָכו,כוָָָָ:
פּחַ תָהַ יּ ְַח ְלא ָֽלי׃ָָ ָ
ֶ֑יָל ֶ֨ ַי ְח ְל ָ֔אלָמ ְשׁ ַ ֶ֖
פּ ַחתָהָ אֹלנ ְ
יָלא ֕לוֹןָמ ְשׁ ַ ֶ֖
ס ֶרדָמ ְשׁפַּ חַ תָהַ ַסּ ְר ָ֔דּ ְ
ָ֒ל ֶָֹ֗
ָ֘למ ְשׁ ְפּח ָתם ְ
ְבּנ ָ֣יָזְ בוּלן ְ
ָ.51במדברָָכו,לאָָָָ:
תָהשּׁ ְכ ָֽמי׃ָָ ָ
ַ
פּחַ תָהָ אַ ְשׂ ָֽראלֶ֑יָוְ שֶׁ֕ כֶ םָמ ְשׁ ַ ֶ֖פּחַ
יאלָמ ְשׁ ַ ֶ֖
וְ ֶַ֨א ְשׂר ָ֔
ָ.52במדברָָכו,מהָָָָ:
פּחַ תָהַ מַּ ְלכּיא ָֽלי׃ָָ
יאלָמ ְשׁ ַ ֶ֖
יָל ֶ֨ ַמ ְלכּ ָ֔
תָהחֶ ְב ֶ֑ר ְ
פּ ַח ַ ָֽ
הָל ֕ ֶחבֶ רָמ ְשׁ ֶַָ֖
ְ
ָ֣יָבריעָָ֔
ל ְבנ ְ
ָ.53במדברָָכו,מחָ ָָָָ:
גּוּני׃ָָ
גוּניָמ ְשׁ ַ ֶ֖פּחַ תָהַ ָֽ
ֶ֑יָל ֕
פּחַ תָהַ יּ ְַח ְצאל ְ
םָל ֶ֨ ַי ְח ְצ ָ֔אלָמ ְשׁ ַ ֶ֖
ָלמ ְשׁ ְפּח ָ֔ ָת ְ
ְבּניָנ ְַפתָּ לי ְ
ָ.54במדברָָכח,כָָָָ:
לָתּע ָֽשׂוּ׃ָָ ָ
רָוּשׁנ ֹ֧יָעֶ ְשׂרנ ֵ֛יםָלָ ַ ֶ֖אי ַ
ְ
ןָשֹׁלשֶָׁ֨ הָ עֶ ְשׂרנָ֝יםָלַ ֹ֗ ָפּ
לוּל ָ֣הָבַ ָשּׁ ֶֶ֑מ ְ
תָבּ ָ
ְ
םָסלֶ
וּמנְ חָ ָ֔ ָת ֶ֖
ֶ֨
ָ.55במדברָָכח,כחָָָָ:
דָשׁניָעֶ ְשׂר ָ֔ניםָלָ ַ ֶ֖אילָהָ אֶ ָ ָֽחד׃ָָ ָ
ֹלשׁהָעֶ ְשׂרניםָלַ ָפָּ֣רָהָ אֶ ָ֔ ָח ְ
ןָשׁ ָ
לוּל ָ֣הָבַ ָשּׁ ֶֶ֑מ ְ
תָבּ ָ
ְ
םָסלֶ
וּמנְ חָ ָ֔ ָת ֶ֖
ֶ֨
ָ.56במדברָָכט,גָָָָ:
רָשׁנ ֵ֥יָעֶ ְשׂרנֶ֖יםָלָ ָ ָֽאיל׃ָָ
ֹלשׁהָעֶ ְשׂרניםָלַ ָ֔ ָפּ ְ
לוּל ָ֣הָבַ ָשּׁ ֶֶ֑מןָשְָׁ ָ
תָבּ ָ
ְ
םָסלֶ
וּמנְ חָ ָ֔ ָת ֶ֖
ֶ֨
ָ.57במדברָָכט,טָ ָָָָ:
חד׃ָָ
רָשׁניָעֶ ְשׂר ָ֔ניםָלָ ַ ֶ֖אילָהָ אֶ ָ ָֽ
ֹלשׁהָעֶ ְשׂרניםָלַ ָ֔ ָפּ ְ
ןָשׁ ָ
לוּל ָ֣הָבַ ָשּׁ ֶֶ֑מ ְ
תָבּ ָ
ְ
םָסלֶ
וּמנְ חָ ָ֔ ָת ֶ֖
ֶ֨
 .58במדבר פינחס כט,יד:
ילם׃ָָ ָ
יםָשׁניָעֶ ְשׂרניםָלָ ַאָ֣ילָהָ אֶ ָ֔ ָחדָל ְשׁנ ֶ֖יָהָ א ָֽ
ְ
ֹלשׁהָעָ שָׂ רָפָּ ָ֔ר
ןָשֹׁלשֶָָׁ֨ הָעֶ ְשׂרנָ֝יםָלַ ָפָּ֣רָהָ אֶ ֹ֗ ָחדָל ְשׁ ָ
לוּל ָ֣הָבַ ָשּׁ ֶֶ֑מ ְ
תָבּ ָ
ְ
םָסלֶ
וּמנְ חָ ָ֔ ָת ֶ֖
ֶ֨
ָ.59במדברָָלא,לחָָָָ:
ה'ָשׁנַ ֵַ֥֛יםָוְ שׁ ְב ָֽעים׃ָָ ָ
ְ
סםָלַ
יםָאֶ֑לֶ ףָוּמ ְכ ָ ֵ֥
ָ
ֹלשׁ
הָוּשׁ ֶ֖
ְ
שּׁ
וְ ֶ֨ ַהבָּ ָ֔ ָקרָשׁ ָ ֵ֥
ָ.60במדברָָלג,נבָ ָָָָ:
םָתּ ְשׁ ָֽמידוּ׃ָָ ָ
מוֹת ַ
ָ ֶ֖
ָתּאַ ָ֔בּדוָּוְ ֵ֥אתָכָּ ל-בָּ
םָאתָכָּ ל-מַ ְשׂכּיּ ָתֶ֑םָוְ ֶ֨אתָכָּ ל-צַ ְלמיָמַ ָֽסּכתָ ם ְ
יכםָוְ ֶ֨אבַּ ְד ָ֔ ֶתּ ֶ֖
וֹר ְשׁ ָ֝ ֶתּםָאֶ ת-כָָּל-י ְשׁביָהָ אָ ֶרץָמ ְפּנ ָ֔ ֶ
וְ ֶ֨ה ַ
ָ.61דבריםָָי,טזָָָָ:
וָּעוֹד׃ָָ ָ
אָת ְקשֶׁ֖ ָֽ
םָל ַ
ֵ֥
ָ֣תָלבַ ְב ֶכ ֶ֑םָוְ עֶָ֨ ְר ְפּ ָ֔ ֶכ
םָאתָעָ ְר ַל ְ
וּמַ ְל ֕ ֶתּ ֶ֖
ָ.62דבריםָָכו,דָָָָ:
ֱֹלהיך׃ָָ ָ
זְבּחָה'ָא ֶ ָֽ
יחוָֹל ְפ ֕ניָמ ַ ֶ֖
טּנֶאָמיּ ֶָדֶ֑ךָוְ ֶ֨הנּ ָ֔
וְ לָ ַ ֹ֧קחָהַ כּהֵ֛ןָהַ ֶ ֶ֖
ָ.63דבריםָָכט,כאָָָָ:
ֵ֥הָה'ָבּהּ׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ואָוְ אֶ תַ -תָּ֣חל ֶָ֔איהָ ָאשֶׁ ר-ח ָלּ
ץָהה ָ
הָו ָראוָּאֶ ת-מַ ֵ֞כּוֹתָהָ ָא ֶר ַ
חוֹק ְ֠ ְ
ץָר ָ ֶ֑
ָבאָמ ֶא ֶָ֣ר ְ
שׁרָי ֶ֖
יכםָוְ ֶ֨ ַהנּ ְָכ ָ֔ריָא ֶ ֵ֥
וֹןָבּניכֶ םָא ֶשׁרָיָקוּמוָּמ ַאָ֣חר ָ֔ ֶ
וְ אָ ֵ֞ ַמרָהַ ָ֣דּוֹרָהָ אַ ח ֹ֗ר ְ
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ָ.64דבריםָָכט,כחָָָָ:
תּוֹרהָהַ ָֽזּאת׃ָס ָ
ָ ֵ֥
ריָהַ
נוָּוּלבָ נינוָּעַ ד-עוֹלָָ֔ םָלַ ע ֕שׂוֹתָאֶ ת-כָּ ל-דּ ְב ֶ֖
ְ
תָל
הַ ֶ֨נּ ְסתָּ ָ֔רתָלַ ה'ָאֱֹלהֶ֑ינוָּוְ הַ נּגְ ֵֹ֞ל ָ

9.6.2

קדמא זקף-קטן במלה מקף מלה  77פסוקים  78מופעים

ָ.1בראשיתָָז,חָָָָ:
ֶ֑הָוּמן-הָ ָ֔עוֹףָוְ ֵ֥כלָאשֶׁ ר-רמֶ֖שָׂעַ ל-הָ א ָד ָ ָֽמה׃ָָ ָ
ֶ֨
ָהָטה ָר
שׁרָאינֶ ֶַ֖֛נּ ְ
הָוּמן-הַ ְבּה ָ֔ ָמהָא ֶ ֵ֥
ֶ֨
הוֹר
ָה ְטּ ָ ָ֔
מן-הַ ְבּהמָ ה ַ
ָ.2בראשיתָָיז,יזָָָָ:
לד׃ָָ ָ
עיםָשָׁ נָ ֶ֖הָתּ ָֽ
רָבּל ֹ֗בּוָֹהַ ְלּ ֶבןָמ ָ ָֽאה-שָׁ נָהָיוּ ָָ֔לדָוְ ֶ֨אם-שָׂ ָ ָ֔רהָה ַבת-תּ ְשׁ ֵָ֥
ְ
וַיּ ֹ֧פּלָאַ ְב ָר ָהֵ֛םָעַ ל-פָּ נָ ֶ֖יוָוַיּ ְצ ָחֶ֑קָוַיָּ֣אמֶ
ָ.3בראשיתָָיח,יחָָָָ:
וָֹכּלָגּוֹי ֵ֥יָהָ ָ ָֽא ֶרץ׃ָָ ָ
ֵ֛הָלגֵ֥וֹיָגּ ֶָ֖דוֹלָוְ עָ צֶ֑ וּםָוְ ֶ֨נ ְב ְרכוָּ֔ -ב ֶ֖
ְ
ֹ֧וָֹי ְהיֶ
וְ ֶַ֨א ְב ָר ָ֔ ָהםָהָ י ָֽ
ָ.4בראשיתָָיט,כזָָָָ:
דָשׁםָאֶ תְ -פּנ ֵ֥יָה'׃ָָ ָ
ָ ֶ֖
רָאל-הַ מָּ ָ֔קוֹםָאשֶׁ רָ -עֵ֥מַ
ֶֶ֨
םָבּ ֶ֑בּקֶ
ה ַ
ַשׁכֵּ֥םָאַ ְב ָר ָ ֶ֖
ַויּ ְ
ָ.5בראשיתָָכא,לגָָָָ:
לָעוֹלם׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ֵ֥םָה'ָא
ֵ֥
םָבּשׁ
ְ
ָ֣רָשׁ ֶַ֑בעָו ֶַ֨יּ ְק ָרא-שָָׁ֔
ֵ֥עָאֶ֖שֶׁ לָבּ ְבא ָ
וַיּ ַטּ ֶ
ָ.6בראשיתָָכב,בָָָָ:
ליך׃ָָ ָ
מרָא ֶ ָֽ
שׁרָא ַ ֵ֥
ריםָא ֶ ֶ֖
ָלעלָָ֔ הָעַ ַ֚לָאַ ַחָ֣דָהֶ הָ ָָ֔
ידךָאשֶׁ ר-אָ הַ ְבתָּ ָאֶ ת-י ְצ ָ֔ ָחקָוְ לֶֶ֨ ְךְ -ל ָ֔ךָאֶ לֶ֖ ֶ -א ֶרץָהַ ָֽמּריָּ ֶ֑הָוְ הַ עלהוָּשָׁ ם ְ
ו ֶַ֡יּאמֶ רָקַ חְָ֠ -נאָאֶ ת-בּנְ ֶ֨ךָאֶ ת-יְ ָֽח ְ
ָ.7בראשיתָָכו,יטָָָָ:
רָמיםָחַ ָֽיּים׃ָָ ָ
םָבּ ֶ֖א ַ ֵ֥
ְ
קָבּנָּ ֶ֑חַ לָו ֶַ֨יּ ְמ ְצאוּ-שָָׁ֔
ח ַ
ַויּ ְַח ְפּ ֵ֥רוָּעַ ְב ָֽדי-י ְצ ָ ֶ֖
ָ.8בראשיתָָכז,מאָָָָ:
וָבּל ֹ֗בּוָֹיקְָ ְרבוָּיְ מיָאָ֣בֶ לָאָ ָ֔ביָוְ אַ הַ ְרגָ ֶ֖הָאֶ ת-יַע ֵ֥קבָאָ ָֽחי׃ָָ ָ
שׁרָבּרכֶ֖ וָֹאָ בֶ֑יוָו ֶַ֨יּאמֶ רָעשָָׂ֝ ְ
ָאת-יַע ָ֔קבָעֶַ֨ ל-הַ ְבּ ָר ָ֔ ָכהָא ֶ ֵ֥
וַיּ ְשׂטםָעשָׂ ו ֶ ָֽ
ָ.9בראשיתָָלג,כָ ָָָָ:
ֱֹלהיָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָסָָ
וָֹאלָא ֵ֥
שׁםָמזְבֶּ֑חַ ָו ֶַ֨יּ ְק ָראָ֔ -ל ֶ֖
ַויַּצֶּ בֶ֖ ָ -
ָ.10בראשיתָָמא,יבָָָָ:
ֶ֑ינוָּאישָׁכַּ חֹלמֶ֖ וָֹפָּ ָ ָֽתר׃ָָ ָ
ֵ֥
ָ֣רָהטַּ בָּ ָ֔חיםָ ַוֶ֨נְּ סַ פֶּ רָ֔ -לוָֹוַיּ ְפתָּ רָ -לֶ֖נוָּאֶ ת-חֹלמת
דָל ַשׂ ַ
ְ
וְ שֶָׁ֨ םָא ָ֝ ָתּנוָּנַ ָ֣עַ רָע ְב ֹ֗ריָעֶ ַ֚בֶ
ָ.11בראשיתָָמג,זָָָָ:
יכם׃ָָ ָ
רָהוֹרידוָּאֶ ת-אח ֶ ָֽ
ֶ֖
אמ
ָ֣םָאחָ ַו ֶ֨ ַנּגֶּדָ֔ -לוָֹעַ לֶ֖ -פּיָהַ ְדּבָ ָ֣ריםָהָ אֶ֑לֶּ הָהי ָָ֣דוֹעַ ָנ ַ ָ֔דעָכָּ֣יָי ָ֔ ַ
יכֵ֥םָחַ יָהי ָ֣שָׁלָ ֶכ ָָ֔
אמרָהַ ֶ֨עוֹדָאב ֶ
ָ֣נוָּוּלמוֹלַ ְד ָ֝תּנוָּל ֹ֗
ְ
ישָׁל
ָ
וֹלָשׁאַ לְ֠ -הָ א
ָ ָֽ
אמ ֶ֡רוָּשָׁ אָ֣
וַיּ ְ
ָ.12בראשיתָָמד,כדָָָָ:
ריָאד ָֽני׃ָָ ָ
וָֹאתָדּ ְב ֵ֥
ינוָּאל-עַ ְב ְדּךֶ֖ ָאָ בֶ֑יָ ַו ֶ֨ ַנּגֶּדָ֔ -ל ֶ֖
ֶ ָֽ
וַ ָֽ ַ֛יְ היָכָּ֣יָעָ ָ֔ל
ָ.13בראשיתָָמז,כאָָָָ:
ריםָוְ עַ ד-קָ ָֽצהוּ׃ָָ ָ
צהָגְ בוּל-מ ְצ ַ ֶ֖
ֱבירָאתֶ֖ וָֹלֶ עָ ֶ֑ריםָמ ְק ֵ֥
םָהע ֵ֥
ֶ
וְ ֶֶ֨את-הָ עָָ֔
ָ.14בראשיתָָמט,כטָָָָ:
שׁרָבּ ְשׂ ֶ֖דהָעֶ ְפ ֵ֥רוֹןָהַ ח ָֽתּי׃ָָ ָ
ֶ֑יָאל-הַ ְמּעָ ָ ָ֔רהָא ֶ ֵ֥
ָ֣וָאוֹתםָוַיּאמֶ רָאלהֶ םָאניָ ֶנא ֱָסָ֣ףָאֶ ל-עַ ָ֔מּיָק ְב ֵ֥רוָּא ֶ֖תיָאֶ ל-אב ָת ֶֶ֨
ֹ֗ ָ
ַָו יְ ַצ
ָ.15בראשיתָָנ,יָָָָ:
יוָאבֶ לָשׁ ְב ַעֵ֥תָי ָָֽמים׃ָָ ָ
ֶ֖
ב
שָׂלאָ ֵ֛
ְ
דָמ ֶ֑אדָוַיַּ ֹ֧עַ
ב ְ
ָבּע ָ֣בֶ רָהַ יּ ְַר ָ֔דּןָו ֶַ֨יּ ְס ְפּדוּ-שָָׁ֔ םָמ ְספֵּ֛דָגּ ֵָ֥דוֹלָוְ כָָ ֶ֖
ָבאוָּעַ ד-גּ ֶָ֣רןָהָ אָ ֹ֗ ָטדָאשֶׁ ר ְ
ַויּ ָ֝
ָ.16שמותָָה,גָָָָ:
ח ֶרב׃ָָ ָ
דּבֶ רָאֵ֥ וָֹבֶ ָ ָֽ
ינוָּפּן-י ְפגּ ָָ֔ענוָּבַּ ֶ ֶ֖
ֶ֨ ֶ
ֱֹלה
זְבּ ָחהָלַ ה'ָא ָָ֔
יםָבּמּ ְד ֹ֗ ָבּרָוְ נ ְ
ַ
ָ֩שׁ ֶֹ֨לשֶׁ תָי ָָ֝מ
אָדּ ֶרְך ְ
ֱֹלהיָהָ ע ְב ֶ֖ריםָנ ְק ָרָ֣אָעָ ל ֶ֑ינוָּנ ָ֣לכָ הָ ֶ֡ ָנּ ֶ
ָ֣אמ ָ֔רוָּא ֵ֥
וַיּ ְ
ָ.17שמותָָח,אָָָָ:
הצפַ ְר ְדּ ֶ֖עיםָעַ לֵ֥ ֶ -א ֶרץָמ ְצ ָ ָֽרים׃ָָ ָ
ַמּיםָוְ ַהֵ֥עַ לָאֶ תָֽ ַ -
ָבּמַ ָ֔ ֶטּךָעֶַ֨ ל-הַ נְּ הָ ָ֔רתָעַ ל-הַ יְ א ֶ֖ריםָוְ עַ ל-הָ אג ֶ֑
רָאל-אַ ה ֹ֗רןָנְ טהָאֶ ת-יָ ָֽ ְַ֛דך ְ
ֱמ ֶ ָֽ
וַיָּ֣אמֶ רָה'ָאֶ ל-משֶׁ ה ָ֒א ָ֣
ָ.18שמותָָכה,כָָָָ:
ֶ֖וָּפּנ ֵ֥יָהַ ְכּר ָֽבים׃ָָ ָ
יוָאל-הַ כַּ ָ֔פּ ֶרתָי ְהי ְ
ח ֶֶ֨
יהםָאָ֣ישָׁאֶ ל-אָ ֶ֑
תָוּפנ ֶ ֶ֖
ְ
יהםָעַ ל-הַ כַּ ָ֔פּ ֶר
יםָבּכַ נְ פ ֶ
ְ
מ ְעלָ הָסככ
םָל ַָֹ֗
ָפי ְ
יָכנ ָ֝ ַ
וְ הָ יָ֣וָּהַ ְכּרבים ָ֩פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
ָ.19שמותָָכט,גָָָָ:
ילם׃ָָ ָ
תָשׁנ ֵ֥יָהָ א ָֽ
םָבּ ָסֶּ֑לָוְ ֶֶ֨את-הַ ָ֔ ָפּרָוְ ֶ֖א ְ
ת ַ
תָּא ָ ֶ֖
וְ נָתַ ָתָּאוֹתָ םָעַ לַ -סָ֣לָאֶ ָ֔ ָחדָוְ ה ְק ַר ְב ָ ֵ֥
ָ.20שמותָָכט,יזָָָָ:
אשׁוֹ׃ָָ ָ
חיוָוְ עַ ל-ר ָֽ
תָּעַ ל-נְ תָ ָ ֶ֖
ָוּכ ָרעָָ֔ יוָוְ נָתַ ָ ֵ֥
ַתּחַ ָלנְ ָת ָחֶ֑יוָוְ ָרחַ ְצ ָתָּק ְרבּוֹ ְ
לָתּנ ֶ֖
וְ ֶֶ֨את-הָ ַָ֔אי ְ
ָ.21שמותָָלג,טזָָָָ:
שׁרָעַ לְ -פּנ ֵ֥יָהָ א ָד ָ ָֽמה׃ָפָָ ָ
כּל-הָ עָָ֔ םָא ֶ ֶ֖
וֹאָבּלֶ ְכ ְתּךָ֣ ָע ָמֶּ֑נוָּוְ נ ְפ ֶ֨לינוָּאָנ ָ֣יָוְ עַ ְמּ ָ֔ךָמ ֶ֨ ָ
ְ
ןָבּעי ֶניךָאנ ָ֣יָוְ עַ ָ֔ ֶמּךָהלֶ֖
צאתיָח ְ
וֹאָכּי-מָ ֶ֨ ָ
ָֽ
וּבַ ֶמָּ֣ה׀ָיוּ ַָדָ֣עָא ֹ֗פ
ָ.22שמותָָלד,אָ ָָָָ:
שׁרָשׁ ַ ָֽבּ ְרתָָּ׃ָָ ָ
שׁרָהָ יֵ֛וָּעַ ל-הַ לּ ֵ֥חתָהָ ראשׁנֶ֖יםָא ֶ ֵ֥
תָאת-הַ ְדּבָ ָ֔ריםָא ֶ ֵ֥
ָשׁנָֽי-ל ֵ֥חתָאבָ נֶ֖יםָכָּ ראשׁנ ֶ֑יםָוְ ָ ָֽכתַ ְבתּיָעַ ל-הַ לּ ָ֔ח ֶֶ֨
הָפּסָ לְ -לךֵ֛ ְ
ְ
וַיּאמֶ רָה'ָאֶ ל-משֶָׁ֔
ָ.23שמותָָלד,יאָָָָ:
בוּסי׃ָָ ָ
החתּיָוְ הַ ְפּר ָ֔זּיָוְ הַ חוֶּ֖יָוְ הַ יְ ָֽ
ה ְכּנַע ָ֔ניָוְ ַ ָֽ
יָמצַ וְּ ךָ֣ ָהַ יֶּ֑וֹםָהנְ נ ֹ֧יָגרָ֣שָׁמפָּ ֹ֗ ֶניךָאֶ ת-הָ אֱמריָוְ ַ ָֽ
שׁרָאָ נ ֶ֖כ ְ
ְשׁ ֶ֨ ָמרְ -ל ָ֔ךָאֵ֛תָא ֶ ֵ֥
ָ.24שמותָָלה,טָ ָָָָ:
וְ ֶַ֨א ְבניָ֔ -שׁ ַהםָוְ אַ ְבנ ֶ֖יָמלּאֶ֑יםָלָ אפֶ֖ וֹדָוְָלַ ָֽחשֶׁ ן׃ָָ ָ
ָ.25שמותָָלה,יאָָָָ:
דיוָוְ אֶ ת-א ָדנָ ָֽיו׃ָָ ָ
יחוָאֶ ת-עַ מּ ָ ֶ֖
ןָאת-אָ הֳ לֶ֖ וָֹוְ אֶ ת-מ ְכסֶ֑הוָּאֶ תְ -ק ָרסָ יוָוְ אֶ תְ -ק ָרשָָׁ֔ יוָאֶ תְ -בּר ֕ ָ
כּ ֶ ָֽ
ֶֶ֨את-הַ מּ ְשׁ ָ֔ ָ
ָ.26שמותָָלה,כוָָָָ:
ָהָבּחָ ְכ ָמֶ֑הָטָ וֶ֖וָּאֶ ת-הָ ע ָֽזּים׃ָָ ָ
תנ ְ
ָשׂאָל ָבֵּ֛ןָא ָ ֶ֖
וְ ֶ֨ ָכל-הַ נּ ָָ֔שׁיםָאשֶֶׁ֨ רָנ ָ ֵ֥
ָ.27שמותָָלז,טָָָָ:
ֶ֖וָּפּנ ֵ֥יָהַ ְכּר ָֽבים׃ָפָָ ָ
יוָאל-הַ כַּ ָ֔פּ ֶרתָהָ י ְ
ח ֶֶ֨
יהםָאָ֣ישָׁאֶ ל-אָ ֶ֑
תָוּפנ ֶ ֶ֖
ְ
יםָבּכַ נְ פיהֶ םָעַ ל-הַ כַּ ָ֔פּ ֶר
ְ
הָסככ
ָֽ
םָל ֹ֗ ַמ ְעלָ
ָפי ְ
יָכנ ָ֝ ַ
וַיּ ְהיָ֣וָּהַ ְכּרבים ָ֩פּ ְר ֶ֨שׂ ְ
ָ.28שמותָָלז,טזָָָָ:
ָהבָטָ ָֽהוֹר׃ָפָָ ָ
סְּךָבָּ הֶ֑ןָז ָ ֶ֖
שׁרָי ַ ֶ֖
ָמנַקּיּ ָ֔ ָתיוָוְ ֶֶ֨את-הַ ְקּשָׂ ֹו ָ֔תָא ֶ ֵ֥
שָׂאת-הַ כּלָ֣ים׀ָא ֶשָׁ֣רָעַ ל-הַ שּׁ ְל ֹ֗ ָחןָאֶ תְ -קעָ ר ָתיוָוְ אֶ ת-כַּ פּתָ יוָוְ את ְ
ַו ַיָּ֝עַ ֶ ָֽ
ָ.29שמותָָלט,יָָָָ:
חד׃ָָ ָ
ןָטוּרָא ֶדםָפּ ְט ָדהָוּבָ ֶ ָ֔ר ֶקתָהַ טֶּ֖ וּרָהָ אֶ ָ ָֽ
יָאֶ֑בֶ ֹ֗
וַיְ ֶ֨ ַמ ְלאוָּ֔ -בוָֹאַ ְרבָּ ָעֶ֖הָטָ֣ וּר ָ
ָ.30ויקראָָז,כהָָָָ:
ֵ֛הָהנֶּ ֵ֥פֶ שָׁהָ א ֶכֶ֖לֶ תָמעַ ֶ ָֽמּיהָ ׃ָָ ָ
שּׁהָלַ ה'ָוְ נ ְכ ְר ָת ַ
מּנָּהָא ֶ ֶ֖
בָמן -הַ ְבּה ָ֔ ָמהָאשֶֶׁ֨ רָי ְַק ֵ֥ריבָמ ֶ ֵ֛
ֶ֨
ָ֣לָחלֶ
כּ ַ֚יָכָּ ל-אָכ ָ֔
ָ.31ויקראָָח,כָָָָ:
תּחָלנְ ָת ָחֶ֑יוָ ַויּ ְַקטרָמשֶׁ הָאֶ ת-הָ ָ֔ראשָׁוְ אֶ ת-הַ נְּ ָת ֶ֖חיםָוְ אֶ ת-הַ ָ ָֽפּ ֶדר׃ָָ ָ
וְ ֶֶ֨את-הָ ַָ֔אילָנ ַ ֶ֖
ָ.32ויקראָָח,לאָָָָ:
אמרָאַ ה ֵ֥רןָוּבָ נָ ֶ֖יוָ
רָבּ ַסָ֣לָהַ מּלּאֶ֑יםָכַּ א ֶשׁרָצוּיתיָל ָ֔
שׁ ְ
אכלָ֣ וָּא ָ֔תוָֹוְ ֶֶ֨את-הַ לֶָּ֔ ֶחםָא ֶ ֶ֖
חָאהֶ לָמוֹעד ָ֒וְ שָׁ םָתּ ְ
ָ֣
ָפָּ֣תַ
יוָבּ ְשּׁלָ֣ וָּאֶ ת-הַ בָּ שָׂ ר֘ ֶ
ַָו ֶ֨יּאמֶ רָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ ל-אַ ה ָ֣רןָוְ אֶ ל-בָּ ֹ֗ ָנ ַ
להוּ׃ָָ ָ
אכ ָֽ
י ְ
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ָ.33ויקראָָט,יטָָָָ:
תָהכָּ ָֽבד׃ָָ ָ
ת ֶר ַ
המכַ סֶּ הָוְ הַ ְכּלָ ָ֔יתָוְ י ֶ ֶ֖
וֹרָוּמן-הָ ַָ֔אילָהָ אַ ְליָ הָוְ ַ ָֽ
ֶ֨
וְ אֶ ת-הַ חלָ ֶ֖ביםָמן-הַ שֶָּׁ֑
ָ.34ויקראָָיא,ידָָָָ:
ֶ֖הָלמינָ ָֽהּ׃ָָ
ְ
וְ ֶֶ֨את-הַ ָדּ ָָ֔אהָוְ אֶ ת-הָ אַ יָּ
ָ.35ויקראָָטו,כבָָָָ:
מאָעַ ד-הָ ָ ָֽע ֶרב׃ָָ ָ
מּיםָוְָטָ ֵ֥
ץָבּ ַ ֶ֖
ח ַ
ֹ֧סָבּג ָָדֵ֛יוָוְ ָר ַ ֵ֥
ליָאשֶׁ ר-תּשָׁ֣בָעָ ָל ֶ֑יוָיְ כַ בּ ְ
ָבּכָ לְ -כּ ֶ֖
וְ ֶ֨ ָכל-הַ נּגָ֔עַ ְ
 .36ויקרא אח"מ יח,כבָָָָ:
הָהוא׃ָָ ָ
ב ָֽ
רָלאָת ְשׁ ַכֶּ֖בָמ ְשׁ ְכּבָ֣יָא ָשֶּׁ֑הָתּוֹע ָ ֶ֖
ֵ֥
וְ ֶֶ֨את-ז ָ֔ ָָכ
ָ.37ויקראָָכב,יבָָָָ:
אכל׃ָָ ָ
יםָלאָת ָֽ
ֵ֥
שׁ
רוּמתָהַ קֳּ ָד ֶ֖
רָהואָבּ ְת ַ ֵ֥
ֶ֖הָלאָ֣ישָׁזָ ֶ֑ ֕
ְ
ןָכּיָת ְהיֶ
וּבת-כּ ָ֔ה ֵ֥
ֶ֨ ַ
ָ.38ויקראָָכה,יבָָָָ:
אכלֶ֖ וָּאֶ תְ -תּבוּאָ ָ ָֽתהּ׃ָָ
ֶ֑םָמן-הַ שָּׂ ֶ ָ֔דהָתּ ְ
ואָק ֶדשָׁתּ ְהיֶ ָ֣הָלָ ֶכ ֶ֨
ֶ֖
ָ֣לָה
כּ ַ֚יָיוֹב ָָ֔
ָ.39ויקראָָכה,לזָָָָ:
לך׃ָָ
תּןָאָ ְכ ֶ ָֽ
ְךָוּבמַ ְר ֶ֖בּיתָלא-ת ֵ֥
ְ
וָֹבּנֶ ֶ֑שֶׁ
תּןָלֶ֖ ְ
ֶֶ֨את-כַּ ְס ְפּ ָ֔ךָלא-ת ֵ֥
ָ.40ויקראָָכו,כגָָָָ:
יָקרי׃ָָ ָ
תּםָע ֶ֖מּ ֶ ָֽ
הָלאָתוּ ְָס ֶ֖רוָּלֶ֑יָוַהלַ ְכ ֶ ֵ֥
ֵ֥
וְ ֶ֨אםְ -בּ ָ֔אלֶּ
ָ.41ויקראָָכו,כזָָָָ:
יָבּ ֶ ָֽקרי׃ָָ ָ
תּםָע ֶ֖מּ ְ
אתָלאָת ְשׁ ְמעֶ֖ וָּלֶ֑יָוַהלַ ְכ ֶ ֵ֥
ֵ֥
וְ ֶ֨אםְ -בּ ָ֔ז
ָ.42ויקראָָכז,טָָָָ:
ה'ָי ְהיֶהָֽ -קּ ֶדשׁ׃ָָ
ָֽ
תּןָמ ֶמֵּ֛נּוָּלַ
ןָלה'ָכּלָ֩אשֶֶׁ֨ רָי ֵ֥
בּ ַ ָֽ
מּנָּהָקָ ְר ָ ֶ֖
וְ ֶ֨אםְ -בּה ָ֔ ָמהָאשֶֶׁ֨ רָי ְַק ֹ֧ריבוָּמ ֶ ֵ֛
 .43ויקרא בחקתי כז,טוָָָָ:
ָהָלוֹ׃ָָ ָ
הי ָֽ
ֹ֧יתָכּסֶ ף-עֶ ְר ְכּךֵ֛ ָעָ ָלֶ֖יוָוְ ָ ֵ֥
ֶ ָֽ
וָֹויָסַ ףָחמישׁ
וְ ֶ֨אם-הַ מַָּ ְק ָ֔דּישָׁיגְ ַ ֶ֖אלָאֶ ת-בּיתֶ֑ ְ֠ ְ
ָ.44ויקראָָכז,כהָָָָ:
שּׁקֶ ל׃ָָ
לָה ֶ֑קּ ֶדשָׁעֶ ְשׂ ֵ֥ריםָגּ ָ ֶ֖רהָי ְהיֶ ֵ֥הָהַ ָ ָֽ
ַ
ֶ֖הָבּ ֶשָׁ֣קֶ
ְ
וְ ֶ֨ ָכל-עֶ ְר ְכּ ָ֔ךָי ְהיֶ
ָ.45במדברָָג,לוָ ָָָָ:
יחיוָוְ עַ מּ ָדָ֣יוָוַא ָדנָ ֶ֑יוָוְ ֶ֨ ָכל-כּלָָ֔ יוָוְ ֶ֖כלָעב ָד ָֽתוֹ׃ָָ ָ
ןָוּבר ָ ֶ֖
כּ ְ
רשׁיָהַ מּ ְשׁ ָ֔ ָ
ָ֣יָמ ָררי ָ֒קַ ְ ָ
ָבּנ ְ
וּפק ַדָּ֣תָמ ְשׁ ֶמ ֶרת֘ ְ
ְ
ָ.46במדברָָד,הָָָָ:
הָּאתָא ֵ֥רןָהָ ע ָֽדת׃ָָ
דוָּאתָפָּ ָ֣רכֶ תָהַ מָּ ָסְֶ֑ךָוְ ֶ֨כסּוָּ ָ֔ -ב ֶ֖
ֶ֖
הוֹר
֕
ָה ַמּח ָ֔ ֶנהָוְ
וּבאָאַ הרןָוּבָ נָיוָבּנְ ָ֣סעַ ַ ָֽ
ֶ֨ ָ
ָ.47במדברָָד,כהָָָָ:
לָמוֹעד׃ָָ ָ
ָֽ
חָאהֶ
ֵ֥
ְךָפֶּ֖תַ
תּחַ שָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יוָמ ְל ָמ ְֶ֑עלָ הָוְ ֶֶ֨את-מָ ָ֔ ַס ֶ
לָמוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּוּמ ְכסֵ֛הָהַ ַ ֵ֥
ָ֔
ֶ֨שׂאָ֝ וָּאֶ ת-יְ ריעתָהַ מּ ְשׁכָּ ןָוְ אֶ תָ֣ -אהֶ
וְ ָנ ְ
ָ.48במדברָָד,כזָָָָ:
תָאתָכָּ ל-מַ שָּׂ ָ ָֽאם׃ָָ ָ
ָבּמ ְשׁ ָ֔ ֶמ ֶר ֶ֖
ֶ֑םָוּפ ַק ְד ֶתּםָעלהֶ ם ְ
ְ
םָוּל ֶ֖כלָעָ ב ָד ָת
ְ
יָל ֶ֨ ָכל-מַ שָּׂ ָָ֔א
ָ֣יָהגּ ְרשׁ ָ֔נּ ְ
ָבּנ ַ
ָ֝יוָתּ ְה ֹ֗ ֶיהָכָּ ל-עב ַדת ְ
עַ ל-פּי ָ֩אַ ה ֶ֨רןָוּבָ ָנ ָֽ
ָ.49במדברָָד,לבָָָָ:
מ ֶרתָמַ שָּׂ ָ ָֽאם׃ָָ ָ
ֶ֑םָוּבשׁ ָ֣מתָתּ ְפ ְק ָ֔דוָּאֶ תְ -כּלֶ֖יָמ ְשׁ ֶ ֵ֥
ְ
םָוּל ֶ֖כלָעב ָד ָת
ְ
יה
םָל ֶ֨ ָכלְ -כּל ָ֔ ֶ
יה ְ
ָ֣יתר ָ֔ ֶ
יתדתָ םָוּמ ְ
יהםָו ָֽ
וְ עַ מּוּדי ָ֩הֶ חָ ֶ֨צרָסָ ָ֝ביבָוְ אַ ְדנ ֹ֗ ֶ
ָ.50במדברָָו,יָָָָ:
לָמוֹעד׃ָָ ָ
ָֽ
חָאהֶ
ֵ֥
פּתַ
ֶ֑הָאל-הַ כּ ָ֔הןָאֶ לֶ֖ ֶ -
ֶֶ֨
ֶ֖יָבּנ ָ֣יָיוֹנָ
וָֹשׁנ ְ
ָשׁתָּ֣יָת ָ֔ריםָאֵ֥ ְ
יניָיָבא ְ
וּבַ יָּ֣וֹםָהַ ְשּׁמ ֹ֗
ָ.51במדברָָי,ידָָָָ:
ֶ֖הָלצ ְבא ָתֶ֑םָוְ עֶַ֨ לְ -צבָ אָ֔ וָֹנ ְַחשֶׁ֖ וֹןָבֶּ ן-עַ מּינ ָ ָָֽדב׃ָָ ָ
ְ
הוּדֵ֛הָבָּ ראשׁנָ
ֹ֧הָבנָֽי-יְ ָ
עָדּגֶלָמַ חנ ְ
וַיּ ֵ֞ ַסּ ֶ ָ֣
ָ.52במדברָָי,טוָָָָ:
צוּער׃ָָ
שכ ֶ֑רָנְ ַתנְ ֶ֖אלָבֶּ ןָֽ ָ -
ֶ֖הָבּנ ָ֣יָישָּׂ ָ
וְ עֶַ֨ לְ -צ ָ֔ ָבאָמַ טּ ְ
ָ.53במדברָָי,טזָ ָָָָ:
יאבָבֶּ ן-ח ָֹֽלן׃ָָ
ֶ֖הָבּנ ָ֣יָזְ בוּל ֶ֑ןָאֱל ָ ֶ֖
וְ עֶַ֨ לְ -צ ָ֔ ָבאָמַ טּ ְ
ָ.54במדברָָי,יחָָָָ:
יאוּר׃ָָ ָ
ןָלצ ְבא ָתֶ֑םָוְ עֶַ֨ לְ -צ ָבאָ֔ וָֹאֱליצֶ֖ וּרָבֶּ ןְ -שׁד ָֽ
אוּב ְ
ֶ֖
ֵ֥הָר
עָדּגֶלָמַ חנ ְ
וְ נ ֹ֗ ַָס ֶ ֵ֛
ָ.55במדברָָי,יטָָָָ:
צוּרישַׁ ָ ָֽדּי׃ָָ ָ
יאלָבֶּ ןָֽ -
וֹןָשׁלמ ֶ֖
ְ
ֶ֖הָבּנ ָ֣יָשׁ ְמעֶ֑
וְ עֶַ֨ לְ -צ ָ֔ ָבאָמַ טּ ְ
ָ.56במדברָָי,כבָָָָ:
יהוּד׃ָָ ָ
םָלצ ְבא ָתֶ֑םָוְ עֶַ֨ לְ -צבָ אָ֔ וָֹאֱלישָׁ ָמֶ֖עָבֶּ ן-עַ מּ ָֽ
רי ְ
ֵ֥הָבנָֽי-אֶ ְפ ַ ֶ֖
עָדּגֶלָמַ חנ ְ
וְ נ ֹ֗ ַָס ֶ ֵ֛
ָ.57במדברָָי,כגָָָָ:
הצוּר׃ָָ
יאלָבֶּ ןְ -פּ ָד ָֽ
ָ֣יָמנ ֶַשֶּׁ֑הָגּ ְַמל ֶ֖
ֶ֖הָבּנ ְ
ב אָמַ טּ ְ
וְ עֶַ֨ לְ -צ ָָָ֔
ָ.58במדברָָי,כדָָָָ:
עוֹני׃ָָ ָ
ןָבּן-גּ ְד ָֽ
יד ֶ
ָמןָאב ָ ֶ֖
ֶ֖הָבּנ ָ֣יָבנְ י ֶ֑
וְ עֶַ֨ לְ -צ ָ֔ ָבאָמַ טּ ְ
ָ.59במדברָָי,כהָָָָ:
יעזֶרָבֶּ ן-עַ מּישַׁ ָ ָֽדּי׃ָָ ָ
ֶ֑םָועֶַ֨ לְ -צבָ אָ֔ וָֹאָח ֶ ֶ֖
ֶ֖תָלצ ְבא ָת ְ
המַּ חנ ְ
ףָלכָ לָֽ ַ -
סּ ְ
ןָמאַ ֵ֥
ָ֣הָבניָ֔ ָ -ד ְ
עָדּגֶלָמַ חנ ְ
וְ נ ֹ֗ ַָס ֶ ַ֚
ָ.60במדברָָי,כוָָָָ:
לָבּן-עָ ְכ ָ ָֽרן׃ָָ ָ
יא ֶ
ֶ֖הָבּנ ָ֣יָאָ שֶׁ֑רָפַּ גְ ע ֶ֖
וְ עֶַ֨ לְ -צ ָ֔ ָבאָמַ טּ ְ
ָ.61במדברָָי,כזָָָָ:
עָבּן-עינָ ַָֽ֛ן׃ָָ
יר ֶ
ֶ֖הָבּנ ָ֣יָנ ְַפ ָתּלֶ֑יָאח ַ ֶ֖
וְ עֶַ֨ לְ -צ ָ֔ ָבאָמַ טּ ְ
ָ.62במדברָָטז,ידָָָָ:
לה׃ָָ ָ
רָלאָנַע ֶ ָֽ
ֵ֥
ֵ֛םָתּנ ֶַ֖קּ
ָשׁיםָהָ ה ְ
יניָהָ אנ ֵ֥
םָהע ֵ֞
וּדבַ שָׁהבָ֣יא ָ֔ ָתנוָּו ֶַ֨תּתֶּ ן-לָָ֔ נוָּנַח ַלֶ֖תָשָׂ ֶדָ֣הָו ָָכ ֶֶ֑ר ַ
ףָלאָאֶ ל-אֶ ֶרץ ָ֩ז ֶ֨ ַָבתָחָ ָלבָ ְ
ֶַ֡א ָ֣
ָ.63במדברָָיח,כטָָָָ:
וָֹאת-מ ְק ְדּשֶׁ֖ וָֹמ ֶ ָֽמּנּוּ׃ָָ ָ
כּל-חֶ ְל ָ֔בּ ֶ ָֽ
רוּמָ֣תָה'ָמ ֶ֨ ָ
ימוָּאתָכָּ לְ -תּ ַ
ֶ֖
יכםָתָּ ֕ר
מכּלָמַ ְתּנָ֣ת ָ֔ ֶ
ָ.64במדברָָלא,להָָָָ:
יםָאלֶ ף׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ֹלשׁ
םָוּשׁ ֶ֖
ְ
שָׁשׁנַ ֵַ֥֛י
ְ
רָלא-י ְָדעֶ֖ וָּמ ְשׁ ַכּ ָ֣בָז ָָכ ֶ֑רָכָּ לֶ ֕ -נפֶ
שׁ ָֽ
ָשׁיםָא ֶ ֵ֥
םָמן-הַ נּ ָ֔
וְָנֶ ָ֣פֶ שָׁאָ ָ ָ֔ד ֶ֨
ָ.65במדברָָלב,לגָָָָ:
ץָלעָ ֶריהָ ָבּגְ ב ָֹ֔לתָ
ְךָהבָּ ָשֶׁ֑ןָהָ ָֹ֗א ֶר ְ
ַ
וֹגָמָ֣לֶ
ֶ
ָמָ֣לֶ ְךָהָ אֱמ ָ֔ריָוְ ֶֶ֨את-מַ ְמלֶָ֔ כֶ תָעֶ֖
יוֹסףָאֶ ת-מַ ְמלֶֶ֨ כֶ תָסיחן ֶ
ט׀ָמנ ֶַשָּׁ֣הָבֶ ןֹ֗ -
ְ
אוּבןָוְ לַ חצָ֣י׀ָשׁ ֶָ֣ב
יָר ָ֝
וַיּתָּ֣ןָלָ ֶהָ֣םָ׀ָמשֶֶׁ֡ הָל ְבני-גָד ָ֩וְ ל ְב ֶ֨נ ְ
ריָהָ ָ ֶ֖א ֶרץָסָ ָֽביב׃ָָ ָ
עָ ֵ֥
ָ.66דבריםָָג,כדָָָָ:
שׂיךָוְ כגְ בוּר ֶ ָֽתך׃ָָ ָ
הָכמַ ע ֶ ֶ֖
שׂ ְ
ָאת-גּ ְָד ְל ָ֔ךָוְ אֶ ת-י ְָדךֶ֖ ָהַ חז ָ ֶָ֑קהָא ֶשׁרָמי-אלָבַּ שָּׁ ַמָ֣יםָוּבָ ָָ֔א ֶרץָאשֶׁ ר-יַע ֶ ֵ֥
וֹתָאת-עַ ְב ְדּ ָ֔ך ֶֶ֨
ֶ ָֽ
ָלהַ ְראָ֣
אדנָ ָ֣יָה'ָאַ ָתּהָהַ חלּוֹתָ ְ
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ָ.67דבריםָָד,טזָָָָ:
לָתּמוּנַ ָ֣תָכָּ לָ -סֶ֑מֶ לָתַּ ְבנֵ֥יתָז ָָכֶ֖רָאֵ֥ וָֹנְ ק ָ ָֽבה׃ָָ ָ
ְ
ֵ֛םָפּסֶ
יתםָלָ ֶכ ֶ ֶ֖
ֶ֨ ֶפּן-תַּ ְשׁח ָ֔תוּןָוַעשׂ ֶ ֵ֥
ָ.68דבריםָָי,בָָָָ:
תּםָבָּ אָ ָֽרוֹן׃ָָ ָ
שׁרָהָ יֵ֛וָּעַ ל-הַ לּחֵָ֥תָהָ ראשׁנֶ֖יםָא ֶשָׁ֣רָשׁ ַבּ ְֶ֑רתָּ ָוְ שַׂ ְמ ָ ֶ֖
תָאת-הַ ְדּבָ ָ֔ריםָא ֶ ֵ֥
וְ אֶ ְכתּבָעַ ל-הַ לּ ָ֔ח ֶֶ֨
ָ.69דבריםָָיב,אָָָָ:
תּםָחַ יֶּ֖יםָעַ ל-הָ א ָד ָ ָֽמה׃ָָ
ֶ֑הָּכֶָּ֨ל-הַ יּ ָָ֔מיםָאשֶׁ ר-אַ ֶ ֵ֥
ָ
ָלר ְשׁ ָתּ
ֵ֛יךָלךֶ֖ ְ
ְ
ָתןָה'ָאֱֹלהֹ֧יָאב ֶת
ְ֠אלֶּ הָהַ ח ָ֣קּיםָוְ הַ מּ ְשׁפָּ טים֘ ָא ֶשָׁ֣רָתּ ְשׁ ְמ ָ֣רוּןָלַ עשׂוֹת ָ֒בָּ ָ֕א ֶרץָאשֶׁ ר ָ֩נ ֶ֨ ַ
ָ.70דבריםָָיג,יבָָָָ:
ֶ֖הָבּק ְר ֶ ָֽבּך׃ָסָָ ָ
ְ
ברָהָ ָרֵ֛עָהַ זֶּ
וְ ֶ֨ ָכל-י ְשׂ ָר ָ֔אלָי ְשׁ ְמעֶ֖ וָּוְ ָֽי ָראֶ֑ וּןָוְ לא-יוֹסָ֣פוָּלַ ע ֹ֗שׂוֹתָכַּ ָדּ ָ ֵ֥
ָ.71דבריםָָיז,חָָָָ:
יךָבּוֹ׃ָָ ָ
ָֽ
ֱֹלה
שׁרָי ְב ַחֵ֛רָה'ָא ֶ ֶ֖
ָאל-הַ מָּ ָ֔קוֹםָא ֶ ֵ֥
יבתָבּ ְשׁעָ ֶרֶ֑יךָוְ קַ ְמ ָתָָּ֣וְ עָ ָ֔ליתָ ֶֶ֨
ריָר ֶ֖
יןָוּביןָ ֶנגַעָלָ ָ֔ ֶנגַעָדּ ְב ֵ֥
ֵ֥
יןָל ֹ֗ד
םָבּיןָ֣ -דּ ְ
םָ׀ָל ָ ָ֝ד ָֽ
ְ
טָבּיןֶ֨ ָ -דּ
ָד ָ֝ ָברָלַ מּ ְשׁ ֹ֗ ָפּ ָֽ
כָּ֣יָיפָּ לא ָ֩מ ְמּ ֶ֨ך ָ
ָ.72דבריםָָיז,טָָָָ:
ברָהַ מּ ְשׁ ָ ָֽפּט׃ָָ ָ
תָדּ ַ ֵ֥
ָא ְ
ָ֣ידוָּל ָ֔ך ֶ֖
ְ
ָמיםָהָ הֶ֑םָוְ ָד ַר ְשׁתָּ ָוְ הגּ
שׁרָי ְהיֶ ֶ֖הָבַּ יּ ָ֣
אתָאֶ ל-הַ כּהניםָהַ ְלו ָ֔יּםָוְ ֶֶ֨אל-הַ שּׁ ָ֔פטָא ֶ ֵ֥
וּבָ ֹ֗ ָ
ָ.73דבריםָָכב,כדָָָָ:
ברָאשֶׁ ר-ענָּ ֶ֖הָ
ָהנַּע ָ ֹ֗רהָעַ לְ -דּבַ רָא ֶשָׁ֣רָלא-צָ ע ָ ָ֣קהָבָ ָ֔עירָוְ ֶֶ֨את-הָ ָ֔אישָׁעַ לְ -דּ ַ ֵ֥
הנַּע ָ ֹ֗ר ַ ָֽ
תםָבָּ אבָ נים֘ ָוָמתוּ ָ֒אֶ תָֽ ַ -
ואָוּסקַ ְל ֶ֨ ֶתּםָא ָ ֵ֥
ְ
ָ֣ירָה ֹ֗ה
ַ
יהםָאֶ לַ -שָׁ֣עַ ר׀ָהָ ע
אתםָאֶ תְ -שׁנ ָ֝ ֶ
וְ הוֹצ ֶ֨ ֶ
תָּהָ ָ ֶ֖רעָמָקּ ְר ֶ ָֽבּך׃ָסָָ ָ
אֶ ת-אָ֣שֶׁ תָרע ֶ֑הוָּוּבעַ ְר ָ ֵ֥
ָ.74דבריםָָכח,נבָָָָ:
יךָלְך׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ֱֹלה
שׁרָנ ַָתֵ֛ןָה'ָא ֶ ֶ֖
יךָבּ ֶ֨ ָכל-אַ ְר ְצ ָ֔ךָא ֶ ֵ֥
ְ
ָבּכָ לְ -שׁעָ ֶ ָ֔ר
רָלך ְ
ןָבּכָ ל-אַ ְר ֶצֶ֑ךָוְ ה ַצ ְ
ה ְ
טחַ ָבָּ ֶ֖
שׁרָאַ ָתֵּ֛הָבּ ֵ֥
ָ֣דָר ֶדתָחמתֶ יךָהַ גְּ ב ָ֣התָוְ הַ ְבּצ ָ֔רוֹתָא ֶ ֵ֥
יךָע ֶ
ַ
ָבּכָ לְ -שׁעָ ֶ ֹ֗ר
רָל ָ֝ך ְ
צ ְ
וְ ה ֶ֨ ַ
ָ.75דבריםָָל,אָָָָ:
יךָשׁמָּ ה׃ָָ ָ
ָ ָֽ
ֱֹלה
גּוֹיםָא ֶשֹׁ֧רָהדּיחךֵ֛ ָה'ָא ֶ ֶ֖
ךָבּ ֶ֨ ָכל-הַ ָ֔
יָלפָ נֶ ֶ֑יךָוַהשׁבתָ ָאֶ לְ -לבָ ָ֔ ֶב ְ
ָתתּ ְ
שׁרָנ ַ ֶ֖
ליךָכָּ ל-הַ ְדּבָ ָ֣ריםָהָ ֹ֗אלֶּ הָהַ ְבּ ָרכָ הָוְ ַה ְקּלָ לָָ֔ הָא ֶ ֵ֥
ָ֩כי-י ֶָ֨באוָּעָ ָ֝ ֶ
וְ הָ יָה ָֽ
ָ.76דבריםָָלא,הָָָָ:
שׁרָצוֶּ֖יתיָאֶ ְת ֶ ָֽכם׃ָָ ָ
םָכּ ֶ֨ ָכל-הַ מּ ְצ ָ֔ ָוהָא ֶ ֵ֥
יתָ֣םָלָ ָ֔ ֶה ְ
שׂ ֶ
יכ ֶ֑םָוַע ָ
וּנְ תָ נָ ֵ֥םָה'ָל ְפנ ֶ
ָ.77דבריםָָלב,מוָָָָ:
תּוֹרהָהַ ָֽזּאת׃ָָָ ָ
ָ ֵ֥
ריָהַ
יכםָל ְשׁ ָ֣מרָלַ ע ָ֔שׂוֹתָאֶ ת-כָּ ל-דּ ְב ֶ֖
רָתּצַ וּםָאֶ תְ -בּנ ָ֔ ֶ
םָל ֶ֨ ָכל-הַ ְדּבָ ָ֔ריםָא ֶשֹׁ֧רָאָ נ ֵ֛כיָמ ֵ֥עידָבָּ ֶכֶ֖םָהַ יֶּ֑וֹםָא ֶשׁ ְ
ָ֣ימוָּלבַ ְב ָ֔ ֶכ ְ
ְ
וַיּאמֶ רָאלהֶ םָשׂ

9.6.3

קדמא זקף-קטן במלה מקף מלה מקף מלה  5פסוקים  5מופעים

ָ.1שמותָָכא,יאָָָָ:
יןָכּסֶ ף׃ָסָָ ָ
ֶ֖םָא ָ ָֽ
ֵ֥
הָל ֶ֑הָּוְ י ְָצ ָ ֵ֥אהָחנָּ
שׂ ָ
הָלאָיַע ֶ ֶ֖
ֵ֥
וְ ֶ֨אםְ -שׁלָ שָׁ֔ -אלֶּ
ָ.2ויקראָָיא,לגָָָָ:
מאָוְָאתֵ֥ וָֹת ְשׁ ָֽבּרוּ׃ָָ ָ
ֹ֧רָבּתוֹכֵ֛ וָֹי ְט ָ ֶ֖
וָֹכּלָא ֶשׁ ְ
הםָאֶ ל-תּוֹכֶ֑ ָ֣
וְ ֶ֨ ָכלְ -כּליֶ ָ֔ -ח ֶרשָׂאשֶׁ ר-י ֵ֥פּלָמ ֶ ֶ֖
ָ.3ויקראָָטו,יבָָָָ:
וּכליֶ -ח ֵֶ֛רשָׂאשֶׁ ר-יגַּע-בֵּ֥ וָֹהַ זָּ ֶ֖בָישָּׁ בֶ֑רָוְ ֶ֨ ָכלְ -כּליָ֔ -עץָישָּׁ טֶ֖ףָבַּ ָ ָֽמּים׃ָָ ָ
ְ
ָ.4ויקראָָכו,יחָָָָ:
יכם׃ָָ ָ
םָשׁבַ עָעַ ל-חַ טּאת ֶ ָֽ
ָלי ְַסּ ָרָ֣הָאֶ ְת ָ֔ ֶכ ֶ ֶ֖
הָלאָת ְשׁ ְמעֶ֖ וָּלֶ֑יָוְ יָ ָֽסַ ְפתּי ְ
ֵ֥
וְ ֶ֨אם-עַ דָ֔ -אלֶּ
ָ.5במדברָָלה,לָָָָ:
ֵ֥הָבנֶ ֶ֖פֶ שָׁלָ ָֽמוּת׃ ָ
ְ
צחָאֶ ת-הָ רצ ֶַ֑חָוְ ע ָ֣דָאֶ ָ֔ ָחדָלא-יַענֶ
שָׁלפָ֣יָע ָ֔דיםָי ְר ַ ֶ֖
ְ
כּל-מַ כּהֶ ָ֔ -נפֶ
ֶ֨ ָ
ָ

אופני הופעה ,הפסוקים המוסברים
מידה ל"א מוקדם שהוא מאוחר בענין
מופע עצמאי  -ויקרא-לו א-ל וגו'
מופע של סמיך  -וכל-כלי-חרש  ...וסמיך ליה ומכל-האכל  ...ומכל משקה
מופע של הפרט במידה כלל ופרט וכלל כאשר המבנה בפועל הוא כלל כלל פרט  -ופדויו מבן-חדש  -כלל ,תפדה  -כלל בתרא,
בערכך וגו'  -פרט

9.7

מידה ל"א לרבי אלעזר בריה"ג מוקדם שהוא מאוחר בענין ,או מוקדם והוא מאוחר בענין .ונראה ע"פ הסבר תורה שלמה בפרשת מקץ
שהוא ביטוי מסוים לסיפא של מידה י"ב לרבי ישמעאל בריה"ג דבר הלמד מענינו ודבר הלמד מסופו .וגם בטוי למידה י"ז מדבר שאינו
מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר
1

קדמא ז"ק במלה

יָה ָ ָֽא ֶרץ׃ ָ
לָגּוֹי ֵ֥ ָ
ָ
וָֹכּ
ֶ֨ב ְרכוָּ֔ -ב ֶ֖
וּםָונ ְ
ְ
וֹלָועָ צֶ֑
ֵ֛הָלגֵ֥וֹיָגּ ֶָ֖ד ְ
ְ
ֹ֧וָֹי ְהיֶ
םָהי ָֽ
בראשית וירא יח,יחְ :ו ֶַ֨א ְב ָר ָ֔ ָה ָ

ירושלמי עבודה זרה פ"ב ה"א (דף מ טור ג)

רב הושעיה אמ' ולמה לי נן פתרין לה דברי הכל כיי דמר רב הונא בשם רב וישקלו את שקלי שלשי' כסף אילו שלשים מצות שעתידין
בני נח לקבל עליהן ורבנן אמרי אילו שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן דמר רבי נחמן בשם רבי מנא אין העולם יכול להיות
פחות משלשים צדיקים כאבינו אברהם ומה טעם ואברהם היה (טט בקרא היו) יהיה יהי"ה מיניין שלשים פעמים שרובן בבבל
ומיעוטן בארץ ישראל פעמים שרובן בארץ ישראל ומיעוטן בבבל סימן יפה לעולם בשעה שרובן בארץ
וְ ֶַ֨א ְב ָר ָ֔ ָהםָ– קדמא זקף-קטן בתיבה אחת,
א' כלל הצריך לפרט המאופיין ע"י
ב' מידה מוקדם והוא מאוחר בענין
הָ יֹ֧וָֹ -דרגא מושך תכונתָ ָֽי ְהיֶ ֵ֛הָהמאוחר אל אברהם המוקדם ,שלושים צדיקים כאבינו אברהם
ָֽי ְהיֶ ֵ֛הָ– תביר מחלק המיניין כלשון הירושלמי יהי"ה מיניין שלשים פעמים שרובן בבבל ומיעוטן בארץ ישראל פעמים שרובן בארץ

ישראל ומיעוטן בבבל סימן יפה לעולם בשעה שרובן בארץ

וֹלָועָ צֶ֑ וּם – תביר מחלק ועצום – אתנח לשייך לגוי גדול וללא שייך .השייך  -כאשר רובן של הצדיקים בארץ ישראל
ֵ֛הָלגֵ֥וֹיָגּ ֶָ֖ד ְ
ְ
ָֽי ְהיֶ
סימן יפה לעולם כי ישראל גוי גדול ועצום ומעוצמתו מתברך העולם כחלק השני בפסוק.

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הלא שייך כל כך כאשר רובן של הצדיקים בבבל סימן פחות יפה לעולם כי כנראה רוב ישראל בגלות ונגרע מ -גוי גדול ועצום ולכן נגרע
מהברכה לעולם.
ֵ֥יָה ָ ָֽא ֶרץ׃ָ – -קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות ,טפחא מרכא סלוק
וָֹכּלָגּוֹי ָ
ֶ֨ב ְרכוָּ֔ -ב ֶ֖
וְ נ ְ
מוקדם שהוא מאוחר בענין ומתרבה ע"י כל טפחא על כל גויי הארץ.
אפשר שזאת תבנית כעין רבוי מיעוט רבוי שרק גוי אחד לא רוצה להתברך באברהם וזה עמלק.
2

קדמא ז"ק במלה

ֵ֥לָעוֹלם׃ ָ
ָ ָֽ
ֵ֥םָה'ָא
םָבּשׁ ֶ֖
שׁ ְ
ָ֣רָשׁ ֶַ֑בעָו ֶַ֨יּ ְק ָראָ ָ֔ -
ֵ֥עָאֶ֖שֶׁ לָבּ ְבא ָ
בראשית וירא כא,לג :וַיּ ַטּ ֶ

שמשֶ לִ י אכלתם? משֶ ל
רש"י ויקרא שם וגו'  -על ידי אותו אשל הִ יק ָרה שמו של הקדוש ברוך הוא אלוה לכל העולם ...סבורים אתם ִ
מי שאמר והיה העולם אכלתם (ראה סוטה י,ב)! מדובר על ברכה על מה שנאכל קודם.

טט  -בראשית וירא חי,ד תחת העץ  -זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קב עמוד ב

ע"פ הזהר בתרגום מקוצר א"א בכל מקום שהגיע אליו נטע אילן שהיה מסמן ע"י פרישת ענפיו והטלת צל מי מהבאים אליו מאמין
בקב"ה ומעל עע"ז לא הצל וא"א היה מלמדם אמונת ה' וגו'

תחת העץ מדובר על עץ בחברון ומדברי הזהר משמע שנטיעת האשל בבאר שבע הייתה כמו הנטיעה בחברון בסמוך להגעתו לשם ,קודם
לכריתת הברית עם אבימלך שאחריה מופיע פסוק זה.
ומפרש"י המביא בבלי סוטה משמע שע"י אותו עץ ,היינו כל עץ שנטע בכל מקום ישיבתו ,היקרה שמו של הקב"ה א-לוה לכל העולם.
רמב"ן (לג) ויקרא שם בשם ה' אל עולם  -פירוש הכתוב ,שקרא בשם ה' המנהיג בכחו הזמן;  ...והודיע לבריות סוד הנהגת העולם

בכללו ,שהוא בשם ה' החסין בכח ,שיש לו אילות בכולם; והרב אמר במורה הנבוכים (ב,יג) ,שהוא רומז לקדמות האל ,כי הודיע
היותו קודם לזמן; וגו'
רד"ק ויקרא שָ ם  ... -אסף את העם שם וקרא להם בשם ה' ,שיחזיקו באמונתו ולא יאמינו באלהים אחרים .ואמר להם :ראו מה עשה
עמי לפי שאני מחזיק באמונתו ולא אעבוד זולתו :נלחם מלחמותי ,עד שאבימלך שהוא מלך בא אלי ובקש אהבתי ובריתי ...אל עולם
ואין זולתו ,ועושה ביצורים כרצונו ,כמו שעשה בפרעה ובאבימלך בעבורי .וגו'.
טט  -ו ֶַ֨יּ ְק ָראָ ָ֔ -שׁם – קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות (קדמא מקף זקף-קטן),כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .מכל המפרשים עולה
משמעות שמדובר על ענינים הקודמים למעמד בבאר שבע.
ודומה לו ו ֶַ֨יּ ְק ָראָ֔ -לוָֹ בראשית לג,כַ :ויַּצֶּ בָ -שֶׁ֖םָמזְ בּ ֶַ֑חָו ֶַ֨יּ ְק ָראָ֔ -לוָֹאֶ֖לָאֱֹלהֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ

3

קדמא ז"ק במלה

ץָכּנָ ֶ֑עַ ןָ ָ
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛ח ְ
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ר ָ֩ע ָב ֶ ֶ֨דיךָאַ ֹ֧
ר ְ
אמ ָֹ֗
בראשית מקץ מב,יג :וַיּ ְ
וֹםָו ָהאֶ ָחֶ֖דָאינֶ ָֽנּוּ׃ ָ
ְ
ָהיָּ֔
ָוְ הנֶּ֨הָהַ ָקּטןָאֶ ת-אָ בינוּ ַ
ץָכּנָ ֶ֑עַ ן
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛ח ְ
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ר ָ֩ע ָב ֶ ֶ֨דיךָאַ ֹ֧
אמ ֹ֗ר ְ
וַיּ ְ

תבנית פרט קדמאה וכלל הצריך לפרט ופרט בתראה המפרט הפרט קדמאה
ץָכּנָ ֶ֑עַ ן ופרט בתראה המפרט הפרט
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛ח ְ
ר ֩ פרט קדמאה ע ָב ֶ ֶ֨דיך כלל הצריך לפרט אַ ֹ֧
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ָ
אמ ֹ֗ר ְ
וַיּ ְ
קדמאה
ויאמרו – רביע שנים עשר  -מונח תלישא-קטנה ,א' מארבע אמהות ב' כעין ארבע שיעורין ,חציצין ומחיצין
א' מארבע אמהות
ר ֩ פרט קדמאה ויאמרו – רביע ,אף שהם מארבע אמהות אמרו הם ויוסף כאחד ע"פ רש"י מב,יא נצנצה בהם רוח
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ָ
אמ ֹ֗ר ְ
וַיּ ְ
הקדש (ובפרט בתראה מתברר) וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם .לכן הם שנים עשר.
ע ָב ֶ ֶ֨דיך כלל הצריך לפרט ,עבדיך קדמא
ץָכּנָ ֶ֑עַ ן פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה
ֶ֖דָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
נוָּבּנ ֵ֥יָאישׁ-אֶ ָח ְ
חיםָ׀ָאנַ ְֵ֛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
וָּשׁנ ָ֣יםָעָ שָׂ ר ָ֩ -רביע מונח תרסא  -כעין ארבע שיעורין  -אומדנא ,חציצין ומחיצין
אמ ֹ֗ר ְ
ָ[יג]ָוַיּ ְ
א' לפסוק מב,יב  -רש"י עשרה שערים ,
ב' לפסוק מב,יד – ע"פ רש"י
א' אומדנא לממון לפדיון יוסף,
ב' אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון ,להרוג או ליהרג,
ג' שיעור שניים החריבו שכם
ראה רביע ,תלישא-קטנה ,פסק ,דרגא תביר טפחא ,קדמא דרגא תביר טפחא
4

קדמא ז"ק במלה

בראשית וישלח לג,כַ :ויַּצֶּ בָ -שֶׁ֖םָמזְ בּ ֶַ֑חָו ֶַ֨יּ ְק ָראָ֔ -לוָֹאֶ֖לָאֱֹלהֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָסָ ָ
ו ֶַ֨יּ ְק ָראָ֔ -לוָֹאֶ֖לָ -קדמא זקף-קטן (שני טעמים בתבה אחת) טפחא
אֱֹלהֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃  -מרכא סלוק פר' סגורה

פירוש מהרז"ו פ"פ סי"ח  ...והוקשה לו דמ"ש ויקרא לו אל אלקי ישראל הרי שיחד הקב"ה שמו על יעקב בחייו ואין הקב"ה מיחד
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

שמו על הצדיקים בחייהם כמ"ש לקמן פצ"ד ססי"ה ע"כ דורש ע"פ מדה ל"א ויקרא ישראל לו אל אלקי שהש"י הוא אלקי העליונים
והתחתונים:
קדמא ז"ק במלה
5
קדמא ז"ק במלה
6
וָֹמים׃ ָ
ֵ֥יןָבּ ָ ָֽ
וֹרָרקָא ֶ֖
ָ֔
וָֹה ֶ֑בּ ָרהָוְ ַה ָ֣בּ
לכוָּאָ ֶ֖ת ַ
ַשׁ ֵ֥
בראשית וישב לז,כד :ו ֶַ֨יּ ָקּ ָ֔חהוָּ ַויּ ְ
ו ֶַ֨יּקָּ ָ֔חהוָּבעה"ט כתיב חסר וי"ו שלא לקחו אלא אחד והוא שמעון ועל כן ויקח מאתם את שמעון (להלן מב,כד) (ב"ר פד,טז).
ו ֶַ֨יּקָּ ָ֔חהוָּ -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מוקדם שהוא מאוחר בענין
וָֹה ֶ֑בּ ָרה אף שראובן התכוין
לכוָּא ֶ֖ת ַ
ַשׁ ֵ֥
טט  -הפשטת הכתונת בפסוק הקודם עדיין איננה התנכלות לחיי יוסף .אבל ו ֶַ֨יּ ָקּ ָ֔חהוָּ ַויּ ְ
להצילו ,לשאר האחים או למעשה לשמעון שהוא היחיד שהורידו לבור (בעה"ט) זה הינו הענין המוקדם להרחקת יוסף מקרבתם (בין
במיתה בין באופן אחר) ומכאן משתלשל הענין המאוחר של המכירה והירידה למצרים.
בראשית וישב לז,לו:
ֶ֖רָהטַּ ָבּ ָֽחים׃ָפ ָ
ַ
הָשׂ
ָס ָ֣ריסָפַּ ְר ָ֔ע ַ
םָל ָֽפוֹטיפַ ר ְ
ָ֔יםָמ ְכ ֵ֥רוָּא ֶ֖תוָֹאֶ ל-מ ְצ ָרֶ֑י ְ
ָ
[לו]ָָו ֶ֨ ַה ְמּ ָדנ
ְ
ְו ֶ֨ ַה ְמּ ָדנָ֔יםָ -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מוקדם שהוא מאוחר בענין

ע"פ פירוש אור החיים המדנים היו המתווכים בקניה (מוקדם) ובמכירה (מאוחר) ,למצרים.
וָֹה ֶ֑בּ ָרה – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מרכא טפחא אתנח.
לכוָּא ֶ֖ת ַ
ַשׁ ֵ֥
(בר' וישב לז,כד)ָו ֶַ֨יּ ָקּ ָ֔חהוָּ ַויּ ְ
ָ֔יםָמ ְכ ֵ֥רוָּא ֶ֖תוָֹאֶ ל-מ ְצ ָרֶ֑יםָ– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מרכא טפחא אתנח .כתבנית הטעמים של פתיחת
ָ
(בר' וישב לז,לו)ָ ְו ֶ֨ ַה ְמּ ָדנ
התגלגלות הירידה למצרים (לז,כד) כך תבנית הטעמים של סיום הורדת יוסף למצרים (לז,לו).
7

קדמא ז"ק במלה

ֱבירָא ֶ֖תוָֹלֶ עָ ֶ֑רים ָ
םָהע ֵ֥
בראשית ויגש מז,כאְ :ו ֶֶ֨אתָ -ה ָ֔ ָע ֶ
םָועַ דָ -ק ָֽצהוּ׃ ָ
רי ְ
ָמ ְקצֵ֥הָגְ בוּל-מ ְצ ַ ֶ֖

ת"א וית -עמא אעבר יתה מקרי-לקרי מסיפי תחום מצרים ועד-סופה
נתינה לגר  -פירוש על ת' אונקלוס ,בחומש בהוצאת האלמנה והאחים ראם ,וילנא התער"ב ,הרב נתן אדלר ז"ל שומר משמרת הקודש
בק"ק לונדון והמדינות  -לֶ עָ ֶ֑רים ,מקרי לקרי .משמע שמפרש כבעל הטעמים ש"ָמ ְקצֵ֥ה (טט  -גְ בוּל-מ ְצ ַ ֶ֖רים) איננו שב על הערים,
רק שב על ָ ֶהע ֱֵ֥ביר (טט  -א ֶ֖תוֹ"  -מרכא טפחא ראשון) (ועי' בנתה"ש ובס' תל"ע .סי' שנ"ו בהוראת? המ"ם)
אפשר להסביר את ת"א ע"פ ְו ֶֶ֨את-הָ ָ֔ ָעםָ[אתו (קרא יתר)]  -קדמא זקף-קטן בתבה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,ומרמז כאילו
ק ָֽצהוּ ,לֶ עָ ֶ֑רים – הגלה כולם מאדמות ועשאם עירוניים ,שלא רק אחיו יהיו
םָועַ דָָ -
רי ְ
ֱבירָא ֶ֖תוָֹמ ְקצֵ֥הָגְ בוּל-מ ְצ ַ ֶ֖
םָהע ֵ֥
נכתב ְו ֶֶ֨אתָ -ה ָ֔ ָע ֶ
גרים בארץ לא להם.
קדמא ז"ק במלה
8
שמות בא יא,א

שׁהָעָ֣ וֹדָנֶ ֶ֣גַעָאֶ ָחדָאָ ביאָעַ ל-פַּ ְרעה ְָועַ ל-מ ְצ ַ ָ֔ריםָ ָ
אמרָיְ ה ָו ָ֝הָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ו ֶַ֨יּ ֶ
ָאַ חרי֕ -כןָיְ שַׁ ַלֵּ֥חָאֶ ְת ֶכֶ֖םָמזֶּ ֶ֑הָ ָ
ָרשָׁאֶ ְת ֶכֶ֖םָמזֶּ ָֽה׃ ָ
להָגָּרֵ֛שָׁיְ ג ֵ֥
שׁ ְלּ ָ֔חוָֹכָָּ ֕ ָ
ָ ְכּ ֶ֨ ַ

כשלחו  -קדמא זקף-קטן בתיבה אחת ,מידת מוקדם שהוא מאוחר בענין ,שהיא אופן של מידת ענין הלמד מסופו .בסופו של ענין יתברר
שהשילוח יהיה פתאומי ומוחלט.
9

קדמא ז"ק במלה

ֱֹלהים׃ ָ
ֵ֥רָהא ָֽ
ֶ֖םָה ָ
ֵ֥הָשׁ ַ
ָ
ֵ֥יוָוא ְשׁ ֶ֖תּוָֹאֶ ל-מ ֶשֶׁ֑הָאֶ לַ -המּ ְד ָֹ֗בּרָאשֶׁ רֵ֛ -הוּאָחנֶ
ֵ֛הָוּבנָ ְָ
ָ
תןָמ ֶשׁ
ָבאָי ְת ֶ֨רוָֹח ֵ֥
שמות יתרו יח,הַ :ויּ ֵ֞

מחלוקת במסורת הטעמים של הכתוב אל-המדבר -
 גירסת כתר ,מאור אֶ לַ -המּ ְד ָֹ֗בּר  -רביע







גירסת פנינים מ"ג פירושים ,מגנסָאֶ לַ -המּ ְד ָ֕בּרָ– זקף-גדול
גירסת מישור עם מדרשי הלכה ומלבי"ם ,קורן  -אֶ לַ -המּ ְד ָָ֔בּר – קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות ,כעין מידה ל"א לרבי אלעזר בן
רבי יוסי הגלילי מוקדם שהוא מאוחר בענין,
נשתמש בפירוש [רש"י] אל-המדבר .אף אנו יודעים שבמדבר היה ,אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב וגו' ...שהיה יושב בכבודו

של עולם ונדבו לבו לצאת אל-המדבר מקום תהו לשמוע דברי תורה.

טט – מפי' [רש"י] משמע שיתרו יצא בראש ובראשונה לשמוע דברי תורה ושנית אותם ילמד ממשה .וע"י כעין המידה ל"א יובן
שהמוקדם הוא לכבוד התורה המרומזת במלים הר הא-לקים והמאוחר הוא משה החונה שם .לפיכך כאילו נכתב ויבא יתרו  ...אל-
המדבר הר האלקים (= מקום מתן תורה) אשר הוא (משה המלמד תורה) חנה שם
10

קדמא ז"ק במלה

ֶ֖יהָע ָ ָֽמּהּ׃ ָ
ֵ֥יָבנֶ ָ
ָוּשׁנ ָ
וָֹבָּ֣אָא ֶל ֶ֑יךָָָָָָָוְ ֶ֨א ְשׁ ְתּ ָ֔ך ְ
שׁהָאנֵ֛יָח ֶתנְ ךֵ֥ ָי ְת ֶ֖ר ָ
אמרָאֶ ל-מ ָ֔ ֶ
שמות יתרו יח,ו :וַיּ ֶ

בדרך משה עם משפחתו למצרים ,אמר לו אהרן [מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מסכתא דעמלק פרשה א]  ...א"ל על הראשונים אנו
מצטערים (בני ישראל שבשעבוד) ועכשיו נצטער גם באלו .באותה שעה אמר לצפורה ,לכי לבית אביך .ובאותה שעה הלכה לבית אביה
ונטלה שני בניה ,לכך נאמר אחר שלוחיה .היינו גרשה.
ְ ...ו ֶ֨א ְשׁ ְתּ ָ֔ךָקדמא זקף-קטן במילה אחת ,כעין מוק דם והוא מאוחר בענין ,אפשר מרמז לכך שמשה גרש אשתו בדרך למצרים ,יתרו
השיבה ,אבל משה מדעתו פרש מן האשה אחרי מתן תורה כדי להיות תמיד מוכן לדבר ה' והסכים ה' עמו ,ולכן כנראה כבר לא החזירה.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

רוצה לומר אשתך בעבר אבל כדי לא לביישה שמשה לא החזירה הזכירה בלשון אשתך .וזהו גירוש מוקדם שנמצא נכון אח"כ.
 11קדמא ז"ק במלה
שמות משפטים כא,ב:
 ...שש שנים יעבד  -מרכא טפחא אתנח
ובשבעת קדמא זקף-קטן בתבה אחת ,מוקדם שהוא מאוחר בענין ,כי יוצא בתחילת שנה שביעית משעבודו ,מעת לעת ,ולא באמצע או בסוף
השביעית.
(האם מכאן גם נלמד שעובד בשנה שביעית לשמיטות?)
שמות משפטים כא,יא:

דהָּ
לאָלֵ֥ וָֹיְ עָ ָ ֶ֖
ֵ֛יהָאשֶׁ רֵ֥ -
הָבּעינ ֹ֧יָאדנֶ ָ
ֵ֥אתָהע ָב ָֽדים׃ָָָ[ח]ָָאםָ -ר ֵ֞ ָע ְ
ָ
ֶ֖אָכּצ
ֶ֑הָלאָתצ ְ
ֵ֥
וָֹלאָ ָמ
רָאישָׁאֶ ת-בּ ֶ֖תּ ְ
ֵ֛
כּ
ָָסָָָ[ז]ָָ ְו ָֽכי-י ְמ ֵ֥
לּהּ׃ ָ
ֵ֥טָה ָבּנֶ֖וֹתָיַעשֶׂ הָֽ ָ -
ָהָכּמ ְשׁ ַפּ ַ
דנּ ְ
הָּבּבגְ דוָֹֽ ָ -בהּ׃ָָָ[ט]ָָ ְואם-ל ְבנֶ֖וָֹייעָ ֶ ֶ֑
ר ְ
לָל ָמ ְכ ָ ֶ֖
שׁ ְ
ֶ֑הָּל ַעֵ֥םָנ ְָכ ֵ֛ריָלא-י ְמ ֵ֥
וְ הֶ ְפ ָדּ ְ
הָּלאָיגְ ָ ָֽרע׃ ָ
ֵ֥
ָת
הָּוענ ָ ֶ֖
סוּת ְ
ֵ֛הָּכּ ָ ֵ֥
וָֹשׁא ָר ְ
תָי ַ ָֽקּח-לֶ֑ ְ
ָָָ[י]ָָאם-אַ ֶח ֶֶ֖ר ָֽ
ֵ֥יןָכּ ֶסף׃ָס ָ
ֶ֑הָּוי ְָצ ָאֵ֥הָחנָּ ֶ֖םָא ָ ָֽ
ֶ֖הָל ְ
הָלאָיַע ֶשׂ ָ
ֵ֥
ָָָ[יא]ָָ ְו ֶ֨אםְ -שׁלָ שָׁ֔ -אלֶּ
(שמ' מש' כא,יא) ְו ֶ֨אםְ -שׁלָ שָׁ֔ -אלֶּ הָ -קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות ,מוקדם שהוא מאוחר בענין ,כי השלש אינו על הפסוק המיידי שלפניו

(כא י) שארה כסתה וענתה לא יגרע אלא לפסוקים (כא ח ט) אשר לא  /לו יעדה והפדה כרש"י ...יעדנה לו או לבנו או יגרע מפדיונה
ותצא וזה לא יעדה לו ולא לבנו והיא לא היה בידה לפדות את עצמה .
12
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הר׃ָס ָ
הָמ ְר ֶאֶ֖הָבָּ ָ ָֽ
תּ ָ
יתםָאשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
וּראֶ֖הָוַעשֶׂ֑הָָ ְבּ ֶ֨ ַת ְבנ ָ֔ ָ
שמות תרומה כה,מְ :

אוצר החכמה :תורת העולה ,רמ"א ,חלק א ,פט"ז ,עמ' צה ,עוד מצינו ז"ל מאמר פרק הקומץ (מנחות כ"ט ע"א) יתבאר לך ממנו
כוונתינו .אמרו שם תניא אמר רבי יוסי בר חנינא ארון של אש ומנורה של אש ושלחן של אש ירדו מן השמים וראה משה ועשה
ת אֶ ת-
ֶ֖הָבּ ָ ָֽהר׃ ,אלא מעתה דכתיב (שמ' תר' כו,ל) וַהקמ ֶָָ֖
תּהָמָ ְר ֶא ָ
יתםָאשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
וּראֶ֖הָוַעשֶׂ֑הָָ ְבּ ֶ֨ ַת ְבנ ָ֔ ָ
כדוגמתן שנאמר (שמ' תר' כה,מ) ְ
יתם .אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
בּ ָ ָֽהר׃ ס  ,הכא נמי ,הכא ְכּ ֶ֨מ ְשׁפָּ ָ֔טוֹ התם כתיב ְבּ ֶ֨ ַת ְבנ ָ֔ ָ
הַ מּ ְשׁ ָכּ ֶ֑ן ְכּ ֶ֨מ ְשׁפָּ ָ֔טוֹ א ֶשֵׁ֥ר ָה ְראֶ֖יתָָ ָָ
גבריאל חגור כמין פסקייא היה והיה מראה למשה מעשה המנורה עד כאן לשונו .ונראה מכוונתם כי שלשה כלים אלו תבניתם ירד
ֵ֥שׁדּת אֵ֥שׁ ָ ֶ֖דּת ָ ָֽלמוֹ׃ָכי המנורה היא דוגמת התורה שבכתב
באש והיא התורה הניתנה באש כמו שנאמר (דב' וזאת לג,ב) מימינ֕וֹ א ָ ֶ֖
והשלחן דוגמת התורה שבעל פה והארון נגד עשרת הדברות וכמו שיתבאר לקמן אם ירצה השם.

רוּמָ֣תָ ֶ֑ה'ָז ָָהֵ֥בָו ֶָכֶ֖סֶ ףָוּנְ ָֽחשֶׁ ת׃ ָ
ֶ֖תָתּ ַָ
יא ָהָא ְ
רוּמהָלַָ ָ֔ה'ָכַּ֚לָנְ ָ֣דיבָל ָ֔בּוָֹיְ ב ֶ֕
םָתּ ָ
ראה קשר לדרשת שמות ויקהל לה,הְ :ק ֶ֨חוָּמא ְתּ ֶכ ְ
יתם – קדמא זקף-קטן בתבה אחת ,כעין מידת מוקדם והוא מאוחר בענין ,בתבנית שהראית בהר תעשה אחר-כך.
(שמ' תר' כה,מ) ְבּ ֶ֨ ַת ְבנ ָ֔ ָ
(שמ' תר' כו,ל) ְכּ ֶ֨מ ְשׁפָּ ָ֔טוֹ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,במשמע של סדר הקמה ,וכן כעין כלל הצריך לפרט,
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ס
ת אֶ ת-הַ מּ ְשׁ ָכּ ֶ֑ן ְכּ ֶ֨מ ְשׁפָּ ָ֔טוֹ א ֶשֵׁ֥ר ָה ְראֶ֖יתָָ ָבּ ָ ָֽהר׃ ְָ
שמות תרומה כו,ל :וַהקמ ֶָָ֖

ת אֶ תַ -המּ ְשׁ ָכּ ֶ֑ן  -לאחר שיגמר ,הקימהו ,כאשר ָה ְראֶ֖יתָָ ָבּ ָ ָֽהר קודם לכן; שאני עתיד ללמדך ולהראותך סדר הקמתו.
רש"י (ל) וַהקמ ֶָָ֖
כְָּ ֶ֨מ ְשׁפָּ ָ֔טוֹ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,במשמע של סדר הקמה ,וכן כעין כלל הצריך לפרט ,לקוטי
שיחות יא ,אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן עמ'  ... 183הקב"ה הקים המשכן בעצמו ,כביכול (והרי סדר כולל לא רק קדימה ואיחור ,אלא גם
פרטי הענין הכלל ,וכמו 'סדר הגדה')
14
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ימֶ֑נָה ָ
עָהמּ ְשׁ ָכֶּ֖ןָתּ ָ
ַ
ֵ֛לָצֵ֥לַ
ןָע ֶ
חָהשּׁ ְל ָ֔ ָח ַ
ַ
תָואֶ תַ -ה ְמּנ ָרהָנָ֣כַ
שמות תרומה כו,להְ :ושַׂ ְמ ָתָּאֶ תַ -השּׁ ְל ָחןָמ ָ֣חוּץָלַ פָּ ָ֔רכֶ ְ
תּןָעַ לֶ -צֵ֥לַ עָצָ ָֽפוֹן׃ ָ
ָוְ ֶ֨ ַהשּׁ ְל ָ֔ ָחןָתּ ֶ֖
חָהשּׁ ְל ָ֔ ָחן – בפי' ריב"א כאן ... :להאיר עליו וכן כתוב בפר' בהעלתך אל מולפני המנורה יאירו
ַ
תורה שלמה (קיא)ְ ָ:ואֶ תַ -ה ְמּנ ָרהָנָ֣כַ

שבעת הנרות ,פי' אל השולחן שהוא מול המנורה יאירו שבעת הנרות ,ע"כ.
ָהָו ֶ֨ ַהשּׁ ְל ָ֔ ָחןָתּ ֶ֖תּןָעַ לֶ -צֵ֥לַ עָצָ ָֽפוֹן – ד"ה ...ובש"ך " למה אחר שאמר ואת המנורה נכח
ימֶ֑נ ְ
הָ...תּ ָ
תורה שלמה (קטו)ְ :ואֶ תַ -ה ְמּנ ָר ָ
השלחן אמר והשלחן תתן על צלע צפון ,יאמר ושמת את השלחן נכח צפון ,אלא בא לומר שבהכנסה יכניס השלחן קודם שאם אין
קמח אין תורה אבל לא יצדדו אלא יצדד המנורה קודם ,לומר שיעשה עיקר מקביעות התורה קודם ואח"כ האכילה שאי אפשר זולתה.

טט ְ -ו ֶ֨ ַהשּׁ ְל ָ֔ ָחן – קדמא זקף קטן – כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בעניין .בצירוף פירוש ריב"א וש"ך  .השולחן הכנס וסודר ראשון אבל
הוא חסר את אור המנורה ,קביעות התורה ורק אחרי שהתורה נעשית העיקר ,השלם תפקיד השולחן.
 15קדמא ז"ק במלה
מופע של שני פסוקים שמות תצוה כט,יז – יח:

אשׁוֹ׃ ָ
ֶ֖יוָועַ ל-ר ָֽ
תָּעַ ל-נְ ָת ָח ְ
ָת ָ ֵ֥
יוָונ ַ
ָוּכ ָר ָ֔ ָע ְ
ֶ֑יוָו ָר ַח ְצ ָתָּק ְרבּוֹ ְ
ַתּ ַחָלנְ ָת ָח ְ
לָתּנ ֶ֖
ה ַָ֔אי ְ
׃ָ[יז]ָָו ֶֶ֨אתָָ -
ְ
ֶ֖הָהוּא׃ ְָ ָ
ָֽ
וֹחָא ֶשֵּׁ֥הָלַ יהוָ
יח ַ
וּאָליהוָ ֶ֑הָרָ֣יחַ ָנ ָ֔
ַ ָֽ
ֵ֥הָה
׃ָ[יח]ָָוְ ה ְקטַ ְר ָתָּאֶ ת-כָּ לָ -האַ ילָהַ מּזְ ָ֔בּ ָחהָע ָל ֶ֖
ֵ֥הָהוּא
ַתּ ַחָלנְ ָת ָחֶ֑יוָ[...יח]ָָ...ע ָל ֶ֖
לָתּנ ֶ֖
[יז]ָָו ֶֶ֨אתָ -ה ַָ֔אי ְ
ְ

יז – ואת-האיל – קדמא ז"ק ,מדה ל"א לרבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי ,מוקדם שהוא מאוחר בענין.
יח – עלה הוא – מרכא טפחא
כאילו נאמר כאן
ַתּ ַחָלנְ ָת ָחֶ֑יו
ֵ֥הָהוּא וְ -תּנ ֶ֖
ֶ֖
ְו ֶֶ֨אתָ -ה ַָ֔אילָהפשט כי ע ָל
ואין תבת "הפשט" כאן אלא מפרשה הרמב"ן ב -ויקרא צו ח,כ גם כאן ְו ֶֶ֨אתָ -ה ַָ֔אילָקדמא זקף-קטן
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יםָואֶ תַ -ה ָ ָֽפּ ֶדר׃ ָ
אשָׁואֶ תַ -הנְּ ָת ֶ֖ח ְ
ְ
תּחָלנְ ָת ָחֶ֑יוָ ַויּ ְַקטרָמשֶׁ הָאֶ תָ -ה ָ֔ר
׃ָ[כ]ָָו ֶֶ֨אתָ -ה ַָ֔אילָנ ַ ֶ֖
ְ

רמב"ן (כ) ואת האיל נתח לנתחיו  -אין 'ניתוח' אלא לאחר 'הפשט' ,אבל קצר בהפשטה בכאן ,שכבר צוה בזה בפרשת
העולה (וי' א,ו) וגו'

טט – בשמות תצוה כט,יז מושך עלה הוא מפסוק שאחריו ,בויקרא צו מושך את איל העלה מפסוק שלפניו.
 16קדמא ז"ק במלה
שמות כי תשא ל,לב – לג:

אָתעשֶׂ֖ וָּכָּ ֶ֑מהוָּ ָ
וָֹל ַ
ֶ֨ב ַמ ְתכּנְ ָ֔תּ ֵ֥
יסְךָוּ ְ
ָלאָי ָָ֔
[לב]ָעַ לְ -בּ ַשׂרָאָ ָדם ָ֣
וּאָק ֶדשָׁי ְהיֶ ֵ֥הָלָָ ֶ ָֽכם׃ ָ
ֶ֖
שָׁה
ָ֣ק ֶד ָ֔
קחָכָּ ָ֔מהוָּוַא ֶשֵׁ֥רָיתֵּ֛ןָמ ֶמֶּ֖נּוָּעַ לָ -זֶ֑רָ ָ
[לג]ָא ַ֚ישָׁא ֶשָׁ֣רָי ְר ַ ָ֣
רתָמעַ ָ ָֽמּיו׃ָס ָ
וְ נ ְכ ַ ֶ֖

פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים
וּ ְֶ֨ב ַמ ְתכּנְ ָ֔תּוֹ  -קדמא זקף-קטן במילה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,או דבר המלמד מסופו אפשר כפרש"י  ...אף העשוי במתכונתו
של זה ,אין הסך ממנו חייב אלא הרוקחו וזה נאמר בפסוק הבא ל לג א ַ֚ישׁ  -יתיב ,דווקא א ֶשָׁ֣רָי ְר ַ ָ֣קחָכָּ ָ֔מהוּ וגו',
17

קדמא ז"ק במלה

אָתעשֶׂ֖ וָּלָ ֶכ ֶ֑םָ ָ
הָּל ַ
ֵ֥
הָבּ ֶ֨ ַמ ְתכּנְ ָ֔ ָתּ
שׂ ְ
ָ֣רָתּע ָ֔ ֶ
שמות כי תשא ל,לזְ :ו ַה ְקּ ֶ֨ט ֶרתָא ֶשׁ ַ
ָה'׃ ָ
ֵ֥הָלךֶ֖ ָֽ
ְ
ֵ֛ק ֶדשָׁתּ ְהיֶ
ָבֶּ֑הָּ ָ
יח ָ
ָלהָ ָ֣ר ַ
וֹה ְ
ַע ֶשֵׂ֥הָכָ ֶ֖מ ָ
[לח]ָאישָׁאשֶׁ ר-י ָ
ֵ֛
רתָמעַ ָ ָֽמּיו׃ָס ָ
וְ נ ְכ ַ ֶ֖

פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים

ְבּ ֶ֨ ַמ ְתכּנְ ָ֔ ָתּהּ  -קדמא זקף-קטן במילה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,או דבר המלמד מסופו אפשר כפי' רש"י בפסוק הבא ל,לח
ָבֶּ֑הּ אבל עושה אתה במתכונתה משלך כדי למסרה לצבור.
יח ָ
ְלהָ ָ֣ר ַ
כמו-כן אפשר שהכעין מוקדם שהוא מאוחר בענין מקושר לפסוק ויקרא קדושים כ,יז

ֶ֖יָבּנ ָ֣יָ
וָּלעינ ְ
וּאָונ ְֶ֨כ ְר ָ֔ת ְ
דָה ְ
ָח ֶָ֣ס ָ֔
הָּו ָֽהיא-ת ְר ֶאהָאֶ ת-עֶ ְרוָתוֹ ֶ
ָת ְ
מּוָֹו ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָ
וָֹבתְ֠ -א ְ
ָ֣יוָא ַ
וָֹבּת-אָ ב ָ֣
ָ ְואָ֣ישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡ת ַ
עַ ָמֶּ֑ם ָ
שּׂא׃ ָ
ָעֶ ְרוַ ֹ֧תָאח ֵ֛תוָֹגּ ָלֶּ֖הָעֹונֵ֥וָֹי ָ ָֽ
מפסוק זה נלמד במסכת בבלי מכות יד אֶ ת-אח ֶ֡תוָֹ  -פזר ,לתת שתי כריתות ברוקח שמן המשחה והמריח בו .כלומר ב -שמות כי

תשא ל לז המוקדם ,מרומז שיש לחפש עונש כריתות במקום מאוחר ויקרא קדושים כ,יז וב -ויקרא קדושים כ,יז המאוחר שבו
מופיע ְונ ְֶ֨כ ְר ָ֔תוָּ כעין מוקדם והוא מאוחר בענין המרמז שיש עונש כרת שנלקח מכאן למקום מוקדם שמות כי תשא ל,לז
18
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ָ֣יָהא ָד ָמ ֶ֑הָ ָ
ֶ֖לָפּנ ָ
ֹלּתםָמ ַע ְ
ֶ֨לכַ ָ֔ ָ
ָבּהָ ָ֔ריםָוּ ְ
הָהוֹציאָ םָלַ הרגָא ָתם ֶ
רָבּ ָר ָע ָֽ
אמ ְ
אמ ֶ֨רוָּמ ְצ ַ ָ֝ריםָל ֹ֗
שמות כי תשא לב,יב :לָ ָמּה ָ֩י ְ
ֶ֖הָלעַ ֶ ָֽמּך׃ ָ
שׁ ַ֚וּבָמח ָ֣רוֹןָאַ ָ֔ ֶפּךָוְ הנָּחֵ֥םָעַ לָ -ה ָר ָע ְ

זקף-קטן זקף-קטן בין שני קיסרים
ֹלּתם  -כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .אפשר שיאמרו מצרים קודם נפרע ממצרים ואח"כ
ֶ֨לכַ ָ֔ ָ
אחד מהם קדמא זקף-קטן במילה אחת וּ ְ
נפרע משונאי ישראל שהתחייבו כליה מקודם .כגון והמים להם חמה ,אל תקרי חומה אלא חימה שהיו בדין במעבר ים סוף.
 19קדמא ז"ק במלה
ואין תבת "הפשט" כאן אלא מפרשה הרמב"ן ב -ויקרא צו ח,כ גם כאן ְו ֶֶ֨אתָ -ה ַָ֔אילָקדמא זקף-קטן
יםָואֶ ת-הַָ ָ ָֽפּ ֶדר׃ ָ
אשָׁואֶ תַ -הנְּ ָת ֶ֖ח ְ
ְ
תּחָלנְ ָת ָחֶ֑יוָ ַויּ ְַקטרָמשֶׁ הָאֶ תָ -ה ָ֔ר
׃ָ[כ]ָָו ֶֶ֨אתָ -ה ַָ֔אילָנ ַ ֶ֖
ְ

רמב"ן (כ) ואת האיל נתח לנתחיו  -אין 'ניתוח' אלא לאחר 'הפשט' ,אבל קצר בהפשטה בכאן ,שכבר צוה בזה בפרשת העולה (וי'
א,ו) וגו'
טט – בשמות תצוה כט,יז מושך עלה הוא מפסוק שאחריו ,בויקרא צו מושך את איל העלה מפסוק שלפניו.
20
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ֶ֨ירָהכּהֹ֧ןָאֶ תַ -הנֶּ ֵֶ֛תקָשׁ ְב ַעֵ֥תָי ֶָ֖מיםָשׁ ָֽנית׃ָָָ ָ
ַ
קָלאָיְ גַלּ ֶַ֑ח ְָוה ְסגּ
חָואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ָ֣
ַלּ ְ
ויקרא תזריע יג,לגְ :ו ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
ספרא תזריע פרשה ה פרק ט מ"ד – מ"ז עוסקות בתגלחת הנתק (ד) ְו ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּחָבכל אדם ,לפי שמצינו שתגלחת האחרונה בכהן יכול
אף זו בכהן ת"ל והתגלח בכל אדם( .ה) ְו ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּחָבכל דבר לפי שמצינו שתגלחת אחרונה בתער יכול אף זו בתער ת"ל וְ ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּחָבכל
דבר( .ו) ְו ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ַָלּחָאע"פ שהוא נזיר ,לפי שנאמר תער לא יעבור על ראשו ,יכול אע"פ מנוגע ת"ל והתגלח אע"פ נזיר( .ז) יכול כשם

שתגלחת הנגע דוחה להתגלחת הנזיר בזמן שהוא (טט  -נזיר) ודאי ,כך תהא תגלחת הנזיר דוחה לתגלחת הנתק בזמן שהוא (גי' ח"ח
ֶ֑ח
קָלאָיְ גַלּ ַָ
נזיר ודאי) [ספק] תלמוד לומר ְואֶ תַ -הנֶּ ֶֶ֖ת ָ֣
ַלּח – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין,
(יג,לב) ְו ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
(א) כאן לא מעכב אם המגלח לא כהן וכלי הגלוח אינו תער ,ואלו מעכבים בתגלחת הטהרה של המצורע המחלט.
(ב) בעל נתק מוסגר והוא נזיר ודאי שעדיין לא הגיע זמן תגלחתו (בסיום או בטומאה) מקדים את זמן התגלחת ליום השביעי שבו נראה ע"י
הכהן ואינו ממתין לזמן של הנזיר ,כי גם הנזיר המגלח (בסיום או בטומאה) לא יגלח את הנתק אלא ישאיר שתי שורות שער סביב .ולכן לא
יכול לבצע תגלחת מלאה.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ַלּח – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא
הסבר למ"ז הנזיר הוודאי ידחה את תגלחתו מפני איסור גילוח הנתק( .יג,לב) ְו ֶ֨ה ְתגּ ָ֔ ָ
מאוחר בענין ,הנזיר הוודאי כאשר הוא מצורע (כאן בנתק) ידחה את תגלחתו שהגיע זמנה מפני איסור גילוח הנתק ויאחר תגלחתו עד אחרי
טהרתו מצרעתו.
הסבר למ"ו נזיר מצורע בנתק ,מגלח מוקדם מהזמן המאוחר יותר של תגלחת הנזיר .מצוות הנזירות נדחית להיפתח מחדש .זה כעין מוקדם
והוא מאוחר בענין.
ראה אתנח ,טפחא ,זקף-קטן
21

קדמא ז"ק במלה

ֶ֖הָהוא׃ָָ ָ
רָלאָת ְשׁ ַכֶּ֖בָמ ְשׁ ְכּבָ֣יָא ָשֶּׁ֑הָתּוֹע ָב ָֽ
ֵ֥
 .36ויקרא אח"מ יח,כבְ ָ:ו ֶֶ֨את-ז ָ֔ ָָכ
(וי' אח"מ יח,כב) ְו ֶֶ֨את-ז ָ֔ ָָכר – מקף כבורר בין זכר שאינו אנד' ובין אנד'.
לגבי אנד' (וי' אח"מ יח,כב) ְו ֶֶ֨את-ז ָ֔ ָָכר – קדמא זקף-קטן במלים מוקפות ,כעין מדה ל"א מל"ב מדות מוקדם שהוא מאוחר בענין.

בדרך הליכה הזכרות הוא המוקדם באדם וכן באנד' .הנקבות הוא המאוחר.
אפשר שלדעת רבי יוסי במשנה [בבלי יבמות פב,ב – פג,א] אם האנד' הוא זכר אז סקילה רק אם בא עליו דרך זכרות,
הזכרות מרומז בטעם קדמא בתפקיד המוקדם ,ופעל כעין פעולה בנקבות המאוחרת בענין.

[בבלי סנהדרין נד,ב] אזהרה לנשכב מנין? תלמוד לומר (דב' תצא כג ),לא יהיה קדש מבני ישראל ואומר (מל' א' יד) וגם קדש היה

בארץ עשו ככל התועבות הגויים אשר הוריש וגו' דברי רביי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר :אינו צריך הרי הוא אומר (וי' אח"מ יח,כב) וְ ֶֶ֨את-
רָלאָת ְשׁ ַכֶּ֖בָמ ְשׁ ְכּבָ֣יָא ָשֶּׁ֑ה קרי ביה לא תשכב (ג"א לא תשכיב).
ֵ֥
ז ָ֔ ָָכ

[התורה והמצוה (המלבי"ם)] מוכיח מכללי הלשון ב-איילת השחר רצ"ט? ש'-לשכב את' מוכיח על הפעול שנתפעל ונהנה .וגם כאן אף
שאין זה כדרך הזכר בכל זאת הנשכב נהנה.

וְ ֶֶ֨את-ז ָ֔ ָָכר – קדמא מקף זקף-קטן ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין או דבר הלמד מסופו ,בסופו נאמר מ ְשׁ ְכּבָ֣יָא ָשֶּׁ֑ה אפשר שהאשה מרמזת
לאיש שיבוא להנאתה ,מזהירה התורה שלא יהיה הרוצה להיות נשכב מרמז לאחר שיבוא עליו להנאתו ,ולא בשום דרך אחרת.
22
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הָּו ָֽהיא-ת ְר ֶאהָאֶ ת-עֶ ְרוָתוָֹ ָ
ָת ְ
מּוָֹו ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָ
וָֹבתְ֠ -א ְ
ָ֣יוָא ַ
וָֹבּת-אָ ב ָ֣
ויקרא קדושים כ,יזְ ָ :ואָ֣ישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡ת ַ
שּׂא׃ ָ
ֶ֖יָבּנ ָ֣יָעַ ָמֶּ֑םָָָָָָָעֶ ְרוַ ֹ֧תָאח ֵ֛תוָֹגּ ָלֶּ֖הָעֹונֵ֥וָֹי ָ ָֽ
וָּלעינ ְ
וּאָונ ְֶ֨כ ְר ָ֔ת ְ
דָה ְ
ָ֔
ֶחָ֣סֶ
וָֹבתְ֠ -אמּוָֹ  -מונח מונח פזר ,כעין שלוש פזר ,מאפשר ללמוד מכאן ,ע"פ בבלי מכות יג – יד
ָ֣יוָא ַ
וָֹבּת-אָ ב ָ֣
וְ אָ֣ישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡ת ַ

שתי כריתות (א) למפטם שמן המשחה (תפארת ישראל – יכין ,כריתות פ"א) כמדה ומשקל הסממנים כמו שעשה אותו משרע"ה במדבר

והסך בשמן המשחה שעשה משה ,על זר שאינו צורך כהונה גדולה ומלכות ,שלא מפרש עונשו במקומו (שמ' תשא ל,לב,לג),
אפשר כי תבנית הטעמים קדמא זקף-קטן במלה אחת בשני הפסוקים( :שמ' תשא ל,לב) וּבְמתְ ֻכּנ ְֵ֔תּוֹ (וי' קד' כ,יז) ְו ֶ֨נ ְכ ְר ָ֔תוּ  -מרמזת ללימוד
זה.

וְ נ ְֶ֨כ ְר ָ֔תוּ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת .כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .אפשר שתומך בענין הקדמת מותם לפני גיל ששים.
וְָנ ְֶ֨כ ְר ָ֔תוָּ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .רוצה לומר שמוזכר בסוף כי מעביר את הכרת הזה אל מלת
אֶ ת-אח ֶ֡תוָֹ  -פזר ,וע"פ בבלי מכות יד א  -ב לוקח הכרת מכאן למפטם וסך כי בסה"כ יש ל"ו כריתות שכל אחת כנגד קשר הקושר
הנשמה לבורא
וּאָונ ְֶ֨כ ְר ָ֔תוּ מונח זקף-קטן קדמא זקף-קטן במלה אחת ,תומכים בתיב"ע  ...ארום חסדא עבדית עם קדמאי
דָה ְ
אפשר שטעמי המלים ֶח ֶָ֣ס ָ֔
מן בגלל דיתמלי עלמא מנהון עד לא איתיהיב קיימא בעלמא (רש"י עה"ת (כ,יז) חסד עשה המקום עם ראשוני העולם שהתיר להם אחותם כדי
שיתמלא העולם מהם) ...פי' יונתן עיין רש"י ודייק מדכתיב חסד ולא שאר לשונות דחנינה .רש"י ומדרשו א"ת קין נשא אחותו חסד עשה
המקום לבנות עולמו ממנו שנ' (תהלים פט) עולם חסד יבנהָ .
וממשיך פי' יונתן עד לא איתיהיב קיימא .פי' עד שלא נתנה התורה היה כל זה מותרָ .

טט  -אפשר ש( -חסד הוא  -מונח זקף-קטן) ונכרתו קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,בא לתמוך בתיב"ע
שבזמן המוקדם של אדם הראשון ועד מתן תורה הותרו נישואי אח ואחות (כגון למאן דאמר שבני יעקב נשאו את תאומותיהם) אבל מאוחר
יותר ,ממתן תורה נאסרו נישואי אח ואחות ועונשם כרת לעיני בני עמם למען ילמדו ויראו.
ויקרא קדשים כ,יז:

ֶ֖יָבּנ ָ֣יָ
וָּלעינ ְ
וּאָונ ְֶ֨כ ְר ָ֔ת ְ
דָה ְ
ָח ֶָ֣ס ָ֔
הָּו ָֽהיא-ת ְר ֶאהָאֶ ת-עֶ ְרוָתוֹ ֶ
ָת ְ
מּוָֹו ָר ֶָ֨אהָאֶ ת-עֶ ְרו ָ֝ ָ
וָֹבתְ֠ -א ְ
ָ֣יוָא ַ
וָֹבּת-אָ ב ָ֣
ְָואָ֣ישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡ת ַ
שּׂא׃ ָ
עַ ָמֶּ֑םָעֶ ְרוַ ֹ֧תָאחָ ֵ֛תוָֹגּ ָלֶּ֖הָעֹונֵ֥וָֹי ָ ָֽ
וָֹבתְ֠ -אמּוָֹ  -מונח מונח פזר מונח מונח תלישא-גדולה
ָ֣יוָא ַ
וָֹבּת-אָ ב ָ֣
אישָׁאשֶׁ ר-י ַ ָ֣קּחָאֶ ת-אח ֶ֡ת ַ
ְָו ָָ֣
ְונ ְֶ֨כ ְר ָ֔תוָּ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .רוצה לומר שמוזכר בסוף כי מעביר את הכרת הזה אל
מלת אֶ ת-אח ֶ֡תוָֹ  -פזר ,וע"פ בבלי מכות יד א-ב לוקח הכרת מכאן למפטם וסך כי בסה"כ יש ל"ו כריתות שכל אחת כנגד קשר

הקושר הנשמה לבורא
ראה פזר תלישא
23
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אכלָ ָ:
יםָלאָת ָֽ
ֵ֥
שׁ
ֵ֥תָהקֳּ ָד ֶ֖
רוּמ ַ
רָהואָבּ ְת ַ
ֶ֖הָלאָ֣ישָׁ ָז ֶ֑ ֕
ְ
ןָכּיָת ְהיֶ
וּבת־כּ ָ֔ה ֵ֥
ויקרא אמר כב,יבַ :
אישָׁ ָזֶ֑רָ– קדמא (שלפי הגר"א היא אזלא) זקף-קטן במלים מוקפות ,מרכא טפחא מונח אתנח ,כעין מוקדם והוא
ֶ֖הָל ָָ֣
ְ
ןָכּיָת ְהיֶ
וּבת-כּ ָ֔ה ֵ֥
ֶַ֨
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

מאוחר בענין,
כמסקנת הגמרא בבלי יבמות סח ב סט א שיש ללמוד קרא זה גם אחרי מסקנות הפסוק הבא (יג) .העמדתו כאן היא כנראה כדי להמשיך
מפסוק י"א .י"א עסק בכהן שלפי דרגתו ביחס לכהונה כך גם למי הוא מאכיל תרומה.
24

קדמא ז"ק במלה

ת־ָתּבוּאָ ָ ָֽתהָּ ָ:
ְ
אכלֶ֖ וָּאֶ
ן־השָּׂ ֶ ָ֔דהָתּ ְ
ואָק ֶדשָׁתּ ְהיֶ ָ֣הָלָ ֶכ ֶ֑םָמ ֶ֨ ַ
ֶ֖
ָ֣לָה
ויקרא בהר כה,יב :כּ ַ֚יָיֹוב ָ֔

בבלי פסחים נב א ,תוספות בבלי פסחים נב א,ספרא בהר פרשה ב
תורה שלמה – ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז :מביא מוקדם שהוא מאוחר בענין באופן הבא:
ֶ֑םָ[....תּבוּאָ ָ ָֽתהּ]׃ ָ
ְ
ואָק ֶדשָׁתּ ְהיֶ ָ֣הָלָ ֶכ
ֶ֖
ָ֣לָה
כּ ַ֚יָיֹוב ָ֔

כתיב כי יובל היא קדש תהיה לכם וגו' מה היא (הארץ) קדש אף תבואתה קודש (ויש לנהוג בפירות שלה קדושה בשנת הקודש ולפיכך לא
ניתן לאכילה ולא להפסד ,פני משה)
ספרא – תורת כהנים

ן־השָּׂ ֶ ָ֔דהָיבער כל החבית ,ר' יהושע
( .ה) מיכן אמרו הכובש שלשה כבשים בחבית אחד רבי אליעזר אומר כיון שכלה מין אחד ֶ֨מ ַ
אומר אוכל והולך עד שיכלה האחרון שבה ,רבן גמליאל אומר מין שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן החבית והלכה כדבריו ,ר'
שמעון אומר כל הירק אחד לביעור,
הדיון המובא בתוספות והמבוסס גם בתורת כהנים
אפשר להבינו על-פי המידה ל"א מוקדם שהוא מאוחר בענין כמשולב בדברי הספרא דלהלן:

( .ה) מיכן אמרו הכובש שלשה כבשים בחבית אחד
ן־השָּׂ ֶ ָ֔דה יבער כל החבית,
רבי אליעזר אומר כיון שכלה מין אחד ֶ֨מ ַ
ן־השָּׂ ֶ ָ֔דה יבער המינים המאוחרים שעדיין אפשר להביאם ֶ֨מן־הַ שָּׂ ֶ ָ֔דהָכי קלטו
טט – רבי אליעזר הולך לפי המוקדם בענין ֶ֨מ ַ
טעם המין האיסור ,היינו טעם האיסור

ר' יהושע אומר אוכל והולך עד שיכלה האחרון שבה,

ן־השָּׂ ֶ ָ֔דהָולכן אין לבער שאר המינים עד שיכלה המאוחר בשדה .רבי יהושע לא
טט  -רבי יהושע הולך לפי המאוחר בענין ֶ֨מ ַ
חושש לטעם האיסור.

רבן גמליאל אומר מין שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן החבית והלכה כדבריו,

ן־השָּׂ ֶ ָ֔דה ולכן יש לבער כל מין כאשר כלה בשדה
רבן גמליאל הולך על הסדר בענין ֶ֨מ ַ

25
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ָהָלֹו׃ ָ
הי ָֽ
ֶ֖יוָו ָ ֵ֥
ֹ֧יתָכּ ֶסף־עֶ ְר ְכּךֵ֛ ָעָ ָל ְ
ֶ ָֽ
ֹוָוי ַָסףָחמישׁ
ית ְ֠ ְ
ם־ה ַמּ ְק ָ֔דּישָׁיגְ ַאֶ֖לָאֶ ת־בּ ֶ֑
ַָ
ויקרא בחקתי כז,טוְ :ו ֶ֨א
ם־ה ַמּ ְק ָ֔דּישָׁיגְ ַאֶ֖ל ,לרבות את האש' ,ואם המקדיש יגאל לרבות את היורש ,ויסף
ַ
ספרא בחוקותי פרשה ד (ב) (ויקרא בחקתי כז,טו) ְו ֶ֨א

חמישית כסף ערכך עליו והיה לו ,אם נתן את הכסף הרי היא שלו ,ואם לאו אינו שלו.
ם־ה ַמּ ְק ָ֔דּישָׁיגְ ַאֶ֖ל - ,קדמא זקף-קטן במלים מוקפות ,כעין מוקדם והוא
ַ
ע"פ ספרא בחוקותי פרשה ד (ב) על (ויקרא בחקתי כז,טו) ְו ֶ֨א
מאוחר בענין ,אפשר כי המקדיש חייב להיות הראשון לפדיון ולגאול ,טפחא מרבה גואלים מהמשפחה לפני זרים אלו גואלים האיש
המקדיש ,האשה המקדישה ,אשתו של המקדיש? כגון שמת ואין יורש בן ,או שיש לה נכסי מלוג שלה ,היורש ,ואם אין לו יורש זכר יורשת
נקבה.
26
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שּׁ ֶקלָ:ס
ֵ֥הָה ָ ָֽ
ַ
רהָי ְהיֶ
ֶ֖הָבּ ֶשׁ ֶָ֣קלָהַ ֶ֑קּ ֶדשָׁעֶ ְשׂ ֵ֥ריםָגּ ָ ֶָ֖
ְ
ךָי ְהיֶ
ויקרא בחקתי כז,כהְ :ו ֶ֨ ָכל־עֶ ְר ְכּ ָָ֔
י
ֶ֖הָבּ ֶשׁ ֶָ֣קלָהַ ֶ֑קּ ֶדשׁ  -כל ערכך שכתוב בו שקלים יהיה בשקל הקדש:
ְ
ךָי ְהיֶ
רש"י (וי' בח' כז,כה) ְו ֶ֨ ָכל־עֶ ְר ְכּ ָָ֔
כ
עֶ ְשׂ ֵ֥ריםָגּ ָ ֶ֖רהָ -עשרים מעות כך היו מתחילה ולאחר מכאן הוסיפו שתות .ואמרו רבותינו שש מעה כסף דינר ,עשרים וארבע מעות

לסלע:
[שפת"ח אות י] דקשה לרש"י דהפסוק משמע דכל ערך לא יהיה פחות משקל וזה אינו דהא מסדרין לו לפי מה שיש לו וישאיר לו כדי
חייו כדלעיל[ :שפת"ח אות כ] דסלע ארבע דינרין ודינר שש מעה נמצא כ"ד מעות לסלע:
ך – קדמא זקף-קטן במלים מוקפות ,בטוי למידה ל"א מל"ב לר'אלעזר בריה"ג מידות שהתורה והאגדה נדרשת
(וי' בח' כז,כז) ְו ֶ֨ ָכל־עֶ ְר ְכּ ָָ֔
בהן( ,לא) ממוקדם ומאוחר שהוא בענין,
(א) לפי גיל זמן הנדר ישלם את הנדר גם אם האדם שערכו ננדר עבר גבול מסוים (צ"ב) ( .ב) לפי שפת"ח בתחילה ישלם לפי מה שיש
לנודר ויש לבדוק שאם יעשיר ישלים במאוחר.
(ג) לשון רש"י "לאחר מכאן" ולא לאחר מכן  ,אפשר שמרמז שכאן יש רמז לתיסוף השקל בימי יחזקאל הנביא.
 27קדמא ז"ק במלה
 28קדמא ז"ק במלה
 29קדמא ז"ק במלה
במדבר א,ה  -טו

ָשׁיםָא ֶשֵׁ֥רָיַעַ ְמ ֶ֖דוָּא ְתּ ֶכ ֶ֑ם ָ
וֹתָהאנ ָ֔
ָ
ָשׁ ָ֣מ
[ה]ָ ְואלֶּ ה ְ
יאוּר׃ ָ
וּרָבּןְ -שׁד ָֽ
ֶ
אוּבןָאֱליצֶ֖
ָל ְר ֕
צוּרישַׁ ָ ָֽדּי׃ ָ
ֶ֖לָבּןָֽ -
וֹןָשׁלמיא ֶ
ְ
[ו]ָ ְלשׁ ְמ ֕ע
וֹןָבּן-עַ מּינ ָ ָָֽדב׃ ָ
ֶ
יהוּדהָנ ְַחשֶׁ֖
ָ֕
[ז]ָל

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

צוּער׃ ָ
ֶ֖לָבּןָֽ ָ -
שכרָנְ ַתנְ א ֶ
[ח]ָ ְליֶ֨שָּׂ ָ֔ ָ
ֶ֖בָבּן-ח ָֹֽלן׃ ָ
יא ֶ
בוּלןָאֱל ָ
֕
[ט]ָלזְ
יהוּד ָ
ֶ֖עָבּן-עַ מּ ֶ֑
ףָלאֶ ְפ ַ ֕ריםָאֱלישָׁ ָמ ֶ
ָ֣יָיוֹס ְ
ָ֔
[י]ָל ְבנ
הצוּר׃ ָ
ֶ֖לָבּןְ -פּ ָד ָָֽ
ַשּׁהָגּ ְַמליא ֶ
ָל ְמנ ֕ ֶ
ידןָבֶּ ן-גּ ְדע ָֽני׃ ָ
[יא]ָ ְל ֶ֨בנְ י ָָ֔מןָאב ָ ֶ֖
יעזֶרָבֶּ ן-עַ ָֽמּישַׁ ָ ָֽדּי׃ ָ
[יב]ָ ְל ָ ֕דןָאח ֶ ֶ֖
ֶ֖לָבּן-עָ ְכ ָ ָֽרן׃ ָ
[יג]ָ ְלאָ ֕שׁרָפַּ גְ עיא ֶ
עוּאל׃ ָ
[יד]ָ ְל ָג֕דָאֶ ְלי ָָסֶ֖ףָבֶּ ןְ -דּ ָֽ
עָבּן-עינָ ַָֽ֛ן׃ ָ
יר ֶ
[טו]ָ ְל ַנ ְֶ֨פ ָתּ ָ֔ליָאח ַ ֶ֖

בשמות הנשאים תבנית טעמי הפסוקים ,שלוש קבוצות :ז"ג ,ז"ג ,ז"ג ,קדמא זקף-קטן במלה אחת,
זקף-גדול בתפקיד שתיים שהם אחד ,קדמא זקף-קטן במלה אחת כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין .ושתי התבניות מבטאות ענין אחד
כאן נשמת אב השבט (המוקדם) מעוברת בנשמת נשיא השבט הנוכחי (המאוחר) בקשר הדוק העושה אותם לאחד.
במדבר א,ה – טו ,שלוש פעמים שלושה נשיאים בזקף-גדול ,רביעי קדמא זקף-קטן במלה אחת( ,שיש מסבירים שזה סוג של זקף-גדול)
זקף-גדול מבטא חיבור שני נקודות חיבור בין ראובן אב השבט ובין נשיא השבט ,במדבר שלח יג ,ד – טו במרגלים רובם כתובים בזקף-
קטן ,לומר מה שאין כן בחטא המרגלי ם שכבר בהליכתם היו בעצה רעה לכן נחלש העיבור בין אב השבט ובין הנשיא וכאשר גילו
מחשבתם הרעה פרחו נשמות השבטים הקדושים ונשארו יחידים.
ראה זקף-גדול
 30קדמא ז"ק במלה
במדבר ג,לא:

ְךָו ֶ֖כלָעב ָד ָֽתוֹ׃
ֶ֑םָו ֶ֨ ַה ָמּ ָָ֔ס ְ
וָּבּ ֶה ְ
ָ֣יָהקָָּ֔ ֶדשָׁא ֶשֵׁ֥רָיְ שָׁ ְר ֶ֖ת ָ
תָוּכל ַ
ְ
ןָו ַהשּׁ ְלחָ ן ְָו ַה ְמּנ ָרָ֣הָוְ ַ ָֽהמּזְ ְבּ ָ֔ח
ָ[לא]ָ וּמ ְשׁ ַמ ְר ֹ֗ ָתּםָהָ אָ ר ְ

ָ֣יָה ָ֔קּ ֶדשׁ  -פעמיים זקף-קטן בין שני קיסריםְ ,ו ֶ֨ ַה ָמּ ָָ֔סְך – קדמא זקף-קטן במלה
תָוּכל ַ
ְ
זְבּ ָ֔ח
ָ֣הָו ַ ָֽהמּ ְ
ןָו ַהשּׁ ְל ָחן ְָו ַה ְמּנ ָר ְ
(במדבר ג,לא) ָהאָ ר ְ
מּ ָָ֔סְך היא הפרכת .אפשר שתבנית הטעמים מלמדת שהיא הראשונה שמורידים אותה
אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .פי' רש"יָ ְו ֶ֨ ַה ָָ
ומכסים בה את ארון העדות ,כהכנה לנסיעה ,והיא האחרונה שמחזירים למקומה בסיום הקמת המשכן.
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תּ ַחשָׁאשֶׁ ר-עָ ָלֶ֖יוָמ ְל ָמ ְֶ֑עלָ ה ָ
הָה ַ ֵ֥
ַ
לָמוֹעדָמ ְכ ֕סהוָּוּמ ְכ ֵָ֛
ס
ָ֔
תָהמּ ְשׁכָּ ן ְָואֶ תָ֣ -א ֶה
במדבר ד,כהְ :ו ֶ֨ ָנ ְשׂ ָ֝אוָּאֶ ת-יְ ריע ַ
חָא ֶהלָמוֹעָֽד׃ ָ
ֶ֖ת ֵ֥
ְךָפּ ַ
ָוְ ֶֶ֨אתָ -מ ַָ֔ס ֶ
וְ ֶֶ֨אתָ -מ ַָ֔סְךָ -קדמא זקף-קטן בתיבה אחת  ,כעין מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין
חָא ֶהלָמוֹעָֽד היה המאוחר (האחרון) מהכיסויים והמסכים שהורד לפני שהחלו בפרוק עמודי המשכן.
ֶ֖ת ֵ֥
ְךָפּ ַ
כאשר פרקו את המשכןָ ָמ ַָ֔ס ֶ

והיה המוקדם (הראשון) מהכיסויים והמסכים שנתלה על עמודי הפתח אחרי הקמת כל עמודי המשכן .ותמיכה לכך נמצאת בפי' רש"י:

שמות תרומה כו,ט וכפלת את היריעה הששית  -העודפת באילו העליונות יותר מן התחתונות .אל מול פני האהל  -חצי רחבה היה
תלוי וכפול על המסך שבמזרח כנגד הפתח ,דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה.
ומשמע מזה שרק אחרי תליית המסך אפשר להניח הכיסויים וכן להיפך רק אחרי הסרת היריעות אפשר להסיר המסך במזרח.
32
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תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
ד ְ
ָאת-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
ֶ֑דָו ֶ֨ה ְקהַ ְל ָ֔ ָתּ ֶ ָֽ
ֶ֖יָא ֶהלָמוֹע ְָ
במדבר בהעלתך ח,טְ :וה ְק ַר ְב ָתָּאֶ תַ -ה ְלו ָ֔יּםָל ְפנ ָ֣
תּ – קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין
תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל .לפי שהיו הלוים כפרה לישראלְ .ו ֶ֨ה ְק ַה ְל ָָָ֔
ד ְ
ָאת-כָּ ל-ע ַ ֶ֖
(במ' בהע' ח,ט)ָ ְו ֶ֨ה ְק ַה ְל ָ֔ ָתּ ֶ ָֽ

מידה מוקדם והוא מאוחר בענין.
בהסבר ל(-במ' בהע' ח,טז)לפי מדרש תנחומא קרח סי' יב לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו ,ולפי דברים רבה כבר בלידתו קיבל כהונה
ולויה .אבל ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בהצלתם ממכת בכורות .לפיכך ,קדשו בכורי ישראל לה' והיו מיועדים
לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל ,היינו לכל משפחה היה מי שיכפר עליה .אלא שהבכורים מישראל השתתפו במעשה העגל וזכות
זאת אבדה מהם .ואילו שבט לוי נענה לקריאת משה מי לה' אלי וזכה להיות המכפר ,עתה בשלב המאוחר כל עדת בני ישראל מעבירה את
עבודת ה' ללויים ,שנמנו בפר' נשא כנגד בכורי ישראל.
 33קדמא ז"ק במלה
 34קדמא ז"ק במלה
יָה ָא ֶֶ֑רץ ָ
תּםָמ ְפּ ָ֣ר ָ
םָוּל ַק ְח ֶ ֶ֖
ְ
ןָו ֶ֨ה ְת ַחזּ ְַק ָ֔ ֶתּ
ֶ֨הָהואָאםָ -ר ָזֹ֗הָהיָֽשָׁ -בֵּ֥הָּעץָאםַָ֔ -אי ְ
ץָה ְשּׁמ ָנ ָ֝
ָ֣הָהאָ ֶר ַ
וּמ ְ֠ ָ
במדבר שלח יג,כָ :
כּוּריָענ ָָֽבים׃ ָ
ֵ֥
ָוְ ֶ֨ ַהיּ ָָ֔מיםָיְ מֶ֖יָבּ

ארץ -ישראל מוחזקת היא לבני ישראל מיציאת מצרים ,ועמדו לתקן חטא אדם הראשון ,תבניות הטעמים קדמא זקף-קטן במלה
אחת בפסוק
וּל ַק ְח ֶ ֶ֖תּםָמ ְפּ ָ֣ריָהָ ָא ֶֶ֑רץ  .אבל אם הפירות של גויים ,וגזל הגוי אסור ,כיצד צוה משה אין בעיה בצווי
אם הפירות הפקר – אין בעיה בצווי ְ
מוֹרה ְָואֶ ְשׁכּוֹל וגו' .הדבר מוסבר ב[-ספר הפרשיות ,הרב כיטוב] סעיף
יָה ָא ֶֶ֑רץ וכן עשו( .יג,כג)ָוַיּ ְכ ְר ֶ֨תוָּמ ָשּׁםָזְ ָ
תּםָמ ְפּ ָ֣ר ָ
וּל ַק ְח ֶ ֶ֖
ְ
םָוּל ַק ְח ֶ ֶ֖תּםָמ ְפּ ָ֣ריָהָ ָא ֶֶ֑רץ – צריכים היו חיזוק ,לפי שהימים ימי ביכורי ענבים והשומרים מצויים
ְ
וראיתם את הארץְ ... ,ו ֶ֨ה ְת ַחזּ ְַק ָ֔ ֶתּ
יָה ָא ֶֶ֑רץ –  ...ומשה כשצוה  ,סבר
תּםָמ ְפּ ָ֣ר ָ
םָוּל ַק ְח ֶ ֶ֖
ְ
בכרמים .שלא יפחדו בלקחם מפרי הארץ פן יכירו בהם שהם מרגליםְ .ו ֶ֨ה ְת ַחזּ ְַק ָ֔ ֶתּ
יָה ָא ֶֶ֑רץ בהיתר .וכך פירש
תּםָמ ְפּ ָ֣ר ָ
וּל ַק ְח ֶ ֶ֖
שכבר נוחלים ומוחזקים בה ובפירותיה בכיבושם ,לכך אמר ְו ֶ֨ה ְת ַחזּ ְַק ָ֔ ֶתּם – לשון חזקה ְ -
[רשב"ם בבלי בבא בתרא קיט,א] אשמועינן דארץ-ישראל מוחזקת היא להן מיציאת מצרים ואף על פי שעדיין לא נכנסו בה.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

תבנית הטעמים של מלת ְו ֶ֨ה ְת ַחזּ ְַק ָ֔ ֶתּםָ– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מידה ל"א מל"ב מידות של רבי אלעזר בן ר' יוסי הגלילי
ממוקדם ומאוחר שהוא בענין ,ובניסוח אחר מוקדם שהוא מאוחר בעניין ,וכן מוקדם ומאוחר שהוא בענין .כיוון שבני ישראל עומדים
לכבוש הארץ הרי היא כבר ככבושה ובחזקתם מעכשו ולכן נוטלים משלהם בהיתר.
וְ ֶ֨ ַהיּ ָָ֔מיםָ– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בעניןְ ,ו ֶ֨ ַהיּ ָָ֔מיםָהמוקדמים הנודעים של ששת ימי בראשית [זוהר כרך ג
(במדבר) פרשת שלח לך [המתחיל בדף קנו עמוד ב]] (הגר"א ,פרי צ דיק ,הסולם) ,שנעלמו מהבריאה בגלל חטא אדם הראשון בעץ
הדעת שלפי הזוהר היה גפן ענבים ,עמדו להיות מתוקנים (זהו המאוחר בענין) ע"י עבודת הנשיאים בתורם את ארץ-ישראל (מפי סופרים
וספרים) היא הג"ן עדן הנעלם (פני מלך) ,אלא שגרם אותו החטא לבלבל עשרה מהנשיאים והם נעשו מרגלים – מרכלים והוציאו דבת
הארץ רעה (ע"פ הבנה ב(-דברי דוד נספח ב))
 35קדמא ז"ק במלה
במדבר קרח יח,טז:

הָהוּא׃ ָ
ר ָֽ
לָה ֶ֑קּ ֶדשָׁעֶ ְשׂ ֵ֥ריםָגּ ָ ֶ֖
יםָבּ ֶשׁ ֶָ֣ק ַ
ְ
ל
תָשׁ ָק ֶ֖
ְ
ָכּ ֵֶ֛סףָחמֵ֥שֶׁ
הָבּ ֶ֨ ֶע ְר ְכּ ָ֔ך ֶ
וּפדוּיָוָמ ֶבּןָ֣ -ח ֶדשָׁתּ ְפ ֶ ָ֔דּ ְ
ְ

מופע של הפרט במידה כלל ופרט וכלל כאשר המבנה בפועל הוא כלל כלל פרט  -ופדויו מבן-חדש  -כלל ,תפדה  -כלל בתרא,
בערכך וגו'  -פרט
פדויו  -משמע שיש פדויים אחדים,
בערכך  -לפי הערכה ידועה? או לפי כהן?
כסף  -תביר  -ממעט מ"בשקל הקדש" באופן השייך ל"חמישה שקלים" אפשר שלאו דווקא בשקל הקדש ממש אלא בשוה ערכו
לחמישה שקלים ולכן הדיון מהם שווי הערך ,בכלל פרט כלל  -מיטלטל וגופו ממון יצאו (התמעטו) קרקעות ,עבדים ושטרות,
או ברבוי מיעוט רבוי  -יצאו (התמעטו) שטרות
אפשר שכאן המרכיב הפנימי
"כסף חמישה שקלים בשקל הקדש" שתבנית טעמיו (מיעוט רבוי מיעוט)
גורם ע"י "בערכך" (קדמא ז"ק בתיבה אחת או עם מקפים  -מידה ל"א מוקדם שהוא מאוחר בענין) למציאת המסגרת הכללית
שָָָָׁבּ ֶ֨ ֶע ְר ְכּ ָ֔ךָָָָָתּ ְפ ֶ ָ֔דּהָ
ְ
וּפדוּיָוָמ ֶבּןָ֣ -ח ֶד
כאילו נכתב ְ
 36קדמא ז"ק במלה
במדבר קרח יח,כט

וָֹאת-מ ְק ְדּשֶׁ֖ וָֹמ ֶ ָֽמּנּוּ׃ ָ
כּלֶ -ח ְל ָ֔בּ ֶ ָָֽ
ָ֣תָה'ָמ ֶ֨ ָ
רוּמ ֶ֑
םָתּ ֕רימוָּאֶ֖תָכָּ לְ -תּ ַ
יכ ָ
ָמ ְתּנָ֣ת ָ֔ ֶ
מכּל ַ

ָ֣תָה'ָ -בתרומה גדולה הכתוב מדבר (ראה ספ"ב קכא); שאם הקדים לוי את
רוּמ ֶ֑
םָתּ ֕רימוָּאֶ֖תָכָּ לְ -תּ ַ
יכ ָ
ָמ ְתּנָ֣ת ָ֔ ֶ
רש"י (כט) מכּל ַ
הכהן בכרי וקבל מעשרותיו קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הכרי ,צריך להפריש הלוי מן המעשר תחלה אחד מחמשים לתרומה
גדולה ,ויחזור ויפריש תרומת מעשר.
מ ֶ֨ ָכּלֶ -ח ְל ָ֔בּוֹ  -קדמא זקף-קטן במלים מוקפות ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,כפי' רש"י לחלק הקודם בפסוק :שאם הקדים לוי את
הכהן בכרי וקבל מעשרותיו (היינו המאוחר בסדר ההפרשות ניטל) קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הכרי ,צריך להפריש הלוי מן
המעשר תחלה (היינו כדי לתקן את עשרותיו יקדים ויפריש) אחד מחמשים לתרומה גדולה ,ויחזור ויפריש תרומת מעשר.
37
38
39
40
41

קדמא ז"ק במלה
קדמא ז"ק במלה
קדמא ז"ק במלה
קדמא ז"ק במלה
קדמא ז"ק במלה

(א,א)  5מ 6-בעלי שם המסתים בא-ל מוטעמים ב-קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .כשם שהטיל י-ה
בשמות כל בתי האב להעיד כי כולם נשמרו ע"י השם במצרים ,כך המאוחר במלה א-ל מלמד על המוקדם שהא-ל שמר מהתחלה,
ָהנְּ ָ֣מוּא ָ֔לי
מוּאלָמ ְשׁפַּ ַחת ַ
ֹ֗
ָ֘למ ְשׁ ְפּח ָתם ָ֒לנְ
במדבר פינחס כו[ :יב]ָָ ְבּנ ָ֣יָשׁ ְמעוֹן ְ
תָהאַ ְרא ָֽלי
ֶ֖ח ָ
גד [יז] ְל ֶַ֨א ְרא ָ֔ליָמ ְשׁ ַפּ ַ
תָהיּ ְַח ְלא ָֽלי
ֶ֖ח ַ
ֶ֨ח ְל ָ֔אלָמ ְשׁ ַפּ ַ
זבולון [כו] ְל ַי ְ
תָהאַ ְשׂ ָֽראלֶ֑י
ֶ֖ח ָ
יאלָמ ְשׁ ַפּ ַ
מנשה [לא] ְו ֶַ֨א ְשׂר ָ֔
לי׃
תָהמַּ ְלכּיא ָֽ
ֶ֖ח ַ
יאלָמ ְשׁ ַפּ ַ
אשר [מד] ְל ֶ֨ ַמ ְלכּ ָ֔
לי
תָהיּ ְַח ְצא ֶָ֑
ֶ֖ח ַ
םָל ֶ֨ ַי ְח ְצ ָ֔אלָמ ְשׁ ַפּ ַ
ָלמ ְשׁ ְפּח ָ֔ ָת ְ
[מח]ָָ ְבּניָנ ְַפ ָתּלי ְ
 42קדמא ז"ק במלה
 43קדמא ז"ק במלה
 44קדמא ז"ק במלה
 45קדמא ז"ק במלה
 46קדמא ז"ק במלה
 .1במדבר פינחס כח,יט כ :פסח
כּוּרים ָ
וּבי֣ וֹם ַה ִבּ ִ ִ֗
 .2במדבר פינחס כז,כח :שבועות [כו] ְ
 .3במדבר פינחס כט,א  -ו :ראש השנה
 .4במדבר פינחס כט,ט :יום הכיפורים
ָ֣הָב ָשּׁ ֶֶ֑מןָ ָ
לוּל ַ
תָבּ ָ
ְ
םָסלֶ
וּמנְ ָח ָ֔ ָת ֶ֖
 .5במדבר פינחס כט ,יד :ראשון של סוכות ֶ֨
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה
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ילם׃
ֶ֖יָהא ָֽ
לָהאֶ ָ֔ ָחדָל ְשׁנ ָ
יםָשׁניָעֶ ְשׂרניםָלָ ַאָ֣י ָ
ְ
ֹלשׁהָעָ שָׂ רָפָּ ָ֔ר
ָ֣רָהאֶ ֹ֗ ָחדָל ְשׁ ָ
ָ
ֹלשׁהָעֶ ְשׂרנָ֝יםָלַ ָפּ
ְשׁ ֶ֨ ָ

סידרת קדמא זקף-קטן בתיבה "ומנחתם" כעין מידת מוקדם שהוא מאוחר בענין ,בפרשת פינחס ,בתיאור קרבנות המועדות ,פסח ,יום
הבכורים ,ראש השנה ,יום הכפורים ,יום ראשון של סוכות.
וּמנְ ָח ָ֔ ָתם  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,מופיעה בקרא הבא ומונה לכל סוג
בכל יו"ט מופיע פירוט סוג קרבנות המוספים ומספרם ותבת ֶ֨
קרבן נפח המנחה לקרבן אחד .או שנאמר כי בא ללמד שהקרבן קדם והמנחה אחרה כמו שנדרש במנחות מקרא אחר.
אבל ע"פ בבלי מנחות מד,ב מלמד שהנסכים והמנחות יכולים להיות מוקרבים שלא עם הקרבן אלא אף בלילה וביום אחר כל זמן שלא
קדשו בכלי שרת ,לכן מהקרא ומנחתם יש ללמוד דבר אחר ,למשל שאפשר להביא ביחד הנסכים והמנחות של קרבנות הציבור השונים
(המוספים השונים) ולא כל אחד לעצמו.
בענין הקרא האחר עצמו לפי רש"י הקרא במדבר פינחס כט מוספי חול המועד סוכות ומנחתם ונסכיהם ולפי תוספות הקרא ויקרא אמר
כג קרבן מוסף שבועות.

מוספי ראש השנה בתבנית כמו מוספי ימים טובים אחרים .עבור שני קרבנות אחרים בראש השנה נאמר במדבר פינחס כט ו
יח ַחָא ֶשֶּׁ֖הָלַָ ָֽה'׃ָס ָ
ָ֣יחָנ ָ֔
ֶ֑םָלר ַ
ֶ֖םָכּמ ְשׁפָּ ָט ְ
יה ְ
הָּונ ְסכּ ֶ
תָה ָתּמידָוּמנְ ָח ָ֔ ָת ְ
הָּוע ַל ַ
לתָהַ ָ֝ח ֶדשָׁוּמנְ ָח ֹ֗ ָת ְ
ָָ [ו]ָָמ ְלּ ַבד ָ֩ע ֶ֨ ַ

התבנית הינה קרבן ראש חודש ומנחתו ,ועולת התמיד ומנחתה .לענ"ד אפשר שמנחות ונסכי המוספים יכולים לבוא כקבוצה ביחד אבל
מנחות ונסכי קרבן ראש חודש ועולת התמיד של ראש השנה יבואו בנפרד ממנחות ונסכי המוספים.
הקרא בתבנית כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ואין כאן כלל בתראה שיסגור וירבה דבר אחר כי ראש השנה הוא היום טוב היחיד
החל בראש חודש.
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ָקהָ ָ
ָאת-גּ ְָד ְל ָ֔ך ְָואֶ ת-י ְָדךֶ֖ ָהַ חז ָ ֶ֑
וֹתָאת-עַ ְב ְדּ ָ֔ך ֶֶ֨
ֶ ָֽ
ָל ַה ְר ָ֣א
וֹת ְ
ָ֣יָה'ָאַ ָתּהָהַ חלּ ָ
דברים ואתחנן ג,כד ָ:אדנָ ֹ֗
ֶ֖יךָוכגְ בוּר ֶ ָֽתך׃ ָ
ֵ֥הָכ ַמע ֶשׂ ְ
םָוּב ָָ֔א ֶרץָאשֶׁ ר-יַע ֶשׂ ְ
ָ
ָבּשָּׁ ַמָ֣י
א ֶשׁרָמי-אל ַ
רש"י ֶֶ֨את-גּ ְָד ְל ָ֔ךָ -זו מדת טובך ,וכן הוא אומר (במ' שלח יד,יז; ראה ספ"ב קלד) ְועַ ֕ ָתּה יגְ ַדּל-נָ ֶ֖א ָ֣כּחַָ אדנָ ֶ֑י .
ך – קדמא זקף -קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,כעין בקשה כמו שבעבר נענית לתחנוני והעברת את גזרת
ֶֶ֨את-גּ ְָד ְל ָָ֔
השמדת ישראל וגילית חסד לפרוע מהם בארבעים שנה כך עתה דחה ההיפרעות ממני משה .וכך פירש אור החיים (ג,כג) וָאֶ ְתחַ נַּ ֶַ֖֛ן ...
ֵ֥תָה ֶ֖הואָהוא זמן שנשבע ה' על דור המדבר שלא יראו את הארץ שאמר בפרשה שלמעלה וכללו למשה
אכן פרוש אומרו ָבּע ַ

ה'ָבּגְ לַ ְל ֶכֶ֖םָ בעת ההיא התחנן לה' לבטל גזרתו ולהתיר השבועה וגו'
בכלל שבועת הגזרה כמו שאמר (א,לז) גַּם-בָּי ה ְתאַ נַּ ֶָ֣֣ף ָָ֔
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הָלךֶ֖ ָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים ָ
שׂ ְ
תָתּע ֶ ֵ֥
כּ ַ
ֹ֧גָהסּ ֵ֛
דברים ראה טז,יגַ :ח ַ
ָמגּ ְָרנְ ךֶ֖ ָוּמיּ ְק ֶ ָֽבך׃ ָ
ָ ְבּ ֶָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ָֽ

בבלי סוכה ט,ב (ראה ירושלמי סוכה פ"א,ה"א)

משנה .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 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 מסכת סוכה ט,ב גמרא.למה לי למתני כאילו עשאה בתוך הבית  -מההוא קרא דנפקא לן תוך הבית נפקא לן תחת האילן ,ולמה
לי למיתלי האי בהאיך?
ָמגּ ְָרנְ ךֶָָ֖וּמיּ ְק ֶ ָֽבך - :ממה שאתה מאסף מגרנך עשה
הא קא מצטרף סכך פסול  -מחובר סכך פסול הוא ,דכתיב (דב' ראה טז,יג) ְבּ ֶָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ָֽ
סוכתך ,בפסולת גורן  -כגון קשין ,ובפסולת יקב  -כגון אשכולות ריקניות וזמורות ,אלמא ,תלוש בעינן ,ומהני צל האילן לצל הסכך
להשלים צלתה של סוכה.
בשחבטן  -השפיל ענפיו למטה ,מעורבין עם סכך כשר ,ואין נראין בעין ,וסכך כשר רבה עליו ומבטלה ,דמדאורייתא כל מילי בטל
ברובא ,כדתנן במתניתין (לקמן בבלי סוכה יא,א) :אם היה סיכוך מרובה מהן  -כשרה.

בךָ :
ָמגּ ְָרנְ ךֶ֖ ָוּמיּ ְק ֶ ָֽ
ֶ֑יםָבּ ֶָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ָֽ
ְ
הָלךֶ֖ ָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמ
שׂ ְ
תָתּע ֶ ֵ֥
כּ ַ
ֹ֧גָהסּ ֵ֛
דברים ראה טז,יגַ :ח ַ
ָמגּ ְָרנְ ךֶ֖ ָוּמיּ ְק ֶ ָֽבך
פּ ָ֔ך ָֽ
(דב' ראה טז,יג) ְבּ ֶָ֨א ְס ְָ

[בבלי סוכה ט,א משנה סוכה פ"א,מ"א] סוכה ישנה ,בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין .ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשאה קודם
לחג שלשים יום .אבל אם עשאה לשם חג ,אפילו מתחילת השנה  -כשרה.

חלוקות שונות ל[-משנה סוכה פ"א,מ"א] [*] סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין
לה שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואיזו היא סוכה ישנה כל שעשאה

קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשרה:
(דב' ראה טז,יג) ְבּ ֶָ֨א ְס ְפּ ָ֔ךָ– קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .כנאמר ב[-בבלי סוכה ט,א משנה סוכה פ"א,מ"א] כל
שעשאה קודם לחג שלשים יום ... .אם עשאה לשם חג( ,ו)אפילו מתחילת השנה (עשאה לשם חג)  -כשרה.
ועוד ע"פ [משנה סוכה פ"א,מ"ד,מ"ה] במוקדם סיכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך ואח"כ תיקן ,הסכך הוכשר.
(דב' ראה טז,יג) ָֽמגּ ְָרנְ ךֶָ֖ – טפחא ,ללא מרכא ,כעין רבוי עם שנוי ,הכתוב מלמד על פסולת הגורן ופסולת היקב
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

נלמד מהמשנות הבאות ומפ' [רש"י בבלי סוכה ט,ב]  :אם רוב הסכך כשר ,ומיעוט המחובר לארץ מעורב בו ולא ניכר ,המיעוט בטל בו.
ואם יקצצו אחרי שסיכך ,השנוי יכשירו .
[משנה סוכה פ"א,מ"ד] [*] הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן

כשרה זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין
בו:
[משנה סוכה פ"א,מ"ה] [*] חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן כשרות וכולן כשרות לדפנות:
וּמיּ ְק ֶ ָֽבך – סלוק ,מגביל הסיכוך שיהיה כך :זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו .והגדל מן הארץ
ומקבל טומאה (פירות משנפלו עליהם מים) אין מסככין בו.
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דברים כי-תבוא כו,ד:

טּנֶאָמיּ ֶָדֶ֑ך ָ
ֵ֛ןָה ֶ ֶ֖
חָהכּה ַ
ַ
וְ לָ ַ ֹ֧ק
ֱֹלהיך׃ ָ
ֶ֖חָה'ָא ֶ ָֽ
יחוָֹל ְפנ֕יָמזְ ַבּ ֵ֥
ָוְ ֶ֨הנּ ָ֔
יחוֹ  -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין
וְ ֶ֨הנּ ָ֔

ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם  ...הפריש ביכוריו ואבדו קודם שיגיע להר הבית והפריש אחרים תחתיהם  ,מביא השניים ואינו
קורא  ...המביא ביכורים מאחר חג הסוכות ועד חנוכה ,אע"פ שהפרישם קודם החג מביא ואינו קורא ... .ואין קריאה אלא בשעת
ָָ֣בכָ לַ -ה ֹ֗טּוֹבָ -מכאן אמרו (ראה בבלי פסחים לו,ב) :אין
שמחה מחג שבועות עד סוף החג (סוכות) ורש"י פירש כך ב(-כו,יא) ְושָׂ ַמ ְח ָתּ ְ
קורין בכורים אלא בזמן שמחה :מעצרת ועד החג ,שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו; אבל מן החג ואילך מביא ואינו קורא.
50

קדמא ז"ק במלה

דברים נצבים כט,כחַ :הנּ ְֶ֨ס ָתּ ָ֔רתָלַ יהוָ ֶ֖הָאֱֹלהֶ֑ינוּ ָ
הָה ָֽזּאת׃ָס ָ
תּוֹר ַ
יָה ָ ֵ֥
ר ַ
עוֹלםָלַ ע ֕שׂוֹתָאֶ ת-כָּ ל-דּ ְב ֶ֖
נוָּוּל ָבנינוָּעַ דָ ָ֔ -
ְ
תָל
ָוְ הַ נּגְ ֵֹ֞ל ָ
הַ נּ ְֶ֨סתָּ ָ֔רתָ– קדמא זקף-קטן בתיבה אחת ,מידה מוקדם שהוא מאוחר בענין

מוסף רש"י ( ...סנהדרין מג ב)? :ה' יספור בכתוב עמים זה יולד שם סלה .לעתיד כשיכתוב הקב"ה העכו"ם לדראון ,ימנה את ישראל
הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם ויאמר זה יולד מאותם של ציון ויברור אותם לו ,וזה שאמר ישעיה (סו כא) וגם
מהם אקח לכהנים ללוים ,מן הגוים .מן הגוים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם יהיה בהם כהנים ולוים שאינם ניכרים,
ולפני גלוים הם ,אמר ה' והיכן אמר הנסתרת לה' א-להינו (תה' פז ו ,ישעיה סו א)
טט דברים נצבים כט כח ַהנּ ְֶ֨ס ָתּ ָ֔רתָ -קדמא זקף-קטן במלה אחת ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ,כאן בסיס מוקדם לנבואת ישעיה
המאוחרת על אותם מישראל הנבלעים תחילה בין הגוים לעתיד לבוא (המאוחר בענין) הקב"ה יבררם מבין הגוים וישיבם לישראל
ולתפקידיהם.
ראה זקף-קטן זקף-גדול ,זקף-גדול
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ָמת ָ
אמרָעַ ְב ְדּךָאישׁי ָ֔
ישָׁ עָל ֹ֗
ָ֣יָבנָֽיַ ְ֠ -הנְּ ביאיםָצָ ע ֶָ֨קהָאֶ ל-אֱל ָ֝
מלכים ב ד,א :הפטרת וירא ְוא ָשָּׁ֣הָאַ ַחָ֣תָמנְּ שׁ ְ
הָבּאָלָ ַָ֝ק ַחתָאֶ תְ -שׁנ ֹ֧יָיְ לָ ַדֵ֛יָלֶ֖ וָֹלַ ע ָב ָֽדים׃ ָ
שׁ ָֹ֗
'ָו ֶ֨ ַהנּ ָ֔ ֶ
ָראָאֶ תֶ֑ -ה ְ
ָהיָ ֵ֥הָי ֶ֖
ָוְ אַ ָתָּ֣הָי ַ ָָ֔ד ְע ָתָּכָּ֣יָעַ ְב ְדּ ָ֔ך ָ

וְ ֶ֨ ַהנּ ָ֔ ֶשׁה – מדובר באשת עובדיה שלוה כסף מהמלך אחאב לכלכלת הנביאים המוסתרים וזה אירע קודם למסופר כאן.רד"ק והנושה בא
לקחת  -בדרש (תנח' משפטים,ט) :מי היה זה? יהורם בן אחאב; עובדיה קיים "כספו לא נתן בנשך" (תה' טו,ה) ,ויהורם הלוה ברבית;

וגו'
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ָ֣בָכּכָ ל-אשֶׁ ר-צוָּ ָ֣הָמָ ְרדֳּ ַכ ָ֣יָאֶ ל-
ָ֣הָועֶ ְשׂרים֘ ָבּוָֹ֒וַיּכָּ ת ְ ָָֽ
לוֹשׁ ְ
ישׁיָהוּאָ֣ -ח ֶדשָׁסי ָוֹ֗ןָבּ ְשׁ ָ
שָׁה ְשּׁל ָ֝
ַ
יאָבּ ֶ֨ח ֶד
ַ
ְךָבּעתַ ְ֠ -הה
ָ ָֽ
וַיּקָּ ְר ָ֣אוָּס ְפ ָֽריַ -ה ֶמָּ֣לֶ
הָוּמדינָהָ
ְ
ָ֔הָמדינָ
ָמדי ָנ ְ
עָועֶ ְשׂריםָוּמאָ ה ְ
וּשָׁשׁ ַָ֣ב ְ
ֶ
דּוָּועַ דֹ֗ -כּ
יָה ְמּדינָ֝וֹתָא ֶשָׁ֣ר׀ָמ ָ֣ה ְ
יםָו ֶאָ֣לָהָ א ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ָֽניםְ -ו ַהפַּ חוֹת ְָ֩ושָׂ ֶ֨ר ַ
הוּד ְ
ֶ֡
הַ יְּ
ֶ֖םָוכ ְלשׁוֹנָ ָֽם׃ָָָ ָ
הוּדיםָכּ ְכ ָת ָב ְָ
ָ֔
ֶ֑וָֹו ֶֶ֨אלַ -היְּ
הָּו ַעֵ֥םָו ָָעֶ֖םָכּ ְלשׁנ ְ
כּ ְכ ָת ָָ֔ב ְ
הוּדים – קדמא זקף-קטן בתיבות מוקפות  ,כעין מוקדם והוא מאוחר בענין .כי כל זה היה לשמח את ישראל ובכל זאת במגילה הם
ָ֔
וְ ֶֶ֨אלַ -היְּ

מוזכרים אחרונים.
 10הסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנית הטעמים שבבסיסה אזלא-גרש או גרשיים – יצא מענינו לסוגיו
א .תבניות טעמים הנשענות על אזלא ,היינו אזלא-גרש וגרשיים ( 1633מופעים  1448פסוקים)
כמשרה אפשרות ליצא מענינו לידון בדבר אחר או יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על אחרים
גרשיים מהפך פשטא  -מוצע הנוסח :יצא להקל ולא להחמיר בענינו
אזלא-גרש מהפך פשטא בתורה 131 :פסוקים  131מופעים ,בר'  ; 33 33שמ'  ; 27 27וי'  ; 18 18במ'  ; 24 24דב' 29 29
גרשיים מהפך פשטא בתורה 115 :פסוקים  116מופעים ,בר'  ; 34 34שמ'  ; 18 17וי'  ; 20 20במ'  ; 19 19דב' 25 25
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 10.1אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע [ ]...מהפך פשטא ,כעין יצא להקל בענינו ולא להחמיר
דוגמת מפתח
ויקרא תזריע יג,יט:
הן׃ָָָ
תָונ ְר ָאֶ֖הָאֶ לַ -הכּ ָֽ
תָל ָבנָ ָ֣הָא ַד ְמ ָדּ ֶֶ֑מ ְ
וָֹב ֶה ֶֶ֖ר ְ
ָ֔הָא ַ
ָ֣תָל ָב ָנ ֵ֥
ָשׂא ְ
וֹםָה ְשּׁחין ְ
ַ
[יט]ָָו ָה ָיֵ֞הָבּ ְמק
ְ

ין – גרשיים מהפך פשטא ,בברייתא של י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן של רבי ישמעאל מובא נגע שחין
וֹםָה ְשּׁח ָ
ַ
[יט]ָָו ָה ָיֵ֞הָבּ ְמק
ְ
כהדגמה של דבר שיצא מהכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר .השחין והכויה הם בכלל נגעי עור הבשר ויצאו מן הכלל
ללמד שבהם אין סימן טומאה מחיה והסגר רק של שבוע.
נראה 2שדרשת ראב"י לטמא בנגע שחין ודרשת חכמים לטהר מנגע שחין במצב שאת שקדם לשחין ,מרומזת בתבנית הטעמים של הקרא
וֹםָה ְשּׁחיןָ ְשׂאָ֣ת – גרשיים מהפך פשטא ,גרשיים כעין יצא מענינו (של נגע עור) לידון בענין אחר כענינו (בהרת ואח"כ
ַ
וְ הָ ָיֵ֞הָבּ ְמק
תחתיה שחין) ומהפך פשטא יצא להקל ולא להחמיר ,לחכמים הקלו בו וטיהרו.
ראה מידות שהתורה נדרשת בהם
ראה אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע [ ]...מהפך פשטא ,כעין יצא מענינו לידון בדבר אחר יצא להקל ולא להחמיר
1

גמ"פ

ֹלשׁיםָשָׁ נָ ֶ֑הָָָָָָָָ ַויּ ָָֽמת׃ָס ָ
ָ֔הָוּשׁ ֶ֖
ְ
יָתּ ַשׁעָמאוֹתָשָׁ ָנ
ָֽהיֵ֞וָּכָּ ל-יְ מיָאָ ָדםָאשֶׁ רַ ָ֔ -ח ְ
בראשית ה,ה :וַיּ ְ
וַיּ ְָֽהיֵ֞וָּכָּ ל-יְ מיָאָ ָדםָ– גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר
ָוַיּ ְָֽהיֵ֞וָּ  -גרשיים ,יצא צריך להיות ללמד על עצמו ,אף שהמשך תבנית הטעמים היא כעין יצא להקל ולא להחמיר( .ר' א' שיכמנטר)
שנברא כבן עשרים שנה ולכן כתוב בו אשֶׁ רַ ָ֔ -חי ולא כמו כל האחרים שלא כתוב בם אשר-חי ,כי במותו היה כבן  950שנה!!!

בראשית רבה (וילנא) פרשה יד

ז עפר ,ר"י בר סימון אומר עופר ,עולם על מליאתו נברא אר"א בר שמעון אף חוה על מליאתה נבראת ,אמר רבי יוחנן אדם וחוה כבני
עשרים שנה נבראו,
רבינו בחיי בראשית פרק ג

ועל דרך המדרש :הן האדם היה ,אדם הראשון כבן עשרים שנה ,וזהו :הן האדם היה .מכאן שאין ב"ד של מעלה מענישין עד עשרים
שנה .ועל זה נגזר על דור המדבר ,מבן עשרים שנה ומעלה .וזהו שדרשו רז"ל( :אבות ה ,כא) בן עשרים לרדוף שרודפים אותו מן
השמים להענישו על חטאו.
וַיּ ְָֽהיֵ֞וָּכָּ ל-יְ מיָאָ ָדםָ– גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר מכאן שאין ב"ד של מעלה מענישין עד עשרים שנה.
2

גמ"פ

שׂיָעגָֽ וֹת׃ ָ
חָסלֶ תָלֶ֖ וּשׁיָוַע ֵ֥
ָק ַמ ָ֔
שָׁסאים ֶ ָ֣
יָשֹׁל ְ
רָמה ֵ֞ר ְ
אמ ַ
ֵ֛םָה ֶ֖אהֱלָ הָאֶ ל-שָׂ ָרֶ֑הָו ַֹ֗יּ ֶ
בראשית וירא יח,ו :וַיְ ַמהֹ֧רָאַ ְב ָר ָה ָ
אמר – רביע ,רמז ל -בראשית רבה פר' מה רבנן אמרו ארבע מידות נאמרו בנשים גרגרניות צייתיניות עצלניות קנאות ... ,ר' יהושע
ו ַֹ֗יּ ֶ
בר נחמיה אמר אף איסטטניות ודברניות ... ,ר' לוי אמר אף גנבות ופרסניות ,ספר חסידים – צרת עין באורחין
ים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,הכתוב מלמד מה אמר אברהם ,תבנית הטעמים מרמזת לשאלת
שָׁסא ָ
יָשֹׁל ְ
מַ ה ֵ֞ר ְ

שרה האם להביא קמח שאיכותו פחותה משל סולת וקל יותר להכינו.יוסבר ע"פ בבלי בבא מציעא פז ,א כתיב (בראשית יח) קמח וכתיב
סלת! אמר רבי יצחק :מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש .ופי' תורת חיים בבלי ב"מ פז,א מלמד שהאשה עיניה צרה
שָׁסאיםָסתמא ותו לא והא
יָשֹׁל ְ
באורחין .וא"ת אימא איפכא הוא אמר קמח והיא סולת וי"ל דאברהם לא אמר לשרה אלא ַמה ֵ֞ר ְ
ָקמַ חָקאמר והשיב לה ָ֔סלֶ תָקאמינא ש"מ דאשה
שָׁסאים ֶ ָ֣
חָסלֶ תָמשום דשרה היתה שואלת לאברהם אם ְשֹׁל ְ
דנקט קרא דָ֣ ֶ ָ-ק ַמ ָ֔
עיניה צרה באורחין כיון דלא נטלה סולת מעצמה . .טט – ְסאיםָפשטא עוצר בדברי אברהםָ֣ ֶ ,ק ַמחָמונח טעם מחבר ואינו עוצר כנדרש
על שרהָ֔ ,סלֶ תָזקף-קטן עוצר כמענה אברהם .הדרשה על שרה תלמד שהיא הוסיפה לדברי אברהם ואברהם החזירה אל כוונתו המקורית.
גמ"פ
3
בראשית חיי שרה כג,יג:

יָשׁמָּ ה׃ ָ
רהָאֶ ת-מ ֶ֖ת ָ ָֽ
יָואֶ ְק ְבּ ָ ֵ֥
ָקחָמ ָ֔ ֶמּנּ ְ
ףָהשָּׂ ֶדה ַ ָ֣
יָכּ ֶס ַ
ָתתּ ֶ
וָּשׁ ָמע ֶ֑ניָנ ָ֝ ַ
תּהָלֶ֖ ְ
רָאְֵ֛ךָאם -אַ ָ ֵ֥
אמ ַ
וֹןָבּאָ זְ ָניָעַ םָ -האָ ֶרץָל ָ֔
וַיְ ַד ֶ֨בּרָאֶ ל-עֶ ְפ ָ֝ר ְ
ָקחָמ ָ֔ ֶמּנּי – אזלא-גרש מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים,מהפך פשטא מרמז שלפחות
ףָהשָּׂ ֶדה ַ ָ֣
ָתתּי ֶכּ ֶס ַ
(כג,יג) נ ָ֝ ַ

אחד מהלימודים יוצא מהפשט.

ָקחָמ ָ֔ ֶמּנּי הוא רצף שממנו נובעת מסקנת הגמרא כמוסבר ע"י [תורה תמימה] (כג,יג) ַ ָ֣קחָמ ָ֔ ֶמּנּי-
ףָהשָּׂ ֶדה ַ ָ֣
הלימוד כפשט היא (כג,יג) ֶכּ ֶס ַ
ולהלן כתיב (בר' ח"ש כה,י) ַהשָּׂ ֶדֵ֛הָאשֶׁ רָ -קנָ ֵ֥הָאַ ְב ָר ָהֶ֖ם ,מלמד דקיחה אקרי קנין ומלמד שאין קיחה אלא בכסףז) [קדושין ב' א']:
[תורה תמימה הערה ז] ר"ל סתם קיחה דכתיב בקנינים הוי אותה קיחה בכסף ,וכמו בפ' תצא כי יקח איש אשה ,למדין אנו משם
דאשה נקנית בכסף ,ויתבאר אי"ה ענין זה לפנינו במקומו בפסוק הנזכר:

ה – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר,
ףָהשָּׂ ֶד ָ
יָכּ ֶס ַ
ָתתּ ֶ
הלימוד היוצא מהפשט (כג,יג) נ ָ֝ ַ
כדי לפתור את השאלות החוזיות בקנין המערה ללא השדה שלפניה ומעליה שמעלה עפרון ב(-כג,י) ושלכן הוא כביכול נותן הכל במתנה,
אברהם אבינו מבין שאין הדברים כפשוטם (כמפורש ע"י אור החיים ב(-כג,ה) וגם מ(-כג,י) אלא יש לקנות השדה והמערה ובכך גם להקל
על חזקת הבעלות לעתיד שלא יבוא עפרון ויטען שהמתנה לא היתה מלאה ויש לו זכויות בקרקע.
אברהם אבינו מבצע קנין בצורה של חליפין שיש בו מכר ויש בו מתנה ,כפי' [אור החיים] (כג,ט) עוד יש לחוש שמא יערערו אחר המכר

מדין המצר או שיצא אחר כך שטר שעבוד על הקרקע ההוא ויטרפוהו מיד אברהם לזה נתחכם לתקן כל זה ואמר לשון מתנה ומכר,
הכוונה בזה שיעשה אופן שיש בו שניהם והוא החליפין שיש בו מכר ויש בו מתנה שיכול להחליף מחט בגמל ואין בהם אונאה בשום
אופן .ודין חליפין ישנו בקרקע ובמטלטלין אבל לא במטבעות,
4

גמ"פ

 2אחרי עיון ב-נגעים פ"ז מ"א על נגע עור בזמן ובמקום חיוב שהיה לו זמן פטור וחזר למצב חיוב
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גמ"פ

ֶ֖אמרָא ָ֣חתיָהֶ֑ואָ ָ
ָלא ְשׁ ָ֔תּוָֹוַיּ ֶ
יָה ָמּקוֹם ְ
בראשית תולדת כו,ז :וַ ָֽ ַ֛יּ ְשׁא ֵ֞לוָּאַ נְ שׁ ַ
ֶ֖הָהוא׃ ָ
ֵ֥תָמ ְר ֶא ָֽ
טוֹב ַ
הָכּיַ -
יָה ָמּקוֹםָעַ ל-ר ְב ָָ֔ק ָֽ
ַה ְרגָ֝ניָאַ נְ שׁ ַ
אמרָא ְשׁ ָ֔תּיָפֶּ ן-י ַ
ָכּיָיָראָל ָ֣
יָה ָמּקוֹםָ– אזלא -גרש מהפך פשטא
ַה ְרגָ֝ניָאַ נְ שׁ ַ
יָה ָמּקוֹםָ– גרשיים מהפך פשטא פֶּ ן-י ַָ
וַ ָֽ ַ֛יּ ְשׁא ֵ֞לוָּאַ נְ שׁ ַ

כעין פעמיים יצא מענינו (לדון בדבר אחר כענינו) יצא להקל ולא להחמיר

אפשר כפי' כלי יקר ב(-כו,י)  ...אבל עמו של אבימלך לא היו שחורים (כמו העם המצרי) והורגלו בנשים יפות ואין מורא מלכות עליהם
בדבר הזה והכל שולחים יד באשה יפה פנויה א"כ לנו לכולנו חטאת וגו' שלא כמו במצרים שאשה יפה ראויה למלך בלבד ולא לעם,

אצל פלשתים לא נשמרו ליעד אשה יפה למלך בלבד .יצא מענין יעוד אשה יפה למלך להקל על עצמם לקחת אשה יפה ופנויה לכל אחד מן
יָה ָמּקוֹםָ– גרשיים מהפך פשטא תרמז על ההקלה הרבה שעשו לעצמם יושבי פלשת
העם .תבנית הטעמים של הכתוב וַ ָֽ ַ֛יּ ְשׁא ֵ֞לוָּאַ נְ שָׁ ַ
יָה ָמּקוֹםָתרמז שכדי למלא תאוותם באשה נשואה הקלו גם
ַה ְרגָ֝ניָאַ נְ שׁ ַ
בגדרי הצניעות והפריצות ,ותבנית הטעמים של הכתוב פֶּ ן-י ַ
בנטילת חיים של בעלה של אותה אשה ,ואולי גם בכלל זילות חיי אדם.
ראה מהפך
6
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שׁם׃ ָ
אתָעָ לֶ֖ינוָּאָ ָ ָֽ
ךָוהב ָ ֵ֥
דָהעָ םָאֶ ת-א ְשׁ ָ֔ ֶתּ ְ
ֶ֑נוָּכּ ְמעַ טָשָׁ ֵ֞ ַכבָאַ ַח ָ
ָלּ ְ֠
ָ֣ית ָ
ימלֶ ְךָמַ ה-זֶּ֖אתָעָ שׂ ָ
ָ֣אמרָאב ָ֔ ֶ
בראשית תולדת כו,י :וַיּ ֶ
דָהעָ םָ  -תלישא-גדולה גרשיים מהפך פשטא ,תלישא-גדולה בתפקיד שיעור ,גרשיים מהפך פשטא – כעין יצא מענינו
ָ
ְ֠כּ ְמעַ טָשָׁ ֵ֞ ַכבָאַ ַח

לדון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר .שיעור עבירה חמורה קל הוא בעיני אבימלך ועמו.

תורה שלמה [נב] בשם מדרש הגדול אמר רבי אליעזר בוא וראה כמה בין מידת הצדיקים לרשעים ,הצדיקים רוב מעשיהן הטובים
בעיניהן קל ביותר כו' (טט  -לא מתגאים בם) אבל הרשעים אינן כן ,רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר (טט – ממעטים בחומרתן)
שכן אבימלך אומר כמעט שכב אחד העם את אשתך ,ומה אם עון אשת איש שאין חמור ממנו ממועט הוא בעיניו שאר עבירות על
אחת כמה וכמה.

ראה תלישא
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ַשׁקֶ֖ וָּהָ ע ָד ֶ֑רים ָ
ָ֣רָה ָ֔הואָי ְ
יהָכּ ַ֚יָמןַ -ה ְבּא ַ
ל ָ
ֹלשׁהָעֶ ְדרי-צאןָר ְבצָ֣יםָעָ ָ֔ ֶ
םָשׁ ָ
שׁ ְ
הָוהנּהָ ֵ֞ -
ָ֣רָבּשָּׂ ֶ ֹ֗ד ְ
אָוהנּ ֹ֧הָ ְבא ַ
בראשית ויצא כט,בַ :ו ֵ֞ ַיּ ְר ְ
צּאן
רָוה ְשׁקֶ֖ וָּאֶ ת-הַָ ֶ֑
ָ֣יָה ְבּ ָ֔א ְ
יםָוגָללוָּאֶ תָ -האֶ בֶ ןָמעַ לָפּ ַ
יָה ְבּ ָֽאר׃ָ[ג]ָ ְונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָָ֣מּהָכָ לָ -הע ָד ֹ֗ר ְ
ֵ֥בןָגְּ ד ָלֶ֖הָעַ לֵ֥ -פּ ַ
ָוְ הָ ֶא ֶ
יה – מקף גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן
ל ָָ
ֹלשׁהָעֶ ְדרי-צאןָר ְבצָ֣יםָעָ ָ֔ ֶ
םָשׁ ָ
שׁ ְ
(בר' ויצא כט,ב) ְוהנּהָ ֵ֞ -

זקף -קטן מרמז לשני לימודים ,מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב ,אחד מהלימודים עשוי להיות בתבנית
הטעמים גרשיים מהפך פשטא המרמזת על כעין יצא להקל ולא להחמיר .אפשר כי מתוך דרשות של [ב"ר ויצא ע,ח] הדרשות ג ,ה
מלמדות להתיר ספקות בהבנת התורה וההלכה ובכך להקל על מורי ההוראה.

אן ,אלו שלשה בתי דינים ,דתנן שלשה בתי דינים
ֹלשׁהָעֶ ְדרי-צ ָ
ָ֣רָבּשָּׂ ֶ ֹ֗דה ,זו ציוןְ ,והנּה-שֵָׁ֞ םָ ְשׁ ָ
ֹ֧הָבא ַ
(טט :דרוש ג) ד"א (כט,ב) ְוהנּ ְ
ן־ה ְבּאָ֣רָהַ ָ֔הוא וגו' ,שמשם היו שומעין את הדין ,וְ הָ ֶאֵ֥בֶ ןָ
כּ ַ֚יָמ ַ
היו שם אחד בהר הבית ואחד בפתח העזרה ואחד בלשכת הגזיתָ ,
גְּ ד ָלֶ֖ה ,זה ב"ד הגדול שבלשכת הגזית( ,כט,ג) ְונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָָ֣מּהָכָ לָ -הע ָד ֹ֗רים אלו בתי דינין שבא"י( ,כט,ג) ְוָָגללָוָּאֶ ת־הָ אֶָבֶ ָן ,שמשם
שׁיבוָּאֶ תָ -ה ֶא ֵֶ֛בן ,שהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידין אותו על בוריו( ,טט :דרוש ה) ד"א (כט,ב) וְ הנּ ֹ֧הָ
היו שומעין את הדיןְ ,וה ֹ֧
אן ,אלו שלשה שורות של תלמידי חכמים שהם יושבים לפניהם ,כּ ַ֚יָמן-
ֹלשׁהָעֶ ְדרי-צ ָ
שׁםָ ְשׁ ָ
ָ֣רָבּשָּׂ ֶ ֹ֗דה ,זו סנהדריןְ , ,והנּהָ ֵ֞ -
ְבא ַ
יָה ְבּ ָֽאר׃ זה מופלא שבבית דין שהוא
ֵ֥בןָגְּ ד ָלֶ֖הָעַ לֵ֥ -פּ ַ
וָּהע ָד ֶ֑רים ,שמשם היו שומעין את ההלכהְ ,ו ָה ֶא ֶ
ַשׁ ֶ֖ק ָ
ָ֣רָה ָ֔הואָי ְ
ַה ְבּא ַ
מסיים (ג"א מסרס) את ההלכה ([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) ְונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָָ֣מּהָכָ לָ -הע ָד ֹ֗רים אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל( ,כט,ג) וְ גָללָוָּ
ל־פּיָ ַה ְבּאֶ֖רָל ְמק ָ ָֽמהּ :שהיו נושאים ונותנים בהלכה עד
ֵ֥
ת־ה ֶא ֵֶ֛בןָעַ
ָ
שׁיבוָּאֶ
ת־האֶָ ֶבָן ,שמשם היו שומעין את ההלכהְ ,וה ָֹ֧
ָ
אֶָ

שמעמידים אותה על בוריה,
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יתָאֶ ת-עַ ְב ֶדֶּ֑ך ָ
שׂ ָ
ֱמתָא ֶשֵׁ֥רָעָ ֶ֖
לָהחסָ דיםָוּמכָּ לָ -הָ֣א ָ֔ ֶ
בראשית וישלח לב,יאָ :ק ָ֝טנְ תּיָמכּ ַ ָֽ
ֵ֥יָמחנָֽ וֹת׃
הָהיֶ֖יתיָל ְשׁנ ַ
ָ
תּ
הָועַ ָ ֵ֥
ָ֣יָב ַמ ְק ֹ֗ליָעָ ַב ְרתּיָאֶ תַ -היּ ְַרדָּ֣ןָהַ ָ֔ ֶזּ ְ
ָכּ ְ
אמרי נועם ,הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר ,מועדים וחדשי השנה חסידות { }3ע'  ,143התרנ"ו (ע"פ אוצר החכמה)

זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' נוקבא הוא בקטנות .ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א
לָהחסָ דיםָוּמכָּ לָ -הָ֣א ָ֔ ֱֶמתָ" ,אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד (מדת
שופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' "ָ ָק ָ֝טנְ תּיָמכּ ַ ָֽ
הדין) למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש.
וזהו תקע"ו בשופר ,תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק"ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו משפט לאלקי יעקב דייקא שנאמר בו קטנתי עיין
בתקונים ד"ס ע"ב
גרסת כתר ומגנס ָק ָ֝טנְ תּי  -אזלא -גרש ,ואחריו מהפך פשטא ,תבנית טעמים כעין יצא (מן הכלל) לידון בענין אחר כעינינו ,יצא להקל ולא
להחמיר ומהפכין מה"ד (מדת הדין) למדה"ר (מדת הרחמים) ע"ש.

גמ"פ
9
בראשית וישב לז,ה – ט:

יָוגַם-נ ָצּ ֶָ֑בה
ֵ֛הָק ָמהָאל ָמּ ֶ֖ת ְ
וְֹךָהשָּׂ ֶ ָ֔דהָוְ הנּ ָ ֵ֥
ַ
ָבּ ָ֣ת
נוָּמאַ ְלּמיםָאלמּים ְ
[ז]ָוהנּהָא ַנ ְָ֝ח ְ
ְ֠ ְ
יכםָו ַָֽתּ ְשׁ ַתּחוֶ ֶ֖ין ָָלַ אל ָמּ ָֽתי׃ ָ
הָתס ֶבּינָהָאל ָ֣מּת ָ֔ ֶ
ָ וְ הנּ ְ
וְֹךָהשָּׂ ֶ ָ֔דהָ -תלישא-גדולה אזלא-גרש מהפך פשטא מונח זקף-קטן  ,שיעור מחיצה עליון ,יצא מענינו
ַ
נוָּמאַ ְלּמיםָאלמּיםָ ְבּ ָ֣ת
ְ֠ ְוהנּהָא ַנ ְָ֝ח ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

לדון בדבר אחר כעינינו ,יצא להקל ולא להחמיר,

תורה שלמה [פ]  ...ובשאילתות דר"א גאון פ' מקץ  ...היכא דאמר ליה בחילמיה זוזי דשבק אביך בדוכתא פלניא מחתין וכך וכך הוו
וכך מינייהו צדקה וכך וכך מינייהו דהקדש או דמעשר או דפלוני הם
 רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"י ה"ז ,ובטו"ר חו"מ סי' רנ"ה ס"ט כתב היה פקדון ביד אביהם ואינן יודעין אנה הניחו ואמר להם
בחלומו כך וכך הוא (ושל פלוני הוא ,ש"ע שם) ובמקום פלוני הוא והלכו ומצאו וכו' ובפרישה שם כתב דמשמע מדברי המרדכי
דדווקא במעשר ומעות צדקה דינא הכי ולא בפקדון דאית ביה גזל אחרים( ,ועי' באור זרוע הגדול סנהדרין ל א) ונראה דמקור
דברי הטור מהשאלתות ובה"ג דמבורר בדבריהם להדיא דאפילו אמר דפלוני הם היינו פקדון נמי דינא הכי .והמפרשים לא
העירו בזה).
טט – לא מוציאין מפלוני הממון.
 ... ואפוקי ממונא בהכי לא מפקינן
 רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"י ה"ז ,לשון הרמב"ם כמעט כלשון בבלי סנהדרין ל א ( ...לשון סנה' ובא בעל החלום ואמר) ואמרו
לו בחלום (על כסף אביו) כך וכך הם ובמקום פלוני הן ושל פלוני הן או של מעשר שני הן ,ומצאן במקום שנאמר לו וכמנין שנאמר
לו .זה היה מעשה ואמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.
תורה שלמה ותורה תמימה ע"פ בבלי סנהדרין ל א ,לא יתן דבר
היינו גילה לו בעל החלום בחלום (שר החלומות מעולם עליון) מעבר למחיצת מציאות ,שיעור כסף ,באה הלכה להקל על החולם כי פרט
אפשר לצדקה והקדש  ,יותיר הממון בידו גם אם גילו לו שזה מעשר שני.
ראה תלישא-גדולה
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בראשית מקץ מא,נד:

יָה ָרעָ בָלָ ָ֔בוֹאָכַּ א ֶשֶׁ֖רָאָ ַמ ָ֣רָיוֹסֶ֑ףָ ָ
עָשׁנ ָ
ָהָשׁ ַָ֣ב ְ
לּינ ֶ
ו ְַתּח ָ֝ ֶ
הָל ֶחם׃ ָ
םָהָָי ָ ָֽ
רי ָ ֵ֥
וֹתָוּבכָ לֶ -א ֵֶ֥רץָמ ְצ ַ ֶ֖
ְ
ָבּכָ לָ -הָ֣א ָר ָ֔צ
יָרעָ ב ְ
ָוַיְ ה ָ
ב  ....כאשר אמר יוסף וגזר שהתבואה שאינו ת"י (תחת יד) פרעה ירקבו.
יָה ָרעָ ָ
עָשׁנ ָ
ָהָשׁ ַָ֣ב ְ
לּינ ֶ
ליקוטי אנשי שם (בר' מקץ מא,נד) ו ְַתּח ָ֝ ֶ

וזה ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים .כל לרבות אפילו התבואה שאצרו המצרים לעצמם והרקיבו אלו בעצמם .פתח להם

יוסף ומכר להם בדמים יקרים .וראו גדולתו ית' שבעיניהם היו נרקבים וכשהיה יוסף מוכר להם היו מתוקנים .כמו שהיה במכת דם וגו'
 ...א"י שתחילה המצרים הוליכו התבואה ממצרים לשאר ארצות ועל ידי זה ותרעב כל ארץ מצרים ויפתח יוסף וישבור למצרים לבד

ומזה נחזק הרעב גם להם לפי שע"י ערמה הוליכו למדינות אחרות .לכן עשו תקנה שכל הארץ באו מצרימה אל יוסף לשבור אוכל
לכל אחד רק לפי צורכו ולא לעשות בה סחורה (קנין אברהם).

ב – אזלא-גרש מונח מהפך פשטא – נדיר ביותר עם מונח בין אזלא-גרש ומהפך ,ללא מונח כעין יצא להקל
יָה ָרעָ ָ
עָשׁנ ָ
ָהָשׁ ַָ֣ב ְ
לּינ ֶ
ו ְַתּח ָ֝ ֶ
ולא להחמיר ,עם מונח אפשר כי מלמד על כעין יצא עם שתי הקלות לטובה סופית לבני ישראל .משתי ההקלות נאסף כל הכסף מצרים
ומשאר ארצות באוצרות פרעה ואח"כ נטלוהו בני ישראל ממקום אחד( .א) שמה שאצר יוסף לא הרקיב ומה שקנה יוסף רקוב היה נמכר
מעמו מתוקן( ,ב) שעש ו תקנה שימכרו לכל אחד רק כפי צורכו ולא לסחורה כדי שיהיה לכולם ויוסף מכר במחיר גדול.
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יהםָאם-כּ ָ֣ןָ׀ָאפוֹאָ֘זָ֣אתָעשָׂוּ ֒ ָ
אמרָאל ָ֝ ֶהםָי ְשׂ ָראָ֣לָאב ֹ֗ ֶ
בראשית מקץ מג,יא :ו ֶַ֨יּ ֶ
הוֹרידוָּלָ ֶ֖אישָׁמנְ ָחֶ֑ה ָ
םָו ֵ֥
יכ ְ
תָהאָ ֶרץָבּ ְכל ָ֔ ֶ
ָ ְק ֵ֞חוָּמזּ ְמ ַר ָ
ֶ֖יםָוּשׁק ָֽדים׃ ָ
ְ
טָבּ ְטנ
ָ֣טָדּ ַָ֔בשָׁנְ ָ֣כאתָו ָָֹ֔ל ָ
ָוּמ ַע ְ
צ רי ְ
ָ ְמ ַעטָ ֳָ
ץ – גרשיים מהפך
תָהאָ ֶר ָ
יכם – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן שתי דרשות ,אחת מהן ְק ֵ֞חוָּמזּ ְמ ַר ָ
תָהאָ ֶרץָבּ ְכל ָ֔ ֶ
ְק ֵ֞חוָּמזּ ְמ ַר ָ

פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר בפנימיות התורה ע"פ מאור ושמש בראשית פרשת מקץ ולסלק כל המקטריגים והדינים מכם
ולמשוך רחמים וחסדים מגולים עליכם.
ע"פ אגרא דכלה בראשית פרשת מקץ רמז לשמירה מעולה באלו השנים מעט צרי ומעט דבש ,רמז לשני שמות המעוטים מנין פק"ח
מנין יעקו"ב מלא ,שבזה יתגברו על קטרוג הקליפות כח עשו) ותמצאו חן בעיני האיש.
 12גמ"פ
בראשית מקץ מד,א:

ר֒ ָ
וַיְ ֵ֞ ַצוָאֶ ת-א ֶשָׁ֣רָעַ ל-בּיתוָֹ֘לאמ ָ

ישָׁבּ ֵ֥פיָאַ ְמ ַתּ ְח ָֽתּוֹ׃ ָ
ְ
שׂיםָכֶּ ֶסףֶ֖ -א
וּןָשׂאֶ֑תָָ ְו ֵ֥
ְ
ֵ֥רָיוּכלֶ֖
ְ
ָאכֶ לָכַּ א ֶשׁ
תָהאנָשׁים ָ֔
ָמַ ֵ֞לּאָאֶ ת-אַ ְמ ְתּח ָ ָֽ

ישָׁבּ ֵ֥פיָאַ ְמתַּ ְח ָֽתּוֹ.
ְ
שׂיםָכֶּ ֶסףֶ֖ -א
ים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,אפשר כפי' ספורנו ְו ֵ֥
תָהאנָשׁ ָ
מַ ֵ֞לּאָאֶ ת-אַ ְמ ְתּח ָ ָֽ
בידיעתם ,שתאמר להם חפצתי לשלם להם טובה תמורת הצער שצערתים .וזה מתאים לפי' הראשון של רמב"ן.

ישָׁבּ ֵ֥פיָאַ מְָ ַתּ ְח ָֽתּוֹ לדעתם ,כי אמר להם:
ְ
שׂיםָכֶּ ֶסףֶ֖ -א
וּןָשׂאֶ֑ת  -יותר מן המגיע להם בכסף אשר הביאו לוְ .ו ֵ֥
ְ
ֵ֥רָיוּכלֶ֖
ְ
רמב"ן (א) כַּ א ֶשׁ
ידע אדני כי עשה לכם חמס ויבקש להיטיב לכם; שאם עשה זה כפעם הראשונה ,שלא לדעתם ,היה להם התנצלות בגביע ,שנעשה בו
כאשר נעשה בכסף ,אבל (טט  -הפעם הכסף) היה לדעתם (טט לכן היעלמות הגביע היא כפיות טובה) ,וידעו בכסף כאשר ידעו במשא ,כי
וּןָשׂאֶ֑ת .ואם היה שלא לדעתם ,אולי טען עליהם כי היה הכסף גם בפעם הזאת מטמון ,ולא יתכן כן
ְ
ֵ֥רָיוּכלֶ֖
ְ
הכירו כי נתן להם כַּ א ֶשׁ
בגביע; ומי יוכל לדין עם שתקיף ממנו (ע"פ קה' ו,י)?

(בר' מקץ מד,ב)ָ ַו ֕ ַיּעַ שׂ  -זקף-גדול ,בתפקיד שתי נקודות באופן אחד ,נקודה אחת באופן אחר
טט – בפי' הרמב"ן יש שתי שיטות :שיטה (א) הממונה אמר לאחים באופן אחד שני דברים שאדונו מבקש לפצותם על עגמת הנפש
שגרם להם לכן (א) שם יותר מהמגיע להם בכסף (ב) החזיר כספם .ובאופן אחר דבר אחד לא אמר להם שהחזיר כספם כדי למנוע
מהם הטענה שגם הגביע ניתן להם.
שיטה (ב)( :א) הממונה לא הודיעם על המשא היתר מהמגיע להם בכספם (ב) הממונה לא הודיעם על הכסף מראש ואולי טען שגם הוא
מטמון (ג) אבל הגביע אינו מטמון ובקשר לגביע ומי יוכל לדין עם שתקיף ממנו (ע"פ קה' ו,י).
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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13

גמ"פ

םָלפַ ְר ֶ֖עהָלַ ֶ֑ח ֶמשׁ ָ
וֹםָה ֶזָּ֝הָעַ ל-אַ ְד ַמֵ֥תָמ ְצ ַרֵ֛י ְ
ַָ
ףָלחק ָ֩עַ דַ -היֶּ֨
ָ֣הָּיוֹס ְ
ֶ֡
בראשית ויגש מז,כו :וַיָּ ָ֣שֶׂ םָא ָת
הָלפַ ְר ָֽעה׃ ָ
ת ְ
אָהיְ ָ ֶ֖
םָל ָ
ֵ֥
ָל ַב ָ ָ֔דּ
תָה ָֽכּהנים ְ
ָ ַ ֵ֞רקָאַ ְד ַמ ַ
באור תו"ש [סה]  ...ראה לעיל אות נט ולקמן אות סח ומענין זה בכת"י מושב זקנים רק אדמת הכהנים (טט :שני פסוקים (בר' ויגש מז,כב)
רק ַאדְ מת הכּהנים( ,בר' ויגש מז,כו) ֵּ֞רק ַאדְ ָ֤מת הכּהנים) הקשה החסיד למה נכתב זה בתורה אלא משה כתבו בעבור ישראל שלא יהיו צרי

עין לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש (טט :בסה"כ אבל מעשר שני נאכל ע"י הבעלים) ראו מה עשה פרעה לכומרים
שלא קנה קרקע שלהם ,וגם פטרם מן החומש בעבודה זרה שלו ,כל-שכן אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו
במקום מצוה כי אתם בני אל חי .וכ"ה בקיצור בס' פענח רזא משם רי"ח .ולפנינו בספר חסידים לרבינו יהודה ההסיד הוצאת מק"נ סי'
תת"ז (בר' ויגש מז,כו) ֵּ֞רק ַאדְ ָ֤מת הכּהנים לְבדֵָ֔ ם לא ָהי ְָתה לְפ ְרעה :למה הוצרך זה לכתוב בתורה?
(בר' ויגש מז,כו) ֵּ֞רק ַאדְ ָ֤מת הכּהנים לְבדֵָ֔ ם – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,אחת מהן ֵּ֞רק ַאדְ ָ֤מת הכּהנים
– גרשיים מהפך פשטא תבנית טעמים בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר ,ומלמד מכומרי עבודה זרה לתלמידי חכמים של ישראל
כהמשך הביאור של תו"ש [סה]

אלא לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים שעוסקים [בתורה] יומם ולילה לא יתנו עמם דבר כי לא
בעבורם הוטל על העיר אלא בעון עמי הארץ ותורת אלהים משמרתן .הנה פרעה לכהנים לע"ז עשה טובה וכ"ש עובדי ה' שיהיו
לא־ראיתי צדיק נ ֱע ָזב ְוז ְר ִ֗עוֹ מְבקשׁ־לָ חם :אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם.
ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר (תה' לז,כה) וְ ְֽ֭ ָ
14

גמ"פ

ֶ֖ל ָתָּאֶ ת-עַ ֶ ָֽמּך׃ ָ
ָ֣םָהזֶּ ֶ֑הָָָָָָָָ ְו ַהצֵּ֥לָלא-ה ַצּ ְ
רעָלָ ָע ַ
ָ֣רָבּ ְשׁ ָ֔ ֶמךָה ַ ֶ֖
ָל ַדבּ ָ
זָבּאתיָאֶ ל-פַּ ְרעה ְ
שמות ה,כג :וּמ ֵָ֞א ָ
זָבּאתיָאֶ ל-פַּ ְרעהָ -גרשיים מהפך פשטא
וּמ ֵָ֞א ָ

טט  -ע"פ מפרשים רבים דברי משה קשים .אבל תבנית הטעמים כעין יצא מן הכלל לדון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר.
ע"פ הליקוט עניני הפרשה חומש רב פנינים מפרש שיסורים באים לתקן עבירה או יסורים מאהבה .רק ביסורים הוכשרו לקבל התורה
שעמים אחרים לא היו מוכנים לקבל .כאן כאשר פרעה הפסיק מתן תבן להכנת הלבנים גברו יסורי העם ע"י המצרים .ובנוסף הוא גרם
לנאמר ב -ה יב ויפץ העם בכל-ארץ מצרים לקשש קש לתבן :כך זירזו איסוף ניצוצות הקדושה .שני הדברים זיככום לקבלת התורה
וקרבו הקץ לגלות .לכן יצא להקל ולא להחמיר.
טט – ולראיה על ההקלה לקירוב הגאולה ע"י הכבדת שעבוד פרעה כי כך יזורז התהליך הגאולה
שמות בא י,א:
הָבּאָאֶ ל-פַּ ְר ֶ֑עה ָ
שׁ ֶ֖
אמרָה'ָאֶ ל-מ ָ֔ ֶ
וַיּ ֶ
הָבּק ְר ָֽבּוֹ׃ ָ
ְ
תיָאֶ֖לֶּ
תיָאת ַ ֵ֥
יוָל ֹ֗ ַמעַ ןָשׁ ֵ֛
ֵ֞יָה ְכ ַבּ ְדתּיָאֶ ת-לבּוֹ ְָואֶ ת-ל ָ֣בָע ָב ָ ָ֔ד ְ
ָ ָֽכּי-אנ ָ
ֶ֖ ...בּאָאֶ ל-פַּ ְר ֶ֑עה ָֽכּי-אנֵ֞יָה ְכ ַבּ ְדתּיָאֶ ת-לבּוָֹ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל  ...יצא להקל ולא להחמיר

בשני הפסוקים התבנית גרשיים מהפך פשטא מעידה על להקל ולא להחמיר .בפסוק השני מתגלה שה' מכביד לב פרעה כדי לזרז הגאולה
וכן הדבר בראשון למרות שהתוכן נראה קשה.
 15גמ"פ
שמות בא י,א :לפני מכת ארבה

הָבּאָאֶ ל-פַּ ְר ֶ֑עה ָ
שׁ ֶ֖
אמרָה'ָאֶ ל-מ ָ֔ ֶ
וַיּ ֶ
הָבּק ְר ָֽבּוֹ׃ ָ
ְ
תיָאֶ֖לֶּ
תיָאת ֵַָ֥
יוָל ֹ֗ ַמעַ ןָשׁ ֵ֛
ָֽכּי-אנֵ֞יָה ְכ ַבּ ְדתּיָאֶ ת-לבּוֹ ְָואֶ ת-ל ָ֣בָע ָב ָ ָ֔ד ְ
גי' הכתר רש"י (א) ֶ֖בּאָאֶ ל-פַּ ְר ֶ֑עה .שׁ ֵ֛תיָ -שימי; שאשית אני.
הָבּאָאֶ ל-פַּ ְר ֶ֑עה והתרה בו.
שׁ ֶ֖
אמרָה'ָאֶ ל-מ ָ֔ ֶ
גי' אחרת שעליה מבוסס הסבר האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל רש"י (א)ָוַיּ ֶ
שׁ ֵ֛תיָ -שימי; שאשית אני.

האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל ליקוטי שיחות ו' ע'  65והתרה בו.מבואר בתניא שאף מי שנאמר בו ש"אין מספיקין בידו לעשות
תשובה" ,הנה "אם דחק ונתחזק  ...ועשה תשובה – מקבלין תשובתו" .ואף כאן ,גם לאחר שהכביד ה' את לב פרעה עדיין היתה בידו
הבחירה להתחזק ולשוב בתשובה .זהו והתרה בו -.הקב"ה הכביד את לב פרעה כדי לשלול ממנו את האפשרות של תשובה .אך רש"י
מגלה שעדיין היה בידו לעשות תשובה ,שהרי המטרה של התראה היא בדרך כלל ,שהאדם יקבל אותה.

ָֽכּי-אנֵ֞יָה ְכ ַבּ ְדתּיָאֶ ת-לבּוָֹ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל מסביר את פי' רש"י
והתרה בו.ע"פ ה-מבואר בתניא ומלמד כי גם הגוי הקשה ביותר יש לו אפשרות לשוב בתשובה עד שלא נעשה בו הדין.

ולרמב"ן יש גם מהלך של הקלה רמב"ן  ...כי עשיתי כן ,למען שאשית בקרבם אלה האותות אשר אני חפץ לעשות בהם ,שידעו
מצרים את גבורתי ,לא שאעניש אותם יותר מפני הכובד הזה;
 16גמ"פ
 .1שמות בא יב,טו:

יכ ֶ֑םָ
יתוָּשּׂ ֶ֖ארָמ ָבּתּ ֶ
ְ
וֹןָתּ ְשׁ ֵ֥בּ
ַ
אשׁ
ָ֣וֹםָהר ָ֔
ָ
אכלוָּאַ ְַ֚ךָבַּ יּ
ָמצָּ֣ וֹתָתּ ָ֔
שׁ ְב ַעתָיָמים ַ
ֵ֥וֹםָה ְשּׁב ָֽעי׃ָָ ָ
ַ
אשׁןָעַ ד-י
וא מיּ ְשׂ ָר ָ֔אלָמיֵּ֥וֹםָהָ ר ֶ֖
שָׁהה ָ
ַ
הָהנֶּ פֶ
ץָונ ְכ ְר ֵ֞ ָת ַ
ָ֣לָח ֹ֗מ ְ
כָּ֣י׀ָכָּ ל-אכ ָ
וא מיּ ְשׂ ָר ָ֔אל – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,
הָהנֶּ פֶ שָׁהַ ה ָ
ַ
ת
יב,טוָ ְונ ְכ ְר ֵָָ֞
שָׁההואָמע ַדָ֣תָי ְשׂ ָר ָ֔אל – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ַ
הָהנֶּ פֶ
ַ
יב,יטָ ְונ ְכ ְר ֵ֞ ָת

גרשיים מהפך פשטא – כעין יצא מענינו לדון בענין אחר כענינו ,יצא להקל ולא להחמיר ,כלימוד איכה רבה א כח ,וכפירוש רבי יהושע
מבעלז זצ"ל ,שגלות פודה מכרת על אכילת כרת.
17
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 .2שמות בא יב,יט:

יכ ֶ֑םָ
ֶ֖אָבּ ָבתּ ֶ
רָלאָי ָמּצ ְ
ֵ֥
יםָשׂ ֕א
ְ
שׁ ְב ַע ָ֣תָי ָָ֔מ
רח ָה ָ ָֽא ֶרץ׃ָָ ָ
ֶ֖רָוּבאֶ זְ ַ ֵ֥
ְ
לָבּגּ
שָׁההואָמע ַדָ֣תָי ְשׂ ָר ָ֔א ַ
ַ
הָהנֶּ פֶ
תָונ ְכ ְר ֵ֞ ָת ַ
ָ֣לָמ ְח ֹ֗ ֶמצֶ ְ
כָּ֣י׀ָכָּ ל -אכ ַ
הָהנֶּ פֶ שָׁהַ הואָמע ַדָ֣תָי ְשׂ ָר ָ֔אל – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן
(שמ' בא יב,יט) ְונ ְכ ְר ֵ֞ ָת ַ
י ְשׂ ָר ָ֔אל – זקף-קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב,
וא ,כל איסורין שבתורה שכתב ָהַ נֶּ פֶ שָׁהַ הואָ
שָׁהה ָ
ַ
הָהנֶּ פֶ
ַ
דרשה (א) [אוצר החכמה][ ,תורה שלמה תורה שבעל פה] [תד] ְונ ְכ ְר ֵ֞ ָת

כתב בוי"ו ופירושו ביו"ד וכן ניקודו ,ללמד שלא יתחייב כרת אלא נפש שהוא בת חיובין משלש עשרה שנה ויום אחד ,לפיכך כתב
הַ הואָאבל מפני שכתב נפש נקוד היא שהנפש לשון נקבה (לק"ט)
לפירוש רש"י ג"כ מסתייע מפסוק לא יראה לך [תד] בשכל טוב :יש לגבורי כח לדרוש אם למקרא דלהכי קרינן ההיא משום דסמוך
לנפש דהיא לשון נקיבה ,ואם למסורת דלהכי כתיב הַ הואָולא מחייב כרת אלא מי שהוא בר חיובין דהיינו בן י"ג שנה ויום אחד ,ולא
אזלינן בתר בוגרת לגבי אשה לדונה בת י"ב שנה ,אלא דינה כזכר ולא מיחייבה בכרת עד שתהא בת י"ג שנה .עי' שו"ע או"ח סי'
תרט"ז ובאחרונים הלכות יוה"כ ההלכה הפסוקה שנקיבה מתענה מגיל י"ב ולא מגיל י"ג כמו זכר.
וא – גרשיים מהפך פשטא ,יצא להקל על בת לעינוי מגיל י"ג ואין ההלכה כן.
הָהנֶּ פֶ שָׁהַ ה ָ
ַ
וְ נ ְכ ְר ֵ֞ ָת
דרשה (ב) מכילתא בא פסחא י

תָונ ְכ ְר ֵ֞ ָתה .כי כל אוכל מחמצת
ָ֣לָמ ְח ֹ֗ ֶמצֶ ְ
תָלאָתאכ ֶ֑לוּ .למה נא' לפי שנאמ' (שמ' בא יב,יט) כָּ֣י׀ָכָּ ל-אכ ַ
ָ֣
(שמ' בא יב,כ) כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ
תָלאָתאכ ֶ֑לוּ.
ָ֣
ונכרתה אין לי אלא אלו תערובתן מנין תלמוד לומר כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ
תָלאָתאכ ֶ֑לוָּ -הכתוב הזה מלמד על תערובות איסו ר (חמץ ו/או שיאור) בהתר שלוקין על אכילת שיעור כזית בכדי אכילת
ָ֣
כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ
פרס,
תָלאָתאכ ֶ֑לוָּ -טפחא בראש פסוק בתפקיד התפשטות אפיון לכתוב לפניה ,כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו ,מרבה
ָ֣
כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ
תערובות על הכתוב לפניו העוסק בשיאור גמור ,ומרמזת להקל מכרת בשיאור גמור ללאו בתערובת.
וא – גרשיים מהפך פשטא ,יצא להקל הבאה ללמד
הָהנֶּ פֶ שָׁהַ ה ָ
ַ
אפשר כי הקלה זאת מרומזת בפסוק עצמו בתבנית הטעמים של ְונ ְכ ְר ֵ֞ ָת
תָלאָתאכ ֶ֑לוּ .אז פועלת ההקלה הרמוזה בפסוק
ָ֣
שכאשר מתפשט אפיון התערובות הבא מהכתוב וטעם טפחא ב(-שמ' בא יב,כ) כָּ לַ -מ ְח ֶמֶ֖צֶ
עצמו.
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שמות בא יג,יא:

ֶ֖הָּלְך׃ָ ָ
ָ ָֽ
ֵ֥עָלךֶ֖ ְָולַ אב ֶתֶ֑יךָוּנְ ָתנָ
ץָה ְכּנַענָ֔יָכַּ א ֶשֵׁ֛רָנ ְשׁ ַבּ ְ
ֵ֞הָכּי-יְ באךָה'ָאֶ לֶ -א ֶָ֣ר ַ ָֽ
וְ הָ ָי ָֽ

והיה כי-יבאך ה'  -גרשיים מהפך פשטא .כעין יצא מענינו  ...להקל

רש"י ( -טט א') יש מרבותינו שלמדו מכאן ,שלא קדשו בכורות הנולדים במדבר.
(טט ב') והאומר שקדשו ,מפרש ביאה זו ,לומר אם תקיימוהו במדבר ,תזכו ליכנס לארץ ותקיימוהו שם (בבלי בכורות ד ב)
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שמות תרומה כה,לא:

רתָז ָָהָ֣בָטָ ֶ֑הוֹר ָ
ָמנ ַ ֶ֖
ית ְ
שׂ ָ
וְ עָ ֵ֥
מּנָּהָי ְהיָֽ וּ׃ ָ
ֶ֖יהָמ ֶ ֵ֥
ָוּפ ָר ֶח ָ
יה ְָ
ר ָ
ֵ֛יהָכַּ ְפתּ ֶ ֵ֥
יע ָ
ָ֣הָּוקָ ָנָ֔הָּגְּ ב ֶ
נוֹרהָיְ ר ָכ ְ
הָה ְמּ ָ
שׁהָתּעָ ֶשׂ ַ
ָ מ ְק ֵ֞ ָ
ָהבָעַ ד-יְ ר ָכֵ֥הָּעַ ד-פּ ְר ָחֶ֖הָּמ ְק ָשָׁ֣הָהֶ֑ואָ ָ
הָה ְמּנ ָרהָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָ
ַ
ֶ֨הָמעשׂ
ראה במדבר בהעלותך ח,דְ :ו ֶז ַ

ספרי במדבר פיסקא סא יוצא להקל ולא להחמיר בפוסקו אין במנורה נרות גביעים כפתורים ופרחים אלא בזמן שהיא מן הככר מין
זהב מין קשה :ונראה כי מקור ליצא להקל ולא להחמיר נמצא בפסוק שמות תרומה כה,לא :פ ְועָשׂיתָ מְנרת ז ָָהב טָהוֹר
נוֹרה י ְרכָ ּה ְו ָק ֵָ֔נּה גְּביעי ָה כּפְתּרי ָה וּפ ְָרחי ָה ממּנָּה יהְיוּ׃
ָשׂה ה ְמּ ָ
מ ְק ֵּ֞ ָ
שׁה תּע ָ֤

נוֹרה מציג חיוב עשית מנורה מרכב מאד (בהקשה) כפ'רש"י [בבלי ראש השנה כד,ב] (שמ'
ָשׂה ה ְמּ ָ
פשט הכתוב (שמ' תר' כה,לא) מ ְק ֵּ֞ ָ
שׁה תּע ָ֤
ְנוֹרה  -שלא יעשנה חליות ,ולא יעשה את קניה ואת נרותיה אברים אברים ,ואחר כך ידביקם כדרך
ָשׂה המּ ָ
תר' כה,לא) מ ְק ֵּ֞ ָ
שׁה תּע ָ֤

הצורפים שקורין 'שולדיר' (בלעז) ,אלא כולה באה מחתיכה אחת ,וגו'

נוֹרה – גרשיים מהפך פשטא ,היא כעין יצא להקל( ,א) [בבלי מנחות כח,א]
ָשׂה המְּ ָ
אבל תבנית הטעמים של (שמ' תר' כה,לא) מ ְק ֵּ֞ ָ
שׁה תּע ָ֤
באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה וגו' דבר זה מרומז בתבנית הטעמים מהפך פשטא מונח זקף-קטן של מַ עשׂהָ
ָמ ְק ָשָׁ֣הָז ָ֔ ָָהב שהפשט מדבר על עשיית מנורת זהב בהקשה ,אבל הדרשה מהפכת מן הפשט ומלמדת שבאין זהב אין חובת
ַה ְמּנ ָרה ָ
עשייה בהקשה; (ב) [בבלי מנחות כח,א] שאם אינה זהב אינה באה ככר ,אינה באה גביעים כפתורים ופרחים ,אינה באה מקשה המעטה

זאת מרומזת בתבנית הטעמים תביר מרכא טפחא של (שמ' תר' כה,לא) גְּביעי ָה כּפְתּרי ָה וּפ ְָרחי ָה וכנראה שכאשר אינה נעשית מזהב גם
אין חובה שהקנים והקישוטים ממּנָּה יהְיוּ׃ אלא יכולים להיעשות איברים איברים.
ה – גרשיים מהפך פשטא ,היא כעין יצא להקל שמבטא את המסקנה מהדרישה
נוֹר ָ
הָה ְמּ ָ
ַ
שׁהָתּעָ ֶשׂ
תבנית הטעמים של (שמ' תר' כה,לא) מ ְק ֵ֞ ָ
במידת כלל ופרט וכלל שהרחיבה עשיית המנורה לכל מתכת (או תערובת מתכות) ובגלל זה גם פטרה מעשיה בהקשה ופטרה מקישוטים
ופטרה משיעור ככר .הימצאותה בכתוב מרמזת על לימוד בסדר מסוים שכאן הוא כלל ופרט וכלל.
20
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תָבּי ֶָ֑דוָֹ ָ
ד ְ
תָהע ֶ֖
רָוּשׁנ ֵ֛יָל ֵ֥ח ָ
ְ
שמות כי תשא לב,טוַָ :ויָּ֝פֶ ןָוַיּ ֶֶ֣רדָמשֶׁ הָמןָ -ה ָ֔ ָה
ֵ֥םָכּת ָֽבים׃ ָ
יהםָמזֶּ ֵ֥הָוּמזֶּ ֶ֖הָה ְ
תָכּתביםָמ ְשּׁנ ָ֣יָעֶ ְבר ָ֔ ֶ
ל ֹ֗ח ְ
ה  -אזלא-גרש מהפך פשטא ,בדרש  -פנה כאילו מגורש ,וזה יוצא מן הכלל בדיבור ה' אל משה .בתבנית הטעמים  -יצא מן
וַיָּ֝פֶ ןָוַיּ ֶֶ֣רדָמשֶׁ ָ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ,כי יצא לתקן המעוות.
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ֵ֛םָק ְר ָבֶּ֖ןָלַָ ֶ֑ה'ָ
םָכּי-י ְַק ֵ֥ריבָמ ֶכּ ָ
ויקרא א,בַ :דּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראל ְָואָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהםָאָ ָ ֹ֗ד ָֽ
אןָתּ ְק ֶ֖ריבוָּאֶ תָ -ק ְר ַבּנְ ֶ ָֽכם׃
ַ
מןַ -ה ְבּה ֹ֗ ָמהָמןַ -ה ָבּקָ רָוּמןַ -ה ָ֔צּ
ֵ֛םָק ְר ָבֶּ֖ן – מרכא תביר טפחא ,כעין
ל – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל כמתברר בכתוב ָֽכּי-י ְַק ֵ֥ריבָמ ֶכּ ָ
ַדּ ֵ֞בּרָאֶָלְ -בּניָי ְשׂ ָרא ָ

קבוצת פרטים הקשורים להקרבת עולה ,אלו האנשים שמקריבים קרבן עולה ויש חלוקי דינים ביניהם ,כנאמר ב-בבלי עירובין סט,ב

מ ֶכֵּ֛םָ; -בכם חלקתי ולא באומות והחלוק הוא שמקבלים קרבנות מיהודים שומרי מצוות ,ו -מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו
בתשובה אבל לא מקבלין קרבנות מן המומר לנסך (לע"ז) ולחלל שבתות בפרהסיא
22
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ֵ֥יָה'׃ ָ
יבֶ֑נּוָָָָָָָָּאֶ לֶ ָ֝ -פּ ַתחָא ֶהלָמוֹעדָי ְַק ָ֣ריבָא ָ֔תוָֹל ְרצנֶ֖וָֹל ְפנ ָֽ
ֵ֥רָתּ ֶ֖מיםָי ְַקר ֶ
הָק ְר ָבּנוָֹמן-הַ ָבּ ָָ֔קרָז ָָכ ָ
ויקרא א,ג :אם-ע ָל ָ
ד – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר,
אֶ לֶ ָ֝ -פּ ַתחָא ֶהלָמוֹע ָ
ד אז העולה חייבת להיות
אפשר כי שמואל הנביא (שמואל א ז,ט) דרש להקל בגלל כעין סמיכות אם אפשר להקריב אֶ לֶ ָ֝ -פּ ַתחָא ֶהלָמוֹע ָ
ד אין חובת ז ָָכֵ֥רָתָּ ֶ֖מים
ֵ֥רָתּ ֶ֖מים אבל בהיעדר אֶ לֶ ָ֝ -פּ ַתחָא ֶהלָמוֹע ָ
ז ָָכ ָ

[בבלי בבא בתרא פרק חזקת הבתים מז,ב] אמר רב הונא :תליוהו וזבין  -זביניה זביני; מ"ט? כל דמזבין איניש ,אי לאו דאניס לא
הוה מזבין ,ואפילו הכי זביניה זביני .ודילמא שאני אונסא דנפשיה מאונסא דאחריני! אלא כדתניא[ :בבלי ב"ב מח,א] יקְריב א ֵ֔תוֹ -
מלמד שכופין אותו ,יכול בעל כרחו? תלמוד לומר :ל ְרצנוֹ ,הא כיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.

ל־פתח ָ֤אהל מוֹעד יקְריב א ֵ֔תוֹ ל ְרצנוֹ לפְני ה':
(ויקרא א,ג) אם־ע ָלָ֤ה ק ְָרבָּנוֹ מן־ה ָבּ ֵָ֔קר זָכָ ר תָּ מים יקְריבנּוּ א ֜
ל־פתח ָ֤אהל מוֹעד – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר .היינו כופין את היהודי לעשות משהו שלדעת הבית-דין זה
א ֜
לטובתו ,כי כל יהודי רוצה לעשות רצון ה' אבל היצר מבלבלו.
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ויקרא צו ז,כט:

אמרָ ָ
ל־בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָראֶ֖לָל ֶ֑
ְ
ַדּבֵּ֛רָאֶ
חָשׁלָ ָ ָֽמיוָ :
ָביאָאֶ ת־קָ ְר ָבּנֵ֛וָֹלַ יהוָ ֶ֖הָמזֶּ ֵַ֥ב ְ
חָשׁלָ ָמיוָלַ יה ָוָ֔הָי ֹ֧
ָ הַ ַמּ ְק ֵ֞ריבָאֶ ת־ ֶז ַב ְ
חָשׁלָ ָמיוָ– גרשיים ,מהפך פשטא כעין דבר שיצא לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל .ואחר עיון באנצ' התלמודית ערך
ְ
הַ מַּ ְק ֵ֞ריבָאֶ ת־ ֶזבַ

אכילת קדשים ובמקורות המובאים בה ,מובן כי הכהנים אסורים באכילת קדשי קדשים עד שיוקטרו החלבים וגם אסורים באכילת חזה
ושוק תרומה מקדשים קלים של בני ישראל עד שיוקטרו החלבים (העלאה למזבח ,המלחה ,זריקה על האשים) ,ויש מחלוקת האם לְ ָ-בּנ ֵ֥יָ
חָשׁלָ ָמיוָ– גרשיים ,מהפך
י ְשׂ ָראֶ֖לָמותר לאכול בשר השלמים קודם להקטרת האימורים .אפשר כי תבנית הקרא ַה ַמּ ְק ֵ֞ריבָאֶ ת־ ֶז ַב ְ
פשטא כעין דבר שיצא לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר ותלמד להתיר לְ ָ-בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָראֶ֖ל הנזכרים לפניהן לאכול שלמיהם

קודם הקטרת האימורים .אמנם יש עוד קולה הנדרשת מפסוק (ז,לב?) שאפשר לאכול בשר גם אם חלבים אבדו או נטמאו ,אבל נראה
שהקולה לישראלים לאכול קודם הקטרת האימורים יותר חזקה ,בפרט שיש דרישה כי אין לשים בשר ו/או אימורים זה על זה בלי עצים או
שריפה ,ולכן בשעת רבוי קרבנות בודאי ארך זמן לשרף האימורים ,ולקרבן תודה והנלמדים ממנו לאכילת יום ולילה בלבד זה מאד חשוב.
אפשר כי בבית ראשון האש היתה כאריה ושרפה מהר ובבית שני היתה ככלב ושרפה לאט מאש האריה.
 24גמ"פ
ויקרא שמיני י,ד:

ָ֣תָפּני-הַ ָ֔קּ ֶדשָׁאֶ ל-
וָּשׂאוָּאֶ ת-אחיכֶ םָמא ְ
םָק ְר ֵ֞ב ְ
ֶ֖לָדּדָאַ ה ֶ֑רןָוַָָ֣יּאמֶ רָאל ֹ֗ ֶה ְ֠
ןָבּנ ֵ֥יָעזּיא ָ֣
שׁהָאֶ לָֽ -מישָׁ אל ְָו ֶאָ֣לָאֶ ְלצָ ָ֔ ָפ ְ
ָָוַיּ ְק ָרָ֣אָמ ֹ֗ ֶ
וּץָל ַמּחנֶ ָֽה׃ ָ
ַ ָֽ
מחֶ֖
ְ֠ק ְר ֵ֞בוָּ  -תלישא-גדולה גרשיים בתבה אחת  -בעל הטורים  -מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום

והוציאו אותם לחוץ.
ְ֠ק ְר ֵ֞בוָּ -תלישא-גדולה ,גרשיים.
ענין תלישא-גדולה (מיוחד ,עקירת איסור) כאן ,מפני כבוד הבריות באופן מיוחד נעקר (כבוד הקדש) והותרה הכנסה מיידית של כלי טמא
או שעתיד להטמא לקדש לשאת ממנו המתים .ע"פ בעל הטורים הכניסו חנית של ברזל לקדש וגגרו בה את המתים .חנית ברזל אם אינה
כבר טמאה עתידה להיטמ אות במגעה במתים .ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים ,באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא.
וָּשׂאוָּאֶ ת-אחיכֶ םָ– עניין גרשיים מהפך פשטא ,יצא מן הכלל לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר .אם היה שרץ
ְ֠ק ְר ֵ֞ב ְ
מת בקדש היה כהן מוציאו בכלי ,אדם מת בקדש אינו מת מצוה לכהן כי יש לויים אך הם אסורים להכנס בקדש לכן כדי להקל שלא
יטמאו הכהנים ולהקל שלא יכנסו הלויים לקדש למקום שאסור להם ,נשאום היינו גררום הלויים מהקדש בכלי אף שיקבל טומאה.
וגם נעקר (תלישא-גדולה) העונש במלקות .ראה רמב"ם בסמוך.
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ג הלכה טז אבל הזורק כלים טמאים למקדש אפילו היו כלים שנגעו במת פטור מן הכרת ,אבל
חייב מלקות שנאמר ואם לא יכבס וגו' מפי השמועה למדו על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים/+ .השגת הראב"ד/
ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים.

25

גמ"פ

ֹותהָּתּ ְט ָ ָֽמא׃ ָ
תָדּ ָ ֶ֖
דּ ְ
ט ְמאָ הָשׁ ְב ַע ָ֣תָי ָָ֔מיםָכּימֵ֛יָנ ַ ֵ֥
דהָז ָָכ ֶ֑רָָ ְו ָ ָֽ
ָ֣יָתזְ ָ֔ריעַ ְָוי ְָל ָ ֶ֖
אמרָאשָּׁ הָכּ ַ
ויקרא תזריע יב,בַ ָ:דּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראלָל ָ֔

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ל – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,שהיולדת אינה מטמאה משכן אלא מתוכו[ .ספרא
ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָרא ָ
ל כיולדת מה יולדת אינה מטמאה אותו אלא מתוכו אף כולם (מכל מין
תזריע פרשה א] משנה ב ומשנה ג הקיש הרי ְבּניָי ְשׂ ָרא ָ
טומאה) לא יטמאו אותו אלא מתוכו ([תו"ש – תושבע"פ] ְוי ְָל ָ ֶ֖דה הוקשו כל ישראל ליולדת – ראב"ד).
26

גמ"פ

רָל ַח ָטּ ֶ֑את ָ
הָוּבן-יוֹנָ ֵ֥הָאוֶֹ֖ -ת ְ
ֶ
ל
ָלע ָ֔ ָ
שָׂבּןְ -שׁנָתוֹ ְ
יאָכּ ֶב ֶ
ֶ
ָ֒תּ ֵ֞ב
וָֹל ַבת ָ
ָ֘א ְ
הָּלבן ָ֣
ֳר ְ
לאת׀ָיְ מָ֣יָטָ ה ָ ֹ֗
ויקרא תזריע יב,וָ:וּב ְמ ָ֣
חָא ֶהל-מוֹעֶ֖דָאֶ לַ -הכּ ָֽהן׃
ֵ֥ת ָֽ
ָאֶ לֶ -פּ ַ

[בבלי עירובין לב,א] דתניא :האשה שיש עליה לידה או זיבה ,מביאה מעות ונותנת בשופר ,וטובלת ואוכלת בקדשים לערב .מאי
טעמא  -לאו משום דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו?  -ורב נחמן  -התם כדרב שמעיה .דאמר רב שמעיה :חזקה אין בית דין של
כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר.
[רא"ש בבלי עירובין פ"ג ,סימן ג]  ...ונ"ל שאין ראיה מההיא דגיטין ודחולין דרב ששת לא קאמר דחזקה שליח עושה שליחותו אלא
במקום שיש לשליח לחוש אם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול עבירה במה שסומך עליו שיעשה שליחותו
ָתוֹ ְלע ָ֔ ָלהָ– גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,
שָׂבּןְ -שׁנ ָ
יאָכּ ֶב ֶ
ֶ
טט :מהסבר ה[-רא"ש] .אפשר שתבנית טעמי המקרא של (וי' תז' יב,ו) ָתּ ֵ֞ב
ָתוֹ – גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר והוא
יאָכּ ֶבשָׂבֶּ ןְ -שׁנ ָ
ֶ
מלמדת שני לימודים שאחד מהם וי' תז' יב,ו) ָתּ ֵ֞ב
חזקה שליח עושה שליחותו במקום שאם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול .ולכן מביאות הקינין והנשים שהביאו כסף
קינין ונתנוהו בשופר סומכות על הכהנים שיקריבו קיניהם באותו היום .אינן צריכות להמתין להיוודע שקיניהן הוקרבו אלא יכולות
ללכת לביתן.
27

גמ"פ

בה׃ָ ָ
ֶ֖רָאוָֹלַ נְּ ק ָ ָֽ
ל ֶדתָלַ זּ ָָכ ֵ֥
ָהיּ ָ֔ ֶ
אתָתּוֹרת ַ
ַ
ֶ֑יהָז
רָדּ ֶמ ָ
רהָמ ְמּ ָ֣ק ָ
ט ה ָ ֶ֖
יה ְָו ָָָֽ
ל ָ
יָה'ָ ְוכ ֶפָּ֣רָעָ ָ֔ ֶ
יבוָֹל ְפנ ָ
ויקרא תזריע יב,זְ :וה ְקר ֵ֞
יבוָֹמה תלמוד לומר לפי שהיא (היולדת) טעונה שנים (קרבנות) ,יכול יהיו שנים
[ספרא תזריע פרשה א פרק ג] (ה) (וי' תז' יב,ז) ְוה ְקר ֵ֞
יבוָֹאחד מעכבה ואין שנים מעכבים אותה .איני יודע אם חטאת אם עולה (המעכבת)? כשהוא אומר
מעכבים אותה תלמוד לומר ְוה ְקר ֵ֞
(וי' תז' יב,ז) ְוכ ֶפָּ֣רָמה מצינו בכל מקום כפרה בחטאת אף כאן כפרה בחטאת (ויכולה להכנס לעזרה ולאכול קדשים ,עדיין חייבת להביא עולה).
יה – זקף-קטן בתפקיד שני לימודים,
ל ָָ
יה – עָ ָ֔ ֶ
ל ָָ
יָה'ָ ְוכ ֶפָּ֣רָעָ ָ֔ ֶ
יבוָֹל ְפנ ָ
(וי' תז' יב,ז) ְוה ְקר ֵ֞
יָה' – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כאן שני הלימודים הם שתי הקלות המתוארות להלן:
יבוָֹל ְפנ ָ
ְוה ְקר ֵ֞

(א) הקלה ליולדת שאוכלת בקדשים אחרי הקרבת חטאת העוף והעולה אינה מעכבת עליה; (ב) הקלה נוספת אליבא דרבי ישמעאל בנו
של רבי יוחנן בן ברוקה [בבלי פסחים נט,א] חטאת זאת יכולה להיות מוקרבת כל ימות השנה אחרי קרבן תמיד של בין הערבים מכיון
שאין למזבח ממנה אלא דמה וזה לא דחיה לעשה דהשלמה (שזה לאו שלא להקריב קרבן בהמה אחרי תמיד של בין הערביים ([בבלי
יומא לג,א] אביי היה מסדר ( ...וי' צו ו,ה) וְהקְטיר עָלי ָה חלְבי ה ְשּׁלָמים - :עליה (על קרבן התמיד של בין הערבים) השלם כל הקרבנות
כולן ).שהיא רק בהקטרת חלבי הקרבנות.
[רש"י פסחים נט,א] מוסיף שמכאן נלמד לכל מחוסרי הכפרה ,שהכפרה תלויה בחטאת .אפשר שלכך מרמז טעם מונח במלה ְוכ ֶפָּ֣ר
בתפקיד רבוי למחוסרי כפרה אחרים.
 28גמ"פ
ויקרא תזריע יג,יט:

הן׃ָָָ
תָונ ְר ָאֶ֖הָאֶ לַ -הכּ ָֽ
תָל ָבנָ ָ֣הָא ַד ְמ ָדּ ֶֶ֑מ ְ
וָֹב ֶה ֶֶ֖ר ְ
ָ֔הָא ַ
ָשׂאָ֣תָ ְל ָב ָנ ֵ֥
וֹםָה ְשּׁחין ְ
ַ
[יט]ָָו ָה ָיֵ֞הָבּ ְמק
ְ

ראה לעיל דוגמת מפתח
 29גמ"פ
ויקרא אח"מ טז,יב:
גַּ ָֽחליֵ֞ -אשׁ – מקף כרב-מצב של משמעות "גחלי-אש" (א) גחלים הבטלים לאש (ב) אש הבטלה לגחלים .התורה ממשיכה עם (ב)
חָ– גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל לידון כענינו ,יצא להקל ולא להחמיר
לָהמּזְ בּ ַָ
גַּ ָֽחליֵ֞ -אשָׁמ ַע ַ
[תו"ש תורה שבע"פ קטו] בכל יום (במזבח החיצון  -קה"ע) ארבע מערכות (של עצים שמבערים עליהם האש) והיום חמש דברי ר"מ,

יםָדּ ָ ֶ֑קּהָָוְ ה ֶ֖ביאָמבֵּ֥יתָלַ פָָּ ָֽרכֶ ת׃ ָ
ַ
יוָק ֵ֥ט ֶרתָסַ ֶ֖מּ
לאָחָ ְפ ָ֔ ָנ ְ
'ָוּמ ָ֣
חָמלּ ְפנ ָ֣יָ ָ֔ה ְ
לָהמּזְ בּ ַ
חָמ ָֽלאַ ְ֠ -ה ַמּ ְח ָתּהָגַּ ָֽחליֵ֞ -אשָׁמ ַע ַ
ְולָ ַ ָ֣ק ְ

רבי יוסי אומר בכל יום שלש והיום ארבע ,רבי יהודה אומר בכל יום שתים והיום שלש .גמ' :מנין למערכת יום הכפורים (שמוסיפין
מערכה לקטורת של יוה"כ) רבי ירמיה בשם ר' פדת :גַּ ָֽחלי( ,טט  -היה מספיק מלה זאת) מה ת"ל ֵ֞ -אשׁ ,שהיא בטילה ע"ג גחליה
(שיהיו הגחלים מרובין משלהבת .ואלו במערכה גדולה או בשאר מערכות היה אש הרבה).
*
*
*
*
*
*
*

טט  -בסיכום
א' ביוה"כ מכינים עוד מערכה על המזבח החיצון ,מערכה רביעית או חמישית
ב' גחליה מרובין משלהבת שלא כמו במערכות האחרות שהאש הרבה
ג' וחותים ממנה גחלי-אש לוחשות בשביל קטורת של לפני ולפנים ואין עוד שימוש במערכה הזאת,
ד' חותים במחתת זהב ,ומערה בשל זהב
ה' ונפח המחתה שלשת קבים גחלים
ו' בשביל קטורת בין הערביים חוזרים להשתמש במערכה השניה הקבועה ,האם לא מקטירים בשחרית במזבח הזהב?

ע"פ [פני משה ירושלמי יומא פ"ד] ביוה" כ יוצא מן הכלל מכינים עוד מערכה בשביל קטורת של לפני ולפנים ואין עוד שימוש במערכה
הזאת  .ההקלות הן :שמערכה שגחליה לוחשות ולא אש גדולה ,חותים לכף זהב רק שלוש קבים ולא מעבירים מכף לכף כמו בכל יום,
האם הדברים הבאים הם ההחמרות :שמערכה נוספת ,שגחליה לוחשות ולא עוממות (צריך הקפדה לכך)
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

153/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 30גמ"פ
ויקרא אח"מ טז,יח:

ֵ֛חָא ֶשֵׁ֥רָל ְפנָֽיֶ֖ -ה'ָוְ כ ֶפָּ֣רָעָ ָל ֶ֑יוָ ָ
ָצאָאֶ לַ -המּזְ בּ ַ
וְ י ֹ֗ ָ
ָס ָֽביב׃ ָ
ֶ֖ח ָ
ֵ֥וֹתָהמּזְ בּ ַ
ַ
ָ֣םָהשָּׂ ָ֔עירָוְ נ ַָתֵ֛ןָעַ לַ -ק ְרנ
םָהפָּ רָוּמ ַדּ ַ
וְ לָ ֵַ֞קחָמ ַדּ ַ

בבלי יומא נט,א
טט  -סוגיה האם מקיף מזבח פנימי ביד או ברגל.
ובהא קא מיפלגי ,מר (ריה"ג) סבר ָס ָֽביב דמזבח פנימי כָ ָ-ס ָ֔ביב דמזבח החיצון (ע"פ ויקרא א,ה ְוז ְָר ֶ֨קוָּאֶ תַ -ה ָדּםָעַ ל-הַ מּזְ בּחַ ָסָ ָ֔ביב
 קדמא מהפך פשטא זקף-קטן ,למד ממזבח חיצון שהקפתו ברגל למזבח פנימי להקיפו ברגלומר (ר"ע) סבר כוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן דמזבח חיצון קאי.
םָהפָּ רָ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר ,רבי עקיבא ורבי יוסי
טט  -ויקרא אח"מ טז,יח ְ ...ולָ ֵַ֞קחָמ ַדּ ַ
הגלילי אומרים שהכתוב בא להקל על הכ"ג והם חולקים מה יותר קל לסוב ברגל או לעמוד במקום אחד ולהקיף ביד.
בבלי נדרים נב,א
ָ֣םָהשָּׂ ָ֔עיר
םָהפָּ רָוּמ ַדּ ַ
אומר הר"ן המקור לדבר שיש לו מתירין והמקור לביטול ויקרא אח"מ טז ְולָ ֵַ֞קחָמ ַדּ ַ
ָ֣םָהשָּׂ ָ֔עיר – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין יצא מן הכלל לידון בדבר אחר כענינו (כפרה)
םָהפָּ רָוּמ ַדּ ַ
טט ְ -ולָ ֵַ֞קחָמ ַדּ ַ
יצא להקל ולא להחמיר .אפשר שזה כמאמר הר"ן המקור לדבר שיש לו מתירין והמקור לביטול ,היינו להקל ולא להחמיר
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ָ֣ןָה'ָ ָ
ָל ָ֔ה'ָל ְפנ ֶ֖יָמ ְשׁ ַכּ ֶ֑
ָ֒להַ ְקריבָקָ ְרבָּ ן ַ ָֽ
ָלאָהֱביאֹו ְ
חָא ֶהלָמֹועד֘ ָ֣
ל־פּ ַת ָ֣
ַ֜ ֶ
ויקרא אח"מ יז,דְ :ואֶ
ישָׁה ֶ֖הוּאָמ ֶ ֵ֥קּ ֶרבָעַ ָֽמֹּו:
ַ
ֵ֛תָה ֵ֥א
ְךָונ ְכ ַר ָ
ָדָּ֣םָשָׁ ָ֔ ָפ ְ
ישָׁההוּא ָ
ַ
ָדָּ֣םָי ָחשֵָׁ֞ בָלָ א

(וי' אח"מ יז,ד) ָדם יח ֵָּ֞שׁב ל ָָ֤אישׁ ההוּא – מונח גרשיים מהפך פשטא,
(וי' אח"מ יז,ד) ָדם – מונח מלמד על אפשרות לרבוי דרשות על התבנית טעמים שאחריו,
(וי' אח"מ יז,ד) י ָח ֵּ֞שׁב ל ָָ֤אישׁ ההוּא – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,בבלי נדרים עח,א ראשי המטות בשחוטי חוץ
למאי הלכתא? אמר רב ששת :לומר שיש שאלה בהקדש( .הר"ן :שאם הקדיש בהמה ושחטה בחוץ ואח"כ נשאל עליה פטור דכיון שיש
שאלה בהקדש כאילו לא הקדישה מעולם דמי דחכם עוקר הנדר מעיקרו .טט – ואין עונש כרת) (ראה משניות זבחים וחולין פרק אותו ואת בנו
על הקלות נוספות בשחוטי חוץ)
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ויקרא בהר כה,ט:

כם׃ ָ
ֶ֖רָבּכָ ל-אַ ְר ְצ ֶָָֽ
ירוָּשׁוֹפ ְ
ָ
יםָתּע ֵ֥ב
ַ
ָהכּפּ ָ֔ר
שָׁבּיוֹם ַ
יָבּעָ שֶׂ֖ וֹרָלַ ֶ֑ח ֶד ְ
שָׁה ְשּׁב ָ֔ע ֶ
ַ
ָבּ ָ֣ח ֶד
רָתּרוּעָ ה ַ
ָשׁוֹפ ְ
ַ
[ט]ָו ַהע ַב ְר ֵ֞ ָתּ
ְ

תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק ג דף נט טור א /ה"ו

שופר שנסדק ודיבקו פסול למי נצרכה לרבי נתן דיבק שיברי שופרות פסול עוד היא דרבי נתן ניקב וסתמו רבי חייה בשם רבי יוחנן
דרבי נתן היא דתני ניקב וסתמו בין במינו בין שלא במינו אם היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר
רבי נתן אומר במינו כשר שלא במינו פסול רבי חייה בשם רבי יוחנן כיני מתניתא אם היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר
רבי אבא בר זמינא בשם רבי זעורה והוא שסתמו אבל אם לא סתמו כשר שכל הקולות כשירין בשופר
רבי יעקב בר אחא אמר אבא בר בא שאל לרבי שופר קדוח מהו אמר ליה כזה תוקעין ביבנה רבי בא בעי קומי רב שופר קדוח מהו
אמר ליה כזה תוקעין בעייניטב
אם היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר – ע"פ אור שמחה סתימת הנקב גורמת להישמעות קול של שני שופרות והתורה צוותה
רָתּרוּעָ הָ הישמעות קול שופר אחד.
ָשׁוֹפ ְ
ַ
[וי'ָבהרָכה,ט]ָוְ ַהע ַב ְר ֵ֞ ָתּ
רבי אבא בר זמינא בשם רבי זעורה והוא שסתמו אבל אם לא סתמו כשר אור שמחה – אף על פי שנפגם או נצרד קולו מחמת הנקב,
כשר שכל הקולות כשירין בשופר ומשום כן אין שנוי הקול מעכב.
ה – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מענינו ללמד על ענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר,
רָתּרוּעָ ָ
ָשׁוֹפ ְ
ַ
[וי'ָבהרָכה,ט]ָוְ ַהע ַב ְר ֵ֞ ָתּ
כאן התוכן עוסק בשופר וקולו ותבנית הטעמים מלמדת להקל בשופר עם נקב שאף על פי שנפגם או נצרד קולו מחמת הנקב ,כשר שכל
הקולות כשירין בשופר ומשום כן אין שנוי הקול מעכב.
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ויקרא אמר כה,מט,נד:

ֹ֧רָבּשָׂ ֵ֛רוָֹממּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּוָֹיגְ אָ ֶל ֶ֑נּוּ ָ
נּוָּאוֹ-מ ְשּׁא ְ
ל ָֽ
וָֹבן-דּדוָֹיגְ אָ ָ֔ ֶ
[מט]ָאוֹ-דָ ֵ֞דוָֹא ֶ
וָֹונגְ ָ ָֽאל׃ ָ
שּׂיגָהָי ֶָ֖ד ְ
ָ ָֽאוֹ-ה ֵ֥

ת''כ ,בבלי קדושין טו,א

ת''כ ריה''ג הקרובים גואלים העבד העברי מבעליו הכנעני (הגר לשחרור ואחרים לשיעבוד להם עד שנת היובל
ר''ע הקרובים גואלים ומשעבדים אותו להם ואחרים גואלים לשחרור)
חשוב לפתרון הסוגיא ,ריה''ג סבר מקרא נדרש לפניו כך ָֽ -אוֹ-ה ֵ֥שּׂיגָהָי ֶָ֖דוָֹ -עבד שזוכה ע''י עצמו לשחרור אז בלימוד אלפניו גם
כשגואלים אותו קרוביו זה לשחרור ולכן האחרים גואלים אותו לשעבדו לעצמם עד היובל
ר''ע סבר מקרא נדרש לאחריו כך ָֽ -אוֹ-ה ֵ֥שּׂיגָהָי ֶָ֖דוָֹ -עבד שזוכה ע''י עצמו לשחרור אז בלימוד אחריו גם כשגואלים אותו אחרים זה
לשחרור ולכן הקרובים גואלים אותו לשעבדו לעצמם עד היובל
היות והסוגיא לא הוכרעה בא רבי יהודה הנשיא והשתמש ב(-ויקרא בהר כה,נד) באופן שהמלה ָ ְבּאֶ֑לֶּ ה משמשת לו לדרשה בענין אחר,
ָ֣תָהיּ ָ֔בלָ וגו' ומקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו והכל לשחרור ,ולכן אם נגאל ע''י כל אחד משמע
ַ
לאָיגָּאֶ֖לְָ ָ...ויָצָ אָבּ ְשׁנַ
ונותר ְואםֵ֥ -
לשחרור ולא לשעבוד.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הגמרא מסכמת  -אלא ריה''ג ור''ע בסברא קמיפלגי ,שלא מהקרא יש ללמוד אלא מסברא.
וָֹונגְ ָ ָֽאל׃ ָ
שּׂיגָהָי ֶָ֖ד ְ
ֹ֧רָבּשָׂ ֵ֛רוָֹממּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּוָֹיגְ אָ ֶל ֶ֑נּוָָּ ָֽאוֹ-ה ֵ֥
נּוָּאוֹ-מ ְשּׁא ְ
ל ָֽ
ויקרא אמר כה,מטָ:אוֹ-ד ֵ֞דוָֹאוָֹבֶ ן-דּדוָֹיגְ אָ ָ֔ ֶ
וָֹבן-דּדוָֹ– גרשיים מהפך פשטא ,יצא להקל ולא להחמיר לאפשר לכל מי שבידו
הסבר לסברא עשוי להימצא בתבנית הטעמים אוֹ-ד ֵ֞דוָֹא ֶ

לגאול שיגאל וישחרר העבד.
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אמר׃ ָ
הָבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖יָל ָֽ
שׁ ְ
ויקרא בהר כה,א – ב[ :א]ָוַיְ ַדבּרָה'ָאֶ ל-מ ָ֔ ֶ
יָתבאוָּאֶ לָ -ה ָָ֔א ֶרץָא ֶשֵׁ֥רָאנֶ֖יָנתָ֣ןָלָ ֶכ ֶ֑ם ָ
[ב]ָ ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראל ְָואָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהםָכּ ָ
ָ֣הָה ָָ֔א ֶרץָשַׁ ָבֶּ֖תָלַ ָֽה'׃ ָ
ָ
ָוְ שָׁ ְב ָת

[פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)] ויקרא פרשת בהר [המתחיל דף ס"ט,ע"ב]

יָתבאוָּאֶ לָ -ה ָָ֔א ֶרץ .אל הארץ המיוחדת .א ֶשֵׁ֥רָאנֶ֖יָנתָ֣ןָלָ ֶכ ֶ֑ם .ולא עמון
[כה ,ב] ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראל ְָואָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהם .לדורות .כּ ָ
ָ֣הָה ָָ֔א ֶרץָשַׁ ָבֶּ֖תָלַ ָֽה' .להודיע כי לה' הארץ .ברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי .נתן הארץ לחרוש ולזרע שש
ָ
ומואבְ .ושָׁ ְב ָת
שנים ולשבות שביעית:
ל – גרשיים
ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראל ְָואָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהם – זקף-קטן מלמד על שני לימודים ,אחד מהם עשוי להיות ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָרא ָ
מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר  .כאן מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שביעית מקילים על
הישראלי את עבודת ה' ומשפיעים לו ברכה .ומפר' אח"מ ואמר יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים
ואז יקלו עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.
ל – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.
אָ
ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָר ָ
ַדּ ֵ֞בּר – גרשיים בתפקיד כעין יציאת מצות שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ' רש"י בשם תו"כ (א) ְבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖יָ -מה ענין שמיטה אצל

ְבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖י ,והלא כל המצות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן
ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה ב'תורת כהנים' (בהר פרשתא א,א).
ומפרש [רש"י] את תו"כ ב(-כה,א) ,ומסביר ונראה לי שכך פירושה :לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה
תורה ,למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני ,ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן
ודקדוקיהן ,וחזרו ונשנו בערבות מואב.
[שפת''ח] (וי' בהר כה,א) ..מכח יתור לשון של ְבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖י ... .למה נאמר כאן ְבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖י'' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור
שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן .והרי בנין אב לכל התורה כולה.
(וי' בהר כה,א) ְבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖י – מרכא טפחא ,כעין קבוצת דברים העשויה להתרחב ,אפשר שבשילוב עם פסוק (כה,ב) בא ללמד דרשת תו"כ מה
שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני;
ים וְהתּוֹר ֒ת
שׁפָט ֘
כמו-כן בפסוק שעוסק בכל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת ועם פירוש דומה (וי' בחקתי כו,מו) ְ֠אלּה החֻקים וְהמּ ְ
בְּהר סיני בְּיד-משׁה׃ פ (וי' בחקתי כו,מו) ְבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖י – מרכא טפחא ,כעין קבוצת דברים העשויה
אשׁר נָתן ֵ֔ה' בּינָׂ֕ וֹ וּבין בְּני ישׂ ְָראל
להתרחב,
ל – גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר.
לימוד שני( :כה,ב) ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָרא ָ
ָ֣הָה ָָ֔א ֶרץָשַׁ ָבֶּ֖תָלַ ָֽה'  .ובא להקל במשמעות שביתת הארץ[ .דיני שביעית,
ָ
קשור לנושא שנת שמיטה ולנאמר בסיפא של הפסוק ְושָׁ ְב ָת
דגל ירושלים ,פרק מלאכות דאוריתא וכלליהן ,פרק מלאכות דרבנן וכלליהן]  ...מלאכות דאורייתא ודרבנן שמטרתן לתועלת הצמיחה
אסורות באופן מחלט .מלאכות דאורייתא אסורות אף אם הם באות "לאוקמי" כלומר לשמור על הקיים ולמנוע הפסד ,אבל עבודות דרבנן
הבאות לשמור על הקיים מותרות אבל רק בגידולין שאין בהם איסור ספיחין.
ועוד מותר קטיף וליקוט פירות ששית המבשילים בשביעית ללא הגבלות שנת שביעית (לא למסחר ,לא להפסד) בכמות ובכלים של שש
שנים שבין שביעית לשביעית ,והוצאתן לחו"ל.

התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל ,שאף-על-פי שאיזה פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש בערבות
מואב ,תבנית הטעמים של ַדּ ֵ֞בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראלָ – גרשיים מהפך פשטא פועלת בתפקיד כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר .תקל על
עצמך כאשר תאמין במסורת ,שכל שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב .אע"פ שלא הכל נשנה במפורש.
לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ ,משוער כי תבנית הטעמים של הכתוב כאן (כה,ב) אֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראלָ
םָואָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהם המכילה פעמיים זקף-קטן בין שני טעמים קיסרים (כאן סלוק מן הפסוק הקודם ואתנח שאחרי הכתוב
וְ אָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶה ְ

הזה) מלמדת על בסיס אוסף הפסוקים לדרשות התורה שבעל-פה שמופיע בהן אופן דרשה "בנין אב" או "הקש"" ,או דבר החוזר וקורה"
בכתוב שעליו או בסמוך אליו נאמר אופן דרשה כזה ,מופיעה תבנית הטעמים פעמיים זקף-קטן ולעתים נדירות זקף-קטן זקף גדול בין שני
קיסרים (אתנח  ...סי לוק או סילוק  ....אתנח) .אמנם בפסוק (ויקרא בהר כה ,א) " ְבּ ַהֵ֥רָסינַ ֶ֖י ".אין תבנית זאת אבל בפסוק הסמוך אליו
(ויקרא בהר כה,ב) העוסק במצוות שמיטה והמשמש כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים בכתוב
ָָ֣אל ָ֔ ֶהםָוְ אָ ַמ ְר ָתָָּ֣אל ָ֔ ֶהם ,התבנית הזאת מופיעה בתורה כ 676-פעם ומתוכם זוהו עד עתה  120בדרכי דרשה
אֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראל ְָואָ ַמ ְר ָתּ ָ
אלו .לכן עולה ההשערה כי זה אפשרות ללימוד בנין אב.או הקש או דבר החוזר וקורה .כאן זה בנין אב כפירוש שפת"ח שהובא לעיל.
 35גמ"פ
במדבר א,נג:

תָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראֶ֑ל ָ
ד ְ
ָ֣הָקצֶ ףָעַ ל-ע ַ ֶ֖
ֶָ֔
תָולא-י ְהיֶ
ָ֣ןָהע ָ֔ד ְ
ָלמ ְשׁ ַכּ ָ
וָּסביב ְ
וְ הַ ְלו ֵ֞יּםָיַחנ ָָ
ֵ֥ןָהע ָֽדוּת׃ ָ
ָה ְלו ָ֔יּםָאֶ ת-מ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רתָמ ְשׁ ַכּ ָ
שׁ ְמרוּ ַ
ָוְ ָ ָֽ
ָ֣ןָהע ָ֔דתָ -גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן
וָּסביבָ ְלמ ְשׁ ַכּ ָ
וְ הַ ְלו ֵ֞יּםָיַחנ ָ
ָ֣הָקצֶ ףָ -רש''י -
ֶָ֔
וָּסביבָ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר על בני ישראל ,וההסבר בהמשך ְולא-י ְהיֶ
וְ הַ ְלו ֵ֞יּםָיַחנ ָ

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ָ֣הָקצֶ ף ,ואם לאו שיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף ,כמו שמצינו במעשה קרח (במ' קרח יז,יא) כּי-י ָצָ א
ֶָ֔
אם תעשו כמצותי לא-י ְהיֶ
וָּסביבָ -פירש הכתוב למעלה (פס' נ) ,למה יחנו סביב :שלא יקרב אל המשכן אחד מעדת בני
הקצף .ופ' ראב"ע (נג) ְו ַה ְלו ֵ֞יּםָיַחנ ָ
ָ֣הָקצֶ ף ,כעזא שנגע בארון; ושם כתוב "ויחר אף ה' בעוזא" (בנוסחנו :בעזה) (ש"ב ו,ז).
ֶָ֔
ישראל וימות .וזה טעם ְולא-י ְהיֶ

רוָּ ...היא מצוה לדורות גם במקדש ,כי מכאן תקנו המשמרות ... .כמו שאמרו (ספ"ב קטז):
שׁ ְמ ָ
יב ְ ...ו ָ ָָֽ
וָּסב ָ
רמב"ן פירש ְו ַה ְלו ֵ֞יּםָיַחנ ָ
הכהנים שומרים מבפנים והלוים מבחוץ; והם כולם כשומרים לראש המלך .כך שנינו בבריתא של שלשים ושתים מדות (א) :מדבר
שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר( ,והמקום האחר הוא כאן ,מה שלא נאמר בחניית הלויים וכן נאמר בחניית כהנים והתפרש בדה"א)
יב – גרשיים מהפך פשטא ,תתפקד גם בתפקיד של מידה מל"ב מידות
וָּסב ָ
בהיעזרות בפ' רמב"ן אפשר כי תבנית הטעמים ְו ַה ְלו ֵ֞יּםָיַחנ ָ
מדבר שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר( ,בפסוק זה כאן)

 36גמ"פ
במדבר בהעלתך יב,יד:

לאָתכָּ לֶ֖םָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑יםָ ָ
ָ֔יהָה ֵ֥
ָבּפָ ֶנ ָ
יהָיָרקָי ַָרק ְ
הָואָ ב ָ
שׁ ְ
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ָ֝
[יד]ָָו ֶַ֨יּאמֶ
ָ֔הָואַ ַחֶ֖רָתּאָ ָֽסף׃ ָ
וּץָל ַמּח ֶנ ְ
ַ ָֽ
תּסָּ גֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָמ ָ֣ח
וּץָל ַמּח ֶנָ֔ה – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין יצא מן הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא
ַ ָֽ
תּסָּ גֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָמ ָ֣ח

להחמיר.
פשפת"ח לפי שהמצורע מוסגר שבעה ימים ,ואם הנגע עמד בעינו ולא פשה מסגירו עוד שבעה ימים .אם פשה הפעם טמא מחלט,במקרה
של מרים המשמעות הייתה להיות מצורעת עולמית .פרש"י אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון .לפיכך אף בנזיפתי תסגר שבעת ימים
חרָתּאָ ָֽסף׃ ...וכשהוא נרפא נאסף אל המחנה;.
וְ אַ ַ ֶ֖
טט  -משמע כעין יצא מן הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר ,כי מצורע נמצא בשבעה ימי הסגר ושבעה נקיים ,כאן
הקב"ה היה הכהן הרואה נגעים ,והודיע כי מרים כבר נאספה מצרעתה ועתה עליה להמתין שבעה נקיים.
 37גמ"פ
במדבר שלח-לך טו,ג:

יכ ֶ֑ם ָ
וָֹבּמעד ֶ
הָא ְ
ָאוָֹבנְ ָד ָָ֔ב ֶ֖
חָלפַ לּאֶ -נ ֶדר ָ֣
ָ֔ב ְ
יתםָא ֶשּׁהָלַָה'ָע ָל ָ֣הָאוֶֹ -ז ַ
וַעשׂ ֶ֨ ֶ
רָאוָֹמןַ -ה ָֽצּאן׃ ָ
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה'ָמןַ -ה ָבּ ָ ֶ֖ק ֵ֥
ָלַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה' – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,אפשר מסוג תבנית הטעמים גרשיים מהפך
לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ

פשטא ,בתפקיד יצא להקל ולא להחמיר .דרשה (א) הנלמדת בעוד מקום בתורה שנדרים ונדבות אינם חייבים להביא מיד עם הנדר או
הנדבה אלא להביא ברגל הקרוב שאז זוכה גם למצוות עשה בזמנו ,או בין שלושה לחמשה רגלים (תלוי בהכרעה בדיון הזה) כדי לקיים בל
תאחר.
יבָה ַמּ ְק ֵ֥ריב .הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח
ַ
ח( ...טו ,ד) ְוה ְק ֵ֛ר
יחָניח ַָ
דרשה (ב) נקדים עם פי' ספורנו (טו,ג – ד) (טו,ג) לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ

בזולת מנחה ונסכים כענין בהבל ובנח ובאברהם וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים
(שמות כד ,ה) לא זולת זה ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת התמיד שהיא קרבן צבור ומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה
ונסכים להכשיר גם קרבן יחיד:
לפי פי' ספורנו הוספת מנחות ונסכים לכל קרבן בהמה הוא החמרה על המצב שהיה לפני חטא המרגלים שהקריבו קרבנות ללא מנחה
א
יחָניחחַָ – גרשיים
ח – שיהיה נחת רוח לפני :ונראה ליישב ע"פ תפקיד תבנית הטעמים של לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
יחָניח ַָ
ונסכים .אבל פ'רש"י ר ַ
שבו את ארץ החמדה וע"י מעשה הקרבנות בלווי מנחה ונסכים
מהפך פשטא שיצא להקל על בני ישראל לפני ָ֔ה' היינו שהבנים י ָ ְרשו וי ְ
שהם ממצוות התלויות בארץ אין מידת הדין מקטרגת עליהם.
יתםָא ֶשּׁהָה'ָ -קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד דבר המלמד על חבירו הכתוב לפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו.
וכך גם יוסבר וַעשׂ ֶ֨ ֶ
ע"פ אור החיים (טו,ב)  ...ודקדק לומר א ֶשֵׁ֥רָאנֶ֖יָנ ֵ֥תןָלָ ֶ ָֽכםָהגם שהדור ההוא פגריהם יפלו במדבר כל העם היוצא ממצרים בן
עשרים ,בא לומר כי מעשה בנים יתיחס גם להאבות כי את בניהם הקים תחתם :הבנים מכפרים – מקילים על אבותיהם

עוד נראה לומר כי אומרו נותן לכם על דרך אומרם ז"ל (סנהדרין צ ב) מנין לתחית המתים מן התורה דכתיב אשר נשבע ה' לאבותיכם
לתת להם לכם לא נאמר אלא להם וגו' עד כאן .כמו כן הבטיחם (את דור המדבר) שיקומו בתחית המתים וירשו את אדמתם:
אפשר כי גם הדרשה הבאה מרומזת בתבנית הטעמים הזאת:

ספרי במדבר שלח פיסקא (קז)  ...אבא חנין אומר משום ר"א למה נאמר לפי שהיה בדין הואיל ומצינו שריבה כלי בית עולמים מכלי
הָלה'ָע ָל ָ֣הָאֹו־ ֶזָ֔בַ חָמגיד הכתוב שאעפ"י
יתםָא ֶשּׁ ַ ָֽ
אהל מועד כך נרבה נסכי בית עולמים מנסכי אהל מועד ת"ל (במ' שלח טו,ג) וַעשׂ ֶ֨ ֶ
יחחַָ – גרשיים מהפך פשטא בתפקיד יצא להקל
שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד לא ריבה בנסכים( .טט :אפשר כי לַ ע ֵ֞שֹׂותָריחַ ָנ ֶ֨
מלמד על כך)
במדבר שלח-לך טו,ח:

ֵ֥הָבןָ -בּ ָ ֶ֖קרָע ָל ָ֣הָאוָֹ -ז ֶ֑ ַבח ָ
וְ ָֽכיַ -תע ֶשׂ ֶ
רָאוְֹ -שׁלָ ֶ֖מיםָלַָ ָֽה'׃ ָ
ָ ְלפַ לּא-נֶ ֵ֥ ֶַ֛ד ָֽ
יכ ֶ֑ם פרט לַ ע ֵ֞שׂוֹתָריחַ ָניחחַ ָחזר
וָֹבּמעד ֶ
הָא ְ
ָאוָֹבנְ ָד ָבָָ֔ ֶ֖
חָלפַ לּאֶ -נ ֶדר ָ֣
ָ֔ב ְ
יתםָכלל ע ָל ָ֣הָאוֶֹ -ז ַ
בבלי מנחות צא,ב לומד (טו,ג) וַעשׂ ֶ֨ ֶ

וכלל

רָאוְֹ -שׁלָ ֶ֖מיםָלַָ ָֽה'ָיצא מן הכלל ללמד על הכלל שכל סוג קרבן
ֵ֥הָבןָ -בּ ָ ֶ֖קרָע ָל ָ֣הָאוָֹ -ז ֶ֑ ַבחָָ ְלפַ לּא-נֶ ֵ֥ ֶַ֛ד ָֽ
והפסוק (טו,ח) ְו ָֽכיַ -תע ֶשׂ ֶ
מהמוזכר ב(-טו,ג) יבוא בבהמה אחת אם לא פירט אחרת ולכל בהמה שמביאה לקרבן יביא נסכים משלה.
יחָניח ַחָלַָ ָ֔ה'ָ -גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,יצא מן הכלל לידון בענין
כאילו מסקנה זאת מרומזת בכלל בתראה (טו,ג) לַ ע ֵ֞שׂוֹתָר ַ
כענינו יצא להקל ולא להחמיר
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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38

גמ"פ

יתםָא ָתֶ֑םָ
ָ֣תָה'ָוַעשׂ ֶ ֶ֖
יתָ֣םָא ֹ֗תוָֹוּזְ כַ ְר ֶתּםָאֶָת-כָּ ל-מ ְצֹו ָ֔
ָ֒וּרא ֶ
ָלציצת ְ
במדבר שלח טו,לטְ ָ:ו ָהיָ ָ֣הָלָ כֶ ם֘ ְ
יהםָ :
תּםָזנֶ֖יםָאַ חר ֶ ָֽ
יכםָאשֶׁ ר-אַ ֶ ֵ֥
יָל ַב ְבכֶ ם ְָואַ חרָ֣יָעָֽינ ָ֔ ֶ
ָוְ ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוָּאַ חר ְ
ְו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוּ  -מקף ,ענין בעל מספר מצבים ,לפי תורה תמימה הערה קל) ,יש תאוות היתר ויש תאוות איסור .והתורה מזהירה מפני

שתיהן.
ם – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר .פעמים שהמינות והכפירה
(במ' שלח טו,לט)ָ ְו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוּ אַ חרי ְל ַב ְבכֶ ָ
באות כדי להתיר תאוות איסורְ .ו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוּ  -מקף ,ענין בעל מספר מצבים ,אפשר שהתורה מזהירה מפני שלבי הידרדרות במינות,
(א) אם עומדים על כך שזה מפני תאוות איסור אפשר ע"י תיקון המידות להקל על העבריין מפני עונשים קשים שיענש בלי החזרה
בתשובה( .ב) ועוד להקל על העברין כל עוד לא הגיע לשלב של מסית כי אין הורגים אותו( ,ג) אבל משהסית לא תחמול עליו ואפשר
שבמצב כזה בית הדין דנים ועונשים גם שלא במשפטי התורה כדי שיחזור בו (להקל עליו) לפני שיענש בבית דין במיתה ,או בידי
שמים בעונש רוחני חמור.
עצבות (א) מעוונות (פרק כו)
(ב) מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו
(א) בשעת עבודת ה'
(ב) בעת עסקו בעסקיו ודרך ארץ ְו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוּ  -מקף בתפקיד רב מצב
(א) נשאר עצוב ,משמע שנשאר עם ההרהורים הרעים ותאוות רעות במחשבתו
ם – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין
יָל ַב ְבכֶ ָ
(ב) מסיח דעתו  ...בקיום הלאו כמו בקיום מצות עשה ממש ְו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוָּאַ חר ְ
יצא להקל כי מקים הלאו ומקבל שכר.
יכם – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר.
ָואַ חרָ֣יָעָֽינ ָ֔ ֶ
יָל ַב ְבכֶ ם ְָ
(במ' שלח טו,לט)ָ ְו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוָּאַ חר ְ
ע"פ דף [מטעמים לשולחן שבת שלח התשע"ט] [תורת משה – אלשיך הקדוש ,במ' שלח] במציאות קודם העין רואה ואח"כ הלב
חומד .על הראיה הראשונה באקראי לא שייך להזהיר כי היא בבחינת "אונס רחמנא פטריה" [נדרים כז,ב] אך האדם נבחן האם הוא מסלק
יכם – מסתכל שוב.
ם – אחרי הרהור חומד וְ -ואַ חרָ֣יָעָֽינ ָ֔ ֶ
יָל ַב ְבכֶ ָ
את הראיה ממחשתו או ממשיך להרהר ומסתכל שוב .לכן נאמר אַ חר ְ
שזה נעשה בדעה צלולהְ .ו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוָּ -מקף כבורר בראיה הראשונה בין ראיה בכוונה ובין ראיה באקראי ,ועל ראיה ראשונה באקראי
יכם – מהפך פשטא ,ללמד שהפשט שקודם רואה ואח"כ חומד ,וכאן יצא
יָל ַב ְבכֶ ם ְָואַ חרָ֣יָעָֽינ ָ֔ ֶ
ללא חזרה יצא להקל לא להעניש ,אַ חר ְ
מהפשט של הסדר הזה ואם אחרי ראיה ראשונה חומד ומסתכל שוב אז יענש.
יכם – אזלא-גרש מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר .אין לוקין על לאו
יָל ַב ְבכֶ ם ְָואַ חרָ֣יָעָֽינ ָ֔ ֶ
(במ' שלח טו,לט)ָ ְו ָֽלאָ -ת ָ֝תוּרוָּאַָחר ְ
זה[ .ספר החינוך פרשת שלח מצוה שפז] שלא לתור אחר מחשבת הלב וראית העינים ... .דיני מצוה זו.

ואין לוקין על לאו זה ,לפי שאין זה דבר מסוים שנוכל להתרות בו העובר עליו ,כי מהיות האדם בנוי בענין שאי אפשר לו שלא יראה
בעיניו לפעמים יותר ממה שראוי ,וכמו כן אי אפשר לו שלא תתפשט המחשבה לפעמים יותר מן הראוי ,על כן אי אפשר להגביל
האדם בזה בגבול ידוע .גם כי פעמים אפשר לעבור על לאו זה מבלי שום מעשה ,וכבר כתבתי למעלה שכל לאו שאפשר לעבור עליו
מבלי מעשה אף על פי שעשה בו מעשה אין לוקין עליו לפי הדומה.
 39גמ"פ
במדבר חקת כא,כג:

יחןָאֶ ת-י ְשׂ ָרא ֘לָע ָ֣ברָבּגְ בלוָֹ֒ ָ
ָתןָס ָ֣
וְ לא-נ ֶ֨ ַ
ָבאָיָ ְֶ֑הצָ הָ ָ
ָהמּ ְד ָָ֔בּ ָרהָ ַויּ ֶ֖
יחןָאֶ ת-כָּ ל-עַ ֹ֗מּוָֹוַיּ ֵ֞צאָל ְק ַראתָי ְשׂ ָראל ַ
ָ ַו ֶיּא ֱֶ֨סףָס ָ֝
םָבּי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
ֶ֖ח ְ
ַָָויּ ָלּ ֶ
ל – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר כפי' רש"י אמר הקדוש ברוך הוא :מה אני מטריח על בני
וַיּ ֵ֞צאָל ְק ַראתָי ְשׂ ָרא ָ

כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו
ישראל אל הערים ,ואין עומד לנגדם כי אין שם אלא נשים וטף (ראה תנח' חקת כג).
ראה קדמא מרכא זרקא מונח סגול ,קדמא ואזלא רביע  ...גרשיים מהפך פשטא
 40גמ"פ
במדבר בלק כב,ד:

קָהשָּׂ ֶדֶ֑ה ָ
ְךָה ָ֔שּׁוֹרָאֶ֖תָיֶ ֶֶָ֣֣ר ַ
וָּה ָקּ ָהלָאֶ ת-כָּ לְ -סבָ֣יב ָ֔תינוָּכּ ְל ָ֣ח ַ
רָמוֹאבָאֶ ל-ז ְקנ ָ֣יָמ ְד ָיֹ֗ןָעַ ֵ֞ ָתּהָיְ לַ חכ ַ
ָָ֝
אמ
ו ֶַ֨יּ ֶ
ֵ֥תָה ָֽהוא׃ ָ
מוֹאֶ֖בָבָּ ע ַ
ְךָל ָ
ְ
וֹרָמֵ֥לֶ
ֶ
ֹ֧קָבּן-צפֵּ֛
ָוּבָ ָל ֶ

דעת זקנים מבעלי התוספות

עתה ילכחו הקהל  -לא היו יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים את כל סביבותינו ולהכי נקט לשון לכיחה .אבל לא היו יראים שכבר
הזהיר הקב''ה אל תצר את מואב.
וָּה ָקּ ָהלָ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא מענינו לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר ,כפי' דזמבה"ת לא יראו
עַ ֵ֞ ָתּהָיְ לַ חכ ַ
לחייהם אלא לרכושם בלבד.

 41גמ"פ
במדבר בלק כג,ג:

ך֒ ָ
לקָה ְתיַצּב֘ ָעַ ל-עלָ ֶת ָ
םָל ָב ֹ֗ ָ
אמרָבּ ְל ָ֝ ָע ְ
ו ֶַ֨יּ ֶ
יָל ְֶ֑ך ָ
יָוהגַּ ְֶָ֣֣דתּ ָ
יָוּד ַבֵ֥רָמַ ה-יּ ְַראֶ֖נ ְ
את ְ
קּרהָה'ָל ְק ָר ָ֔
הָאוּליָי ָָ
ֵ֞ ַ
ָוְ א ְל ֹ֗ ָכ
ְךָשׁפי׃ ָ
ֶ ָֽ
ָוַיּ ֶ֖לֶ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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אוּליָי ָקּרהָה'ָ– גרשיים מהפך פשטא ,יצא להקל ולא להחמיר ,להקל  -שאשיג מה רצונו לומר בשבילך ,להצלתך (של בלק ומואב),
ֵ֞ ַ
ע"פ האלשייך הקדוש (א) "טרם הכיני ההכנות האלה היה נקרה א-לקים לי .אך עתה ע"י הכנת קרבנות אלו ,נזכה אולי יקרה ה' הגדול

בעל הרחמים לקראתי ולא מדת א-לקים".
 42גמ"פ
במדבר מטות לא,כב:

ילָואֶ תָ -הע ָ ָֽפ ֶרת׃ ָ
ָ֔לָאתַ -ה ְבּ ֶ֖ד ְ
ףָאת-הַ נְּ ֶ֨חשֶׁ תָאֶ תַ -ה ַבּ ְר ֶז ֶ ָֽ
ֶ֖בָואֶ תַ -ה ָכּ ֶֶ֑ס ֶ ָֽ
ָ ַאְֵ֥ךָאֶ תַ -הזּ ָָה ְ

במדבר מטות לא,כג׃

אשׁ ַתּע ֵ֥בירוּ ַב ָ ָֽמּים׃
ָבא ָבּ ֶ֖
דּה י ְת ַח ָטּ ֶ֑א ְו ֶ֨כל א ֶשֹׁ֧ר ָֽלא-י ֵ֛
שׁ ְוטָ ָ֔הר ַ֕אְך ְבּמֵ֥י נ ָ ֶ֖
ָבא ָב ֹ֗אשׁ ַתּעבירוּ ָבא ָ
כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶָׁר-י ָ֣
רש"י (כג) כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶׁ ר-י ָָ֣בא ָב ֹ֗אשׁ  -לבשל בו כלום תעבירו באש ,כדרך תשמישו הגעלתו ,מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו

בחמין ,ומי שתשמישו על ידי צלי ,כגון השפוד והאסכלה ילבנו באור (ראה ע"ז עה,ב).
[רבי יוסף בכור שור] (כג) כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶׁ ר-י ָָ֣בא ָב ֹ֗אשׁ  -שתשמישו על ידי האור; שפוד ואסכלה ,צריך ליבון באש כדי להגעיל (ראה
ְךָבּמֵ֥יָנ ָ ֶ֖דּהָי ְת ַח ָטּ ֶ֑א שצריך טבילה ,ואפילו הוא
משנה ע"ז ה,יב); דטעמוֹ ולא ממָ ש וֹ דאורייתא (ראה חולין קח,א)( .במ' מט' לא,כג) ַ֕א ְ
טהור ,ואפילו הוא חדש; דכלי מתכות הנקחים מן הגוים צריכין טבילה ,דכלי מתכות כתובין בפרשת 'הזהב והכסף והבדיל והעופרת'
(ראה לעיל כב) ,כדאיתא בע"ז (עה,ב) .ואשר נטמאו במת ,צריכין הזאה שלישי ושביעי וטבילה (ראה לעיל ,יט) .ואשר לא יבא באש
תעבירו במים אם תשמישו בחמין ,צריך להגעילו בחמין; ואם תשמישו בצונן ,סגי בהדחה; דכבולעו כך פולטו (ראה פסחים ל,ב).
ומשום כלים בני יומן איצטריכא ,שלא נפגם טעמם.
ל־דּ ֵָ֞בר – גרשייםַ ,תּעבירוָּ -מהפך
ָ
כָּ
אפשר כי תב נית הטעמים "גרשיים""...מהפך" עד האתנח מלמדת על כעין כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר כענינו יצא
להקל ולא להחמיר .הכלל הוא – הגעלת כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶׁ ר-י ָָ֣בא ָב ֹ֗אשׁ המשמשים כלשון רש"י – לבשל בו כלום.
שׁ ,יצא להקל ולא להחמיר  -אופן הגעלת הכלי בלשון רש"י :כדרך
בירוּ ָבא ָ
ָבא ָב ֹ֗אשׁ ַתּע ָ
ויצא לטעון טוען אחר כענינו – אשֶׁ ר-י ָ֣

תשמישו הגעלתו ,מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו בחמין( ,ולא בלבון באש) ומי שתשמישו על ידי צלי ,כגון השפוד והאסכלה
ילבנו באור ,וע"פ [פני יהושע בבלי שבת נח,ב] בשניהם לא צריך קלקול כדי שתעבור טומאתן ותיקון שבכך יהיו כאן פנים חדשות.
43

גמ"פ

םָחשֶׁ ְךָעָ נָ ֵַ֥֛ןָוַע ָר ֶ ָֽפל׃ ָ
ָ֣בָהשָּׁ ָ֔ ַמי ֶ֖
ֶ֑רָָוהָ ֵ֞ ָהרָבּערָבָּ אשָׁעַ ד-ל ַ
ְ
תָה ָה
וּןָתּ ַָ֣ח ָ
ַתּעַ ְמ ֶ֖ד ַ
דברים ואתחנן ד,יא :וַתּ ְק ְר ֵ֥בוּןָו ַ
ָ֣בָהשָּׁ ָ֔ ַמים – מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן בתפקיד שתים ,ללמד על שתי דרשות בכתוב ,אחת כפשט הכתוב
רָבּאשָׁעַ ד-ל ַ
בּע ָ
שׁ – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ,כי הקב"ה הביא שלוש מדרגות של צמצום להקל על
רָבּא ָ
ואחת הנדרשת מהמלים ְו ָה ֵ֞ ָהרָבּע ָ

עם ישראל לעמוד במתן תורה ולא יתבטל מהמציאות.כפי' ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק במדבר לחג השבועות  ...ואיתא ב-זוה"ק
(ח"ב פ"א עמ' א') תלת חשוכא הוי ֶ֖חשֶׁ ְךָעָ נָ ֵַ֥֛ןָוַע ָר ֶ ָֽפל וההוא קול השופר הוי נפיק פנימאה מכולא ... .וכדי שלא יתבטלו במציאות על
ידי התגלות אורו יתברך הוצרך להיות צמצום והיינו הענן כבד וגו' שעל ידי זה יוכל להיות נתפס האור בהמקבל שלא יתבטל
במציאות .ובצמצום הזה יש כמה מדריגות כנ"ל ֶ֖חשֶׁ ְךָעָ נָ ֵַ֥֛ןָוַע ָר ֶ ָֽפל חושך הוא הצמצום היותר גדול והיינו העשן שהוא חשכות של
ממשות .וענן הוא קלוש יותר .וערפל הוא הצמצום הקלוש עוד יותר.
44

גמ"פ

ָלּךֶ֖ ָא ֵ֥רוֹןָעָֽץ׃ָָ ָ
ית ְ
שׂ ָ
הָועָ ֵ֥
ֶ֖יָה ָה ֶָ֑ר ְ
ָשׁנָֽי-ל וּחתָא ָבניםָכָּ ָ֣ראשׁנָ֔יםָוַעלֵ֥הָא ַל ָ
יָפּ ָסלְ -ל ֵ֞ך ְ
ל ְ
ֹ֧רָה'ָא ֹ֗ ַ
תָה ָ֝הואָאָ ַמ ָָ֣
דברים עקב י,אָ :בּ ֶ֨ע ַ

שבירת הלוחות הראשונים כתבלין להמתקת התנגדות יצר הרע ,התורה ניתנת בלוחות השניים ותביא לביטול יצר הרע.
ים – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית טעמים בתפקיד כעין קל וחומר,
ָשׁנָֽי-לוּחתָא ָבנָ ָ
תָה ָ֝הוא – קדמא ואזלאְ ... ,פּ ָסלְ -ל ֵ֞ך ְ
בָּ ֶ֨ע ַ
כדי לברר זאת נעיין בתבנית הטעמים הבאה:
ים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כנאמר ב[-אבות דרבי נתן פ"ב]  ...כך
ָשׁנָֽי-לוּחתָא ָבנ ָ
(דב' עקב י,א) ְפּ ָסלְ -ל ֵ֞ך ְ
אמר משה אם אני נותן את הלוחות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה שנאמר (שמ' מש' כב,יט) זבח ָל ֱאלהים ָיח ֳָרם בּלְתּי לה' לְבדוֹ ,:מה
ָ֣יָהלּ ָ֔חתָוָ ָֽאַ ְשׁל ָ֔כם ,מנין שהודה לו המקום שנ' (דב' עקב י,א) בָּ ֶ֨עתָ
עשה תפש בשני הלוחות ושיברן שנ' (דב' עקב ט,יז) וָאֶ ְתפּשָׂבּ ְשׁנ ַ
ך ,הא שהודה לו המקום על שיבורן.
יָפּ ָסלְ -ל ֵָ֞
ל ְ
ֹ֧רָה'ָא ֹ֗ ַ
הַָ ָ֝הואָאָ ַמ ָָ֣
45

גמ"פ

וֹםָה ֶ֑הוּאָ ָ
ַ
ֵ֥םָהחלֶ֖
וּאָאוָֹאֶ ל-חוֹל ַ
ֵ֛
לאָת ְשׁ ֹ֗ ַמעָאֶ ל-דּ ְבריָהַ נָּבָ֣יאָהַ ָ֔ה
דברים ראה יג,דָ֣ ָ:
ֶ֖םָוּבכָ ל-נ ְַפ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ ָ
ְ
יכםָ ְבּכָ לְ -ל ַב ְב ֶכ
ה'ָאֱֹלה ָ֔ ֶ
םָאהביםָאֶ תָָ֣ -
הָה'ָ א ֱָֹֽלהיכֶ םָאֶ ְת ָ֔ ֶכםָלָ ַ ֹ֗דעַ תָהי ְשׁ ֶכ ָֽ
ַסּ ָ
ָ֣יָמנ ֵֶ֞
כּ ְ
הָה'ָא ֱָֹֽלהיכֶ םָאֶ ְת ָ֔ ֶכם – מונח גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,
ַסּ ָ
ָ֣יָמנ ֵֶ֞
(דב' ראה יג,ד) כּ ְ
(דב' ראה יג,ד) כָּ֣י – מונח בתפקיד רבוי לימודים על הכתוב בתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן,

זקף-קטן בתפקיד שני לימודים .אחד מהם עשוי להיות גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר.
ע"פ [ליקוטי שיחות ח ע'  121אדמו"ר ממ"ש ,דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלז] מטרת הנסיון התחזקות והתעלות בעבודת ה' ,האדם
שעובר הנסיון רואה את האור הנוסף לו ע"י ההעלם וההסתר.
ע"פ [ליקוטי שיחות כב ע'  361אדמו"ר ממ"ש ,דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלח] "לפום גמלא שיחנא" ,יחד עם הנסיון ניתן הכוחות
המתאימים להתגבר עליו .כאשר הולכים בתוקף ע"פ התורה רואים שהקשיים פחותים מאשר שיערום והכוחות להתגבר עליהם
כבירים ממה ששיערו.
ע"פ [ליקוטי שיחות כא ע'  388אדמו"ר ממ"ש ,דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלט] בשם כקמו"ח האדמו"ר כשיבוא המשיח צדקנו,
יצטערו שלא פעלו בסוף זמן הגלות מספיק להתגבר על כל ההעלמות וההסתרים שאז העבודה נעימה וחביבה יותר ,מה שאין כן כשרוח
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הטומאה יעבור מן הארץ ואין מנגדים.
ע"פ [ליקוטי שיחות כ ע'  292אדמו"ר ממ"ש ,דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלט] כאשר יהודי מעמיד עצמו לא להתפעל מן הנסיון –
מתגלה כיצד הכוונה הפנימית של הנסיון היא תוספת ועילוי בעבודתו .וכפירוש רבנו הזקן ש"מנסה" הוא מלשון נס והרמה" .ארים נסי"
ע"פ [ליקוטי שיחות כד ע'  40אדמו"ר ממ"ש ,דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רמ] הנצוץ האלהי שבנסיון נפל מטה ביותר .כדי לגלותו יש
לבטל העלם זה .בנסיון האדם פועל הפך טבעו (הָ'ָא ֱָֹֽלהיכֶ םָ– מהפך פשטא) ,מתוך מסירות נפש הוא "פותח" את כוחותיו ,שכלו ומידותיו.
ע"פ [ליקוטי שיחות כד ע'  426אדמו"ר ממ"ש ,דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלט] כל ענין יצר הרע הוא להלחם נגד אושרו של האדם,
ָ֣יָמנ ֵֶַ֞סּהָהָ'ָא ֱָֹֽלהיכֶ םָאֶ ְת ָ֔ ֶכם  ,וכשמתאמץ ועומד
הרוחני והגשמי ,בהסברות שאין להן יסוד בשכל ,וכל מציאותן היא (דב' ראה יג,ד) כּ ְ
בנסיון – רואה גם האדם עצמו איך שבטלה כל מציאותן המדומה( .טט :יוצא מדמיונות היצר הרע למה שה' רוצה שהאדם יעשה טוב לעצמו
ולשליחותו בבריאה)
 46גמ"פ
דברים וזאת הברכה לג,ב:

תָלמוֹ׃
ֵ֥שָׁדּ ָ ָֽ
ֵ֥שׁדּתָא ָ ֶ֖
תָק ֶדשָׁמימינ֕וָֹא ָ ֶ֖
תהָמר ְב ָ֣ב ֶ֑
ארןָוְ אָ ָ ֶ֖
ָלמוָֹהוֹפיעַ ָמ ַה ָ֣רָפָּ ָ ָ֔
ֵ֥יָבּא ְָוז ַָרחָמשּׂעיר ָ֔ ָ
רָה'ָמסּינַ ָ
אמ ֵ֞
וַיּ ֹ֗ ַ

ארן – פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,כעין בנין אב ,הקש ,דבר החוזר וקורה( ,א) כיצד לבקש על ענין כלשהו (ב)
ֵ֞ה'ָמסּינַ ֵ֥יָבָּ אָוְ ז ַָרחָמשּׂעירָלָָָ֔מוָֹהוֹפיעַ ָמ ַהָ֣רָפָּ ָ ָ֔
לתבנית תפילת י"ח ,תחילה שבח של המקום ,אח"כ בקשת הצרכים הפרטיים ,וחותם בהודאה הקב"ה

ָלמוֹ  -גרשיים מרכא (=מאריך) פשטא מהפך פשטא זקף-קטן .זקף-קטן מורה על שתי דרשות ,צריך ברור
ֵ֥יָבּא ְָוז ַָרחָמשּׂעיר ָ֔ ָ
ֵ֞ה'ָמסּינַ ָ
האם ממלת ְוז ַָרח או האם ממלת ֵ֞ה'
ָלמוֹ  -גרשיים  ...מהפך פשטא – כעין יצא להקל ולא להחמיר ,אפשר שמזה נלמד הלכת לשון התפילה טור
ֵ֞ה'ָמסּינַ ֵ֥יָבָּ אָוְָז ַָרחָמשּׂעיר ָ֔ ָ
אורח חיים הלכות תפלה סימן קא  ...ויכול להתפלל בכל לשון שירצה ופירש רב אלפס דווקא בצבור אבל ביחיד לא יתפלל אלא

בלשון הקדש ויש מפרשים דהא דאמרינן יחיד לא יתפלל אלא בלשון הקדש דוקא כששואל צרכיו אבל כשמתפלל תפלה של ציבור
אפי' יחיד יכול לאומרה בכל לשון
ֵ֥יָבּ ָא – מרכא (=מאריך) פשטא – פשטות שיתפלל במתינות בהארכת כוונה טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קא  ...כתב הרב
מסּינַ ָָ
רבי אליעזר שירגיל אדם עצמו שיכוין לפחות בחתימה של כל ברכה שיש בהן מאה ושלש עשרה תיבות כמו שיש בתפלת חנה ומאה
ושלש עשרה פעמים לב בחומש לומר שצריך בהן כוונת הלב( .טט בדיקה ב"כתר" הממוחשב מעלה כי בחומש "לב" –  33מופעים,
בתנ"ך "לב" –  202מופעים" ,הלב"ְ " ,כלב"" ,ללב"" ,מלב" –  8מופעים ,רק בנ"ך)
ראה מרכא

 10.2אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע מונח זרקא סגול ,כעין יצא  ...להוסיף או לגרוע בענינו
ראה אזלא-גרש/גרשיים מונח זרקא סגול
 10.3אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע מרכא זרקא סגול ,כעין יצא  ...להסיף או לגרוע בענינו
ראה אזלא-גרש/גרשיים מרכא זרקא סגול
10.4

אזלא-גרש במלעיל ,גרשיים במלרע [ ]...תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר בענינו

ג"ת
1
בראשית נח ו,יט:

ֶ֖הָל ַהחיָ֣תָא ָתְֶּ֑ך
לָתּ ֵ֥ביאָאֶ לַ -התּ ָב ְ
כּ ָ
רָשׁנַ ֶֹ֧֣יָםָמ ֵ֛
שׂ ְ
יָמכָּ לָ -בּ ֵ֞ ָ
וּמכָּ לָ ְ֠ -ה ַח ָֽ
ָז ָָכֵ֥רָוּנְ ק ָבֶ֖הָי ְהיָֽ וּ׃ ָ

ומכל-החי מכל-בשר  -תלישא-גדולה גרשיים
רש"י ומכל-החי .אפילו שדים
טט  -כאילו כתוב "ומכל-החי התלוש והמגורש מכל-בשר" ,אילו שדים? האם הם הנקראים מזיקין ,שנבראו בין השמשות של ערב שבת
וא ין להם בשר  ,ושמהלכן עם בני אדם אבל מגורשים מהם (או שאין מהלכן עם בני אדם)
בבלי עבודה זרה ה,ב

אנן דשכיחי מומין דפסלי אפילו בדוקין שבעין  -בעינן תלתין יומין ,אינהו דמחוסר אבר אית להו  -בתלתא יומי סגי ,דא"ר אלעזר:
רָשׁנַ ֶֹ֧֣יםָמ ֵ֛כּלָוגו' ,אמרה תורה :הבא בהמה שחיין
שׂ ְ
יָמכָּ לָ -בּ ֵ֞ ָ
מנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב( :בראשית ו,יט) וּמכָּ לָ ְ֠ -ה ַח ָֽ
ראשי אברים שלה .האי מיבעי ליה למעוטי טריפה דלא! טריפה מלחיות זרע נפקא.

בראשית נח ו,יט:

ֶ֖הָלהַ חיָ֣תָא ָתְֶּ֑ךָז ָָכֵ֥רָוּנְ ק ָבֶ֖הָי ְהיָֽ וּ׃
לָתּ ֵ֥ביאָאֶ לַ -התּ ָב ְ
כּ ָ
רָשׁנַ ֶֹ֧֣יםָמ ֵ֛
שׂ ְ
יָמכָּ לָ -בּ ֵ֞ ָ
[יט]ָוּמכָּ לָ ְ֠ -ה ַח ָֽ
ֶ֖יךָל ַהחיָֽ וֹת׃ָָָָ
ְ
ָבאוָּא ֶל
כּלָי ֵ֥
ֶ֑הוָּשׁנַ ֶֹ֧֣יםָמ ֵ֛
ְ
ֶ֖הָלמינ
לָר ֶמשָׂהָ א ָד ָמ ְ
כּ ֶ ֵ֥
ָלמי ָנָ֔הָּמ ֵ֛
וֹףָלמינֹ֗הוָּוּמןַ -ה ְבּהמָ ה ְ
ְ
[כ]ָמ ָהעָ֣

תוספות ע"ז ה,ב

מנין למחוסר אבר וכו'  -פירוש להקריב לגבוה בבמה שלהן דאילו בבית המקדש אפי' בדוקין שבעין נמי אסור דכתיב ומיד בן נכר לא
תקריבו ומייתי ליה ומכל החי דהזהיר הקב"ה לנח להביא מחוסר אבר בתיבה מפני שעתיד להביא מהם קרבן וא"ת הא לקמן בסמוך
(דף ו).
מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח  -יש לדקדק מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן נח מוזהר בדבר  ...והא דאמרינן פ"ק דקדושין (דף
כד ):דמצרכינן מן העוף ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה וגו'
דמצרכינן מן העוף (הכוונה כנראה לנאמר [כ]ָמ ָהעָ֣ וֹף ) ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה
[יט]ָוּמכָּ לָ ְ֠ -ה ַחי – תלישא-גדולה בתפקיד עקירה – המהווה העברה למחיצת איסור ,התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור לקרבן
לישראל (אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות) ואם זה גם נאמר מסיני אז אסור גם לבני נח לקרבן לה'.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

לָתּ ֵ֥ביאָאֶ לַ -התּ ָבֶ֖ה – דרגא תביר מרכא טפחא ,יצא לידון בענין אחר ולכן
כּ ָ
שׂר – כעין יצא מענינו ולפי טעמי המשכו ְשׁנַ ֶֹ֧֣יםָמ ֵ֛
ָֽמכָּ לָ -בּ ֵ֞ ָ
יצא להקל ולהחמיר .וע"פ תוס' יצא להקל לבני נח בקרבן בבמות שלהם לה' וי"ל דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במה שמעטם

מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם

יצא להחמיר לבני נח בקרבן בבמות שלהם לה' ולבני ישראל במשכן ובמקדש לאסור מחוסר איבר

אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאם לתיבה הרי הם ראוין לקיום העולם ולבהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי
דכיון דשלמים נמי לא חזו להקרבה.
ראה תלישא ,דרגא תביר מרכא טפחא

ג"ת
2
בראשית נח י,יג

יםָואֶ ת-נ ְַפתּ ָֽחים׃ ָ
יםָואֶ תְ -ל ָה ֶ֖ב ְ
ָמ ְ
יםָואֶ ת-ענ ֵ֛
לוּד ְ
ָלדָאֶ תֹ֧ -
[יג]ָוּמ ְצ ַ ֶ֡ריםָי ֵ֞ ַ

יםָואֶ ת-נ ְַפתּ ָֽחים׃ – דרגא תביר טפחא סלוק ,קבוצת פרטים
יםָואֶ תְ -ל ָה ֶ֖ב ְ
ָמ ְ
יםָואֶ ת-ענ ֵ֛
לוּד ְ
ָלד  -פזר גרשיים אֶ תֹ֧ -
הפסוק וּמ ְצ ַ ֶ֡ריםָי ֵ֞ ַ
מצטרפת.
נסביר הפסוק בהתאמה לגמרות שונות.
א' בבלי בבא בתרא סא ,ב – סב ,א מכירת שדה ללא מיצרים בשטח ,ראה דרגא תביר טפחא
ב' בבלי בבא בתרא סב ,ב במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי האם שייר לעצמו או לא שייר.
יםָואֶ ת-נ ְַפתּ ָֽחים׃ – דרגא תביר טפחא סלוק ,קבוצת אפשר כי
יםָואֶ תְ -ל ָה ֶ֖ב ְ
ָמ ְָ
יםָואֶ ת-ענ ֵ֛
לוּד ְ
ָלד  -פזר גרשיים אֶ תֹ֧ -
הפסוק וּמ ְצ ַ ֶ֡ריםָי ֵ֞ ַ
וּמצָ ֶ֡רים  -גבולות
הפזר כאן מלמד אל תקרי וּמ ְצ ַ ֶ֡רים אלא ְ
יםָואֶ ת-נ ְַפתּ ָֽחים׃ – דרגא תביר טפחא סלוק ,לדון בדבר אחר שלא
יםָואֶ תְ -ל ָה ֶ֖ב ְ
ָמ ְ
יםָואֶ ת-ענ ֵ֛
לוּד ְ
ָלד  -גרשיים יצא מעינינו ,אֶ תֹ֧ -
י ֵ֞ ַ
כענינו  ,יצא להקל ולהחמיר
צייןשלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי במכירת שדה בבקעה .כאן ְואֶ תְ -ל ָה ֶ֖ביםָטפחא  -בתפקיד מנתק מסלוק ,היינו ציין שלוש
מצרים -שמות ,האם במצר הרביעי החמיר והותיר לעצמו ,או הקל ומכר בעין יפה ,אם כתב שלא השאיר לעצמו ,מכר הכל אפילו יש במצר
שורת עצי תמר ושטח זריעת תשעה קבין זרע תבואות.
טט – משני הסברי רבא נלמד שאם במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי לא השאיר לעצמו דבר בתנאי :א'
שמיצר זה מובלע במיצרים משני צדדיו (היינו הם מעבר לו); ב' שאין עליו שורת דקלים; ג' אין בשטח המובלע מקום זריעת תשעה קבין
( 3750אמה רבועית) זה להחמיר על המוכר ולהקל על הקונה.
אבל אם מיצר רביעי אינו מובלע בין שני מיצרים שמצידיו ויש עליו שורת דקלים ושטו מקום זריעת תשעה קבין המוכר השאיר לעצמו –
זה להקל על המוכר ולהחמיר על הקונה.
כל מקרה אחר נתון לאומדנת הדיינים.
ראה פזר תלישא ,דרגא תביר טפחא ,טפחא
ג"ת
3
בראשית וירא כב,ח:

יהֶ֖םָי ְַח ָ ָֽדּו׃ ָ
וָּשׁנ ֶ
ֶ֖הָבּנ ֶ֑יָוַיּ ְלכֵ֥ ְ
ֵ֛הָלע ָל ְ
וָֹה ֶשּׂ ְ
ֱֹלהיםָי ְראֶ ה-לֵּ֥ ַ
אמרָאַ ְב ָר ָ֔ ָהםָא ֵ֞
וַיּ ֶ

ֵ֛הָלע ָלֶ֖הָ -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא שלא על כל אחד חל אותו ענין או הלכה,
וָֹה ֶשּׂ ְ
ֱֹלהיםָ -גרשיים י ְראֶ ה-לֵּ֥ ַ
א ֵ֞
ע"פ איילת השחר (מלבי"ם) שם המין שה והוא גם הצעיר ,ועד שנה נקרא כבש ,הפלגס בן י"ג חדש ,האיל בן שנתיים ,לפיכך כאשר
ֵ֛הָלע ָלֶ֖ה כוונתו לאחד מהגילים ולא לשה צעיר בלבד ,לבסוף הוקרב איל,
אברהם אמרָ ַה ֶשּׂ ְ
ְלע ָלֶ֖הָ -טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת ְבּנ ֶ֑י ולהוסיפו לקבוצת האפשרויות לעולהְ .בּנ ֶ֑יָ– אתנח בתפקיד מגביל ,בקצת תוספת
על כפירוש הידוע אבל עם הוספת המלה שרק אם לא ימצא שה הקרבן יהיה הבן.
ֵ֛הָלע ָלֶ֖הָ -מרכא תביר טפחא ,גרשיים  ...תביר (ואולי מרכא תביר טפחא) כעין יצא להקל ולהחמיר,
וָֹה ֶשּׂ ְ
ֱֹלהיםָ -גרשיים י ְראֶ ה-לֵּ֥ ַ
א ֵ֞
אם אברהם אבינו יעמוד בנסיון בלא הרהור על ציווי ה' ,יצא להקל שאם יהיה שה הקרבן יהיה שה ,ולהחמיר שרק אם לא יהיה שה הקרבן
יהיה יצחק.
בפסוק זה אמונת הלב הצרופה של אברהם אבינו ללא הרהור על צווי ה' ,עומדת לו בנסיון ומביאה להגעת האיל המזומן לעקידה מששת
ימי בראשית .הדבר מרומז בראשי וסופי תיבות של הרישא של הפסוק.
ֱֹלהיםָי ְראֶ ה – ס"ת ר' מ' מ' ה' כמו (תהלים קיח,טז) יְ מָ֣יןָהֶָ֖'ָרוֹמ ָמ ֶ֑הָ
אמרָאַ ְב ָר ָ֔ ָהםָא ֵ֞
אמונת אברהם בה' עשה כל מעשיו בשמחה :וַיּ ֶ

הָחיל׃ ָ
ָ ָֽ
עשָׂ
יןָה'ָ ָָ֣
יְ ֵ֥מ ָֹ֗

ֱֹלהיםָי ְראֶ ה-לֵּ֥ וֹ – ר"ת אי"ל ,הגעת האיל מעשרת ימי בראשית
ֶ֖הָבּנ ֶ֑י – ר"ת הל"ב מביאה לָ:א ֵ֞
ֵ֛הָלע ָל ְ
האמונה הצרופה שבלבַ :ה ֶשּׂ ְ
ֶ֖הָבּנ ֶ֑י – ס"ת ו' ה' ה' י' – צירוף שם
ֵ֛הָלע ָל ְ
וָֹה ֶשּׂ ְ
ֱֹלהים – מידת הדין ,והמתקתה באמונה הצרופה של אברהם אבינו מעומקא דליבא :לֵּ֥ ַ
א ֵ֞
הויה לחודש בול (מר -חשון) "עשרה דורות מאדם הראשון עד נח" (שניצל במבול שהחל והסתיים בחודש בול) "עשרה דורות מנח עד
אברהם" "עשרה נסיונות ניסה הקב"ה את אברהם ועמד בכולם" ונסיון העקידה הוא הנסיון העשירי ובו מומתק דין העולם מימי בראשית.
ג"ת
4
בראשית תולדות כו,יא:

וֹתָיוּמת׃ ָ
ָ ָֽ
וָֹמ
ֵ֛הָוּבא ְשׁ ֶ֖תּ ֵ֥
ְ
ישָׁהזֶּ
ַ
רָהנּגָ֝עַ ָבָּ ֵ֥א
אמ ַ
ימלֶ ְךָאֶ ת-כָּ לָ -ה ָעֶ֖םָל ֶ֑
ָ[יא]ָָוַיְ ַצָ֣וָאב ָ֔ ֶ

ֵ֛הָוּבא ְשׁ ֶ֖תּוָֹ  -מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים שלכתחילה לא חלים ביחד ,הנוגע ביצחק או באשתו ולא כל שכן
ְ
ישָׁהזֶּ
ַ
בָּ ֵ֥א
בשניהם מות יומת ,כמו שמות משפטים  ...ומכה אביו ואמו  -מרכא תביר טפחא ,מות יומת

ימלֶ ְךָתורה שלמה [נה] בשם ב"ר סד א א"ר אייבו אפילו צרור לא יזרוק אדם בהם יגורו יצפונו המה עקבי ישמורו ,כאשר
וַיְ ַצָ֣וָאב ָ֔ ֶ
קוו לנפשי .וב -לקח טוב הנוגע באיש הזה לשום היזק בעולם ,כמו אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו.

ֵ֛הָוּבא ְשׁ ֶ֖תּוָֹ  -אזלא-גרש  ...תביר ,כעין יצא מענינו לידון בענין אחר יצא להחמיר ולהקל .ע"פ מדרש הגדול ל(-כו י)
ְ
ישָׁהזֶּ
ַ
ָבּ ֵ֥א
הַ נּגָ֝עַ ָ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הרשעים רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר ויש להסיק כי לא מענישים ,לכן היוצא מענינו של (כו י) הוא כי כאן הזהיר עונש מיתה
על עבירה קלה או אפילו אל לא עבירה .והלהקל בא לומר ע"פ פסוק כ"ט שהיכירו שזה שלא פגעו בם היתה לעצמם טובה.
ראה מרכא תביר טפחא
ג"ת
5
בראשית וישלח לב,יד:

הָה ֶ֑הוּא ָ
ַ
ֶ֖םָבּ ַלּ ָ֣יְ לָ
ןָשׁ ַ
וַיָּ ֵ֥לֶ ָ
שׂוָאָ ָֽחיו׃ ָ
ֶ֖הָלע ָ ֵ֥
ֹ֧אָבי ֵָ֛דוָֹמנְ ָח ְ
ָוַיּ ֵַ֞קּחָמןַ -ה ָבּ ְ
ֹ֧אָבי ֵָ֛דוָֹ -גרשיים דרגא תביר ,כעין יצא לידון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר
וַיּ ֵַ֞קּחָמָןַ -ה ָבּ ְ

רש"י הבא בידו ... .ומ"א  ...אבנים טובות ומרגליות .דבר אחר מן החולין שנטל מעשר וכו'.

טט  -החמיר ליטול מעשר לפני מתן המתנה ,להקל לפייס ולהינצל
ֹ֧אָבי ֵָ֛דוָֹמנְָ ָחֶ֖ה דרגא תביר טפחא ,קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים ,שעל כל אחד חל הענין או ההלכה ,כאן שימוש בכל
ָמןַ -ה ָבּ ְ
שׂוָאָ ָֽחיו׃ – אתנח ממעט אותו מאחווה מלאה ,ע"פ רלב"ג מהקניינים ,רד"ק מרמז מהשוואת
הקנינים ונקיטת כל אמצעי הגנה לפייס בם ְלע ָ ֵ֥
מלת בידו למלת בידו של עבד אברהם לומר כל אשר יש לו ,ועוד וזה להודיע ,כי האדם ,כשיהיה בעת צרה ,אפִ לו יהיה צדיק ,לא יסמוך

על הנס ,אלא ישמור עצמו בכל אשר יוכל;

ראה דרגא תביר טפחא

ג"ת ,זרקא סגול במקום תביר
6
בראשית מקץ מד,א:
ר֒ ָ
וַיְ ֵ֞ ַצוָאֶ ת-א ֶשָׁ֣רָעַ ל-בּיתוָֹ֘לאמ ָ

ישָׁבּ ֵ֥פיָאַ ְמ ַתּ ְח ָֽתּוֹ׃ ָ
ְ
שׂיםָכֶּ ֶסףֶ֖ -א
וּןָשׂאֶ֑תָָ ְו ֵ֥
ְ
ֵ֥רָיוּכלֶ֖
ְ
ָאכֶ לָכַּ א ֶשׁ
אנָשׁים ָ֔
תָה ָ
ָמַ ֵ֞לּאָאֶ ת-אַ ְמ ְתּח ָ ָֽ
רד"ק (א) וַיְ ֵ֞ ַצו .כל אלה הדברים מבוארים ,ועשה יוסף כל זה כדי להקניטם כל אשר יוכל מבלתי שירע להם ,ושלא יגע לא בגופם
ולא בממונם; ועשה הכל בחכמה.

ר ָ֒  -זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מן הענין,
וַיְ ֵ֞ ַצוָאֶ ת-א ֶשָׁ֣רָעַ ל-בּיתָוָֹ֘לאמ ָ
לכן בצירוף עם וַיְ ֵ֞ ַצוָ– גרשיים מתקבל כעין יצא להקל ולהחמיר ,אפשר להמשיל אחד מהם למחמיר כגון בהוספת צער ,ולהמשיל האחר
למקל כי גורע מהצער כגון שלא פוגע בגופם ובממונם.
7

ג"ת

הָמים׃ ָ
ָ ָֽ
ָשֶׁ֖מָּ
תּ ָ
ָת ָ ֵ֥
ָ֣יןָהמּזְ ָ֔בּ ַח ְָונ ַ
ַ
וָֹבּין-א ֶהלָמוֹעדָוּב
ָת ָתָָּ֣א ֹ֗ת ָֽ
ֶ֑הָונ ַ
תָל ָר ְח ָצ ְ
ְ
תָוכַ נֵּ֥וָֹנְ ֶ֖חשֶׁ
יתָכּיֵּ֥וֹרָנְ ֵ֛חשֶׁ ְ
שמות כי תשא ל ,יחְ :ועָ ָ֝שׂ ָ
יתָכּיֵּ֥וֹרָנְ ֵ֛חשֶׁ ת – אזלא-גרש  ...תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר .להחמיר כפי' ראב"ע פי' א – הקצר (יח) והושם בין האהל ובין
וְ עָ ָ֝שׂ ָ

המזבח ,שישמר ,שלא יכנס באהל עד שירחץ.

הָמים – ראוי שתדע ,שכבר יחוייב בזה המשקה אשר ישימו בכיור ,אשר ידבק בו גדר המים;
ָשׁ ָמּ ָ ָֽ
תּ ָ ֶ֖
ָת ָ ֵ֥
להקל ולהחמיר כפי' רלב"ג ְונ ַ
(להקל) ולזה יתכן שיהיה ממים חיים או מי מקוה ,כי אין מתנאי המים שיהיו חיים .ויתכן גם כן שיהיו צלולים או עכורים ,כי בכל אחד
מהם יפול שֵ ם המים ,כשלא יהיה עכירותם באופן שיצאו מגדר המים (ראה זבחים כב,א-ב)( .להחמיר) ולזאת הסבה גם כן ראוי שלא

יתערב בהן דבר ישנה מראיהן ,כי אז יסתלק מהן שֵ ם המים (ראה משנה מקוואות ז,ג); וזה מבואר בנפשו.
ועוד להקל כפי' רמב"ן  ...ומן הענין הזה תקנו רבותינו נטילת ידים בתפלה ,שיתכוין לזה כטעם נשיאות כפים .והרחיצה היא המצוה,
אבל הכיור צוה בו (לעיל,יח) להזמנה ,ואיננו מעכב ולא מצוה ,כי ביום הכפורים כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מקיתון של זהב שהיו
עושים לכבודו (ראה יומא מג,ב); אבל למדנו מן הכיור שצריכה כלי.
8

ג"ת

לָהוּא׃
ָֽ
ֶ֖הָּתּבֶ
ֵ֛הָלר ְב ָע ֶ ֵ֥
ֹ֧יָבה ָמ ְ
הָלאַ -תע ֵ֞מדָל ְפנ ְ
שּׁ ָֽ
ָלטָ ְמאָ הָ -בֶ֑הָָָָָָָָּ ְוא ֹ֗ ָ
ןָשׁכָ ְב ְתּךֶ֖ ְ
תּ ְ
ת ֵ֥
וּבכָ לְ -בּה ָמֵ֛הָלאָ -
ויקרא אח"מ יח,כגְ :
ֵ֛הָלר ְב ָעֶ֖הּ  -גרשיים  ...תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר
ֹ֧יָבה ָמ ְ
ָֽלאַ -תע ֵ֞מדָל ְפנ ְ

[רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ"א] [הלכה יז] קטן בן ט' שנים ויום אחד שבא על הבהמה או הביאה עליו היא נסקלת על ידו והוא
פטור ,היה בן ט' או פחות אין סוקלין את הבהמה ,וכן קטנה בת ג' שנים ויום אחד שהביאה בהמה וחיה עליה בין בהמה גדולה בין
בהמה קטנה כיון שהערתה בה הבהמה (בין כדרכה בין שלא כדרכה) הבהמה נסקלת והיא פטורה ,ואם היתה גדולה שניהן נסקלין
ואם היתה מבת ג' שנים ולמטה אין הבהמה נסקלת.
[הלכה יח] וכן השוכב עם הבהמה בשגגה והאשה שהביאה את הבהמה עליה בשגגה אין הבהמה נסקלת על ידן ואף ע"פ שהן
גדולים ,כל העריות כולן שהיה אחד גדול ואחד קטן הקטן פטור והגדול חייב כמו שביארנו ,אחד ער ואחד ישן הישן פטור ,אחד מזיד
ואחד שוגג המזיד חייב והשוגג מביא קרבן ,אחד אנוס ואחד ברצון האנוס פטור כמו שביארנו.
יצא להקל ולהחמיר( :א) קטנה בת ג' שנים ויום אחד שהביאה בהמה וחיה עליה בין בהמה גדולה בין בהמה קטנה כיון שהערתה בה
הבהמה (בין כדרכה בין שלא כדרכה) הבהמה נסקלת והיא פטורה  ,להקל על הקטנה  ,ואם היתה גדולה שניהן נסקלין ואם היתה מבת
ג' שנים ולמטה אין הבהמה נסקלת להקל על הקטנה ועל הבהמה.
(.ב) האשה שהביאה את הבהמה עליה בשגגה אין הבהמה נסקלת על ידן ואף ע"פ שהן גדולים ,להקל על האשה ועל הבהמה.
ראה דרגא תביר טפחא
9

ג"ת

ֶ֖םָקדשָׁ֣יםָתּ ְהיֶ֑וּ ָ
תָּאל ֶה ְ
ֵ֛לָואָ ַמ ְר ָ ֵ֥
ֹ֧תָבּני-י ְשׂ ָרא ְ
ויקרא קדשים יט,בַ :דּ ֵ֞בּרָאֶ ל-כָּ ל-ע ַד ְ
יכם׃ ָ
ֶ֖יָה'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
ָ֣יָק ָ֔דוֹשָׁאנ ֵ֥
ָכּ ָ

שׁתּם והְייתם קְד ֵ֔שׁים כּי ָקדוֹשׁ ָאני
ויקרא שמיני יא,מד :כּי אני ֘ה' ֱאלהיכ ֒ם וְהתְ קד ְ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

וְלָ֤ א תְ טמְּאוּ את־נפְשׁת ֵ֔יכם ְבּכָל־השּׁרץ הָרמשׂ על־ה ָָארץ:
אֶ ל-כָּ ל-ע ַדֹ֧ת  -דרגא ,אפשר כי מצביע אל פרשת ''אחרי מות'' שעסקה באזהרות מפני תועבות שונות שלא ידמו לעמי מצרים וכנען שגם
אותן אזהרות באות לרבות קדושת בני ישראל
ֹ֧תָבּני-י ְשׂ ָראֵ֛ל – גרשיים  ...תביר ,אם נשער שכאן זה כעין מידה י' ממידות רבי ישמעאל בן רבי יוסי הגלילי יצא
ַדּ ֵ֞בּרָאֶ ל-כָּ ל-ע ַד ְ
מענינו לידון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר ,אזי הענין בסיפא של פרשת אחרי מות היו אזהרות מפני תועבות של איסורים.
יוצא ענין ְקדשָׁ֣יםָתּ ְהיֶ֑וָּמאזהרות על איסורים ועוסק באזהרת פרישה – הגבלה במותר.
ֹ֧תָבּני-י ְשׂ ָראֵ֛ל – גרשיים  ...תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר,
ַדּ ֵ֞בּרָאֶ ל-כָּ ל-ע ַד ְ

יכם ,לומדים להקל ולהחמיר ולשם שמים תשמרו שבת ולשם שמים תחללוה.
מפירוש [רבי יוסף בכור שור] ...אֶָ֖ניָהֵ֥ 'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
יכם לומדים
ֶ֖יָה'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
ָ֣יָק ָ֔דוֹשָׁאנ ֵ֥
שׁתּם והְייתם קְד ֵ֔שׁים כּי ָקדוֹשׁ ָאני בצירוף ל(-וי' קד' יט,ב) כּ ָ
מפירוש [רמב"ן] (וי' שמ' יא,מד) וְהתְקד ְ
ולהחמיר פרושים מן המּותרות יגביל עצמו גם באשתו ,באוכל ,ביין ,יפרוש מטומאה ,נקיות ידיו וגופו ,פרוש מהמון בני אדם המלכלכים
עצמם במותרות וכיעורים ,יעשה הישר והטוב ולפנים משורת הדין ,לרצון חביריו ,שביתה מטרחות בשבת.
 10ג"ת
ויקרא קדשים יט,יג׃

יןָפּע ַלֵּ֥תָשָׂ ֵ֛כירָא ְתּךֶ֖ ָעַ דָֽ -בּ ֶקר׃
ֶ֑לָלאָ -ת ֵ֞ל ְ
לאָתגְָז ָֽ
שׁקָאֶ ת-רעךֶ֖ ְָו ָ֣
ָלאַ -תע ֵ֥

־ת ֵ֞לין – גרשיים  ...שָׂ ֵ֛כיר – תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל על השוכר וליתן לו זמן תשלום כדי שלא יעבור על
(יט,יג) לאָ ָ
הלנת שכר  ,ולהחמיר על המשכיר בחובתו לדרוש תשלום עד זמן מסוים.
החפץ חיים ,אהבת חסד ,ח"א,פ"ט ס"ה נתיב החסד י"ד

ֵ֥רָבּאַ ְר ְצך [מרכא טפחא ]לא
יש דעות דהנה בשו"ע הביא שם דעל שכר קרקעות יש מי שאומר שלא עובר .והטעם משום דכתיב א ֶשׁ ְ
ארצך גופא .והגר"א הקשה בביאורו דלפי משנתנו דלא יליף (וי' יט,יג) שָׂ ֵ֛כירָ(דב' תצא כד,יד) שָׂ ֶ֖כיר ...ובאמת-כן מצאתי בתורת כהנים
מטעם זה גופא[ .טט ספרא קדושים פר' ב' (ט) (וי' יט,יג) לאַ -תע ֵ֥שׁקָאֶ ת-רעךֶָ֖  ....אלא שכר האדם שכר הבהמה והכלים מנין .שכר
יןָפּע ַלֵּ֥ת כל דבר]:
־ת ֵ֞ל ְ
הקרקעות מנין .תלמוד לומר לאָ ָ
יןָפּע ַלֵּ֥ת כל דברְ ,פּע ַלֵּ֥תָשָׂ ֵ֛כירָא ְתּ ֶָ֖ךָ– מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שכאן היא אופני שכירות שלא
־ת ֵ֞ל ְ
תו"כ לומד (יט,יג) לאָ ָ
על כל אחד חלה אותה הלכה ,כאשר שָׂ ֵ֛כירָ– תביר מחלק בהלכות תשלום השכירות לפי הפרטים.
ך והם שכיר אדם ,שכירת בהמה ,שכירת כלים( ,דב' תצא כד,יד) א ֶשֵׁ֥רָ
קבוצת פרטים נלמדת מהפסוק (וי' קד' יט,יג) ְפּע ַלֵּ֥תָשָׂ ֵ֛כירָא ְתּ ֶָָ֖
־ת ֵ֞ליןָהלנת שכר,
ְבּאַ ְר ְצך שכירת קרקעות ,בכל אחד מהם לעצמו חלה ההלכה של (וי' קד' יט,יג) ָֽלאָ ָ
אבל (דב' תצא כד,טו) ְבּיוֹמוֹ ָ֩  -תרסא ,אפשר כי מלמד על שיעורי זמן לתשלום ומידרוג מתי השוכר עובר בלא תלין.
כירָ– תביר ממעט באילו מצבים לא עובר על הלאו של לא תלין,
טעם (וי' קד' יט,יג) שָׂ ֵָ֛
שָׂ ֵ֛כיר– תביר ,ממעט מ-עַ ד־ ָֽבּ ֶקר ,או הסלוק מגביל לומר לא עד הנץ אלא עד עלות השחר ,אבל בחומש דברים לגבי שכירות לילה דווקא
ָ֣יוָה ֹ֗ ֶשּׁ ֶמשָׁ– שלכתחילה עד שקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.
האריך בזמן התשלום (דב' תצא כד,טו) ְוָֽלאָ -ת ֹ֧בוֹאָעָ ָל ַ

ך לומר שאם אינו דורש שכרו בזמנו ,כמו-כן אם שכרו
ךָ– תביר טפחא – כשם שממעט לגבי עַ ד־ ָֽבּ ֶקר כך גם ממעט ב-א ְתּ ֶָָ֖
שָׂ ֵ֛כירָא ְתּ ֶָ֖
ָ֣יוָה ֹ֗ ֶשּׁ ֶמשָׁולא בעשה
־ת ֹ֧בוֹאָעָָ ָל ַ
־ת ֵ֞לין ואינו עובר בְ -וָֽלאָ ָ
באמצעות שליח ,וגם שכירות בהמה וגם שכירות כלים אינו עובר בָֽ -לאָ ָ
ןָשׂכָ ָ֝רוָֹאבל עובר בלא תעשוק.
ְבּיוֹמוֹ ָ֩ת ֶ֨תּ ְ
 11ג"ת
ויקרא אמר כב,ג:

'ָוט ְמאָ תֶ֖ וָֹעָ ָל ֶ֑יוָ ָ
ישׁוָּבנָֽי-י ְשׂ ָראלָלַ ָ֔ה ְ
ְ
שׁרָי ְַקדּ
יכםָכָּ ל-אָ֣ישׁ׀ָאשֶׁ ר-י ְק ַרָ֣בָמכָּ ל-ז ְַרע ֹ֗ ֶכםָאֶ לַ -הקֳּ ָדשׁיםָא ֶ֨ ֶ
םָלד ֶ֨רת ָ֝ ֶ
ֱמרָאל ֹ֗ ֶה ְ
א ָ֣
ֵ֥יָה'׃ָ – גרשיים דרגא תביר – כעין יצא מענינו לדון בענין אחר שלא כענינו ,יצא להקל ולהחמיר,
הואָמ ְלּפָ נַ ֶ֖יָאנ ָֽ
שָׁה ֵ֛
ַ
ָוְ נ ְכ ְר ֵ֞ ָתהָ ַהנֶּ ֹ֧פֶ

הלהחמיר כפרש"י שבכרת זה אינו נפדה בגלות .הלהקל שכל זמן שלא קרבו מתירי קדשי ישראל אין טמא מתחייב כרת על אכילת קדשי
ישראל ,ונלמד כך:
כָּ ל-אָ֣ישׁ׀ָ – מונח לגרמיה (מונח פסק) אשֶׁ ר-י ְק ַרָ֣ב – מונח  ,רש"י  ...ולמדוה רבותינו מגזירה שוה.
כָּ ל-אָ֣ישׁ׀  -מונח פסק אשֶׁ ר-י ְק ַרָ֣ב -מונח רש"י  ...וכי יש נוגע חייב? אם כן מה תלמוד לומר יקרב ,משיכשר ליקרב ,שאין חייבים

עליו משום טומאה ,אלא אם כן קרבו מתיריו.

ראה פסק
12

ג"ת

ָֹ֣וםָה ֶ֑הוּאָ ָ
ַ
חָבּיּ
ֶ֖ס ַ
ת־ה ֶפּ ַ
ַ
םָולא־י ְָכלֵ֥ וָּלַ עשׂ
ָלנֶ ָ֣פֶ שָׁאָ ָ ָ֔ד ְ
וָּטמאים ְ
רָהי ְ
ָ
שׁ
ָשׁיםָא ֶ֨ ֶ
במדבר בהעלתך ט,ו :וַיְ הָ֣יָאנ ֹ֗
ֵֹ֥וםָה ָֽהוּא:
ַ
ןָבּיּ
ֵ֛הָול ְפנ ֵ֥יָאַ ה ֶ֖ר ַ
וַ ָֽ ַ֛יּ ְק ְר ֵ֞בוָּל ְפנ ֵ֥יָמ ֶשׁ ְ

(במ' בהע' ט,ו) ויּק ְְר ֵּ֞בוּ ל ְפני משׁה וְלפְני ַאהרן – גרשיים  ...תביר ,כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל להקרבה בטומאה של קרבנות צבור
שמועדם קבוע ואין להם תשלומין ולהחמיר כנרמז בכתוב הבא ותבנית הטעמים שלו לפְני משׁה וְלפְני ַאהרן .
לפְני משׁה וְלפְני ַאהרן – בכתוב זה יש שתי תבניות טעמים המלמדות על שני מצבים וכתוצאה שתי הלכות.
(מצב א) לפְני משׁה וְלפְני ַאהרן – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב(הלכה א) ביניהם בקשר
לנושא.
(מצב ב) משׁה וְלפְני ַאהרן – תביר מרכ א טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל חלקם לא חלה (הלכה ב) בקשר לנושא
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

(מצב א) לפְני משׁה וְלפְני ַאהרן – מרכא תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב(-הלכה א) ביניהם בקשר
לנושא .נשלב הבדלי הלכה בלשון הרמב"ם.
[רמב"ם ביאת המקדש פ"ד] [הלכה יד] (הבדל א) היו מקצת בית אב (של כהנים שעובדים ביום שחל בו פסח ראשון) טמאים ומקצתם
טהורים אף על פי שרובן טמאי מת לא יקריבו אלא הטהורים (הטהורים מקריבים ,הטמאים אוכלים){ ,המצב הבא שייך לתכונה ב .היה כל

בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר ,היתה כל המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת( },הבדל ב) אם היו רוב הכהנים הנכנסין שם בירושלים
בזמן הקבוע טמאין יעשו בטומאה.
(מצב ב) משׁה וְלפְני ַאהרן – תביר מרכא טפחא ,כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל חלקם לא חלה (הלכה ב) בקשר לנושא
רק בטומאת מת כנאמר (במ' בהע' ט,ו) וי ְהי אנ ִָ֗שׁים אשׁר ָהיָ֤וּ טְמאים לְנפשׁ ָאדֵָ֔ ם ,ההקרבה מותרת ולא בטומאות אחרות.
ע"פ [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד] [הלכה טז] כל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאה .קרבן צבור שיש לו
תשלומים לא יקרב בטומאה[ .רמב"ם ביאת המקדש פ"ד] [הלכה יד]  ...היה כל בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר ,היתה כל
המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת[ ... ,הלכה טו] ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר ,מפני שהטומאה לא

הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה מפני הדחק ,ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה
צריכה ציץ לרצות עליה.
13

ג"ת

ֹוָואֶ ת־אַ ְרצֶ֑ ֹוָ ָ
ֹוָואֶ ת־כָּ ל־עַ ֶ֖מּ ְ
ָ֣יָבי ְָד ֵ֞ךָנ ַָתֹ֧תּיָא ֵ֛ת ְ
ירָ֣אָא ָ֔תֹוָכּ ְ
אמרָה'ָאֶ ל־משֶׁ הָאַ ל־תּ ָ
במדבר חקת כא,לד :ו ֶַ֨יּ ֶ
ֶ֖בָבּ ֶח ְשׁ ָֽבֹּון:
ריָא ֶשֵׁ֥רָיֹושׁ ְ
ְךָהאֱמ ָָ֔
ָ ָֽ
ָמָ֣לֶ
ָלסיחן ֶ
ית ְ
ָלֹּוָכַּ א ֶשָׁ֣רָעָ ֹ֗שׂ ָ
ָ֣ית ָ֔
וְ עָ שׂ ָ
ֹוָואֶ ת־כָּ ל־עַ ֶ֖מֹּו – מונח גרשיים דרגא תביר טפחא .טעם מונח בראש התבנית מלמד שאפשר שיש
ָ֣יָבי ְָד ֵ֞ךָנ ַָתֹ֧תּיָא ֵ֛ת ְ
(כא,לד) כּ ְ

לדרוש את התבנית גרשיים  ...פעמים אחדות (לפחות שתי פעמים).
(א) תבנית טעמים ְבי ְָד ֵ֞ךָנ ַָתֹ֧תּיָא ֵ֛תֹוָ– גרשיים  ...תביר ,בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר ,להקל כיצד? ע"פ [גור אריה] [כלי יקר]
ועוד מלמד על מחשבות משה שסבר שלעוג עומדת זכות הודעתו לאברהם אבינו שבא לבשרו כי לוט נשבה בידי ארבעה המלכים
(חיבור כח עוג הגשמי אל כח הקדושה של א"א) .להחמיר כיצד? הקב"ה מודיע למשה שכוונת עוג הייתה שאברהם אבינו יצא להלחם
במלכים ,יהרג ועוג ישא את שרה לאשה.
ועוד טעם קדמא במלת (כא,לד) ו ֶַ֨יּאמֶ ר מלמד שכבר באותו מעשה הקב"ה דן את עוג על מחשבה רעה זאת לחובה שרצה לעקור את
ישראל עוד קודם שבאו לעולם ,ולמסרו בידי בני ישראל להורגו.
(ב) תבנית טעמים ְבי ְָד ֵ֞ךָנ ַָתֹ֧תּיָא ֵ֛תֹוָ– גרשיים  ...תביר ,בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר,
שׁלוֹם:
שּׁלָמים .זש"ה (משלי ג,יז) דְ ָרכי ָה ד ְרכי־נעם וְ כָל־נְתיבתי ָה ָ
[מדרש תנחומא (בובר) פרשת צו סימן ה] (וי' צו ז ,יא) וְזאת תּוֹרת זבח ה ְ

כל מה שכתוב בתורה( ,לשון) [לשום] שלום הוא נכתב ,אעפ"י שכתוב בתורה מלחמות ,לשם שלום נכתבו ,את מוצא שביטל הקדוש
ברוך הוא את הגזירה מפני השלום ,אימתי כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה (דב' שפ' כ,יט) כּי־תָ צוּר אל־עי ֩ר י ָמים ר ֜בּים וגו' ,וכל אותו
הענין ,א"ל הקדוש ברוך הוא שיהא מחרים אותם ,שנאמר (דב' שפ' כ,יז) כּי־החרם תּחר ִ֗ימם ,ומשה לא עשה כן ,אלא אמר עכשיו אני
הולך ומכה ,איני יודע מי חטא ומי לא חטא ,אלא בשלום אבוא עליהם ,שנאמר (דב' ב כו) וָאשׁ ְָ֤לח מלְָאכים ממּדְ בּר קְד ֵ֔מוֹת אל־סיחוֹן מלְך
ת־בּנָיו ְָואֶ ת־כָּ ל־עַ ָ֔מֹּו ,אמר לו
ָ
ֹוָואֶ
ַכּוָּאת ְ
חשְׁבּוֹן דבְרי שָׁלוֹם לאמר :כיון שראה שלא בא בשלום הכה אותו ,שנאמר (במ' חקת כא,לה) ַויּ ֶ֨
ימם וגו' ,ואתה באתה עליהם בשלום ,חייך כשם שאמרת כך אני אעשה ,שנאמר (דב' שפ'
הקדוש ברוך הוא אני אמרתי כּי־החרם תּחר ִ֗
ל־עיר לְהלָּחם עָלי ָה ְוק ָָראתָ אלי ָה ְלשָׁלוֹם( :דברים כ י) ,לכך נאמר דְ ָרכי ָה ד ְרכי־נעם וְ כָל־נְתיבתי ָה שָׁלוֹם( :משלי ג,יז).
כ,י) כּי־תקְרב א ֵ֔
להקל כיצד? ה' צוה על משה בכיבוש הארץ (דב' שפ' כ,יז) כּי־החרם תּחר ִ֗ימם אבל משה בא על יושבי הארץ בדרכי שלום
וָאשׁ ְָ֤לח מלְָאכים ממּדְ בּר קְד ֵ֔מוֹת.
ת־בּנָיו ְָואֶ ת־כָּ ל־עַ מָָֹּ֔ו,
ָ
ֹוָואֶ
ַכּוָּאת ְ
להחמיר כיצד? כיון שראה (משה) שלא בא בשלום הכה אותו ,שנאמר (במ' חקת כא,לה) ַויּ ֶ֨
ַכּוָּ
ועוד החמיר בעוג [מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת סימן נה] אלא גופו החרימו שלא ליהנות ממנו כלום .במ' חקת כא,לה) ַויּ ֶ֨
(דב' ב כו)

ָיו
ת־בּנ ָ
ָ
ֹוָואֶ
את ְ

ֹוָואֶ ת־כָּ ל־עַ ֶ֖מֹּו – גרשיים דרגא תביר טפחא .אפשר שטעם גרשיים בא ללמד על יוצא
(ג) תבנית טעמים (כא,לד) ְבי ְָד ֵ֞ךָנ ַָתֹ֧תּיָא ֵ֛ת ְ
דופן מיוחד .סיפור אבן  -הר שרצה עוג לזרוק על עם ישראל אינו מופיע בכתוב .ובא בקבלה (ברכות נד ,).שיש לברך על נס שעשה
ֹוָואֶ ת־כָּ ל־עַ ֶ֖מֹּו – דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים
הקב"ה והאבן – ההר נפל עליו .באה תבנית הטעמים של נ ַָתֹ֧תּיָא ֵ֛ת ְ
הקשורים לנושא נס שעושה הקב"ה עם כל אחד מישראל ומלמדת שכמו שיש לברך על נס לכלל ישראל במקום שארע הנס כך כל
אחד מישראל יברך על נס שעשה לו הקב"ה .הנס הקל על מי שנעשה נס ,ומחמיר עליו ועל צאצאיו לברך בכל פעם שמגיעים למקום
הנס.
 10.5אזלא-גרש או גרשיים קדמא  -כעין שינוי סדר בו המאוחר הטבעי מקדים את המוקדם הטבעי
דוגמת מפתח שמות תצוה כט,כא:

ןָהמּ ְשׁ ָחה ָ֒ ָ
חָוּמ ֶשּׁ ֶָ֣מ ַ
ֵ֥רָעָֽלַ -המּזְ בּ ַ ֘
וְ לָ ַק ְח ֵ֞ ָתָּמןַ -ה ָ ֶ֨דּםָא ֶשׁ ַ
יָבנָ ֶ֖יוָא ָֽתּוֹ׃ ָ
ד ָ
וּבנָ ֵ֛יוָוּבגְ ֵ֥
ָוּבג ָ ָָ֔דיוָ ָ
דשָׁהוּא ְ
וָֹו ָק ַ ֵ֥
יָבנָ ֶ֖יוָא ֶ֑תּ ְ
ד ָ
ֵ֛יוָועַ ל-בּגְ ֵ֥
יוָועַ לָ -בּנָ ְ
ָעָֽל-אַ הרן ְָועַ לְ -בּג ָ ָָ֔ד ְ
ית ַ
ָוְ הזּ ָ

תורה שלמה ,תורה שבעל פה ,שמות תצוה כט,כא

[סט] ולקחת מן הדם אשר על המזבח [וגו'] והזית על אהרן ,מגיד הכתוב שלא גמר קדוש אהרן ובניו אלא בהזית הדם עליהם( .מדרש
הגדול)
[ע] ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה ,טובל את האצבע בדם ובשמן אתר שעירב שניהם ,ומזה מן הנדבק משניהם
באצבע הזיה אחת על אהרן והוא מתקדש באותה הזיה וכן [מזה על] כל אחד מבניו ועל כל אחד מן הבגדים( .מדרש)
[סט] במכילתא דמילואים פ' צו סי' לד :ויז על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו ,הא למדת שלא שלם קידוש אהרן ובניו אלא
בהזאת הדם[ .שלאחר הזאה זו הזכיר הקידוש  -ראב"ד] .ברב"ח בשם ר"ח (הובא בתו"ש משפטים כד עה) ויקח משה את הדם ויזרק
על העם וכו' ואותו כתם שעל בגדיהם קרא הכתוב עדי לפי שהיה עדי להם וכבוד גדול והיה להם לעדות ואות שנכנסו בבריתו של
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הקב"ה וכו' וכן פירש"י היה מזה על בגדיהם מן הדם והיה הענין להחשיבם כעין שכתוב באהרן והזית על אהרן ועל בגדיו וגו' וכו'
ע"כ .ובחזקוני כאן :והזה עליהם ,להעיד ולהיות עד ואות לדורות שהם משרתיו ועליו לא יקרבו זרים.
[ע] מאמר זה הוא מפירושו של ר"א בהרמב"ם והוא כותב :וביארה "הקבלה" שטובל את האצבע וכו' .ובכל מקום שאמר הקבלה
הכוונה לדרש חז"ל וכנראה שהי' מאמר כזה לפניו באיזה מדרש חז"ל שאבד מאתנו ,ודו"ל שכוונתו כאן לקבלה שבעל פה .ובאע"ז
בפיה"ק :כאן והנה הזה מדם האיל אשר על המזבח שהוא קודש עם שמן משחת הקודש על אהרן ועל בגדיו והנה הם קדושים ע"כ.
נראה מלשונו "עם שמן" ,שהיו מעורבים .וכן כתב בעל העקידה :אמנם היתה זאת הכהונה מעירוב הדם אשר על המזבח עם שמן
המשחה ,לפי שכאשר יערב אדם דמו ונפשו עם השמן הטהור העליון הנה הוא עצם הגדולה והכהונה באמת ע"כ .וכ"כ האברבנאל:
ולקחת מן הדם וגו' להגיד שיערב יחד מהדם והשמן ומאותו עירוב יזה על אהרן ועל בגדיו וגו' ובזה יהיו מקודשים .ופי' חדש בפסוק
שלפנינו כתב רבינו מיוחס וז"ל :ומשמן המשחה ,שעל המזבח אבל משמן שבכלי יצוק על ראשו לענין גדולה וזה לענין קדושה כמו
שמפרש והולך ע"כ .מפרש שלקח השמן מהמזבח כמו שלקח הדם מעל המזבח והינו מאותו השמן המבואר בפ' צו [ח,יא] ויז ממנו
על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ,נמצא שעל המזבח היה דם ושמן מעורבין ביחד ומהם הוא שלקח להזות וזה הוא
כהקבלה שכ' הר"א בהרמב"ם שהיו שנים מעורבים .ואולי גם הוא סובר כן וס"ל שהי' צריך לערב שניהם על המזבח( .רבינו מיוחס
מחדש כאן שבענין
משיחה ישנם שני דינים יש משיחה לשם גדולה ויש משיחה לשם
קדושה ,ע"פ דבריו יש להסביר שיטת הרמב"ן שמקורה במדרש
במדב"ר כמו שנתבאר במילואים כאן ,שאצל בני אהרן לא היתה
כלל משיחה אלא הזאה משום שהיציקה ומשיחה שהיתה אצל
אהרן זהו לשם גדולה והיא היתה רק על כהן הגדול לבד,
משא"כ הזאה שהיא לשם קדושה היתה גם על בני אהרן .ומעין זה
מבואר בפי' אברבנאל כאן פסוק כא בההזאה על אהרן ובניו וז"ל:
והנה נמשח אהרן בשתי משיחות בשתי בחינות .האחת שנמשח לכ"ג
הוא בעצמו כל ימיו .והב' שנמשח לכהן הוא ובניו וזרעו לנצח .ולכן
למעלה זכר משיחתו אצל בגדי הכהונה הגדולה לפי שאז נמשח לכ"ג
ועתה זכר שנית שנמשח עם בניו לענין הכהונה להם ולזרעם וזר לא
יקרב לעבוד בה .ע"כ וזהו כעין סברא הנ"ל ראה מ"ש במילואים
כאן לענין אם יש לכה"ג גם דין כהן הדיוט) .וברלב"ג :ולקחת מן
הדם אשר על המזבח ר"ל הדם אצל המזבח שזרק קצתו עליו
ומהנשאר ממנו יקח ומשמן המשחה שיתבאר אחר זה אופן עשייתו והזה
על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו ועל זה האופן יקדשו הם
ובגדיהם .ע"כ .אמנם הרמב"ן נסתפק בדבר אם היה הדם והשמן מעורבים
וז"ל בפ' ויקרא ח,ל : .לא ידעתי אם מערבן להזאות הללו כמו ולקח
מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח .וכן לא נתברר לי
מה מעם איחור הזאות הללו לאחר הקטר של מילואים כי בצואה
הקדים ההזאות ואח"כ אמר ולקחת מן וגו' .ועל החקירה השניה עמד
בפענח רזא כאן :ולקחת את האיל השני וגו' כאן בציווי כתיבה ביה
הזאה תחלה על אהרז ובניו ובגדיהם אף משמן המשחה והדם ואח"כ
1

גרשיים קדמא

ֶ֖וֹןָשׁ ָֽאלָ ה׃
ְ
ינוָּבּ ָיג
ְ
ב
יבתָעַ ְב ְדּךֵ֥ ָאָ ֵ֛
הוֹרידוָּע ָב ֶ ָ֝דיךָאֶ ת-שׂ ֶַ֨
ֶ֑תָו ֶ֨
אוֹתוָֹכּי-אֵ֥יןָהַ נַּ ֶ֖עַ רָוָמ ְ
בראשית ויגש מד,לאְ :ו ָה ָיֹ֗הָכּ ְר ֵ֛
יבת מרכבת משתי תבניות טעמים.
הוֹרידוָּע ָב ֶ ָ֝דיךָאֶ ת-שׂ ֶַ֨
אפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב ְָו ֶ֨
הוֹרידוָּעבָ ֶ ָ֝דיך – קדמא ואזלא ,כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל מסוג כלשהו.
תבנית (א) ְו ֶ֨
יבת – אזלא וקדמא ,כעין היפוך סדר שמה שהיה אמור לקרות מאוחר הקדים ובא לפני מה שהיה אמור לקרות
תבנית (ב) ע ָב ֶ ָ֝דיךָאֶ ת-שׂ ֶַ֨
ֵ֥יןָהנַּ ֶ֖עַ רָוָמֶ֑ת – אביו מצרתו .היינו מת מוקדם מכפי שהיה לו קצבה מה'.
ַ
אוֹתוָֹכּי-א
מוקדם .וזה כפ'[רש"י] ְו ָה ָיֹ֗הָכּ ְר ֵ֛

וכן פי' [רש"ר הירש] (בר' ויגש מד,לא) אך יראה שהילד איננו ,מיד ימות ולא יהיה סיפק בידנו להבהיר לו את הענין ולהראות אותו באור
נוח יותר.
2

גרשיים קדמא

ץָכּנָ ֶ֑עַ ןָ ָ
אָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
ר ְ
ֹ֧הָה ַמּ ְכפּ ָלֵ֛הָא ֶשֵׁ֥רָעַ לְ -פּניַ -מ ְמ ֶ֖
שׁרָבּ ְשׂד ַ
בראשית ויחי מט,לַ :בּ ְמּעָ ָ ֵ֞רהָא ֶ֨ ֶ
ָ֩ק ָנֶ֨הָאַ ְב ָר ָ֝ ָהםָאֶ תַ -השָּׂ ֶ ֹ֗דהָמאֵ֛תָעֶ ְפ ֵ֥רןָהַ ח ֶ֖תּיָלַ אחזַּתָֽ ָ -ק ֶבר׃ָ ָ
אשֶׁ ר ָ
ריָקָ ְב ֵ֥רוָֹאֶ ת-אָ ָֽביו׃ָָָ
ליםָא ֶ֖תּוָֹל ְק ָ֣בּרָאֶ ת-אָ בֶ֑יוָאַ ח ֶ֖
יוָוכָ לָ -הע ֵ֥
וּאָואֶ ָ֔ ָח ְ
ָה ְ
בראשית ויחי נ,יזַ ָ:ו ֶ֨ ָיּשָׁ בָיוֹסָףָמ ְצ ַריְ ָמה ָ֣

הפניית ר' בינקה חנוך (טו טבת התשע"ו)

ָאביו כפל הלשון
[צפנת פענח על התורה ,הרב רוזין יוסף (הרוגטשובר) הר' ויחי נ,יד (אוצר החכמה)] ל ְק ָ֣בּרָאֶ ת-אָ בֶ֑יוָאַ ח ֶ֖ריָקָ בְָ ֵ֥רוָֹאֶ תִִֽ -
לקבור אחרי קברו ,דהנה מבואר בירושלמי תענית פ"ד (הערה קא) דאבות העולם הם מונחים דרך הסב,
וא"כ יצחק מימין אברהם וזה רק לאחר שקברו את יעקב וקודם הוה לשמאל כמבואר שם ,וברכות דף מ"ו ע"ב (הערה קב) ע"ש וא"כ
לפ"ז פינו יצחק לקברו אותו מימין אברהם ואח"כ קברו את יעקב זה ר"ל כאן.
קא .ירושלמי תענית פ"ד,ה"ב :אמר רבי שמואל בר רב יצחק :אבות דרך הסב הן קבורין.
קב .כיצד סדר הסבה? בזמן שהן שתי מטות גדול מיסב בראש ושני לו למטה הימנו (טט :משמאל) .בזמן שהן שלש מטות ,גדול מסב בראש ,שני
לו למעלה הימנו ,שלישי לו למטה הימנו( .גם רמב"ם ברכות ז,א)
ר' בינקה חנוך .... :מלמד שלא יכרה אדם לעצמו קבר בחייו .אבל בקבורת יצחק יעקב כרה קבר ליצחק משמאל לאברהם וכאשר באו
לקבור את יעקב ,כרו קבר ליצחק מימין לאברהם ופינו את יצחק לקבר החדש וקברו את יעקב בקבר שקודם קברו בו את יצחק.
אפשר כי לכך מרמזת תבנית הטעמים של ַבּ ְמּעָ ָ ֵ֞רהָא ֶ֨ ֶשׁר – גרשיים קדמא ,שנוי בסדר ,הקבר המוקדם ליצחק עבר לאחר מות יעקב
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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לקבורת יעקב שמת אחרי יצחק .בסדר הפעולות ליצחק כרו קבר חדש ופינו אותו אליו ,אחר-כך קברו את יעקב בקבר המוקדם.
אמנם [שו"ת מנחת אלעזר חלק ג סימן יג] ו[-שו"ת משנה הלכות חלק ד סימן קפא] כתבו שאדם יכול להכין קבר בחייו בארץ-ישראל ואז
קצת קשה על ההסבר .אבל אפשר כי למרות שיעקב שלם כל הונו מבית לבן לעשו עבור מקום קברו במערת המכפלה ,אבל אפשר שעשו
מנע כריית הקבר מראש ולכן אי אפשר היה לקבור את יצחק במקום קבוע.
בַּ ְמּעָ ָ ֵ֞רהָא ֶ֨ ֶשׁר – גרשיים קדמא ,שנוי בסדר כלשהו ,כאשר מתבוננים בסדר הקבורה במערת המכפלה נמצא כי משערים כי הכניסה
למקום קבורת אדם וחוה הוא בכניסה לאולם יצחק ,אברהם ושרה קבורים באולם סמוך נאמר לימינם ,יצחק ורבקה לשמאלם של אדם
וחוה ,יעקב ולאה קבורים לימין אברהם ושרה.
ר ֩ – תלישא-קטנה ,ענין של שיעור ,חציצה מחיצה ,גי'  ... 501מאֵ֛תָ– תביר ,גי'  ,441אמ"ת,
אשֶׁ ָ
הפרש גי'  = 60 = 501 - 441ס' כגון ששים אותיות ברכת כהנים
מערת המכפלה  -בית סאתיים כחצר המשכן בית סאתיים ,מערת המכפלה  -מבוא לגן עדן ,אדם הראשון היה כהן גדול ,במשכן נמשכת
עבודת כהן גדול ,המברך את ישראל ברכת כהנים בת ששים אותיות.
בַּ ְמּעָ ָ ֵ֞רה – ע"ב מר"ה ,או ע"ב הר"מ
בַּ ְמּעָ ָ ֵ֞רהָא ֶ֨ ֶשׁר – גרשיים קדמא ,שנוי בסדר כלשהו ,בפעם הראשונה יצאו הספירות שלא על הסדר של קווי יושר שהם :קו ימין :חכמה
חסד נצח ,קו שמאל :בינה גבורה הוד ,קו האמצע :כתר או דעת תפארת (רחמים) יסוד מלכות
ֹ֧הָה ַמּ ְכפּ ָלֵ֛ה – גי' ר"ת ב א ב ה עולה י' (ספירות לפי עוד רמזים)
שׁרָבּ ְשׂד ַ
בַּ ְמּעָ ָ ֵ֞רהָא ֶ֨ ֶ
בא"ב (דב' תבוא כח,ג) בָּרוְּך א ָתּה בָּעיר וּבָרוְּך א ָתּה בּשָדה׃ (דב' תבוא כח,ו) בָּרוְּך א ָתּה בְּבאך וּבָרוְּך א ָתּה בְּצאתך׃
אָבּ ֶא ֶָ֣רץ – א ע פ מ ב  ,ע"ב אפ"מ (או א"ב פע"מ)
ר ְ
א ֶשֵׁ֥רָעַ לְ -פּניַ -מ ְמ ֶ֖
ָ֩ק ָנֶ֨ה – כ א ק  ,כאד"ם קדמו"ן
ְכּנָ ֶ֑עַ ןָאשֶׁ ר ָ
אַ ְב ָר ָ֝ ָהםָאֶ ת – א א  ,ארי"ך אנפי"ן
ןָהח ֶ֖תּיָלַ אחזַּתָֽ ָ -ק ֶבר – ה מ ע ה ל ק ,למשל מע"ה לק"ה,
הַ שָּׂ ֶ ֹ֗דהָמאֵ֛תָעֶ ְפ ֵ֥ר ַ
אפשר מפני יציאת הספירות שלא על הסדר ,והנלמד שכל ספירה בקשה שהבריאה תהיה רק על ידה( ,כעין אפ"ם ,ויכוח) ולכן היה שבירת
הכלים שאפשר שזה המשאיר את הרשימו.
א ֶשֵׁ֥רָעַ לְ -פּניַ -מ ְמ ֶ֖רא – ס"ת ר ל י אֻ ,לרי"א (רמז לקבלת האר"י)
3
שמות ה,ז:

גרשיים קדמא

שׁם ָ
ןָה ְלּבנֶ֖יםָכּ ְת ָ֣מוֹלָשׁ ְל ֶ֑
ֹ֧בןָלָ ָע ֵ֛םָל ְל ֵ֥בּ ַ
תָתּ ֶ
לאָתאס ֵ֞פוּןָלָ ֶ֨ת ֶ
ָ֣
ֶ֖םָתּ ֶבן׃ ָ
וָּוקשׁשֵׁ֥ וָּלָ ֶה ֶ ָֽ
ָהַ֚םָי ְָֽל ָ֔כ ְ
ָ֣לאָתאס ֵ֞פוּןָלָ ֶ֨תת – מונח גרשיים קדמאָ֣ ,לאָ– מונח – עשוי ללמד על יותר מפעם אחת התבנית גרשיים קדמא .
(א) תאס ֵ֞פוּןָלָ ֶ֨תת  -גרשיים קדמא עשויה ללמד על שנוי בסדר  .ע"פ שם משמואל ועוד מקורות ,הצפוי להיות מאוחר בא מוקדם.

הגיעה גאולה פנימית בהעלם( ,משה בא וחזר לשלשה חדשים למדין) והיא הקדימה את הגזירה הרביעית והקשה מכולן ובלי הגאולה
בהעלם לא יכלו לעמוד בגזירה הרביעית שעיקרה היה מניעת מנוחת שבת והיאספות בה להתחזקות ממגילות שנאמר בם על הגאולה.
וכאשר משה חזר הגיעה הגאולה הנגלית.
(ב) ע"פ פדר"א פמ"ח ,מכת בכורות המאוחרת נגזרה זמן רב לפני ביצועה.
גרשיים קדמא
4
שמות בא יב,לו:

ַשׁאלֶ֑ וּםָוַ ָֽ ַ֛יְ ַָנ ְצּלֶ֖ וָּאֶ ת-מ ְצ ָ ָֽרים׃ָפ ָ
ריםָ ַויּ ְ
ֵ֛םָבּעינ ֵ֥יָמ ְצ ַ ֶ֖
ֵ֥ןָה ָע ְ
ָתןָאֶ ת-ח ָ
ֵ֞ה'ָנ ֶ֨ ַ

רש"י (לו) וישאילום  -אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם :אתה אומר אחד ,טול שנים ולך (ראה מכיל' בא פסחא יג).
רשב"ם (לו) נתן את חן העם  -לתת להם במתנה ,כדכתיב ב'אלה שמות'" :ונתתי את חן העם ...בעיני מצרים" (שמ' ג,כא) .וישאלום
 מצרים לישראל; ישראל היו השואלים ,ומצרים המשאילים השלימו שאילתם ,ומתנה היתה.יקם׃ ָ
וּןָלאָת ְלכֶ֖ וָּר ָ ָֽ
ֵ֥
ָ֣יָתל ָ֔כ
םָו ָהיָהָכּ ָֽ
ֶ֖הָבּעינ ָ֣יָמ ְצ ָרֶ֑י ְ
ְ
ֵ֥ןָהעָ םַ -הזֶּ
תּיָאֶ ת-ח ָ ָֽ
ָת ֵ֛
שמות ג,כאְ :ונ ַ

רלב"ג (לו) וישאילום  -רוצה לומר :מצרים היו מתעוררים מעצמם להשאיל אותם מה שלא שאלו מהם ,כי נתן השם יתעלה את חן
העם בעיני מצרים.

ֵ֛םָבּעינ ֵ֥יָמ ְצ ַ ֶ֖ריםָ ַויּ ְַשׁאלֶ֑ וּםָ– גרשיים קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח
ֵ֥ןָה ָע ְ
ָתןָאֶ ת-ח ָ
ֵ֞ה'ָנ ֶ֨ ַ
ֵ֞ה'ָנ ֶ֨ ַָתןָ– גרשיים קדמא ,ע"פ רש"י והמכילתא כעין שינוי סדר בו המאוחר הטבעי מקדים את המוקדם הטבעי ,כי בדרך העולם פלוני
שואל ואלמוני משאיל ,אבל כאן בלשון רלב"ג מצרים היו מתעוררים מעצמם להשאיל אותם מה שלא שאלו מהם.
ֵ֥ןָה ָע ֵ֛ם קדמא – יורה כי כבר קדמה הבטחת הקב"ה ב -שמ' ג,כא על ענין "ונתתי את חן העם ...בעיני מצרים"
ָתןָאֶ ת-ח ָ
ע"פ רשב"ם נ ֶ֨ ַ
ָתןָ– גרשיים קדמא ,חיבור שני הפירושים ירמז על כעין ענין שהתחיל בהבטחה ב - -שמ' ג,כא הושעה ועתה השלם.
ֵ֞ה'ָנ ֶַָ֨
טט – בד"כ מצאנו תבנית בעלת תפקיד כזה בתבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא
ראה קדמא ,אזלא
5

גרשיים קדמא

ֱֹלהים׃ ָ
ֵ֥רָהא ָֽ
ֶ֖םָה ָ
ֵ֥הָשׁ ַ
ָ
תּוָֹאֶ ל-מ ֶשֶׁ֑הָָָָָָָאֶ לַ -המּ ְד ָֹ֗בּרָאשֶׁ רֵ֛ -הוּאָחנֶ
ֵ֥יוָוא ְשׁ ֶָ֖
ֵ֛הָוּבנָ ְ
ָ
תןָמ ֶשׁ
ָבאָי ְת ֶ֨רוָֹח ֵ֥
שמות יתרו יח,הַ :ויּ ֵ֞
ֵ֥יוָוא ְשׁ ֶ֖תּוֹ [תורה שלמה תורה שבע"פ (סעיף ל"א)] – ובניו בניו דיתרו ,דהא לבתר דאתא משה לגביה הוו
ֵ֛הָוּבנָ ְ
ָ
תןָמ ֶשׁ
ָבאָי ְת ֶ֨רוָֹח ֵ֥
ַויּ ֵ֞

ליה בנין והכי הוה ביעקב דכיוון דאתא לגביה דלבן ושוי דיוריה ביה הוו ליה בנין כו' ליתרו דכתיב ובני קיני חותן משה עלו מעיר
התמרים ,ובנוי שבק עם משה( .זח"ב סט)
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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[תורה שלמה תורה שבע"פ (סעיף ל"א)] – ראה בתנחומא שמות ט"ז ובת"י :ובניו דמשה ,לאפוקי שלא נימא כפי' הזהר שקאי על בניו
של יתרו שנולדו לו אחרי שבא אליו משה.
(סעיף ל"ה) – ד"ה ...כמ"ד יתרו לאחר מ"ת בא ,או כמבואר בכתובות ו :על שם העתיד .בכת"י נר השכלים :ומניין שבא יתרו אחר

המעמד שנאמר אשר הוא חונה שם הר האלוקים ,אמרו חכז"ל מיום שנברא העולם היה שם ההר חורב ומשניתנה עליו התורה נקרא
הר האלוקים .ובת"י :סמיך לטוורא דאתגלי עליו יקרא דה' למשה מן שירויא ,כלומר לכן נקרא ה' האלוקים וזה כמ"ד שיתרו קודם
מ"ת בא וע"י רמב"ן כאן.
גרשיים קדמא
6
דברים ראה יג,ב – ג:

וָֹמוֹפת׃ ָ
ָֽ
וֹתָא
ֵ֥
ֵ֛יךָא
ֶ֖
ָתןָא ֶל
וֹםָונ ַ ֵ֥
ְ
יאָאוָֹחל ָ֣םָחלֶ֑
ֶ֖
ָב
וּםָבּק ְר ְבּךָנ ָ֔
ְ
פָ[ב]ָָכּי-יָק
ָֽ
אמרָ ָ
מּוֹפתָאשֶׁ ר-דּ ֶבֵּ֥רָא ֶלֶ֖יךָל ֶ֑
אוֹתָ ְו ַה ָ֔
אָה ָ
פָ[ג]ָָוּב ָ
ָ
םָונָעָ ְב ָֽדם׃ ָ
תּ ְ
ֵ֥רָלא-יְ ַד ְע ָ ֶ֖
ֱֹלהיםָאח ֵ֛ריםָא ֶשׁ ָֽ
נ ְל ֵ֞ ָכהָאַ ח ֶ֨ריָא ֹ֧

נ ְל ֵ֞ ָכהָאַ ח ֶ֨רי – גרשיים קדמא ,כעין מאוחר המקדים את המוקדם,

אור החיים :ונתן אליך אות וגו' ,צריך לדעת למה לא הזכיר בתחילה מאמר הנביא דבר שעליו נתן האות וגו' ,עוד צריך לדעת כוונת
אומרו ובא האות וגו' לאמר וגו' ,וכי האות הוא האומר הלא הנביא הוא האומר לעבוד עבודה זרה שעל זה הוא שמתחייב מיתה:
ונראה שנתכוון הכתוב לדבר כנגד נביא שבא ודיבר בסדר זה ,ה' אמר אליו שאם יתן מופת זה או אות זה ,כוונת האות הוא לומר
שנעבוד עבודה זרה ,ואם יהיה האות והמופת בסדר זה אין הכוונה כן ,אלא אדרבא לתעבה ולשורפה כמשפטה הראשון:
ובא האות והמופת ,פירוש הגם שהוא לא אמר אלא או זה או זה ,ובאו שניהם האות והמופת ,והיו בסדר אשר אמר שיגידו על כוונת
ה' שרצונו שיעבדו עבודה זרה ,לא תשמע וגו' וחייב מיתה הנביא וגו' ,הגם שלא החליט בדבריו שיעבדו עד בא האות והמופת ,והם
האומרים לעבוד ,ועוד שהוא לא אמר אלא או אות ,או מופת ,והיו שניהם ,אף על פי כן לא תשמע וגו':
ע"פ פי' אור החיים המוקדם הוא שהנביא לא החליט בנותנו אות או מופת שיעבדו ע"ז ,וכאשר בא האות והמופת החליט שפירושו שיעבדו
ע"ז ,וזהו המאוחר ,וזאת הטעיה כי היה לו להחליט בכל מקרה שהצווי המוקדם מסיני דוחה כל צווי מאוחר שהוא לנסיון בלבד כנאמר
בפסוק הבא (יג,ד)
10.6

אזלא-גרש או גרשיים קדמא מהפך פשטא ,פעולה שהתחילה ,אפשר הושעתה ,והושלמה או שתושלם בעתיד

הפעולה הראשונה לא הסתיימה בינתיים וממתינה להמשכה בעתיד.
כעין הרחקה בזמן ,עוד לא הגיע הזמן ,השהייה עד להתחדשות
אפשר שהתבנית גרשיים קדמא (ולאו דווקא גרשיים קדמא מהפך פשטא) מביעה רעיון זה.
מצד האזלא-גרש  /גרשיים זה כעין יצא מן הכלל במובן שנגרמה הפסקה או השעייה בכלל הצריך לפרט שמוגדר ע"י קדמא מהפך פשטא.
(על משקל המידה מוקדם והוא מאוחר בענין)
מוצגת סידרת הפסוקים בתורה ,שטט מקווה שהיא הרשימה המלאה  .לארבעה פסוקים יש הסבר הקשור לעניני גאולה.
קבוצת אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא
 .1בראשית מקץ מג,יב:

ֶ֖הָהוּא׃ָָ ָ
ָֽ
םָאוּלֵ֥יָמ ְשׁגֶּ
ַ
ָ֣יבוָּבי ְֶד ָ֔ ֶכ
ְ
ָתּשׁ
בָבּפיָאַ ְמ ְתּ ָֽחתיכֶ ם ָ
מּוּשׁ ְ
ףָה ֶ֨ ָ
כּ ֶס ַ
ֶ֑םָואֶ תַ -ה ָ֝ ֶ
וָּבי ְֶד ֶכ ְ
ֶ֖הָק ָ֣ח ְ
ְ
ֵ֥סףָמ ְשׁנֶ
וְ ֶכ ֶָ

 .2במדבר נשא ו,יז:

וָֹואֶ ת-נ ְס ָֽכּוֹ׃ָָ
ָהכּ ָ֔הןָאֶ ת-מנְ ָח ֶ֖ת ְ
וֹתָועָ שָׂ ה ַ
ְ
ָ֣לָה ַמּצֶּ֑
ֶ֖לָס ַ
ָ֔הָע ַ
ָליה ָו ַ
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
וְ אֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ

 .3במדבר מטות לא,טז:

דתָהָָֽ'׃ ָ
ֶ֖הָבּע ַ ֵ֥
יָה ַמּגּ ָפ ַ
ה'ָעַ לְ -דּ ַברְ -פּעֶ֑ וֹרָו ְַתּ ֵ֥ה ַ
לָבּ ֶָ֖
ַָ
ָהָהיֶ֨וָּל ְבניָי ְשׂ ָראלָבּ ְד ַבָ֣רָבּ ְל ָ֔ ָעםָל ְמ ָסרַ -מֵ֥עַ
ָ
ָ֣ןָהנּ
ה ָ֝

 .1בראשית מקץ מג,יב:

ֶ֖הָהוּא׃ָָ ָ
ָֽ
םָאוּלֵ֥יָמ ְשׁגֶּ
ַ
ָ֣יבוָּבי ְֶד ָ֔ ֶכ
ְ
ָתּשׁ
בָבּפיָאַ ְמ ְתּ ָֽחתיכֶ ם ָָ
מּוּשׁ ְ
ףָה ֶ֨ ָ
כּ ֶס ַ
ֶ֑םָואֶ תַ -ה ָ֝ ֶ
וָּבי ְֶד ֶכ ְ
ֶ֖הָק ָ֣ח ְ
ְ
וְ ֶכ ֵֶ֥סףָמ ְשׁנֶ

טט – יעקב אבינו מורה לבנים להשיב בעתיד הכסף שכבר שולם בעבר.
בָבּפיָאַ ְמ ְתּ ָֽחתיכֶ םָהתבנית אזלא-גרש קדמא המפך פשטא מודיעה כי הפעולה הראשונה כאן התשלום הראשון לא
מּוּשׁ ְ
ףָה ֶ֨ ָ
כּ ֶס ַ
וְ אֶ תַ -ה ָ֝ ֶ
הסתיים בינתיים וממתין להמשכה בעתיד.
וָֹואֶ ת-נ ְס ָֽכּוֹ׃ָָ ָ
ָהכּ ָ֔הןָאֶ ת-מנְ ָח ֶ֖ת ְ
וֹתָועָ שָׂ ה ַ
ְ
ָ֣לָה ַמּצֶּ֑
ֶ֖לָס ַ
ָ֔הָע ַ
ָליה ָו ַ
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
 .2במדבר נשא ו,יזְ :ואֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ

במדבר נשא ו,יג  -יז:

לָמוֹעד׃ָָָ[יד]ָָ ְוה ְק ָ֣ריבָאֶ תָ -ק ְר ָבּנָ֣וָֹלַָ ֶ֡ה'ָכֶּ בֶ שׂ ָ֩בֶּ ן-
ָֽ
ה
חָא ֶָ
ֶ֖ת ֵ֥
ֹ֗וֹםָמלאתָיְ מָ֣יָנזְ ָ֔רוָֹיָבָ֣יאָא ָ֔תוָֹאֶ לֶ -פּ ַ
ְ
ֶ֑ירָבּי
ְ
תָהנָּז
ֵ֥אתָתּוֹר ַ
ַ ֶ֖
[יג]ָוז
ְ
ֵ֥דָתּ ֶ֖מיםָל ְשׁלָ ָֽמים׃ָָָ[טו]ָָ ְו ַסָ֣לָמַ ֹ֗צּוֹתָסלֶ תָ
ֶ֑אתָו ַ ָֽאיל-אֶ ָח ָ
ְ
ֶ֖הָל ַח ָטּ
ימ ְ
ֵ֛הָּתּמ ָ
ֹ֧תָבּתְ -שׁנ ָָת ְ
שׂהָאַ ַח ַ
הָוכַ ְב ֶ֨ ָ
ל ְ
ָלע ָ֔ ָ
וָֹתמיםָאֶ ָחד ְ
ְשׁנ ֶָ֨ת ָ
'ָועָ ָשֵׂ֥הָאֶ ת-חַ טָּ אתֶ֖ וָֹ
ָ֣יָה ְ
יבָהכּהֶ֖ןָל ְפנ ֶ֑
ַ
יהם׃ָָָ[טז]ָָ ְוה ְק ֵ֥ר
םָונ ְסכּ ֶ ָֽ
ת ְ
ָ֣יםָבּ ָשּׁ ֶֶ֑מןָוּמנְ ָח ָ ֶ֖
ַ
וֹתָמשׁח
ְָ
יָמצֶּ֖
יק ַ
ןָוּרק ֵ֥
שּׁ ֶמ ְ
תָבּ ָ֔ ֶ
לוֹּל ַ
ָבּ ָ֣
ַחֹלּת ְ
לּ ָ֣חָ
וָֹואֶ ת-נ ְס ָֽכּוֹ׃ָָָ[יח]ָָוְ ג ַָ
ָהכּ ָ֔הןָאֶ ת-מנְ ָח ֶ֖ת ְ
וֹתָועָ שָׂ ה ַ
ְ
ָ֣לָה ַמּצֶּ֑
ֶ֖לָס ַ
'ָע ַ
חָשׁלָ מיםָלַָ ָ֔ה ַ
ְ
שׂהָ ֶזבַ
ְואֶ ת-עלָ ָֽתוֹ׃ָָָ[יז]ָ ְואֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ
חָה ְשּׁלָ ָֽמים׃ ָ
ַ
תּ ַחתָ ֶז ֵַ֥ב
ָתןָעַ לָ -ה ָ֔אשָׁאשֶׁ רֶ֖ ַ -
ָראשָׁנזְ ָ֔רוָֹוְ נ ַ
וָֹולָ ַֹ֗קחָאֶ תְ -שׂעַ ר ָ֣
חָא ֶהלָמוֹעֶ֖דָאֶ תָ֣ -ראשָׁנזְ ֶ֑ר ְ
ֹ֗ירָפּ ֵַ֛ת ֵ֥
ֶ
ַהנָּז
וָֹואֶ ת-עלָ ָֽתוֹ׃ָ ָ
את ְ
ְועָ ָשֵׂ֥הָאֶ תַ -חטָּ ֶ֖
ָ
יםָלַָ ָ֔ה' ָ
חָשׁלָ מ ָ
שׂהָ ֶז ַב ְ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ

בבלי נזיר מה,א מתני' (נזיר פ"ו,מ"ז) .תגלחת הטהרה כיצד ,היה מביא ג' בהמות :חטאת ,עולה ,ושלמים ,ושוחט את השלמים ומגלח
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

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 מסכת נזיר מה,א

תגלחת טהרה כיצד מביא חטאת עולה ושלמים ושוחט את השלמים ומגלח עליהם  -ונראה דטעמא משום דדרשינן בגמ' (במ' נשא
חָא ֶהלָמוֹעֶ֖ד [במה שנאמר בו] אהל מועד דהיינו שלמים אחרי שאמר הכתוב שעל השלמים יגלח דין הוא
ֹ֗ירָפּ ֵַ֛ת ֵ֥
ֶ
ו,יח) ְוג ַלּ ָ֣חָהַ נָּז

שיקדימו וקשה א"כ למה הקדים חטאת ועולה לשלמים.

בבלי נזיר מה,א

חָא ֶהלָמוֹעֶ֖ד  -כל זמן שאין פתח אהל מועד פתוח אינו מגלח.
ֹ֗ירָפּ ֵַ֛ת ֵ֥
ֶ
 ...אבא חנן אומר משום רבי אליעזר( :במ' נשא ו,יח) ְוג ַלּ ָ֣חָהַ נָּז
חָא ֶהלָמוֹעֶ֖ד  -ולא נזירה,
ֹ֗ירָפּ ֵַ֛ת ֵ֥
ֶ
ר"ש שזורי אומר( :במ' נשא ו,יח) ְוג ַלּ ָ֣חָהַ 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.

חָשׁלָ מיםָלַָ ָ֔ה'
שׂהָ ֶז ַב ְ
וָֹואֶ ת-עלָ ָֽתוֹ׃(במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ
את ְ
טט – (במ' נשא ו,טז) ְ ...ועָ ָשֵׂ֥הָאֶ ת-חַ טָּ ֶ֖

בתורה (במדבר נשא ו,טז) הקדים חטאת ועולה לשלמים הכתוב בפסוק (ו,יז) התוספות בדברי רבי יהודה במשנה מפרשים שצריך
להקדים את קר בן איל השלמים הכתוב שלישי להיות ראשון כיון שהנזיר מגלח אחר הקרבת השלמים אבל קשה להם עם הסבר זה.
חָשׁלָ מיםָלַָ ָ֔ה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא זקף-קטן,
שׂהָ ֶז ַב ְ
ננסה להסביר ע"פ תבנית הטעמים של (במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ
זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפ ך פשטא מלמד כי לפחות אחת מהן מוציאה את הכתוב מפשוטו.
(א) (במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶשׂהָ– אזלא-גרש קדמא ,האמור להיות או הכתוב המאוחר מקדים בזמן הביצוע את האמור להיות או
הכתוב מוקדם .כאן קרבן השלמים הכתוב מאוחר מוקרב ראשון.
ים – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל תהליך ,הושעה ,ממשיך תהליך
חָשׁלָ מ ָ
שׂהָ ֶז ַב ְ
(ב) (במ' נשא ו,יז) ְואֶָתָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ
הסבר (א) 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 :מ עשה 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
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 טומאה 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
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"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 אומר 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.

ָ֣יםָבּ ָשּׁ ֶֶ֑מן פרט ואין שום
ַ
וֹתָמשׁח
ְ
יָמצֶּ֖
יק ַ
ןָוּרק ֵ֥
שּׁ ֶמ ְ
תָבּ ֶָָ֔
לוֹּל ַ
ָבּ ָ֣
תָחֹלּת ְ
ַ
סלֶ
לָמ ֹ֗צּוֹת – מונח רביע ,כללָ ,
סָ֣ ַ
[ספרי] (במ' נשא ו,טו) מגדיר ְו ַָ
קדמא ו\או אזלא בסביבתם
ים כיצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו שקרבנות שיש בם נדר ונדבה יש בם
חָשׁלָ מ ָ
שׂהָ ֶז ַב ְ
[ספרי] מגדיר (במ' נשא ו,יז) ְואֶ תָ -ה ַָ֝אילָיַע ֶ֨ ֶ
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.
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
ְ
שׂהָ ֶזבַ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
מבוא( :במ' נשא ו,יז) ְואֶ
ָל ָ֔ה' – אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא תבנית טעמים המופיעה כ 12-פעם בתורה וכמעט
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
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 ).
חָשׁלָ מיםָהוא כלל שאינו מלא ולכן לא דנים אותו בכלל ופרט .ואילו רבינא
שׂהָ ֶז ַב ְ
ב[-בבלי זבחים ד,ב] מסביר רבא ש(-במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
ָל ָ֔ה' שזהו כלל ופרט וכלל והגמרא לא מקשה על כך .שני האמוראים לא מביאים המלים (במ'
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
לומד מ(-במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
ת־ה ַַ֜איל – שבגלל טעם מקף הם כעין יחידה אחת וטעמה אזלא-גרש.
ָ
נשא ו,יז) ְואֶ
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.
הָלחַ ָטּ ֶ֑אתָ ָ
ימ ְ
ֵ֛הָּתּמ ָ ֶ֖
ֹ֧תָבּתְ -שׁנ ָָת ְ
שׂהָאַ ַח ַ
הָוכַ ְב ֶ֨ ָ
ל ְ
ָלע ָ֔ ָ
וָֹתמיםָאֶ ָחד ְ
ָ֩בּןְ -שׁנ ֶָ֨ת ָ
(במ' נשא ו,יד) ְוה ְק ָ֣ריבָאֶ תָ -ק ְר ָבּנָ֣וָֹלַָ ֶ֡ה'ָכֶּ ֶבשׂ ֶ
ֵ֥דָתּ ֶ֖מיםָל ְשׁלָ ָֽמים׃ָָָ
ְו ַ ָֽאיל-אֶ ָח ָ
ֹוָואֶ ת־ָנ ְס ָֽכֹּו:
ָהכּ ָ֔הןָאֶ ת־מנְ ָח ֶ֖ת ְ
ָ֣לָה ַמּצֶּ֑ ֹותָָָָָָָָ ְועָ שָׂ ה ַ
ֶ֖לָס ַ
'ָע ַ
ָל ָ֔ה ַ
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
חָה ְשּׁלָ ָֽמים:
ַ
יםָוּל ֶז ֶַ֖ב
ְ
לּוּא
למּ ָ֔
ֶ֖אתָולָ אָ ָשֶׁ֑םָָָָָָ ְו ֶ֨ ַ
ְ
ל ַח ָטּ
הָו ַ ָֽ
הָלעלָ הָלַ מּנְ ָ֔ ָח ְ
תֹּור ָ ָֽ
ָ֣אתָה ָ ָֹ֗
ַ
(וי' צו ז,לז) ז
ָבּ ָֽפיךָ:ס ָ
ֱֹלהיךָנְ ָד ָָ֔בהָא ֶשֵׁ֥רָדּ ַבּ ְֶ֖ר ָתּ ְ
שׁרָנ ַ ַָ֜ד ְרתָּ ָלַ ה'ָא ֶ
ֶ֑יתָָָָָָ כַּ א ֶ֨ ֶ
רָועָ שׂ ָ
תיךָתּ ְשׁ ָ֣מ ְ
ֵ֥אָשׂפָ ֶ ֶ֖
מֹוצ ְ
ָ
(דב' תצא כג,כד)

[בבלי זבחים ד,ב]  ...אשכחן (בלימוד עד כאן ,מצאנו מכתובים אחרים כי מחשבת שנוי בעלים פוסלת בעבודות) זביחה וזריקה (של כל הקרבנות),
קבלה מנלן (מה מקור שמחשבת שנוי בעלים בקבלת דם פוסלת הקרבן)? וכי תימא לילף (תאמר שנלמד) מ(עבודות) זביחה וזריקה( ,יש להקשות
כי יש להן מיוחדות) מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבין עליה (אם עשאן) בחוץ (מחוץ לעזרת בית המקדש)! אלא אמר רב אשי :אתיא
חָשׁלָ מיםָשתהא עשייתו לשם
ְ
שׂהָ ֶזבַ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(לומדים) מאיל נזיר (במידת לימוד בנין אב (=מה מצינו))  ,דכתיב( :במ' נשא ו,יז) ְואֶ
חדָתָּ ֶ֖מיםָל ְשׁלָ ָֽמים)(ולכן (במ' נשא ו,יז)
שלמים ,ואם אינו ענין לשינוי קודש( ,כי שנוי קודש) דנפקא ליה מהתם (מ(-במ' נשא ו,יד) וְ ַ ָֽאיל-אֶ ָ ֵ֥
ְ ...שׁלָ מיםָ יתר ולכן) ,תנהו (למד ל) ענין לשינוי בעלים.
ָל ָ֔ה' – זקף-קטן מלמד על שני לימודים,
חָשׁלָ מים ַ ָֽ
שׂהָ ֶז ַב ְ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
ים– אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא ,ואין ענינו לכאן.
חָשׁלָ מ ָ
שׂהָ ֶז ַב ְ
לימוד אחד הוא (במ' נשא ו,יז) ְואֶ ת־הָ ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶ
לימוד אחד מתבנית הטעמים מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב .הכתוב יתר בנושא איסור שנוי קודש
בשלמ י נזיר ,ותבנית מהפך פשטא עשויה לרמז להוציא מפשט שנוי משלמים ולהעביר לאיסור שנוי בעלים תחילה בנזיר ואח"כ מרחיב
לאסור שנוי בעלים בכל הקרבנות .לימוד אחד מתבנית הטעמים מהפך פשטא מלמד ,שגם בקבלת דם הקרבן מחשבת שנוי בעלים
פוסלתאת הקרבן .וזאת הסיבה העיקרית להבאת כתוב זה בגמרא.
שׂהָ
אמר ליה (הציע) רב אחא בר אבא לרבא ,אימא( :אולי נאמר שבמקום ללמוד במידה "בנין אב = מה מצינו" נלמד בכלל ופרט) (במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
– כלל (הכוונה לכלל ארבע העבודות בדם הקרבן)( ,במ' נשא ו,יז) ֶז ַבחָ– פרט (עבודת השחיטה) ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ,זביחה
אין ,מידי אחרינא לא (כי אין כלל סוגר להרחבת הנלמד ,ואין מקור שבעבודת קבלת הדם מחשבת שנוי בעלים פוסלת הקרבן)! (תשובת רבא) אי
כתיב (כדי ללמוד בכלל ופרט ,הכלל חייב להיות מורכב מנושא ונשוא וכך היה צריך להיות כתוב) יעשה שלמים (נושא ונשוא והוא כלל) זבח (פרט)
ים ,הוה ליה כלל שאינו מלא וכל כלל שאינו
שׂהָ ֶזבַ חָ(זה פרט)ָ ְשׁלָ מ ָ
כדקאמרת (אז היה כהצעתך) ,השתא (עכשיו) דכתיב (במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ

מלא אין דנין אותו בכלל ופרט.
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(המשך [בבלי זבחים ד,ב]) רבינא אמר :לעולם דנין (בכלל ופרט וכלל כי)( ,במ' נשא ו,יז) ַ ָֽל ָ֔ה'  -חזר וכלל .אמר ליה רב אחא מדיפתי
שׂה ) ותו לא ,כללא בתרא כל (במ' נשא
לרבינא :והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא ,כללא קמא מרבה עשיות (טט( :במ' נשא ו,יז) יַע ֶ֨ ֶ
ו,יז)ָ ַ ָֽל ָ֔ה',
ים – קדמא מהפך פשטא בתפקיד כתוב המלמד על חבירו
מ ָ
חָשׁלָ ָ
שׂהָ ֶז ַב ְ
רבינא אומר שיש כאן נושא ונשוא .תבנית הטעמים של יַע ֶ֨ ֶ
ת־ה ַַ֜אילָיַע ֶ֨ ֶשׂהָותקבל כלל פותח (קמא) .הנושא הוא
ָ
שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו ,היינו הצמד אותם ביחד (במ' נשא ו,יז) ְואֶ
ת־ה ַַ֜איל והנשוא הוא יַע ֶ֨ ֶשׂה ולכן יש כאן כלל קמא ,המשך אותו בפרט והכתוב (במ' נשא ו,יז) ַ ָֽל ָ֔ה'ָ  -חזר וכלל.
ָ
(במ' נשא ו,יז) ְואֶ
טט :הסבר ע"פ תבניות טעמים ,ברוב המוחלט של הכלל ופרט שבתורה שבעל-פה ,שעסקנו בהם ,מצאנו את תבנית הטעמים קדמא
ואזלא צמודים בסדר הזה ,ושיערנו שזה מרמז לדרך לימוד של סדר שהוא תנאי הכרחי (אך לא מספיק) ללימוד בכלל ופרט בכתוב
כאשר הכלל קמא הוא המלים המוטעמות בקדמא ואזלא או בסביבתם .יש מעט כלל ופרט שבהם הלימוד בכלל ופרט אינו מלווה בשני
הטעמים ,אלא באחד מהם או בכלל ללא נוכחותם) .אפשר שטעם קדמא ללא אזלא אחריו מלמד על כלל הצריך לפרט.
כאן טעם אזלא מקדים לטעם קדמא וזה משמש ללימוד שאיננו דנים בו כאן.

(שאלת רב אחא הכלל בתרא רחב מאד וכולל) ואפילו שפיכת שיריים והקטרת אימורין! הא תנא דבי רבי ישמעאל :בכללי ופרטי דריש כי
האי גוונא ,כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט מפורש עבודה (זבח = שחיטה) ובעינן לשמן (ומצריכים שתהיה לשם
בעלים) ,אף כל עבודה ובעינן לשמן( .שואלת הגמרא) אי מה הפרט מפורש עבודה (זבח = שחיטה) וחייבין עליה בחוץ ,אף כל עבודה
וחייבין עליה בחוץ (אז נגביל ההרחבה רק לעבודות שחייבין על עשייתן בחוץ) ,שחיטה וזריקה אין ,קבלה והולכה לא! אי נמי (תגובה עם כך),
מה הפרט מפורש (זבח) דבר הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות ,אף כל הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות (נגביל מחשבת שנוי
לעבודות דומות) ,שחיטה וקבלה אין ,זריקה לא (התקבלה תוצאה סותרת לגבי זריקה שהייתה מוסכמת קודם)! איכא למימר הכי ,ואיכא למימר
הכי ,שקולין הן ויבאו שניהן( .מהלך (א)) :הגמרא מסכמת נקבל שני המסלולים (א) שחיטה וזריקה (ב) שחיטה וקבלה( .א) ומרבים למחשבת שנוי
בעלים פוסלת לעבודות קבלה וזריקה ואף שלמד זריקה ממקור אחר.

(מהלך (ב)) לישנא אחרינא :וחדא חדא תיקו במילתא( .מהלך (ג) עבודת קבלה נכללה ע"י בכלל ופרט וכלל ו )-איבעית אימא :זריקה מדרב
אשי נפקא (מפרש רש"י (וי' א,ד) וְנ ְרצָ ה לוֹ לְכפר עָלָ יו :שנוי מחשבת בעלים בזריקה נלמד מעולה ( ְוסָמְך י ֵָ֔דוֹ על ראשׁ הָעלָ ה וְנ ְרצָ ה לוֹ לְכפר עָלָ יו.):
(השאר כבר הרחבה מנזיר לכלל שלמים)

אשכחן איל נזיר ,שאר שלמים מנלן? וכי תימא נילף מאיל נזיר ,מה לאיל נזיר שכן יש עמהן דמים אחרים! א"כ ,נכתוב שלמי ,מאי
ים? לרבות כל שלמים .אשכחן שלמים ,שאר כל קדשים מנלן? וכי תימא נילף משלמים ,מה לשלמים שכן טעונין
(במ' נשא ו,יז) ְשׁלָ מ ָ
יםָוּל ֶז ֶ֖בַ חָ
ְ
לּוּא
למּ ָ֔
ֶ֑םָו ֶ֨ ַ
ֶ֖אתָולָ אָ ָשׁ ְ
ְ
ל ַח ָטּ
הָו ַ ָֽ
הָלעלָ הָלַ מּנְ ָ֔ ָח ְ
תֹּור ָ ָֽ
ָ֣אתָה ָ ֹ֗
ַ
סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק! אלא אמר קרא (וי' צו ז,לז) ז
הַ ְשּׁלָ ָֽמים :היקישן הכתוב לשלמים ,מה שלמים בין שינוי קודש בין שינוי בעלים בעינן לשמה ,אף כל בין שינוי קודש בין שינוי
תיךָתּ ְשׁ ָ֣מרָוְ עָ שֶׂ֑יתָָָָָָָ
ֵ֥אָשׂפָ ֶ ֶ֖
מֹוצ ְ
ָ
בעלים בעינן לשמה .אימא :היכא דשחיט להו שלא לשמה ליפסלו! אמר קרא( :דב' תצא כג,כד)
מֹוצֵ֥אָ
ָ
תָּוגו' ,האי נדבה? נדר הוא! [אלא] ,אם כמה שנדרת עשית יהא נדר ,ואם לאו יהא נדבה .ואיצטריך (דב' תצא כג,כד)
שׁרָנ ַ ַָ֜ד ְר ָ
כַּ א ֶ֨ ֶ
תֹּורה ,דאי כתב רחמנא מוצא( ,הוה אמינא) [בבלי זבחים ה,א] לא ידע במאי ,כתב רחמנא (וי' צו
ָ ֹ֗
תיךָואיצטריך (וי' צו ז,לז) זָ֣אתָהַ
ְשׂפָ ֶ ֶ֖
ֵ֥אָשׂפָ ֶ ֶ֖תיך.
מֹוצ ְ
ָ
תֹּורה ,הוה אמינא ליפסלו ,כתב רחמנא (דב' תצא כג,כד)
ָ֣אתָה ָ ֹ֗
ַ
תֹּורה ,ואי כתב רחמנא (וי' צו ז,לז) ז
ָ֣אתָה ָ ֹ֗
ַ
ז,לז) ז
ראה גם כלל ופרט וכלל
 .3במדבר מטות לא,טז:

דתָהָָֽ'׃ ָ
ֶ֖הָבּע ַ ֵ֥
יָה ַמּגּ ָפ ַ
ה'ָעַ לְ -דּ ַברְ -פּעֶ֑ וֹרָו ְַתּ ֵ֥ה ַ
לָבּ ֶָ֖
ַ
ָהָהיֶ֨וָּל ְבניָי ְשׂ ָראלָבּ ְד ַבָ֣רָבּ ְל ָ֔ ָעםָל ְמ ָסרַ -מֵ֥עַ
ָ
ָ֣ןָהנּ
ה ָ֝

ָהָהיֶ֨וָּל ְבניָי ְשׂ ָראלָתבנית מונח אזלא-גרש קדמא מהפך פשטא.
ָ
ָ֣ןָהנּ
ה ָ֝
נשי מדין גרמו למעל לבני ישראל .כתוצאה מכך הפעולה הראשונה היא התחייבותם בנקמת ה' מכל מדין (גברים ,נשים וטף) .נקמה
מהגברים בוצעה ,נקמה מהנשים בינתיים ממתינה להמשכתה בפועל היינו לביצועה בעתיד.
בגלל המונח אפשר שיש כאן עוד פעולה של אזלא-גרש או של כל התבנית .כגון ע"פ ספרי נקמה בנשי ובבנות מדין.

ספרי מג (פסוקים יד טו טז)  ...בלעם אמר  ...העמידו להם נשיכם ובנותיכם בזמה והם יהיו שטופים בזמה ואלהיהם (שולט או ילחם)
בהם  ...שנאמר ויהפך להם לאויב ,ולא עוד אלא שעושין את הרחמן אכזרי שנאמר היה ה' כאויב בלע ישראל.
התורה והמצוה (מלבי"ם)  ...פקודי החיל דנו שדינו (טט  -שדין המלחמה הזאת) כמו ביתר מלחמות שאינו מז' עממין שכתוב רק
הנשים והטף וגו' תבוז לך ,ועל זה אומר שפינחס אמר כשם שהפקדתנו כן עשינו .רק משה אמר שזה אינו דומה ליתר מלחמות ,שהם
גרמו עקר המלחמה וזה היה בעצת בלעם ואם כך לא היה ראוי להחיותם.

ָ֣ןָהנָּהָמונח אזלא -גרש ע"פ התורה והמצוה ,מלחמה זאת יצאה מן הכלל של יתר מלחמות שלא בבני שבעה עממין ,כי במלחמות
טט  -ה ָ֝
אחרות הורגים הגברים ובוזזים הנשים והטף ובמלחמה זאת היות שהן גרמו עיקר המלחמה ראוי להורגם.
קבוצת גרשיים קדמא מהפך פשטא
 .1בראשית חיי שרה כה,ו:

ץָק ֶדם׃ָָ ָ
ָ֣נּוָּחיָ ֶ֖ק ְד ָמהָאֶ לֶ -א ֵֶ֥ר ֶ ָֽ
עוֹד ָ֔ ַ
ָבּ ֶ
קָבּנוֹ ְ
ֶ֖םָמ ָתּנֶ֑תָוַ ָֽ ַ֛יְ שַׁ ְלּ ֵ֞חםָמ ֶ֨ ַעלָי ְצ ָח ְ
ָתןָאַ ְב ָר ָה ַ
ָ֣רָלאַ ְב ָר ָ֔ ָהםָנ ַ ֵ֥
יָה ָֽפּילַ גְ שׁיםָא ֶשׁ ְ
וְ ל ְבנ ַ

לא שייך  .בראשית מקץ מג,ז:

ָ֣םָאחָ ַו ֶ֨ ַנּגֶּדָ֔ -לוָֹעַ לֶ֖ -פּיָהַ ְדּבָ ָ֣ריםָ
יכֵ֥םָחַ יָהי ָ֣שָׁלָ ֶכ ָָ֔
רָה ֶ֨עוֹדָאב ֶ
ַ
ָ֣נוָּוּלמוֹלַ ְד ָ֝תּנוָּלאמָֹ֗
ְ
ישָׁל
ָ
וֹלָשׁאַ לָ ְ֠ -הא
ָ ָֽ
אמ ֶ֡רוָּשָׁ ָ֣א
וַיּ ְ
יכם׃ ָ
רָהוֹרידוָּאֶ ת-אח ֶ ָֽ
ֶ֖
אמ
ָהאֶ֑לֶּ הָהי ָָ֣דוֹעַ ָנ ַ ָ֔דעָכָּ֣יָי ָ֔ ַ

 2בראשית וישב לח,ט:

ָ֣הָהזָּ ֶֶַ֑֣רע ָ
ַ
יָלּאָלֶ֖ וָֹי ְהיֶ
ןָכּ ֵ֥
ָוַיּ ָ֣ ֶַ֣דעָאוֹ ָ֔ ָנ ֵ֛
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עָלאָ ָֽחיו׃ ָ
הָלב ְל ֵ֥תּיָנְ ָתןֶ -ז ֶ֖ ַַ֛ר ְ
ְ
ָוְ הָ ָיֵ֞הָאםֶָ֨ -בּאָאֶ ל-אשֶׁ תָאָ חיו ְָושׁחָ֣תָ ַָ֔א ְרצָ

 .3שמות ב,יד:

רגְ ָתָּאֶ תַ -המּ ְצ ֶ֑ריָ ָ
ינוָּה ְל ָה ְרגניָאַ ָתָּ֣הָא ָ֔מרָכַּ א ֶשֵׁ֥רָהָ ַ ֶ֖
ַ
רָושׁפטָעָ ָ֔ל
ישָׁשׂ ְ
ַ
ָל ֶ֨א
אמרָמָ֣יָשָׂ ְמ ֵ֞ך ְ
ְַ֠ויּ ֶ
ֶ֖ןָנוֹדעָהַ ָדּ ָ ָֽבר׃ָָ ָ
ַ ֵ֥
אמרָאָ כ
יראָמשֶׁ הָוַיּ ָ֔ ַ
וַיּ ָ

 .4שמות יתרו יח,א:

הָוּלי ְשׂ ָראֶ֖לָעַ ֶ֑מּוָֹ ָ
ְ
שׁ
ָלמ ָ֔ ֶ
שׁרָעָ ָשׂהָאֱֹלהים ְ
שׁהָאת ָ֩כָּ ל-א ֶ֨ ֶ
וַיָּ ְשׁ ֵ֞ ַמעָי ְת ֶ֨רוָֹכהןָמ ְדיָןָחתָ֣ןָמ ָ֔ ֶ
הוֹציאָה'ָאֶ ת-י ְשׂ ָראֶ֖לָממּ ְצ ָ ָֽרים׃ָָ
ֹ֧
ָֽכּי-

 .5שמות תצוה כט,כח:

הָהוּאָ ָ
רוּמ ֶ֑
יָת ֶָָ֖
לָכּ ְ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔א ֵ֥
עוֹלםָמאת ְ
ָ֝יוָל ָחקָ ֹ֗ -
ןָוּל ָב ָנ ְ
ָ֩לאַ ה ֶ֨ר ְ
וְ הָ ָיה ְ
תםָלַ ה'׃ָָ ָ
רוּמ ָ ֶ֖
םָתּ ָ
יה ְ
תָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָמזּ ְבחָ֣יָשַׁ ְלמ ָ֔ ֶ
רוּמהָי ְה ֶיֶ֨הָמא ְ
וּת ֵ֞ ָ
ְ
ָ

 5.1שמות כי תשא לא,יג:

תיָתּ ְשׁ ֶ֑מרוָּ ָ
רָאְֵ֥ךָאֶ ת-שַׁ ְבּת ַ ֶ֖
אמ ַ
הָדּ ֶ֨בּרָאֶ לְ -בּניָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
[יג]ָ ְואַ ֵ֞ ָתּ ַ
ֵ֥יָה'ָ ְמקַ דּ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ָ ָ
תָכּיָאנ ֶָ֖
ֵ֛
יכםָלָָ ַ ֕דעַ
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
יָוּביניכֶ ם ְ
ָֽ
וֹתָהואָבּינ
ָ֝
ָ֩א
ָכּי ֶ֨

ָ

..6שמות כי תשא לב,כ:

ֶ֖ןָע ָ֣דָאשֶׁ רָ -דֶּ֑קָ ָ
ףָבּ ָ֔אשָׁוַיּ ְט ַח ַ
וַיּ ֵַ֞קּחָאֶ תָ -ה ֶ֨עגֶלָא ֶשׁרָעָ שׂוָּוַיּ ְשׂ ָ֣ר ָ
ָ֣יָה ָ֔ ַמּיםָוַיַּ ְֶ֖שׁ ְקָאֶ תְ -בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
וַיּזֶרָעַ לְ -פּנ ַ

 .6.2במדבר כה,יח:

ֵ֥הָביוֹם-
יָבת-נְ שׂיאָמ ְדיָןָאח ָ֔ ָתםָהַ מּ ָכּ ְ
וֹרָועַ לְ -דּ ֵַ֞ברָכָּ זְ ֶ֨בּ ַ
ְ
יהֵ֛םָאשֶׁ ר-נ ְכּלֵ֥ וָּלָ ֶכֶ֖םָעַ לְ -דּ ַברְ -פּעֶ֑
םָבּנָ ְכל ֶ
כָּ֣יָצר ֵ֥ריםָהםָלָ ָ֔ ֶכ ְ
ַה ַמּגּ ָפֶ֖הָעַ לְ -דּ ַברְ -פּ ָֽעוֹר׃ ָ

 .7במדבר מסעי לד,יד:

ַשּׁהָלָ ְק ֶ֖חוָּנַחלָ ָ ָֽתם׃ָָ ָ
ָ֣הָמנ ָ֔ ֶ
ָמטּ ְ
בָ֣יתָאב ָתֶ֑םָוַ ָֽחצי ַ
יָל ָ
ֵ֥הָבנָֽיַ -הגּ ֶָ֖ד ְ
םָוּמטּ ְ
ַ
ָלבָ֣יתָאב ָ֔ ָת
יָה ָֽראוּבני ְ
הָבנ ָ
וָּמ ֶ֨טּ ְ
כָּ֣יָלָ ְק ֵ֞ח ַ

 .8דברים ראה יב,ה:

וָֹשֶׁ֑םָ
יכםָלָ שֵׂ֥ וּםָאֶ תְ -שׁ ֶ֖מ ָ
יָאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֵ֞קוֹםָאשֶׁ ר-י ְב ֶ֨ ַחרָה'ָא ֱָֹֽלהיכֶ םָמכָּ ל-שׁ ְבט ָ֔ ֶ
ְ֠כּ ָֽ
ָשּׁ ָמּה׃ָָ ָ
ֵ֥את ָ ָֽ
וָּוּב ָ
ָ
ְלשׁ ְכנֵ֥וָֹת ְד ְרשֶׁ֖

 .9דברים ראה טז,ו:

חָבּ ָע ֶֶ֑רבָ ָ
ֶ֖ס ָ
וָֹשֵׁ֛םָתּזְ ַבֵּ֥חָאֶ תַ -ה ֶפּ ַ
ָ֣ןָשׁ ָ֔מ ָ
ָלשַׁ כּ ְ
ֱֹלהיך ְ
יָאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֵ֞קוֹםָאשֶׁ ר-י ְב ֶ֨ ַחרָה'ָא ֶ
ְ֠כּ ָֽ
אתךֵ֥ ָממּ ְצ ָ ָֽרים׃ ָ
שּׁ ֶמשָׁמוֹעֶ֖דָצ ְ
וֹאָה ָ֔ ֶ
ַ
ְכּבָ֣

 .10דברים שפטים כ,ה:

יתוָֹפֶּ ן-יָמוּתָבַּ מּ ְלחָ ָ֔ ָמהָוְ ֵ֥אישָׁ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָחנ ָָ֔כוָֹיל ְ
הָבית-חָ ָדשׁ ְָו ָ֣
ַ ָֽ
רָבּנָ
שׁ ָ
ָ֒מיָ -ה ֵ֞אישָׁא ֶ֨ ֶ
וָּהשּׁ ְטרים֘ ָאֶ לָ -ה ָע ָ֣םָלאמר ָֽ
[ה]ָָוד ְבּ ָ֣ר ַ
ְ
אַ חֶ֖רָי ְַחנְ ֶ ָֽכנּוּ׃ָָ ָ

גירסת כתר ,מגנס ,מאור
לנּוּ׃ ָ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹיל ְ
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁאשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣
[ו]ָָ ָֽ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ָ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹיל ְ
שׁרָנ ַָטֵ֥עָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁא ֶֶָ֨
[ו]ָָ ָֽ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיקָּ ֶ ָֽחנָּה׃ ָ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶָ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
אָל ָק ָ֔ ָחהָּיל ְ
ל ְ
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁאשֶׁ ר-א ַרשָׂאשָּׁ ה ְָו ָ֣
[ז]ָָ ָֽ
ליךָאֶ ת-
את ֶכ ָ֣םָממּ ְצ ָרֶ֑יםָוַאשֶׁ ר ָ֩שָׂ ֶ֨ ַכרָעָ ָ֝ ֶ
ְךָבּצ ְ
דּ ֶר ְ
םָבּ ֶ ֶ֖
םָוּב ָ֔ ַמּי ַ
ַ
ָבּ ֶלּ ֶָ֣ח
שׁרָלא -ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ם ַ
 10.9דברים כי תצא כג,ה :עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָא ֶ֨ ֶ
לךָּ ׃
םָל ַ ָֽק ְל ֶָָֽ
רי ְ
רםָנַה ַ ֶ֖
ָ֣םָבּןְ -בּ ֹ֗עוֹרָמ ְפּ ֵ֛תוֹרָא ַ ֵ֥
בּ ְל ָע ֶ

 .11דברים וילך לא,יז:

וֹתָוצָ ֶ֑רוֹתָ ָ
וֹתָר ֶ֖בּ ְ
ַ
ֵ֛הוָּרעֵ֥
ָ
לָוּמצָ א
ְ
יםָוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶהם ְָו ָהיָ ָ֣הָלֶ א ֱָ֔כ
וָֹביּוֹםַ ְ֠ -ההוּאָוַעז ְַב ֵ֞תּ ְ
ָ֣יָב ַ
וְ חָ ָרָ֣הָאַ פּ ָ֣
וֹתָה ָֽאלֶּ ה׃
ָ
יָה ָרעֵ֥
יָמצָ ֶ֖אוּנ ָ
ָבּק ְר ָ֔בּ ְ
ֱֹלהי ְ
אָע ָ֣לָכּי-איןָא ַ
ָבּיָּ֣וֹםָהַ ָ֔הוּאָה ֹ֗ל ַ
וְ אָ ַמר ַ

הפסוקים עם הסברים
 .1בראשית חיי שרה כה,ו:

ֶ֖םָמ ָתּנֶ֑תָ ָ
ָתןָאַ ְב ָר ָה ַ
ָ֣רָלאַ ְב ָר ָ֔ ָהםָנ ַ ֵ֥
יָה ָֽפּילַ גְ שׁיםָא ֶשׁ ְ
וְ ל ְבנ ַ
ץָק ֶדם׃ָָ
יָק ְד ָמהָאֶ לֶ -א ֵֶ֥ר ֶ ָֽ
ָ֣נּוָּח ֶ֖
עוֹד ָ֔ ַ
ָבּ ֶ
קָבּנוֹ ְ
וַ ָֽ ַ֛יְ שַׁ ְלּ ֵ֞חםָמ ֶ֨ ַעלָי ְצ ָח ְ
נוֹ  -קדמא מהפך פשטא,
קָבּ ָ
וַ ָֽ ַ֛יְ שַׁ ְלּ ֵ֞חםָ– גרשיים מ ֶ֨ ַעלָי ְצ ָח ְ

תורה שלמה מדרש הגדול שלח בני הפלגשם אל ארץ קדם להמתין עד בוא המשיח ואז לשוב ולהתכנס ,ובאה מלכות שבא (לא מלכת שבא)
בימי שלמה כי חשבוהו למשיח.
תורה שלמה גם מוכיח שנתן להם שם משמות השם שיוכלו להשתמש בו במקום טומאה ולא שח"ו נתן להם שם טומאה.
טט  -משמע שלא שילוח מחלט אלא זמני ונשארו קשורים לה'
התבנית גרשייים קדמא מהפך פשטא
שני המקרים כאן ובדברים מצביע על ריחוק זמני ,ריחוק לכאורה .הפעולה הראשונה לא הסתיימה בינתיים וממתינה להמשכה בעתיד.
ראה מרכא-כפולה – מלכים א י,ג ,דבה"י ב ט,ב
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 2בראשית וישב לח,ט :פסוק זה משולב בהסבר מורחב בעניני גאולה עם התבנית זקף-קטן זקף-גדול בכתוב (בר' וישב) "שלה והיא"
ָ֣הָהזָּ ֶֶַ֑֣רע ָ
ַ
יָלּאָלֶ֖ וָֹי ְהיֶ
ןָכּ ֵ֥
ָוַיּ ָ֣ ֶַ֣דעָאוֹ ָ֔ ָנ ֵ֛
עָלאָ ָֽחיו׃ ָ
הָלב ְל ֵ֥תּיָנְ ָתןֶ -ז ֶ֖ ַַ֛ר ְ
ְ
ָ֣תָא ְרצָ
ָוְ הָ ָיֵ֞הָאםֶָ֨ -בּאָאֶ ל-אשֶׁ תָאָ חיו ְָושׁח ַָ֔
יו  -גרשיים קדמא מהפך פשטא
וְ הָ ָיֵ֞הָאםֶָ֨ -בּאָאֶ ל-אָשֶׁ תָאָ ח ָ

תבנית של כעין דרך לימוד מתחיל פעולה להביא צאצא ,הפעולה לא מצליחה היינו משהית ,אחיו אמור ליבם הפעולה מתחילה ולא מצליחה

היינו מושהית ,לבסוף לפי הרמב"ן יהודה האבא של האחים יבם והביא צאצאים .את אי הצלחת פעולת הבנים פ'רש"י'(לח,ז) ..ולמה היה ער
משחית זרעו ,כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה .ולעיל הוסבר במשמע שזיווגי הבנים עם תמר לא הצליחו כי והקב"ה היה עוסק בורא אורו
של מלך המשיח ויופיה של מלכות היינו מלך המשיח יתגלה רק בזיווג יהודה ותמר.
ָ֣תָא ְרצָ הָכי לזיווג לא היה תוצאת בנים.
הדבר סוּבב כך שלא יעברו את תמר ואפשר כי התורה ממשילה זאת לכעין ְושׁח ַָ֔
אםֶָ֨ -בּא – מקף בתפקיד רב-מצב ,ביאה לשם שמים להקים שם אחיו על נחלתו ,ביאה שלא לשם שמים להנאת עצמו ,אֶ ל-אשֶׁ ת – מקף
בתפקיד רב-מצב אשה שהיא זיווגו ,אשה שאינה זיווגו ,נְ ָתןֶ -ז ֶ֖ ַַ֛רע – מקף בתפקיד רב-מצב ,ביאה מעברת ,ביאה לא מעברת

 .3שמות ב,יד:

ֶ֖ןָנוֹדעָ
ַ ֵ֥
אמרָאָ כ
יראָמשֶׁ הָוַיּ ָ֔ ַ
רגְ ָתָּאֶ תַ -המּ ְצ ֶ֑ריָוַיּ ָ
ינוָּה ְל ָה ְרגניָאַ ָתָּ֣הָא ָ֔מרָכַּ א ֶשֵׁ֥רָהָ ַ ֶ֖
ַ
רָושׁפטָעָ ָ֔ל
ישָׁשׂ ְ
ַ
ָל ֶ֨א
אמרָמָ֣יָשָׂ ְמ ֵ֞ך ְ
ְַ֠ויּ ֶ
הַ ָדּ ָ ָֽבר׃ָָ ָ
ָל ֶ֨אישׁ?  -והרי עודך נער (ראה תנח' שמות י).
רש"י מָ֣יָשָׂ ְמ ֵ֞ך ְ

טט – התבנית גרשיים קדמא (ולאו דווקא גרשיים קדמא מהפך פשטא) מצביעה על הקדמת המאוחר ,כי לטענת המדבר משה עודנו נער
ולא איש.
הפעולה הראשונה כאן היא התגלות מוקדמת של הגואל ,בינתיים הוא התעלם והמשך התגלותו בא שנים רבות אח"כ.
 .3שמות יתרו יח,א:

הוֹציאָה'ָאֶ ת-י ְשׂ ָראֶ֖לָממּ ְצ ָ ָֽרים׃ָָ ָ
ֹ֧
וָֹכּי-
הָוּלי ְשׂ ָראֶ֖לָעַ ֶ֑מּ ָֽ
ְ
שׁ
ָלמ ָ֔ ֶ
שׁרָעָ ָשׂהָאֱֹלהים ְ
שׁהָאת ָ֩כָּ ל-א ֶ֨ ֶ
וַיּ ְשׁ ֵ֞ ַמעָי ְת ֶ֨רוָֹכהןָמ ְדיָןָחתָ֣ןָמ ָ֔ ֶ
וַיּ ְשׁ ֵ֞ ַמעָי ְת ֶ֨רוָֹכהןָמ ְדיָןָ גרשיים קדמא מהפך פשטא[ ,תורה שלמה זהר ח"ב סח א] "וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו? והכתיב

שמעו עמים ירגזון ,אלא כל עלמא שמעו ולא יתברו והאי (טט -יתרו) שמע ויתבר ויתכפיא מקמיה דקב"ה ויתקרב לדחלתיה" .
התבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא משרה הסבר כי הפעולה הראשונה של ההשברות של יתרו מפני השם ארעה כשעברו את ים סוף
ועבר זמן עד שהגיע למחנה ישראל או סמוך לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה והתגייר.

[תורה שלמה (סעיף א')] – ובכתב יד פי' על התורה לא' מן הראשונים בבריטיש מוזעאום מתרץ קושיה הנ"ל :משום ב' גרישי'ן שעל
וישמע הכריחו לרש"י ליכנס בזה הפירוש שהנגון מפריש תיבת וישמע מתיבה שלאחריה ,ואחרי שמפסיק אתא לאשמעינן שבא לפרש
ששמועה אחרת שמע מה שלא פירש הכתוב .ולפי הירושלמי שם :וישמע יתרו כהן מדין חתן משה ,מה שמע ,חזקיה אמר קריעת ים
סוף שמע ,ר' יהושע אמר קריעת ים סוף שמע ,ר' לוי אמר מחלחמת עמלק שמע ,יהודה בי רבי אמר מתן תורה שמע ,הוי דו אמר
לאחר מתן תורה בא יתרו.
 5שמות תצוה כט,כח:

תָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָמזּ ְבחָ֣יָ
רוּמהָי ְה ֶיֶ֨הָמא ְ
וּאָוּת ֵ֞ ָ
ְ
ֶ֖הָה
רוּמ ֶ֑
יָת ָ
לָכּ ְ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔א ֵ֥
עוֹלםָמאת ְ
ָ֝יוָל ָחקָ ֹ֗ -
ןָוּל ָב ָנ ְ
ָ֩לאַ ה ֶ֨ר ְ
[כח]ָָו ָהיָה ְ
ְ
ָָָ
תםָלַ ָֽה'׃ ָ
רוּמ ָ ֶ֖
םָתּ ָ
יה ְ
שַׁ ְלמ ָ֔ ֶ

כט כו  -כח איל המילואים הוא קרבן שלמים .אלא שבימי המילואים השוק הוקרב על המזבח והחזה נאכל ע"י משה רבנו ששמש ככהן
בימי המילואים .אחרי שבעת ימי המילואים אין יותר איל מילואים ומתחיל מאז ולדורות קרבנות שלמים שמהם חזה התנופה ושוק התרומה
הם מתנות כהונה לאהרן ולבניו לדורות.
תםָלַ ָֽה'׃
רוּמ ָ ֶ֖
םָתּ ָ
יה ְ
תָבּנָֽי-י ְשׂ ָראלָמזּ ְבחָ֣יָשַׁ ְלמ ָ֔ ֶ
רוּמהָי ְה ֶיֶ֨הָמא ְ
וּת ֵ֞ ָ
תבנית הטעמים של ְ
גרשיים קדמא מהפך פשטא מציין הפעולה הראשונה בשלמים היא איל מילואים מיוחד במשך תקופת ביניים של שבעה ימי המילואים בלי
מתנות כהונה לאהרן ולבניו ולאחר סיומה של התקופה מתחילה תקופת השלמים ומתנות כהונה מהם לדורות.
לעתיד לבוא יחדשו את עבודת הקרבנות בקרבנות מילואים.

את את-המּק ְָדשׁ׃ חטאת? עולה
בבלי מנחות מה,א ( ...יחזקאל מה,יח) כּהָ-אמ ֘ר אדנָ י ֒ה' ָבּראשׁוֹן בְּא ָחד ל ֵ֔חדשׁ תּקח פר-בּן-בּ ָָקר תָּ מים וְחטּ ָ
היא! א"ר יוחנן :פרשה זו אליהו עתיד לדורשה .רב אשי אמר :מילואים הקריבו בימי עזרא ,כדרך שהקריבו בימי משה .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.
בירושלמי מובא שמלואים לא יחזרו ירושלמי (וילנא) שביעית פרק א  ...התיב ר' יונה הרי פרשת המילואים הרי פרשת דור המבול הרי
אינן עתידין לחזור מעתה יעקרו אותן מן המשנה אלא כדי להודיעך
ואילו חזקוני ויקרא שמיני ט,ז פירש  ...אלא י"ל פר שני שבפרשת בהעלותך מלואים היה שכן מלאו ידי הלוים ליכנס בעבודה וגם
אותן שבימי עזרא ופר חטאת של עתיד מלואים הם דאמר מר כשם שהקריבו בימי משה כן הקריבו בימי עזרא ,וכן עתידין להקריב
לעתיד לבא.
שימוש בשמן המשחה לעתיד לבוא מן הסתם למשוח כהנים בימי מילואים .בבלי הוריות יא,ב  ...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( :שמות תשא ל,לא) ְ֠שׁמן משְׁחת-קדשׁ יהְיה זה לי לְדרתיכם׃.
 5.1שמות כי תשא לא,יג:

תיָתּ ְשׁ ֶ֑מרוָּ
רָאְֵ֥ךָאֶ ת-שַׁ ְבּת ַ ֶ֖
אמ ַ
הָדּ ֶ֨בּרָאֶָלְ -בּניָי ְשׂ ָראלָל ָ֔
[יג]ָואַ ֵ֞ ָתּ ַ
ְ
ָ
'ָמקַ דּ ְשׁ ֶ ָֽכם׃ָ ָ
ֵ֥יָה ְ
תָכּיָאנ ֶ֖
ֵ֛
יכםָלָ ַ ֕דעַ
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
יָוּביניכֶ ם ְ
ָֽ
וֹתָהואָבּינ
ָ֝
ָ֩א
ָ כּי ֶ֨
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

בבלי יבמות ה – עשה של ברית מילה? הדוחה לא תעשה של שבת ,השבת החלה ,באה מצוות עשה שהלא תעשה נדחה מפניו ,וכאשר
העשה מסתיים ,הלא תעשה חוזר לשרות
רמב"ן (יג) ַאְֵ֥ךָאֶ ת-שַׁ ְבּת ַ ֶ֖תיָתּ ְשׁ ֶ֑מרוָּ -אעפ"י שתהיו רדופין בזריזות המלאכה ,אל תדחה שבת מפניה; כל 'אכ'ין ו'רק'ין -

מעוטין :למעט שבת ממלאכת המשכן .לשון רבנו שלמה; ולא נתכוון אצלי ,כי לפי מדרש רבותינו (ראה ירוש' ברכות ט,ה
[יד,ב]) ,ב'אכ'ין ו'רק'ין ימעט בשמירת השבת ,כי המיעוטין אצלם בכל מקום ימעטו בדבר המצווה בו ,ואם תדרוש המיעוט בענין
מלאכת המשכן ,יהיה מותר לעשותה בשבת! ובירושלמי במסכת יומא (ח,ה [מה,ב]) :מנין שפיקוח נפש דוחה את השבת? רבי
יודן אומרַ :אְֵ֥ךָאֶ ת-שַׁ ְבּתָ ַ ֶ֖תיָתּ ְשׁ ֶ֑מרוּ; אבל המיעוט הזה  -למילה או לפיקוח נפש וכיוצא בהם ,שהם דוחים אותו .ומלאכת
המשכן שאינה דוחה השבת  -מפני שהזהיר בה (בשבת) בכאן.
בראשית לך-לך יז,י – יא:

ָכר׃ ָ
יכםָוּבֵ֥יןָז ְַרעךֶ֖ ָאַ ח ֶרֶ֑יךָה ֵ֥מּוֹלָלָ ֶכֶ֖םָכָּ ל-ז ָ ָֽ
יתיָא ֶשָׁ֣רָתּ ְשׁ ְמ ֹ֗רוָּבּיניָוּבָ֣ינ ָ֔ ֶ
ָ֣אתָבּר ֵ֞
ְ
[י]ָ ז
יכם׃ ָ
וֹתָבּ ָ֔ריתָבּינֶ֖יָוּבינ ֶ ָֽ
ְ
ָל ָ֣א
ֶ֑םָו ָהיָה ְ
ֶ֖תָבּ ַשָׂ֣רָעָ ְרלַ ְת ֶכ ְ
[יא]ָ וּנְ ַמ ְל ֕ ֶתּםָא ְ
יתיָא ֶשָׁ֣רָתּ ְשׁ ְמ ֹ֗רוּ  -מונח גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .ברית מילה יצא ללמד
ָ֣אתָבּר ֵ֞
ְ
ז

על עצמו ,שדוחה שבת ,מגזר ת הכתוב מצוות עשה של ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת ,כי נכרתו על המילה י"ג בריתות .
רמב"ן ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת ,ותהיה המילה "לאות ברית" (להלן,יא); והנה האות הזה אות השבת ,ולכן
ידחה אותו; והָ בֵ ין זה( .גי' כתר ,מכון ירושלים עי' שבת קלב,א אתיא אות אות ,הערה  10דהגמרא שם דנה במקור לזה שמילה

בזמנה דוחה שבת  ...ולמסקנה לומדים אות ברית ודורות מאות ברית ודורות)
גירסת המאור ,מוסד הרב קוק :והנה האות הזה אות כשבת ,ולכן ידחה אותו; בשבת נאמר (שמות כי תשא לא,יז) אות היא לעולם
וֹתָבּ ָ֔רית – פשטא מונח זקף-קטן ,כעין שני לימודי פשט( :א) אות  -ברית מילה (ב) אות השבת
ְ
ָל ָ֣א
ְו ָהיָה ְ

..6שמות כי תשא לב,כ:

ֶ֖ןָע ָ֣דָאשֶׁ רָ -דֶּ֑קָ ָ
ףָבּ ָ֔אשָׁוַיּ ְט ַח ַ
וַיּ ֵַ֞קּחָאֶ תָ -ה ֶ֨עגֶלָא ֶשׁרָעָ שׂוָּוַיּ ְשׂ ָ֣ר ָ
ָ֣יָה ָ֔ ַמּיםָוַיַּ ְֶ֖שׁ ְקָאֶ תְ -בּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
וַיּזֶרָעַ לְ -פּנ ַ
וַיּ ֵַ֞קּחָאֶ תָ -ה ֶ֨עגֶלָא ֶשׁרָעָ שׂוָּגרשיים קדמא מהפך פשטא ,פעולה שהתחילה ,אפשר הושעתה ,והושלמה או שתושלם בעתיד

זוהר כרך ב (שמות) פרשת כי תשא דף קצג עמוד א ...ותלת דינין הוו חד ויגוף יי' את העם ,וחד בבני לוי ,וחד דאשקי לבני ישראל
והיינו חג דבני לוי ,ליי' דויגוף יי' ,מחר דאשקי לון משה ,וביתו בההוא ליליא ולמחר אשתכחו נפיחין ומתין ואינון מיין הוו מכשכשין
במעיהון כל ליליא ובצפרא אשתכחו מתין ועל דא חג ליי' מחר,
פרקי דרבי אליעזר ,תורה שלמה (קצז) ע"פ מדרש הגדול וילקוט אלביחני השקה את ישראל לבדקן כשוטה וכל מי שנשק לו בכל לב
היו שפתיו נעשות מצורעות ודומות לזהב ובאים ושבט לוי באים והורגים אותו ... .ובדרש זה מבואר שגם אלו שנבדקו כסוטות לא
מתו מעצמם אלא בני לוי הרגום.
בשני ההסברים יש פעולה שמתחילה ,יש פרק זמן עד שיש גלוי מי עבר ואח"כ מיתה.
 .6.2במדבר פינחס כה,יח:

יהֵ֛םָאשֶׁ ר-נ ְכּלֵ֥ וָּלָ ֶכֶ֖םָעַ לְ -דּ ַברְ -פּעֶ֑ וֹרָ ָ
םָבּנ ְכל ֶ
יםָהםָלָ ָ֔ ֶכ ְ
ָ
כָּ֣יָצר ֵ֥ר
ֵ֥הָביוֹםַ -ה ַמּגּ ָפֶ֖הָעַ לְ -דּ ַברְ -פּ ָֽעוֹר׃ ָ
םָהמּ ָכּ ְ
יָבת-נְ שׂיאָמ ְדיָןָאח ָ֔ ָת ַ
ָ ְועַ לְ -דּ ֵַ֞ברָכָּ זְ ֶ֨בּ ַ
יָבת-נְ שׂיאָמ ְדיָָן – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין פעולה שהתחילה והושעתה (לא הסתיימה בינתיים) וממתינה
וְ עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָכָּ זְ ֶ֨בּ ַ

להמשכה בעתיד( .א) התחיל בהכאת  -השמדת המדינים על פעולת הזנות לישראל ,השעה מלעשות זאת למואב ולבני עמון כי היו צריכות
לצאת מהם שתי פרידות  -רות המואבית ונעמה העמונית (בבלי בבא קמא לח,א – לח,ב) ,ולעתיד לבוא גם הם יוכו וארצם תהיה
ָ֣וֹםָה ֹ֗הוּאָכָּ ַרֹ֧תָהֵָ֛'ָאֶ ת-
ַ
ל ישראל כחלק מההבטחת ה' לאברהם שיתן לו ארץ עשר עמים ,שבעה עמי כנען( ,בר' לך-לך טו,יח,יט) [יח]ָ ַבּיּ
ֵ֥רָהגּ ֶָ֖דלָנְ ַהרְ -פּ ָ ָֽרת׃ָ[יט]ָאֶ ת-הַָקּיניָוְ אֶ ת-הַ ְקּנ ָ֔זּיָ
ץָה ָ֔זּאתָמנְּ ַה ָ֣רָמ ְצ ַ ָ֔ריםָעַ דַ -הנּ ָָה ַ
ָתתּיָאֶ תָ -ה ָא ֶָ֣ר ַ
רָלז ְַרע ֹ֗ךָנ ַ
אמ ְ
םָבּ ָ֣ריתָל ֶ֑
ר ְ
אַ ְב ָ ֶ֖
בוּסי׃ָס ָ
יָואֶ תַ -היְ ָֽ
ָשׁ ְ
ָ֔יָואֶ תַ -הגּ ְרגּ ֶ֖
ֶ֖יָואֶ תָ -ה ְרפָ ָֽאים׃ָ[כא]ָ ְואֶ תָ -האֱמרי ְָואֶ תָֽ ַ -ה ְכּנַענ ְ
יָואֶ תַ -ה ְפּרזּ ְ
ֶ֖תָה ַקּ ְדמ ָֽני׃ָ[כ]ָ ְואֶ תַ -הח ֵ֥תּ ְ
וְ א ַ
רש"י (יט) אֶ תַ -הקּיניָוגו'  -עשר אומות יש כאן ,ולא נתן להם אלא שבעה גוים; והשלשה; אדום ומואב ועמון ,הם קיני וקנזי

וקדמוני ,ועתידים להיות ירושה לעתיד ,שנאמר :אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם (יש' יא,יד; ראה ב"ר מד,כג)( .כ) ואת
הרפאים  -ארץ עוג ,שנאמר "ההוא יקרא ארץ רפאים" (דב' ג,יג).
םָאוֹתם׃
ָ ָֽ
ית
ריםָהםָלָ ָ֔ ֶכם וגו' .בפסוק הקודם נראה כפל לשון (במ' פי' כה,יז) צָ ֶ֖רוֹרָאֶ תַ -המּ ְדיָנ ֶ֑יםָוְ הכּ ֶ ֶ֖
[כלי יקר] (במ' פי' כה,יח) כָּ֣יָצר ֵָ֥
יתם .וחז"ל אמרו (תנחומא פנחס ג) מכאן הבא להורגך השכם להורגו .הערב להורגו מבעי ליה שהרי המדינים
מה בין צָ ֶ֖רוֹרָלְ -והכּ ֶ ֶ֖
ריםָצריך ביאור כי משמעותו שעדיין הם צוררים לכם .ואולי ידע ה' יתברך מה שבלבבם של המדינים
התחילו בקלקלה .ולשון צר ֵָ֥
שעדיין לא נח רוגזם ועדיין הם צוררים חושבים מחשבות להתעולל עלילות ברשע ואולי יותר מבראשונה לפי שנורא דאחותם דלוק
בלבם להתנקם לפיכך השכם לצרור אותם .ופשוטו ש-צר ֵ֥ריםָהוא שם דבר לומר שמעולם הם צוררים שלכם כי מתחילה (בר' וישב
לז,לו) וְהמְּדָ ֵ֔נים ָמכְרוּ אתוֹ אל־מצ ְָרים לְפוֹטיפר סְריס פ ְר ֵ֔עה שׂר הטּבָּחים :פ ,אחר כך עשו מדין שלום עם מואב על ישראל ,אחר כך
הפקירו בנותיהם להכשיל את ישראל ,נמצא שהמדינים מעולם רצועת מרדות לישראל על כן אמר כי הם צוררים שלכם:
וכדי ליישב הכפל אומר אני שצוה ה' על שני דברים אחת( ,במ' פי' כה,יז) צָ ֶ֖רוֹרָאֶ תַ -המּ ְדיָנ ֶ֑יםָלצערם תחילה ימים רבים ,ואחר כך
םָאוֹתם׃ וכל כך למה לפי שצוררים הם לכם והוא נתינת טעם על צרור ,כי גם המה ציערו אתכם על ידי שהזונות השקום יין
ָ ָֽ
ית
וְ הכּ ֶ ֶ֖
יהֵ֛םָאשֶׁ ר-נ ְכּלֵ֥ וָּלָ ֶכֶ֖םָ
םָבּנ ְכל ֶ
וכשאמר השמעי לי אומרת לו פלח לעבודה זרה תחילה ,וזה שאמר (במ' פי' כה,יח) כָּ֣יָצר ֵ֥ריםָהםָלָ ָ֔ ֶכ ְ
םָאוֹתם
ָ ָֽ
ית
עַ לְ -דּ ַברְ -פּעֶ֑ וֹרָכי כל עיקר צער זה שציערו אתכם היתה הכוונה להכריח אתכם לפעור .ועל מה שאמר (במ' פי' כה,יז) וְ הכּ ֶ ֶ֖
ֵ֥הָביוֹםַ -ה ַמּגּ ָפֶ֖הָעַ לְ -דּ ַברְ -פּ ָֽעוֹר׃ לפי שאחותם היא
םָהמּ ָכּ ְ
יָבת-נְ שׂיאָמ ְדיָןָאח ָ֔ ָת ַ
נתן טעם ואמר (במ' פי' כה,יח) עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָכָּ זְ ֶ֨בּ ַ
המוכה יחשבו גם המה להנקם ולהכות אתכם על כן השכימו להכות אותם כי הבא להורגך השכם להורגו .ואולי שלכך נאמר (במ' פי'
ָ֣יָה ַמּגּ ָפֶ֑הָָסוף פסוק (טט :סימון פרשה פתוחה) וב(טט :טעם)אתנחתא לדרשו אשלאחריו ואשלפניו ,לאחריו כפשוטו,
כו,א) וַיְ ֶ֖היָאַ חר ַ
ולפניו לומר שגם אחרי המגיפה הם רוצים להכות אתכם על דבר אחותם המוכה ,על כן תשכימו להכותם:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יָבת-נְ שׂיאָמ ְדיָָן – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין פעולה שהתחילה והושעתה (לא הסתיימה בינתיים) וממתינה
ְָועַ לְ -דּ ֵַ֞ברָכָּ זְ ֶ֨בּ ַ
להמשכה בעתיד .ע"פ [כלי יקר] שנאת מדין לישראל התגלתה לראשונה במכירת יוסף ,אח"כ הושעתה עד הגעת עם ישראל לערבות
מואב ,כאן שוב התגלתה בעצ ת בלעם וביתר שאת ממואב ועל ריב לא להם ולכן שלחו בת נשיא מדין להחטיא את ישראל ,ואם לא
ישמידו אותם מדין ימשיכו להתנכל לישראל.
 .7במדבר מסעי לד,יד:

יָלבָ֣יתָאב ָתֶ֑םָ ָ
ֵ֥הָבנָֽיַ -הגּ ֶָ֖ד ְ
םָוּמטּ ְ
ַ
ָלבָ֣יתָאב ָ֔ ָת
יָה ָֽראוּבני ְ
הָבנ ָ
וָּמ ֶ֨טּ ְ
כָּ֣יָלָ ְק ֵ֞ח ַ
ַשּׁהָלָ ְק ֶ֖חוָּנַחלָ ָ ָֽתם׃ָָ
ָ֣הָמנ ָ֔ ֶ
ָמטּ ְ
וַ ָֽחצי ַָ
יָה ָֽראוּבניָ– מונח גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין פעולה שהתחילה והושעתה (לא הסתיימה בינתיים) וממתינה
הָבנ ָ
וָּמ ֶ֨טּ ְ
כָּ֣יָלָ ְק ֵ֞ח ַ
להמשכה בעתיד ,.כתוב כָּ֣יָלָ ְק ֵ֞חוָּאבל הלקיחה תלויה בקיום התנאי ועברו לכם חלוצים לכיבוש א"י המערבית ועדיין לא קיימו את

התנאי של יעברו חלוצים לפני בני ישראל בכיבוש הארץ .לכן עדיין לא לקחו ,ואם לא יעברו חלוצים אז לא ילקחו את נחלתם מעבר הירדן
מזרחה ויתנחלו עם שאר השבטים בעבר הירדן מערבה.
 .8דברים ראה טז,ו:

חָבּ ָע ֶֶ֑רבָ ָ
ֶ֖ס ָ
וָֹשֵׁ֛םָתּזְ ַבֵּ֥חָאֶ תַ -ה ֶפּ ַ
ָ֣ןָשׁ ָ֔מ ָ
ָלשַׁ כּ ְ
ֱֹלהיך ְ
יָאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֵ֞קוֹםָאשֶׁ ר-י ְב ֶ֨ ַחרָה'ָא ֶ
ְ֠כּ ָֽ
אתךֵ֥ ָממּ ְצ ָ ָֽרים׃ ָ
שּׁ ֶמשָׁמוֹעֶ֖דָצ ְ
וֹאָה ָ֔ ֶ
ַ
ְכּבָ֣

ע"פ ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א (דף נו טור ב)(וילנה ב,ג)

(פירוש אור שמחה הנודר להקריב קרבן אסור לאחר נדרו כדכתיב דברים כי תצא כג,כב כי תדר  ...לא תאחר לשלמו  ...והיה בך חטא ,
ודרשו מן המקראות שאינו עובר על לא תאחר אלא אם עברו עליו שלושה רגלים).
 ...ת"ל דברים ראה יב,ה-ו ובאת שמה והבאתם שמה (כך נדרש הכתוב ,כאשר תבא אל המקום אשר יבחר ה' ,מיד תהא בחיוב מצות
עשה של והבאתם שמה  ,ברגל הראשון שפגע בו לאחר נדרו מחויב להביא קרבנותיו שהתחייב בם ,ואם לא הביא עובר על מצות
עשה

(יב,ה)ָ ְ֠כּי – תלישא-גדולה ,בתפקיד שיעור אלאחריו,
ם – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל ,הושעה ,מתחיל שוב.
(יב,ה) ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֵ֞קוֹםָאשֶׁ ר-י ְב ֶ֨ ַחרָה'ָא ֱָֹֽלהיכֶ ָ
(טז,ו) ְ֠כּיָ– תלישא-גדולה ,בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש,
יך – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל ,הושעה ,מתחיל שוב.
ֱֹלה ָ
(טז,ו) ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֵ֞קוֹםָאשֶׁ ר-י ְב ֶ֨ ַחרָה'ָא ֶ
יש חיוב מצות עשה להביא הנדר ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר .ואם לא הביא ,עובר בעשה אבל נותנים לו השעייה עד אחרי הרגל
האחרון (ראה ברור שלש שיטות) ואח"כ על כל יום שלא הביא עובר בעשה נוסף! המידרוג בעונש הגדל והולך בעובר על מצות עשה
מרומז בלמשל (טז,ו) ָ ְ֠כּי – תלישא-גדולה ,בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש .ההשעייה בעשה מרומזת בלמשל (טז,ו) ָֽאם-אֶ ל-הַ מָּ ֵ֞קוֹםָ
יך – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל החיוב במצות עשה ואם לא עשה ,הושעה ,מתחיל שוב ואם
ֱֹלה ָ
חרָה'ָא ֶ
אשֶׁ ר-י ְב ֶַָ֨
עבר אחרי הרגל האחרון צובר עונש על כל יום שלא הביא הנדר.
ויש חיוב של "לא תאחר" המתחיל ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר ,אלא שנותנים למתחייב השעייה מלעבור על "בל תאחר" המרומזת
ם – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין דבר שהתחיל הוא החיוב של בל תאחר,
בלמשל (יב,ה) ָֽאם-אֶ לַ -ה ָמּ ֵ֞קוֹםָאשֶׁ ר-י ְב ֶ֨ ַחרָה'ָא ֱָֹֽלהיכֶ ָ
הושעה ,מתחיל שוב אחרי הרגל האחרון .וזה רק חיוב אחד בלי צבירה לעומת הצבירה על העובר במצות בעשה.
להשעיה זאת יש שיעור הרמוז בלמשל (יב,ה) ָ ְ֠כּי – תלישא-גדולה ,בתפקיד שיעור אלאחריו ,לתת זמן ביחידות של רגלים לעבור על "בל
תאחר" .שלוש שיטות במספר יחידות הרגלים להשעייה בלעבור על "בל תאחר" (מרגל אחד עד חמישה רגלים).
לשיטת רבי שמעון שלשה רגלים כסדרן ובלבד חג המצות ראשון אשכחת אמר פעמים חמשה פעמים ארבעה פעמים שלשה
לשיטת רבי לעזר בי רבי שמעון אמר ובלבד חג המצות אחרון אשכחת אמר פעמים שלשה פעמים שנים פעמים אחד
לשיטת וחכמים אומרים רגל שפגע בו תחילה ובלבד שיעברו עליו רגלי שנה כולה
 .10דברים שפטים כ,ה,ו,ז:

וָּהשּׁ ְטרים֘ ָאֶ לָ -ה ָע ָ֣םָלאמר ָ֒ ָ
ד ְבּ ָ֣ר ַ
[ה]ָָו ָ
ְ
יתוָָֹגרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל מושעה יתחיל שוב
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָחנ ָָ֔כוָֹיל ְ
הָביתָ -ח ָדשָׁוְ ָ֣
ַ ָֽ
רָבּנָ
שׁ ָ
ָ ָֽמיָ -ה ֵ֞אישָׁא ֶ֨ ֶ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָי ְַחנְ ֶ ָֽכנּוּ׃ָָ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
ָפֶּ ן-יָמוּת ַ

גירסת כתר ,מגנס ,מאור
לנּוּ׃ ָ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹיל ְ
[ו]ָָוּ ָֽמיָ -ה ֵ֞אישָׁאשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ָ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְָ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹיל ְ
שׁרָנ ַָטֵ֥עָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁא ֶֶָ֨
[ו]ָָ ָֽ

גירסת כתר ,מגנס ,מאור
יתוָֹ ָ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
אָל ָק ָ֔ ָחהָּיל ְ
ל ְ
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁאשֶׁ ר-א ַרשָׂאשָּׁ הָוְ ָ֣
ָ[ז]ָָ ָֽ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָי ָקּ ֶ ָֽחנָּה׃ָָָ ָ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
ָפֶּ ן-יָמוּת ַ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
יתוָֹ ָ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
אָל ָק ָ֔ ָחהָּיל ְ
ל ְ
שׁרָ א ַרשָׂאשָּׁ הָוְ ָ֣
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁא ֶ֨ ֶ
[ז]ָָ ָֽ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָי ָקּ ֶ ָֽחנָּה׃ָָָ ָ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
ָפֶּ ן-יָמוּת ַ

פסוק (כ,ה) גרשיים קדמא מהפך פשטא ,כעין התחיל מושעה יתחיל שוב
פסוק (כ,ו) בגירסת כתר כעין יצא מן הכלל ולא מבורר לשם מה
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

פסוק (כ,ו) בגירסת קורן וכו' בעל תבנית המורכבת משתי תבניות (א) גרשיים קדמא ,המאוחר מקדים המוקדם (ב) קדמא מרכא פשטא
מונח זקף-קטן לכתחילה ובפועל .ראה דיון להלן.
פסוק (כ,ז) בגירסת כתר כעין יצא להקל ולא להחמיר – נקי יהיה לביתו שנה  ...ופטור אף מאספקת מזון ומים לאנשי המלחמה.
פסוק (כ,ז) בגירסת קורן וכו' תבנית לכתחילה ובפועל
פסוקים ה' ז' תבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא ,פסוק ו' תבנית גרשיים מרכא פשטא או גרשיים קדמא מרכא פשטא
בשלושה הפסוקים מדובר בפעולה ראשונה שלא הסתיימה בינתיים וממתינה להמשכה בעתיד.
דברים שפטים כ,ח:

ָל ַדבָּ֣רָאֶ לָ -העָ ם ָ֒ ָ
וָּהשּׁ ְטרים֘ ְ
וְ י ְָספָ֣ ַ
לאָי ַמֵּ֛סָאֶ תְ -ל ַבֵ֥בָאֶ ָחֶ֖יוָכּ ְל ָב ָֽבוֹ׃ ָ
וָֹו ֵ֥
ית ְ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
ְָ֣ךָהלּ ָָ֔בבָיל ְ
ישָׁהיָּרא ְָו ַר ַ
ַ
וְ אָ ְמ ֹ֗רוָּמיָ -הא
רש"י (ה) ְו ָ֣לאָחנ ָָ֔כוָֹ -לא דר בו; 'חנוך' לשון התחלהְ .ו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָי ְַחנְָ ֶ ָֽכנּוּ  -ודבר של עגמת נפש הוא זו.
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹ -לא פדאו בשנה הרביעית ,שהפירות טעוניו לאכלן בירושלים ,או לחללן בדמים ולאכול הדמים בירושלים .פֶּ ן-יָמוּתָ
(ו) ְו ָ֣
ָמוּת; שאם לא ישמע לדברי הכהן ,כדאי הוא שימות (ראה ספ"ד קצד).
יתוָֹפֶּ ן-י ָ
ָשׁבָ ְלב ֶ֑
בַּ מּ ְל ָח ָ֔ ָמהְָ -וי ָ֣
וָּהשּׁ ְטרים֘ ָ -למה נאמר כאן ויספו? מוסיפין זה על דברי כהן .שהכהן מדבר ומשמיע ,מן "שמע ישראל" (לעיל,ג) עד "להושיע אתכם" (לעיל,ד);
(ח) ְוי ְָספָ֣ ַ
ו"מי האיש" (לעיל,ה) ושני ושלישי (ראה לעיל,ו,ז)  -כהן מדבר ושוטר משמיע .וזה  -שוטר מדבר ושוטר משמיע (ראה סוטה מג,א)ַ .היָּרא ְָו ַרְָ֣ךָהַ לּ ָָ֔בבָ-
רבי עקיבא אומר :כמשמעו; שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה .רבי יוסי הגלילי אומרַ :היָּראָמעבירות

שבידו .ולכך תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה ,לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם; שלא יבינו שהם בעלי עבירה,
והרואהו חוזר אומר :שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה (ראה סוטה מד,א).
ראב"ע (ה) חנ ָָ֔כוָֹ -כמו "חנכת המזבח" (במ' ז,י)[ .וכן" :חנוך לנער" (מש' כב,ו) .ומזה למדו רבותינו ז"ל (ראה תנח' וירא כב)' :מחנכין את הנערים'].

והטעם ,כי לבו וכל תאותו  -לחנוך ביתו; והנה לבו בביתו ,לא למלחמה ,על כן ינוס ויניס אחרים.
רבי יוסף בכור שור (א)  ...ואיכא למאן דאמר (ראה משנה סוטה ח,ה) ,שירא מן העבירות שבידו ,כדאמרינן (ראה סוטה מד,ב) :שח
בין תפילה לתפילה  -עבירה היא בידו ,וחוזרין עליה מערכי המלחמה.
(ז) ְו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיקָּ ֶ ָֽחָָנּה  -או יחלל הכרם או יחנך הבית  -ועגמת נפש הוא .ואיכא למאן דאמר (ראה משנה סוטה ח,ה) ,דכל אלה -
שלא לבייש את "הירא ורך הלבב" (להלן,ח) .כרם  -אפילו קטן ,וכגון שתים כנגד שתים ואחת יוצאה (ראה משנה כלאים ד,ו) ,כי אז
חשוב כזה .וכגון שבנה בית הראוי למזוזה (ע"פ ברכות מז,א) ,וכגון שלקח אשה שכשירה לו (ראה סוטה מד,א)  -לאפוקי כהן שנשא
גרושה וכיוצא בו; ואם נשא אשה ,חדשה ,שאינו מחזיר גרושתו (ראה משנה סוטה ח,ג) ,או נטע כרם וחיללו ,או בנה בית וחנכו -
אינו יוצא כלל ,אפילו לתקן הדרכים ואפילו להספיק מים ומזון (ראה שם,ד) ,כדכתיב "נקי יהיה לביתו שנה אחת" (דב' כד,ה); ומרבֶ ה
אף בונה בית ונוטע כרם ,כדאיתא בסוטה (ראה סוטה מג,א) .אבל רך הלב וחביריו מתקנים הדרכים ומספיקין מים ומזון (ראה משנה
סוטה ח,ב) .וקודם שיאמרו להם שיחזרו ,הכהן מחזֵיק אותם בשמו של הקדוש ברוך הוא" :אל תיראו ...ואל תערצו( "...לעיל,ג).
לכתחילה כל הנמנים חוזרים לביתם ,אבל בפועל הנושא אשה ,בונה בית ונוטע כרם נקיים לביתם שנה אחת ואילו רך הלב וחביריו
(מיהם?) מתקנים דרכים ומספיקין מים ומזון.
הסבר המתחיל מפסוק (כ,ו) הנמצא באמצע של פסוקים ה – ז
גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ָ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹיל ְ
שׁרָנ ַָטֵ֥עָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁא ֶֶָ֨
[ו]ָָ ָֽ

כאילו לפנינו שתי תבניות טעמים (א) גרשיים קדמא ,המאוחר מקדים המוקדם (ב) קדמא מרכא פשטא מונח זקף-קטן לכתחילה ובפועל.
תבנית (ב) היא לכתחילה ובפועל .נפתח בסיפא של פי' רש"י לפסוק (כ,ח)  ...רבי יוסי הגלילי אומרַ :היָּראָמעבירות שבידו .ולכך

תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה ,לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם; שלא יבינו שהם בעלי עבירה ,והרואהו חוזר
אומר :שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה (ראה סוטה מד,א).

לכתחילה האנשים בפסוקים (כ,ה – ז) הם בעלי עבירה אפילו עבירה קלה כגון השח בין הנחת תפילה של יד להנחת תפילה של ראש ,אבל
בפועל כדי לא לביישם הכריזו על בונה בית ,נוטע כרם ומארש אשה שישובו מהמלחמה.
ָמוּת; שאם לא ישמע לדברי הכהן ,כדאי הוא שימות (ראה ספ"ד
יתוָֹפֶּ ן-י ָ
ָשׁבָ ְלב ֶ֑
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמהְָ -וי ָ֣
ועוד פי' רש"י בפסוק (כ,ו) פֶּ ן-יָמוּת ַ

קצד).

לכתחילה עליו לשמוע לדברי הכהן ואם בפועל לא שמע כדאי הוא שימות.
לגבי פסוק (כ,ו) אפשר ללמוד עוד דבר .פי' רמב"ן ויתכן שיהיה פירוש ולא חללו  -שלא עשהו חולין ,והוא הפדיון שהזכירו רבותינו

(ראה משנה מעשר שני ה,ד) ,מלשון "כי חלל יהודה קדש ה'" (מל' ב,יא); "ולא יחלל זרעו" (וי' כא,טו).

ָבּיָ ְֶָ֣֣ד ָ֔ךָ
ָהכֶּ סֶ ף ְ
הָבּ ָכּ ֶֶ֑סףָ ְוצַ ְר ָתּ ַ
תּ ַ
ָת ָ ֶ֖
למעשר שני יש פסוק מפורש של פדיון מעשר שני והבאת הכסף לירושלים (דברים ראה יד,כה) ְונ ַ
ֶ֖יךָבּוֹ׃
ָֽ
ֱֹלה
ֵ֛רָה'ָא ֶ
הלַ ְכ ָתָּאֶ לַ -ה ָמּ ָ֔קוֹםָא ֶשֵׁ֥רָי ְב ַח ֵָ֥
וְ ָ ָֽ

נטע רבעי נדרש ממעשר שני .אפשר כי פסוק (כ,ו) הוא המקור לפדיון נטע רבעי ,לכתחילה יש להביאו לירושלים ,בפועל אפשר לפדותו
ולהעלות הכסף לירושלים.
מוצע פתרון נוסף המשתמש בגרסת כתר
גירסת כתר ,מגנס ,מאור
לנּוּ׃ ָ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹיל ְ
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁאשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣
[ו]ָָ ָֽ

גירסת קורן ,מקראות גדולות שנת התרי"ט ,מ"ג עם מלבי"ם,
לנּוּ׃ ָ
הָו ֵ֥אישָׁאַ חֶ֖רָיְ ַח ְלּ ֶ ָֽ
ָבּמּ ְל ָח ָ֔ ָמ ְ
יתוָֹפֶּ ן-יָמוּת ַ
בָלב ֶ֑
ָשׁ ְ
ְֶ֖ךָוי ָ֣
לאָח ְלּ ָ֔לוָֹיל ְ
ָטעָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣
שׁרָנ ֵַָ֥
וּמיָ -ה ֵ֞אישָׁא ֶֶָ֨
[ו]ָָ ָֽ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

גירסת כתרָאשֶׁ ר-נ ַָטֵ֥עָכֶּ ֶרם ְָו ָ֣לאָח ְלּ ָ֔לוָֹ -מרכא פשטא מונח זקף-קטן ,אפשר כי מרכא מלמד מצוות למרוחקים ממקום המקדש .בהם
מצוה לחלל את נטע רבעי כי כתוב ולא חיללו ולא ולא היללו ,להוסף חומש ,להעלות הכסף לירושלים ,לפרנס בו את החקלאים המקומיים,
ובאוכל שיקנו לפרנס הנצרכים בירושלים .כי ואיש אחר יחללנו  -כבר לא יביא חומש.
 10.9דברים כי תצא כג,ג-ד-ה:

ֵ֥לָה'׃ָס
יריָלא-יָ ֵ֥באָלֶ֖ וָֹבּ ְק ַה ָֽ
וֹרָעשׂ ָ֔
ָ
ַ֚םָדּ
ָ֣לָה'ָ ַגּ ָ֣
אָמ ְמז ֶ֖רָבּ ְק ַה ֶ֑
ָב ַ
(דב' תצא כג,ג) סָלא-י ֵ֥
עוֹלם׃
ֵ֥לָה'ָעַ דָֽ ָ -
ָבאָלָ ֶהֵ֛םָבּ ְק ַה ֶ֖
יריָלא-י ֵ֥
ַ֚םָדּוֹרָעשׂ ָ֔
ָ֣לָה'ָָ ַגּ ָ֣
ָבאָעַ מּוֹנֵ֛יָוּמוֹאָ ֶ֖ביָבּ ְק ַה ֶ֑
(דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ֹ֧
כ ָ֣םָממּ ְצ ָרֶ֑ים ָ
את ֶָ
ְךָבּצ ְ
דּ ֶר ְ
םָבּ ֶ ֶ֖
םָוּב ָ֔ ַמּי ַ
ַ
ָבּ ֶלּ ֶָ֣ח
שׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ם ַ
(דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָא ֶ֨ ֶ
לךָּ ׃ ָ
םָל ַ ָֽק ְל ֶ ָֽ
רי ְ
רםָנַה ַ ֶ֖
ָ֣םָבּןְ -בּ ֹ֗עוֹרָמ ְפּ ֵ֛תוֹרָא ַ ֵ֥
ליךָאֶ ת-בּ ְל ָע ֶ
ָוַאשֶׁ ר ָ֩שָׂ ֶ֨ ַכרָעָ ָ֝ ֶ
םָוּב ָ֔ ַמּיםָ -מונח זקף-קטן
ַ
שׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ םָ -קדמא מהפך פשטא ַבּ ֶלּ ֶָ֣ח
(דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָ– גרשיים א ֶ֨ ֶ
ם
שׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ָ
וּב ָ֔ ַמּיםָ -זקף-קטן ,מלמד על שתי דרשות .דרשה בדרך (א) עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָא ֶ֨ ֶ
(דב' תצא כג,ה) ַ
ם מהפך פשטא מלמד שיצא מענינו לדון כענינו יצא
עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָ– גרשיים ,מלמד על כעין יצא מענינו לדון בדבר אחר לא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ָ

להקל ולא להחמיר
א ֶ֨ ֶשׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ םָ -קדמא מהפך פשטא  ,כעין כתוב שמלמד על חבירו שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו.
ע"פ [ספרי] הענין הוא לבוא בקהל ה'.
בפסוק (דב' תצא כג,ג) מדבר בממזר ומרבה ממזרת שלא יבואו בקהל ה' .היית אומר שהיות וב(-דב' תצא כג,ד) מדבר במואבי ועמוני זכר
ם מהפך פשטא מלמד שיצא מענינו לדון
ירבה מואבית ועמונית ,על-כן עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָ -גרשיים ,יוצא מענינו לדון בדבר אחר ,לא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ָ
כענינו יצא להקל ולא להחמיר ,ואז ע"י א ֶ֨ ֶשׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ םָ -קדמא מהפך פשטא ,כעין כתוב שמלמד על חבירו שלפניו ,היינו טעמא
דקרא מ(-דב' תצא כג,ה) אל (דב' תצא כג,ד) מוליך למסקנה שהיות שדרך זכרים לצאת ולקדם זרים בלחם ומים ולא דרך נקבות לכן ,האיסור
לבוא בקהל הוא רק על זכרי מואב ועמון ואילו הנקבות מותרות לבוא.
עיין גם במאור הגדול  -הגר"א מקורות בגמרא והסבר ללא טעמים.
ָבאָעַ מּוֹנֵ֛יָ
[הרב יעקב ויגדור הי"ו] איכא מאן דאמר דלא דריש טעמא דקרא ,ועל-כן היה מקום לנתק בין האיסור (דב' תצא כג,ד) ָֽלא-י ֹ֧
שׁרָ
םָוּב ָ֔ ַמּים .ועל זה בא טעם קדמא במלת א ֶ֨ ֶ
ַ
םָ ַבּ ֶלּ ֶָ֣ח
שׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ָ
ָ֣לָה' ובין הטעם (דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָא ֶ֨ ֶ
וּמוֹאָ ֶ֖ביָבּ ְק ַה ֶ֑
לרמז לדבק את האיסור לטעמו.
ם
שׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ ָ
וּב ָ֔ ַמּיםָ -זקף-קטן ,מלמד על שתי דרשות .דרשה בדרך (ב) עַ לְ -דּ ֵַ֞ברָא ֶ֨ ֶ
(דב' תצא כג,ה) ַָ
(דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ֵַ֞בר א ֶ֨ ֶשׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ םָ– גרשיים קדמא מהפך פשטא,
בוּאָ֣תָז ְַר ֶע ֶ֑ךָ[טור יורה דעה הלכות צדקה סימן רמז]  ...וכל המרחם על עניים הקדוש
ָ֣רָתּעַ ָ֔שּׂרָאֶ֖תָכָּ לְ -תּ ַ
ראה דברים ראה יד,כב :עַ שּׂ ְ
ברוך הוא מרחם עליו ויש לאדם ליתן אל לבו שכמו שמבקש בכל שעה מהקב"ה שיזמין לו פרנסתו וכמו שמבקש מהקב"ה שישמע שועתו כך צריך שישמע שועת
העניים ואף גם זאת שהקב"ה ט)קרוב לשמוע צעקת עניים שנא' שועת עניים אתה תשמע לפיכך יש לו ליזהר מזעקתם י)וגם כי ברית כרותה לה' שנא' (שמ' מש'
כב,כו) ְו ָהי ָה כּי־יצְעק א ֵ֔לי וְשָׁ מעְתּי כּי־חנּוּן אָ ני :ס גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם לבא לידי מידה זו ואם לא הוא יבא בנו או בן בנו יא)ואל יעלה
בלבו עצה לומר אי ך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו וזהו החלק
הטובה שיהיה לו ממנו כדכתיב יב) (ישעיהו נח,ח) ְוהָלְָ֤ך ְלפָניך צדְ ֵ֔קך ועוד כי הדבר בדוק ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן יג)לא יחסר לו אלא אדרבה תוסיף לו
ית־ה' ָאכוֹל וְשָׂבָ֤ וֹע וְהוֹתר עד־ל ֵָ֔רוֹב כָּ֤י ה' בּרְך את־ע ֵ֔מּוֹ וכתיב (מלאכי ג,י) הָביאוּ את־כָּל־המּע ֜שׂר אל־בּית
עושר וכבוד כדכתיב (דהי"ב לא,י) מהָחל התְּרוּמָ֜ ה לָביא ב ִ֗

י־די:א] יד)ואמרו
הָאוֹ ִָ֗צר ויהי טרף בְּב ֵ֔יתי וּ ְבחָנָ֤ וּני נָא בּ ֵָ֔זאת ָאמר ה' ְצבָאוֹת אם־לא אפְתּח ל ִָ֗כם ַ֚את א ֻרבּוֹת השּׁ ֵָ֔מים והריקתי לָכם בּ ְָרכָ ה עד־בְּל ָ
חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה' חוץ מדבר זה כדכתיב ובחנוני נא בזאת ועוד כי הוא דוחה את הגזירות הקשות וברעב תציל ממות
כאשר אירע לצרפית (מלכים א' יז) בשביל עוגה קטנה שנתנה לאליהו ומניעתה (טט :של צדקה) תרחיק הקרובים לשכינה ממנה ומן
שׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ םָאותנו ַבּ ֶלּ ָ֣חֶ םָוּבַ ָ֔ ַמּיםָ
התורה כאשר אירע לעמון ומואב שהיו קרובים אלינו ונתרחקו (דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ֵַ֞בר א ֶ֨ ֶ
ומקרבת הרחוקים לחסות תחת כנפי השכינה כאשר אירע ליתרו על אמרו (שמות ב') קראן לו ויאכל לחם ,טט :וכן לרות המואביה

שהביאה אוכל לנעמי חמותה.
(דב' תצא כג,ה) עַ לְ -דּ ֵַ֞בר א ֶ֨ ֶשׁרָלא-ק ְדּמוָּאֶ ְתכֶ םָ– גרשיים קדמא מהפך פשטא ,תבנית טעמים בתפקיד של דבר שהתחיל ,מושעה יתחדש
(התחדש) שוב .וכן דבר שהתחיל קודם לזמנו הראוי ,הושעה ,התחדש.
זה גלוי אורו של משיח ,שעתיד היה לבוא מ בנות לוט בן הרן אחיו של אברהם אבינו ,כי הרן נשרף באש באור כשדים כי הסס ללכת אחרי
אברהם ,ואין הקב"ה מקפח שכר כל בריה .אלא שזכרי מ ואב ועמון בני בנות לוט ,הורחקו מקרבת השכינה בגלל מניעת חסד מבני-ישראל,
ולא זכרו חסד אברהם ללוט אביהם .ובבית דינו של בועז התבררה ההלכה שההרחקה חלה רק על הזכרים ,אבל היות ובועז מת יום אחרי
שנשא את רות המואביה ובא אליה ,עדיין הסתפקו בדבר עד שהתברר סופית במשיחת דוד בן ישי בן עובד בן בועז ורות למלך על ישראל
ע"י שמואל הנביא והתגלה אורו של משיח .וזה היה כארבע מאות שנה אחרי הצווי בערבות מואב .כמספר  400שנה בין לידת יצחק
ליציאת מצרים.




ע"פ האנציקלופדיה התלמודית במקום שלא כתוב בתורה הטעם יש מחלוקת בין רבי יהודה הסובר שלא דורשים טעמא דקרא
(הלכות המצוה קיימים תמיד בלי שינויים) ובין רבי שמעון הדורש טעמא דקרא והלכות המצווה משתנים בהתאם לטעם.
במקום שכתוב במפורש טעמא דקרא אין מחלוקת ,אלא שלרבי שמעון כתיבת הטעם באה לרבות דבר נוסף.
הדורש עיון לגופו מדוע פה דרש טעמא דקרא שזאת שיטת רבי שמעון.
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יםָוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶהם ְָו ָהיָ ָ֣הָלֶ א ֱָ֔כלָ ָ
וָֹביּוֹםַ ְ֠ -ההוּאָוַעז ְַב ֵ֞תּ ְ
ָ֣יָב ַ
וְ חָ ָרָ֣הָאַ פּ ָ֣
וֹתָוצָ ֶ֑רוֹתָ ָ
וֹתָר ֶ֖בּ ְ
ַ
ֵ֛הוָּרעֵ֥
ָ
וּמצָ א
ָ ְ
תָה ָֽאלֶּ ה׃ ָ
יָמצָ ֶ֖אוּניָהָ ָרעֵ֥ וֹ ָ
ָבּק ְר ָ֔בּ ְ
ֱֹלהי ְ
אָע ָ֣לָכּי-איןָא ַ
ָבּיָּ֣וֹםָהַ ָ֔הוּאָה ֹ֗ל ַ
ָוְ אָ ַמר ַ

ע"פ תורת מנחם התשמ"ב ,כרך א ,ע'  ,38פורסם ב -הגאולה 376

פ'רש"י "ָוַעז ְַב ֵ֞תּים  -כמו שאיני רואה בצרתם"... ,גם בזמן הגלות לא סרה מעל עם ישראל ההשגחה הא-לקית ...זהו רק מצב של
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הסתר פנים בו אנו לא רואים וחשים בקרבת השם אלינו אך מצד השם אין כל שינוי (זה רק כמו ,כאילו עזבם) נמצא שההתראה הא-

לקית טומנת בחובה נחמה גדולה  ...הקב"ה שרוי עמנו בגלות וגם מצטער יחד עמנו בצער הגלות כנאמר ב(-ישעיה סג,ט) בְּ כָל־צ ָָר ָתם׀
לא לוֹ ִָ֗צר
דבר מלכות וילך התשע"ה-ו (ע' רכד) נקודות משיחות קודש – לקוטי שיחות כרך יח ע' ( ,199תרגום מיידיש) (דב' וילך לא,יז)
וֹתָוצָ ֶ֑רוֹת כתב הרמב"ם שכאשר עם ישראל מתנתק מהקב"ה הוא נעשה "מופקר
וֹתָר ֶ֖בּ ְ
ַ
ֵ֛הוָּרעֵ֥
ָ
וּמצָ א
ם ְ ...
וְ ה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶה ָ

למקרה" ,והצרות באות עליו בדרך "מציאה" ,כאילו מעצמן .אמנם ,הנהגה זו עצמה היא בהשגחה פרטית .אין כאן סילוק ההשגחה,
שהרי באמת קיימת השגחה גם כאן על כל פרט ופרט ,אלא השגחה מוסתרתְ ( ,וה ְסתַּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ י) ,עד כדי כך שאדם עלול לחשוב
שצרותיו באות במקרה.

יםָוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶהםָ– גרשיים קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד דבר שהתחיל ,הושעה ויתחדש ,השגחתו הגלויה של הקב"ה
וַעז ְַב ֵ֞תּ ְ
דוֹמה דוֹדי לצ ְֵ֔בי אוֹ לְעפר ָהאיּ ָלים הנּה־זָ֤ה
מאהבתו לעם ישראל ,התחילה  ,מוסתרת בינתיים בגלל מעשיהם אבל קיימת ,בבחינת (שה"ש ב,ט) ָ֤
עוֹמד ַאחר כָּתְ ֵ֔לנוּ משְׁגּיח מן־החלנֵ֔ וֹת מציץ מן־ החרכּים , :תתגלה שוב בשובם אליו ,ע"פ תורת מנחם הכתוב הוא התראה ,טעמי המקרא
מלמדים על הנחמה שבהתראה.
רב סעדיה גאון ( -שה"ש ב,ט) משְׁגּיח מן־החלנֵ֔ וֹת בהשגחה גלויה ו-מציץ מן־ החרכּים השגחה מוסתרת (רמו)(ברך משה  -ה דברים,
טייטלבוים משה ,אוצר החכמה)
ועוד ד רך הסבר :לפנינו תבנית טעמים המורכבת משתי תבניות טעמים :גרשיים מהפך פשטא ,קדמא מהפך פשטא.
ם  -קדמא מהפך פשטא ,בתפקיד כעין מידה (מל"ב מידות) דבר שחבירו (הכתוב לפניו) מלמד עליו,
תבנית טעמים של ְוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶה ָ
ם הוא רק לכאורה,
היינו שכמו ש-וַעז ְַב ֵ֞תּיםָהוא רק לכאורה כך גם ְוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶה ָ
ם זה התרחקות רבה
וַעז ְַב ֵ֞תּים זה ריחוק קרוב ְוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶה ָ
אז בתפקיד כעין מידה (מל"ב מידות) לא זו (הקרוב שהוא לכאורה) אלא אף זו (הרחוק) רק לכאורה
ם – כך גם הסתרת הפנים הרחוקה רק לכאורה.
טט  -ע"פ תורת מנחם כמו ש -וַעז ְַב ֵ֞תּיםָרק לכאורה ְ -וה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶה ָ
התבנית יצא לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר כי בהתראה נמצאת נחמה גדולה.
ָבּק ְר ָ֔בּי פעמיים זקף-קטן ,כעין חוזר וקורה ,עם ישראל יתעורר בתשובה ואז
ֱֹלהי ְ
אָע ָ֣לָכּי-איןָא ַ
ָ֣וֹםָה ָ֔הוּאָה ֹ֗ל ַ
ַ
ָבּיּ
בסיפא נאמר ְואָ ַמר ַ
יםָוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶהםָהיה רק שעם ישראל לא חש בקרבת השם אבל מצד השם אין שום שינוי.
יחזרו ויגלו ש-וַעז ְַב ֵ֞תּ ְ
התבנית יצא לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר כי בהתראה נמצאת נחמה גדולה.
ָבּק ְר ָ֔בּי פעמיים זקף-קטן ,כעין חוזר וקורה ,עם ישראל יתעורר בתשובה ואז
ֱֹלהי ְ
אָע ָ֣לָכּי-איןָא ַ
ָ֣וֹםָה ָ֔הוּאָה ֹ֗ל ַ
ַ
רָ ַבּיּ
בסיפא נאמר ְואָ ַמ ָ
יםָוה ְס ַתּ ְר ֶ֨תּיָפָ נַ יָמ ֶהםָהיה רק שעם ישראל לא חש בקרבת השם אבל מצד השם אין שום שינוי.
יחזרו ויגלו ש-וַעז ְַב ֵ֞תּ ְ
 .12שמואל א ה,ז:

שׁי-אַ ְשׁ ֶ֖דּוֹדָכּי-כ ֶ֑ןָ ָ
וַיּ ְר ֵ֥אוָּאַ נְ ָֽ
ֱֹלהינוּ׃ ָ
ֶ֖לָדּגֵ֥וֹןָא ָֽ
ינוָּו ַע ָ
נוָּכּיָ -ק ְשׁ ָתהָיָדוָֹעָ ָ֔ל ְ
וָּלא-י ֵ֞שׁבָא ֶ֨רוֹןָאֱֹלהיָי ְשׂ ָראלָע ָ֔ ָמּ ָֽ
ָוְ אָ ְמ ֹ֗ר ָֽ
ל – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,ע"פ רלב"ג (ו-ח)
ָֽלא-י ֵ֞שׁבָא ֶ֨רוֹןָאֱֹלהיָי ְשׂ ָרא ָ

התשובה המאוחרת – הפתרו ן לסיבת המכות כבר הוכרה במקצת אבל לא יכלו לאמר כך בוודאות ,לכן השעו הפתרון בינתיים ,והתבנית
מודיעה שלסוף יכירו כי המכות מהשי"ת על אודות ארון הברית ששבו.
 .13שמואל א ה,יא:

ֶ֑יָכּי-
וָֹולא-י ֵָ֥מיתָא ֶ֖תיָוְ אֶ ת-עַ מּ ָֽ
קוֹמ ְ
ָשׁבָל ְמ ָ֔
רוֹןָאֱֹלהיָי ְשׂ ָראל ְָוי ָ֣
אמרוָּשַׁ ְלּ ֵ֞חוָּאֶ ת-א ֶָ֨
ָ֣יָפל ְשׁ ֹ֗תּיםָו ַָֽיּ ְ
וַיּ ְשׁ ְל ֶ֨חוָּ ַויַּאַ ְס ָ֝פוָּאֶ ת-כָּ לַ -ס ְרנ ְ
יםָשׁם׃ ָ
ָ ָֽ
ֱֹלה
ֵ֥דָהא ֶ֖
ָ
הָמ ֵ֛אדָיַ
ד ְ
ָבּכָ לָ -ה ָ֔עירָכָּ ְב ָ ֵ֥
וּמתָ -מוֶת ְ
הָמ ָֽה ַ
הָ יְ ָת ְ
ל – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,אנשי עקרון היכירו כי סיבת מכותיהם ארון הברית במקומם ולשלחו
שַׁ ְלּ ֵ֞חוָּאֶ ת-א ֶ֨רוֹןָאֱֹלהיָי ְשׂ ָרא ָ

למקומו ,אבל המתינו להחלטת כל סרני פלשתים ,וגם הם השעו החלטתם לשמוע עצת כהנים וקוסמים מה לעשות לארון ה' ובמה לשלחו
(ו,ב) והדבר ארך כשבעה חדשים.
 .14שמואל א ו,א  -ג:

שׁים׃ָ ָ
הָפל ְשׁ ֶ֖תּיםָשׁ ְב ָעֵ֥הָח ֳָד ָָֽ
ד ְ
היָארוֹןֵ֛ -ה'ָבּ ְשׂ ֵ֥
ָ[א]ָוַיְ ֹ֧
קוֹמוֹ׃ָסָ ָ
נוָּבּ ֶמֶּ֖הָנְ שַׁ ְלּ ֶחֵ֥נּוָּל ְמ ָֽ
וֹןָה'ָהוֹד ֕ע ַ
ֶ֑
רָמה -נַּע ֶשֶׂ֖הָלַ א ָ֣ר
אמ ַ ָֽ
יםָולַ ָֽקּ ְסמיםָל ָ֔
וָּפל ְשׁ ֹ֗תּיםָלַ כּהנ ְ
[ב]ָוַיּ ְק ְר ָ֣א ְ
נוֹדָ֣עָלָ ָ֔ ֶכםָ
ֶ֑םָאזָתּ ָ ָֽר ְפאוָּוְ ַ
ֵ֥בָתּשֵׁ֛יבוָּלֶ֖ וָֹאָָ ָשׁ ָ
יקםָכּיָ -השׁ ָ
וָּאםְ -משַׁ ְלּ ֵ֞חיםָאֶ ת-א ֶ֨רוֹןָאֱֹלהיָי ְשׂ ָראלָאַ לְ -תּשַׁ ְלּחוָּאתוָֹר ָָ֔
אמ ֹ֗ר ָֽ
[ג]ָוַיּ ְ
כּם׃ ָ
ָלֵ֛מָּ הָלאָ -ת ֵ֥סוּרָי ֶָ֖דוָֹמ ֶ ָֽ
ל – גרשיים קדמא מהפך פשטא ,הכהנים והקוסמים השיבו שאם משלחים ארון א-לקי ישראל יש
ָֽאםְ -משַׁ ְלּ ֵ֞חיםָאֶ ת-א ֶ֨רוֹןָאֱֹלהיָי ְשׂ ָרא ָ

לצרף אליו מתנה לפייס את א-לקי ישראל ,אבל זה למעשה מבחן שאם לא בא להם הרע בסבתו ,לא ישיבוהו לישראל והם מעבירים
ההחלטה לבצע עצתם לסרני פלשתים .בסיכום :היכירו בסיבה אבל הסתפקו בה לכן השעו הפתרון עד שמישהו יבצעו ואז יתברר האם זאת
הסיבה.
מלבי"ם תשובה שניה המאוחרת מגיע מוקדמת :ששלוח צריך מנחה – אשם לפייס את א-לקי ישראל .אבל התשובה הודאית למכותיהם
מושעית עד שהארון ישולח ובהגיעו לישראל יפסקו המכות.
10.7

אזלא-גרש או גרשיים [מונח] רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו

מצינו בבריתא ל"ב מידות לרבי אלעזר שתי מידות לדרישת התורה והאגדה:
א' יצא מן הכלל ללמד על עצמו.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ב' יצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא.
מצינו בבריתא י"ג מידות לרבי ישמעאל רק מידה ב' יצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא.
כעין ניסוח מידות אלו ניסחנו א' יצא מענינו ללמד על עצמו ב' יצא מענינו לא ללמד על עצמו יצא אלא על כל הענין כולו יצא.
טט  -אפשר להסביר שיצא מענינו הוא בעל אופני לימוד אחדים.
א' מלמד על עצמו כגון בפרשת ציצית אני ה' א-לקיכם  -גרשיים מונח רביע ,כי הקב"ה בכבודו ובעצמו הוציאנו ממצרים ,ואילו כל
תשועה אחרת היא ע"י שליח.
ב' הכתוב הוציאו מן הכלל להזכירו במיוחד כדי ללמד שכך נוהג גם בדברים אחרים שבקבוצת הכלל שלו
זהו אופן הלימוד של רבי ישמעאל כמוזכר ב[ -בבלי יבמות ז,א] דתניא :דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו' ,כיצד? (ויקרא צו ז כ)

חָה ְשּׁלָ מיםָא ֶשָׁ֣רָלַָ ָ֔ה'ָ ְוט ְמאָ ֶ֖תוָֹעָ ָל ֶ֑יו ,והלא שלמים בכלל קדשים היו ,ולמה יצאו? להקיש אליהן,
שׂרָמזֶּ ַב ַ
ָ֣לָבּ ֹ֗ ָ
אכ ָ
וְ הַ ֶנָּ֝פֶ שָׁאשֶׁ ר-תּ ַ
ולומר לך :מה שלמים מיוחדים קדשי מזבח ,אף כל קדשי מזבח ,יצאו קדשי בדק הבית;
'ָוט ְמאָ ֶ֖תוָֹעָ ָל ֶ֑יוָ ָ
חָה ְשּׁלָ מיםָא ֶשָׁ֣רָלַָ ָ֔ה ְ
ַ
שׂרָמזֶּ בַ
ָ֣לָבּ ֹ֗ ָ
אכ ָ
ויקרא צו ז,כְ :ו ַה ֶנָּ֝פֶ שָׁאשֶׁ ר-תּ ַ
יה׃ ָ
שָׁה ֶ֖הואָמעַ ֶ ָֽמּ ָ
ַ
ֵ֛הָהנֶּ ֵ֥פֶ
ַ
ָ ְונ ְכ ְר ָת
ָ֣לָבּ ֹ֗ ָשׂר – אזלא-גרש מונח רביע
אכ ָ
ְו ַה ֶנָּ֝פֶ שָׁאשֶׁ ר-תּ ַ

ג' לענ"ד דרך נוספת מסתמנת מהדוגמאות שנבדקו .בדרך זאת הכתוב הוציאו מענינו להזכירו במיוחד כדי ללמד שנוהג בו באופן מסוים
ולא נוהג כך בדברים אחרים שבקבוצת הענין שלו .כגון:
ָהיֶּ֖וֹםָעַ לְ -ל ָב ֶ ָֽבך׃ ָ
יָמצַ ְוּךֵ֛ ַ
שׁרָאָ נ ֹ֧כ ְ
יםָה ֹ֗אלֶּ הָא ֶ֨ ֶ
ָ
ֵ֞וָּה ְדּ ָב ָ֣ר
דברים ואתחנן ו,וְָ :ו ָהי ַ
יםָה ֹ֗אלֶּ הָ -גרשיים מונח רביע
ָ
ֵ֞וָּה ְדּ ָב ָ֣ר
ְו ָהי ַ
א' קריאת שמע צריכה כוונה רק בפסוקים אחדים של פרשת שמע הראשונה ,כמוסבר בהמשך .שאר פסוקי קריאת שמע לא צריכים
כוונה.
ב' ארבע פרשיות שבת פילין צריכים להיות כתובים על סדר המקום ועל סדר הזמן ופתוחות וסגורות כמיקומם וכפי שכתובות בתורה,
שאר פרשיות התורה יכולות להיכתב בתורה ללא סדר מסוים.
1

אג-גמ"ר

ץָכּנָ ֶ֑עַ ן ָ
םָבּ ֶא ֶָ֣ר ְ
ר ְ
ֵ֥בתָאַ ְב ָ ֶ֖
ָ֔יםָל ֶשׁ ֶ
ְ
ָע ָ֣שֶׂ רָשָׁ נ
רָהמּ ְצריתָשׁ ְפ ָח ָ֔ ָתהָּמקּץ ֶ
ַ
ָ֣יָאשֶׁ ת-אַ ְב ָ ֹ֗רםָאֶ תָ -הגָ
בראשית לך-לך טז,ג :וַתּ ֵַ֞קּחָשָׂ ַר ָֽ
שּׁה׃ ָ
וָֹלא ָ ָֽ
ישֶׁ֖הָּלֵ֥ ְ
רםָא ָ
ֵ֛הָּלאַ ְב ָ ֵ֥
תּןָא ָת ְ
ָוַתּ ֵ֥
ָ֣יָאשֶׁ ת-אַ ְב ָ ֹ֗רםָ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מהכלל ללמד על הכלל או על עצמו ,וכאן מתאים ללמד על עצמו רמב"ן ביאר
וַתּ ֵַ֞קּחָשָׂ ַר ָֽ

שלשרה יהיה נחת רוח בבני שפחתה ,או זכות ,על הכנסת השפחה לבעלה ו-תזכה היא לבנים בעבור כן ,וביאר רלב"ג שעקרה המכניסה
אשה צרה לבעלה ,ובמיוחד שפחה ,יקרה להן מזה צער נפלא ,וההפעלות החזק המגיע להן מזה (הוא) תועלת להקים זרע לבעליהן
ָ֣יָאשֶׁ ת-אַ ְב ָ ֹ֗רםָ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מהכלל ללמד על הכלל או על עצמו ,אחרי עשר שנות נישואין ללא לידה חייב
וַתּ ֵַ֞קּחָשָׂ ַר ָֽ
אדם לישא אשה אחרת ,והעולה מחו"ל לא"י נותנים לו עוד עשר שנים.
2

אג-גמ"ר

ָכר׃ ָ
יכםָוּבֵ֥יןָז ְַרעךֶ֖ ָאַ ח ֶרֶ֑יךָה ֵ֥מּוֹלָלָ ֶכֶ֖םָכָּ ל-ז ָ ָֽ
יתיָא ֶשָׁ֣רָתּ ְשׁ ְמ ֹ֗רוָּבּיניָוּבָ֣ינ ָ֔ ֶ
ָ֣אתָבּר ֵ֞
ְ
בראשית לך לך יז,י – יא[ :י]ָז
יכם׃ ָ
וֹתָבּ ָ֔ריתָבּינֶ֖יָוּבינ ֶ ָֽ
ְ
ָל ָ֣א
ֶ֑םָו ָהיָה ְ
ֶ֖תָבּ ַשָׂ֣רָעָ ְרלַ ְת ֶכ ְ
[יא]ָוּנְ ַמ ְל ֕ ֶתּםָא ְ
יתיָא ֶשָׁ֣רָתּ ְשׁ ְמ ֹ֗רוּ  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד
זָ֣את – מונח ,מלמד על רבוי לימודים לתבנית הטעמים שאחריוְ ,בּר ֵ֞

על עצמו או על הכלל כולו.
לימוד (א) ברית מילה יצא ללמד על עצמו ,שדוחה שבת ,מגזרת הכתוב מצוות עשה של ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת ,כי
נכרתו על המילה י"ג בריתות .
רמב"ן ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת ,ותהיה המילה "לאות ברית" (להלן,יא); והנה האות הזה אות השבת ,ולכן ידחה
אותו; והָ בֵ ין זה( .גי' כתר ,מכון ירושלים עי' שבת קלב,א אתיא אות אות ,הערה  10דהגמרא שם דנה במקור לזה שמילה בזמנה

דוחה שבת  ...ולמסקנה לומדים אות ברית ודורות מאות ברית ודורות)
גירסת [המאור ,מוסד הרב קוק] :והנה האות הזה אות כשבת ,ולכן ידחה אותו; בשבת נאמר (שמות כי תשא לא,יז) אות היא לעולם
לימוד (ב) כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו .ללמוד מהתועלת הגופנית והרוחנית של מצות מלה לכל המצוות ,כהסבר הבא:

[דבר מלכות ,לך-לך התשע"ז ,ע' רמ ,נקודות משיחות קודש (רשימות חוברת כו) רדמו"ר ממ"ש] (בר' לך יז,י) ה ֵ֥מּוֹלָלָ ֶכֶ֖םָכָּ לָ -זָ ָ ָֽכר .מצות
מילה ,המצוה הראשונה שנצטוה היהודי הראשון ,מורה על כללות המצוות( .א) רישומה ניכר בגוף ,והוא הדין לכל המצוות ,אלא
שאין רושם זה נראה לעיני בשר( .ב) יש בה גם תועלת גשמית ,אבל היא באין ערוך לתועלת הרוחנית .ואף בכל המצוות יש תועלת
בחיי הגוף ,אבל התועלת בחיי הנשמה היא באין ערוך יותר( .ג) התינוק בוכה וצועק מפני העדר שכלו ,וכשיגדל – יבין .כמו כן,
הצועק על הטורח וההפסד שבקיום מצוה ,הרי זה רק מפני העדר השכל.
3

אג-גמ"ר

יָלפָ ָנֹ֗יוָ ָ
ֶ֖אמרָא ָל ֶ֑יָָָָָָָָָ ֵ֞ה'ָאשֶׁ ר-ה ְת ַה ַלּ ְָ֣כתּ ְ
בראשית חיי שרה כד,מ :׃ָוַיּ ֶ
ךָולָ ַק ְח ָתָּאשָּׁ הָל ְבנָ֔יָממּ ְשׁפַּ ְח ֶ֖תּיָוּמבֵּ֥יתָאָ ָֽבי׃ ָ
כּ ְ
ָדּ ְר ָ֔ ֶ
ָ֣יח ַ
חָמ ְלאָ כוָֹא ָתְּך ְָוה ְצל ַ
ל ַ
ָישְָׁ ֶ֨ ַ

ויאמר אלי  -טפחא אתנח
ה' אשר-התהלכתי לפניו  -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל
ישלח מלאכו אתך  -קדמא מהפך פשטא ,כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין ע"י כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו.
הפרט מרכב מהמרכיבים הבאים:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

והצליח דרכך  -מונח זקף-קטן
לקחת אשה לבני  -מהפך פשטא זקף-קטן
ממשפחתי ומבית אבי  -טפחא מרכא סלוק
יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו .פעמיים זקף-קטן כעין דבר חוזר וקורה .א"א בעל בטחון בה' ואומר כאן תהיה הצלחה כמו שכבר היתה
בכל התהלכותי לפני ה' .בכל התהלכותי לפני ה' ,מלאך ה' אתי רק שהכתוב לא הזכיר זאת במפורש .הפעם ,בלקוחי אשה ליצחק מוזכר
במפורש ,באופן יוצא מן הכלל כי מכאן עתיד לקום עם ישראל ,אבל זה מלמד על הכלל של כל התהלכות א"א לפני ה' ומעשה אבות סימן
לבנים.
ישלח מלאכו אתך  -קדמא מהפך פשטא ,כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין ע"י כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו.
ומהכלל הצריך לפרט לומדים שתמיד חזר וקרה שה' שלח מלאך לפני א"א.
4
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ַשׁקֶ֖ וָּהָ ע ָד ֶ֑רים ָ
ָ֣רָה ָ֔הואָי ְ
יהָכּ ַ֚יָמןַ -ה ְבּא ַ
ל ָ
צאןָר ְבצָ֣יםָעָ ָ֔ ֶ
ֹלשׁהָעֶ ְדריָ -
םָשׁ ָ
שׁ ְ
הָוהנּהָ ֵ֞ -
ָ֣רָבּשָּׂ ֶ ֹ֗ד ְ
ֹ֧הָבא ַ
אָוהנּ ְ
בראשית ויצא כט,בַ :ו ֵ֞ ַיּ ְר ְ
צּאן
רָוה ְשׁקֶ֖ וָּאֶ תַ -ה ֶ֑
ָ֣יָה ְבּ ָ֔א ְ
יםָוגָללוָּאֶ תָ -האֶ בֶ ןָמעַ לָפּ ַ
יָה ְבּ ָֽאר׃ָ[ג]ָ ְונֶאֶ ְספוָּ -שׁ ָָ֣מּהָכָ לָ -הע ָד ֹ֗ר ְ
ֵ֥בןָגְּ ד ָלֶ֖הָעַ לֵ֥ -פּ ַ
ָוְ הָ ֶא ֶ
ֹלשׁהָעֶ ְדרי-צאןָר ְבצָ֣יםָעָ ָ֔ ֶליהָָ  -יאריך הכתוב בספור הזה להודיענו
םָשׁ ָ
שׁ ְ
ָ֣רָבּשָּׂ ֶ ֹ֗דה ְוהנּהָ ֵ֞ -
אָוהנּ ֹ֧הָ ְבא ַ
[רמב"ן] (בר' ויצא כט,ב) ַו ֵ֞ ַיּ ְר ְ

כי קווי ה' יחליפו כח ,ויראתו תתן עוז ,כי הנה יעקב אבינו בא מן הדרך והוא עיף( ,בר' ויצא כט,י) ו ָיָּ֤גל לבדו הָאבן אשר היו צריכים אליה
כל הרועים ,ושלשה עדרי צאן אשר להם רועים רבים ושומרים כלם רובצים עליה אינם יכולים להניעה כלל:
ָ֣רָבּשָּׂ ֶ ֹ֗דה – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו כפי' [רמב"ן] (בר' ויצא כט,ב) שהפסוק מרמז
ַו ֵ֞ ַיּ ְרא וְ הנּ ֹ֧הָ ְבא ַ
שיעקב הגיע בעת מיוחד שאיפשר לו לעשות מעשה מיוחד והיה לרמז שיצליח בדרך ויזכה לזרע הזוכה לרמזים שבפסוקים כדברי ה-
[רמב"ן] להלן:

5
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ֶ֖ןָואל ֶ֑כָ הָ ָ
שׁרָעָ ַב ְֹ֧דתּיָא ְתךֵ֛ ָבָּ ה ְ
ָ֣יָואֶ ת-יְ לָ ַ ֹ֗דיָא ֶ֨ ֶ
בראשית ויצא ל,כוְ :תּ ָנֵ֞הָאֶ ת-נ ַָשׁ ְ
ָכּ ַ֚יָאַ ָתָּ֣הָי ַ ָָ֔ד ְע ָתָּאֶ ת-עב ָד ֶ֖תיָא ֶשֵׁ֥רָע ַב ְד ָֽתּיך׃ ָ
ָ֣יָואֶ ת-יְ לָ ַ ֹ֗די – גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל .כאן הכלל שיעבודו של יעקב לתנאו ללבן
ְתּ ָנֵ֞הָאֶ ת-נ ַָשׁ ְ

א' נסתימה תקופת תנאו ולכן יצא מן הכלל של תנאו שהיה עד עתה.
ב' עד עתה לא היה יכול לקיים מצוות כיבוד אב ואם בגלל שיעבודו לתנאו כצווי אביו ואמו לשאת אשה בבית לבן .מעתה יכול לקיים
כיבוד אב ואם.
אג-גמ"ר
6
בראשית וישלח לב,י:

ב֒ ָ
אמר֘ ָיַעק ָ
וַיּ ֶ
ָאֱֹלהיָאָ בָ֣יָאַ ְב ָר ָ֔ ָהםָואֹלהֶ֖יָאָ בָ֣יָָי ְצ ָחֶ֑ק
יבהָע ָ ָֽמְּך׃ ָ
יט ָ
ָוּלמוֹלַ ְד ְתּךֶ֖ ְָוא ֵ֥
וּבָלאַ ְר ְצךֵ֛ ְ
ְ
ליָשֹׁ֧
ָהֵָ֞'ָ ָהאמ ָ֣רָא ֹ֗ ַ
אמר֘ ָיַעקב ָ֒– זרקא סגול ,לפעמים גורע לפעמים מוסיף עניין מהעניין המדובר בו .כאן גורע ומוסיף מיעקב על יעקב ,ע"פ רש"י יעקב
וַיּ ֶ

מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו .בזכות שתי הבטחות אלו שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו .יעקב מבקש לעורר רחמי ה'
לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו (ראב"ע) ולהוסיף עליו רחמים.
הֵָ֞'ָהָ אמָ֣רָא ֹ֗ ַליָ -גרשיים מונח רביע  ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו וזהו הזכרת שם ה' המיוחד לעורר רחמי ה',
ע"פ רש"י יעקב מזכיר לפני ה' את הבטחת הגנתו בשם המיוחד לבדו,
ראה זרקא סגול
7
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ָדיָ ָ
תָּמנְ ָח ֶ֖תיָמיּ ֶ֑
יךָולָ ַק ְח ָ ֵ֥
ְ
ָבּעי ָ֔ ֶנ
ֶ֨אָמ ָצאתיָחן ְ
ָ֣אמרָיַעקָֹ֗ בָאַ ל־נָאָאם־ ָנ ָ
בראשית וישלח לג,י :וַיּ ֶ
ֱֹלהיםָוַתּ ְר ָֽצניָ :
תָפּנ ֵ֥יָא ֶ֖
ןָראָ֣יתיָפָ ֶנֹ֗יךָכּ ְר ֵ֛א ְ
ל־כּ ָ
ֵ֞
כָּ֣יָעַ
[בבלי סוטה מא,ב] דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי :מותר להחניף לרשעים בעולם הזה ,שנאמר( :ישעיהו לב ,ה)
ילי לא יָאמר שׁוֹע (טט :זה בעולם הבא) ,מכלל דבעולם הזה שרי .ר' שמעון בן לקיש אמר ,מהכא( :בר' וישלח
לא־יקָרא עוֹד ְלנ ָָבל נָדיב וּלְכ ָׂ֕
ֱֹלהיםָוַתּ ְר ָֽצני .ופליגא דרבי לוי ,דאמר רבי לוי :משל של יעקב ועשו ,למה הדבר דומה? לאדם
תָפּנ ֵ֥יָא ֶ֖
לג,י)ָ ָראָ֣יתיָפָ ֶנֹ֗יךָכּ ְ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?
ילי לא יָאמר שׁוֹע (טט:
דרש ר' יהודה בר מערבא ,ואיתימא ר' שמעון בן פזי - :מותר ע"י הסקה (ישעיהו לב,ה) לא־יקָרא עוֹד ְלנ ָָבל נָדיב וּלְכ ָׂ֕
זה בעולם הבא) ,מכלל דבעולם הזה שרי
ֱֹלהיםָוַתּ ְר ָֽצני.
תָפּנ ֵ֥יָא ֶ֖
ר' שמעון בן לקיש אמר - ,מותר מהכא( :בר' וישלח לג,י)ָ ָראָ֣יתיָפָ ֶנֹ֗יךָכּ ְר ֵ֛א ְ

א' לוי  -אסור

ֱֹלהיםָוַתּ ְר ָֽצני.
תָפּנ ֵ֥יָא ֶ֖
נתבונן במאמר הבא :ר' שמעון בן לקיש אמר ,מהכא( :בר' וישלח לג,י)ָ ָראָ֣יתיָפָ ֶנֹ֗יךָכּ ְר ֵ֛א ְ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ֱֹלהיםָוַתּ ְר ָֽצני.
תָפּנ ֵ֥יָא ֶ֖
ןָראָ֣יתיָפָ ֶנֹ֗יךָכּ ְר ֵ֛א ְ
ל־כּ ָ
ֵ֞
נתבונן בהרחבה של הסיפא של הפסוק (בר' וישלח לג,י)ָ כָּ֣יָעַ
ל־כּן – מקף ,כרב-מצב של שימוש בחנופה( :א) מצב של אונס שיתיר חנופה (ב) מצב שאינו של אונס שיאסור חנופה.
ֵ֞
עַ
ןָראָ֣יתיָפָ ֶנֹ֗יךָ– גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל .כאן במצב אונס החנופה הכרחית לרשע ,מכאן ללמד שלא
ל־כּ ָ
ֵ֞
עַ
להחניף אחרת.
ןָראָ֣יתיָפָ ֶנֹ֗יךָ– מונח גרשיים מונח רביע ,מונח מרבה המשמע של התבנית הבאה ליותר מדרשה אחת מאותו סוג.
ל־כּ ָ
ֵ֞
כָּ֣יָעַ
8
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ֶ֖נוָּבּמ ְשׁקָ לֶ֑ וֹ ָ
ָבּפָ֣יָאַ ְמ ַתּ ְח ָ֔תּוָֹכַּ ְספּ ְ
הָכ ֶסף-אישׁ ְ
ינוָּוהנּ ֶ ָֽ
היָכּיָ -בָ֣אנוָּאֶ לַ -ה ָמּ ֹ֗לוֹןָוַ ָֽ ַ֛נּ ְפ ְתּחָ הָאֶ ת-אַ ְמ ְתּח ָ֔ת ְ
בראשית מקץ מג,כא :וַיְ ֵָ֞
וָֹבּי ָָֽדנוּ׃ ָ
ָוַנָּ ֵ֥שֶׁ בָא ֶ֖ת ְ
היָכּיָ -בָ֣אנוָּאֶ לַ -ה ָמּ ֹ֗לוֹן  -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,ע"פ [רמב"ן] (מג,כג) כי יתכן ויקרה שכיחת כסף בתחתית
וַיְ ֵָ֞

שק שמילאו עליו תבואה ובמהומת השוק נשפך תוכן משק של קונה אחד לשק של קונה אחר ואז הכסף של הקונה הראשון יהיה מעל
התבואה וגם משקל הכסף שוה כי שלמו כסף שוה חמור לחם.
ֶ֖נוָּבּמ ְשׁ ָקלֶ֑ וֹ .באותם המטבעות עצמם לפיכך חשבנו שלא היה משגה ממעות של אחרים:
[ספורנו] (מג,כא) כַּ ְספּ ְ
טט  -אבל מציאת כסף של כל אחד מהאחים בפי אמתחתו ולפי המדרש גם צרור במטפחתו המקורית באותם מטבעות זה יוצא מן הכלל גם
אם יש מהומה בשוק.
9
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ֶ֖תָכּ ָ֣ ֶסףָשׁ ְב ֶ֑רוֹ ָ
ןָוא ֶָ
תָה ָקּ ָ֔ט ְ
ָבּפיָאַ ְמ ַתּ ַָ֣ח ַ
ףָתּשׂים ְ
כּ ֶס ָ
ָה ֹ֗ ֶ
יעיָגְּ בָ֣יעַ ַ
בראשית מקץ מד,בְ :ואֶ ת-גְּ ב ֵ֞
ָ ַו ֕ ַיּעַ שָׂכּ ְד ַבֵ֥רָיוֹסֶ֖ףָא ֶשֵׁ֥רָדּ ָֽבּר׃ ָ
ָה ֹ֗ ֶכּ ֶסף  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל שלבני יעקב אין כלי ניחוש כפי' שפת"ח  ...יש לומר
יעיָגְּ בָ֣יעַ ַ
בדרך הפשטָ ְואֶ ת-גְּ ב ֵ֞

כיון דמנחשים בו ודאי של יוסף הוא( ,במ' בלק כג,כג) כי לא נחש בבית יעקב.
ָבּפָי.
טט  -הימצאות גביע לניחוש אצל בני יעקב הוא ענין יוצא מן הכלל של רגילותם העשוי להיות מרומז ב-פשטא פשטא של תָּ שׂים ְ
ליוסף היו כביכול אמצעי ניחוש שונים,
ָה ֹ֗ ֶכּ ֶסף .בנימוסי מצרים היה כתוב שאין יכול לשתות אדם בגביע כסף אלא המלך
יעיָגְּ בָ֣יעַ ַ
צרור המור בראשית פרשת מקץ ְואֶ ת-גְּ ב ֵ֞
ָה ֹ֗ ֶכּ ֶסף  -גרשיים מונח רביע,
יעיָגְּ בָ֣יעַ ַ
ומשנהו .טט  -בדרך כלל משנה המלך הוא בנו ,אזי יוסף היה בבחינת בן מלך .והוא ע"פ ְואֶ ת-גְּ ב ֵ֞
כעין יוצא מן הכלל של בני ישראל המלמד על כלל ישראל אפשר כנאמר ב-משנה שבת פי"ד,מ"ד  ...רבי שמעון אומר כל ישראל בני

מלכים הם.

משנה שבת פי"ד,מ"ד החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ
אבל סך הוא את השמן ולא שמן ורד בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן שכן דרכם לסוך בחול רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הם:
ָה ֹ֗ ֶכּ ֶסף  -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עריכת קידוש שבת ויום טוב ,שהוא מדאורייתא,
יעיָגְּ בָ֣יעַ ַ
בדרך הלכתית ְואֶ ת-גְּ ב ֵ֞
על יין שהוא מדרבנן( .יש המפרש שהסעודה של יוסף ואחיו היתה בליל שבת שהיה גם ליל פסח) .מצוות הקידוש וההבדלה הן מדאורייתא
(רמב"ם הל' שבת פכ"ט,א) ע"פ הגהות מיימוניות הלכות שבת פכ"ט ה"ו [ז] וכן פי' ר"י בפרק ערבי פסחים ובפרק מי שמתו ובפ"ג
דשבועות דקידוש מדאורייתא אבל מה שהצריכו לאומרו על היין אינו אלא מדרבנן ע"ש ,ע"כ:
 10אג-גמ"ר
שמות וארא ז,טו:

ָ֣תָהיְ ֶ֑אר ָ
אתוָֹעַ לְ -שׂ ַפ ַ
תָּל ְק ָר ֶ֖
הָונצַּ ְב ָ ֵ֥
אָה ָ֔ ַמּיְ ָמ ְ
צָ֣ ַ
הָבּ ֹ֗בּ ֶקרָהנּהָי ָ
ל ְָ֣ךָאֶ ל-פַּ ְר ֵ֞ע ַ
חָבּי ֶ ָָֽדך׃ ָ
ְֵ֥ךָלנ ָָחֶ֖שָׁתּ ַ ֵ֥קּ ְ
ָוְ הַ ַמּ ֶטֵּ֛הָאשֶׁ ר-נ ְֶה ַפּ ְ
הָבּ ֹ֗בּ ֶקר  -מונח גרשיים רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל ,רש"י הנה יוצא המימה  -לנקביו ,שהיה
ל ְָ֣ךָאֶ ל-פַּ ְר ֵ֞ע ַ

עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צריך לנקביו ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו
 טט  -בתוך המים שלא יראוהו אף עבדיו
 11אג-גמ"ר
שמות בא יב,כב:

ָ֣רָבּ ָסֶּ֑ףָ ָ
דּםָא ֶשׁ ַ
זוּזתָמןַ -ה ָ ֶ֖
ָ֣יָה ְמּ ָ֔
ֹ֗וֹבָוּט ַב ְל ֶתּם֘ ָבַּ ָדָּ֣םָאשֶׁ רַ -בּ ַסּף ְָ֒והגּ ְַע ֶתּםָאֶ לַ -ה ַמּ ְשׁקוֹף ְָואֶ לְ -שׁתּ ַ
ְ
וּל ַק ְח ֵ֞ ֶתּםָאג ַדָּ֣תָאז
ְ
יתוָֹעַ דָֽ -בּ ֶקר׃ ָ
וָּאישָׁמ ֶ ָֽפּ ַתח-בּ ֶ֖
םָלאָת ְצ ֵ֛א ֵ֥
ֵ֥
וְָאַ ֹ֗ ֶתּ

בשחיטת הצפור של המצורע בתגלחת הראשונה ,מודגש במיוחד צווי לשחוט אל מים שבכלי ,ולא אל כלי ריק שלא יראה כאילו צריך דמו
וּל ַק ְח ֵ֞ ֶתּםָאג ַדָּ֣תָאזֹ֗וֹב – גרשיים מונח רביע עשוי לרמז על יצא מן הכלל ללמד על עצמו שלזה
לע"ז .אם כן אפשר כי (שמ' בא יב,כב) ְ
בד"כ צריך חזרה כל שהיא ,שני פרטים ,וכאן נאמר וטבלתם ונאמר והגעתם ועל כל נתינה יש טבילה.

וּל ַק ְח ֵ֞ ֶתּםָאג ַדָּ֣תָאזֹ֗וֹב .מכאן אתה למד כל הלקיחות שבתורה הואיל
מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יא ְ
ונאמרו לקיחות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא אגוד' כך פורט אני לכל הלקיחות שבתורה שאינם אלא אגודות:
ופירשו תוס' סוכה יג,א שלרבי יהודה לולב לא צריך אגד ולכן דורש שדווקא אם כתוב שורש "לקח" ומלת "אזוב" צריך שיהיה אגוד
(כגון בפרה אדומה) ,ורבנן דורשים ממלת לקיחה בלבד שכל לקיחה צריכה להיות אגודה.

רמב"ם ב-אבות פ"ג,מ"ו מפרש אגודה כחמש ,רמב"ם ב-פרה פי"א,מ"ט מפרש אגודה כשלוש.
מרמזת תבנית הטעמים של (שמות בא יב,כב) וּלְקח ְֵּ֞תּם אגֻדת אזִ֗ וֹב – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו,
שה"לקיחה" בפסח מצרים שמפורט בה אג ַדָּ֣תָאזֹ֗וֹב שע"פ ספרי היא של שלושה קלחים מלמדת שכל לקיחה סתם היא של שלושה
קלחים.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ויקרא רבה (וילנא) פרשה ל

וּל ַק ְח ֵ֞ ֶתּםָאג ַדָּ֣תָאזֹ֗וֹבָבכמה הוית טימיא דידיה
א"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה אתה למד שכר לקיחה במצרים כתיב (שמות יב) ְ
בד' מיני והוא גרם לישראל לירש (טט  -א) ביזת הים (טט – ב,ג) ביזת סיחון ועוג (טט  -ד) ביזת ל"א מלכים לולב שעומד על האדם
בכמה דמים וכמה מצות יש בו עאכ"ו לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון.

וּלְקח ְֵּ֞תּם אגֻדת אזִ֗ וֹב – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו ,שבשביל אזוב זול זכו לארבע ביזות ,אז בשביל לולב
יקר יזכו בהרבה יותר.
וּלְקח ְֵּ֞תּם אגֻדת אזִ֗ וֹב – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ,משמע שיש כלל והוא ע"פ רמב"ן (שמ' בא יב,כב) והוסיפה זאת הפרשה
ביאור בנתינת הדם ,שתהיה באגודת אזוב וטבילה בסף ,שלא נאמר למעלה בפירוש ,אבל שם נאמר סתם (שמות בא יב,ז) וְלָ קְחוּ מן-הדֵָ֔ ם,
ללמד שכל לקיחה האמורה בתורה סתם שתהא באגודה ושכל קבלת הדם טעונה כלי ,כמדרש רבותינו (זבחים צז,ב)
וּלְקח ְֵּ֞תּם אגֻדת אזִ֗ וֹב – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו בלבד ,ע"פ רלב"ג (שמ' בא יב,כב) במצרים הזאה באזוב לבזוי
השה שהיה ע"ז .אבל במקדש לכבוד השם יתעלה ,ההזאה באצבע הכהן הימני.
12

אג-גמ"ר

הָהזָָּֽאת׃ָ ָ
ד ַ
תּםָאֶ תָ -העב ָ ֵ֥
ֶ֑רָוּשׁ ַמ ְר ֶ ֶ֖
ְ
ֹ֧ןָה'ָלָ ֶכֶ֖םָכַּ א ֶשָׁ֣רָדּבּ
שׁרָיתּ ֵ֛
ֵ֞הָכּיָ -ת ָ֣באוָּאֶ לָ -ה ָֹ֗א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
שמות בא יב,כהְ :ו ָה ָי ָֽ

והיה כי-תבאו אל-הארץ  -גרשיים מונח רביע .כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו .כאן על הפסח היחיד שעשו בארץ קודם ירושה
וישיבה.
רש"י במדבר שלח-לך טו יח – כ מסביר ע"פ בבלי קידושין לז ב כי רק במצוות חלה נאמר בבאכם כדי להדגיש שמצוות חלה יקיימו מיד
עוד קודם לירושה וישיבה .שאר מצוות הנאמרות בסגנון "כי תבא" אמורות להתחיל רק אחרי ירושה וישיבה.
הדיבור ומעבר
ע"פהדיבור
עשו ע"פ
וישיבה עשו
לירושהוישיבה
קודם לירושה
בארץ קודם
שעשו בארץ
יחיד שעשו
ופסחיחיד
במדבר ופסח
שעשו במדבר
יחיד שעשו
שפסח יחיד
בבלי קידושין לז ב תוספות אומר שפסח
לכך לא עשו עד אחרי ירושה וישיבה .לכן הפסח הראשון הזה בארץ כנען יוצא מן הכלל ע"פ הדבור ללמד על עצמו כי לפי לשון הצווי
נאמר כי-תבאו.
13

אג-גמ"ר

'ָמ ָח ֶ֑רָ ָ
ָ֣רָה'ָשַׁ ָבּ ֹ֧תוֹןָשַׁ ַבּתֵ֛ -ק ֶדשָׁלַ ֶ֖ה ָ
ָ֣אמרָאל ֹ֗ ֶהםָהַ֚וּאָא ֶשׁ ָ֣רָדּ ֶבּ ָ֔
שמות בשלח טז,כג :וַיּ ֶ
ֵ֛םָלמ ְשׁ ֶמ ֶֶ֖רתָעַ דַ -ה ָֽבּ ֶקר׃ ָ
ףָהנֹּ֧יחוָּלָ ֶכ ְ
לוָּואתָכָּ לָ -הָ֣ע ָ֔ד ַ
ָבּ ָ֔שּׁ ְ
שׁרְ -תּ ַב ְשּׁלוּ ַ
וָּואתָא ֶ ָֽ
אפוָּא ֹ֗פ ְ
אָ֣תָאשֶׁ ר-תּ ֵ֞
אפוָּא ֹ֗פוָּ  -מונח גרשיים רביע ,כעין שני לימודי יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא .ע"פ מכילתא – רבי
אָ֣תָאשֶׁ ר-תּ ֵ֞
אפוָּא ֹ֗פוּ ,אפו על אפוי ,ו ַבּ ָ֔שּׁלוָּעל מבושל.
אליעזר אומר  ...שאינן רשאים לא לאפות ולא לבשל אלא אם כן עירבו שנאמר אָ֣תָאשֶׁ ר-תּ ֵ֞

14

אג-גמ"ר

תָהשָּׂ ֶדֶ֑הָ ָ
ֶ֖לָחיַּ ָ֣ ַ
אכ ַ
ךָוי ְת ָ ֕רםָתּ ַ
הָּו ָ ָֽא ְכלוָּאֶ ְבינ ָ֣יָעַ ָ֔ ֶמּ ְ
יעתָתּ ְשׁ ְמ ֶטָ֣נָּהָוּנְ טַ ְשׁ ֹ֗ ָתּ ְ
שמות משפטים כג,יאְ :ו ַה ְשּׁב ֵ֞
יתך׃ ָ
ָלז ֶ ָֽ
ֵ֥הָלכַ ְר ְמךֶ֖ ְ
כּןַ -תּע ֶשׂ ְ
ָֽ
יעתָתּ ְשׁ ְמ ֶטָ֣נָּהָוּנְ טַ ְשׁ ֹ֗ ָתּהּ  -גרשיים מונח רביע,
בבלי מועד קטן ג א ְו ַה ְשּׁב ֵ֞

הלכה  -פתיחת שערי השדה לכל אדם .דרשו חז"ל שהבעלים צריך לפרוץ פרצות בגדרות (במספר לא מוגבל) כדי שכל אדם יוכל לבוא
וליטול מן פירות ההפקר .מפני תיקון העולם תיקנו שיפתח השערים במקום לפרוץ פרצות בגדרות .הכניסה רק ליטול פירות ולא לשום
מטרה אחרת כולל מעבר.
 גרשיים מונח רביע  -יצא מן הכלל ללמד על הכלל או על עצמו או בהיפוך תכונות על הכלל.
 כיצד על הכלל ? שנוטש רק מלעבוד האדמה בא"י ושומט רק בעלות על הפירות הגדלים מעצמם אבל לא מפקיר בעלות על אדמתו.
ואין כל זה חל על חו"ל
 גרשיים מונח רביע  -יצא מן הכ לל ללמד על עצמו שרק בא"י חלה המצוה ולא בחו"ל .רק בשנה זאת פותח שערים ופורץ פרצות
בגדרות.
 גרשיים מונח רביע  -יצא מן הכלל ללמד על  .....נטישת עיבוד האדמה היא לפי שנת עולם .אבל השמיטה והנטישה של הפרי והירק
היא לא לפי שנת העולם מא' בתשרי עד כט באלול אלא לכל צמח (ירק ופרי) לפי שנת המעשר שלו .הדגנים וחלק מהקטניות והזיתים
לפי שנה שבה הביאו שליש גידול ,הירקות והאתרוג לפי לקיטה ,הגרגרים (אורז ,דוחן ,פרג ,שומשום?) לפי השרשה ,פירות לפי
חנטה.
 גרשיים מונח רביע  -יצא מן הכלל ללמד על חישוב ערך פאי ,ראה בבלי מועד קטן ג
ראה מונח רביע
15

אג-גמ"ר

ֶ֖רָתּ ָֽמיד׃ָָ ָ
וֹרָל ַהע ֵֹ֥לתָנ ָ
ְ
יךָשׁ ֶָ֣מןָ ַז ֵַ֥֛יתָ ָז ְֵַ֛֛ךָכָּ ֶ֖תיתָלַ ָמּ ֶ֑א
ֶ
ל
לָוי ְק ֶ֨חוָּא ָ֝ ֶ
הָתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗א ְ
שמות תצוה כז,כְ :ואַ ֵ֞ ָתּ ְ

הָתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗אלָ– גרשיים מונח לגרמיה (= מונח פסק) מונח רביע ,לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא
וְ אַ ֵ֞ ָתּ ְ
לתורה שבע"פ ,משוער ,כי תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע מלמדת על אחת משתי המידות מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי

(כד) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על עצמו( ,כה) מדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על חבירו.

משוער כי אחד מתפקידי טעם פסק לרמז לקריאת הכתוב פעם עם פסק ופעם ללא פסק ולקבל שתי דרשות שונות.

הָתּצַ וֶּ ָ֣הָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗אל בקריאה ללא פסק ,שיש בו שני טעמי מונח ,כל מונח כאילו מציין ענין אחד ,והתבנית
משוער כי בכתוב ְואַ ֵ֞ ָתּ ְ
כולה מציינת כעין שתי פעמים מידה דבר שיצא מענינו ללמד דבר מיוחד על עצמו.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הָתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָ .ז ְֵַ֛֛ך  -בלא שמרים ,כמו ששנינו ב(מנחות פו ,א) :מגרגרו
דבר ראשון שיצא מן הכלל כפי' רש"י (כז ,כ) [הע' א] ְואַ ֵ֞ ָתּ ְ
בראש הזית ,ששמן המאור עשוי מגרגרים מראש האילן [הע' כי שם הם מבשילים היטב מהחמה][ ,הע' ב] כָּ ֶ֖תית  -הזיתים כותש
במכתשת ,ואינו טוחנן בריחים ,כדי שלא יהו בו שמרים; ואחר שהוציא טיפה ראשונה מכניסן לריחים וטוחנן ,ושמן השני פסול
למנורה וכשר למנחות ,שנאמר :כָּ ֶ֖תיתָלַ ָמּ ֶ֑אוֹר ,ולא 'כתית למנחות' (ראה מנחות פו,א) עכ"ד .סחיטת השמן הרגילה היא בריחיים
ופעולה ארוכה להוציא שמן רב ,כתית למאור נעשה באופן יוצא מן הכלל לעצירת שמן ,ע"י ששמים גרגר במכתשת מכים בו מכה אחת
להוציא טיפה אחת והזית מעבר לריחיים לסחיטה למטרות אחרות כגון מנחות .אחר-כך שמים זית אחר וחוזר חלילה.

פי' רש"י [בבלי מנחות פו,א] מתני' .השני שבזית ראשון הראשון שבזית שני שוין  -ואף על גב דשני שבראשון וראשון שבשני שוין
למנחות אפ"ה לא אתי בשני שבראשון למנורה דהא אמרינן בגמ' דלמנורה בעינן כתית ולא היה כתית אלא ראשון שבכל זית (בכל סוג
מהשלושה רק הראשון מוצאים שמנו בכתית ,מהאחרים מוצאים שמן בסחיטה וטחינה וזה מעורבב בשמרים) (דמתני' דכותש ר"י היא).

פי' רש"י מסייע להבין מהות הדבר השני שיצא מן הכלל והמלמד רק על עצמו ,והוא לקיחת שמן למנורה רק מהסוג הראשון של הזיתים
בכל אחד משלושה מקורות מסיק הזיתים ורק מה שהופק בכתית (מראשון בסוג ראשון ,וראשון בסוג שני ,וראשון בסוג השלישי) כפי
שמובאר במשנות ב( -מנחות פו ,א) כי ישנם שלושה מיני זיתים וגו' וזה למרות שהשני שבמקור מסיק הראשון שוה לשמן הראשון
שבמקור המסיק השני והוא עולה בטבעו על הראשון שבשלישי ,אבל כל זה שלא בכתית למנורה.
 16אג-גמ"ר
ֶ֖תָבּשָּׁ נָ ֶ֑ה – של מזבח הזהב
רָאהרןָעַ לַ -ק ְרנ ָ֔ ָתיוָאַָ ַח ַ
שמות תצוה ל,יְ :וכ ֶפּ ַ ָֽ
יםָהוּאָלַָ ָֽה'׃ָפ ָ
ֶ֖
שׁ
םָק ֶדשָׁ -ק ָד ֵ֥
יכ ָֽ
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
תָבּשָּׁ נָהָיְ כַ פּרָעָ לָ יו ְ
ָ֣אתָהכּפּ ֹ֗ריםָאַ ַח ַ
ַ
םָח ַטּ
מ ַ ֵ֞דּ ַ

ָה – מהפך פשטא,
תָבּשָּׁ נ ָ
ָ֣אתָהכּפּ ֹ֗רים – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ,ואחריו כעין שני פרטים( :א) אַ ַח ַ
ַ
םָח ַטּ
מ ַ ֵ֞דּ ַ
יכם – מהפך פשטא מונח זקף-קטן,
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
(ב) יְ כַ פּרָעָ לָ יו ְ
ָ֣אתָהכּפּ ֹ֗רים – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .ונראה שכאן בקשר למלת
ַ
םָח ַטּ
מ ַ ֵ֞דּ ַ
יכם מלמד על הכלל כולו כהסבר הבא בתפקיד תבנית הטעמים והסבר [התוה"מ]
ְלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
יכם – מונח זקף-קטן במלה אחת ,בתפקיד כעין ריבה וריבה את הכל .ע"פ [התוה"מ] – כפרת אהרן על מזבח
(שמ' תצ' ל,י) ְלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
הזהב בשעת חנוכתו ,הפכה לצינור דרכו נמשכת הכפרה לכל הדורות.

[רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ג,הי"ח] מזבח הפנימי מקדש פסולים בין ראויין לו בין שאינן ראויין לו ,אבל מזבח החיצון אינו מקדש
אלא פסולין הראויין לו כמו שביארנו ,כיצד מזבח החיצון שעלו לו זבחים שנפסלו לא ירדו ,עלתה לו קטרת זרה תרד שאין הקטרת
זרה ראויה למזבח החיצון ,אבל מזבח הפנימי שעלה לו קומץ מנחה בין כשר בין פסול לא ירד וכן כל כיוצא בזה ,כשם שהמזבח
מקדש את הראוי לו כך הכבש ושאר כלי השרת מקדשין את הראוי להם שהרי נאמר בכלים (שמ' תשא ל,כט) כָּל-הנּגע בָּהם יק ְָדשׁ,
משיגיע לכבש דבר הראוי לו לא ירד ואף על פי שנפסל ,וכן כשיגיע לכלי שרת כל דבר הראוי לו מתקדש ולא יפדה לעולם ואף על פי
שנפסל כמו שביארנו באיסורי המזבח.
ָ֣אתָהכּפּ ֹ֗רים – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .ונראה שכאן בקשר למלת
ַ
םָח ַטּ
מ ַ ֵ֞דּ ַ
לַָ ָֽה' מלמד על עצמו בלבד כי מרבוי זה דרשו ש(מזבח הזהב)מקדש גם מה שאינו ראוי להם .שלא כמזבח החיצון וכלי השרת
יכם –
ָלד ָ֣רת ָ֔ ֶ
ָה – מהפך פשטא( ,ב) יְ כַ פּרָעָ לָ יו ְ
תָבּשָּׁ נ ָ
שמקדשים רק הראוי להם .אפשר שהימצאות כעין שני פרטים( :א) אַ ַח ַ
מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,מרמז ללימוד שיצא ללמד על עצמו.

(ל,י)
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אג-גמ"ר

ֶ֖הָהאֶ ָח ֶ֑תָ ָ
יע ָ
הָהיְ ר ָ
ָ֣עָבּאַ ָ֔ ָמּ ַ
הָו ֶ֨ר ַחבָאַ ְר ַבּ ָ ָֽ
ָבּאַ ָ֔ ָמּ ְ
הָועֶ ְשׂרים ָ ָֽ
תָשׁמנֶ ְ
ָ֣הָהאַ ֹ֗ ַח ְ
יע ָ ָֽ
ְךָהיְ ר ָ
ַ
שמות ויקהל לו,טַ֜ :א ֶר
יעת:
ל־היְ ר ָֽ
ַ
ֶ֖תָלכָ
דּהָאַ ַח ְ
מ ָ ֵ֥
ָ֣הָהאַ ֹ֗ ַחת – אזלא מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,שמכאן למדו על קשירה של
יע ָ ָֽ
ְךָהיְ ר ָ
(שמ' ויקהל לו,ט) ַ֜א ֶר ַ

חוט למלאכת אריגת יריעות המש כן 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:

ָ֣הָהאַ ֹ֗ ַחת – אזלא מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל יצא .מיריעות המשכן
יע ָ ָֽ
ְךָהיְ ר ָ
(שמ' ויקהל לו,ט) ַ֜א ֶ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.
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אג-גמ"ר

ֶ֖יָמעשָׂ֣הָר ֶ֑קם
תוֹלֵ֥עַ תָשָׁ נ ַ
ֵ֛ןָו ַ
תָואַ ְרגּ ָָמ ְ
ֹ֗רָוּתכֹ֧לֶ ְ
ְ
ָ֣שָׁמ ְשׁ ָז
שמות פקודי לט,כטְ ָ :וָֽאֶ תָ -האַ ְבנֵ֞טָשׁ ָ
ָ֣שָׁמ ְשׁ ָזֹ֗רָ– יצא מן הכלל ללמד על עצמו כי כל בגדי הכהן הדיוט שכתובים לפניו (כתנת ,מכנסיים ,מגבעת) הם רק שש
ְוָֽאֶ תָ -האַ ְבנֵ֞טָשׁ ָ

ואילו האבנט עשוי שעטנז .
 19אג-גמ"ר
ויקרא צו ז,כ – :ראה דוגמת מפתח

'ָוט ְמאָ ֶ֖תוָֹעָ ָל ֶ֑יוָ ָ
חָה ְשּׁלָ מיםָא ֶשָׁ֣רָלַ ָ֔ה ְ
שׂרָמזֶּ ַב ַ
ָ֣לָבּ ֹ֗ ָ
אכ ָ
וְ הַ ֶנָּ֝פֶ שָׁאשֶׁ ר-תּ ַ
יה׃ ָ
שָׁה ֶ֖הואָמעַ ֶ ָֽמּ ָ
ַ
ֵ֛הָהנֶּ ֵ֥פֶ
ַ
ָוְ נ ְכ ְר ָת
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אג-גמ"ר

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

181/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

וָֹל ָבנָ ָֽה׃ָָָ
תָא ְ
ֵ֥
דּמֶ
תָל ָבנָ ֵ֥הָא ַד ְמ ֶ ֶ֖
ֹ֗הָבּ ֶה ֵֶ֛ר ְ
ָ֣תָהמּ ְכ ָו ַ
ַ
הָמ ְחיַ
ָֽהיְ ֵ֞ ָת ָֽ
ֶ֑שָׁו ָ
ֵ֥הָבע ֶ֖רוָֹמ ְכוַת -א ְ
ְ
רָכּי-י ְהיֶ
שׂ ָֽ
וָֹב ָ֔ ָ
ויקרא תזריע יג,כדָ֣ :א ָ
דּמֶ תָ
ֹ֗הָבּ ֶה ֵֶ֛רתָלְָבָ נָ ֵ֥הָא ַד ְמ ֶ ֶ֖
ָ֣תָהמּ ְכ ָו ַ
ַ
הָמ ְחיַ
ָֽהיְ ֵ֞ ָת ָֽ
סיכום הסבר ל -ספרא תזריע פרשה ד פ"ז (ד  -ה) נאמר בחלק הסיפא של (יג,כד) ְ ...ו ָ
ָ֣תָהמּ ְכ ָוֹ֗הָהוא רפואת המכוה ע"י שהמכוה התכסתה בצרבת המכוה ,היינו קרום כקליפת השום.
ַ
וָֹל ָבנָ ָֽה׃ פירוש מלות ָֽמ ְחיַ
אֵ֥ ְ
ָ֣תָהמּ ְכ ָוֹ֗ה – גרשיים מונח רביע ,תבנית טעמים המרמזת על כתוב שיצא מהכלל ללמד
ַ
הָמ ְחיַ
ָֽהיְ ֵ֞ ָת ָֽ
תבנית הטעמים של הכתוב (יג,כד)ְ ...ו ָ

על עצמו בלבד (בשחין ומכוה) .הכלל הוא "מחיה" אלא שיש מחיית בשר חי השייך בנגע העור ויש מחיה שבשחין או במכוה .תבנית
הטעמים רמזה להוציא את מחית השחין או המכוה מכלל ה"מחיה" והיא לא מטמאה..
 21אג-גמ"ר
ויקרא תזריע יג,מה:

וָּפרמים ְָוראשׁוָֹי ְהיֶ ָ֣הָפָ ָ֔רוּעַ ְָועַ ל-שָׂ ָפֶ֖םָי ְַע ֶט ֶ֑הָ ָ
ַעָבּג ָ ֵָ֞דיוָי ְהי ְ
וָֹה ֹ֗ ֶָנּ ג ְ
[מה]ָָו ַהצָּ ָ֝רוּעַ ָאשֶׁ רָ֣ -בּ ַ
ְ
וְ טָ מֵ֥אָ׀ָטָ מֶ֖אָי ְק ָ ָֽרא׃ָָָ

כדי ללמוד מנגע בעור ראש קרח לשאר נגעים סדר הלימוד הוא בשלבים .שלב (א)

ספרא פרשה ה פרק יב (ג) או מה זו מיוחד ש(-יג,מד)ָ ְבּראשֵׁ֥ וָֹנגְ ָֽעוֹ׃ אף אני מרבה את הנתקים שבראשם נגעם ,ומנין לרבות שאר
ֵ֛נּוָּהכּהֶ֖ן – דרגא תביר טפחא ,טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ְבּראשֵׁ֥ וָֹ
ַ
המנוגעים תלמוד לומר (יג,מד) טַ מֹּ֧אָיְ טַ ְמּ ֶא
נגְ ָֽעוֹ׃ – מרכא סלוק ,ללמד מנגע בעור ראש קרח שהוא מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן ,אל נגע נתק בראש שאינו קרח.
שלב (ב)
ֵ֛נּוָּהכּהֶ֖ןָ– דרגא תביר טפחא ,מלמד על קבוצת פרטים שעל כל אחד חל האפיון של מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן
ַ
(יג,מד)ָטַ מֹּ֧אָיְ טַ ְמּ ֶא
וזאת קבוצת כל נגעי הצרעת בגוף האדם :עור בשר ,שחין ,מכוה ,נתק ,עור ראש קרח .חמישה סוגי המנוגעים החייבים בפרימה ופריעה,
וָֹה ֹ֗ ֶנּגַע – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מהכלל כולו ,המורכב מחמישה סוגי נגעים עור בשר,
מרומזים ב(-יג,מה)ָ ְו ַהצָּ ָ֝רוּעַ ָאשֶׁ רָ֣ -בּ ַ
שחין ,מכוה ,נתק ,עור ראש קרח (שהופך לנגע עור בשר).
יוָלאָי ְפ ָֽרם ,יכול אע"פ
ֵ֥
ָד
עָוּבג ָ ֶ֖
ְ
ָלאָי ְפ ָ ָ֔ר
ספרא פרשה ה פרק יב (ה) (יג,מה) ְו ַהצָּ ָ֝רוּעַ ָאע"פ כהן גדול לפי שנאמר (וי' אמר כא,י) ראשׁוֹ ָ֣
מנוגע מה אני מקיים (יג,מה)

וָּפרמים ְָוראשׁוָֹי ְהיֶ ָ֣הָפָ ָ֔רוּעַ ָבכל אדם חוץ מכהן גדול תלמוד לומר אשֶׁ ר-בָּ֣ וָֹהַ ֹ֗ ֶנּגַעָאע"פ
ְבּג ָ ֵָ֞דיוָי ְהי ְ

כהן גדול.

וָֹה ֹ֗ ֶנּגַע – אזלא -גרש מונח רביע ,תבנית טעמים המלמדת על כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו ,כי יש כאן שתי דרשות
וְ הַ צָּ ָ֝רוּעַ ָאשֶׁ רָ֣ -בּ ַ
בענין אחד (כאן כ"ג) .תו"כ דורש מלת צרוע על כ"ג ,וההמשך בגדיו יהיו פרומים כנגד הנאמר בוי' אמר שכ"ג בגדיו לא יפרום.
תו"כ דורש (יג,מה) ְו ַהצָּ ָ֝רוּעַ ָלרבות כ"ג לכל הלכות מצורע ,טעם (יג,מה) ְו ַהצָּ ָ֝רוּעַ ָאזלא-גרש בתפקיד של יוצא מענינו ,כלומר להוציא כ"ג
וָּפרמיםָוְ ראשׁוָֹ
יוָלאָי ְפ ָֽרם ,ולכוללו (לקיים בו) (יג,מה) ְבּג ָ ֵָ֞דיוָי ְהי ְ
ֵ֥
ָד
עָוּבג ָ ֶ֖
ְ
ָלאָי ְפ ָ ָ֔ר
צרוע מאיסורו שבקרא (וי' אמר כא,י) ראשׁוֹ ָ֣
י ְהיֶ ָ֣הָפָ ָ֔רוּעַָ כמו כל המצורעים המוחלטים.

 22אג-גמ"ר
ויקרא מצורע יד,יא:

חָא ֶהלָמוֹעָֽד׃ָ ָ
ֶ֖ת ֵ֥
ָ֣יָה'ָ ֶפּ ַ
ֶ֖רָוא ָתֶ֑םָל ְפנ ָָ֔
ישָׁהמּטַּ ה ְ
ַ
ָ֣ןָה ְמטַ ֹ֗הרָאֵ֛תָהָ ֵ֥א
ידָהכּה ַ ָֽ
ַ
וְ הֶ ע ֱֵ֞מ
ישָׁהמּטַּ הֶ֖רָוְ א ָתֶ֑ם – כעין
ַ
א
ֵ֛תָה ֵָ֥
ָ֣ןָה ְמטַ ֹ֗הר – גרשיים מונח רביע כעין יצא מן הכלל ושני פרטים אחריו ,א ָ
ידָהכּה ַ ָֽ
ַ
(וי' מצ' יד,יא) ְו ֶהע ֱֵ֞מ

יצא מן הכלל ללמד על עצמו,
ָ֣ןָה ְמטַ ֹ֗הר – מונח רביע ,לפחות ארבע הלכות ביוצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כפי שנימנים כאן .וזה בנוסף ליוצא מן
אפשר כי ַהכּה ַ ָֽ
הכלל הנאמר בכתוב ,שאשם מצורע חייב תנופה חי ,וזה יוצא מכלל קרבנות קדשי קדשים (עולה ,חטאת ,אשם) .תנופה נוהג רק בקרבן
שלמים ורק חלקיו הנקטרים והחזה והשוק ,ושלמי צבור חיים של חג שבועות.
(א) מקום התנופה .מקום התנופה הרגיל ע"פ משנה כלים פ"א,מ"ח  ...שאין ישראלים נכנסים לשם (לעזרת כהנים) אלא בשעת
צרכיהם לסמיכה ,לשחיטה ולתנופה (של קרבן שלמים) .יש מחלוקת בראשונים ,היכן מקום התנופה של אשם המצורע ולוג השמן( .א)
התנופה בעזרת ישראל בסמוך לשער נקנור ,או (ב) התנופה בשער נקנור מחוץ לעזרה;
(ב) מי מניף? בשלמים של יחיד הכהן והבעלים מניפים קרבן .בשלמי צבור רק הכהנים .באשם מצורע (קרבן של יחיד וחי) יש מחלוקת
התלויה במחלוקת על מקום התנופה( .א) התנופה נעשית ע"י הכהן בלבד עבור הבעלים המחוסר כפורים שאינו יכול להכנס לעזרה; (ב)
הכהן עומד בעזרה וידו תחת חלק הכבש האחורי ,המטהר עומד בשער נקנור וידו תחת החלק הקדמי של האשם ,ושניהם מניפים; (ג) הכהן
מוציא את האשם אל מחוץ לעזרה אל שער נקנור .הכהן והמצורע המטהר מניפים בשער מחוץ לעזרה.
(ג) מקום סמיכה .מחלוקת (א) המטהר סומך על אשמו מחוץ לעזרה; (ב) המטהר מכניס ידיו (או ידו) לתוך העזרה וסומך בתוך העזרה.
(ד) מקום שחיטת אשם המצורע ופרק הזמן בין הסמיכה לשחיטה.

ב-בבלי זבחים לג,א יש בריתא המלמדת "כל הסמיכות שהיו שם ,קורא עליהן אני תכף לסמיכה שחיטה ,חוץ מזו שהיתה בשער נקנור,
שאין מצורע יכול ליכנס לשם עד שמזין עליו מדם חטאתו (רש"י על המזבח) ומדם אשמו (טט – על המטהר)" .בגלל הסמיכה היוצאת
דופן בשער נקנור ,השחיטה הכשירה רק בצפון הע זרה אינה יכולה להתבצע תכף לסמיכה שמחוץ לעזרה ,ונוצר שהוי כלשהו להכנסת
האשם לתוך העזרה לשחיטה.
(ד) (א) לדעת רבי אליעזר בן יעקב (ראב"י) הקיר הצפוני של המזבח היה בקו האמצע של העזרה בין צפון לדרום ( 67.5אמה) והמזבח
כולו בדרום העזרה ,אז  5אמות מתוך  10אמה של שער נקנור היו מצפון לקו האמצע הנ"ל .בצירוף דעת רבי שהלכה כמותו ,שהצפון
הכשר לשחיטת קדשי קדשים הוא גם מצפון מערב למזבח במקום דריסת כהנים ,וגם מקום דריסת ישראל (עזרת ישראל) בחלק שהוא
מצפון מזרח למזבח ( 67.5אמה על ע"ו אמה) ,אז השהוי קצר מאד.

(ד) (ב) רמב"ם הלכות בית הבחירה (פ"ה,הט"ו – הט"ז) פוסק כי הקיר הצפוני של המזבח נמצא במרחק של  60.5אמה מהקיר הצפוני של
העזרה .ופוסק כרבי דאמר כל צפון העזרה (צפונה מהקיר הצפוני של המזבח למזרח ולמערב) כשר לשחיטת קדשי קדשים .היינו המלבן
של  60.5אמה (בין מזבח וקיר צפוני של העזרה) על ע"ו אמה (בין קיר האולם והקיר המזרחי של העזרה) .במצב זה ,צפון שער נקנור היה
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

שתי אמות דרומה ממלבן זה.
ֶ֖רָוא ָתֶ֑ם – גרשיים מונח רביע ושני פרטים אחריו ,כעין יצא מן הכלל ללמד
ישָׁהמּטַּ ה ְ
ַ
ֵ֛תָה ֵ֥א
ָ֣ןָה ְמטַ ֹ֗הרָא ָ
ידָהכּה ַ ָֽ
ַ
(וי' מצ' יד,יא) ְו ֶהע ֱֵ֞מ
על עצמו( ,היכן עומדים הכהן ,המצורע המטהר והבהמות שבפסוק (יד,יא)) (בפסוק (יד,יא) המטהר עומד בשער נקנור ,הבהמות והלוג שמן עומדים
במזרח עזרת ישראל ,הראב"ד אומר שגם הם בשער ניקנור ,בשתי הדעות יוצא מן הכלל ללמד על המצורע המטהר בלבד)

רש"י מסביר כי יש כאן שני יוצאים מן הכלל ושני מחזירים אל הכלל
ָ֣ןָה ְמטַ ֹ֗הר העמדת אשם
ידָהכּה ַ ָֽ
ַ
יוצא מן הכלל (א) (רש"י מסביר ע"פ ספרא מצורע פרשה ג ,פרק א או ב (ח))( :וי' מצ' יד,יא) וְ ֶהע ֱֵ֞מ
המצורע בשער נקנור יוצאת מכלל האשמות ושל קדשי קדשים שמעמידים בצפון המזבח ושם שחיטתן ,אז אולי אשם המצורע שחיטתו
שׁרָי ְשׁ ַחֹ֧טָאֶ תַ -ה ַח ָטֵּ֛אתָוְ אֶ ת-הָ ע ָלֶ֖הָ
שָׂבּ ְמקוֹםָא ֶ֨ ֶ
כּ ֶב ְ֠
במקום העמדתו לכן ,צריך מחזיר לכלל והוא הרישא (וי' מצ' יד,יג) ְושָׁ ַחָ֣טָאֶ תַ -ה ֹ֗ ֶ
וֹםָה ֶ֑קּ ֶדשׁ (וזה מקרא יתר כי כבר נאמרה שחיטת אשם ב((-וי' א,יא) על ירְך המּזְבּח צָפנָה)
ַ
בּ ְמ ָ֣ק
קחָ
יוצא מן הכלל (ב) (אפשר כי רש"י מסביר ע"פ ברייתא דרבי ישמעאל פרשה א פרק א (ד) שהיא חלק מברייתא ד-יג מדות )( :יד,יד) וְ לָ ַ ָ֣
ןָרגְ לֶ֖ וָֹהַָיְ ָמ ָֽנית׃ (מתן דם האשם
ָ֔יתָועַ לֵ֥ -בּ ֶה ַ
ָהיְ ָמנ ְ
ֶ֑יתָועַ ל-בּ ֶהןָיָדוֹ ַ
ֶ֖רָהיְ ָמנ ְ
ֶןָהמּטַּ ה ַ
ֵ֛וְּךָאז ַ
ֵ֥
ָהכּ ָ֔הןָעַ לְ -תּנ
ָתן ַ
ָ֣םָהאָ שָׁ ם ְָ֒ונ ַ
הַ כּהןָ֘מ ַדּ ָ
יָכַּ חַ טָּ אתָ
על תנוך ובהן המטהר ,אז) יכול לא יהא טעון מתן דמים למזבח ,תלמוד לומר (לכן צריך מחזיר לכלל והוא הסיפא) (וי' מצ' יד,יג) ֶ֡כּ ְ֠
הָ אָ ָשֵׁ֥םָהוּאָלַ כּ ָ֔הן ,הרי החזירו הכתוב לכללו בפירוש לומר לך מה חטאת טעונה מתן מזבח אף אשם טעון מתן מזבח.
(וכאן רש"י משתמש ב -ספרא מצורע פרשה ג ,פרק ג (א)) יכול יהא דמו ניתן למעלה כחטאת? תלמוד לומר :וכו' ,ב'תורת כהנים'

(מצורע פרשתא ג פרק ג,א)

ומתן דמיו שתים שהן ארבע ביסוד כשאר קרבנות אשם ולא כחטאת שמתן דמה על ארבע קרנות המזבח ,למעלה.
תבניות הטעמים ליוצא מן הכלל (א)( :יד,יא) גרשיים מונח רביע – כעין יצא מן הכלל( ,יד,יב) קדמא ואזלא כעין כלל( ,יד,יג) קדמא,
כעין מחזיר לקדמותו,
ָ֣ןָה ְמטַ ֹ֗הרָ -גרשיים מונח רביע ,אשם המצורע כעין יצא מן הכלל של ה-אשמות לידון בהעמדה,
ידָהכּה ַ ָֽ
ַ
(וי' מצ' יד,יא) ְו ֶהע ֱֵ֞מ
חָהכּ ָ֝הן – קדמא ואזלא כעין כלל ,אין אתה יכול להחזירו לכללו להיות כמו שאר האשמות ,עד שיחזרנו הכתוב לכללו,
ַ
ק
[יב]ָ ְולָ ֶַָ֨
שׁר – קדמא ,כעין מחזיר לקדמותו ,מלמד כי מקום שחיטתו כמו ש -י ְשׁ ַחֹ֧טָאֶ ת-הַ חַ ָטֵּ֛אתָ
שָׂבּ ְמקוֹםָא ֶ֨ ֶ
כּ ֶב ְ֠
והוא[ :יג]ָ ְושָׁ ַחָ֣טָאֶ תַ -ה ֹ֗ ֶ
וֹםָה ֶ֑קּ ֶדשׁ
ַ
ק
ְואֶ תָ -הע ָלֶ֖הָבּ ְמ ָָ֣

תבניות הטעמים יוצא מן הכלל (ב)??? :
 23אג-גמ"ר
ויקרא אחרי-מות טז,יז:

וָֹוּב ַעֶ֖דָכָּ לְ -ק ַהֵ֥לָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
ית ְ
ָוּב ַע ָ֣דָבּ ָ֔
רָבּעדוֹ ְ
וָֹוכ ֶפּ ַ ָֽ
את ְ
וָֹלכַ פֵּ֥רָבַּ ֶ֖קּ ֶדשָׁעַ ד-צ ֶ֑
דָבּב ֵ֛א ְ
לָמוֹע ְ
ֹ֗
ָ֣ה׀ָבּ ָ֣א ֶה
ְ
ָוְ כָ ל-אָ ָ ֵ֞דםָלא-י ְהיֶ

וְ כָ ל-אָ ָ ֵ֞דם – גרשיים – יוצא מענינו ,כאן בצירוף "לא-יהיה" – מונח לגרמיה – לא יהיה בהוויתו ,כ"ג מתפשט מגשמיותו ועומד לפני
הקב"ה .באהל מועד  -מונח רביע – לפחות ארבעה ענינים ,אפשר שמרמז או תן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באהל מועד
בבאו – תביר ,מחלק "עד-צאתו" לשייך "לכפר בקדש" וללא שייך.
לכפר בקדש  -מרכא טפחא
עד-צאתו – אתנח ,השייך ל"לכפר בקדש" הינו ענין שאם ראוי יוצא חי ,והלא שייך שאם לא ראוי היינו ממועט מיציאה חי.
 24אג-גמ"ר
ויקרא אמר כב,ד:

לָעֶ֖דָא ֶשָׁ֣רָי ְט ָה ֶ֑רָ ָ
אכ ַ
ָלאָי ָ֔ ַ
ָ֔בָבּקֳּ ָדשׁים ָ֣
ָאוָֹ ָז ַ
ןָוהוּאָצָ רוּעַ ָ֣
ָ֣ישָׁאישָׁמזֶּ ֶַָ֣֣רעָאַ ה ֹ֗ר ְ
ֵ֞
א
וָֹאישָׁאשֶׁ ר-תּצֵ֥אָמ ֶמֶּ֖נּוָּשׁ ְכ ַבתָ -זָֽ ַַ֛רע׃ ָ
שָׁא ָ֔
ָ֣
ָבּכָ לְ -טמאֶ -נָ֔פֶ
וְ הַ נּגעַ ְ

ראה בבלי חגיגה ד,ב הערל והטמא פטורין מן הראייה  ...אלא ערל מנלן? הא מני רבי עקיבא היא דמרבי לערל כטמא דתניא ר"ע
ָ֣ישָׁאישָׁלרבות את הערל
ֵ֞
אומר (ויקרא אמר כב,ד) א

אָ֣ישׁ  -מונח ,כעין מלמד שתבנית הטעמים שאחריו מלמדת בתפקידה יותר מפעם אחת.
ֵ֞אישָׁמזֶּ ֶַָ֣֣רעָאַ ה ֹ֗רן  -גרשיים מונח רביע בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,האפשרויות הן( :א) לענין הכהן הערל שלא יאכל
תרומה כטמא( .ב) ערל עובד כוכבים מותר ליגע בקדשים (תרומה)

 25אג-גמ"ר
ויקרא בחקתי כו,יג

םָמ ְהיֵ֥תָלָ ֶהֶ֖םָע ָב ֶ֑דיםָ
שׁרָהֹוצאתיָאֶ ְתכֶ םָמ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ָ֔רי ָֽ
יכםָא ֶ֨ ֶ
אנֵ֞יָיְ יָ ָָָ֣א ֱָֹֽלה ֹ֗ ֶ
ֹוממיָּֽ וּת׃ָ{פ} ָ
ֶ֖םָק ְ
ָ וָ ָֽאֶ ְשׁבּרָמ ָ֣טתָע ְלּ ָ֔ ֶכםָוָ ָֽאֹולְֵ֥ךָאֶ ְת ֶכ ָֽ
יכםָ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כמו בפרשת ציצת ושניהם בהקשר של יציאת מצרים ,כי
אנֵ֞יָיְ יָ ָָָ֣א ֱָֹֽלה ֹ֗ ֶ

הקב"ה בכבודו ובעצמו פעל גאולת מצרים וכך יהיה בגאולה העתידה ע"י הקב"ה בעצמו ,תורה תמימה [נט] בבלי מגילה יא א  ...כי אני
ה' א-לקיהם  -לעתיד לבוא  ,שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם.
וזאת גם ההבטחה ב-ויקרא בחקתי כו,מד

יתיָא ָתֶּ֑םָ ָ
ֵ֥רָבּר ֶָ֖
םָל ָהפ ְ
ֹלּת ְ
ָלכַ ָ֔ ָ
יםָו ָֽלא־גְ עַ ְלתּים ְ
א־מאַ ְסתּ ְ
םָל ְ
יה ָֽ
ץָאיְ ב ֹ֗ ֶ
םָבּ ֶא ֶָ֣ר ָֽ
יֹות ְ
אתָבּ ְה ֵ֞ ָ
ָֽ
ַם־ז
[מד]ָואַ ף־גּ ְ֠
ְ
יהם׃
כּיָאנֵ֥יָיְ יָ ֶָָ֖א ֱָֹֽלה ֶ ָֽ
ָ ֵ֛
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 36אג-גמ"ר
במדבר נשא ז,עח – פג
בקרבנות הנשיאים חוזרים הפסוקים לכל נשיא פרט לנשיא יששכר .למשל בנשיא נפתלי
הּ֒
תָשֹׁלשָׁ֣יםָוּמאָ ה֘ ָמ ְשׁ ָקלָ ָ
ֵ֞וָֹקע ַרתֶ -כּ ֶָ֣סףָאַ ֹ֗ ַח ְ
׃ָָָ[עט]ָָקָ ְר ָבּנ ַ ָֽ
ֵ֞וָֹקע ַרתֶ -כּ ֶָ֣סףָאַ ֹ֗ ַחתָ -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו
קָ ְר ָבּנ ַ ָֽ

כל נשיא מלמד על עצמו ,ע"פ [במדבר רבה פר' יג  -יד] כל נשיא לעצמו חשב כי עליו להקריב הקרבנות והכלים שהביא ויצא שכולם
חשבו אותה מחשבה לגבי מיני הקרבנות ,אבל לכל נשיא היו כוונות בעבודה שלו.

ֵ֞וָֹקע ַרתֶ -כּ ֶָ֣סףָאַ ֹ֗ ַחתָָ-גרשיים מונח רביע – יצא מן הכלל ללמד על עצמו .ספרי מגיד שלא נעשו תחילה אלא על שם קרבנות
קָ ְר ָבּנ ַ ָֽ
מלבי"ם מסביר שבקרבן נחשון בן עמינדב יש יתור "וקרבנו" לכן נלמד שגם הכלים היו מכלל הקרבן ,כי נעשו להיות כלי שרת
והוקדשו תיכף.
[ירושלמי יומא פ"ג ה''ו] העושה כלי לגבוה עד שלא נשתמש בו גבוה מותר להשתמש בו הדיוט משנשתמש בו גבוה אסור להשתמש
בו הדיוט
הירושלמי אומר הכלל הוא שעושים כלי להדיוט ואח"כ מקדישים אותו ,אבל כאן ע"פ [הספרי ופירוש המלבי"ם] יצא מן הכלל כי נעשו
תחילה כלי שרת והוקדשו תיכף משעת גמירתן ולא משעת השימוש בקדש.
הערה :לאחת עשר נשיאים מוטעם קרבנו בגרשיים ,בנשיא יששכר נאמר הקרב את-קרבנו ומוטעם קדמא ואזלא ופרש"י  ...בשביל שני
דברים זכה להקריב שני לשבטים ,אחת שהיו יודעים בתורה וגו' (טט  -ושנית) בשם רבי משה הדרשן אמר רבי פנחס בן יאיר נתנאל בן-
צוער (טט  -נשיא יששכר) השיאן עצה זו( .במדרש רבה שיר השירים נאמר בשם רבי סימון)
טט – הקדמא ואזלא באופן מדרשי מצביע על קדימת יששכר לקרבנות ,ועל פי טט היות וקדמא ואזלא משרה אפשרות לכלל ,כאן הכלל
שיששכר או נשיאו הוא מקור של העצה.
37

אג-גמ"ר

ֵ֥תָה'ָיַבֶּ֑יטָ ָ
ֶ֖
תָוּתמנַ
ְ
יד
אָבח ָ֔
וָֹוּמ ְראֶ ה ְָולָָ֣ ְ
במדבר בהעלתך יב,חֶ :פָּ֣הָאֶ לֶ ֵ֞ -פּהָא ַד ֶבּרֹ֗ -בּ ַ
שׁה׃ ָ
יָבמ ֶ ָֽ
ֶ֖רָבּעַ ְב ֵ֥דּ ְ
םָל ַדבּ ְ
את ְ
ָלאָיְ ר ָ֔ ֶ
וּמַ דּוּעַ ָ֣
ר־בֹּו – מונח גרשיים רביע ,מונח מלמד על רבוי לימודים בתבנית הטעמים שאחריו גרשיים רביע,
ֹ֗
ל־פּהָא ַד ֶבּ
ֵ֞ ֶ
(במ' בהע' יב,ח) ֶפָּ֣הָאֶ

כעין רבוי פעמים בתפקיד כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו.
(א) עשוי להיות לגבי הבדל בין נבואת משה לנבואת נביאים אחרים; ע"פ המלבי"ם דרגת נבואת משה באספקלריה המאירה שאינה
מאצילה על נביאים אחרים,
(ב) כפרש"י  ...אלא פא"פ אמרתי לו לפרוש  ...מן האשה וגו' כי עליו להיות תמיד מוכן לקריאת ה' אליו בכל עת שה' ירצה ,לא כן
שאר הנביאים שצריכים הכנה.
(ג) עשוי להיות הנאמר ב[-אבות דרבי נתן פ"ב] פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות .יוצא מן הכלל המלמד על עצמו ו\או על
הכלל .עשוי ללמד לחושן משפט בסוגיה " קרע כסותי והפטר" – פטור ,לא אמר היפטר – חייב( .ראה (דב' עקב י,א) בָּעת ההוא)
 38אג-גמ"ר
במדבר שלח-לך טו,לז – מא׃ פרשת ציצית
יכםָ:פָ ָ
ֶ֖יָה'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
שׁרָהֹוצאתיָאֶ ְתכֶ םָמ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ָ֔ריםָל ְהיֵֹ֥ותָלָ ֶכֶ֖םָלאֹלהֶ֑יםָאנ ֵ֥
יכםָא ֶ֨ ֶ
ֵ֞יָה'ָא ֱָֹֽלה ֹ֗ ֶ
במדבר שלח טו,מא :אנ ָ֣
סיכום להבדל בין אני ה' א-לקיכם בהטעמים עליונים  ,לעומת בהטעמים התחתונים
אני ה' א-לקיכם – גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כי הקב"ה בכבודו ובעצמו הוציאנו ממצרים ,ואילו כל תשועה
אחרת היא ע"י שליח.
לעיון נוסף עם הרב קלוגר נ"י
אני ה' א-לקיכם – גרשיים מונח רביע ,יצא מענינו ללמד על עצמו ,זהו ענין יחוד עילאה ,שלית תפיסה ביה כלל ואין עוד מלבדו .הטעמים
העליונים רמזו להגדרה בלתי בעלת הגדר
אני ה' א-לקיכם  -טפחא מרכא סלוק ,זהו ענין יחוד תתאה ,האופן שהנבראים יודעים את הבורא ע"פ מעשיו .הטעמים התחתונים רמזו
להתפשטות ידיעת הבורא ממעשיו.
ראה גם דברים א,יא בהמשך סעיף זה.
יכםָ  -גרשיים מונח רביע
ֵ֞יָה'ָאֱֹלה ֹ֗ ֶ
אנ ָ֣
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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א' יצא מענינו ללמד על כל הענין
בבלי בבא קמא פרק הגוזל קטז ב ,אור החיים בראשית לך-לך יד כא במלחמת אברהם בארבעה המלכים .שיירה שתקפה גיס וקם אחד
ואמר שלעצמו הוא מציל או אם יכול להציל ברווח ולא אמר שלעצמו מציל ,בכל אופן לעצמו הציל.
הקב"ה בכבודו ובעצמו הציל עם ישראל משעבוד פרעה ומצרים ולא ע"י מלאך ושליח ,לכן לעצמו הציל .ומכאן נלמד על הכלל שכל
שמציל במצב יאוש לעצמו מציל.
ב' יצא מענינו ללמד על עצמו

אני ה'  -רש''י נאמן לשלם שכר ,אלקיכם  -רש''י נאמן להפרע,

טט  -יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כי הקב"ה יחיד ואין בלתו וממנו השכר והעונש ולא כסברת התועים על רשויות אחדות.
ענין זה עם ההמשך מלמד על אחדותו ויחודו
א ֶ֨ ֶשׁרָהוֹצאתיָאֶ ְתכֶ םָמ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ָ֔ריםָ -קדמא מהפך פשטא מונח זקף-קטן
א' א ֶ֨ ֶשׁרָהוֹצאתיָאֶ ְתכֶָםָמ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ָ֔ריםָ כעין כלל הצריך לפרט והמאופיין ע"י הכתוב שלפניו .כל מעשה ההצלה היה באופן ש -אני ה'
א-לקים משדד מערכות הטבע כפי הצורך ומה שנראה ככוחות מנוגדים בגילוים בבריאה (על כך מורים הטעמים התחתונים) ,במקורם (על
כך מורים הטעמים העליונים) מאוחדים ומיוחדים ב -אני ה' א-לקים ועושים שליחות ה' בשלום (באחדות) זה עם זה ,כגון אש ומים רוח
ועפר .וגם עולמות רוחניים ושרי האומות ומשחיתים למיניהם כולם פועלים כרצון ה' ושכרם ועונשם ממנו ועוד הוכחות .מזה מוכח ש-אני
ה' א-לקים אחד ויחיד והבריאה הרוחנית והטבע בא מאחדותי ויחודי ,אני ה' א-לקים בוראם ומקיימם ומנהיגם כרצוני.
ב' א ֶ֨ ֶשׁרָהוֹצאתיָאֶ ְתכֶ םָמ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ָ֔ריםָ כעין טעמא דקרא לכתוב לפניו ,והוא בתבנית כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין בכעין כתוב
שחבירו שלפניו מלמד עליו.
יכםָ א-לקים שלכם כי הצלתי אתכם לעצמי.
יָה'ָאֱֹלה ֹ֗ ֶ
טעמא דקרא א ֵ֞נ ָ֣
יכם׃ָאני – טפחא ,ה' אלקיכם  -מרכא סלוק רש''י  ... -על כרחכם אני מלככם...כי הצלתי אתכם
ֶ֖יָה'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
ל ְהיֵ֥וֹתָלָ ֶכֶ֖םָלאֹלהֶ֑יםָאנ ֵ֥
לעצמי ,שתהיו עבדי ולגיון מלך המובדל מן העולם במצוות התורה ומדיו מעוטרים בצצית השקולה כנגד כל המצוות ,והשגחתי הפרטית
יכם׃
ֶ֖יָה'ָאֱֹלה ֶ ָֽ
מתפשטת אל כל אחד מכם וזהו ענינם של הטעמים התחתונים טפחא מרכא סלוק בקרא אנ ֵ֥
39

אג-גמ"ר

ֶ֖יםָשׁ ֶ֑אלָ הָ ָ
ְ
םָוי ְָר ֵ֥דוָּחַָיּ
ָוּב ְל ָעהָא ָתם ְָואֶ ת-כָּ ל-א ֶשָׁ֣רָלָ ָ֔ ֶה ְ
יה ָ
הָהא ָד ָמהָאֶ ת-פּ ָ
ָ
יאהָי ְב ָרָ֣אָיְ ה ָוֹ֗הָוּפָ ְצ ֶ֨ ָת
במדבר קרח טז,לְ :ואםְ -בּר ֵָ֞
יםָהאֶ֖לֶּ הָאֶ ת-יְ הוָ ָֽה׃ ָ
ָ
ָשׁ
וָּהאנ ֵ֥
יָנאצֵ֛ ָ
םָכּ ָֽ
ֹ֧
יד ְע ֕ ֶתּ
ו ַ
יאהָי ְב ָרָ֣אָיְ ה ָוֹ֗ה  -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו
וְ אםְ -בּר ֵָ֞

טט  -ע"פ רמב"ן כתב ראב"ע ...אבל העניין ,כי בקיעת האדמה אינה בריאה מחודשת ,אבל פתיחת הארץ את פיה לבלוע הוא חידוש
לא נהיה מעולם ....ועל דעת רבותינו (בבלי סנהדרין קי א) בקרוב פתח גיהנם ,גם הוא עניין נתחדש לשעתו.

טט  -החידוש החד פעמי הוא היוצא דופן ללמד על עצמו
טט – ע"פ אור-החיים כל מה שנברא נשאר בעולם אבל היוצא מן הכלל המלמד על עצמו הוא פה הארץ שנברא ,נסתם כלא היה ,ועתה
יחזור ה' לברוא אותה בריאה שיהיה לה פה.
40

אג-גמ"ר

ָ֣הָבן-יוֹסֶ֑ףָ ָ
תָמנ ֶַשּׁ ֶ
הָלמ ְשׁ ְפּ ֶ֖ח ְ
ַשּׁ ְ
ָ֣ירָבּןְ -מנ ָ֔ ֶ
ֶ
ָבּןָ -מכ
רָבּן-גּ ְלעָ ד ֶ
ֶ
דָבּן-חפֶ
ָ֣וֹתָצלָ ְפ ֹ֗ ָח ֶ
ְ
ָהָבּנ
במדבר פינחס כז,א :וַתּ ְק ַ ָ֝ר ְבנ ְ
הָות ְר ָ ָֽצה׃
כּ ְ
יוָמ ְח ָל ָ֣הָנ ָ֔ ָעהָוְ ָחגְ ָלֵ֥הָוּמ ְל ֶָָ֖
וֹתָבּנ ָ֔ ָת ַ
ְ
ָשׁ ָ֣מ
וְ אלֶּ ה ְ

ָ֣וֹתָצלָ ְפ ֹ֗ ָחד – כיון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים ולא לנקבות ,נתקבצו כולן
ְ
ָהָבּנ
תורה תמימה (א) וַתּ ְק ַ ָ֝ר ְבנ ְ
ליטול עצה ,אמרו ,לא כרחמי בשר ודם רחמי הקדוש ברוך הוא ,בשר ודם רחמיו על הזכרים יותר מעל הנקבות ,אבל הקדוש ברוך
הוא רחמיו על הכל שנא' (תה' קמה,ט) טוֹב־ה' לכּל ְורח ִָ֗מיו על־כָּל־מע ָשׂיו:א) [ספרי]:
תורה תמימה הערה א) אינו מבואר מניין למדו דבשר ודם מרחם על זכרים יותר מעל נקבות ומה טעם בדבר ,ואולי י"ל דהוא מפני אותו הטעם
שאמרו בהוריות י"ג ב' האיש קודם לאשה להחיות [כלומר להצילם כשהם בסכנה] מפני שהאיש מקודש יותר שחייב בכל המצות ,וגם מפני המעלות
היתירות שיש לזכר בישוב העולם וכמש"כ בב"ב ט"ז ב' אשרי מי שבניו זכרים ,ובנדה ל"א ב' בא זכר בעולם בא שלום בעולם ,בא זכר בא ככרו בידו ובכלל הוו הגברים בוני העולם,
אשר על כן נקרא הזכר בשם בן על שם בנין וכמש"כ מזה בארוכה לעיל ר"פ במדבר ,ולכן דרך בני אדם לחוס על מציאותו יותר מעל נקבות:

ָ֣וֹתָצלָ ְפ ֹ֗ ָחד – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יוצא מן הכלל המלמד על הכלל .הכלל הוא כפי' ת"ת בהערה א) דבשר ודם
ְ
ָהָבּנ
וַתּ ְק ַ ָ֝ר ְבנ ְ
ָ֣וֹתָצלָ ְפ ֹ֗ ָחד לדרוש שבענין ירושת ארץ-ישראל לא תהיה העדפה
ְ
ָהָבּנ
מרחם על זכרים יותר מעל נקבות מסיבות אחדות .לכן וַתּ ְק ַ ָ֝ר ְבנ ְ
לזכרים אלא שבמקרה כמו שלהן כאשר אב מת בלא בנים יגברו רחמי הקב"ה על נוהג בני אדם והבנות יזכו לרשת את נחלת האב המת
בארץ-ישראל .אבל לפי הסבר רש"ר הירש (במ' פי' כז,ו) בקשו לקבל ירושת אביהם בנחלת חפר סבן ולא לקבל חלק בארץ כבאות לארץ כי
רק זכרים קבלו חלק כזה.
 41אג-גמ"ר
במדבר מטות לא,כב:

ילָואֶ תָ -הע ָ ָֽפ ֶרת׃ ָ
ָ֔לָאתַ -ה ְבּ ֶ֖ד ְ
ףָאת-הַ נְּ ֶ֨חשֶׁ תָאֶ תַ -ה ַבּ ְר ֶז ֶ ָֽ
ֶ֖בָואֶ תַ -ה ָכּ ֶֶ֑ס ֶ ָֽ
ָ ַאְֵ֥ךָאֶ תַ -הזּ ָָה ְ

במדבר מטות לא,כג׃

אשׁ ַתּע ֵ֥בירוּ ַב ָ ָֽמּים׃
ָבא ָבּ ֶ֖
דּה י ְת ַח ָטּ ֶ֑א ְו ֶ֨כל א ֶשֹׁ֧ר ָֽלא-י ֵ֛
שׁ ְוטָ ָ֔הר ַ֕אְך ְבּמֵ֥י נ ָ ֶ֖
ב ֹ֗אשׁ ַתּעבירוּ ָבא ָ
ָבא ָָ
כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶׁ ר-י ָ֣
רש"י (כג) כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶׁ ר-י ָָ֣בא ָב ֹ֗אשׁ  -לבשל בו כלום תעבירו באש ,כדרך תשמישו הגעלתו ,מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו

בחמין ,ומי שתשמישו על ידי צלי ,כגון השפוד והאסכלה ילבנו באור (ראה ע"ז עה,ב).
[רבי יוסף בכור שור] (כג) כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶׁ ר-י ָָ֣בא ָב ֹ֗אשׁ  -שתשמישו על ידי האור; שפוד ואסכלה ,צריך ליבון באש כדי להגעיל (ראה
ְךָבּמֵ֥יָנ ָ ֶ֖דּהָי ְת ַח ָטּ ֶ֑א שצריך טבילה ,ואפילו הוא
משנה ע"ז ה,יב); דטעמוֹ ולא ממָ ש וֹ דאורייתא (ראה חולין קח,א)( .במ' מט' לא,כג) ַ֕א ְ
טהור ,ואפילו הוא חדש; דכלי מתכות הנקחים מן הגוים צריכין טבילה ,דכלי מתכות כתובין בפרשת 'הזהב והכסף והבדיל והעופרת'
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה
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(ראה לעיל כב) ,כדאיתא בע"ז (עה,ב) .ואשר נטמאו במת ,צריכין הזאה שלישי ושביעי וטבילה (ראה לעיל ,יט) .ואשר לא יבא באש
תעבירו במים אם תשמישו בחמין ,צריך להגעילו בחמין; ואם תשמישו בצונן ,סגי בהדחה; דכבולעו כך פולטו (ראה פסחים ל,ב).
ומשום כלים בני יומן איצטריכא ,שלא נפגם טעמם.
אשֶׁ ר-י ָָ֣בא ָב ֹ֗אשׁ  -מונח רביע ,יורה בקצרה אל כלים ממתכות ותערובות שלהן כגון אלו שהוזכרו בפסוק שלפניו (במ' מט' לא,כב) שבו
נמנים ששה מיני מתכות.
כָּ לָ -דּ ֵָ֞בר אשֶׁ ר-י ָָ֣בא ָב ֹ֗אשׁ  -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,שדווקא לכלי מתכות מועילה הגעלה כדרך
שימושם באש ,ואילו כלים אחרים כגון כלי חרס ששימושם באש לא מועילה להם הגעלה באש.
42

אג-גמ"ר

ֶ֖הָואַ ה ָֽרן׃ ָ
ֶ֑םָבּיַד-מ ֶשׁ ְ
םָלצ ְבא ָת ְ
רי ְ
ָ֣יָבנָֽי-י ְשׂ ָר ֹ֗אלָא ֶשֵׁ֥רָי ְָצ ֵ֛אוָּמ ֶא ֵֶ֥רץָמ ְצ ַ ֶ֖
הָמ ְסע ְ
ַ
במדבר מסעי לג,אָ֝ :אלֶּ
ָ֣יָבנָֽי-י ְשׂ ָר ֹ֗אל – אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן כלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,כאן מספר המסעות המלצה למספר
ָ֝אלֶּ הָמַ ְסע ְ

השיטין (השורות) לכתיבת ספר תורה
ראה מונח רביע
 43אג-גמ"ר
במדבר מסעי לו,ו:

ָשׁים׃ ָ
יהֶ֖םָתּ ְהיֶ ֵ֥ינָהָ ְלנ ָֽ
תָמטֵּ֥הָאב ֶ
ֵ֛ח ַ
ְךָלמ ְשׁ ַפּ ַ
ֶ֑יםָא ְ
ַֹ֗
ָהָלנָשׁ
יהֶ֖םָתּ ְהיֶ ָ֣ינ ְ
וֹבָבּעינ ֶ
ְ
אמרָלַ טֵּ֥
וֹתָצלָ ְפ ָחדָל ָ֔
ְ
ָ֣הָה'ָ ל ְבנ
ָֹ֗
ֶזָ֣הָהַ ָדּ ֵָ֞ברָאשֶׁ ר-צוָּ
יהֶ֖םָתּ ְהיֶ ָ֣ינָהָ
וֹבָבּעינ ֶ
ְ
ָ֣הָה' – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ולפי שאחריו כתובים שני פרטים (א) לַ טֵּ֥
ָֹ֗
ֶזָ֣הָהַ ָדּ ֵָ֞ברָאשֶׁ ר-צוָּ
ָהָלנ ָָֽשׁים אז יש לומר שזה יצא מן הכלל ללמד על עצמו.
יהֶ֖םָתּ ְהיֶ ֵ֥ינ ְ
תָמטֵּ֥הָאב ֶ
ֵ֛ח ַ
ְךָלמ ְשׁ ַפּ ַ
ְלנָשֶׁ֑ים (ב) ַֹ֗א ְ

הכלל שבדור כיבוש וחלוקת הארץ לא הייתה רשות לבנות יורשות להנשא לבני שבטים אחרים .היוצא מן הכלל אלו בנות צלפחד שנתנה
ְךָלמ ְשׁ ַפֵּ֛חַ תָ
להן רשות להנשא לבני שבטים אחרים .אבל היות והיו כבר מעל גיל ארבעים שנה ועשויות היו לא ללדת ,לכן הומלץ להן ַֹ֗א ְ
ָהָלנ ָָֽשׁים ותזכנה ללדת .אכן נשאו לבני שבט מנשה וילדו (הרב שטרום מאורות הדף התשס"ח ע"פ החת"ם סופר).
יהםָתּ ְהיֶ ֵ֥ינ ְ
מַ טֵּ֥הָאב ֶֶָ֖

ר' יוסף בכור שור (ט) ְו ָֽלא-ת ֹ֧סּב נַח ָלֵ֛ה מ ַמּ ֶטֶּ֖ה ְל ַמ ֶטּ ָ֣ה אַ חֶ֑ר  -שני פעמים (ראה לו,ז) :אחת בסיבת הבן ,ואחד בסיבת הבעל;
הָה ָדּ ֵָ֞בר  -דבר זה
כדמפרש ב-בבא בתרא (קיב,ב) .ומיהו זאת המצוה לא נהגה אלא באותו דור; דדרשי (ב"ב קכ,א)( :במ' מס' לו,ו) ֶז ָ֣ ַ
לא יהא נוהג אלא בדור זה; כדמפרש התם :כדי שיכירו מתחילה נחלתן .אבל לאחר זמן אי אפשר להיזהר,
ראה בבלי תענית ל,ב דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה
 44אג-גמ"ר
במדבר מסעי לו,ח:

ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראלָ֒ ָ
להָמ ַמּטּוֹת֘ ְ
וְ כָ לֵַ֞ -בּתָי ֶרָ֣שֶׁ תָנַח ֹ֗ ָ
לָאישָׁנַח ַלֵ֥תָאב ָ ָֽתיו׃ ָ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔א ֶ֖
ירשׁוּ ְ
ןָי ְ
ֶ֑הָל ֹ֗ ַמעַ ָֽ
ָ֣הָלא ָשּׁ ְ
ְ
יהָתּ ְהיֶ
תָמטֵּ֥הָאָ ֶ֖ב ָ
ֵ֛ח ַ
ְלאֶ ֹ֗ ָחדָממּ ְשׁ ַפּ ַ

בבלי בבא בתרא קי ,ב והאיש את אמו וכו' .מנא הני מילי? דתנו רבנן :בבלי בבא בתרא קיא ,א (במדבר מסעי לו,ח) וְ כָ לֵַ֞ -בּתָ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראלָ֒ היאך בת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ,ומתו וירשתן .ואין
להָמ ַמּטּוֹת֘ ְ
י ֶרָ֣שֶׁ תָנַח ֹ֗ ָ
לי אלא בת ,בן מנין? אמרת קל וחומר :ומה בת שהורע כחה בנכסי האב  -יפה כחה בנכסי האם ,בן שיפה כחו בנכסי האב  -אינו דין
שיפה כחו בנכסי האם; וממקום שבאת :מה להלן בן קודם לבת ,אף כאן בן קודם לבת.
ר' יוסי בר' יהודה ור"א בר' יוסי אמרו משום רבי זכריה בן הקצב :אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם .מאי טעמא? דיו לבא מן
הדין להיות כנדון .ותנא קמא לא דריש דיו? והא דיו דאורייתא הוא! דתניא :מדין קל וחומר כיצד? (במדבר י"ב) ויאמר ה' אל משה
ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים ,קל וחומר לשכינה ארבעה עשר ,אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון! בעלמא דריש דיו,
ושאני הכא ,דאמר קרא :מ ַמּטּוֹתָ֘ ,מקיש מטה האם למטה האב ,מה מטה האב  -בן קודם לבת ,אף מטה האם  -בן קודם לבת.
טט – במידת הלימוד קל וחומר יש שני סיומים א' דיו לבא מן הדין להיות כנדון ; ב' פריצת מגבלת הדיו הבאה מהמלמד ,ע"י הלמד.

ל ֒ גרשיים מונח רביע יש לה תפקיד של כעין המידה יצא מן
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָרא ָ
להָמ ַמּטּוֹת֘ ְ
לענ"ד תבנית הטעמים של הקרא ְוכָ לֵַ֞ -בּתָי ֶרָ֣שֶׁ תָנַח ֹ֗ ָ
הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא .בהקשר של לימוד קל וחומר היצא מן הכלל מלמד על עצמו שהוא פורץ את מיגבלת הדיו של
המלמד .כאן ממילת מ ַמּטּוֹת֘ ָ למדו כי הבת יורשת את אמה ,והיות והבת היא שניה אחרי הבן בירושת האב ,לכן היא מלמדת בקל וחומר
כי גם הבן יורש את אמו .אלא בקל וחומר עם מיגבלת דיו הבן (הלמד) לא היה מקדים לבת (המלמד) בירושת אמן ושניהם שווים בירושת
אמן .אבל תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע מלמדת שיש כאן יוצא מן הכלל המלמד על עצמו ,כלומר יוצא מן הכלל של דיו לבא מן הדין
להיות כנדון וע"י היקש במילת מ ַמּטּוֹתָ֘ ,פורץ את מיגבלת דיו מקיש מטה האם למטה האב ,מה מטה האב  -בן קודם לבת ,אף מטה
האם  -בן קודם לבת .והבן הלמד מקדים את הבת (המלמד) בירושת אמן.
ראה קל וחומר ,זרקא סגול
ראה בבא בתרא

 45אג-גמ"ר
דברים א,יא

ףָפּעָ מֶ֑יםָ ָ
ֶ֖םָאָ֣לֶ ְ
יכֵ֛םָכָּ ֶכ ֶ
ָָָ[יא]ָָיְָ ה ָוֵ֞הָאֱֹלהָ֣יָא ָֽבוֹת ֹ֗ ֶכםָיסֹ֧ףָעל ֶ
יברְָ֣ךָאֶ ְת ָ֔ ֶכםָכַּ א ֶשֶׁ֖רָדּ ֶבֵּ֥רָלָ ֶ ָֽכם׃ ָ
ָו ָ

ה' אלהי אבתיכם  -גרשיים מונח רביע
א' כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו ,ודומה לענינו ב-במדבר שלח-לך טו לז – מא׃ פרשת צצית

יכם׃ָפ ָ
שׁרָהוֹצאתיָאֶ ְתכֶ םָמ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ַ ָ֔ריםָל ְהיֵ֥וֹתָלָ ֶכֶ֖םָלאל הֶ֑יםָאנֶ֖יָיְ הוָ ֵ֥הָאֱל ה ֶ ָֽ
יכםָא ֶ֨ ֶ
ה ֹ֗ ֶ
׀מא׀ָאנֵ֞יָיְ הוָ ָ֣הָאֱל ָ

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

אני ה' א-לקיכם בהטעמים עליונים ,יצא מן הכלל ללמד על עצמו ,זהו ענין יחוד עילאה ,שלית תפיסה ביה כלל ואין עוד
מלבדו .הטעמים העליונים רמזו להגדרה בלתי בעלת הגדר
 46אג-גמ"ר
דברים ב,ח:

ילֶ֖תָוּמעֶ ְציָ֣ןָגָּ ֶֶ֑ברָ ָ
ָהע ָר ָָ֔בהָמא ַ
ָבּשׂ ָ֔עירָמ ֶדּ ֶרְך ָ
וָה ָֽיּ ְשׁבים ְ
שׂ ַ
ָ֣ינוָּבני-ע ֹ֗ ָ
ְ
וַ ָֽ ַ֛נַּע ֵ֞ברָמאֹ֧תָאַ ח
ֵ֥רָמוֹאב׃ָָ ָ
ָ ָֽ
רָדּ ֶרְךָמ ְד ַבּ
פסקא באמצע פסוקָ סָוַנּפֶ ןָוַ ָֽ ַ֛נַּע ָ֔ב ֶ ֶ֖

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

ָ֣ינוָּבני-ע ֹ֗ ָשׂוָ(דברים ב' ח') ,א"ר יוסי בן חנינא מי גרם שלא יפלו בני עשו בידנו ,מדרך הערבות וגו' ,שלא הלכנו
ְ
וַ ָֽ ַ֛נַּעָ ֵ֞ברָמאֹ֧תָאַ ח
בדרכים הערבות של הקב"ה .מאילת .שלא קיימנו אילותיה ושבועתיה של תורה .ומעציון גבר .דעצינן לגיברא דעלמא ,דאמרי' כל
אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות כ"ד ז') ,ולא עבדי' .ונפן ונעבור .נשתעבדנו למלכיות.

ָ֣ינוָּבני-ע ֹ֗ ָשׂו – דרגא מונח
ְ
שׂו – גרשיים  ...רביע ,כעין יצא מענינו ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא .ע"י מאֹ֧תָאַ ח
וַ ָֽ ַ֛נַּע ֵ֞בר ְ ...בני-ע ֹ֗ ָ
רביע ,המרמז ליצר הרע הגורם לבני ישראל שלא ללכת בדר ך הערבה של הקב"ה וכך נופלים בשעבוד גלויות ובמיוחד בשעבוד עשו הוא
אדום .אבל כאשר ישראל עושים פסקא באמצע ומתקנים היצר אין בני עשו משתעבדין בנו עוד ומגיע מלך המשיח והגאולה:.

רבנין אמרי אימתאי אין בני עשו משתעבדין בכן ,מדרך הערבה ,כשנלך בדרכים הערבות של הקב"ה .מאילת ,כשנקיים אילותיה
ושבועתיה של תורה ,כך (נעצו) [נעצור] יצרא בישא קודם יצרא טבא ,ואם עשינו כן ,ונפן ונעבור דרך מדבר מואב ,מיד בנה של
מואבית בא מלך ,זה מלך המשיח ,אמ' הקב"ה צמחא טבא מיניה ,ואתון מתגרין וליה מהני ידך.

ראה דרגא מונח רביע
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דברים ואתחנן ה,טו :עשרת הדברות ,דיבר השבת ,בטעם עליון

ָבּ ָ ֵ֥יֶ֣דָחז ָ ֶָ֖קהָוּבזְ ָ֣רעַ ָנְ טוּיָ ֶָ֑֔הָ ָ
שּׁם ְ
ֱֹלהיךָמ ָ֔ ָ
ָ֩ה'ָא ֶ
ריםָוַיּ ֶ֨צא ָ֝ך ֶ֨
׀ָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָ֔ ַ ֹ֗
ית ְ
דָהי ָ֣ ָ
ָ
ֶ֣ב
תָּכָּ֣יֵ֥ ֶ -ע ֶ
וְ זָכַ ְר ֹ֗ ָ ֵ֞
ֵ֥וֹםָהשַּׁ ָ ָֽבּת׃ָס ָ
ַ
ֱֹלהיךָלַ עשֶׂ֖ וֹתָאֶ ת-י
ָה'ָא ָ֔ ֶ
עַ לֹ֗ -כּןָצ ְוּך ָ֣
ית׀ָוגו' (בבלי סנהדרין נו) על מנת כן פדאך שתהיה לו עבד ותשמור מצותיו.
דָהי ָ֣ ָ
ָ
ֶ֣ב
תָּכָּ֣יֵ֥ ֶ -ע ֶ
רש"י ְ -וזָכַ ְר ֹ֗ ָ ֵ֞

שפת"ח  ... -אומר לו הרב לעבדו שישבות ממלאכה ,מן הדין שישמע לו כי המלאכה היא לרבו דאל"כ מה ענין הזכרת העבדות לכאן.
׀ָבּ ֶא ֶָ֣רץָמ ְצ ָ֔ ַ ֹ֗רים – בטעם עליון גרשיים מונח מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל ללמד על
ית ְ
דָהי ָ֣ ָָ
ָ
ֶ֣ב
תָּכָּ֣יֵ֥ ֶ -ע ֶ
וְ זָכַ ְר ֹ֗ ָ ֵ֞
עצמו או על הכלל כולו יצא ,ובגלל רבוי המונח אפשר כי יש כאן שלושה או ארבעה יוצאים מן הכלל .להלן מה שלקטנו:
א .פדיון מובנו חירות ולא עבדות ,והנה כאן יוצא מן הכלל כי ה' פדאנו משעבוד מצרים על מנת להיות עבד ה' ולשמור מצוותיו.
בפרשת צצית "אני ה' א-לקיכם" גרשיים מונח רביע כתבנו כי ה' בכבודו ובעצמו הכה בפרעה וזכה בעם ישראל כמציל לעצמו ולכן
עם ישראל עבדיו.
ב .עבד תמיד עובד והנה כאן יוצא מן הכלל והרב מצווה שביתה לעבדו.
השוואת שביתת ומנוחת הבהמה למנוחת האדם בשבת ,כי לכאורה מה לה לבהמה לשבות ,שתעבוד אצל נכרי.
ג.
ע"פ תורה תמימה לפסוק ה יג חורש אדם ומושך ומנהיג עם כל המינים ואינו חושש משום כלאים ,דלכאורה היה מן הדין לאסור
ד.
השתתפות אדם עם בהמה במלאכה משום כלאים

ראה קדמא ואזלא במלה אחת ,תלישא-קטנה
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דברים ואתחנן ו,ו – ראה דוגמת מפתח

ָהיֶּ֖וֹםָעַ לְ -ל ָב ֶ ָֽבך׃ ָ
יָמצַ ְוּךֵ֛ ַ
שׁרָאָ נ ֹ֧כ ְ
יםָה ֹ֗אלֶּ הָא ֶ֨ ֶ
ָ
ֵ֞וָּה ְדּבָ ָ֣ר
[ו]ָָ ְו ָהי ַ

בבלי ברכות
רבי אליעזר אומר עד כאן צריך כוונה בקריאת שמע
רבי עקיבא אומר עד סוף פרשה ראשונה
בכל אופן יצא מן הכלל ללמד על עצמו שרק פסוקים אלה צריכים כוונה.
שו"ע או"ח ס' לב סעיף א' וסעיף כג

והיו  -בהוויתן יהו ,פי' כסדר שנכתבות בתורה יהו כתובין:
רמ"א וצריך לכתבם בסדר הזה ,לכתוב תחילה הקודמת בתורה וגו'
ביאור הלכה בסעיף א' וצריך לכתבם וגו' .הג"ה זו איירי לענין קדימת הזמן ולענין קדימת המקום מבואר להלן בסימן ל"ד בטו"ר
וב"י עי"ש.
בסדר הזה ... .ודעת ה-ט"ז ביו"ד סימן ר"ץ דלדברי התוספות מנחות ל"ב ע"א ד"ה "דילמא" כשר אם אין סידור בהפרשיות של שמע
והיה אם שמוע אחר שאין סמוכות בתורה וגו'.

טט  -כוונת התוספות שאין חיוב שמירת קדימ ת הזמן וקדימת המקום בשתי פרשיות אלו בתו"מ .וקדושת יום טוב חולק על הט"ז בכוונת
התוספות ואומר שכוונת התוספות שאין הקפדה על קדימת הזמן אבל יש הקפדה על קדימת המקום.
טט  -והיו הדברים האלה  -גרשיים מונח רביע ,ר"ל והיו  -גרשיים ,יצאו רביע  -ארבע פרשיות התפילין מן הכלל ללמד על עצמן
שמונח רביע  -שיש בכתיבתם שתי קפידות א' קפידת הזמן ב' קפידת המקום .בכתיבת התורה עצמה אין קפידת זמן וקפידת מקום.
שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן לב

סע' לו יעשה כל פרשיותיה פתוחות חוץ מפרשה אחרונה הכתובה בתורה שהיא "והיה אם שמוע" שיעשנה סתומה ואם שנה פסול.
טט  -אפשר שזה מבוסס על הקרא והיו הדברים האלה  -גרשיים מונח רביע ,והיו כהוויתן בתורה
שמות בא יג א – י  -קדש לי כל בכור פתוחה בראש ופתוחה בסוף
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

187/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

שמות בא יג יא  -טז והיה כי יביאך פתוחה בראש וסגורה בסוף
דברים ואתחנן ו ד  -ט שמע ישראל פתוחה בראש וסגורה בסוף
דברים עקב ו ד  -ט והיה אם-שמע סגורה בראש וסגורה בסוף
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יהֶ֑םָ
תםָאֶ ת-אֱֹלה ֶ
שׁיםָא ָ ֶ֖
ָ֣םָהגּוֹיֹ֗םָא ֶשֵׁ֥רָאַ ֶתֵּ֛םָי ְר ֵ֥
ָֽבדוָּ -שׁ ַ
ֹ֧רָע ְ
דוּןָאת-כָּ לַ -ה ְמּק ֵ֞מוֹתָא ֶשׁ ָ
ֶ ָֽ
ָ֣דָתּאַ ְבּ
דברים ראה יב,ב :אַ בּ ְ֠ ְ
ֵ֥ץָרענָ ַָֽ֛ן׃ ָ
ת ַחתָכָָּל-ע ַ
וֹתָו ַ ֶ֖
יםָה ָרמים ְָועַ לַ -הגְּ ָב ָ֔ע ְ
ָ ָֽ
ָעַ לֶ -ה ָהר

יוּמת וְאת־הבְּה ָמה תּהרגוּ :רש"י ויקרא כ(,טו) וְאת־הבְּה ָמה תּהרגוּ  -אם אדם
שׁ ָכבְתּוֹ בּבְה ָמה מוֹת ָ
ויקרא קדשים כ(,טו) ו ְִ֗אישׁ אשׁר יתּן ְ
חטא בהמה מה חטאה ,אלא מפני שבאה לאדם תקלה על ידה ,לפיכך אמר הכתוב תסקל .קל וחומר לאדם שיודע להבחין בין טוב
לרע וגורם רעה לחבירו לעבור עבירה .כיוצא בדבר אתה אומר (דב' ראה יב,ב) אבּד ְ֠תְּ אבְּדוּן את-כָּל-המְּ ק ֵּ֞מוֹת ,הרי דברים קל וחומר ,מה
אילנות שאינן רואין ואינן שומעין על שבאת תקלה על ידם אמרה תורה השחת שרוף וכלה ,המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה
על אחת כמה וכמה:

ָ֣םָהגּוֹיֹ֗ם – גרשיים דרגא מונח רביע .אם נאמר כי תבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח
ָֽבדוָּ -שׁ ַ
ֹ֧רָע ְ
(דב' ראה יב,ב) ֶ ָֽאת-כָּ לַ -ה ְמּק ֵ֞מוֹתָא ֶשׁ ָ
רביע היא הרכבה של התבנית גרשיים  ...רביע ושל דרגא מונח רביע ,אז תבנית הטעמים גרשיים  ...רביע תרמז על יצא מן הכלל ללמד על
הכלל כולו ש-המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה בכל אופן שהוא יש להענישו לפי התקלה שגרם לחבירו .וכאן נכנסת תבנית
ָ֣םָהגּוֹיֹ֗ם – דרגא מונח רביע בתפקיד של תיקון ההתחכמות – הערמה שהטיל הנחש באדם ,כמו של הנחש שגרם
ָֽבדוָּ -שׁ ַ
ֹ֧רָע ְ
הטעמים א ֶשׁ ָ
תקלה לחוה וממנה לאדם הראשון ,להחזירו אל (דב' שפ' יח,יג) תָּ מים תּה ְֵ֔יה עם ה' אֱלהיך :ס .,אדם שיודע להבחין בין טוב לרע וגורם רעה
לחבירו לעבור עבירה ,בין אם הוא עצמו גם עובר עבירה ובין אם הוא עצמו אינו עובר עבירה.
ראה קדמא ואזלא – קל וחומר ,דרגא מונח רביע
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תָבּקָ ְרךֶ֖ ְָוצאנֶ ֶֶ֑֣ך ָ
ךָוּבכ ֵ֥ר ְ
ְ
רָדּגָ ָֽ ַ֛נְ ך ְָותיר ְשׁךָ֣ ְָוי ְצ ָה ֶ ָ֔ר
יךָמ ְע ַשׂ ְ
ַ
ֱכלָבּ ְשׁעָ ֶ ֹ֗ר
תוּכלָלֶ א ָ֣
דברים ראה יב,יזָֽ :לאַ ֵ֞ -
רוּמֵ֥תָי ֶ ָָֽדך׃ ָ
יךָוּת ַ
ְ
ת
רָונ ְדב ֶ ֶ֖
ָוְ כָ ל-נְ ָד ֶריךָא ֶשָׁ֣רָתּ ָ֔דּ ְ

בבלי מכות י"ח ע"א לא-תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצהרך...תרומת ידך ,שיטת רבי שמעון
תוּכלָלֶ א ֱָ֣כלָבּ ְשׁעָ ֶ ֹ֗ריך – גרשיים מונח רביע ,כעין יצא מן הכלל שמורה שהפרטים שאחריו באים ללמד על עצמם או על הכלל
ָֽלאַ ֵ֞ -
כולו ,כיצד? הכלל הוא הדברים המותרים באכילה והיוצא מן הכלל הם הקדשים הטהורים ע"פ רבי יוסף בכור שור האי קרא יתירא הוא,
כי כתיבתו חוזרת על פרטים שנמנו קודם ,אלא שכל פרט בקדשים בא ללמד לאו שאי אפשר ללמוד מן האחרים ובזה הוא יוצא מן הכלל.
ע"פ רלב"ג לכל פרט מן הקדשים המפורטים כאן יש הגדרת שער (תנאי מתיר לאכילה ,מקום לאכילה ,וזמן לאכילה) שרק בהתקיים
ההגדרה הוא מותר לאכילה.
 ע"פ רלב"ג לכל פרט מן הקדשים המפורטים כאן יש הגדרת שער (תנאי מתיר לאכילה ,מקום לאכילה ,וזמן לאכילה) שרקבהתקיים ההגדרה הוא מותר לאכילה.
לא תוכל לאכול בשעריך כעין יצא מן הכלל שמורה שהפרטים שאחריו באים ללמד על עצמם או על הכלל כולו .מהפסוק
אפשר היה ללמוד בקל וחומר אבל הפסוק מפרט ששה קדשים להוסיף מכל אחד לימוד על עצמו והיותר חמורים נלמדים ממנו.
ביכורים ועולה מלמדים על עצמם.
רָדּגָ ָֽ ַ֛נְ ך ְָותיר ְשׁךָ֣ ְָוי ְצ ָה ֶ ָ֔רךָמעשר שני ,מלמד לאסור אכילה מחוץ למחיצות ירושלים
ַמ ְע ַשׂ ְ
רוּמֵ֥תָי ֶ ָָֽדך ביכורים ,מלמד שאסור לאכול עד שלא קרא שם (מלמד על עצמו)
וּ ְת ַ
ְונ ְדב ֶ ֶ֖תיךָתודה ושלמים ,מלמד איסור אכילה קודם לזריקת הדם
וּבכ ֵ֥רתָבכור ,מלמד איסור אכילה בזרות (היינו אסור ללוי וישראל)
ְ
ְבּ ָק ְרךֶ֖ ְָוצאנֶ ֶֶ֑֣ךָחטאת ואשם ,איסור מלמד איסור אכילה חוץ לקלעים
ְוכָ ל-נְ ָד ֶריךָא ֶשָׁ֣רָתּ ָ֔דּרָ עולה ,מלמד איסור אכילה גם בקלעים ,היינו בעזרה .עולה מלמד על עצמו שהוא לאכילת מזבח
בלבד .לגבי העולה כל מקום חוץ למזבח הוא סוג של שעריך לפי ההגדרה לכל סוג של קדשים .חמישה איסורים :חוץ לחומה
(ממעשר שני) ,לפני זריקה (מתוד ה ושלמים) ,אכילת זרות (ללוי וישראל)(מבכור) ,אכילה חוץ לקלעים(מחטאת ואשם) ,אכילת
עולה (מעולה)
51

אג-גמ"ר

ֱֹלהֶ֑יךָ ָ
ָפּ ַסחָהֶ֖ 'ָא ֶ
ָ֣ית ָ֔ ֶ
יבָועָ שׂ ָ
שָׁהאָ ָ֔ב ְ
ָ
דברים ראה טז,א :שָׁ מוֹרָאֶ תָ֣ -ח ֶד
םָליְ לָ ה׃ ָ
רי ָ ָֽ
ֱֹלהֵ֛יךָממּ ְצ ַ ֶ֖
ָה'ָא ֶ
יבָהוֹציא ָ֝ך ֹ֧
ֶ֨
שָׁהאָ ֹ֗ב
ָ
יָבּ ָ֣ח ֶד
ֵ֞כּ ְ
שָׁהאָ ֹ֗ביבָ -גרשיים מונח רביע ,מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ענינים הקשורים למת הוציאך
ָ
יָבּ ָ֣ח ֶד
כּ ְ
ֵָ֞
הוֹציא ָ֝ךָ -קדמא ואזלא במלה אחת ,שוויון
ֶ֨

אחד ספרי חדש כשר לא חם ולא צונן ,טט  -מזג אויר שוה
שתיים שויון יום ולילה
שלש חודש שלפניו משווים שנת לבנה לשנת חמה בערך כל שלוש שנים
ארבע חודש שסמוך לו או בו פעם בעשרים ושמונה שנה ברכת החמה על חזרת החמה למקום תלייתה בשמים בבריאה כאשר עלתה
הבריאה במחשבה.
חמש בעושה  -הקב"ה בלבד תלוי מעשה ההוצאה ממצרים ,ודומה לו פרשת ציצית אני ה' א-לקיכם  -גרשיים מונח רביע ,יצא מן הכלל
םָליְ לָ ה – טפחא סלוק ,קבוצת פרטים מצטרפים ,תרגום אונקלוס – ועבד
רי ָ ָֽ
ֱֹלהֵ֛יךָָ-דרגא תביר ממּ ְצ ַ ֶ֖
הוֹציא ָ֝ךָ ֹ֧ה'ָא ֶ
ֶ֨
ללמד על עצמו,
לך נסין בליליא  ,קבוצת ניסי ליל יציאת מצרים ,כהגדת פסח – הקב"ה בכבודו ובעצמו נחת דרגא – היינו בצמצום אחר צמצום ירד
למצרים והוציאנו ממצרים בלילה.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

188/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה
52

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

אג-גמ"ר

ֶ֖לָוס ָֽבא:
ָבּקל ֶ֑נוָּזֹול ְ
ֹוָבּננוָּזֶהָסֹורָ֣רָוּמ ֶ ָ֔רהָאינֶ ֵ֥נּוָּשׁמֶ֖עַ ְ
יר ְ
דברים תצא כא,כְ :ואָ ְמ ֵ֞רוָּאֶ ל־ז ְקנ ָ֣יָע ֹ֗
שׂוָּבֹו  -פי' קהתי ע"פ המאירי שצריך הסכמת שניהם בהחלטה ברורה ְו ָ ֵ֥ת ְפשׂוָּ ֶ֖בֹו – (סלוק) מרכא טפחא (א) סמוכים
ֶ֖
ת ְפ
(דב' תצא כא,יט) ְו ָ ֵ֥

שהכתוב לפניו מלמד עליו( ,דב' תצא כא,יח) איננּוּ שׁ ֵ֔מע בְּקוֹל ָאביו וּבְקוֹל אמּוֹ וְיסְרוּ א ֵ֔תוֹ וְלא ישְׁמע אליהם׃ ולכן בהסכמת שניהם
שׂוָּבֹו וגו'
ֶ֖
ת ְפ
כא,יט) ְו ָ ֵ֥
ירֹו –מונח רביע,
ירֹו – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו .אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יָע ֹ֗
(דב' תצא כא,כ) ְואָ ְמ ֵ֞רוָּאֶ ל־ז ְקָנ ָ֣יָע ֹ֗
בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על עצמו ,כמסומן בתוך המשנה הבאה ,אבל כל הלימודים האלו נלמדים מהתוכן:
[משנה סנהדרין פ"ח,מ"ד] [*](טט :א) היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה (טט :ב) אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה
(דב' תצא

(טט :ג) עד שיהו שניהם רוצים רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה (קהתי :שוה בקול במראה בקומה) לאביו אינו נעשה בן סורר
ומורה (קהתי :ואין הלכה כר' יהודה) (טט :ד) היה אחד מהם גידם או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה
הֹוציאוָּא ֵ֛תֹוָולא חגרין (כא,כ) ְואָ ְמ ֵ֞רוָּולא אלמין ְבּננוָּזֶהָולא סומין אינֶ ֵ֥נּוָּשׁמֶ֖עַ ָ
ֹ֧
ָ֣יוָוא ֶ֑מֹּו ולא גדמין ְו
שׂוָּבֹוָאָ ב ְ
ֶ֖
ת ְפ
תצא כא,יט)ָ ְו ָ ֵ֥
ְ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) ְבּננוָּזֶהָזהו שלקה בפניהם .ברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון פטור ואם משנגמר
דינו ברח ואחר כך הקיף זקן התחתון חייב:
בן סורר ומורה שנאמר (דב'

ירֹו – גרשיים מונח רביע ,בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו.
(דב' תצא כא,כ) ְואָ ְמ ֵ֞רוָּאֶ ל־ז ְקנ ָ֣יָע ֹ֗
ירֹו –מונח רביע ,בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו ,כמסומן בתוך המשנה הבאה:
אֶ ל־ז ְקנ ָ֣יָע ֹ֗
[משנה סנהדרין פ"ח,מ"ה] [*] בן סורר ומורה נדון 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:

ראה גרשיים מונח רביע ,מונח רביע,

 53אג-גמ"ר
דברים וילך לא,כג:

ֶ֑םָואָ נ ֶ֖כיָאֶ ְהיֶ ֵ֥הָע ָ ָֽמְּך׃ָָ ָ
הָתּביאָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔אלָאֶ לָ -ה ָא ֶֶ֖רץָאשֶׁ ר-נ ְשׁ ַבּ ְָ֣עתּיָלָ ֶה ְ
א ָמץ ָ֒כָּ֣יָאַ ֹ֗ ָתּ ָ
אמר֘ ָח ַזָ֣קָ ֶו ֱָ
צוָאֶ ת-יְ הוֹשָּׁ֣עַ ָבּן-נֹ֗וּןָוַיּ ֶ
וַיְ ֵַָ֞

יהושע א,יח:

ֱמץ׃ָפ ָ
ֶ֑תָרקָח ַז ֵ֥קָ ֶוא ָ ָֽ
ֶ֖נּוָּיוּמ ַ ֶ֖
ָ
ֵ֛יךָל ֵ֥כלָאשֶׁ רְ -תּצַ וֶּ
ְ
יךָו ָֽלא-י ְשׁ ַמֹ֧עָאֶ תְ -דּ ָב ֶר
כָּ לֵ֞ -אישָׁאשֶׁ ר-י ְַמ ֶרָ֣הָאֶ תֹ֗ -פּ ְ

דברים וילך לא,ז:

שׁרָנ ְשׁ ַבֹּ֧עָ
הָתּבוֹאָאֶ תָ -ה ָע ָ֣םָהַָ ָ֔ ֶזּהָאֶ לָ -ה ָ֕א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
ֱמץ ָ֒כָּ֣יָאַ ֹ֗ ָתּ ָ
יוָלעינ ָ֣יָכָ ל-י ְשׂ ָרא ֘לָח ַזָ֣קָ ֶוא ָ
ל ְ
אמרָא ָָָ֝
יהוֹשׁעַ ָו ֶַ֨יּ ֶ
ֹ֗
ַָָויּ ְק ָ ֶ֨ראָמ ָ֝שֶׁ הָל
ָהָאוֹתם׃ ָ
ָ ָֽ
ילנּ
הָתּנְ ח ֶ ֵ֥
תּ ַ
ֶ֑םָואַ ָ ֶ֖
תםָלָ תָ֣תָלָ ֶה ְ
יְ הוָ ֵ֛הָלַ אב ָ ֶ֖
ה ָ֔ ֶזּהָאֶ לָ -ה ָ֕א ֶרץ רש''י ...משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן ,אבל
לא,זָכָּ֣יָאַ ֹ֗ ָתּהָ ָתּבוֹאָאֶ תָ -ה ָע ָ֣םָ ַָ
יא ...תביא על כרחן הכל תלוי בך ...דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור.
הָתּב ָ
הקב''ה אמר ליהושע לא,כגָכָּ֣יָאַ ֹ֗ ָתּ ָ
צוָאֶ ת-יְ הוֹשָּׁ֣עַ ָבּן-נֹ֗וּן  -גרשיים מונח רביע ונאמר פעמיים ָח ַזָ֣קָ
טט – כדי להביאם על כרחן ולהנהיגם בארץ-ישראל נאמר לא,כגָוַיְ ֵַָ֞
ץ ָ֒ ,ונאמר יהושע א,יח :כָּ לֵ֞ -אישָׁאשֶׁ ר-י ְַמ ֶרָ֣הָאֶ תֹ֗ -פּיךָָ-גרשיים מונח רביע ,ובספר יהושע נאמר שלש פעמים חזק ואמץ עם
ֱמ ָ
ֶוא ָ

זרקא סגול ,לציין הנהגה בתורה ,הנהגה בכיבוש ,הנהגה בהנחלה.
יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יהושע אמור לאמץ עצמו מעבר לענוותנותו המרובה שהביאה לבחירתו למנהיג אחרי משה כדי להנהיג
העם בעל כרחם לציין הנהגה בתורה ,הנהגה בכיבוש ,הנהגה בהנחלה.
הרעיון ,שמנהיג עם ישראל הוא עניו עם הנהגה שיראו ממנו נמצא ע"פ
בבלי כתובות סב ב מאורות הדף הרב משה קובלסקי נ"י בשם הרב ישראל לוריא נ"י

ר"ע היה בן גרים לכן היה מאד שפל וענו בעיניו .הבידול של ת"ח מעמי הארץ הפריע לו מאד והביא לו השנאה .הגמרא אומרת
שלצורך סמכות ,על אדם גדול להיות בעל שמינית שבשמינית של גאוה .כאשר ר"ע נהיה ת"ח קיבל על עצמו כל ההנהגות של ת"ח
וזאת הייתה שבירת המידות שלו ,כדי להבדיל עצמו מן העם.
 11תבניות מורכבות מאד והקשר אל מידות מסוימות שהתורה נדרשת בהם
 11.1מלמד ולמד ((א) כעין קל וחומר (ב) הלמד עולה על המלמד (ג) קל בתכונה אחת חמור בתכונה אחרת)
קדמא ואזלא  ...גרשיים מהפך פשטא ,כעין מלמד ולמד שמוגבל ואינו עולה על המלמד (מעין קל וחומר עם דיו לבא מן הדין להיות כנידון)
קדמא ואזלא  ...גרשיים מונח רביע ,כעין מלמד ולמד והלמד עולה על המלמד
ו/או קל וחמור בתכונה אחת והקל עולה על החמור בתכונה אחרת כדוגמא הבאה
1

קל בתכונה אחת חמור בתכונה אחרת

י־תזֶ֖וּבָעַ ל־נ ָדּ ָתֶ֑הָּ ָ
ֹוָכ ָ
הָּא ָֽ
יםָבּלאָעֶ ת־נ ָדּ ָ֔ ָת ֵ֥
ְ
ָ֣יםָר ֹ֗בּ
ַ
ֶֹ֨ובָדּ ַ֜ ָמהָּיָמ
ָ
הָכּי־יָזוּב ָ֩ז
שּׁ ָֽ
ויקרא מצורע טו[ָ:כה]ָ ְוא ֶ֡ ָ
ֵ֥הָהואָ :
ֶ֖הָטמ ָא ָֽ
ְ
כָּ ל־יְ ֵ֞מיָזָֹ֣ובָט ְמאָ ֹ֗ ָתהָּכּימֹ֧יָנ ָדּ ָתֵ֛הָּתּ ְהיֶ
ֶה־לּ ֶ֑הָּ ָ
ָ
הָּי ְהי
ת ָֽ
הָּכּמ ְשׁ ַכֵּ֥בָנ ָדּ ָ ֶ֖
ָ֣יָזֹוב ְ
ָָ֔
כּ בָאשֶׁ ר־תּ ְשׁ ַכּבָעָ לָ יוָכָּ ל־יְ מ
ל־המּ ְשׁ ֵָָ֞
ַ
[כו]ָכָּ
ָ֔הָכּט ְמ ַאֶ֖תָנ ָדּ ָ ָֽתהָּ :
ליוָטָ מָ֣אָי ְה ֶי ְ
ל־ה ְכּליָא ֶשָׁ֣רָתּשָׁ֣בָעָ ָ֔ ָ
ַ
וְ ָ ָֽכ
ֶ֨וֹבָדּ ָ֝ ָמהּ  -קדמא ואזלא שמרמז על מלמד והמשכו בשני מקראות המובילים ללימודים שונים.
ָ
נגדיר (טו,כה) ז
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

לימוד (א) (טו,כה)ָכָּ ל-יְ ֵ֞מיָזָ֣וֹבָט ְמאָ ֹ֗ ָתהָּ– גרשיים מונח רביע ,ראה [ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ה פרק ח] (מ"ח ,מ"ט) קל
וחמור בתכונה אחת והקל עולה על החמור בתכונה אחרת
יו – גרשיים מהפך פשטא ,כעין נלמד מותנה ו/או מוגבל ,יצא להקל ולא להחמיר .הפרק
כּבָאשֶׁ ר-תּ ְשׁ ַכּבָעָ לָ ָ
לימוד (ב) (טו,כו)ָכָּ לַ -המּ ְשׁ ֵ֞ ָ
הבא ראה [ספרא מצורע  -פרשת זבים פרשה ה פרק ח] (מ"ו ,מ"ז ,מ"י) מלמד על זבה קטנה שמשמרת יום כנגד יום ואם לא ראתה ביום
השימור טובלת ונטהרת .וכלי זבה קטנה וגדולה אפשר להטבילם ביום שנטמאו ונטהרים בהערב שמש.
בקל וחומר מפורש
בקל וחומר סתום
נפתח בדיון הגמרא בקל וחומר ותכונת דיו לבא מן הדין להיות כנידון (בקצרה "דיו") והשערה לתבנית המרמזת על אפשרות "פריצת"
מגבלת "דיו"
2

קל וחומר

בבלי בבא קמא כד,ב

מתני' .שור המזיק ברשות הניזק כיצד? (נזקי קרן למיניהם שהם לא הדרך הטבעית של שור תם) נגח ,נגף ,נשך ,רבץ ,בעט ,ברשות הרבים -
משלם חצי נזק ,ברשות הניזק  -רבי טרפון אומר :נזק שלם ,וחכמים אומרים :חצי נזק.
אמר להם רבי טרפון (מנמק נזק קרן ברשות היחיד שיהיה תשלום שלם ע"י השוואה לנזקי שן ורגל ברשות היחיד) :ומה במקום שהקל על השן
ועל הרגל (נזקי שן למיניהם שהם בדרך הטבעית של כל שור) ברשות הרבים שהוא פטור (כנדרש מהכתוב על רשות היחיד (שמ' מש' כב,ד) וּבעֶ֖ר
בּ ְשׂדָ֣ה אַ חֶ֑ר שבו) ,החמיר עליהן ברשות הניזק לשלם נזק שלם ,מקום שהחמיר על הקרן ברה"ר לשלם חצי נזק ,אינו דין שנחמיר
עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם!
אמרו לו :דיו לבא מן הדין (נזקי קרן (הדרך הלא צפויה של בהמה) ברשות הניזק) להיות כנדון (נזקי קרן ברשות הרבים)  ,מה ברה"ר  -חצי
נזק ,אף ברשות הניזק  -חצי נזק.

נזק שן ברשות הרבים – פטור .נזק קרן ברשות הרבים – משלם חצי נזק .כלומר מבחינת תשלום נזק ,נזק קרן ברשות הרבים חמור מנזק שן ברשות
הרבים .כלומר נזק שן ברשות הרבים הוא המלמד על חומרת נזק קרן ברשות הרבים.
לּם׃)  .טוען רבי
יטֵ֥ב כַּ ְר ֶ֖מוֹ יְ שַׁ ָֽ
יטֵ֥ב שָׂ דֵ֛הוּ וּמ ַ
ישׁ  ...מ ַ
נזק שן ברשות היחיד – משלם נזק מלא נלמד מהכתוב ((שמ' מש' כב,ד)ָכּי י ְַבעֶ ר-א ָ
טרפון שלכן נזק קרן ברשות היחיד נלמד מנזק שן ולכן משלם נזק שלם( .שן ברבים פטור ,שן ביחיד נזק שלם ,לכן קרן שברבים חמור משן ,צריך
להיות כמו שן ביחיד ולשלם נזק מלא)
ורבנן אומרים שנזק קרן ברשות הרבים הוא המלמד על נזק קרן ברשות היחיד ולכן אם ברבים משלם חצי נזק דיו ביחיד לשלם רק חצי נזק.

אמר להם :אף אני (בבלי ב"ק כה,א) לא אדון קרן מקרן שנזק קרן ברשות הרבים הוא המלמד על נזק קרן ברשות היחיד ,אלא,
אני אדון קרן מרגל שנזק שן ורגל ברשות הרבים ונזק שן ורגל ברשות היחיד הוא המלמד על נזק קרן ברשות היחיד ,ומה במקום שהקל על השן
ועל הרגל ברה"ר  -החמיר בקרן ,מקום שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הניזק  -אינו דין שנחמיר בקרן!
(שמ' מש' כא,לה,לו)
וָֹוגַ ֵ֥םָאֶ תַ -המֶּ֖תָ ֶיח ֱָֽצוּן׃ חצי נזק לתם
וֹרָה ַחיָוְ ָחצָ֣ וָּאֶ ת-כַּ ְס ָ֔פּ ְ
ַ
ֶ֑תָוּמ ְכ ָ֝רוָּאֶ תַ -השּׁ
ֶ֨ ָ
ֹ֧ףָשׁוֹרֵ֛ -אישָׁאֶ ת-שֵׁ֥ וֹרָרעֶ֖הוָּוָמ
ס [לה]ָ ְו ָֽכי-יגּ ָֽ
לרבנן בכל רשות ,ואפשר להעמיד גם לר' טרפון בכל רשות (ולא רק ברה"ר)
ֶ֖תָי ְהיֶהָֽ -לּוֹ׃ָס נזק
וֹרָוהַ מּ ָָֽ
תָה ָ֔שּׁ ְ
ָתּ ַָ֣ח ַ
נּוָּבּעָ ָל ֶ֑יוָשַׁ ֶ֨לּםָיְ שַׁ לֵּ֥םָשׁוֹר ַ
ר ְ
לאָי ְשׁ ְמ ֶ ֶ֖
םָו ֵ֥
עָכּיָשָׁ֣ וֹרָנַגָּ ֵ֥חָהוּאָמ ְתּ ָ֣מוֹלָשׁ ְל ָ֔שׁ ְ
וָֹנוֹד ְ֠
ַ ֹ֗
[לו]ָ ָ֣א
שלם למועד בכל רשות

לרבנן פסוק (כא,לה) מכיל הוראה לכל רשות בתם בחצי נזק ואין להם צורך לדרוש בקל וחומר.
הפסוק (שמ' מש' כב,ד) מלמד שקרן חמור משן ברשות הרבים והשאר לומדים מכתוב מפורש (כא,לה).
(שמ' מש' כב,ד)
לּם׃ ס
יטֵ֥ב כַּ ְרמֶ֖ וֹ יְ שַׁ ָֽ
יטֵ֥ב שָׂ דֵ֛הוּ וּמ ַ
ירוֹ וּבעֶ֖ר בּ ְשׂדָ֣ה אַ חֶ֑ר מ ַ
ירה ְבּע ָָ֔
ח אֶ תְ -בּע ָ֔
ישׁ שָׂ ֶדָ֣ה אוֶֹ ָ֔ -כ ֶרם ְושׁלַּ ָ
ס כּי י ְַבעֶ ר-א ָ
לר' טרפון הפסוק (שמ' מש' כב,ד)

אמרו לו :דיו לבא מן הדין (נזקי קרן ברשות הניזק) להיות כנדון (נזקי קרן ברשות הרבים) ,מה ברה"ר  -חצי נזק ,אף ברשות הניזק  -חצי

נזק.

בבלי בבא קמא כה,א

גמ' .ור"ט לית ליה דיו (כאשר לומד בק"ו האם לא לומד דיו)? והא דיו דאורייתא הוא! דתניא :מדין ק"ו כיצד? (במ' בהע' יב,יד)ָו ֶַ֨יּאמֶ ר ָ֝ה'ָ
לאָתכָּ לֶ֖םָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים ,ק"ו לשכינה ארבעה עשר יום (אמנם היה מקום להחמיר כפי' תוס' הקב"ה
ָבּפָ ֶנָ֔יהָ ָה ֵ֥
יהָיָרקָי ַָרק ְ
הָואָ ב ָ
שׁ ְ
אֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
נותן כפליים באדם מאביו ומאמו ,כמו כן הסגר במצורע לכל היותר  14יום) ,

מידת קל וחומר מכילה בתוכה מגבלת דיו והיא מן התורה .כפי המוסבר בספר הליכות עולם אין דנין קל וחומר אלא להטיל על
הלמד אותה חומרא שנמצאת במלמד בלבד אבל להעדיף עליו יותר מהמלמד לא ,היינו דין דיו הוא חלק ממידת קל וחומר .ק"ו
ָמיםָתּסָּ גֵ֞רָשׁ ְב ַעתָ
לאָתכָּ לֶ֖םָשׁ ְב ַע ָ֣תָי ֶ֑
ָ֔יהָה ֵ֥
ָבּפָ ֶנ ָ
הָואָ ביהָ ָיָרקָי ַָרק ְ
שׁ ְ
רָה'ָאֶ ל -מ ֹ֗ ֶ
אמ ָ֝
ודיו נלמד מהפסוק (במד' בהע' יב,יד) ו ֶַ֨יּ ֶ
ָ֔הָואַ ַחֶ֖רָתּאָ ָֽסף׃ ָ
וּץָל ַמּח ֶנ ְ
ַ ָֽ
יָמיםָמ ָ֣ח

כי לית ליה דיו  -היכא דמפריך ק"ו,

לרבי טרפון אין לימוד "דיו" כאשר ה"דיו" מפריך לימוד הקל וחומר כאשר יש מידע על הלמד ממקור כלשהו ולכן אין צורך במידת
ק"ו.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

היכא דלא מפריך ק"ו  -אית ליה דיו,

אבל במקום שלימוד ה"דיו" לא מפריך כל הקל וחומר כי אין מידע מלא על הלמד ממקור כלשהו יש לימוד "דיו"

התם שבעה דשכינה לא כתיבי ,אתא ק"ו אייתי ארבסר ,אתא דיו אפיק שבעה ואוקי שבעה,

ר' טרפון אומר כי במעשה מרים שבעה ימי הרחקה מחמת נזיפת השכינה לא כתובים במפורש ,ללא לימוד ק"ו ,מרים לא היתה
מוסגרת כלל ,בא הק"ו מנזיפת אביה לנזיפת השכינה ולימד (א) שבעת הימים לפחות לנזיפת השכינה (ב) שהיתה צריכה ארבעה
עשר ימי הסגר כי נזיפת השכינה חמורה מנזיפת אביה (הסבר לחומרה כפי' התוס').
וּץָל ַמּח ֶנָ֔הָללמד הגבלת "דיו" שגם לנזיפת השכינה מוציאה מחיוב הסגר שבעה ימים נוספים
ַ ָֽ
בא (יב,יד) תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָמ ָ֣ח
ומעמידה על שבעה ימי הסגר בלבד .נמצא כי הק"ו אינו מיותר כי לא ידענו על שבעה ימי הסגר על נזיפת השכינה.
וּץָל ַמּחנֶ ֶ֖הָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים ומלמד שבכל התורה נלמד בק"ו ודיו.
ַ ָֽ
בא (יב,טו) וַתּ ָסּגֵ֥רָמ ְריָ ֵ֛םָמ ֵ֥ח

וּץָל ַמּח ֶנָ֔הָויודעים זאת בלי ק"ו
ַ ָֽ
ורבנן אומרים שבעת ימי ההסגר בנזיפת השכינה כתובים במפורש (יב,יד) תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָמ ָ֣ח
מנזיפת האב לנזיפת השכינה ,ק"ו היה אמור להוסיף עוד שבעה ימים להסגר (סה"כ  14יום) ,וכלל "דיו" הנלמד מ(-יב,טו) וַתּסָּ גֵ֥רָ
וּץָל ַמּחנֶ ֶ֖הָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים מגביל לשבעה ימים כפי שכבר למדנו ב(-יב,יד) ואף שבכך הק"ו נהייה מיותר .יוצא שאף כי לא
ַ ָֽ
מ ְריָ ֵ֛םָמ ֵ֥ח
היה צורך בק"ו כי היה מידע על הלמד ב(-יב,יד) לומדים "דיו" מ(-יב,יד).
לדעת רבי טרפון לומדים דיו רק כאשר לא היה מידע על הלמד אחרת יש ק"ו בלי מגבלת דיו.
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶשׁה – קד מא ואזלא רביע ,התוכן הוא נזיפת ה' והוא האמור להיות הלמד מנזיפת אביה האמור להיות המלמד.
ָ֝
(יב,יד) ו ֶַ֨יּאמֶ
אפשר כי היות ונזיפת אביה כתוב אח"כ באים הטעמים קדמא ואזלא לציין כי לצורך הדרשה בק"ו תקדים את המלמד נזיפת אביה
הכתוב אח"כ ואזלא – ואחריו הולך הלמד הוא נזיפת השכינה הכתוב ראשון.
ָ֔יהָה ֵ֥לאָתכָּ לֶ֖םָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים שאם אביה נזף בה תכלם שבעה ימים ,ואמר דיו לבא מן הדין,
ָבּפָ ֶנ ָ
יהָיָרקָי ַָרק ְ
הקדים המלמד ְואָ ב ָ
ָ֔הָואַ ַחֶ֖רָתּאָ ָֽסף׃ והוא יהיה כנידון שהבת מורחקת על נזיפת אביה
וּץָל ַמּח ֶנ ְ
ַ ָֽ
היינו נזיפת ה' שהוא הלמד תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָמ ָ֣ח
ה ֵ֥לאָתכָּ לֶ֖םָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים.
תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָ – גרשיים מהפך פשטא מונח זקף-קטן ,כעין יצא מענינו (נזיפת האב) לידון בדבר אחר כענינו (נזיפת השכינה)
יצא להקל ולא להחמיר .רבי טרפון אומר זה כלל "דיו לבא מן הדין להיות כנידון" בעצמו .רבנן אומרים זה המידע על שבעת ימי הסגר
וּץָל ַמּחנֶ ֶ֖הָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים
ַ ָֽ
בנזיפת השכינה ,אבל צריך מידע כי כך קרה בפועל ומידע זה הוא הדיו הלמד מ(-יב,טו) וַתּ ָסּגֵ֥רָמ ְריָ ֵ֛םָמ ֵ֥ח
טט – אפשר כי התבנית קדמא ואזלא רביע ואחריה התבנית גרשיים מהפך פשטא מלמדת על קל וחומר ודיו המגביל את העונש.
לכאורה כך דרך הברייתא וכך דרך ורבי טרפון כאשר אין מידע על הלמד.
דרך רבנן דורשת קל וחומר ודיו אף כי יש מידע על הלמד .גרשיים מהפך פשטא מציין המידע המפריך את ק"ו ואליו מתיחס דיו
הנלמד מקרא אחר.
אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון! (אלא במקום שיש סיבה להחמיר בדין בא ענין דיו ומגביל הדין בנלמד להיות כמו במלמד) דיו במרים מפורש
בתורה ,זה דאורייתא
אם כך קשה על ר' טרפון מדוע בקרן ברה"י שלמד בקל וחומר מנזקי שן ורגל לנזקי קרן ולא למד בהמשך דיו שישלם חצי נזק ,אלא דורש נזק שלם.
כי לית ליה דיו  -היכא דמפריך ק"ו( ,ר' טרפון לא דורש דיו כהמשך לק"ו אם לימוד כזה מייתר את הלימוד בק"ו)

ר' טרפון למד בקל וחומר מנזקי שן ורגל ברה"י לנזקי קרן ברשות היחיד ,היות ולתשלום חצי נזק אין צורך בקל וחומר כי מפורש בפסוק (שמ' מש'
כא,לה)  ...וְ ָחצָ֣ וָּאֶ ת-כַּ ְס ָ֔פּוֹ ללא הבדל רשות ,ולכן כדי שהקל וחומר לא יהיה מיותר (כשיטת רבנן כי רבנן לומדים הכל מְ ָ-ו ָחצָ֣ וָּאֶ ת-כַּ ְס ָ֔פּוֹ)

לומד מהק"ו שברשות היחיד שמוסיף חצי נזק לחייב נזק שלם.

היכא דלא מפריך ק"ו  -אית ליה דיו (אבל במקום שהק"ו אינו מיותר ,גם לומד בק"ו עם דיו),
התם שבעה דשכינה לא כתיבי ,אתא ק"ו אייתי ארבסר ,אתא דיו אפיק שבעה ואוקי שבעה,
אבל הכא חצי נזק כתיב ((כא,לה) ְ ...ו ָחצָ֣ וָּאֶ ת-כַּ ְס ָ֔פּוֹ) ,.ואתא ק"ו ואייתי חצי נזק אחרינא ונעשה נזק שלם,
נזק שן ברה"ר – פטור  ,ברה"י עולה לשלם נזק שלם .נזק קרן ברה"ר – משלם חצי נזק ,ברה"י הק"ו מוסיף עוד חצי נזק ומשווה אותו לנזק שן
לשלם נזק שלם.
אי דרשת דיו (ר' טרפון טוען אם תדרשו ק"ו עם דיו זה) אפריך ליה (מיתר את הלימוד במידה של) ק"ו.
ורבנן? שבעה דשכינה כתיבי( :יב,יד) תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָ  .ור"ט? ההוא (יב,יד) תּ ָסּגֵ֞ר דדרשינן דיו הוא .ורבנן (מאין לומדים דיו)?
כתיב קרא אחרינא( :יב,טו) וַתּ ָסּגֵ֥רָמ ְריָ ֵ֛ם .ור"ט (מה לומד מ(-יב,טו) וַתּ ָסּגֵ֥רָמ ְריָ ֵ֛ם)? ההוא ((יב,טו) ) וַתּ ָסּגֵ֥רָמלמד) דאפי' בעלמא (בכל
התורה בתנאים שנלמדו כאן) דרשינן דיו (לומדים ק"ו עם דיו)  ,ולא תאמר :הכא משום כבודו של משה ,אבל בעלמא לא ,קמ"ל.
במדבר בהעלתך יב,יד  -טז

לאָתכָּ לֶ֖םָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑יםָ ָ
ָ֔יהָה ֵ֥
ָבּפָ ֶנ ָ
יהָיָרקָי ַָרק ְ
הָואָ ב ָ
שׁ ְ
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ָ֝
[יד]ָָו ֶַ֨יּאמֶ
ָ֔הָואַ ַחֶ֖רָתּאָ ָֽסף׃
וּץָל ַמּח ֶנ ְ
ַ ָֽ
תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָמ ָ֣ח
ָלאָנ ַָָ֔סעָעַ ד-האָ סֶ֖ףָמ ְריָ ָֽם׃ ָ
ֶ֑יםָו ָהעָ ם ָ֣
ֶ֖הָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמ ְ
ָ
וּץָל ַמּחנֶ
ַ ָֽ
[טו]ָָוַתּ ָסּגֵ֥רָמ ְריָ ֵ֛םָמ ֵ֥ח
ארן׃ָפ ָ
ֶ֖וָּבּמ ְד ַבֵּ֥רָפָּ ָ ָֽ
וָּה ָעֶ֖םָמחצ ֶ֑רוֹתָוַ ָֽ ַ֛יַּחנ ְ
[טז]ָָואַ ַחֵ֛רָנ ְָסעֵ֥ ָ
ְ

מידת קל וחומר ודיו .הליכות עולם ,רבי ישועה הלוי ,שער ד' ע' כב (אוצר החכמה) אין דנין קל וחומר (ק"ו) אלא להטיל על
הלמד אותה חומרא שנמצאת במלמד בלבד אבל להעדיף עליו יותר מהמלמד לא ,ואע"פ שהלמד כ"כ חמור בערך המלמד ,והיינו
דקאמר בכל דוכתא דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,פירוש דיו ללמד להיות כמלמד .... .היכא דאי אמרינן דאי אמרינן דיו מיפריך
הקל וחומר ולא יועיל דבר ר' טרפון סבר דלא אמרינן דיו ורבנן סברי דאפילו הכי אמרינן דיו וגו'
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

בבלי בבא קמא כד,ב כה,א ע"פ הברייתא (יב,יד) תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָ הוא דין דיו,
רבי טרפון אומר שדין דיו נאמר במקום דלא מיפריך ק"ו (שאי אפשר לפרוך  -לדחות הק"ו) ,כי אין בו מידע על הלמד ,כאן בנושא
נזיפת השכינה אורך הזמן לננזף ,לכן נקבל דין דיו כנאמר בקרא זה.
רבנן אומרים הקרא (יב,יד) תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָ הוא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה וע"י ק"ו מנזיפת אביה לנזיפת
וּץָלמַּ חנֶ ֶ֖הָשׁ ְב ַע ָ֣תָ
ַ ָֽ
השכינה היה צריך לכאורה להוסיף שבעה אלו לשבעה של אביה ויחד  14יום ,והכתוב (יב,טו) וַתּ ָסּגֵ֥רָמ ְריָ ֵ֛םָמ ֵ֥ח
יָמֶ֑ים הוא המקור לדין דיו ,ואף שלאחר לימוד הדיו מיפרך (נהיה מיתר) הלימוד בק"ו.
עונה רבי טרפון כי (יב,יד) תּ ָסּגֵ֞רָשׁ ְב ַעתָיָמיםָ הוא לא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה אלא הוא דין דיו בעצמו.
וּץָל ַמּחנֶ ֶ֖הָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים בא ללמד על כל התורה כולה לענין דיו.
ַ ָֽ
והכתוב (יב,טו) וַתּ ָסּגֵ֥רָמ ְריָ ֵ֛םָמ ֵ֥ח
תוספות בבלי בבא קמא כה,א רבנו תם מבאר כי שלושה שותפים באדם ,אביו הנותן לו חמש תכונות ,אמו הנותנת לו חמש תכונות,
והקב"ה הנותן לו עשר תכונות .לכן אם על נזיפ ת אביה תיכלם שבעת ימים ,אז על נזיפת ה' הייתה לכאורה אמורה להכלם ארבעה עשר
יום.
בא הכתוב ומלמדנו כאן לימוד בקל וחומר המוגבל ב" -דיו לבא מן הדין (הלמד) להיות כנידון (המלמד)" לענין עונשין ואולי גם לשכר.
שאם לאביה "המלמד" נכלמת שבעה ימים כך "ללמד" נזיפת ה' תיכלם שבעה ימים בלבד.
סיכום  :לר' טרפון אם הדיו מייתר את הלימוד בקל וחומר אז לא אומרים דיו והלמד עשוי להיות חמור מהמלמד
לרבנן אם הדיו מייתר את הלימוד בקל וחומר אז לומדים רק את הדיו.
קדמא ואזלא ,מוקדם ומאוחר
ראה גרשיים מהפך פשטא
סיכום ביניים:
עד עתה ראינו ת בנית לקל וחומר ודיו שעיקרה מוקדם ומאוחר (המתבטא בקדמא ואזלא) והמורה על מלמד ההולך בראש ואזלא הולך
אחריו הלמד .אחריהם באותו פסוק או אחריו באה תבנית גרשיים או אזלא-גרש מהפך פשטא.
האם יש תבנית טעמים שתרמז על שיטת רבי טרפון בה במלמד או במקור אחר יש מידע על הלמד ולכן הלמד לא מוגבל ב"דיו" לעונשין
ואולי גם לשכר.
הגמרא יצאה מנקודת ההנחה שלכולי עלמא איכא דיו .אלא שלרבי טרפון במקום שמפריך קל וחומר אינו דורש "דיו".
כעת שואל רב פפא שלכאורה יש תנא שדורש קל וחומר ולדעתו אין בכלל לימוד של "דיו" בהקשר לקל וחומר .ומביא ברייתא לגבי
זב.
לא בכל ק"ו יש צורך בדיו.
קל וחומר
3
בראשית ויצא לא,מב:

יקָ֣םָשׁלַּ ְח ָתֶּ֑ניָ ָ
תּהָר ָ
יָכּיָעַ ָ ֶ֖
ָהָל ֵ֥
ָהָ֣י ָ֔
םָוּפ ַחדָי ְצ ָחק ָ
ַ
ֱֹלהיָאַ ְב ָר ָ֝ ָה
לוּליָאֱֹלהָ֣יָאָ בי ָ֩א ֶ֨
ֶ֡
חָא ֶמשׁ׃ָָ ָ
ֱֹלהיםָ ַויֵּ֥וֹכַ ָ ָֽ
ֵ֛יָר ָאֵ֥הָא ֶ֖
ֵ֞יָואֶ ת-יְ גֹ֧יעַ ָכַּ ַפּ ָ
אֶ ת-עָ נְ י ְ
אָ בי ָ֩– תלישא-קטנה ,רשי"י – מחיצה ,בשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת ,רמב"ן– מחיצה ,ויוכח אמש  -לשון 'תוכחה' ולא לשון 'הוכחה'; זה לשון

רבנו שלמה .ויותר נכון לשון 'הוכחה' ,כי אמר למעלה "ויוכיחו בין שנינו" (לעיל,לז) ,ואמר עתה ,כי האלהים היודע הנסתרות הוא הוכיח בין שניהם; ולכך
לא אמר ויוכח אותך אמש .רבי יוסף בכור שור – שיעור( ,מב) כי עתה ריקם שלחתני  -ולקחת עבודתי באנס ברצונך .ויוכח אמש -
לפי שידע שהלכתי עמך בנאמנות ואתה עמי בתרמית ,הוכיחך עלי.
ראה פזר תלישא
ֱֹלהים – גרשיים  ...תביר,
ֵ֛יָר ָאֵ֥הָא ֶ֖
יָואֶ ת-יְ גֹ֧יעַָָכַּ ַפּ ָ
ֱֹלהיָאַ ְב ָר ָ֝ ָהם – קדמא ואזלא  ...אֶ ת-עָ נְ ֵ֞י ְ
א ֶ֨
קדמא ואזלא  ...גרשיים  ...תביר ,כעין מלמד ולמד שהוא יצא להקל ולהחמיר ,אין הסבר
4

קל וחומר

וָּלק ֶל ֶ֑ךָ ָ
שמות ג,יחְ :ושָׁ ְמעֶ֖ ְ
ְךָשֹׁלשֶׁ תָ
ֵ֞אָדּ ֶָ֣ר ְ
ינוָּועַ ֹ֗ ָתּהָנָֽלכָ הָ -נּ ֶ
יָהע ְבריּיםָנ ְק ָרָ֣הָעָ ָ֔ל ְ
אתָאַ ָתּה ְָ֩וז ְקנֶ֨יָי ְשׂ ָר ָ֝אלָאֶ לֶ -מָ֣לֶ ְךָמ ְצ ַ ֹ֗ריםָוַאמַ ְר ֶתּםָאלָ יוָ ֵ֞ה'ָאֱֹל ה ָ ָֽ
וּבָ ֶ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃ָ ָ
ה'ָא ָֽ
רָונזְ ְבּ ָחֶ֖הָלַ ֵָ֥
ָבּמּ ְד ָָ֔בּ ְ
יָמים ַ

זה הפסוק הוא יסוד לעיקר השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו
הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים (ועוד גי' ולחכמים) לקודמים לפניו ולבאים אחריו".
ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.
בפסוק זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף ,ללא געיות .מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי'
וָּלק ֶל ֶ֑ךָ– כתבנית שמע ישראל המבטא
אתָ– פ זר ,אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה ,לומד מתבנית טעמי ְושָׁ ְמעֶ֖ ְ
וּבָ ֶ֡ ָ
עיקר ראשון – בורא לעולם ועיקר שני – היחוד והאחדות בבורא ,אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנו
ה ֩ – תרסא ,בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו ,ובתפקיד שורש ומקור ,משה כאב לנביאים ולחכמים
אַ תָּ ָ
וְ ז ְקנֶ֨יָי ְשׂ ָר ָ֝אל – קדמא ואזלא ,קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו ,ואזלא  -שמשה אב בנבואה לבאים אחריו
ְךָשֹׁלשֶׁ תָ
ֵ֞אָדּ ֶָ֣ר ְ
יָהע ְבריּיםָנ ְק ָרָ֣הָעָ ָ֔לינוָּ ְועַ ֹ֗ ָתּהָנָֽלכָ הָ -נּ ֶ
אתָאַ ָתּה ְָ֩וז ְקנֶ֨יָי ְשׂ ָר ָ֝אלָאֶ לֶ -מָ֣לֶ ְךָמ ְצ ַ ֹ֗ריםָוַאמַ ְר ֶתּםָאלָ יוָ ֵ֞ה'ָאֱֹלהָ ָ ָֽ
וּבָ ֶ֡ ָ
ֱֹלהינוּ׃ָ ָ
ה'ָא ָֽ
רָונזְ ְבּ ָחֶ֖הָלַ ֵָ֥
ָבּמּ ְד ָָ֔בּ ְ
יָמים ַ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

יָהע ְבריּיםָנ ְק ָרָ֣הָעָ ָ֔לינוּ  -גרשיים מהפך פשטא לדרוש הגבלה זמנית על נבואת
תבנית טעמים ְוז ְקנֶ֨יָי ְשׂ ָר ָ֝אלָקדמא ואזלא ֵ֞ ...ה'ָאֱֹלה ָ ָֽ
משה עד שיהיה מוכן.
רמב"ן שמות ג,ב (בסנה) שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה ,והוא לא ראה הכבוד ,כי לא הכין דעתו לנבואה ,וכאשר
כיון לבו וסר לראות ,נתגלה אליו מראה השכינה ... ,לא הגיע עדין למעלתו הגדולה בנבואה ,כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר שם

האלהים" (שמ' כ,כא); וכן ענין הסתרת הפנים ,שעדין לא עלה למה שנאמר בו "ותמונת ה' יביט"

קל וחומר ממשה רבנו אבי הנביאים שהיה זקוק להכנה לנבואה כך שאר הנביאים היו זקוקים להכנה לנבואה.
ע"פ מלבי"ם במדבר יב,ו משה רבנו נבא בשתי מדרגות
(א) נבא באספקלריא המאירה שגם הוא לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה' ,וע"כ לא יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתו
(ב) נבא באספקלריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד ,וע"כ יכול להשפיע על כל הנביאים רק נבואה באספקלריא שאינה מאירה

שזה היה לו בטבע

מדברי הרמב"ן והמלבי"ם אפשר להסיק כי כמו שמשה רבנו השיג מדרגת אספקלריא המאירה רק ע"י הכנה כך הנביאים האחרים צריכים
הכנה כדי להיות מוכנים להשיג נבואה במדרגת אספקלריא שאינה מאירה אבל לא תמיד יזכו לנבואה .וכאשר זוכים נבואתם מושפעת
מנבואת משה רבנו במדרגת אספקלריא שאינה מאירה.
כל אחד צריך הכנה להיות מוכן להשיג מדרגת נבואתו.
הרמב"ן מסביר כי משה רבנו בתחילת התגלות ה' אליו בסנה ,לא הבין שזאת התגלות נבואה ,הרמב"ם במורה נבוכים ח"ב סוף פמ"ד
מביא שבתחילת התגלות ה' לשמואל הנביא "שכאשר קרא אותו ה' יתעלה במצב הנבואי חשב כי עלי הכהן קראו פעם אחר פעם שלוש

פעמים ,ואח"כ ביאר הכתוב סיבת הדבר ואמר כי מה שהביאו לידי כך שחשב שהוא עלי מפני שלא היה יודע אז כי דבר ה' לביאים
יהיה בצורה זו וטרם נתגלה לו סוד זה עד כה"

הרמב"ם לא מלמד האם גם תחילת התגלות ה' לנביאים אחרים הייתה באופן שהם לא ידעו שזאת נבואה .אפשר שהכתוב (שמות ג,יח)
נ ְק ָרָ֣הָעָ ָ֔לינוּ מלמד על גלוי נבואי ראשון שהוא כעין מקרה .באופן זה הפסוק ילמד כעין קל וחומר ממשה רבנו אל שמואל אל שאר
הנביאים ,ומה מי שנאמר בם (תה' צט,ו) מ ֹ֮ ֶשׁה ְואַ ה ֶ֨רן׀ ְ ָֽבּכה ָנֹ֗יו וּ ִ֭ ְשׁמוּאל ְבּק ְראָ֣י ְשׁ ֶ֑מוֹ ק ֵ֥ראים אֶ ל-הָֹ֗'ָ ְו ָ֣הוּאָיַענָֽם׃ שפי' רד"ק ...
שמואל שהיה גדול בנביאים שהיו בזמנו ... .ואפשר שהיה גדול בנבואה משאר נביאים אחר משה;  ...בתחילת נבואתם לא הבינו שזאת
נבואת ה' קל וחומר לנביאים אחרים.
הלמד עולה על המלמד
5
שמות בא י,כ – כו:

ֶ֖שָׁחשֶׁ ְך׃ָָָ ָ
םָויָמ ָֽ
יָחשֶׁ ְךָעַ לֶ -א ֶָ֣רץָמ ְצ ָרֶ֑י ְ
שׁהָנְ טהָיָ ָֽ ְַ֛דךָעַ לַ -השָּׁ ָ֔ ַמיםָוֵ֥יה ֶ֖
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ָ֝
פָ[כא]ָָו ֶַ֨יּאמֶ
םָשׁ ֵֹ֥לשֶׁ תָי ָָֽמים׃ָָָ ָ
רי ְ
ֵ֛הָבּכָ לֶ -א ֵֶ֥רץָמ ְצ ַ ֶ֖
יָחשֶׁ ְך-אפ ָל ְ
ה ָֽ
[כב]ָָוַיּ ֵ֥טָמ ֶשֵׁ֛הָאֶ ת-י ֶָ֖דוָֹעַ לַ -השָּׁ ָמ ֶ֑יםָוַיְ ֹ֧
מוֹשׁב ָ ָֽתם׃ ָ
וֹרָבּ ְ
ְ
ָהָא
ֵ֛לָהי ֶ֖
ֶ֑יםָוּ ְלכָ לְ -בּנ ֹ֧יָי ְשׂ ָרא ָ ֵ֥
ֹלשֶׁ תָיָמ ָֽ
יוָשׁ ָָ֣
תּ ְ
מוָּאישָׁמ ַתּ ְח ָ ֶ֖
ֵ֥
יוָולאֵ֛ ָ -ק
[כג]ָָ ָֽלאָ -ר ֵ֞אוָּאָ֣ישָׁאֶ ת-אָ ֹ֗ח ְ
ֵ֥םָוּב ַק ְר ֶכֶ֖םָי ָצֶּ֑גָגַּ ָֽם-טַ ְפּ ֶכֶ֖םָילְֵ֥ךָע ָמּ ֶ ָֽכם׃ָָָ[כה]ָָוַיָּ֣אמֶ רָ
ְ
'ָרֵ֛קָצאנְ ֶכ
ָלכוָּע ְב ָ֣דוָּאֶ תָ֔ -ה ַ
אמר ְ
שׁהָוַיּ ֶ
[כד]ָָוַיּ ְק ָ ֶ֨ראָפַ ְר ָ֝עהָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ֱֹלהינוּ׃ָָָ ָ
שׂינוָּלַ ֵ֥ה'ָא ָֽ
תָועָ ֶ֖
ָ֣יםָוע ֶֹ֑ל ְ
בח ְ
ָדנוָּזְ ָָ
ןָבּי ֶ֖
תּ ְ
שׁהָגַּם-אַ ָתֵּ֛הָתּ ֵ֥
מ ָ֔ ֶ
[כו]ָָ ְוגַם-מ ְקנָ֝נוָּיל ְָ֣ךָע ֹ֗ ָמּנוָּלאָתשָּׁ ארָפַּ ְר ָָ֔סהָכּ ַ֚יָמ ֶמּ ָ֣נּוָּנ ַָ֔קּחָלַ ע ֶ֖בדָאֶ תָ֣ -ה'ָאֱֹלהֶ֑ינוָּ ָ
ֶ֖נוָּשׁ ָמּה׃ ָ
עָמה-נַּעבדָאֶ תָ֔ -ה'ָעַ ד-בּא ָ ָֽ
נוָּלא-נ ַ ֹ֗ד ַ ָֽ
וַאנַ ְָ֣ח ָֽ
ֶ֖שָׁחשֶׁ ְך
יָחשֶׁ ְךָעַ לֶ -א ֶָ֣רץָמ ְצ ָרֶ֑יםָ ְויָמ ָֽ
שׁה – קדמא ואזלא רביע ,קדמא ואזלא מלמד על ענין ראשון (י,כא) וֵ֥יה ֶ֖
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ָ֝
(י,כא) ו ֶַ֨יּאמֶ
יָחשֶׁ ְך-אפ ָלֵ֛הָ ְבּכָ לֵ֥ ֶ -א ֶרץָמ ְצ ַ ֶ֖ריםָ ְשׁ ֵֹ֥לשֶׁ תָי ָָֽמים הראשונים
ה ָֽ
(י,כב) וַיְ ֹ֧
וָּאישָׁאֶ ת-אָ ֹ֗חיוָ -גרשיים מונח רביע ,כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל
והולך אחריו ענין העולה (החמור) מהראשון (י,כג) ָֽלאָ -ר ֵ֞א ָָ֣
מוָּאישָׁ
ֵ֥
כולו ,אפשר כי כאן על עצמו ,כי הלמד כאן עולה על קודמו כפרש"י  ...ועוד שלשת ימים אחרים חשך מוכפל על זה שוְָלאֵ֛ ָ -ק
מתַּ ְח ָ ֶ֖תּיו .יושב לא יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב וגו'.

קדמא ואזלא  ...גרשיים מונח רביע תבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הנוסף רב מקודמו.
קל וחומר
6
שמות בא י,כד – כו:
ָלכוָּ(פשטא פשטא ,כעין מיד ,כאילו
אמר ְ
שׁהָ -קדמא ואזלא רביע ,קדמא ואזלא מלמד על ענין ראשון וַיּ ֶ
(י,כד) וַיּ ְק ָ ֶ֨ראָפַ ְר ָ֝עהָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
םָוּב ַק ְר ֶכֶ֖םָי ָצֶּ֑ג פרעה אמר לגרוע מרכושם
ְ
כ
רגילות) ַ ...רֵ֛קָצאנְ ֵֶָ֥
והולך אחריו ענין העולה (החמור) מהראשון הנלמד בשלבים (א) מ( -י,כו) ְוגַם-מ ְקנָ֝נוָּיל ְָ֣ךָע ֹ֗ ָמּנוָּ -אזלא-גרש מונח רביע ,כעין יצא מן
ָדנוָּזְבָ חָ֣יםָ
ןָבּי ֶ֖
תּ ְ
הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,אפשר כי כאן על עצמו ,שיקחו כל רכושם (ב) ובנוסף (י,כה)  ...גַּם-אַ ָתֵּ֛הָתּ ֵ֥
ד...שמא
עָמה-נַּעב ָ
ֱֹלהינוּ כפי' רש"י  ...לא דייך שמקננו ילך עמנו אלא גם משלך תתן( ...כי) (י,כו)ָ ָֽלא-נ ַ ֹ֗ד ַ ָֽ
שׂינוָּלַ ֵ֥ה'ָא ָֽ
תָועָ ֶ֖
וְ ע ֶֹ֑ל ְ

ישאל יותר ממה שיש בידינו.

פרעה אמר לגרוע מרכושם ,ישראל אמרו כל רכושם וההוספה שעל פרעה להוסיף משלו על רכושם
קדמא ואזלא  ...גרשיים מונח רביע תבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הנוסף רב מקודמו.

הסבר בדרך סוד
[כו]ָָ ְוגַם-מ ְקנָ֝נוָּיל ְָ֣ךָע ֹ֗ ָמּנוּ  -אלו ר"ב ניצוצות שכבר נתבררו ע"י עבודת ישראל במצרים,
ֶ֖נוָּשׁמָּ ה׃ ָ
ד– ס"ת ו' א' ע' ה' ד' גי' פ"ו ניצוצות שיש עדיין לברר להשלים עבודת ה' בעולם אֶ תָ֔ -ה' עַ ד-בּא ָ ָֽ
נוָּלא-נ ַ ֹ֗דעָ ַ ָֽמה-נַּעב ָ
וַאנַ ְָ֣ח ָֽ
עד הגאולה השלימה.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הלמד עולה על המלמד
7
שמות בא יא,א – ב:

ריםָאַ חרי֕ -כןָיְ שַׁ ַלֵּ֥חָאֶ ְת ֶכֶ֖םָמזֶּ ֶ֑הָ ָ
שׁהָעָ֣ וֹדָנֶ ֶ֣גַעָאֶ ָחדָאָ ביאָעַ ל-פַּ ְרעה ְָועַ ל-מ ְצ ַ ָָ֔
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
אמ ָ֝
[א]ָו ֶַ֨יּ ֶ
ָרשָׁאֶ ְת ֶכֶ֖םָמזֶּ ָֽה׃ ָ
להָגָּרֵ֛שָׁיְ ג ֵ֥
שׁ ְלּ ָ֔חוָֹכָּ ֕ ָ
ְכּ ֶ֨ ַ
ָהב׃ ָ
ףָוּכלֵ֥יָז ָ ָֽ
ְ
הָּכּליֶ -כ ֶֶ֖ס
עוּת ְ
ָ֣תָר ָ֔ ָ
הוָּואשָּׁ הָמא ְ
ֶ֑םָוי ְשׁא ֵ֞לוָּאָ֣ישׁ׀ָמאָ֣תָר ֹ֗ע ְ
ָ֣יָה ָע ְ
ֶ֖אָבּאָ זְ נ ָ
[ב]ָדּ ֶבּר -נָ ְ
ַ
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶשׁהָ -קדמא ואזלא רביע ,עָ֣ וֹדָנֶ ֶ֣גַעָאֶ ָחדָאָ ביאָעַ ל-פַּ ְרעה ְָועַ ל-מ ְצ ַ ָ֔רים -מונח מהפך פשטא מהפך פשטא זקף-
אמ ָ֝
(יא,א) ו ֶַ֨יּ ֶ

קטן ...
אפשר בא לרמז כי גדולה ביזת הים מביזת מצרים המרומזת בפסוקים אלו.
שיר השירים א,י – יא:

כּ ֶסף׃ ָ
וֹתָה ָ ָֽ
ַ
לְּךָעֶ֖םָנְ ק ֵ֥דּ
ְךָבּחרוּזָֽים׃ָ[יא]ָתּוֹריָזָהָ בָנַ ָֽעשֶׂ הָ ָ֔ -
ָאר ַ
ָבּתּ ָ֔ריםָצַ וּ ֶ֖
וָּל ָח ַייְך ַ
ָ[י]ָנָאו ְ

רש"י (י) כי שם קישטתיך בקישוטים נאים :נאוו לחייך בתורים  -שורות נזמי אזן ומצחת זהב .צוארך בחרוזים  -ענקי זהב ומרגליות
חרוזות בפתילי זהב של ביזת הים( .יא) תורי זהב נעשה לך  -נמלכתי אני ובית דיני לפני בא פרעה ,שאשיאנו ואחזק את לבו לרדוף
אחריך עם כל שבח גנזי אוצרותיו ,כדי שנעשה לך תורי  -קישוטי זהב ,עם נקודות הכסף שהיו בידך כבר ,שהוצאתם ממצרים;
שגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים (ראה שה"ר א,נד) .נקודות  -כלי כסף מצויירים ומנוקדים בחברברות וגוונים [שהיו שואלים
ףָוּכלֵ֥יָז ָ ָָֽהב )
ְ
הָּכּליֶ -כ ֶֶ֖ס
עוּת ְ
ָ֣תָר ָ֔ ָ
הוָּואשָּׁ הָמא ְ
ממצרים]( .טט (שמ' בא יא,ב) ְוי ְשׁא ֵ֞לוָּאָ֣ישׁ׀ָמאָ֣תָר ֹ֗ע ְ
שפת אמת ויקרא פסח  ...כתבו חז"ל בפסוק והנה מצרים נוסע אחריהם ראו שרן של מצרים .ובזוה"ק כ' וירא ישראל כו' מצרים מת
היינו השר של מצרים ע"ש .וזה הי' גמר הישועה מיד מצרים .וכ' ה' ילחם לכם בשבילכם משמע שהי' מוטל מלחמה זו על בנ"י .וכמו
שנתאבק יעקב אע"ה עם שרו של עשו שבזה נצח את עשו ובנ"י ראו שר נוסע וייראו שהיו סבורים ג"כ שעליהם להלחם עמו ואין זה
כח אנושי .ולכן אמר להם מרע"ה אל תיראו כו' ה' ילחם לכם .וב' מלחמות אלו צריכין להיות באומה שלמטה ובשר שלמעלה .והם ב'
בחי' יעקב וישראל .והוא יצ"מ וקי"ס .ואחז"ל גדולה ביזת הים מביזת מצרים .דכל הרכוש גדול היה להוציא נצוצי קדושה שנתערב
במצרים .ומכש"כ השר שלמעלה הנצוצות שנטבעו בו הם רבים וגבוהים ביותר .ולכן גדולה ביזת הים:
ניצוצות קדושה שהוציאו בנ"י ממצרים היו במדריגה אחת וניצוצות קדושה שהיו בשר של מצרים הם רבים וגבוהים ביותר .ולכן גדולה
ביזת הים.
כאן המידע על הלמד מתגלה בתבנית טעמים מיוחדת עָ֣ וֹדָנֶ ֶ֣גַעָאֶ ָחדָאָ ביאָעַ ל-פַּ ְרעה ְָועַ ל-מ ְצ ַ ָ֔רים – מונח מהפך פשטא מהפך פשטא
זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשתי דרשות ,מהפך פשטא אחד מרמז על דרשה אחת כפשוטה ואחת יוצאת מפשוטה ,מהפך פשטא שני מרמז על
עוד דרשה אחת היוצאת מפשוטה .אפשר שנגע כפשוטו זה מכת בכורות ,נגע שלא כפשוטו זה אבדן רכושם ,ועוד נגע שלא כפשוטו בשר
של מצרים ,ע"פ תבנית טעמים זקף-קטן זקף-גדול ראה הסבר בהמשך.
הנידון קדמא  -מקדים המלמד פסוק (יא,א) עָ֣ וֹדָנֶ ֶ֣גַעָאֶ ָחדָאָ ביאָעַ ל-פַּ ְרעה ְָועַ ל-מ ְצ ַ ָ֔רים וגו'
הבא לידון ואזלא  -הולך אחריו הקרא הלמד (יא,ב) ְוי ְשׁא ֵ֞לוָּאָ֣ישׁ׀ָמאָ֣תָר ֹ֗עהוָּ -גרשיים מונח פסק (מונח לגרמיה) מונח רביע ,כעין יצא
ללמד על עצמו או על הכלל כולו ,אפשר כי כאן על עצמו ,כי הלמד כאן מוסיף על הנידון מכת בכורות כי:
א' פגע ברכושם כאן ועל הים ,ועשו את מצרים כמצולה שאין בה דגים  -רוששו אותה כפרש"י  ...בבקשה ממך הזהירם על כך שלא

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

ב' פגע כאן ועל הים באלילי מצרים ,בשר של מצרים ובשרי אומות העולם (ראה שמות בא יא,א :זקף-קטן זקף-גדול רמז לשרים).
קדמא ואזלא  ...גרשיים מונח רביע תבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הנוסף רב מקודמו ,גדולה ביזת הים מביזת מצרים בחומר וברוח
קל וחומר
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שמות בשלח יג,כא  -כב

ָליְ לָ ה׃ ָ
תָיוֹמֵ֥םָו ָ ָֽ
ָ
ֶ֖שָׁל ָהאָ֣ירָלָ ֶהֶ֑םָלָ ֶלֶ֖כֶָ
הָבּעַ ֵ֥מּוּדָא ְ
ְ
ְךָו ַלֵ֛יְ לָ
ָ֣םָה ֶ ָ֔דּ ֶר ְ
םָבּעַ מּוּדָעָ נָןָלַ נְ ח ָת ַ
םָיוֹמ ְ
ָ֝ ָ
יה
ַה'ָהלְך ָ֩ל ְפנ ֶ֨ ֶ
[כא]ָָו ֶ֡
ֶ֖יָה ָעָֽם׃ָפ ָ
ֶ֖שָׁל ֶ֑יְ לָ הָל ְפנ ָ
וּדָהא ָ
ָ
םָועַ ֵ֥מּ
ָיוֹמ ְָ
וּדָהעָ נָן ָ֔ ָ
ֶ ָֽ
[כב]ָָלא-י ֵָ֞מישָׁעַ מּ
ָֽ
םָיוֹמם – קדמא ואזלא ( ...יג,כב) ָֽלא-י ֵָ֞מישָׁעַ מּוּדָ
ָ֝ ָ
יה
ַה'ָהלְך ָ֩פזר תלישא-קטנה (תבנית שלא נתיחס אליה כאן) (יג,כא) ל ְפנ ֶ֨ ֶ
(יג,כא) ו ֶ֡
ֶ ָֽהעָ נָָן – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית הטעמים הזאת המורכבת משתי תבניות הטעמים האלה מרמזת לדרוש בכעין קל וחומר עם כעין

הגבלת דיו לבא מן הדין להיות כנידון .ללמד כי הנלמד (יג,כב) כבוד הרב מוגבל להיות לכל היותר כמו המלמד (יג,כא) כבוד ה' .אבל כאן
הגבלה מותנית או זמנית ,כאן הגבלת הכבוד לרב המותנית ברצון הרב.
םָיוֹמם – קדמא ואזלא ....
ָ֝ ָ
יה
פזר מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו .למקומו נראה להסביר ביחד עם המשך הקרא (יג,כא)ָל ְפנ ֶ֨ ֶ
וּדָהעָ נָָן – גרשיים מהפך פשטא .התבנית קו"א  ...גמ"פ היא כעין קל וחומר המוגבלת ב"דיו" לענין מורא שמים.
ֶ ָֽ
(יג,כב) ָֽלא-י ֵָ֞מישָׁעַ מּ
מלמד ולמד והלמד מוגבל להיות לכל היותר כמו המלמד.
םָיוֹמם – קדמא ואזלא  ,סדר לימוד מלמד בראש (קדמא) והולך אחריו (אזלא) הלמד .בתפקיד המלמד והוא הקב"ה ,המוחל
ָ֝ ָ
יה
(יג,כא)ָל ְפנ ֶ֨ ֶ
וּדָהעָ נָןָ  -גרשיים מהפך
ֶ ָֽ
על כבודו והולך לפני בנ"י ,ואזלא – הולך אחריו הנלמד הוא הרב שתבנית הטעמים של (יג,כב) ָֽלא-י ֵָ֞מישָׁעַ מּ
ַה'ָהלְך ָ֩
פשטא .התבנית הזאת מרמזת לדרוש כי הנלמד מוגבל בכעין "דיו"  .תורה תמימה הסביר דרשת ה-בבלי קידושין לב,א [כא]ָו ֶ֡
םָיוֹמםָ -מכאן שהרב שמחל על כבודו כבודו מחולעו) ב-הערה עו)  ...דהכונה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא
ָ֝ ָ
יה
ל ְפנ ֶ֨ ֶ

מפני הרב ,ובמורא מצינו שהוקשו ערך הרב לערך הקב"ה כמ"ש [משנה מסכת אבות פ"ד,מ"יב] ומורא רבך כמורא שמים ,וא"כ
מדמצינו בהקב"ה שמוחל על כבודו כך הרב וגו'
משנה מסכת אבות פ"ד,מי"ב

רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים:
בבלי קידושין לב,א  ...א"ר יצחק בר שילא א"ר מתנה אמר רב חסדא :האב שמחל על כבודו  -כבודו מחול ,הרב שמחל על כבודו -
םָיוֹמם .אמר רבא :הכי
ָ֝ ָ
יה
ַה'ָהלְך ָ֩ל ְפנ ֶ֨ ֶ
אין כבודו מחול; ורב יוסף אמר :אפי' הרב שמחל על כבודו  -כבודו מחול ,שנאמר( :יג,כא) ו ֶ֡
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

השתא ,התם הקדוש ב"ה עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא  -מחיל ליה ליקריה( ,לב,ב) תורה דיליה היא? הדר אמר רבא :אין,
תורה דיליה היא ,דכתיב( :תהלים א) ובתורתו יהגה יומם ולילה.
יהםָ -מכאן שהרב שמחל על כבודו כבודו מחולעו) [קדושין ל"ב א']:
ַה'ָהלְך ָ֩ל ְפנ ֶ֨ ֶ
תורה תמימה שמות פרק יג (כא) ו ֶ֡
תורה תמימה הערה עו) הדמיון בזה צריך קצת באור ,כי למה לא נימא כזה גם במלך שכבודו מחול ונילף ג"כ מהקב"ה שהוא מלך המלכים,
וצ"ל דהכונה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא מפני הרב ,ובמורא מצינו שהוקשו ערך הרב לערך הקב"ה כמ"ש ומורא רבך כמורא שמים,
וא"כ מדמצינו בהקב"ה שמוחל על כבודו כך הרב ,משא"כ כבוד המלך הוא שתהיה אימתו מוטלת על הבריות ולא שייך בזה מחילה ,כי טבע הענין
דורש מוראו וכבודו ,ודו"ק:
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תָּכָּ ל-ח ָ ֶ֑קּיוָ ָ
יוָושָׁ ַמ ְר ָ ֶ֖
ֹות ְ
ָלמ ְצ ָ֔ ָ
הָו ַ ָֽהאזַנְ ָתּ ְ
שׂ ְ
ָתּע ָ֔ ֶ
יךָו ַהיּ ָָשׁרָ ְבּעינָיו ַ
ֱֹלה ְ
וֹל׀ָה'ָא ֹ֗ ֶ
ָ֣
עָל ָ֣ק
אמר ָ֩אם-שָׁ ֶ֨מוֹעַ ָתּ ְשׁ ָ֝ ַמ ְ
שמות בשלח טו,כו :וַיּ ֶ
ֵ֥יָה'ָר ְפ ֶ ָֽאך׃ָס ָ
יךָכּיָאנ ֶ֖
ֵ֛
ל
יָבמ ְצ ַריםָלא-אָ שָׂ֣יםָעָ ָ֔ ֶ
להָאשֶׁ רַ -שׂ ְמתּ ְ
כָּ לָֽ ַ -ה ַמּח ֵ֞ ָ

יָבמ ְצ ַריםָ– גרשיים מהפך פשטא  -כעין
שׂ ְמתּ ְ
להָאשֶׁ רַָ -
אם-שָׁ ֶ֨מוֹעַ ָתּ ְשׁ ָ֝ ַמע – קדמא ואזלא  -כעין מוקדם ומאוחר ואחריו כָּ לָֽ ַ -המַּ ח ֵ֞ ָ
הגבלה מותנית כי לא תהיה כמחלת מצרים שאין לה רפואה אלא מחלה שיש לה רפואה.
ם – ובא ללמד כי מחלות מצרים היו חשוכות מרפא אבל אם-
יָבמ ְצ ַרי ָ
להָאשֶׁ רַ -שׂ ְמתּ ְ
המלמד נמצא בחלק זה של הפסוק כָּ לָֽ ַ -ה ַמּח ֵ֞ ָ
ֱֹלהיךָ– אז (א) לא-אָ שָׂ֣ים מחלות מצרים עָ ָ֔ ֶליך כי תורה מצילה ומגינה
וֹל׀ָה'ָא ֹ֗ ֶ
ָ֣
מע ְל ָ֣ק
שָׁ ֶ֨מוֹעַ ָתּ ְשׁ ַָָ֝

(ב) וזה הלמד אם ח"ו לא תשמע כי אין צדיק בארץ אשר לא יחטא אז אף כי ישים מחלה יעשה כזו שתוכל להרפא והמחלה תהיה כלא
ֵ֥יָה'ָר ְפ ֶ ָֽאך׃
כּיָאנ ֶ֖
הושמה ,היינו מוגבלת ֵ֛
10

קל וחומר

ָ֣בָהעָ ָנן ָ֒ ָ
ָבּ ַע ֶ ָֽ
יָבָּ֣אָאלֶ יך֘ ְ
שׁהָהנֶּ֨הָאָ נ ָ֝כ ָ
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
אמ ָ֝
שמות יתרו יט,ט :ו ֶַ֨יּ ֶ
עוֹל ֶ֑םָָ ָ
ָ֣ינוָּל ָ
ְ
ְךָוגַםְ -בּךֶ֖ ָיַאמ
ָבּ ַד ְבּ ָ֣ריָע ָ֔ ָמּ ְ
עָהעָ ם ְ
בַּ ע ֵ֞בוּרָי ְשׁ ַמ ָ
יָה ָעֶ֖םָאֶ לָֽ -ה'׃ ָ
ר ָ
ַויַּגֵּ֥דָמ ֶשֵׁ֛הָאֶ ת-דּ ְב ֵ֥

ם – גרשיים מהפך פשטא
ָ֣בָהעָ ָנ ָן ֒ ַ ...בּע ֵ֞בוּרָי ְשׁ ַמעָהָ עָ ָ
ָבּ ַע ֶ ָֽ
הנֶּ֨הָאָ נ ָ֝כי – קדמא ואזלא ָבָּ֣אָאלֶָיך֘ ְ
תבנית הטעמים קדמא ואזלא  ...גרשיים מהפך פשטא ,ההסבר ע"פ פי' אור החיים ותורה שלמה ,הקב"ה רצה במתן תורה להתגלות לבני
ישראל בדרגה נבואית שבה בני ישראל יוכלו לעמוד וכתוצאה מכך יאמינו בנבואת משה לעולם .לכן זמנית נגרעת דרגת הנבואה הרגילה
של משה רבנו שהיא אספקלריה המאירה ,וגם משה רבנו יהיה במתן תורה בדרגה הנבואית של בני ישראל והיא עב הענן.
ָ֣בָהעָ ָנָן ֒ – במתן תורה ה' מתגלה למשה בדרגה נבואה של עב הענן אע"פ שמשה מסוגל
ָבּ ַע ֶ ָֽ
הנֶּ֨הָאָ נ ָ֝כי – קדמא ואזלא ָבָּ֣אָאלֶ יך֘ ְ
ם – גרשיים מהפך פשטא ,שמתגלה להם בדרגה נבואית של עב הענן
עָהעָ ָ
להתגלות נבואית בדרגה גבוהה ממנה ,קל וחומר ַבּע ֵ֞בוּרָי ְשׁ ַמ ָ
כי אינם מוכנים לגלוי בדרגה נבואית הגבוהה מכך.
רָה' – קדמא ואזלא ,בתפקיד מלמד כי הסדר הרגיל של גלוי נבואה אֶ ל-מ ֹ֗ ֶשׁה – מקף-רביע ,הוא ע"פ טעם מקף כרב-מצב (א) הסדר
אמ ָ֝
ו ֶַ֨יּ ֶ
הרגיל בדרגת אספקלריה המאירה אבל במתן תורה הגלוי הנבואי אל משה הוא במצב (ב) בדרגת עב הענן ואפשר שיש לכך ארבע סיבות
עוֹל ֶ֑ם ועוד שתיים שבע"ה
ָ֣ינוָּל ָ
ְ
ְךָוגַםְ -בּךֶ֖ ָיַאמ
מּ ְ
ָבּ ַד ְבּ ָ֣ריָע ָָָ֔
עָהעָ ם ְ
כמרומז בטעם רביע ,ששתיים מהן כתובות בפשט ַבּע ֵ֞בוּרָי ְשׁ ַמ ָ
צריך לגלות .
ָ֣בָהעָ ָנָן ֒ – מונח זרקא מונח סגול ,בתפקיד של גריעה מדרגת הנבואה הרגילה של משה,
ָבּ ַע ֶ ָֽ
הנֶּ֨הָאָ נ ָ֝כי – קדמא ואזלא ָבָּ֣אָאלֶ יך֘ ְ
אספקלריה המאירה ,לדרגת נבואה עב הענן .ועוד זרקא סגול בתפקיד הוס פה מעין הענין על הענין שאפשר שבזכות כך כל עם ישראל
עולה בדרגה שיכול לקבל נבואה,
בתבנית טעמים דומה רמז רחמנא שכדי להיות מובדלים משאר הבריאה בדרגה רוחנית גבוהה הכין הבורא את הבריאה לכך ב(-בראשיתא,ז)
ים את־ה ָָרק ֒יע ויּב ְִ֗דל ָ֤בּין המּים אשׁר מתּחת ל ָָר ֵ֔קיע וּבין ה ֵ֔מּים אשׁר מעל ל ָָרקיע וי ְהי־כן:
ויּעשׂ אֱלה ֘
ואפשר שכל לבוש צצית הוא כהכנה לדרגה רוחנית גבוהה של ראיית שם ה' בצצית כמרומז בתבנית טעמים דומה ב(-במדבר שלח טו,לט)
וּראיתם א ִ֗תוֹ וּזְכ ְרתּם את־כָּל־מצְוֹת ֵ֔ה' ועשׂיתם א ָתם וְלא־תָ ֜תוּרוּ ַאח ָ֤רי לְבבְכם וְַאחרי עינ ֵ֔יכם אשׁר־ אתּם זנים ַאחריהם:
ְו ָה ָיה לָכ ֘ם לְציצ ֒ת ְ
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ֶ֖רָתּ ָֽמיד׃
וֹרָל ַהע ֵֹ֥לתָנ ָ
ְ
יךָשׁ ֶָ֣מןָ ַזֵַ֥֛יתָ ָז ְֵַ֛֛ךָכָּ ֶ֖תיתָלַ ָמּ ֶ֑א
ֶ
ל
לָוי ְק ֶ֨חוָּא ֶָָ֝
הָתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗א ְ
שמות תצוה כז,כְ ָ:ואַ ֵ֞ ָתּ ְ

הָתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָ
[יקרה מפנינים ,חקת ,הרב מנשה פייגנבוים ,תמוז התשע"ז ע'  ]7ובזה פירש בנחל קדומים (תצוה – א) את הפסוק וְ אַ ֵ֞ ָתּ ְ

אֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗אלָ(שמות כז – כ) .אמרו רבותינו ז"ל (זהר פנחס דף רמו ע"א) שלפי שמשה רבינו אמר (שמ' תשא לב,לב) ְמחני ֵָ֔נא  -לכך
לא נזכר שמו בפרשה זו .והרב ש"ך (על התורה) כתב ,שמזה נקח מוסר גדול שלא לקלל עצמו  .כי אפילו משה רבינו ע"ה שמסר
הָתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָ
נפשו להצלת ישראל ,ועם כל זה עשה רושם בצד מה שלא נזכר שמו הקדוש בפרשה זו .וזה רמז הכתוב ְואַ ֵ֞ ָתּ ְ
ם־אין ְמחני ֵָ֔נא ,ותזהירם שלא יקללו עצמן כלל עכ"ד.
י ְשׂ ָר ֹ֗אלָ– מה אירע לך באמירה (שמ' תשא לב,לב) וְא ָׂ֕
ולפי דרכו אפשר לרמוז במה שכתב הוא עצמו  ,דמפני שאמר משה רבינו ע"ה אם נטמא (כהן) במה יהיה טהרתו (במדבר רבה יט,ד),
לכך היה טומאה בכהנים ,וזה ְתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗אל – חרדה ילבשו מענין זה ,וישאו כמה קל וחומר שלא לקלל עצמם בשום אופן.
ועוד הגד להם ְוי ְק ֶ֨חוָּא ָ֝ ֶליך – רמז לפרשת פרה דכתיב (במ' חקת יט,ב) 'וְי ְקחוּ אלי ֩ך ' פ ָָרה אדֻ ָ֜מּה – שאם לא אמרת אם נטמא (כהן) במה
יהיה טהרתו  ,לא היה טומאה בכהנים .ושתים אלו יהיו לזכרון תמיד שלא לפתוח פיו (לדיבור מיותר) ושלא לקלל.
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הָתּצַ וֶּ ָ֣ה׀ָאֶ תְ -בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗אלָ– גרשיים מונח לגרמיה (= מונח פסק) מונח רביעְ ,וי ְק ֶ֨חוָּא ָ֝ ֶליך – קדמא ואזלא .התבנית כולה עשויה
וְ אַ ֵ֞ ָתּ ְ
ללמד בכעין קל וחומר שבו הלמד עולה על המלמד (בסדר הפוך מהסדר קו"א בראש וגרשיים [מונח  ] ...רביע ) .וזה הסיכום ב"יקרה
מפנינים" מה משה רבנו כעין קלל עצמו (מחני נא מספרך) ,ואמר דיבור מיותר (בפר' אמר אם נטמא כהן במה יהיה טהרתו) ,כך ארע לו,
כל אחד מישראל ישא כמה קל וחומר שלא לקלל עצמו ולא לומר דיבור מיותר.
12

קל וחומר

וֹד ְע ָ֔ ַתּניָאֵ֥תָאשֶׁ ר-תּ ְשׁ ַלֶ֖חָעמֶּ֑יָ
אָה ַ
ָל ָֽ
ָ֣םָה ָ֔ ֶזּהָוְ אַ ָתּה ָ֣
ָה ַ֚עַ לָאֶ תָ -ה ָע ַ
'ָראהָאַ ֵ֞ ָתּהָאמרָאלַ י ַ
אמרָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ לֹ֗ -ה ְְ֠
שמות כי תשא לג,יב :ו ֶַ֨יּ ֶ
ֶ֖ןָבּעינָ ָֽי׃ ָ
ֵ֥אתָח ְ
םָוגַםָ -מ ָצ ָָ
ָב ָ֔שׁ ְ
ָ֣יך ְ
ָוְ אַ ָתּהָאָ ַמ ְר ָתָּיְ ַד ְעתּ ָֽ

קדמא ואזלא  ...גרשים מהפך פשטא ,תבנית של דרשה בכעין מידת קל וחומר ,מוסבר ע"פ כלי יקר ,דיו לבא מן הדין להיות כנידון.
דיו לבא מן הדין אלו הערב רב שהתחילו וחטאו הרבה ,ונענשו בחומרה ,להיות כנידון אלו בני ישראל שנמשכו אחרי הערב רב ולא חטאו
כל כך ולכן עונשם קל ביחס לעונש הערב רב .משה מבקש מה' שכשם שלישראל יש מלאכים שמדריכים את ישראל כך דיו לבא מן הדין
אלו הערב רב ושגם להם יהיה מלאך המדריכם בדרך ה'.
13

קל וחומר

ָוּב ַע ָ֣דָהָ ָע ֶ֑םָ ָ
ֵ֥רָבּעַ ְדךֶ֖ ְ
ךָוכַ פּ ַ
אתך ְָואֶ תָ֣ -עלָ ָ֔ ֶת ְ
טּ ְ
ח ָ ָֽ
ןָק ַרבָאֶ לַ -המּזְ בּ ַחָוַע ֵ֞שׂהָאֶ תַָ -
הָאל-אַ ה ֹ֗ר ְ
אמרָמ ָ֝שֶׁ ֶ ָֽ
ויקרא שמיני ט,ז :ו ֶַ֨יּ ֶ
ָ֣רָבּע ָ ָ֔דםָכַּ א ֶשֶׁ֖רָצוָּ ֵ֥הָהָָֽ'׃ ָ
ןָהעָ ם ְָוכַ פּ ַ
וַע ֵ֞שׂהָאֶ תָ -ק ְר ַבּ ָ
ך – גרשיים פשטא ,כעין יצא מכלל חטאת כהן משיח ,כי מביא עגל בן-בקר בן שנתיים ,לעומת הצווי הכללי על חטאת
את ָ
טּ ְ
וַע ֵ֞שׂהָאֶ תַ -ח ָ ָֽ
כהן משיח להביא פר בן-בקר ,שהוא בן שלוש שנים ולא להביא איל לעולה ,כנאמר ב(-וי' ד,ג) אָ֣ם ַהכּהֹ֧ן ַה ָמּשֵׁ֛יחַָ ֶיח ֱָטֶ֖א ְלאַ ְשׁ ַמָ֣ת הָ ָע ֶ֑ם

ה'ָ ְל ַח ָ ָֽטּאת׃,
מים לַ ֶָ֖
טא ַפָּ֣ר ֶבּןָ -בּ ָ ֵ֥קר ָתּ ֵ֛
שׁר ָח ָ֝ ָ
וְ ה ְק ֶ֡ריב ַע ָ֣ל ַחטָּ אתָוֹ ֩ א ֶ֨ ֶ

ָוּב ַע ָ֣דָהָ ָע ֶ֑םָ -שהיא מצוה שתכפר על נפשך ועל כל הקהל; ובפר חטאת תכפר ַבּעַ ְדךֶָ֖ ,ואחר כן תעשה
ֵ֥רָבּעַ ְדךֶ֖ ְ
ראב"ע (ז) ְוכַ פּ ַ
ןָהעָ םָותכפר ַבּע ָ ָ֔דם; כי לא יוכל אדם לכפר על אחר ,עד היותו טהור מכל אשר חטא.
קָ ְר ַבּ ָ
ָ֣דָה ָע ֶ֑ם  -שיבא זכאי ויכפר על החייב.
ָ
וּב ַע
ֵ֥רָבּעַ ְדךֶָ֖ ,ואחר כך ְ
ר' יוסף בכור שור (ז) ְוכַ פּ ַ
ם – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כסוף פי' ראב"ע כי לא יוכל אדם לכפר על אחר ,עד
ןָהעָ ָ
וַע ֵ֞שׂהָאֶ תָ -ק ְר ַבּ ָ
היותו טהור מכל אשר חטא .ר' יוסף בכור שור  -שיבא זכאי ויכפר על החייב.

הסבר זה משתלב בתבנית הטעמים הרחבה יותר כדלהלן
ם – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית של כעין קל וחומר ,שבה הלמד אינו עולה
ןָהעָ ָ
ו ֶַ֨יּא ֶמרָמ ָ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא  ...וַע ֵ֞שׂהָאֶ תָ -ק ְר ַבּ ָ
בחומרתו על המלמד .אפשר שרוצה לומר שהעם ככלל יש בו רבים וצדקותם בד"כ לא מגיעה לצדקות אהרן הכהן ,לכן לכאורה הכפרה
עליהם הייתה צריכה להיות יותר מכפרת אהרן הכהן על עצמו ,ובא הכתוב ללמד שאהרן מכפר על עצמו בעגל בן שנתיים לחטאת ואיל
(שהוא כבש בן שנתיים) לעולה ,ועל העם בשעיר בן שנה לחטאת וכבש בן שנה לעולה.

ָ֣דָה ָע ֶ֑ם .כפרתו של אהרן כפולה ,אחת כנגד מה שחטא הוא ,שנית מה שהחטיא גם את העם
ָ
ָוּב ַע
ֵ֥רָבּעַ ְדךֶ֖ ְ
[כלי יקר] (וי' שמ' ט,ז) ְוכַ פּ ַ
ָ֣רָבּע ָ ָ֔דםָכי המה תלוין בו והוא לא
כמו שנאמר (שמ' תשא לב,כא) כּי־הבאתָ עָלָ יו חט ָָאה גְדלָ ה :אבל בכפרת העם לא נאמר כי אם ְוכַ פּ ַ
תלוי בהם .ועוד ,שכפרת אהרן הוא בעצם כפרת העם ,כי בזמן שמנהיגי ישראל מתוקנים אז כל העם מתוקנים וקלקולם הוא אשמת
העם כמו שנאמר (ויקרא ד,ג) אם הכּהן ה ָמּשׁיח יח ֱָטא לְאשְׁמת ה ָָעם ,כי שגגת תלמוד עולה זדון ובזמן שהוא חוטא גם בשגגה אז שגגתו
סיבה לאשמת העם שיאשמו גם במזיד על כן כפרתו הוא כפרת כל העם:
דבר אחר ובעד העם קאי על קרבן העם ,ומה שזכרו כאן אצל כפרתו ,לומר לך שכפרת אהרן תלויה בכפרת העם שאם יתכפר העם אז
גם לך יש כפרה ,אמנם אם לא יתכפר העם אז גם לך אין כפרה ותקנה ,כי כל המחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו ואין מספיקים
בידו לעשות תשובה כדי שלא יהיה הרב בגן עדן ותלמידו בגיהנום ,לפיכך אין לו כפרה כי אם בתנאי זה שיכפר גם בעד העם אשר
החטיא:
ויש אומרים שאהרן לא היה צריך כפרה ,כי אם על חטא המעשה ולא על חטא ההרהור כמבואר למעלה בפסוק (וי' שמ' ט,א) קח־ ְ֠ ְלך
ָ֣דָה ָע ֶ֑ם לומר לך שגם
ָ
ָוּב ַע
ֵ֥רָבּעַ ְדךֶ֖ ְ
עגל ,והעם היו צריכין גם כן כפרה על חטא המעשה לפיכך נאמר בכפרת אהרן (וי' שמ' ט,ז) ְוכַ פּ ַ
העם צריך אל כפרתך על חטא המעשה אבל בכפרת העם שהביאו עגל לעולה לכפר גם על חטא המחשבה נאמר וכפר בעדם לבד ,כי
אהרן לא היה צריך לכפרה על ההרהור כי לא חטא במחשבה כלל כי אם במעשה ובלי ספק שלא נתכוון לשם אלהות:

כ"ז ניסן התשע"ז (עם הרב א"מ פרל)
על בסיס פי' כלי יקר ,השם מדקדק עם הצדיקים יותר מהעם ,לכן חמור ולכן חטאתו עגל ועולתו איל.
מצד שני העם החטיא את אהרן אז הם החמורים והיו צריכים להביא חטאת חמורה עגל ,אבל דיו לבא מן הדין ,אלו העם ,להיות כנידון ,זה
אהרן ,לכן ק רבנם לא צריך להיות יותר מקרבן אהרן ,ויתירה מזאת מביאים רק שעיר וחטאת ,וקרבן אהרן מכפר על העם.
ם
ןָהעָ ָ
הָאל-אַ ה ֹ֗רן ובין וַע ֵ֞שׂהָאֶ תָ -ק ְר ַבּ ָ
אפשר שלכן בין ו ֶַ֨יּאמֶ רָמ ָ֝שֶׁ ֶ ָֽ
אתך ְָואֶ תָ֣ -עלָ ָ֔ ֶתך – גרשיים פשטא מונח זקף-קטן
טּ ְ
נמצאות המלים ותבנית הטעמים וַע ֵ֞שׂהָאֶ תַ -ח ָ ָֽ
כעין יצא מן הכלל בתוך קל וחומר שבדרך כלל הנלמד שווה למלמד .כאן הנלמד מתכפר בפחות מהמלמד.

 14קל וחומר
 15קל וחומר
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראלָ֒ ָ
ןָוּל ָב ָנֹ֗יוָמתֹּוְך֘ ְ
ָ֣ים׀ָלאַ ה ָ֣ר ְ
ְ
ת־ה ְלו ַ֜יּםָנְ תנ
ַ
במדבר בהעלותך ח,יט :וָאֶ ְתּ ָנֶ֨הָאֶ
ל־בּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראֶ֑ל ָ
ְ
דָוּלכַ פֶּ֖רָעַ
ְ
לָמֹוע
ָ֔
ָבּ ָ֣א ֶה
לַ ע ֵ֞בדָאֶ ת־עב ַדתָ ְבּנָֽי־י ְשׂ ָראל ְ
ל־ה ָֽקּ ֶדשָׁ :
ַ
תָבּנָֽי־י ְשׂ ָראֶ֖לָאֶ
ְ
ֶףָבּגֶ ֵ֥שֶׁ
וְ ֶ֨לאָי ְה ֶיַ֜הָבּ ְבניָי ְשׂ ָראלָ ָ֔ ֶנג ְ

יוּמת מיתה בידי שמים.
מוצע לומר כי הפסוק מלמד פעמיים קל וחומר מכהן ללוי מלוי לישראל לענין (במ' ג,לחז) וְה ָזר הקָרב ָ
ג
רש"י (במ' בהע' ח,יט) ְו ֶ֨לאָי ְה ֶיַ֜הָבּ ְבניָי ְשׂ ָראלָ ָ֔ ֶנגֶף  -שלא יצטרכו לגשת אל הקדש ,שאם יגשו יהיה נגף:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

[שפת"ח ג] ועוד יש לומר דקשה לרש"י (טט :הפשט של הכתוב) אטו עכשיו שלקח הלוים לא ינגפו (טט :בני ישראל) בגשתם אל הקדש
יוּמת :ולכך פירש ְו ֶ֨לאָי ְה ֶיַ֜ה בהם ָ֔ ֶנגֶף שלא יצטרכו לגשת אל הקדש דזולת זה יש לחוש שיהא בהם
והא כתיב (במ' ג,לח) וְה ָזר הקָרב ָ
נגף בגשת אל הקדש:

(במ' ח,יט) בּ ְבניָי ְשׂ ָראלָ ָ֔ ֶנגֶף – מהפך פשטא זקף-קטן ,זקף-קטן מלמד על שתי דרשות ,מהפך פשטא מלמד שלפחות אחת מן הדרשות
יוצאת מפשט הכתוב ,מפשט הכתוב משמע שהיות ויש כהנים ולוים בני ישראל כבר יכולים לגשת אל הקדש בלי שיהיה בהם נגף .ורש"י
בפירושו מוציא הכתוב מפשט זה ומלמד שכוונת הפסוק שלא יצטרכו לגשת אלג הקדש ,שאם יגשו יהיה נגף
שׁ ָכּן קדְ מָה
יוּמת ונראה מה משמעותו .הפסוק המלא הוא (במ' ג,לח) וְהחנים לפְני המּ ְ
נצא מהפסוק שהביא [שפת"ח ג] (במ' ג,לח) וְה ָזר הקָרב ָ
יוּמת:
שׁמרת בְּני ישׂ ְָראל וְה ָזר הקָרב ָ
לפְנ ֩י אהל־מוֹעד׀ מז ְָ֜רחָה משׁה׀ וְַאהרן וּ ָב ִָ֗ניו שׁמְרים משְׁמרת המּקְדֵָ֔ שׁ לְמ ְ
ןָהכּהֵ֛ן מיותר כולו (ויקרא א,ז) ַהכּהֵ֛ן שיהיה אז בכלי שרת דהיינו בבגדי
[תורה תמימה הערה סו)]  ...לשון (ויקרא א,ז) ְבּנֶ֨יָאַ ה ֹ֧ר ַ
כהונה וכמו שדרשו ב[-זבחים יח,ב] הפס' דפר' תצוה דכתיב בבגדי כהונה (שמ' תצ' כט,ט) ְו ָהי ְָתה לָהם ְכּהֻנָּ ה ְלחֻקת עוֹלָ ם ,בזמן
שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם וגו'.
יוּמת – [רמב"ם כלי המקדש פ"י ,ה"ד] מצות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהן שנאמר (שמ' תצ'
כתב על (במ' ג,לח) וְה ָזר הקָרב ָ
שׁ ָתּם כֻּתֳּ נת :וכהן גדול ששימש בפחות משמנה בגדים אלו ,או כהן הדיוט
כח,ב) ְועָשׂיתָ בגְדי־קדשׁ( ,שמ' תצ' כט,ח) וְאת־בָּנָ יו תּקְריב וְהלְבּ ְ
ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו הוא הנקרא מחוסר בגדים ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים כזר ששימש שנאמר (שמ' תצ' כט,ט) ְוחָג ְר ָ֩תּ
אתָ ם ַאב ְ֜נט ְ ...ו ָהי ְָתה לָהם ְכּהֻנָּ ה ,בזמן שבגדיהם עליהן כהונתן עליהן ,אין בגדיהן עליהן אין כהונתם עליהן אלא הרי הם כזרים ונאמר (במ' ג,לח)
יוּמת:
וְה ָזר הקָרב ָ
ויש עוד זרות בעבודה כנאמר ב[-ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קטז] (במ' קרח יח,ג) ו ְָשׁמְרוּ משְׁמ ְרתְּ ֵ֔ך וּמשְׁ מרת כָּל־הָאהל  ....א ְ֩ך
אל־כְּלי ה ָ֤קדשׁ וְאל־המּזְבּח לא יק ְֵָ֔רבוּ אזהרה ,וְלא־י ָֻמתוּ עונש .אין לי אלא לוים שענושים ומוזהרים על עבודת כהנים .כהנים על עבודת לוים
מנין ת"ל גם־ הם גּם־אתּם .:מעבודה לחברתה מנין ת"ל גּם־אתּם .ובהמשך גם מלמד שלוי אסור להחליף מעבודתו.
תָבּנָֽי־י ְשׂ ָראלָ– גרשיים מהפך פשטא ,כעין דרישה בקל וחומר
ת־ה ְלו ַ֜יּםָ– קדמא ואזלא ,ואחריו לַ ע ֵ֞בדָאֶ ת־עב ַד ְ
ַ
וָאֶ ְתּ ָנֶ֨הָאֶ
ת־ה ְלו ַ֜יּםָ– קדמא ואזלא ,כעין כלל מקיף ועוד וְ ֶ֨לאָי ְה ֶיַ֜הָ
ַ
עד עתה (אייר התשע"ז סיון) הצעתי לדרוש תבנית טעמים כמו כאן וָאֶ ְתּ ֶ֨ ָנהָאֶ
– קדמא ואזלא – כעין כלל מפורט ,ועתה מוצע ללמוד בפסוק זה שני פעמים מידת קל וחומר.
תָבּנָֽי־י ְשׂ ָראלָ– גרשיים מהפך פשטא ,כעין דרישה
ת־ה ְלו ַ֜יּםָ– קדמא ואזלא ,ואחריו לַ ע ֵ֞בדָאֶ ת־עב ַד ְ
ַ
קל וחומר ראשון וָאֶ ְתּ ָנֶ֨הָאֶ
בקל וחומר
תָבּנָֽי־י ְשׂ ָראלָ– גרשיים מהפך פשטאְ ,ו ֶ֨לאָי ְה ֶיַ֜הָ– קדמא ואזלא כעין דרישה בקל וחומר אבל לאחור.
קל וחומר שני לַ ע ֵ֞בדָאֶ ת־עב ַד ְ
נלמד בקל וחומר דיו ל בא מן הדין להיות כנדון ,הנדון הראשון הם הכהנים ,הבא מן הדין הראשון הם הלוים ,מה כהן הכשר מכל הבחינות ,
כאשר אינו לבוש בגדי כהונה זר הוא אצל העבודה ויומת בידי שמים ,ולוי שלא שייך בכלל בעבודת כהנים ונגש לעשות ,היינו אומרים
שהלוי הזה עונשו יהיה חמור מעונש הכ הן שנגש לעבוד שלא בבגדי כהונה ,בא הלימוד בקל וחומר המרומז בתבנית הטעמים ומלמד כי דיו
ללוי שאין הקדש עבודתו להיות כנידון (הכהנים) ויומת בידי שמים .ושוב נלמד בקל וחומר דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,הנדון השני הם
הלוים ,הבא מן הדין הם בני ישראל ,מה לוי הכשר מכ ל הבחינות  ,כאשר מחליף מעבודתו כלוי לעבודת אחרת של לוי ולא כל שכן אם
מחליף מעבודתו כלוי לעבודת כהן או כהן מחליף מעבודת כהן לעבודת לוי שבעקבות החילוף הם זרים אצל העבודה שאליה החליפו
ובעקבות כך יומתו בידי שמים ,היינו אומרים שהישראלי הזה עונשו יהיה חמור מעונש הכהן שנגש לעבוד שלא בבגדי כהונה והלוי והכהן
שהחליפו עבודות ,בא הלימוד בקל וחומר המרומז בתבנית הטעמים ומלמד כי ישראלי אף-על-פי שהוא זר הוא אצל כל עבודה של כהן ושל
לוי אינו נענש יותר חמור מהלוי והכהן שהחליפו עבודה או הכהן לא היה בבגדיו ,וגם הישראלי יומת בידי שמים.

 16קל וחומר
במדבר שלח יג,לא – לב:
נוּכֶ֖ל לַ עלָ֣ וֹת אֶ לָ -ה ָע ֶ֑ם ָֽכּיָ -ח ָז ֵ֥ק ֶ֖הוּא מ ֶ ָֽמּנּוּ׃
לא ַ
מּוֹ ָ ָֽא ְמ ָ֔רוּ ֵ֥
[לא] ְו ֶ֨ ָהאנ ָָ֝שׁים אשֶׁ ר-עָ לוּ ע ָ
אמר ָ
ץ א ֶשָׁ֣ר ָתּ ָ֣רוּ א ָ֔ ָתהּ אֶ לְ -בּנ ֵ֥י י ְשׂ ָראֶ֖ל ל ֶ֑
[לב]ָוַיּ ָ֝ציאוּ דּ ַבּת ָהאָ ֶר ָ
שׁי מ ָֽדּוֹת׃
תוֹכֶ֖הּ אַ נְ ֵ֥
יה ָ֔הוא ְוכָ לָ -ה ָע ֵ֛ם אשֶׁ רָ -ר ֵ֥אינוּ ְב ָ
יוֹשׁ ֶב ָָ
ר ֩ עָ ֶַ֨ב ְרנוּ ָָ֝בהּ לָ ָ֣תוּר א ֹ֗ ָתהּ ֶא ֶָ֣רץ א ֶכלֶ ת ְ
ָהָ ֶָ֡א ֶרץ אשֶׁ ָ
ץ גרשיים מהפך פשטא,
[לא] ְו ֶ֨ ָהאנ ָָ֝שׁים – קדמא ואזלא במלה אחת [ ...לב]ָוַיּ ָ֝ציאוּ דּ ַבּת ָהאָ ֶר ָ
תבנית הטעמים קדמא ואזלא  ...גרשיים מהפך פשטא ,כעין רמז לקל וחומר כהסבר
נוּכֶ֖ל לַ עלָ֣ וֹת אֶ לָ -ה ָע ֶ֑ם חטאו בכפירה ביכולת השי"ת (אדמו"ר ממ"ש) כי מסקנתם הייתה כפי' רש"י (לא) חָ ָז ֵ֥ק
לא ַ
המרגלים בהוסיפם ֵ֥
הֶ֖ וּא מ ֶ ָֽמּנּוּ  -כביכול כלפי מעלה אמרו (ראה סוטה לה,א) והמשיכו שאם כך יכולת העמים כלפי השי"ת קל וחומר שכך יכולתם כלפי בני
ישראל.

המרגלים האמינו ביכולת ה' להביאם אל הארץ ולמסור רבים וחזקים ביד מעטים וחלשים ע"י נסים ונפלאות אלא שלא האמינו
בעצמם שיהיו ראויים לנסים אלה ושעל ידם יעשה הנס .והיה איש מהם כי יחטא ואשם ויסתר ה' פניו מכל העם ויפלו נשיהם ובניהם
בחרב מפני הסתר הפנים  -והרינו שוב כבמדבר הזה שבכל עת ובכל שעה אין אנו חיים בדרך הטבע אלא מצפים לנס בלבד (ספר
הפרשיות – הרב כיטוב).
תבנית הטעמים קדמא ואזלא  ...גרשיים מהפך פשטא ,כעין רמז להגבלה מותנית לקיום עם ישראל בארץ-ישראל ,שהיא גן עדן שמידת
הדין מתוחה שם תמיד וש מא לא יוכלו שם לעמוד בדרך החיים שהארץ הזאת דורשת (ע"פ ספר הפרשיות) ואפשר שזהו וַיּ ָ֝ציאוּ דּ ַבּת
ץ שאי אפשר לחיות בה בדרך הטבע וזה לעז על הבורא הנותן תורה ומצוות באופן שאפשר לקיימם בטבע ,כאילו ח"ו לא ברא בריאה
הָ אָ ֶר ָ
המושלמת בכל.
 17קל וחומר
במדבר קרח יז,א – ה:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

אמר׃ָ
ֵ֥רָה'ָאֶ ל-מ ֶשֵׁ֥הָלּ ָֽ
[א]ָוַיְ ַדבּ ֶ֖
הָכּיָקָ ָֽדשׁוּ׃ָ ָ
ֶ֖
הָואֶ תָ -האֶ֖שָׁזְ רהָ -ה ְֶ֑לאָ
ָ֣יןָה ְשּׂר ָ֔ ָפ ְ
ַ
ןָויָרםָאֶ תַ -ה ַמּ ְחתּתָמבּ
ָ֝רָבּן-אַ ה ָ֣רןָהַ כּ ֹ֗ה ְ
[ב]ָא ֱֶ֨מרָאֶ ל-אֶ ְלעָ ָז ֶ
ָכּי-ה ְקריבֵ֥םָל ְפנָֽיֶ֖ -ה'ָוַיּ ְק ָדֶּ֑שׁוָּ ָ
םָועָ ֶ֨שׂוָּא ָ֝ ָתםָרקּעיָפַָחיםָצפָּ֣ וּיָלַ מּזְ ָ֔בּ ַח ָֽ
הָבּנ ְַפשׁ ֹ֗ ָת ְ
ְ
יםָה ָ֝אלֶּ
ָ
תָמ ְחתּוֹת ָ֩הַ ַחטָּ ֶ֨א
[ג]ָא ַ
ֶ֡
ֵ֥וָּל ֶ֖אוֹתָל ְבנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָ ָ
וְ י ְהי ְ
יבוָּה ְשּׂרפֶ֑יםָוַ ָֽ ַ֛יְ ַר ְקּעֶ֖ וּםָצפֵּ֥ וּיָלַ מּזְ ָֽבּ ַח׃ָ ָ
ַ
וֹתָהנְּ ָ֔חשֶׁ תָא ֶשֵׁ֥רָה ְק ֶ֖ר
ַ
רָהכּ ֹ֗הןָא ַ֚תָמַ ְחתָּ֣
[ד]ָוַיּ ֵַ֞קּחָאֶ ְלעָ ָז ָ֣ ַ
ירָק ֶ֖ט ֶרתָל ְפנ ָ֣יָהֶ֑ 'ָ ָ
ְ
וּאָלהַ ְק ֵ֥ט
ְ
ָה
עָאהרן ָ֔
רָלאָמזֶּ ֶַ֣ר ַ ָֽ
ָ֣
רָאשֶׁ
רָלא -י ְק ַ ָ֝רבָאָ֣ישָׁ ֹ֗ ָז ְ֠
ָֽ
לָל ַמעַ ןָאשֶֶׁ֨
שׂ ָר ֹ֗א ְ֠ ְ
[ה]ָזכָּ ֵ֞רוֹןָל ְבנ ָ֣יָי ְָ
הָלוֹ׃ָפָ ָ
שׁ ָֽ
'ָבּיַד-מ ֶ ֶ֖
הָכ ֶ֨ק ַרחָוְ ַכ ָ֣ע ָד ָ֔תוָֹכַּ אשֶֶׁ֨ רָדּ ֶבֹּ֧רָהֵ֛ ְ
ְ
וְ ָֽלא-י ְהיֶ

ע"פ תורה תמימה הערה ה)  ...ועיין בברכות כ"ח א' איתא הלשון גמירי דמעלין בקודש וכו' (...ו) בפ' פקודי בפסוק ויקם משה את
המשכן מבואר הדין דאין מורידין בקודש  ...וצ"ל דהלמוד מפסוק ,זה הוא אסמכתא ,ועיקר הענין היו לחז"ל מסור ומקובל( :שמעלין
בקדש ולא מורידים) .תבנית הטעמים המורכבת ,שעיקרה קדמא ואזלא  ...גרשיים מונח רביע במקראות הבאים:
[ב]ָא ֱֶ֨מרָאֶ ל-אֶ ְלעָ ָזָ֝ר – קדמא ואזלא ...
םָועָ ֶ֨שׂוָּא ָ֝ ָתם – קדמא ואזלא רקּעיָפַ חיםָצפָּ֣ וּיָלַ מּזְ ָ֔בּחַָ
יםָה ָ֝אלֶּ ה – קדמא ואזלא ְבּנ ְַפשׁ ֹ֗ ָת ְ
ָ
תָמ ְחתּוֹת ָ֩הַ ַחטָּ ֶ֨א
[ג]ָא ַ
ֶ֡
רָהכּ ֹ֗הן – גרשיים מונח רביע
[ד]ָוַיּ ֵַ֞קּחָאֶ ְלעָ ָז ָ֣ ַ
מרמזת על שהנלמד עולה על המלמד ,ולמסקנה שמעלין בקדש ולא מורידים.
ת ,ואסורין בהנאה ,שהרי עשאום לכלי שרת.
יָק ָֽדשׁוּ ַ -ה ַמּ ְחתּ ָ
רש"י (ב) ֶ֖כּ ָ
הָבּנ ְַפשׁ ֹ֗ ָתםָ -שנעשו פושעים ְבּנ ְַפשׁ ֹ֗ ָתם ,שנחלקו על הקדוש ברוך הוא ... .צפָּ֣ וּיָלַ מּזְ ָ֔בּ ַחָ -למזבח הנחשת.
ְ
יםָה ָ֝אלֶּ
ָ
(ג) ַה ַחטָּ ֶ֨א
ֵ֥וָּל ֶ֖אוֹתָ -לזכרון; שיאמרו :אלו היו מאותם שנחלקו על הכהונה ונשרפו.
וְ י ְהי ְ
רמב"ן (ב-ג) כי קדשו המחתות ,והם אסורין בהנאה ,שכבר עשאום כלי שרת .לשון רבנו שלמה; ולא ידעתי טעם לאיסור הזה ,שהרי
קטורת זרה הקריבו ,וזר שעשה כלי שרת להקריב בחוץ באיסור אינו מקודש; אבל יש לומר ,כי בעבור שעשו כן על פי משה (טז,טז –
יז) ,היו קדש ,כי הם הקדישו אותם לשמים ,לפי שחשבו שיענה אותם האלהים באש ,ותהינה המחתות האלה כלי שרת באהל מועד
ֵ֥וָּל ֶ֖אוֹתָל ְבנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל  -כלומר :אני הקדשתי אותם מעת
ֶ֑שׁוָּוי ְהי ְ
ְ
לעולם .והנכון בעיני ,כי יאמר הכתובָֽ :כּי-ה ְקריבֵ֥םָל ְפנָֽיֶ֖ -ה'ָוַיּ ְק ָדּ
שהקריבו אותם לפני ,כדי שיהיו ְלאֶ֖ וֹתָל ְבנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל.
ע"פ רמב"ן כי בעבור שעשו כן על פי משה (טז,טז – יז)( ,המחתות) היו קדש ,כי הם הקדישו אותם לשמים ,והקב"ה הקדיש המחתות
מעת הקרבתם לפניו מתוך כוונה שיהיו אח"כ ְל ֶ֖אוֹתָל ְבנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל בהיותם רקּעיָפַ חיםָצפָּ֣ וּיָלַ מּזְ ָ֔בּחַָ .
התבנית מרמזת על שהנלמד עולה על המלמד ,בשעת מעשה היה אות לעומדים שם ,אח"כ זהו אות מתמיד לכל הדורות להזהיר על
המערער על הכהונה.
 18קל וחומר
במדבר קרח יז,כה  -כו:

ָמתוּ׃ָ ָ
לאָי ָֽ
ֹ֧לָתּלוּנּ ָתֵ֛םָמעָ ַלֶ֖יָוְ ֵ֥
יָוּת ַכ ְ
תָל ֶ֖אוֹתָל ְבניֶ -מֶ֑ר ְ
וּתָלמ ְשׁ ֶמ ֵֶ֥ר ְ
ְ
ָ֣יָהע ָ֔ד
הָאהרןָל ְפנ ָ
הָה ֵ֞שׁבָאֶ תַ -מטּ ַ ָֽ
ָ
שׁ
אמרָ ָ֝ה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
פ [כה]ָו ֶַ֨יּ ֶ
שׂה׃ָפ ָ
ֹ֧הָה'ָא ֶ֖תוָֹכֵּ֥ןָעָ ָ ָֽ
ֵ֛
שׁרָצוָּ
[כו]ָוַיַּ ֶ֖עַ שָׂמ ֶשֶׁ֑הָכַּ א ֶ֨ ֶ
הָאהרָן – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית של כעין קל וחומר או הגבלה
שׁה – קדמא ואזלא רביעָ ,השֵָׁ֞בָאֶ תַ -מטּ ַ ָֽ
רָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
אמ ָ֝
[כה]ָו ֶַ֨יּ ֶ

זמנית או מותנית.

ֹ֧לָתּלוּנּ ָתֵ֛םָ -ותכלה את
וּת ַכ ְ
(א) מרמז לפי' רש"י (כה) ְל ֶ֖אוֹתָל ְבניֶ -מֶ֑ריָ -לדורות הבאים שירצו למרוד ,כגון עזיה (דה"ב כו,טז)ְ .
תלונותם של ישראל; כמו "צו" מן 'צוה'.
המטה הפורח המונח ליד ארון העדות מהווה הגבלה (אזהרה) מותנית לענישה לבאים למרוד בצווי ה' ,כשם שהמורדים בצווי ה' במדבר
נענשו כך יענשו בדורות הבאים ,אפשר שבעונש שאינו חמור מהעונש במדבר.

 19קל וחומר ,הלמד עולה על המלמד
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במדבר קרח יז,ה – ו:

ָ֣יָה'ָ
ט ֶרתָל ְפנ ֶ֑
ירָק ֶ֖
ְ
וּאָל ַה ְק ֵ֥ט
ְ
ָה
עָאהרן ָ֔
רָלאָמזֶּ ֶַ֣ר ַ ָֽ
ָ֣
ֹ֗רָאשֶׁ
רָלא -י ְק ַ ָ֝רבָאָ֣ישָׁ ָז ְ֠
שׁ ָֽ
לָל ַמעַ ןָא ֶ֨ ֶ
רוֹןָל ְבנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗א ְ֠ ְ
[ה]ָזכָּ ֵָ֞
ֶ֖הָלוֹ׃ָפָ ָ
'ָבּיַד-מ ֶשׁ ָֽ
ֹ֧רָה ְ
שׁרָדּ ֶבּ ֵ֛
הָכ ֶ֨ק ַרח ְָו ַכ ָ֣ע ָד ָ֔תוָֹכַּ א ֶ֨ ֶ
ְ
וְ ָֽלא-י ְהיֶ
ֵ֥םָה'׃ָ ָ
תּםָאֶ תַ -ע ָֽ
תּםָהמ ֶ ֶ֖
אמרָאַ ֶ ֵ֥
ֵ֥הָו ַעָֽל-אַ ה ֶ֖רןָל ֶ֑
ֳרתָעַ ל-מ ֶשׁ ְ
ָמ ָמּח ָ ָ֔
אל ָֽ
תָבּנָֽי-י ְשׂ ָר ָ
פָ[ו]ָוַיּ ָֹ֝לּנוָּכָּ ל-ע ַד ְ
וֹדָה'׃ ָ
ָֽ
אָכּ ֵ֥ב
ר ְ
ֶ֖הוָּהעָ נָ ֶֶ֑֣ןָוַיּ ָ ֶ֖
ֶ
דָוהנּ ֵ֥הָכ ָסּ
לָמוֹע ְ
ָ֔
ָ֣הָו ַ ָֽעל-אַ ה ָ֔רןָוַיּ ְפנוָּאֶ לָ֣ -א ֶה
לָהע ָדהָעַ ל-מ ֶשׁ ְ
יָבּהקָּ ה ָ ָֽ
[ז]ָוַיְ ֹ֗ה ְ

רָלא-י ְק ַ ָ֝רב – קדמא ואזלא,
שׁ ָֽ
[ה]ָזכָּ ֵ֞רוֹןָל ְבנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ֹ֗אל – גר שיים מונח רביע,כעין יצא ללמד על עצמו או על הכללָ ְ֠ ְל ַמעַ ן – תלשאָא ֶ֨ ֶ
כעין סדר הפוך מקו"א  ...גרשיים [מונח] רביע ,ובו הלמד עולה על המלמד ,ראו מה ארע לקרח ועדתו שהיו נושאי ארון העדות בכתף,
שהיו קרואי שם ,יקח כל אחד מישראל מוסר לעצמו על אחת כמה וכמה שלא יעשה כמותם.
ל – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא
תָבּנָֽי-י ְשׂ ָרא ָ
רָלא-י ְק ַ ָ֝רב – קדמא ואזלא  ...פָ[ו]ָוַיּ ָֹ֝לּנוָּכָּ ל-ע ַד ְ
שׁ ָֽ
(במ' קרח יז,ה) א ֶ֨ ֶ
להחמיר .אם נאמר שהתבנית עוברת גבול פרשות יש כאן כעין למוד קל וחומר וצ"ע
21
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יחןָאֶ ת-י ְשׂ ָרא ֘לָע ָ֣ברָבּגְ בלוָֹ֒ ָ
ָתןָס ָ֣
במדבר חקת כא,כגְ :ולא-נ ֶ֨ ַ
ָבאָיָ ְֶ֑הצָ הָ ָ
ָהמּ ְד ָָ֔בּ ָרהָ ַויּ ֶ֖
יחןָאֶ ת-כָּ ל-עַ ֹ֗מּוָֹוַיּ ֵ֞צאָל ְק ַראתָי ְשׂ ָראל ַ
ָ ַו ֶיּא ֱֶ֨סףָס ָ֝
םָבּי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
ֶ֖ח ְ
ָוַיּ ָלּ ֶ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

הסבר באופן המאחד את חלקי הפסוק:
א ֘לָע ָ֣ברָבּגְ בלוָֹ֒ -קדמא מרכא זרקא מונח סגול,כעין לכתחילה ובפועל
יחן אֶ ת-י ְשׂ ָר ָ
ָתןָס ֵ֥
וְ לא-נ ֶ֨ ַ
ָהמּ ְד ָָ֔בּ ָרהָ ַויּ ֶָ֖באָיָ ְֶ֑הצָ ה  -קדמא ואזלא רביע  ...גרשיים מהפך פשטא , ,כעין רמז
יחןָאֶ ת-כָּ ל-עַ ֹ֗מּוָֹוַיּ ֵ֞צאָל ְק ַראתָי ְשׂ ָראל ַ
ַו ֶיּא ֱֶ֨סףָס ָ֝
להגבלה זמנית
שׂ ָראלָ -אלו היתה חשבון מלאה יתושין ,אין כל בריה יכולה לכבשה; ואם היה סיחון בכפר חלש ,אין כל אדם
רש"י וַיּ ֵ֞צאָל ְק ַראתָי ְָ

יכול לכבשו; וכל שכן שהיה בחשבון .אמר הקדוש ברוך הוא :מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל
אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכו ישראל אל הערים ,ואין עומד לנגדם כי אין שם
אלא נשים וטף (ראה תנח' חקת כג).
לכתחילה היה על בני ישראל לכבוש עיר אחרי עיר בממלכת סיחון ,בפועל הקב"ה נתן בלב כל אנשי המלחמה (של ממלכת סיחון) לצאת
מן העיירות ,ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו (רש"י);כך מה שלכתחילה היה הגבלה של כיבוש ארוך בפועל לא התקיים.
22
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ְךָה ָ֔שּׁוֹרָאֶ֖תָיֶ ֶֶָ֣֣רקָהַ שָּׂ ֶדֶ֑ה ָ
ַ
וָּהקָּ ָהלָאֶ ת-כָּ לְ -סבָ֣יב ָ֔תינוָּכּ ְל ָ֣ח
רָמוֹאבָאֶ ל-ז ְקנ ָ֣יָמ ְד ָיֹ֗ןָעַ ֵ֞ ָתּהָיְ לַ חכ ַ
ָָ֝
אמ
במדבר בלק כב,ד :ו ֶַ֨יּ ֶ
ֵ֥תָה ָֽהוא׃ ָ
מוֹאֶ֖בָבָָּע ַ
ְךָל ָ
ְ
וֹרָמֵ֥לֶ
ֶ
ֹ֧קָבּן-צפֵּ֛
ָוּבָ ָל ֶ
וָּה ָקּ ָהלָ -גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר
רָמוֹאב  -קדמא ואזלא אֶ ל-ז ְקנ ָ֣יָמ ְד ָיֹ֗ןָ -מונח רביע עַ ֵ֞ ָתּהָיְ לַ חכ ַ
ָָ֝
אמ
ו ֶַ֨יּ ֶ

התבנית קדמא ואזלא  ...גרשיים או אזלא-גרש באותו פסוק או פסוקים סמוכים מרמזת לכעין הגבלה ,כוח עם ישראל ברוחניות המתבטאה
בפיהם והיא מותנית להתנהגות בדרך התורה,
במדבר רבה פר' כ' סי' ד' :מה שור כוחו בפיו ,אף אלו כוחן בפיהן ,מה שור כל מה שמלחך אין בו סימן ברכה ,אף אלו כל אומה
שנוגעים אין בהם סימן ברכה .מה שור מנגח בקרניו ,אף אלו מנגחין בתפלתן וגו'
פי' רש''י מנהיגן של אלו במדין נתגדל ,נשאל מהם מה מדתו ,אמרו לו אין כחו אלא בפיו אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו

בפיו.
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ך֒ ָ
לקָה ְתיַצּב֘ ָעַ ל-עלָ ֶת ָ
םָל ָב ֹ֗ ָ
אמרָבּ ְל ָ֝ ָע ְ
במדבר בלק כג,ג :ו ֶַ֨יּ ֶ
ְךָשׁפי׃ ָ
ֶ ָֽ
יָל ְֶ֑ךָָוַיּ ֶ֖לֶ
יָוהגַּ ֶָ֣֣ ְדתּ ָ
יָוּד ַבֵ֥רָמַ ה-יּ ְַראֶ֖נ ְ
את ְ
הָאוּליָי ָקּרהָה'ָל ְק ָר ָ֔
ֵ֞ ַ
ָוְ א ְל ֹ֗ ָכ

הפניית הרב צדוק משה :מדרש תלפיות (להלן תל') אות בית ענף בלעם ,ילקוט ראובני במדבר בלק ע' מד  87ד"ה

ילקוט ראובני :ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו בין במחשבה בין במעשה דמו (של הקרבן) נדרש  ...כן אירע לבלעם כמה דאתמר
ונהרג הוא וכל הנלוים אליו.
(בשו"ת בשם) שכחת לקט אומות העולם ומלכיהם ונביאיהם ט הפרים והאילים שנזבחו ונשרפו ע"י בלעם ולא נתרצו חלבם ודמם
לא לפנימים (תל' פנים) ולא לחיצונים ,לא לרוחניים ולא לגשמיים ,תבעו עלבונם .גם האתון תבעה עלבונה ,שהכה אותה על שנטתה
מן הדרך .עד שהקב"ה אמר לממונים שלהם שיקחו נקמתם מבלעם (ומאותם שהתיעצו עמו) במלחמת מדין ,והם יהיו (תל' יחייו)
ויכנסו (בסטרון) [בסטרא] דטהרה (תל' דקדושה) ויוקח מכס מהם לכהנים ולוים ,לכך נתנו יותר מכס מן החמורים מן שאר בהמות
טמאות (גליא רזיא [ל ע"ג] .עיין בערך בית המקדש סימן (י') [ה']):
א"ה (אמר המחבר של מדרש תלפיות אליהו הכהן?) אם הקב"ה תבע עלבון בהמה טמאה לא יתבע עלבון אומה שלימה שכל האומות
מכין והורגים בכל יום דכתיב כי עליך הורגנו כל היום אלא שאריכות הגלות להרבות בשכר ישראל כצדיק גמור ורע לו שהוא להרבות
שכרו כדחז"ל ולהכביד בעונשים של אומות.
הפניית הרב צדוק משה :מדרש תלפיות (להלן תל') אות בית ענף בלעם ,ילקוט ראובני במדבר בלק ע' מד  87ד"ה

 ...וג"כ האתון לקח נקמה מבלעם שהכה אותה ובזכותה שנטתה מן הדרך אשר הכין לה בלעם זכו כל סטרין דיליה דוכרין ונוקבין
ונפקי מתחות שלטונא דסטרא אחרא מסאבא ונכנסו תחת ממשלת טהרה וקדושה (גלי רזיא):

אוּליָי ָקּרהָיְָ ָָיָ– גרשיים מהפך פשטא ,תבנית טעמים המרמזת על אפשרות ללמוד בקל וחומר עם דיו.
ֵ֞ ַ
אמרָבּ ְל ַ֜ ָעם – קדמא ואזלא ...
ו ֶַ֨יּ ֶ
(א) בסיפור בלעם והאתון הקב"ה נוקם עלבון האתון המוכה סתם ,קל וחומר שנוקם נקמת אומה שלימה שכל האומות מכים והורגין
(ב) ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו בין במחשבה בין במעשה דמו (של הקרבן) נדרש לכן בקל וחומר לגוי שעשה כן לעבודה זרה
או לעורר כוחות טומאה ,כמו שאירע לבלעם.
(ג) העולות של בלעם תבעו עלבונם לפני הקב"ה שחלבם ודמם לא נתרצ ו והקב"ה נוקם עלבונם לכן בק"ו שנוקם עלבון אומה שלימה שכל
האומות מכים והורגין.

בדרך האפשר:
אוּליָי ָקּרהָה'ָ– גרשיים מהפך פשטא ,כעין תבנית קל וחומר של שטות שביקש בלעם לעצמו דרגת
ֵ֞ ַ
אמרָבּ ְל ָ֝ ָעםָ– קדמא ואזלא... ,
ו ֶַ֨יּ ֶ
נבואה של כמו של עם ישראל או משה רבנו באופן קבוע או זמני .ראה (במ' בלק כג,ד) בירור אפשרי של הקל וחומר הזה.
לָבּמּזְ ָֽבּחַ ׃ ָ
לָפֵּ֥רָו ַָאֶ֖י ַ
תָהמּזְ ְבּחתָעָ ַ ָ֔ר ְכתּיָו ַָאֵ֛עַ ָ
ליוָאֶ ת-שׁ ְב ַע ַ ָֽ
ָ֣אמרָא ֹ֗ ָ
ֱֹלהיםָאֶ ל-בּ ְל ָע ֶ֑םָוַיּ ֶ
במדבר בלק כג,ד :וַיּ ָ ֵ֥קּרָא ֶ֖
ת עָ ַ ָ֔ר ְכתּיָ– מהפך פשטא זקף-קטן ,מוציא מפשוטו (א) כי בלק ערך המזבחות (ב) לא בנאן לכבוד ה' אלא נגד שבעת
תָהמּזְ ְבּח ָ
אֶ ת-שׁ ְב ַע ַ ָֽ
המזבחות שבנו האבות כדי להוות משקל נגדם ובכך להראות לה' שהוא משתדל לפחות כמו האבות והרמב"ן ב(-במ' בלק ,כג,א) פי' ערכתי
לָבּמּזְ ָֽבּחַָ  -ואברהם לא העלה אלא איל
לָפֵּ֥רָו ַָאֶ֖י ַ
לפניך מזבח שלם בקרבן שלם ,יעלו על רצון מזבחך (ע"פ יש' ס,ז) .וע"י ש-ו ַָאֵ֛עַ ָ
אחד (ראה בר' כב,יג)  ,כעין טענת קל וחומר ,ומה ראית להיענות לאברהם על איל אחד קל וחומר שעל ה' להיענות לבלעם שהעלה פר
אוּליָיקָּ רהָה'ָ–
ֵ֞ ַ
אמרָבּ ְל ָ֝ ָעםָ– קדמא ואזלא... ,
ואיל .אפשר כי טענה זאת מרומזת בתבנית הטעמים של הפסוק (במ' בלק כג,ג) וֶַָ֨יּ ֶ
גרשיים מהפך פשטא ,כעין תבנית קל וחומר או הגבלה מותנית או זמנית של קבלת נבואה משם הוי' לעכו"ם על דרך מקרה בחו''ל שלא על
המים ,בגלל עריכת שבעה מזבחות כנגד שבעה מזבחות האבות ועוד שהקריב בם פר ואיל לעומת רק איל של אברהם אבינו.
24

קל וחומר

וּץָל ַמּחנֶ ֶ֖הָשׁ ְב ַע ָ֣תָיָמֶ֑ים ָ
ַ ָֽ
במדבר מטות לא,יטְ :ואַ ֹ֗ ֶתּםָחנֵ֛וָּמ ֵ֥ח
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יכם׃ ָ
םָוּשׁב ֶ ָֽ
ְ
תּ
יעיָאַ ֶ ֶ֖
ָ֣וֹםָה ְשּׁב ָ֔
ַ
ָוּביּ
וֹםָה ְשּׁלישׁי ַ
ַ
וָּבּיּ
לָתּ ְת ַח ְטּ ֵ֞א ַ
ל ָֽ
ָבּ ָח ֹ֗ ָ
שָׁו ָ֣כל׀ָנג ָ֣עַ ֶ
ָ כּל ָ֩ה ֶ֨רגָ ֶנָ֝פֶ ְ
ט
וּץָל ַמּחנֶ ֶ֖הָ -שלא יכנסו לעזרה:
ַָָֽ
[רש"י] (במ' מטות לא,יט) (יט) מ ֵ֥ח
[רש''י ע''פ ספרי] כּל ָ֩ה ֶ֨רגָ ֶנָ֝פֶ שָׁ -ר' מאיר אומר בהורג בדבר המקבל טומאה הכתוב מדבר ,ולמדך הכתוב שהכלי מטמא אדם בחבורי
י
ָבּ ָח ֹ֗ ָלל ,מקיש הורג לנוגע ,מה נוגע ע"י חבורו,
המת ,כאלו נוגע במת עצמו  ,או יכול אפילו זרק בו חץ והרגו ,תלמוד לומר ְו ָ֣כל׀ָנג ָ֣עַ ֶ

אף הורג ע"י חבורו:

וֹםָה ְשּׁלישָׁי – גרשיים מהפך פשטא ,כעין לימוד בקל וחומר ודיו לבא מן הדין להיות כנידון.
ַ
וָּבּיּ
ה ֶ֨רגָ ֶנָ֝פֶ שׁ  -קדמא אזלא ָֽ ...תּ ְת ַח ְטּ ֵ֞א ַ
ָבּ ָח ֹ֗ ָללָ(מת ישראלי או נכרי ,שזה חיבור) טמא שבעה ימים ,אף הלמד
הנידון הוא המלמד ,הבא מן הדין הוא הלמד .המלמד הוא ְו ָ֣כל׀ָנג ָ֣עַ ֶ
(היינו הבא מן הדין) שהוא ה-ה ֶ֨רגָ ֶנָ֝פֶ שָׁבחיבורים באמצעות כלי מתכת טמא שבעה ימים.
היות והריגת אדם הוא חמור מנגיעה במת היית אומר שההורג אדם יטמא זמן רב יותר מהנוגע במת ,באה התורה ומלמדת שדיו להורג אדם
בחיבורים בכלי המקבל טומאה (כגון כלי מתכת) ליטמא שבעה ימים כמו המלמד שהוא הנוגע במת הטמא שבעה ימים.
היות והריגת אדם הוא חמור מנגיעה במת היית אומר שגם על הריגה ללא חיבורים ,כגון בחץ יטמא ההורג ממרחק .מלמדת התורה שדיו
להורג (ללמד) להיות כנידון (המלמד) וכשם שהמלמד נטמא במגע במת כך הלמד נטמא בחיבורין בכלי המקבל טומאה (כגון כלי מתכת)
ורק בשעת החיבור (טומאת אב) וההורג בלי חיבורים ,כגון זרק בו חץ והרגו ,נשאר טהור.
 25קל וחומר
במדבר מטות לב,יא,יב:

ֵ֥םָלי ְצ ָחֶ֖קָוָּֽ ְליַע ֶ֑קבָ
יָלאַ ְב ָר ָה ְ
ַ֚תָהא ָד ָ֔ ָמהָא ֶשֵׁ֥רָנ ְשׁ ַבּ ְֵ֛עתּ ְ
ָמ ְעלָ הָא ָ
יםָהעלָ֣יםָממּ ְצ ַ ֹ֗ריםָמ ֶֶ֨בּןָעֶ ְשׂריםָ שָׁ נָהָו ָ֔ ַ
ָ
ָשׁ
[יא]ָ אם־י ְראוָּהָ אנ ַ֜
ֵ֥כּיָלא־מ ְל ֶ֖אוָּאַ ח ָ ָֽריָ :
יָה'ָ :
ר ָֽ
ֶ֑וּןָכּיָמ ְל ֶ֖אוָּאַ ח ֵ֥
ֵ֥
ָה ְקּנ ָ֔זּיָויהֹושֶׁ֖עַ ָבּן־נ
בָבּן־יְ פנֶּה ַ
[יב]ָ בּ ְל ֵ֞תּיָכָּ ל ֶ

ֶה – גרשיים מהפך פשטא,
בָבּן־יְ פנּ ָ
[יא]ָאם־י ְראוָּהָ אָָנ ַ֜שׁים – קדמא ואזלא  ...ובפסוק עצמו או בפסוק הבא כמו כאן [יב]ָבּ ְל ֵ֞תּיָכָּ ל ֶ
תבנית טעמים של כעין לימוד בקל וחומר.
אלשיך (לב,ו – טו) מסביר שמאמר המרגלים שלא לעלות לארץ כנען כצווי ה' הוא המלמד ועונשם היה שהמרגלים ובני העשרים עד
ששים מתו במדבר וגרמו לשאר העם עיכוב של ארבעים שנה לכניסה לארץ.
הלמד הוא שמאמר בני גד ובני ראובן שלא להעבירם את הירדן הוא חמור יותר ממאמר המרגלים מפני שבא על סף הכניסה לארץ ,שהם
נחשבים לגיבורים ואם הם לא יעברו הרי הדבר יניע את האחרים מלעבור ,ואיך צמחה בהם תרבות אנשים חטאים שהרי במדבר לא היה
מקום לכך ועונשם צריך להיות חמור מעונש דור המדבר שגם יעכבו את כל העם שוב וגם יגרמו לספותם בלי הגבלת גיל כמו שהיה בדור
המדבר .אבל דיו לבא מן הדין (מאמר בני גד ובני ראובן) להיות כנידון (מאמר המרגלים ותמיכת בני  60 – 20בו) ועונשם יהיה רק עיכוב
ולא לספות.
אלשיך במדבר לב  ...וחילק תשובת תוכחתו לשלשה חלקים .אחד ,לו הונח שכוונתכם טובה ופיכם ולבכם שוים ,וגם לא תמשך תקלה
מהדבר ,הענין בעצמו הוא בלתי ראוי .וכל שכן אם תצא תקלה מהדבר ,עם היות כוונתכם טובה ,שהיא השנית ,שימנעו אחיכם מלכת
למלחמה ,שירך לבבם בראותם שאינכם הולכים .ומה גם בני גד .שיאמרו ,אם אלו יראים איך נעמוד אנחנו ,שיחשבו שמיראה אתם עושים.
ועוד שלישית קשה מכולם אם רעה בלבבכם ,ותתחילו בשבח כדי לסיים בגנאי ,להדיח את ישראל מעבור אל הארץ ,כענין המרגלים:
 ...על כן אמר ,על הראשונה בא ויאמר ,אל יעלה על רוחכם כי כאשר נשבע לבלתי הביא את אבותיכם אל הארץ ,כן נשבע להביא אתכם
כאומרו וטפכם וכו' והבאתי וכו' .כי הלא מה שוישבע לא היה כי אם לאמר אם יראו וכו' ,עד בלתי כלב בן יפונה ויהושע בן נון כי מלאו
אחרי לא על מה שאחרי זאת שהוא וט פכם וכו' .וזהו וישבע לאמר ,כי כל שבועתו לא היתה רק לאמר אם יראו וכו' בלתי כלב וכו' ולא
יותר:
ועל השנית אמר כי לא מלאו אחרי ,לומר ,שלא היתה הגזירה על מאמר פיהם כי אם על שלא מלאו אחריו יתברך לבא אל הארץ .כלומר,
כי לכן גם אתם תניאון את העם לבלתי בא ולא תמלאו אחרי ה' .ושמא תאמרו האם כל כך דבר זה בלבד חמור ,לזה אמר אשר נשבעתי
לאברהם ליצחק וליעקב .כלומר ,כי בל האמין שאקיים שלש שבועות .ומורים בהתעכבם שלא אקיים שבועתי ,הוא דבר מר:
ועל השלישית אמר ,בלתי כלב וכו' כי מלאו אחרי .לומר ,אם כל העונש לא היה רק על אשר ראו אותותיו וכו' ונסו אותו זה עשר פעמים,
היה ראוי יסיים ויאמר בלתי כלב וכו' שלא נסוני ומלאו אחרי .אך יורה כי אין כל הענין תלוי רק במלאת אחרי ה' בביאת הארץ:
ועל הרביעית אמר ויחר אף ה' בישראל .כלומר ,דרך כלל .שגם הקטנים שלהם ויניעם במדבר עד תום כל הדור העושה הרע וכו' .ואם כן
קל וחומר הדברים  ,אם אשר לא חטאו ולא הגיעו לכלל עונשים ,לקו ויהיו נעים במדבר ממקום למקום עד תום כל הדור העושה הרע .כל
שכן אתם שעשיתם הרע שיניעכם מנחלתכם במדבר .ולא תאמרו כי לא יאשמו ישראל ,והמה ירשו ארץ .כי הלא לא גרעו מהקטנים
מעשרים שלקו אגב החוטאים .כן יניע את כל ישראל עמכם עד תום אתכם:
ועל החמישית אמר ,והנה קמתם וכו' .לומר ,לו יונח שכן הוא ,כי אין רעתכם רק תרבות רעה ומיעוט דרך ארץ בלבד .הלא זה הוא כמדה
המלאה שבמעט תוספת תגדש ,כי הלא קמתם תחת אבותיכם .וגם שאין זה רק עון אשר חטא ,רק תרבות אנשים חטאים ,שהוא תרבות רעה
בלבד .הלא הוא (לב,יד) לספות עוד על חרון וכו' ,ותוספת על מדה מלאה (תגר') [תגרר] מזה ומזה כמדובר( :טט – מכאן שעונשם אמור
להיות חמור מעונש דור המדבר)
גם אפשר אומרו תרבות אנשים חטאים ,יאמר ,על שגדלו עם אנשים חטאים .שאתם תרבות שלהם נדבק זה בידכם מהם ,ואינו מעצמכם.
עם כל זה ,לספות עוד מספיק כמדובר:
ואמר ויסף עוד להניחו במדבר בלשון יחיד .יהיה ,כי בעגל היו במדבר חרשי משחית אף וחימה ,ומשה סילק בזכותו החימה והוא יתברך
סילק האף כד"א קומה ה' באפך .וחזר במרגלים באומרו ויחר אף ה' ביום ההוא .והניחו הוא יתברך עד הרג במשמניהם ,ואחר כך סילקו
(שמות רבה מא יט) .אמר ,כי עתה על ידי זה יהיה סיבה לספות עוד על חרון אף ה' .ויסף אף ה' הנזכר ,להניחו את האף הנזכר במדבר.
באופן שעל ידי המשחית ההוא ושחתם לכל העם הזה .כי כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע ,וזהו ושחתם לכל העם
הזה:
26
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ֶ֖שָׁהמּ ֶ֑אוֹתָ ָ
ַ
ָהיּ ְצאָ֣יםָלַ צָּ ָָ֔באָאֶ ָחָ֣דָ ֶנָ֔פֶ שָׁמחמ
יָהמּ ְלחָ ָמה ַ
סָל ֹ֗ה'ָמ ֵ֞אתָאַ נְ שׁ ַ
ַ ָֽ
ָמכֶ
במדבר מטות לא,כח :וַהרמ ֶ֨ ָת ָ֝ ֶ
ָמןָ -האָ ָדםָוּמןַ -ה ָבּ ָָ֔קרָוּמןַ -החמ ֶ֖ריםָוּמןַ -ה ָֽצּאן׃ ָ
יָהמּ ְלחָ ָמהָ– גרשיים מהפך פשטא ,תבנית טעמים המלמדת על אפשרות לדרשה
סָל ֹ֗ה'ָ– קדמא ואזלא רביע ,מ ֵ֞אתָאַ נְ שׁ ַ
ַ ָֽ
ָמכֶ
וַהרמ ֶ֨ ָת ָ֝ ֶ

בקל וחומר .וזה לא רק קל וחומר חישובי שאם מספר מתחלק בחמש מאות אז הוא גם מתחלק בחמישים (המכס שהרים העם ממחצית
השבי והמלקוח( ,האדמו"ר ממ"ש מחב"ד).
[אור החיים] (במ' מט' לא,לב – לו – לז  -מג) והנכון בעיני הוא שהודעת פרטי החשבון במחצית חלק היוצאים בצבא הוא לגלות שהמכס

היה מלגיו לא שהיה מונה חמש מאות ונותן אחד לה' מפאת המכס אלא מונה תצ"ט ונותן אחד ,ולזה העלה כל פרטי חשבון המכס
וממנו תדע שהיו נותנים א' לתצ"ט ,והודעת חשבון מחצת העדה בא הכתוב להסיר טעות אחר והוא שיאמר האומר לעולם מכס שנתנו
אנשי הצבא היה אחד מת"ק מלבר ואין ראיה מסכום המכס שעלה המכס לומר שאם כן לא היה עולה מכס של של"ז אלף וחמש מאות
צאן למספר האמור יש לומר שהיו נותנים אותו המכס ממחצית העדה שבזה יעלה מספר האמור במכס חלק הצבא הגם שיהיה ניתן
מלבר ,אשר על כן בא הכתוב ומנה מספר חלק העדה ומנאו שלם להסיר מיחוש זה ,ולזה לא פרט הכתוב במספר חלק העדה אלא
מספר המחצית לצורך מה שכתבתי שהמכס ניתן מלגיו וכל אחד שילם חלקו ממחציתו ,והוא גם כן מה שציוהו ה' במאמר (במ' מט'
ֶ֖שָׁהמּ ֶ֑אוֹתָהא למדת שצריך שיהיה המכס
ַ
יתם תּ ָקחוּ לומר שלא יפרעו המכס אלא ממחציתם וגם אמר אֶ ָחָ֣דָָ...מחמ
לא,כט) ממּחצ ָ
מלגיו:
ָאחז
דיו לבא מן הדין (תרומת העדה ממחציתה) להיות כנידון (מכס היוצאים למלחמה) מה המכס היה מלגיו ,כך (במ' מט' לא,ל) א ָחד׀ ֻ
מן־החמ ִ֗שּׁים היה מלגיו.

 27קל וחומר ,הלמד עולה על המלמד
במדבר מסעי לו,ח:

ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראלָ֒ ָ
להָמ ַמּטּוֹת֘ ְ
וְ כָ לֵַ֞ -בּתָי ֶרָ֣שֶׁ תָנַח ֹ֗ ָ
לָאישָׁנַח ַלֵ֥תָאב ָ ָֽתיו׃ ָ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָר ָ֔א ֶ֖
ירשׁוּ ְ
ןָי ְ
ֶ֑הָל ֹ֗ ַמעַ ָֽ
ָ֣הָלא ָשּׁ ְ
ְ
יהָתּ ְהיֶ
תָמטֵּ֥הָאָ ֶ֖ב ָ
ֵ֛ח ַ
ְלאֶ ֹ֗ ָחדָממּ ְשׁ ַפּ ַ
בבלי בבא בתרא קי,ב והאיש את אמו וכו' .מנא הני מילי? דתנו רבנן :בבלי בבא בתרא קיא,א (במדבר מסעי לו,ח) ְוכָ לֵַ֞ -בּתָי ֶרָ֣שֶׁ תָ
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָראלָ֒ היאך בת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ,ומתו וירשתן .ואין לי אלא
להָמ ַמּטּוֹת֘ ְ
נַח ֹ֗ ָ

בת ,בן מנין? אמרת קל וחומר :ומה בת שהורע כחה בנכסי האב  -יפה כחה בנכסי האם ,בן שיפה כחו בנכסי האב  -אינו דין שיפה
כחו בנכסי האם; וממקום שבאת :מה להלן בן קודם לבת ,אף כאן בן קודם לבת.
ר' יוסי בר' יהודה ור"א בר' יוסי אמרו משום רבי זכריה בן הקצב :אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם .מאי טעמא? דיו לבא מן
הדין להיות כנדון .ותנא קמא לא דריש דיו? והא דיו דאורייתא הוא! דתניא :מדין קל וחומר כיצד? (במדבר י"ב) ויאמר ה' אל משה
ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים ,קל וחומר לשכינה ארבעה עשר ,אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון! בעלמא דריש דיו,
ושאני הכא ,דאמר קרא :מ ַמּטּוֹתָ֘ ,מקיש מטה האם למטה האב ,מה מטה האב  -בן קודם לבת ,אף מטה האם  -בן קודם לבת.
טט – במידת הלימוד קל וחומר יש שני סיומים א' דיו לבא מן הדין להיות כנדון ; ב' פריצת מגבלת הדיו הבאה מהמלמד ,ע"י הלמד.

ל ֒ גרשיים מונח רביע יש לה תפקיד של כעין המידה יצא מן
ָבּנ ָ֣יָי ְשׂ ָרא ָ
להָמ ַמּטּוֹת֘ ְ
לענ"ד תבנית הטעמים של הקרא ְָוכָ לֵַ֞ -בּתָי ֶרָ֣שֶׁ תָנַח ֹ֗ ָ
הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא .בהקשר של לימוד קל וחומר היצא מן הכלל מלמד על עצמו שהוא פורץ את מיגבלת הדיו של
המלמד .כאן ממילת מ ַמּטּוֹת֘ ָ למדו כי הבת יורשת את אמה ,והיות והבת היא שניה אחרי הבן בירושת האב ,לכן היא מלמדת בקל וחומר
כי גם הבן יורש את אמו .אלא בקל וחומר עם מיגבלת דיו הבן (הלמד) לא היה מקדים לבת (המלמד) בירושת אמן ושניהם שווים בירושת
אמן .אבל תבנית הטעמים גרשיים מונח רביע מלמדת שיש כאן יוצא מן הכלל המלמד על עצמו ,כלומר יוצא מן הכלל של דיו לבא מן הדין
להיות כנדון וע"י היקש במילת מ ַמּטּוֹתָ֘ ,פורץ את מיגבלת דיו מקיש מטה האם למטה האב ,מה מטה האב  -בן קודם לבת ,אף מטה
האם  -בן קודם לבת .והבן הלמד מקדים את הבת (המלמד) בירושת אמן.
(אין כאן קדמא ואזלא)  ...גרשיים מונח רביע תבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הבן שאינו מוזכר בפסוק (והוא הנוסף על הבת
שבפסוק) עולה בירושת האם על הבת המלמדת ולוקח כל הירושה של האם.
ראה גרשיים מונח רביע ,זרקא סגול
ראה בבא בתרא

 28קל וחומר ,ראה דוגמאות קדמא ואזלא
במדבר מטות לב,כט:

'ָונ ְכ ְבּ ָשֵׁ֥הָהָ ָא ֶֶ֖רץָ
ָ֣יָה ְ
םָאתַ -היּ ְַר ֵ֞דּןָכָּ לָ -חלוּץָלַ מּ ְל ָח ָמהָל ְפנ ָ֔
ָ֣ןָ׀ָא ְתּכֶ ֶ ָֽ
ָ֣דָוּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וָּבני-גָ
אמרָמ ָ֝שֶׁ הָאל ֹ֗ ֶהםָאם-יַעַ ְב ָ֣ר ְ
ו ֶַ֨יּ ֶ
תּםָלָ ֶהֵ֛םָאֶ תֶ -א ֵֶ֥רץָהַ גּ ְל ָעֶ֖דָלַ אחזָּ ָֽה׃ ָ
יכ ֶ֑םָוּנְ ַת ֶ ֵ֥
ל ְפנ ֶ

עכשיו נבוא ללמוד מזכיה בנחלת בני גד ובני ראובן שהוא נושא ממוני ,אל גיטין וקידושין הלומדים מנושא ממוני כמו הנחלה.

[מנחת פתים חלק ב ,הרב ארנטרוי חנוך ע' ( 112אוצר החכמה)] בממון מספיק גילוי מילתא בעלמא  ,קל וחומר שיספיק תנאי
מפורש אפילו שאינו כפול ... .הרי"ף כתב ורק בגיטין ובקדושין צריך תנאי כפול משום חומרא דעריות.
[חכמת שלמה מסכת גיטין עה,א] בא"ד כלומר אף על גב דלא כפל תנאו כו' נ"ב נ"ל שהתוס' היו מקשין דמן הירושלמי משמע
דבגיטין וקדושין לא בעינן תנאי כפול והתוס' כבר פסקו דבעינן בכל דוכתא תנאי כפול ולכן מיישבין דאפילו לדעת הירושלמי אינו
רוצה לומר דלא בעינן תנאי כפול בגיטין וקדושין אלא חומרא בעלמא שהחמירו לשם מדרבנן כו' ודו"ק( .עיין במהרש"א):

אמרָמ ָ֝שֶׁ ה – קדמא ואזלא ָֽ ֶ ...אתַ -היּ ְַר ֵ֞דּןָכָּ ל-חָ לוּץָ
מוצע לומר כי תבנית הטעמים הבאה מניחה יסוד ללימוד בקל וחומר עם דיו .ו ֶַ֨יּ ֶ
ה – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית העשויה ללמד על כעין קל וחומר עם דיו.
לַ מּ ְל ָח ָמ ָ

המלמד הוא שב -בממון מספיק גילוי מילתא בעלמא אם מגלה דעת (כעין מרמז) על תנאי מסוים ולא קיימו מתבטל המעשה (התמורה
לקיום התנאי) .לכן קל וחומר שיספיק תנאי מפורש אפילו שאינו כפול .ואם לא יקוים יתבטל המעשה .סברא לומר שעל אי קיום תנאי
מפורש יהיה ביטול המעשה וגם קנס .על זה אמרינן דיו לבא מן הדין (אמירת תנאי מפורש) להיות כנידון (גלוי דעת מרומז) ורק יתבטל
המעשה ולא יהיה קנס .גיטין וקידושין נלמדים מממון .אלא שרבנן החמירו בהם משום חומרה דעריות וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא
תקון כאן על בסיס תנאי בני גד ובני ראובן של ארבעה תנאים ובהם תנאי כפול וחייבו וחייבו תנאי כפול בגיטין וקידושין
/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 29קל וחומר
דברים עקב ז,יט:

ֱֹלהֶ֑יךָ ָ
ָהנְּ טוּ ָיָ֔הָא ֶשֵׁ֥רָהוֹצאךֶ֖ ָהָָ֣'ָא ֶ
דָהחזָקָ הָוְ ַהזְּ ָ֣רעַ ַ
ַ
תָו ַה ָֽמּ ְפתים ְָו ַהיָּ
ֹ֗יךָו ָהאת ְ
תָהגְּ ד ָֹ֝לתָאשֶׁ רָ -ר ָ֣אוָּעי ֶנ ְ
הַ מַּ ֶ֨סּ ַ
יהם׃ ָ
ָראָמ ְפּנ ֶ ָֽ
תּהָי ֶ֖
ָלכָ לָ -הָ֣עַ ָ֔מּיםָאשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ֱֹלהיך ְ
הָה'ָא ֶ
שׂ ָ
כּן-יַע ֵ֞ ֶ
ָֽ

יך – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית של כעין מלמד ולמד והלמד מוגבל לא להיות
ֱֹלה ָ
הָה'ָא ֶ
שׂ ָ
כּן-יַע ֵ֞ ֶ
תָהגְּ ד ָֹ֝לת – קדמא ואזלא ָֽ ...
הַ מַּ ֶ֨סּ ַ
יותר מהמלמד (מעין קל וחומר עם דיו לבא מן הדין להיות כנידון) .כאן המלמד הוא ההצלה ממצרים על-אף שלא היו עדיין ראויים,
שׂהָהָ'ָ
כּן-יַע ֵ֞ ֶ
ָהנְּ טוּ ָיָ֔ה ָֽ ...
דָהחז ָָקהָוְ ַהזְּ ָ֣רעַ ַ
ַ
תָו ַה ָֽמּ ְפתים ְָו ַהיָּ
ֹ֗יךָו ָהאת ְ
שהיתה ע"י ַה ַמּ ֶ֨סּת (רש"י  -נסיונות)ָ ַהגְּ ד ָֹ֝לתָאשֶׁ רָ -ר ָ֣אוָּעי ֶנ ְ
יהם׃ (פנים יפות) אפילו אם לא תשיגו למעלות הבטחון
ָראָמ ְפּנ ֶ ָֽ
תּהָי ֶ֖
ָלכָ לָ -הָ֣עַ ָ֔מּים (עמים בכלל ועמי כנען במיידי) ואשֶׁ ר-אַ ָ ֵ֥
ֱֹלהיך ְ
א ֶ

שלא ייראו אפ"ה יעשה ה' עמכם כמו שעשה במצרים

מה במצרים שבד"כ רק עינו אותם לעבדות ,ולא היו עדיין ראויים להצלה ,הקב"ה הצילם ,קל וחומר שיצילם אחרי שהם ראויים ועמי כנען
נלחמים בהם להורגם.
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קל וחומר ,הדגמת היסוד שאין עונשין מן הדין

ָלּךֶ֖ ָא ֵ֥רוֹןָעָֽץ׃ָָ ָ
ית ְ
שׂ ָ
הָועָ ֵ֥
ֶ֖יָה ָה ֶָ֑ר ְ
ָשׁנָֽי -לוּחתָא ָבניםָכָּ ָ֣ראשׁנָ֔יםָוַעלֵ֥הָא ַל ָ
יָפּ ָסלְ -ל ֵ֞ך ְ
ל ְ
ֹ֧רָה'ָא ֹ֗ ַ
תָה ָ֝הואָאָ ַמ ָָ֣
דברים עקב י,אָ :בּ ֶ֨ע ַ

שבירת הלוחות הראשונים כתבלין להמתקת התנגדות יצר הרע ,התורה ניתנת בלוחות השניים ותביא לביטול יצר הרע.
ים – גרשיים מהפך פשטא ,תבנית טעמים בתפקיד כעין קל וחומר,
ָשׁנָֽי-לוּחתָא ָבנ ָ
תָה ָ֝הוא – קדמא ואזלאְ ... ,פּ ָסלְ -ל ֵ֞ך ְ
בָּ ֶ֨ע ַ
כדי לברר זאת נעיין בתבנית הטעמים הבאה:
ים – גרשיים מהפך פשטא ,כעין יצא להקל ולא להחמיר ,כנאמר ב[-אבות דרבי נתן פ"ב]  ...כך
ָשׁנָֽי-לוּחתָא ָבנ ָ
(דב' עקב י,א) ְפּ ָסלְ -ל ֵ֞ך ְ
אמר משה אם אני נותן את הלוחות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה שנאמר (שמ' מש' כב,יט) זבח ָל ֱאלהים ָיח ֳָרם בּלְתּי לה' לְבדוֹ ,:מה
ָ֣יָהלּ ָ֔חתָוָ ָֽאַ ְשׁל ָ֔כם ,מנין שהודה לו המקום שנ' (דב' עקב י,א) בָּ ֶ֨עתָ
עשה תפש בשני הלוחות ושיברן שנ' (דב' עקב ט,יז) וָאֶ ְתפּשָׂבּ ְשׁנ ַ
ך ,הא שהודה לו המקום על שיבורן.
יָפּ ָסלְ -ל ֵָ֞
ל ְ
ֹ֧רָה'ָא ֹ֗ ַ
הַ ָ֝הואָאָ ַמ ָָ֣
מכאן נלמד ל תבנית הטעמים המלמדת בכעין קל וחומר .דיו לבא מן הדין אלו בני ישראל (הרבים) שחטאו בעבודה זרה של עגל הזהב
להיות כנידון זה הישראלי היחיד שעבד עבודה זרה שמתחייב כלייה שנאמר (שמ' מש' כב,יט) זבח ָל ֱאלהים ָיח ֳָרם ולכן גם עובדי העגל
מתחייבים כלייה וזה תיקונם .וע"פ [אבות דרבי נתן פ"ב] כדי לא לחייב את הרבים שלא עבדו עבודה זרה אמר משה אם אני נותן את
ָ֣יָהלּ ָ֔חתָוָ ָֽאַ ְשׁל ָ֔כם ,וב[-נוסחה
הלוחות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה לכן תפש בשני הלוחות ושיברן שנ' (דב' עקב ט,יז) וָאֶ ְתפּשָׂבּ ְשׁנ ַ
א של אדר"נ] מוסיף אלא אאחוז בהן ואשברם וחזרן למוטב (כנראה כוונתו ואחזירן למוטב).
ל־פה
ועוד נאמר שם רבי יהודה בן בתירא אומר לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר (במ' בהע' יב,ח) פה א ֵּ֞

ר־בּוֹ פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות .וי"א לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר
אדבּ ִ֗
יכם אינו אומר וארא אלא שראה שפרח כתב מעליהם.
אתםָלַ ָ֣ה'ָא ֱָֹֽלה ָ֔ ֶ
אָוהנּהָחטָ ֶ
ו ָֹ֗א ֶר ְ
ר־בּוֹ – מונח גרשיים רביע ,מונח מלמד על רבוי לימודים בתבנית הטעמים שאחריו גרשיים רביע,
ל־פה אדבּ ִ֗
(במ' בהע' יב,ח) פה א ֵּ֞

(דב' עקב ט,טז)

ב תפקיד כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו .לימוד (א) עשוי להיות לגבי הבדל בין נבואת משה לנבואת נביאים
אחרים; לימוד (ב) עשוי להיות הנאמר באדר"נ פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות.
ים – גרשיים מהפך פשטא ,היא תבנית טעמים
ָשׁנָֽי-לוּחתָאבָ נ ָ
אם תבנית הטעמים של הכתוב (דב' עקב י,א) בָּ ֶ֨עתָהַ ָ֝הוא – קדמא ואזלאְ ... ,פּסָ לְ -ל ֵ֞ך ְ
בתפקיד כעין קל וחומר ,עולה סוגיה בדרך הלימוד של קל וחומר שאין עונשין מן הדין .אז אי אפשר ללמוד מ(-שמ' מש' כב,יט) זבח ָלאֱלהים ָיח ֳָרם שהוא
על יחיד ללמד ממנו אל כלל ישראל ,אל א רק אל יחידים שגם עובדים ע"ז כמו עגל הזהב מתחייבים כלייה וזה תיקונם.
וגם בעיר הנידחת רק אם כולם עבדו ע"ז כל אנשי העיר ורכושה נשרפים ואם חלקם לא עבדו אז כל העובדים נידונים במיתה בחרב כיחידים ואין רכושם
אובד .אפשר שבכעין קל וחומר שבפסוק (דב' עקב י,א) יש הדגמת היסוד שאין עונשין מן הדין (היינו מלימוד בקל וחומר)
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יםָו ַהמּ ְשׁפָּ טים֘ ָ ָ
הָהח ָ֣קּ ְ
ַ ָֽ
דברים ראה יב,אְ֠ :אלֶּ
ל־הא ָד ָ ָֽמהָ :
ָ
םָחיֶּ֖יםָעַ
תּ ַ
ל־היּ ָָ֔מיםָאשֶׁ ר־אַ ֶ ֵ֥
ַ
ָלר ְשׁ ָתֶּ֑הָּכָּ
ֵ֛יךָלךֶ֖ ְ
ְ
ןָה'ָאֱֹלהֹ֧יָאב ֶת
ָת ַ֜
ָ֒בּ ָ֕א ֶרץָאשֶׁ ר ָ֩נ ֶ֨ ַ
א ֶשָׁ֣רָתּ ְשׁ ְמ ָ֣רוּןָלַ עשֹׂות ָ
יהֶ֑םָ
תםָאֶ ת-אֱֹלה ֶ
שׁיםָא ָ ֶ֖
ָ֣םָהגּוֹיֹ֗םָא ֶשֵׁ֥רָאַ ֶתֵּ֛םָי ְר ֵ֥
ָֽבדוָּ -שׁ ַ
ֹ֧רָע ְ
דוּןָאת-כָּ לַ -ה ְמּק ֵ֞מוֹתָא ֶשׁ ָ
ֶ ָֽ
ָ֣דָתּאַ ְבּ
דברים ראה יב,ב :אַ בּ ְ֠ ְ
ֵ֥ץָרענָ ַָֽ֛ן׃ ָ
ת ַחתָכָּ ל-ע ַ
וֹתָו ַ ֶ֖
יםָה ָרמים ְָועַ לַ -הגְּ ָב ָ֔ע ְ
ָ ָֽ
ָעַ לֶ -ה ָהר
ָ֣םָהגּוֹיֹ֗ם – גרשיים דרגא מונח
ָֽבדוָּ -שׁ ַ
ֹ֧רָע ְ
ןָה' – קדמא ואזלא ( ...דב' ראה יב,ב) ֶ ָֽאת-כָּ לַ -ה ְמּק ֵ֞מוֹתָא ֶשׁ ָ
ָת ַ֜
תבנית הטעמים (דב' ראה יב,א) נ ֶ֨ ַ

רביע .אם נאמר כי תבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח רביע היא הרכבה של התבנית גרשיים  ...רביע ושל דרגא מונח רביע ,אז תבנית
הטעמים קדמא ואזלא  ...גרשיים  ...רביע תרמז על כעין קן וחומר בלי הגבלת דיו .פי' אשל אברהם (הרב אלאשוילי) (ב"דבר מלכות
ָ֣דָתּאַ ְבּדוּן  -אַ בָּ֣דָואחר-כך ְ֠ ְתּאַ ְבּדוּן – אלמא יש בפסק שהות בינתים  ...וראה רש"י (וי' קדשים כ,טו)
התשע"ה) על רש"י (ב) אַ בּ ְ֠ ְ
דוּןָאת-כָּ לַ -ה ְמּק ֵ֞מוֹת ,הרי קל וחומר ,מה אילנות שאינן רואין ואינן שומעין ,על שבאת
ֶ ָֽ
ָ֣דָתּאַ ְבּ
(טט  -בהמה נרבעת)( :דב' ראה יב,ב) אַ בּ ְ֠ ְ
תקלה על ידם – אמרה תורה :השחת שרוף וכלה ,המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה – על אחת כמה-וכמה.
ראה גרשיים  ...רביע ,דרגא מונח רביע
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ֱֹלהיךָשׁאֶ֖לָמע ָמְֶּ֑ךָ ָ
ַ֚הָה'ָא ָ֔ ֶ
ָ֣
לָמ
דברים עקב י,יבְ :ועַ ָתּהָי ְשׂ ָר ָ֔א ָ
שׁך׃ ָ
ָוּבכָ ל-נ ְַפ ֶ ָֽ
יךָבּכָ לְ -ל ָב ְבךֶ֖ ְ
ְ
ֱֹלה
לעבדָאֶ תָ֣ -ה'ָא ָ֔ ֶ
ָוּלאַ ה ָב ָ֣הָא ָ֔תוָֹוְ ַ ָֽ
תָבּכָ לְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
ֱֹלהיךָלָ ֶלכֶ
כָּ֣יָאםְ ְ֠ -לי ְראָ הָאֶ תֶ֨ -ה'ָא ָ֝ ֶ
וֹבָלְך׃ ָ
ָ ָֽ
ֶ֑וֹםָלטֶ֖
ְ
ָהיּ
יָמצַ ְוּךֶ֖ ַ
ה'ָ ְואֶָת-חקּ ָ֔ ָתיוָא ֶשֵׁ֛רָאָ נ ֵ֥כ ְ
דברים עקב י,יג :ל ְשׁ ֵ֞מר אֶ ת-מ ְצֹות ָ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

[דברי דוד] (דב' עקב י,יג)  ...שאין הש"י מבקש ממך רק היראה שבשים לבך (י,יב) ְ֠ ְלי ְראָ הָאֶ תֶ֨ -ה'ָותו לא ,אלא מן מחשבת היראה שלך
תָבּכָ לְ -דּ ָרכָ יוָ
ְ
ָוּלאַ ה ָב ָ֣הָא ָ֔תוֹ ,ואינו צריך לחשוב ולדאוג ע"ז והיינו במצות עשה ,שע"ז אמר לָ ֶלכֶ
תָבּכָ לְ -דּ ָרכָ יו ְ
ְ
ימשך לָ ֶלכֶ
וֹבָלְך ,וכמו
ָ ָֽ
ה דכל השמר אינו אלא לא תעשה ,וסיים ע"ז ְלטֶ֖
ואח"כ אמר על מצות לא תעשה דהיינו (י,יג) ל ְשׁ ֵ֞מר אֶ ת-מ ְצֹות ָ
שארז"ל [שיר השירים רבה ד,ה] כל מי שבא עבירה לידו וניצל ממנה ולא עשה אותה (נחשב לו ש) מצוה גדולה עשה :.ומסיים [דברי
דוד] ויש לו שכר כאילו עשה מצוה .ומשום מה לא הביא [משנה מפורשת מכות פ"ג,מט"ו] הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר
כעושה מצוה.
ה' – גרשיים מהפך פשטא זקף-קטן ,תבנית משני
ֱֹלהיך – קדמא ואזלא ( ...דב' עקב י,יג) ל ְשׁ ֵ֞מר אֶ ת-מ ְצֹות ָ
(דב' עקב י,יב) אֶ תֶ֨ -ה'ָא ָ֝ ֶ
הכתובים בתפקיד כעין קל וחומר עם דיו.
ה) מה בעל
דיו לבא מן הדין (במצוות לא תעשה (דב' עקב י,יג) ל ְשׁ ֵ֞מר) להיות כנידון (במצוות עשה של תשובה (דב' עקב י,יב)ָ ְועַ ָתּ ָ
התשובה מקבל שכר אז לא כל שכן שמי שלא עבר על לא תעשה ואפילו לא ברח ממקום העבירה אלא ישב ולא עשה יקבל שכר.
אפשר שזה קל וחומר גם בלי דיו .מה בעל התשובה מקבל שכר אז קל וחומר שמי שלא עבר על לא תעשה ואפילו לא ברח ממקום
העבירה אלא ישב ולא עשה יקבל שכר.
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דברים ראה יב,כא:

וּםָשׁ ָ֣מוָֹשָׁ ם ָ֒ ָ
ְ
ֱֹלהיך֘ ָלָ שָׂ֣
רָה'ָא ֶ
ָָ֣
שׁרָי ְב ָ֝ ַח
ָה ָמּ ֹ֗קוֹםָא ֶ֨ ֶ
ָֽכּי-י ְר ֶ֨ ַחקָמ ְמּ ָ֝ך ַ
שׁך׃ ָ
יךָבּ ֶ֖כלָאַ וַּ ֵ֥תָנ ְַפ ֶ ָֽ
ְ
ֶ֑ךָו ָ ָֽאכַ ְל ָתָּבּ ְשׁעָ ֶ ָ֔ר
ןָה'ָ ְל ָ֔ךָכַּ א ֶשֶׁ֖רָצוּית ְ
שׁרָנ ַָת ָ
וְ זָבַ ְח ֵ֞ ָתָּמ ְבּקָ ְרךָ֣ ָוּמצּאנְ ֹ֗ךָא ֶ֨ ֶ
ָה ָמּ ֹ֗קוֹםָא ֶ֨ ֶשׁרָי ְב ָ֝ ַחר – קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא ְָ ...וז ַָב ְח ֵ֞ ָתָּמ ְבּקָ ְרךָ֣ ָוּמצּאנְ ךָֹ֗ – גרשיים מונח רביע ,תבנית
ָֽכּי-י ְר ֶ֨ ַחקָמ ְמּ ָ֝ך ַ

המרמזת כי הנלמד עולה על המלמד ,המלמד לעניני שחיטה הוא קרבנות והם מוגבלים למשכן או לבית המקדש (או במה קטנה כאשר היה
מותר) וכתב ה-רמב"ם שחיטה פ"ד הי"ז שבמדבר נצטוו שכל הרוצה לשחוט לא ישחוט אלא שלמים במשכן  ,ובחוץ יכל לנחור,
הנלמד לעניני שחיטה הוא חולין שהותרו בכל מקום מחוץ למשכן או מקדש .אבל ככתב ב-חידושי הרמב"ן חולין יז,א חזר והתיר להם

חולין בחוץ ונשאר כרת דקדשים בחוץ לדורות.
 34קל וחומר
דברים שפטים כ,א:

יראָמ ֶהֶ֑םָ ָ
ָלאָת ָ ֶ֖
ַ֚םָרָ֣בָמ ְמּ ָ֔ך ֵ֥
יתָסוּסָו ֶָרכֶ בָעַ ַ
ָֽר ָ֝א ָ
ךָו ָָ
ָֽכּי-ת ֶ֨צאָלַ מּ ְל ָח ָ֝ ָמהָעַ ל-איְ ֶֹ֗ב ְ
ְךָה ַמּעַ ְלךֶ֖ ָמ ֶא ֵֶ֥רץָמ ְצ ָ ָֽרים׃ ָ
ֱֹלהיךָע ָ֔ ָמּ ַ
ה'ָ א ֶ
ָֽכּיָ -
רש"י (א) ָֽכּי-ת ֶ֨צאָלַ מּ ְל ָח ָ֝ ָמהָ -סמך הכתוב יציאת מלחמה לכאן ,לומר לך שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה (ראה ספ"ד קצ) .דבר
אחר (ראה תנח' שופטים טו) :לומר לך :אם עשית משפט צדק ,מובטח אתה שאם ת ֶ֨צאָלַ מּ ְל ָח ָ֝ ָמהָאתה נוצח; וכן דוד הוא אומר
(תה' קיטז,קכא) ְֽ֭ ָעשׂיתי מ ְשׁפָ ט וָצדק בּל-תּנּ ִ֗יחני לְעשׁ ְָקי׃ .עַ ל-איְ ֶֹ֗בךָ -יהיו בעיניך כאויבים :אל תרחם עליהם כי לא ירחמו עליך.
בָ -בעיני כולם כסוס אחד; וכן הוא אומר" :והכית את מדין כאיש אחד" (שו' ו,טו); ואומר" :כי בא סוס פרעה" (שמ'
סוּסָו ֶָרכֶ ָ
ַ֚םָרָ֣בָמ ְמּ ָ֔ךָ -בעיניך הוא רב ,אבל בעיני אינו רב.
טו,יט; ראה תנח' שופטים טז) .עַ ַ
ב ,כי ראוי להם
ַ֚םָרָ֣בָמישראל ויש להם סוּסָו ֶָרכֶ ָ
רלב"ג (א) ָֽכּי-ת ֶ֨צאָלַ מּ ְל ָח ָ֝ ָמה וגו'  -הזהיר מלירוא מהאויבים ,ואע"פ שהם עַ ַ
לבטוח בשם יתעלה אשר אין מעצור לו להושיע ברב או במעט (ע"פ ש"א יד,ו) .ויעיד על זה ,שכבר העלנו מארץ מצרים (שמ' תשא
לב,יא) בְּכח גָּדוֹל וּ ְב ָיד חז ָָקה׃ ,עם היות ישראל אז בתכלית החולשה; ולא בחרב ולא בחנית הושיעם השם יתעלה .והנה הזהיר מלירוא
מהם ,כי עם שזה הוא ממעוט הבטחון בשם יתעלה ,הנה הוא דרך אל שינוצחו ישראל.

ב – אזלא-גרש מהפך פשטא
יתָסוּסָו ֶָרכֶ ָ
ָֽכּי-ת ֶ֨צאָלַ מּ ְל ָח ָ֝ ָמה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד עַ ל-איְ ֶֹ֗בךָואחריו תבנית הטעמים שלָ ְו ָָֽר ָ֝א ָ
תבנית טעמים העשויה ללמד על קל וחומר ודיו לבא מן הדין (הלמד) להיות כנידון (= המלמד ,ולא לעבור אותו)
דרך (א) להסבר שדיו לבא מן הדין אלו מלחמות חובה ורשות להיות כנידון זאת יציאת מצרים ,כפי' רלב"ג ה' כבר העלנו מארץ מצרים
בכח גדול וביד חזקה (ע"פ שמ' לב,יא) ,עם היות ישראל אז בתכלית החולשה בשעה שרובם לא שמרו תורה ומצוות ,אז נלמד לבא מן
הדין אלו מלחמות רשות כפ' רש"י בשעה שעושים משפט צדק בדרך התורה מובטחים שיוצאים למלחמה ונוצחים.
הרחבת דרך (א) להסבר שדיו לבא מן הדין אלו מלחמות חובה ורשות להיות כנידון זאת יציאת מצרים שבה כל סוסי מצרים ומרכבותיהם
ב  ,כך יעשה ה' לשומרי מצוותיו בצאתם למלחמה שכוחות האויב יהיו לפניו
נחשבו לפני ה' כסוס וכרכב אחד המרומז כאן במלים סוּסָו ֶָרכֶ ָ
כסוס ורכב אחד.
 35קל וחומר
דברים וילך לא,ז:

ץ֒ ָ
ֱמ ָ
ינ ָ֣יָכָ ל-י ְשׂ ָרא ֘לָח ַזָ֣קָ ֶוא ָ
יוָלע ָ
ל ְ
אמרָא ָ֝ ָ
יהוֹשׁעַ ָו ֶַ֨יּ ֶ
ֹ֗
ָוַיּ ְק ָ ֶ֨ראָמ ָ֝שֶׁ הָל
תםָלָ תָ֣תָלָ ֶהֶ֑ם ָ
שׁרָנ ְשׁ ַבֹּ֧עָיְ הוָ ֵ֛הָלַ אב ָ ֶ֖
ָ֣םָה ָ֔ ֶזּהָאֶ לָ -ה ָ֕א ֶרץָא ֶ֨ ֶ
הָתּבוֹאָאֶ תָ -ה ָע ַ
ָכָּ֣יָאַ ֹ֗ ָתּ ָ
ָהָאוֹתם׃ ָ
ָ ָֽ
ילנּ
הָתּנְ ח ֶ ֵ֥
תּ ַ
ָוְ אַ ָ ֶ֖

דברים וילך לא,ח:

לאָיַעַ זְ ֶבֶ֑ךָּ ָ
ָו ָ֣
ְךָלאָי ְַר ְפּךֶ֖ ְָ
ֵ֥
ְָ֣ךָלפָ ֶנֹ֗יךָהַ֚וּאָי ְהיֶ ָ֣הָע ָ֔ ָמּ
'ָהוּא׀ָהַ הל ְ
וְ ֵ֞ה ָ֣
לאָת ָ ָֽחת׃ ָ
אָו ֵ֥
יר ְ
לאָת ָ ֶ֖
ָ ֵ֥

ְָ֣ךָלפָ ֶנֹ֗יךָ– גרשיים
וּא׀ָההל ְ
ַ
'ָה
ליוָָ-קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא  ...פסוק (לא,ח) ְו ֵ֞ה ָ֣
אמרָא ָ֝ ָ
יהוֹשׁעַָָו ֶַ֨יּ ֶ
ֹ֗
בפסוק (לא,ז) וַיּ ְק ָ ֶ֨ראָמ ָ֝שֶׁ הָל
ליוָ
מונח לגרמיה מונח רביע ,תבנית טעמים של כעין מלמד ונלמד ,ועשויה ללמד כי הלמד עולה על המלמד  .המלמד הוא ישראל ו ֶַ֨יּאמֶ רָא ָ֝ ָ
ְָ֣ךָלפָ ֶנֹ֗יךָהַ֚וּאָי ְהיֶ ָ֣הָע ָ֔ ָמְּך
וּא׀ָההל ְ
ַ
'ָה
ץ ֒ ,הנלמד יהושע ְו ֵ֞ה ָ֣
ֱמ ָ
ְלעינ ָ֣יָכָ ל-י ְשׂ ָרא ֘לָח ַזָ֣קָ ֶוא ָ
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ֱֹלהיךָהַ֚וּאָהַ הל ְָ֣ךָע ָ֔ ָמְּך .מצינו לשון הליכה בפרשה זו בשלושה פנים ,כי אצל ישראל
ָ֣י׀ָה'ָא ֹ֗ ֶ
אפשר כפי' כלי יקר (דב' וילך לא,ו) כּ ָ֣
ֱֹלהיךָהַ֚וּאָהַ הל ְָ֣ךָע ָ֔ ָמְּך ,.משמע מחזיק בידך מדריכך בדרך תלך אבל ביהושע כתיב (דב' וילך לא,ח)ָוְ ֵ֞ה'ָ
ָ֣י׀ָה'ָא ֹ֗ ֶ
כתיב (דב' וילך לא,ו) כּ ָ֣
ְָ֣ךָלפָ ֶנֹ֗יך .ובמשה כתיב סתם (דב' וילך לא,א) וַיּ ֶ֖לֶ ְךָמָ ֶשֶׁ֑הָבלא סעד כלל .כי זה דומה למה שנאמר בנח שהיה מקטני אמנה,
וּא׀ָההל ְ
ַ
הָ֣
ֱֹלהיךָהַ֚וּאָהַ הל ְָ֣ךָ
את האלהים התהלך נח (בראשית ו ט) שהיה צריך סעד לתומכם כך ישראל כתיב אצלם (דב' וילך לא,ו) כָּ֣י׀ָהָ֣ 'ָא ֹ֗ ֶ
ְָ֣ךָלפָ ֶנֹ֗יך והוא אחריו כי לא היה צריך
וּא׀ָההל ְ
ַ
'ָה
ע ָ֔ ָמְּך כי היו צריכין סעד לתומכו ביראת ה' ,אבל יהושע נאמר בו (דב' וילך לא,ח)ָ ְו ֵ֞ה ָ֣
כל כך סעד לתומכו כמו ישראל אבל מכל מקום לא הגיע למדריגת האבות ...
11.2
1

מלמד ולמד (כעין בנין אב – תלישא? קדמא ואזלא)
בנין אב  -תלישא? קדמא ואזלא

ֵ֛אמרָמ ֶשֵׁ֥הָמ ֶשֶׁ֖הָוַיֵּ֥אמֶ רָה ָֽנַּ֛ני׃ ָ
וְֹךָה ְסּ ֶנֹ֗הָוַיּ ֶ
ַ
ֱֹלהיםָמ ָ֣תּ
ליוָא ָ֝
ָ֣יָסָ֣רָל ְר ֶ֑אוֹתָוַיּקְָ ָרא ָ֩א ֶ֨ ָ
אָה'ָכּ ָ
שמות ג,ד :וַיַּ ֵ֥ ְַ֛ר ֶָ֖

תורה שלמה [עג]  ...הרי אתה דן מבנין אב ,לא הרי דבור הסנה שהוא תחלה לדברות כהרי דבור הר סיני שאינו תחלה לדברות .ולא
הרי דבור הר סיני שהוא לכל ישראל כהרי דבור הסנה שאינו לכל ישראל .הצד השוה שהן דבור ומפי קודש למשה והקדים בהן קריאה
לדבור ,אף כל שהוא דבור ומפי קדש למשה נקדים בו קריאה לדבור( .ספרא ויקרא פ"א)

ֵ֥אמרָה ָֽנַּ֛ני :תבנית הטעמים תרסא קדמא ואזלא  ...רביע ,אפשר
וְֹךָה ְסּ ֶנֹ֗הָוַיֵּ֛אמֶ רָמ ֶשֵׁ֥הָמ ֶשֶׁ֖הָוַיּ ֶ
ַ
ֱֹלהיםָמ ָ֣תּ
ליוָא ָ֝
(שמות ג,ד) וַיּ ְק ָרא ָ֩א ֶ֨ ָ
כי תרסא? קדמא ואזלא כאן מציגים כי הכתוב נדרש בתפקיד מלמד ולמד במידה של בנין אב.
2

בנין אב  -תלישא? קדמא ואזלא

ןָוּבנָ ֵ֛יוָמ ֶע ֵֶ֥רבָעַ דֶ֖ -בּ ֶקרָל ְפנ ָ֣יָהֶָ֑'ָ ָ
ָ
שמות תצוה כז,כאְ :בּ ָ֣א ֶהלָמוֹעד ָ֩מ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ תָא ֶשָׁ֣רָעַ לָ -הע ֹ֗דתָיַערְך ָ֩א ֶ֨תוָֹאַ ה ֹ֧ר
ֶ֖תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָס ָ
ָל ָ֣דר ָ֔ ָתםָמא ְ
ָ ח ַקּתָעוֹלָ ם ְ
מ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ ת – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד שמחוץ לפרכת א ֶשָׁ֣רָעַ לָ -הע ֹ֗דת – מונח רביע ,היו לפחות ארבע או חמש עדויות

ששכינה שורה בישראל.
(שמ' תצ' כז,כא)ָמ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ ת קדמא ואזלא ,כעין מלמד ,ובצירוף תרסא שלפניו עשוי להיות כעין בנין אב ,וכן ב(-וי' אמר כד,ג) מחוּ ֩ץ
ְלפָרכת הָעדֻ ת – תרסא קדמא ואזלא ,בשני הכתובים המנורה היא המלמדת שיעורי מיקום.
בנין אב  -תלישא? קדמא ואזלא
3
שמות תצוה כט,כז:

ָ֣רָהוּרֶ֑םָ ָ
ָ
רוּמהָא ֶשֵׁ֥רָהוּנַ ֶַ֖֛ףָוַא ֶשׁ
וֹקָה ְתּ ָ֔ ָ
ַ
הָואתָשָׁ֣
נוּפ ְ
הָה ְתּ ֹ֗ ָ
ָ ְוק ַדּ ְשׁ ֵ֞ ָתָּאָ֣ת׀ָחז ָ֣ ַ
ֵ֥רָל ָבנָ ָֽיו׃ ָ
ֵ֥רָלאַ ה ֶ֖רןָוּמא ֶשׁ ְ
ָהמּלּ ָ֔איםָמא ֶשׁ ְ
ָ מאיל ַ
ָ֣רָהוּרֶ֑םָמביא את תורת הכהנים הבא:
ָ
תורה שלמה שמות תצוה כט כז א ֶשֵׁ֥רָהוּנַ ֶַ֖֛ףָוַא ֶשׁ

ויקרא צו ז,לד:

יהֶ֑םָ ָ
ָ֣תָבּנָֽי-י ְשׂ ָר ָ֔אלָמזּ ְבחֶ֖יָשַׁ ְלמ ֶ
רוּמהָלָ ַק ְחתּיָמא ְ
וֹקָה ְתּ ֹ֗ ָ
ַ
הָואָ֣ת׀ָשָׁ֣
נוּפ ְ
ֶ֨הָה ְתּ ָ֝ ָ
ָכּי ָ֩אֶ ת-חז ַ
ֶ֖תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ ָ
עוֹלםָמא ְ
ָל ָחקָ ָ֔ -
ןָוּל ָבנָיו ְ
ןָהכּה ְ
םָלאַ ה ֶ֨ר ַ
ָ֣ןָא ָת ְ
ָוָאֶ תּ ְ֠

ספרא צו פרשה יא (=קמח)

רוּמה ,שאין ת"ל שיכול אין לי אלא
קָה ְתּ ֹ֗ ָ
רוּמה או שָׁ֣ וֹ ַ
וֹקָה ְתּ ָ֔ ָ
ַ
(יא) למדנו שטעונים כולן תנופה מנין שיטעננו הרמה תלמוד לומר שָׁ֣
רוּמהָא ֶשֵׁ֥רָהוּנַ ֶַ֖֛ףָוַא ֶשָׁ֣רָ
הָואתָשָׁ֣ וֹקָהַ ְתּ ָ֔ ָ
נוּפ ְ
הָה ְתּ ֹ֗ ָ
שוק מנין לרבות את כולו (כולם) תלמוד לומר שמות תצוה כט כז ְוק ַדּ ְשׁ ֵ֞ ָתָּאָ֣ת׀ָחז ָ֣ ַ
הוּרֶ֑םָאלא זה בנין אב לכל שטעון תנופה טעון הרמה.
ָ
בנין האב כאן בנוי על תבניות הקשורות בטעמים קדמא ואזלא או גרשיים שהוא אזלא-גרש מלרעי.
נוּפה תבנית כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא.
הָה ְתּ ֹ֗ ָ
טט – שמות תצוה כט כז ְוק ַדּ ְשׁ ֵ֞ ָתָּאָ֣ת׀ָחז ָ֣ ַ
רוּמה תבנית כעין פרט וכלל ופרט לתת בכלל מעין הפרט,היינו נותן בחזה התנופה
וֹקָה ְתּ ֹ֗ ָ
ַ
הָואָ֣ת׀ָשָׁ֣
נוּפ ְ
ֶ֨הָה ְתּ ָ֝ ָ
ויקרא צו ז לד ָכּי ָ֩אֶ ת-חז ַ
תכונה משוק התרומה כמאמר התו"כ לכל שטעון תנופה טעון הרמה.
ָ֣תָבּנָֽי-י ְשׂ ָר ָ֔אלָהיא שָׁ֣ וֹקָ
רוּמהָלָ ַק ְחתּיָמא ְ
וֹקָה ְתּ ֹ֗ ָ
ַ
הָואָ֣ת׀ָשָׁ֣
נוּפ ְ
ֶ֨הָה ְתּ ָ֝ ָ
אבל אם גירסת הטעמים ב -ויקרא צו ז לדָכּי ָ֩אֶ ת-חז ַ
ָ֣תָבּנָֽי-י ְשׂ ָר ָ֔אל היינו פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים ,אז לבנין אב יש תמיכה בפעמיים זקף בין שני קיסרים.
רוּמהָלָ ַק ְחתָּיָמא ְ
הַ ְתּ ָ֔ ָ

בנין אב  -תלישא? קדמא ואזלא
4
ויקרא תזריע יג,מט:

תָהוּאָ ָ
ֶ֑
רעַ
ָאוָֹ ְבכָ לְ -כּליָ֔ -עוֹרָנֶ ֵַ֛֥גַעָצָ ַ ֶ֖
וֹרָאוַֹ -ב ְשּׁתיָאוָֹ -בע ֶרב ָ֣
ָֽ
וָֹב ָ֝ע
ָ֩א ָ
ָ֣ק׀ָאוָֹא ַד ְמ ָ ֹ֗דּםָבַּ ֶבּ ֶגד ֶ֨
ָ֣
וְ הָ ָיֶ֨הָהַ ֶנָּ֝גַעָיְ ַר ְק ַר
וְ הָ ְר ָאֶ֖הָאֶ תַ -הכּ ָֽהן׃

ההסבר הבא מלמד ממראות נגעי בגדים על מראות נגעי בתים הנלמדים ב-ספרא מצורע פרשה ו (ה) (וי' מצ' יד,לז) ו ְָר ָאה את-ה ִ֗נּגע וְהנָּ֤ה
שׁפָ ל מן-הקיר׃
הנּגע בְּקירת ה ֵ֔בּית שְׁקערוּרת י ְר ְקר ֵ֔קת אוֹ אדמְדמּת וּמ ְראיהן ָ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ב) (וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בנגעי בגדים דורש ששני המראות מצטרפים כי נאמר (וי'
תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע
רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"ד,ה"ב כותב ששני המראות מצטרפים גם בנגעי בתים וכפי' כסף משנה יליף מבגדים
אפשר כי זה מרומז בתבנית הטעמים של הכתוב (וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר הנאמר בנגעי בגדים.

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

(וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד מסוג כלשהו כאן בקשר לצבעי נגעי בגדים י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם שמצטרפים זה עם
זה לנגע אחד .המשך הפסוק בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר – תרסא קדמא ואזלא עשויה לרמז לכעין כלל מלמד מסוג בנין אב שמלמד מנגעי בגדים לנגעי
בתים שצבעי הנגעים מצטרפים זה עם זה לנגע אחד.
וָֹב ָ֝עוֹר – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,תוכן הפרטים
ד ֩ – תרסא כמחיצה ,והמלה כחלק מהכלל ֶ֨א ָ
בנגעי בגדים דרשנו תפקידי (יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶג ָ
מלמד אלו בגדים מראים לכהן.
ואילו התבנית המורכבת בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר – תרסא קדמא ואזלא מלמדת כעין בנין אב מנגעי בגדים לנגעי בתים.
בנין אב  -תלישא? קדמא
5
ויקרא בחקתי כז,ז:

ֶ֖רָשׁ ֶֶ֑קל ָ
רָו ָהיָ ָ֣הָעֶ ְר ְכּ ָ֔ךָחמ ָשֵּׁ֥הָעָ ָשׂ ָ
ָמ ְעלָ הָאם-ז ָ֔ ָָכ ְ
ְ֠ ְואםָמ ֶבּן-שׁ ֶ֨שּׁיםָשָׁ נָ הָו ַ
הָשׁ ָק ָֽלים׃ ָ
ר ְ
ָוְ לַ נְּ ק ָבֶ֖הָעשָׂ ָ ֵ֥

ה  -קדמא מהפך פשטא ,ליבא האפיון שלפניו להודיע שגם אחרי שנת ששים משנה מסכת ערכין פ"ד מ"ד הערך
ָמ ְעלָ ָ
מבֶּ ן-שׁ ֶ֨שּׁיםָשָׁ נָ הָו ַ
(שנותנים הוא כ )-בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן חמש ונעשה יותר על בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים
נותן כזמן הערך
סיכום :יש לקרוא השורה מימין לשמאל כעין משפט אחד ותחתיה תבניות הטעמים

מהקרא העוסק בגיל  60ומעלה
תלשא – שיעור ומחיצה בלימוד
אלפניה

לפי הגיל של הנידר בשעת הנדר
קדמא מהפך פשטא ,מיבא הגילים
הקודמים לגיל 60

נלמד בכעין בנין אב לכל הגילים
פעמיים זקף-קטן בין שני קיסרים

חכמים
תשלום הערך התורני
רבי אלעזר

מוסיף חודש ויום לכל גיל
תלשא – שיעור ומחיצה בלימוד
אלפניה
לכולי עלמא שנתות בשקלים
תלשא –מחיצה בלימוד אלפניה
ולאחריה

בנין אב  -תלישא? קדמא ואזלא
6
במדבר בלק כב,ו:

יָאוּליָאוּכַ לָנַכֶּ הָ֔ -בּוָֹוַאגָר ֶשֶׁ֖נּוָּמןָ -ה ָא ֶֶ֑רץ ָ
ַ
הָכּי-עָ צֵ֥ וּםָהוּאָמ ָ֔ ֶמּנּ
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּ ָֽ
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּיָאֶ תָ -ה ָע ַ
ָ֩לכָ הָ -נּ ָ ָֽ
וְ עַ ָתּה ְ
רָיוּאר׃
ָ ָֽ
רָתּ ֶ֖א
שׁ ָ
ָמב ָ ָ֔רְךָוַא ֶ ֵ֥
ָכָּ֣יָי ַ ָֹ֗ד ְעתּיָאתָאשֶׁ רְ -תּ ָברְך ְ
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּה וגו' – תבנית כללית של כעין פרט קדמאה ,כלל ,פרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּיָאֶ תָ -ה ָע ַ
ָ֩לכָ הָ -נּ ָ ָֽ
וְ עַ ָתּה ְ
וְ עַ ָתּה ָ֩ -תלישא-קטנה  ,פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּי  -קדמא ואזלא  ,כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב (רמז אחד תלישא קדמא ואזלא ,רמז שני מ ָ֔ ֶמּנּיָ...
ְלכָ הָ -נּ ָ ָֽ
ָ֔בּוָֹ פעמיים זקף בין שני קיסרים) .הכלל המלמד הוא שאויבי ישראל מחפשים דרכים לפגוע בישראל בין מעט בין רב ,בלי סיבה שישראל

מאיימים עליהם .וגורמים למי מישראל לחטוא וכך פוגעים בהם.
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּה וגו' – תבנית כללית של כעין פרט קדמאה ,כלל ,פרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּיָאֶ תָ -ה ָע ַ
ָ֩לכָ הָ -נּ ָ ָֽ
נתבונן שוב בפסוק (כב,ו) ְועַ ָתּה ְ
וְ עַ ָתּה ָ֩ -תלישא-קטנה ,פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.
ֶ֨אָא ָרהָ֝ -לּי  -קדמא ואזלא  ,כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב (רמז אחד תלישא קדמא ואזלא ,רמז שני מ ָ֔ ֶמּנּיָ...
ְלכָ הָ -נּ ָ ָֽ
ָ֔בּוָֹפעמיים זקף בין שני קיסרים).
אוּלי מביעה ספק .זאת אומר ת יש כאן רמז ששיעורי חז"ל פעמים מלבר פעמים מלגיו .ובהקש מרובע הקב המרומז
ַ
בדרך הלכתית :המלה
ָ֣םָה ֹ֗ ֶזּה לסאה ,לומדים לשיעורי חז"ל אחרים.
במונח רביע של אֶ תָ -ה ָע ַ
בנין אב  -תלישא? קדמא ואזלא
7
במדבר פינחס כה,יד:

יאָביתָ -אֶ֖בָלַ שּׁ ְמע ָֽני׃
ָֽ
שׂ
מ ֶ֖ריָבֶּ ןָ -סלֶ֑ וּאָנְ ֵ֥
כּהָא ֶשׁרָהכָּ הָאֶ תַ -המּ ְדיָנָ֔יתָז ְָ
לָהמּ ֹ֗ ֶ
ָ֩אישָׁי ְשׂ ָר ָ֝א ַ
וְ שׁם ֶ֨

בבלי סנהדרין פא,ב משנה .הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ,והבועל ארמית  -קנאין פוגעין בו .כהן ששמש בטומאה  -אין אחיו
הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין .זר ששמש במקדש ,רבי עקיבא
אומר :בחנק ,וחכמים אומרים :בידי שמים.
לָהמּ ֹ֗ ֶכּה – תרסא קדמא ואזלא רביע וכו' כעין פרט קדמאה כלל ופרט ,תבנית כעין מדת בנין אב ,המלמד מהבועל
ָ֩אישָׁי ְשׂ ָר ָ֝א ַ
וְ שׁם ֶ֨
ארמית קנאין פוגעין בו אל בבלי סנהדרין פא,ב הגונב את הקסוה ,והמקלל בקוסם ... ,כהן ששמש בטומאה ,ארבעה נפגעין שלא בבית
דין ע"י קנאין
בנין אב  -תלישא? קדמא ואזלא
8
במדבר פינחס כח,יד:

ֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣יןָ ָ
היןָלַ ֶכּ ֶ
לָוּרביעֵ֥תָהַ ֵ֛
ְ
תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אי
ישׁ ַ
רָוּשׁל ֹ֧
ְ
ָ֣יָההין ָ֩י ְה ֶיֶ֨הָלַ ָ֝ ָפּ
יהםָחצ ַ
וְ נ ְסכּ ֹ֗ ֶ
יָהשָּׁ נָ ָֽה׃ ָ
שׁ ַ
וָֹל ָח ְד ֶָ֖
ָבּחָ ְד ָ֔שׁ ְ
ֵ֥תָח ֶדשׁ ְ
ָזָ֣אתָע ַל ֶ֨

טט – התבנית פרט וכלל ופרט,
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ין ֩ – מונח תלישא-קטנה ,כעין ענין של שני שיעורים
ָ֣יָהה ָ
יהםָ -רביעָחצ ַ
הפרט ְונ ְסכּ ֹ֗ ֶ
הכללָי ְה ֶיֶ֨הָלַ ָ֝ ָפּר
היןָלַ ֶכּ ֶֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣ין ָ
ֵ֥תָה ֵ֛
וּרביע ַ
ֹ֧תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אילָָ(ב)ָ ְ
וּשׁלישׁ ַ
הפרט הסוגר מרכב (א)ָ ְ
יהםָחצָ֣יָהַ הין ָ֩
תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אילָ בתבנית דרגא מונח רביע ,מקשר את הפרט להיות חלק מהפרט הפותח ְונ ְסכּ ֹ֗ ֶ
ישׁ ַ
ל ֹ֧
וּשׁ ָ
הפרט הסוגר (א)ָ ְ
ֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣ין
היןָלַ ֶכּ ֶ
ֵ֥תָה ֵ֛
וּרביע ַ
וגם להיות פרט סוגר ומנתק אותו מהפרט הסוגר השני (ב)ָ ְ
התבנית פרט וכלל ופרט סוגר ראשון מרמזת לדברי בבלי מנחות פט,א ב מתני' .מערבין נסכי פרים בנסכי אילים,
הפרט הסוגר השני מנותק מהראש ומהפרט הסוגר הראשון (מערבין) נסכי כבשים בנסכי כבשים ,של יחיד בשל ציבור ,של יום בשל

אמש ,אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים,

קטע המשנה הבא שייך ללימוד אחר במשנה ובגמרא שמדובר כאן גם בבלילת מנחות.

ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו  -כשרים ,אם עד שלא בלל  -פסול.

אפשר שלבלילת המנחות התבנית פרט קדמאה העוסק בנפח נסך הפר וכלל העוסק בפר ופרט בתראה ראשון העוסק בנפח נסך האיל היותם
מקושרים ע"י הדרגא מרמז שכשרים מנחות שלהן אם נתע רבבו כדלהלן :יחס נפח השמן לנפח הסולת במנחת פר שוה ליחס נפח השמן
לנפח הסולת של מנחת איל ,אף שהכמויות שונות ,לכן אם נבללו כל אחת לעצמה מידת הלחות שלהן שוה ולכן אם נתערבבו – כשרים,
ואילו הפרט הבתראה השני של נסך הכבש ,המנותק מהפרטים שלפניו ,מרמז לאיסור עירבוב מנחת הכבש במנחת האיל והפר כי העיסה
מכילה הרבה שמן והשמן הזה ישאב אל העיסה היבשה של מנחת הפר ו/או האיל.
לפר  3עשרון סולת ו 0.5 -הין נסך והשמן שווה לנסך .היחס  3מחולק ב 0.5 -שווה 6
לאיל  2עשרון סולת ו 0.33 -הין נסך והשמן שווה לנסך .היחס  2מחולק ב 0.33 -שווה 6
לכבש  1עשרון סולת ו 0.25 -הין נסך והשמן שווה לנסך .היחס  1מחולק ב 0.25 -שווה 4
לָוּרביעֵ֥תָהַ ֵ֛היןָלַ ֶכּ ֶֶ֖בשָׂיָ ֶֶ֑֣יןָרישא של הפסוק – תבנית הטעמים מרמזת על
ְ
תָההָ֣יןָלָ ַֹ֗אי
ישׁ ַ
רָוּשׁל ֹ֧
ְ
ָ֣יָההין ָ֩י ְה ֶיֶ֨הָלַ ָ֝ ָפּ
יהםָחצ ַ
וְ נ ְסכּ ֹ֗ ֶ
כעין פרט וכלל ופרט לענין נס כי מוספים ,והוא כעין בנין אב .כי רק במוספי ראש חדש מפורטים נפחי יין הנסכים לקרבן צבור פר ,איל,
כבש .במוספים תמיד היומי ,שבת ,פסח וחוה"מ ,שבועות ,ראש השנה ,יום הכפורים ,סוכות וחוה"מ ,עצרת ,מוזכרים הנסכים בלי פירוט.
לקרבנות יחיד של נדר ונדבה ,נמנים אותם נפחים ב-במד' שלח טו,ו – ט:
9

בנין אב קדמא ואזלא  ...תלישא ,ראה דוגמאות קדמא ואזלא

במדבר מטות לב,כט:

'ָונ ְכ ְבּ ָשֵׁ֥הָהָ ָא ֶֶ֖רץָ
ָ֣יָה ְ
םָאתַ -היּ ְַר ֵ֞דּןָכָּ לָ -חלוּץָלַ מּ ְל ָח ָמהָל ְפנ ָ֔
ָ֣ןָ׀ָא ְתּכֶ ֶ ָֽ
ָ֣דָוּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וָּבני-גָ
אמרָמ ָ֝שֶׁ הָאל ֹ֗ ֶהםָאם-יַעַ ְב ָ֣ר ְ
ו ֶַ֨יּ ֶ
תּםָלָ ֶהֵ֛םָאֶָתֶ -א ֵֶ֥רץָהַ גּ ְל ָעֶ֖דָלַ אחזָּ ָֽה׃ ָ
יכ ֶ֑םָוּנְ ַת ֶ ֵ֥
ל ְפנָ ֶ

(המשך רש"י) ואיכא דאמרי לרבנן קאמר להו אין לך תנאי בכתובין שאינו כפול  -ויש לנו ללמוד מהן דכולהו צריכי כדמתרצינן
להו בקדושין בהאומר לחבירו (קד' סא ב).
[תוס' גיטין עו,א] וגמרינן מינייהו  -פי' בקונטרס ולא הוו שני כתובים הבאין כאחד דכולהו מצריך להו (טט :כל אזכרת תנאי כפול בגלל
הענין מיוחד לה) ר' חנינא בן גמליאל בקדושין (סא ב) ואין נראה להרב רבי אלחנן דהתם לא מצריך להו אלא דמשני להו דאין משום
אחד מהן ללמוד דניבעי תנאי כפול אבל לרבי מאיר דיליף מינייהו לא עביד שם צריכותא ויש לומר דיש בהן שום צריכותא.

הסבר לתבנית הטעמים :רבי שמעון בן גמליאל אומר :אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול .כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך
שיהיה כפול .התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין .כל אחד מלמד למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול.
איכא דאמרי ל(דחות את)רבנן קאמר להו(האומרים שלא צריך תנאי כפול) ,וגמרינן מינייהו (לומדים מכולם שצריך תנאי כפול).
מוצע לומר כי (במ' מט' לב,ל) ו ֶַ֨יּאמֶ רָמ ָ֝שֶׁ הָ -קדמא ואזלא ,מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים
כמרומז בטעם רביע של אל ֹ֗ ֶהם וזה יהיה בנין אב לכל התורה .אבל על בסיס [בבלי קידושין מט,ב] מספיק גלוי דעת (לא מפורש מלא).
ָ֣ןָ׀ָא ְתּכֶ ם – מונח מונח מונח פסק תלשא ,כעין ארבע טעמי תלשא ,וכל אחד
ָ֣דָוּבניְ -ראוּב ְ֠
ְ
וָּבני-גָ
אפשר שעל זה מלמד אם-יַעַ ְב ָ֣ר ְ
לומד אלפניו ולאחריו (סה"כ  8לימודים בתפקידי תלשא).כאן לפחות ה 4-לכתוב אלפניו בתפקיד אומדנא ,שבי"ד יאמוד כל תנאי מה-
 4התנאים כאשר נאמר בגילוי דעת (לא מפורש מלא) להוכיח שהתנאי תקני ומחייב .אפשר שבקריאה ללא פסק מלמד על התחייבות
ב 4-תנאים .ואילו בקריאה עם פסק מלמד על התחייבות עם  3תנאים וגם פחות וזה ברוב התחייבויות מותנות .כי מכלל הן אתה שומע
לאו ,לכן לא צריך תנאי (א) – תנאי כפול .הסביר רבי חנינא בן גמליאל שבתנאי בני גד ובני ראובן ללא התנאי הכפול היה במשמע
שלא ינחלו גם בא"י המערבית .וכך גם בכתובים הנוספים שהביא [רש"י] שללא תנאי הלאו לא ברור המעשה אם התנאי לא התקיים.

 10בנין אב  -אב תלישא? קדמא ואזלא ,סדר קדימות
דברים שפטים יט,טו :מהקשר הדברים הפסוק עוסק בעיקר בעונשים שלא של מיתה
יוּמת
ראה דברים שפטים יז,ו :מהקשר הדברים הפסוק עוסק בעונשים של מיתה על-פי׀ שְׁנים ע ִ֗דים אוֹ שְׁל ָשׁה עדים יוּמת המּת לא ֵ֔
על-פי עד א ָחד׃
ֶ֖טאָא ֶשָׁ֣רָ ֶיח ֱָט ֶ֑א ָ
אתָבּכָ ל-ח ְ
ְ
ָוּלכָ לַ -ח ָ֔ ָטּ
ישָׁלכָ ל-עָ ֹון ְ
ְ
דָבּ ֹ֗א
ָ֩עדָאֶ ָ֝ ָח ְ
ָֽלא-יָקוּם ֶ֨
וּםָדּ ָ ָֽבר׃ ָ
ָ
ֹלשׁה-ע ֶ֖דיםָי ֵָ֥ק
יָשׁ ָ ָֽ
יםָאוָֹעַ לֵ֥ -פּ ְ
ֵ֛
ָ֣י׀ָשׁנ ָ֣יָע ֹ֗ד
ָעַ ל-פּ ְ
דָבּ ֹ֗אישׁ  -תלישא-קטנה קדמא ואזלא רביע
ָ֩עדָאֶ ָ֝ ָח ְ
ָֽלא-יָקוּם ֶ֨
רש"י ֶ֨עדָאֶ ָ֝ ָחדָ(סוטה ב) זה בנה אב( ,על) כל עד שבתורה שנים אלא אם כן פרט לך בו אחד:
ָוּלכָ לַ -ח ָ֔ ָ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:
 11בנין אב  -אב תלישא? קדמא ואזלא ,סדר קדימות
דברים שפטים כ,יט:
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וָֹלאָ
אכלָוְ אתֶ֖ ָ֣
הָּלאַ -ת ְשׁחיתָאֶ ת-עצָ הָּלנְ דּ ַחָעָ לָ יוָגּ ְַר ָ֔ ֶזןָכּ ַ֚יָמ ֶמָּ֣נּוָּת ָָ֔
שׂ ָֽ
ָל ָת ְפ ֹ֗ ָ
ָ֣יה ְ
יםָלהלָּ חֹ֧םָעָ ֶל ָ
ְ ָֽ
יםָר ָ֝בּ
ַ
ָֽכּיָ -תצָ֣ וּרָאֶ ל-עיר ָ֩י ֶָ֨מ
ֶ֖יךָבּ ָמּ ָֽצוֹר׃ ָ
ַ
ָ֣ץָהשָּׂ ֶ ָ֔דהָלָ ֵ֥באָמפָּ נֶ
יָהאָ ָדםָע ַ
ת ְכ ֶ֑רתָכּ ָ
יםָר ָ֝בּים  -תרסא קדמא ואזלא ,כעין כלל מלמד מסוג בנין אב ,וכן תלישא-קטנה (= תרסא) בתפקיד עקירה משחיתה,
ַ
(ה) אֶ ל-עיר ָ֩י ֶָ֨מ

כבאר תורה תמימה הערה נז) כלל הדבר מאיסור בל תשחית ומקור השתלשלות שלו הוא כי לא רק במצור בלבד אלא בכל מקום הקוצץ אילן
מאכל דרך השחתה לוקה ,רש"ר הירש דברים פ"כ (כ) הוא האיסור הכללי להשחית אפילו עץ סרק במקום שהמטרה איננה אלא להשחית:
וכבנין אב כהמשך הערה נז) לא תשחית את הדרוש לחיי האדם ,ומטעם זה לא אילנות בלבד אסור להשחית אלא כל המשבר כלים או קורע
בגדים או הורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר משום לא תשחית.
אכל – יתיב מונח זקף-קטן ,יתיב בתפקיד דווקא כך ,כאן במשמעות של ודאות ,וכתב בעל הדף על הדף בבא קמא צא,ב
כּ ַ֚יָמ ֶמָּ֣נּוָּת ָ֔
שהרמב"ם ס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,ולפי"ז כתב הגאון השואל ומשיב זצ"ל ליישב קושית המפרשים על שיטת הרמב"ם
דס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,כשהתורה אסרה או חייבה ,היא לא התייחסה אלא אך ורק לצד החיובי בוודאי ,אבל בספק דין
תורה ,הרי הוא אסור רק מדרבנן שפסקו להחמיר בספיקא דאורייתא .חומרא זו אינה קיימת בספיקא דרבנן.
והקשו מפרשי הרמב"ם עליו כי מפסוקים (כ,יט) (כ,כ) משמע שכדי לכרות עץ צריך לדעת בודאות שהעץ אינו עץ מאכל .אבל בספק אסור
לכרתו .ולכאורה אין זה תואם לדעת הרמב"ם (שבספק דאורייתא לקולא ומותר לכרות) ורק מדרבנן לחומרא ,אם התורה אוסרת ספק עץ
מאכל בהשחתה ,עלינו ללמוד מאיסור זה לכל איסורי התורה ,שכאשר אין אנו ידועים בוודאות שהדבר אינו אסור ,עלינו לאוסרו.
ולפי"ד השיטמ"ק הנ"ל דענין קציצת עץ מאכל יש לו קשר לחיי האדם ,מיישב השואל ומשיב את הקושי' הנ"ל ,דבמפרשים מביאים משמו של רבי
אברהם בן הרמב"ם שאמר :שלמרות ששיטתו של אביו הרמב"ם שספיקא דאורייתא מן התורה לקולא ,כלל זה אינו תקף כאשר אנו עוסקים בספק
נפשות( ,קטע זה שייך גם לכלל מלמד)

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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 ...זקף-קטן [ ]...קדמא ואזלא  10מופעים בתורה

אזלא  ...כעין פרט וכלל ופרט שב[-בבלי נזיר לה] רבי אלעזר דורשו ככלל ופרט וכלל .התבנית עשויה
קדמאָו ָ֝
ֶ֨
קטן ...
התבנית  ...זקףָ֔ -
ללמד מפרט בתראה שאחרי קדמא ואזלא אל הפרט קדמאה שלפני הקדמא ואזלא .כעין חלק ממידה י"ב של ר' ישמעאל דבר הלמד מסופו.
י' מרחשון התשע"ח :ז"ק מורה שני לימודים בתבנית הטעמים קדמא ואזלא.
תבנית טעמים  ...זקף-קטן קדמא ואזלא בתורה בר'  ?1 ,1שמ'  ?1 ,1וי'  2 ,2במ'  ?3 ,3דב'  3 ,3זהים  4,4קרובים .סה"כ זהים 5 ,5
מופעים
בראשית מקץ מג,לב :מהפך פשטא זק תרסא קדמא ואזלא

ת־ה ִע ְב ִרים ֶ֔לחם
יוּכ ַ֜לוּן ַה ִמּ ְצ ִ ִ֗רים ל ֱא ֹ֤כל א ָ ָֽ
כָּי ָ֩ ֶ֨לאָ ְ
תּוָֹ ְל ַב ָ ָ֔דּםָ ָ
הם ְל ַב ָ ָ֑דּם ְולַ מּ ְצ ֵ֞ריםָ ָהא ְכליםָא ָ
וַ יָּ ִ ִ֥שׂימוּ ל֛ וֹ ְל ַב ֖דּוֹ וְ ָל ֣
י־תוֹע ָ ִ֥בה ִ ֖הוא ְל ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם( :הפרט בתראה  ...כּי־תוֹע ָבה הוא לְמצ ְָרים ) מלמד אל (הפרט קדמאה וְלמּצ ְֵּ֞רים הָאכְלָ֤ים אתּוֹ לְבדֵָ֔ ם ) ומזה
ֵ
ִכּ
בקל וחומר הפוך (גרשיים מהפך פשטא  ...קדמא ואזלא) לעברים שלא לאכול עם הנכרים מפני חיתון

ספר שמות פרק כ פסוק ד :עירוב טעם עליון וטעם תחתון מ ָ֔ ַ ֶ֡מּעַ ל – ז"ק טעם תחתון ,בָּ ָ ֶֶ֖֨א ֶרץָמ ָ ַ֜ ֶ֑תֶּ֣ ַחַ ת – קו"א ע'

ר ָ֩ ָבּ ָ ֶֶ֖֨א ֶרץָמָ ָ ַ֜ ֶ֑תֶּ֣ ַ ַחת וַ ֲא ִ֥שׁר ַבּ ַ ֖ ֣מּיִם׀ ִמ ַ ִ֥תּ ַ֣חת ָל ָ ִ֗ ָֽארץ:
שָׁ
מּעַ לָוַא ֶ ֵ֥
םָ׀ָמ ָ֔ ַ ֶ֡
ל־תּמוּנֶָ֔ ָ֡֔ה א ֶשֶָׁ֣֣רָ ַבּשָּׁ ַמָ֣י ָ
ה־לךִ֥ ֣ ֣פסל ׀ וְ ָכ ְ
א־ת ֲע ֶ֨שׂ ְ
֣ל ַ
ויקרא מצורע טו,יג :ספירת הזב ,מהפך פשטא זק קדמא ואזלא .שנים סופרים :זב בעל שתי ראיות ,זב בעל שלוש ראיות

זּוֹבוָֹ ְו ֶָ֨ספַ רָ ַ֜לוֹ ִשׁ ְב ַ ִ֥עת יָ ִ ֛מים לְ ָט ֳה ָר ֖תוֹ וְ ִכבּ֣ס ְבּגָ ָ ָ֑דיו וְ ָר ַ ַ֧חץ ְבּ ָשׂ ֛רוֹ ְבּ ַ ִ֥מיִ ם ַח ִיּ֖ים וְ ָט ֵ ָֽהר:
ָבָמ ָ֔
וְ ָֽכי־י ְט ַהרָ ַהזּ ָ

ויקרא פרק יז פסוק ג :שחוטי חוץ

שׁר יִ ְשׁ ֶַ֔חט ִמ ֖חוּץ ַל ַָֽמּ ֲחנָֽה:
אוֹ־עז ַ ָֽבּ ַמּ ֲחנָ֑ה ֚אוֹ ֲא ֣
ֵ֖
ישָׁמבָּ֣יתָי ְשׂ ָר ָ֔אלָא ֶ֨ ֶשׁרָי ְשׁ ַ֜ ַחט ִ֥שׁוֹר אוֹ־כ֛שׂב
ֵ֥אישָׁא ָ

ויקרא אח"מ יז,יג :פשטא מונח זק קדמא ואזלא כסוי הדם

וְ ִֶ֨אישׁ ִִ֜אישׁ
בּ ָע ָ ָֽפר:

שׁר ָי ַָ֜צוּד
תוֹכם ָא ֶ֨ ֶ
ר ָ ַהגָּ ָ֣ר ָ ְבּ ָ֔ ָ
ן־הגּ ָ
בּנ ָ֣י ָי ְשׂ ָר ֹ֗אל ָוּמ ַ
מ ְָ

ת־דּ ֶ֔מוֹ וְ ִכ ָ ֖סּהוּ
שׁר יֵ ָא ֵכָ֑ל וְ ָשׁ ַפך א ָ
אוֹ־עוֹף ֲא ֣
֖
ֵ ִ֥ציד ַח ָיּ֛ה

ויקרא קדשים כ,כב :בסיפא מהפך פשטא זק קדמא ואזלא סוף עונשי גלוי עריות

א־תקיאָאֶ ְתכֶ ָםָ ָה ָָ֔א ֶרץָא ֶ֨ ֶשׁרָאנַ֜י ֵמ ִ ִ֥ביא א ְתכ֛ם ָ ֖שׁ ָמּה
ָ
תם ְול
יתם א ָ ָ֑
ל־מ ְשׁ ָפּ ֶַ֔טי וַ ֲע ִשׂ ֖
ת־כּ ִ
ל־חקּ ַתי וְ א ָ
ת־כּ ֻ
וּשׁ ַמ ְר ֹ֤תּם א ָ
ְ
שׁבת ָ ָֽבּהּ( :הפרט בתראה  ...אשׁר א ֜ני מביא אתְ כם ָשׁמָּ ה לָשׁבת ָבּּה) מלמד אל (הפרט קדמאה וְלא־תָ ָ֤קיא אתְ כם ָה ֵָ֔ארץ ) היות וה'
ָל ִ֥

הביאנו אל הארץ זה מחי יב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה' (כמו המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטוו לא תמר בו) ומקיאה
מי שלא שומר מצוותיו.
במדבר שלח טו,כה :בסיפא מונח זק תרסא קדמא ואזלא ,רש"י עבודה זרה היתה בכלל כל המצות שהצבור מביאין עליהן פר,
והרי הכתוב מוציאה כאן מכללן לידון בפר לעולהל ושעיר לחטאת:

אתם ִל ְפ ֵנִ֥י
שּׁה ַל ִ֗ה' וְ ַח ָטּ ָ ֛
ת־ק ְר ָבּ ָנַ֜ם ִא ֣
ָ
ם ָ֩ה ֶ֨ביאוָּאֶ
י־שׁגָגָ ָ֣הָ ָ֔הואָ ְוה ָ
הם ָֽכּ ְ
ל־ע ַ ֛דת ְבּ ֵנִ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל וְ נִ ְס ַל֣ח ָל ָ֑
ל־כּ ֲ
וְ ִכפּ֣ר ַהכּ ִֵ֗הן ַ ָֽע ָ
ָאתם לפְני ה' על־שׁגְג ָָתם) מלמד אל (הפרט קדמאה וְכפר ...
ל־שׁגְ גָ ָ ָֽתם( :הפרט בתראה  ...וְהם֩ הביאוּ את־ק ְָר ָבּ ָ֜נם אשּׁה ל ִ֗ה' וְחטּ ָ
֖ה' ַע ִ
שׁגָגָ ה ֵ֔הוא )
וְנסְלח לָהם כּי־ ְ
במדבר בלק כד,יד :בסיפא פשטא זק קדמא ואזלא ,שתי עצות כלליות( :א) א-לקיהם של אלו שונא זימה לכן להכשילם בכך בכל
יע ְ֣צ ֶ֔ך מונח ז"ק במלה אחת  -נאמר באחד חל על הכל בלעם מציע להחטיא ישראל בעריות.
מקום .חז"ל למדו מִ -א ָ
(ב) התולה קללתו באחרים ,כלל לא לומר דבר שלילי על עצמו

ךָא ֶ֨ ֶשׁרָיַע ַ֜ ֶשׂה ָה ָ ִ֥עם ַהזּ֛ה ְל ַע ְמּך֖ ְבּ ַא ֲח ִ ִ֥רית ַהיָּ ִ ָֽמים:
יע ְָ֣צ ָָ֔
מּי ְל ָכה א ָ
הוֹל֖ך ְל ַע ִ ָ֑
וְ ַע ָָ֕תּה ִהנְ ִנִ֥י ֵ
דברים ואתחנן ד,כו :בסיפא מונח זק קדמא ואזלא ,קריאת ט' באב

ת־היַּ ְר ֵ ֛דּן
אבדוּן ַמ ֵהר֒ מ ַע ָ֣לָ ָה ָָ֔א ֶרץָא ֶ֨ ֶשׁרָאַ ַ֜ ֶתּם ע ְב ִ ַ֧רים א ַ
י־א ֣בד תּ ֵ
ת־ה ִָ֗ארץ ִ ָֽכּ ָ
ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִם וְ א ָ
ַה ִעיד ִתי֩ ָב ֶ֨כם ַהיִּ֜ וֹם א ַ
שׁ ָתּּה)
יה ִ ִ֥כּי ִה ָשּׁ ֵ ֖מד ִתּ ָשּׁ ֵמ ָֽדוּן( :הפרט בתראה  ...אשׁר א ֜תּם עבְרים את־היּ ְרדן ָשׁמָּה לְר ְ
יָמים ָע ֶ֔ל ָ
א־ת ֲא ִר ֻיכֹ֤ן ִ
ָ ֖שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ָ֑תּהּ ָֽל ַ
מלמד אל (הפרט קדמאה כּי־ָאבד תּאבדוּן֘ מה ֒ר מעל ָה ֵָ֔ארץ ) היות וה' הביאנו אל הארץ זה מחייב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה'
(כמו המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטוו לא תמר בו) ומקיאה מי שלא שומר מצוותיו.

דברים פרק ה פסוק ח :עירוב טעם עליון וטעם תחתון מ ָ֔ ַ ֶ֡מּעַ ל – ז"ק טעם תחתוןָ ,בּ ָ ֶֶ֖֨א ֶרץָמ ָ ַ֜ ֶ֑תֶּ֣ ַ ַחת – קו"א ע'

תּ ַחת וַ ֲא ִ֥שׁר ַבּ ַ ֖ ֣מּיִם׀ ִמ ַ ִ֥תּ ַ֣חת ָל ָ ִ֗ ָֽארץ:
ר ָ֩ ָבּ ָ ֶֶ֖֨א ֶרץָמ ָ ַ֜ ֶ֑
שָׁ
מּעַ לָוַא ֶ ֵ֥
םָ׀ָמ ָ֔ ַ ֶ֡
ל־תּמוּנֶָ֔ ָ֡֔ה א ֶשֶָׁ֣֣רָ ַבּשָּׁ ַמָ֣י ָ
ה־לךִ֥ ֣ ֣פסל ׀ ָכּ ְ
א־ת ֲע ֶָֽ֨שׂ ְ
֣ל ַ
דברים פרק טו פסוק יא :בסיפא מהפך פשטא זק תלשא קדמא ואזלא ,,מתן צדקה

ִ ֛כּי לא־י ְח ַ ִ֥דּל א ְבי֖ וֹן ִמ ֣קּרב ָה ָ ָ֑ארץ
ס

ח ָתּ ְפ ֶ֨ ַתּח ָאֶ ת־י ְָדךַָ֜
אמר ָ ְ֠פָּ ת ַָ
ך ָל ָ֔
ל־כּן ָאָ נכי ָ ְמצַ ְוּ ָ
ֵ֞
עַ

וּלא ְבינְ ך֖ ְבּ ַא ְר ָֽצך:
ְל ָא ִ ַ֧חיך ַל ֲענִ יֶּ֛֛ך ְ

דברים תצא כד,א :בסיפא מהפך פשטא מונח זק קדמא ואזלא גט לאשה

וּב ָע ָלָ֑הּ
ִ ָֽכּי־יִ ַ ִ֥קּח ִ ֛אישׁ ִא ָ ֖שּׁה ְ
יתוֹ :לר' עקיבא הוא תכנן לגרשה (הפרט בתראה לכתוב לה ָ֤ספר כְּריתֻ ת) ולכן
ְבּיָ ָ ֶ֔דהּ וְ ִשׁ ְלּ ָ ֖חהּ ִמ ֵבּ ָֽ

להּ
הּ ָעֶ ְרוַ ָ֣ת ָ ָדּ ָָ֔בר ָ ְו ֶ֨ ָכ ַתב ָ ַ֜ ָ
י־מצָ א ָ ָב ָ
ם־לא ָת ְמצָ א־ח ָ֣ן ָ ְבּעי ָנֹ֗יו ָכּ ָ
ֹ֧
ְו ָה ָיֵ֞ה ָא

יתת וְ נָ ַ ֣תן
ֵ ֹ֤ספר ְכּ ִר ֻ

הּ ָעֶ ְרוַ ָ֣ת ָ ָדּ ָָ֔בר(הפרט
ָמצָ א ָ ָב ָ

י־מצָ א – מקף כרב-מצב (א) לשתי הדעות שהיה לה איזה בעיה (ב) דעת ר' עקיבא שלא היה לה בעיה
קדמאה) כּ ָ
דברים וילך לא,יג :בסיפא מהפך פשטא מונח זק קדמא ואזלא ,פרשת הקהל

ל־היָּ ִִ֗מים
ֹלהיכָ֑ם ָכּ ַ
ת־ה' ֱא ֵ
שׁר לא־יָ ְד ִ֗עוּ יִ ְשׁ ְמעוּ וְ ָל ְ֣מ ֶ֔דוּ ְליִ ְר ָ ֖אה א ֣
יהם ֲא ֣
וּבנֵ ֶ֞
ְ
שׁ ָתּּה) מלמד אל (הפרט קדמאה
שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ :פ (הפרט בתראה  ...אשׁר א ֜תּם עבְרים את־היּ ְרדן ָשׁמָּה לְר ְ
ת־היַּ ְר ֵ ֛דּן ָ ֖
ע ְב ִ ַ֧רים א ַ

שׁרָאַ ַ֜ ֶתּם
ל־הָ֣א ָד ָ֔ ָמהָא ֶ֨ ֶ
ָ
יםָעַ
שׁרָאַ ֶתּםָ ַחיּ ָ
א ֶ֨ ֶ

ל־האדָ ֵָ֔מה ) היות וה' הביאנו אל הארץ זה מחייב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה' (כמו
וּבְנ ֵּ֞יהם  ...כָּל־היּ ִָ֗מים אשׁר א ָ֤תּם חיּים ע ָ
המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטוו לא תמר בו) ומקיאה מי שלא שומר מצוותיו .כאן יש הפוך סדר (גרשיים מונח רביע לפני קדמא
ואזלא) כעין פורץ הגבלת דיו ,הלמד עולה על המלמד .הבנים שלא עמדו בהר סיני במתן תורה ,יתעלו ביראת ה' מתוך לימוד התורה בזכות
ישיבתם בארץ.
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

דברים האזינו לב,מז :בסיפא מהפך פשטא זק קדמא ואזלא

וּב ָדּ ָ ֣בר ַה ִ֗זּה
י־הוּא ַחיֵּ יכָ֑ם ַ
א־ד ֶָ֨בר ֵ ִ֥רק הוּא ִמ ֶ֔כּם ִכּ ֖
ִ֠ ִכּי ל ָ
שׁ ָתּּה) מלמד אל (הפרט קדמאה ְ֠כּי לא־דָ ָבר רק הוּא מ ֵ֔כּם
שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ָֽתּהּ :פ (הפרט בתראה  ...אשׁר א ֜תּם עבְרים את־היּ ְרדן ָשׁמָּה לְר ְ
ָ֖
שׁר ָאַ ַ֜ ֶתּם
ל־הָ֣א ָד ָ֔ ָמה ָא ֶ֨ ֶ
ָ
ים ָעַ
ַתּאריכוּ ָיָמ ָ

ת־היַּ ְר ֵ ֛דּן
ע ְב ִ ַ֧רים א ַ

ל־האדָ ֵָ֔מה ) היות וה' הביאנו אל הארץ זה מחייב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה' (כמו
כּי־הוּא חיּיכם וּבדָ ָבר ה ִ֗זה תּא ָ֤ריכוּ יָמים ע ָ
המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטוו לא תמר בו) ומקיאה מי שלא שומר מצוותיו.
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קדמא ואזלא וקדמא ואזלא או קדמא ,באותו חצי פסוק ,בשני חצאין סמוכים ,בשני פסוקים סמוכים

אפשר שמרמז לכעין כלל והפרט הוא גם כן כלל לענינו .אפשר שהוא כעין מידה ז' מי"ג מידות של ר' ישמעאל בן ר' יוסי הגלילי מכלל
שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל[ .המחזור המפורש (בכל אחד מהספרים) ,הרב יעקב וינגרטן] כלל שצריך לפירושו של הפרט
(שאינו מבואר בפני עצמו אלא בצירוף הפרט)  ...נאמר בתורה "קדש לי כל בכור  ...זכר" בדווקא זכר חייב בפדיון ולא נקבה (כדין כל
כלל ופרט לעיל מידה ד') .יכול אפילו יצאה נקבה לפניו יהא חייב בפדיון  ,מכיון שהוא בכור לזכרים ,ת"ל פטר  ...רחם ,שצריך שיהא
בכור ללידה (הרי כאן הפרט בא לפרט את הכלל של בכור) אי פטר רחם ,יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן ,יהא חייב ,מכיון שהוא פתח את
הרחם ,ת"ל בכור ,שפטר רחם היינו הראשון לולדות (כאן הכלל מפרט את הפרט)).

(יג) מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי (יג) מכלל שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון ,או אולי מידה (י) מדבר שהוא שנוי,
כגון [ ...תניא ליקוטי אמרים פרק לז]  ...כי כללות ישראל שהם ששים רבוא נשמות פרטיות הם כללות החיות של כללות העולם כי
בשבילם נברא וכל פרט מהם הוא כולל ושייך לו החיות של חלק אחד מששים רבוא מכללות העולם התלוי בנפשו החיונית להעלותו
לה' בעלייתה דהיינו במה שמשתמש מעוה"ז לצורך גופו ונפשו החיונית לעבודת ה' כגון אכילה ושתיה ודומיהם ודירה וכל כלי תשמישיו אלא שששים רבוא
נשמות פרטיות אלו הן שרשי' וכל שרש מתחלק לששים רבוא ניצוצות שכל ניצוץ הוא נשמה אחת וכן בנפש ורוח בכל עולם מארבע
עולמות אצילו' בריאה יצירה עשיה וכל ניצוץ לא ירד לעוה"ז אף שהיא ירידה גדולה ובחי' גלות ממש כי גם שיהיה צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה רבה
בתענוגים לא יגיע למעלות דביקותו בה' בדחילו ורחימו בטרם ירידתו לעוה"ז החומרי לא מינה ולא מקצתה ואין ערך ודמיון ביניהם כלל כנודע לכל משכיל שהגוף אינו יכול
לסבול כו' אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד

כלל מקיף כלל פרטי ומפורט[.סדור תפלה משה אהרן עם סדר עבודה ומורה דרך ,רב אהרן הלוי זצ"ל בעמח"ס מטה לוי ובית לוי]

בהסבר לתפלה "עלינו לשבח" בשחרית  ...כתב האריז"ל בעלינו כו' יכוין אחר שקבלו כל העולמות שפעם ,עתה אנו מורידים כל עולם
ועולם אל מקומו .לתת טרף לבני ביתו המקוים לו ... .והוא שכוונתינו להוריד אור מקיף לעולמות .כי בתפלה קבלו הפנימים .ועתה
יורדים להם המקיפים ... .ותחלה אנו מסדרים שבח להש"י שיכלול לכל הד' עולמות בקדושה ואח"כ יורדים המקיפים .ומגרשים
אותם שלא עשנו כגויי הארצות  ...ותכוין להמשיך אור מקיף מא"ס לאצילות ומאצילות לבריאה ומבריאה ליצירה ומיצירה לעשיה
וגו'.
התבנית הכללית קדמא ואזלא [מונח] רביע  ...קדמא ואזלא  .כלל מקיף היורד לארבע עולמות ,כלל פרטי ומפורט .אפשר שהסדר יהיה
שהכלל הכללי הוא השני והכלל הפרטי יהיה הראשון.
 .1בראשית נח יא,לא:
ָ֣םָבּנֶ֑וֹ ָ
וָֹאשֶׁ תָאַ ְב ָר ְ
ָ֔וָֹואתָשָׂ ַרָ֣יָכַּ לָּ ָ֔ת ֶָ֖
וֹטָבּןָ -ה ָרןָבֶּ ןְ -בּנ ְ
ֶ
ָ֣םָבּנֹ֗וָֹ ְואֶ ת-ל
חָתּ ַרחָאֶ ת-אַ ְב ָר ְ
בראשית נח יא,לאַָָ:ויּ ֶַ֨קּ ָ֝ ֶ
בוָּשׁם׃ ָ
ָ ָֽ
רןָוַיּ ְֵ֥שׁ
ָבאוָּעַדָ -ח ָ ֶ֖
הָכּ ַנָ֔עַ ןָ ַויּ ֵ֥
ְ
ָא ְָ֣רצָ
לכֶ ת ַ
ַָָו יּ ְצ ֶ֨אוָּא ָ֝ ָתּםָמ ָ֣אוּרָכַּ ְשׂ ֹ֗דּיםָלָ ֶ֨ ֶ
ץָמֹולַ ְדתּי ָ֒ ָ
רָל ָק ַ֜ ַחניָמבָּ֣יתָאָ ביָ֘וּמ ֶא ֶָ֣ר ָֽ
שׁ ְ
ָ֣יָהשָּׁ ֹ֗ ַמיםָא ֶ֨ ֶ
 .1.1בראשית חיי שרה כד,זָ֣ :ה'׀ָאֱֹלה ַ
תּןָאֶ ת־הָ ָא ֶָ֣רץָהַ זֶּ֑אתָ ָ
רָל ַז ְֶ֨רע ָ֔ךָאֶ ֶ֖
אמ ְ
רָנ ְשׁ ַ ָֽבּע־ליָל ָ֔
ר־ליָ וַא ֶשׁ ָֽ
ַ֜
שׁרָדּ ֶבּ
וַא ֶ֨ ֶ
שּׁם:
תָּא ָשֵּׁ֛הָל ְבנֶ֖יָמ ָ ָֽ
ָ֔יךָולָ ַק ְח ָ ֵ֥
ָלפָ ֶנ ְ
חָמ ְלאָ כֹו ְ
ֹ֗הוּאָי ְשׁ ַל ַ

 .2בראשית כ,ט:
ָשׂיתָ ָלּנוּ וּמהָ -ח ָטאתי ֵָ֔לְך כּי-הבאתָ עָלי וְעל-ממְלכְתּי חט ָָאה גְדלָ ה מעשׂים אשׁר לא-יע ֵָ֔שׂוּ עָשׂיתָ
ויּק ְָרא אבימלְך לְַאב ְָר ִָ֗הם ויּאמר לוֹ מה-ע ָ֤
עמָּדי׃
 .3בראשית לא,מג:
ֱשׂה לָאלּה היֵּ֔ וֹם אוֹ לבְניהן אשׁר
ויּען ָל ָבן ויּאמר אל-יע ִ֗קב הבָּנוֹת בְּנתי וְהבָּנָ֤ים בָּני וְהצּאן צ ֵ֔
אני וְכל אשׁר-א ָתּה ראה לי-הוּא וְלבְנ ֵּ֞תי ָמה-אע ָ֤
י ָלָ דוּ׃
 .4בראשית לד,כה:
ְיוֹתם כּא ִ֗בים ויּ ְקחוּ שְׁני-בְניְ֠ -יעקב שׁ ְמעוֹן וְלוי א ָ֤חי דינָה אישׁ ח ְר ֵ֔בּוֹ ויּ ָבאוּ על-הָעיר בּטח ויּה ְרגוּ כָּל-זָכָ ר׃
וי ְה ֩י ביּוֹם השְּׁלישׁי בּה ָ
 .5בראשית לט,ט:
שׁתּוֹ וְאיְך אעֱשׂה ה ָָר ָ ָ֤עה הגְּדלָה ה ֵ֔זאת ְוח ָָטאתי לאלהים׃
אוֹתְך בּאשׁר א ְתּ-א ְ
ָשְׂך ממּנּי מ ְֵ֔אוּמָה כּי אםָ -
איננּוּ גָדוֹל בּבּית הז ֘ה ממּנּי֒ וְלא-ח ָ֤
 .6בראשית מג,כג:
אלהי אביכם נָתן לָכָ֤ם מטְמוֹן בְַּא ְמתְּ חת ֵ֔יכם כּ ְספְכם ָבּא אלָ י ויּוֹצא אלהם את-שׁמְעוֹן׃
ויּאמ ֩ר שָׁלוֹם לָכם ַאל-תּ ִָ֗
יראוּ אֱלהיכם ו ָ֤
 .7בראשית מד,יח:
ויּגּשׁ א ָליו י ְהוּדִָ֗ ה ויּאמ ֘ר בּי אדני֒ י ְדבּר-נָא עבְדְ ךָ֤ דָ בָר בְָּאזְני אד ֵ֔ני וְַאל-יחר אפְך בְּעבְדך כּי כָמוֹך כְּפ ְרעה׃
 .8בראשית מז,כב:
רק ַאדְ מת הכּהנים לא ָקנָ ה כּ ֩י חק לכּהנים מאת פ ְר ִ֗עה ו ְָאכְלָ֤ וּ אתֻ -חקָם אשׁר נ ָָ֤תן לָהם פ ְר ֵ֔עה עלָׂ֕ -כּן לא ָמכְרוּ אתַ-אדְ ָמ ָתם׃
 .9בראשית מט,ל:
בּ ְמּע ֵּ֞ ָָרה אשׁר בּשְׂדה המּכְפלָ ה אשׁר על-פְני-ממְרא בְּארץ כְּנָ ען אשׁ ֩ר קָ נָה ַאב ְָר ָהם את-הש ִָ֗דה מאת עפְרן החתּי לאחֻזתָ -קבר׃
 .10שמות ג,יג:
שׁלָחני אליכם ו ְָאמְרוּ-לי מה-שּׁ ְֵ֔מוֹ ָמה אמר אלהם׃
ֱלהים הנּה ָאנכי ב ָ֘א אל-בְּני ישׂ ְָרא ֒ל וְָאמ ְרתּי ל ֵָ֔הם ֱאלהי אבוֹתיכם ְ
ויּאמר משׁה אלָ -הא ִ֗
 .11שמות ג,טו:
ויּאמ ֩ר עוֹד אֱלהים אל-מ ִ֗שׁה כּה-תאמ ֘ר אל-בְּני ישׂ ְָרא ֒ל ה' ֱאלהי אבת ִ֗יכם ֱאלהי ַאב ְָר ָהם אֱלהי יצ ְָחק ואלהי יעקב שְׁ לָחני אליכם זה-שְּׁמי לְע ֵָ֔לם
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וְזה זכְרי לְדר דר׃
 .12שמות ד,יד:
שׂמח בְּלבּוֹ׃
אתך ו ְָראך ְו ָ
ויּחר-אף ה' בְּמ ִ֗שׁה ויּאמר הלא ַאה ָ֤רן ָאחיך הלּ ֵ֔וי י ָָׂ֕דעְתּי כּי-דבּר י ְדבּר הוּא וְגָ֤ם הנּה-הוּא יצא לק ְָר ֵ֔
 .13שמות ה,ג:
ֱלהינוּ פן-י ְפגּ ֵָ֔ענוּ בּדבר אוֹ ב ָחרב׃
ויּאמ ְֵ֔רוּ ֱאלהי הָעבְרים נק ְָרא עָלינוּ נלכָה נָּא דר ְ֩ך שְׁלשׁת י ָמים בּמּדְ ִָ֗בּר וְנזְ ְבּחָה לה' א ֵ֔
 .14שמות ז,י:
ויּ ָבא מ ָ֤שׁה וְאהרן אל-פ ְר ֵ֔עה ויּעשׂוּ ֵ֔כן כּאשׁר צוָּ ה ה' ויּשְׁלְך ַאהרן את-מ ִ֗טּהוּ לפְני פ ְרעה וְלפְני עב ָָדיו וי ְהי לְתנּין׃
 .15שמות ז,יט:
יהם וְעל כָּל-מקְוה מימיהם וְיהְיוָּ -דם
ויּאמר ה' אל-מ ִ֗שׁה אֱמר אלַ-אהרן קח מטְּך וּנְטה-י ָדְ ֩ך על-מימי מצְרים על-נהר ָתם׀ על-י ְאריהם וְעלַ-אגְמ ִ֗
ו ָ ְָ֤הי ָה דָ ם ְבּכָל-ארץ מצ ְֵ֔רים וּבָעצים וּבָאבָנים׃
 .16שמות ח,יז:
שׁליח בְּך וּבעבָדיך וּבְע ְמּך וּ ְבבָתּיך את-העָרב וּ ָמלְאוּ בּ ָָ֤תּי מצְרים את-הע ֵָ֔רב וְגם הָאדָ ָמה אשׁר-הם עָליהָ׃
כּי אם-אינ ְ֘ך ְמשׁלּח את-עמּי֒ הנְנ ֩י מ ְ
 .17שמות ט,כה:
ָאדם וְעד-בְּה ָמה וְאת כָּלָ֤ -עשׂב השָדה הכָּ ה הבּ ֵָָ֔רד וְאת-כָּל-עץ השָדה שׁבּר׃
ויְּך הבּ ָָרד ְבּכָל-ארץ מצ ְִ֗רים ַ֚את כָּל-אשׁר בּש ֵָ֔דה מ ָ
 .18שמות י,ו:
וּ ָמלְאוּ בָתּיך וּבָתּי כָל-עבָד ֘יך וּבָתּי כָל-מצְרי ֒ם אשׁר לאָ -ר ָ֤אוּ אבתיך ואבוֹת אב ֵ֔תיך מיִּ֗ וֹם הֱיוֹתָ ם עלָ -האדָ ֵָ֔מה עד היּוֹם הזה ויּפן ויּצא מעם
פ ְרעה׃
 .19שמות י,ז:
ְמוֹקשׁ שׁלּח אתָ -האנ ֵָ֔שׁים וְיעבְדוּ את-ה' אֱלהיהם הטרם תּ ֵ֔דע כּי ָאב ְָדה מצ ְָרים׃
ויּאמְר ֩וּ עבְדי פ ְרעה א ִָ֗ליו עדָ -מתי יהְיה זה ָלנוּ ל ֵ֔
 .20שמות י,יב:
ַָאר ֵ֔בּה וְיעל על-ארץ מצ ְָרים וְיאכל את-כָּל-עשׂב ָה ֵָ֔ארץ את כָּל-אשׁר השְׁאיר הבּ ָָרד׃
ויּאמר ה' אל-מ ִ֗שׁה נְטה י ָדְ ך עלָ֤ -ארץ מצְרים בּ ְ
 .21שמות יג,ג:
ָאתם ממּצְרים מבּית עב ֵָ֔דים ַ֚כּי בְּחזק ֵָ֔יד הוֹציא ה' אתְ כם מזה וְלא יָאכל חָמץ׃
ויּאמר משׁה אלָ -ה ִָ֗עם ז ֵָּ֞כוֹר את-היָּ֤וֹם הזה אשׁר יְצ ָ֤
 .22שמות יג,ה:
שׁ ָ֤בּע לאבתיך לָ תת ֵָ֔לְך ארץ זָבת חָלָ ב וּד ְָבשׁ ְועָבדְ ָתּ את-הָעב ָדה הזאת
ְבוּסי אשׁר נ ְ
ְו ָה ָיה כי-י ְביאך ה' אל-ארץ ְ֠הכְּנעני וְהחתּי ְו ָהאֱמרי וְהחוּי וְהי ִ֗
בּחדשׁ הזה׃
 .23שמות יג,טו:
ָאדם וְעד-בְּכוֹר בְּה ָמה על-כּ ֩ן אני זבח לה' כָּל-פָ֤טר רחם הזְכ ֵָ֔רים ְוכָל-
וי ְִ֗הי כּי-ה ְק ָשׁה פ ְרע ֘ה לְשׁלְּחנוּ֒ ויּהרג ה' כָּל-בְּכוֹר בְּארץ מצ ְֵ֔רים מבְּכר ָ
בְּכוֹר בָּני אפְדה׃
 .24שמות יג,יט:
אמר פָקד יפ ְָ֤קד אֱלהים אתְ ֵ֔כם וְהעליתם את-עצְמתי מזה אתְּ כם׃
ויּקח משׁה את-עצְמוֹת יוֹסף עמּוֹ כּ ֩י השְׁבּע השְׁבּיע את-בְּנָ֤י ישׂ ְָראל ל ֵ֔
 .25שמות יד,לא:
יראוּ ה ָָעם את-ה' ויּאמינוּ בּה' וּבְמשׁה עבְדוֹ׃ פ
ָשׂה ה' בְּמצ ְֵ֔רים ויּ ְ
ויּ ְרא ישׂ ְָראל את-ה ָיּד הגְּד ִָ֗לה אשׁר ע ָ ָ֤
 .26שמות טז,ג:
אתם אתָ נוּ אל-המּדְ ָבּר ה ֵ֔זה
מוּתנוּ בְיד-ה' בְּארץ מצ ְֵ֔רים בְּשׁבְתּנוּ על-סיר ה ָבּ ֵ֔ ָ
שׂר בְָּאכְלנוּ לחם לָשׂבע כּי-הוֹצ ָ֤
ויּאמְרוּ אלהם בְּני ישׂ ְָר ִ֗אל מי-יתּן ָ֤
ְלהָמית את-כָּל-הק ָָהל הזה בּ ָָר ָעב׃ ס
 .27שמות יז,ה:
ויּאמר ה' אל-מ ִ֗שׁה עבר לפְני ָה ֵָ֔עם וְקח אתְּ ך מזקְני ישׂ ְָראל וּמטּ ְִ֗ך אשׁר הכָּ֤יתָ בּוֹ את-הי ְֵ֔אר קח ְבּי ָדְ ך ְוהָלָ כְתָּ ׃
 .28שמות יז,יד:
ְהוֹשׁע כּיָ -מ ָ֤חה א ְמחה את-זכר עמ ֵָ֔לק מתּחת השּׁ ָָמים׃
ויּאמר ה' אל-מ ִ֗שׁה כְּתב ָ֤זאת זכָּרוֹן בּ ֵ֔ספר וְשׂים בְָּאזְני י ֻ
 .29שמות יח,יב:
ויּ ֵּ֞קח יתְ רוֹ חתן משׁה עלָ ה וּזְבָחים לאלהים ויּ ָבא ַאהרן וְכל׀ זקְני ישׂ ְָר ִ֗אל ל ֱאכָל-לחם עם-חתן משׁה ל ְפני ָהאֱלהים׃
 .30שמות יתרו יט,ט:
ויּאמר ֜ה' אל-מ ִ֗שׁה הנּה ָאנכי ָבּא אל ֘יך בְּעב ה ָענָן֒ בּע ֵּ֞בוּר ישׁ ְָ֤מע ָהעָם בְּדבְּרי ע ֵָ֔מְּך וְגם-בְּך יאמינוּ לְעוֹלָ ם ויּגּד משׁה את-דבְרי ה ָָעם אל-ה'׃
ויּאמר ֜ה' אל-מ ִ֗שׁה אפשר אמירה למשה מגלוי א-לקי מקיף ו -הנּה ָאנכי גלוי כללי מצומצם המתאים לכלל ישראל
אמירה מקיפה – בקיאות מקיפה בתורה ,בקיאות בנושא מסוים
 .31שמות יתרו יט,טז:
וי ְה ֩י ביּוֹם השְּׁלישׁי בּהְית ה ִ֗בּקר ויְה ֩י קלת וּב ְָרקים ְוע ָָנָ֤ן כָּבד עלָ -ה ֵָ֔הר וְקל שׁפָ ר ָח ָזק מְאד ויּחֱרד כָּל-ה ָָעם אשׁר בּמּחנה׃
כללות אחרי היום השלישי (שהוא הרביעי ,רש"י (יט,טו)) נטבעה בבריאה מאז ועד עולם ,ופרטיה נשמעים בחומר ובלימוד התורה.
ֱֹלהיםָאח ֶ֖ ָ֝ריםָ
לא-י ְה ֶ ֵ֥יֶָֽ֣הְ -לךֵ֛ ָ֩א ֵֶ֥֨
בּ ֵֶ֥֣יתָע ָב ָֽ ֹ֗דים׃(שמ' ית' כ,ג) ָ֣
ריםָמ ָ֣
אתיך ָ֩מ ֶ ֵֶ֥֨א ֶרץָמ ְצ ַ ַ֜ ֶ֖
שֶָׁ֣֣רָהוֹצ ֵ֛
ֱֹלהֶ֑יךָא ֶ ֹ֧
ָה'ָא ֶ ָ֔
שמות יתרו כ,ב׃ ָ ָֽאנ ֶ֖כי ָ֣
ֱֹלהיםָאח ֶ֖ ָ֝רים קו"א  ...קו"א
רים  ...א ֵֶ֥֨
עַ ל-פָּ ֶֹ֣֗ ָָֽנ ַי׃ בטעם עליון שני פסוקים אלו הם פסוק אחד ובו מ ֶ ֵֶ֥֨א ֶרץָמ ְצ ַ ַ֜ ֶ֖

ויש לומר ששני ענינים אל ו באופן נתינת התורה הם בהתאם לשני הדברים שנתנו במתן תורה .התורה והמצוות – נתנו לכל ישראל
כמציאות אחת ,באופן השוה לכל ,למוד התורה – ניתן לכל אחד לפי ערכו.
 .32שמות כ,ד:
לא-תעשׂה-לְך פסל ׀ ְוכָל-תְּ מוּ ֵָ֔נה א ָ֤שׁר בּשָּׁמים ׀ מ ֵ֔מּעל ואשׁ ֩ר בּ ָָארץ מ ָתּחת ואשׁר בּמּים׀ מתּחת ל ִָָ֗ארץ׃
 .33שמות כ,י:
שׁע ֵָ֔ריך׃
ֱלהיך לא-תעשׂה כָלְ -מלָא ָכה א ָתּה׀ וּבנְך-וְּ֠ ב ִ֗תּך עבְדְ ךָ֤ וא ָמתְ ך וּבְה ְמ ִֵ֔֗תּך וְג ְרך אשׁר בּ ְ
וְיוֹם השְּׁב ֵ֔יעי שׁ ָבּת׀ לה' א ִ֗
 .34שמות כא,כח:
וְכי-יגּח שׁוֹר את-אישׁ אוֹ את-א ָשּׁה וָמת סָקוֹל יסָקל ה ִ֗שּׁוֹר וְלָ֤ א יָאכל אתְ -בּשׂ ֵָ֔רוֹ וּבעל השּׁוֹר נָקי׃
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 .35שמות משפטים כד,יב:
תּוֹרה וְהמּ ְצ ֵ֔ ָוה אשׁר כָּתבְתּי לְהוֹר ָתם׃
ויּאמר ה' אל-מ ִ֗שׁה עלה אלי ה ָָה ָרה והְיהָ -שׁם וְאתְּ נָה לְך את-לֻחת ה ִָ֗אבן וְה ָ
 .36שמות כו,יג:
ְוהָא ָמּה מזה ְוהָא ָ ָ֤מּה מזה בָּע ֵ֔דף בְּארְך י ְריעת הָאהל יהְיה סָרוּח על-צדי המּשְׁ כָּ ן מזה וּמזה לְכסתוֹ׃
 .37שמות כז,טז:
ַארבּ ָָעה׃
ַאר ָבּ ֵָ֔עה וְַאדְ ניהם ְ
שׁ ָזר מעשׂה רקם ע ֻמּדיהם ְ
ְַאר ָגּ ָמן וְתוֹלעת שָׁני וְשׁשׁ ָמ ְ
וּלְשׁער החָצר מ ָָסְך׀ עשְׂרים א ִָ֗מּה תְּ כלת ו ְ
 .38שמות תרומה כז,כא:
בְּאהל מוֹע ֩ד מחוּץ לפָרכת אשׁר על-הָעדִֻ֗ ת יער ְ֩ך אתוֹ ַאהרן וּבָנָ יו מערב עד-בּקר לפְני ה' ח ָֻ֤קת עוֹלָם לְדרתֵָ֔ ם מאת בְּני ישׂ ְָראל׃ ס
 .39שמות תצוה כח,ד:
וְאלּה ה ְבּגָדים אשׁר יע ִ֗שׂוּ ָ֤חשׁן וְאפוֹד וּ ְמ ֵ֔עיל וּכְתנת תּשְׁבּץ מצְנפת וְַאבְנט ְועָשׂוּ בגְדי-קדשׁ לְַאהרן ָאחיך וּ ְלבָנָ יו לְכהנוֹ-לי׃
 .40שמות כט,כ:
שׁחט ְָתּ את-ה ִָ֗איל ְולָקח ָ ְָ֤תּ מדָ מוֹ ְונָתתָּ ה על-תְּ נוּ ְ֩ך אזן ַאהרן וְעל-תְּ נוְּך ָ֤אזן ָבּנָיו הי ְ ָמ ֵ֔נית וְעלָ֤ -בּהן י ָדָ ם הי ְ ָמ ֵ֔נית וְעל-בּהן רגְלָ ם הי ְ ָמנית ְוזָר ְק ָתּ את-
ְו ָ
ה ָדם על-המּזְבּח סָביב׃
 .41שמות כט,כב:
שׁתּי ה ְכּל ִָ֗ית וְאת-החלב אשׁר עלי ֵ֔הן וְאת שׁוֹק היּ ָמין כּי
ְולָקח ְָתּ מןָ ְ֠ -הַאיל החלב ְוהַָא ְלי ָה וְאת-החלב׀ המכסה את-ה ִ֗קרב וְאת י ָ֤תרת הכָּבד וְאת׀ ְ
איל מלֻּאים הוּא׃
 .42שמות כט,כג:
ַאחת וְ חלּת לחם שׁמן ַאחת ו ְָרקיק א ָחד מסל המּ ֵ֔צּוֹת אשׁר לפְני ה'׃
וְככּר לחם ִ֗
 .43שמות כט,לו:
וּפר ח ָטּאת תּע ָ֤שׂה ליּוֹם על-הכּפ ֵֻ֔רים וְחטּאתָ על-המּז ְֵ֔בּח בְּכפ ְרך עָלָ יו וּ ָמשׁח ְָתּ אתוֹ לְקדְ שׁוֹ׃
 .44שמות לב,יג:
ָאמ ְרתּי
ַארבּה את-ז ְרע ֵ֔כם כְּכוֹכְבי השּׁ ָָמים ְוכָלָ -ה ָארץ הזאת אשׁר ִ֗
זְכר לְַאב ְָרהָם֩ לְי ְצ ָחק וּלְישׂ ְָראל עב ִָ֗דיך אשׁר נשְׁבּעְתָּ לָה ֘ם בּ ְָ֒ך ותְּ דבּר אל ֵ֔הם ְ
אתּן לְז ְרע ֵ֔כם ְונָחלוּ לְעלָ ם׃
 .45שמות לד,ד:
שׁני לֻחת א ָבנים׃
ויּפְסל שְׁני-לֻחת אבָנים כָּראשׁ ִ֗נים ויּשְׁ כּם מ ָ֤שׁה בבּקר ויּעל אל-הר ס ֵ֔יני כּאשׁר צוָּ ה ה' אתוֹ ויּקח ְבּי ֵָ֔דוֹ ְ
 .46שמות לה,כא:
ויּ ָָׂ֕באוּ כָּל-אישׁ אשׁר-נְשָׂאוֹ לבּוֹ וְכל אשׁ ֩ר נָדְ ָבה רוּחוֹ א ִ֗תוֹ ְ֠הביאוּ את-תְּ רוּמת ה' למְלאכת ָ֤אהל מוֹעד וּ ְלכָל-עבדָ ֵ֔תוֹ וּלְבגְדי הקדשׁ׃
 .47שמות לו,א:
ם־לב אשׁ ֩ר נָתן ֜ה' ָחכ ָ ְָ֤מה וּתְ בוּנָה בּ ֵָ֔המָּ ה לָדעת לע ֵ֔שׂת את־כָּל־מְלאכת עבדת הקדשׁ לְכל אשׁר־צוָּ ה ה':
ְו ָעשָׂה֩ בְצלְאל וְָאהֳלי ָ֜אב וְכל׀ אישׁ חכ ִ֗
 .48שמות לו,ג:
ויּ ְק ֵּ֞חוּ מלּפְני מ ִ֗שׁה ָ֤את כָּל-התְּ רוּמָה אשׁר הביאוּ בְּני ישׂ ְָר ִ֗אל למְלאכת עבדת הקדשׁ לעשׂת א ָתּה ְְ֠והם הביאוּ אלָ יו עוֹד נְדָ ָבה בּבּקר בּבּקר׃
 .49שמות לח,כו:
שׁנָה ו ֵָ֔מ ְעלָה לְשׁשׁ-מאוֹת אלף וּשְׁלשׁת אל ֵָ֔פים וחמשׁ מאוֹת
ַ֚בּקע ל ֻגּל ְֵ֔גּלת מחצית השּׁקל בְּשׁקל הקדשׁ לְכל הָעבר על-ה ְפק ִֻ֗דים מבּן עשׂ ְָ֤רים ָ
וחמשּׁים׃
 .50ויקרא א,יא:
שׁחט אתוֹ על ירְך המּזְבּח צָפנָה לפְני ה' ְוז ְָרקוּ בְּנ ֩י ַאהרן הכּהנים את-דָ מוֹ על-המּזְבּח סָביב׃
ְו ָ
 .51ויקרא ב,ב:
שּׁם מְלא קֻ מ ְִ֗צוֹ מ ָסלְתָּ ּה וּמשּׁ ְמ ֵָ֔נּה על כָּל-לְבנ ָָתּה וְה ְקטיר הכּהן אתַ-אזְכּ ָָרתָ ּה המּז ְֵ֔בּחָה אשּׁה ריח ניחח
ים וְקָ מץ מ ָ
והֱבי ִָ֗אּה אל-בְּני ַאהרן֘ הכּהנ ֒
לה'׃
 .52ויקרא ה,ד:
שׁב ָֻעה וְנעְלם ממּנּוּ וְהוּא-י ָדע ְו ָאשׁם לְַאחת מאלּה׃
ָָאדם בּ ְ
שׂפָתים ְלהָרע׀ אוֹ ְלה ִ֗יטיב ְ֠ ְלכל אשׁר י ְבטּא ה ָ
אוֹ נפשׁ כּי תשָּׁבע֩ לְבטּא ב ְ
 .53ויקרא ה,ו:
שׂעירת עזים לְח ָטּאת וְכפר עָלָ יו הכּהן מחטָּאתוֹ׃
וְהביא את-אשָׁמוֹ לה' על חטָּאת ֩וֹ אשׁר ָח ָטא נְק ָבה מן-הצּאן כּשׂ ְָבּה אוְֹ -
 .54ויקרא ה,יא:
שׁתּי ת ִ֗רים אוֹ֘ לשְׁני בְני-יוֹנ ָ֒ה וְהביא את-ק ְָרבָּנוֹ אשׁר ָח ִָ֗טא עשׂירת הָאפָ ה סלת לְח ָטּאת לא-י ָשׂים עָלי ָה ִ֗שׁמן וְלא-י ָ֤תּן עָלי ָה
וְאם-לא֩ תשיג י ָדוֹ ל ְ
לְב ֵָ֔נה כּי ח ָטּאת הוא׃
 .55ויקרא ו,ג:
ְולָבשׁ הכּהן מדוֹ ִ֗בד וּמ ְכנְסי-ב ֘ד ילְבּשׁ עלְ -בּשָׂרוֹ֒ וְהרים את-ה ִ֗דשׁן אשׁר תּאכל הָאשׁ את-הָעלָ ה על-המּזְבּח ְושׂ ָָׂ֕מוֹ אצל המּזְבּח׃
 .56ויקרא ו,יג:
יתּה בּ ָָערב׃
יתּה בּ ֵ֔בּקר וּמחצ ָ
זה ק ְָרבּ ֩ן ַאהרן וּ ָבנָיו אשׁר-יקְריבוּ לה' בְּיוֹם ה ָמּשׁח א ֵ֔תוֹ עשׂירת הָאפָ ה סלת מנ ְָחה תָּ מיד מחצ ָ
 .57ויקרא ז,לד:
כּ ֩י את-חזה התְּ נוּ ָפה וְאת׀ שׁוֹק התְּ רוּמִָ֗ ה לָקחְתּי מאת בְּני-ישׂ ְָר ֵ֔אל מזבְחי שׁלְמיהם וָאתּן ְ֠אתָ ם לְַאהרן הכּ ָ֤הן וּ ְל ָבנָיו ְלחָק-עוֹ ֵָ֔לם מאת בְּני ישׂ ְָראל׃
 .58ויקרא ח,כו:
וּמסל המּצּוֹת אשׁר׀ לפְני ה' ְ֠ ָלקח חלּת מ ָצָּ֤ה ַאחת וְ חלּת לחם שׁמן ַאחת ו ְָרקיק א ָחד ויּ ָשׂם על-החל ֵָ֔בים וְעל שׁוֹק היָּמין׃
 .59ויקרא ח,לא:
אמר ַאהרן
ויּאמר משׁה אלַ-אהרן וְאלָ -בּ ִָ֗ניו בּשְּׁלוּ את-ה ָבּשׂ ָ֘ר פתח אהל מוֹע ֒ד ְושָׁם תּאכְלוּ א ֵ֔תוֹ וְאת-ה ֵ֔לּחם אשׁר בְּסל המּלֻּאים כּא ָ֤שׁר צוּיתי ל ֵ֔
וּבָנָ יו יאכְלֻ הוּ׃
 .60ויקרא ח,לה:
יוֹמם וָליְלָה שׁבְעת י ֵָ֔מים וּשְׁמ ְרתּם את-משְׁמרת ה' וְלא תָ מוּתוּ כּי-כן צֻוּיתי׃
וּפתח֩ אהל מוֹעד תּשְׁבוּ ָ ָ֤
 .61ויקרא י,ג:
ויּאמר משׁה אלַ-אה ִ֗רן הוּא֩ אשׁר-דבּר ה' ׀ לאמר בּקְרבי א ָק ֵ֔דשׁ וְעל-פְני כָל-ה ָָעם אכָּבד ויּדם ַאהרן׃
 .62ויקרא י,יב:
ים ְקחוּ את-המּנְ ִָ֗חה הנּוֹתרת מאשּׁי ה' וְאכְלוּ ָה מצּוֹת אצל המּזְבּח כּי קדשׁ קָדָ שׁים
וי ְדבּר משׁה אלַ-אה ִ֗רן וְאל ְ֠א ְל ָעזָר וְאל-איתָ ָמר ׀ ָבּנָיו֘ הנּוֹתָ ר ֒
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הוא׃
 .63ויקרא י,יט:
ְָאכלְתּי חטָּאת היֵּ֔ וֹם היּיטב בְּעיני ה'׃
ָאתם וְאת-עלָתָ ם לפְני ה' ותּקְ ראנָה אתי כָּאלּה ו ָ֤
וי ְדבּר ַאהרן אל-מ ִ֗שׁה הן ְ֠היּוֹם הקְריבוּ את-חטּ ָ ָ֤
 .64ויקרא יג,ל:
ו ְָר ָאה הכּהן את-ה ִ֗נּגע וְהנָּ֤ה מ ְראהוּ עָמק מן-ה ֵָ֔עוֹר וּבוֹ שׂ ָער צָהב ָדק וְטמּא א ָ֤תוֹ הכּהן נתק ֵ֔הוּא צָרעת הָראשׁ אוֹ הז ָָקן הוּא׃
 .65ויקרא תזריע יג,מט:
שּׁ ָ֤תי אוֹ-בָערב אוֹ ְבכָל-כְּליֵ֔ -עוֹר נגע צָרעת הוּא ְוה ְָר ָאה את-הכּהן׃
ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר אוֹ-ב ְ
 .66ויקרא יג,נה:
שׂה טָמא ֵ֔הוּא בָּאשׁ תּשׂ ְְרפנּוּ ְפחתת ֵ֔הוא ְבּקָרחְתּוֹ אוֹ בְגבּחְתּוֹ׃
ו ְָר ָאה הכּהן ַאחרי׀ הֻכּבּס את-ה ִ֗נּגע ְְ֠והנּה לא-הָפְך הנָּ֤גע את-עינוֹ וְהנּגע לאָ -פ ֵ֔ ָ
 .67ויקרא יד,לו:
וְצ ָוּה הכּהן וּפנּוּ את-ה ִ֗בּית בְּטרם י ָָ֤בא הכּהן ל ְראוֹת את-ה ֵ֔נּגע וְלא יט ְָמא כָּל-אשׁר בּ ָבּית וְאחר כּן י ָבא הכּהן ל ְראוֹת את-ה ָבּית׃
 .68ויקרא טז,ב:
ויּאמר ה' אל-מ ִ֗שׁה דבּ ֘ר אלַ-אהרן ָאח ֒יך וְַאל-י ָָ֤בא ְבכָל-עת אל-ה ֵ֔קדשׁ מבּית לפָרכת אל-פְני הכּפרת א ָ֤שׁר על-הָָארן וְלא י ֵָ֔מוּת ַ֚כּי בּ ָע ֵָ֔נן א ָראה
על-הכּפרת׃
 .69ויקרא טז,כז:
הוּבא את-דָ מָם לְכפר בּ ֵ֔קדשׁ יוֹציא אל-מחוּץ למּחנה ְושׂ ְָרפוּ ב ֵָ֔אשׁ את-ער ָתם וְאתְ -בּשׂ ָָרם וְאת-
וְאת֩ פר הח ָטּאת ְואת׀ ְ
שׂעיר הח ִָ֗טּאת אשׁר ָ ָ֤
פ ְר ָשׁם׃
 .70ויקרא יז,ה:
שׁלָמים לה'
יאם לה' אל-פתח אהל מוֹעד אל-הכּהן ְוזָבְחוּ זבְחי ְ
ים על-פְני השָד ֒ה והֱב ֻ
לְמע ֩ן אשׁר י ָביאוּ בְּני ישׂ ְָר ִ֗אל את-זבְחיה ֘ם אשׁר הם ז ְבח ֘
אוֹתם׃
ָ
 .71ויקרא יז,יג:
שׁפְך את-דָ ֵ֔מוֹ וְכ ָסהוּ בּעָפָ ר׃
וְאישׁ אישׁ מבְּני ישׂ ְָר ִ֗אל וּמן-הגּר הגָּ ר בְּתוֹ ֵָ֔כם אשׁר י ָצוּד ציד ח ָיּה אוֹ-עוֹף אשׁר יָאכל ְו ָ
 .72ויקרא יז,טו:
ְוכָלִ֗ -נפשׁ אשׁר תּאכָ֤ל נְבלָה וּטְר ֵָ֔פה בָּאז ְָרח וּבגּר וְכבּס ְבּגָדָ יו ו ְָרחץ בּמּים ְוטָמא עד-הָערב ְוטָהר׃
 .73ויקרא כ,ב:
יוּמת עם ה ָָארץ י ְרגּ ְֻמהוּ ב ָָאבן׃
שׁ מבְּני ישׂ ְָראל וּמן-הגּר׀ הגָּ ר בְּישׂ ְָר ִ֗אל אשׁר יתּן מז ְרעוֹ למּלְך מוֹת ָ
וְאל-בְּני ישׂ ְָרא ֘ל תּאמ ֒ר אישׁ אי ֩
 .74ויקרא כ,ה:
וְשׂ ְמתּי אני את-פָני בָּאישׁ ההוּא וּבְמשְׁ פחְתּוֹ וְהכְרתּי אתוֹ וְאת׀ כָּל-הזנים ַאח ִָ֗ריו לזְנוֹת ַאחרי המּלְך מקרב ע ָמּם׃
 .75ויקרא כב,יח:
שׁ מבּית ישׂ ְָראל וּמן-הגּר בְּישׂ ְָר ִ֗אל אשׁר יק ְָ֤ריב ק ְָר ָבּנוֹ ְלכָל-נדְ ריהם וּ ְלכָל-
דבּר אלַ-אהרן וְאלָ -בּ ִָ֗ניו וְאל כָּל-בְּני ישׂ ְָר ֵ֔אל וְָאמ ְר ָתּ אלהם אישׁ אי ֩
נדְ בוֹתֵָ֔ ם אשׁר-יקְריבוּ לה' לְעלָ ה׃
 .76ויקרא כג,לו:
שׁ יהְיה לָכם וְהקְרבְתּם א ָ֤שּׁה לה' עצרת ֵ֔הוא כָּל-מְלאכת עב ָדה לא תעשׂוּ׃
שׁבְעת י ֵָ֔מים תּקְריבוּ אשּׁה לה' בּיּוֹם השְּׁמיני מק ְָרא-קד ֩
 .77ויקרא כג,מ:
אשׁוֹן פְרי ָ֤עץ הָדָ ר כּפת תְּ מ ֵָ֔רים וענף עץ-עָבת וְע ְרבי-נָ חל וּשְׂמח ְִ֗תּם לפְני ה' ֱאלהיכם שׁבְעת י ָמים׃
וּלְקחְתּם לָכם בּיּוֹם הָר ִ֗
 .78ויקרא כד,ג:
מוֹעד יער ְ֩ך אתוֹ ַאהרן מערב עד-בּקר לפְני ה' תָּ מיד חֻקת עוֹלָ ם לְדרתיכם׃
מחוּ ֩ץ ְלפָרכת הָעדֻ ת בְּאהל ִ֗
 .79ויקרא כה,מו:
ְָאחיו לא-ת ְרדה בוֹ בְּפָ רְך׃ ס
וְהתְ נחלְתּם אתָ ם לבְניכָ֤ם ַאחריכם לָרשׁת א ֻח ֵָ֔זה לְעלָ ם בָּהם תּעבדוּ וּבְאחיכָ֤ם בְּני-ישׂ ְָראל אישׁ בּ ֵ֔
 .80ויקרא כו,מב:
ְוזָכ ְרתּי את-בְּריתי יעקוֹב וְַאף֩ את-בְּריתי י ְצ ָחק וְאף את-בְּריתי ַאב ְָר ָהם אזְכּר ְוה ָָארץ אזְכּר׃
 .81במדבר ג,לט:
שׁפְח ָתם כָּל-זָכָר מבּן-חדשׁ ו ֵָ֔מ ְעלָה שְׁנים וְעשְׂרים ָאלף׃ ס
כָּל-פְקוּדי הלְויּם אשׁ ֩ר פָקד משׁה וְַאהרן על-פי ה' לְמ ְ
 .82במדבר ג,מ:
שׂא את מסְפר שְׁמ ָתם׃
ויּאמר ה' אל-מ ִ֗שׁה פְקד כָּל-בּ ְָ֤כר זָכָר לבְני ישׂ ְָר ֵ֔אל מבּן-חדשׁ ו ָָמ ְעלָה ְו ָׂ֕ ָ
 .83במדבר ד,יב:
ְו ָלקְח ֩וּ את-כָּל-כְּלי השָּׁרת אשׁר י ְָשׁ ְרתוָּ -בם בּ ִ֗קדשׁ וְנָ תְ נוּ אל-בּגד תְּ ֵ֔כלת וְכסוּ אוֹתֵָ֔ ם בְּמכְסה עוֹר ָתּחשׁ ְונָתְ נוּ על-המּוֹט׃
 .84במדבר ד,כו:
יהם וְאת-כָּל-כְּלי עבדָ ָתם וְאת כָּל-אשׁר יעָשׂה
וְאת֩ קלְעי החָצר וְאת-מָסְך׀ פתח׀ שׁער הח ִָ֗צר אשׁר על-המּשׁ ְָכָּ֤ן וְעל-המּזְבּח ס ֵָ֔ביב וְאת מיתְ ר ֵ֔
לָהם ְוע ָָבדוּ׃
 .85במדבר ד,כז:
ש ֵָ֔אם וּלְכל עבדָ ָתם וּפְקדְ ָ֤תּם עלהם בְּמשׁ ְֵ֔מרת את כָּל-מש ָָאם׃
על-פ ֩י ַאהרן וּ ָבנָיו תּה ְִ֗יה כָּל-עבדת בְּני הגּ ְרשׁ ֵֻ֔נּי ְל ָכל-מ ָ
 .86במדבר ה,יט:
ְָאמר אלָ -האשָּׁה אם-לא שָׁכב אישׁ אתֵָ֔ ְך וְאם-לא שָׂטית ֻטמ ְָאה תּחת אישְׁך הנּ ָָׂ֕קי ממּי המָּרים המְָאררים הָאלּה׃
וְהשְׁבּיע אתָ ּה הכּ ִ֗הן ו ָ֤
 .87במדבר ו,יט:
וּרקיק מ ָצּה א ָחד ְונָתן על-כּפי הנּ ֵָ֔זיר ַאחר התְ גּלְּחוֹ את-נזְרוֹ׃
ְולָקח הכּהן את-הזְרע בְּשׁל ָ֘ה מן-הַָאי ֒ל וְ חלּת מ ָצָּ֤ה ַאחת מן-ה ֵ֔סל ְ
 .88במדבר ז,א:
שׁחם וי ְקדשׁ א ָתם׃
שׁ ִָ֗כּן ויּ ְמשׁח אתוֹ וי ְק ָ֤דשׁ אתוֹ וְאת-כָּל-כּ ֵָ֔ליו וְאת-המּזְבּח וְאת-כָּל-כּלָ יו ויּ ְמ ָ
וי ְהי בְּיוֹם֩ כּלּוֹת משׁה ְלהָקים את-המּ ְ
 .89במדבר נשא ז,פט:
וּבְבא משׁה אל-אהל מוֹע ֘ד לְדבּר אתּוֹ֒ ויּשְׁמע את-הקוֹל מדבּר א ִָ֗ליו מ ָ֤על הכּפרת אשׁר על-ארן הָעדֵֻ֔ ת מבּין שְׁני הכּ ְֻרבים וי ְדבּר אלָ יו׃ פ
 .90במדבר ח,יט:
מוֹעד וּלְכפר על-בְּני ישׂ ְָראל וְלא יהְיה בּבְנָ֤י
תּוְֹך בְּני ישׂ ְָרא ֒ל לע ֵּ֞בד את-עב ָ֤דת בְּני-ישׂ ְָראל בְּאהל ֵ֔
וָאתְּ נָה את-הלְויּם נְתֻ נים׀ לְַאהרן וּ ְל ָב ִָ֗ניו מ ֘
ישׂ ְָראל ֵ֔נגף בְּגשׁת בְּני-ישׂ ְָראל אל-הקדשׁ׃
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 .91במדבר ט,א:
שּׁנָה השּׁנית לְצאתָ ם מארץ מצְרים בּחדשׁ הָראשׁוֹן לאמר׃
וי ְדבּר ה' אל-משׁה בְמדְ בּרְ֠ -סיני בּ ָ
 .92במדבר יא,יב:
הָאנכי ה ִָ֗ריתי ַ֚את כָּל-ה ָָעם ה ֵ֔זה אםָ-אנכי י ְלדְ תּיהוּ כּי-תאמר אלי שָׂאהוּ בְח ִ֗יקך כּאשׁר י ָ ָ֤שא הָאמן את-היּ ֵ֔נק ַ֚על הָאדָ ֵָ֔מה אשׁר נשְׁבּעְתָּ לאב ָתיו׃
 .93במדבר יא,יח:
שׂר כּי-טוֹב לָ נוּ בְּמצ ְָרים ְונָתן ה' לָכם בּ ָָשׂר ואכלְתּם׃
אמר ָ֤מי יאכלנוּ ָבּ ֵ֔ ָ
וְאלָ -ה ָעם תּאמר התְ קדְ שׁוּ ְל ָמח ָ֘ר ואכלְתּם ָבּשׂ ָ֒ר כּי בְּכיתם֩ בְָּאזְני ה' ל ִ֗
 .94במדבר יג,כ:
וּמה ְ֠ ָהָארץ השְּׁמנָה הוא אםָ -ר ִָ֗זה הישָׁ -בּּה עץ אםֵ֔ -אין וְהתְ חז ְק ֵ֔תּם וּלְקחְתּם מפְרי ה ָָארץ וְהיּ ֵָ֔מים י ְמי בּכּוּרי ענָבים׃
ָ
 .95במדבר יד,יד:
את ָשׁ ְמעוּ כּי-א ָתּה ה' בְּקרב ה ָָעם הזה אשׁר-עין בְּעין נ ְר ָאה׀ א ָתּה ה' וענָ נְך עמד על ֵ֔הם וּבְע ֻמּד ָע ִָ֗נן אתָּ ה הלְָ֤ך לפְניהם
וְָאמ ְִ֗רוּ אל-יוֹשׁ ֘ב ה ָָארץ הז ֒
יוֹ ֵָ֔מם וּבְעמּוּד אשׁ לָ יְלָה׃
 .96במדבר יז,ג:
את מחְתּוֹת֩ החטָּאים הָאלּה בְּנפְשׁתִָ֗ ם ְועָשׂוּ אתָ ם ר ֻק ָ֤עי פחים צפוּי למּז ְֵ֔בּח כּי-הקְר ֻיבם לפְני-ה' ויּק ְָדשׁוּ וְיהְיוּ לְאוֹת לבְני ישׂ ְָראל׃
 .97במדבר יז,יא:
ויּאמר משׁה אלַ-אה ִ֗רן קח אתְ֠ -המּחְתָּ ה וְתן-עָלי ָה אשׁ מ ָ֤על המּזְבּח וְשׂים קְ ֵ֔טרת וְהוֹלְך מְה ָרה אל-הָע ָדה וְכפר עליהם כּי-י ָצָ א הקצף מלּ ְפני ה'
החל הנָּ גף׃
 .98במדבר יז,כא:
וי ְדבּר משׁה אל-בְּני ישׂ ְָר ִ֗אל ויּתְּ נוּ אלָ יו ׀ כָּל-נְשׂיאיהם מטּה֩ ְלנָשׂיא א ָחד מטּה ְלנ ָָ֤שׂיא אחָד לְבית אבתֵָ֔ ם שְׁנים ע ָָשׂר מטּוֹת וּמטּה ַאהרן בְּתוְֹך
טּוֹתם׃
מ ָ
 .99במדבר יט,יג:
שׁ הָָאדָ ם אשׁר-י ָמוּת וְלא יתְ ח ִָ֗טּא את-משְׁכָּ֤ן ה' ט ֵ֔מּא וְנכ ְְר ָתה הנּפשׁ ההוא מיּשׂ ְָראל כּ ֩י מי נדָ ה לא-ז ָ֤רק ָעלָיו טָמא יה ְֵ֔יה עוֹד
כָּ ל-הנּגע בְּמת בְּנפ ֩
ֻטמְָאתוֹ בוֹ׃
 .100במדבר כא,כג:
וְלא-נָתן סיחן את-ישׂ ְָרא ֘ל עבר בּגְבֻלוֹ֒ ויּאֱסף סיחן את-כָּל-ע ִ֗מּוֹ ויּ ֵּ֞צא לק ְָ֤ראת ישׂ ְָראל המּדְ ֵָ֔בּ ָרה ויּ ָבא ָי ְהצָה ויּלָּ חם בְּישׂ ְָראל׃
 .101במדבר כב,ל:
ותּאמר הָָאתוֹן אל-בּ ְל ִָ֗עם הלוֹא֩ ָאנכי אתנְך אשׁרָ -רכבְתָּ ע ִָ֗לי מעוֹדְ ך עד-היּוֹם ה ֵ֔זה ההסְכּן הס ְֵ֔כּנְתּי לעשׂוֹת לְך כּה ויּאמר לא׃
 .102במדבר כב,לז:
ויּאמר ָבּ ָלק אל-בּ ְל ִָ֗עם הלא֩ שָׁלח שׁ ָָ֤לחְתּי אליך לקְראֵָ֔ -לְך לָ מָּה לא-הָלכְתָּ אלָ י ה ֻא ְמ ֵָ֔נם לא אוּכל כּבְּדך׃
 .103במדבר כג,יג:
ויּאמר א ָליו ָבּ ִָ֗לק לְךְ -לכָה-נָּא אתּי אל-מ ָָ֤קוֹם ַאחר אשׁר תּ ְראנּוּ מ ֵ֔שָּׁ ם ַ֚אפס קָ צהוּ ת ְר ֵ֔אה ְוכֻלּוֹ לא ת ְראה ְו ָקבְנוֹ-לי מ ָשּׁם׃
 .104במדבר כו,ט:
ירם קְרואי ְקריאי הָעדִָ֗ ה אשׁר הצּוּ על-מ ָ֤שׁה וְעלַ-אהרן בּעדתֵ֔ -קרח בְּהצּ ָתם על-ה'׃
וּבְני אֱלי ֵָ֔אב נְמוּאל וְדָ ָתן ואב ָירם הוּא-דָ תָ ן ואב ָ
 .105במדבר כז,כא:
שׁפט הָאוּרים לפְני ה' על-פיו יצְאוּ וְעל-פיו י ִָ֗באוּ הוּא ְוכָל-בְּני-ישׂ ְָראל אתּוֹ ְוכָל-הָע ָדה׃
וְלפְני א ְל ָע ָזָ֤ר הכּהן יע ֵ֔מד ו ְָשַׁאל לוֹ בְּמ ְ
 .106במדבר כח,כ:
שׁה עשְׂרנים ל ִָ֗פר וּשְׁני עשְׂרנים לָאיל תּעשׂוּ׃
וּמנְחָתֵָ֔ ם סלת בְּלוּלָ ה ב ָשּׁמן שְׁל ָ
 .107במדבר כט,יג:
ַארבּ ָָעה ע ָָשׂר תְּ מימם יהְיוּ׃
ְלשׁה ע ָָשׂר אילם שְׁנָ ים ְכּבָשׂים בְּני-שָׁנָ ה ְ
וְהקְרבְתּם ע ָלה אשּׁה ָ֤ריח ניחח לה' פָרים בְּני-ב ָָקר שׁ ָ
 .108במדבר כט,לו:
וְהקְרבְתּם ע ָלה אשּׁה ָ֤ריח ניחח לה' פר א ָחד איל א ָחד ְכּבָשׂים בְּני-שָׁנָ ה שׁב ְָעה תְּ מימם׃
 .109במדבר לא,מז:
שׁמרת משְׁכּן ה' כּאשׁר צוָּ ה ה'
ָָאדם וּמן-הבְּה ָמה ויּתּן אתָ ם ללְו ִ֗יּם שׁמְרי מ ְ
ויּקח משׁה ממּחצת בְּני-ישׂ ְָר ִ֗אל אתָ -הָאחֻז א ָחד מן-החמ ֵ֔שּׁים מן-ה ָ
את-משׁה׃
 .110במדבר לב,יא:
שׁנָה ו ֵָ֔מ ְעלָה ַ֚את הָאדָ ֵָ֔מה אשׁר נשְׁבּעְתּי לְַאב ְָר ָהם לְיצ ְָחק וּלְיעקב כּי לא-מלְאוּ ַאח ָרי׃
אם-י ְראוּ הָאנָשׁים הָעלים ממּצ ְִ֗רים מבּן עשׂ ְָ֤רים ָ
 .111במדבר לב,כב:
שׁבוּ והְייתם נְקיּם מה' וּמיּשׂ ְָראל ְְ֠ו ָהי ְתָ ה הָאָ רץ הזאת לָכם לא ֻח ָזה לפְני ה'׃
שׁה ָה ָארץ ל ְפנָ֤י ה' וְַאחר תָּ ֵ֔ ֻ
וְנ ְכ ְבּ ָ
 .112במדבר לב,לג:
יוֹסף את-ממְ לכת סיחן מלְך ָהאֱמ ֵ֔רי וְאת-ממ ְֵ֔לכת עוֹג מלְך הבּ ָָשׁן ָה ִָ֗ארץ ְלעָרי ָה
ויּתּן לָהם ׀ משׁה לבְני-גָ ֩ד וְלבְני ְראוּבן וְלחצי׀ שׁבט׀ מְ נשּׁה בןִ֗ -
בּגְב ֵֻ֔לת עָרי ה ָָארץ סָביב׃
 .113במדבר לג,נד:
גּוֹרל לוֹ יהְיה לְמטּוֹת
שׁפְחת ִ֗יכם ל ֵָּ֞רב תּ ְרבָּ֤ וּ את-נחלָתוֹ וְלמְעט תּ ְמעיט את-נחל ֵָ֔תוֹ אל֩ אשׁר-יצא לוֹ ָשׁמָּ ה ה ָ
ְגוֹרל לְמ ְ
וְהתְ נחלְתּם֩ אתָ -ה ָארץ בּ ָ
אבתיכם תּתְ נ ָחלוּ׃
 .114במדבר לה,ה:
וּמד ֵּ֞תם מחוּץ ל ִָ֗עיר את-פְַאת-קדְ מָה ַאלְפַ֪ים בָּא ָָ֟מּה וְאת-פְַאת-נג ֩ב ַאלְפים בָּא ָמּה וְאת-פְַאתָ -ים׀ ַאלְפים בָּא ִָ֗מּה וְאת פְאת צָפוֹן ַאלְפים בָּא ָמּה
ְוהָעיר בּ ָתּוְך ַ֚זה יהְיה ל ֵָ֔הם מגְרשׁי העָרים׃
 .115דברים א,א:
ָארן וּבין-תּפל ְול ָָבן וחצרת וְדי ז ָָהב׃
אלּה הדְ ב ִָ֗רים אשׁר ד ָ֤בּר משׁה אל-כָּל-ישׂ ְָר ֵ֔אל בְּעבר היּ ְרדן בּמּדְ ָבּר בָּע ָרבָה֩ מוֹל סוּף בּין-פ ָ
 .116דברים א,כא:
ֱלהי אבתיך ֵָ֔לְך ַאל-תּ ָירא וְַאל-תּ ָחת׃
ְְ֠ראה נָתן ה' ֱאלהיך ְלפָניך את-ה ָָארץ עלה ִ֗רשׁ כּאשׁ ֩ר דבּר ה' א ָ֤
 .117דברים א,לט:
ירשׁוּהָ׃
וְטפְכם֩ אשׁר אמ ְרתּם לָבז יה ְִ֗יה וְּ֠ בְניכם אשׁר לא-י ָדְ עָ֤ וּ היּוֹם טוֹב ו ֵָָ֔רע המָּה יָבאוּ ָשׁמָּה ְולָהם אתְּ ֵ֔ננָּה וְהם י ָ
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 .118דברים ב,ט:
שּׁה כּי לבְניֵ֔ -לוֹט נָתתּי אתָ -ער י ְֻר ָשּׁה׃
ַארצוֹ י ְֻר ֵ֔ ָ
ויּאמר ה' א ִ֗לי ַאל-תָּ צר את-מוֹ ֵָ֔אב וְַאל-תּתְ גָּ ר ָבּם מ ְלח ָָמה ְ֠כּי לא-אתּן לְךָ֤ מ ְ
 .119דברים ב,לו:
שׂג ְָבה ממּנּוּ את-ה ָׂ֕כּל נָתן ה' אֱלהינוּ ְלפָנינוּ׃
ַארנן ְוהָעיר א ָ֤שׁר בּנּחל וְעד-הגּ ְל ֵָ֔עד לָ֤ א ָהי ְתָ ה ק ְר ֵָ֔יה אשׁר ָ
שׂפת-נחל ְ
מערער אשׁ ֩ר עלְ -
 .120דברים ד,ט:
שׁך מ ְִ֗אד פן-תּשְׁכּח את-הדְ בָרים אשׁרָ -ראוּ ע ִ֗יניך וּפן-י ָסוּרוּ מלּ ְָבב ְֵ֔ך כּל י ְמי חיּיך וְהוֹדע ְָתּם ְלבָניך וְלבְני בָניך׃
רק ה ָשּׁמר ְל ֩ך וּשְׁמר נ ְפ ְ
 .121דברים ד,י:
יִ֗ וֹם אשׁר עָמדְ תָּ לפְני ה' אֱלה ֘יך בְּחר ֒ב בּאֱמר ֜ה' א ִ֗לי הקְ הל-לי אתָ -ה ֵָ֔עם וְאשְׁמעם את-דְ ב ָָרי אשׁר י ְלמְדוּן לְי ְר ָאה א ִ֗תי כָּל-היּ ָמים אשׁר ָ֤הם חיּים
עלָ -האדָ ֵָ֔מה וְאת-בְּניהם י ְלמּדוּן׃
 .122דברים ד,יג:
ויּגּד לָכם את-בְּר ִ֗יתוֹ אשׁר צ ָוָּ֤ה אתְ כם לע ֵ֔שׂוֹת עשׂרת הדְ בָרים ויּכְתְּ ֵ֔בם על-שְׁני לֻחוֹת אבָנים׃
 .123דברים ואתחנן ד,יט:

ֵ֥יתָלָ ֶהֶ֖םָוַעבַ ְד ָתֶּ֑םָ
ֵָ֛וה ְשׁ ַתּחו ָ
םָונ ַדּ ְח ָתּ ְ
אָהשָּׁ ָ֔ ַמי ְ
בָ֣ ַ
ַ֚לָצ ָָ
ָר ַח ְָואֶ תַ -הכּוֹכָ ֹ֗ביםָכּ ְ
שָׁואֶ תַ -היּ ָ֝
שּׁ ֶמ ְ
יתָאֶ תַ -ה ֶ֨ ֶ
הָו ָרא ָ
ָ֝יךָהשָּׁ ֹ֗ ַמיְ ָמ ְְָֽ֠
ַ
שּׂאָעי ֶנ
וּפֶ ן-תּ ֶ֨ ָ
יםָתּ ַחתָכָּ לַ -השָּׁ ָ ָֽמים׃ָָ ָ
ַ ֶ֖
ָהעַ ָ֔מּ
םָלכל ָ ָֽ
ֱֹלהיךָא ָ֔ ָת ְ
קָה'ָא ֶ
ל ָ
רָח ָ֝ ַ
ָ
שׁ
א ֶ֨ ֶ

 .124דברים ד,כו:
שׁ ָתּּה לא-תאריכֻ ָ֤ן י ָמים
העידת ֩י בָכם היּוֹם את-השָּׁמים וְאתָ -ה ִָ֗ארץ כּיָ-אבד תּאבדוּן֘ מה ֒ר מעל ָה ֵָ֔ארץ אשׁר אתּם עבְרים את-היּ ְרדן ָשׁמָּה לְר ְ
ע ֵָ֔לי ָה כּי השָּׁמד תּשָּׁמדוּן׃
 .125דברים ד,לב:
שּׁ ָמים הנ ְה ִָ֗יה כּדָ ָ ָ֤בר
שּׁמים וְעד-קְצה ה ָ
ֱלהים ׀ ָאדָ ם עלָ -ה ֵָ֔ארץ וּלְמקְ צה ה ָ
כּי שְַׁאל-נָא֩ ְלי ָמים ראשׁנים אשׁר-הָיוּ ְלפ ִָ֗ניך לְמן-היּוֹם אשׁ ֩ר בּ ָָרא א ָ֤
הגָּדוֹל ה ֵ֔זה אוֹ הנשְׁמע כָּמהוּ׃
 .126דברים ד,לד:
שׂה
ְמוֹראים גְּדלים ְ֠ ְכּכל אשׁרָ -ע ָ
ֱלהים ְ֠ ָלבוֹא לָקחת לוֹ גוֹי֘ מקרב גּוֹי֒ בְּמסת֩ בְּאתת וּבְמוֹפְתים וּבְמ ְל ָח ִָ֗מה וּ ְב ָיָ֤ד חזָקָה וּבזְרוֹע נְטוּ ֵָ֔יה וּב ָ
אוֹ׀ הנ ָסה א ִ֗
לָכם ה' ֱאלהיכם בְּמצְרים לְעיניך׃
 .127דברים ד,מב:
רוֹצח אשׁר י ְר ָ֤צח את-רעהוּ בּבְליֵ֔ -דעת וְהוּא לא-שׂנא לוֹ מתְּ מל שׁלְשׁם ְו ִָ֗נס אלַ-אחת מן-העָרים הָאל ו ָָחי׃
שׁמָּה ִ֗
ָלנֻס ָ
 .128דברים ד,מו:
אתם ממּצ ְָרים׃
בְּעבר היּ ְרדן בּ ִ֗גּי ְא ַ֚מוּל בּית פ ְֵ֔עוֹר בּ ְִ֗ארץ סיחן מלְך ָהאֱמ ֵ֔רי אשׁר יוֹשׁב בְּחשְׁבּוֹן אשׁר ה ָכָּ֤ה משׁה וּבְני ישׂ ְָר ֵ֔אל בְּצ ָ
 .129דברים ה,ח:
לא-תעשׂה-לְך פסל ׀ כָּל-תְּ מוּ ֵָ֔נה א ָ֤שׁר בּשָּׁמים ׀ מ ֵ֔מּעל ואשׁ ֩ר בּ ָָארץ מ ָתּחת ואשׁר בּמּים׀ מתּחת ל ִָָ֗ארץ׃
 .130דברים ה,יד:
שׁע ֵָ֔ריך ל ְִ֗מען
ְשׁוֹרך וחמ ְרך ְוכָל-בְּה ְמ ִ֗תּך וְג ְרך אשׁר בּ ְ
ֱלהיך לא תעשׂה כָלְ -מלָא ָכה א ָתּה וּבנְך-וּבתּך וְעבְדְ ךְ֠ -וא ָמתך ו ְ
וְיוֹם השְּׁב ֵ֔יעי שׁ ָבּת׀ לה' א ִ֗
י ָנוּח עבְדְ ך וא ָמתְ ך כָּמוֹך׃
 .131דברים ה,כה:
ויּשׁ ְָ֤מע ה' את-קוֹל דבְר ֵ֔יכם בְּדבּ ְרכם אלָ י ויּאמר ֜ה' א ִ֗לי ְ֠שָׁ מעְתּי את-קוֹל דבְרי ה ָ ָָ֤עם הזה אשׁר דבְּרוּ א ֵ֔ליך היטיבוּ כָּל-אשׁר דבּרוּ׃
 .132דברים ה,כו:
מי-יתּן ְו ָהי ָה֩ ְל ָב ָבם זה ל ִָ֗הם לְי ְר ָאה אתי וְלשְׁמר את-כָּל-מצְוֹתי כָּל-היּ ָמים לְמען ייטב לָהם וְלבְניהם לְעלָ ם׃
 .133דברים ח,א:
שׁתּם אתָ -ה ֵָ֔ארץ אשׁר-נשְׁבּע ה' לאבתיכם׃
וּרב ִ֗יתם וּבָאתם ויר ְ
כָּל-המּ ְצ ִ֗ ָוה אשׁר ָאנכי ְמצוְּך היּוֹם תּשְׁ מְרוּן לעשׂוֹת לְמען תּחְיוּן ְ
 .134דברים ח,ב:
ְוֹתיו אם-
ְוֹתו מצ ָ
ַארבָּעים שָׁנָ ה בּמּדְ ָבּר לְמען ענּתְ ך לְנסתְ ִ֗ך לָדעת את-אשׁר בּ ְל ָבבְך התשְׁמר מצ ָ
ְוזָכ ְר ָתּ את-כָּל-ה ִ֗דרְך אשׁר הוֹליכך ה' אֱלהיך זה ְ
לא׃
 .135דברים ט,י:
יהם כְּ כָל-הדְ בָרים אשׁר דבּ ֩ר ה' ע ָמּכם בּ ָָהר מתּוְֹך הָאשׁ בְּיוֹם הק ָָהל׃
ויּתּן ֜ה' א ִ֗לי את-שְׁני לוּחת הָאב ֵָ֔נים כְּתֻ בים בְּאצְבּע אֱלהים ועל ִ֗
 .136דברים יא,ד:
יהם בּ ְָרדְ פָ ם ַאחריכם וי ְאבְּדם ה' עד היּוֹם הזה׃
ְסוּסיו וּלְרכ ְִ֗בּוֹ אשׁר הציף אתָ֤ -מי ים-סוּף על-פְנ ֵ֔
ואשׁר ָעשָׂה֩ לְחיל מצְרים ל ָ
 .137דברים יא,ו:
יָאב בּןְ -ראוּבן֒ אשׁר ָפצ ָ ְָ֤תה ָה ָארץ אתֵ֔ -פי ָה ותּ ְבלָעם וְאת-בָּתּיהם וְאתָ-אהֳליהם ו ְָ֤את כָּל-הי ְקוּם אשׁר
ירם בְּני אֱל ֘
שׂה לְדָ ָתן וְלאב ִָ֗
ואשׁר ָע ָ
יהם בְּקרב כָּל-ישׂ ְָראל׃
בְּרגְל ֵ֔
 .138דברים יב,א:
שׂוֹת ָבּ ָָׂ֕ארץ אשׁ ֩ר נָתן ֜ה' אֱלהי אבתיך לְך לְרשׁ ְָתּּה ָכּל-היּ ֵָ֔מים אשׁר-אתּם חיּים על-הָאדָ ָמה׃
שׁמְרוּן לע ֒
ים אשׁר תּ ְ
שׁפָט ֘
ְ֠אלּה החֻקים וְהמּ ְ
 .139דברים יב,טו:
שׁעָריך הטּ ָָ֤מא וְהטָּהוֹר יאכ ֵ֔לנּוּ כּצְּבי ְוכָא ָיּל׃
שׂר כְּב ְרכּת ה' אֱלהיך אשׁר נָ תן-לְך ְבּכָלְ -
שׁך תּזְבּח׀ וְָאכל ְָתּ ָב ִ֗ ָ
רק֩ ְבּכָל-אוּת נ ְפ ְ
 .140דברים יב,יח:
ֱלהיך
שׁעָריך ְושָׂמחְתִָּ֗ לפְני ה' א ֵ֔
כּי אם-לפְנ ֩י ה' אֱלהיך תּאכ ִ֗לנּוּ בּמָּ קוֹם אשׁר יבְחר ה' אֱלה ֘יך בּוֹ֒ אתָּ ה וּבנְךָ֤ וּבתּך וְעבְדְ ך וא ָמ ֵ֔תך וְהלּוי אשׁר בּ ְ
בְּכל משְׁלח י ָדך׃
 .141דברים יב,כא:
שׁע ֵָ֔ריך בְּכל אוּת
כּי-י ְרחק מ ְמּך המָּ ִ֗קוֹם אשׁר יבְחר ה' אֱ לה ֘יך לָשׂוּם שְׁמוֹ שׁ ָ֒ם ְוזָבח ְֵּ֞תָּ מ ְבּק ְָרך וּמצּאנ ְִ֗ך אשׁר נ ָָ֤תן ה' ל ְֵ֔ך כּאשׁר צוּיתך ו ְָאכלְתָּ בּ ְ
נפְשׁך׃
 .142דברים יב,כט:
ְַארצָ ם׃
שׁ ָתּ אתֵָ֔ ם ְוי ָשׁב ְָתּ בּ ְ
אוֹתם מפָניך ְוי ָר ְ
גּוֹים אשׁר א ָתּה בָאָ -שׁמָּה לָרשׁת ָ
כּי-יכְרית֩ ה' ֱאלהיך את-ה ִ֗
 .143דברים יב,ל:
יהם וְאעֱשׂה-כּן גּםָ -אני׃
אמר אי ָכה יעבְדוּ הגּוֹיָ֤ם הָאלּה את-אֱלה ֵ֔
שּׁמ ְָדם מפָניך וּפן-תּדְ רשׁ לאלהיהם ל ִ֗
יהם ַאחרי ה ָ
ה ָשּׁמר ל ְִ֗ך פן-תּנָּקשׁ ַאחר ֵ֔
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 .144דברים יג,ו:
וְהנָּביא ההוּא אוֹ חלם֩ החלוֹם ההוּא יוּ ִָ֗מת כּי דבּרָ ְ֠ -ס ָרה על-ה' ֱאלהיכם המּוֹציא אתְ כם׀ מארץ מצ ְִ֗רים וְהפדְ ך מבּית עב ֵָ֔דים לְהדיחך מן-ה ֵ֔דרְך
אשׁר צוְּך ה' אֱלהיך לָלכת ָבּּה וּבע ְר ָתּ ה ָָרע מק ְרבּך׃ ס
 .145דברים טו,ז:
שׁע ֵָ֔ריך בְּא ְרצ ְֵ֔ך אשׁר-ה' אֱלהיך נתן לָ ְך לא תְ אמּץ אתְ -ל ָבב ְִ֗ך וְלָ֤ א ת ְקפץ אתָ -ידְ ֵ֔ך מָאחיך הָאבְיוֹן׃
ַאחד ַאחיך בְַּאחד ְ
כּי-יהְיה֩ בְך אבְיוֹן מ ָ֤
 .146דברים יז,א:
לא-תזְבּח֩ לה' אֱלהיך שׁוֹר ו ִָ֗שׂה אשׁר יהְיה בוֹ ֵ֔מוּם כּל דָ ָבר ָרע כּי תוֹעבת ה' אֱלהיך הוּא׃ ס
 .147דברים יז,ה:
שׁע ֵָ֔ריך את-ה ָָׂ֕אישׁ אוֹ את-הָא ָשּׁה וּסְקל ְָתּם בָּאבָנים וָמתוּ׃
שּׁה ההוא אשׁר ְ֠ ָעשׂוּ את-הדָ ָבר ה ָ ָָ֤רע הזה אלְ -
את את-הָאישׁ ההוּא א ֩וֹ את-הָא ָ
וְהוֹצ ָ
 .148דברים יז,ח:
שׁעָריך ְוק ְמ ָתּ ְוע ֵָ֔ליתָ אל-המָּ ֵ֔קוֹם אשׁר יבְחר ה' אֱלהיך בּוֹ׃
שׁ ִָ֗פט בּין-דָ ם ׀ לְדָ ם בּין-דין ל ְִ֗דין וּבין נגע ל ֵָ֔נגע דבְרי ריבת בּ ְ
כּי יפָלא֩ מ ְמּך דָ ָבר למּ ְ
 .149דברים יז,יח:
תּוֹרה הזאת עלֵ֔ -ספר מלּפְני הכּהנים הלְויּם׃
ְו ָה ָיה כְשׁב ְֵ֔תּוֹ על כּסא ממְלכְתּוֹ ְו ָכתב לוֹ את-משְׁנה ה ָ ָ֤
 .150דברים יט,ט:
יּוֹם לְַאה ֵּ֞ ָבה את-ה' אֱלהיך ְולָלכת בּדְ ָרכָ יו כָּל-היּ ָמים ְוי ָספְתָּ לְך עוֹד שָׁלשׁ ע ֵָ֔רים על
שׁמ ֩ר את-כָּל-המּ ְצ ָוה הזאת לעשׂתִָ֗ ּה אשׁר ָאנכי מְצוּ ְ֘ך ה ֒
כּי-ת ְ
השָּׁלשׁ הָאלּה׃
 .151דברים כ,יד:
שׁלָלָ ּה תָּ בז לָ ְך ו ְָאכלְתָּ את-שְׁלל אי ְֵ֔ביך אשׁר נָתן ה' אֱלהיך לָ ְך׃
רק ְ֠הנָּשׁים וְהטּף וְהבְּה ָמה וְכל֩ אשׁר יהְיה בָעיר כָּלְ -
 .152דברים כא,יג:
וּבכ ְָתה אתָ-אבי ָה וְאת-א ָמּּה ירח י ָמים וְאחר כּן תָּ בָ֤ וֹא אלי ָה וּבְעלְתֵָּ֔ ּה ְו ָהי ְָתה לְך לְא ָשּׁה׃
֩ירה֩ את-שׂמְלת שׁ ְבי ָּה מע ִָ֗לי ָה ְו ָישְׁ בָה בְּב ֵ֔יתך ָ
וְהס ָ
 .153דברים כה,ז:
ָאבה יבְּמי׃
וְאם-לָ֤ א יחְפץ ה ֵָ֔אישׁ לָקחת את-י ְב ְמתּוֹ ְו ָעלְתָ ה֩ י ְב ְמתּוֹ השּׁע ְָרה אל-הזְק ִ֗נים ו ְָאמ ְָרה מאן יְבָמי ְלהָקים ְלָאחיו שׁם בְּישְׂ ָר ֵ֔אל לא ָ
 .154דברים כו,יג:
יתני לא-עָב ְרתּי ממּצְוֹתיך וְלא
וְָאמ ְרתָּ לפְנ ֩י ה' אֱלהיך בּע ְרתּי הקדשׁ מן-ה ִ֗בּית וְגם נְת ָ֤תּיו ללּוי וְלגּר ליּ ָתוֹם ְולַָא ְל ָמ ֵָ֔נה ְכּכָל-מ ְצוָתְ ך אשׁר צוּ ָ
שָׁכָ חְתּי׃
 .155דברים כו,יד:
יתני׃
לאָ-אכלְתּי בְאני מ ִ֗מּנּוּ וְלא-ב ָ֤ע ְרתּי ממּנּוּ ְבּט ֵָ֔מא וְלא-נָתתּי ממּנּוּ לְמת שׁ ִָ֗מעְתּי בְּקוֹל ה' אֱל ֵָ֔הי ע ָָׂ֕שׂיתי כְּכל אשׁר צוּ ָ
 .156דברים כו,טו:
שׁך מן-השּׁ ִָ֗מים וּב ָָ֤רְך את-ע ְמּך את-ישׂ ְָר ֵ֔אל וְאת הָאדָ ֵָ֔מה אשׁר נָתתָּ ה לָ נוּ כּא ָ֤שׁר נשְׁבּעְתָּ לאב ֵ֔תינוּ ארץ זָבת חָלָ ב וּדְ ָבשׁ׃ ס
השְׁקיפָה֩ ממְּעוֹן קָדְ ְ
 .157דברים כו,טז:
שׁפָטים וְשָׁ מ ְר ָ ָ֤תּ ְועָשׂיתָ אוֹתֵָ֔ ם ְבּכָלְ -ל ָבבְך וּ ְבכָל-נפְשׁך׃
היּוֹם ה ִ֗זה ה' אֱלהיך מְצוְּך לעשׂוֹת את-ה ֻחקים הָאלּה וְאת-המּ ְ
 .158דברים כו,יז:
שׁפ ָָטיו וְלשְׁ מע בְּקלוֹ׃
ְוֹתיו וּמ ְ
את-ה' האֱ מ ְרתָּ היּוֹם להְיוֹת֩ לְך לאלהים ְולָלכת בּדְ ָר ִָ֗כיו וְלשְׁמר ח ָֻקיו וּמצ ָ
 .159דברים כח,לה:
שׁחין ִָ֗רע על-הבּ ְרכּים וְעל-השּׁ ֵ֔קים אשׁר לא-תוּכל לְה ָרפא מכּף רגְלְך וְעד קָדְ קֳדך׃
י ְכּ ָכה ֜ה' בּ ְ
 .160דברים כח,לו:
יוֹלְך ֜ה' אתְ ִ֗ך וְאת-מ ְלכְּך אשׁר תָּ קים ע ֵָ֔ליך אל-גָּׂ֕ וֹי אשׁר לא-י ָדעְתָּ א ָתּה ואבתיך ְועָבדְ תָּ ָשּׁם אֱלהים אחרים עץ ו ָָאבן׃
 .161דברים כח,נב:
ַארצ ְֵ֔ך אשׁר נָתן ה'
שׁע ֵָ֔ריך ְבּ ָכלְ -
ַארצך וְהצָ֤ר לְך ְבּכָלְ -
שׁע ִָ֗ריך עד ָ֤רדת חמתיך הגְּבהת וְה ְבּצ ֵֻ֔רוֹת אשׁר א ָתּה בּטח בָּהן ְבּכָלְ -
וְהצר לְך ְבּכָלְ -
אֱלהיך לָ ְך׃
 .162דברים כח,נו:
הָר ָכּה בְך ְוהָענֻ ִָ֗גּה אשׁר לא-נס ָ ְָ֤תה כף-רגְלָּה הצּג עלָ -ה ֵָ֔ארץ מהתְ ענּג וּמרְך תּ ָ֤רע עינָּה בְּאישׁ חי ֵָ֔קּה וּבבְנָ ּה וּבְב ָתּּה׃
 .163דברים כט,יח:
שׁמְע ֩וֹ את-דבְרי הָָא ָלה ה ִ֗זאת וְהתְ בָּרְך בּ ְלבָבָ֤ וֹ לאמר שָׁלוֹם יהְיהֵ֔ -לּי כּי בּשְׁררוּת לבּי אלְך לְמען סְפוֹת ה ָָרוָ ה את-הצְּמ ָאה׃
ְו ָהי ָה ְבּ ָ
 .164דברים ל,ט:
יר ֩ך ה' ֱאלהיך בְּכָ ל׀ מעשׂה י ִָ֗דך בּפְרי ב ְטנְך וּבפְרי בְה ְמתְּ ך וּבפְרי ַאדְ ָמתְ ך לְט ָבה כּי׀ י ָשׁוּב ִ֗ה' ל ָָ֤שׂוּשׂ עָליך ל ְֵ֔טוֹב כּאשׁרָ -שׂשׂ על-אבתיך׃
וְהוֹת ְ
 .165דברים לא,ז:
שׁע ויּאמר א ָליו לְעיני כָל-ישׂ ְָרא ֘ל חזק ו ֱאמ ָ֒ץ כּי אתִָּ֗ ה תָּ בוֹא את-ה ָָעם ה ֵ֔זה אלָ -ה ָָׂ֕ארץ אשׁר נשְׁבּע ה' לאב ָתם לָתת לָהם וְא ָתּה
ויּק ְָרא משׁה ליהוֹ ִ֗ ֻ
אוֹתם׃
תּנְחילנָּה ָ
 .166דברים לא,טז:
שׁמָּה בְּק ְר ֵ֔בּוֹ ועז ָָׂ֕בני וְהפר את-בְּר ֵ֔יתי
ויָּ֤אמר ה' אל-מ ֵ֔שׁה הנְּך שׁכב עם-אבתיך ְוקָם֩ ָה ָעם הזה ְוזָנָ ה׀ ַאחרי׀ אֱלהי נכרָ -ה ִָ֗ארץ אשׁר הָ֤ וּא בָאָ -
אשׁר כָּרתּי אתּוֹ׃
 .167דברים לא,כא:
ירה ה ָ֤זאת ְל ָפנָיו ל ְֵ֔עד כּי לא תשָּׁכח מפי ז ְרעוֹ כּי י ָדעְתּי את-יצ ְִ֗רוֹ אשׁר הָ֤ וּא עשׂה היֵּ֔ וֹם
ָרוֹת ְְ֠ו ָענְתָ ה השּׁ ָ
בּוֹת ְוצ ֒
ְְ֠ו ָהי ָה כּי-תמְצאן ָ אתוֹ ָרעוֹת ר ֘
יאנּוּ אל-ה ָָארץ אשׁר נשְׁבּעְתּי׃
בְּטרם אב ֵ֔
 .168דברים האזינו לב,יד:
שׁתּהָ -חמר׃
תּוּדים עם-חלב כּלְיוֹת ח ָטּה וְדם-ענָ ב תּ ְ
חמְאת ָבּ ָקר וחלב ִ֗צאן עם-חלב כָּרים וְאילָ֤ים בְּניָ -בשָׁן וְע ֵ֔
 .169דברים לב,מז:
שׁ ָתּּה׃ פ
ְ֠כּי לא-דָ ָבר רק הוּא מ ֵ֔כּם כּי-הוּא חיּיכם וּבדָ ָבר ה ִ֗זה תּא ָ֤ריכוּ י ָמים עלָ -האדָ מֵָ֔ ה אשׁר אתּם עבְרים את-היּ ְרדן ָשׁמָּה לְר ְ
 .170דברים לב,מט:
וּראה את-ארץ כּ ְֵ֔נען אשׁר אני נתן לבְני ישׂ ְָראל לא ֻח ָזה׃
עלה אל-ה ֩ר הָעבָרים הזה הר-נ ְִ֗בוֹ אשׁר בְּארץ מוֹ ֵָ֔אב אשׁר על-פְני י ְרחוֹ ְ
 .171דברים לד,א:
ויּעל משׁה מע ְר ָ֤בת מוָֹאב אל-הר נ ְֵ֔בוֹ ַ֚ראשׁ הפ ְס ֵָ֔גּה אשׁר על-פְני י ְרחוֹ ויּ ְראהוּ ה' את-כָּל-ה ָָארץ את-הגּל ְָעד עדָ -דן׃
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 .172דברים לד,ד:
אמר לְז ְרעך אתְּ ננָּה ה ְראיתיך ְבע ֵ֔יניך ו ְָשׁמָּה לא תעבר׃
ויּאמר ֜ה' א ִָ֗ליו ָ֤זאת ָה ָארץ אשׁר ְ֠נשְׁבּעְתּי לְַאב ְָר ָהם לְיצ ָ ְָ֤חק וּלְיעקב ל ֵ֔
 172פסוקים  223מופעים לפחות.
קדמא ואזלא  ...קדמא ואזלא או קדמא – מפורט

13.1

 .1קוא קוא
ָ֣םָבּנֶ֑וֹ ָ
ָ֔וָֹואתָשָׂ ַרָ֣יָכַּ לָּ ָ֔תוָֹאֶ֖שֶׁ תָאַ ְב ָר ְ
וֹטָבּןָ -ה ָרןָבֶּ ןְ -בּנ ְ
ֶ
ָ֣םָבּנֹ֗וָֹ ְואֶ ת-ל
חָתּ ַרחָאֶ ת-אַ ְב ָר ְ
בראשית נח יא,לאַָָ:ויּ ֶַ֨קּ ָ֝ ֶ
בוָּשׁם׃ ָ
ָ ָֽ
רןָוַיּ ְֵ֥שׁ
ָבאוָּעַדָ -ח ָ ֶ֖
הָכּ ַנָ֔עַ ןָ ַויּ ֵ֥
ְ
ָא ְָ֣רצָ
לכֶ ת ַ
ַָָויּ ְצ ֶ֨אוָּ א ָ֝ ָתּםָמ ָ֣אוּרָכַּ ְשׂ ֹ֗דּיםָלָ ֶ֨ ֶ
חָתּ ַרח מהו ַָויּ ְצ ֶ֨אוָּא ָ֝ ָתּם אלא תרח ולוט יצאו עם
ע"פ [תורה שלמה קיב] ַָויּ ְצ ֶ֨אוָּא ָ֝ ָתּםָהיה צריך להאמר ויצאו אתו ,כי נאמר ַָויּ ֶַ֨קּ ָ֝ ֶ
אברהם ושרה שהם העיקר ,לצאת מבין החייב ים ,וכיוון שראה תרח שאברהם בנו ניצל מהאור ,התהדר לעשות רצון אברהם ,לכן ַוָיּ ְצאֶ֨ וָּ
הָכּ ַנָ֔עַ ן שזה היה רצון אברהם ושרה .מכאן יש ללמוד כל המתעורר להזדכות מסייעין ליה (זח"א עד,ב)
ְ
ָא ְָ֣רצָ
לכֶ ת ַ
א ָ֝ ָתּם  ...לָ ֶ֨ ֶ

צ ֶ֨אוָּא ָ֝ ָתּםָ– קדמא ואזלא ,כעין כלל מקיף וכלל פרטי ,או כעין מידה ז' מי"ג מידות של ר'
חָתּ ַרחָ– קדמא ואזלא ַָ ...ויּ ְָ
(בר' נח יא,לא) ַָויּ ֶַ֨קּ ָ֝ ֶ
ישמעאל בריה"ג ,כלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל,
או כעין מידה י"ג מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג( ,יג) מכלל שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון,
ופרטיו אחריו,
חָתּ ַרחָ– קדמא ואזלא ,כעין כלל מקיף כל המתעורר להזדכות מסייעין ליה ,כיצד יעשה?
(בר' נח יא,לא) ַָויָּ ֶַ֨קּ ָ֝ ֶ
ַָויּ ְצ ֶ֨אוָּא ָ֝ ָתּםָ– קדמא ואזלא ,כעין כלל פרטי המפרט את הכלל המקיף .כלל בדרך התשובה :ידבק בצדיקים ללמוד מהם ,לשמשם ,יעשה
רצונם ,ילך למקום שהצדיקים הולכים כי המקום מסוגל לזכות.
חָתּ ַרחָ– בעודם בארץ כשדים בה תרח היה שר בממלכה הוא היה כביכול בעל היכולת לעשות ,לכן פותח ואומר
(בר' נח יא,לא) ַָויּ ֶַ֨קּ ָ֝ ֶ
שהליכתו של תרח הייתה לסייע לאברהם אבינו בנו ובעבור שרה בת בנו .כיוון שראה במזלות שהעולם מתמלא ממנו ואינו יודע אם מן
האנשים אם מן הנשים  .ע"פ [מדרש תהלים קיח] העולם מתמלא מאברהם ,ע"פ [ילקוט שמעוני לך רמז עז] העולם מתמלא מהרן ,מן
הנשים מלכה ויסכה בנות הרן.
הָכּ ַנָ֔עַ ן ,מאברהם ושרה יתמלא העולם בעובדי ה' ,מנחור
ְ
ָא ְָ֣רצָ
לכֶ ת ַ
ַָויּ ְצ ֶ֨אוָּא ָ֝ ָתּםָבהגיעם לחרן מתברר כי רק אברהם ושרה רצונם לָ ֶ֨ ֶ
ומלכה יתמלא העולם באומות שאינן בינתיים עובדי ה' .
 .2קוא קוא
ץָמֹולַ ְדתּי ָ֒ ָ
רָל ָק ַ֜ ַחניָמבָּ֣יתָאָ ביָ֘וּמ ֶא ֶָ֣ר ָֽ
שׁ ְ
ָ֣יָהשָּׁ ֹ֗ ַמיםָא ֶ֨ ֶ
 .1.1בראשית חיי שרה כד,זָ֣ :ה'׀ָאֱֹלה ַ
אָ֣ ֶרץָהַ זֶּ֑אתָ ָ
תּןָאֶ ת־הָ ָָ
רָל ַז ְֶ֨רע ָ֔ךָאֶ ֶ֖
אמ ְ
רָנ ְשׁ ַ ָֽבּע־ליָל ָ֔
ר־ליָוַא ֶשׁ ָֽ
ַ֜
שׁרָדּ ֶבּ
וַא ֶ֨ ֶ
שּׁם:
תָּא ָשֵּׁ֛הָל ְבנֶ֖יָמ ָ ָֽ
ָ֔יךָולָ ַק ְח ָ ֵ֥
ָלפָ ֶנ ְ
חָמ ְלאָ כֹו ְ
ֹ֗הוּאָי ְשׁ ַל ַ
ר־לי  -קדמא ואזלא ,כעין כלל כללי – מקיף ואחריו כלל פרטי
ַ֜
שׁרָדּבֶּ
רָל ָק ַ֜ ַחני – קדמא ואזלא  ...וַא ֶ֨ ֶ
שׁ ְ
(כד,ז) א ֶ֨ ֶ
ב
רָל ָק ַ֜ ַחניָמבָּ֣יתָאָ ביָ֘ -ולא אמר ואלהי הארץ ,ולמעלה אמר (פסוק ג) ואשביעך בה'
שׁ ְ
מיםָא ֶ֨ ֶ
ָ֣יָהשָּׁ ַָֹ֗
[רש"י] (בר' חי"ש כד,ז) ָ֣ה'׀ָאֱֹלה ַ

אלהי השמים ואלהי הארץ .אמר לו עכשיו הוא אלהי השמים ואלהי הארץ ,שהרגלתיו בפי הבריות ,אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי
השמים ולא אלהי הארץ ,שלא היו באי עולם מכירים בו ,ושמו לא היה רגיל בארץ:
[דבר מלכות חי"ש התשע"ח ע' מ ,ליקוטי שיחות כ ע'  565אדמו"ר ממ"ש]
עכשיו הוא אלהי השמים ואלהי הארץ ,... ,אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי השמים  ...עד אברהם היה הקב"ה אלקי השמים היינו

שאלקות היה נחשב לדבר שמימי ,שאינו שיך לעולם ולעניני העולם .בא אברהם אבינו ,האב הראשון והיהודי הראשון ,ועם עבודה
של מסירות נפש הוריד והכניס אלקות בעולם ובכל עניני העולם ,בכל פרטי חיי היום יום ,כך שכולם הכירו שה' הוא גם אלקי הארץ.
ֱֹלהָ֣יָ ַהשָּׁ ָ֔ ַמיםָוָֽאֹלהֶ֖יָ
ואכן ,הכוונה הפנימית של חיי היום יום היא ,לפרסם אלקות באופן כזה ,שכל הסביבה תראה שה' הוא (כד,ג) א ָ
הָ ָא ֶֶ֑רץ

 .3קוא קוא
 .30שמות יתרו יט,ט:
ויּאמר ֜ה' אל-מ ִ֗שׁה הנּה ָאנכי ָבּא אל ֘יך בְּעב ה ָענָן֒ בּע ֵּ֞בוּר ישׁ ְָ֤מע ָהעָם בְּדבְּרי ע ֵָ֔מְּך וְגם-בְּך יאמינוּ לְעוֹלָ ם ויּגּד משׁה את-דבְרי ה ָָעם אל-ה'׃
ויּאמר ֜ה' אל-מ ִ֗שׁה אפשר אמירה למשה מגלוי א-לקי מקיף ו -הנּה ָאנכי גלוי כללי מצומצם המתאים לכלל ישראל
אמירה מקיפה – בקיאות מקיפה בתורה ,בקיאות בנושא מסוים
[בבלי קידושין ל ,א]
דכי אתא רב אחא בר אדא אמר ,במערבא פסק י ליה להאי קרא לתלתא פסוקי :ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן .תנו רבנן:
חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים הוו פסוקי ס"ת ,יתר עליו תהלים שמונה ,חסר ממנו דברי הימים שמונה .תנו רבנן:
ושננתם  -שיהו דברי תורה מחודדים בפיך ,שאם ישאל לך אדם דבר  -אל תגמגם ותאמר לו ,אלא אמור לו מיד ,שנאמר[ :בבלי קידושין ל,
ב] (משלי ז) אמור לחכמה אחותי את וגו',
[בית הבחירה (מאירי) מסכת קידושין דף ל עמוד א]
למדת שכל חסרה ויתרה שאין הדבר ברור בה בחסרון ויתרון הואיל ואין אנו בקיאין אין להחמיר בהם כל כך לפסול בה ספר תורה אף על
פי שהמסרה או ספרי התקונין או אף המדרשות מעידין עליהם אחר שנמצא ביניהם מחלקת וכך נראה לי בענין הפרשיות בפתוחה וסתומה
בכל מה שאין אנו בקיאים בהם ושמצינו בהם מחלוקת:
אפשר קשור לָ -בּא אל ֘יך בְּעב ה ָענָן֒ – זרקא סגול בתפקיד בחסרון ויתרון
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

[מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין דף ל עמוד א]
לתלתא פסוקי ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב וגו' ר"ל משום דבעבור ישמע העם לפי פשוטו אינו טעם אנכי בא אליך בעב גו'
וע"כ אמרו במערבא שהוא פסוק אחר ור"ל בעבור שישמע העם בדברי עמך יאמינו גם בך לעולם כענין שנאמר בים סוף ויאמינו בה'
ובמשה וגו' ואח"כ ויגד משה את דברי גו' לא משמע להו לפי ענינו פסוק אחד דלא מצינו בכל הענין דברי הש"י למשה ושוב דברי משה
לישראל בפסוק אחד ודו"ק:
 .4קוא קוא
 .31שמות יתרו יט,טז:
וי ְה ֩י ביּוֹם השְּׁלישׁי בּהְית ה ִ֗בּקר ויְה ֩י קלת וּב ְָרקים ְוע ָָנָ֤ן כָּבד עלָ -ה ֵָ֔הר וְקל שׁפָ ר ָח ָזק מְאד ויּחֱרד כָּל-ה ָָעם אשׁר בּמּחנה׃
כללות אחרי היום השלישי (שהוא הרביעי ,רש"י (יט,טו)) נטבעה בבריאה מאז ועד עולם ,ופרטיה נשמעים בחומר ובלימוד התורה.
[דבר מלכות התשע"ז ,ע' נד ,ליקוטי שיחות כרך לג ,ע'  ,22אדמו"ר ממ"ש] עד מתן תורה הייתה גזרה "שעליונים לא ירדו לתחתונים
ותחתונים לא יעלו לעליונים" לא הורגש אצל התחתונים שמקורם בהקב"ה .במתן תורה בטלה הגזרה (טט :זה כללי מקיף) וניתן כח לכל
אחד ואחד (טט :זה פרטי שהוא כללי מצומצם) "לראות" בכל נברא שלמטה את שרשו ומקורו שלמעלה .רעש הנשמע ורעש – חידוש
בתכנו הרוחני שהבריאה כולה מתחדשת ומתקיימת כל רגע מהקב"ה.
ע"פ הבנה בכלי יקר לתלמידי חכמים מתמיד קול השופר ומוסיפים חכמה ,קול שופרו של יצחק הולך וחזק ונשמע בכל דור ודור ,לזקני
עם הארץ קולות וברקים לפי שעה.
 .5קוא קוא
ֱֹלהיםָאח ֶ֖ ָ֝ריםָ
לא-י ְה ֶ ֵ֥יֶָֽ֣הְ -לךֵ֛ ָ֩א ֵֶ֥֨
בּ ֵֶ֥֣יתָע ָב ָֽ ֹ֗דים׃(שמ' ית' כ,ג) ָ֣
ריםָמ ָ֣
אתיך ָ֩מ ֶ ֵֶ֥֨א ֶרץָמ ְצ ַ ַ֜ ֶ֖
שֶָׁ֣֣רָהוֹצ ֵ֛
ֱֹלהֶ֑יךָא ֶ ֹ֧
ָה'ָא ֶ ָ֔
שמות יתרו כ,ב׃ ָ ָֽאנ ֶ֖כי ָ֣
ֱֹלהיםָאח ֶ֖ ָ֝רים קו"א  ...קו"א
רים  ...א ֵֶ֥֨
עַ ל-פָּ ֶֹ֣֗ ָָֽנ ַי׃ בטעם עליון שני פסוקים אלו הם פסוק אחד ובו מ ֶ ֵֶ֥֨א ֶרץָמ ְצ ַ ַ֜ ֶ֖
ֱֹלהֶ֑יך – מעמד הר סיני היה לכל ישראל
ָה'ָא ֶ ָ֔
[דבר מלכות התשע"ז ,ע' רמח ,ליקוטי שיחות כרך לד ,ע'  ,192אדמו"ר ממ"ש] ָ ָֽאנ ֶ֖כי ָ֣

כאחד ,ו"אלו היו ישראלים חסרים אפילו אדם אחד" לא היו זוכים למתן תורה .לאידך  ,אחד הטעמים שעשרת הדברות נאמרו בלשון יחיד
הוא משום שנאמרו לכל יחיד ויחיד בפני עצמו .ויש לומר ששני ענינים אלו באופן נתינת התורה הם בהתאם לשני הדברים שנתנו במתן
תורה .התורה והמצוות – נתנו לכל ישראל כמציאות אחת ,באופן השוה לכל ,למוד התורה – ניתן לכל אחד לפי ערכו.
 .6קוא קוא
 .35שמות משפטים כד,יב:

יָלהוֹר ָ ָֽתם׃ ָ
ת ְבתּ ְ
תּוֹרה ְָו ַהמּ ְצ ָוָ֔הָא ֶשֵׁ֥רָכָּ ַ ֶ֖
ןָו ַה ָ
תָה ֶֹ֗א ֶב ְ
ֶ֨הָל ָ֝ךָאֶ ת-ל ָ֣ח ָ
ֶ֑םָואֶ ְתּ ָנ ְ
ֵ֛יָה ָה ֶָ֖רהָו ְֶהיהָ -שׁ ְ
שׁהָעלֵ֥הָא ַל ָ
אמרָה'ָאֶ ל-מ ֹ֗ ֶ
ו ֶַ֨יּ ֶ
ך – קדמא ואזלא ,אמנם לא בחצי פסוק אחד אבל אחרי הראשון מופיע
ֶ֨הָל ַָ֜
שׁה – קדמא ואזלא ְ ...ואֶ ְתּ ָנ ְ
רָה'ָאֶ ל־מ ֹ֗ ֶ
אמ ַ֜
(שמ' מש' כד,יב) ו ֶַ֨יּ ֶ

טעם רביע ,המאפיין הכמעט קבוע של תבנית טעמים זאת.
ך – קדמא ואזלא
הָל ַָ֜
שׁה – קדמא ואזלא רביע (המאפיין הכמעט קבוע בתבנית של פעמיים קו"א) ְואֶ ְתּ ֶ֨ ָנ ְ
רָה'ָאֶ ל־מ ֹ֗ ֶ
אמ ַ֜
(שמ' מש' כד,יב) ו ֶַ֨יּ ֶ
הָלךַָ֜ – קדמא ואזלא ,כעין כלל מפורט.
שׁה – קדמא ואזלא ,כעין כלל מקיףְ ,ואֶ ְתּ ֶ֨ ָנ ְ
רָה'ָאֶ ל־מ ֹ֗ ֶ
ַ֜
תבנית בתפקיד (שמ' מש' כד,יב) ו ֶַ֨יּאמֶ
אפשר שזה מרמז לדרשה הבאה [מדרש זוטא  -שיר השירים (בובר) פרשה א סימן ב]

ד"א ישקני מנשיקות פיהו .אלו הדברות שקבל משה בראשונה ,או יכול כל התורה כלה קבל מתחלה ,חזר הקדוש ברוך הוא ואמר

ה־שֶׁ֑ם ,מלמד ששתי פעמים קבל את התורה .עשרת הדברות (גם ל[-ירושלמי שקלים]
ָ
למשה (שמ' מש' כד,יב) עלֵ֥הָא ַלֵ֛יָהָ ָה ֶָ֖רהָו ְֶהי
ששאר המצוות היו כתובות ביניהם) זה הכלל המקיף ,והכלל המפורט עיון בכל מצווה בתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
ך – קדמא ואזלא
הָל ַָ֜
שׁה – קדמא ואזלא רביע (המאפיין הכמעט קבוע בתבנית של פעמיים קו"א) ְואֶ ְתּ ֶ֨ ָנ ְ
רָה'ָאֶ ל־מ ֹ֗ ֶ
אמ ַ֜
(שמ' מש' כד,יב) ו ֶַ֨יּ ֶ
בדרך שלמד האריז"ל על תפלת "עלינו לשבח" קדמא ואזלא מלמד על כלל אור מקיף ,רביע מלמד על ירידת האור המקיף אל ארבע
העולמות .קדמא ואזלא השני מלמד על פעולת כלל אור מקיף בעולם שאליו ירד.
 .7קוא קוא
ןָוּבנָ ֵ֛יוָמ ֶע ֵֶ֥רבָעַ דֶ֖ -בּ ֶקרָל ְפנ ָ֣יָהֶ֑ ' ָ
ָ
 .38שמות תרומה כז,כאְ :בּ ָ֣א ֶהלָמוֹעד ָ֩מ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ תָא ֶשָׁ֣רָעַ לָ -הע ֹ֗דתָיַערְך ָ֩א ֶ֨תוָֹאַ ה ֹ֧ר
תָבּנ ֵ֥יָי ְשׂ ָר ָֽאל׃ָס
א ְ
ָל ָ֣דר ָ֔ ָתםָמ ֶָ֖
ח ַקּתָעוֹלָ ם ְ
ְבּ ָ֣א ֶהלָמוֹעד ָ֩מ ֶ֨חוּץָלַ פָּ ָ֝רכֶ תָא ֶשָׁ֣רָעַ לָ -הע ֹ֗דתָיַערְך ָ֩א ֶ֨תוָֹקו"א  ...ק – שני נושאים הצריכים זה לזה ,הפעולה הכללית של הכנת

המנורה להדלקה ,להורדת אור המקיף .השני כעין כלל הצריך לפרט והוא כעין שורשי הפעולות המפורטות במנורה.
ק דמא ואזלא מלמד על כלל אור מקיף ,רביע מלמד על ירידת האור המקיף אל ארבע העולמות .קדמא ואזלא השני מלמד על פעולת כלל
אור מקיף בעולם שאליו ירד.
 .8קוא קוא
תָואַ ְבנ ֶ֑ט ָ
ֶתָתּ ְשׁבֶּ֖ץָמ ְצנֶ ָ֣פֶָ ְ
ילָוּכ ֵ֥תנ ַ
ְ
ָוּמ ָ֔ע
ןָואפוֹד ְ
הָה ְבּג ָָ֝דיםָא ֶשָׁ֣רָיַע ֹ֗שׂוָּחשֶׁ ְ
ַ
 .39שמות תצוה כח,דְ :ו ֶ֨אלֶּ
ֶ֖יוָלכַ הנוָֹֽ -לי׃ָָ ָ
ְ
יךָוּל ָבנָ
ְ
ח
שָׁלאַ ה ֵ֥רןָאָ ֵ֛
ָוְ עָ ֶ֨שׂוָּבגְ דיָ֝ -ק ֶד ְ
הָה ְבּג ָָ֝דיםָא ֶשָׁ֣רָיַע ֹ֗שׂוָּ ְ ...ועָ ֶ֨שׂוָּבגְ דיָ֝ -ק ֶדשָׁ -קו"א  ...ק – שני נושאים אפשר כי כאן הסדר הפוך ,השני הוא כלל הבגדים שנעשו
ַ
וְ ֶ֨אלֶּ

מתרומת המשכן וכן לעתיד ,כלל הבג דים סמוכים לקרבנות שכקרבנות מכפרים ,אור מקיף .הראשון הם פרוט הבגדים וכל אחד כלל לבגד
הזה ועל מה מכפר .ירידת האור המקיף לארבע העולמות ושרש פעולתו בעולם שאליו ירד.
 .9קוא קוא
 .47שמות ויקהל לו,א:
ם־לב אשׁ ֩ר נָתן ֜ה' ָחכ ָ ְָ֤מה וּתְ בוּנָה בּ ֵָ֔המָּ ה לָדעת לע ֵ֔שׂת את־כָּל־מְלאכת עבדת הקדשׁ לְכל אשׁר־צוָּ ה ה':
ְו ָעשָׂה֩ בְצלְאל וְָאהֳלי ָ֜אב וְכל׀ אישׁ חכ ִ֗
ם־לב אשׁ ֩ר נָתן ֜ה' – קו"א  ...קו"א – שני נושאים הצריכים זה לזה ,אחד כללי ,מקיף ,מתמיד אחד
ְו ָעשָׂה֩ בְצלְאל וְָאהֳלי ָ֜אב וְכל׀ אישׁ חכ ִ֗
פחות .הבנה בפי' אור החיים המקיף  -הכין תכנית עבודה וכלי עבודה ,המפורט – כל חכם לב הכין את תכנית העבודה וכלי העבודה שלו
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 .10קוא קוא
 .65ויקרא תזריע יג,מט:
שּׁ ָ֤תי אוֹ-בָערב אוֹ ְבכָל-כְּליֵ֔ -עוֹר נגע צָרעת הוּא ְוה ְָר ָאה את-הכּהן׃
ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר אוֹ-ב ְ
ההסבר הבא מלמד ממראות נגעי בגדים על מראות נגעי בתים הנלמדים ב-ספרא מצורע פרשה ו (ה) (וי' מצ' יד,לז) ו ְָר ָאה את-ה ִ֗נּגע וְהנָּ֤ה
שׁפָ ל מן-הקיר׃
הנּגע בְּקירת ה ֵ֔בּית שְׁקערוּרת י ְר ְקר ֵ֔קת אוֹ אדמְדמּת וּמ ְראיהן ָ
ספרא תזריע פרשה ה פרק יד (ב) (וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בנגעי בגדים דורש ששני המראות מצטרפים כי נאמר (וי'
תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע
רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"ד,ה"ב כותב ששני המראות מצטרפים גם בנגעי בתים וכפי' כסף משנה יליף מבגדים
אפשר כי זה מרומז בתבנית הטעמים של הכתוב (וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר הנאמר בנגעי בגדים.
(וי' תז' יג,מט) ְו ָהי ָה הנּגע – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד מסוג כלשהו כאן בקשר לצבעי נגעי בגדים י ְרקְרק׀ אוֹ אדמְדִָ֗ ם שמצטרפים זה עם
זה לנגע אחד .המשך הפסוק בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר – תרסא קדמא ואזלא עשויה לרמז לכעין כלל מלמד מסוג בנין אב שמלמד מנגעי בגדים לנגעי
בתים שצבעי הנגעים מצטרפים זה עם זה לנגע אחד.
וָֹב ָ֝עוֹר – קדמא ואזלא כעין כלל מלמד ,תוכן הפרטים
ד ֩ – תרסא כמחיצה ,והמלה כחלק מהכלל ֶ֨א ָ
בנגעי בגדים דרשנו תפקידי (יג,מט) ַבּ ֶבּ ֶג ָ
מלמד אלו בגדים מראים לכהן.
ואילו התבנית המורכבת בּבּג ֩ד אוֹ בָעוֹר – תרסא קדמא ואזלא מלמדת כעין בנין אב מנגעי בגדים לנגעי בתים.
 .11קוא קוא
ָל ַדבָּ֣רָאתּוָֹ֒ ָ
וּב ֶ֨באָמ ָ֝שֶׁ הָאֶ לָ֣ -א ֶהלָמוֹעד֘ ְ
 .89במדבר נשא ז,פטְ :
ליו׃ָפ ָ
ָ֣יָה ְכּרבֶ֑יםָָָָָָָוַיְ ַדבֶּ֖רָא ָ ָֽ
ֶ֖יןָשׁנ ַ
ְ
ןָהע ָ֔דתָמבּ
לָהכַּ ֶ֨פּ ֶרתָאשֶׁ רָעַ ל -א ָ֣ר ָ
ליוָמ ַע ַ
ָוַיּ ְשׁ ֶ֨ ַמעָאֶ תַ -ה ָ֝קּוֹלָמ ַדּבּ ָ֣רָא ֹ֗ ָ
[ירושלמי יומא פ"ז ה"ג (וילנה לח ב)] ד"ה אית תניי תני הַ ָ֝קּוֹלָהיה שומע אית תניי תני הכתב בולט .מ"ד ַה ָ֝קּוֹלָהיה שומע ניחא
דכתיב וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַמעָאֶ תַ -ה ָ֝קּוֹלָוגו'
[קרבן העדה] ַ -ה ָ֝קּוֹלָהיה שומע .דעל ידי שרוח הקודש מתלבש בו היה שומע אֶ תַ -ה ָ֝קּוֹלָמ ַדּבּ ָ֣רָא ֹ֗ ָליו.
דכתיב וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַמעָאֶ תַ -ה ָ֝קּוֹל .וכל העם לא שמעו (טט – באהל מועד) ה"נ היה כאן (טט – בשאילת דוד) באורים ותומים.

(במ' נשא ז,פט) וּבְבא משׁה – קדמא ואזלא כעין כלל מקיף להשפעת הנבואה ,רוח הקודש ,חכמת התורה לנביאים ,לכהן גדול ,לחכמי התורה
(במ' נשא ז,פט) וַיּ ְשׁ ֶ֨ ַמעָאֶ תַ -ה ָ֝קּוֹלָמ ַדּבָּ֣רָא ֹ֗ ָליו – קדמא ו אזלא כעין כלל מפורט של השפעת הנבואה ,אחריו פרטים ובסיום כלל בתרא
(סוגר).
פרט (א) יישוב המחלוקת כיצד שמע משה את קול ה'.
רש"י – (פט) וּבְבא משׁה  -שני כתובים המכחישים זה את זה ,שלישי בא והכריע ביניהם .כתוב אחד אומר" :וידבר ה' אליו מאהל
מועד" (וי' א,א) ,והוא חוץ לפרכת; וכתוב אחד אומר" :ודברתי אתך מעל הכפרת" (שמ' כה,כב); בא זה והכריע ביניהם :משׁה בא
אל-אהל מוֹע ֘ד ,ושם שומע את-הקוֹל הבא מ ָ֤על הכּפרת  ...מבּין שְׁני הכּ ְֻרבים; הקול יוצא מן השמים לבין שְׁני הכּ ְֻרבים ,ומשם יצא לאהל
מוֹע ֘ד.
פרט (ב) מה פועל קול ה' [ספורנו]
(במ' נשא ז,פט)ָמ ַדּבָּ֣רָא ֹ֗ ָליו – מונח רביע ,אפשר כעין לפחות ארבעה דברים הנכללים בדבור זה .אפשר כי בפי' [ספורנו] הבא מופעים
שלושה מהם כמשולב:

מ ַדּבָּ֣ר .בינו לבין עצמו( ,טט :א) כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו (טט :ב) ובזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה שאין
ֵ֥רָה' (טט :כגון (במ' בה'
ֶ֖
בה כיליות (טט :ג) ויראה פעולה במתפעל כפי הכנתו ובזה פירש אופן כל דבור האמור בתורה באמרו וַיְ ַדבּ
ח,א)) :חסלת פרשת נשא
ואפשר שדברים נוספים הם השפעת רוח קודש והשפעת הכח הדברי האלקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש כפי'
[ליקוטי אנשי שם] – כי בהשלמת הבנין כולו על מכונו כעין גוף אחד נתפשט השפע הא-לקי ותבא בו רוח הקדש ,אשר בו שמע קול
הדר נאה ומשובח ונמשך בו הכח הדברי האלקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת כאשר אמרנו והכל
נגלה ומבואר.
[אור החיים] – קול השם ולא מלאך  ...אבל גם מפרש [אור החיים]  -דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו מלאך והוא המדבר לנביא,
ועל פי זה ישבתי כל תיבת לאמר האמור בדיבורי ה',
(במ' נשא ז,פט)ָמ ַדּבָּ֣רָא ֹ֗ ָליו – מונח רביע ,אפשר כעין לפחות ארבעה דברים הנכללים בדבור זה .אפשר כי בפי' [ספורנו] הבא מופעים
שלושה מהם כמשולב:

מ ַדּבָּ֣ר .בינו לבין עצמו( ,טט :א) כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו (טט :ב) ובזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה שאין
ֵ֥רָה' (טט :כגון (במ' בה'
ֶ֖
בה כיליות (טט :ג) ויראה פעולה במתפעל כפי הכנתו ובזה פירש אופן כל דבור האמור בתורה באמרו וַיְ ַדבּ
ח,א)) :חסלת פרשת נשא
ואפשר שדברים נוספים הם השפעת רוח קודש והשפעת הכח הדברי האלקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש כפי'
[ליקוטי אנשי שם] – כי בהשלמת הבנין כולו על מכונו כעין גוף אחד נתפשט השפע הא-לקי ותבא בו רוח הקדש ,אשר בו שמע קול
הדר נאה ומשובח ונמשך בו הכח הדברי האלקי המיוחד אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת כאשר אמרנו והכל
נגלה ומבואר.
[אור החיים] – קול השם ולא מלאך  ...אבל גם מפרש [אור החיים]  -דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו מלאך והוא המדבר לנביא,
ועל פי זה ישבתי כל תיבת לאמר האמור בדיבורי ה',
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

וַיְ ַדבֶּ֖רָ– טפחא ללא מרכא לפניה ,בתפקיד רבוי ,אפשר שזהו הכלל הסוגר את הכלל ופרט וכלל לרבות מיני הגעת נבואה ורוח הקודש
ובדרך חכמת התורה.
 .12קוא קוא
 .123דברים ואתחנן ד,יט:

ֵ֥יתָלָ ֶהֶ֖םָוַעבַ ְד ָתֶּ֑םָ
ֵָ֛וה ְשׁ ַתּחו ָ
םָונ ַדּ ְח ָתּ ְ
ָ֣אָהשָּׁ ָ֔ ַמי ְ
ַ֚לָצ ָב ַ
ָר ַח ְָואֶ תַ -הכּוֹכָ ֹ֗ביםָכּ ְ
שָׁואֶ תַ -היּ ָ֝
שּׁ ֶמ ְ
יתָאֶ תַ -ה ֶ֨ ֶ
רא ָ
הָו ָָ
ָ֝יךָהשָּׁ ֹ֗ ַמיְ ָמ ְְָֽ֠
ַ
שּׂאָעי ֶנ
וּפֶ ן-תּ ֶ֨ ָ
יםָתּ ַחתָכָּ לַ -השָּׁ ָ ָֽמים׃ָָ ָ
ַ ֶ֖
ָהעַ ָ֔מּ
םָלכל ָ ָֽ
ֱֹלהיךָא ָ֔ ָת ְ
קָה'ָא ֶ
ל ָ
רָח ָ֝ ַ
ָ
שׁ
א ֶ֨ ֶ
ח – קו"א  ...קו"א – שני נושאים הצריכים זה לזה ,אחד תדיר ,מתמיד ,אחד
ָר ַָ
שָׁואֶ תַ -היּ ָ֝
שּׁ ֶמ ְ
יתָאֶ תַ -ה ֶ֨ ֶ
הָו ָרא ָ
ָ֝יךָהשָּׁ ֹ֗ ַמיְ ָמ ְְָֽ֠
ַ
שּׂאָעי ֶנ
וּפֶ ן-תּ ֶ֨ ָ

פחות .אחד מקיף אחד פרטני
 .13קוא קוא
 .168דברים האזינו לב,יד:

תּוּדים עם-חֶ֖לֶ ב כּ ְלָָ֣יוֹת ח ָטּ ֶ֑ה ְו ַדם-ענָ ֶ֖ב תּ ְשׁ ֶתּהָֽ ָ -חמֶ ר׃ ָ
ָ֔
חֶ ְמ ֶַ֨את ָבּ ָָ֝קר וַחל ָ֣ב ֹ֗צאן עםֶ֨ -חלֶ ב כָּ ָ֝רים ְואילים ְבּנָֽיָ -בשָׁ ָן ְועַ

[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) כָּ֤י לָ֤ א י ָבינוּ אל־ ְפעֻלת ְֽ֭ה' וגו' .רבי יהושע אומר אלו האגדות ... .בספרי פר' עקב דרשו (דב' עקב ח,ג) ְ֠כּי לא על־הלָּ֤חם
ישָׁצוּר:
ָֽ
ֶ֖מןָמחַ ְל ֵ֥מ
ָָאדם :אלו הלכות ואגדות ( ....דב' הא' לב,יג) ְו ֶשׁ ֶ
לְבדוֹ יחְיה ָהָאדֵָ֔ ם ,זה מקרא( ,דב' עקב ח,ג) כּי על־כָּל־מוֹצָ א פי־ה' יחְיה ה ָ
זה תלמוד( :דב' הא' לב,יד) ֶח ְמ ֶַ֨את ָבּ ָָ֝קר וַחל ָ֣ב ֹ֗צאן עםֶ֨ -חלֶ ב כָּ ָ֝רים אלו קלים וחמורים וגזירות שוות ודינין ותשובות; עם-חֶ֖לֶ ב
כּלְָיָ֣וֹת ח ָטּ ֶ֑ה אלו הלכות שהן גופי מקרא;
חֶ ְמ ֶַ֨את ָבּ ָָ֝קר וַחל ָ֣ב ֹ֗צאן עםֶ֨ -חלֶ ב כָּ ָ֝רים – קדמא ואזלא (מונח רביע) קדמא ואזלא ,אפשר כי ֶח ְמ ֶַ֨את ָבּ ָָ֝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 עם-
ֶ֨חלֶ ב כָּ ָ֝רים – קדמא ואזלא השני הוא כעין כלל בכל הלכה לגופה ועליו נדרשים במידות פרטי ההלכה המסוימת.

 14אזלא-גרש מהפך פשטא
בכתר לא נמצא אזלא-גרש או גרשיים מלה מקף מהפך (פשטא)
 14.1אזלא-גרש מהפך פשטא
 .1ספר בראשית פרק א פסוק ט:
ֱלהים יקָ ווּ ה ֜מּים מ ָ֤תּחת השָּׁמים אל־מָקוֹם א ֵָ֔חד וְת ָראה היּבּ ָָשׁה וי ְהי־כן:
ויּאמר א ִ֗
 .2ספר בראשית פרק א פסוק כד:
ֱלהים תּוֹצא ָה ָ֜ארץ נָ֤פשׁ חיּ ָה לְמי ֵָ֔נּה בְּה ָמה וָרמשׂ וְחי ְתוֹ־ארץ לְמינָ ּה וי ְהי־כן:
ויּאמר א ִ֗
 .3ספר בראשית פרק ב פסוק ה:
ְָאדם ֵ֔אין לעבד את־הָאדָ ָמה:
וְכל׀ שׂיח הש ִָ֗דה ַ֚טרם יהְיה ָב ֵָ֔ארץ ְוכָל־עשׂב השָדה טרם יצ ְָמח כּ ֩י לא המְ ֜טיר הָ֤ ' אֱלהים על־ ָה ֵָ֔ארץ ו ָ
 .4ספר בראשית פרק ד פסוק יד:
שׁתָּ א ֜תי היִּ֗ וֹם מעל פְני הָאדָ ֵָ֔מה וּמפָניך אסָתר ְוה ָ֜ייתי ָנָ֤ע ָונָד ָבּ ֵָ֔ארץ ְו ָה ָיה כָל־מצְאי יה ְרגני:
ה ֩ן גּר ְ
 .5ספר בראשית פרק ו פסוק ד:
י־כן אשׁר י ָ֜באוּ בְּנָ֤י ָהאֱלהים אל־בְּנוֹת הָָאדֵָ֔ ם ְויָלְדוּ לָהם המָּה הגּבּרים אשׁר מעוֹלָ ם ַאנְשׁי השּׁם :פ
הנְּפ ֵּ֞לים הָיוּ בָָאר ֘ץ בּיּ ָמים הָה ֒ם וְגם ַאחר ִ֗
 .6ספר בראשית פרק יח פסוק ה:
ת־לחם וְסע ָ֤דוּ לבְּכם ַאחר תּע ֵ֔ברוּ כּי־על־כּן עב ְרתּם על־עבְדְ כם ויּאמ ְֵ֔רוּ כּן תּעשׂה כּאשׁר דבּ ְרתָּ :
וְא ְק ָחה פ ֜
 .7ספר בראשית פרק יח פסוק ז:
וְאל־הבּ ָָקר ָרץ ַאב ְָר ָהם ויּקח בּן־ ָבּ ָ֜קר ָ֤רְך וָטוֹב ויּתּן אל־ה ֵ֔נּער וי ְמהר לעשׂוֹת אתוֹ:
 .8ספר בראשית פרק יח פסוק כט:
ַָארבָּעים:
ַארבָּעים ויּאמר לא אע ֱֵ֔שׂה בּעבוּר ה ְ
אמר אוּלי י ָמּצְאוּן ָשׁם ְ
ויּסף ֜עוֹד לְד ָ֤בּר אלָיו ויּ ֵ֔
 .9ספר בראשית פרק יט פסוק ד:
שׁכָּבוּ֒ וְַאנְשׁי ה ָ֜עיר ַאנ ְָ֤שׁי סְדם נָסבּוּ על־ה ֵ֔בּית מנּער וְעד־זָקן כָּל־ה ָָעם מקָצה:
טר ֘ם י ְ
 .10ספר בראשית פרק כ פסוק טז:
ְָאחיְך הנָּ֤ה הוּא־לְָך כְּסוּת ע ֵ֔ינים לְכל אשׁר א ָתְּך וְאת כּל וְנכָ חת:
ָאמר הנּה נ ָ֜תתּי ָ֤אלף כּסף ל ֵ֔
וּ ְלשׂ ָָרה ִ֗
 .11ספר בראשית פרק כב פסוק יא:
ויּק ְָרא א ָ֜ליו מל ְָ֤אְך ה' מן־השּׁ ֵָ֔מים ויּאמר ַאב ְָר ָהם ׀ ַאב ְָר ָהם ויּאמר הנּני:
 .12ספר בראשית פרק כג פסוק יג:
שׁ ָמעני נ ָ֜תתּי כָּ֤סף השָדה קח מ ֵ֔מּנּי וְא ְקבּ ְָרה את־מתי ָשׁמָּה:
אמר אְך אם־א ָתּה לוּ ְ
וי ְדבּר אל־עפ ְ֜רוֹן בְָּאזְנָ֤י עם־ ָה ָארץ ל ֵ֔
 .13ספר בראשית פרק כד פסוק י:
ויּקח ְ֠ ָהעבד עשׂ ָָרה גְמ ֜לּים מגְּמ ָ֤לּי אדנָיו ו ֵ֔יּלְך ְוכָל־טוּב אדנָ יו ְבּי ָדוֹ ו ִָ֗יּקָ ם ויּלְך אל־ארם נהרים אל־עיר נָחוֹר:
 .14ספר בראשית פרק כה פסוק ט:
שׁמָעאל ָבּ ֵָ֔ניו אל־ ְמעָרת המּכְפלָ ה אל־שׂ ְֵּ֞דה עפ ְָ֤רן בּן־צחר הח ֵ֔תּי אשׁר על־פְני ממְרא:
ויּ ְקבְּרוּ א ֜תוֹ יצ ָ ְָ֤חק וְי ְ
 .15ספר בראשית פרק כו פסוק ז:
שׁ ֵ֔תּי פן־יה ְר ֻ֜גני ַאנ ְָ֤שׁי המָּקוֹם על־ר ְב ֵָ֔קה כּי־טוֹבת מ ְראה הוא:
שׁ ֵ֔תּוֹ ויּאמר אחתי הוא כָּ֤י י ָרא לאמר א ְ
ויּשְׁא ֵּ֞לוּ ַאנ ְָ֤שׁי המָּקוֹם לְא ְ
 .16ספר בראשית פרק כז פסוק טו:
שׂו בּ ְָנָּ֤ה הגָּדל החמ ֵֻ֔דת אשׁר א ָתּּה בּ ָבּית ותּלְבּשׁ את־יעקב בְּנָ ּה הקָ ָטן:
ותּקח ְ֠ר ְבקָה את־בּגְדי ע ֜ ָ
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 .17ספר בראשית פרק כח פסוק יא:
י־בא ה ֵ֔שּׁמשׁ ויּקח מַאבְני המָּ ֵ֔קוֹם ו ָיּשׂם מְראשׁ ָתיו ויּשְׁכּב בּמָּקוֹם ההוּא:
ויּפְגּע בּמּ ָ֜קוֹם ו ָיָּ֤לן שָׁם כּ ָ
 .18ספר בראשית פרק לא פסוק מב:
לוּלי אֱלהי ָאב ֩י אֱלהי ַאב ְָר ָ֜הם וּפָ֤חד י ְצחָק ָהי ָה ֵ֔לי כּי ע ָתּה ר ָיקם שׁלּח ְָתּני את־ ָענ ְֵּ֞יי וְאת־י ְגיע כּפי ָר ָאה אֱלהים ויּוֹכח ָאמשׁ:
 .19ספר בראשית פרק לא פסוק מג:
ֱשׂה לָאלּה היֵּ֔ וֹם אוֹ לבְניהן אשׁר
ויּען ָל ָ֜בן ויּאמר אל־יע ִ֗קב הבָּנוֹת בְּנ ֜תי וְהבָּנָ֤ים בָּני וְהצּאן צ ֵ֔
אני וְכל אשׁר־א ָתּה ראה לי־הוּא וְלבְנ ֵּ֞תי ָמה־אע ָ֤
י ָלָ דוּ:
 .20ספר בראשית פרק לא פסוק נג:
שׁפְטוּ ב ֵ֔ינינוּ אֱלהי אביהם ויּשָּׁבע יע ֵ֔קב בְּפחד ָאביו יצ ְָחק:
אלהי נָחוֹר י ְ
אֱלהי ַאב ְָר ָ֜הם ו ָ֤
 .21ספר בראשית פרק לב פסוק יא:
ָל־האֱ ֵ֔מת אשׁר עָשׂיתָ את־עבְדך כּי בְמ ְק ִ֗לי עָב ְרתּי את־היּ ְרדן ה ֵ֔זה וְע ָתּה הָייתי לשְׁני מחנוֹת:
ָק ֜טנְתּי מ ָ֤כּל החסָדים וּמכּ ָ
 .22ספר בראשית פרק לד פסוק כה:
י־יעקב שׁמְעוֹן וְל ֜וי א ָ֤חי דינָה אישׁ ח ְר ֵ֔בּוֹ ויּ ָבאוּ על־הָעיר בּטח ויּה ְרגוּ כָּל־זָכָ ר:
ְיוֹתם כּא ִ֗בים ויּ ְקחוּ שְׁני־בְנ ְ֠
ישׁי בּה ָ
וי ְה ֩י ביּוֹם השְּׁל ֜
 .23ספר בראשית פרק לו פסוק ז:
כוּשׁם ָרב משּׁבת יח ְָדו וְלא יָ ְכ ָ֜לה ָ֤ארץ מְגוּריהם לָשׂאת אתֵָ֔ ם מפְני מ ְקניהם:
כּי־ ָה ָיה ְר ָ
 .24ספר בראשית פרק לז פסוק ז:
שׁתּחוין ָ לא ֻל ָמּתי:
ְְ֠והנּה א ֜נחְנוּ מְאלּ ְָ֤מים אלֻמּים בְּתוְֹך הש ֵָ֔דה וְהנּה ָקמָה א ֻל ָמּתי וְגם־נצָּ בָה וְהנָּ֤ה תְ סֻבּינָה אלֻמּת ֵ֔יכם ותּ ְ
 .25ספר בראשית פרק לט פסוק א:
אלים אשׁר הוֹר ֻדהוּ ָשׁמָּה:
שׁמְע ֵ֔
וְיוֹסף הוּרד מצ ְָריְמָה ויּקְנהוּ פוֹטיפ ֩ר סְריס פ ְר ֜עה ָ֤שׂר הטּבָּחים אישׁ מצ ְֵ֔רי מיּד היּ ְ
 .26ספר בראשית פרק לט פסוק ט:
שׁתּוֹ וְאיְך אע ֱ֜שׂה ה ָָר ָ ָ֤עה הגְּדלָה ה ֵ֔זאת ְוח ָָטאתי לאלהים:
ם־אוֹתְך בּאשׁר אתְּ ־א ְ
ָ
ָשְׂך ממּנּי מ ְֵ֔אוּמָה כּי א
איננּוּ ג ָ֜דוֹל בּבּית הז ֘ה ממּנּי֒ וְלא־ח ָ֤
 .27ספר בראשית פרק מ פסוק ה:
יהם ָ֤אישׁ חלמוֹ בְּליְלָה א ֵָ֔חד אישׁ כְּפתְ רוֹן חלמוֹ המּשְׁקה ְוהָא ִ֗פה אשׁר לְמלְך מצ ְֵ֔רים אשׁר אסוּרים בְּבית הסהר:
ויּחלְמ ֩וּ חלוֹם שְׁנ ֜
 .28ספר בראשית פרק מא פסוק ל:
יהן וְנשְׁכּח כָּל־הש ָָבע בְּארץ מצ ְָרים וְכלָּ ה ה ָָר ָעב את־ה ָָארץ:
ְְ֠וקָמוּ ֜שׁבע שְׁנָ֤י ָרעָב ַאחר ֵ֔
 .29ספר בראשית פרק מג פסוק כג:
אלהי אביכם נָתן לָכָ֤ם מטְמוֹן בְַּא ְמתְּ חת ֵ֔יכם כּ ְספְכם ָבּא אלָ י ויּוֹצא אלהם את־שׁמְעוֹן:
ויּאמ ֩ר שָׁלוֹם ל ָ֜כם ַאל־תּ ִָ֗
יראוּ ֱאלה ֜יכם ו ָ֤
 .30ספר בראשית פרק מו פסוק לד:
ד־עתָּ ה גּם־אנחְנוּ גּם־אבתינוּ בּע ִ֗בוּר תּשְׁבוּ בְּארץ ֵ֔גּשׁן כּי־תוֹעבת מצְרים כָּל־רעה צאן:
ואמ ְר ִ֗תּם ַאנְשׁי מ ְק ֜נה ָהיָ֤וּ עבָדיך מנְּעוּרינוּ וְע ֵ֔
 .31ספר בראשית פרק מז פסוק א:
אנָ֤ם וּ ְבק ָָרם ְוכָל־אשׁר ל ֵָ֔הם ָבּאוּ מארץ כְּנָ ען וְהנָּ ם בְּארץ גּשׁן:
ְַאחי וְצ ָ
ויּ ָבא יוֹס ֘ף ויּגּד לְפ ְרע ֒ה ו ִ֗יּאמר ָאבי ו ֜
 .32ספר בראשית פרק מז פסוק יג:
וְלָ֤חם אין ְבּכָל־ ָה ֵָ֔ארץ כּי־ ָכבד ה ָָר ָעב מְאד ו ֜תּלּה ָ֤ארץ מצְרים וְארץ כּ ְֵ֔נען מפְני ה ָָר ָעב:
 .33ספר בראשית פרק מח פסוק ז:
ואני׀ בְּבאי מפדִָ֗ ן ֩מתָ ה֩ עָלי ָר ֜חל בּ ְָ֤ארץ כְּנען בּ ֵ֔דרְך בְּעוֹד כּבְרת־ארץ לָבא אפ ְָרתָ ה וָא ְקבּ ְָ֤ר ָה שָּׁם בְּדרְך אפ ְֵָ֔רת הוא בּית לָ חם:
 .34ספר שמות פרק א פסוק יא:
ְלתם ו ֜יּבן ע ָָ֤רי מ ְסכְּנוֹת לְפ ְר ֵ֔עה את־פתם וְאת־רעמְסס:
ויּ ָָ֤שׂימוּ ָעלָיו שָׂרי מ ֵ֔סים לְמען ענּתוֹ בְּסב ָ
 .35ספר שמות פרק ה פסוק י:
ויּצ ְ֜אוּ נג ְָ֤שׂי ָהעָם ְושׁט ְֵָ֔ריו ויּאמְרוּ אל־ה ָָעם לאמר ַ֚כּה ָאמר פ ְר ֵ֔עה איננּי נתן לָכם תּבן:
 .36ספר שמות פרק ח פסוק יז:
כּי אם־אינ ְ֘ך ְמשׁלּח את־עמּי֒ הנְנ ֩י משְׁליח בּ ְ֜ך וּבעבָדיך וּבְע ְמּך וּ ְבבָתּיך את־העָרב וּ ָמל ְ֜אוּ בּ ָָ֤תּי מצְרים את־הע ֵָ֔רב וְגם הָאדָ ָמה אשׁר־הם עָלי ָה:
 .37ספר שמות פרק ח פסוק כה:
ל־ה' ו ְָסר הע ִָ֗רב מפ ְרעה מעב ָָדיו וּמעמּוֹ ָמ ָחר ִ֗רק ַאל־י ָ֤סף פ ְרעה ה ֵָ֔תל ְלבלְתּי שׁלּח את־ ָה ֵָ֔עם
ויּאמר מ ִ֗שׁה הנּה ָאנ ֜כי יוֹצָ֤א מע ָמְּך וְהעְתּ ְרתּי א ֵ֔
לזְבּח לה':
 .38ספר שמות פרק ט פסוק לג:
ויּצא מ ֜שׁה מ ָ֤עם פ ְרעה את־ה ֵָ֔עיר ויּפְרשׂ כּפָ יו אל־ה' ויּחְדְ לָ֤ וּ הקלוֹת וְהבּ ֵָָ֔רד וּמ ָָטר לא־נתְּך ָא ְרצָה:
 .39ספר שמות פרק י פסוק ט:
ְנוֹתנוּ בְּצאנָ֤נוּ וּב ְבקָרנוּ נ ֵ֔לְך כּי חג־ה' לָ נוּ:
ויּאמר מ ֵ֔שׁה בּנְעָרינוּ וּבזְקנינוּ נלְך ְבּבָנינוּ וּבב ֜
 .40ספר שמות פרק יג פסוק כא:
יוֹמם וָלָ יְלָה:
וה' הל ְ֩ך לפְניהם יוֹ ָ֜מם בְּע ָ֤מּוּד ָענָן לנְח ָתם ה ֵ֔דרְך וְליְלָה בְּעמּוּד אשׁ ְלהָאיר לָהם לָלכת ָ
 .41ספר שמות פרק טו פסוק יט:
כּי בָא֩ סוּס פ ְר ֜עה בְּרכְבָּ֤ וֹ וּ ְבפ ָָרשָׁיו בּ ֵָ֔יּם ו ָיּשׁב ה' עלהם את־מי ה ָיּם וּבְני ישְׂ ָראל ָהלְכוּ ביּבּ ָָשׁה בְּתוְֹך ה ָיּם :פ
 .42ספר שמות פרק יט פסוק טז:
וי ְה ֩י ביּוֹם השְּׁלי ֜שׁי בּהְית ה ִ֗בּקר ויְה ֩י קלת וּב ְָר ֜קים ְוע ָָנָ֤ן כָּבד על־ ָה ֵָ֔הר וְקל שׁפָ ר ָח ָזק מְאד ויּחֱרד כָּל־ה ָָעם אשׁר בּמּחנה:
 .43ספר שמות פרק כא פסוק כב:
שּׁה ְונָתן בּפְללים:
וְכי־ינָּצוּ אנ ִָ֗שׁים ְונָג ְ֜פוּ א ָ ָ֤שּׁה ה ָָרה ְויָצְאוּ יְל ֵָ֔די ָה וְלא יהְיה ָאסוֹן עָנוֹשׁ יע ִָ֗נשׁ כּאשׁר י ָָ֤שׁית ָעלָיו בּעל הָא ֵ֔ ָ
 .44ספר שמות פרק כב פסוק ה:
כּי־תצא ֜אשׁ וּ ָמצ ָ ְָ֤אה קצים וְנאֱכל גּ ֵָ֔דישׁ אוֹ הק ָָמה אוֹ השָדה שׁלּם י ְשׁ ֵ֔לּם המּבְער את־הבְּע ָרה :ס
 .45ספר שמות פרק כג פסוק כ:
שׁמ ְָרך בּ ָדרְך וְלהביא ֵ֔ך אל־המָּקוֹם אשׁר הכנתי:
הנּה ָאנ ֜כי שׁלָ֤ח מ ְל ָאְך ְלפ ֵָ֔ניך ל ְ
 .46ספר שמות פרק כד פסוק ג:
שׁפָטים ויּען כָּל־ ָה ָ֜עם ָ֤קוֹל אחָד ויּאמ ְֵ֔רוּ כָּל־הדְ בָרים אשׁר־דבּר ה' נעשׂה:
ויּ ָבא מ ִ֗שׁה ויְספָ֤ר ָלעָם ַ֚את כָּל־דבְרי ֵ֔ה' וְאת כָּל־המּ ְ
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 .47ספר שמות פרק כו פסוק יג:
ְוהָא ָמּה מ ֜זה ְוהָא ָ ָ֤מּה מזה בָּע ֵ֔דף בְּארְך י ְריעת הָאהל יהְיה ס ָ֜רוּח על־צדי המּשְׁ כָּ ן מזה וּמזה לְכסתוֹ:
 .48ספר שמות פרק כח פסוק טו:
שׁ ָזר תּעשׂה אתוֹ:
ְַאר ָגּ ָ֜מן וְתוֹלעת שָׁני וְשׁשׁ ָמ ְ
שׁפָט מעשׂה ח ֵ֔שׁב כְּמעשׂה אפד תּעשׂנּוּ ְ֠זָהָב תְּ כלת ו ְ
ְוע ָ֜שׂיתָ ָ֤חשׁן מ ְ
 .49ספר שמות פרק כט פסוק לה:
ְוע ָ֜שׂיתָ לְַאה ָ֤רן וּ ְל ָבנָיו ֵָ֔כּכָה כְּכל אשׁר־צוּיתי א ָתכָה שׁבְעת י ָמים תְּ מלּא י ָָדם:
 .50ספר שמות פרק כט פסוק לו:
וּפר ח ָ֜טּאת תּע ָ֤שׂה ליּוֹם על־הכּפ ֵֻ֔רים וְחטּאתָ על־המּז ְֵ֔בּח בְּכפ ְרך עָלָ יו וּ ָמשׁח ְָתּ אתוֹ לְקדְ שׁוֹ:
 .51ספר שמות פרק ל פסוק ב:
ָארכּ֜ וֹ וְא ָ ָ֤מּה ָרחְבּוֹ ָרבוּע יה ְֵ֔יה וְא ָמּתים ק ָמתוֹ ממּנּוּ ק ְרנ ָתיו:
א ָמּה ְ
 .52ספר שמות פרק ל פסוק לו:
מוֹעד אשׁר אוָּעד לְך ָשׁמָּה קדשׁ קָדָ שׁים תּהְיה לָכם:
שׁח ְק ָתּ ממּנּ ָ֘ה הָד ֒ק ְונָתתָּ ה מ ֜מּנָּה לפְנָ֤י הָעדֻ ת בְּאהל ֵ֔
ְו ָ
 .53ספר שמות פרק לא פסוק יג:
אמר אְך את־שׁבְּתתי תּשְׁמרוּ כּ ֩י אוֹת ֜הוא בּינָ֤י וּביניכם לְדרת ֵ֔יכם ל ָָׂ֕דעת כּי אני ה' מְ קדשְׁכם:
וְא ֵּ֞תָּ ה דבּר אל־בְּנָ֤י ישׂ ְָראל ל ֵ֔
 .54ספר שמות פרק לב פסוק טו:
יהם מזה וּמזה הם כְּתֻ בים:
שׁני לֻחת הָע ֻדת ְבּי ָדוֹ ל ִֻ֗חת כְּתֻ בים משְּׁני עבְר ֵ֔
ו ֜יּפן ויָּ֤רד משׁה מן־ ָה ֵָ֔הר וּ ְ
 .55ספר שמות פרק לב פסוק כז:
ה־ָאמר ה' אֱלהי ישׂ ְָר ֵ֔אל שׂימוּ אישׁ־ח ְרבּוֹ על־י ְרכוֹ עבְרוּ ו ָ֜שׁוּבוּ מ ָ֤שּׁער לָשׁער בּמּח ֵ֔נה וְה ְרגוּ אישׁ־את־ָאחיו וְאישׁ את־רעהוּ וְאישׁ
ויּאמר ל ִָ֗הם כּ
ָ֤
את־קְרבוֹ:
 .56ספר שמות פרק לד פסוק יח:
ָָאביב י ָצָ אתָ ממּצ ְָרים:
צּוֹת תּשְׁמ ֒ר שׁבְעת י ָ֜מים תּאכָ֤ל מצּוֹת אשׁר צוּ ֵ֔יתך לְמוֹעד חדשׁ הָָאביב ַ֚כּי בְּחדשׁ ה ֵ֔
את־חג המּ ֘
 .57ספר שמות פרק לד פסוק לד:
וּבְבא מ ֜שׁה לפְנָ֤י ה' לְדבּר א ֵ֔תּוֹ י ָסיר את־המּסְוה עד־צאתוֹ ְוי ָ ִָ֗צא וְדבּר אל־בְּני ישׂ ְָר ֵ֔אל את אשׁר יְצֻוּה:
 .58ספר שמות פרק לה פסוק כב:
ָל־אישׁ אשׁר הניף תְּ נוּפת ז ָָהב לה':
ויּ ָבאוּ הָאנָשׁים על־הנָּשׁים כּל׀ נְדיב ִ֗לב ְ֠הביאוּ ָחח ו ָ֜נזם וְט ָ֤בּעת וְכוּמָז כָּל־כְּלי זָ ֵָ֔הב ְוכ ָׂ֕
 .59ספר שמות פרק לו פסוק א:
ם־לב אשׁ ֩ר נָתן ֜ה' ָחכ ָ ְָ֤מה וּתְ בוּנָה בּ ֵָ֔המָּ ה לָדעת לע ֵ֔שׂת את־כָּל־מְלאכת עבדת הקדשׁ לְכל אשׁר־צוָּ ה ה':
ְו ָעשָׂה֩ בְצלְאל וְָאהֳלי ָ֜אב וְכל׀ אישׁ חכ ִ֗
 .60ספר שמות פרק לח פסוק כח:
וְאת־ה ָ֜אלף וּשׁ ְָ֤בע המּאוֹת וחמ ָשּׁה וְשׁב ְֵ֔עים ע ָָשׂה וָוים לָעמּוּדים וְצפָ ה ָראשׁיהם וְחשּׁק א ָתם:
 .61ספר ויקרא פרק א פסוק ג:
ל־פתח ָ֤אהל מוֹעד יקְריב א ֵ֔תוֹ ל ְרצנוֹ לפְני ה':
אם־ע ָלָ֤ה ק ְָר ָבּנוֹ מן־ה ָבּ ֵָ֔קר זָכָ ר תָּ מים יקְריבנּוּ א ֜
 .62ספר ויקרא פרק א פסוק טז:
וְהסיר את־מ ְֻרָאתוֹ בְּנצ ָָתּה וְהשְׁליְך אתָ֜ ּה ָ֤אצל המּזְבּח ֵ֔קדְ מָ ה אל־מְקוֹם ה ָדשׁן:
 .63ספר ויקרא פרק ד פסוק ו:
ְוטָבל הכּהן את־א ְצבָּעוֹ בּ ָדם וְהזָה מן־הדָ֜ ם ָ֤שׁבע ְפעָמים לפְני ֵ֔ה' את־פְני פָרכת הקדשׁ:
 .64ספר ויקרא פרק ד פסוק כה:
שׁ ֵ֔פְך אל־י ְסוֹד מזְבּח הָעלָ ה:
ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם החטָּאת בְּא ְצבּ ֵָ֔עוֹ ְונ ָָׂ֕תן על־ק ְרנת מזְבּח הָעלָ ה ְואת־דָ מוֹ י ְ
 .65ספר ויקרא פרק ד פסוק כח:
ימה נְק ֵָ֔בה על־חטָּאתוֹ אשׁר ח ָָטא:
שׂע ָ֤ירת עזים תְּ מ ָ
ַ֚אוֹ הוֹדע א ֵָ֔ליו חטָּאתוֹ אשׁר ח ָָטא וְהביא ק ְָרבָּנ֜ וֹ ְ
 .66ספר ויקרא פרק ד פסוק לד:
שׁ ֵ֔פְך אל־י ְסוֹד המּזְבּח:
ְולָקח הכּ ֜הן מ ָ֤דם החטָּאת בְּא ְצבּ ֵָ֔עוֹ ְונ ָָׂ֕תן על־ק ְרנת מזְבּח הָעלָ ה וְאת־כָּל־דָ ָמּה י ְ
 .67ספר ויקרא פרק ו פסוק יח:
שּׁ ָ֤חט החטָּאת לפְני ֵ֔ה' קדשׁ קָדָ שׁים הוא:
אמר זאת תּוֹרת הח ָטּאת בּמְקוֹם אשׁ ֩ר תּשָּׁחט הָע ָ֜לה תּ ָ
ד ָ֤בּר אל־ַאהרן וְאל־בָּנָ יו ל ֵ֔
 .68ספר ויקרא פרק ח פסוק לג:
מוֹעד לָ֤ א תצְאוּ שׁבְעת י ֵָ֔מים ַ֚עד יוֹם מ ְֵ֔לאת י ְמי מלֻּאיכם ַ֚כּי שׁבְעת י ֵָ֔מים י ְמלּא את־ידְ כם:
וּמפתח֩ אהל ֜
 .69ספר ויקרא פרק י פסוק א:
יהוּא אישׁ מחְתָּ ִ֗תוֹ ויּתְּ נָ֤ וּ בָהן ֵ֔אשׁ ויּ ָשׂימוּ עָלי ָה קְ טרת ויּק ְ֜ריבוּ לפְנָ֤י ה' אשׁ ז ֵָָ֔רה אשׁר לֹ֦ א צוָּ ה א ָתם:
י־אהרן נָדָ ב ואב ֜
ויּ ְקחוּ בְנ ְ֠
 .70ספר ויקרא פרק י פסוק ז:
שׁחת ה' עליכם ויּעשׂוּ כּדְ בר משׁה :פ
מוֹעד לָ֤ א תצְאוּ פן־תָּ ֵֻ֔מתוּ כּי־שׁמן מ ְ
וּמפתח֩ אהל ֜
 .71ספר ויקרא פרק י פסוק טו:
שׁוֹק התְּ רוּ ֵּ֞ ָמה וחזה התְּ נוּ ִָ֗פה על א ָ֤שּׁי החלָבים י ֵָ֔ביאוּ ְלהָניף תְּ נוּפָ ה לפְני ה' ְו ָהי ָה ל ְ֜ך וּ ְלבָנָ֤יך אתְּ ך ְלחָק־עוֹ ֵָ֔לם כּאשׁר צוָּ ה ה':
 .72ספר ויקרא פרק יג פסוק כג:
שּׁחין הוא וְטהרוֹ הכּהן :ס
שׂתָ ה צָרבת ה ְ
וְאם־תּח ְ֜תּי ָה תּע ָ֤מד הבּהרת לא ָפ ֵ֔ ָ
 .73ספר ויקרא פרק יז פסוק ט:
יאנּוּ לעשׂוֹת אתוֹ לה' וְנכְרת הָאישׁ ההוּא מע ָמּיו:
ל־פתח ָ֤אהל מוֹעד לא י ְב ֵ֔
וְא ֜
 .74ספר ויקרא פרק יח פסוק ל:
וּשְׁמ ְרתּם את־משְׁמ ְר ִ֗תּי לְבלְתּי ע ֜שׂוֹת מח ָֻ֤קוֹת התּוֹעבת אשׁר נעשׂוּ לפְנ ֵ֔יכם וְלא תטּמְּאוּ בָּהם אני ה' אֱלהיכם :פ
 .75ספר ויקרא פרק יט פסוק כב:
שׁם לפְני ֵ֔ה' על־חטָּאתוֹ אשׁר ח ָָטא וְנסְלח ֵ֔לוֹ מחטָּאתוֹ אשׁר ח ָָטא :פ
וְכפ ֩ר ָע ָליו הכּ ֜הן בּ ְָ֤איל ָה ָא ָ
 .76ספר ויקרא פרק כה פסוק מה:
ְַארצְכם ְוהָיוּ לָכם לא ֻח ָזה:
שׁפחְתָּ ם אשׁר עמּ ֵָ֔כם אשׁר הוֹלידוּ בּ ְ
ְְ֠וגם מבְּני התּוֹשׁ ָ֜בים הגּ ָָ֤רים ע ָמּכם מהם תּקְנֵ֔ וּ וּממּ ְ
 .77ספר ויקרא פרק כה פסוק מו:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ְָאחיו לא־ת ְרדה בוֹ בְּפָ רְך :ס
וְהתְ נחלְתּם אתָ֜ ם לבְניכָ֤ם ַאחריכם לָרשׁת א ֻח ֵָ֔זה לְעלָ ם בָּהם תּעבדוּ וּבְאחיכָ֤ם בְּני־ישׂ ְָראל אישׁ בּ ֵ֔
 .78ספר ויקרא פרק כז פסוק ל:
ְוכָל־מעְשׂר ָה ָ֜ארץ מזָ֤רע ָה ָארץ מפְרי ה ֵָ֔עץ לה' הוּא קדשׁ לה':
 .79ספר במדבר פרק ג פסוק ד:
ו ָיּ ָמת נ ָָדב ואביהוּא לפְני ה' בְּ הקְרבָם֩ אשׁ ז ָָ֜רה לפְנָ֤י ה' בְּמדְ בּר ס ֵ֔יני וּבָנים לא־הָיוּ לָהם וי ְכ ָ֤הן א ְל ָעזָר וְאיתָ ֵָ֔מר על־פְני ַאהרן אביהם :פ
 .80ספר במדבר פרק ד פסוק מט:
על־פי ֜ה' פ ָָ֤קד אוֹתָ ם בְּיד־מ ֵ֔שׁה אישׁ אישׁ על־עבדָ תוֹ וְעל־משָאוֹ וּ ְפקֻדָָׂ֕ יו אשׁר־צוָּ ה ה' את־משׁה :פ
 .81ספר במדבר פרק ה פסוק כז:
ְָאה ותּ ְמעל מעל בְּאישׁ ָּ֒ה וּ ָבאוּ ָ֜בּה ה ָ֤מּים המְ ָאררים ְלמ ֵָ֔רים ְו ָצב ְָתה ב ְט ֵָ֔נּה ְונָפְלָ ה י ְרכָ ּה ְו ָהי ְָתה הָא ָשּׁה לְָאלָ ה
וְהשׁ ְָקּה את־ה ִ֗מּים ְו ָהי ְָתה אם־נ ְטמ ֘
בְּקרב ע ָמּּה:
 .82ספר במדבר פרק ז פסוק א:
שׁ ִָ֗כּן ויּמְשׁח א ֜תוֹ וי ְק ָ֤דשׁ אתוֹ וְאת־כָּל־כּ ֵָ֔ליו וְאת־המּזְבּח וְאת־כָּל־כּלָ יו ויּ ְמשָׁ חם וי ְקדשׁ א ָתם:
וי ְהי בְּיוֹם֩ כּלּוֹת מ ֜שׁה ְלהָקים את־המּ ְ
 .83ספר במדבר פרק ח פסוק יט:
מוֹעד וּלְכפר על־בְּני ישׂ ְָראל וְלא יה ְ֜יה בּבְנָ֤י
תּוְֹך בְּני ישׂ ְָרא ֒ל לע ֵּ֞בד את־עב ָ֤דת בְּני־ישׂ ְָראל בְּאהל ֵ֔
וָאתְּ נָה את־הלְו ֜יּם נְתֻ נים׀ לְַאהרן וּ ְל ָב ִָ֗ניו מ ֘
ישׂ ְָראל ֵ֔נגף בְּגשׁת בְּני־ישׂ ְָראל אל־הקדשׁ:
 .84ספר במדבר פרק ח פסוק כו:
שׁמְר ָתם :פ
וְשׁרת את־א ָ֜חיו בּ ְָ֤אהל מוֹעד לשְׁמר משׁ ְֵ֔מרת ועב ָדה לא יעבד כָּ כָה תּעשׂה ללְויּם בְּמ ְ
 .85ספר במדבר פרק יג פסוק ב:
שׁ ֵָ֔לחוּ כּל נָשׂיא בָהם:
שְׁלח־לְך אנ ִָ֗שׁים ְוי ָתֻ רוּ את־ארץ כּ ְֵ֔נען אשׁר־אני נתן לבְני ישׂ ְָראל אישׁ א ָח ֩ד אישׁ א ָ֜חד לְמ ָ֤טּה אבתָ יו תּ ְ
 .86ספר במדבר פרק יג פסוק לב:
ר־ראינוּ
ויּ ֜ציאוּ ד ָ֤בּת ָה ָארץ אשׁר תָּ רוּ אתֵָ֔ ּה אל־בְּני ישׂ ְָראל לאמר ָה ָארץ אשׁ ֩ר עָב ְרנוּ ָ֜בּה לָתוּר אתִָ֗ ּה ארץ אכָ֤לת יוֹשְׁבי ָה ֵ֔הוא ְוכָל־ה ָָעם אשׁ ָ
בְתוֹכָ ּה ַאנְשׁי מדוֹת:
 .87ספר במדבר פרק טו פסוק כד:
שׂעיר־עזים א ָחד לְח ָטּת:
שׁגָג ָ֒ה ְועָשׂוּ כָל־הָעדָ ה פר בּן־ ָבּ ָק ֩ר א ָחד לְע ָ֜לה ל ְָ֤ריח ניחח ל ֵ֔ה' וּמנְחָתוֹ וְנסְכּוֹ כּמּשְׁ פָ ט וּ ְ
שׂ ָתה ל ְ
ְו ָה ִָ֗יה אם מעיני הָעדָ ֘ה נע ְ
 .88ספר במדבר פרק טו פסוק לט:
וּראיתם א ִ֗תוֹ וּזְכ ְרתּם את־כָּל־מצְות ֵ֔ה' ועשׂיתם א ָתם וְלא־תָ ֜תוּרוּ ַאח ָ֤רי לְבבְכם וְַאחרי עינ ֵ֔יכם אשׁר־אתּם זנים ַאחריהם:
ְו ָה ָיה לָכ ֘ם לְציצ ֒ת ְ
 .89ספר במדבר פרק טז פסוק ז:
וּתְ נוּ בָהן ׀ אשׁ וְשׂימ ֩וּ עליהן ׀ ק ְ֜טרת לפְנָ֤י ה' ָמ ֵָ֔חר ְו ָה ִָ֗יה הָאישׁ אשׁר־יבְחר ה' הוּא הקָדוֹשׁ רב־לָכם בְּני לוי:
 .90ספר במדבר פרק יז פסוק ג:
את מחְתּוֹת֩ החטָּאים ה ָ֜אלּה בְּנפְשׁתִָ֗ ם ְועָשׂוּ אתָ֜ ם ר ֻק ָ֤עי פחים צפוּי למּז ְֵ֔בּח כּי־הקְר ֻיבם ל ְפני־ה' ויּק ְָדשׁוּ וְיהְיוּ לְאוֹת לבְני ישׂ ְָראל:
 .91ספר במדבר פרק יז פסוק יא:
ת־המּחְתָּ ה וְתן־עָלי ָה ֜אשׁ מ ָ֤על המּזְבּח וְשׂים ק ְֵ֔טרת וְהוֹלְך מְה ָרה אל־הָע ָדה וְכפר עליהם כּי־י ָצָ א הקצף מלּפְני ה'
ויּאמר מ ֜שׁה אל־ַאה ִ֗רן קח א ְ֠
החל הנָּ גף:
 .92ספר במדבר פרק יח פסוק ב:
וְגם את־ַאחי ֩ך מטּה ל ֜וי ָ֤שׁבט ָאביך הקְ רב אתֵָּ֔ ְך וְילָּווּ עָליך וישׁ ְָרתוּך וְאתָּ ה וּבָניך אתֵָּ֔ ְך לפְני אהל הָע ֻדת:
 .93ספר במדבר פרק כב פסוק ז:
ויּל ְ֜כוּ זקְנָ֤י מוָֹאב וְזקְ ני מדְ ֵָ֔ין וּ ְקסָמים ְבּי ָָדם ויּ ָבאוּ אל־בּ ְל ֵָ֔עם וי ְדבְּרוּ אלָ יו דבְרי בָלָ ק:
 .94ספר במדבר פרק כו פסוק נח:
שׁפחת הק ְָרחי וּקְ ָהת הוֹלד את־עמ ְָרם:
מּוּשׁי מ ְ
שׁפחת ה ֵ֔
שׁפָ֤חת המּחְלי מ ְ
שׁפָ֤חת החבְרני מ ְ
שׁפחת הלּב ְ֜ני מ ְ
שׁפְחת ל ִ֗וי מ ְ
אלּה׀ מ ְ
 .95ספר במדבר פרק כז פסוק יא:
שׁפחְתּוֹ ְוי ָרשׁ א ָתּה ְו ָהי ְתָ֜ ה לבְנָ֤י ישׂ ְָראל ְלחֻקת משְׁ ֵָ֔פט כּאשׁר צוָּ ה ה' את־משׁה:
ים לְָאביו֒ וּנְתתּם את־נחל ִָ֗תוֹ לשְׁא ֵּ֞רוֹ הקָרב אלָ יו ממּ ְ
וְאם־אין ַאח ֘
פ
 .96ספר במדבר פרק כח פסוק כד:
כּ ָ֜אלּה תּע ָ֤שׂוּ ליּוֹם שׁבְעת י ֵָ֔מים לחם אשּׁה ריח־ניחח לה' על־עוֹלת התָּ מיד יעָשׂה וְנסְכּוֹ:
 .97ספר במדבר פרק כח פסוק כו:
שׁבֻעתיכם מק ְָרא־קדשׁ יהְיה ל ֵָ֔כם כָּל־מְלאכת עב ָדה לא תעשׂוּ:
כּוּרים בְּה ְקרי ְב ֜כם מנ ָ ְָ֤חה חדָ שָׁה ל ֵ֔ה' ְבּ ָ
וּבְיוֹם הבּ ִ֗
 .98ספר במדבר פרק כח פסוק כז:
וְהקְרבְתּם עוֹ ָ֜לה ל ְָ֤ריח ניחח ל ֵ֔ה' פָרים בְּני־ב ָָקר שְׁנים איל א ָחד שׁב ְָעה ְכבָשׂים בְּני שָׁנָ ה:
 .99ספר במדבר פרק כט פסוק ב:
ועשׂיתם ע ָ֜לה ל ְָ֤ריח ניחח ל ֵ֔ה' פר בּן־בּ ָָקר א ָחד איל א ָחד ְכּבָשׂים בְּני־שָׁנָ ה שׁב ְָעה תְּ מימם:
 .100ספר במדבר פרק לא פסוק נד:
מוֹעד זכָּרוֹן לבְני־ישׂ ְָראל לפְני ה' :פ
ויּקח מ ֜שׁה וְא ְל ָע ָזָ֤ר הכּהן את־הזָ ֵָ֔הב מאת שָׂרי הָאלָפים וְהמּאוֹת ויּ ָָ֤באוּ אתוֹ אל־אהל ֵ֔
 .101ספר במדבר פרק לב פסוק כב:
שׁבוּ והְייתם נְקיּם מה' וּמיּשׂ ְָראל ְְ֠ו ָהי ְתָ ה הָאָ רץ הזאת לָכם לא ֻח ָזה לפְני ה':
שׁה ָה ָ֜ארץ לפְנָ֤י ה' וְַאחר תָּ ֵ֔ ֻ
וְנ ְכ ְבּ ָ
 .102ספר במדבר פרק לד פסוק ד:
ְונָסב לָכם֩ הגְּבוּל מ ֜נּגב לְמעלָ֤ה עקְרבּים ו ְָעבר ֵ֔צנָה ְו ָהי ֻה ְוהָיוּ תּוֹצְאתֵָ֔ יו מנּגב ְלקָדשׁ בּ ְרנע ְוי ָצָ א חצר־א ָדר ְועָבר עצְמנָה:
 .103ספר דברים פרק א פסוק כא:
ֱלהי אבתיך ֵָ֔לְך ַאל־תּ ָירא וְַאל־תּ ָחת:
ְְ֠ראה נָתן ה' ֱאלהיך ְלפָניך את־ה ָָארץ עלה ִ֗רשׁ כּאשׁ ֩ר דבּר ֜ה' א ָ֤
 .104ספר דברים פרק ב פסוק א:
ם־סוּף כּאשׁר דבּר ה' אלָ י ונָּ סָב את־הר־שׂעיר י ָמים רבּים :ס
ו ֜נּפן ונּ ָ֤סע המּדְ ָבּ ָרה דרְך י ֵ֔
 .105ספר דברים פרק ב פסוק יד:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

וְהיּ ֵָּ֞מים אשׁר־הָלכְנוּ׀ מקָדשׁ בּ ְר ִ֗נע ָ֤עד אשׁר־עָב ְרנוּ את־נחל ֵ֔זרד שְׁלשׁים וּשְׁמנה שָׁנָ ה עד־תּם כָּל־ה ֜דוֹר ַאנ ְָ֤שׁי המּ ְל ָחמָה מקרב המּח ֵ֔נה כּאשׁר
נשְׁבּע ה' לָהם:
 .106ספר דברים פרק ג פסוק כא:
שׂה הָ֤ ' אֱלהיכם לשְׁני ה ְמּלָכים ה ֵָ֔אלּה כּן־יע ָ֤שׂה ה' ְלכָל־המּ ְמל ֵָ֔כוֹת אשׁר א ָתּה
וְאת־י ְהוֹשׁוּע צ ֵ֔וּיתי בָּעת ההוא לאמר עיניך הָר ִ֗את את֩ כָּל־אשׁר ָע ֜ ָ
עבר ָשׁמָּה:
 .107ספר דברים פרק ד פסוק יט:
שׁתּחויתָ לָהם ועבדְ ָתּם אשׁר ח ָ֜לק הָ֤ ' אֱלהיך
שא ע ֜יניך השּׁ ִָ֗מיְמָה ְ֠וְ ָראיתָ את־השּׁמשׁ וְאת־היּ ָ֜רח וְאת־הכּוֹכ ִָ֗בים ַ֚כּל צ ְָבא השּׁ ֵָ֔מים וְנדח ְָתּ וְה ְ
וּפן־תּ ָ
אתֵָ֔ ם ְלכל ָהע ֵ֔מּים תּחת כָּל־השּׁ ָָמים:
 .108ספר דברים פרק ד פסוק מט:
ְוכָל־ ָהע ָר ָ֜בה ָ֤עבר היּ ְרדן מז ְֵָ֔רחָה וְעד ָים הָע ָר ָבה תּחת אשְׁדת הפסְגָּ ה :פ
 .109ספר דברים פרק ה פסוק טו:
ֱלהיך לעשׂוֹת את־יוֹם השּׁ ָבּת :ס
ל־כּן צוְּך ה' א ֵ֔
שּׁם ְבּ ָיָ֤ד חז ָָקה וּבזְרע נְטוּ ֵ֔ ָיה ע ִ֗
ֱלהיך מ ֵ֔ ָ
י־עבד הָייתָ ׀ בְּארץ מצ ְִֵ֔֗רים ויּצא ֜ ֩ך הָ֤ ' א ָ֤
ְוזָכ ְר ֵּ֞ ִ֗תָּ כּ ָ֤
 .110ספר דברים פרק ה פסוק יח:
וְלא תחְמד אשׁת רעך ס וְלא תתְ א ֜וּה בּית ר ִ֗עך שׂ ָ֜דהוּ ְועב ְָ֤דוֹ ואמָתוֹ שׁוֹרוֹ וחמ ֵ֔רוֹ וְכל אשׁר לְרעך :ס
 .111ספר דברים פרק ה פסוק כא:
ָָאדם ו ָָחי:
ותּאמ ְִ֗רוּ הן ה ְר ָ֜אנוּ ָ֤ה' אֱלהינוּ את־כְּבדוֹ וְאת־גָּדְ ֵ֔לוֹ וְאת־קלוֹ שָׁמעְנוּ מתּוְֹך הָאשׁ היָּ֤וֹם הזה ָר ֵ֔אינוּ כּי־י ְדבּר אֱלהים את־ה ָ
 .112ספר דברים פרק ה פסוק כה:
שׁמעְתּי את־קוֹל דב ְ֜רי ה ָ ָָ֤עם הזה אשׁר דבְּרוּ א ֵ֔ליך היטיבוּ כָּל־אשׁר דבּרוּ:
ויּשׁ ְָ֤מע ה' את־קוֹל דבְר ֵ֔יכם בְּדבּ ְרכם אלָ י ויּאמר ֜ה' א ִ֗לי ְ֠ ָ
 .113ספר דברים פרק ו פסוק ג:
ֱלהי אבתיך ֵָ֔לְך ארץ זָבת חָלָ ב וּדְ ָבשׁ :פ
ְושָׁמע ָ ְָ֤תּ ישׂ ְָראל ְושָׁמ ְר ָתּ לע ֵ֔שׂוֹת אשׁר ייטב ל ְֵ֔ך ואשׁר תּ ְרבּוּן מְאד כּאשׁ ֩ר דבּר ֜ה' א ָ֤
 .114ספר דברים פרק ח פסוק ד:
שׁנָ ה:
ַארבָּעים ָ
שׂ ְמ ָלתְ ֜ך לָ֤ א ָבלְתָ ה מע ֵָ֔ליך וְרגְלְך לא בָצקָה זה ְ
 .115ספר דברים פרק ט פסוק ט:
ָאכלְתּי וּמים לא
ְַארבָּעים ֵ֔ליְלָה ַ֚לחם לא ֵ֔
ַארבָּעים יוֹם ו ְ
לוּחת ָהאבָנים לוּחת הבּ ְֵ֔רית אשׁר־כָּרת ה' עמָּכם וָאשׁב ָבּ ִָ֗הר ְ
בּעלתי ָה ִָ֗ה ָרה ל ָ֜קחת ָ֤
שׁתיתי:
ָ
 .116ספר דברים פרק יב פסוק כח:
שׁר בְּעיני ה' ֱאלהיך :ס
שְׁמר ְושָׁמעְתִָּ֗ ַ֚את כָּל־הדְ בָרים ה ֵָ֔אלּה אשׁר ָאנכי מְצוּ ָךּ לְמע ֩ן ייטב ל ְ֜ך וּ ְלבָנָ֤יך ַאחריך עד־עוֹ ֵָ֔לם כָּ֤י תעשׂה הטּוֹב וְהיּ ָ ֵ֔ ָ
 .117ספר דברים פרק יב פסוק ל:
ם־אני:
יהם וְאעֱשׂה־כּן גּ ָ
אמר אי ָכה יעב ְ֜דוּ הגּוֹיָ֤ם הָאלּה את־ ֱאלה ֵ֔
יהם ל ִ֗
שּׁמ ְָדם מפָניך וּפן־תּדְ רשׁ לאלה ֜
יהם ַאחרי ה ָ
ה ָשּׁמר ל ְִ֗ך פן־תּנָּקשׁ ַאחר ֵ֔
 .118ספר דברים פרק טו פסוק ז:
שׁע ֵָ֔ריך בְּא ְרצ ְֵ֔ך אשׁר־ה' אֱלהיך נתן לָ ְך לא תְ אמּץ את־ ְל ָבב ְִ֗ך וְלָ֤ א ת ְקפץ את־ ָידְ ֵ֔ך מָאחיך הָאבְיוֹן:
ַאחד ַאחיך בְַּאחד ְ
כּי־יהְיה֩ בְך אבְי֜ וֹן מ ָ֤
 .119ספר דברים פרק טז פסוק י:
ֱלהיך מסת נדְ בת י ָדְ ך אשׁר תּתּן כּאשׁר יְבָרכְך ה' אֱלהיך:
שׁבֻעוֹת לה' א ֵ֔
ְוע ָ֜שׂיתָ ָ֤חג ָ
 .120ספר דברים פרק יח פסוק ו:
שׂ ָר ֵ֔אל אשׁר־הוּא גָּ ר ָשׁם וּבָא ְבּכָל־אוּת נפ ְֵ֔שׁוֹ אל־המָּקוֹם אשׁר־יבְחר ה':
שׁעָריך מכָּל־י ְ
ַאחד ְ
וְכי־י ָבא הלּ ֜וי מ ָ֤
 .121ספר דברים פרק כ פסוק א:
כּי־תצא למּ ְל ָח ָ֜מה על־אי ְִ֗בך וְ ָר ֜איתָ ָ֤סוּס וָרכב ַ֚עם רב מ ְמּ ֵ֔ך לא ת ָירא מהם כּי־הָ֤ ' אֱלהיך ע ֵָ֔מְּך המּעלְך מארץ מצ ְָרים:
 .122ספר דברים פרק כא פסוק א:
שׁתֵָּ֔ ּה נפל בּשָדה לא נוֹדע מי הכָּ הוּ:
ֱלהיך נ ָ֤תן לְך לְר ְ
כּי־ימָּצא ָח ִָ֗לל בָּאדָ מָה אשׁ ֩ר ה' א ֜
 .123ספר דברים פרק כא פסוק יג:
וּבכ ְָתה את־ָאבי ָה וְאת־א ָמּּה ירח י ָמים וְאחר ֜כּן תָּ בָ֤ וֹא אלי ָה וּבְעלְתֵָּ֔ ּה ְו ָהי ְָתה לְך לְא ָשּׁה:
֩ירה֩ את־שׂמְלת שׁ ְב ָ֜יּה מע ִָ֗לי ָה ְו ָישְׁ בָה בְּב ֵ֔יתך ָ
וְהס ָ
 .124ספר דברים פרק כב פסוק ד:
ָאחיך ָ֤אוֹ שׁוֹרוֹ נפְלים בּ ֵ֔דרְך וְהתְ עלּ ְמ ָתּ מהם הָקם תָּ קים עמּוֹ :ס
לא־ת ְראה֩ את־חמוֹר ֜
 .125ספר דברים פרק כג פסוק כב:
ֱלהיך לא תְ ַאחר לְשׁלְּמוֹ כּי־דָ רשׁ ידְ ְר ֜שׁנּוּ ָ֤ה' אֱלהיך מע ֵָ֔מְּך ְו ָה ָיה בְך חטְא:
כּי־תדר נדר לה' א ֵ֔
 .126ספר דברים פרק כג פסוק כד:
שׂפָתיך תּשְׁמר ְועָשׂיתָ כּאשׁר נ ָ֜ד ְרתָּ להָ֤ ' אֱלהיך נְדָ ֵָ֔בה אשׁר דבּ ְרתָּ בְּפיך :ס
מוֹצָ א ְ
 .127ספר דברים פרק כד פסוק א:
י־מצָא בָּה ע ְרות דָ ֵָ֔בר ְו ָכתב ָ֜לּה ָ֤ספר כְּריתֻ ת ְונָתן ְבּי ָדֵָ֔ ּה וְשׁלּ ְָחּה מבּיתוֹ:
כּי־יקח אישׁ א ָשּׁה וּ ְבעָלָ ּה ְו ָה ֵּ֞י ָה אם־לא ת ְמצָא־חן בְּעי ִָ֗ניו כּ ָ ָ֤
 .128ספר דברים פרק כד פסוק ג:
וּשְׂנא ָּ֘ה הָאישׁ הַָאחרוֹן֒ ְו ָכתב ָ֜לּה ָ֤ספר כְּריתֻ ת ְונָתן ְבּי ָדֵָ֔ ּה וְשׁלּ ְָחּה מבּיתוֹ אוֹ כָ֤י י ָמוּת הָאישׁ הַָאח ֵ֔רוֹן אשׁר־ ְל ָק ָחּה לוֹ לְא ָשּׁה:
 .129ספר דברים פרק כח פסוק א:
ֱלהיך לשׁ ְָ֤מר לעשׂוֹת את־כָּל־מצְותֵָ֔ יו אשׁר ָאנכי מְצ ְוּך היּוֹם וּנְתָ נ ְ֜ך הָ֤ ' ֱאלהיך עלְיֵ֔ וֹן על כָּל־גּוֹיי ה ָָארץ:
ְו ָה ִָ֗יה אם־שׁ ָָ֤מוֹע תּשְׁמע בְּקוֹל ה' א ֵ֔
 .130ספר דברים פרק כח פסוק כז:
שׁ ָ֤חין מצְרים וּבעְפ ֵ֔לים וּבטְח ֵ֔רים וּבגּ ָָרב וּב ָחרס אשׁר לא־תוּכל לְה ָרפא:
י ְכּ ָכה ֜ה' בּ ְ
 .131ספר דברים פרק לד פסוק א:
ד־דן:
ויּעל מ ֜שׁה מע ְר ָ֤בת מוָֹאב אל־הר נ ְֵ֔בוֹ ַ֚ראשׁ הפ ְס ֵָ֔גּה אשׁר על־פְני י ְרחוֹ ויּ ְראהוּ ה' את־כָּל־ה ָָארץ את־הגּל ְָעד ע ָ
14.2

גרשיים מהפך פשטא

 .1ספר בראשית פרק א פסוק יא:
ֱלהים תּדְ ָ֤שׁא ָה ָארץ ִ֗דשׁא ַ֚עשׂב מזְריע ֵ֔זרע עץ פ ְֵּ֞רי ָ֤עשׂה פְרי לְמינֵ֔ וֹ אשׁר ז ְרעוֹ־בוֹ על־ה ָָארץ וי ְהי־כן:
ויּאמר א ִ֗
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 .2ספר בראשית פרק א פסוק כח:
וּר ֵּ֞דוּ בּדְ גָ֤ת היּ ָם וּבְעוֹף השּׁ ֵָ֔מים וּ ְבכָל־ח ָיּה הָרמשׂת על־ה ָָארץ:
וּרבוּ וּמלְאוּ את־ה ָָארץ וְכב ְֻשׁ ָה ְ
ֱלהים פְרוּ ְ
ים ויּאמר ל ָ֜הם א ִ֗
וי ְָברְך אתָ ֘ם אֱלה ֒
 .3ספר בראשית פרק ב פסוק ט:
ן־האדָ מֵָ֔ ה כָּל־עץ נח ְָמד לְמ ְראה וְטוֹב לְמאכָ ל ו ְָ֤עץ החיּים בְּתוְֹך ה ֵָ֔גּן ו ְָׂ֕עץ הדעת טוֹב ו ָָרע:
ויּצ ְֵּ֞מח ָ֤ה' אֱלהים מ ָ
 .4ספר בראשית פרק ה פסוק כט:
ן־האדָ ֵָ֔מה אשׁר אר ָרּה ה':
ויּק ְָרא את־שְׁמוֹ נח לאמר ְֵּ֠֞זה יְנח ָ֤מנוּ ממּעשׂנוּ וּמעצְּבוֹן י ֵָ֔דינוּ מ ָ
 .5ספר בראשית פרק י פסוק ה:
שׁפְח ָתם בְּגוֹיהם:
ְַארצתֵָ֔ ם אישׁ ללְשׁנוֹ לְמ ְ
ְ֠מאלּה נפ ְְר ֵּ֞דוּ איָּ֤י הגּוֹים בּ ְ
 .6ספר בראשית פרק י פסוק יט:
וי ְֵּ֞הי גְּבָ֤ וּל הכְּנעני מצּ ֵ֔ידן בּאכָ ה ג ְָר ָרה עד־ע ָזה בּא ֵּ֞ ָכה סְדמָה ועמ ָרה וְַאדְ ָמה וּצְבים עד־לָ שׁע:
 .7ספר בראשית פרק יא פסוק ט:
שׂפת כָּל־ה ָָארץ וּמשָּׁם הֱפיצָ ם ֵ֔ה' על־פְני כָּל־ה ָָארץ :פ
י־שׁם בָּלל ה' ְ
שׁמָּה בּ ֵָ֔בל כּ ָ
ל־כּן ק ָ ָָ֤רא ְ
ע ֵּ֞
 .8ספר בראשית פרק טז פסוק ב:
ותּאמר שׂ ָ֜רי אל־ַאב ְִָ֗רם הנּה־ ֵּ֞נָא עצ ָָ֤רני ה' מ ֵ֔לּדת בּא־נָא אל־שׁ ְפח ֵָ֔תי אוּלי אבָּנה ממּנָּה ויּשְׁ מע ַאב ְָרם לְקוֹל שׂ ָָרי:
 .9ספר בראשית פרק יח פסוק ו:
וי ְמהר ַאב ְָר ָהם הָא ֱהלָה אל־שׂ ָָרה ו ִ֗יּאמר מה ֵּ֞רי שְׁלָ֤ שׁ סְאים קמח ֵ֔סלת לוּשׁי ועשׂי עֻגוֹת:
 .10ספר בראשית פרק יח פסוק כח:
ַארבָּעים וחמ ָשּׁה:
שׁם ְ
שׁחית בּחמ ָשּׁה את־כָּל־הָעיר ויּאמר לא אשׁ ְֵ֔חית אם־אמְצָ א ֵ֔ ָ
שּׁה הת ְ
ְ֠אוּלי י ְחס ְֵּ֞רוּן חמ ָ֤שּׁים הצּדיקם חמ ֵ֔ ָ
 .11ספר בראשית פרק יח פסוק ל:
ְ֠ויּאמר ַאל־ ֵּ֞נָא יָ֤חר לאדנָי ואד ֵ֔בּ ָרה אוּלי י ָמּצְאוּן ָשׁם שְׁלשׁים ויּאמר לא אע ֱֵ֔שׂה אם־אמְצָ א ָשׁם שְׁלשׁים:
 .12ספר בראשית פרק יח פסוק לב:
ְ֠ויּאמר ַאל־ ֵּ֞נָא יָ֤חר לאדנָי ואדבּ ְָרה אְך־ה ֵ֔פעם אוּלי י ָמּצְאוּן ָשׁם עשׂ ָָרה ויּאמר לא אשׁ ְֵ֔חית בּעבוּר הָעשׂ ָָרה:
 .13ספר בראשית פרק כד פסוק ל:
אמר כּה־דבּר אלי הָאישׁ ויּ ָבא אל־ה ֵָ֔אישׁ וְהנּה עמד
שׁמ ְִ֗עוֹ את־דב ְֵּ֞רי רב ָ ְָ֤קה אחתוֹ ל ֵ֔
ים על־י ְדי אחתוֹ֒ וּ ְכ ָ
וי ְהי׀ כּ ְראת את־ה ִ֗נּזם וְ את־הצְּמד ֘
על־הגְּמלּים על־ה ָָעין:
 .14ספר בראשית פרק כד פסוק לה:
שׁ ָפ ֵ֔חת וּגְמלּים וחמרים:
ן־לוֹ ָ֤צאן וּ ָבקָר וְכסף ְוזָ ֵָ֔הב ועבָדם וּ ְ
ו ֵּ֞ה' בּרְך את־אדני מְאד ויּג ְָדל ויּתּ ֵּ֞
 .15ספר בראשית פרק כה פסוק טז:
שׁמָעאל וְאלּה שְׁמתֵָ֔ ם בְּחצְריהם וּבְטיר ָתם שְׁנים־ע ָָשׂר נְשׂיאם ְלאֻמּ ָתם:
אלּה ֵּ֞הם בְּנָ֤י י ְ
 .16ספר בראשית פרק כו פסוק ז:
שׁ ֵ֔תּי פן־יה ְר ֻ֜גני ַאנ ְָ֤שׁי המָּקוֹם על־ר ְב ֵָ֔קה כּי־טוֹבת מ ְראה הוא:
שׁ ֵ֔תּוֹ ויּאמר אחתי הוא כָּ֤י י ָרא לאמר א ְ
ויּשְׁא ֵּ֞לוּ ַאנ ְָ֤שׁי המָּקוֹם לְא ְ
 .17ספר בראשית פרק כו פסוק י:
את עָלינוּ ָא ָשׁם:
שׁ ֵ֔תּך וְהב ָ
ַאחד ָהעָם את־א ְ
ויּאמר אב ֵ֔ימלְך מה־זאת עָשׂיתָ לָּ נוּ ְ֠כּמְעט שׁ ֵָּ֞כב ָ֤
 .18ספר בראשית פרק כז פסוק לט:
שּׁמים מ ָעל:
ויּען יצ ְָחק ָאביו ויּאמר אלָ יו ה ֵּ֞נּה משְׁ מנָּ֤י ָה ָארץ יהְיה מוֹשׁ ֵָ֔בך וּמטּל ה ָ
 .19ספר בראשית פרק כז פסוק מב:
ָאחיך מתְ נחם לְך ְלה ְָרגך:
ויּ ֻגּד לְר ְב ֵָ֔קה את־דבְרי ע ָשׂו בְּנָ ּה הגָּדל ותּשׁ ְֵּ֞לח ותּק ָ ְָ֤רא לְיעקב בְּנָ ּה הקָ ֵָ֔טן ותּאמר א ֵָ֔ליו הנּה ע ָשׂו ֵ֔
 .20ספר בראשית פרק לה פסוק ג:
ה־שּׁם מז ְִ֗בּח ל ֵָּ֞אל הָענָ֤ה אתי בְּיוֹם צ ָָר ֵ֔תי וי ְהי עמּ ֵָ֔די בּדרְך אשׁר הָלָ כְתּי:
ְונָקוּמָה וְנעלה בּית־אל וְאעֱשׂ ָ
 .21ספר בראשית פרק לה פסוק יח:
וי ְֵּ֞הי בְּצָ֤את נ ְפשָּׁה כּי ֵ֔מתָ ה ותּקְ ָרא שְׁמוֹ בּן־אוֹני וְָאביו ָק ָרא־לוֹ בנְי ָמין:
 .22ספר בראשית פרק לו פסוק מ:
שׁפְחתֵָ֔ ם למְקמ ָתם בּשְׁמ ָתם אלּוּף תּמְנָ ע אלּוּף עלְוָ ה אלּוּף י ְתת:
ְְ֠ואלּה שׁ ְֵּ֞מוֹת אלּוּפָ֤י עשָׂו לְמ ְ
 .23ספר בראשית פרק לז פסוק ד:
שׂנְאוּ אתוֹ וְלא יָכְלוּ דבְּרוֹ ְלשָׁלם:
ָאהב אביהם מכָּל־א ֵָ֔חיו ויּ ְ
ויּ ְראוּ א ִָ֗חיו כּי־א ֵּ֞תוֹ ָ֤
 .24ספר בראשית פרק לט פסוק ה:
שׁ־לוֹ בּבּית וּבשָדה:
שׁ־לוֹ וי ְָברְך ה' את־בּית המּצְרי בּגְלל יוֹסף וי ְֵּ֞הי בּ ְרכָּ֤ת ה' ְבּכָל־אשׁר י ֵ֔
וי ְהי מָא ֩ז הפְקיד א ֜תוֹ בְּב ִ֗יתוֹ וְעל כָּל־אשׁר י ֵ֔
 .25ספר בראשית פרק מג פסוק ה:
ָאמר אלינוּ לא־ת ְראוּ פ ֵָ֔ני בּלְתּי אחיכם אתְּ כם:
וְאם־אינְך ְמשׁלּח לא נרד כּי־ה ֵָּ֞אישׁ ָ֤
 .26ספר בראשית פרק מג פסוק יא:
פוֹא זאת עשׂוּ֒ ק ְֵּ֞חוּ מזמ ְָ֤רת ָה ָארץ בּכְל ֵ֔יכם וְהוֹרידוּ לָאישׁ מנ ְָחה ְמ ָ֤עט צֳרי וּ ְמעט דְ ֵ֔בשׁ נְכאת ו ֵָ֔לט ָבּטְנים
יהם אם־כּן ׀ א ֘
ויּאמר אל ֜הם ישׂ ְָראל אב ִ֗
וּשְׁקדים:
 .27ספר בראשית פרק מג פסוק לב:
ת־העבְרים ֵ֔לחם כּי־תוֹע ָבה הוא לְמצ ְָרים:
ויּ ָשׂימוּ לוֹ לְבדוֹ ְולָהם לְב ָדם וְלמּצ ְֵּ֞רים הָאכְלָ֤ים אתּוֹ לְבדֵָ֔ ם כּ ֩י לא יוּכ ְ֜לוּן המּצ ְִ֗רים לא ֱָ֤כל א ָ
 .28ספר בראשית פרק מה פסוק ח:
וְעתִָּ֗ ה לא־א ֵּ֞תּם שְׁלח ְָ֤תּם אתי ֵ֔הנָּה כּי ָהאֱלהים וי ְשׂימני ְל ָ֜אב לְפ ְר ִ֗עה וּלְָאדוֹן ְלכָל־בּ ֵ֔יתוֹ וּמשׁל ְבּכָל־ארץ מצ ְָרים:
 .29ספר בראשית פרק מה פסוק כג:
ְָאביו שָׁלָ֤ח כְּזאת עשׂ ָָרה חמ ֵ֔רים נשְׂאים מטּוּב מצ ְָרים וְעשׂר אתנת ְ֠נשְׂאת ָבּר וָלחם וּמָזוֹן לְָאביו ל ָדרְך:
וּל ֵּ֞
 .30ספר בראשית פרק מו פסוק ז:
ָבּ ֵּ֞נָיו וּבְנָ֤י ָבנָיו א ֵ֔תּוֹ בְּנ ָתיו וּבְנוֹת בָּנָ יו ְוכָל־ז ְרעוֹ הביא אתּוֹ מצ ְָרי ְמָ ה :ס
 .31ספר בראשית פרק מו פסוק כח:
שׁנָה ויּ ָבאוּ א ְרצָה גּשׁן:
ל־יוֹסף לְהוֹרת ְלפָנָ יו גּ ְ
ֵ֔
וְאת־י ְהוּדֵָּ֞ ה שָׁלָ֤ח ְל ָפנָיו א
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טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

 .32ספר בראשית פרק מז פסוק יט:
ן־זרע וְנחְיה וְלא נ ֵָ֔מוּת
לָ מָּה נָמוּת לְע ִ֗יניך גּם־אנחְנוּ גּם ַאדְ ָמ ֵ֔תנוּ ְקנה־א ָתנוּ וְאת־ַאדְ ָמתנוּ בּלָּ חם וְנה ְֵּ֞יה א ָ֤נחְנוּ וְַאדְ ָמתנוּ עבָדים לְפ ְר ֵ֔עה וְת ִ֗
ְוהָאדָ ָמה לא ת ָשׁם:
 .33ספר בראשית פרק מז פסוק כו:
ו ָיּשׂם א ָתּה יוֹסף לְחק֩ עד־היּוֹם ה ֜זה על־ַאדְ מת מצְרים לְפ ְרעה לחמשׁ ֵּ֞רק ַאדְ ָ֤מת הכּהנים לְבדֵָ֔ ם לא ָהי ְָתה לְפ ְרעה:
 .34ספר בראשית פרק נ פסוק יא:
שׁמָּה ָאבל מצ ְֵ֔רים אשׁר בְּעבר היּ ְרדן:
ל־כּן ק ָ ָָ֤רא ְ
ויּ ְרא יוֹשׁ ֩ב ָה ָארץ הכְּנע ֜ני את־ה ִָ֗אבל בְּגרן הָָא ֵָ֔טד ויּאמ ְֵ֔רוּ אבל־כָּבד זה לְמצ ְָרים ע ֵּ֞
 .35ספר שמות פרק ג פסוק טז:
ֱלהי אבתיכם נ ְר ָאה א ֵ֔לי אֱלהי ַאב ְָר ָהם יצ ְָחק וְיעקב לאמר פ ָָ֤קד פָקדְ תּי אתְ ֵ֔כם וְאת־העָשׂוּי לָכם
לְך וְָאספ ְֵּ֞תָּ את־זקְני ישׂ ְָר ִ֗אל וְָאמ ְר ָ ָ֤תּ אלהם ֵּ֞ה' א ָ֤
בְּמצ ְָרים:
 .36ספר שמות פרק ג פסוק יח:
להי ָהעבְריּים נק ְָרה ע ֵָ֔לינוּ וְעתִָּ֗ ה נלכָה־ ֵּ֞נָּא דרְך שְׁלָ֤ שׁת י ָמים
ְו ָ
שׁ ְמעוּ לְקלך וּבָאתָ אתָּ ה֩ וְזקְני ישׂ ְָר ֜אל אל־מלְך מצ ְִ֗רים ואמ ְר ָ֤תּם אלָיו ֵּ֞ה' ֱא ָ֤
בּמּדְ ֵָ֔בּר וְנזְבּ ְָחה לה' אֱלהינוּ:
 .37ספר שמות פרק ז פסוק טז:
אמר שׁלּח את־ע ֵ֔מּי וְיעב ְֻדני בּמּדְ ָבּר וְהנּה לא־שָׁמעְתָּ עד־כּה:
שׁל ָָ֤חני אליך ל ֵ֔
ֱלהי הָעבְרים ְ
וְָאמ ְר ָתּ א ִָ֗ליו ֵּ֞ה' א ָ֤
 .38ספר שמות פרק ח פסוק כד:
ויּאמר פ ְר ִ֗עה ָאנ ֵּ֞כי אשׁלָּ֤ח אתְ כם וּזְבח ְֵּ֞תּם להָ֤ ' אֱלהיכם בּמּדְ ֵָ֔בּר רק ה ְרחק לא־ת ְרחיקוּ לָלכת העְתּירוּ בּעדי:
 .39ספר שמות פרק יב פסוק טו:
שׂ ָר ֵ֔אל מיּוֹם הָראשׁן עד־יוֹם
אשׁוֹן תּשְׁבּיתוּ שְאר מבָּתּיכם כּי׀ כָּל־אכל ח ִָ֗מץ וְנכ ְְר ֵּ֞תָ ה הנָּ֤פשׁ ההוא מיּ ְ
אכלוּ ַ֚אְך בּיּוֹם הָר ֵ֔
שׁב ְָ֤עת י ָמים מצּוֹת תּ ֵ֔
השְּׁבעי:
 .40ספר שמות פרק יב פסוק יט:
שׁבְעת י ֵָ֔מים שׂ ְָׂ֕אר לא ימָּצא ְבּבָתּיכם כּי׀ כָּל־אכל מח ְִ֗מצת וְנכ ְְר ֵּ֞תָ ה הנָּ֤פשׁ ההוא מעדת ישׂ ְָר ֵ֔אל בּגּר וּבְאזְרח ה ָָארץ:
 .41ספר שמות פרק יג פסוק כב:
לא־י ֵָּ֞מישׁ ע ָ֤מּוּד ה ָענָן יוֹ ֵָ֔מם וְעמּוּד הָאשׁ לָ יְלָה לפְני ה ָָעם :פ
 .42ספר שמות פרק יד פסוק יט:
יהם ויּעמד מַאחריהם:
ֱלהים ההלְך לפְני מחנה ישׂ ְָר ֵ֔אל ויּלְך מַאחריהם ויּ ֵּ֞סע ע ָ֤מּוּד ה ָענָן מפְנ ֵ֔
ויּ ֵּ֞סע מלְאְך ָהא ִ֗
 .43ספר שמות פרק יח פסוק יט:
את א ָתּה את־הדְ בָרים אל־ ָהאֱלהים:
להים וְהב ָ
יעצ ְֵ֔ך ויהי אֱלהים ע ָמְּך הֱיה א ָתּה ָל ִָ֗עם ַ֚מוּל ָה ֱא ֵ֔
ע ֵּ֞תָּ ה שׁ ְָ֤מע בְּקלי א ָ
 .44ספר שמות פרק יט פסוק ט:
ויּאמר ֜ה' אל־מ ִ֗שׁה הנּה ָאנ ֜כי ָבּא אל ֘יך בְּעב ה ָענָן֒ בּע ֵּ֞בוּר ישׁ ְָ֤מע ָהעָם בְּדבְּרי ע ֵָ֔מְּך וְגם־בְּך יאמינוּ לְעוֹלָ ם ויּגּד משׁה את־דבְרי ה ָָעם אל־ה':
 .45ספר שמות פרק יט פסוק כג:
שׁתּוֹ:
אמר הגְבּל את־ה ָָהר וְקד ְ
ל־ה' לא־יוּכל ָה ֵָ֔עם לעלת אל־הר סינָ י כּי־א ֵּ֞תָּ ה הע ָ֤דתָ ה ָבּנוּ ל ֵ֔
ויָּ֤אמר משׁה א ֵ֔
 .46ספר שמות פרק כ פסוק ה:
שׁתּחוה לָה ֘ם וְלא תָ ָעבְד ֒ם כּי ָאנ ֵּ֞כי הָ֤ ' ֱאלהיך אל ק ֵָ֔נּא ְ֠פקד עון ָאבת על־בָּנים על־שׁלּשׁים וְעל־רבּעים לְשׂנ ְָאי:
לא־ת ְ
 .47ספר שמות פרק כה פסוק לא:
ְנוֹרה י ְרכָ ּה ְו ָק ֵָ֔נּה גְּביעי ָה כּפְתּרי ָה וּפ ְָרחי ָה ממּנָּה יהְיוּ:
ָשׂה המּ ָ
ְועָשׂיתָ מְנרת ז ָָהב טָהוֹר מ ְק ֵּ֞ ָ
שׁה תּע ָ֤
 .48ספר שמות פרק לב פסוק לא:
ו ָיּשָׁב משׁה אל־ה' ויּאמר ָא ִָ֗נּא ָח ֵּ֞ ָטא ה ָ ָָ֤עם הזה חט ָָאה גְד ֵָ֔לה ויּעשׂוּ לָהם אֱלהי ז ָָהב:
 .49ספר שמות פרק לג פסוק יב:
ל־ה' ְְ֠ראה א ֵּ֞תָּ ה א ָ֤מר אלי ַ֚העל את־ה ָָעם ה ֵ֔זה וְאתָּ ה לא הוֹדע ְֵ֔תּני את אשׁר־תּשְׁלח עמּי וְא ָ ָ֤תּה ָאמ ְרתָּ י ְדעְתּיך ב ְֵ֔שׁם וְגם־מָצָ אתָ חן
ויּאמר מ ֜שׁה א ִ֗
בְּעינָ י:
 .50ספר שמות פרק לח פסוק יח:
ְקוֹמה בְרחב חָמשׁ א ֵ֔מּוֹת ְלעֻמּת קלְעי החָצר:
ְַארגּ ָָמן וְתוֹלעת שָׁני וְשׁשׁ ָמ ְ
וּמ ֵָּ֞סְך ָ֤שׁער החָצר מעשׂה ר ֵ֔קם תְּ כלת ו ְ
שׁ ָזר וְעשׂ ְָ֤רים אמָּה ֵ֔ארְך ו ָ ָ֤
 .51ספר שמות פרק לט פסוק לד:
עוֹרת ָהאילם ה ְמאָדָ ֵ֔מים וְאת־מכְסה ערת התְּ חָשׁים וְאת פָרכת המּ ָָסְך:
וְאת־מכ ְֵּ֞סה ָ֤
 .52ספר ויקרא פרק ב פסוק א:
ו ְִ֗נפשׁ כּי־תק ְֵּ֞ריב ק ְָר ָ֤בּן מנְחָה ל ֵ֔ה' סלת יהְיה ק ְָר ָבּנוֹ ְויָצָ֤ק עָלי ָה ֵ֔שׁמן ְונָתן עָלי ָה לְבנָ ה:
 .53ספר ויקרא פרק ב פסוק יד:
ָאביב קָלָ֤ וּי בָּאשׁ גּרשׂ כּ ְר ֵ֔מל תּק ְָׂ֕ריב את מנְחת בּכּוּריך:
וְאם־תּקְריב מנְחת בּכּוּרים לה' ֵּ֞
 .54ספר ויקרא פרק ד פסוק יז:
ְוטָבל הכּהן א ְצ ָבּעוֹ מן־ה ָדם וְה ֵּ֞זָה ָ֤שׁבע ְפעָמים לפְני ֵ֔ה' את פְני הפָרכת:
 .55ספר ויקרא פרק ה פסוק ט:
וְה ֵּ֞זָה מ ָ֤דם החטָּאת על־קיר המּז ְֵ֔בּח וְהנּשׁ ְָאר בּדֵָ֔ ם ימָּצה אל־יְסוֹד המּזְבּח ח ָטּאת הוּא:
 .56ספר ויקרא פרק ו פסוק יא:
כָּל־זָ ֵּ֞ ָכר בּבְנָ֤י אהרן יאכ ֵ֔לנָּה חָק־עוֹלָם לְדרת ֵ֔יכם מאשּׁי ה' כּל אשׁר־יגּע בָּהם יק ְָדשׁ :פ
 .57ספר ויקרא פרק יב פסוק ז:
וְהקְר ֵּ֞יבוֹ לפְנָ֤י ה' וְכפר ע ֵָ֔לי ָה ְוטָה ָרה ממְּקר דָ מי ָה ָ֤זאת תּוֹרת היּ ֵ֔לדת לזָכָ ר אוֹ לנְּק ָבה:
 .58ספר ויקרא פרק יג פסוק יט:
ְו ָה ֵּ֞י ָה בּמְ ָ֤קוֹם השְּׁחין שְׂאת ְל ָב ֵָ֔נה אוֹ בהרת ְלבָנָ ה אדמ ְָדמת וְנ ְר ָאה אל־הכּהן:
 .59ספר ויקרא פרק יג פסוק מה:
שׂפָ ם יעְטה ְוטָמא ׀ טָמא יק ְָרא:
וְהצּ ָ֜רוּע אשׁר־בּוֹ ה ִ֗נּגע ְבּגָדֵָּ֞ יו י ְהיָ֤וּ פ ְֻרמים וְראשׁוֹ יהְיה פ ֵָ֔רוּע וְעל־ ָ
 .60ספר ויקרא פרק יד פסוק יז:
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ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

ל־בּהן י ָדוֹ הי ְ ָמ ֵ֔נית וְעל־בּהן רגְלוֹ היְמָנית על דם ָה ָא ָשׁם:
וּמיּתר ה ֜שּׁמן אשׁר על־כּ ִ֗פוֹ י ָ֤תּן הכּהן על־תְּ ֵּ֞נוְּך ָ֤אזן המּטּהר הי ְמָ ֵ֔נית וְע ָ֤
 .61ספר ויקרא פרק יד פסוק כח:
ל־בּהן יָדוֹ הי ְ ָמ ֵ֔נית וְעל־בּהן רגְלוֹ היְמָנית על־מְקוֹם דם ָהא ָָשׁם:
ְונָתן הכּ ֜הן מן־השּׁמן׀ אשׁר על־כּ ִ֗פוֹ על־תְּ ֵּ֞נוְּך ָ֤אזן המּטּהר היְמ ֵָ֔נית וְע ָ֤
 .62ספר ויקרא פרק טז פסוק יב:
י־אשׁ מ ָ֤על המּזְבּח מלּפְני ֵ֔ה' וּמְלא ָח ְפ ֵָ֔ניו קְ טרת סמּים ד ָקה וְהביא מבּית לפָרכת:
א־המּחְתָּ ה גּחל ֵּ֞
ְולָקח מְל ְ֠
 .63ספר ויקרא פרק טז פסוק יח:
ְוי ָ ִָ֗צא אל־המּזְבּח אשׁר לפְני־ה' וְכפר עָלָ יו ְול ֵָּ֞קח מ ָ֤דם הפָר וּמדם הש ֵָ֔עיר ְונָתן על־ק ְרנוֹת המּזְבּח סָביב:
 .64ספר ויקרא פרק יז פסוק ד:
שׁ ֵָ֔פְך וְנכְרת הָאישׁ ההוּא מקרב עמּוֹ:
ל־פתח אהל מוֹע ֘ד לא הֱביאוֹ֒ לְהק ְָ֤ריב ק ְָרבָּן ל ֵ֔ה' לפְני משְׁכּן ה' ָדם יח ֵָּ֞שׁב ל ָָ֤אישׁ ההוּא ָדם ָ
וְא ֜
 .65ספר ויקרא פרק יז פסוק יא:
וא וא ֵּ֞ני נְת ָ֤תּיו לָכם על־המּז ְֵ֔בּח לְכפר על־נפְשׁתיכם כּי־ה ָדם הוּא בּנּפשׁ י ְכפר:
כּי נפשׁ ה ָבּשׂ ָ֘ר בּ ָדם ה ֒
 .66ספר ויקרא פרק כ פסוק יד:
ו ְִ֗אישׁ אשׁר יקח את־א ָשּׁה וְאת־א ָמּּה ז ָמּה הוא בּ ֵָּ֞אשׁ ישׂ ְְרפָ֤ וּ אתוֹ וְאתְ ֵ֔הן וְלא־תהְיה ז ָמּה בְּתוֹככם:
 .67ספר ויקרא פרק כ פסוק כד:
ירשׁוּ את־ַאדְ ָמתָ ֒ם וא ֵּ֞ני אתְּ ָ֤ננָּה לָכם לָרשׁת אתֵָ֔ ּה ארץ זָבת חָלָ ב וּדְ ָבשׁ אני ה' אֱלה ֵ֔יכם אשׁר־הבְדלְתּי אתְ כם מן־הָעמּים:
וָאמר ל ִָ֗כם אתּ ֘ם תּ ְ
 .68ספר ויקרא פרק כג פסוק כב:
ירך לא תְ לקט לעָנָ֤י וְלגּר תּעזב אתֵָ֔ ם אני ה' אֱ להיכם :פ
ַארצ ְִ֗כם לא־תְ כ ֵּ֞לּה פ ְָ֤את ָשׂדְ ך ְבּ ֻקצ ְֵ֔רך וְלקט קְצ ְ
וּ ְב ֻקצ ְְר ֵּ֞כם את־ ְקציר ְ
 .69ספר ויקרא פרק כה פסוק ט:
ָל־ַארצְכם:
ְ
וְהעב ְר ֵּ֞תָּ שׁוֹפָ֤ר תְּ רוּעָה בּחדשׁ השְּׁב ֵ֔עי בּעָשׂוֹר לחדשׁ בְּיוֹם הכּפ ֵֻ֔רים תּעבירוּ שׁוֹפָ ר ְבּכ
 .70ספר ויקרא פרק כה פסוק נ:
וְחשּׁב עם־ק ֵ֔נהוּ משְּׁנת ה ָמּכְרוֹ ֵ֔לוֹ עד שְׁנת היּבל ְו ָה ֵּ֞י ָה כָּ֤סף מ ְמכָּרוֹ בְּמסְפר שׁ ֵָ֔נים כּימי שָׂכיר יהְיה עמּוֹ:
 .71ספר ויקרא פרק כו פסוק ו:
ְַארצְכם:
ְונָת ָ֤תּי שָׁלוֹם ָבּ ֵָ֔ארץ וּשְׁכבְתּם וְאין מחריד וְהשְׁבּ ֵּ֞תּי ח ָיָּ֤ה ָרעָה מן־ ָה ֵָ֔ארץ וְחרב לא־תעבר בּ ְ
 .72ספר במדבר פרק א פסוק נג:
וְהלְו ֵּ֞יּם יחנָ֤ וּ סָביב לְמשְׁכּן הָעדֵֻ֔ ת וְלא־יהְיה ֵ֔קצף על־עדת בְּני ישׂ ְָראל ו ְָשׁמְרוּ הלְו ֵ֔יּם את־משְׁמרת משְׁכּן הָעדוּת:
 .73ספר במדבר פרק ט פסוק יז:
שׁכָּן־שָׁם ה ָע ֵָ֔נן ָשׁם יחנוּ בְּני ישׂ ְָראל:
וּל ְֵּ֞פי העָלָ֤ וֹת ה ָענָן מעל ה ֵָ֔אהל וְאחרי ֵ֔כן יסְעוּ בְּני ישׂ ְָראל וּבמְ ִ֗קוֹם א ָ֤שׁר י ְ
 .74ספר במדבר פרק יב פסוק יד:
ויּאמר ֜ה' אל־מ ִ֗שׁה וְָאבי ָה י ָָ֤רק י ָרק ְבּפ ֵָ֔ני ָה הלא תכָּלם שׁבְעת י ָמים תּס ֵָּ֞גר שׁב ְָ֤עת י ָמים מחוּץ למּח ֵ֔נה וְַאחר תָּאסף:
 .75ספר במדבר פרק יד פסוק יח:
ב־חסד נשׂא עָון וָפָ שׁע וְנקה לא י ְנ ֵ֔קה פ ֵּ֞קד ע ָ֤ון ָאבוֹת על־בּ ֵָ֔נים על־שׁלּשׁים וְעל־רבּעים:
ִ֗ה' ָ֤ארְך אפים וְר ֵ֔
 .76ספר במדבר פרק יד פסוק כד:
שׁמָּה וְז ְרעוֹ יוֹרשׁנָּה:
ר־בּא ֵ֔ ָ
וְעבְדי כ ִָ֗לב עקב ָהי ְֵּ֞תָ ה ָ֤רוּח ַאחרת ע ֵ֔מּוֹ וי ְמלּא ַאח ָרי והביא ִ֗תיו אל־ ָה ָארץ אשׁ ָ
 .77ספר במדבר פרק טו פסוק ג:
אוֹ־זבח לְפלּא־נדר אוֹ בנְדָ ֵָ֔בה אוֹ בְּמעדיכם לע ֵּ֞שׂוֹת ָ֤ריח ניחח ל ֵ֔ה' מן־הבּ ָָקר אוֹ מן־הצּאן:
ועשׂיתם א ָ֤שּׁה לה' עלָ ה ֵ֔
 .78ספר במדבר פרק טז פסוק יז:
וּ ְקחוּ׀ אישׁ מחְתָּ ִ֗תוֹ וּנְת ָ֤תּם עליהם קְ ֵ֔טרת וְהקְרב ְֵּ֞תּם לפְנָ֤י ה' אישׁ מחְתָּ ֵ֔תוֹ חמשּׁים וּמָאתים מחְתּת וְא ָתּה וְַאהרן אישׁ מחְתָּ תוֹ:
 .79ספר במדבר פרק יח פסוק ו:
וא ִ֗ני הנָּ֤ה לָקחְתּי את־אחיכם הלְו ֵ֔יּם מתּוְֹך בְּני ישׂ ְָראל ל ֵָּ֞כם מתָּ ָנָ֤ה נְתֻ נים ל ֵ֔ה' לע ָׂ֕בד את־עבדת אהל מוֹעד:
 .80ספר במדבר פרק כא פסוק ד:
ם־סוּף לסְבב את־ארץ אֱדוֹם ותּקְצר נפשׁ־ה ָָעם בּ ָדרְך:
ויּס ְֵּ֞עוּ מ ָ֤הר ָההָר דרְך י ֵ֔
 .81ספר במדבר פרק כא פסוק כג:
יחן את־כָּל־ע ִ֗מּוֹ ויּ ֵּ֞צא לק ְָ֤ראת ישׂ ְָראל המּדְ ֵָ֔בּ ָרה ויּ ָבא ָי ְהצָה ויּלָּ חם בְּישׂ ְָראל:
וְלא־נָתן סיחן את־ישׂ ְָרא ֘ל עבר בּגְבֻלוֹ֒ ויּאֱסף ס ֜
 .82ספר במדבר פרק כב פסוק ד:
ְמוֹאב בָּעת ההוא:
ויּאמר מוֹ ָ֜אב אל־זקְני מדְ ִָ֗ין ע ֵּ֞תָּ ה י ְלחכָ֤ וּ ה ָקהָל את־כָּל־סְביב ֵ֔תינוּ כּלְחְך ה ֵ֔שּׁוֹר את ירק השָדה וּבָלָ ק בּן־צפוֹר מלְך ל ָ
 .83ספר במדבר פרק כג פסוק ג:
אתי וּדְ בר מה־יּ ְראני וְהגּדְ תּי לָ ְך ויּלְך שׁפי:
אוּלי יק ָָ֤רה ה' לק ְָר ֵ֔
ויּאמר בּ ְל ָ֜עם ְל ָב ִָ֗לק התְ יצּ ֘ב על־עלָת ֒ך וְא ְל ִָ֗כה ֵּ֞
 .84ספר במדבר פרק כד פסוק א:
ויּ ְרא בּ ְל ִָ֗עם כּי ֵּ֞טוֹב בְּעינָ֤י ה' ְלבָרְך את־ישׂ ְָר ֵ֔אל וְלא־הָלְך כְּפעם־בְּפעם לקְראת נְחָשׁים ו ָיּשׁת אל־המּדְ ָבּר פָנָ יו:
 .85ספר במדבר פרק כט פסוק יא:
שׂעיר־עזים א ָחד ח ָטּאת מלּ ְֵּ֞בד ח ָ֤טּאת הכּפֻרים וְעלת התָּ ֵ֔מיד וּמנְח ָָתּה וְנסְכּיהם :ס
ְ
 .86ספר במדבר פרק לא פסוק יט:
וְא ִ֗תּם חנוּ מחוּץ למּחנה שׁבְעת י ָמים כּל֩ הרג ֜נפשׁ וְכל׀ נגע בּ ָח ִָ֗לל תּתְ חטּ ְֵּ֞אוּ בּיָּ֤וֹם השְּׁלישׁי וּביּוֹם השְּׁב ֵ֔יעי אתּם וּשְׁ ביכם:
 .87ספר במדבר פרק לא פסוק כח:
והרמתָ ֜מכס ל ִ֗ה' מ ֵּ֞את ַאנ ְָ֤שׁי המּ ְל ָחמָה היּצְאים ל ָצּ ֵָ֔בא א ָחד ֵ֔נפשׁ מחמשׁ המּאוֹת מן־הָָאדָ ם וּמן־ה ָבּ ֵָ֔קר וּמן־החמרים וּמן־הצּאן:
 .88ספר במדבר פרק לה פסוק כא:
אוֹ בְאי ֵּ֞ ָבה ה ָכָּ֤הוּ ְבי ָדוֹ ויּ ֵָ֔מת מוֹת־יוּמת המּכּה רצח הוּא גּאל הדִָ֗ ם י ָמית את־הָרצח בְּפגְעוֹ־בוֹ:
 .89ספר במדבר פרק לה פסוק כז:
ת־הר ֵ֔צח אין לוֹ ָדם:
וּמ ָָצָ֤א אתוֹ גּאל הדֵָ֔ ם מ ָׂ֕חוּץ לגְבוּל עיר מ ְקלָטוֹ ו ְָר ֵּ֞צח גּ ָ֤אל הדָ ם א ָ
 .90ספר במדבר פרק לו פסוק א:
שׁפְחת בְּני יוֹסף וי ְדבּ ְֵּ֞רוּ לפְנָ֤י משׁה וְלפְני הנְּשׂ ֵ֔אים ָראשׁי ָאבוֹת לבְני ישׂ ְָראל:
שׁפָ֤חת בְּני־ג ְלעָד בּן־מָכיר בּן־מְנ ֵ֔שּׁה ממּ ְ
ָָאבוֹת לְמ ְ
ויּק ְְר ֵּ֞בוּ ָראשׁי ה ִ֗
 .91ספר דברים פרק ב פסוק לז:
כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
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ָל־יד נָ֤חל יבּק ְועָרי ָה ֵָ֔הר וְכל אשׁר־צוָּ ה ה' אֱלהינוּ:
רק אל־ארץ בְּני־עמּוֹן לא ק ָָרבְתָּ כּ ֵּ֞
 .92ספר דברים פרק ג פסוק ח:
ַארנן עד־הר ח ְרמוֹן:
שׁני מלְכי ָהאֱמ ֵ֔רי אשׁר בְּעבר היּ ְרדן מנּחל ְ
ונּ ֵּ֞קח בּ ָָ֤עת ההוא את־ ָה ֵָ֔ארץ מ ִ֗יּד ְ
 .93ספר דברים פרק ד פסוק יא:
ותּק ְְרבוּן ותּעמְדוּן תּחת ה ָָהר ְו ָה ֵּ֞ ָהר בּ ָ֤ער בָּאשׁ עד־לב השּׁ ֵָ֔מים חשְׁך עָנָ ן וע ָרפל:
 .94ספר דברים פרק ד פסוק יד:
שׁ ָתּּה:
שׁפָטים לעשׂתְ כם אתֵָ֔ ם ָבּ ָָׂ֕ארץ אשׁר אתּם עבְרים ָשׁמָּה לְר ְ
וְא ֵּ֞תי צ ָוָּ֤ה ה' בָּעת ה ֵ֔הוא לְלמּד אתְ ֵ֔כם חֻקים וּמ ְ
 .95ספר דברים פרק ה פסוק ט:
שׁתּחוה לָה ֘ם וְלא תָ ָעבְד ֒ם כּי ָאנ ֵּ֞כי הָ֤ ' ֱאלהיך אל ק ֵָ֔נּא ְ֠פקד עון ָאבוֹת על־בָּנים וְעל־שׁלּשׁים וְעל־רבּעים לְשׂנ ְָאי:
לא־ת ְ
 .96ספר דברים פרק ז פסוק יט:
ָל־הע ֵ֔מּים
ר־ראוּ ע ִ֗יניך ְוהָא ָ֤תת וְהמּפְתים וְה ָיָּ֤ד החזָקָ ה וְהזְרע הנְּטוּ ֵָ֔יה אשׁר הוֹצאך ה' ֱאלהיך כּן־יע ֵּ֞שׂה הָ֤ ' אֱ להיך ְלכ ָ
המּסת הגְּד ֜לת אשׁ ָ
אשׁר־א ָתּה י ָרא מפְניהם:
 .97ספר דברים פרק יג פסוק ד:
לא תשׁ ְִ֗מע אל־דבְרי הנָּביא ה ֵ֔הוּא אוֹ אל־חוֹלם החלוֹם ההוּא כּי מְ נ ֵּ֞סה ָ֤ה' ֱאלהיכם אתְ ֵ֔כם ל ִָ֗דעת הישְׁכָ֤ם אהבים את־ה' אֱלה ֵ֔יכם ְבּכָל־לְבבְכם
וּ ְבכָל־נ ְפשְׁכם:
 .98ספר דברים פרק יד פסוק ז:
שּׁ ָ֜פן כּי־מעלה ג ָרה ִ֗המָּה וּפ ְרסָה לא הפ ְֵ֔ריסוּ
ַָארנבת וְאת־ה ָ
ת־ה ָגּמָל ְואת־ה ְ
סוּעה א ְ֠
ת־זה לָ֤ א תאכְלוּ ממּעלי הגּ ֵָ֔רה וּממּפְריסי הפ ְר ָסה השְּׁ ָ
אְך א ֵּ֞
טְמאים הם לָכם:
 .99ספר דברים פרק טו פסוק יא:
ְַארצך :ס
אמר ְ֠ ָפתח תּפְתּח את־י ָ ְד ֜ך לְָאחיך לעניּך וּלְאבְינְך בּ ְ
ל־כּן ָאנכָ֤י מְצוְּך ל ֵ֔
כּי לא־יחְדל אבְיוֹן מקרב ה ָָארץ ע ֵּ֞
 .100ספר דברים פרק יז פסוק יב:
ֱלהיך אוֹ אל־השּׁפט וּמת הָאישׁ ה ֵ֔הוּא וּבע ְר ָתּ ה ָָרע מיּשׂ ְָראל:
ְוה ֵָּ֞אישׁ אשׁר־יעשׂה ְבז ִָ֗דוֹן לְבלְתּי שׁ ְָ֤מע אל־הכּהן הָע ֵּ֞מד ל ָ ְָ֤שׁרת שָׁם את־ה' א ֵ֔
 .101ספר דברים פרק יט פסוק א:
שׁתָָּׂ֕ ם ְויָשׁב ְָתּ ְבעָריהם וּ ְבבָתּיהם:
ת־ַארצָ ם ויר ְ
ְ
ֱלהיך נתן לְך א
גּוֹים אשׁר ה' א ֵ֔
כּי־יכ ְֵּ֞רית הָ֤ ' אֱלהיך את־ה ֵ֔
 .102ספר דברים פרק יט פסוק ח:
וְאם־י ְר ֵּ֞חיב ָ֤ה' אֱלהיך את־גּ ְֻבל ְֵ֔ך כּאשׁר נשְׁבּע לאבתיך ו ְָנָ֤תן לְך את־כָּל־ ָה ֵָ֔ארץ אשׁר דבּר לָתת לאבתיך:
 .103ספר דברים פרק כא פסוק ה:
ים בְּני לוי֒ כּי ִָ֗בם בּ ֵָּ֞חר הָ֤ ' אֱלהיך ל ְָשׁ ְר ֵ֔תוֹ וּ ְלבָרְך בְּשׁם ה' וְעל־פיהם יהְיה כָּל־ריב ְוכָל־נָ גע:
וְנגְּשׁוּ הכּהנ ֘
 .104ספר דברים פרק כג פסוק ו:
וְלא־ָא ֵּ֞ ָבה הָ֤ ' ֱאלהיך לשְׁמע אל־בּ ְל ֵָ֔עם ויּהפ ְ֩ך ה' אֱלהיך לְּך את־ה ְקלָלָ ה לב ְָרכָ ה כּי אהבְך ה' ֱאלהיך:
 .105ספר דברים פרק כד פסוק ה:
שׁתּוֹ אשׁר־ל ָָקח:
שׁה לָ֤ א יצא בּ ָצּ ֵָ֔בא וְלא־יעבר עָלָ יו ְלכָל־דָ ָבר נ ֵָּ֞קי יהְיָ֤ה לְביתוֹ שָׁנָ ה א ֵָ֔חת וְשׂמּח את־א ְ
כּי־יקח אישׁ א ָשּׁה חדָ ֵ֔ ָ
 .106ספר דברים פרק כד פסוק יח:
ל־כּן ָאנכָ֤י מְצוְּך לע ֵ֔שׂוֹת את־הדָ ָבר הזה :ס
ְוזָכ ְרתִָּ֗ כּי ָ֤עבד הָייתָ בְּמצ ְֵ֔רים ויּפְדְ ך ה' אֱלהיך מ ָשּׁם ע ֵּ֞
 .107ספר דברים פרק כד פסוק כב:
ל־כּן ָאנכָ֤י מְצוְּך לע ֵ֔שׂוֹת את־הדָ ָבר הזה :ס
ְו ָזכ ְרתֵָּ֔ כּי־עבד הָייתָ בְּארץ מצ ְָרים ע ֵּ֞
 .108ספר דברים פרק כח פסוק מח:
ָארך עד השְׁמידוֹ א ָתְך:
ְועָבדְ ָתּ את־אי ְִ֗ביך אשׁר י ְשׁלּ ְָ֤חנּוּ ה' ֵָ֔בְּך בּ ְָר ָעב וּ ְבצ ָָמא וּבְעירם וּבְחסר כּל ְונ ֵָּ֞תן ָ֤על בּ ְרזל על־צוּ ֵ֔
 .109ספר דברים פרק כח פסוק נח:
נּוֹרא ה ֵ֔זה את ה' אֱלהיך:
תּוֹרה ה ֵ֔זאת הכְּתֻ בים בּספר הזה ְ֠ ְלי ְרָאה את־ה ֵּ֞שּׁם הנּכ ָ ְָ֤בּד וְה ָ
אם־לא תשׁ ְ֜מר לע ִ֗שׂוֹת את־כָּל־דבְרי ה ָ
 .110ספר דברים פרק כט פסוק כא:
חוֹקה ְְ֠ו ָראוּ את־מ ֵּ֞כּוֹת ה ָ ָָ֤ארץ ההוא וְאת־תּחל ֵֻ֔אי ָה אשׁר־חלָּ ה ה'
ְָאמר הדוֹר הַָאח ִ֗רוֹן בְּניכם א ָ֤שׁר י ָקוּמוּ מאחר ֵ֔יכם וְהנָּכ ְֵ֔רי אשׁר י ָבא מארץ ְר ָ
ו ֵּ֞
ָבּּה:
 .111ספר דברים פרק כט פסוק כב:
ָל־ַארצ ָּ֒ה לָ֤ א תזָרע וְלא תצ ְֵ֔מח וְלא־יעלה ָבּה כָּל־עשׂב כְּ מהְפ ֵּ֞כת ס ְָ֤דם ועמ ָרה ַאדְ ָמה וּצְבייֵ֔ ם אשׁר הָפְך ֵ֔ה' בְּאפוֹ וּבח ָמתוֹ:
ְ
ָגּפְרית וָמל ֘ח שְׂרפָ ה כ
 .112ספר דברים פרק כט פסוק כח:
תּוֹרה הזאת :ס
הנּסְתָּ ֵ֔רת לה' אֱלהינוּ וְהנּג ְֵּ֞לת ָלָ֤נוּ וּ ְלבָנינוּ עד־עוֹ ֵָ֔לם לע ָׂ֕שׂוֹת את־כָּל־דבְרי ה ָ
 .113ספר דברים פרק לב פסוק ל:
י־צוּרם ְמכ ֵָָ֔רם וה' הסְגּ ָירם:
אי ֵּ֞ ָכה י ְר ָ֤דף אחָד ֵ֔אלף וּשְׁנים י ָניסוּ ְרב ָָבה אם־לא כּ ָ
 .114ספר דברים פרק לב פסוק נ:
ר־מת ַאה ָ֤רן ָאחיך בְּהר ָה ֵָ֔הר ויּ ָאסף אל־ע ָמּיו:
שׁמָּה וְהָאסף אל־עמּיך כּאשׁ ֵּ֞
וּ ִֻ֗מת ָבּהָר א ָ֤שׁר אתָּ ה עלה ֵ֔ ָ
 .115ספר דברים פרק לג פסוק ט:
ְָאביו וּלְאמּוֹ לא ְרא ֵ֔יתיו וְאת־אחָיו לא ה ֵ֔כּיר וְאת־בָּנָ ו בָּנָ יו לא י ָָדע כָּ֤י ָשׁמְרוּ אמ ְָר ֵ֔תך וּבְריתְ ך ינְצרוּ:
הָא ֵּ֞מר ל ָ֤

כ"ב–ניסן–התשע"ג 2-APR-13
לעלוי כל נשמות ישראל ,לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

227/229

/©ZZFisherטעמי המקרא  -קדמא ,אזלא ,מסדר ,מלמד

zzzf@bezeqint.net 972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

ב"ה

טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי – תהלים קי"ט ,שם :טעמי המקרא בהלכה ובאגדה ,התשע"ב

רמה 1

15

 15.1שעורה ושיעורין
 15.1.1מצוות התלויות בארץ ושיעורי זריעה
 15.1.2ארץ ארבע מאות שקל-כסף
 15.1.2.1כסף במשקל גרגרי שעורה
 16פרק נוסף
 16.1רמה 2
16.1.1

רמה 3

 16.1.2ארץ ארבע מאות שקל-כסף
 16.1.2.1רמה 4
טט – ממעט האיסור מפחות מכזית  ,מצרף אכילה לשתיה לשיעור כזית
ֶ֖רָלאָי ְשׁ ֶתֶּ֑ה ;
ָ֣
ןָו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכ
[ג] ֵ֥ ...ח ֶמץָיַ ֵַ֛֛י ְ
אכל׃
יםָלאָי ָֽ
ֵ֥
שׁ
ָביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖
 ...וַענ ֵ֛

טט – שלושה תביר וכל אחד מחלק לכל אחד לעצמו לחייב
ֶ֖רָלאָי ְשׁ ֶתֶּ֑הָ ָ
ָ֣
ןָו ֵ֥ח ֶמץָשׁ ָכ
ירָח ֶמץָיַ ֵַ֛֛י ְ
ֵ֥
ןָושׁכָ רָי ַָ֔זּ
[ג]ָָמיַּ ֶ֣י ְ
אכל׃ ָ
יםָלאָי ָֽ
ֵ֥
שׁ
ָביםָלַ ֵ֥חיםָויב ֶ֖
ָלאָי ְשׁ ָ֔ ֶתּהָוַענ ֵ֛
ָ ְוכָ ל-מ ְשׁ ַרתָענָבים ָ֣
[ד]ָכּלָיְ מָ֣יָנז ְֶ֑רוָֹ ָ
ֶ֖
ָ
אכל׃ ָ
ֶ֖גָלאָי ָֽ
יםָועַ דָ -ז ֵ֥
ןָה ֹ֗ ַיּיןָמחַ ְרצַ ָנֵּ֛ ְ
שׁרָיעָ שֶָׂ֝ הָמגֶּ ָ֣פֶ ַ
ָ מכּל ָ֩א ֶ֨ ֶ

16.2

רמה 2

16.3

רמה 2
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לא תגְ ְרעֶ֖ וּ ופי' רש"י (ע"פ ספרי פר' ד פב) כגון חמש פרשיות בתפילין (במקום הדרשה של
לא ת ֹ֗ספוּ ְ ...ו ֵ֥
נאמר ב(-דברים ואתחנן ד,ב) ָ֣
ארבע ,שב-מכילתא דרבי ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה יח) ,חמשת מינין בלולב (במקום הכתוב על ארבע מינין (וי' אמר כג,מ)
ר כַּ ָ֣פּת ְתּ ָמ ָ֔רים וַענַ ֵַ֥֛ף עץ-עָ ֶ֖בת ְועַ ְרבי-נָ ֶַ֑חל) ,וחמש ציציות (במקום הכתוב (דב' תצא
אשׁוֹן ְפּ ֶ֨רי עץ ָה ָד ָ
וּל ַק ְח ֶ֨ ֶתּם לָ ָ֝ ֶכם ַבּיָּ֣וֹם ָהר ֹ֗
ְ
סוּתךֶָ֖ ומזה נדרש ב-בבלי זבחים יח,ב ארבע ולא (תגרעו לעשות על) שלוש כנפות ,ולא (תוסיפו לעשות על)
כב,יב)ָעַ ל-אַ ְר ַבֵּ֛ע כַּ נְ פֵ֥ וֹת ְכּ ְ
חמש כנפות).
לא תגְ ְרעֶ֖ וּ לעיל ,במצוות מילה נאמר (בראשית לך-לך יז,יב) וּבֶ ןְ -שׁמנַ ָ֣ת י ָֹ֗מים
לא ת ֹ֗ספוּ ְ ...ו ֵ֥
לעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על ָ֣

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
וּבןְ -שׁמנַ ָ֣ת י ָֹ֗מיםָהמרמזת על
לשמונה לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יותר .אפשר כי תבנית טעמי המקרא של ֶ
הרחבת משמעות היום השמיני לכלול ימים נוספים למילה בגלל ספק יום ,משמשת גם כאחד ממקורותיו של הכלל התורני שבמצב ספק
נדחה החיוב של ביצוע מצוה.

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)
חמ ָשֵּׁ֥הָו ָ ָָֽאלֶ ף טעמים ,דפי' מלת טעמים לאו היינו טעם הענין אלא פיסוק טעמים כגון זרקא וסגול כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'
ירוָֹדפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוק הוא ממש שיר וב(בבלי) נדרים (לז,ב) מוכח
ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן שׁ ֶ֖
ינוָּבּמּ ְק ָ ָֽרא וגו' ודקאמר נמי בסמוך (האמורא רבא) דאגמריה בסימני טעמים היינו נמי ע"י
ַ
ָב
שהן מן התורה מדכתיב (נחמיה ח,ח) ַויּ ֶ֖
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:
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