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 , ר' אלעזר לב הי"ומבוא נכתב עם  פרק

  רשומות עם שמותיהם במקום ההצעההי"ו, צעות אנשים שונים ה

מהשערות על התפקידים בעבר  נמצא בהתפתחות מתמדת והדבר מתבטא בשנויים, בהלכה ובאגדהטעמי המקרא  העיון

 .אב התשע"ב-הן ההשערות בעת ההוצאה לאור מנחםש 1ההשערות על תפקידי הטעמים שבפרק אל  9 - 2המופיעות בפרקים 

 

הנראים עקביים ע"פ ספירת דרכי לימוד  /טט הם בגדר השערותלמסומנים טטוד"שחלקן וההסברים  לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 .מידותי"ג ול"ב ועוד מ בלבד בהשאלה. שמות דרכי הלימוד במקראות שונים

 

 טעם, טעמי המקרא, הלכה, מדרש, תבנית, צופןמלות מפתח: 
Keywords: Cantillation, Biblical Accentuation, Trop, Jewish Law, Exegesis, Pattern, Code     

 

אֶמר (,כבאסתר ב)ולה לעולם שנאמר כל האומר דבר בשם אומרו מביא גא-ו ,כל המעתיק הרי זה משובח ֵ֛ר ַוּת ֹ֧ ֶלְך ֶאְסּת  ם ַלֶּמֶ֖ ֵ֥  ְּבׁש 
י׃   (ומ" ופרקי אבות פ") ָמְרֳּדָכָֽ
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 ב-ההסכמות מוצגות בסדר א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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

תורה הקדושה, ולפרשם ע"פ מדרשי חז"ל והלכותיהן שנדרשו בספרי תורת חזיתי איש מהיר במלאכתו בעבודת הקודש, לדרוש הטעמים והנגינות של ה

וד כללים 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, וע

ן לכל אחד מישראל חלק מיוחד מסיני כידוע. ואשרי חלקו הטוב שזכה לראות ופרטים רבים ונפלאים, וזכה לחדש ע"פ חלקו בתורתנו הקדושה שנית

 בעמלו בתורתנו הקדושה לפרש ענין הטעמים ושמותיהם ועניניהם עם תוכן הפסוקים בתנ"כ. 

אשר דורשים כל נקודה ותג והנני מברכו שיצליח להוציא לאור חידושיו הנעימים ולקשט התורה הקדושה ולכבדה על ידי זה, וכידוע ענין כבוד התורה כ

תורה בעין ואות בתורה כדאיתא ברש"י סוטה )מ"ט .(, ויזכה לשבת בבית ה' לאורך ימים ושנים טובים דשנים ורעננים, ויתקבלו חידושיו היקרים בעולם ה

 יפה. 

 ב"ב –מברכו באהבה, חזקי' א. סענדר יצחק ערלנגער 
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 יניםהענ תוכן

 6 מסכתות לפי ומיעוט רבוי, ופרט כלל 1
ףּכ   ה   הָּת  ְונָת   (כו,יד ראה 'דב) שני מעשר ב,כח – ב,כו עירובין בבלי :וכלל ופרט הכלל לכל הדוגמא 1.1 -רׁש  א   ל֩כ  ּבְ  ס 

 6 ך  ׁשְ נ פְ  הּו   א  ּתְ 
ד  ּב   (יא,ט 'בה 'במ) – ג"ה,ט"פ פסחים ירושלמי 1.2 יּׁש  ה   ׁשח   הּבָ ַארְ ּבְ  נ   רְ  יןּב    םֹוי   רָׂש  עָ  ָע  ּוי ע   י םּב   ָהע   8 ֹוא ת   ׂש 
פ   ֹוא   (ד,ה ויקרא) [ה"ה,ג"פ שבועות מסכת (א,טו וילנא) ירושלמי] 1.3 ע֩ ּׁשָ ת   יּכ    ׁשנ   י םׂשְ ב   אּט   ְלב   ב  ע׀ ָפת   יב ֹוא   ְלָהר   יט ִ֗ כ ל ְלה  אּט   יְב   רׁש   א   ְלְ֠

 9 
פ   ֹוא   (ד,ה ויקרא) ([ב,לא וילנא) ו"ה,ו"פ שבועות מסכת ירושלמי] 1.4 ע֩ ּׁשָ ת   יּכ    ׁשנ   י םׂשְ ב   אּט   ְלב   ב  ע׀ ָפת   יב ֹוא   ְלָהר   יט ִ֗ כ ל ְלה  אּט   יְב   רׁש   א   ְלְ֠

 9 
ןּג   מ   הׂש   י עָ  רׁש   א   לּ֩כ  מ   (ד,ו נשא 'במ) א לד נזיר בבלי 1.5  10 י ןּי ִ֗ ה   פ 
י ן֩ ּת  י  -יּכ    (ט,כב 'מש 'שמ) – א,לה נזיר בבלי 1.6 ל ׁשא   ה-א  ע   מ   ּור  ֹו-ֹוא רֹוח   12 הׂש   -ֹוא רׁש 
ם ס :י,א ויקרא – א,לה נזיר בבלי 1.7 ן-ְוא   14 ֹונ  ּבָ ָקרְ  אןּצ   ה  -מ 
ףּכ   ה   הָּת  ְונָת   (כו,יד ראה 'דב) שני מעשר ב,לה נזיר בבלי 1.8  16 ך  ׁשְ נ פְ  הּו   א  ּתְ -רׁש  א   כ לּ֩בְ  ס 
ע  (ו,כא 'מש 'שמ) – ב,כא קידושין בבלי 1.9 ד ָנָ֤יו ְוָרצ   ת א  ע  ּב ּמ   ֹו  ָאזְנ-א   18 ְרצ ֵ֔
 19 ,נזיר מאיסורי חוץ ,לאיסור מצטרף היתר אין שבתורה איסורין כל וכלל ופרט כלל שלא סוגיה 1.10
ףּכ   ה   הָּת  ְונָת   (כו,יד ראה 'דב) שני מעשר ופרט לכלל שייכות שוב לבדוק א,לט נזיר בבלי 1.11  הּו   א  ּתְ -רׁש  א   כ לּ֩בְ  ס 

 22 ,ך  ׁשְ נ פְ 
וכלל חזר (ג,ה 'וי) ופרט כלל (ב,ה 'וי) וקדשיו מקדש ביאת על כרת עליה שחייבים מת בטומאת ב,נו נזיר יבבל 1.12

 22 
 22 במצורע ומיעוט רבוי או ופרט כלל – לג,יג תזריע ויקרא א,טז סוטה בבלי 1.13
ֹוב   ְוָהיָה֩  ט,יד מצורע ויקרא א,טז סוטה בבלי 1.14 יּׁשְ ה   םּי  יע    קידושין ירושלמי ,מצורע כ"תו ;במצורע ומיעוט רבוי או ופרט כלל – חּל   יְג  ב 

 23 ב"ה,א"פ
 23 מתנה עבודת א,כד יומא בבלי ,הקטורת פרשת יומא בבלי 1.15
 24 כריתת ספר לה וכתב ב,כד סוכה בבלי 1.16
 24 זהב מנורת ,מתכת כל מנורת ,ץע של שעשאן שרת כלי – ב,נ סוכה בבלי 1.17
 25 מום בעל בכור – ב,א,כז ביצה בבלי 1.18
 26 א,כד השנה ראש בבלי 1.19
ים ְלך ֩ -י ְהי   ה-ל  א [ג] ה ד ג,כ יתרו שמות :א,כד השנה ראש בבלי 1.20 ים ֱאלה    ר    ח   26 א 
 27 עשירי דיבר הדברות עשרת יתרו שמות ,שני דיבר הדברות עשרת אגב 1.21
 27 בור איש יפתח-וכי ,לד – לג כא משפטים שמות ,ב ,נג קמא בבא בבלי 1.22
 ומעשרת ראשונות דברות עשרתמ בהמה וכל וחמור שור שילוב י"ע וכלל ופרט כלל ב,נד קמא בבא בבלי 1.23

 28 אחרונות דברות

ׁשַָ-ַברְּדָ-לּכָָ-ַעָֽל  (ח,כב 'מש 'שמ) ב,סג קמא בבא בבלי 1.24  עיקר הוא כאן אבל וכלל ופרט כלל נלמד הלימוד עיקר אינו כאשר עֶּפֶ֡

 29 רבוי מיעוט ברבוי ונלמד הלימוד
 30 כהונה מתנות ד"בכ וכלל ופרט כלל ב,קי קמא בבא בבלי 1.25
ׁש וכלל ופרט כלל א,קיז קמא בבא בבלי 1.26 ח   י֜תֹו ְוכ  מ  ע  ֹון ּב  ָקדִ֗  30 'וגו ְּבפ 
ן֩  [ו] ט,ח,ו,כב משפטים שמות .ואזלא קדמא פעמים שלוש כפל תשלומי – ב,נז מציעא בבא בבלי 1.27 יׁש ּכ  י־י ּת  הּו א   ע ֜ ל־ר   ... א 

ע[ח] ׁש  ר־פ   ן֩  [ט] ... ע  ל־ָּכל־ְדב  יׁש ּכ  י־י ּת  ל א   הּוא  ע ֜  31 ־ר 
 31 חדש מבן ופדיו ב,ד שבועות בבלי 1.28
 32 ופשעים שבועות 1.29
ת (ט,יא 'שמ 'וי) א,ה שבועות בבלי 1.30 ָּמ   רׁש   א   לּכ   מ   ּואְכלֵ֔ ּת    ז ה  -א   34 תׂש  ק   ׂשְ ְוק   ירפ   ְסנ   ֹו֩ ל-רׁש  א   לּכ    י םּב 
י-יּכ    (ט,כ 'קד 'וי)  -– א,כז שבועות בבלי 1.31 י ׁשא   ת לּל   יְק   רׁש   א   ׁשא ִ֗ יו-א  ת ָאב   ֹוא  -ְוא   34 ומיעוטי רבויי ,ּמ 
ח    (כא,ה 'וי) מצוה לעשות נשבע – א,לז שבועות בבלי 1.32 ית  ּב   ׁשְוכ  מ   34 ומיעוטי רבויי או ופרטי כללי - ֹוע 
ת (כג – כב,כא תצא 'דב) – ז"והעע המגדף או נתלין הנסקלין כל [.ד"מ,ו"פ 'סנה משנה] מו – מה סנהדרין בבלי 1.33 ין ... ְוָתל  יתָ  ְוהּוָמ   לא־ָתל  

 34 בלבד ופרט כלל .נ ְבָל֜תֹו
י ל (יז,ו נשא 'במ) ב,ד זבחים בבלי 1.34 ת־ָהא ֜ ה ְוא  ׂש   ָ֤ב ח י ע  ים   ז   35 'ל  הֵ֔  ְׁשָלמ 
 36 מתכת או עץ מנורת א מג זרה עבודה בבלי וגם  ב,כח מנחות בבלי 1.35
 38 קמיפלגי אפשר משאי אפשר דנין ב,נ בסוכה דיון מובא המנורה מעשה ב,כח מנחות בבלי אגב 1.36
 39 למעט אלא רבוי אחר רבוי ואין ,רבוי אחר רבוי הוי ,שמן , א,ס – ב,נט מנחות בבלי 1.37

םׂשָ ַועָ ָח-ג,טו לך-שלח במדבר – ב,צא מנחות בבלי 1.38  40 וכלל ופרט כלל 'ַלה ָָהֶּׁשָ אָ ָיֶתֶ֨

 שני בין קטן-זקף פעמיים עם אב בנין או ואזלא דמאק ללא וכלל ופרט כלל ,טהורים חגבים – סו סה חולין בבלי 1.39

 40 קיסרים
 43 טהורים מים ויצורי דגים – סז סו חולין בבלי 1.40
ה-ְוכ  י (כא,טו ראה 'דב) – א,לז בכורות בבלי 1.41  44 מום בם שנפל קדשים – םּומִ֗  ֹוב   י ְהי  
 46 וקשקשת סנפיר ,עבד ריצוע ,פרט כלל כלל ,חדש מבן ופדיו הבן פדיון – א,נא בכורות בבלי 1.42
 47 הקטורת פטום – ב,ו כריתות בבלי 1.43

 49 ואזלא קדמא מתבנית שאינו ופרט כלל 2
 שני בין קטן-זקף פעמיים עם אב בנין או ואזלא קדמא ללא וכלל ופרט כלל ,טהורים חגבים – סו הס חולין בבלי ,א"קו לא – ופרט כלל 2.1

 49 קיסרים
 50 נזיר - סלת מצות וסל :טו,ו נשא במדבר א"קו לא – ופרט כלל 2.2
א ְוָכל־ָדם   :כו,ז צו ויקרא א"קו לא – ופרט כלל 2.3 ּו ל   50 ת אְכלֵ֔
 51 אזלא, קדמא תבנית ללא – ופרט בכלל לימוד דחיית 3
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 51 לפרט הצריך כלל כעין – אזלא ללא קדמא 4
, ופרט כלל בכעין לימוד יש ואזלא קדמא בסביבת, מרכזי ענין, ולמד מלמד, ומאוחר מוקדם, קדימות סדר ואזלא לקדמא מבוא 5

 53 ופרט וכל פרט או, וכלל פרט או, ומיעוט רבוי או
 59 פסוקים פירוט 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 אסתר מגילת 6.7
 99 נחמיה 6.8
 100 (גרסאות במחלוקת 2-ועוד, עליון בטעם 1 ועוד, מופעים 35) במקף מחוברות מלים או אחת במלה ואזלא קדמא 7

 100 פסוקים רשימת 7.1
 101 ך"בתנ אחת במלה אואזל קדמא 7.2
 105 מוסברים פסוקים 7.3
 118 קדמא על הנשענות טעמים תבניות 8

 טעמא או/ו ,עליו מלמד (שלפניו) שחבירו בכתוב איפיון בעל או/ו לפרט הצריך כלל כעין – פשטא מהפך קדמא 8.1

 118 דקרא
 128 ך"בתנ מופעים חמשה אחת במלה – מהפך קדמא 8.2
 128 ובפועל לכתחילה קטן-זקף [מונח] [פשטא] מרכא קדמא 8.3
 128 טפחא מרכא תביר מרכא קדמא 8.4
 129 טפחא (מרכא) תביר (דרגא מקף מלה קדמא 'מ 16 'פ 16 ,מופעים 207 פסוקים 205 ) אדרג קדמא 8.5
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 כלל ופרט, רבוי ומיעוט לפי מסכתות 1

 

ר ראה יד,כו( כח,ב מעשר שני )דב' –בבלי עירובין כו,ב הדוגמא לכל הכלל ופרט וכלל:  1.1 ׁש  ף ְּבכ ל֩ א  ס  ּכ   ה ה  ָּת  ה -ְונָת  ּו   ְּתא 

 נ ְפְׁשך  

ֶסףְָּבכָ  :ים ראה יד,כודבר ֶׁשרְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡ ַָנְפֶׁשֶ֑ךָ-לָ֩א  ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  רָּוְבכ ֵ֛ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ ַָּבָּבָקָ֣ הַָנְפְׁשךָ֝ ְָּתַאֶּוֶ֨
ך׃ יֶתָֽ הָּוב  ַָאָּתֵ֥ יךְָוָׂשַמְחָּתֶ֖ 'ֱָאֹלֶהָ֔ הָ֣ יָ  ְפנ  םָל  ְָ֣לָּתָָּׁשֹ֗ ְָוָאַכ

ֶסף ראה יד,כו( )דב' זה משמש כדוגמה לפעולת ההסקה בכלל ופרט וכלל מונח פזר, כעין שני תפקידי פזר, )א( פסוק  – ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡

במקומות שונים שבהם התורה שבע"פ דנה בכלל ופרט וכלל. בדוגמא במעשר שני אם כלל ראשון דווקא ואז צריך שלושה אפיונים, 

ם מסוים, כלל אם כלל אחרון דווקא ואז צריך שני אפיונים. בדיונים אחרים בכלל ופרט וכלל, כלל אחרון דווקא מחייב מספר צדדי

 ראשון דווקא מחייב צד אחד יותר מן הכלל בתרא דווקא.

ֶסףָ ( ראה יד,כו( )דב'-לפי שהגמרא מרבה להשתמש ב קנין בכסף מע"ש כמדגים מידת כלל ופרט וכלל, מוצע לומר שתבניות ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡

 הטעמים מרמזות לדרך הפעולה של מידת כלל ופרט וכלל.

 

חוץ מן  -חוץ מן המים ומן המלח. והכל ניקח בכסף מעשר  -בכל מערבין ומשתתפין . עירובין פ"ג,מא[ משנה] [בבלי עירובין כו,ב]
. מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. (מסורת הש"ס: ]במים ובמלח[)מותר )במלח ובמים(  -המים ומן המלח. הנודר מן המזון 

 .אומר: אפילו בין הקברותסומכוס אומר: בחולין. ולכהן בבית הפרס, רבי יהודה 
 ין כז,א[ בירוע]בבלי 

)לימד על ב וחד מתני ואעיר )לימד על הלכות( יחנינא, חד מתנבר  יוסיי ר ורברבי אליעז'. וכ )טט: לגבי מעשר שני(ר עשיקח בכסף מנ כלה

אבל במים ומלח  -דאין מערבין , צמוומלח בפני ע עצמואלא מים בפני  )מה שלמדנו במשנה(. חד מתני אעירוב: לא שנו רשעאמ הלכות(
, אבל מים )בכסף מעשר שני( לח בפני עצמו דאין ניקחיןממים בפני עצמו ו שנו אלא: לא מעשרא )מה שלמדנו במשנה( יתנוחד מ. ןימערב
ר לא. שעמא אבל - )שמים ומלח מעורבים מועיל(אעירוב  ימתנדירוב, ומאן עאן שכל כ - רשעמי אר. מאן דמתנעשניקחין בכסף מ - ומלח

רבי  ינפד רבי יהודה בן גדיש לי, העביימית. )שמועיל תערובת( שרחק מתני אמעצי יבר אתא יכ. ןפירא בעינ )במעשר( –מאי טעמא 
גים בי דמעשר. אמר לו: שמא לא שמעת אלא כשקר בכסף )מדמה ציר למים ומלח ולכן ניקח(לוקחין ציר  אבא היובית : של עזרליא

אמר רב  -לא!  )ללא קרבי דגים(אבל מים ומלח  -ומנא דפירא היא שד אמר אלא בציר,ק לאש דיג הודה בןו רבי יאפילו מעורבין בהן.
 : ףיוס

)אם כך יה לותיפוק ביי: יה אל ראמשמן.  ןוכתל תןרכה אלא שננצא ל )מה שאמר רב יצחק שמועיל תערובת מים ומלח([ בז,כ ןיבירוע בבלי]

 -. )ע"פ רש"י: שילם ביוקר עבור שמן מים ומלח(ריכא שנתן דמי מים ומלח בהבלעה צלא  -! יון בכסף מע"ש()מועיל פדמשום שמן  אז זה רק(
 ן, אי -בלעה מי שרי? ובה

לָ֩א ֶׁשרדברים ראה יד,כו:  ֶסףְָּבכ  ָ-ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡ ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  רָּוְבכ ֵ֛ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ ַָּבָּבָקָ֣ הַָנְפְׁשךָ֝ ַָנְפֶׁשֶ֑ךְּתַאֶּוֶ֨
ך׃ָ יֶתָֽ הָּוב  ַָאָּתֵ֥ יךְָוָׂשַמְחָּתֶ֖ 'ֱָאֹלֶהָ֔ הָ֣ יָ  ְפנ  םָל  ְָ֣לָּתָָּׁשֹ֗ ְָוָאַכ

רָ )דב' ראה יד,כו(: ומרא גב גן בוהתניא ב אןָעורו,  )עם(ל גב ע רמד שלוקחין בקלמ -ַּבָּבָקָ֣  )עם( בגל ע ןאצ ןיחמלמד שלוק -ּוַבּצ ֹ֗
ָ יזתה, ג ן רָו, קנקנ )עם(שלוקחין יין על גב  מלמד -ּוַבַּי י  ָכָ֔  שהחמיץ. מד מין תחקולמד שלמ -ּוַבּׁש 
 
רָלי  )שיסביר(רגם מתד אןבי יוחנן: מר מרא . )אוליך בגדיו למרחץ( ה לבי מסותאריילנא מאניה אבתמוב - דבן בג בג )שיטת(אליבא ַּבָּבָקָ֣

רָ-מ , לבר)כל הפרטים שבכתוב נצרכים(צריכי  להווטעמא? כי מא ר )רק(כתב רחמנא כי? דאי ירצדלא צריך. מאי ַּבָּבָקָ֣ , הוה ַּבָּבָקָ֣
אןָאבל  -דגופיה הוא  שוםמרו, עו )עם(ב דמזדבן על גא ר הובקאמינא:  א לא. ואי כתב מאי -הוא פיה ו גודלא, הגיזת )עם( בג עלּצ ֹ֗

אןָ )רק(נא מרח ָ דמחובר בה, אבל  משוםהוה אמינא:  -על גב גיזתה ַבּצ ֹ֗ ן ָ  )רק(רחמנא תב מא לא. ואי כאי -נו קנק )עם(על גב ַּי י  ן  -ַבַּי י 
, אא למאי - )טפל בערך נמוך(מא הוא לעב אהויקד ץימח, אבל תמד משה)ששומרים עליו מפני ערכו( ינו נטירותיהיהדה אמינא: משום וה

רנא מרח בכת ָכָ֔ רָ )רק( . ואי כתב רחמנאּׁש  ָכָ֔ רָי א: מאנימהוה א -ַבּׁש  ָכָ֔ ןָ ַּי ָוא. אבל ה, דפירא )תאנה משכרת(ה קעילית לדבי -ּׁש  על גב י 
ָ כתב רחמנא  . ואי)ילקח(אימא לא  -קנקנו  )עם( ן אןָאבל , התירוטינ )כי צריך( וניהיד -קנקנו  )עם(גב  עלַּי י  אימא  -יזתה ג )עם( בעל גּצ ֹ֗

אןָלא, כתב רחמנא  ר. התדאפילו על גב גיזּצ ֹ֗ רמנא חב רתא כלאי  וכי תימא:? יל המל ַּבָּבָקָ֣ אןָהוה אמינא:  ַּבָּבָקָ֣  -ה רגב עו לעּצ ֹ֗
רלא, כתב רחמנא  -יזתה גב ג לען, יא אןָלאתויי עורו. אייתר ליה  - ַּבָּבָקָ֣ ראי לא כתב רחמנא  -י גיזתה. אתוילּצ ֹ֗  ינאמה אוא הל - ָּבָקָ֣
רלכתוב רחמנא  -ין, על גב גיזתה לא. דאם כן א האן על גב עורצ אןנא מרח בדכת צאן! וכיון היל רתייא אליממד ָּבָקָ֣  , דאפילו עלּצ ֹ֗

ר -גב גיזתה  אןשתא י? הל הלמ ַּבָּבָקָ֣ ר, )נקנה(גיזתה מיזדבנא  )עם(על גב  ּצ ֹ֗ )מצאן עם גיזתו אז לא כל שכן שבקר  על גב עורו מיבעיא ָּבָקָ֣

רחנן: מאן דמתרגם לי י יורב)זאת בקשת( דקאמר  ? היינו עם עורו(  תא. וסמא מאניה לבי לנבי, מוגב בגן אליבא דב ַּבָּבָקָ֣
 כאשר צעיר העור רך ואפשר לאוכלו, ומזה גם עור הצאן. צאן עם גיזתו אף שאינו אכיל. יין עם קנקנו לשמירה עליו. בקר עם עורו כי

 שכר כמו דבילה קעילתית שמשכרת ומרחיב לכל שכר גם טפל.

 
רבי יהודה בן גדיש  -? אה()שתי קבוצות תנאים כפי שיוסבר מכאן והל במאי קא מיפלגי רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר והני תנאי דלקמן

 . כללי ופרטי, והני תנאי דרשי רבויי ומיעוטיורבי אליעזר דרשי 
לָ֩א ֶׁשר ראה יד,כו( )דב'רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבויי ומיעוטי:  ֶסףְָּבכ  הַָנְפְׁשךָָ֝-ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡ אןָריבה,  - ְּתַאֶּוֶ֨ רָּוַבּצ ֹ֗ ַּבָּבָקָ֣

רָ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  ַָנְפֶׁשֶ֑ךט, מיע -ּוַבַּי י  ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  רבי כל מילי, ומאי  -ריבה הכל. מאי רבי  -חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה  - ּוְבכ ֵ֛
 , לרבי יהודה בן גדיש מיעט מים ומלח. )של דגים( לרבי אליעזר מיעט ציר -מיעט 

לָ֩א ֶׁשרְָוָנַתָּתָ֣ה ראה יד,כו( )דב': )ברייתא א( דתניאוהני תנאי דרשי כללי ופרטי,  ֶסףְָּבכ  ָ-ַהֶּכֶ֡ הַָנְפְׁשךָ֝ ָ כלל,  -ְּתַאֶּוֶ֨ ן אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ ַּבָּבָקָ֣
רָ ָכָ֔ ַָנְפֶׁשֶ֑ך, טרפ -ּוַבּׁש  ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  פרי  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -חזר וכלל. כלל ופרט וכלל  – ּוְבכ ֵ֛

 פרי מפרי וגידולי קרקע.  -מפרי וגידולי קרקע, אף כל 
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הדורשת בכלל ופרט וכלל, היא מסכימה לשני האפיונים של הברייתא הראשונה פרי מפרי וגידולי קרקע ומוסיפה אפיון  )ברייתא ב()טט:  אידך ותניא

, אף כל ולד ולדות )טט: שאפשר לקנות בכסף מעשר שני רק מה שמקיים שלושה האפיונים( ולד ולדות הארץ -: מה הפרט מפורש  שלישי(
הני דגים  -אמר אביי דגים איכא בינייהו, למאן דאמר: פרי מפרי וגידולי קרקע  -? )מה ההבדל בין שתי הברייתות( י בינייהוהארץ. מא

)טט: ואי אפשר לקנות בכסף  דגים ממיא איברו -. למאן דאמר ולד ולדות הארץ )טט: ואפשר לקנות בכסף מעשר שני דגים( גידולי קרקע נינהו

 . נם ולדות הארץ(מעשר שני דגים כי אי
 )הגמרא מקשה על שיטת אביי שדגים גידולי קרקע )ששיך לברייתא הראשונה(, כי במקום אחר המובא מיד, אמר שדגים אינם גידולי קרקע(

לוקה ארבע,  - )מן שרץ מים שבזה דומה לדג( אכל פוטיתא [בבלי עירובין כח,א] ומי אמר אביי דגים גידולי קרקע נינהו? והאמר אביי:
)אם דגים נחשבים גידולי קרקע אז גם פוטיתא תחשב לגידולי קרקע לוקה שש. ואם איתא, פוטיתא נמי לילקי  -לוקה חמש, צירעה  -נמלה 

)אבל הגמרא אמרה שעל פוטיתא לוקה ארבע, וזה סותר המאמר הראשון של אביי שדגים הינם  משום השרץ השרץ על הארץ!שילקה עליה גם( 

)כי  נמי גידולי קרקע נינהו )עופות(הני  -אמר רבינא: עופות איכא בינייהו. למאן דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע  אלא - גידולי קרקע(

והדגים )ולכן אינם ולד הארץ,  הני עופות מן הרקק נבראו -ולד ולדות הארץ  )הברייתא השניה המגדירה( . למאן דאמרניזונים מגידולי הקרקע(

 .(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.
)ברייתא ב( מאן דמרבי עופות מאי טעמיה,   מרבה עופות לקנין בכסף מעשר שני( )ברייתא א(הברייתות( )הגמרא מבררת שורש המחלוקת בין שתי 

 מספיק רק שני אפיונים( )ברייתא א()תניא ומאן דממעיט עופות מאי טעמיה? מאן דמרבי עופות   הממעטת עופות לקנין בכסף מעשר שני(
כללא קמא למעוטי כל דלא  )ומועיל(על הפרט. ואיתרבו להו כל מילי, ואהני , פרט וכלל נעשה כלל מוסף כללא בתרא דוקאקסבר: 

)מתחיל מאמצע והולך לסוף )פרט וכלל( ואח"כ חוזר לכלל הפותח וממעט מן הרבוי של הכלל האחרון מה שלא דומה בשני  משני צדדיןדמי ליה 

 .  אפיונים(
אין, מידי  – )רק הכתוב בפרט( ואין בכלל אלא מה שבפרט, הני -ופרט  , כללכללא קמא דווקאקסבר:  )ברייתא ב(ומאן דממעט עופות 

 (. ולד ולדות הארץ, פרי מפרי וגידולי קרקע) משלשה צדדיןכללא בתרא לרבויי כל דדמי ליה  )ומועיל(לא. ואהני  -אחרינא 

ם מחלק הארץ שברקק אזי הם ולד דגים ממועטים כי בריאתם מן המים ולא מן הארץ, ניתן היה להסביר שהמחלוקת בעופות היא א

הארץ, או מן חלק המים שברקק אזי הם אינם ולד הארץ, אבל מן הגמרא רואים שאין זה מהלך הגמרא. אלא מוסכם שהעופות הם מן 

]פרי -המים שברקק ולכן אינם ולד הארץ. הברייתות נחלקו האם צריך אפיון של ולד הארץ או לא. להלכה, בהמשך יובא ]רמב"ם[ ו

 ש[ שהעופות נקנים בכסף מע"ש אז אין אפיון ולד הארץ.חד

 
וכללא )רש"י מסביר שאין לומדים כלהלן(  - והוה ליה פרט וכלל ונעשה כלל מוסיף על הפרט ומרבי כל מילי[ א,עירובין כח בבלירש"י ] 

לא אזלינן  -ט, ולא נרבי מידי , ולמימר דנדרשיה בכלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפר)שנכלול רק מה שבפרט( קמא דאתי למעוטי
לא כל מילי מרבי, אלא  -למימר: דכי מרבי כללא בתרא )הכלל הראשון( , אהני פורתא )ואעפ"כ( , ומיהו)לא הולכים בכזה הסבר( בתריה

, י הקרקע()כי אוכלים מגידול כעין הפרט מאי דדמי ליה משני צדדין, דהוי פרי מפרי וגידולי קרקע, ומיתרבי נמי עופות בהאי דינא
 ולמעוטי דגים דלא דמו ליה אלא בחד צד, בפרי מפרי.

כל היכא דאיכא כלל ופרט כללא קמא דווקא, ואין בכלל אלא מה שבפרט, וממעטי כל מילי ואפילו מאי  - ומאן דממעט עופות קסבר
י דדמי לפרטא בכל שלשה לאפוקי ממיעוטא דכללא קמא במקצת, ולאתויי מיהא מיד -דדמי ליה בפרטא, והדר כתב כללא בתרא 

 .צדדין, דהוי פרי מפרי, וגידולי קרקע, וולד ולדות הארץ

 
פי' בקונט' דהא דכתיב בקדושים לא תשקצו וגו' ובכל אשר תרמש האדמה בגדולים משתעי דלא כתיב שרץ וקשה דבפרק  -צירעה לוקה שש [ א,עירובין כח בבליתוספות ]

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 ד' מיתות )סנהדרין דף נט:( דרשינן ובכ
 .)דף טז:( מוקי האי קרא דוקא בשמונה שרצים כדכתיב אשר הבדלתי לכם לטמא במובדלין דבר הכתוב

בין תרי פרטי )מה ההבדל( וא"ת דבנזיר בפ' ג' מינין )דף לה:( אמר מאי איכא  -אהני כללא קמא למעוטי כל דלא דמי ליה משני צדדים 
תרי פרטי וכללא עד דדמי ליה  ,מרבינן  )עם תכונה אחת(וכללא לתרי כללי ופרטא תרי כללי ופרטא אי איכא דדמי ליה אפי' בחד צד 

 ט וכלל( )בדרשת כלל ופרמשמע דבחד צד סגי )רק עם שתי תכונות מרבינן( משני צדדין 

)שתי תכונות הכרחיות כל פרי מפרי וגידולי קרקע שוין הן  )בנזיר לה,ב(הוי כחד צד דהתם דשני צדדין  )מעשר שני( וי"ל דשני צדדין דהכא

 אחת לעצמה, לכן שוות בחשיבותן, (
 

 ר זה וזה()חס –לפי ברייתא )א( כללא בתרא דווקא ומרבה הרבה, ואח"כ כללא קמא ממעט מי שאין לו שני צדדים 

, -כעין יחס ו –פ'רש"י שבברייתא )א( כללא בתרא דווקא ומרבה הרבה, ואח"כ כללא קמא ממעט מי שאין לו אפילו אחד משני צדדים 

 זה( יכלל ומי שאין לו אחד מהם וכל שכן שניהם לא יכלל-)מי שיש לו זה ו

ו הפרט, ואח"כ כללא בתרא מרבה רק מי שיש לו שלושה לפי ברייתא )ב( כללא קמא דווקא ובתחילה מגביל רק לנאמר בכתוב, היינ

 זה( ומי שאין לו אחד מהם וכל שכן שניהם וכל שכן שלושתם לא יכלל-זה ו-, )מי שיש לו זה ו-כעין יחס ו –צדדים 

 

כן מרבה כלל בתרא עיקר הכוונה שמתחיל דרשה מפרט וכלל בתרא והוא העיקר, ואז כלל קמא מגביל אותו ויש רק שני אפיונים ול

 עופות.

 כלל קמא עיקר הכוונה שמתחיל דרשה מכלל ופרט , ואז כלל בתרא מגביל את כלל קמא, אבל נשארו שלושה אפיונים.

מביא שקלא וטריא רחבה במשמעות מלת "כל" האם זה רבוי או כלל ומה ההבדל בין "כל" ובין "לכל"  ]פרי חדש יו"ד סי' פד,ס" ז[

 כלל.ובין "בכל" ומי מהם רבוי או 

 

ֶסףָ ( ראה יד,כו( )דב'-לפי שהגמרא מרבה להשתמש ב קנין בכסף מע"ש כמדגים מידת כלל ופרט וכלל, מוצע לומר שתבניות ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡

 הטעמים מרמזות לדרך הפעולה של מידת כלל ופרט וכלל.

לָ֩א ׁשֶָ ראה יד,כו( )דב': דתניאלימד  ין כז,ב[בירוע]בבלי  ֶסףְָּבכ  ָ-רְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡ הַָנְפְׁשךָ֝ רָכלל,  -ְּתַאֶּוֶ֨ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗  -ַּבָּבָקָ֣
ַָנְפֶׁשֶ֑ך, טרפ ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  פרי מפרי  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -חזר וכלל. כלל ופרט וכלל  – ּוְבכ ֵ֛

 פרי מפרי וגידולי קרקע. -וגידולי קרקע, אף כל 

הַָנְפׁשְָ-א ֶׁשר  קדמא ואזלא מרמז ללימוד אפשרי בכלל ופרט וכלל והכלל עשוי להיות התוכן המוטעם או בסביבתו. – ךְָָּ֝תַאֶּוֶ֨



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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רָ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ )ברייתא ב( שלושה איפיונים בדוגמת קנין -זה הפרט שממנו )ברייתא א( מביאה שני אפיונים ו –ַּבָּבָקָ֣

 בכסף מע"ש. 

ן ָ אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ רַָָּבָּבָקָ֣ ָכָ֔ קטן, כעין כתוב סתום שאינו בא לסתום אלא לפרש. לענ"ד הסתום הם האפיונים -... רביע ... זקף –ּוַבּׁש 

 הנ"ל. שזה מתאים לדעת הרס"ג.
  כלל ופרט וכלל )אוצר החכמה([ 18 - 17]פירוש רב סעדיה גאון, ברייתא דשלש עשרה מדות דרבי ישמעאל, ע' 

קודם ואחד לאחר  חדבין שני כללות א טוכלל פרט אי אתה דן אלא כעין הפרט; פי' כלל ופר -כלל ופרט וכלל  . יתשמיחה הדהמ
שאמר  לא לכל כללה כמו .לזולתה עמה טזה הפר הלא למה שידמאזולתה לא לכל מה שכלל בשתי כללות  פרטידין בדין ה

לָ֩א ֶׁשר ראה יד,כו( )דב'במעשר שני  ֶסףְָּבכ  הַָנְפׁשְָ-ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡ רָזהו כלל  ךְָָּ֝תַאֶּוֶ֨ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ לָָו טו פרהזַּבָּבָקָ֣ ּוְבכ ֵ֛
ַָנְפֶׁשֶ֑ך ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ ומה  ט.פרהלא מענין אואינן מן הכללות  טל פרכמעשר דברים חוץ מ סףבזה הענין שיקנם בכ . פרטכלל א 

שאמר  כמוקד אצלו פקדון וכחש בו שישלם כפלים תפנמי שה וכמו כן .נין יין ושכר וחיות שהם מענין בבקר ובצאןעהם גדולי הארץ שהם מ
ו להבין מזה ניש ל .זהו כלל ם,שם(ש)על כל אבידה  טזהו פר)שם,שם( ל שלמה עמור על שה חל על שור עזהו כלל  )שמ' מש' כב,ח(שע פעל כל דבר 

וקשו בקרקעות שלא ישלם הש ן העבדיםהומה  ט.וזהו מענין הפר .שאינו משני הכללות תוםסדבר אחד  טרפהדבר שיש ב
 .ן ממוןפשאין גו תרוטוהש .ם כפליםלבשבי

 

רָ ָכָ֔  קטן העשוי לרמז לשני איפיונים. ולפי שהפרט הולך אחר הכלל הראשון אז לכלל הראשון יש שני אפיונים.?-זקף –ּוַבּׁש 

 

ַָנְפֶׁשֶ֑ך ראה יד,כו( )דב'הכללא בתרא הוא הכתוב  ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא   ּוְבכ ֵ֛

ל ראה יד,כו( )דב'מלת  ]פרי חדש יו"ד סי' פד,ס" ז[סבר של לפי הה  מלמדת שיש כלל בתרא שתפקידו לרבות כעין אפיוני הפרט.  ּוְבכ ֵ֛

 מברר כי הכלל העיקרי הוא הכלל הסוגר  ין כח,א[בירוע]בבלי -הדיון ב

ְׁשָאְלךֶָ֖ ראה יד,כו( )דב'תבנית הטעמים של  ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥  ים העשויה להתרחב, והיא עשויה לרבות הכל.מרכא טפחא כעין קבוצת פרט – א 

ל ראה יד,כו( )דב'טעם מלת  שהגיעו מהפרט אל  לשני אפיוניםומגביל הכלל בתרא  בשליחות הכלל קמאתביר ממעט כללא בתרא  – ּוְבכ ֵ֛

ְׁשָאְלךֶָ֖ ראה יד,כו( )דב'-הכלל הפותח. מגביל את ההרחבה שב ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥  מרכא טפחא – א 

לאופן פעולה בכלל ופרט וכלל אחרים אפילו שלא יהיו עם מלת כל בכלל הסוגר או שהמלת כל לא תוטעם מאופן פעולה זה תלמד 

 בתביר. ו/או לא יהיה מרכא אחרי התביר רק טפחא.

 

 לענין קנין בכסף מע"ש 

ל ראה יד,כו( )דב' ְׁשָאְלךֶָ֖תביר ממעט מה לא נכנס לכאן כלל, לפי האפיונים,  – ּוְבכ ֵ֛ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ טפחא מרבה מעין הנכנסים לכאן, מרכא  – א 

 אתנח מגביל מה להשאיר מהנכנסים.  – ַנְפֶׁשֶ֑ך

 

ְׁשָאְלךֶָ֖ ראה יד,כו( )דב' ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ ר "ש ונט"רמב"ם מע]-מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ומרבה את הפרטים אשר ב – א 

 לפי שני האפיונים שהוסכמו. פ"ח[-, ופ"ז

ל ראה יד,כו( )דב' תביר ממעט כללא בתרא מקבוצת הרבוי שאחריו. ומגביל הכלל בתרא לשני אפיונים, מה שמביא לרבוי של  – ּוְבכ ֵ֛

 יותר דברים להילקח בכסף מע"ש. וזה מאפשר את הפסק הבא:
הדבש והביצים והחלב הרי הן כבקר וצאן שאעפ"י שאינן גידולי קרקע הרי הן גידולי [ ה"ה,רמב"ם מעשר שני ונטע רבעי פ"ז]
 כללא בתרא עיקר, שאם מרבים ביצים להילקח בכסף מע"ש אז גם מרבים עופות. ]פרי חדש יו"ד סי' פד,ס" ז[להלכה פסק  .דוליהגי

 

 אתנח מגביל מה להשאיר, כגון פרי תלוש, פרי שלא מרקיב עד היכנסו לירושלים. – ַנְפֶׁשֶ֑ך ראה יד,כו( )דב'אבל 

פירות המחוברים לקרקע או פירות שאינן יכולין להגיע לירושלם לא קנה מעשר ]*[ הלוקח מים ומלח ו[ ה"מ,משנה מע"ש פ"א]
 :הלוקח פירות שוגג יחזרו דמים למקומן מזיד יעלו ויאכלו במקום ואם אין מקדש ירקבו

לְָ֩וָנַתָּתָ֣הָ ראה יד,כו( )דב'מים ומלח אין נקנים בכסף מעשר שני, דכתיב  -הלוקח מים ומלח וכו'  [ה"מ,ב מע"ש פ"א"רע] ֶסףְָּבכ  ַהֶּכֶ֡
ָ-א ֶׁשר הַָנְפְׁשךָ֝ רָכלל,  -ְּתַאֶּוֶ֨ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ ַָנְפֶׁשֶ֑ך, טרפ -ַּבָּבָקָ֣ ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה  – ּוְבכ ֵ֛

ולי קרקע, ותלוש, ודבר דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שהוא אוכל וגדולי קרקע, דבקר וצאן גדלים מן הצמחים שהם גד
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, 
 :ו אין נקחים בכסף מעשרשכל אל

 

ֹו )במ' בה' ט,יא(  –ירושלמי פסחים פ"ט,ה"ג  1.2 ּו א ת  ׂש  י ם י ע  ְרּב   ין ָהע  ֹום ּב   ר י  ה ָעָׂש  י ְּבַאְרָּבָע  נ   ּׁש  ׁש ה  ד  ח    ּב 

 

ֹוָ במדבר בהעלתך ט,יא: תֶ֑ ּוָא  םַָיע ׂשָ֣ י  יןָָהַעְרַּבֶ֖ ֵ֥ רָיֵֹ֛וםָּב  הָָעָׂשֵ֥ ָ֝יְָּבַאְרָּבָעֶ֨ נ  ֶדׁשַָהּׁש  ַָּבח ֶ֨
ֶָ֖-ַעלָ ר  ֹותָּוְמר  הּו׃ַמּצֵ֥ ָֽ ָיםָי אְכל 

א במדבר בהעלתך ט,יב: ַעד-ל ָֽ ֶּמ ּנּוָ  ירּוָמ  ְׁשְּברּו-ַיְׁשא   אָי  ֶקרְָוֶעֶֶ֖צםָל ָ֣ ֹוְָּכָכל-ּב ָ֔ ֹו׃-בֶ֑ תָֽ ּוָא  ַסחַָיע ׂשֵ֥ תַָהֶּפֶ֖ ַּקֵ֥ ָח 
 [ה"ג,ירושלמי פסחים פ"ט]

ָ֝י)אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות ומררים בלבד וכר' ישמעאל דר' ישמעאל אמר כלל ופרט הכל בכלל ...  נ  ֶדׁשַָהּׁש   – ַּבח ֶ֨
הּו-ַעל, יכול יהו כל הדברים מעכבין אותו ת"ל  קדמא ואזלא כעין כלל( ָֽ יםָי אְכל  ֶ֖ ר  ֹותָּוְמר  אין לך דבר חוץ מגופו מעכבו אלא מצות  ַמּצֵ֥

 ומרורים בלבד.
א( במ' בהע' ט,יב) תחילהכאן כתיב  )וכך פירושו(ה"ג דר' ישמעאל אמר פרט וכלל הכל בכלל. וה"פ  -קה"ע  ֶּמ ּנּוָ -ל ָֽ ירּוָמ  מהפך  -ַיְׁשא  

 פשטא, )חלק מתבנית טעמים המאפיינת בד"כ פרט(

 רוצה לומר לגבי המשך הכתובים שמסקנתם לכאן תחילה *

ַסחָ-ְּכָכל כך כתיב-ואחר תַָהֶּפֶ֖ ַּקֵ֥  וסד"א דנעשה כלל מוסיף על הפרט ומרבינן הכלמרכא טפחא,  - ח 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ון בכל פרטיוואולי תרצה לומר שיהיה פסח שני דומה לפסח ראש *

ֹותָ-ַעללכך כתיב  ים -)טט ללמדך שאין לך במצות שעל גופו אלא אלו וגו'ַמּצֵ֥ ֶ֖ ר  ֹותָּוְמר   דאם לא כן כל הני פרטי למה לי.( ַמּצֵ֥
ַסחָ-ְּכָכללפי תבנית הטעמים  -טט  תַָהֶּפֶ֖ ַּקֵ֥ ֹומרכא טפחא, זה יתור לרבות ואחריו  -ח  תָֽ ּוָא  ׂשֵ֥ רבוי והגבלה. רבי  –מרכא סלוק  - ַיע 

 אל לומד כל התורה בכללי ופרטי ויתכן שלכן לימודו כאן "פרט וכלל" כגרסת ופירוש קה"ע ופני משה. ישמע

 לפנינו פרט בתבנית טעמי פרט ואחריו כלל לפי המלים בתבנית טעמי יתור לרבות.

יםאין לך דבר חוץ מגופו מעכבו  אלא  -ולמסקנה  ֶ֖ ר  ֹותָּוְמר  ֹוהמאופיין ע"י  ַמּצֵ֥ תָֽ ּוָא  רבוי והגבלה. כלומר ריבה  –סלוק  מרכא - ַיע ׂשֵ֥

 ( ט,יא)-למעט מפסח שני כל מה שלא שייך לגופו של קרבן כי אין אלו מעכבים אכילת מצה ומררים. והם הפרטים המרומזים ב

םָ י  יןָָהַעְרַּבֶ֖ ֵ֥ רָיֵֹ֛וםָּב  ביום מרכא תביר מרכא טפחא היא תבנית המרמזת על קבוצת פרטים שעושים בחדש הראשון בארבעה עשר  -ָעָׂשֵ֥

השבתת חמץ, הימנות על חבורה לפסח, טהרה, הגעה לעזרה או לירושלים לזמן השחיטה או אכילה לפי מחלוקות התנאים,  -ובין הערבים 

דחיית שבת, שחיטת חגיגה בפסח הנעשה בטהרה ולא בשבת, שחיטת הפסח, הלל בשחיטת הפסח, צלי אש, הלל באכילה, שאר מצוות יום 

 אכילת מצה שבעה או בעצם השבתת חמץ שבעה.ארבעה עשר וליל הפסח. 

ֹוָ תֶ֑ ּוָא  כעין רבוי והגבלה, אפשר כי בא ללמד רבוי הגבלות בפסח שני טעון צלי ועובר בנותר ושבירת עצם, ואינו טעון  –מונח אתנח  -ַיע ׂשָ֣

 השבתת חמץ, וטהרה, ושאר עניני ליל פסח

 

 
 ב,בבלי פסחים ו

 כלל ופרט, בנין אב מפרטים בלבד? ע"פ רש"י, אם אינו ענין לזה דרשהו לזה בירור לימוד כלל ופרט וכלל, פרט וכלל,

 מוקדם ומאוחר בתורה בענין אחד, במקום אחד ובשני מקומות

 

 ויקרא יד, ט

ת־ּכָ  יו ְוא  ינֵָ֔ ת ע  ת  ּג ּב   ת־זְָקנֹו  ְוא  ֹו ְוא  ת־ר אׁשָ֤ ֹו א  ת־ָּכל־ְׂשָערִ֗ י יְג ּל  ח א  יע ֜ ְּׁשב  ֹום ה  ּי  י ם ְוָטה  ר:ְוָהיָ֩ה ב  ּמ   ֹו ּב  ת־ְּבָׂשר  ץ א  יו ְוָרח   ת־ְּבגָָדִ֗ ס א  ּב   ח  ְוכ  ֹו יְג ּל    ל־ְׂשָער 

 

 

כ ל  ,ה"ה[ג"( מסכת שבועות פטו,א ירושלמי )וילנא] 1.3 יב ְלְ֠ יט ִ֗ ֹו ְלה  ע׀ א  י ם ְלָהר   ְׂשָפת   א ב  ּט   ֩ע ְלב  ָּׁשב  י ת  ׁש ּכ   פ  ֹו נ   )ויקרא ה,ד( א 

א ּט   ר יְב  ׁש    א 

ָעֶ֖הְָוֶנְעַלָ֣ם :ויקרא ה,ד ְׁשב  םָּב  ֹ֧אָָהָאָדֵ֛ רְָיַבּט  ֶׁשֶ֨ לָא  כ  יבְָלְ֠ יט ֹ֗ ֹוְָלה  םְָלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣ י  ְׂשָפַתָ֝ אָב  ָּׁשַבעְָ֩לַבּט ֶ֨ יָת  ָ֣ ֶפׁשָּכ  ֹוֶָנֶ֡ ֶּמֶּ֑נּוָָאָ֣ ָמ 
ֶּלה׃-ְוהּוא ָֽ א  תָמ  םְָלַאַחֵ֥ ֶ֖ עְָוָאׁש  ָָיַדֵ֥

רים אחד דברים שיש להן ממש ואחד אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחמתני'  [(טו,א )וילנא ,ה"הג"ירושלמי שבועות פ]
דברים שאין בהן ממש כיצד אמר שבועה שאתן לאיש פלוני ושלא אתן שנתתי ושלא נתתי שאישן ושלא אישן שישנתי ושלא ישנתי 

ֹוְָלָהַרָ֣ע׀ָאָָ֣ (ד,ה 'וי)שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק שזרקתי ושלא זרקתי ר' ישמעאל אומר אינו חייב אלא על העתיד לבוא שנאמר 
יבָ יט ֹ֗ )ר' אמר לו רבי עקיבה אם כן אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה דברים שאין בהן הרעה והטבה מניין אמר לו ְלה 

אז תלמד גם )טט:  רבוי הכתוב לכך )טט: לדברים שאין בהם הרעה והטבה( אם ריבוי הכתוב לכך (עקיבה)ר' אמר לו  ,מריבוי הכתוב ישמעאל(

 :(עתיד המפורשעל העבר בנוסף על ה

יָ (ד,ה 'וי)היך רבי ישמעאל דריש  )הגמרא השאירה את הנושא הקודם ועברה לנושא אחר(...  גמ'[ (ב,טו וילנאירושלמי שבועות )] ָ֣ ֶפׁשָּכ  ֹוֶָנֶ֡ אָ֣
ם י  ְׂשָפַתָ֝ אָב  ָּׁשַבעְָ֩לַבּט ֶ֨ ם )המרומז בתבנית הטעמים של כלל ת  י  ְׂשָפַתַ֜ אָב    קדמא ואזלא( – ְלַבּט ֶ֨

יבָלְָ (ד,ה 'וי)  יט ֹ֗ ֹוְָלה  ]דף טז  והטבה. הפרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט והלא אין בפרט אלא דברים שיש בהן הרעָהַרָ֣ע׀ָאָ֣

יב (ד,ה 'וי) בפרט וכלל( השבמידת דרירי"ש כך נראה למד )אלא  כיני אלא עמוד א[ יט ֹ֗ ֹוְָלה  ֹ֧אָפרט  ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣ רְָיַבּט  ֶׁשֶ֨ לָא  כ  )לפנינו . כללְלְ֠

ָּׁשַבעָ֩ (ד,ה 'וי) (רי"שכך נראה למד )אלא ריבה דברים שהן לשעבר. אלא כיני )לכן(ו פרט וכלל והכל בכלל. (מידת דרישה יָת  ָ֣ ֶפׁשָּכ  ֹוֶָנֶ֡ אָ֣
אָ ם)ְלַבּט ֶ֨ י  ְׂשָפַתָ֝ יבָ (ד,ה 'וי)כלל  (ב  יט ֹ֗ ֹוְָלה  ֹ֧אָ (ד,ה 'וי)פרט ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣ רְָיַבּט  ֶׁשֶ֨ לָא  כ  כעין כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא  ,חזר וכללְלְ֠

 ,מריבוי הכתוב )ר' ישמעאל(הפרט מה הפרט מפורש דברים שיש בהן הרעה והטבה. ודברים שאין בהן הרעה והטבה מנין. אמר לו 
אז תלמד גם על העבר בנוסף על העתיד )טט:  רביה הכתוב לכך  )טט: לדברים שאין בהם הרעה והטבה( אם רביה הכתוב לכך (עקיבה)ר' אמר לו 

 .(המפורש
יב (ד,ה 'וי)כלל הסוגר ריבה דברים שאין בהם לרי"ש ה יט ֹ֗ ֹוְָלה  . ר' עקיבה מוסיף על ר' ישמעאל גם את בעתיד בלבד  ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣

 העבר.

 ממלא פרטים על מה נשבעים גם אם אין בהם להרע או להיטיב וגם על העבר. [(לא,ב )וילנא ,ה"וו"ירושלמי שבועות פ]-הלימוד ב

 

כ ל  [(לא,ב )וילנא ,ה"וו"ירושלמי מסכת שבועות פ] 1.4 יב ְלְ֠ יט ִ֗ ֹו ְלה  ע׀ א  י ם ְלָהר   ְׂשָפת   א ב  ּט   ֩ע ְלב  ָּׁשב  י ת  ׁש ּכ   פ  ֹו נ   )ויקרא ה,ד( א 

א ּט   ר יְב  ׁש    א 

ֹו: ויקרא ה,ד ׁשְָ אָ֣ םָּב  ֹ֧אָָהָאָדֵ֛ רְָיַבּט  ֶׁשֶ֨ לָא  כ  יבְָלְ֠ יט ֹ֗ ֹוְָלה  םְָלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣ י  ְׂשָפַתַ֜ אָב  ָּׁשַבעְָ֩לַבּט ֶ֨ יָת  ָ֣ ֶפׁשָּכ  ֶּמֶּ֑נּוֶָנֶ֡ ָעֶ֖הְָוֶנְעַלָ֣םָמ  ָב 
ֶּלה: ָֽ א  תָמ  םְָלַאַחֵ֥ ֶ֖ עְָוָאׁש   ְוהּוא־ָיַדֵ֥

 [(טו,א )וילנא,ה"ה ג"ירושלמי שבועות פ]-משלים את הלימוד ב [(לא,ב )וילנא ,ה"וו"ירושלמי שבועות פ]-הלימוד ב
ם והשטרות והקרקעות וההקדשות אין בהן שאין נשבעין עליהן העבדי דבריםאילו  מתני' [(לא,ב )וילנא ,ה"וו"ירושלמי שבועות פ]

לא תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם ר"ש אומר דברים שהוא חייב באחריותן 
כיצד נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן ר"מ אומר יש דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים מודין לו 

 אמר עשר גפנים טעונות מסרתי לך והלה אומר אינן אלא חמש רבי מאיר מחייב וחכמי' אומרין כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע:
 ואין נשבעין על קרקעות, עבדים ושטרות(טט: )

 )ר' ישמעאל הביא מקור מפסוק( [(א,לב)וילנא ירושלמי שבועות ]...  גמ'
ֹו (ד,ויקרא ה)ר' ישמעאל דרש  ָּׁשַבעָ֩ אָ֣ יָת  ָ֣ ֶפׁשָּכ  ם )המרומז בתבנית הטעמים של כלל ֶנֶ֡ י  ְׂשָפַתַ֜ אָב  מרבה הפותח , הכלל קדמא ואזלא – ְלַבּט ֶ֨

יבָכל דבר לשבועה, הפרט ממעט על מה לא נשבעים ומשאיר שרק על  יט ֹ֗ ֹוְָלה  עוד דברים רבה מנשבעים, הכלל הסוגר ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣

יבְלָהַרָ֣ע׀ָאָָ֣לשבועה שהם כעין הפרט  יט ֹ֗  ( ֹוְָלה 
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יבָ יט ֹ֗ ֹוְָלה  ֹ֧אָפרט ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣ רְָיַבּט  ֶׁשֶ֨ לָא  כ   חזר וכלל כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא כעין הפרט. ְלְ֠
יב (ד,ויקרא ה) יט ֹ֗ ֹוְָלה  כעין פעמיים רביע, מונח מונח רביע,  בקריאה ללא פסקמונח רביע, לגרמיה )=מונח פסק( מונח  – ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣

 .כמסומן בהמשך הירושלמיעה לימודים המפורטים פעמיים ארב
 ודמיו קצובין ובמטלטלין ופטור על העונש ועל הקנס.  םמה הפרט בתביעת ממון ולעצמו ומוציא בדין ויש לו דמי

 בתביעת ממון פרט לאומר לחבירו תן לי מאתים זוזים שאמרת ליתן לי ולא נתתה.  )טט: א(

 ללתני וביישתני שפטור. לעצמו פרט לאומר לחבירו קי)טט: ב( 
 ומוציא בדין פרט לאומר לחבירו אנסת ופיתיתה בת פלוני. )טט: ג( 
 ויש לו דמים פרט לשטרות. )טט: ד( 
 ודמיו קצובין פרט לעבדים. )טט: ה( 
 ובמטלטלין פרט לקרקעות. )טט: ו( 
 ופטור על העונש פרט לאומר לחבירו הדלקת גדישי בשבת שפטור. )טט: ז( 
 ופטור על הקנס פרט לתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה שהן קנס. )טט: ח( 

. צ"ע כיצד הירושלמי למד למעט את הפרטים הנ"ל שאין בהם הכלל הסוגר מרבה לשבועה כל מה שלא כמו שמונה הפרטים הנ"ל

 שבועה.

יב (ד,ויקרא ה) פסק עםבקריאה  יט ֹ֗ ֹוְָלה   ההסבר עשוי להיות כפי'  פסק עםבקריאה רביע,  מונח לגרמיה )=מונח פסק( מונח – ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣

יב (ד,ויקרא ה) , הרב איסר שפירא[ע' ס ]יאיר הפסיק יט ֹ֗ ֹוְָלה   ,שדיניהם אינם שוים דלהרע אינו חב אלא אם נשבע להרע לעצמו ְלָהַרָ֣ע׀ָאָ֣
יבָ-ו ,אבל אם נשבע להרע לאחרים פטור יט ֹ֗ יבחייב גם אס נשבע  ְלה  יט ֹ֗  '.א ובמס' שבועות דף כ"ז ארספעי' ב ,לאחרים ְלה 

 

י ן)במ' נשא ו,ד(  אלד  זירנ בבלי 1.5 ּי ִ֗ ן ה  ּג  פ  ה מ  ר י ָעׂש   ׁש   ּכ ל֩ א   מ 

 
  אלד, זירנ בבלי
ֶאלָר נשא ו,ב, ג, ד: בבמד רָ  ֶהֶ֑םָ-]ב[ַָָּדּב  ל  ָא  לְָוָאַמְרָּתֶ֖ ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ֹוְָָָָּבנ  ָ֣יׁשָאָֽ ירְָלהַָ-א  ֶֶָ֣֣דרָָנז ָ֔ ֶנ רָ  ְנּד  ל  אָ  יַָיְפל  הָּכ   ָּׁשֹ֗ '׃א  ֶ֖ירַָלהָֽ ָּז 
ְׁשֶּתֶ֑הָָָ]ג[ָ אָי  ָכֶ֖רָל ָ֣ ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי ירָח ֵ֥ ַיּז ָ֔ ָכרָ  ןְָוׁש  ַּי ֶ֣י  ל׃-ְוָכלָָָָָָָמ  ָֽ אָי אכ  יםָל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  יב  יםָו  ֵ֥ יםַָלח  ֵ֛ ָנב  הַָוע  ְׁשֶּתָ֔ אָי  ל ָ֣ יםָ  ָנב  תָע  ְׁשַר  ָמ 
ֹוָָ]ד[ָ ְזרֶ֑ ָ֣יָנ  לְָימ  חַָָָָָָָּכ ֶ֖ ןָמ  י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג הָמ  ָעֶׂשָ֝ רָי  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  ּכ  ֵ֛יםְָוַעדמ  ל׃-ְרַצּנ  ָֽ אָי אכ  ֶ֖גָל ֵ֥ ָָז

ין בנזיר: הטומאה, והתגלחת, והיוצא מן הגפן. וכל היוצא מן הגפן וראסן . שלשה מיני]נזיר פ"ו,מ"א[ 'נימת [אלד, זירנ בבלי])סוף( 
 ייין, רב עיתיבר הישתד ש: ערתראשונה אומה שנמ [ב,לד זירנ בבלי]הענבים כזית. מן  ב עד שיאכלייח יןואה. ז עםמצטרפין זה 

חייב. וחייב על היין בפני עצמו, ועל הענבים בפני עצמן, ועל החרצנים  -כדי לצרף כזית  בה שתו ביין ויפי רהשעקיבא אומר: אפי' 
 ;)בכולם בכזית לעצמם או בצירף( בפני עצמן, ועל הזגים בפני עצמן

 שני חרצנים וזג. לאלעזר בן עזריה אומר: אין חייב עד שיאכר' 
; רבי יוסי אומר: שלא תטעה, כזוג של הודהמים, דברי ר' יהפנילו א - םו החיצונים, הזגילא - םינצהן זגים? החרים ואלו הן חרצנ אלו

 בהמה, החיצון זוג והפנימי עינבל. 
 

ברביעית,  פרט לבריה שהוא שלמותה, שיעור חיוב למשקה בכל התורה הוא בכל התורה הוא כזית שיעור חיוב לאוכלנקדים ונאמר כי 

 )נזיר לח,ב( לומד ששיעור שתיה בנזיר בכזית בלי לציין מקור.-ר' עקיבא ב

ָָ֩)במ' נשא ו,ד( ל ּכ  ה-תרסא, שיעור חיוב לנלמד מ – מ  רָי ָעֶׂשָ֝ ֶׁשֶ֨ קדמא ואזלא שמלמד על כלל של שיעור מחייב מצירוף מינים  – א 

 שקה שזאת סוגיית היתר מצטרף לאיסור.שונים, אוכל עם אוכל, משקה עם משקה, ויש גם צירוף של אוכל עם מ

ָ֩ ל ּכ  ןתרסא, שיעור חיוב של צירוף של מה שנמנה בכתוב  – מ  י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג  לשיעור חיוב כזית.  הז עםמצטרפין זה שמיני  מ 

  לשיעור חיוב ברביעית.  הז עםמצטרפין זה ין ושמיני משק

ן י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג בים ענ של אשכול טחיבשים, חרצנים וזגים, וסוים לח ביםנע אכל [זיר לח,בבבלי נ]מונח רביע, לפחות ארבע לאוים  – מ 
)ע"פ תוס' בין הביניים פירוש )א( לר"ת ענבים קטנים הגדלים בין  )בשר הענב שבין הזג לחרצן( נייםהבי דבין... ועוד  מש;חלוקה  - ושתה

 יב עליהם; פירוש )ב( אכל בשר הענב בלי קליפה וחרצן(ענבים גדולים ואוכלם בשלימותם ואף שלא יגיעו להיות ענבים גדולים חי

 ,ה"ח[ה"רמב"ם הלכות נזירות פ]ראה להלן 

 

... ר' עקיבא  הענבים כזית.מן  ב עד שיאכלייח יןואה. ז עםוכל היוצא מן הגפן מצטרפין זה  .... ]נזיר פ"ו,מ"א[ 'נימת [אלד, זירנ בבלי]

 ;ף(ו)בכולם בכזית לעצמם או בציר פני עצמן, ועל הזגים בפני עצמןועל הענבים בפני עצמן, ועל החרצנים באומר 
ֵ֛יםְָוַעדָ)במ' נשא ו,ד( ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ   תביר טפחא, תבנית שאין בה דרגא או מרכא לפני טעם תביר, ואחרי התביר יש רק טפחא. – ָז

א יר דרג  א תב   קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; – טפח 

א  יר מרכ  א תב   לכה לא שוה לפרטיה;קבוצה עם ה – טפח 

יר  א תב  א מרכ   קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; – טפח 

יר א תב   , וגם חלה על כל אחד בנפרד.)שני פרטים הכרחיים לצירוף( חלה על צירוף של הפרטים כגון לשיעור קבוצה שההלכה - טפח 

ֵ֛ים ַחְרַצּנ  בנפרד, ולשתיה בשיעור רביעית, וגם חייב על צירוף כזית של תביר, מחלק שגם חייב על שיעור כזית על כל מין שנאכל  – מ 

 מאכלים שונים היוצאים מן הגפן או על צירוף של רביעית של משקים שונים היוצאים מן הגפן 

ֶ֖ג-ְוַעד  מצב של הזג )א( זג שלם )ב( חלקי זגים, טחון-מקף כרב – ָז

נזיר שאכל כזית ענבים וכזית חרצן וכזית זג וכזית צמוקים ושתה [ ח,בבבלי נזיר ל]-ב הוא ככתוב ,ה"ח[ה"רמב"ם הלכות נזירות פ]-ה
רביעית יין ואפילו סחט אשכול ושתה ממנו רביעית הרי זה לוקה חמש מלקיות, שכל אחד מהן בלאו אחד הוא ולוקה מלקות ששית 

אחת משום זג או משום ענבים ואחת משום לא יחל דברו שהוא שוה בכל הנדרים, וכן אם אכל כזית זג או כזית ענבים לוקה שתים 
 ... משום לא יחל דברו,

 

מחדש ששתיה שונה מאכילה בחיוב, באכילה כזית לוקה על כל סוג בהתראהאחת, בשתיה אף ) ,ה"ט[ה"רמב"ם הלכות נזירות פ]-ה

חת שאינו חייב על היין נזיר ששתה רביעית יין ורביעית חומץ אינו לוקה אלא א  (ששתה מסוגים שונים לוקה רק אחת בהתראה אחת.
ְׁשֶּתֶ֑הָ (במ' נשא ו,ג) בפני עצמו ועל החומץ בפני עצמו, שאין כתוב יין לא ישתה וחומץ לא ישתה אלא כך אָי  ָכֶ֖רָל ָ֣ ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי ח ֵ֥
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אינו לוקה על כלומר לא ישתה יין ולא דבר שנתערב בו היין והוא השכר ואפילו החמיצו והואיל ולא כפל אלא החומץ שהוא שם אחד 
 זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. 

ָכֶ֖רָ(ג)במ' נשא ו, ֶמץָׁש   דבר שנתערב בו היין והוא השכר ואפילו החמיצומרכא טפחא, יתור לרבות ,  – ְוח ֵ֥

ָכֶ֖ר ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ןָוְָ (במ' נשא ו,ג) -תביר מרכא טפחא, תביר מיעט לומר שאם ישתה רביעית מכל אחד מ – ַי ֵַ֛֛י  ֶמץַָי ָכֶ֖רח ֵ֥ ֶמץָׁש  אינו  ח ֵ֥
 בהתראה אחת , אלא לוקה אחד בלבדלוקה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו

 מכאן לומד הרמב"ם על היין עצמו וחומץ יין שלא לוקים על רביעית של כל אחד בפני עצמו בהתראה אחת )פ"ה,ה"י(.
)יין וחומץ, . א"א זה אינו מחוור והלא שני שמות הם אחת( )שהרמב"ם פסק שלוקה נזיר ששתה רביעית יין ורביעית חומץ [השגת הראב"ד]

רזה לא כמו  ָכ  ץ ׁש  מ  ץ י  י ן ְוח   מ  לחים ויבשים מה הללו שהן מין אחד והן שני שמות וחייבין על זה  (ענבים)ולמדו לכל איסורי נזיר מ (ח  
רם הם כדאיתא בבבא בתרא אבל אף כל וכו' ויין וחומץ שני שמות ושני מיני(ולוקה שתים)בעצמו ועל זה בעצמו  ָכ  ץ ׁש  מ  ץ י  י ן ְוח   מ  מין  ח  

 והכי איתא בע"ז. (ולוקה אחת)מיקרו  )חומץ(תרווייהו חלא  ,אחד ושם אחד הן
 

וכן חומץ יין וחומץ ( ... נזיר לח,ב)על  ]אוצר החכמה[[ ערוך השולחן העתיד, הרב יחיאל מיכל אפשטיין, חלק ח, סימן יד, סעיף ב]
ו אחד הן אף שבפסוק נחלקו לשתים מפני ששניהם שם חומץ עליהם אבל יין וחומץ נראה דחייב שתים שהרי שני שמות הן שכר לא

 '.ושני טעמים הן אבל דעת הרמב"ם אינו כן כמו שיתבאר בסעיף י
 ... ונראין דברי הרמב"ם תמוהים כי דברי הראב"ד צודקין. י[סימן יד, סעיף ]שם 

ָכֶ֖ר (במ' נשא ו,ג) -תה רביעית מכל אחד מלומד שאם יש [הראב"ד] ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי , אינו לוקה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו ח ֵ֥

 בהתראה אחת אלא לוקה אחת בלבד

 אבל יין וחומץ הם שני שמות שונים ולוקים על רביעית של כל אחד בפני עצמו בהתראה אחת )פ"ה,ה"י(.

ֵַ֛֛יָ  (במ' נשא ו,ג)  ֶמץַָי ָכֶ֖רח ֵ֥ ֶמץָׁש  אם נאמר שזה מתיחס גם ליין וחומץ  קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה;מרכא תביר מרכא טפחא,  – ןְָוח ֵ֥

ָכֶ֖ר-אז לפי הראב"ד ביין וחומץ לוקה על כל אחד בנפרד, ב ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי  לוקה אחד בלבד. ח ֵ֥

 שני חרצנים וזג. לייב עד שיאכאומר: אין ח (ראב"ע)להלן אלעזר בן עזריה ר'  )המשך הסבר למשנה(
מיעוט חרצנים שניים, ראב"ע מחייב על אכילת שני חרצנים וזג לפחות, השאלה האם צריך שניים שלמים וזג שלם והשאר  –טט 

ֵ֛יםְָוַעדשישלים לזית יכול להיות טחון? אבל  ַחְרַצּנ  ֶ֖גָ-מ  , חלה על צירוף של הפרטים כגון לשיעור קבוצה שההלכה, ביר טפחאת –ָז

 .תביר, מחלק שגם חייב על שיעור כזית על כל מין שנאכל בנפרד, ולשתיה בשיעור רביעית וגם חלה על כל אחד בנפרד.
; רבי יוסי אומר: הודהמים, דברי ר' יהפנילו א - םו החיצונים, הזגילא - םינצהן זגים? החרים ואלו הן חרצנ אלו )המשך הסבר למשנה(

 ן זוג והפנימי עינבל. שלא תטעה, כזוג של בהמה, החיצו
 
היוצא מן הגפן מדייקת הגמרא( ). .)והתגלחת, והיוצא מן הגפן( ו'כ אהומהטר, זיבנן ריסושה מינין אשל (אמרה )המשנה מ'.ג[ אלד, זירנ בבלי]

הרישא של סובר שמ)יכא דאמרי לה א. עמשבמ ןלביופילו עלין ולא: רמוא רזעלא יבכר"א, דתניא, ר דלא אין, גפן עצמו לא, מתני'

הענבים  מן לאלא עד שיאכ ייבחינו א: המשנה(של ) אאסיפ( מהדיוק הוא המשנה אין כל כך דיוק למעט עלים כי גם הם יוצאים מן הגפן, לכן 
אי במ. (לחיוב) עשמבמן ביולכזית; מן הענבים אין, מהגפן עצמו לא, מתני' דלא כר"א, דתניא, רבי אלעזר אומר: אפילו עלין ול

 י. טרשי כללי ופרנן דר"א דריש ריבויי ומיעוטי, רבקמיפלגי? 
 הפסוקים מוצגים לצורך הדיוןכאן מבורר כיצד פועל כלל ופרט ורבוי ומיעוט. 

ְׁשֶּתֶ֑ה (במ' נשא ו,ג) אָי  ָכֶ֖רָל ָ֣ ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי ירָח ֵ֥ ַיּז ָ֔ ָכרָ  ןְָוׁש  ַּי ֶ֣י  ֵָ֛-ְוָכלָָָָָָָמ  ָנב  הַָוע  ְׁשֶּתָ֔ אָי  ל ָ֣ יםָ  ָנב  תָע  ְׁשַר  ל׃מ  ָֽ אָי אכ  יםָל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  יב  יםָו  ֵ֥ ָיםַָלח 
ֹוָ (במ' נשא ו,ג) ְזרֶ֑ ָ֣יָנ  לְָימ  ֵ֛יםְָוַעדָָָָָָּכ ֶ֖ ַחְרַצּנ  ןָמ  י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג הָמ  רָי ָעֶׂשָ֝ ֶׁשֶ֨ לָ֩א  ּכ  ל׃-מ  ָֽ אָי אכ  ֶ֖גָל ֵ֥ ָָז

 
 :)ככותרת כללית( יומיעוט רבויי שריד זרעלאי בר
ירָ (במ' נשא ו,ג) ַיּז ָ֔ ָכרָ  ןְָוׁש  ַּי ֶ֣י   , פסוק()שהלכת נזיר לחייב רק הכתוב ב טמיע -סוק()עם כל המשך הפמ 
ןָ (במ' נשא ו,ד) י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג הָמ  ָעֶׂשָ֝ רָי  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  ּכ  מאי הכל, יבה ר -ריבה עט ו, מי(הגדל מהגפן אפילו עלים ולולביםכל ע"פ הברייתא ) הריב –מ 

ּנ  ים ְוע ד )ואת המיעוט של. של הגפן( )המפרש: זמורות , מאי מיעט? מיעט שבישתאהיוצא מן הגפן() ריבה? ריבה כל מילי ְרצ  ח  לומד לדרשה  ָז ג-מ 

 אחרת כרבי אלעזר בן עזריה בגמרא ולא כחלק ממיעוט רבוי ומיעוט(
 מרבה הכל פרט לדבר אחד הרחוק ביותר שקשור לנושא מיעוט ורבויכאן למדנו כי 

 
 :)ככותרת כללית( ירטכללי ופרשי נן דורב

ןָוְָ (במ' נשא ו,ג) ַּי ֶ֣י  ירמ  ַיּז ָ֔ ָכרָ   , פסוק()שהלכת נזיר לחייב רק הכתוב ב פרט -)עם כל המשך הפסוק(  ׁש 
ןָ (במ' נשא ו,ד) י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג הָמ  ָעֶׂשָ֝ רָי  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  ּכ   , )עדיין ללא מסקנה מה זה( כלל –מ 

ֵ֛יםְָוַעד ַחְרַצּנ  ֶ֖גָ-מ   ין הפרט, עא כלן אדתה אופרט אי  ללוכ פרט, ופרטחזר  -ָז
 ,(כגון ענבים ויין וחומץ.)המפרש:  ריפ תסולפי ורפ לשון ראשון()מה הפרט מפורש 

 (להביא גוהרקי ועינבין דיכרין כדלקמן בסמוך.)המפרש: י ופסולת פרי. רפ אף כל
  .ת?אמר אף כל פרי גמור (ולא דבר אחר ולא גוהרקי ולא עינבין דיכרין. )המפרש:אי מה הפרט מפורש פרי גמור,  ן(אחרו)לשון 

 
שתהא למד מן הפרט אם ענבים לחים  המפרש:) רומא הניח לך הכתוב במשמעו שלא , מה(שלא להביא בו אלא פרי גמוררש: המפ) כא"

יםָ? ( ויבשים הא כתיב כו' ֶ֖ ׁש  יב  יםָו  ֵ֥ יםַָלח  ֵ֛ ָנב  ֶמץָכתיבי,  אהע  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י   שון ראשון.כללא א וןרחא ןושלכ ןהא כתיבי, הא אין עליך לדוַי
 (נמצא דאינו מרבה שום דבר בעולם. )בלבד(שאם אתה אומר אף כל פרי גמור  ,פסולת פריאף כל פרי ו )המפרש:

 

ֵ֛יםְָוַעד מרול דלרבות כל דבר, מה תלמו ופינושס רמאחו ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  לומר לך: כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, אי אתה רשאי ? ָז
 שפרט לך בנזיר. ךרהכתוב כד לך טרויפש דט, עכעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסף על הפרונו למשכו ולד

יםככתוב ) יבעינ – פרי ופסולת פרי. פרי לכף א, ירפ תולסאמר מר: מה הפרט מפורש פרי ופ  ֶ֖ ׁש  יב  יםָו  ֵ֥ יםַָלח  ֵ֛ ָנב  ולת פרי מאי היא? ס. פ(ַוע 
פרי מאי היא? אמר רב כהנא: . אף כל דפסולת  (ענבים דקים שגדלים בין בין שאר גרעינין גדולים) גוהרקיא? הימאי י רפ . אף כלץמחו

ֶ֖ג-ְוַעד. ענבים שהתליעו() כריןבי דלאיתויי עינ אותו דבר הקרוש שבין הזג והחרצן שממנו  )המפרש: יםינהב ןביאמר רבינא: לאיתויי ד - ָז
גמור! אמרת?  הפרט מפורש פרי גמור, אף כל פרי המ : ]אי[)תנא קמא( מר מר. א(שזה בשר הפרילח,ב שלא כתוס'  –טט  נעשין שמרים.
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יםָ? מרואבמשמעו שלא  בותכה חינה המ, כא" ֶ֖ ׁש  יב  יםָו  ֵ֥ יםַָלח  ֵ֛ ָנב  ֶמץָהא כתיבי, ע  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ין עליך לדון כלשון אחרון הא איבי, כת האַי
ֵ֛יםְָוַעדכל דבר, מה ת"ל בות אלא כלשון ראשון. ומאחר שסופינו לר ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  , אי אתה וכלל טרתה מוצא פשאם קומ : כלךל ? לומרָז

)ומרבה פרטים רבים גם שלא דומים לפרט  הפרט מוסף על , אלא נעשה כללשבראש(שדומים לפרט ) רשאי למושכו ולדונו כעין הפרט

ֵ֛יםְָוַעדר, זישפרט לך בנך דרכ [אלה,ר זינבבלי ]ב והכת לך טפרוי, עד ששבראש( ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  הגביל את הרבוי מהכלל לכעין הפרט ). ָז

 כך יתמעטו עלין ולולבין שר' אלעזר מרבה לחיוב()לפי  שבראש(
 

ֵ֛יםְָוַעדאי ם לה, דקא מוקי )שבמשנה( לר' אלעזר בן עזריה ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  לומר שאינו חייב עד  (לדרשה אחרת שלא קשורה לפרט וכלל ופרט), ָז
סבר לה כרבי אלעזר, דדריש מיעט  (בה )א(תשו)? (מניין ידע לרבות את הפרטים שבפרט כלל ופרט) א מנא ליהטרפיאכל ב' חרצנים וזג, ש
 . כן יכלל עלין ולולבין לחיוב()ל בהיור
 ,(בלבד ולא לפרט וכלל ופרט )לדרשה אחרת כדאמר רבי אלעזר בן עזריה ךתעד אק, דאי סל )שלמדו בפרט וכלל ופרט( רבנןכמא: יא יתעב יאו
ֵ֛יםְָוַעדי להא מנאביה רחתכיל ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  ? שמע איזה הלכה נכתב בסוף()ל , למאי הלכתא כתביה בתר כללפרט הראשון(העם ) גבי פרטי ָז

ואולי תאמר שבא רק לפרט וכלל ) אדאת וא. ואימא: כוליה להכי הללמוד פרט כלל ופרט וגם הדרשה הנוספת() יניה בכלל ופרטמידימינה ל

ֵ֛יםְָוַעד אנמחר תבכחרצנים או שני זגים או חרצן וזג, למאי הלכתא  ינתוב או שלככ, א"! ופרט( ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  ה יש ברמידלנה י? שמע מָז
 .)החכמים אינם מסכימים לדרשה המיוחדת הזאת( חרצנים וזגי שנל שיאכעד ה: רש בידימל, ואיכא נמי הכוונה פרט וכלל ופרט() כלל ופרט

ה)במ' נשא ו,ד( -ב רָי ָעֶׂשָ֝ ֶׁשֶ֨ א ו,ג( וכלל או רבוי )במ' נשא ו,ד( ופרט )וללא קדמא ואזלא רמזה על סדר של פרט או מיעוט )במ' נש – א 

)שמ' -מיעוט סוגר( )במ' נשא ו,ד(. אלא שהימצאות מלת "כל" בכלל או ברבוי עושה מסקנה זאת על קדמא ואזלא לא כל כך ברורה. ב

ימש' כב,ט( אין מלת "כל" והכלליות נראית כבאה מן הכתוב הסתמי  ָֽ ָ֩-ּכ  ן ּת  מא ואזלא מגבילים אבל הפרטים המגיעים אחר הקד י 

 סתמיות כללית זאת.

 

 הגמרא עוברת לדון במידת הדרישה פרט וכלל ופרט

ל-( ּכ  ימש' כב,ט מ'ש) –א ,בבלי נזיר לה 1.6 יׁש א  ֩ן א   ֹור אֹו-י ּת  מ  הּו ח  ע   ֹור אֹו-ר  ה-ׁש   ׂש  

 
 הפסוקים מוצגים לצורך הדיון

 :ט – ו,משפטים כב מותש
יָ]ו[ָ׃ָסָ ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּוֶָּכ ָ-י  ע ָ֝ ֹור  ם-ֶסףָאָֽ ֶ֑יׁשָא  ָ֣יתָָהא  ּב  ַּנֶ֖בָמ  רְָוג  ְׁשמ ָ֔ ל  יםָ  ל  ם׃-כ  ַ֛י  ֵ֥םְָׁשָנָֽ אַָהַּגָּנֶ֖בְָיַׁשּל  ֵ֥ ָּמצ  ָי 
םָָ]ז[ָ ַעל-א  בַָּבָֽ ְקַרֵ֥ בְָונ  ַהַּגָּנָ֔ אָ  ָּמצ  אָי  תֶָאל-ל   י  ם-ַהַּבֶ֖ יםָא  ֶ֑ הּו׃-ָהֱאֹלה  ָֽ ע  ְמֶלֵ֥אֶכתָר  ֹוָּב  אָָׁשַלֵ֛חָָידֶ֖ ָל ֵ֥
לָ]ח[ָָ ַׁשעַָעל-ְּדַבר-ָּכל-ַעָֽ ֹורַָעל-ֶּפֶ֡ מ-ׁשֶ֡ הַָעל-ֹורַָעלח ְ֠ הַָעל-ֶׂשֶ֨ י-ָּכל-ַׂשְלָמָ֝ ּכ  ֶׁש רָי אַמרָ  הָא  ָדֹ֗ ב  אָ-א  יםָָיב ֶ֖ ַ֚דָָהֱאֹלה ָ֔ הַָע ּואֶָזָ֔ הָ֣

הּו׃ָס-ְּדַבר ָֽ ע  םְָלר  ֶַ֖֛י  ֵ֥םְָׁשַנ יםְָיַׁשּל  ֱאֹלה ָ֔ ןָ  יע  ֶׁש רַָיְרׁש  יֶהֶ֑םָא  ְָׁשנ 
יָ]ט[ָָ ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  ֵָ֛-ֶׂשֵ֛הְָוָכל-ׁשֵ֥ רָּומ  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ רָאֹו-תָאֹוְּבה  ְׁשַּבֵ֥ ה׃-נ  ֶאָֽ יןָר  ֵ֥ הָא  ְׁשָּבֶ֖ ָנ 
 

בשום מקום,  כלל ופרט וכללבאינו דורש ש , וידועבמיעוט ורבוי) מיעט וריבה (לענין נזיר בברייתא) יש ורבי אלעזר דדר (,אנזיר לה בבלי)המשך 

 ליה?מנא פרט וכלל ופרט  (אבל כן דורש ב
 (ט,כב 'מש 'מש) (משנה שבועות פ"ו,מ"הע"פ  בשומר שכר)הנאמר  מהאי קרא: הא ליק, נפ(שרבי אלעזר לומד פרט וכלל כלהלן) בי אבהוראמר 
י ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  הָ-ְוָכלפרט,  -ֶׂשֵ֛הָ-ׁשֵ֥ ָמֶ֖ רכלל,  -ְּבה  ְׁשמ ֶ֑ ין עכ דן אלאאתה ל ופרט אי לחזר ופרט, פרט וכ - ל 
, וממעט עלי תכונות של הפרטים הראשוניםב פרטים 6-לעין סוף פרטים, פרט סוגר ממעט למשל לפרטים, הכלל מרחיב  3)הדגמה: בתחילה  . רטהפ

 (השאר
י (ט,כב 'מש 'מש)א ,תוספות מסכת נזיר לה ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  דיתן לא משמע כללא לר' אלעזר  -פרט  -ֶׂשֵ֛הָ-ׁשֵ֥

כלל דמשמע על  ְוָכלא מפיל כלל הראשון דיתן על חמור ושור ושה קאי דהיינו פרט דמה יתן דהכתוב לא פירש בכלל כלום על כן הו
רכל דבר  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ בכלל ופרט וכלל וכן בכל דוכתי דאשכחן דרשא כלל ופרט  )ב"מ נז,ב(פרק הזהב  חזר ופרט ורבנן דרשי ליה ב ְּבה 

 יניה ]דלאו[ כעין הפרט כמו רבנן מכלל ופרט וכלל.וכלל דלא פליג ר"א היינו משום דדריש ליה בפרט וכלל ופרט וממעט מ
י (ט,כב 'מש 'מש)שבה דורשים  בבלי נזיר לה,א -הייתה גירסה שונה ב אפשר כי לתוספות ָֽ ןָ֩-ּכ  ּת  הָכלל  ְוָכלפרט  ֶׂשֵ֛ה-אֹו...  י  ָמֶ֖ ְּבה 

ר ְׁשמ ֶ֑  .רטהפין עכ ל ופרט אי אתה דן אלאל, פרט וכפרט ל 

י (ט,כב 'מש 'מש)רשים התוס' דו בבלי בבא מציעא נז,ב-וב ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּו-י  ע ָ֝ ֹורָאֹוכלל...  ר  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  ה-ְוָכלָפרט ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥ ָמֶ֖  ְּבה 
ר ְׁשמ ֶ֑  סוגרכלל  ל 

 

 

ה-ְוָכל: )נזיר לה,א( המפרש ָמֶ֖ רזה הכלל  ְּבה  ְׁשמ ֶ֑ )מקבלים את הפרט  התוספות. מפרש שמירה על הפרטים שבפרט קמא(ה) זה פרט ל 

ֹורָאֹוההמשך כנראה המלים קדמאה של הגמרא, לפי  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  רזה הכלל   ְוָכל (מפרשיםו ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥ ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ שמירה על סתמי. ) זה פרט ְּבה 

מבואר שחיובי שמירה בכל דבר  בבלי בבא מציעא נז,ב-באבל  לשמירה, מבואר מה מרבים ומה ממעטים לא נזיר לה,אבבלי -ב. הפרט בתראה

מֶָ֨שכאן אלו  מיטלטל וגופו ממון ֹורָאֹו-ֹורָאֹוח   ., יצאו קרקעות, עבדים ושטרות(ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥

יׁשֶָאל (ט,כב 'מש 'מש) לפי תבנית הטעמים –טט  ֶ֨ הּו-א  ע ָ֝ לדרשה לפי סדר מסוים ועשוי להיות שהכתוב אזלא, מרמז וקדמא  – ר 

 .או פרט וכלל ופרטאו כלל הוא הכלל או שיש בסביבתו לימוד בכלל המוטעם בקדמא ואזלא 

 כלל וזה הרחבה לכל דבר,   ְוָכל התוספותלפי  (א)

ה-ְוָכל התוספות( לפי ב) ָמֶ֖ רבתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהפרט הכתוב אחריה טפחא  – ְּבה  ְׁשמ ֶ֑ עם תכונת ההגבלה הבאה  ל 

רמטעם אתנח, נקבל  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ ֹורָאֹוואז כעין הפרט הזה מגבילים את הכלל בחיובי שמירה ואז תכונות הפרט קדמאה  ְּבה  מֶ֨ ֹורָ-ח  ׁשֵ֥
 חלים בפרט וכלל ופרט הזה. דבר מיטלטל וגופו ממון שהם ֶׂשֵ֛ה-אֹו

רלפי התוספות המלים  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ הם הפרט בתראה, מוצע לומר כי תכונת ההגבלה )הצמצום( על הכלל שבאמצע מגיעה מטעם  ְּבה 

רסלוק שבמלת  ְׁשמ ֶ֑ ָמֶ֖ה. טעם טפחא של מלת ל  הכתוב אחריו, יוצר קבוצת הגבלה ואח"כ בתפקיד אחד של פותח טפח להתאפיין מ ְּבה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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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.

 

ה-ְוָכל המפרשלפי )א(  ָמֶ֖  מרבה הכל.כלל ה – ְּבה 

ר( ב) ְׁשמ ֶ֑ מתפקיד טעם כאן הגבלה באה המגביל את הכלל. הפרט בתראה  ,תובצורה שמידת פרט וכלל ופרט פועל פרט בתראה – ל 

ראתנח במלת  ְׁשמ ֶ֑  . ל 

ה-ְוָכל( ג) ָמֶ֖ רבתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה טפחא  – ְּבה  ְׁשמ ֶ֑  עם תכונת ההגבלה ל 

ה-ְוָכל)ד(  ָמֶ֖ שמירה על ומצמצמת אותו ל, שלפניההכלל אל )ג( -)ב( ו-ההגבלה שלמדנו ברכא, מתפשטת טפחא ללא הגבלת מ – ְּבה 

 .שהוא רבוי אחטעם טפתפקיד נוסף של קדמאה אבל עם רבוי עליהם הבא ממעין הפרט דברים 

 

יָ (ט,כב 'מש 'מש)דורש הכתוב  ר' אבהו נזיר לה,אבבלי -ב ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּו-י  ע ָ֝   .רט פרט וכלל ופוגו' ב ר 

את חכמים דורשים שבה  בבלי בבא מציעא נז,ב-לסוגיה ב נזיר לה,א-... מקשר הסוגיה  ורבי אלעזר דדרישד"ה  תוספות נזיר לה,א

יָ (ט,כב 'מש 'מש) אינו נשבע: מנהני מילי דת"רש שומר חינםהעוסק ב (ט,כב 'מש 'מש)הפסוק אותו  ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ -ר 
ֹורָאֹו ר-הְָוָכלֶׂשֵָ֛-ׁשֵ֥ ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖  כלל ופרט וכלל ב ְּבה 

יָ (ט,כב 'מש 'מש) א,תוספות מסכת נזיר לה -ועיין ב ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  ( אלעזראבהו בשם ר' )לר'  ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥

ָ֩ -ד –)כי(  פרט ן ּת  ָ֩ לא משמע כללא לר' אלעזר דמה י  ן ּת  -ן הוא מפיל כלל הראשון דעל כ .דהכתוב לא פירש בכלל כלום?!  י 

ןָ֩ ּת   ,דמשמע על כל דבר (הראשון )אחרי הפרט כלל ְוָכל על חמור ושור ושה קאי דהיינו פרט  (, וההמשך)ולכן ללא הכלל בראשי 
ר ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ בכלל ופרט וכלל וכן בכל דוכתי דאשכחן דרשא כלל  ב"מ נז,ב(=) ורבנן דרשי ליה בפרק הזהב .חזר ופרט ְּבה 

 ]דלאו[ וממעט מדרך לימוד זאת()היינו משום דדריש ליה בפרט וכלל ופרט וממעט מיניה  ()רבי אלעזר  לל דלא פליג ר"אופרט וכ

שיטת ר' אלעזר פרט וכלל ופרט ממעט מה שלא כעין הפרט, ושיטת רבנן של כלל ) .כעין הפרט כמו רבנן מכלל ופרט וכלל ()מה שאינו

 (, לפי הרב זילבר יש שונישווה התוצאה ההילכתיתין הפרט, לכן ופרט וכלל גם כן ממעט את מה שלא כע
 

 תבאיזו מידה לומדים ואילו מלים מהוומסכימים שיש סדר בדרישת הפסוק. הם חולקים ( ב"מ נז,ב-ב)וחכמים  (נזיר לה,א-ב) ר' אבהו

 ומהו הפרט בתראה. האמצעי בשיטת ר' אבהו יש מחלוקת בין המפרש ובין התוספות מה הוא הכלל .את חלקי המידה

יָ (ט,כב 'מש 'מש) דתנו רבנן: בבלי בבא מציעא נז,ב-נאמר ב ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּו-י  ע ָ֝ ֹורָאֹו -, כלל - ר  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  -ְוָכל, פרט - ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥
ה ָמֶ֖ ר ְּבה  ְׁשמ ֶ֑ ֹורָ -ט ט) דבר המטלטל וגופו ממון -חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  - ל  מֶ֨ ח 

ֹורָאֹו-אֹו , אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות (ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥
 .שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון

 

 המסקנה שיש סדר בדרישת הפסוק. ננסה להראות מי מלמד על הסדר. –טט 

יׁשֶָאללפי תבנית הטעמים בכלל ופרט וכלל.  (ב"מ נז,ב-ב)מדים לפי חכמים הלו (ט,כב 'מש 'מש)-הסבר ל ֶ֨ הּו-א  ע ָ֝ אזלא, וקדמא  – ר 

י :חלק מהכלל קמאהוא הכתוב המוטעם בקדמא ואזלא לחכמים לדרשה לפי סדר מסוים ומרמז  ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּו-י  ע ָ֝ והכתוב  ר 

ֹורָאֹובהמשך  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  ָמֶָ֖-ְוָכל, פרט הוא כדרשתם – ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥ ר הְּבה  ְׁשמ ֶ֑  .(הוא כדרשתם) חזר וכלל - ל 

ה-ְוָכלנסביר את הכלל הסוגר  ָמֶ֖ ר ְּבה  ְׁשמ ֶ֑  תבניות הטעמים:בשילוב  הרחבה מוגבלת לכעין הפרט מרחיבאשר  ל 

ה-ְוָכל ָמֶ֖  טעם מלת , בא)ב( חיות שהן בנות תרבות דובים ואריותמצב )א( חיות שאינן בנות תרבות כגון נחשים, -מקף כרב – ְּבה 

ׁשְָ רל   .כל בעל חיים הניתן לשמור, וממעט חיות שאינן בנות תרבותל מגבילואתנח,  – מ ֶ֑

ה-ְוָכל ָמֶ֖  .מיטלטל וגופו ממוןבתפקיד שנוי משמעות ורבוי, מעבירה מבעלי חיים )המוזכרים בפסוק( לכל דבר טפחא  – ְּבה 

 

יָ (ט,כב 'מש 'מש) המפרשכפי'  .ופרט ללבפרט וכ (נזיר לה,א-ב) לפי ר' אבהו בדעת ר' אלעזר (ט,כב 'מש 'מש)-הסבר ל ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  -י 
ֹורָאֹו מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  ה-ְוָכל פרט ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥ ָמֶ֖ ר ,ואפילו דובים ואריות -כלל  ְּבה  ְׁשמ ֶ֑ אתה דן אלא כעין הפרט  )אין(אי ,חזר ופרט ל 

יצאו דובים ואריות  ,בעין עליהן כגון נמי עופותר שמירה הוא דנשב  אשר()ד   (מועיל הפרט האחרון לדבר)דאהני פרטא בתרא למידי 
 .דלאו בני שמירה נינהו שאין להם תרבות

ה-ְוָכל ָמֶ֖ רבתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה טפחא  – ְּבה  ְׁשמ ֶ֑ -ְוָכלעם תכונת ההגבלה הבאה מטעם אתנח, נקבל  ל 
ר ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ ֹורָאֹולל בתראה המגביל את חיובי השמירה לכעין הפרט שלפני הכ ְּבה  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח   .דבר מיטלטל וגופו ממון שהם ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥

ה-ְוָכל ָמֶ֖  .מיטלטל וגופו ממוןלכל דבר )המוזכרים בפסוק( בתפקיד שנוי משמעות ורבוי, מעבירה מבעלי חיים טפחא  – ְּבה 

 

 

בדים והשטרות והקרקעות ואלו דברים שאין נשבעין עליהן הע ,מ"הו"משנה שבועות פמביאה  ב,נזבבלי בבא מציעא -הגמרא ב
רבי שמעון אומר  .אינו משלם שכר )טט: שומר( נושא .אינו נשבע שומר חנם .ולא תשלומי ארבעה וחמשה אין בהם תשלומי כפלוההקדשות 

 קדשים שחייב באחריותן נשבעין עליהן ושאינו חייב באחריותן אין נשבעין עליהן:
 

 (ת, וזה נקרא עירוב פרשיותפסוקי השומרים, נכנס ענין של מודה במקצ ך)תו

ל-ּכ  י]ו[  ס: וכב, משפטיםשמות  יׁש א  ֩ן א   ֹו-י ּת  ף א  ס  ָ֤ הּו ּכ  ע   ם-ר  יׁש א  ית ָהא   ּב   ר ְוגֻּנ  ב מ  ְׁשמ ֵ֔ ים  ל  ל  ּל  ם ְׁשָנ י ם׃-כ  ּג ָּנ ב יְׁש  א ה   י ָּמצ  
 :   ,טחז,כב, משפטיםשמות  
ּב    [ז] ל־ה  ב ּב  ע  ב ְונ ְקר   ּג ּנֵָ֔ א  ה  א י ָּמצ  ם־לָ֤ ע  הּו:א  ְמל  אכ ת ר  ֹו ּב  א ָׁשל  ח יָד  ם־ל  ים א  ל־ָה ֱאלה    י ת א 

ר-ָּכל-ע  ל[ ח] ע ע ל-ְדב  ׁש  ל-פ   ֹור ע  ל-ׁש  מֹור ע  ה ע ל-ח ְ֠ ל-ׂש   ה ע  ְלָמ  י-ָּכל-ׂש  ר  ּכ  ר י אמ  ָ֤ ׁש  ה א  ָדִ֗ ב  ר-א  א ְדב  ים יָב   ד ָהֱאלה ֵ֔ ה ע ַ֚ ּוא ז ֵ֔ ם -ה   ְׁשנ יה  

ים יְ  יֻען  ֱאלה ֵ֔ ר י ְרׁש  ָ֤ ׁש  ע  הּו׃ סא  י ם ְלר  ּל  ם ְׁשנ    ׁש 

ל-]ט[  ּכ  י יׁש א  ֩ן א   ֹור אֹו-י ּת  מ  הּו ח  ע   ֹור אֹו-ר  ה ְוָכל-ׁש  ת אֹו-ׂש   ר ּומ   ְׁשמ   ה ל  ָמ  ר אֹו-ְּבה  ין ר א  ה׃-נ ְׁשּב   ה א    נ ְׁשָּב 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 (,טכב 'מש 'מש)ר שכר בשומו (ו,כב 'מש 'מש)בשומר חינם  (,חכב 'מש 'מש)מביא לימודים בכלל ופרט וכלל במודה במקצת  )תוכן הבבלי(

  . להלן דיון במודה במקצת)נדון לעיל(שומר שכר 

היינו  )וכו' אין בהן תשלומי כפל (ואלו דברים שאין נשבעין עליהן העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות ,מ"הו"משנה שבועות פ) ... 

שומר חינם הטוען טענת גנב יש לו גם דין גנב )טט:  –לי? מנהני מי. (אינו נשבע שומר חנם .ולא תשלומי ארבעה וחמשה מתיחס לקטע המשנה

, ובתוך הפסוק מעורב גם הלכה (5, 4)להבדיל מן הגזלן הפועל בגלוי ואין לו כפל ולא  )שמהותו גונב בהסתר ולכן התורה קנסה אותו בתשלומי כפל

ר-ָּכל-ע  ל (,חכב 'מש 'מש): דתנו רבנן ל מודה במקצת(ש ע -ְדב  ׁש  ל-ע לכלל.  -פ   ֹור ע  ל-ׁש  מֹור ע  ה ע ל-ח ְ֠ ה -ׂש   ְלָמ  ר -ָּכל-ע לפרט,  -ׂש  ָ֤ ׁש  ה א  ָדִ֗ ב  א 

ר   ֹור ע ל-ע ל)חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  - י אמ  ל-ׁש  מֹור ע  ל-ח ְ֠ ה ע  ה-ׂש   ְלָמ  דבר  - (ׂש 
שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו טלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות יאף כל דבר המ -טלטל וגופו ממון יהמ

ע  הּו  (,חכב 'מש 'מש)הקדשות, אמר קרא  )יצאו(אין גופן ממון.  -שטרות שאף על פי שמטלטלין  התורה מיעטה )רעהו ולא הקדש.  - ר 

הקדשות בדרך דרשה של כלל ופרט  את שומר החינם )הטוען טענת גנב ובעצם הוא הגנב( מלשלם תשלומי כפל על גניבת קרקעות עבדים שטרות

 (וכלל
 

ולא תשלומי ארבעה וחמשה )וכו'(. מאי טעמא? תשלומי  (פ"ו,מ"ה שבועות משנה הגמרא מצטטתהקטע הבא אינו נוגע הקו"א, )
שהכוונה לשור וכבש של הקדש שכשם שבגנבתם אין תשלום כפל  )כנראה ארבעה וחמשה אמר רחמנא, ולא תשלומי שלשה וארבעה.

כך אין על שחיטתם תשלום ארבעה וחמשה, והגמרא מוציאה זאת בלשון שלושה וארבעה כי כשם שאין  א קרן ועוד קנס בשווי הקרן()שהו

 תשלום כפל )קרן וקנס( כך הארבעה חסר הקנס מהכפל שווה שלוש, והחמשה חסר בקנס מהכפל שווה ארבעה(

ֹור אֹו־ׂש ֵ֔  :לז,כא משפטים שמות יׁש  ׁש  י י גְנ  ב־א  ָ֤ ש  ה:ּכ  ת ה  ח  אן ּת   ֹור ְוַאְרּב ע־צ   ת ה ּׁשֵ֔ ח  ם  ּת   ּל  ר יְׁש  ה ָבָקִ֗ ָּׁש  מ  ֹו ח  ֹו ְמָכר  ֹו א   ה ּוְטָבח 

 

 'מש 'מש) -דתנו רבנן:  -אינו נשבע )וכו'(. מנהני מילי?  שומר חנם (פ"ו,מ"ה שבועות משנה מצטטת ב,נזבבלי בבא מציעא הגמרא )

יׁש א  -ּכ  י (,וכב ֩ן א   הּו -לי ּת  ע   ֹוכלל,  -ר  ף א  ס  ָ֤ ל ים  -ּכ  יׁש)פרט,  - כ  ית ָהא   ּב   ר: ]ע"פ בבאקמא סג,א מסורת הש"ס] (ְוגֻּנ  ב מ  ְׁשמ ֵ֔ חזר וכלל,  - [[ל 
ֹוטט: ) כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט: מה הפרט מפורש ף א  ס  ָ֤ ל ים  -ּכ  דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר  - (כ 

צאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין המטלטל וגופו ממון. י
הּו  (,וכב 'מש 'מש)גופן ממון. הקדשות, אמר קרא  ע    רעהו ולא של הקדש.  -ר 

 
 'מש 'מש) נו רבנן:דת –אינו משלם )וכו'(. מנהני מילי?  נושא שכר (פ"ו,מ"ה שבועות משנה מצטטת ב,נזבבלי בבא מציעא הגמרא )

יָ (ט,כב ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּו-י  ע ָ֝ ֹורָאֹו -, כלל - ר  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  ה-ְוָכל, פרט - ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥ ָמֶ֖ ר ְּבה  ְׁשמ ֶ֑ חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה  - ל 
ֹורָאֹו -טט ) דבר המטלטל וגופו ממון -דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  גופו ממון. , אף כל דבר המטלטל ו(ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥

 .יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון
 רעהו ולא של הקדש. -הקדשות, אמר קרא רעהו  )ענין אחר בגמרא(

 

 לתבניות טעמים: סיכום ביחס

יָ]ו[ָסָ ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹו-י  הּוֶָּכ ֶסףָאָֽ ע ָ֝ ְׁשמ ָָ֔-ר  ל  יםָ  ל  םכ  ֶ֑יׁשָא  ָ֣יתָָהא  ּב  ַּנֶ֖בָמ  ם׃-רְָוג  ַ֛י  ֵ֥םְָׁשָנָֽ אַָהַּגָּנֶ֖בְָיַׁשּל  ֵ֥ ָּמצ  ָי 
ַׁשעַָעל-ְּדַבר-ָּכל-ַעָֽלָ]ח[ָ ֹורַָעל-ֶּפֶ֡ מֹורַָעל-ׁשֶ֡ הַָעל-ח ְ֠ הַָעל-ֶׂשֶ֨ י-ָּכל-ַׂשְלָמָ֝ ּכ  ֶׁש רָי אַמרָ  הָא  ָדֹ֗ ב  אָ-א  יםָָיב ֶ֖ ַ֚דָָהֱאֹלה ָ֔ הַָע ּואֶָזָ֔ הָ֣
יםָיְָ-ְּדַבר ֱאֹלה ָ֔ ןָ  יע  ֶׁש רַָיְרׁש  יֶהֶ֑םָא  הּו׃ָסְׁשנ  ָֽ ע  םְָלר  ֶַ֖֛י  ֵ֥םְָׁשַנ ַָׁשּל 
יָ]ט[ָ ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  ֵ֛תָאֹו-ֶׂשֵ֛הְָוָכל-ׁשֵ֥ רָּומ  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ רָאֹו-ְּבה  ְׁשַּבֵ֥ ה׃-נ  ֶאָֽ יןָר  ֵ֥ הָא  ְׁשָּבֶ֖ ָנ 

 בשלושה הפסוקים תבנית קדמא ואזלא, העשויה ללמד על לימוד בסדר מסוים.

 

ע  הּו  (,חכב 'מש 'מש)  כנראה שהלימוד מהמילה ולא מהטעם שמגביל משהו אחר. ., במודה במקצתרעהו ולא הקדשביל סלוק מג -ְלר 

הּו  (,וכב 'מש 'מש) ע    שומר חינם, קדמא, משמע שהמלה מגבילה ולא הטעם. רעהו ולא של הקדש. -ר 

 

 )חזרה לנזיר לה,א(
 אקפמר נאבא ר )המשך בבלי נזיר לה,א(

 אמרת יתמי מצ )לר' אבהו( רבא ליהמר א.... גירסה נוספת רבא אמר נפקא" " מביא לד"ה )בבלי נזיר לה,א(הרב שטיינזלץ  –טט 

יָ (ט,כב 'מש 'מש)-)בהכא  (האם יכולת לפרש) ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּו-י  ע ָ֝ הוא )כחכמים בבבא מציעא ל האי כלל ופרט וכלפרט וכלל ופרט,  ר 

יָ (ט,כב 'מש 'מש). (,בזנ ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ה-י  ע ָ֝ ֹורָאֹו -, כלל - ּור  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  ה-ְוָכל, פרט - ֶׂשֵ֛ה-ׁשֵ֥ ָמֶ֖ ר ְּבה  ְׁשמ ֶ֑  רמאלא א .חזר וכלל - ל 
 ... (,בויקרא א)-רב יהודה מדיסקרתא אומר שנלמד מו (י,ויקרא א)-פרט וכלל ופרט נלמד מ) נפקא רבא
 גירסא זאת היא ממש בתבנית הטעמים המאובחנת בעיונים אלה.  –טט 

י  ָֽ יׁשָאֶָ-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּוָ-לי  ע ָ֝  קטנה קדמא אזלא, כעין כלל-תלישא -ר 

ֹורָאֹוָ מֶ֨ ֹורָאֹו-ח   קדמא מרכא תביר, פרטים  –ֶׂשֵ֛הָ-ׁשֵ֥

ר-ְוָכלָ ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ ה-ְוָכלטפחא אתנח, חזר וכלל. כמו כן  – ְּבה  ָמֶ֖ מצב )א( חיות שאינן בנות תרבות כגון נחשים, -מקף כרב – ְּבה 

ר, בא )ב( חיות שהן בנות תרבות דובים ואריות ְׁשמ ֶ֑  כל בעל חיים הניתן לשמור, וממעט חיות שאינן בנות תרבות.ל מגבילאתנח,  – ל 

"לשמר" גורם שאין אתה דן לרבות  –טפחא מרבה כל החיות, הפרט  –בהמה" -גם בשיטה של פרט וכלל ופרט, הכלל "וכל –טט 

תרבות הניתנות לשמירה אף מה שנרבה ע"י  ורש בכתוב אלא רק אלו שהן מעין הפרט, מה הפרט חיות בנותפדברים על האמור במ

 דברים הניתנים לשמירה. ,הכלל באמצע

 ועוד מפרשים שאין שבועת השומרים אלא במיטלטלים )הניתנים לשמירה( ולא בקרקעות )שכנראה נחשבים שלא ניתנים לשמירה(

 

 )חזרה לגרסת הגמרא המקובלת(

ם: י,ויקרא א –,א בבלי נזיר לה 1.7 ן-ס ְוא  אן -מ  ּצ   ֹוה   ָקְרָּבנ 

 

רֶָאל  :ב,א איקרו י-ַּדּב ֵ֞ ָֽ םָּכ  םָָאָדֹ֗ ֶהָ֔ ל  א  ְוָאַמְרָּתָָ֣  ָ ל ְׂשָרא  ֶ֑הָ-ְּבנ  יָי  יהָו ןַָלָֽ ֶּכֵ֛םָָקְרָּבֶ֖ יבָמ  ֵ֥ ַָיְקר 
ן ן-מ  הָמ  ָמֹ֗ ן-ַהְּבה  ּומ  יבּוֶָאת-ַהָּבָקרָ  ֶ֖ אןַָּתְקר  ם׃-ַהּצ ָ֔ ָָקְרַּבְנֶכָֽ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם: י,ויקרא א ן-סְָוא  ן-מ  אןָָקְרָּבנֹֹ֧וָמ  ן-ַהּצ ֶ֨ ֹוָמ  יםָאֵ֥ ֵ֛ ּנּו׃-ַהְּכָׂשב  יֶבָֽ יםַָיְקר  ֶ֖ ָלֶ֑הָָזָכֵ֥רָָּתמ  ֶ֖יםְָלע  ּז  ָָהע 
 (י,ויקרא א) א:רקאי ה מהיל אקפ, נ(דרשה בדרך פרט וכלל ופרט )כתמיכה לדרך הלימוד של רבי אלעזר מראבא ר בבלי נזיר לה,א()המשך 

ם ן-ְוא  אןָפרט,  - מ  יםכלל,  -ַהּצ ֶ֨ ֵ֛ ֶ֖ים-ו ְּכָׂשב  ּז  רב יהודה  ליה אלא כעין הפרט. אמרופרט אי אתה דן  ללוכפרט רט, חזר ופ -ע 
ן (,בויקרא א)מן הדין קרא:  )שילמד(ולילף רבא, א לתסקרימד הָפרט,  - מ  ָמֹ֗ אןָ-וָּבָקרָ , ללכ -ַהְּבה  רט, פרט וכלל ופרט אי ר ופחז -ּצ ָ֔

ן)טט:  !אתה דן אלא כעין הפרט הָפרט כי ממעט,  – מ  ָמֹ֗ א-וָּבָקרָ כלל כי מכיל בהמות וחיות,  –ַהְּבה  , ורבא להלן חזר ופרט לצמצם רק לאלו ןּצ ָ֔

 (דוחה שזה פרט וכלל ופרט
 

 א ה,ל ת נזירווספת
ידרוש  י אלעזר(ב)רלא אמר שר"א  המלו )בפרק א(ה נוראש פרשה אשהי -  (,בויקרא א) האי קראמ ףלילו (אומר )רב יהודה מדיסקרתא

ן .טפרווכלל  טרפ (,בויקרא א)שם  המה לל בל בהמה למעוטי חיה דבהמה בכלל חיה וחיה בכשמע מקצת בהמה ולא כט דמפר - מ 
אן-וָּבָקרָ  . תה דן כעין הפרט מה הפרט מפורש למעוטי חיה מקרבןא י)חזר ופרט( הר ו בכלל בקר וצאןנאי זר ופרט דחיהח ּצ ָ֔

י נהאתירץ מהר"ף דו )ולכאורה הכל נלמד מבקר וצאן(י מכעין הפרט דימ ןניהא לא מרב)מה התועלת בפרט( ני הא המ[ לכל] המיתו
 לקרבן.כשר חיות והוי כעין חיה אפ"ה הין בל גב דרגיל עאף  הוא הבהמ[ דיי שור ]הברולרב אכלל
ן –טט  ה-מ  ָמֹ֗ שור , סה"כ שלושה ומרבה עליהן כבשים, עזים –שני מינים:שהם שלושה, בקר, צאן רק רביע,ובפסוק מונה  – ַהְּבה 

 לקרבן הבר

מסביר את המפרש שבא לרבות לעולה בהמה בחור וזקן. אפשר שטעמי מקף בכתוב  מן הדין קרא ()שילמדולילף  - דף על הדףע"פ 

ן (,בויקרא א)הבא  ן-מ  ּומ  אןָ-ַהָּבָקרָ     , שלעולה אפשר להביא גם בהמה זקנה.מצב של הבהמות בגילים שונים-מלמדים על רבַהּצ ָ֔

 
ן (,בויקרא א)): מן האי )רבא( לא" )המשך בבלי נזיר לה,א( ה-מ  ָמֹ֗  , דרשת פרט וכלל ופרט(אין ללמוד ) המע מינשלמ ליכא (וגו' ַהְּבה 

  (,בויקרא א)רבא דוחה את הצעת רב יהודה מדיסקרתא ללמוד פרט וכלל ופרט מפסוק 

ם (,יויקרא א)ומביא הפסוק  ן-סְָוא  ן-מ  אןָָקְרָּבנֹֹ֧וָמ  ן-ַהּצ ֶ֨ ֹוָמ  יםָאֵ֥ ֵ֛ יםַָיקְָ-ַהְּכָׂשב  ֶ֖ ָלֶ֑הָָזָכֵ֥רָָּתמ  ֶ֖יםְָלע  ּז  ּנּו׃ָהע  יֶבָֽ ללמוד פרט וכלל  ר 

 ופרט.
-דחיה ד אין משמעות למעט, מפני() מיעוטא –ליכא למשמע ( (,בויקרא א) שמפסוק)מהא  )רבא לר' יהודה מדיס'(א"ל [ אה,ל י נזירלבבתוס' ]
ן ה-מ  ָמֹ֗ ואף על גב דמן י( דווקא יש רבו)לא משמע למעוטי חיה שהרי חיה בכלל בהמה והוי כאילו כתיב מן הבהמה ומן החיה  ַהְּבה 

 משמע מיעוטא לא ממעט חיה מינה.
 

הָה אמינא ו, ה((,בויקרא א)) םתמה ידא ָמֹ֗   –ַהְּבה 
 .כוללת גם חיה( "הבהמה")הבהמה כוללת הכל ולכן אי אפשר לומר שמלת "מן" באה למעט כי  כלל בהמהב יהח [ה,בל י נזירלבב]
 
אן-וָּבָקרָ  (,בויקרא א) תיבכלל בהמה? הא כב ה: חי(יהודה מדיסקרתא )רב לא"  רטהפ ןאלא כעי אתה דןואי הוה ליה פרט וכלל, , וּצ ָ֔

בפרט חיה, ולעולם מכתוב זה גם יש לדרוש ממעט גם  ראשון, מלת "מן" שהיא לשיטתו פרטגם מלמד שהממעט חיה, )והתוס' פירשו שהפרט בתראה 

 הדיון בפסוק זה מסתיים כאן. (ה,בל י נזירלבב)-ב.  (ופרטכלל ו

 

יש  (,יויקרא א)אין תבנית טעמים עם הטעמים קדמא ואזלא או רק אחד מהם, ואילו בפסוק  (,בויקרא א)בפסוק . עיון בתבניות טעמי המקרא

או האם זה כעין המידה של כתוב המלמד על חבירו )ב( האם זה כעין כלל הצריך לפרט, )א( עשוי ללמד על סדר כלשהו. שטעם קדמא 

 ד על חבירו?מאו הוא מלמלמד עליו וגם כתוב שחבירו  ,או האם זה גם כלל הצריך לפרט)ג( ניו מלמד עליו, שלפניו או שחבירו שלפ

מלמדת על שחיטת עולה מן הצאן על ירך המזבח צפונה והגמרא  (,יויקרא א)כי הפרשה המתחילה בפסוק   (בבלי זבחים מח,א)-מצאנו באכן 

' (ה,ויקרא א) שה שלפניהמדת מכאן כי גם עולה מן הבקר הכתובה בפרול ְפנ  י ה  ר ל  ָּבָק  ן ה  ת־ּב   ט א  תישחט וגו' )ולא כתב מקום השחיטה(  ְוָׁשח  

  על ירך המזבח צפונה.

נָה (,יאויקרא א) וצפונה בעולה היכא כתיבא? (בבלי זבחים מח,א) ח  ָצפ   זְּב   ּמ  ְך ה  ל י  ר  ט א ֜תֹו ע   , בן ון(שנשחט בצפ )טט: אשכחן בן צאן. ְוָׁשח  
' (ה,ויקרא א))טט:  בקר ְפנ  י ה  ר ל  ָּבָק  ן ה  ת־ּב   ט א  ם (,יויקרא א): מנא לן? אמר קרא (ְוָׁשח   ן-סְָוא  אן-מ  וי"ו מוסיף על ענין ראשון וילמד , ַהּצ ֶ֨

 .עליון מתחתון

דנו זאת מתבנית קדמא מהפך היינו לומד עליון מתחתון, סוג של כתוב המלמד על חבירו שלפניו. אלא שעד עתה )כסלו התשע"ו( למ

פשטא ורק לכתוב סמוך. ואילו כאן התבנית היא קדמא דרגא תביר מרכא טפחא, והלימוד הוא לפרשה שלמה שלפני הכתוב הזה ולא 

 רק לפסוק סמוך.

 

ם (,יויקרא א) קדמאטעם  בדיון זה וי"ו מוסיף . וגם יש ן-סְָוא  אן-מ  דמא ומסקנת רבנן שמספק אשם . בדיון הבא גם יש וי"ו מוסיף ואין קַהּצ ֶ֨

 )אשם תלוי( אין ללמוד לספק מעילות הכתוב לפני כן.

 

ר: ס :ה איקרו ה ּל אמ   ל־מ ׁש   ' א  ר ה  ּב   יְד   )יד( ו 

ים מ   י ל ָּתמ   ֹו ל  ֜ה' א   ָׁשמ  ת־א  י֩א א  ב  ' ְוה  י ה  ָקְדׁש   ה מ  ְׁשגָגֵָ֔ ל ְוָח ְטָאה  ּב  ע  ל מ ֵ֔ ְמע   ׁש ּכ  י־ת  פ  ׁש ְלָאָׁש ם:ן)טו( נ ַ֚ ד  ק   ל־ה  ף־ְׁשָקל  ים ְּבׁש  ק  ְרְּכך  ּכ  ס  אן ְּבע  ּצ ִ֗  ־ה 

ּכ ה ִ֗  ן ְוה  ּכ ה   ֹו ל  ן א ת  יו ְונָת   ף ָעָלֵ֔ תֹו  יֹוס   מ  יׁש  ת־ח  ם ְוא  ּל ִ֗ ׁש יְׁש  ד  ק ֜ ן־ה  א מ  ֩ר ָחָט  ׁש  ת א  ֹו:)טז( ְוא   ם ְונ ְסל  ח ל  יל ָהָאָׁש  ר ָעָל יו ְּבא   פ    פ ן יְכ 

 ,עד כאן אשה מעילות

 מכאן אשם תלוי

ם ע ְוָאׁש   ינָה ְול א־יָד   ָעׂש   א ת  ר ל  ׁש   ' א  ת הֵ֔ ְצֹו  ָּכל־מ  ת  מ  ה ַאח  א ְוָע ְׂשָתִ֗ י ת  ֱחָטֵ֔ ׁש  ּכ   פ  ם־נ   ֹונ ֹו: )יז( ְוא  א ע   ְונָָׂש 

ל־ה   ם א  ְרְּכך  ְלָאָׁש  אן ְּבע  ּצ   ן־ה  ים מ  י ל ָּתמ   יא א   ב  ה  ֹו:)יח( ְוְ֠ ע ְונ ְסל  ח ל  ּוא ל א־יָד   ר־ָׁשָג ג ְוה  ׁש  ֹו א  גְגָת  ל ׁש  ן ע   ּכ ה ֜ יו ה  ֩ר ָעָל  פ  ן ְוכ   ּכ ה  

': פ ה  ם ל  ם ָאׁש   ּוא ָאׁש   ם ה   )יט( ָאָׁש 

'  (ב,ד 'וי) ת הֵ֔ ְצֹו  ּכ ל  מ  ְׁשגָגָה  מ  א ב  ֱחָטָ֤ ׁש ּכ  י־ת  פ  ֘ל ל אמ ֒ר נ ִ֗ ל־ְּבנ  י י ְׂשָרא  ר א  ּב ֵּ֞ ה  ּנָה: ד  ת מ  ַאח   ה מ  ינָה ְוָעָׂשָׂ֕ ָעׂש   א ת  ר ל  ׁש    בחטאת ודאי( הפסוק עוסק )טט: א 

ם ְונָ  (ה,יז 'וי) ע ְוָאׁש   ינָה ְול א־יָד   ָעׂש   א ת  ר ל  ׁש   ' א  ת הֵ֔ ְצֹו  ָּכל־מ  ת  מ  ה ַאח  א ְוָע ְׂשָתִ֗ י ת  ֱחָטֵ֔ ׁש  ּכ   פ  ם־נ   ֹונ ֹו:ְוא  א ע  ם תלוי כגון אכל הפסוק עוסק באש )טט: ָׂש 

 אחת משתי חתיכות ואינו יודע אם חלב אכל או שומן(
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  [בבלי זבחים מח,א]
 (ה,יז 'וי), אלא למ"ד אין מלמדין, מאי איכא למימר? דתניא: (לגבי  שחיטה בצפון תחתוןעליון משלומדין  רש"י:) הניחא למ"ד מלמדין

ׁש   פ  ם־נ   לחייב על  ללמוד מן אות וי"ו אל הפרשה הקודמת העוסקת במעילות( ה בשיטת ר' עקיבא,מציערא הגמו הפסוק עוסק באשם תלוי )טט: -וגו' ְוא 
 , דברי רבי עקיבא, וחכמים פוטריןכמו בעבירה אחרת שעל זדונה כרת ושגגתה חטאת וכאן לא יודע אם חטא בכלל( )טט: ספק מעילות אשם תלוי

סבר:  ר' עקיבא( )טט:, מר כנראה במה חולקים( )טט: ; מאי לאו בהא קא מיפלגיבכתוב( שלא יביא אשם תלוי על ספק מעילה, כי אין גלוי )טט:
 , ומר סבר: אין למידין! (, ובתורה אשם תלוי נאמר מיד אחרי מעילה לכן יש להביא רשם תלוי על מעילהעליון מתחתון )טט: למידין

)אלא שהחכמים חולקין  והיינו טעמא דרבנןשלפי חכמים אין למדין( הגמרא חוזרת בה ממה שסברה  )טט:אמר רב פפא: דכולי עלמא למידין, 

ת (ה,יז 'וי), נאמר כאן מסיבה אחרת( ְצֹו  ת (ב,ד 'וי)ונאמר בחטאת חלב  מ  ְצֹו  דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו ( (ב,ד 'וי) )טט:, מה להלן מ 
זדונו ש זרה שווה מלמדת שאשם תלוי בא רק על חטאטט: הג) ועל שגגתו חטאת שחייבין על זדונו כרתאשם תלוי(  (יז,ה 'וי) )טט:חטאת, אף כאן 

 . וי"ו מוסיף באשם תלוי למעילות שלפניה(-לכן אי אפשר ללמוד מואילו במעילה אין עונש ענשים כאלה. כרת ושגגתו חטאת, 
 )טט: מה להלן בקבועה (בשווי קבוע או משתנה  , שלא קשור לכרת וחטאת אלא האם החטאתטט: הגזרה שווה מלמדת הלכה אחרת)ורבי עקיבא? 

לא מתנגשת עם  (יז,ה 'וי)-בולכן וי"ו  )טט: בקבועהאשם תלוי בחטאת(  (יז,ה 'וי) )טט:, אף כאן (כאשר היא קבועה ולא עולה ויורדת בחטאת (ב,ד 'וי)

 חטאת דטומאת מקדש וקדשיו דעולה ויורד הוא ט(ממע )טט:, לאפוקי (מאשם תלוי לאשם מעילות מתחתון לעליון תמלמדהדרשה בגזרה שווה ו

 . ולכן בטומאת מקדש וקדשיו אין אשם תלוי( )טט:
בגזרה שווה זאת לרבנן יש שני לימודים שאשם תלוי הוא )א( בעבירה שזדונה כרת ושגגתה חטאת, )ב(  )טט: ורבנן? אין גזירה שוה למחצה

)טט: וכל זאת למד רק  אין גזירה שוה למחצה)טט: שגם מסכים( נמי יהיה קשה על ר"ע(  טט:). ור"ע (, וגם הם ממעטים עולה ויורדשהחטאת קבועה

ׁש   (ה,יז 'וי), והכא בהא קמיפלגי, ר"ע סבר: אלא ( שאין גזרה למחצה ר"ע מסכיםאכן  )טט: ! אין הכי נמירק בחטאת קבועה( –דבר אחד  פ  ם־נ   ְוא 
אין התנגשות צריך ללמוד שני דברים, אבל כאשר יש התנגשות פה עם הוי"ו אז לר"ע נשארים עם כאשר )טט:  כתיב, וי"ו מוסיף על ענין ראשון

ׁש   (ה,יז 'וי). ורבנן נמי הכתיב: (לימוד אחד והוי"ו מלמדת מתחתון לעליון פ  ם־נ   )טט:  סבר: היקש עדיף )טט: ר"ע( ! לימא בהא קמיפלגי, דמרְוא 

 ! )טט: ודוחים היקש מאות וי"ו( גזירה שוה עדיףסבר:  )טט: רבנן( , ומר בגלל אות וי"ו(
: תחתון הוא (עליון מתחתון אלאילמד  ר"עאכן היקש עדיף על גזרה שווה אלא שלא בדרך של )טט:  לא, דכ"ע דהיקש עדיף, ואמרי לך רבנן

ף־ְׁשָקל  ים (טוה, 'וי)-דגמר מעליון לאשם ב הא ספיקו חמור מודאו, מה ודאו חטאת בת , שלא תאמר: לא י כז( –)טט: ראה כריתות כו  ּכ  ס 
שגם אשם תלוי שני )טט:  . ורבי עקיבא הא סברא מנא ליה(שגם אשם תלוי שני שקלים כז –כריתות כו מ)טט:  דנקא, אף ספיקו אשם בר דנקא

ת אתְוז    (א,זצו  וי)? נפקא ליה (שקלים ם ּתֹור   ׁש ָהָאָׁש  ד  ים ק   ָדׁש   ּוא ָק  תהאשמות. תינח מאן דאית ליה , תורה אחת לכל :ה  שמלת תורת )טט:  ּתֹור  

ת, מאן דלית ליה (מרבה ְרְּכך   (טוה, 'וי)מהיכא גמר? גמר  ּתֹור   )ע"פ  בערכך (-מלמד ל של שני שקלים שם מעילותא)ע"פ רש"י בערכך של  ְּבע 

דלא כתיב ביה בערכך, מאי איכא למימר? גמר  . תינח היכא דכתיב בערכך, אשם שפחה חרופהתלוי ואשם גזילות(שם ארש"י בערכך של 
יל (זטה, 'וי) יל (כב,קד' יט 'וי) ְּבא   ָ֤  . ְּבא 

ָתה פ :יט קדשים ויקרא א נ ְפָדֵ֔ ה  ל  יׁש ְוָהְפד  ת ְלא ֵ֔ פ  ְפָחה  נ ֱחר   וא ׁש  ָ֤ ע ְוה  ר  ְכב ת־ז ִ֗ ה ׁש  ָּׁש֜ ת־א  ב א  יׁש ּכ  י־י ְׁשּכ   א  א נ ּת   )כ( ְוְ֠ ה ל  ֹו ֻחְפָׁש  ּה א   ן־ָל 

א ֻחָפ ָׁשה: י־ל  ּו ּכ  א יּוְמת  ְהי  ה ל  ת ּת  ר  ק    ּב 

יל ָאָׁש ם: ד א   ל מֹוע   ה  ח א   ת  ל־פ   ' א  ָׁשמֹו  ל  הֵ֔ ת־א  יא א  ָ֤ ב   )כא( ְוה 

ן  ּכ ה ֜ יו ה  ֩ר ָעָל  פ  יל)כב( ְוכ  ָ֤ ֹו ְּבא  א ְונ ְסל  ח לֵ֔ ר ָחָט  ׁש   ֹו א  ָּטאת  ל־ח  ' ע  ְפנ  י הֵ֔ ר ָחָט א: פ ָה ָאָׁשם  ל  ׁש   ֹו א  ָּטאת  ח   מ 

 

 חוזרת לדון בחטאת  [בבלי זבחים מח,א]

ט   (ד,כט 'וי)חטאת מנא לן דבעיא צפון? דכתיב:  את ְוָׁשח  ָּטֵ֔ ח  ת־ה   ֹום א  ְמק  )טט: (ד,לד 'וי)אשכחן שחיטה, קבלה מנא לן? דכתיב:  :ָהע ָל ה ּב 

ן חְוָלק    (ד,כה 'וי) (, אבל מסורת הש"ס מכוון לנשיאנפש מישראל ּכ ה ֜ ם ה  ָ֤ ד  ָּטאת   מ  ן  הואשדם זה  )טט: הגמרא לא כותבת את ההמשך .ה  ח  ֹו ְונָת ָׂ֕ ְצָּבעֵ֔ ְּבא 

ח זְּב   ת מ  ְרנ   ל־ק  סרסיהו למפרע ודרשהו את עצמו יקח למקום : רש"י), חְוָלק   מקבל עצמו מנא לן? אמר קרא  ולא לקבלת הדם שאותו לומד להלן( ע 

? )טט: שלא יצא בשחיטה במקום אחר( , לעכב מנין(בצפון לכתחילהששחיטה  טט: ) לו יקח. אשכחן למצוה שינוי סדר אותיות(טט: דורש ב הדם.
ֹו טְוָׁשח    (דד,כ 'וי)כתיב:  האמור בנשיא(טט: ) קרא אחרינא ֹום א תֵ֔ ְמק  ט ּב  ר־י ְׁשח   ׁש  ה א  ת־ָהע ָל  , ותניא: היכן עולה נשחטה? בצפון, אף זה א 

 ( ממקום שהתחיל הדיון האם לומד בכלל ופרט (א,י 'וי) (א,ב 'וי))טט: ;בצפון

' (ה,יז 'וי)  ת הֵ֔ ְצֹו  ָּכל־מ  ת  מ  ה ַאח  א ְוָע ְׂשָתִ֗ י ת  ֱחָטֵ֔ ׁש  ּכ   פ  ם־נ    קטן בין שני קיסרים יכול לשמש כהקש, כר' עקיבא-קטן ... זקף-זקף – ְוא 

 

ן חְוָלק    (ד,כה 'וי) (כוון לנשיא, אבל מסורת הש"ס מ)טט: נפש מישראל(ד,לד 'וי) ּכ ה ֜ ם ה  ָ֤ ד  ָּטאת   מ   שדם זה הוא )טט: הגמרא לא כותבת את ההמשך .ה  ח 

ח זְּב   ת מ  ְרנ   ל־ק  ן ע  ֹו ְונָת ָׂ֕ ְצָּבעֵ֔  ולא לקבלת הדם שאותו לומד להלן( ְּבא 

ן חְוָלק    (ד,כה 'וי) ּכ ה ֜ ם ה  ָ֤ ד  ָּטאת   מ  )וי' א( -כלל לסדר העבודות כי קבלה או הולכה צריכים להידרש גם בקדמא ואזלא, אפשר כעין  – .ה  ח 

החטאת, ואפשר מכאן גם לקדשי קדשים  שהכהן צריך לעמוד בצפון בשעת קבלת דם –)טט אפשר שבא ללמוד כלל )וי' ד( בחטאת. -בעולה וגם ב

 (אחרים
 

ף ְּבכ ל֩ ראה יד,כו( )דב'מעשר שני ב ,הל י נזירלבב 1.8 ס  ּכ   ה ה  ָּת  ר ְונָת  ׁש  ה נ ְפְׁשך  -א  ּו    ְּתא 

 ]בבלי עירובין כז,ב[ראה 
 יא:נ? דתלן דהכי הואנמו ()היות ובנזיר דרשנו לעיל במהלך אחד במדת כלל ופרט וכלל, הגמרא מביאה מקור נוסף לדרשה בכלל ופרט וכלל

לָ֩א ֶׁשר :ים ראה יד,כודבר  ֶסףְָּבכ  רָּוַבּצ ָֹ֗-ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡ ַָּבָּבָקָ֣ הַָנְפְׁשךָ֝ ַָנְפֶׁשֶ֑ךְָּתַאֶּוֶ֨ ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  רָּוְבכ ֵ֛ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י 
ך׃ יֶתָֽ הָּוב  ַָאָּתֵ֥ יךְָוָׂשַמְחָּתֶ֖ ָ֣הֱָאֹלֶהָ֔ ְיהָו יָ  ְפנ  םָל  ְָ֣לָּתָָּׁשֹ֗ ְָוָאַכ

ֶסף ראה יד,כו( )דב' במקומות  למונח פזר, כעין שני תפקידי פזר, )א( פסוק זה משמש כדוגמה לפעולת ההסקה בכלל ופרט וכל – ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡

כלל אחרון אם כלל ראשון דווקא ואז צריך שלושה אפיונים, בדוגמא במעשר שני אם שונים שבהם התורה שבע"פ דנה בכלל ופרט וכלל. 

צד כלל ראשון דווקא מחייב כלל אחרון דווקא מחייב מספר צדדים מסוים, בדיונים אחרים בכלל ופרט וכלל,  דווקא ואז צריך שני אפיונים.

 ר מן הכלל בתרא דווקא.אחד יוצ

 

ָ-א ֶׁשר הַָנְפְׁשךָ֝ רָכלל,  -ְּתַאֶּוֶ֨ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ ַָנְפֶׁשֶ֑ך, טרפ -ַּבָּבָקָ֣ ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  ל ופרט וכלל אי אתה לל, ככלוזר ח - ּוְבכ ֵ֛
ע, אף כל פרי מפרי וגידולי קגידולי קרו (ב מאפיין-מסקנה :)טטמפרי  פרי א( מאפיין-מסקנה טט:)רט מפורש ה הפרט, מהפ יןעאלא כ ןד

טט: ) לאוסופי כל דדמי ליה ינ? אה(מה מועיל הכלל הסוגר –)טט  מאי אהני א בתראללכיינינן, פרטא ד ןידי כלל ופרט וכלל כעע. מכקרק

 .(המאפיינים-מרבה כל הדומה בשתי המסקנות
  י מאפיינים. וזה לא כמסקנת הגמרא להלן שצריך מאפיין אחד.יש רבוי פרטים לכן מסכם שנהסבר ביניים שהיות ובדוגמת מעשר שני 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ינן, כעין הפרט דיינ (: גם מרבים בסוף)טטותו, פרט וכלל ופרט  (: עתה הגמרא משווה בין כלל ופרט וכלל ובין פרט וכלל ופרט שנידון לעיל)טט
: של המידה פרט )טט ללנעשה כ : היינו אומרים ש(טט)רטא בתראה, ה"א פאו ל י? א(: מה מועיל הפרט הסוגר)טט ינאהבתראה מאי  פרטא

 . (ללא הגבלההראשון  הפרט : מרחיב את)טט טהפרל עמוסף  (וכלל ופרט
: היינו פרט וכלל )טטללא כותרין פרטי ו : היינו כלל ופרט וכלל()ובין( )טט טארתרין כללי ופ: עתה הגמרא חוקרת האם יש הבדל בין( )טט כדיומ

 איכא ביני וביני? מאי ,: כי בשתי מידות דרישה אלו מרבים כעין הפרט()טט דיינינןכעין פרטא ופרט( 
: בכלל ופרט וכלל מספיק מאפיין )טט מרבינן בחד צדדדמי ליה אפילו  אטאיכא פר אי -רטא ופי לכל תרתין , דאילו: ההבדל הוא()טט כאאי

: כאן חובה לשני אפיונים )טט צד לא מרבינן בחד, ינןבמר ןמשני צדדימי דד אטרפא כיא יא -תרי פרטי וכללא  : ואילו ב()טט, אחד לרבות(

 . כדי לרבות(
ל סף על מוכל שהעכלל נו טפר : מכיוון שבמידת הדרישה הנקראת()טט מכדירבוי( מיעוט וכלל ובין פרט ו: הגמרא חוקרת מה ההבדל בין )טט

: אם כך מה ההבדל( )טט איכאי, מאי מיל ריבה נמי ריבה הכל ואיתרבי כלוט מיעגם במידת הדרישה הנקראת(ו: )טטכל מילי, ו יהפרט ואיתרב

 ? )טט: בשניהם התרבה הכל( לרט וכלבין מיעט וריבה לפ
, ןיא לולבין -בינן אפילו עלין ולולבין, ומיעט וריבה רמ -רט וכלל פ אילוד (בין המידות הגמרא חוזרת לנזירההבדל תוך הצגת : )טט, כאאי
 . אל ןילע
 
  [ב,לה ירנז בבליות תוספ]

מנלן  ()ושואליםרט וקבעי פה ומרבה כעיןל וכל רטפו ללכ )טט: בענין במה הנזיר אסור( לדדרשי לעיקאי נן ארב - ן דהכי הואומנל
ֶסף (ו,כראה יד 'דב)דמדה זו בתורה היינו למדרש כעין הפרט דתניא   )לעזר( ר"אא ()ולא עומד בשיטת ר' אלעזר כיולא קאי ְָוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡

 יעט וריבה.ה ומבריב (ת הפסוק של מעשר שניא) ז:(כן ירוביע) ןש ליה ריש פ' בכל מערביידר אדהו
ארץ ה מעשבץ רהא ןמגדלין שהן  קרקעוגדולי  ,זו ויולדותמ זות מות מתעברודבה - רי מפריפ)שזה(  ןוצא רט מפורש בקרמה פ

' יפריבה מרבינן או טעימוה בירב הידדריש ל )לעזר(י דגים מים ומלח ולר"אולמעוט עופות  ()לכלולתויי יאל)שדומה לכך( אף כל 
 ולא ממעט אלא מים ומלח. םיגד

 
)אגב הדיון גררא  אגב - ()מה מועיל הכלל הסוגר? אהני ייה כללא בתרא מאלהפרט דיינינן וכלל כעין  טרכלל ופחקירה( שאלת ) ימכד

ותירוץ  ()שאלה קשיא ןולשאותה ב ומפרשיהם מדות וחילוקיהם ומשפטעם הט (רר)באים לב רושיאתא לפ (בנזיר בכלל ופרט וכלל
ה מ אלא לכלב ןיאו כל דדמי לפרטא דאי לא כתיב כלל הוה כלל ופרט ()הכלל הסוגר מועיל לאסוףופי סואאהני ל ()והתשובה לה

 .()והיה מסתיימם ללא הכללת דברים דומים לפרט שבפרט
 - הפרטעל  מוסףלל כ הונעש ללכהוה אמינא פרט ו (טרבמדה פרט וכלל ופללא הפרט הסוגר ) [בתרא] אי לאו פרטא (אמר ליה) א"ל
 ילו עלין ולולבין.פר אנזי בינן גבירה מוהו

ין ם יש חילוק בכלו - ביניו יי איכא בינמאמרן דאכן נינרט דייין הפא כעותרין פרטי וכללרטא פלי ותרי כלחקירה( שאלת )  מכדי
אפיון אחד מספיק הדומה בטט: )בחד צד מרבינן ' יפא היתרין כללי ופרטי אמרינן כל דדמי ל( יש הבדל) ,איכא )טט: ?( לו שתי מדותא

  (טט: רק הדומה בשני אפיונים לרבות)אחד לא מרבינן  ין מרבינן מצדצדד משנייה ל יי דדמללכותרין פרטי ו (לרבות
טט: שבפרט וכלל ופרט ) לל אחדמכ (יותר מאשר ב פחות הגבלות לרבותיש אפיון אחד  "ילכאורה עטט: )ר דין נותן בב' כללות מרבינן יותהו

   (גבלות לרבותמ ריונים ומטיל יותיאפ 2המחייב 
  (שהוא העיקר) אא בתרא דוקלל"ד כדמ באילאדהכא  (טט: של מעשר שני) סוגיאדהך ]מפרש[  ( )רבינו פרץאז זה ר"ף ם צ"ל א) ורי"ף

לכאורה התוס' סוברים כי בדרך כלל ) דצ דחב' יפא פרט וכלל להכי מרבינן דדמי ליה לפרטא ( מדת דרישה)]כעין[  ( והוה ליה) ה"לו

  ( ופרט וכלל במעשר שני "פרי מפרי וגידולי קרקע" זה אפיון אחד
[ ןא לרבות ]מכעיכלל אהניו טפרכלל ו[ ןי]כע ( והוה ליה)וה"ל  (שהוא העיקר)א ]בתרא[ דוקא טפר ,אכללוטי ר[ נמי תרי פןכו] 

 (אפיונים 2לכאורה התוס' סוברים כי במעשר שני "פרי מפרי וגידולי קרקע" זה )ין דהדומה לו מב' צד
 2כפכ דורש ע"פ התוספות בשורה זאת, אם כלל קמא העיקר אז )פך דין להה הוכן פרטא קמא דוקא הווקא אבל למאן דאמר כללא קמא ד

  אפיון אחד( –אפיונים, פכפ  2 –ב אינה הולכת לפי המאן דאמר זה של כפכ הרי"ף אומר שהסוגיה בנזיר לה,ולכן  (פכפ דורש אפיון יחיד-ואפיונים,

 
י ָֽ יׁשֶָאל-סָ]ו[ָָּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹו-י  הּוֶָּכ ֶסףָאָֽ ע ָ֝ ם-ר  יׁשָא  ֶ֑ ָ֣יתָָהא  ּב  ַּנֶ֖בָמ  רְָוג  ְׁשמ ָ֔ ל  יםָ  ל  ם׃-כ  ֵ֥םְָׁשָנַָֽ֛י  אַָהַּגָּנֶ֖בְָיַׁשּל  ֵ֥ ָּמצ  ָי 
ל ֹורַָעל-ַׁשעַָעלֶּפֶָ֡-ְּדַבר-ָּכל-]ח[ַָָעָֽ מֹורַָעל-ׁשֶ֡ הַָעל-ח ְ֠ הַָעל-ֶׂשֶ֨ י-ָּכל-ַׂשְלָמָ֝ ּכ  ֶׁש רָי אַמרָ  הָא  ָדֹ֗ ב  אְָּדַבר-א  יםָָיב ֶ֖ ָ֔ ַ֚דָָהֱאֹלה  הַָע ּואֶָזָ֔ ןָ -הָ֣ יע  ֶׁש רַָיְרׁש  יֶהֶ֑םָא  ְׁשנ 

הּו׃ָס ָֽ ע  םְָלר  ֶַ֖֛י  ֵ֥םְָׁשַנ יםְָיַׁשּל  ָ֔ ֱָאֹלה 
י ָֽ יׁשֶָאל-]ט[ָָּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  ֵ֛תָאֹו-ֶׂשֵ֛הְָוָכל-ׁשֵ֥ רָּומ  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ רָאֹו-ְּבה  ְׁשַּבֵ֥ ה׃-נ  ֶאָֽ יןָר  ֵ֥ הָא  ְׁשָּבֶ֖ ָנ 

 

י (,וכב 'מש 'מש) ) דכי יתן (בשומרים) ראוא קההר תאמ ואם ָֽ ָ֩-ּכ  ן ּת  י (,טכב 'מש 'מש)או  ָי  ָֽ ָ֩-ּכ  ן ּת  דרשי ליה רבנן ]בכלל[ ופרט ' וגו(  ָי 
אף על רות ן שטוכ וןמופן מגש הא ממעטי קרקעות אע"פד ןממוו פגוו טלדבר המיטלוי הד ןידדצ' במ ול וכלל ובעו דבר הדומה

 (בשומרים)א רק אש לההודרי  )לעזר(ר"או רטא בעינן שני צדדיןי[ ופופן ממון אלמא אפילו בתרי ]כללגלין הואיל ואין טפי שמטל
 ידרבנן סבר .(זה נח) יחאפירשתי ננמי קרקעות ושטרות אלמא דהמדות הללו שוות וי"ל דלפי מה ש טעל ופרט וממכלרט ובפ
ודמי לכלל ופרט  (צדדים 3וצריך יותר אפיונים )צדדים( היינו שתים, שלא כמו מעשר שני שבו כללא קמא דורש )קמא דוקא  אללכ (בשומרים)

הני פרטא קמא ט וא]בתרא[ דוקא והוי כמו כלל ופר טסבר פר  )לעזר(דין ור"אדומה לו משני צי הדאתויא לתרבכללא  ינואה
 ןילוקן דאיתנהו בקרקעות ושטרות ומטלטלין וגופן ממון שידדדהני תרין צ (ועוד יש לומר)ל ועי" .לו מב' צדדיןדומה לרבויי כל ה

ש ידדר  )לעזר(א"ר רשי תרי כללי ופרטא ביןדן דבנרן ליב הלכך  (קרקעות אינם מיטלטלים, שטרות אין גופן ממון) כחד צד ןיבושחון ה
אז איזה מהן תוציא, אם תוציא )ת מפק [ הי מינייהולעצמו(כל אחד ) דכיון שהצדדין חשובין ]כחד ,יןללא בעי' הנך ב' צדדי וכפרט תרי

ין ושקולין הן זה בושצדדין דחד' ן ינבע( ד.סוף חולין דוכן בשמעתא דסלעם וחרגול ) (אחד מהם אז לא תוכל לדחות קרקעות או שטרות
כולן  (האפיונים האחרים)בל אינך א (ואפשר לוותר עליו)וע רד גצוי הראשו ארוך  אהון דדוקכזה כולהון כחד ]צד הוו[ הלכך בעיא כול

 .תםהדו"ק ו  (יך לכלול את כולםרכל אחד לעצמו וצ) דחשובין כח
 .[חולין]-וגם ב [סו –בבלי חולין סה ]כאן סעיף ראה בהרחבה 

 

ינן מרב מיעט וריבהלולבין[ ואילו וינן אפילו עלין ]במרכלל דאילו פרט ו איכאהבא ופ'רש"י ותוספות עליו(  ב,נזיר להבבלי )נציג קטע 
 .לולבין אין עלין לא

דעלין ממעט  .והלכך דלולבין מרבי אבל עלין לא (משהו) דלא ממעט מידי )אי אפשר(א"א  - ומיעט וריבה [ב,רש"י מסכת נזיר לה]
הסיבה )לא משמע ליה  )לעזר(לין הא לא תקשי לך ר"אנמי ע (ומביא) ואם תאמר והא איכא רבי אלעזר דדריש מיעט וריבה וקמייתי

ןָ (דבמ' נשא ו,)משום דכתיב  ()היאעלין אלא  (שמרבה י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג הָמ  ָעֶׂשָ֝ רָי  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  ּכ  )מידת דהאי מכל לישנא יתירא הוא ואי משום מ 
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אלא לרבות ואפי' עלין ואית  יתר(זה  ?) מיעט וריבה לא מיצטריך ליה למיכתב אלא אשר יעשה מגפן היין מכל למה לי הדרישה(
 ()זמורותהוא דמיעט או עלין או שבישתא  ()קצתדהאי דאמר אפילו עלין לאו דוקא אלא קמ"ל דפורתא  (מפרש בגמראה יש)ודמפרש 

 .()ובין שתי מדות דרישה אלה אין הבדל בתוצאה ובין מיעט וריבה לריבה ]ומיעט[ וריבה ליכא ולא מידי

 

לולבין[ ואילו מיעט וריבה וינן אפילו עלין ]במרכלל דאילו פרט ו איכא( בסוגיית מיעט וריבה שבגמרא הבאה)גם עוסק  [תוספות]
ריש ד  )לעזר(ר"אה הא תימ ]תוספות[ -  (מידת פרט וכלל ריבתה יותר ממידת מיעוט ורבוי, ועל כך תוהים) לולבין אין עלין לאינן מרב
וי"ל דלעיל מיירי בעלין רכין   (ואילו כאן בגמרא כתוב שממעט עלין)בה אפילו עלין ומר  ()הסוגיה אתתבתחילת שמע בהירו מיעט

   .(זמורות) ת לשבישתאצי קדמוצת קה הכא מיירי דקשו ןיבלולד אימוד
מבמדת  (יותר)וריבה מרבינן טפי  במדת ריבה ומיעט[ ט וכלל ]ואמאית פרו מדכמ ]הגהה: אינו מרבה[ בהיעט ורימ דמדת אך תימה

 .("כופושמדת רבוי מיעוט רבוי מרבה יותר מכ )משם הוכחתו יתון ראימערבי לכבריש פרק  (בבלי עירובין)וכלל כדמשמע פרט ו כלל
 תרווס לכלט פירושו של רפ יוה רטפו ללכ דבר כמו שרגיל רש"י ]לפרש[ בכל מקום דהיכא דאיכאל םהיה נותן טעע "נף ר"הו

אלא ריבה  ,גמרי כאילו לא היהליבוי לבטל ]ריבה[ ר )של ה(ין מיעוט פי' ט דאומיעבה רי ה אבליה טל הכלל לגמרי כאילו לאבומ
שהרי  ,פרט לגמרי כאילו לא היהה לל הפרט ומבטע ףיוסמ ללשה כלל נעקודם לכט הלכך כשהפר (עכשו מברר) .ומיעט קצתקצת 

הלכך  .("פו, כמו שממעט בכ)וגם הפרט לא בא למעט ליה ןנינידי אט לעשקדמו וגם במי ירחא ללכ לש ושפירו (פרט)האין לומר שהוא 
לומר גם שהוא  (מעט)להמיעוט במיעוט  (תפקיד)שש ויש לי לדר וריבה במיעטדדריש  למאןאבל  .ו[יחרשבא ]א ללמרבינן מן הכ

ט עממט קודם הוא עוימשהכ ינמ תאוהש (בין אם נמצא לפני הרבוי בין אם נמצא אחרי הרבוי)י הריבוי כמו אם היה אחרי הריבו לפני
  .(מ"ר המיעוט עצמאי מן הרבוי ואינו פירושו של הרבוי, לכן לא מתבטל-ב) יאהקצת דאין לו כח לריבוי של אחרון ]לרבות[ כולי 

א לד "פ התורה רמזה( ו)שע"י שימוש במדת כ)רץ('פרט וא"כ כללא מאי אהני ותיבש המ אט אין בכלל אלרפו ללכת "או (ועוד סוגיה)
א נלמד להוסיף מהפרט ע"י מידת גזרה שוה או מה מצינו או כל מידה אחרת, רק מה שהפרט )של מצינו טפי מן הפרטאבמה או  ג"שמ ףניל

ני פרטא אלא דלא נילף מג"ש או י אה]פרט וכלל דרבי[ כל מילי א"כ מא  (ובאותו תירוץ נלמד ל) ובהכי נמי  (מלמד במקום הופעתו
 . ()מהכללט[ מע]למק"ו 

, או פו"כ אז פהתוספות לומר שאם המסקנות מדרך לימוד במידות אחרות כגון קו"ח או גז"ש יסתרו את המסקנות של הלימוד בכו" כוונתטט: 

 נדחה את המסקנות האלו ונקבל את המסקנות מכו"פ או פו"כ. 

טעמים ופרט. וגם מצאנו שתבניות בעיון ע"פ תבניות הטעמים מצאנו, שכתוב המתחיל בקדמא ואזלא עשוי ללמד על סדר ודרך לימוד בכלל 

קטן בין שני קיסרים(. מוצע לומר כי כאשר המסקנות מהתבניות האלו אינן -קטן ... זקף-בהמשך עשויות ללמד למשל בכעין הקש )... זקף

  סותרות את המסקנות של הכו"פ או הפו"כ, אפשר ללמוד גם הכלל ופרט או הפרט וכלל וגם ללמוד את הדרשות האחרות.

בעלמא )סנהדרין דף מו.(   (כדפי' הקונטרס)עט וריבה חילוק ביניהן כדפ"הימו וריבה  (ומידת)יעט ומה יבורוד סוגייה()מידת( וע)
 תו לאו )ע"י הכלל האחרון( וטות כעין המיעלרב לכלורט פו כללכמו הוי  ה ומיעטבדרי

 הא ?יבה ריבה קמא למאי אהנורי קשה דריבה ומיעט ומיהו .מיעוטא למעוטי דבר אחדהני ה כל מילי ואריב הריבעט וה ומיריב 
עט שבישתא ממו ילימ לכ יברטין דבר אחד כדאמר בריש פרקין דדריש מיעט וריבה עממבינן כל מילי וד דמרוחל ט וריבהבמיע
ים דבר) כמו  (הכתוב טט: כך דרך) אוריבה קמא אורחיה דקרא הו  (, אין הבדל וזה כפ'רש"יאכן כך –הכי נמי טט: )"נ הין אד תם()ת"ואר

עַָ-ְוָלַקְחָּתֶָָ֣את (ראה טו,יז טט: ולא צריך להתיחס אליו )אורחיה דקרא ְוָלַקְחָּתָָ֣בריבוי ומיעט וריבה  [קדושין כא]דאיכא דדריש  ַהַּמְרצ ֹ֗

אפילו  (רישהטט: אין כזו מידת ד)דמיעט וריבה ומיעט אינה מדה בתורה תם( שפי' רבנו)ונראה דבהכי יש ליישב מאי דפר"ת .כרבוי(
מאי שנא מפרט וכלל ופרט דדרשינן ליה למאן דדריש טט: ודברי רבינו תם תמוהים( )למאן דדריש ריבויי ומיעוטי והיא גופיה תימה 

דבשלמא פרט וכלל ופרט איכא למידרשיה כעין הפרט כמו כלל ופרט וכלל אלא  )שאינם דומים(ונראה דלא דמי  .כללי ופרטי
דהא אי לאו פרטא בתרא  ,והשתא אין להקשות פרטא בתרא למה לי הבדל קטן(יש ביניהם טט: )בגמרא דמעט יש חילוק כדקאמר 

אבל אי הוי דרשי מיעט וריבה ומיעט ע"כ ]כמו[ ריבה ומיעט וריבה דרשי דומיא דפרט וכלל  .הוי פרט וכלל ואיתרבי כל מילי
  ופרט דדיינינן בכלל ופרט וכלל והשתא הוה קשה דמיעט וריבה

  [א,וספות מסכת נזיר לות]
מיעט בתרא למאי אהני הא במיעט וריבה לחוד בריבה ומיעט וריבה דרשינן ליה כדפי' ר"ת ואף על פי דריבה טט: גורם ש( )ומיעט 

בשלמא התם איכא למימר ריבה קמא אורחיה  טט: הרבוי הראשון לא עושה דבר() ומיעט וריבה נמי אמר דריבה קמא לא מהני מידי
עַָ-ְוָלַקְחָּתֶָָ֣את (ים ראה טו,יזדבר)חיל בו כמו דקרא להת טט: )ליכא למימר הכי  טט: במיעוט רבוי ומיעוט() אבל מיעט בתרא ַהַּמְרצ ֹ֗

הילכך צ"ל אינה מדה בתורה אפי' למאן דדריש ליה בריבוי ומיעוטי דרשינן ליה בפרט וכלל ופרט, עכ"ל שהוא דרך הכתיבה( 
 מהר"ף נ"ע.

 

 ]בבלי עירובין כח,א[-וזה גם המהלך ב ריצוע עבד עברי. [בבלי קידושין כא,ב]נעבור אל  [א,לו תוספות מסכת נזיר]-מ

ת  (מש' כא,ו שמ') –ב ,שין כאקידובבלי  1.9 ד ָנָ֤יו א  ע א  ע  -ְוָרצ   ְרצ ֵ֔  ָאזְנֹו  ּב ּמ 

 

ֶאלָָָו:ת משפטים כא,שמו ָניוָ  ד  ֹוָא  יׁש  ּג  ֶאל-ְוה  יׁשֹוָ  ּג  יםְָוה  ֹוֶָאל-ָהֱָ֣אֹלה ָ֔ ֶלתָאֶ֖ ֶ֑הָ-ַהֶּדָ֔ ַָהְּמזּוָז
ָנ יוֶָאת ד  עָא  ם׃-ְוָרַצֶ֨ ָלָֽ ֹוְָלע  ָבדֶ֖ ַעַָוע  ַּבַּמְרצ ָ֔ ָסָָ ָאְזנֹוָ 

ַָּתע ֶׂשה-ְוָלַקְחָּתֶָָ֣אתָָָ:ים ראה טו,יזדבר ָמְתךֶ֖ ףַָלא  ֶָ֣בדָעֹוָלֶ֑םְָוַאֵ֥ ֶָע ֶלתְָוָהָיֵ֥הְָלךֶ֖ ּוַבֶּדָ֔ ַעְָוָנַתָּת הְָבָאְזנֹוָ  ן׃-ַהַּמְרצ ֹ֗ ָֽ ָּכ 
ָ ראה מכיל' משפטים נזיקין ב(. ) ולכריו שמכרוהו במו מלךן, צריך שית דילבי -יםָָהֱָ֣אֹלה ָָ֔-ֶאל :ו,כא םשמות משפטי רש"י יׁשֹו ּג  -ֶאלְוה 

ֹוֶָאל ֶלתָאֶ֖ ֶ֑ה-ַהֶּדָ֔ ָ ( ְוָנַתָּת הו: וסחנ)בנת ונת (ראה טו,יז דב')ר:  מוד לומלתשירה לרצוע עליה, כ הא המזוזהתש ליכו - ַהְּמזּוָז ְבָאְזנֹו
ֶלתָ ֹוֶָאל (מש' כא,ו שמ')תלמוד לומר  א מהבדלת ולא במזוזה; ה -ּוַבֶּדָ֔ ֶ֑ה-אֶ֖ ֶלתש הקי ?ַהְּמזּוָז ֶ֑ה-ל ֶּדָ֔ ֶ֑המה  :ְּמזּוָז ֶלת ףאמד, מעו ְּמזּוָז  ֶּדָ֔

ָנ יוֶָאת (מש' כא,ו שמ')ים נזיקין ב(. משפטמד )ראה מכיל' מעו ד  עָא  : 'אזן' רמוהשמאלית? תלמוד לאלא נית. או אינו הימ -  ָאְזנֹו ָ-ְוָרַצֶ֨
 ... הימנית" )וי' יד,יד(.וגו'ןצורע: "תנוך אוזבמ שוה, שנאמרירה ' לגזןזא'
ַעָ-ֶאת ְוָלַקְחָּתָ֣ (ראה טו,יז דב')  דקרא חיה אור ְוָלַקְחָּתָ֣ (ראה טו,יז דב')עט וריבה וי ומייבשין דף כא:( ברדו)ק כא דדרישדאיַהַּמְרצ ֹ֗
 

ָנ יוֶָאת (מש' כא,ו מ'ש) כתיב:ד)הגמרא(  עה.יצע נקנה ברצרוהנ משנה(טט: נאמר ב)...  [בכא,שין קידובבלי ] ד  עָא  עַָ-ְוָרַצֶ֨ ַּבַּמְרצ ָ֔  ו'. גו ָאְזנֹוָ 
ֹוָדכתיב: )הגמרא( ובמיתת האדון.  ובליה את עצמו בנוקו (במשנה נאמרטט: ) ָבדֶ֖ ם, הבת ולא את הבן ולא את -ַוע  ָלָֽ לעולמו של  - ְלע 
ַעָרבנן:  בל. תנויו ברוק"א  -סול  [רש"י קידושין]) המחט, והמקדח, והמכתבו, אות הסול, והסירברלין נמ י אלא מרצע;אין ל -ַּמְרצ ָ֔



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ביד,  חשנק דבר כל תלרבו -ְוָלַקְחָּתָָ֣ (ראה טו,יז דב'): ל"ת? (גרייפ"א שחוקקין בפנקסיהן. -מכתב  טרייד"א. -מקדח  קוץ. -סירא  בלע"ז.
ַעָהַָכת. ד"א: תמתכת, אף כל של מ צע מיוחד שלה מרמר: מאו ביודה; רהי דברי ר' יוסי בר'  ל. הגדולהביא המרצע  -ַּמְרצ ֹ֗
, )טט: החלק התחתון והרך של האוזן במילתאאלא  םיעים, אין רוצרוצען שהכ: שרדוהיה בריבי  דןאמר רבי אלעזר, יו )כעין מאמר מוסגר(

 לעבי כהן יעשה אך עבד עברים, העיצרו םה ; וא"ת במילתאםומ לעב השענש י; וחכ"א: אין עבד עברי כהן נרצע, מפנ(בלשוננו "תנוך"
 )סוף מאמר מוסגר(זן. אלא בגובה של צע אן נראי הא (לכן המסקנה)? )רציעה בתנוך אינה עושה כהן בעל מום(מום

עַָ, כלל -ְוָלַקְחָּתָָ֣ (ראה טו,יז דב'); דרבי דריש כללי ופרטי? (סיראוסול גבי  [רש"י קידושין])במאי קמיפלגי ֶלתפרט,  -ַּמְרצ ֹ֗ ּוַבֶּדָ֔  - ְבָאְזנֹוָ 
כ הפרט מפרש הכלל בכופו" )טט: תכתמ לאלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת, אף כל ש ןד וכלל אי אתהפרט ו ללכ ,ללוכר חז

 ;יעוטיומריש ריבויי ד יסוי' ר. (, לכן ממעט הסול והסירה שהם עץ, מההמשך גם המרצע הגדולמרצע, מחט, מקדח, מכתב כלי מתכת: הפרט הוא וכאן
עַָיבה, ר -ְוָלַקְחָּתָָ֣ ֶלת מיעט, - ַּמְרצ ֹ֗ ּוַבֶּדָ֔ ? מיעטריבה הכל, מאי רבי? רבי כל מילי, מאי  -, ריבה ומיעט וריבה ריבהזר וח - ְבָאְזנֹוָ 
ַעָ. אמר מר: (שלא יתן סם על אזנו וינקבנה דהא לא דמי למרצע שאינו נוקב מכח אדם אלא מאליו. [רש"י קידושין])) מיעט סם להביא  -ַהַּמְרצ ֹ֗

ְך  (,לגלב ' וישלחבר)בא: ר רמשמע? כדאמ אי. מולגדה צעמר ּיָר ֵ֔ ַעָהמיומנת שבירך, ה"נ  -ה   ין. ד שבמרצעמיוח -ַהַּמְרצ ֹ֗
י נָ  (,לגלב ' וישלחבר) ָ֤ ז  ה ּכ  ֹום ה  ּי  ד ה  ְך ע   ּיָר ֵ֔ ף ה  ל־ּכ   ר  ע  ׁש  ה א  ּנָׁש ִ֗ ת־ּג  יד ה  ל א  ּו ְבנ  י־י ְׂשָרא ֜ ן ל א־י אְכל  ל־ּכ   ּנָׁש  ה:ג ע  ְּבכ  ע  יד ה  ב ְּבג   ק ֵ֔ ְך י ע   ף־י  ר 

 

עַָ-ֶאת (ראה טו,יז דב')אם כרבי אז   מצב )א( מיוחד שבמרצעין ושל מתכת )ב( לא של מתכת.-מקף כרב – ַהַּמְרצ ֹ֗

עַָ-ְוָלַקְחָּתֶָָ֣את (ראה טו,יז דב')אם כרבי  מחט, הו המרצע,מונח רביע, בתפקיד של שלפחות ארבעה כלי נקוב ממתכת:  – ַהַּמְרצ ֹ֗
 , המרצע הגדולוהמכתב והמקדח

עַָ-ְוָלַקְחָּתֶָָ֣את (ראה טו,יז דב')אם כרבי יוסי ברבי יהודה  ות הסול, ברל :ארבעה כלי נקובבתפקיד של שלפחות  רביע,מונח  – ַהַּמְרצ ֹ֗
 , המרצע הגדולוהמכתב המחט, והמקדחו, אוהסיר

 

 כלל –ָּתְָָ֣וָלַקחְָ (ראה טו,יז דב')( -כלל המורכב מ –ים כך:)ולקח ורצע אם כרבי כלל ופרט וכלל אז אם נציג התכנים ע"פ תבניות הטעמ

ע (מש' כא,ו שמ') , ביד( חשנק דבר כל ת)לרבו ָנ יוֶָאת שהוא קדמא כעין כלל הצריך לפרט – (לרציעה)זה כללי  ְוָרַצֶ֨ ד  עַָ-א  ַּבַּמְרצ ָ֔  ָאְזנֹוָ 

עַָ (ראה טו,יז דב')-פירוטו בו ם," המגבילה לכלי נוקב ביד ולא שנוקב מאליו כסשבו מלת "מרצע , המפרש שהוא הפרט בגמרא ,ַהַּמְרצ ֹ֗

ֶלת (ראה טו,יז דב')וחזר וכלל  ,את הכלל ּוַבֶּדָ֔ אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת,  ןד וכלל אי אתהפרט ו ללכ -  ְבָאְזנֹוָ 
 .תכתמ לאף כל ש

 

 בכופו"כ.דברים נוספים על דרך הלימוד וד ממנו והפרט הבא אינו סותר את דרך הלימוד בכופו"כ ולכן אפשר ללמ

ֶאל (מש' כא,ו שמ') ָניוָ  ד  ֹוָא  יׁש  ּג  ֶאל-ְוה  יׁשֹוָ  ּג  יםְָוה  ֶלת-ָהֱָ֣אֹלה ָ֔ קטן בין שני קיסרים )כאן סלוק אתנח( כעין -קטן ... זקף-... זקף - ַהֶּדָ֔

ֶלתהקש  ֶ֑ה-ל ֶּדָ֔ ֶ֑המה  :ְּמזּוָז ֶלת ףאמד, מעו ְּמזּוָז שירה כ הא המזוזהתשמזוזה לדלת  לא מקיש, אבל לענין שזה מעומד מדמעו ֶּדָ֔
 . לרצוע עליה

 

 

=-=-=-= 

 ,זירנרי ומאיסחוץ סור, לאיף רר מצטתיהל איסורין שבתורה אין כ סוגיה שלא כלל ופרט וכלל 1.10

 לה,ב[ ירנז ]בבלי)סוף( 

ְׁשַר ת (ו,גנשא  'במ)רה: וה תרהרי אמש, זירנרי ומאיסחוץ סור, לאיף רר מצטתיהל איסורין שבתורה אין כן: ניוח רבי רבהו אמא "רא  . מ 
שהוא פחות מכזית והפת משלימה לכזית, כי בכזית יין לא צריך אזהרה על הכתוב אוסר לנזיר לאכול פת השרויה ביין ע"פ ]מתיבתא[ 

ת ְׁשַר  ים ָָמ  ָנב   ע 

 'במ)מנזיר שהרי אמרה תורה  ]חוץ[ינו חייב, אם אכל חצי זית בשר וחצי זית חלב א -אין היתר מצטרף לאיסור  [א,ול ירנז בבליתוס' ]

ְׁשַר ת (ו,גנשא  ים ְָָוָכל־מ  ָנב  אָע  הָל ָ֣ ְׁשֶּתָ֔ הכי דרשינן בסמוך דאי  לצרף ]כזית[ חייב, כלומר שאם שרה פתו ביין ויש בו מפת ומיין כדי י 
ת-ומיתורא דאיכא כזית מיין לחודיה קרא למה לי  ְׁשַר  ין לגרוס מה שכתוב בספרים משרת וכל משרת וא ָכל-דרשינן ליה הכי ולא מ מ 

ואפי' אם תימצי לומר דרבנן דרשי  ָכלדדריש  לעזרא'אדר' אבהו נמי כמאן כר )להקשות(דהוה משמע דמכל דרשינן ליה דא"כ לפרוך 
ְׁשַר ת טעמא דידיה  לימא משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתאאף על גב דלא דרשי כל מ"מ מאי פריך לקמן ממאי דהאי  ְוָכל־מ 

 משום כל וכל אלא ודאי משמעות דידיה ממשרת ולא מוכל.

ְׁשַר ת (ו,גנשא  'במ)-פשוט שהשורה פת בכזית יין עובר. לכן יש לומר ש  מקף אינו עוסק במצב הזה. – ְוָכל־מ 

ְׁשַר ת (ו,גנשא  'במ)  מכזית. ביין שיגיע ל ית פתישרביין שלא יגיע ביחד לכזית ובין ית פת ימקף כבורר בין שר – ְוָכל־מ 

ְׁשַר ת (ו,גנשא  'במ) ים ְָָוָכל־מ  ָנב  אָע  הָל ָ֣ ְׁשֶּתָ֔ קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – י 

ת אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. אפשר שהפשט הוא "לא ישתה" משריית פת בשיעור כזית יין, היוצא מהפשט הוא "לא שלפחו

 של פחות מכזית יין, שביחד מצטרף לשיעור כזית.פת בשיעור פחות מכזית שתה" משריית י

ַּי ֶ֣: ו,גנשא במדבר  ןמ  ָכר ָָי  ירְָוׁש  ֶמץַָיּז ָ֔ ןָח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי ָכֶ֖רְָוח ֵ֥ אָׁש  ְׁשֶּתֶ֑הָל ָ֣ תָי  ְׁשַר  ים ְָָוָכל־מ  ָנב  אָע  הָל ָ֣ ְׁשֶּתָ֔ יםָי  ֵ֛ ָנב  יםַָוע  ֵ֥ יםַָלח  ֶ֖ ׁש  יב  אָו  לָל ֵ֥ ָֽ  :י אכ 

ֶּמֵּ֛נ :יא,ויקרא ב ירּוָמ  ֹ֧ א־ַתְקט  ׁשָל ָֽ ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ  יָָכל־ְׂשא  ֶ֑ץָּכ   הָָחמ  ָעֶׂשֶ֖ אָת  'ָל ֵ֥ ַלהָ֔ ֶׁש רַָּתְקר  יבּוָ  הָא  ְנָחֹ֗ 'ָּכל־ַהּמ  הָֽ הַָלָֽ ֶּׁשֶ֖  :ּוָא 

יחַָָ ב:י,ויקרא ב ֵ֥ ּוְָלר  לֶ֖ ַחָל א־ַיע  ֵ֥ ְזּב  'ְָוֶאל־ַהּמ  םַָלהֶ֑ ָתֶ֖ יבּוָא  ֵ֥ יתַָּתְקר  ֵ֛ אׁש  ןָר  ַח:ָָקְרַּבֵ֥ יח ָֽ ָנ 
 

 

ר ָ)וי' ב,יא( )ור שאתערובת( עוד היתר המצטרף לאיסור והוא הגמרא מביאה )טט: אמר: אף  ריעיז [אלו,ר יזנבבלי ]  . רויתקט לבב (ָכל־ְׂשא 
)ויקרא  שאילו אין בשאור כזית ועיסה משלימו לכזית שהוא חייב ועובר משום שנאמר -זעירי אמר אף שאור בבל תקטירו [ רש"י]

ירּו א(י,ב ֹ֧ א־ַתְקט  ׁשָל ָֽ ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ  יָָכל־ְׂשא   .ּכ  
ר ָ)וי' ב,יא(  משלימו אינה אין בשאור כזית ועיסה ש ובין מצבאין בשאור כזית ועיסה משלימו לכזית מקף בורר בין מצב ש – ָכל־ְׂשא 
ׁשוהלכה זאת חלה גם על  .לכזית  מלמד דבר נוסף ראה להלן. עצמו דבש -. וכל ְוָכל־ְּדַבָ֔



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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)ויקרא והפירות אינם ראויים למזבח דכתיב [ דבורא דחובה פרשה יא תחילת פרק כ -קרבן אהרן ויקרא ] .דבש"-נברר מהו "כל

ירּו יא(,ב ֹ֧ א־ַתְקט  ׁשָל ָֽ ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ  יָָכל־ְׂשא  ׁש יא(,ב ')וי [רש"י] ,ודבש הוא כל מיני מתיקה ּכ    :קרויה דבש נכל מתיקת פרי - ְָכל־ְּדַבָ֔

דבש לא תקטירו פירושו דבש דבורים מהו -ממה שאמר בסמוך שמביאים ביכורים מתמרים ותאנים ואלו היה כל[ נח "שפת]
ית ןָקְרּב    יא(,ב ')וישנאמר אחר כך  אׁש   יבּו ר  ְקר   כלומר אפילו מן הדבש והא ביכורים אינן באים מדבש דבורים אלא ודאי כל מתיקת  ּת 
 :פרי קרוי דבש

 )להמשיך(

ׁש (י,ב ')וי  אסור( ובין הקרבתם כעצים )מותר(שזה ר לריח ניחוח עם או בלי קרבן )ובין הקרבת דבש או/ו שאמקף בורר  – ְוָכל־ְּדַבָ֔

ׁשָ יא(,)ויקרא בשאור ודבש אסורין לגבי המזבח ואיסורן בכל שהן שנאמר  [רמב"ם איסורי מזבח פ"ה, ה"א] ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ  יָָכל־ְׂשא  ּכ  
ירּו ֹ֧ א־ַתְקט  , ואחד המקטיר עצמן או המקטיר תערובות שלהן לוקה על אלא אם הקטירן עם הקרבן או לשם קרבןוגו', ואינו חייב  ל ָֽ

שניהם  [השגת הראב"ד]כל אחד מהן בפני עצמו, ואם הקטיר שניהן כאחד אינו לוקה אלא אחת לפי ששניהם נאמרו בלאו אחד. 
 .יי פוטר משום לאו שבכללותד' ואבכאחד וכו'. א"א בספרים שלנו רבא מחייב ב' ו

 
 נפל מהם כל שהוא בקטורת נפסלה, ואם הקטיר ממנה בהיכל לוקה ואין הקטרה פחותה מכזית.  [הלכה ב]
בקטורת אלא כשמקטיר במקום המיוחד לו אבל הקטיר חוץ מההיכל אינו  )או שאר(ואינו עובר משום מקטיר דבש  [כסף משנה]

 עובר משום מקטיר דבש.
חַָ (בי,)ויקרא בלה שאור או דבש בפני עצמן למזבח לשם עצים פטור שנאמר הע [הלכה ג] יח ָֽ יַחָנ  ֵ֥ ּוְָלר  לֶ֖ ַחָל א־ַיע  ֵ֥ ְזּב  , לריח ְוֶאל־ַהּמ 

ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעלה לשם עצים אפילו הקטיר דבר שאינו ראוי להקטרה בדבש או בשאור הואיל והוא מן הקרבן 
קטיר דבר שאינו ראוי. א"א בחיי ראשי נשתבש בלשון הברייתא מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי אפילו ה [השגת הראב"ד]לוקה. 

ירּוָ (אי,)ויקרא בהקדשים ומבשר קדשים קלים ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושיירי מנחות שהוא בלא תעשה ת"ל  ֹ֧ א־ַתְקט  ׁשָל ָֽ ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ  יָָכל־ְׂשא  ּכ  
ֶּמֵּ֛נ 'מ  הָֽ הַָלָֽ ֶּׁשֶ֖ כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו הוא סבר מדאייתי רישא דקרא דוקא שהקטיר שאור ודבש עמהן שאינו חייב על שאור ודבש אלא :ּוָא 

 א"כ יש עמהן צד קרבן וטעה.
 

ׁש יא(,)ויקרא ב ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ  יָָכל־ְׂשא  , אחד כמנחה או עצים על המזבח קטן מרמז על שני לימודים-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ּכ  

 ג[-ברמב"ם איסורי מזבח פ"ה, ה"]ח הפנימי בהחיצון, אחד כקטורת במז
ר ָ יא(,)ויקרא ב יָָכל־ְׂשא  ה (י,ב) -מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב הפותח ב – ּכ   ְנָחֹ֗ . אפשר כי ָּכל־ַהּמ 

ירּו (י,ב ')ויקום הקטרת הקטורת אלא שזה עשוי להירמז ממלת היוצא מהפשט הוא הקטרת שאר ודבש בהיכל מ ֹ֧ א־ַתְקט  אלא שע"פ  ל ָֽ

 מלת הקטרה קשורה להקרבת המנחה במזבח החיצון. ג[פ"ה,ה" מ"רמב"ם א]

ֶּמֵּ֛נּו (י,ב ')וי ירּוָמ  ֹ֧ א־ַתְקט  הָָל ָֽ ֶּׁשֶ֖ ר ודבש )כל דרגא תביר טפחא בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן שא –א 

'לשם ב[ פ"ה,ה" מ"רמב"ם א]או בהיכל  בהקטרה במזבח פנימיולאו מתיקת פרי( על כל אחד לאו של הקטרה במזבח חיצון  הָֽ הַָלָֽ ֶּׁשֶ֖  .א 

' הָֽ הַָלָֽ ֶּׁשֶ֖ )במזבח החיצון( או אם הקטירן  אם הקטירן עם הקרבן או לשם קרבןחל רק  לאושההגבלה כ סלוקכשנוי טפחא  – א 

 ובשניהם לריח ניחוח. כקטורת בהיכל

 

 אפשר שדבש למינהו נאסר כי שימש במצרים כתקרובת לע"ז.

 

 
   להמשיך... 

 ,  )לרבות לאסור תערובת איסור בהיתר במנחות( ָכל )וי' ב,יא(עזר דדריש ר' אלאן? ככמ
עזר דכתיב כל מחמצת לא לגבי חמץ בפ' אלו עוברין בפסח דקתני ועל עירובו בלאו דברי ר' אל -כמאן כר"א דדריש כל [ רש"י]

 תאכלו )שמות יב(.
מאביי, דאמר: יש  פוקילא ר(ו)שזעירי אמר על שא, אלא ה שגם בחמץ יש צירוף()הגמרא מסכימ נמי! אין הכי נמי )בפסח( אי הכי, לענין חמץ

 . ()ולכן לא התיחס לחמץ של פסח יתזכרה בפחות מהקט יןא)זעירי רצה גם ללמד ש( למכזית, קמ"טרה בפחות הק
שאילו אין בשאור כזית ועיסה משלימו לכזית שהוא חייב ועובר משום  -זעירי אמר אף שאור בבל תקטירו  [א,נזיר לו בבלירש"י ]

ירּו )וי' ב,יא(שנאמר  ֹ֧ א־ַתְקט  ׁשָל ָֽ ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ   . ָכל־ְׂשא 
 (כשמ' בא יב,)ובו בלאו דברי ר' אלעזר דכתיב לגבי חמץ בפ' אלו עוברין בפסח דקתני ועל עיר - ָכל )וי' ב,יא(כמאן כר"א דדריש 

אֶָצתָּכל־ַמְחֶמֶָ֖ ֶ֑לּוָל ָ֣ ם ְּבכ ל   ת אכ  יכ ֵ֔ ת  ּו מֹוְׁשב   ּצ ֹות ּת אְכל   .פ: מ 

 .ָּכל )שמ' בא יב,כ(לימא זעירי וכן נמי לענין חמץ בפסח יהא חייב על עירובו משום דכתיב ביה  -אי הכי 
גבי שאור משום לאפוקי דאביי דאמר במסכת  )זעירי(וכר"א והאי דקאמר  צטרף לאיסורבפסח היתר מדלענין חמץ  -אין הכי נמי 

דאין הקטרה בפחות מכזית ואין חייב עליה אלא א"כ יהא  )מפני(צירוף  )מצריכים(מנחות יש הקטרה בפחות מכזית קמ"ל מדבעינן 
 או שיהא היתר משלימו לכזית. )חמץ שאר או דבש( בו כזית

 

ירּו ֹ֧ א־ַתְקט   .יתזכרה בפחות מהקט ין: אלקמ")ב(  מכזית,טרה בפחות הקאביי, דאמר: יש מצב של הקטרה: )א( -מקף כרב – ל ָֽ
ֶּׁשֶ֖ה ֶּמֵּ֛נּוָא  ירּוָמ  ֹ֧ א־ַתְקט  לגבי  ההלכעל כל אחד חלה אותה א תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא הקטרה ודרג – ל ָֽ

ׁש )וי' ב,יא(היות וכתוב . הקטרת כזית שאר ודבש נושא ְוָכל־ְּדַבָ֔ רָ  ירּוואחריהם אזהרת  ָכל־ְׂשא  ֹ֧ א־ַתְקט  , אז זה מלמד על לאו על  ל ָֽ

ּו (י,אמר כג 'וי) רלב"ג-כל אחד מהפרטים )דומה ללימוד ה אְכלִ֗ א ת   ל ל  ְרמ   י ְוכ  ֩ם ְוָקל   ח  ַאְלָמָנָ֤ה ד( יא,אמר כ 'וי)-, ליתן שלושה לאווים, וגם בְול 

חּוגְרּוָׁשה  ו ח   א י ָק  ּל ה ל  ת־א   ה א   ( [ז,ב]בבלי קידושין ע, ליתן ארבעה לאווים על לקיחת אשה אחת ע"י כהן גדול ָלָל ה ז נֵָ֔

 
 א"מ,משנה פסחים פ"ג
בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומן של צבעים  מתבערין( )טט: תערובות()הרע"ב: אלו  ]*[ אלו עוברין

ל טבחים וקולן של סופרים רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו ועמילן ש
 :באזהרה ואין בהן משום כרת

  ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג
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ל כזית חמץ בתוך התערובת דעל חמץ גמור ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התערובת, אבל לוקה על אכילתו אם אכ -ואין בהם כרת 
, מיהו איסורא מיהא איכא, אינו לוקה מן התורה בכדי אכילת פרס לא אכל כזית חמץ בתוך התערובתבכדי אכילת פרס. אבל אם 

 :דחמץ בפסח אוסר בתערובתו בכל שהוא
  תוספות יום טוב מסכת פסחים פרק ג

ת אבל לוקה אם אכל כזית כו' וא"ת ומאי שנא משאר איסורי כרת כמו כתב הר"ב ואינו ענוש כרת על התערובו -הרי אלו באזהרה כו' 
חלב ודם דתנן בהו במ"ג פ"ג דכריתות דיש בהן עונש כרת האוכלן כזית בכדי אכילת פרס. ואפשר דשאני התם שאכל האיסור בלא 

ראיה לחלק בכך ממשמע וכן כתב הכסף משנה בפ"א מהלכות חמץ והביא  תערובות פטור מכרתתערובות. אבל הכא שהוא ע"י 
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 
לריבויא ואי  ֶצתָּכל־ַמְחֶמֶָ֖ע בהדיא דאי הוה ביה כזית בכדי אכילת פרס הוו מחייבי. ומפרש דהכא דכתב רחמנא אכילת פרס דמשמ

אפשר לומר דאתא לחייב באין בו כזית בכדי אכילת פרס דכיון דלית ביה שיעורא אין לחייבו אלא כי אתא קרא לא אתא ]אלא[ ליש 
ָ֣ל (שמ' בא יב,טו)וטעמא מדכתב גבי  בפסח פטור מכרת. בו לומר דאע"ג דבשאר איסורין כרת נמי חייב כ  ץ א  ה ָחמ ֹ֗ ְכְרָתֵ֞ וגבי  ְונ 

ה-ָּכל (שמ' בא יב,יט)-כתוב בוה)טט:  לא כתב ונכרתה תערובות חמץשהוא  ֶצתַמְחֶמֶָ֖ ת ְונ ְכְרָתֵּ֞ צ  ְחמ ִ֗ ל מ   ( כוונתו לשיאור גמור ללא תערובות א כ  
כמ"ש הילכך ע"כ לומר )טט: אם אין בו( לחייבו כלל  )טט: דאי אפשר(מיירי באין בו דא"א  ֶצתַמְחֶמֶָ֖ (שמ' בא יב,כ)-ואי אפשר לומר ד

וגזירת התורה היא להקל בו בכך מבשאר איסורין ע"כ וכתב עוד תירוץ אחר ואינו עולה כפי  אף על פי שיש בו לפוטרו מכרתדאתא 
ם לא אכל וכו' אינו לוקה מן התורה מיהו איסורא איכא כו' דברי הר"ב לכך לא כתבתיו והשתא אתי שפיר מה שכתב הר"ב אבל א

כו' דמשמע דמן התורה אינו לוקה אבל איסורא מן התורה מיהא איכא וכדכתב במשנה ב' פרק שמיני דיומא דקיימא  אוסר בתערובתו
יסור בעין ושוהה בכדי אכילת לן דחצי שיעור אסור מן התורה. ואף על גב דבתערובת מיירי הכא אלא ודאי דלא שנא לן בין אוכל הא

 :פרס לאוכל ע"י תערובות

 
  משנה ברורה סימן תמב ס"ק א

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  -)א( תערובת חמץ וכו'  
]ב[ ויש  מרע"ב( חמור)טט: ע"כ  עלמא אלא אם כן יש בו כזית בכדי אכילת פרס אינו חייב כרת לכולי דלענין אכילהואף  בכדי אכילת פרס

מכל מקום לענין בל יראה רע"ב(  עם מסכים)טט: כאן דסבירא ליה דאפילו לאו אין בו כ"כ דליכא בתערובות שיעור כזית בכדי אכילת פרס 
)טט: חוזר לאכילת תערובת ]ג[ זה עם זה כיון שיש שם ביחד כזית חמץ  ובל ימצא עובר עליו כיון שכל חלקיו מונחין בכלי אחד הרי הן מצטרפין

בטל מדאורייתא ברובא לדעת הסוברין דטעם כעיקר מדאורייתא אבל מין במינו כגון קמח  מין בשאינו מינו דאינוודוקא  איסור בהיתר(
 וגו' ו מכ"ש שמותר לשהותו מדאורייתאשל תבואה חמוצה שנתערב בתוך קמח שאינה חמוצה דמדאורייתא ברובא בטל ומותר לאכל

 

לפי הרע"ב ותוי"ט הפסוק אינו עוסק בעונש הכרת על אכילת חמץ גמור וגם לא על אכילת תערובת כזית בכדי אכילת המסקנה שלנו ש

 אלא עוסק באזהרת לאו על אכילת תערובת.  פרס.

 מלמדת על חמץ גמור – ֶצתַמְחֶמֶָ֖מלת 

 מץ בהיתרמלמדת על תערובת ח – ָּכלמלת 

אינו בטל מדאורייתא  מין שאינו במינו)א( : סי' תמב ס"ק א[ משנה ברורה]ע"פ מחמצת: תערובת מצב של -מקף כרב – ֶצתָּכל־ַמְחֶמֶָ֖
 דמדאורייתא ברובא בטל ומותר לאכלו מין במינו)ב(  ברובא לדעת הסוברין דטעם כעיקר מן התורה

 ממשיך במצב )א( מין שאינו במינווב במצב )ב( אין בעיה מן התורה, לכן המסקנה שהכת

 .ל חצי שיעור של תערובת חמץ בהיתרש, מרבה איסור האכילה )א( רבוי עם שנויבתפקיד טפחא ללא מרכא לפניה,  – ֶצתָּכל־ַמְחֶמֶָ֖

 

ֶ֑לּו  אתנח מגביל, – ת אכ 

א  ב()וכן ברע" הגבלות: )א( חצי שיעור תערובת חמץ בהיתר, אסור אבל פטור מונח, מרבה –ָל ָ֣

באכילת כזית חמץ גמור  כרתענוש לוקה ולא  –אכל כזית תערובת בכדי אכילת פרס  [ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג])ב( 

  .בכדי אכילת פרס

 

אֶָצתָּכל־ַמְחֶמֶָ֖ (שמ' בא יב,כ) ֶ֑לּוָל ָ֣ ים (בר' א,א)טפחא מונח אתנח בראש פסוק, כטעמי  – ת אכ  א ֱאלה   ית ָּבָר  אׁש   ' ( שמ' ית' כ,ב) ְּבר  י  ה  ָא נ כ  

יך   לחם האמונה, זה אמונה בחידוש הבריאה. –בטעם תחתון, קיום פסח כהלכתו, אכילת מצה הנקראת נהמא דמהימנותא  ֱאלה  ֵ֔

 

 =ע"כ מחמצת--=-=-=

 

של חולין, ונגע שמן ם והומה, והשול תרא; איתיביה אביי: המקפה שתשמע ר לה להאמאוקמי יתיב רב די...   [א,ול ירנז ]בבלי)המשך( 
)כי  מה, ונגע טבול יום במקצתןושום והשמן של תרהחולין, ושל  מקפה; (מקפה תרומה הוא הרוב)כי ה ןלכול את ספ -טבול יום במקצתן 

ה נחבר בר מר רבה ? וא)כי הרי אינו פוסל החולין( י פסולמאגעו אבה, מקום מן מקום מגעו; והוינ אלא לא פסל - הרוב(המקפה חולין והוא 
 ? המיעט יאמ ן(נ)הגמרא דנה בדברי ר' יוח בכזית; )אכילת( ואיל וזר לוקה עליהה? םר יוחנן: מה טע"א

 [בר לו,יזנ]בבלי 
)עונה הגמרא בדעת  יהמר ל! א(, ואז אין כזית איסור באכילהכזית תערובת היתר ואיסוררק לאכילת טט: ) רסויאל טרףמצום דהיתר שמ יא

תא ואכילת פרס דאוריי  להמשיך.... )כי מצטבר שיעור כזית בזמן של אכילת פרס( כדי אכילת פרסבזית? דאיכא כזית כי א, מא: לר'יוחנן(
זית ככא יבבלי, דלה חתולכ ח? א"ל: הנילבבה אלעזר בכותח דרביה עלי ןנבריגי י, אמאי פלהכ. אי )כן, מן התורה( יא? א"ל: איןה

דקא , אי (, ומן התורה עוברים רק אם יש שם כזית בכדי אכילת פרסחמץ בל יראה ובל ימצא יך לסוגייתשיכותח הבבלי נושא ) בכדי אכילת פרס
שטר  אקצל כל אדם, אי מישטר אתו עה דלטב -  )אם נעמיד ששתה מהר כמות גדולה עד שמצטבר כזית בכדי אכילת פרס( ףרשריף ליה מיש

 רס. ת פלבכדי אכי כזיתכחת שמ לא - (לאט)אם נעמיד ששתה 
ן, ונפלו חת של חוליואומה אחת של תר ות, ולפניו שתי קדירוליןי מדוכות אחת של תרומה ואחת של חתאיתיביה: ש )ברייתא אחרת(

סלקא דעתך כזית בכדי אכילת  יאו; הללתוך תרומה נפ המורתו, ולפנ ןיאני אומר: חולין לתוך חולש, תשתיהן מותרו -ו לאך ותאלו ל
בלין ת ? אלא, הנח לתרומתאומרמצטרף לאיסור, אמאי אמרי' שאני  רומר? אלא מאי? היתאנן שאני מריאמאי א, איתידאור סרפ

 מה, ונפלו אלוורת לש תחאו ןילרומה ואחת של חולין, ולפניהן שתי סאין אחת של חות לופות אחת שתי ק: שיהבהיא. איתי דרבנן
 אי ס"ד כזית בכדי אכילת פרס אסור,ותוך תרומה נפלה; לו, תרומה פלנ וליןח ךתולין לוח: הן מותרין, שאני אומרישנ - ואל ךלתו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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  י אמרינן שאני אומר?אמא
 

ר)דב' ראה יד,כו(  מעשר שנילבדוק שוב שייכות לכלל ופרט א ט,ל ריזנבלי ב 1.11 ׁש  ף ְּבכ ל֩ א  ס  ּכ   ה ה  ָּת  ה נ ְפְׁשך  -ְונָת  ּו    , ְּתא 

 
 א ,לט ירזבבלי נ

 
גמרא דא נעיד אלו, היבא בידיה והדר יא הררי: לאו גמבס אנאר רב פפא, מ? אה, מ"ט אותבימשח יאתנלא מאחר דוה חמש, ביותא

 יה. בדר הלא ו יהדיהיא ב
 
 , כמאן מתרגמינן: מפורצנין ועד עיצורין? כר' יוסי. יוסףרב  אמר'. ומר כוא ריהלעזר בן עזא ביר
 
לָ֩א ֶׁשר   :יד,כוראה ים דבר  ֶסףְָּבכ  ְָ֣לָּתְָּתַאֶּוֶָ֨-ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡ ַָנְפֶׁשֶ֑ךְָוָאַכ ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ ֶׁשֵ֥רָּת  לָא  רָּוְבכ ֵ֛ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  אןָּוַבַּי י  רָּוַבּצ ֹ֗ ַָּבָּבָקָ֣ הַָנְפְׁשךָ֝

ַָאָּתֵָ֥ יךְָוָׂשַמְחָּתֶ֖ ָ֣הֱָאֹלֶהָ֔ ְיהָו יָ  ְפנ  םָל  ך׃ָּׁשֹ֗ יֶתָֽ ָהָּוב 
 
 

 חזר וכלל (גה, 'וי)כלל ופרט  (ה,ב 'וי)וקדשיו  על ביאת מקדשכרת  בטומאת מת שחייבים עליהב ,נזיר נובבלי  1.12

 
 (ה,ב 'וי)

ַּג֘עְָּבָכלויקרא ה,ב:  ֶׁשָ֣רָּת  ֶפׁשָא  ֹוֶָנֹ֗ ֶ֑אָ-אָ֣ ְבַלֶ֖תֶָׁשֶָ֣רץָָטמ  הָ֕אֹוְָּבנ  ָאָ֔ ָמָ֣הְָטמ  ְּבה  ְבַלתָ  הָאַֹ֚וְָּבנ  ָאֹ֗ תַָחָּיָ֝הְָטמ  ְבַלֶ֨ אָ֒אֹוְָ֩בנ  ָָּדָבָ֣רָָטמ 
ם׃ָ ָֽ אְָוָאׁש  ֶ֖ ּואָָטמ  ּנּוְָוהֵ֥ ֶּמָ֔ ְָָוֶנְעַלָ֣םָמ 

ְמַאָ֣תָאָָויקרא ה,ג:  ְּבט  ַּגעָ  יָי  ֹוָכ   ם׃אָ֣ ָֽ עְָוָאׁש  ּואָָיַדֶ֖ ּנּוְָוהֵ֥ ֶּמָ֔ אָָּבֶּ֑הְָוֶנְעַלָ֣םָמ  ְטָמֶ֖ רָי  ֶׁשֵ֥ ֹוָא  ְמָאתָ֔ ט   ָ ל םְָלכ  ָָדָ֔
 
 [אנציקלופדיה תלמודית כרך כ, טמאת מקדש וקדשיו ]המתחיל בטור שפד[]
 

כן ה' ה. בטומאת מת. חיוב כרת בטמא שנכנס למקדש, הוזכר בתורה בטומאת מת, שנאמר: כל הנגע במת וגו' ולא יתחטא את מש
, דרשו: בכל טמא ואפילו 326. וכן הכתוב באכילת קדשים בטומאה: ונפש ]טור תט[ כי תגע בכל טמא בטמאת אדם וגו'325טמא וגו'

. על שאר טומאות שנתרבו או שנתמעטו לענין טומאת מקדש וקדשיו, 328, אף על פי שאין טומאה יוצאה עליו מגופו327טומאת מת
 .עי' להלן: בשאר טומאות

, חייבים עליה על ביאת 329נחלקו תנאים: יש מהם סוברים שכל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה מאת מת שחייבים עליהבטו
אין חייבים  - 330אפילו שהיא מטמאה במגע ובמשא ונטמא בה טומאת שבעה -מקדש, וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה 

 , 331עליה על ביאת מקדש
בתוספתא נו ב א"ר אליעזר משום ר' יהושע, ובמשנה שבירושלמי שם פ"ז ה"ד ר' אלעזר; ברייתא שם וכ"ה  . עי' משנה נזיר331

ואין חייבין כו' אלא על המת בלבד, והובאה בר"ש שם פ"א מ"ב,  ובתוספתא אהלות פ"א, ושם עוד תנאים, שם פ"ה ואהלות פ"ד
הראב"ד לתו"כ חובה פי"ב שפי' כן בד' ר"ע שם, שעל סככות  ופי' שבא למעט טומאת מת שאין הנזיר מגלח עליה. ועי' פי'

 ופרעות )ע"ע( אין חייבים.
, שחייבים על טומאתו משום ביאת מקדש אף על פי שאין הנזיר מגלח עליה, וכל 332ור' מאיר חולק וסובר: לא תהא זו קלה מן השרץ
המתטמא בטומאות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן, אף . להלכה כתבו ראשונים ש333שכן טומאת מת שטעונה הזאת שלישי ושביעי

, והוא הדין באכילת קדשים בטומאה אין חייבים אלא על טומאה שחייבים 334על פי שהוא טמא טומאת שבעה פטור על ביאת מקדש
רה שוה, שנאמר , או שנלמד מגזי336. בטעם הדבר יש מן הראשונים שנסתפקו לומר שהיא הלכה למשה מסיני335עליה על ביאת מקדש

, או שדימו ביאת מקדש, שנאמר בה: את מקדש ה' 338, ונאמר בנזיר: על נפש מת לא יבא337בביאת מקדש: ואל המקדש לא תבא
, ]טור תי[ 341, וכאן וכאן מביא קרבן על טומאתו, ועל מה שזה מביא זה מביא340, לטומאת נזיר, שנאמר בה: וטמא ראש נזרו339טמא

. ויש מן הראשונים 343, ובמקדש נאמר: כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות וגו'342ר: וכי ימות מת עליו וגו'או לפי שבנזיר נאמ
, אלא דברי 344שכתב שאינו חייב על ביאת מקדש אלא בטומאה של תורה, וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אינה דין תורה

נתפרשו בתורה יש לחלק ביניהן לבין הטומאות המפורשות בתורה ולומר שאין  , שאף על פי שמשפטן דין תורה, מאחר שלא345קבלה
ַּג֘עָ (ה,ב 'וי)*, שנאמר: וכלל-ופרט-למדו כן מכלל )כנראה נזיר פ"ה, אהלות פ"ד, אהלות פ"א( בתוספתא. 346חייבים עליהן ֶׁשָ֣רָּת  ֶפׁשָא  ֹוֶָנֹ֗ אָ֣

אָ֒-ְּבָכל ָאָֹ֗, כלל; 347ָּדָבָ֣רָָטמ  תַָחָּיָ֝הְָטמ  ְבַלֶ֨ ֶ֑אָאֹוְָ֩בנ  ְבַלֶ֖תֶָׁשֶָ֣רץָָטמ  הָ֕אֹוְָּבנ  ָאָ֔ ָמָ֣הְָטמ  ְּבה  ְבַלתָ  ַּגעָ  (גה, 'וי)וגו', פרט; הָאַֹ֚וְָּבנ  יָי  ֹוָכ   אָ֣
אָָּבֶּ֑ה ְטָמֶ֖ רָי  ֶׁשֵ֥ ֹוָא  ְמָאתָ֔ ט   ָ ל םְָלכ  ְמַאָ֣תָָאָדָ֔ , חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש טומאות ְּבט 

והאהילו  -יצאו עדר גמלים ועדר רחלים ומכונות חיה ועוף ששכנו  -ליהן על טומאת מקדש וקדשיו וחייבים ע -המפורשות בתורה 
350שהיא טומאה שאינה מפורשת בתורה - 349, שאף על פי שנטמא, אין הנזיר מגלח עליה348על כזית מן המת ועל האדם

. 
 
 

 רעכלל ופרט או רבוי ומיעוט במצו – לג,תזריע יג ויקראא ,זסוטה טבבלי  1.13

 ?על הטורים :לג,תזריע יג ויקרא

חְָוֶאת ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ ֹ֧ןֶָאת-ְוה  ה  ירַָהּכ  ְסּג ֶ֨ ֶַ֑חְָוה  אְָיַגּל  ית׃-ַהֶּנֶֶ֖תקָל ָ֣ ָֽ נ  יםָׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥תָָימ  ֵֶ֛תקָׁש  ַָהֶּנ
ח ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨  ולוים: ומצורעשיש בו שער. נזיר  מגילוח גדול בכ" צריכיםגדולה שג'   ל"גימ .ְוה 

ופרט  כלל כל שערו. את י"רשכתוב בשם  בהן מצורע יד ט ויקרא -הדפוסים ב על  מקשהה יז ולכן תומך ברבוי מיעוט רבוי שבסוט -  טט

שכנוס שער אינו נראה   פ... לאפוקי שער בית השחי ובית הערוה אע" מ ח"שפתמ( כל מקום כנוס שער ונראה.  חוכלל להביא )שפת"

 פרט.כנוס שער כמו ה אינושנראה  פשער שעל גבי הידים אע" ולאפוקי

ורבוירבוי מיעוט  בבפסוק ט' ומסכם כי הלימוד הוא כמו בסוטה פ" י' מתיחס לפרש"ח בפסוק ן"רמב. 

ירש"'. אולי סבר שזה לא פןורמב" יבח' רש" לבדוקבפסוק ט' ויש  ימביא רש" לא הכתר. 

עאם כן ראב" -ושוקיו והחזה. טט  אף זרועותיו אוי" רגליםמסיים בפסוק ט' ... שער  אבל" פרט" ובהמשך" כלל' מתחיל "בח ע"ראב 

 מיעוט ורבוי כי רגלים שוקיים זרועות וחזה אינם נראים ואינם מקום כנוס שער. לרבוימתכווין למעשה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י יְג ּל  ח  ע יד,טרצומ ארקיוא ,זסוטה טבבלי  1.14 יע   ְּׁשב  ֹום ה  ּי  ; תו"כ מצורע, כלל ופרט או רבוי ומיעוט במצורע –ְוָהיָ֩ה ב 

 פ"א,ה"בירושלמי קידושין 

 ראה ברשימה המפורטת דיון בתורת כהנים ובסוטה טז,א

רֶָאתָ:חע יד,רצומ ארקיו ַּטה ֶ֨ ֶּבסַָ֩הּמ  ַּלָ֣חֶָאת-ְוכ  יוְָוג  ֹואֶָאל-ָּכל-ְּבָגָדָ֝ רָָיבָ֣ רְָוַאַחֶ֖ ְוָטה ָ֔ םָ  ֹוְָוָרַח ץַָּבַּמ י  ֶ֑הָ-ְׂשָערֹ֗ ֶנ ַּמח  ַָהָֽ
ים׃ָ ָֽ ְבַעֵ֥תָָימ  ֹוָׁש  ּוץְָלָאֳהלֶ֖ חֵ֥ ְָוָיַׁשֵ֛בָמ 

יְָיַגַּלָ֣חֶָאת ויקרא מצרע יד,ט: יע ָ֝ ֹוםַָהְּׁשב  ֹוֶָאת-ָּכל-ְוָהָיהַָ֩בּיֶ֨ ֹוְָוֶאת-ְׂשָערֹ֗ יוְָוֶאת-ר אׁש  יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ְוא  ֶַ֑חָ-ָּכל-ְזָקנֹוָ  ֹוְָיַגּל  ְָׂשָערֶ֖
ֶּבָ֣סֶָאת יוְָוָרַחֹ֧ץֶָאת-ְוכ  ר׃-ְּבָגָדֹ֗ ָֽ םְָוָטה  י  ֹוַָּבַּמֶ֖  ְּבָׂשרֵ֛

ֹוםַָהּׁשְָ (טוי' מצ' יד,))בשביעי  )א( פרק ב[ספרא מצורע פרשה ב ] יַבּיֶ֨ יע ָ֝ ֹוםָיכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ( ב   ולא בלילה.ַבּיֶ֨

ֹו-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאת)וגלח את כל שערו  )ב( יויכול אף בית הסתרים תלמוד לומר ( ְׂשָערֹ֗ יָנָ֔ תָע  מה גבות עיניו בנראה פרט לבית  ַּגּב ָ֣
יואי מה  )ג(הסתרים, אף כל שערו בנראה פרט לבית הסתרים.  יָנָ֔ תָע  ום כינוס שיער ונראה, אף אין לי אלא מקום כינוס שיער מק ַּגּב ָ֣

 , פיזור שיער ואינו נראה)שער בעור הגוף( , פיזור שיער בנראהכבית השחי(אלא ע"י פעולה ) ונראה, מנין לרבות כינוס שיער שאינו נראה
ֹו-ָּכל-ֶאת, תלמוד לומר כגון בקפלי בטן(אלא ע"י פעולה ) ֶ֑חְַָָׂשָערֶ֖   .(ממעט רק שער שבתוך החוטם ואינו התוה"מ) ְיַגּל 

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

ֹו-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאתברבוי ומיעוט )ולא בכלל ופרט(. ולכן דרך הלימוד היא  יורבוי  - ְׂשָערֹ֗ יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ֶ֑חַָ-ָּכל-תְואֶָמיעוט  ְוא  ֹוְָיַגּל   ְׂשָערֶ֖

 חזר וריבה, ריבה הכל ומיעט שער החוטם בלבד. 

י שלא נדרש לרבוי ומיעוט הבא תרסא פרט קדמאה – ְוָהָיהָָ֩(טוי' מצ' יד,) רישא הפסוקהטעמים של תבנית  יע ָ֝ ֹוםַָהְּׁשב  קדמא  – ַבּיֶ֨

ֹו-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאתהלימוד הוא כר' עקיבא  בתו"ככעין דרשת כלל ופרט או מיעוט ורבוי, מרמז שיש ללמוד התוכן בואזלא  , רבוי ְׂשָערֹ֗

יו יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ֶ֑חַָ-ָּכל-ְוֶאת פרט המשמש כמיעוט, ְוא  ֹוְָיַגּל   . רבהמזר ווחבכתוב שסוגר  ְׂשָערֶ֖

ֹו-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאתהלימוד הוא בכלל ופרט וכלל כדברי הגמרא וכפי דברי רב נחמן ורב פפא  ]בבלי סוטה טז,א[וע"פ  -ֶאת, כללְָׂשָערֹ֗
ֹוְָוֶאת יוָ-ר אׁש  יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ְוא  ֶַ֑חָ-ָּכל-ְוֶאת, פרטְזָקנֹוָ  ֹוְָיַגּל  , כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט חזר וכללְׂשָערֶ֖

 ומאי (מרבה לגילוח שער ביה"ע)מפורש מקום כנוס שער ונראה אף כל מקום כנוס שער ונראה, מאי רבי רבי שער הרגלים ]ביה"ע[ 
 :(ממעט מגילוח שער ביה"ש וכל שער המפוזר בגוף בין נראה ובין לא נראה) מיעט מיעוט דבית השחי ודכולא גופא

 

את המקרא ופוסקת שצריך גלוח כל גופו כדלעת )סוטה טז,א(.  והלכה למשה מסיני עוקבת )רש"י מקפחת את עקבו, היינו עוקרת(

 ת המקרא אלא היא אליבא דרבי עקיבא שדורש ברבוי ומיעוט כדרשת התו"כ.אינה סותרת א ההלכה למשה מסיניולדברי רב אשי 

 

 יומא פרשת הקטורת, בבלי יומא כד,א עבודת מתנהבבלי  1.15

 

 שמות תצוה ל,לד:  –פרשת הכנת הקטורת שמות תצוה 
'ֶָאל הַָקח-ַוּי אֶמרָ֩הֶ֨ ֶׁשָ֝ ָ֣הָ-מ  ָנ יםָּוְלב  ֶ֖ הַָסּמ  ְוֶחְלְּבָנָ֔ יםָָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ  ַָסּמ ֹ֗ ְהֶיָֽה׃ְלךָ֣ דָי  דְָּבַבֶ֖ ַָזָּכֶ֑הַָּבֵ֥
ים-ַקח בבלי יומא ַָסּמ ֹ֗  מגדירו כלל, לפניו קדמא ואזלא בבלי יומאמונח רביע,  – ְלךָ֣

 
 במדבר קרח יח,ז: 

ּוֶָאת ְׁשְמרֶ֨ ְּתךָּת  ָ֣יךָא ְ֠ םְָלָכל-ְוַאָּתָ֣הָּוָבֶנ ַּנְתֶכָ֝ ַדָ֣תַָמָּתָנָֹ֗-ְּכה  ב  ַבְדֶּתֶ֑םָע  ֶכתַָוע  יתַָלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  ֵַ֛חָּוְלמ  ְזּב  ֶאתְּדַבֹ֧רַָהּמ  ןָ  םָ-הֶָאּת  ַּנְתֶכָ֔ ְּכה 
ת׃ָפ בָיּוָמָֽ ֶ֖ ְָוַהָּזֵ֥רַָהָּקר 

ּוֶָאת ְׁשְמרֶ֨ םָ-ּת  ַּנְתֶכָ֝ כלל ופרט, או כלל ופרט וכלל. תבנית  כעין מרמז כי בכתוב יש לדרוש לימוד בסדר מסוים למשל  –אזלא וקדמא  –ְּכה 

בודה ע"פ פייס וקידוש ידיים לעבודה ולאכילת תלשא קדמא אזלא עשויה ללמד כעין בנין אב. ראה לימוד סדר בספרי ובספרי זוטא לע

 תרומה.

ֵַ֛חָ-ְלָכלואימא: מציע ללמוד כך:  א,בבלי יומא כדלענין כלל ופרט  ְזּב  ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗הכלל,  -ְּדַבֹ֧רַָהּמ  ב  אין בכלל  -פרט, כלל ופרט  - ע 
ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗האלא מה שבפרט,  ב   לא! -אין, עבודת סילוק  - ע 

ּוָאם נאמר כי  ְׁשְמרֶ֨ םָ-ֶאתּת  ַּנְתֶכָ֝ ופרט וכלל המחייב את הכהנים לשמור שזר לא  כעין כללמרמז כי בכתוב יש לדרוש  –אזלא וקדמא  -ְּכה 

 יעשה עבודות כהנים בבית המקדש בכלל )אסור אבל פטור( ובפרט שלא יעשה עבודות שיגרמו לו חיוב מיתה בידי שמים.

ֵ֛חַָ-ְלָכל)א(  ְזּב  ֶכת זבח( )ב()כלל פותח, עבודות במ ְּדַבֹ֧רַָהּמ  יתַָלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב   )כלל סוגר המרבה על קה"ק את הקדש, ראה )ג((.  ּוְלמ 

ֶכת)ג( מתבנית הטעמים מרכא טפחא של  יתַָלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב   מתרבה הקדש )ההיכל( ראה הסבר להלן. ּוְלמ 

ַבְדֶּתֶ֑םפרט )א(  ות של שם עצם ותואר במקום . דרשת הגמרא נתנה למלה משמע)עבודה המסיימת אחת או יותר עבודות( עבודה תמה – ַוע 

ַבְדֶּתֶ֑םפועל. אפשר כי טעם אתנח של מלת   מסיימת. –עבודה, ותואר  –בתפקיד מגביל מסייע למתן משמעות של שם עצם  ַוע 

ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗הפרט )ב(  ב   ,)לעקור משהו( ולא עבודת סילוק )להניח משהו( ע 

 חלים בה שני התנאיםואין בכלל אלא מה שיש בפרט אז חיוב הזר יהיה על עבודה ש

ַבְדֶּתֶ֑ם  אתנח, הגביל חיוב זר במיתה רק לעבודות הנחה שהן גם עבודות מסיימות בין בקה"ק, בין מחוץ לו. – ַוע 

 

 :נספח

ֵַ֛חָ-ְלָכלתימה לי א"כ  -אין בכלל אלא מה שבפרט )הגמרא אמרה(  א,יומא כד בבליתוספות )א(:  הערה ְזּב  למה לי כדקאמר ְּדַבֹ֧רַָהּמ 
 ְלָכל-מרבה הזאות שבפנים ושבמצורע מ"מ קשיא כיון ד ְלָכל-]ואפילו אם תמצא לומר דְּדַבֹ֧רָ-ְלָכל...  ְּדַבֹ֧ר ההזאות( )לוי על

ֵ֛חַָ-ְלָכל-משמע כללא[ אדרבה לפרוך לאידך גיסא דהוה לן למימר ד ְזּב  זה לזה והטל פרט  שני כללות הסמוכיןהוה להו  ְּדַבֹ֧רַָהּמ 
ַבְדֶּתֶ֑םביניהם  ַדַָָָָ֣וע  ב  הע   ודונם בכלל ופרט וכלל  תַָמָּתָנֹ֗

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ב וכתב לה ספר כריתת,כד וכהסבבלי  1.16

 
 כד,ב  וכהסי לבב
 ד,א:   תבוא כ-ים כיברד 
יָָ ָֽ ם-]א[ָָּכ  הָא  הָּוְבָעָלֶּ֑הְָוָהָיֵ֞ ָּׁשֶ֖ יׁשָא  ֵ֛ חָא  ַּקֵ֥ ְמָצא-י  אָת  י-ל ֹ֧ יוָּכ  יָנֹ֗ ָ֣ןְָּבע  וְָ-ח  תָ  ית  ּהָס  ֶפרְָּכר  ַתבָָלָ֝ רְָוָכֶ֨ ָ֣תָָּדָבָ֔ ֶעְרַו ָנַתָ֣ןָָמ ָצאָָבּהָ 

יׁש הְָלא  ֹוְָוָהְלָכֶ֖הְָוָהְיָתֵ֥ יתֶ֑ ּב  הָמ  ֹו׃ָ]ב[ְָָוָיְצָאֶ֖ יתָֽ ּב  ּהָמ  ְּלָחֶ֖ ּהְָוׁש  תָ -ְּבָיָדָ֔ ית  ּהָס  ֶפרְָּכר  ַתבָָלָ֝ רֹוןְָ֒וָכֶ֨ ָ֣יׁשָָהַאח  ָאּ֘הָָהא  ר׃ָ]ג[ָָּוְׂשנ  ָֽ ַאח 
ֹוןָא ֶׁשר רָ֔ ָ֣יׁשָָהַאח  ָהא  יָָימּותָ  ֹוָכ   ֹוָאָ֣ יתֶ֑ ּב  ּהָמ  ְּלָחֶ֖ ּהְָוׁש  ֹו-ְוָנַתָ֣ןְָּבָיָדָ֔ ּהָלֶ֖ ה׃ְָלָקָחֵ֥ ָּׁשָֽ ְָלא 

 
 (,אדכי תבוא כם דברי) אינמא דרבי יוסי הגלילי? דתעי טאם. מנשי ן עליו גיטייתבוכן יא ףא: ורי הגלילי אמסיו ירב שוםממר, ר אמ 

ּהָד לומר ותלמ - דבר ל, מנין לרבות כס  ֶפרלי אלא אין ס  ֶפרָ ַתבָָלָ֝ לך: מה מר לו -ס  ֶפרָמר לואם כן מה תלמוד קום. כל ממ -ְוָכֶ֨
תא שת, הרדקאמכ -פר כתב בס יא: נןברו -! לכוא ודבר שאין בו רוח חיים ואינ לכ ואינו אוכל, אף, ייםח שאין בו רוח רדבס  ֶפרָ
ַתבורבנן, האי  -אתא. וא דא הלמערים בבד לספירת -ס  ֶפרָדכתיב  ת ואינה תגרשההוא מיבעי להו: בכתיבה מ -מאי דרשי ביה?  ְוָכֶ֨

 יסוי יברו -ציאה בכסף, קא משמע לן. יף א -ה הויה בכסף מיה, הותקש יציאה ליאו ילוא: האנימך אף. סלקא דעתכסמתגרשת ב
תָ ָ-מ –י האי סברא מנא ליה? לילגה ית  לדבר  הך: ההוא מיבעי לידואי -תה כור אחר ברדן ה, ואיתרונפקא ליה: ספר כס  ֶפרְָּכר 

שלשים  כלאין זה כריתות,  - םוללבית אביך לע ילכת לאש תנמ ועלשתי יין. ת לאה גיטיך על מנת שרי זהכורת בינו לבינה. כדתניא: ה
 יתות לא דרשי. רת כרך: כדואי - תת נפקא.ירכ תרכמ: ךדיאו - הרי זה כריתות. -יום 
 

 כלי שרת שעשאן של עץ, מנורת כל מתכת, מנורת זהב –וכה נ,ב סבבלי  1.17

 
 וכה נ,ב בבלי ס

ר. מאי לאו בהא ישכדתניא: כלי שרת שעשאן של עץ, רבי פוסל ורבי יוסי בר יהודה מ -י יגמנא אמינא דבהא פל: וסףירב  אמר
ובא מאבן נילפי אלון דפסיל, סבר: עיקר שירה בפה, אמו. השמ: עיקר שירה בכלי, וילפינן מאבובא דברמיפלגי; מאן דמכשיר סק

מיפלגי. מאן דמכשיר סבר: דנין אפשר משאי אפשר, ק שרלא, דכולי עלמא: עיקר שירה בכלי, והכא בדנין אפשר משאי אפ -. דמשה
 משאי אפשר,  רשפא ן, ואין דנישירה בפהכולי עלמא דעיקר ד אפשר. ואיבעית אימא: ידנין אפשר משא אל: ומאן דפסיל סבר

 
ֹורָ: ת תרומה כה,לאומש תָָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ָפְָוָעׂש 
ָכָּ֣הְָוָקָנָָָ֔ ְיר  ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ  הָּת  ְקָׁשֵ֞ ּו׃מ  ְהיָֽ ָּנהָי  ֶּמֵ֥ יָהָמ  יָהָּוְפָרֶחֶ֖ ֶרֵ֥ יֶעֵ֛יָהַָּכְפּת  ָּהְָּגב 

בויי ומיעוטי. רבי ש ריו ברבויי ומיעוטי קא מיפלגי. רבי דריש כללי ופרטי, רבי יוסי בר יהודה דריא יופרט יללוהכא במילף מנורה בכ
תָ( לאתרומה כה, שמותדריש כללי ופרטי: ) ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ֹור, כלל -ְוָעׂש  ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ , פרט -ָָזָהָ֣בָָטהֶ֑ הָּת  ְקָׁשֵ֞  לוכל רטופכלל ל. וכל חזרמ 

תָ: טימיעויי וריבווסי בר יהודה דריש בי יכת. רמת שלף כל א, תשל מתכ -לא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דן אאתה אי  ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ְוָעׂש 
ֹורָה, ריב - ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ ט, מיע -ָזָהָ֣בָָטהֶ֑ הָּת  ְקָׁשֵ֞ י כל מילי, מאי מיעט בר -י רבי ל, מאכה ריבה ריבהעט וומי ריבה בה.ורי חזר -מ 
 יעט של חרס. מ -
 

 ה עשוי לרבות לשכמותו אפילו ללא כלל בתראה.מצד מונח זלפי רבי כלל ופרט וכלל, הפרט מונח אתנח,  –טט 

תָ: ריבויי ומיעוטילפי רבי יוסי בר יהודה דריש  ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥  יתור לרבות, תפקידב ריבה, מרכא טפחא, –ְוָעׂש 

ֹורָ  , את המרכא טפחא ניםמאפייוביחד הם , גבילממונח ריבה, אתנח  –ָזָהָ֣בָָטהֶ֑

 ,  וריבה ומיעט יש בו כל הדומה למיעוטוזה מתאים להסברו של הריטב"א 

 כאן כל הדומה לזהב היינו מתכות למיניהן

 וכשחוזר וריבה בא לרבות כל דבר 

 היינו כלי עץ וחרס

 ב מיעוט לא סגיא שאין שם מיעוט כל דהו ויש לנו למעט הדבר הרחוק מן הפרט יותר. ודוק ותשכח.אלא שמפני שכת

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.

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ  הָּת  ְקָׁשֵ֞  מיעט של חרס.  -רבי כל מילי, מאי מיעט  -ריבה הכל, מאי רבי  ריבה ומיעט וריבהוריבה. חזר  -מ 

 
מה הואיל שמן טהור כאשר  חנוכהכלי עץ העשויים לנחת שלא מקבלים טומאה. הרב שטרום מאורות הדף בנס  בענין ב,חגיגה כו בבלי

ר שור שהמנורה שבה הדליקו הייתה עשוייה מעץ וכלי עץ העשוי בכו יוסףאה השמן. ותירץ הרב מהמנורה במקדש הייתה טמאה והיא מט

 לנחת לא מטמא.

ועוד( ושיטתו נדחית ולכן מותר  ההיא כרבי יוסי בן יהודה ברבוי מיעוט רבוי כנגד רבי הלומד בכלל ופרט וכלל )בבלי ר" זאת שיטה

 לעשות דגמי עץ וחרס.

ושמן טהור ואין חובת טהרה  טהורהבקדש חובת מנורה  -ר. כי רק בהיכל נרות בחצרות קדשך מתאימה יותר להסבי שהדליקו השיטה

 כך.-נס על עשה הבחצר. אפשר שהדלקה בשמן טהור הייתה השתדלות והקב"

 
 סוכה נ,ב ד בבלי ותלמים לפרשנ

 "ישר
תורה בכלל ופרט, את הורשין ולא גרסינן ממנורה, יש שדינן, גרס הכי -מיעוטי קמיפלגי יי וריבוו בא יופרט יללנורה בכלף מבמי והכא

 -כך, כלל ופרט הלפירושו של כלל,  -לל כופרט משמע ליה: פרט הבא אחר  ללכויש שדורשין אותה במדת רבוי ומיעוט, הדורשה ב
זה שאני אומר  -י שהוא פירושו, מהו כלל הכלול למעלה ו, לפן עמונינד ט איןרפלאין בכלל אלא מה שבפרט, ואפילו דברים הדומין 

אי אתה דן על ידי  סיף עליו את הדומים לו, הלכך,ות בא להוסיף עליו, ודייך אם -יותר, וכי אתי כלל שני אחר הפרט  , ולאעכשיו לך
לא משמע ליה פרט הבא אחר כלל פירושו של  טוומיע יובשלא נתרבו מתחילה; והדורשה ברי, טרפל ןדברים הדומירון אלא אחה כלל

תיה, וכי ועממשום דבכלל קמא נתרבה הכל במשמע, אתי פרטה בתראה למעוטי ממש , אלאשבפרט כלל, דנימא אין בכלל אלא מה
טא, והכי עוהו ממיל לא איצטריך, דלא אימעיטו -הפרט  ןיעכ ןו דברים שהמילי, דאלל כ אהני לרבויי -בהדיה  יהדר אתי ריבוי אחרינ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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משמע ליה בריבוי ומיעוט  -ן דדריש ריבויי ומיעוטי דמא נתלין,אמר בהדיא בפרק נגמר הדין )סנהדרין מה, ב( גבי כל הנסקלין 
 וי אחרון כל הדומין לפרט.בירלחודיה בלא 

 התמעט יותר מן הכל.ל יוארהאתא, וזהו  א למעוטיוטעיך מכרח דעל -חרס של  מיעט
 

 ב,נה כוסב"א טירשי החידו
גי דרבי סבר אין דנין. פי' אין דנין שאר כלי זמר שאפשר מיפלשר קת שעשאן של עץ כו' והכא בדנין אפשר משאי אפי שרא כלדתני
הרי אפילו לצפותו זהב לא היה אפשר ש ןשאר מיניהיה אפשר ב אן של מתכת מאבוב של משה שהיה של קנה לפי שלתושלע

ומשום שבחו נה, א מקערב שהיה תיקון מלאכתו בענין שלא היה קולו מתמתק משום דבר אל קולוהיה לא ו בהו זהפצ כדאמרינן התם
 ממה שיכלו. והולפי שהיה כלי שיר חשוב מאד לא רצו להניחו ועשא

 
מה לא א לן בכלאי רטל ופ, שכלשיש בכלל ופרט וכלל המ דבלבעט ומי היבריש בי' פ. י קמיפלגיטריבויי ומעורטי י ופבכללא והכ
רגא לרבות כל פרט שהוא כעין הפרט בכל חד דאלא בלבד ולא פרט אחר אפילו הדומה לו ולפיכך כשחזר וכלל לא אסקא  בפרטש

רק מרובה פב אתיאוכלל כד רטפא לכלל ולבר מחד דאת איכא פרטי טובא אית לן למדרש מיעוטא בכולהו יאצדדיו ולא עוד אלא ד
 שאיןגיא ל הדומה למיעוט וכשחוזר וריבה בא לרבות כל דבר אלא שמפני שכתב מיעוט לא סכ ויש ב טעיובשאר דוכתי, וריבה ומ

 ק ותשכח.ודושם מיעוט כל דהו ויש לנו למעט הדבר הרחוק מן הפרט יותר. 
 

 בכור בעל מום – ביצה כז,א,בבבלי  1.18
 

י: כא,ראה טו ריםדב ָֽ ּוםָָרֶ֑ע-ְוכ  לָמָ֣ רָּכ ֶ֖ ּו ָ֔ ֹוָע  אָ֣ ַחָ  ּס  ּוםָּפ  ֹוָמֹ֗ הָבָ֝ ְהֶיֶ֨  י 

ּנּוָ ְזָּבֶחָ֔ אָת  יך׃ָ'ַלהֶָ֖  ל ָ֣ ֱָאֹלֶהָֽ
ּוםָרש''י ּו ָ֔ר כלל מֹ֗ ֹוָע  אָ֣ ַחָ  ּס  ל פרט ּפ  ּוםָָרֶ֑עָּכ ֶ֖  בגלוי ואינו חוזרשכל מום  אף ,חזר וכלל מה הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר מָ֣

י ָֽ ֹו-ְוכ  הָבָ֝ ְהֶיֶ֨  בהוויתו יש מוםקדמא ואזלא, מרמז כי בסביבתו יש לימוד בכלל ופרט, אפשר כי הוא הכלל כי מלמד ש - י 

ּום   .כאן ארבעה עניינים שיש אפשר מפני שהוא מדגיש כלל,מפרש שהוא ה – רש''י, רביע – מֹ֗

 

ל מה , חזר וכלל רש''יהמלה בניקוד חולם חסר ובטעם טפחא, מדגיש כי זה "כל" עצמאי, וטעם טפחא בתפקיד רבוי עם שנוי וזה כפ' – ּכ ֶ֖
 בגלוי ואינו חוזרשכל מום  אף ,הפרט מפורש מום הגלוי ואינו חוזר

ל-שהשערה תבנית כזו תומכת ב  גרסוכלל הוא בטפחא המוטעם  ּכ ֶ֖

 

י (טו,כאראה דב' ) ָֽ ֹו-ְוכ  הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ ימקף קדמא ואזלא,  - י  ָֽ ֹו-ְוכ  הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ מצב של מום בהוויתו של הבכור, )א( מום קבוע )ב( מום -מקף כרב -ָי 

 עובר 

ם טוב ישאל דיון האם מומחה יוכל לראותו ביום טוב, ומסיק כי אם המום נפל בו לפני היום טוב יכול לראותו וביו – ]בבלי ביצה כז,א,ב[

ּום (טו,כאראה דב' )כיצד קרה   רביע, )א( מום מלידה )ב( מום שנולד בה מעצמו או מפעולותיה )ג( מום בגרמא )ד( מום בזדון – מֹ֗

 

ּום (טו,כאראה דב' )או בדרך אחרת כיצד קרה  רביע, )א( מום בגרמא,)ב( מום בכוונה, )ג( מום לדעת הבעלים ע"י אחרים, )ד( מום  – מֹ֗

 הבעלים שלא לדעת

ּום (טו,כאראה דב' )או בדרך אחרת כיצד קרה  ... בזמן  ]הרמב"ם הל' בכורות פ"ב[, פר' אמר מצוות ....... ]מנחת חינוך פר' בא מצוה יח[, מֹ֗

ל ָּכל (ג,ראה ידדב' )הבית מקדש המטיל מום בקדשים וכן בבכורות לוקה מפני  א ת אכ   ָב ה׃-ל  ת קונסים וכן, המטיל מום בקדשים ובבכורו ּתֹוע 

 אותו מרבנן שלא ישחטנו. אבל בגרמא אינו לוקה וקנסוהו שלא ישחוט עליו, ושלא לדעת הבעלים השחיטה מותרת.

ּום רביע, )א( המטיל מום בקדשים וכן בבכורות בזמן הבית לוקה, )ב( קונסים מרבנן שלא ישחוט עליו, )ג( בגרמא אינו לוקה  – מֹ֗

 דעת הבעלים השחיטה מותרת.וקנסוהו שלא ישחוט עליו, )ד( ושלא ל

 

 לאחר שחיטה אפילו ביו"ט –יית טרפה אמערב יו"ט, מחיים, ר –ר' מאיר ראיית בכור  [ב,בבלי ביצה כז]ע"פ סוף 
 במומין שבגוף. רבי מאיר סבר: גזרינן מומין שבגוף אטו מומין שבעין, ורבי יהודה סבר: לא גזרינן. - כי פליגי

ּום-ָּכל (,כאכב ' אמרוי) מצב של ראיית מום ביום טוב )א( לא נראה מערב יום טוב )ב( נראה מערב יום טוב ושוב נראה -קף כרבמ – מֶ֖

 ביום טוב. 

ּום-ָּכל (,כאכב ' אמרוי)  מצב של תוצאת, שלא נראה מערב יום טוב, נשחט שלא ע"פ מומחה )א( אסור )ב( מותר. -מקף כרב – מֶ֖

מי דיקא, דקתני: רבי מאיר אומר: הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור, אמר רב נחמן בר יצחק: מתניתין נוהמסקנה שאסור 
 שמע מינה: קנסא הוא דקא קניס, שמע מינה

ּום (,כאכב ' אמרוי)הפשט  [ב,בבלי ביצה כז]ע"פ  ּום-ָּכל (,כאכב ' אמרוי)מום שנולד בו בלי כוונת אדם,  מֶ֖ טפחא בתפקיד רבוי ושנוי, מום  – מֶ֖

 ע"י שנוי )גרמא( שעשה אדם. שנפל בו ע"י כוונת אדם, 

 

 ,[ב"רמב"ם הלכות בכורות פ]

המטיל מום בבכור הואיל ועשה עבירה קונסין אותו ואינו נשחט על מום זה עד שיפול בו מום אחר מאליו, ואם מת זה החוטא מותר  )ה"ז(

 לבנו לשחטו על מום שעשה אביו שלא קנסו בנו אחריו. 

 

גון שנתן דבילה על אזנו עד שבא כלב ונטלה וחתך אזנו, או שהלך בין ברזל ועששיות של זכוכית כדי הרגיל לבכור שיפול בו מום כ (ח"ה)

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. 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ּום (טו,כאראה דב' )יצד קרה או בדרך אחרת כ י רביע, – מֹ֗ ָֽ ֹו-ְוכ  הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ זה  ]הרמב"ם הל' בכורות פ"ב[קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, בלשון  - י 

ּום הכלל כל )א( לוקה )ב( וקונסים מרבנן שלא ישחטנו )הלכה ז(, )ג( גרמא )הלכה י( לא שנעשה לדעתו רביע, שנעשה בו בזמן הבית  – מֹ֗

 ן שלא ישחטנו, לוקה וקונסים מרבנ

 במצבים הבאים: )נכרי, שחוק, הגנה, רפואה( ואם נעשה שלא לדעתו הרי זה שוחט עליו)ד(  

 )א( ע"י ששמע נכרי ולא צווהו )הלכה ט(, 

 )ב( מכת אדם בבכור שרודפו )הלכה יא(, 

 )ג( ילדים דרך שחוק ונכרי לדעתו )הלכה יב(, 

 זת דם הבכור )הלכה יג()ד( מום שנפל מחמת רפואה כגון מום שנפל בהק

 

 אמר אילו נפל בבכור זה מום הייתי שוחטו ושמע הנכרי ועשה בו מום הרי זה שוחט עליו שהרי לא נעשה בדעתו.  (ט"ה)

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,  (י"ה)

צד כגון שנתן לו שעורים במקום דחוק מסורג בקוצים וכיון שאכל נחלק שפתו אפילו היה חבר הרי זה לא ישחוט עליו וכן כל כיוצא כי

 בזה. 

 היה בכור רודף את האדם ובעטו כדי לטרדו ואפילו בעט בו מפני שרדפו מקודם ונעשה בו מום בבעיטה זו הרי זה ישחט עליו.  (א"הי)

 ילו מום בבכור דרך שחוק וכן הנכרי שעשה לדעתו הרי זה ישחוט עליו, ואם עשו כדי להתירו לא ישחוט עליו. קטנים שהט( בי"ה)

 בכור שאחזו דם יקיז, ובלבד שלא יתכוין לעשות בו מום, ואם נעשה בו מום בהקזה זו הרי זה נשחט עליו.  (ג"הי)

עליו, במה דברים אמורים בזמן הזה שאין שם בית מפני שסופו להאכל מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם וישחט  (ד"הי)

 במומו אבל בזמן שבית המקדש קיים אסור. 

 עד שהעיד מפי עד אחר שמום זה נפל שלא לדעת נאמן, אפילו אשה נאמנת לומר בפני נפל מום זה מאליו וישחט עליו. (ו"הט)

 

 אשנה כד,ה שארבבלי  1.19

 
 אשנה כד,ה שארבבלי 

 אית או כזה? ר הוטות, ואומר: הכזאה את ההדימרבהן בעלייתו, ש לותכטבלא ובב לו לו לרבן גמליאיה ות צורות לבנהמד ה.נשמ
 
ין שאפשר שמשאביי: לא אסרה תורה אלא  רמא -לא תעשון כדמות שמשיי!  -( לא תעשון אתי  ת כומשי שרי? והכתיב )מו א.רמג

 גדכנה ורנן כנגד שלחן, מלחעזרה, ש דגנכל, אכסדרה תבנית אולם, חצר כיה תינבבית ת םדא שהתניא: לא יעדכ. מותןת כלעשו
. רבי ל שאר מיני מתכותש לואפי, עשהילא  -שמונה. ושל שבעה  ושל חמשה ושל ששה לש ,בכדנה שהש ארבבלי   . אבל עושההרנומ

 היו, וחיפום זלרין של בדופמשם ראייה? ששעשו מלכי בית חשמונאי. אמרו לו:  רך, כדאף של עץ לא יעשה יוסי בר יהודה אומר:
 . זהב לשעשאום  -העשירו  ורום של כסף, חזעשא -העשירו ץ. בבע

 י"שר
מקשה ט, רפ -טהור  כלל, זהב -ניא )מנחות כח, ב(: ועשית מנורת תדכרה לפנים, ישכי שכיוצא בהן פל - תוכתיני ממילו של שאר פאו

 מתכת. לש -כת, אף כל וכלל, מה הפרט מפורש: של מת רחז - תיעשה
ומאי , ילימ לכ יבר - יברבוי ומעוטי: מאי ררא בה לקיל בר' יהודה דריש יסנים, דר' יופל יוצא בה כשירהכש - היעש ץ לאע של ףא

 מפרש לה במנחות )שם כח(. הכי, וסחר טמיע - מיעט
ֹורָ: ת תרומה כה,לאומש תָָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ָפְָוָעׂש 
ָעֶׂשָ ָ הָּת  ְקָׁשֵ֞ ּו׃מ  ְהיָֽ ָּנהָי  ֶּמֵ֥ יָהָמ  יָהָּוְפָרֶחֶ֖ ֶרֵ֥ יֶעֵ֛יָהַָּכְפּת  ּהְָּגב  ָכָּ֣הְָוָקָנָ֔ ְיר  ָהַָהְּמנֹוָרהָ 

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ  הָּת  ְקָׁשֵ֞ ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ  (כה,לא)עה"ת  י"שר הפשט מלמד כפ'מ  הָּת  ְקָׁשֵ֞  תאו יהקנת א השיע אלו, חליות נהא יעשלש -מ 
 'וגו, חתה איכתה באה מחללא כוא(, זעלב' )ריורפים שקורין 'שולדהצך נרותיה אברים אברים, ואחר כך ידביקם כדר

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָתבנית הטעמים של  הָּת  ְקָׁשֵ֞  כעין יצא להקל ולא להחמיר, ראה הסבר בסעיף בבלי מנחות כח,ב גרשיים מהפך פשטא, – מ 

 

֩ ֱאלה    -י ְהי   ה-ל  א]ג[  הג ד ,ת יתרו כומשבבלי ראש השנה כד,א:  1.20 יםְלך  ר    ח   ים א 

 
 -מרום! משין לפני במשי השימש דמותכ תעשון אל - תיא תעשון אל( ת כומש: )ניאהתו ות כמותן מי שרי?שעלשין שאי אפשר משו

ם לחודיה תשתרי! אלמה תניא: כל דאף וצרפ, התעמ אלא -אסרה תורה אלא דמות ארבעה פנים בהדי הדדי. : לא אמר אביי
 -. אותי ןושלא תע -לא תעשון אתי : לי אמפרקיה דאביי שמיע, א בריה דרב אידינאמר רב הו -! םדצוף א, חוץ מפרןירהפרצופות מות

 תותעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום, כגון אופנים ושרפים וחילא  -לא תעשון אתי ? והא תניא: רימי ששאר שמשין ו
( ת כ: )שמואיי? והתנרי שהתחתון מדור מושב -שבמדור העליון. ר אביי: לא אסרה תורה אלא שמשין מא -ת! רהש ילאכמהקודש ו

אפילו  -לעבדם  יא -. דםבעל -היא כי תניא ה -ת! רהשי אכמל תובלר - מזלות, ממעלום יוכבה כנבבות חמה ולרל - םבשמי רשא
ות ברל - וגאיות. מתחת םיאפיק ם ונהרות,ימ, יתום וגבעיבות הרלר - ר בארץשא( ת כ)שמוא: ידתנ, ימנ יכה ןיא - ול קטן נמי!שלש

, כגון חמה ולבנה, יפנל יןמששיי המשן כדמות שמשולא תע - יתאי? והתניא: לא תעשון שרמי  ועשייה גרידתא -. שלשול קטן
אחרים עשו לו, ואמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא, סמי דדה, והי בר אהו -. ולשאני רבן גמליאל דאחרים עשו  -בים ומזלות! כוכ
 - קעותמו שובה. חום חתלמותר ו האסור להניח -מו בולט ת, חותטבע: אינתדכחשדא,  שוםט הוה, ומבול והתם חותמ -ניה דדין! עי
י רב לעיי הוווטא, רביה אנד הוהד, אעדרהנב ביתיומי חיישינן לחשדא? והא ההיא בי כנישתא דשף בה. וואסור לחתום  החנילהר ותמ

 - כיון דנשיא הוא -וא! ה חידייאל למג ןברוהא  -רבים שאני.  -לו התם, ולא חיישי לחשדא! ושמואל ואבוה דשמואל ולוי ומצ
ל אתה אב - תושעל תלמד אל ים שפטים יח,טרבדהתלמד עבד, וכתיב מא: לוה, ואיבעית איה יםרקדפא: ימא עית. איבגביה םייחי רבכש
 ות. רלהוו ןילהב דמל
 
 הת יתרו כ,ג ד ומש

ָ֣א ֶָֽ֣-׃ָ]ג[ָָל ָֽ ְהֶיֵ֥ יםַָעל-הי  ָ֝ ֶ֖ ר  יםָא ח  ֵֶ֥֨ ֱָ֩אֹלה  י׃-ְלךֵ֛ ָָּפָנָֹֽ֗
א ה-׃ָ]ד[ָָל ָ֣ ֶׂשֶ֨ ׀ְָוָכל-ַתע   ָ ֶפָ֣ ֶסל ָָ֣ ֶרץ׃-ְלךֵ֥ ֶַָ֣֣חתָָלָאָֹֽ֗ ַּתֵ֥ ם׀ָמ  ֶָ֣֣י  רַָּבַּמֶ֖ ֶׁשֵ֥ ַחתַָוא  ָּתֶָ֑֝ ֶרץָמ  רָָּ֩בָאֶֶ֖֨ ֶׁשֵ֥ ַעלַָוא  ֶ֡ ַּמָ֔ ׀ָמ  םָ  ֶָ֣֣רַָּבָּׁשַמָ֣ י  ֶׁש  ֶ֡הָא  ְָּתמּוָנָ֔

אָ ֶ֑םָ֒-]ה[ָָל ָֽ אָָתָעְבד  ֘םְָול ָ֣ ֶָ֣֣הָָלֶהֶ֖ ֶוֵ֥ ְׁשַּתח  ָוגו'ָת 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 קטן, בטעם עליון מונח פזר-בטעם תחתון מהפך פשטא זקף –אשר בשמים ממעל  –טט 

 קטנה קדמא אזלא-בטעם תחתון מרכא טפחא אתנח, בטעם עליון תלישא –ואשר בארץ מתחת 

 בטעם תחתון מרכא טפחא מונח אתנח, בטעם עליון מונח זרקא מונח סגול –תשתחוה להם ולא תעבדם -לא

 

  "פ טעם עליוןהסבר ע –טט 

ָ֣אָ׃פסוק כ ג  ֶָֽ֣ה-]ג[ָָל ָֽ ְהֶיֵ֥ יםַָעל-י  ָ֝ ֶ֖ ר  ח  יםָא  ֵֶ֥֨ ֱָ֩אֹלה  י׃-ְלךֵ֛  קטנה קדמא אזלא רביע-מונח תלישא –ָּפָנָֹֽ֗

 תבנית טעמים כעין פרט וכלל ופרט, לחייב: 

ָ֣אעל הפרט   ֶָֽ֣ה-ל ָֽ ְהֶיֵ֥ ָ֩-י   קטנה, בשני אופנים בין עשית לעצמך ובין עשו אחרים לך.-מונח תלישא ְלךֵ֛

י-ַעלעל הפרט ו  עה פניםבראות ה אלא דמה תוררר אביי: לא אסמא . רביע ענין בעל ארבע נקודות, כלשון הגמרא "...ָּפָנָֹֽ֗
 ".דדיה ידהב

 

 ן.העלי סא כבוד רכובכש -יינו אתי דהדש, ת הקיווף אחד, כעין חגל -ת ארבעה פנים ומד י"שר

 הכי אמר: עד דאיכא כולהו בהדי הדדי. וליפאו, תויהן בחרי הוא אחד מהש -תרי שת וף אדם לחודיהצרפ

רינן מאדתון הן, ברקיע השני, כחהת רבמדו -אבל חמה ולבנה וכוכבים ומזלות י, נן אתיקייע שביעי דדירקב - ןוידור העלמבש
 ב(., ת חגיגה )יבכמסב
דכולה אמת וה"ק לא  לא הדר ביה בכל זמנא ייבי תלת מילי דאנה - שבמדור העליון יןמשש אסרה תורה אלא אלפות סות

ר העליון ובמדוחמה ולבנה וכוכבים  ן התחתונים אסרהיששמית אולם ובנבתאכסדרה והיכל  תיאסרה בשמשין של מטה אלא בית תבנ
 .ת ד' פניםומד
 םושמ יל קופי"כ למה לי דאסר דמות ארבעה פנים בהדי הדדי תא תא"א תעשון אותי. ול היון אתי קרי בשעת אלב"א רשושי הדיח
 לכ נ, וא"אחריםהדמות שלשה פנים  וליר להוסיף עוסאאדם ש ףור פרצבכ יה שםהשב"ל נפקא מינה יהו, בית אה דיצוף אדם לחודרפ

 . יששמ תתעשון דמו אל ל"מקלא ליתסר ו ותיא ןושלא תע נוו הייאל ידדי הדהב רף ארבעה פניםצמדהיכא 
 

 אתנח, לרבות שלשול קטן –בטעם תחתון  –מתחת 

תעשון כדמות שמשיי המשמשין  לא -ן אתי ושעניא: לא תתי? והי שרשייה גרידתא מעו ת ורבוי, רבוי אחר רבוי למעט, "יתור לרבו
 !ולבנה, כוכבים ומזלות החמ ןלפני, כגו

 :כ –יט  כ ת יתרוומש 
ֶאלָָסָ]יט[ רֶָאל-ַוּי  אֶמרְָיהָוהָ  הָת אַמֶ֖ הָּכ ֵ֥ ֶׁשָ֔ ַ֚י-מ  םָּכ  יֶתָ֔ ֶ֑לַָאֶּתָ֣םְָרא  ְׂשָרא  ָ֣יָי  ןְָּבנ  ם׃-מ  ָּמֶכָֽ יָע  ְרּת  ַּבֶ֖ םָּד  י  ַָהָּׁשַמָ֔

ם׃ָ ּוָָלֶכָֽ אַָתע ׂשֶ֖ בָל ֵ֥ ָ֣יָָזָהָ֔ ו אֹלה  יֶָכ ֶסףָ  ה  יֱָאֹל  ֶ֑ ּת  ּוןָא  אַָתע ׂשֶ֖ ָ]כ[ָל ֵ֥
 
   :טרים שפטים יח,בד 
ָּבָ֣אֶָאלָ יַָאָּתהָ  ֶרץָא ֶׁשר-ּכ   ָ֣ןָָלְֶ֑ךָ-ָהָאָ֔ ת  יךָנ  ְָיהָוֵ֥הֱָאֹלֶהֶ֖
ָָֽ-ל אָ ֵ֥םָָהה  תַָהּגֹוי  ב ֶ֖ ֹותְָּכתֹוע  ְלַמָ֣דַָלע ׂשָ֔ ָם׃ת 
ֹות-ל אָים שפטים יח,טרבדיב תכו ְלַמָ֣דַָלע ׂשָ֔  . ולהורות ןיתה למד להבאל בא -ָת 

ֹות-ל א -טט  ְלַמָ֣דַָלע ׂשָ֔  . תרווולהבין אתה למד לה לבאקטן, מרבה -מונח זקף –ָת 
ם׃ -טט  ָֽ ֵ֥םָָהה  תַָהּגֹוי  ב ֶ֖ ההם מאפיין מלת תועבות, יתור לרבות, המרכא סלוק רבוי. תכונת הגויים  –טפחא מרכא סלוק. הטפחא  -ְּכתֹוע 

והטפחא גורמת להשפעת כתועבות לכתוב הקודם לה. הוא לשון הברייתא לימוד התועבות לשם עשיה אסור, לימוד להבין מהי תועבת 

 הגויים ההם ולהורות בדין מותר.

 ם, רפואה. רבוי אחר ריבוי בא למעט שאפשר ללמוד מהגויים לעשות דברים שאינם תועבות, כגון, בעניני בנין העול

 

 

 בר עשיריייתרו עשרת הדברות ד שמותאגב עשרת הדברות דיבר שני,  1.21

 
 יתרו עשרת הדברות דבר עשירי שמות

 לשבת אחר שבועות יוצר
לא תגנוב לא היינו יודעים אם בממון או  אבלשמענו בדבורו כפשוטו ואין שום ספק בו  -. )טט רצח ועקב שמענו בארשת אזהרת... 

 (דיןבהם נלמד שמדבר בגונב נפשות כמו לא תרצח ולא תנאף שחייבין עליו מיתת בית  נדרשתמדות שהתורה  גבי"בנפשות מדבר רק 

 .נדרשת שהתורהעשרה מדות   בשלש

 .ממפורשת סתומהלגונב נפשות.  נלמד

 .תענהדין וחשבון בלא  סיום

 (חשבוןו מעיד שקר למיתה ממיתין אותו וזהו דין, ואם לממון מחייבין לשלם וזה - טט)

 .להמנהופרט וכלל חמוד  לכלל

 .ומקנהמפורש דבר קונה  הפרט

חזר וכלל מה הפרט מפורש דבר קונה ומקנה שאי אפשר לצאת מרשות  לרעךשורו וחמורו פרט כל אשר  הוא כלללא תחמוד  הכתוב - טט)

 (.לחמודתך בלא רצונו שמותר או בתו לבנך שעתידים לצאת מרשו לאפוקי בנו לבתך ,כל כן אף, בעליםלרשות אלא ברצון 

 

 

 יפתח איש בור-לד, וכי –בבא קמא נג, ב, שמות משפטים כא לג בבלי  1.22

 
 :לד –שמות משפטים כא לג 

י ָֽ י-׃]לג[ְָוכ  ָֽ ֹוָּכ  ֹורָאְ֠ יׁשָּבֹ֗ ָ֝ חָא  ְפַּתֶ֨ אְָיַכֶּסֶּ֑נּוְָוָנַָֽפל-י  רְָול ָ֣ יׁשָּב ֶ֖ ֵ֛ הָא  ְכֶרֵ֥ ֹור׃-י  מָֽ ֹוָח  ֹורָאֵ֥ ָּמהָּׁשֶ֖ ָָׁשֵ֥



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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םָָ ְיַׁשּל ָ֔ ְהֶיה]לד[ַָּב ַעלַָהּבֹורָ  ָֽ תָי  ֶ֖ ֶ֑יוְָוַהּמ  ְבָעָל ָ֣יבָל  ֹו׃ָס-ֶּכֶֶ֖סףָָיׁש  ָּלָֽ
י׃ ָֽ ֹוָ-]לג[ְָוכ  ֹורָאְ֠ יׁשָּבֹ֗ ָ֝ חָא  ְפַּתֶ֨ -מקדים הכלל ואזלא –גדולה, כעין כלל ופרט וכלל בתראה. קדמא -קדמא ואזלא רביע תלישא - י 

םָ הולךאחריו ְיַׁשּל ָ֔ תָשיש בהם חיים ומיתה כדי לקיים , כלל ופרט וכלל לרבות אףכל חיה ועוףוכיוצא בהן  ]לד[ַָּב ַעלַָהּבֹורָ  ֶ֖ ְוַהּמ 
ְהֶיה ָֽ ֹו׃ָ-י   ּלָֽ

אפשר כי רביע תלשא ירמז על ארבעה לימודים של שיעורים חציצין ומחיצין, מידרוג במצוות ובעונשים,אומדנא לסיבת המיתה )חבטה או 

 מחנק(.  –הבל 

רשות הרבים לתוך רשות היחיד, צירוף שיעור ששה עשר טפחים למיתה ופחות לנזקין, אפס או ארבעה טפחים הרחקת הבור מ –שיעורין 

 מחנק(., שור פקח או שוטה וכד' –טפחים עומק וארבעה טפחים לתחתית בטן השור, אומדנא לסיבת המיתה )חבטה או הבל 

 יכרה איש בור -יפתח ... או כי-יש לעיין בדף הקודם העוסק בשיקולים מדוע נאמר וכי

 
שור וכליו ונשתברו כו'. מתניתין דלא כר' יהודה, דתניא: ר"י מחייב על נזקי כלים בבור. מאי טעמא נפל לתוכו  [ב]בבלי בבא קמא נג,

ֹור׃-ְוָנַָֽפלָ( לג,כא 'מש 'שמדרבנן? דאמר קרא: ) מָֽ ֹוָח  ֹורָאֵ֥ ָּמהָּׁשֶ֖ ולא כלים. ורבי  -ולא אדם, חמור  -, שור )מרכא טפחא מרכא סלוק( ָׁשֵ֥
ֹוָיהודה?   לרבות את הכלים. ורבנן?  -אֵ֥

ֹוָ [אבבלי בבא קמא נד,]  טובא משמע.  ְוָנַָֽפלנפקא. ורבנן?  ְוָנַָֽפלָ-מבעי ליה לחלק. ורבי יהודה? לחלק מ אֵ֥
פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, שור וחמור אין, מידי אחרינא לא! אמרי: בעל הבור  -כלל, שור וחמור  -אימא: ונפל 

אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש בעלי חיים, אף כל בעלי חיים. אי מה הפרט מפורש חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן  -ישלם 
דבר שנבלתה מטמאה במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתה מטמאה במגע ובמשא, אבל עופות לא! א"כ, נכתוב רחמנא חד פרטא. הי 

כתב רחמנא חמור, ה"א קדוש בבכורה אין,  נכתוב? אי כתב שור, הוה אמינא קרב לגבי מזבח אין, שאינו קרב לגבי מזבח לא! ואי
ְהֶיהָ(לד,כא 'מש 'שמשאין קדוש בבכורה לא! אלא, אמר קרא: ) ָֽ תָי  ֶ֖ ֹו׃-ְוַהּמ  , כל דבר מיתה. בין לרבנן דקא ממעטי להו לכלים, ובין ּלָֽ

להבלו  -חייבה עליו תורה לר' יהודה דקא מרבי להו לכלים, כלים בני מיתה נינהו? אמרי: שבירתן זו היא מיתתן. ולרב דאמר: בור ש
ולא לחבטו, בין לרבנן בין לרבי יהודה, כלים בני הבלא נינהו? אמרי: בחדתי, דמיפקעי מהבלא. האי והמת יהיה לו מבעי ליה 

פטור, שנאמר: והמת יהיה לו, במי שהמת שלו, יצא זה שאין המת שלו!  -לכדרבא! דאמר רבא: שור פסולי המוקדשין שנפל לבור 
ֶ֑יוָָ(לד,כא 'מש 'שמקרא: )אלא, אמר  ְבָעָל ָ֣יבָל  , לרבות כל דאית ליה בעלים. א"ה, אפילו כלים ואדם נמי!  )טפחא מונח אתנח(ֶּכֶֶ֖סףָָיׁש 

ולא כלים. ולרבי יהודה דקא מרבי להו לכלים, בשלמא שור ממעט ביה אדם, אלא חמור מאי  -ולא אדם, חמור  -אמר קרא: שור 
 קשיא.  -דבור לרבי יהודה, ושה דאבידה לדברי הכל ממעט ביה? אלא אמר רבא: חמור 

 
חייב. מאי שור חרש שוטה וקטן? אילימא שור של חרש, שור של שוטה, שור של קטן, הא שור  -נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן 

 של פקח פטור? אמר רבי יוחנן: שור שהוא חרש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן. 
 

ט וכלל ע"י שילוב שור וחמור וכל בהמה מעשרת דברות ראשונות ומעשרת דברות ופר ב כלל,א קמא נדבבבבלי  1.23

 אחרונות

 
 ב א קמא נד,לי בבבב

ם ידבר) ובדברות האחרונות נאמרהמתך, וב ואמתךאומר משום ר' ישמעאל: בדברות הראשונות נאמר )שמות כ( עבדך י סו' י, ריאדתנ
חיה ועוף  -שור וחמור האמור כאן  ך: מהבהמה היו, ולמה יצאו? לומר ל ל כללבכ וחמורשור  הלאו, ךמתבה לכוושורך וחמורך ( ה

  כל חיה ועוף כיוצא בהן.ן, אף בה כיוצא
 
 כלל, -מה דדברות הראשונות הב: מאיא

 הגדרת הפרט באופן אחד -טט 
 לכו: ריאמא! ל ינאאחר מידימור אין, חור ושכלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט,  פרט, -נות ורחאה תדברוד וחמורךרך וש 
 חזר וכלל,  -מתך דדברות האחרונות הב
 . עלי חיים, אף כל בעלי חייםב שכעין הפרט, מה הפרט מפורלא דן א אתהכלל אי רט ול ופלכ
 

 נסיון הגדרת הפרט באופן שני ונדחה –טט 
כ, א": י! אמרלאשא, אבל עופות מטמא במגע ובמ תור שנבלבד לכ ףלתו מטמא במגע ובמשא, אר שנבדב מפורשהפרט  המ: ימאאו

נו קרב לגבי מזבח לא, כתב רחמנא יאאין, שי מזבח בגלקרב  א"הכתוב רחמנא? אי כתב רחמנא שור, נ היא. חמנא חד פרטרנכתוב 
 לא, כתב רחמנא שור!  האין, שאין קדוש בבכורכורה בב קדוש ור, ה"אחמ רחמנאחמור; ואי כתב 

  הגמרא מערערת על מסקנה זאת -טט . בויא הואירך בהמת וכל, אלא
 וא? היא ויכא דכתב רחמנא כל ריבל הוכ
צאן וב , בבקרכלל -ר תאוה נפשך שא לכב סףכה( ונתת דט! דתניא: )דברים ירפוליה בכלל נן דרשי אק, וכלב א גבי מעשר דכתיהו

ה הפרט מפורש פרי מפרי מ, טרפה כעיןדן אלא אתה אי  לוכלחזר וכלל, כלל ופרט  -לך נפשך שאר תשא כלובפרט,  -וביין ובשכר 
 . ריבויא -ללא, כל כ - רי: בכלאמקרקע!  דוליוגי ריפמי רוגידולי קרקע, אף כל פ

 
הגמרא מערערת על מסקנה זאת, ואומרת שכיון שהכתוב בשמירת שבת בדברות ראשונות ואחרונות הוא בצורה מובהקת  -טט 

 רבויא –כל בהמתך" שלא כמו בדברות ראשונות ולכן זהו יתור לרבות יתור לרבות כי בדברות אחרונות התורה יתרה "ו
 בויא הוא, יר דהכאכל  האי ומיה, ת אימא: כל נמי כללא הואעיבאי
, בהמתך אוה איו: כל ריבמרתאד השתא. ריבויא "מש, תךבהמ וכל וכתבונות, כתיב בדברות הראשדכ תב ובהמתךכמלליה ה והמד

גמורי חמור חמור לא -מור , חלחסימהלאגמורי שור שור  -ר ו? אמרי: שלדדברות האחרונות ל"מור הראשונות ושור וחדדברות 
עם כולן לחרוש ולמשוך! דם מותר דם ליתסר! אלמה תנן: או א, אפילהכיך בהמתך לכלאים. אי תמהלאגמורי ב -לפריקה, בהמתך 

מוך, להנחה תך כואמ עבדךר קרא: )דברים ה( למען ינוח יעקב, אמבר  חאא מא דהא מילתא, ומנו? רבדעי טעי נאיפופ :פאאמר רב פ
 הקשתיו ולא לדבר אחר. 
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 ריה איל וצבי )דברים יד(.ב בתשר תאכלו וכתיה אמהבה תאז דכתיב - ההמב בכלל חיה.'גמ [ב,א קמא נדבב י"רש]

מרובה )לקמן /בבא רוח חיים בפרק ו ן בשאי ר' דבואפי -כו' כל דבר פשיעה  רכל דבר פשע על שוכפל על  לתשלומי
 קמא/ סב:(.

 ם ה(.ידבר) מורך וכל בהמתךרך וחוש דכתיב - משבת

 כדמפרש לקמי'. לכלבף ווע החי להלן מה -המתך משבת תך בבהמ יליף

 וסיף להזכיר שור וחמור.הור ובדברות האחרונות וחמשור  ןבה רנאמ ולא -ת נאמר בהמתך ואשונרה בדברות

 מור בצידן הוי.כל בהמתך הא כללבהן  אף - והלא

 .ל דמשמע ריבויכוממא פרש טעמ ולקמיה -ור האמור כאן חיה ועוף כיוצא בהן חמשור ו מה

 להן חיה ועוף כיוצא בהן. ומיןודסימה וח פריקהור וחמור כגון נאמר שש מקום - כל אף

ענין בלתו מטמאה תנהו לו ענין לדבר שנינה משני צדדין מדכתב אידך אם אלי ל דדמיודרשינן כ -ד פרטא מנא חרח נכתוב
 ה.יוותכרטא בחד צד דהוו בעלי חיים דמי לפדד ותעופ

 צדדיןגמלים דדמי לפרטא משני ים וחמור קאתי תנהו לענין סוסמו הרוכבב אוה שוקדא הד יךראצט דלא -ור א שרחמנ כתב
 עופות לא. לטמאה ובעלי חיים הן אבלתו מנב

 .הכלופרט וריבה ל לבכ שמדר ולא -וא ה ריבויא

דגים  יטעולמע רקמים ומלח דאינו פרי מפרי וגדולי קוות יכמהין ופטרמעוטי ל מתמריםמענבים ושכר  ןיי דמול ולד - מפרי פרי
 כסף מעשר.חין בנק שאינן

 .רדפרט בהמה ושור וחמוה לי מל ותפעו' ואפי -ל ריבויא הוא ת כרדאמ השתא

 פינן.שבת ילמ דכלאים -הכי  אי

 ך.תבת מוזהר כבהמה דכתיב ועבדך ואמתך ובהמהא גבי שה דהבהמ םע רוןקב למשוך -סר ליתנמי  אדם

 שם מקום.אי נפפו בני - פפונאי

 שמים לשםריש רב אחא בר יעקב מפפונאי דשטן ופנינה דף טז( ד ב"בהשותפין )ב ינןרדאמ היה יאנופפמ - בקיער אחא ב רב
 כוונו.נת

 סור אחר.לענין איל לא אב המהלב הואמ עבד -שתיו הק להנחה
 
נות ושאמזה דאחרונות ור זהם קיופרט המרוח כלל חשיב ליהלא  - כלל נותוהראשברות דד בהמתך [ב,קמא נד באב תוספות]

 ות כ:[.עכז. שבו הרו ]ר"ד נאמאח בדבורושמור  זכורחדא מילתא היא ד
מה הפרט  ד כשאומרועומתך נמי כתיב ה[ פרט ל"ל דבכלל בתימה ]א"כ - לתו מטמאבמפורש דבר שנ הפרט מה ואימא
 .הולעט ממ גופיהכללא ד מאליעופות  דאתרבו דופות בכלל היכי ס"עם ויכל בעלי חי ם אףחיי בעלימפורש 
כתב  דאיהענקה אמר  )דף יז.( גבי ןדקדושי קאן אקרי גידולי קרקע ותימה דבפ"ר וצדבק עמשמהכא  - רקעדולי קוג מפרי פרי
הארץ לא חשיב בהמה גידולי  מן שדבר היוצא ממ ןנידלע ל"ויכתב רחמנא צאן חיים לא לי קרקע אין בע גידולי אנא גורן ה"רחמ

 ר.תוי ריך כאןהאל יןקרקע וא
 

ל  (כב,ח 'מש 'שמ)ב סג,א קמא בבבבלי  1.24 ַׁשע-ְּדַבר-ָּכל-ַעָֽ אבל כאן הוא  ופרט וכלל כללכאשר אינו עיקר הלימוד נלמד  ֶּפֶ֡

 עיקר הלימוד ונלמד ברבוי מיעוט רבוי

 

ּואֶָזָ֔ה :כב,ח משפטים שמות י־הָ֣ ּכ  ֶׁש רָי אַמרָ  הָא  ָדֹ֗ ב  הַָעל־ָּכל־א  הַָעל־ַׂשְלָמַ֜ מֹורַָעל־ֶׂשֶ֨ ֹורַָעל־ח ְ֠ ַׁשעַָעל־ׁשֶ֡ ל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפֶ֡ ַָעָֽ
הּו:ָ ָֽ ע  םְָלר  ֶַ֖֛י  ֵ֥םְָׁשַנ יםְָיַׁשּל  ֱאֹלה ָ֔ ןָ  יע  ֶׁש רַָיְרׁש  יֶהֶ֑םָא  אְָּדַבר־ְׁשנ  יםָָיב ֶ֖ ֱאֹלה ָ֔ ַ֚דָָהָֽ  ַע

( ,חכבמש'  'שמ): )שתנו רבנן( ? דת"ר)מנה הני מילי = מניין לומדים זאת( שמדת תשלומי כפל נוהגת כו'. מנה"מ( )המשך המשנה

ַׁשע ל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפֶ֡ ה( ,חכבמש'  'שמ)כלל,  - ַעָֽ הַָעל־ַׂשְלָמַ֜ מֹורַָעל־ֶׂשֶ֨ ֹורַָעל־ח ְ֠ הָ( ,חכבמש'  'שמ)פרט,  - ַעל־ׁשֶ֡ ָדֹ֗ ב  חזר  -ַעל־ָּכל־א 
רט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, וכלל, כלל ופ

)במצב טוען טענת  שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון -יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות 

הּו( ,חכבמש'  'שמ) –ש , יצא הקדגנב לא יהיה על אלה תשלום של כפל( ָֽ ע  )הנפקד טוען טענת גנב על משהו של הקדש שהפקד אצלו, אינו  כתיב ר 

 ...  . אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא, אבל עופות לא!משלם כפל(

 

. הגמרא מציעה לעבור מדרישה במדת כלל ופרט וכלל לדרישה במדת רבוי מיעוט רבוי()לכן  ריבויא הוא )גם הראשון וגם האחרון( ָּכל ,ח(כבמש'  'שמ)
ָּת  וְ  (יד,כוראה  'דב)וכל היכא דכתב כל ריבויא הוא? והא גבי מעשר דכתיב כל, וקא דרשינן ליה בכלל ופרט! דתני':  ף הנָת  ס  ּכ    ְּבכ ל֩ ה 

ה ּו   ר־ְּתא  ׁש  ָּבָק  כלל,  -  נ ְפְׁשך֜  א  אןּוב   רּב  י ן   ּצ ִ֗ ּי   ר ּוב  ָכֵ֔ ּׁש  ר לּוְבכ   פרט,  -  ּוב  ׁש   ך ּת  ְׁשָאְלך   א  חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא  -  נ ְפׁש  
כל  )אבל(כללא,  - ְּבכ ל֩אמרי: )הגמרא מסבירה( כעין הפרט, מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע! 

)אבל  כללא הוא, מיהו כל דהכא -: כל )הגמרא מסבירה הסבר אחר, בדרך כלל מלת( ואיבעית אימא)ההסבר הקודם לא מספיק( א הוא. ריבוי -

כלל ופרט  )בעיקרון הפסוק )כב,ו( הוא(מכדי כתיב מעיקרא )הגמרא מסבירה את שנוי מדת הדרישה( ריבויא הוא,  כאן מלת "כל" נדרשת במדת(
הּוָ( ,וכבמש'  'שמ)וכלל, דכתיב:  ע ַ֜ יׁשֶָאל־ר  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  י־י  ָֽ יםָ כלל,  -ּכ  ל  ֹו־כ  רָפרט,  -ֶּכ ֶסףָאָֽ ְׁשמ ָ֔ )אם יעלה על הדר וכלל, ואי סלקא דעתך  -ל 

ַׁשעָ( ,חכבמש'  'שמ)האי  דעתך לומר שגם( ל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפֶ֡ יה )שבא, אז הוא יתר על פסוק )כב,ו( והכלל ופרט הוא דאתא  )למד במדת(ל נמיַעָֽ

ַׁשעָ )שמ' מש' כב,ח(כלל ופרט,  )בתוך פסוק )כב,ו( שהוא(גבי האיך   )שבפסוק )כב,ח((, נכתוב רחמנא להני פרטי  מספיק ש( ל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפֶ֡ ַעָֽ
 .ל()נלמד במדת רבוי מיעוט רבוי ולא כלל ופרט וכלל, ולכן מרבים עופות לכל חיובי שמירה ופרטיהם ולעונש כפ למה לי? ש"מ ריבויא הוא

נלמד במדת כלל ופרט וכלל )כפכ( מסביר  )שמ' מש' כב,ח(שפסוק  ]ב"מ מג,ב[-וב[ בבלי בבא מציעא נז,ב]-: על מה שכתוב כגון בהערה
 שבמקומות אלה הפסוק מובא כחלק מדיון אחר ולכן נוקט בדרשת שגורה של כפכ.  [א"מ ז"תוספות יום טוב מסכת בבא קמא פ]
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הָ )שמ' מש' כב,ח(דכתיב   )הרב עובדיה מברטנורה( כתב הר"ב - ובין בדבר שאין בו רוח חיים ָדֹ֗ ב  הַָעל־ָּכל־א  הַָעל־ַׂשְלָמַ֜ וכו' מסקינן ַעל־ֶׂשֶ֨
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 

פרט וכלל אלא ברבוי ומיעוט. ]ועיין פ"ו דסנהדרין משנה ד'[. ואף על גב דהכי מתני בברייתא כתבו דלא דרש בכל התורה כולה בכלל ו
הפסוק הוא במרכז העיון ומתברר שרק במדת רבוי מיעוט רבוי  סג,א[ – בבלי בבא קמא סב,ב]-אבל ב .התוספות דדרשא השגורה בגמרא נקטה

 , וממעטים קרקעות, עבדים , שטרות והקדש מהמיעוטים )=הפרטים( שבפסוק. העופות ומהם כל בעלי החיים בחיובי שמירהאת אפשר 

ה )שמ' מש' כב,ח( א[,גבבלי בבא קמא ס]המשך  ָדֹ֗ ב  )בכלל ופרט וכלל זה משמש ככלל סוגר, וברבוי מיעוט רבוי זה משמש כרבוי סוגר  – ַעל־ָּכל־א 

 אבא, דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: הטוען טענת גנבלכדר' חייא בר  לכן צריך לברר מה מקור או נימוק לדרשה הבאה(
)רש"י:  )הלכה מחודשת באבידה, שגם המוצא אבידה שטוען טענת גנב )נגנבה הימני( ונמצא שהוא גנב ישלם כפל(באבידה  [בבלי בבא קמא סג,ב]

משלם תשלומי כפל, שנאמר:  -מני לאחר שמצאתיה( מוצא אבידה )טט: שכיוון שמצא מציאה נעשה בעל בעל כרחו שומר חינם( שטוען נגנבה הי
ֶׁש רָי אַמר ָ )שמ' מש' כב,ח( הָא  ָדֹ֗ ב   . )המוצא אבידה( ַעל־ָּכל־א 

 

 בכ"ד מתנות כהונה ופרט וכלל ב כללקי,א קמא בבבבלי  1.25
תנה אמר רחמנא דניתיב רב זעירא בעי הכי: אפילו אם תימצי לומר מקבלי מתנה הוו, הא לא איבעיא לן, דההיא מ ... [ב,קיבבא קמא ]

כגון שנפלו לו עשר בהמות בגזל הגר, מחייבי לאפרושי מינייהו מעשר או לא? יורשין הוו, דאמר מר: קנו  -להו, אלא כי קמבעיא לן 
פטור ממעשר בהמה, מאי? ת"ש: עשרים  -חייבין, או דלמא מקבלי מתנות הוו, ותנן: הלוקח והניתן לו במתנה  -בתפיסת הבית 

כאילו מקיים כלל ופרט וכלל  -, כל המקיימן בכלל ופרט וכלל וברית מלחתנות כהונה ניתנו לאהרן ולבניו, וכולן ניתנו וארבע מ
 כאילו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח; -וברית מלח, כל העובר עליהם 

ןָ֒,ח: יחקרח במדבר  ר  ל־ַאה  ָ֣רָ֘ה'ֶָאָֽ ַָוְיַדּב 
ָ יְָלךָ֔ ָֽ ָ֣הָָנַתָּ֣ת  ּנ  ה  יָ  נ  ם:ַוא  יםְָלָמְׁשָחֵ֛הָּוְלָבֶנֶ֖יךְָלָחק־עֹוָלָֽ ֹ֧ ְנַתּת  לְָלךָ  ְׂשָרא  ָֽי־י ְ֠ ָ֣יְָבנ  ָתֶ֑יְָלָכל־ָקְדׁש  ֶרתְָּתרּומ  ְׁשֶמֶ֖ ֶָאת־מ 

ֶׁ֑שָ,ט: יחקרח במדבר  ן־ָהא  יםָמ  ֶ֖ ֶדׁשַָהֳּקָדׁש  ּק ֵ֥ ָמ  ְהֶיֵ֥הְָלךֵ֛ ֶָזָֽה־י 
םָּוְלכָָ םָּוְלָכל־ַחָּטאָתֹ֗ ְנָחָתֵ֞ ָכל־ָמ  ְרָּבָנםְָלָֽ ך:ָּכל־ָקְ֠ ּואָּוְלָבֶניָֽ ָהֶ֖ יםְָלךֵ֛ ֵ֥ ָדׁש  ֶדׁשָָקָֽ יָק ָ֣ ָ֣יבּוָל ָ֔ ֶׁשָ֣רָָיׁש  א  ָׁשָמםָ  ָל־א 

תָל׀ּכ ָָ֣: יטיח,קרח במדבר  יםְָּתרּומ ָ֣ רַָהֳּקָדׁש ֹ֗ ֶׁשֶ֨ ימּוָא  ֵ֥ ָָָָֽיר  לְָ֘בנ  ְׂשָרא  הָָ֒י־י  ָ'ַָלָֽ
י ָֽ ֹ֧יךְָלךָָָֹ֗נַתָּ֣ת  ֶתֵ֛יךָּוְלָבֶנ ְבנ  ְּתךְֶָָ֖ול  יתְָָ֩לָחק־עֹוָלֶ֑םָא  וא ָָעֹוָלֵ֥םַָלחֶמְֶָָּ֨בר  ָ֣יָה  ְפנ  ְךָּוְלַזְרע ךְֵָָ֥לךֶָ֖'ָהָָָ֔ל  ָּתָֽ ָ:א 

 
 [ב,קירש"י מסכת בבא קמא ]

ל (במ' קרח יח,ח) –בכלל ופרט וכלל  ְׂשָרא  ָֽי־י ְ֠ ָ֣יְָבנ  יםְָלָמְׁשָחֵ֛הָּוְלָבֶנֶ֖יךָ קדמא – ְלך ָמונח תרסא  – ְלָכל־ָקְדׁש  ֹ֧  , כלל ְנַתּת 
ְהֶיֵ֥הְָלךֵָ֛ (טבמ' קרח יח,)  ֶׁ֑שֶָָזָֽה־י  ן־ָהא  יםָמ  ֶ֖ ֶדׁשַָהֳּקָדׁש  ּק ֵ֥ תָל׀ּכ ָָ֣(יטבמ' קרח יח,)פרט כל מתנה בפני עצמה ומ  יםְָּתרּומ ָ֣  ַהֳּקָדׁש ֹ֗

יתָ֩ (יטבמ' קרח יח,)חזר וכלל והדר כתיב  ַלחְָּבר  וא ָָעֹוָלֵ֥םֶָמֶ֨  וגו' בסוף הפרשה.ָה 
 וכאילו קיים כל הקרבנות שניתנה בהן ברית מלח. כל התורה כולה שניתנה לדרוש בכלל ופרט וכלל -כל המקיימן כאילו קיים 

 

ל (במ' קרח יח,ח) ְׂשָרא  ָֽי־י ְ֠ ָ֣יְָבנ  יםְָלָמְׁשָחֵ֛הָּוְלָבֶנֶ֖יךָ קדמא – ְלך ָמונח תרסא  – ְלָכל־ָקְדׁש  ֹ֧  , כלל ְנַתּת 
ללא אזלא עשויה  אקדמכעין פרט מקדים ואחריו מונח תרסא , תבנית הטעמים מונח תרסא קדמאהערה תרסא תמיד מלווה בקדמא. 

יםְָלָמְׁשָחֵ֛הָּוְלָבֶנֶ֖יךללמד על כעין כלל הצריך לפרט להרחבתו וזה כנראה  ֹ֧  . ְנַתּת 

ֶׁ֑שָ (טבמ' קרח יח,)בחלק הפרט של הכלל ופרט וכלל זה כל פסוק  ן־ָהא  יםָמ  ֶ֖ ֶדׁשַָהֳּקָדׁש  ּק ֵ֥ ָמ  ְהֶיֵ֥הְָלךֵ֛  וגו' ֶזָֽה־י 

ְרָּבָנםבחלקו השני  כָָא לשת– ָּכל־ָקְ֠ םְלָֽ םָּוְלָכל־ַחָּטאָתֹ֗ ְנָחָתֵ֞ גרשיים )שהם אזלא מלרעי( רביע, בתוך הפרטים מלמד על  – ל־ָמ 

 יוצא מן הכלל הבא ללמד על הכלל או על עצמו

יתָ֩ (יטבמ' קרח יח,)וחזר וכלל  ַלחתרסא  – ְּבר  וא ָָעֹוָלֵ֥ם קדמא – ֶמֶ֨ ָ֣יָה  ְפנ  קטן. כלל סוגר בעל תבנית -מרכא פשטא מונח זקף – 'הָָָ֔ל 

במ' )-עמים מיוחדת, שנראית כמו כלל הצריך לפרט. וללא מלת כל וללא טעם טפחא, לפי הטעמים כאורה הכלל הסוגר עשוי להיות בט

ְךָּוְלַזְרע ךְֵָָ֥לךֶָ֖ (יטקרח יח, ָּתָֽ  :א 
 

ֹון ופרט וכלל כלל קיז,אא קמא בבבבלי  1.26 ָקדִ֗ י֜תֹו ְּבפ  מ  ע  ׁש ּב  ח    וגו' ְוכ 

 
 ויקרא ה

ׁש ּכ    פ  ק א  )כא( נ ַ֚ ֹו ָעׁש   ל א  ֹו ְבגָז ֵ֔ ת יָד  א  ּומ  ְתׂשָ֤ ֹו־ב  ֹון א  ָקדִ֗ י֜תֹו ְּבפ  מ  ע  ׁש ּב  ח   ' ְוכ  ה  ל ּב  ע  ָל ה מ   א ּוָמע  ֱחָטֵ֔ ֹו:י ת  ית  מ   ת־ע 

ט    ח  ם ל  ה ָהָאָד  ׂש   ר־י ע  ׁש  ל א  ּכ   ת מ  ל־ַאח ִ֗ ר ע  ק  ל־ָׁש  ע ע  ּה ְונ ְׁשּב   ׁש ָּב  ח  ה ְוכ   ָד  ב  א א  ֹו־ָמָצ   א ָבה  ּנָה:)כב( א 

ֹו א   ק אַ֚ ר ָעָׁשֵ֔ ׁש   ק  א  ׁש  ת־ ָהע   ֹו א  ל אָ֤ ר ָּגזִָ֗ ׁש   ה א  ְּגז ָל֜ ת־ה  יב א  ׁש   ֒ם ְוה  א ְוָאׁש  ר ָמָצ א:)כג( ְוָהיָ֘ה ּכ  י־י ֱחָט  ׁש   ה א  ָד  ב  ת־ ָהא  ֹו א  ֹו א  ּת  ד א  ר ָהְפק   ׁש   ֹון א  ָקדֵ֔ פ   ת־ה 

ע עָ  ר־י ָּׁשב   ׁש  ל א  ּכ ֵּ֞ ֹו מ  ׁשְ )כד( אְ֠ ֹום א  ּנּו ְּבי  ֹו י ְּתנ   ּוא ל  ר ה  ׁש   יו ל א  ף ָעָל  יו י ס   ָת  ׁש  מ  ֹו ו ח  ָ֤ם א תֹו  ְּבר אׁשֵ֔ ּל  ֒ר ְוׁש  ק  ֹו:ָלי֘ו ל ּׁש   ָמת 

 

 ()בכל התורה רבי אליעזר דרש (כד - כא,ה 'וי)...  ת"ר הגוזל שדה מחבירו גמרא [בסוגריים מתיבתא עם הערות עורכי בבלי בבא קמא קיז]
י֜תֹו  (כ,ה 'וי) )לכן בפרשת הנשבע לשקר והשבת גזילה( רבויי ומיעוטי ׁש ּב ע מ  ח   ֹון  )והנאמר אח"כ( רבוי )כיחש בכל דבר(ְוכ  ָקדִ֗ )שהכחיש ְּבפ 

֒ר   (כד,ה 'וי)-)והנאמר במיעט  בפקדון שהופקד אצלו( ק  ע ָעָלי֘ו ל ּׁש  ר־י ָּׁשב   ׁש  ל א  ּכ ֵּ֞ ֹו מ  ריבה ומיעט  הכחיש הרי זה ()כל דבר ש חזר וריבהאְ֠
 )ריבה הכל כולל קרקעות לענין שבועה והשבת גזילה ( ומאי רבי, רבי כל מילי )ראה רש"י בבלי קידושין כא ב ד"ה רבויי( וריבה, ריבה הכל

ולכן אם שטפה הנהר )שאין שבועה עליהם  ואין חיוב השבת גזילתם. לכך לרבי אליעזר קרקע נגזלת ויש חיוב השבה  ומאי מיעט? מיעט שטרות
   חייב להעמיד לו קרקע אחרת(

ׁש  (כ,ה 'וי) )בכל התורה( ורבנן דרשי כללי ופרטי ח   ֹון  )שהכחיש בכל דבר( כלל )משמעו(ְוכ  ָקדִ֗ טעם  -)טט  )הכחיש בפקדון פרט )משמעו() ְּבפ 

ל  (כד,ה 'וי)רביע כנראה גם שאר הפרטים שאחריו?((  ּכ ֵּ֞ ֹו מ  )לרבות  חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, אי אתה דן לשקר()אשר ישבע עליו  אְ֠
ֹון) אלא כעין הפרט, מה הפרט מהכלל( ָקדִ֗ ( דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו פ 

ואין דיני השבת גזילה  )שלושה אלו נתמעטו מפרשה זו שאין נשבעים עליהםלקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון 
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.(
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הּוּכ   ,ח,ט ]ו[ כב,ו משפטיםשמות תשלומי כפל שלוש פעמים קדמא ואזלא.  – בבלי בבא מציעא נז,ב 1.27 ע ֜ ל־ר  יׁש א  ֩ן א   ...  י־י ּת 

ע]ח[ ׁש  ר־פ   הּו... ]ט[  ע  ל־ָּכל־ְדב  ע ֜ ל־ר  יׁש א  ֩ן א    ּכ  י־י ּת 

ֵָ֥: כב,ו משפטיםשמות  ֶ֖בְָיַׁשּל  אַָהַּגָּנ ֵ֥ ָּמצ  ם־י  ֶ֑יׁשָא  ָ֣יתָָהא  ּב  ַּנֶ֖בָמ  רְָוג  ְׁשמ ָ֔ ל  יםָ  ל  ֹו־כ  הּוֶָּכ ֶסףָאָֽ ע ַ֜ יׁשֶָאל־ר  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  י־י  ָֽ ם:םָׁשְָּכ  ַ֛י  ָָנָֽ
 :כב,ח משפטים שמות

ַָ֚ הַָע ּואֶָזָ֔ י־הָ֣ ּכ  ֶׁש רָי אַמרָ  הָא  ָדֹ֗ ב  הַָעל־ָּכל־ָא  הַָעל־ַׂשְלָמַ֜ מֹורַָעל־ֶׂשֶ֨ ֹורַָעל־ח ְ֠ ַׁשעַָעל־ׁשֶ֡ ל־ָּכל־ְּדַבר־ֶּפֶ֡ אַָעָֽ יםָָיב ֶ֖ ֱאֹלה ָ֔ דָָהָֽ
הּו: ָֽ ע  םְָלר  ֶַ֖֛י  ֵ֥םְָׁשַנ יםְָיַׁשּל  ֱאֹלה ָ֔ ןָ  יע  ֶׁש רַָיְרׁש  יֶהֶ֑םָא  ָסְָּדַבר־ְׁשנ 

 ,ט:כב משפטיםשמות 
ְׁשָּבֶ֖ה רָאֹו־נ  ְׁשַּבֵ֥ ֵ֛תָאֹו־נ  רָּומ  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ ֹורָאֹו־ֶׂשֵ֛הְָוָכל־ְּבה  ֹורָאֹו־ׁשֵ֥ מֶ֨ הּוָח  ע ַ֜ יׁשֶָאל־ר  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  י־י  ָֽ ה:ָּכ  ֶאָֽ יןָר  ֵ֥ ָא 

 

ל־ (ח,במש' כ 'שמ)דתנו רבנן:  -אין בהן תשלומי כפל )וכו'(. מנהני מילי?  [בבלי בבא מציעא נז,ב] ַׁשעַעָֽ ֹורָכלל.  - ָּכל־ְּדַבר־ֶּפֶ֡ ַעל־ׁשֶ֡
הָ הַָעל־ַׂשְלָמַ֜ מֹורַָעל־ֶׂשֶ֨ ֶׁש רָי אַמר ָפרט,  -ַעל־ח ְ֠ הָא  ָדֹ֗ ב  חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה  - ַעל־ָּכל־ָא 

טלטלין, יצאו עבדים שהוקשו אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מ -דבר המטלטל וגופו ממון  -הפרט מפורש 
הּו (ח,במש' כ 'שמ)אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא  -לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין  ָֽ ע  רעהו ולא הקדש. ולא  - ר 

תשלומי ארבעה וחמשה )וכו'(. מאי טעמא? תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא, ולא תשלומי שלשה וארבעה. שומר חנם אינו 
הּוָָ(ו,במש' כ 'שמ) -דתנו רבנן:  -ו'(. מנהני מילי? נשבע )וכ ע ַ֜ יׁשֶָאל־ר  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  י־י  ָֽ יםָ כלל,  - ּכ  ל  ֹו־כ  ֶ֑יׁשפרט, ) -ֶּכ ֶסףָאָֽ ָ֣יתָָהא  ּב  ַּנֶ֖בָמ  ( ְוג 

רמסורת הש"ס: ]) ְׁשמ ָ֔ ממון,  דבר המטלטל וגופו -חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט: מה הפרט מפורש  - ([ל 
אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין 

מש'  'שמ)דתנו רבנן:  -רעהו ולא של הקדש. נושא שכר אינו משלם )וכו'(. מנהני מילי?  -אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא רעהו 

ָ֩ (ט,בכ ן ּת  י־י  ָֽ הּוָָּכ  ע ַ֜ יׁשֶָאל־ר  ֶ֨ ֹורָאֹו־ֶׂשֵ֛הָ - -כלל,  -א  ֹורָאֹו־ׁשֵ֥ מֶ֨ רָפרט,  -ח  ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה דן  -ְוָכל־ְּבה 
דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מטלטלין,  -אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש 

הּוָ (ט,במש' כ 'שמ)ו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא יצאו עבדים שהוקש ע ַ֜ רעהו  -ר 
 .ולא של הקדש

 

 ב ופדיו מבן חדש,ד תשבועו ילבב 1.28
 (ה,ב 'וי)

ַּג֘עְָּבָכלויקרא ה,ב:  ֶׁשָ֣רָּת  ֶפׁשָא  ֹוֶָנֹ֗ ְבלַָ-אָ֣ הָאַֹ֚וְָּבנ  ָאֹ֗ תַָחָּיָ֝הְָטמ  ְבַלֶ֨ אָ֒אֹוְָ֩בנ  ֶ֑אָָּדָבָ֣רָָטמ  ְבַלֶ֖תֶָׁשֶָ֣רץָָטמ  הָ֕אֹוְָּבנ  ָאָ֔ ָמָ֣הְָטמ  ְּבה  ָתָ 
ם׃ָ ָֽ אְָוָאׁש  ֶ֖ ּואָָטמ  ּנּוְָוהֵ֥ ֶּמָ֔ ְָָוֶנְעַלָ֣םָמ 

ם׃ויקרא ה,ג:  ָֽ עְָוָאׁש  ּואָָיַדֶ֖ ּנּוְָוהֵ֥ ֶּמָ֔ אָָּבֶּ֑הְָוֶנְעַלָ֣םָמ  ְטָמֶ֖ רָי  ֶׁשֵ֥ ֹוָא  ְמָאתָ֔ ט   ָ ל םְָלכ  ְמַאָ֣תָָאָדָ֔ ְּבט  ַּגעָ  יָי  ֹוָכ   ָאָ֣
ֶּבןיח,טז:  קרחבמדבר  מ  ּוא׃ח ָָ֣-ּוְפדּוָיוָ  הָהָֽ ָרֶ֖ יםָּג  ֵ֥ ֶדׁשֶָעְׂשר  יםְָּבֶׁשֶָ֣קלַָהּק ֶ֑ ֶ֖ ֶׁשתְָׁשָקל  ֵ֥ מ  ֶָּכֵֶ֛סףָח  ְרְּכךָ֔ הְָּבֶעֶ֨ ְפֶּדָ֔ ֶָדׁשָּת 
 כא,ו:    משפטיםשמות 

ֶאל ָניוָ  ד  ֹוָא  יׁש  ּג  ֶאל-ְוה  יׁשֹוָ  ּג  יםְָוה  ֹוֶָאל-ָהֱָ֣אֹלה ָ֔ ֶלתָאֶ֖ ֶ֑הָ-ַהֶּדָ֔ ַָהְּמזּוָז
ָנ יוֶָאת ד  עָא  ָלָָֽ-ְוָרַצֶ֨ ֹוְָלע  ָבדֶ֖ ַעַָוע  ַּבַּמְרצ ָ֔ ָָם׃ָסָָאְזנֹוָ 

ַָּתע ֶׂשה-ְוָלַקְחָּתֶָָ֣אתטו,יז:  ראה. דברים 2 ָמְתךֶ֖ ףַָלא  ֶָ֣בדָעֹוָלֶ֑םְָוַאֵ֥ ֶָע ֶלתְָוָהָיֵ֥הְָלךֶ֖ ּוַבֶּדָ֔ ַעְָוָנַתָּת הְָבָאְזנֹוָ  ן׃-ַהַּמְרצ ֹ֗ ָֽ ָּכ 
 

על  ביי? לחְוֶנְעַלָ֣ם (גה, 'וי)ְוֶנְעַלָ֣םָ (ה,ב 'וי)"ל ת המ ןכתי ידיעות, אם רי כאן שה -ידע  ואדידע, והכלל מ -לם ונעד,ב[  תשבועו יל]בב
ת ליה טעמיה דנפשיה, שבועות דלית ליה טעמיה דנפשיה מנלן? סברא הוא, אידת העלם טומאה ועל העלם מקדש. אשכחן בידיעו

ב ימחי אק אמעטוא(, ר"ע מאי ן? סברא הכר"ע מנלה ת דסבר לה כר' ישמעאל, בשבועות דסבר לו)לישנא אחרינא: אשכחן בידיע
ין בכור אדם חוץ מן השטרות, ורבנן ודפל יבויי ומיעוטי; דתניא, רבי אומר: בכר שי דרימנ יבר, יטויעמוש ריבויי עבר? דדרישל

ֶּבן (יח,טז קרח 'במ)א דרבי? דריש ריבויי ומיעוטי: מאמרי: בכל פודין בכור אדם חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות. מאי טע מ  -ּוְפדּוָיוָ 
ֶדׁשָ יםּבְָ (יח,טז קרח 'במ)ריבה,  -ח ָ֣ ֶ֖ ֶׁשתְָׁשָקל  ֵ֥ מ  ֶָּכֵֶ֛סףָח  ְרְּכךָ֔ ה? ריבה הכל, מאי ריב -יבה, ריבה ומיעט וריבה רו חזר -ה דפתמיעט,  - ֶעֶ֨

ֶּבן (יח,טז קרח 'במ)מילי, ומאי מיעט? מיעט שטרות. ורבנן דרשי כללי ופרטי: ל כ מ  ֶדׁש-ּוְפדּוָיוָ  ֶָּכֵֶ֛סףָ (יח,טז קרח 'במ)כלל,  - ח ָ֣ ְרְּכךָ֔ ְּבֶעֶ֨
ֶָ֖ ֶׁשתְָׁשָקל  ֵ֥ מ  המטלטל וגופו ממון,  רדב שמפור טרפה הא כעין הפרט, מתה דן אלכלל אי או חזר וכלל, כלל ופרט -פרט, תפדה  - יםח 

אע"פ שמטלטלין  -ו עבדים, שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות צאין, שאינן מטלטלי -מטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות ה כל דברף א
ַעָהַָ  (ראה טו,יז 'בד)ניא: דריש! דתי ש ריבויי ומיעוטי? והא רבי כללי ופרטיראין גופן ממון. א"ל רבינא לאמימר: רבי ד  יל ןיא -ַּמְרצ ֹ֗

קח ביד, דברי ר' יוסי בר' נלשר , כל דבְוָלַקְחָּתָ֣  (ראה טו,יז 'בד)והמקדח והמכתב? ת"ל:  טירה, המחסע, מנין לרבות הסול והצמר אאל
עַָהַָ  (ראה טו,יז 'בד)יהודה; רבי אומר:  נן: במאי קא מיפלגי? רבי דריש ימה מרצע מיוחד של מתכת, אף כל של מתכת; ואמר - ַּמְרצ ֹ֗

ע (מש' כא,וז שמ') )אפשר כי קדמא במלת ירטכללי ופ מרמז על קדימות ריצוע בכלי מתכת קשה וחד ממעט כאב לנרצע, על פני כלים מצמחים  ְוָרַצֶ֨

 יהודה דריש סי בר' יו, ורבי  (שעלולים להכאיב לנרצע בגלל ריצוע ארוך זמן
 
  [ב,בלי שבועות דבלמוד תנים לשרפ]
 ש"יר

נפקא ליה בפ"ג )לקמן /שבועות/ כו( שלא היה דורש את התורה במשמעות כללות י טעוויי ומיביררשא דדמ -י ומיעוטי יבוייש רדדר
הריבוי  את טמיע ביטיהל להרע אוי תשבע ריבה כל השבועות כ ין ומיעוטין וגבי שבועות הכי דריש נפשיופרטות אלא במשמעות רבו

ת כלל ופרט דנימא להרע או להיטיב פירושו עוממשדומה למיעוט שיהא להבא כמותו ולא דדריש ליה בה לאלא ע ביולימד שאינו חי
ורה הדורש התטבה שכל והלא שאר דברים ואפילו להבא שאינו הרעה ושל כלל הוא ואין לך להביא בו אלא הוא לבדו הרעה והטבה 

ו' די וג טאחרינא בתר פרטא כי הכא דכתיב בתריה לכל אשר יבא י כללאאתאלא מה שבפרט וכי הדר  כללבאין  היל תיופרט א כלל
בר שאינו דומה לפרט כלל עלך אם תוסיף על הפרט בכלל אחרון דברים שאין בהן הרעה והטבה ויהיו כעין הפרט בלהבא ולא לש

הוסיף על הפרט ע"י כלל לדן אתה  ן אלא כעין הפרט כלומרדתה אאי  ללכו טרכלל ופ ו דאומרטי והיינקמא למעול דלהכי אהני כל
עליו אלא הדומה לו אבל הדורש בריבה ומיעט אין הפרט פירושו של כלל אלא ממעטו במקצת ף יוסהאחרון אבל אי אתה דן לה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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אתא ריבוי אחרינא  יך ככו הלב אצויכיה זה ומשתמע לוי בתרא בלא ריב בוכל ריבה בריבוי הראשון אלא זה וכיוצא הכלומר לא את 
הראוי להוציא מן הכלל הזה יותר מן הכל ור"ע הכי דריש  חדאר ות בא ואפי' שלא כעין הפרט ולא מיעט המיעוט אלא דברבל יהבתר

כלל אלא מה וש לפיכך כלל ופרט אין בירלא נשבע לבטל את המצוה פרט הוא לשון פאבפ"ג להאי כי תשבע ואינו ממעט מן המיעוט 
דרין בפרק נגמר בסנהאינו פירוש אלא ממעט את משמעות הכלל במקצת ומשייר את כל הדומה למיעוט כך מפורש  עוטישבפרט מ

 מרבתריה ורבי נמי דריש ריבוי ומיעוט כלו הדין )דף מו( גבי והומת ותלית דריבה ומיעוט לחודיה מביא כל כעין הפרט בלא רבויא
 את התורה במשמעות ריבוי ומיעוט ולא במשמעות כלל ופרט.שמעי' ליה בעלמא שדורש 

זה אותו שטר לכהן בפדיון בנו אינו פדוי אבל בשאר כל דברים פודין ורבנן ן תונו אדם בשטר ה' סלעים ל בה חיייה -ות השטרמן  חוץ
 .בקרקעות טרות ולאבשבכורות דתנן אין פודין לא בעבדים ולא  פליגי עליה במתני' במסכת

 מע.שמ דבר לכב -ו ויופד
א להו בשתי כללות הסמוכין זה ירבדסי הדדי כתיבי והדר כתיב בערכך כסף איכא תנאי בג פדויוו דהפתע"פ דאו -לל ר וכה חזתפד

 לזה והפרט אחריהם הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל.
 .ותם וגו' )ויקרא כה(א םתנחלתהו -עות לקרקקשו שהו
 אלא לראיה שבו. דעומ אינוו םולכ שוה וניייר אהנ -ון ממ ןגופ אין
 למעט יותר מן הכל שאינן ממון. ןייראושהן  -ת ורטט שמיע
 דודה.ח ץע כתיחת -ל הסו
 .ץוק -רה הסי
 גריפא. ןירשקו טרח -תב המכ
 רש של מתכת וכו'.פואזנו כל דבר הנתון חזר וכלל מה הפרט מבמרצע פרט ונתת  ללקחת כלו -רט ל ופש כלדרי
 

 ופשעים תשבועו 1.29

 
 וד בבלי שבועות ד ב מלתנים לשרפ
 ותפסתו

דב"מ )דף ד: ושם( גבי סלעין דינרין קאמר ר"ע דאין נשבעין על  ק"פבד ת"או - לשעבר משום דדריש ריבויי ומיעוטיייב דמח ר"ע
ם ירפסלו בסמוךממעטי' אלא שטרות כדמוכח  לאלי ופרטי דלמאן דדריש ריבויי ומיעוטי לכפירת שעבוד קרקעות וא"כ דריש כ

למעוטי קרקעות וחד למעוטי  חד מתדריש ריבויי ומיעוטי כי איכא תרי מיעוטי מוקד ןפי' מאאד תם רבי יעקב ניחא וי"להסי רדג
דההיא מ אחרינא גבי שבועות למעוטי קרקעות וי" טשטרות כדמשמע בפ' מרובה )ב"ק דף סג. ושם( ור"ע אית ליה נמי שום מיעו

ל אינה עיקר דרשה אלא מקרא דממעטי' כפל כלופרט ול מקרא דכי יתן איש מכל הבועשקע מרק טעממשם( דדף נז: וזהב )ב"מ דה
ריתי כי חפשע ממעטינן נמי שבועה והתם איכא טובא מיעוטי למעט שטרות וקרקעות וקרא דכי יתן איש אתא לדרשא אדבר מעל כל 

ויי ומיעוטי בדריש רידכו' ועי"ל דאפי' מאן  םשני יםלכ המ:( ט)שם לב( כלים סף כלים )וא איש כשהיתן איש )לקמן מב.( עד שיתן כ
פרט וכלל ופרט כדמשמע פ' ג' מינים )נזיר דף לה. ושם( ומ"ל דר"ע ידרוש גבי שבועות ב הלימיעט וריבה ומיעט לא דריש אלא דרש 

 ים )נזיר דף לה.( מאןנ' מיגבפ' ו ללכו ופרט וגו' בכללהו חמור יש אל רעא דכה"ג דריש גמ' בב"מ )דף נז:( כי יתן טבפרט וכלל ופר
 ריבה ומיעט דריש ליה בפרט וכלל ופרט. ישדרד

ו קודמו נבפ"ק דקדושין )דף כט.( גבי הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר ב יגדפלי אה - דםא רין בכופוד בכל
 ןיל כהזאולוה הכתובה בשטר דמיא מה כרבתו הבותכה מלוה רבי יהודהועבדים לוחמש מש יןומפרש כגון דאיכא חמש בני חור

 יתן דמים לכהן.ו םכרטריף הנך משועבדים לאו דמפריק בקרקעות אלא ימו
אחר )כתובות פה: קדושין מח.  םכא דשייך בשטרות מכר מדאיצטריך למעוטי שטרות מפורש במקוה עדמשמ אה - רותו שטיצא

 י(.כתובשאר דו
 עץ ושל אבר ושל גיסטרון רבי פוסל ור' יוסי בר' לשנורה מ ירבה )מנחות דף כח:( גב ומץקא דהיההמ יייתואל י מציהו - רצעא מידתנ
 דה מכשיר.יהו
 בהו רבי שהן של מתכת. ל זו קתני דהמקדח ומחט ומכתב ה"ל למיתני ברישא דמודה"צ ואין וז - והמקדח סירהל וההסו
 סם. הא ממעטד או דוקאל - ח בידלקר הנל דבות כלרב
 
  ב דד עמו ףדוד בבלי מסכת שבועות תלמל םנישרפ

 רסופ חתם
יש להקשות מדוע לא הקשה מיד דע"כ ר' כר' ישמעאל ס"ל דהרי דרש כללי ופרטי ן. למנת ליה טעמא דנפשיה ילות דועבשגמ' 

לי לש כרן דדאמכ ל"ישבועות ואנן קיק כר"ע במב"ם שפסהרד ליישב לפמ"ש הפר"ח ביו"ד סימן פ"ד א"בברייתא דמרצע. ונלפע
אמר הש"ס לקמן כ"ו ע"א ר"ע ששימש מה דע"א ד"ה רב כו' עוד דקדק הפר"ח שם ופי' כאן  ה"כלקמן ' סוופרטי וכה"ג הקשו ת

 ריבויי ומיעוטי:ש רש מה צורך לכל זה הל"ל בקיצור ר"ע דרדנחום איש גם זו שהיה דורש כל התורה בריבויי ומיעוטי איהו נמי 
ין ולחת ני כללים הסמוכים כבר כתבתי מזה בחידושי למסכשב מערבאב יא דבי ר' ישמעאל ודאמרני תגפלי יאעם במם טישבפע"ד ונל

מצינן למימר הטל פרט  ס"פ אלו טריפות דאמרי במערבא ס"ל כתנא דבי רב דאית ליה בכל התורה כללא בתרא דוקא והשתא שפיר
כ תנא דבי ר"י א"רטי משופא דלא כדרך שארי כללי קדו אא קמללכ אכהלי משום דלהוי להנהי כלו רחמנא נהביניהם והא דסמכי

וקא א"כ מאי שנא הנהו כללי דסמכינהו רחמנא ע"כ לרבויי ומיעוטי. ויש לישב בזה קו' ד אקמלטעמיה דאית ליה בכל מקום כללי 
קובלות מפי מות דהו מנה לכש נדרשת בהן משוםשהתורה  הדי מדותב ה דתנא דבי ר"י וכו' דלהכי לא חשבינהו"תוספות לקמן ד

המציאוהו חכמים וה"נ הך דרבוי ומיעוט בשני ש םשוחשיב יתוריה אכין וגמין ומוקדם ומאוחר וכדומה מ להכי לאומשה מסיני 
 כללים הסמוכים כנ"ל:

י וא הלפ"ז ל ןכ םאי תימא וכו' וס' ד"ה וכה ע"ב תוס"אלא הדומה לפרט בצד א'. ועי' בחולין  יבתרא דוקא לא בע אללמ"ד כל הוהנ
קמא דוקא ובעינן דומה בשני צדדים  לילדכוטא אלא דכ"ע כללי ופרטי דרש אלא ר"י לטעמיה עימבוי ויר צריך למימר דר"ע ס"ל

יים נשבע לק ן לאפוקיוהלא בעינן אלא חד צד והיינו איתא בלאו ווהיינו איתא בלאו והן ואיתא בלהבא. ור"ע ס"ל כללא בתרא דוקא 
ידו של למתה "נ הוי מצי למימר הכי אלא קושטא קאמר שהרי היאה. וצ"ל ין' כל זה לקמן פ"ג ותבין. ענבעי אל אבהלהמצוה אבל 

גם זו דאל"ה לא היה מההכרח  נחום איש גם זו שהיה דורש ריבויי ומיעוטי ומתורץ דקדוק הנ"ל לכן קאמר ר"ע שימש נחום איש
דריש כללי ופרטי מ"מ ס"ל כתנא דע אע"ג "ן דרב מצי שפיר סבר כרמדלק ע"א ה"כ' סוושב נמי קו' תעוטי. ומיבויי ומירילומר דדרש 

 יבתרא דוקא עי' בחולין. וממילא מתורץ נמי הרמב"ם לפי מה דקיי"ל כללי בתרא דוקא. והשתא מתורץ נמ כללידבי רב דאיתא ליה 
ס"ל כר"ע אבל השתא  רשפיווקא ד ארתב לומר דס"ל כללארצע דיש רייתא דממבמה שהתחלנו דלא הוי מצי הש"ס להקשות 

ע"כ ס"ל כללא קמא דוקא דאי כללא בתרא דוקא היה לנו לומר ן כם דס"ל לר' שני כללים סמוכים דרשינן בריבוי ומיעוט אן ינמרדא



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י' ת ליה כללא קמא דוקא א"כ ע"כ קשאיהכא כללא קמא דוקא אלא ע"כ בכל מקום  ידהטל פרט וכו' והא דסמכינהו רחמנא דלהו
 :ו"קדשבועות ו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ת)וי' שמ' יא,ט( א ,העות ובשבבלי  1.30 ר-א  ׁש  ל א  י ם ּכ   ָּמ  ר ּב  ׁש   ל א  ּכ   ּו מ  אְכלֵ֔ ת-ז ה  ּת   ׂש  ְׂשק   יר ְוק   לֹ֩ו ְסנ פ  

 סז -ראה חולין סו 

 

ת-ּכ  י (קד' כ,ט 'וי)  -– א,בבלי שבועות כז 1.31 ּל  ל א  ר יְק  ׁש   יׁש א  יׁש א ִ֗ ת-א   יו ְוא  ֹו-ָאב   ּמ   רבויי ומיעוטי ,א 

 
 'וי)? דתניא: מרילמא. הניחא לר' יונתן, אלא לר' יאשיה מאי איכא רק צריך אל עי ליה לחלק! לחלקמיב י אווהא שבועות כז,א[ יל]בב

ֹ֧לֶָאת  (קד' כ,ט רְָיַקּל  ֶׁשֶ֨ יׁשָא  ֹ֗ יוְָוֶאת-א  ֵ֛ ֹוָ-ָאב  ּמֶ֖ ָֹ֧ (קד' כ,ט 'וי)לא אביו מנין? ת"ל: ואין לי אלא אביו ואמו; אביו ולא אמו, אמו  -א  יוָָאב 
ֶ֖לָ ּל  ֹוָק  ּמֵ֛  ע אחד בפני עצמו, שמאחד ומכ נתן אומר: משמע שניהםור' י , אמו קלל, דברי ר' יאשי';אביו קלל -ְוא 

או לחלק(,  הילר תייאו) עוטיימו ייוברך הכתוב יחדיו! אפי' תימא ר' יאשיה, וסבר לה כר"ע דדריש וט לשיפרעד  [בשבועות כז, יל]בב
 כתיב, ממאי קא ממעט?  צוהמדבר ב תרמא ר מצוה, אלא איממעט דב יב,ות כתרשאי אמרת בשלמא בדבר ה

ֶׁשֶָ֨  , )ב( בתפקיד כלל הצריך לפרט, ואז אולי יעבוד כרבוי הצריך למיעוטקדמא – רא 
ֶ֖ל (קד' כ,ט 'וי)  ּל  ֹוָק  ּמֵ֛ יוְָוא  ֹ֧ רך זאת כר' יאשיה אביו קלל לעצמו, דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חלה אותה הלכה. בד – ָאב 

 אמו קלל לעצמה חייב. עד כאן גם ר' יונתן מסכים לר' יאשיה. 

ֶ֖ל (קד' כ,ט 'וי) ּל  ֹוָק  ּמֵ֛ יוְָוא  ֹ֧ ך וט לשיפרעד  שבועות כז,ב[ יל]בב-דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים לנושא ומצטרפים וזה כעין רמז לנאמר ב – ָאב 
 אחדכ נתן אומר: משמע שניהםור' י -כ וזה הכתוב יחדיו!

 
ר"ע דדריש רבויי כא מייתר ליה או נפקא ליה דקראי לאו במצוה איירי דסבר לה לד אשיהי' ר -ני ומש [בשבועות כז, ילבבי "שר]

ל מצוה אי ביטוודת אלא עוה חייב כ"ש כל שאר שבוזאם וין לך דבר הראוי למעט כנשבע לבטל את המצוה א ומיעוטי כו' מאי מיעט
 ו והן.לאבה אימעוט וקיום מצוה ממעיט מדליתי

 

 

ֹוה,כא 'וי)נשבע לעשות מצוה  – א,זלבבלי שבועות  1.32 ית  מ  ע  ׁש ּב  ח    רבויי ומיעוטיאו  כללי ופרטי - ( ְוכ 

 

רָהֶָ֖]כ[ָ פ ויקרא ה,כ: ֵ֥ ר׃ָ-ֶאלָ'ַוְיַדּב  אמ ָֽ הָּל  ֶׁשֵ֥ ַעלַָּבהֶָ֑]כא[ָמ  ָלֵ֥הַָמֶ֖ אָּוָמע  יֶָתֱחָטָ֔ ָ֣ ֶַ֚פׁשָּכ  ח ֶָָ֨'ֶנ ֹוְוכ  ֹוןָאָֽ ָּקדֹ֗ ֹוְָּבפ  יתָ֝ מ  ּוֶמתָ-ׁשַָּבע  ְתׂש  ב 
קֶָאת ֹוָָעַׁשֵ֥ לָאֶ֖ ֹוְָבָגז ָ֔ אָ֣ ֹו׃-ָידָ  יתָֽ מ   ע 

ַעלַָּבהֶָ֑ויקרא ה,כא:  ָלֵ֥הַָמֶ֖ אָּוָמע  יֶָתֱחָטָ֔ ָ֣ ֶַ֚פׁשָּכ  ֹוָ'ֶנ ֹוןָאָֽ ָּקדֹ֗ ֹוְָּבפ  יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨ קֶָאת-ְוכ  ֹוָָעַׁשֵ֥ לָאֶ֖ ֹוְָבָגז ָ֔ אָ֣ ּוֶמתָָידָ  ְתׂש  ֹו׃-ב  יתָֽ מ  ָע 
רָהֶָ֖]כ[ָ פ   ֵ֥ ר׃ָמָ -ֶאלָ'ַוְיַדּב  אמ ָֽ הָּל  ַעלַָּבהֶָ֑]כא[ֶָׁשֵ֥ ָלֵ֥הַָמֶ֖ אָּוָמע  יֶָתֱחָטָ֔ ָ֣ ֶַ֚פׁשָּכ  ֹוָ'ֶנ ֹוןָאָֽ ָּקדֹ֗ ֹוְָּבפ  יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨ לָ-ְוכ  ֹוְָבָגז ָ֔ אָ֣ ּוֶמתָָידָ  ְתׂש  ב 

קֶָאת ֹוָָעַׁשֵ֥ ֹו׃ָ-אֶ֖ יתָֽ מ  ֹו]כב[ָע  ְׁשַּבָ֣עַָעל-אָֽ ּהְָונ  ֶחׁשָָּבֶ֖ ֵ֥ הְָוכ  ָדֵ֛ לָא ֶׁשר-ָׁשֶֶ֑קרַָעל-ָמָצֹ֧אָא ב  ּכ ֵ֛ תָמ  םָלַָ-ַאַחֹ֗ הָָהָאָדֶ֖ ֶׂשֵ֥ ָּנה׃ַָיע  ָֽ אָָבה  ט ֵ֥ ]כג[ָח 
י ָֽ יבֶָאת-ְוָהָי֘הָּכ  ׁש ֶ֨ םְָ֒וה  ֹוֶָאת-ֶיֱחָטָ֣אְָוָאׁש  לָא  ֶׁשָ֣רָָּגָזֹ֗ הָא  קָאַֹ֚וֶָאת-ַהְּגז ָלָ֝ ֶׁשָ֣רָָעָׁשָ֔ א  ֶׁשקָ  ֹוֶָאת-ָהע ֶ֨ ֹוָאֵ֥ ּתֶ֑ דָא  רָָהְפַקֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֹוןָא  ָּקדָ֔ -ַהּפ 

א׃ָ רָָמָצָֽ ֶׁשֵ֥ הָא  ָדֶ֖ ב  לָא ֶׁשר]כד[ָָהא  ּכ ֵ֞ ֹוָמ  ַּל ָ-אְ֠ ָּׁשַבָ֣עָָעָליוַָ֘לֶּׁשֶקרְָ֒וׁש  ֶּ֖נּוָי  ְּתֶנ ֹוָי  ּואָלֵ֛ רָהֵ֥ ֶׁשֶ֨ ֶ֑יוַָלא  ָ֣ףָָעָל ס  יוָי  ָתֶ֖ ׁש  מ  ֹוַָוח  ְּבר אׁשָ֔ תֹוָ  םָא 
ֹו׃ ְָּביֵֹ֥וםַָאְׁשָמתָֽ

שלך לו הרי  מרד לו שדה, דברי רבי אליעזר, וחכ"א: אויחייב להעמ -שדה מחבירו ושטפה נהר וזל ן: הגדתנ [שבועות לז,ב ילבב]
 'וי)י: טעוכללי ופרטי; רבי אליעזר דריש רבויי ומי ישרבנן דרו, טייעומו ייובראליעזר דריש  רבי לגי?פימק יאך; ואמרינן: במלפני

ֹוָ (ה,כא יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨ ֹוריבה,  -ְוכ  ֹוןָאָֽ ָּקדֹ֗ ּוֶמתָָיד ָ-ְּבפ  ְתׂש  לָא ֶׁשר (ה,כא 'וי)מיעט,  - ב  ּכ ֵ֞ ֹוָמ  ָּׁשַבָ֣ע-אְ֠  -ה ומיעט וריבה בחזר וריבה, רי - י 
ֹוָ (ה,כא 'וי)כללי ופרטי:  רשידנן ברו; תורמיעט שט מיעט?לי, ומאי בה כל מיריריבה הכל, מאי ריבה?  יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨ ֹוןָכלל,  -ְוכ  ָּקדֹ֗ ְּבפ 

ֹו לָ-אָֽ ֹוְָבָגז ָ֔ אָ֣ ּוֶמתָָידָ  ְתׂש  לָא ֶׁשר]כד[ָפרט,  -ב  ּכ ֵ֞ ֹוָמ  ָּׁשַבָ֣עָָעָליוָ֘-אְ֠ חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה  -י 
 ושקוהש - טל, יצאו עבדיםשאין מטל -רקעות ק ל דבר המטלטל וגופו ממון, יצאון, אף כוהפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממ

כרבנן! אמר ליה: לא,  -דפטר  ומאןכרבי אליעזר,  -טלין אין גופן ממון; מאן דמחייב לפי שמט לשאף ע -ת, יצאו שטרות ורקעקל
 , דרחמנא אמר מכל ולא הכל. זר מודהעאמר לך: בהא אפילו רבי אלי -כרבי אליעזר, ומאן דפטר  -מאן דמחייב 

 

ת כג(  –)דב' תצא כא,כב  –או המגדף והעע"ז  . כל הנסקלין נתליןסנה' פ"ו,מ"ד[ משנה] מו –מה  בבלי סנהדרין 1.33 ְוהּוָמ 

ין נ ְבָל֜תֹו...  ְוָתל  יתָ   . כלל ופרט בלבדלא־ָתל  
 :כאתצא דברים 

ֶותָ[כב] ְׁשַּפט־ָמֶ֖ ְֵ֛טאָמ  יׁשָח  ֹ֗ ָ֣הְָבא  ְהֶי י־י  ָֽ ץ:ְָוכ  ָֽ ֹוַָעל־ע  תֶ֖ יָתָא  ֵ֥ ְָוהּוָמֶ֑תְָוָתל 
ּויָָ[כג] יםָָּתלֶ֑ ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱָאֹלה  י־ק  ָֽ ּואָּכ  ַּבּיָֹ֣וםַָההָ֔ ְקְּבֶר ּנּוָ  ֹורָּת  י־ָקב  ָֽ ץָּכ  ֹוַָעל־ָהע ֹ֗ ְבָלתַ֜ יןָנ  ָל א־ָתל ֶ֨

ה:ָס ָלָֽ ַָנח  ןְָלךֶ֖ ֵ֥ ת  יךָנ  'ֱָאֹלֶהָ֔ הָ֣ ֶׁשרָ  ָא  ֶאת־ַָאְדָמְָ֣תךָ֔ אָ  אְָתַטּמ  ְָול  
ֹו (,כגדב' תצא כא) ְבָלתַ֜ יןָנ   אבל האם זהקדמא ואזלא מרמז כי בסביבתו עשוי להיות לימוד בכלל ופרט או ברבוי ומיעוט.  – ל א־ָתל ֶ֨

יָתָ )דב' תצא כא,כב( [מו –מה  בבלי סנהדרין] נידון בגמראה ֵ֥ המחברת מלה בטעם עוצר )טט: אתנח מרכא דרשה  כלל –ְוהּוָמֶ֑תְָוָתל 

 , (מחברלמלה בטעם 
ְלַלֵ֥תָ (צא כא,כגדב' ת) י־ק  ָֽ  פרט, -ּכ 

כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים: אינו נתלה אלא המגדף והעובד . סנה' פ"ו,מ"ד[ משנה] [בבבלי סנהדרין מה,]
אין האשה עבודה זרה. האיש תולין אותו פניו כלפי העם, והאשה פניה כלפי העץ, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: האיש נתלה ו

, ואין דנין )טט: הוראת שעה( אמרו לו: שמונים נשים תלה -נתלית. אמר  להם רבי אליעזר: והלא שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון! 
 . שנים ביום אחד

יָתָ )דב' תצא כא,כב(תנו רבנן: . גמרא ֵ֥ י־קָ  (דב' תצא כא,כג)יכול כל המומתין נתלין, תלמוד לומר  -ְוהּוָמֶ֑תְָוָתל  ָֽ ּויָּכ  יםָָּתלֶ֑ ֶ֖ מה ְלַלֵ֥תֱָאֹלה 
שכפר בעיקר.  -זה שכפר בעיקר, אף כל  -וחכמים אומרים: מה מקלל  -זה שבסקילה, אף כל שבסקילה, דברי רבי אליעזר.  -מקלל 

 במאי קא מיפלגי? רבנן דרשי כללי ופרטי, רבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי. 
יָתְָוהּו )דב' תצא כא,כב(רבנן דרשי כללי ופרטי:  ֵ֥ ְלַלֵ֥תָ (דב' תצא כא,כג)כלל,  -ָמֶ֑תְָוָתל  י־ק  ָֽ פרט היה )טט: אם הפרט, אי הוו מקרבי להדדי  -ּכ 

 .)טט: והיינו נשארים רק עם המקלל( לא –אין, מידי אחרינא  -אמרינן: אין בכלל אלא מה שבפרט, הני ( קרוב לכלל



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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)טט:  לרבויי עבודה זרה דדמי ליה בכל מילי)טט: מועיל(  אהני - ( כללריחוק הפרט מה)טט:  השתא דמרחקי מהדדי [אבבלי סנהדרין מו,]

 .כי כופר בעיקר(מרבים העע"ז הדומה למקלל 

יָתָ )דב' תצא כא,כב(ורבי אליעזר דריש ריבויי ומיעוטי:  ֵ֥ ְלַלֵ֥תָ (דב' תצא כא,כג)רבוי,  -ְוהּוָמֶ֑תְָוָתל  י־ק  ָֽ מיעוט. אי הוו מקרבי להדדי  -ּכ 
מרבים העע"ז הדומה למקלל )טט:  לא הוו מרבינן אלא עבודה זרה דדמי לה בכל מילי -( )מה שאמור להישאר( היה קרוב לרבוי מיעוט)טט: אם ה

 .לרבויי שאר הנסקלין)טט: מועיל( אהני  -(המיעוט האמור להישאר רחוק מהרבוי)טט: , השתא דמרחקי מהדדי כי כופר בעיקר(

 
 [ב,מהרש"י מסכת סנהדרין ]

ֹו ()וי' אמר כד,יד,כגטט: )מה מקלל  ּו א ת  ן...  ְוָרגְמ  ב  ֹו ָא  ּו א ת  ּי ְרְּגמ  ה ו  נ ֵ֔ ח  חּוץ  ל  ּמ  ל־מ  ל א  ּל ִ֗ ת־ה  ְמק  יאּו א  )דב' תצא  ונתלה, דכתיב ביה -בסקילה  (ו ּיֹוצ  

יתָָ כא,כב( ֵ֥ ֹו )טט: אפשר שיש כעין הקש או  ג"ש בין אף כל שבסקילה נתלה. ְוָתל  ּו א ת  ֹואו   ְוָרגְמ  ּו א ת  ּי ְרְּגמ  ֹוובין  ו  תֶ֖ יָתָא  ֵ֥ כתובים אלו  . ְוָתל 

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

 אין לך לרבות אלא העובד עבודה זרה. -אף כל שכפר בעיקר 
 ואחר כך פירש דורשין את האחרון בפרט. )טט: שעשעו כללי(כלל ופרט, כל מקום שסתם דורשין את התורה ב -דרשי כללי ופרטי 

ויש חילוק בין זה לזה, פרט היינו פירוש הכלל, ואין בכלל אלא מה שבפרט, ואפילו הדומה לפרט אין  -ור' אליעזר דורשו במיעוט 
א עקר את הכלל ממקומו אלא מיעוטי במקצת, שמתחילה , אבל הדורשו במיעוט ל(, אלא ממה שכתוב בו)טט: שבראש מתרבה מן הכלל

)טט: ואחרי  אלא כגון זה הכתוב אחריו והדומין לו -ובא המיעוט ומיעט משמעו, שלא תאמר הכל במשמע  -היה משמע כל דבר 

 .שהתרחק מרבה מעבר לדומה לו(
 [א,מורש"י מסכת סנהדרין ]

)טט: היסודי שאין לך בכלל אלא  חיקם זה מזה למימרא דאין דנין אותו בכלל ופרטהך הרחקה שהר - (רבנן)טט: אהני לרבויי עבודה זרה 

 לרבויי עבודה זרה, הואיל ודמיא לפרטא בכל מילי, שכופר בעיקר כמותו.מועיל( הריחוק )טט: אהני  - מה שיש בפרט(
ְלַלֵ֥ת (דב' תצא כא,כג) י־ק  ָֽ ה בו את הכל אלא זה, והדומה לו, וכי דרשינן הכי מיעט את הרבוי ולימדך שלא תרב )טט: לרבי אליעזר( – ּכ 

)טט: כרבוי ומיעוט דלא תמעטיה בהאי מיעוטא כשאר מיעוטין  )טט: מועיל(אהני  -היכא דמיקרבן להדדי, אבל היכא דרחקן זה מזה 

)טט:  א מידי דלא דמי ליה במידיאלהמקלל(  -היסודי הממעט את הכל פרט למה שדומה לגמרי למיעוט, כגון להשאיר עע"ז הדומה לגמרי למיעוט 

, דבסקילה )טט: מכל מקום( , כגון שאר מיתות בית דין, אבל שאר נסקלין דדמו ליה מיהת(אלא כעת ממעטים מה שלא דומה בכלל למיעוט
 , )טט: זה מאמר ר' אליעזר לתלות את כל הנסקלים( לא תמעט מיניה -כמותן, 

דמאן דדריש ליה בכללי ופרטי אינו מרבה אלא כעין הפרט, ומאן דדריש  -ט וכלל ומהכא תיפשוט לך בכל דוכתא דאיכא כלל ופר
לשון פירוש, הלכך כלל  -ליה בריבוי ומיעוט אמרינן ריבה הכל ולא מיעט אלא דבר אחד משום טעמא דפרישית לעיל הוא, דפרט 

כלל האחרון הייתי אומר: הפרט הוא פירושו  ופרט וכלל אי אתה דן להביא על ידי הכלל האחרון אלא כעין הפרט, שאילמלא לא בא
 -ואחר כך פירש ובא ללמדך  )טט: הכלל הראשון(ואפילו הדומה לו לא תלמוד ממנו, אלא סתם  -של כלל, ואין בכלל אלא מה שבפרט 

 , ()טט: ואחרים לא , הלכך כי אתא כללא בתרא אהני לרבויי כעין הפרט ותו לא(הפרט הז)טט:  שאין בסתם אלא הפירוש
, אלא מיעט ריבויא שלא יהא הכל במשמע, ואי )טט: הרבוי( ומאן דדריש ליה בריבויי ומיעוטי אמר לך: המיעוט אינו פירושו של סתם

שלא בא המיעוט למעט אלא מאי דלא דמי  -הייתי שומע מן המיעוט כל הדומין למיעוט, )טט: הרבוי הסוגר( נמי לא אתא כללא בתרא 
 שלא תראה בו שום רמז דומה לפרט. דריבה הכל ולא מתמעט מן המיעוט אלא דבר אח -בה ליה, הלכך כי חזר ורי

 

 ראה פירוט פסוקים עם קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.

 

'( ו,יז ' נשאבמ) בד,בבלי זבחים  1.34 ים  ל  הֵ֔ ח ְׁשָלמ  ָ֤ב  ה ז  ׂש   י ל י ע  ת־ָהא ֜  ְוא 

 

'ְוֶאת־הָָ (ו,יז ' נשאבמ): מבוא הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י   קטן. -גרש קדמא מהפך פשטא זקף-אזלא – ַאַ֜

' (ו,יז ' נשאבמ) הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  פעם בתורה וכמעט  12-גרש קדמא מהפך פשטא תבנית טעמים המופיעה כ-אזלא – ְוֶאת־ָהַאַ֜

( השעיית העניין קדמאפשר שמוקדם מהזמן שהיה אמור לקרות, מרומז ע"י טעם פתיחת ענין )אבכולם נמצאה דרך לימוד, המרמזת על 

ענין היינו שההשעיה תתהפך וה –מהפך פשטא חידוש הענין, שכבר קרה או יקרה )מרומז ע"י  גרש או גרשיים(,-אזלא)מרומז ע"י טעם 

 (.התחדש או יתחדש 

ֶׂשֶָ֨ (ו,יז ' נשאבמ)-מסביר רבא ש [בד,בבלי זבחים ]-ב יםָ ַיע  הוא כלל שאינו מלא ולכן לא דנים אותו בכלל ופרט. ואילו רבינא הֶָז ַבחְָׁשָלמ 

' (ו,יז ' נשאבמ)-לומד מ הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ ' במ)שזהו כלל ופרט וכלל והגמרא לא מקשה על כך. שני האמוראים לא מביאים המלים  ַיע 

ל (ו,יז נשא י   גרש. -עין יחידה אחת וטעמה אזלאשבגלל טעם מקף הם כ – ְוֶאת־ָהַאַ֜

אפשר שעצם נוכחות קדמא ואזלא צמודים בכתוב אע"פ שלא על הסדר קדמא ואזלא, מעלה השערה לנסיון ללימוד בדרך של כלל ופרט 

 רכן יש מקומות אחדים הנלמדים בכלל ופרט וכלל כאשר רק אחד מקדמא או אזלא נמצאים בכתוב, ולפעמים אפשר להסבי-בסביבתם, כמו

מלמד עליו או שהוא כעין טעמא דקרא של הכתוב  ואו כתוב שחבירו שלפני .טעם קדמא ללא אזלא אחריו מלמד על כלל הצריך לפרט

 לפניו. 

שנוי שם )=מטרת( הקרבן( באחת מהעבודות שחיטה, קבלת דם, הולכה,  –מחשבת שנוי יעוד קרבן )שנוי בעלים או שנוי קודש  הסוגיה

 זריקה.

 

יבֶָאת ד(יו, ' נשאבמ) ָ֣ ְקר  'ֶָּכֶבׂשֶָּ֩בןלַָָקְרָּבנָֹ֣וָ-ְוה  הַָאַחֹ֧תַָּבת-הֶ֡ הְָוַכְבָׂשֶ֨ ָלָ֔ ְלע  יםֶָאָחדָ  ֹוָָתמ   הְָלַחָּטֶ֑אתָ-ְׁשָנתֶ֨ יָמֶ֖ ְָׁשָנָתֵּ֛הְָּתמ 
ל י  ים׃ָ-ְוַאָֽ ָֽ ְׁשָלמ  יםָל  ֶ֖ דָָּתמ   ֶָָאָחֵ֥

ֹו (ו,יז ' נשאבמ) 'ַָעֶ֖לַָסָ֣לַָהַּמּצֶ֑ הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  ֹו:ָָָָָָָָתְוֶאת־ָהַאַ֜ ְסּכָֽ ֹוְָוֶאת־ָנ  ְנָחתֶ֖ ןֶָאת־מ  ה ָ֔ ַהּכ   ְוָעָׂשהָ 

ַחָּטֶ֖אתְָוָלָאָׁשֶ֑ם( ז,לז ' צווי) הְָוַלָֽ ְנָחָ֔ ַלּמ  ָלהָ  ע  הָָלָֽ ים:ָָָָָָז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗ ָֽ ֶַ֖בחַָהְּׁשָלמ  יםָּוְלֶז ָ֔ ּלּוא  ּמ   ְוַלֶ֨

ֶ֑יָתָ( כג,כד ' תצאדב) רְָוָעׂש  ְׁשמ ָ֣ יךָּת  אְָׂשָפֶתֶ֖ יך:ָסּכַָָָָָָמֹוָצֵ֥ ָֽ ְרָּתְָּבפ  ַּבֶ֖ רָּד  ֶׁשֵ֥ הָא  ְנָדָבָ֔ 'ֱָאֹלֶה יךָ  ְרָּתַָלה  רָָנַדַ֜ ֶׁשֶ֨ ָא 
 

, )של כל הקרבנות( זביחה וזריקה)בלימוד עד כאן, מצאנו מכתובים אחרים כי מחשבת שנוי בעלים פוסלת בעבודות( אשכחן ...  [בד,בבלי זבחים ]
)יש להקשות זביחה וזריקה,  )עבודות(מ)תאמר שנלמד(  ? וכי תימא לילף פוסלת הקרבן()מה מקור שמחשבת שנוי בעלים בקבלת דם  קבלה מנלן

! אלא אמר רב אשי: אתיא )מחוץ לעזרת בית המקדש( בחוץ )אם עשאן(מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבין עליה כי יש להן מיוחדות( 
יםָ  (ו,יז ' נשאבמ): , דכתיב )במידת לימוד בנין אב )=מה מצינו(( מאיל נזיר )לומדים( הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  שתהא עשייתו לשם ְוֶאת־ָהַאַ֜
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ל ד(ו,י ' נשאבמ)-)מ דנפקא ליה מהתם )כי שנוי קודש(שלמים, ואם אינו ענין לשינוי קודש,  י  ים-ְוַאָֽ ָֽ ְׁשָלמ  יםָל  ֶ֖ דָָּתמ   (ו,יז ' נשאבמ)()ולכן ֶאָחֵ֥

יםָ ...  ין לשינוי בעלים. ענ)למד ל( , תנהו יתר ולכן( ְׁשָלמ 
' (ו,יז ' נשאבמ) הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י   קטן מלמד על שני לימודים, -זקף – ְוֶאת־ָהַאַ֜

ים ָ (ו,יז ' נשאבמ)לימוד אחד הוא  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י   גרש קדמא מהפך פשטא, ואין ענינו לכאן.-אזלא –ְוֶאת־ָהַאַ֜

פך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. הכתוב יתר בנושא איסור שנוי קודש מתבנית הטעמים מה לימוד אחד

בשלמי נזיר, ותבנית מהפך פשטא עשויה לרמז להוציא מפשט שנוי משלמים ולהעביר לאיסור שנוי בעלים תחילה בנזיר ואח"כ מרחיב 

ך פשטא מלמד, שגם בקבלת דם הקרבן מחשבת שנוי בעלים מתבנית הטעמים מהפ לימוד אחדלאסור שנוי בעלים בכל הקרבנות. 

 פוסלתאת הקרבן. וזאת הסיבה העיקרית להבאת כתוב זה בגמרא.

 

הָ (ו,יז ' נשאבמ) )אולי נאמר שבמקום ללמוד במידה "בנין אב = מה מצינו" נלמד בכלל ופרט( רב אחא בר אבא לרבא, אימא: )הציע(אמר ליה  ֶׂשֶ֨ ַיע 
, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, זביחה )עבודת השחיטה( פרט –ֶז ַבחָ (ו,יז ' נשאבמ), ארבע העבודות בדם הקרבן( )הכוונה לכלל כלל –

אי   )תשובת רבא( !)כי אין כלל סוגר להרחבת הנלמד, ואין מקור שבעבודת קבלת הדם מחשבת שנוי בעלים פוסלת הקרבן( אין, מידי אחרינא לא
 )פרט(זבח  )נושא ונשוא והוא כלל(יעשה שלמים  רט, הכלל חייב להיות מורכב מנושא ונשוא וכך היה צריך להיות כתוב()כדי ללמוד בכלל ופ כתיב

הֶָז ַבח (ו,יז ' נשאבמ)דכתיב )עכשיו( , השתא )אז היה כהצעתך( כדקאמרת ֶׂשֶ֨ ים ָָ)זה פרט(ַָיע  וכל כלל שאינו  , הוה ליה כלל שאינו מלאְׁשָלמ 
 בכלל ופרט.  מלא אין דנין אותו

 

' (ו,יז ' נשאבמ) ,)בכלל ופרט וכלל כי( רבינא אמר: לעולם דנין ([בד,בבלי זבחים ])המשך  הָ֔ חזר וכלל. אמר ליה רב אחא מדיפתי  - ַלָֽ
ה (ו,יז ' נשאבמ))טט: לרבינא: והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא, כללא קמא מרבה עשיות  ֶׂשֶ֨  נשא' במ)ותו לא, כללא בתרא כל  (  ַיע 

'ָ(ו,יז הָ֔   ,ַלָֽ
ים ָרבינא אומר שיש כאן נושא ונשוא. תבנית הטעמים של  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ קדמא מהפך פשטא בתפקיד כתוב המלמד על חבירו  – ַיע 

הָ (ו,יז ' נשאבמ)שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו הצמד אותם ביחד  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  הנושא הוא ותקבל כלל פותח )קמא(. ְוֶאת־ָהַאַ֜

ל (ו,יז ' נשאבמ) י  הוהנשוא הוא  ְוֶאת־ָהַאַ֜ ֶׂשֶ֨ ' (ו,יז ' נשאבמ)ולכן יש כאן כלל קמא, המשך אותו בפרט והכתוב   ַיע  הָ֔  חזר וכלל. - ַָלָֽ

 

פה, שעסקנו בהם, מצאנו את תבנית הטעמים קדמא -טט: הסבר ע"פ תבניות טעמים, ברוב המוחלט של הכלל ופרט שבתורה שבעל

ודים בסדר הזה, ושיערנו שזה מרמז לדרך לימוד של סדר שהוא תנאי הכרחי )אך לא מספיק( ללימוד בכלל ופרט בכתוב ואזלא צמ

כאשר הכלל קמא הוא המלים המוטעמות בקדמא ואזלא או בסביבתם. יש מעט כלל ופרט שבהם הלימוד בכלל ופרט אינו מלווה בשני 

 אפשר שטעם קדמא ללא אזלא אחריו מלמד על כלל הצריך לפרט.  הטעמים, אלא באחד מהם או בכלל ללא נוכחותם(.

 כאן טעם אזלא מקדים לטעם קדמא וזה משמש ללימוד שאיננו דנים בו כאן.
 

ואפילו שפיכת שיריים והקטרת אימורין! הא תנא דבי רבי ישמעאל: בכללי ופרטי דריש כי  )שאלת רב אחא הכלל בתרא רחב מאד וכולל(
)ומצריכים שתהיה לשם  ובעינן לשמן )זבח = שחיטה( רט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש עבודההאי גוונא, כלל ופ

וחייבין עליה בחוץ, אף כל עבודה  )זבח = שחיטה( אי מה הפרט מפורש עבודה )שואלת הגמרא(, אף כל עבודה ובעינן לשמן. בעלים(
, )תגובה עם כך( אין, קבלה והולכה לא! אי נמי שחיטה וזריקה, דות שחייבין על עשייתן בחוץ()אז נגביל ההרחבה רק לעבו וחייבין עליה בחוץ
)נגביל מחשבת שנוי  דבר הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות, אף כל הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות )זבח(מה הפרט מפורש 

! איכא למימר הכי, ואיכא למימר סותרת לגבי זריקה שהייתה מוסכמת קודם()התקבלה תוצאה  אין, זריקה לא שחיטה וקבלה, לעבודות דומות(
)מהלך )א((: הגמרא מסכמת נקבל שני המסלולים )א( שחיטה וזריקה )ב( שחיטה וקבלה. )א( ומרבים למחשבת שנוי  הכי, שקולין הן ויבאו שניהן.

 בעלים פוסלת לעבודות קבלה וזריקה ואף שלמד זריקה ממקור אחר. 

איבעית אימא: זריקה מדרב ( -)מהלך )ג( עבודת קבלה נכללה ע"י בכלל ופרט וכלל ולישנא אחרינא: וחדא חדא תיקו במילתא. לך )ב(( )מה 
פ  ר ָעָל יו: ,ד(א 'וי) רש"י)מפרש  אשי נפקא ֹו ְלכ  ה ל  השנוי מחשבת בעלים בזריקה נלמד מעולה ) ְונ ְרָצ  אׁש ָהע ָל  ל ר   ֹו ע   ְך יָדֵ֔ פ  ר ָעָל יו: ְוָסמ   ֹו ְלכ  ה ל   .(ְונ ְרָצ 

 

 )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 ָ (ו,יז ' נשאבמ) מנלן? וכי תימא נילף משלמים, מה לשלמים שכן טעונין  ? לרבות כל שלמים. אשכחן שלמים, שאר כל קדשיםְׁשָלמ 
ֶַ֖בחָ( ז,לז ' צווי)סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק! אלא אמר קרא  יםָּוְלֶז ָ֔ ּלּוא  ּמ  ַחָּטֶ֖אתְָוָלָאָׁשֶ֑םְָוַלֶ֨ הְָוַלָֽ ְנָחָ֔ ַלּמ  ָלהָ  ע  הָָלָֽ ז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗

ים: ָֽ ודש בין שינוי בעלים בעינן לשמה, אף כל בין שינוי קודש בין שינוי היקישן הכתוב לשלמים, מה שלמים בין שינוי ק ַהְּׁשָלמ 
ֶ֑יתָָ( כג,כד ' תצאדב)בעלים בעינן לשמה. אימא: היכא דשחיט להו שלא לשמה ליפסלו! אמר קרא:  רְָוָעׂש  ְׁשמ ָ֣ יךָּת  אְָׂשָפֶתֶ֖ ָָָָָמֹוָצֵ֥

ְרָּתָ רָָנַדַ֜ ֶׁשֶ֨ אָ( כג,כד ' תצאדב)ת עשית יהא נדר, ואם לאו יהא נדבה. ואיצטריך וגו', האי נדבה? נדר הוא! ]אלא[, אם כמה שנדרַּכא  מֹוָצֵ֥
יךָ ה( ז,לז ' צווי)ואיצטריך ְׂשָפֶתֶ֖  ' צווי)לא ידע במאי, כתב רחמנא  [בבלי זבחים ה,א] , דאי כתב רחמנא מוצא, )הוה אמינא(ז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗

ה( ז,לז הז ָ֣א( ז,לז ' צווי), ואי כתב רחמנא ז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗ יך( כג,כד ' תצאדב), הוה אמינא ליפסלו, כתב רחמנא תַָהּתֹוָרֹ֗ אְָׂשָפֶתֶ֖  .מֹוָצֵ֥

 

 בודה זרה מג א מנורת עץ או מתכתע יבבל םגו ב ,מנחות כח ליבב 1.35

 
  ב,מנחות כח ליבב

ה בו בקורנס עד גוש אחד שלם של זהב שמכ) וסף: מנורה היתה באה מן העשת מן הזהבי בדרב פפא בריה דרב חנין קמיה ר)שנה(  תני

 תערובת מתכות(רשב"ם: ) סטרוןגיושל  )עופרת( ושל אבר (או תערובת בדיל ועופרת )בדילכשרה, של בעץ  -, עשאה של כסף (שנעשית מנורה
כיצד ) אי דעתךמ: )רב יוסף לרב פפא( לסולה. א"פ להכדברי  -בי פוסל, ור' יוסי ברבי יהודה מכשיר, של עץ ושל עצם ושל זכוכית ר -

לי לכ (רבי יוסי בר' יהודה)ובין מר  )רבי(ין מר ב: ל? א"(תבאר דעת ר' יוסי בר' יהודה המכשיר מנורה מכל מתכת ופוסל מנורה שאינה ממתכת
ֹורָ(לאר' כה,ת 'שמ)בכתוב ) ופרטי דרשי תָָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ָ(לאר' כה,ת 'שמ))בר: ס (יוסי בר"י )רבי  מר, מיהו (להכשיר גם מנורה שלא מזהב ְוָעׂש 

יתָָ ֵ֥ תכלל דמשמע  ְוָעׂש  ַרֶ֖ ֹורמכל דבר,  ְמנ  השבה אפשר לקים ) מה הפרט מפורש של מתכת (פרט רק זהב ָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ְקָׁשֵ֞  שע"י הקשה בגוש אחד שלם מ 

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ יתָָָ(לאר' כה,ת 'שמ)) סבר רבי(), ומר חזר וכלל מנורה מכל מתכת() , אף כל של מתכת(ּת  ֵ֥ תְמנָ  ְוָעׂש  ֹורכלל,  ַרֶ֖ הפרט,  ָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ְקָׁשֵ֞ ָעֶׂש הָ מ  ּת 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/37    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

כמו כסף אז ) בר חשובכל דדבר חשוב, אף  שהוא(ָזָהָ֣בָ): מה הפרט מפורש חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט( ַהְּמנֹוָרה ָ

 . סולה(פ -המנורה כשרה, אבל ממתכת אחרת שאינה חשובה, פסולה. וכל שכן מנורה שאינה עשויה ממתכת 
הסר משנתך מפני משנתי, שלפיה לכולי עלמא לא נחלקו שמנורה מכל מתכת כשרה, ונחלקו רק ) : סמי דידך מקמי דידי)רב יוסף לרב פפא( אמר ליה

הפסוק )רבי יוסי ברבי יהודה מכשיר. במאי קא מיפלגי? רבי דריש , וסלפורבי  -, דתניא: כלי שרת שעשאן של עץ (במנורה העשויה מעץ

תָ(לאר' כה,ת 'מש) ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ י ומיעוטי. רבי דריש כללי ויריב ((לאר' כה,ת 'שמ)הפסוק )ר' יהודה דריש ב ייוסכללי ופרטי, ורבי  (וגו' ב ְוָעׂש 
תָ(לאר' כה,ת 'שמ)ופרטי:  ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ֹורלל, כ - ְוָעׂש  הפרט,  - ָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ְקָׁשֵ֞ ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ מ  לא כעין דן אלל אי אתה חזר וכלל, כלל ופרט וכ - ּת 

 הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת, אף כל של מתכת. 
תָ(לאר' כה,ת 'שמ: יעוטיומר' יוסי בר' יהודה דריש ריבויי  ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ֹורריבה,  - ְוָעׂש  היעט, מ - ָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ְקָׁשֵ֞ ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ מ  חזר וריבה, ריבה  - ּת 

 י:רש") של חרס. מנורה( ), ומאי מיעט? מיעט (מנורה העשויה מכל דבר גם שלא ממתכת) כל מיליריבה הכל, ומאי רבי? רבי  -ריבה ו יעטומ
 (ודם.ר ו ראוי אפילו למלך בשנחות מכל הכלים ואיפ ואהש -רס של ח

במנורה העשויה הסר משנתך מפני משנתי, לא נחלקו שמנורה של עץ פסולה, אלא נחלקו ) ידך מקמי דידיד יסמאדרבה, אמר רב פפא לרב יוסף( )

 ! משאר מיני מתכות(
תניא: אין לו זהב מביא אף של כסף, של נחשת, של ד(לא תעלה על דעתך שלרבי יוסי בר"י מנורה עץ פסולה, כי כ), דלא ס")רב יוסף לרב פפא(

דם בית תבנית א שהיעלא ותניא אידך:  (ובברייתא נוספת נאמר). ץאף בשל עיהודה מכשיר  של בדיל, ושל עופרת; רבי יוסי ברבי, וזלבר
נורה, אבל עושה הוא של חמשה ושל ששה ושל שמנה, מ גדכנהיכל, אכסדרה כנגד אולם, חצר כנגד עזרה, שלחן כנגד שלחן, מנורה 

י יהודה ; ר' יוסי בר רב (שום דדומה לשל מקדש שאף הוא כשר בשאר מיני מתכות.מ בהז ינואש י:רש") תכותמ נימיושל שבעה לא יעשה ואפילו משאר 
 ; )משמע שמנורה של עץ כשרה( נאיחשמודרך שעשו מלכי בית כ, אף של עץ לא יעשהאומר: 

 עץ.רבי יוסי ברבי יהודה מכשיר בשל בעץ ופסל בשל ד אמרתקד -עתך ד ימאנחות כח,ב מ י בבלירש"

 קום חזר וכלל.מכל מלקמן ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט מקשה תיעשה ללי ופרטי דרשי כדאמרינן כי בר"פא לרב יוסף בין למר ובין למר רבי ורבי יוסי ב פר -"ל א

וסל בשל עץ פ סייווסף לרב פפא סמי דידך הסר משנתך שאתה שונה דר' ב יר -"ל אבר ובעץ לא.  א לאבהוא חשוב[ אף כל דבר חשוב כגון כסף ]ש בהז -ט מפורש מה הפר

 ודם.  ר ו ראוי אפילו למלך בשנחות מכל הכלים ואיפ ואהש -רס של חכל דבר.  מ שמעמד -נורת כלל מ שיתועורבי נמי מכשיר בשל אבר ובעץ.  

ה ל ןיא - סדרהאכורך ורוחב וקומה שתהא דומה לו בשלשתן. א דתמל -יכל ה ניתתב .נורהמל -ו זהב ל ןאי עץ.ידך מתרצא דאמר ר' יוסי פוסל בשל ד ויהד - ד"לא ס

ל חמשה או של ששה ש נורהמה -ושה ע לאב (.מייתא דעירובין )דף בקשמעתא ב אמרינןכדוחבו ]עשרים וגובהו ארבעים[ ר יההש - ולםא גדכנמחיצה רביעית וכן אולם. 

שום דדומה לשל מ בהז ינואש -בעה קנים לא יעשה ואפילו של שאר מיני מתכות ש לושמנורת מקדש ששם היה שבעה קנים.  ל מהדוקנים או של שמנה דאינו 

 י.נאך שעשו מלכי בית חשמורוא כדה ריהש -ל עץ לא יעשה אף שא כשר בשאר מיני מתכות.  מקדש שאף הו

 
ֹורָָ:לא,רומה כהת ותשמ תָָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ָפְָוָעׂש 
ּו׃ָ ְהיָֽ ָּנהָי  ֶּמֵ֥ יָהָמ  יָהָּוְפָרֶחֶ֖ ֶרֵ֥ יֶעֵ֛יָהַָּכְפּת  ּהְָּגב  ָכָּ֣הְָוָקָנָ֔ ְיר  ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ  הָּת  ְקָׁשֵ֞ ָמ 

ןֶָאל :במדבר בהעלותך ח,ג ר ָ֔ ַאה  ןָ  ֶתֶ֑יהָָ-ַוַּי ַעׂשָּכ  הֶָהֱעָלֶ֖הָנ ר  ָ֣יַָהְּמנֹוָרָ֔ ְּפנ   ָ ָּוֵ֥הָיְָָָָמּול ֶׁשֵ֛רָצ  ֶַָּ֖כא  ה׃-ֶאתָָָי ֶׁשָֽ ָמ 
בַָעדָ:ד,חהעלתך ב דברבמ ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ מ  ָרהָ  הַָמע ׂש  הַָהְּמנ  ָכֵּ֥הַָעד-ְוֶזֶ֨ ואָ-ְיר  ֶ֑ ְקָׁשָ֣הָה  ּהָמ  ְרָחֶ֖ ָּפ 

רֶָהְרָא הָיְָ ֶׁשֶ֨ הָא  הָ-ֶאתָָי ַָּכַּמְרֶאֹ֗ ֶׁשָ֔ הֶָאתמ  ֵ֥ןָָעָׂשֶ֖ ה׃ָפ-ּכ  ָרָֽ ַָהְּמנ 
 

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ (לא,כה 'תר 'שמ)פשט הכתוב  הָּת  ְקָׁשֵ֞  'שמ) ב,"י בבלי ראש השנה כדרשמציג חיוב עשית מנורה מרכב מאד )בהקשה( כפ' מ 

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ (לא,כה 'תר הָּת  ְקָׁשֵ֞ ך ואחר כך ידביקם כדרנרותיה אברים אברים,  תאו יהקנת א השיע אלו, חליות נהא יעשלש - מ 
 'וגו, חתה איכתה באה מחללא כוא(, זעלב' )רישקורין 'שולד םורפיהצ

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ (לא,כה 'תר 'שמ)אבל תבנית הטעמים של  הָּת  ְקָׁשֵ֞  א,נחות כחמ ליבבהיא כעין יצא להקל, )א(  גרשיים מהפך פשטא, – מ 

שאם אינה זהב אינה באה ככר, אינה באה גביעים  נחות כח,אמ ליבב)ב(  ; וגו' באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה

  כפתורים ופרחים, אינה באה מקשה

 

  ב,מנחות כח ליבב-או רבוי מיעוט ורבוי ב עיון בדרשת כלל ופרט וכלל
 מיעוט ורבוי מביא דעת רבי של לימוד בכלל ופרט וכלל ואת דעת רבי יוסי בר ר' יהודה של לימוד ברבוי ב,מנחות כח ליבב

ת  ((לא,כה 'תר 'שמ) )בפסוק רבי דריש כללי ופרטי יָת ְמנ ר   ֹור ,    כללְוָעׂש   ב ָטה  ְּמנֹוָרה   ,      פרטזָָה  ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞  חזר וכלל,  מ 

 אף כל של מתכת וגו' מתכתכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש של 

ת         בויי ומיעוטייהודה דריש רר' רבי יוסי בר  יָת ְמנ ר   ֹור    ,ריבה ְוָעׂש   ב ָטה  ְּמנֹוָרה     ,מיעט - זָָה  ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞  .חזר וריבה - מ 

חות מכל פ ואהש -רס של חי: רש") מיעט של חרס -מאי מיעט  ,רבי כל מילי -מאי רבי  .ריבה הכל -יעט וריבה מריבה  (דרך הלימוד במידה)

 .(ודםר אפילו למלך בשו ראוי נהכלים ואי

 

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(.

 ליבבזלא בקרבת הכתוב הנדרש ככלל פותח למידת כלל ופרט וכלל. תבנית הטעמים בפסוק בפר' תרומה, היא ללא הטעמים קדמא ו/או א
ת  (לא,כה 'תר 'שמ)דורש את הכתוב  ב,מנחות כח יָת ְמנ ר   יָת דמשמע ככלל פותח )ְוָעׂש   תְוָעׂש   ( והכתוב אחריו יכול היה להיות מכל דבר ְמנ ר  

ֹורָ א( –)טט פרטים  ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרָָ(ב –)טט ָזָהָ֣בָָטהֶ֑ הָּת  ְקָׁשֵ֞ נה. אפשר כי יתור מלת אלא שלכך היה יכול לכתוב מקשה תעש   ה ָמ 

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָמביא למסקנה כי  ַהְּמנֹוָרה ָ הָּת  ְקָׁשֵ֞  הוא כלל סוגר. מ 

 

ָרה ָ (בהע' ח,ד במ')פרי זוטא מביאים את מלות פרי וס  כאשר ס   הַָמע ׂש  הַָהְּמנ  ב ְוֶזֶ֨ ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ יהן את הם לא מבארים אותן אלא משלבים בינ מ 

ֹור (לא,כה 'תר 'שמ)מלות  ב ָטה  ת זָָה  יָת ְמנ ר   ומבארים אותן. זאת אומרת ששני הפסוקים ענין אחד הם. לכן אפשר שכאשר נקביל את  ְוָעׂש  

 התכנים ותבניות הטעמים נקבל דרך דרישה משותפת משניהם. 

 

ָרה ָ (בהע' ח,ד במ') הַָמע ׂש  הַָהְּמנ  ראה שפסוק זה לא מלמד על הקודם לו וגם הקודם לו אינו מלמד עליו, לפי שנקדמא מהפך פשטא,  – ְוֶזֶ֨

אינה בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו או שהוא מלמד על הכתוב לפניו. לכן אפשר כי כתוב זה  קדמא מהפך פשטאלכן התבנית 

  כעין כלל הצריך לפרט.הוא 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הקובע מי הכלל הפותח, מי הפרט שהכלל צריך,  , תנאי מקדים, לימוד בסדרקדמא – ְוֶזֶ֨ה (בהע' ח,ד במ')

ָרה ָהכלל הפותח  ת  (לא,כה 'תר 'שמ)-מקביל ל ַמע ׂש  הַָהְּמנ  יָת ְמנ ר    , כללְוָעׂש  

בָ (בהע' ח,ד במ')והפרט שהכלל צריך הוא  ֹור (לא,כה 'תר 'שמ)כמו הפרט קטן, -זקף –ָזָהָ֔ ב ָטה   . ב,מנחות כח ליבב-ע"פ רבי ב זָָה 
ְקָׁשָ֣ה (בהע' ח,ד במ')הוא  והכלל הסוגר ְּמנֹוָרה   (לא,כה 'תר 'שמ)-המקביל ל מ  ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞   מ 

 כלל ופרט וכלל, ויש לו קשר לטעם קדמא.-כלל, כלל ופרט וזה מוכר כ (בהע' ח,ד במ')-למעשה התקבל ב

 

ָרה ָ) ְוֶזֶ֨ה ת=  ַמע ׂש  הַָהְּמנ  יָת ְמנ ר   בָ( כלל, ) ְוָעׂש   ֹור=ָָזָהָ֔ ב ָטה  ְקָׁשָ֣ה( פרט )זָָה  ְּמנֹוָרה  =  מ  ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞  ( כלל סוגרמ 

 

=-=-=-=- 

 בתוך הוכחה שהשם מנורה משמעותו כלי בעל קנים הגמרא אומרת: א,נחות כחמ ליבב

בָ (בהע' ח,ד במ') ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ מ  ָרהָ  הַָמע ׂש  הַָהְּמנ   וגו' באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשהְוֶזֶ֨

 ה יכולה להיות מכל מתכת, כלל או ריבה כל מתכתמכאן שמנור

 נשתמש בידיעה זאת בשלב הבא
 ב,חות כחמנ ליבב
 

 נתמכת בכתוב"מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת"  ב,חות כחמנ ליבב-באפשר שדרשת רבי  -טט 

בָ (בהע' ח,ד במ')  ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ מ  ָרהָ  הַָמע ׂש  הַָהְּמנ  באה זהב באה מקשה אינה באה זהב וב זה משמש בדרשה כת ,אחות כחמנ ליבב-. בְוֶזֶ֨
 וגו'  אינה באה מקשה

מכאן שמנורה יכולה להיות מכל מתכת, כלל או ריבה כל מתכת 

 אפשר שהיות שבמדבר הפסוק הוא בתבנית טעמים כלל הצריך לפרט, הכלל ופרטו משמשים כפרט וכלל בתראה של הקרא  -טט

 דמא ו/או אזלא המאפינים כלל ופרט וכלל.בשמות אף שתבנית טעמיו אינה עם ק

 חזר וכלל מקשה תיעשה המנרהפרט זהב טהור כלל  ועשית מנורת שמות תרומה כה לא -טעמי הקרא ב

 מרכא טפחא - ועשית מנורת

 מונח אתנח -זהב טהור 

 גרשיים מהפך פשטא, - מקשה תיעשה המנרה

 

 יוסי בר' יהודה ללימוד רבוי מיעוט רבוי, שזהו הרבוי הראשון מרכא טפחא בראש פסוק, מתאים לשיטת רבי - ועשית מנורת

 מונח אתנח, מיעוט המאפיין את המרכא טפחא שלפניו לומר שתיעשה המנורה מדבר בעל חשיבות -זהב טהור 

 גרשיים מהפך פשטא, יצא מהכלל לדון כענינו יצא להקל ולא להחמיר,  - מקשה תיעשה המנרה

 

 אם אינה זהב אינה באה ככר, אינה באה גביעים כפתורים ופרחים, אינה באה מקשהש נחות כח,אמ ליבב א' ע"פ

וממתכות אחרות אינה באה מקשה,  מקשה היא העלתך ח דב רדבבמ שמנורת הזהב תיעשה מקשה ע"פ ב – א,נחות כחמ ליבבב' ע"פ 

החצוצרות בלבד כשרות למשה שאר כלים  אבל חצוצרות באות רק מכסף בין עשת בין גרוטאות משאר מיני מתכות פסולים, כמו כן

 כדוגמת המנורה כשרים לו ולדורות.

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ ב,"י בבלי ראש השנה כדרש ג' ע"פ הָּת  ְקָׁשֵ֞ גרשיים מהפך פשטא, כפרש"י יוצא מהכלל ללמד על עצמו, בד"כ  – מ 

 ה אחת.מנורה נעשית חוליות ומצרפים אותם ע"י הלחמה,ואילו מנורה זאת כולה באה מחתיכ

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ (לא,כה 'תר 'שמ) ב,"י בבלי ראש השנה כדרש הָּת  ְקָׁשֵ֞ נרותיה  תאו יהקנת א השיע אלו, חליות נהא יעשלש - מ 
 'וגו, חתה איכתה באה מחללא כוא(, זעלב' )רישקורין 'שולד םורפיך הצאברים אברים, ואחר כך ידביקם כדר

 

 פרט וכלל ע"פ תבנית טעמיםנסיון לשילוב המקראות ליצור כלל ו -טט 

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָָָָ לאתרומה כה  שמות הָּת  ְקָׁשֵ֞ ֹורָמ  תָָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ָפְָוָעׂש 
בָָָָָָָדבהעלתך ח  במדבר ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ מ  ָרהָ  הַָמע ׂש  הַָהְּמנ  ְָוֶזֶ֨

 חזר וכלל מקשה תיעשה המנרהפרט זהב טהור כלל  ועשית מנורת 

בוְָָָָָָָ דבהעלתך ח  במדבר ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ מ  ָרהָ  הַָמע ׂש  הַָהְּמנ   כלל הצריך לפרטֶָזֶ֨

 מכיל גרשיים, היינו יצא מן הכלל משמע שיש כלל שזה יצא ממנו.שמות תרומה קרא ב

 אפשר שמכך נלמד שיש להגדיר כלל ופרט בתיבות שלפני כן.

תָָָָ(לא,כה 'תר 'שמ)הפרט בא מהקרא  ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ֹורָכללָפְָוָעׂש   פרטָָזָהָ֣בָָטהֶ֑

בָָָ (בהע' ח,ד במ') -ופירוט הפרט בא מ ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ מ  ָרהָ  הַָמע ׂש  הַָהְּמנ  כלל הצריך לפרט והוא פירוט הפרט הראשון לומר שרק בזהב ְָוֶזֶ֨

 צריך מקשה אבל העושה בשאר מתכות אינו חייב לעשות בגדרים של הזהב

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָָָָ לאתרומה כה  שמות הָּת  ְקָׁשֵ֞  חזר וכללָמ 

 

 מעשה המנורה מובא דיון בסוכה נ,ב דנין אפשר משאי אפשר קמיפלגיב ,מנחות כח ליבבאגב  1.36

 
 דנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי [ב,סוכה נ]בבלי 
 .במילף בלימוד עשיית המנורה מזהב, האם לומדים במידה של ''כללי ופרטי'' או במידה של ''רבויי ומיעוטי'' קא מיפלגי -והכא 

 שיית המנורה מזהב במידה של כללי ופרטי ואילו רבי יוסי בר יהודה דריש במידה של ריבויי מיעוטי.כאשר רבי דריש לע

הלימוד של כלל ופרט שונה מהלימוד של ריבוי ומיעוט בנקודה אחת, וממנה יוצא חילוק נוסף  בין כלל ופרט וכלל, לבין ריבוי  - חברותא

 מיעוט וריבוי.

פרט בא לפרש ולהגדיר את הכלל, שאין ה''כלל' כולל שום דבר אחר, אפילו לא דבר הדומה לפרט, המידה של ''כלל ופרט'' אומרת שה

 מלבד הפרט המסוים המופיע בכתוב.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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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 

'כלל ופרט'', אין המיעוט ממעט דברים הדומים לו, אלא רק את עצמו בלבד, ואילו הדברים הדומים לו יכולים להשאר למידת ' ובניגוד\\\,לי

 בכלל הרבוי. 

מכאן נגזר שבמידת ''כלל ופרט וכלל'' בא הכלל הנוסף להוסיף ולכלול רק את הדברים הדומים לפרט, שאילולי הכלל שאחר הפרט, הם היו 

לפרט, אבל אין בכוחו של הכלל הנוסף להתפשט  מתרבים גם הדברים הדומים ''כלל ופרט'', ובכח הכלל הנוסף מתמעטים מכח המידה של

 ולכלול כל דבר.

המיעוט, ולכן  הנוסף לרבות את הדברים הדומים למיעוט, שהרי הם לא התמעטו מכח אבל במידה של ''רבוי ומיעוט ורבוי'' אין צורך לרבוי

 .הוא בא לרבות כל דבר

 (את עצמו)מיעוט אינו בא אלא למעט דבר אחד בלבד וה

 

 גרשיים מהפך פשטאראה 

 

 

 עטמללא א וירבחר רבוי, ואין רבוי אחר א יי רבווס,א , שמן, ה –נחות נט,ב מבבלי  1.37

 
 ויקרא ה,יא:   

ם י-ְוא  ָ֣יְָבנ  ְׁשנ  יםָאֹוָ֘ל  ֹ֗ ר  ָ֣יָת  ְׁשּת  ֹוָל  יגָָידָ֝ יאֶָאת-ל אַָ֩תּׂש ֶ֨ ב ֶ֨ ֶלתְָלַחָּטֶ֑אתָל אָקְרָּבנָֹ֝וָאָ -יֹוָנהְָ֒וה  ָפֵ֛הָס ֶ֖ תָָהא  ֹ֧ יר  אָע ׂש  יםָ-ֶׁשָ֣רָָחָטֹ֗ ָיׂש ֶ֨
ֶמןְָול א יָהֶָׁשֹ֗ וא׃-ָעֶלָ֝ ָֽ יַָחָּטֶ֖אתָה  ֵ֥ הָּכ  ָנָ֔ ְלב  יָהָ  ןָָעֶלֶ֨ ּת   ָי 

 
 נחות נט,ב מ ילבב
אינו  -ה טנה. נתן שמן על שיריילק -פסלה, לבונה  -לבונה בפני עצמה. נתן עליה שמן ל חייב עו על השמן בפני עצמו, בייוח ני'.תמ

 לא פסלה.  -עובר בלא תעשה. נתן כלי על גבי כלי 
 

ֶמן-ל א (ה,יא 'וי)ן: נבר'. תנו מג יָהֶָׁשֹ֗ יםָָעֶלָ֝ יַָחָּטֶ֖אתוד לומר: מ? תללפס - ןתנ םאסל; יכול לא יתן עליה לבונה, ופ -, ואם שם ָיׂש ֶ֨ ֵ֥ ; ּכ 
פוסל אני בשמן שאי אפשר ללקטו, ומכשיר אני  בונה?בל יר? תלמוד לומר: היא. ומה ראית לפסול בשמן ולהכשמןאף בש וליכ

לא אפשר  לקטה, והאדאפשר ל וםיוחנן: נתן עליה לבונה שחוקה, מהו? מש בלבונה שאפשר ללוקטה. בעא רבה בר רב הונא מרבי
יבלעא, לא מ, דאחד? תא שמע: ולבונה ילקטנה. דלמא חדא ועוד קאמר, אא מיבלעלדלא מיבלעא. והא נמי  םמשו למאיד וא, הללקט

י הוי עלה? אמר רב נחמן בר יצחק, אועוד, ילקטנה. תא שמע: מכשיר אני בלבונה שאפשר ללוקטה. הכא נמי חדא ועוד קא אמר. מ
ליקט לבונתה חישב עליה, בין חוץ א שלד ת הלבונה וכשרה; ואם עאקט למ - הנובל הקנאות שנתן עליא ומנחת נחת חוט: מתניא

פיגול  -פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו  -ל ואין בו כרת; ואם משליקט לבונתה מחשב עליה, חוץ למקומו סופ -, וומלזמנו בין חוץ למק
רחמנא. רבא אמר: הא מני? חנן המצרי  הרייקאי פסלה במחשבה, דחוי הוא! אמר אביי: חטאת אמוחייבין עליו כרת. ותיהוי פך, ו

דם בכוס, מביא חבירו שלא בהגרלה ומזווג לו. רב אשי אמר: כל שבידו לא  פילו: ארומהוא, דלית ליה דחויין; דתניא, חנן המצרי א
דאית ליה דחויין? רבי יהודה היא; דתנן, ועוד א"ר יהודה:  יה: כוותיה דרב אשי מסתברא, דמאן שמעת לאהוי דחוי. אמר רב אד

ומר: כוס היה ממלא מדם התערובות וזרקו הודה אי' רנשפך הדם ימות המשתלח, מת המשתלח ישפך הדם; ואילו היכא דבידו, תניא, 
 -סל; מאי טעמא? לא ישים פ - יוחנן: נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה זריקה אחת כנגד היסוד. אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי

פסל; מאי  -עד דאיכא שיעורא. ואמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: נתן כזית לבונה על גבי משהו מנחה  -שימה כל דהו, עליה 
  -טעמא? לא יתן כתיב, עד דאיכא נתינה, עליה 

  אמנחות ס, ליבב
גבי  עלו שמן שהבעי רבי יוחנן: נתן מ, וסףיבר  קחצי בררי: אמר אמאיכא ד. ועטמללא א וירבחר רבוי, ואין רבוי אחר א יי רבווה

 יקו. לא? תכזית מנחה, מהו? מי בעינן שימה כנתינה או 
 
 י מנחות נט,ב מוד בבלתלשנים לפר

 .ני'מת "ירש

 חת חוטא.נל מע ם נתנוא -מן ש ייב עלוח

 לי של מנחת חוטא לא פסלה.כ ן על גבישמבתוכו ו -ן כלי נת
 

 ."י גמ'רש

 נן כזית ]דכתיב עליה דמשמע עד דאיכא שיעורא[.עימנחה במ כל דהו ומיהו מעשמן משד - המשי
 מוד בבלי מנחות ס,א תלים לנרשפ
 

 ת דף ס עמוד אמנחות "י מסכרש

 עד דאיכא שיעורא(.ה דמשמע יב עליכתכתיב עליה דהיינו כזית וגבי לבונה ן משגבי ד -אחר רבוי י וי רבו)ה

ה וכל אכילה בכזית עליה אכילרא כב( ונתן לכהן את הקדש ובההיא נתינה כתיבה יקכתיב )וכדה ונתינה בכזית ינתיב נתכ -בונה בל
אלא  ואינו ויכזית וגבי לבונה עליה הוי רבוי אחר רב רבוי אחר רבוי דגבי שמן כתיב עליה דהיינו משמע דבמנחה נמי בעינן כזית הוי

 ה דעל משהו נמי חייב.חמנ תכזי ןניעב אט דגבי לבונה ללמע
 אי לא. כזיתא דנתינת לבונה דלא מחייב אלא במישמן דוד -ימה ש בעינן מי
 
 

 
  מוד בבלי מסכת מנחות דף נט עמוד בתלשנים לפר
 
 ת מנחות דף נט עמוד בסכספות מתו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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.( דרשה שלישית ומיהו חף קדרשא אחריתי ועוד דרשינן לקמן בפרק בתרא )לדדף ד.( דרשינן ליה  ילפ"ק )לעב - אהי תחטא כי
 יא כתיבי במנחת חוטא.ה י חטאתתר
 
 ר רבוי זה לא מוסיף.י אחיננו ברבונעלנראה כ –ט ט
 

 ס עמוד א  למוד בבלי מסכת מנחות דףלתשנים פר
 ת מנחות דף ס עמוד אסכפות מסתו

על ר שמן המשחה דר' מאיר סב גבי ור"מ הדוהי תות )דף ו:( פליגי רביריק דכבפ" - ימה דומיא דנתינה או לאש בעינן מי
ינה א אף נתינה כל שהוא ור' יהודה סבר ילפינן נתינה דזר מנתהושל דם לא יסך וכתיב ואשר יתן ממנו על זר מה סיכה כא בשר

נה יתנד םומ דיליף התם משפילו לר"הו דאייכא כזית והשתא הך בעיא דהכא ניחא לתרוהדעלמא מה נתינה דעלמא כזית אף נתינה ד
התם דלמא הכא מודה כיון ף יילבאזהרה וזה כתוב בכרת ואפילו לר' יהודה נמי דלא  זה כתובשבחדא מילתא כתיבי אלא  יכהסו

רבנן כ ינן מנתינה דתשלומי תרומה דהויא בכזיתפדמשמע דנתינה בעלמא בכזית היינו משום דיל דנתינה ושימה כתיבי בחד קרא והא
 ( שעה )פסחים לב:דפרק כל 

 
 
 

 כת מנחות דף נט עמוד במסת אמת שפ

ינת השמן או הלבונה חייב והרמב"ם )פי"ב ממעה"ק( כתב נתבד השמן בפ"ע ועל הלבונה בפ"ע פשוט נראה דמיל חייב עו שנהבמ
מדו בזה מיהו שים לא עוהמפרו משמע דכל שלא הקריב פטור וא"י מנין ל עוהקריב לוקה על השמן בפ"ע ועל הלבונה בפ" נתן

הלבונה וממילא ק וילא לחייבו בנתינה בעלמא רק כשהקטיר הקומץ קודם סבראין ס טונכונה כיון דיכול ללק וברתסבלבונה אפשר 
שנה כתב הרמב"ם בנתן כלי ע"ג כלי לא מייב בלי הקטרה וכ"ז דוחק וצ"ע והנה בפי' הי"ל דמשמע לי' דשמן דומיא דלבונה ואינו ח

ב דאינו עובר בכלי ע"ג כלי ולכאורה קשה תיבורו כחל"י עלי' שמן ע"ש גם ב תובכמר האש המ למרים כבר עבר ען אנו אוה ואיסלפ
ומקטיר  זה לק"מ דכשקומץ בעוד הכלי מונח ע"ג הכלי בר רק כשהקטיר ואיך שייך להיות כלי ע"ג כלי בהקטרה מיהועו נוכיון דאי

 הו"א דנתחייב קמ"ל דלא:
 

ֶּׁש הָָח-ך טו,גל-חבר שלדמב –צא,ב  תובבלי מנח 1.38 םָא  יֶתֶ֨  כלל ופרט וכלל ה 'לַַָוע ׂש 

 

ֶּׁש הָ: ך טו,גל-חבר שלדמב םָא  יֶתֶ֨ ָלָ֣הָאֹולַַָוע ׂש  א-ה 'ָע  ַבחְָלַפּל  ֶָ֑-ֶזָ֔ יֶכ ד  ע  ֹוְָּבמ  הָאֶ֖ ְנָדָבָ֔ ֹוָב  אָ֣ ָםֶנ ֶדרָ 
ַחָ ָ יח  יַחָנ  ֹותָר   ןלַַָלע ׂשֵ֞ 'ָמ  ן-הָ֔ ֹוָמ  רָאֵ֥ אן׃-ַהָּבָקֶ֖ ַָהּצ ָֽ
הָ טו,ג( )במ' שלחולכתוב רחמנא  [בבלי מנחות צא,א] ְנָדָבָ֔ ֹוָב  אֵ֥ א־ֶנ ֶדרָ  ָלָ֣ה )טו,ג(ולא בעי עולה! אי לא כתב רחמנא ְלַפּל  , הוה ע 

ה 'ָ )טו,ג( אמינא: ֶּׁש הַָלָֽ םָא  יֶתֶ֨ הְָלַפּלָ  )טו,ג(כלל,  -ַוע ׂש  ְנָדָבָ֔ ֹוָב  אֵ֥ ַח ָ )טו,ג(-פרט, ל -א־ֶנ ֶדרָ  יח ֶ֨ יַחָנ  חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי  - ר  
, אוציא חטאת )צריך נסך ומנחה( שאין בא על חטא )קרבן(אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שאינו בא על חטא, אף כל 

ָלָ֣ה )טו,ג(, ת"ל: )ויתחייבו נסך ומנחה( על חטא ואשם שהן באין על חטא, אביא בכור ומעשר ופסח שאין באין )למעט קרבן המחויב ָע 

ָלָ֣ה )טו,ג(. השתא דכתיב מהתורה(  , ע 
 )טו,ג(-ולא מצית לרבויי בכור ומעשר ופסח והוי עולה גופה פרט דהוי כלל ופרט וכלל ד -והשתא דכתיב עולה  [א,צא' רש"י מנ]

ה ' ֶּׁש הַָלָֽ םָא  יֶתֶ֨ ָלָ֣הָכלל ַוע ׂש  א־ֶנ ֶדרָ ע  ַבחְָלַפּל  הָָֹואָָ֣אֹו־ֶזָ֔ ְנָדָבָ֔ 'ָפרט ב  הָ֔ ַלָֽ ַחָ  יח ֶ֨ יַחָנ  ֹותָר    חזר וכלל.ַלע ׂשֵ֞
 יש קדמא ואזלא )גרשיים( רחוקים. קדמא בתוכן שמוגדר ככלל פותח, גרשיים בתוכן המוגדר ככל סוגר  טו,ג( )במ' שלחבפסוק 

 
 עומד, אף כל שאינו מחוייב ועומד,כלל ופרט מה מרבית ביה? מה הפרט מפורש שאינו מחוייב ו

דהואיל ואמרת אוציא חטאת ואשם ]מה[ יש לך לומר מה הפרט מפורש אף כל ומאי נינהו  -מאי מרבית ביה  [א,צא' רש"י מנ]
 )טט: "חיוב  תודה" דף על הדף בשם שטמ"ק מיירי. דבעולת נדבהשאין מחוייב בעולה  -שאין מחוייב ועומד  דקאמר לרבויי מפרט זה.

 )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. 

 

ֶּׁש הָה 'ָ םָא  יֶתֶ֨  קדמא מהפך פשטא, כלל הצריך לפרט ואפשר שהוא דבר שחבירו שלפניו מלמד עליו -ַוע ׂש 

ׂשֵָ֞...  ַחָ ַלע  יח  יַחָנ  'ָלַָֹותָר    קטן, יצא מן הכלל לידון בענין כענינו יצא להקל ולא להחמיר-גרשיים מהפך פשטא זקף -הָ֔

 

י: ח,טו ךל-חבר שלדמב ָֽ הֶָבן-ְוכ  ֶׂשֵ֥ ָלָ֣הָאֹו-ַתע  רָע  ֶַ֑בח-ָּבָקֶ֖ אָָָָָָָָז ֹו-ְלַפּל  ֵֶַ֥֛דרָאָֽ יםָ-ֶנ ֶ֖ '׃לְַָׁשָלמ  ָהָֽ
םָ (טו,ג)לומד  צא,ב תוי מנחלבב יֶתֶ֨ ׂש  א-ָלָ֣הָאֹועָ כלל ַוע  ַבחְָלַפּל  יֶכֶ֑ם-ֶזָ֔ ד  ע  ֹוְָּבמ  הָאֶ֖ ְנָדָבָ֔ ֹוָב  אָ֣ ָ פרט  ֶנ ֶדרָ  ַח יח  יַחָנ  ֹותָר    חזרַלע ׂשֵ֞

 וכלל
י (חטו,)והפסוק  ָֽ הֶָבן-ְוכ  ֶׂשֵ֥ ָלָ֣הָאֹו-ַתע  רָע  ֶַ֑בח-ָּבָקֶ֖ אָָָז ֹו-ְלַפּל  ֵֶַ֥֛דרָאָֽ יםָ-ֶנ ֶ֖ 'לְַָׁשָלמ  מוזכר מהיצא מן הכלל ללמד על הכלל שכל סוג קרבן ָהָֽ

 בבהמה אחת אם לא פירט אחרת ולכל בהמה שמביאה לקרבן יביא נסכים משלה. יבוא  (טו,ג)-ב

ָ  (טו,ג)כאילו מסקנה זאת מרומזת בכלל בתראה  ַח יח  יַחָנ  ֹותָר   'ָלַַָלע ׂשֵ֞ קטן, יצא מן הכלל לידון בענין כענינו -גרשיים מהפך פשטא זקף -הָ֔

 יצא להקל ולא להחמיר

 

 קטן בין שני קיסרים-ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין אב עם פעמיים זקף, כלל חגבים טהורים –לין סה סו ובבלי ח 1.39

 
  בבלי חולין סה,א

 ,מ"ומשנה חולין פ"ג
סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה וסימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא כל שיש לו אצבע יתירה ]*[ 

 : ק אומר כל עוף החולק את רגליו טמאוזפק וקורקבנו נקלף טהור רבי אליעזר בר צדו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 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
 י חולין נט,א בבל

טמא, כל שיש לו אצבע  -סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה, וסימני העוף לא נאמרו, אבל אמרו חכמים: כל עוף הדורס . מתני'
טמא. ובחגבים: כל שיש לו ארבע רגלים,  -טהור, ר' אלעזר בר' צדוק אומר: כל עוף החולק את רגליו  -יתירה, וזפק, וקורקבנו נקלף 

אומר: ושמו חגב. ובדגים: כל שיש לו סנפיר וקשקשת, רבי יהודה אומר:  יוסי, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו, רבי וארבע כנפים
 .הפורח בהן -הקבועין בו, וסנפירים  -שני קשקשין וסנפיר אחד: ואלו הן קשקשין 

 יא  שמיני ויקרא
ה   ֹוף ה  ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤ ר־)כא( א  ׁש  ע א  ל־ַאְרּב   ְך ע  ץ: כתיב[ לא]ל   ל־ָהָא ר  ן ע  ר ָּבה   יו ְלנ ּת   גְָלֵ֔ ל ְלר  ע  ּמ   י ם  מ  ֹו ְכָרע    לָ֤

הּו ְוא   ינ ֵ֔ ל ְלמ  ְרּג   ח  ת־ה  ינ  הּו ְוא  ם ְלמ  ָסְלָע  ת־ה  ֹו ְוא  ינֵ֔ ה ְלמ  ת־ָה ַאְרּב   לּו א  ם  ּת אכ ֵ֔ ה  ּל ה מ  ָ֤ ת־א  ינ  הּו)כב( א  ב ְלמ  ָחָג   :ת־ה 

ּוא ָלכ  ם: ץ ה  ק  י ם ׁש   גְָל  ע ר  ֹו ַאְרּב   ר־ל  ׁש  ֹוף א  ץ ָהעֵ֔ ר   )כג( ְוכ ל  ׁש  

הכנפיים )ש, ואמרי לה: )של הגוף( רוב ארכו (הכנפיים מכסים)ש? אמר רב יהודה אמר רב: רובוובחגבים כל שיש לו כו'. מאי ...  גמ' 

. ת"ר: אין לו עכשיו ועתיד לגדל (צריך שניהם) ן רוב ארכו, ובעינן רוב הקיפו; אמר רב פפא: הלכך, בעינ)של הגוף( רוב הקיפו (מכסים
ר־ (א,כא' ישמוי' )מותר, ר"א בר' יוסי אומר:  -לאחר זמן, כגון הזחל  ׁש  י ם   כתיב[ לא]א  ֹו ְכָרע   אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל  -לָ֤

ה  (א,כב' ישמוי' )לאחר זמן. מאי זחל? אמר אביי: אסקרין. ת"ר  ת־ָה ַאְרּב   לּו א  ה ם  ּת אכ ֵ֔ ּל ה מ  ָ֤ ת־א  הוגו', א  םזה גובאי,  - ַאְרּב   זה רשון,  - ָסְלָע 
ל ְרּג   להביא ציפורת כרמים, ויוחנא ירושלמית,  -זה גדיאן, מה ת"ל למינו למינהו למינהו למינהו ד' פעמים  - ָחָג בזה ניפול,  - ח 

 להביא –זה גובאי, למינו  -עאל תנא: אלו כללי כללות ואלו פרטי פרטות, ארבה והערצוביא, והרזבנית; דבי ר' ישמ

םציפורת כרמים, אין לי אלא הבא ואין לו גבחת, הבא ויש לו גבחת מנין? ת"ל:  [בבלי חולין סה,ב] להביא את  -זה ניפול למינהו  -ָסְלָע 
זה רשון,  -ואין לו זנב, הבא ויש לו זנב, מנין? ת"ל: חרגול  האושכף; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת, הבא ויש לו גבחת, הבא

להביא את הכרספת ואת השחלנית; ואין לי אלא הבא ואין לו גבחת, הבא ויש לו גבחת, הבא ואין לו זנב, הבא ויש לו זנב,  -למינהו 
הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני )טט: : מנין? אמרת, הרי אתה דן בנין אב משלשתןהבא ואין ראשו ארוך, הבא וראשו ארוך, 

לא ראי ארבה כראי חרגול, ולא ראי חרגול כראי ארבה, ולא ראי שניהם כראי סלעם, ולא ראי סלעם  שיש הבדלים בין המינים המנויים(
ש לו ארבע רגלים, שיש לו ד' רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו, אף כל שי -כראי שניהם, הצד השוה שבהן 

הזה יש לו ארבע רגלים וד' כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו,  הצרצורוארבע כנפים, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו. והלא 
אחת התכונות לפחות אולי נוותר על אז )טט:  ששמו חגב, אי שמו חגב, יכול אין בו כל הסימנין הללו – ָחָג ביכול יהא מותר? ת"ל: 

ינ  הּו? ת"ל: הארבע(מ עד שיהא בו כל הסימנין הללו. פריך רב אחאי: מה להנך שכן אין ראשן ארוך! וכי  – )טעם סלוק מסייע להגביל( ְלמ 
! אלא, איכא מארבה וסלעםתימא כיון דשוו בד' סימנין, מייתינן ולא פרכינן, אי הכי חרגול נמי, דשוו להו, לא ליכתוב, ותיתי 

כן אין להן זנב, ה"נ איכא למיפרך: מה להנך שכן אין ראשן ארוך! אלא אמר רב אחאי: סלעם יתירא הוא; לא למיפרך, מה להנך ש
באומרה שלומדים  –ארבה וחרגול  –הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים )טט: , מארבה ומחרגולליכתוב רחמנא סלעם ותיתי 

הרי חרגול דיש לו  -מה לארבה דאין לו גבחת  -דמאי פרכת  , ותכונות אחרות אינן חשובות(ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים
מה לחרגול  תכונות בסיסיות, ונבדלים בגבחת לארבה יש, לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה( 4ארבה וחרגול בעלי טט: )גבחת, 

היא  זנבן ולכן יש או אין יש, לחרגול איןלארבה  זנבתכונות בסיסיות, ונבדלים ב 4וחרגול בעלי  ארבהטט: ) הרי ארבה דאין לו זנב -דיש לו זנב 

ראש תכונות בסיסיות, ונבדל ב 4בעל טט: הסלעם ) , סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין לגופו, תנהו ענין לראשו ארוךתכונה לא חשובה(

 !ובה(היא תכונה לא חש ראש ארוךולכן יש או אין  ארוך

 

ּוא ָלכ  ם: ץ ה  ק  י ם ׁש   גְָל  ע ר  ֹו ַאְרּב   ר־ל  ׁש  ֹוף א  ץ ָהעֵ֔ ר   –)סו,א( כל מקום שכתוב עוף בלבד-ע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י ב )כג( ְוכ ל  ׁש  

ֹוףזה בעל שתי רגליים ושני כנפיים.  ץ ָהעֵ֔ ר   הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.  ׁש  

ת־ז ה  ּת    ְך א  ָ֤ ֹוף)כא( א  ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ   הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור אְכלֵ֔

ֹוף ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤ קטן בין שני קיסרים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב )ע"פ -קטן ... זקף-... זקף - )כא( א 

ר־למיני חגב טהורים תוספות?( לשתי תכונות ההכרחיות  ׁש  ע א  ל־ַאְרּב   ְך ע  ה ל   ץ: כתיב[ לא]ה  ל־ָהָא ר  ן ע  ר ָּבה   יו ְלנ ּת   גְָלֵ֔ ל ְלר  ע  ּמ   י ם  מ  ֹו ְכָרע    לָ֤

, ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב. מנתרארבע רגליים, זוג כרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם, בהם 

 ים קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" )לטאה קטנה(.ולא זוג רגלי

ֹו  ינֵ֔ ה ְלמ  ת־ָה ַאְרּב   לּו א  ם  ּת אכ ֵ֔ ה  ּל ה מ  ָ֤ ת־א  קטן בין שני קיסרים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב לשתי -קטן ... זקף-... זקף - )כב( א 

ינ  הּו:ת למיני חגב טהורים תכונות הכרחיות נוספו ב ְלמ  ָחָג  ת־ה  הּו ְוא  ינ ֵ֔ ל ְלמ  ְרּג   ח  ת־ה  הּו ְוא  ינ   ם ְלמ  ָסְלָע  ת־ה  ארבע כנפיים החופות רוב  ְוא 

 אורך גופו, רוב היקף גופו.

 

ר־במאי קמיפלגי תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל? בראשו ארוך קמיפלגי, תנא דבי רב סבר:  [בבלי חולין סו,א] ׁש  ֹו  כתיב[ לא]א  לָ֤

י ם   ינ  הּוכלל, ארבה סלעם חרגול  ְכָרע   פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, דמיניה אין דלאו דמיניה לא, ומרבי דדמי  - ָחָג ב ְלמ 
ר־ליה משני צדדין; תנא דבי ר' ישמעאל סבר:  ׁש  י ם   כתיב[ לא]א  ֹו ְכָרע   חזר וכלל, כלל  -, למינהו פרט -כלל, ארבה סלעם חרגול חגב  - לָ֤

ר־ -ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, ומרבי כל דדמי ליה בחד צד. והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא! כללא קמא  ׁש   לא]א 

י ם   כתיב[ ֹו ְכָרע   עאל עד דשוו בארבעה סימנין! תנא דבי ר' ישמ -אמר רחמנא, דאית ליה אכול דלית ליה לא תיכול, כללא בתרא  לָ֤
מהכא. אמר מר: אי  -בכללי ופרטי כי האי גוונא דאין, ודאמרי' נמי בעלמא דדאין תנא דבי ר' ישמעאל בכללי ופרטי כי האי גוונא 

ינ  הּושמו חגב יכול אין בו כל הסימנין הללו ת"ל  עד שיהו בו כל הסימנין הללו, אין בו כל הסימנין הללו  )טעם סלוק מסייע להגביל( ְלמ 
 -כדקאמרת, השתא דכתיב סלעם לרבויי ראשו ארוך, אימא לירבי נמי כל דהו  -תי? ארבה וחרגול כתיב! אי לא כתיב סלעם מהיכא תי

זה ניפול ומאי שנא הכא דאמרת סלעם זה ניפול חרגול זה רשון? מר כי אתריה  -זה רשון חרגול  -קמ"ל. מאי שנא התם דאמרת סלעם 
 .ומר כי אתריה

 
 א ,סהרש"י מסכת חולין 

הנך למינהו לאו פרטי נינהו כדאמרת דלא מרבי אלא מינא דכל חד אלא כללי נינהו ויש כאן כללי כללות ופרטי  -דבי ר' ישמעאל תנא 
פרטות כלומר כללות הבאין אחר כללות שלא לצורך ואתו לדרשה ופרטין הבאין שלא לצורך אחר פרטות ולדרשה באו על כרחך 

 וחגב הן הפרטות שלא הוצרכו ולמינהו הכתובין עמהם הם הכללו' שלא הוצרכו.ולקמן מפרש להו ואזיל דסלעם 
 ב ,סהרש"י מסכת חולין 

ר־מין חגבים הבא לפנינו ואין לו גבחת יש לנו להביאן מארבה שיש כאן כלל ופרט וכלל כדמפרש לקמיה  -ואין לי אלא  ׁש   כתיב[ לא]א 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י ם   ֹו ְכָרע   ר וכלל ויש לך לרבות בכעין הפרט הדומין לו בכל סימנין שיש לו ארבע סימנין דמתניתין תאכלו כלל ארבה פרט למינהו חז לָ֤
 ועוד חמישי.

 שאין ראשו מרוט. -שאין לו גבחת 
 שאינו דומה לארבה אלא בארבעה סימנין האמורין במשנתנו. -הבא לפנינו ויש לו גבחת 

למינהו להיות כלל ולידון עם אשר לו כרעים בכלל ופרט וכלל ומביא ולזה יש גבחת והכשירו הכתוב והדר כתב  -ת"ל סלעם זה ניפול 
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.
 להכשיר בשני דינין של כלל ופרט הללו. -ואין לי 

 דאיתרבי מלמינו דארבה. -אלא הבא לפנינו ואין לו גבחת 
 דאיתרבי מלמינהו דסלעם. -והבא ויש לו גבחת 
 כלומר ובלבד שיבא לפנינו ונראה שאין לו זנב דלארבה וסלעם אין זנב ואכתי חמשה סימנין נינהו. -והבא ואין לו זנב 

 ימנין.שאינו צריך לחזור אלא אחר ארבעת הס -הבא ויש לו זנב מנין 
דיש לו זנב ולמינהו חזר וכלל להכי לידון כעין הפרט ולהביא הכרספת והשחלנית וה"ה לערצוביא ואי נמי היא היא מר  -ת"ל חרגול 

 קרי ליה הכי ומר הכי.
 בין אין לו גבחת ובין יש לו ובין שאין לו זנב ובין שיש לו דהא כולהו איתרבו. -ואין לי אלא הבא לפנינו 

 כלומר ובלבד שיהא בא לפנינו ואין ראשו ארוך דהיינו חמשה סימנין דהנך כולהו אין ראשן ארוך. -שו ארוך והבא ואין רא
 ובלבד שידמה בארבעת הסימנין. -הבא וראשו ארוך מנין 

לו שהרי שיש בזה מה שאין בזה ועל כרחך אין סימני הטהרה תלוי בזנב ובגבחת לא ביש לו ולא באין  -הרי אתה דן כו' לא ראי כו' 
 יש כאן אין לו וכשר ויש לו וכשר.
ואפילו ראשו ארוך ולקמיה פריך מה להצד השוה שבהן שכן אין ראשן ארוך וקרצולין גרסינן ובין  -הצד השוה שבהן כו' אף כל כו' 

 האי תנא לתנא דלעיל ליכא אלא הך דרשה דהאי מרבה ראשו ארוך ותנא דברייתא דלעיל לית ליה.
 טמא. מין חגב -הצרצור 
 דלא איצטריך דהא איתרבו כל השוין להו בארבעה סימנין. -ת"ל חגב 

 וכל האמורין למעלה שמם חגבים. -ששמו חגב 
 ולקמן פריך מנא תיתי והא ארבה וחרגול כתיבי. -יכול אין בו כל הסימנין הללו 

ו יתירי נינהו לדרשה וסלעם נמי מייתרינן ליה דחגב והיינו כללי כללות ופרטי פרטות דאמרינן לעיל דהאי חגב ולמינה -ת"ל למינהו 
 לקמן.
פריך רב אחאי עד תנהו ענין לראשו ארוך והדר גרסינן במאי קמיפלגי עד כי האי גוונא מהכא והדר גרס אמר מר אי שמו חגב  -ה"ג 
 וכו'.

 .דהא ע"כ עד דדמי ליה לפרט בכל צדדין בעינן לתנא דבי רבי ישמעאל -מה להצד השוה שבהן וכו' 
ס"ל דכיון דדמי ליה במקצת מרבינן ליה בכעין הפרט כדפליגי תנאי בעלמא בכל כלל ופרט וכלל דאיכא למאן  - )וכי תימא(וכ"ת 

)מוסיף מיני דאמר כללא קמא דוקא והוה ליה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט ואהני כללא בתרא שהוא מוסיף על הפרט מידי 

)מוסיף בתרא דוקא והוה ליה כלל מוסיף על הפרט  )כלל( ואיכא למאן דאמרתכונות בדיוק(  4כאן )ן דדמי ליה לפרט בכל צדדיחגבים( 

ממעט )ואיתרבו כל מילי ואהניא כללא קמא למהוי בכלל ופרט למעוטי מידי דלא דמיא ליה לגמרי ( התכונות 4שגם אין להם  מיני חגבים

לא מצי ( ומוסיף כאלו שיש להן תכונות נוספות, כגון גבחת, זנב, ראש ארוך)ליה במקצת  אבל מידי דדמי( תכונות הבסיסיות 4את אלו שאין להם 
 דהא בתרא דוקא ותנא דבי רבי ישמעאל כמאן דאמר בתרא דוקא ס"ל.)לא ממעטן( למעוטי 
 חרגול לא ליכתוב דאתי מארבה וסלעם ואף על גב דלהן אין זנב ולו יש זנב. -אי הכי 
 י מינייהו משום דאיכא למיפרך כו' וה"נ איכא למפרך.מאי טעמא לא איית -אלא 

 בהצד השוה שבהן דארבעה סימנין. -ותיתי מארבה וחרגול 
להצד השוה אי פרכת מה לארבה שכן אין לו גבחת תאמר בסלעם הרי חרגול יוכיח ומה לחרגול דיש לו זנב הרי ארבה  -דמאי פרכת 

 ארבעת סימנין ואין ראשן ארוך.דאין לו זנב וחזר הדין הצד השוה שבהן ששוין ב
 זו מדה בתורה דבר שאינו ענין לגופו תנהו ענין לדבר אחר. -תנהו ענין 

 
 א ,סורש"י מסכת חולין 
תנא דבי ר' ישמעאל דמייתי ליה סלעם לרבויי ראשו ארוך ואייתר ליה חגב למעוטי צרצור ותנא דברייתא קמייתא  -במאי קא מיפלגי 

 יהו.דמיבעי ליה כולהו לגופי
לפי שהיה שגור בבית המדרש בפי כולם אבל ברייתא  בתורת כהנים דמקרי ספרא דבי רבקרי לברייתא קמייתא ששנויה  - תנא דבי רב

 לא היתה שגורה אלא בפי תלמידיו. )שמעאל(דתנא דבי ר"י
ן הפרט דניהוי קראי יתירי דלתרבי סלעם וחגב בכעי לא משתמע כללא למהוי כלל ופרט וכלללמינהו דכל חד  - תנא דבי רב סבר

דמי כללא בתרא ( אלא אם כן)אא"כ  ע"פ כלל ופרט וכלל(בסימני חגבים טהורים )טט: שסבר שאין לדון  דקסבר דלא דיינינן בתרי כללימשום 
גדולה  כרעים בעלישרץ העוף )וקבוצת  אכרעיםדכללא קמא לא קפיד אלא  )אינן דומים( והכא לא דמי טט: דמיון בכל הצדדים()לכללא קמא 

דלהוי דמי לארבה דאית ליה ארבעה  היינו צריכים להקפיד()קפיד  ם היינו מתיחסים אליו ככלל()אולמינהו אי כללא קרינן ליה  (מהמוגדר ב
 . שיהיו דווקא בעלי ארבעה הסימנים העיקריים, ולכן הכלל הסוגר אינו דומה לכלל הפותח.() סימנין

, לכן אי אפשר ללמוד כאן שבפסוקהאחרים שמינים לתנא דבי רב, אי אפשר ללמוד מן הארבה ל) יה לא אתיהלכך חד מחבר -דלאו דמיניה לא 

 .בכלל ופרט וכלל(
 הלכך סלעם אתי מארבה וחרגול כדאמרן ואייתרא ליה לראשו ארוך. -כל דדמו ליה 

 .ומהכא שמעינן ליה דהא קחזינן דדריש להו -תנא דבי ר' ישמעאל כי האי גוונא דאין 
 וכעין הפרט בעינן. -ארבה וחרגול כתיב 

 ואפי' לא דמו ליה אלא בחד סימן דהא שמעינן סלעם דלא בעינן דמי לפרט בכל צדדין מדאיתרבי ראשו ארוך. -כל דהו 
למר  רשון דתנא דבי רב הוא ניפול דתנא דבי רבי ישמעאל ורשון דתנא דבי ר' ישמעאל הוא ניפול דתנא דבי רב ובין -ומר כי אתריה 

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
 

 יא  שמיני ויקרא



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ר־ ׁש  ע א  ל־ַאְרּב   ְך ע  ה ל   ֹוף ה  ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤ ץ: כתיב[ לא])כא( א  ל־ָהָא ר  ן ע  ר ָּבה   יו ְלנ ּת   גְָלֵ֔ ל ְלר  ע  ּמ   י ם  מ  ֹו ְכָרע    לָ֤

ת־ה   ֹו ְוא  ינֵ֔ ה ְלמ  ת־ָה ַאְרּב   לּו א  ם  ּת אכ ֵ֔ ה  ּל ה מ  ָ֤ ת־א  ינ  הּו:)כב( א  ב ְלמ  ָחָג  ת־ה  הּו ְוא  ינ ֵ֔ ל ְלמ  ְרּג   ח  ת־ה  ינ  הּו ְוא  ם ְלמ   ָסְלָע 

ּוא ָלכ  ם: ץ ה  ק  י ם ׁש   גְָל  ע ר  ֹו ַאְרּב   ר־ל  ׁש  ֹוף א  ץ ָהעֵ֔ ר   )כג( ְוכ ל  ׁש  
  ספרא שמיני פרשה ג

ְך  (א,כאי' שמוי' )כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכם יכול הכל יהא אסור ת"ל  )ז( ה ל   ֹוף ה  ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤ א 

ע ל־ַאְרּב   ה  (א,כב' ישמוי' ), יכול הכל יהא מותר ת"ל ע  ל ְו־ַאְרּב   ְרּג   ם ח  ב ְו־ָסְלָע  אין לי אלא אילו בלבד, מנין לרבות שאר המינים ת"ל ָחָג 
הּו  ינ ֵ֔ הּו ְלמ  ינ   ה מה  )ח(למד מן המפורש. ריבה, הא כיצד הריני ְלמ  מפורש יש לו ארבעה רגלים וארבע כנפיים וקרסוליו וכנפיו ַאְרּב  

ר־, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר ָחָג בחופים את רובו אף כל כיוצא בו מותר, רבי יוסי אומר ושמו  ׁש  י ם   כתיב[ לא]א  ֹו ְכָרע   אעפ"י שאין לו לָ֤
ם זה גובאי, ה ַאְרּב    )ט(עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן.  ל זה הרשון, ָסְלָע  ְרּג   ב זה נפול, ח  הּו זה גדיין, מה ת"ל ָחָג  ינ ֵ֔ הּו ְלמ  ינ   ארבעה ְלמ 

ֹוף  (א,כג' ישמוי' )רבי אומר  )י(פעמים להביא צפורת כרמים ויוחנא ירושלמית והצדיא ואת הערצוביא ואת הארזבונית.  ץ ָהעֵ֔ ר  ְוכ ל  ׁש  

ע ֹו ַאְרּב   ר־ל  ׁש  ּוא ָלכ  ם: א  ץ ה  ק  י ם ׁש   גְָל  אם יש לו חמש הרי זה טהור, שקץ הוא פרט לעירוביו מיכן אמרו חכמים חגבים טמאים שנכבשו  ר 
 . עם חגבים טהורים לא פסלו את צירן, העיד ר' צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור

 

אינו דורש בכלל ופרט  [י -,משנות ז ספרא שמיני פרשה ג]תו"כ  תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא. ]רש"י בבלי חולין סו,א[ע"פ 

אין תבנית טעמים קדמא ואזלא, שתתמוך בלימוד בסדר  [כג -,כא יא שמיני ויקרא]וכלל, )טט: ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל(. במקראות 

גרש או גרשיים שיתמכו -הצריך לפרט. אין אזלאמסוים שהוא תנאי הכרחי ללימוד בכלל ופרט וכלל. אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל 

 בכעין יוצא מן הכלל כלשהו. 

גרש או גרשיים, תומך בדרשת תו"כ ללא כלל ופרט וכלל, וללא יוצאים מן -אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא, קדמא, אזלא

 הכלל.

מנין? אמרת, הרי אתה דן בנין ...  [בבלי חולין סה,ב]-שבתומכות בדעה  [כג -,כא יא שמיני ויקרא]לעומת זאת תבניות הטעמים במקראות 
לא ראי ארבה כראי חרגול, ולא ראי חרגול  הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים בין המינים המנויים()טט: : אב משלשתן

יש לו ד' רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים, ש -כראי ארבה, ולא ראי שניהם כראי סלעם, ולא ראי סלעם כראי שניהם, הצד השוה שבהן 
)טט: , מארבה ומחרגולותיתי  ... וכנפיו חופין את רובו, אף כל שיש לו ארבע רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו.

נות כל המינים הטהורים, ותכונות באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפי –ארבה וחרגול  –הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני המינים 

תכונות בסיסיות, ונבדלים  4ארבה וחרגול בעלי טט: )הרי חרגול דיש לו גבחת,  -מה לארבה דאין לו גבחת  -דמאי פרכת  אחרות אינן חשובות(

ארבה וחרגול טט: ) דאין לו זנבהרי ארבה  -מה לחרגול דיש לו זנב  בגבחת לארבה יש, לחרגול אין ולכן יש או אין גבחת היא תכונה לא חשובה(

, סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין היא תכונה לא חשובה( זנבן ולכן יש או אין יש, לחרגול איןלארבה  זנבתכונות בסיסיות, ונבדלים ב 4בעלי 
 !היא תכונה לא חשובה( ארוך ראשולכן יש או אין  ראש ארוךתכונות בסיסיות, ונבדל ב 4בעל טט: הסלעם ) לגופו, תנהו ענין לראשו ארוך

 

ּוא ָלכ  ם: ץ ה  ק  י ם ׁש   גְָל  ע ר  ֹו ַאְרּב   ר־ל  ׁש  ֹוף א  ץ ָהעֵ֔ ר  זה  –ע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י )סו,א( כל מקום שכתוב עוף בלבד )כג( ְוכ ל  ׁש  

ֹוףבעל שתי רגליים ושני כנפיים.  ץ ָהעֵ֔ ר   הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.  ׁש  

ֹוף)כא ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤  הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור ( א 

ֹוף ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤ קטן בין שני קיסרים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות -קטן ... זקף-... זקף - )כא( א 

ר־חיות למיני חגב טהורים ההכר ׁש  ע א  ל־ַאְרּב   ְך ע  ה ל   ץ: כתיב[ לא]ה  ל־ָהָא ר  ן ע  ר ָּבה   יו ְלנ ּת   גְָלֵ֔ ל ְלר  ע  ּמ   י ם  מ  ֹו ְכָרע   ארבע רגליים, זוג  לָ֤

רגליים  , ובזה יש קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב. ולא זוגמנתרכרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם, בהם 

 קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" )לטאה קטנה(.

ֹו  ינֵ֔ ה ְלמ  ת־ָה ַאְרּב   לּו א  ם  ּת אכ ֵ֔ ה  ּל ה מ  ָ֤ ת־א  קטן בין שני קיסרים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב לשתי -קטן ... זקף-... זקף - )כב( א 

ינ  הּו:נוספות למיני חגב טהורים  תכונות ההכרחיות ב ְלמ  ָחָג  ת־ה  הּו ְוא  ינ ֵ֔ ל ְלמ  ְרּג   ח  ת־ה  הּו ְוא  ינ   ם ְלמ  ָסְלָע  ת־ה  ארבע כנפיים החופות רוב  ְוא 

 אורך גופו, רוב היקף גופו.

 

נא דבי ר' ישמעאל נקט כלל לפי תנא דבי רב, כלל סוגר צריך להיות כללי כמו הכלל הפותח כדי ללמוד בכלל ופרט וכלל. ואילו כאן ת

 סוגר שאינו כללי כמו הכלל הפותח ולכן לדעת תנא דבי רב אי אפשר ללמוד בחגבים בכלל ופרט וכלל.

 

 דגים ויצורי מים טהורים –לין סו סז ובבלי ח 1.40

 
 סז[ –]בבלי חולין סו 

 
 יא,ט:    שמיניויקרא 
לָא ֶׁשר-ֶאת םָּכ ָ֣ ֶׁשָ֣רַָּבָּמֶ֑י  לָא  ּכ ֶ֖ ּוָמ  אְכלָ֔ ּת ָֽ ָ֩-ֶזהָ  לּו׃ָָלֹו ָֽ םָּת אכ  ָתֵ֥ יםָא  ֶ֖ יםָּוַבְּנָחל  ֵ֛ םַָּבַּיּמ  י  ֶׂשתַָּבַּמֹ֗ ירְָוַקְׂשֶקָ֝ ְָָסַנּפ ֶ֨

 יא,י:    שמיניויקרא 
ין ָֽ רָא  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  םָ-ְוכ  ֶ֖ ֶקץָה  םֶָׁשֵ֥ ֶׁשָ֣רַָּבָּמֶ֑י  ֶ֖הָא  לֶָנֵֶ֥פׁשַָהַחָּי ּכ ֵ֛ םָּומ  י  ֶׁשֶָ֣רץַָהַּמָ֔  ָ ל ּכ  יםָמ  ּוַבְּנָחל ָ֔ יםָ  ֶׂשתַָּבַּיּמ  ירְָוַקְׂשֶקֹ֗ ָ֣ ֹוְָסַנּפ  ם׃לָ֝ ָָלֶכָֽ

ֶקץ: איא,י שמיניויקרא  ְהיָּ֣ו ְוֶׁשֶ֖ ְּבָׂשָרם ָ ָלֶכֶ֑ם י  א מ  לּו ל ָ֣ ם-ְוֶאת ת אכ ָ֔ ְבָלָתֶ֖ צּו׃ נ  ָֽ  ְּתַׁשּק 
ל: ביא,י שמיניויקרא  ֶׁשֵ֥ר ּכ ָ֣ ין א  ָֽ ֹו-א  יר לֵ֛ ֵ֥ ֶׂשת ְסַנּפ  ם ְוַקְׂשֶקֶ֖ ֶקץ ַּבָּמֶ֑י  ּוא ֶׁשֵ֥ ם׃ הֶ֖  ָלֶכָֽ

 -=-=-מסכת שבועות לשילוב בדיון שבחולין=-=-=
דריש, והכא היינו טעמא, כדתנא דבי ר' ישמעאל, דתנא דבי ר' ישמעאל: י טפרטי! אין, בעלמא כללי ווומיעויי ריב ,א[העות ובש יל]בב
םָ (שמ' יא,ט 'וי) י  םַָּבַּמֹ֗ תה ארבנן? אמר רבינא, כדאמרי במערבא: כל מקום שו מים, אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט.עשני פַּבָּמֶ֑י 
לי ופרטי דריש, בעל כורחיך קשיא כל בין ודונם בכלל ופרט. השתא דאמרת: רפרט ביניה לטהלזה,  הז וצא שתי כללות הסמוכותמ

  לא סבירא ליה. )ר' ישמעאל עצמו דורש בכללי ופרטי(, וליה  )הדורש בד"כ ברבווו ומיעוטי( שבועות! אלא בשבועות נסיב אליבא דר' עקיבא
 
 לה בקדושין. מפרש יכסם ה טעיומ לכיבה הרו -וטי ומיעויי ריב בועות ה,א[שי "שר]

 ליה בריבויי ומיעוטי משום דאין הפרט בין שני כללות.ש ידרהבן להכי  ןודיפ יגב -א והכ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 לבימים ובנחלים פרט במים חזר וכלל נא דדריש את זה תאכלו מכל אשר במים כלתת דאיכא ופילו טראב -בי ישמעאל בי רנא דכדת
ה כלל ופרט אלא הטילהו ז ןאין זה לזה ואח"כ כתיב בימים ובנחלים הלכך מוכיס םם במיימבדבי רבי ישמעאל ואמר  אתנ העלי גילפו

 ביניהם לדרשו בריבויי ומיעוטי.
 ופרט סבירא להו כדאמרי במערבא. ה דרבי ודרשי ליה בכללילעיגי לפד -נן ורב
 
מדות התורה נדרשת והא איכא  עאל תני בי"ג' ישממה דרית - ישמעאל במים במים שני פעמים כו'י ר' א דבדתנ בועות ה,א[שות ספות]

 טפי הך מדה דשני כללות הסמוכו' דדרשינן בריבה ומיעט.
 
י רב נהישמעאל גם זה נכלל במדת כלל ופרט וכלל שמו יבריהו למו'. ני פעמים וכוים שם במבמי בועות ה,א[שב"א טירושי הדיח]

 י"ד מדות. ישמעאל בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, שאם לא כן הוה להו לרבי ישמעאל
 
כאורה יש לדקדק כיון דרבי כללי ופרטי דריש ל. תשבועו איבי כללי ופרטי דריש קשר תדאמרתא הש ראבגמ בועות ה,א[ש עושיה ינפ]
ת חיה ושרץ ומת למי ידיעות דהא פרשת עולה ויורד דטומאה נמי הו"ל למידרש בכלל ופרט וכלל דהא בכל דבר טמא כלל בנבנ אשיק

אליבא ה דאדרב מער ולקמן לפי המסקנא משוטה ףת עולבנ טעמל וא"כ משמע דכל הנך פרטי אתו לכלהדר ופרט ולכל טומאתו 
וליכא למימר דכיון דכתיב פרטי טובא הו"ל נמי כמיעוט אחר מיעוט הא ודאי ליתא ט ויעדרבי מרבינן נבלת עוף טהור ממיעוט אחר מ

י נמי הא כא היריבו לכו אלנן התם דבכל כלום דמסקי, ואי משטיי ופרלהדיא לענין כפל דבכה"ג חשיב כלל דבר"פ מרובה אמרינן
ועות נמי לא מקשה מידי דהא בשבועות נמי שבמכ שיא לי דאדרבה למאי דמסקינן דכל ריבויא הוא א"קטמא. תו  כתיב בכל דבר

 כל. ה היכא דכתיב לכל הוי פרטי כמו ב"כתיב לכל אשר יבטא )אם לא שנאמר דנהי דכל ריבויא הוא אפ
 

 

ּום-ְוכ  י (טו,כא הב' רא)ד –א בכורות לז,בבלי  1.41 ֹו מִ֗ ה ב   קדשים שנפל בם מום – י ְהי  

 
חסחוס, אבל לא העור. נסדקה, אעפ"י שלא חסרה. הזנו מן אחטין את הבכור: נפגמה ון שיוממעל אלו . תני'מ [א,י בכורות לזלבב]

 א נפרכת. המוציאה טיפת דם, ר' יוסי בן המשולם אומר: יבשה שתא כרשינה, או שיבשה. איזהו יבשה כל שתנקב ואינה מל בהניק
יָה טו,כא: אדברים ר ָֽ ּנּוַָלהֶָ֖-ְוכ  ְזָּבֶחָ֔ אָת  ּוםָָרֶ֑עָל ָ֣ לָמָ֣ רָּכ ֶ֖ ּו ָ֔ ֹוָע  אָ֣ ַחָ  ּס  ּוםָּפ  ֹוָמֹ֗ הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ יך׃ָ'י  ֱָאֹלֶהָֽ
 הגמרא פותחת במהלך של דרשה בכלל ופרט וכלל –טט 

ֹוָעָ  (טו,כא הב' ראד)מ'. אמאי? ג אָ֣ ַחָ  ּס  רָּפ  י (טו,כא הב' ראד)כתיב! כתיב נמי ּו ָ֔ ָֽ ּום-כ  ֹוָמֹ֗ הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ י; ואימא; י  ָֽ ּום-כ  ֹוָמֹ֗ הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ ָ , כלל - י  ַח ּס  ּפ 
ר ּו ָ֔ ֹוָע  ּוםָָרֶ֑ע (טו,כא הב' ראד)לא  -חרינא אן, מידי יא -ה שבפרט, פסח ועור מלא אאין בכלל  -ט, כלל ופרט פר - אָ֣ לָמָ֣ חזר וכלל,  ּכ ֶ֖

י ואינן חוזרין. ומומין שבגל -מומין שבגלוי ואינן חוזרין, אף כל  -אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש ט וכלל אי אתה דן פרול כל
 לאכתו, ואינו חוזר;ממל וטמומין שבגלוי, וב -ל כאף , חוזר וניאו וובוטל ממלאכת ן שבגלויומימ - ואימא: מה הפרט מפורש

 

 שנה המביאה מום שאינו מבטל בהמה ממלאכתההגמרא מקשה על המהלך בדרשה בכלל ופרט וכלל מן המ –טט 
 עור? הנפגמה אזנו מן החסחוס ולא מן  למה תנןא

 הגמרא עונה על הקושיה, מהלך הדרשה אינו בכלל ופרט וכלל אלא מהלך הדרשה הנכון הוא ברבויי מיעוט ורבויי  –טט 

לָדכתיב  - אייבויא הר ש"ירריבויא הוא;   - על מום רכ  בכלל ופרט. נן ליהיולא דרש ּכ ֶ֖
 

ישל תבנית הטעמים  ָֽ ֹוָ-ְוכ  הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ לָאזלא רמזה על אפשרות דרישה בכלל ופרט או רבוי ומיעוט,  המלה ודמא ק -י  מרמזת לכלל בתראה ּכ ֶ֖

לָאו רבוי בתראה.  לָבטפחא שאינה מוגבלת במרכא לפניה, מאפשרת התפשטות התוכן ּכ ֶ֖ מנת להטפיח. אם כן ירבה -בכעין טופח עלּכ ֶ֖

רָאלא שהפרטים  הכל, ּו ָ֔ ֹוָע  אָ֣ ַחָ  ּס   מייצגים מום גלוי ושאינו חוזר, וממעטים רבוי הכל לכל דבר ע"י הרחקת התכונה הרחוקה מכולם,ּפ 

 .ולפי זה יש לו קרבה למדת רבוי ומיעוט כאן מום הגורם ביטול ממלאכתו )מלאכת בהמה(

 

 מום גלוי, קבוע, ובטל ממלאכתו. כלל ופרט וכלל מרבה עוד דברים מסוג המסקנה מהפרטים , כאן –טט 

 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 

ם הקבוע. את המום הקבוע הגמרא מנסה להפיל ע"י צירוף מומים שבסתר ממשנה הבאה בענין שיניים לעניין. נשארו המום הגלוי והמו

 נראות ושיניים פנימיות שאינן נראות לחוץ.

 

ָּכלכז,יא:  בחקתיויקרא  םָ  ֶׁשרָל א-ְוא  הָא ְ֠ ָאָ֔ ָמָ֣הְָטמ  הֶָ֑-ְּבה  ןַָלָֽ ֶּמֵָּ֛נהָָקְרָּבֶ֖ יבּוָמ  ֹ֧ ידֶָאתָ'ַיְקר  ֵ֥ ֵָ֥-ְוֶהֱעמ  ְפנ  הָל  ָמֶ֖ ן׃ַהְּבה  ָֽ ה  ָיַָהּכ 
םכז,כז:  בחקתיויקרא  ֶ֑יוְָוא  ֹוָָעָל תֶ֖ ׁש  מ  ףָח  ךְָוָיַסֵ֥ ּוָפָדָ֣הְָבֶעְרֶּכָ֔ ָאהָ  ָמ הַָהְּטמ  םַָּבְּבה  ֶ֨ ך׃-ְוא  ְמַּכֵ֥רְָּבֶעְרֶּכָֽ לְָונ  ֶ֖ ָּגא  אָי  ָל ֵ֥

ָ
 ן החיצונות שנפגמו ושנגממו והפנימיות שנעקרו טיוח ומין שבסתר נמי! אלמה תנן:מאי הכי, 
 לכן נשאר כאן רק ???( י' בח' כז,יאו) -ם שבסתר נלמדים מפסוק בהגמרא עונה, מומי –טט 

מה תנן: ולא מן העור? מום עובר סברא הוא: לנמי! אבר וע וליכא; אי הכי, מום - עם רולא! בעינא מ -, נפגמו ונגממו ןאי -עקרו נ
ּכָָ (י' בח' כז,יאו)משחט שחטינן עלויה? דתניא  -פרק לא פרקינן עלויה מי תאהש םָ  ֶׁשרָל א-לְוא  הָא ְ֠ ָאָ֔ ָמָ֣הְָטמ  ֶּמֵָּ֛נהָ-ְּבה  יבּוָמ  ֹ֧ ַיְקר 

הֶָ֑ ןַָלָֽ וא המש? כשה מאטמר, או אינו אלא בבהמה במד במר בבעלי מומין שנפדו הכתור, אתה אומדב ובבבעלי מומין הכת -ָ'ָקְרָּבֶ֖
ָאהָ  (כזי' בח' כז,ו)אומר  ָמ הַָהְּטמ  םַָּבְּבה  ֶ֨ ֶׁשרָל א (י' בח' כז,יאו)מה אני מקיים  הא, ורהרי בהמה טמאה אמ -ְוא  ֶּמֵָּ֛נהָ-א ְ֠ יבּוָמ  ֹ֧ הוי  -ַיְקר 

ֶׁשרָל א  (י' בח' כז,יאו) אומר זה בעלי מומין שנפדו; יכול יפדו על מום עובר ת"ל הֶָ֑-א ְ֠ ןַָלָֽ ֶּמֵָּ֛נהָָקְרָּבֶ֖ יבּוָמ  ֹ֧ כל  ריבהק מי שאינה -ָ'ַיְקר 
 למה לי? ועור ח פסכ, למחר. איבעית אימא: א" אלא בה היוםירק הני, יצתה זו שאעיקר
 

 כל מום רע המשנה המבוססת על הרבוי בטל ממלאכתו נדחה ע"פי בכורות לז,א[ ל]בב

על מאמר שרק באופן ששיניים פנימיות נעקרו  לט א  נו הכל אז שנרבה גם מום  שבסתר. מוכיחה  הגמרא מהמשנה בדףיביאבל אם ר
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 (.מום רענדרש  -)בעינא  יחשב כמום גלוי אבל שנגממו זה עדיין מום שבסתר ולא נחשב מום רע

ודוחה ע"י ק"ו מקרבן שאם נםל בו מום עובר אי אפשר לפדותו אז ק"ו שבמדינה לא  מום רע.-הגמרא מנסה לכלול את המום העובר ב

 יוכל כהן לשחוט בכור בעל מום עובר וזה נלמד מהפסוק בויקרא. 

 טט ולכן המום העובר לא מתרבה כאן כי כבר נלמד מויקרא  

 ם מיעוט אחד בלבד של בטל ממלאכה ולכן הדרשה כולה היא רבויי מיעוט ורבוי ללא עוררין.נשארנו א 

 

מקשה הגמרא שאולי מפסוק בויקרא שלא יקריבו קרבן במומו )בין עובר בין קבוע( נלמד שנפדה גם קרבן בעל מום עובר. ומתרצת שאי 

 ם קבועים. ואלו מומי פסח ועור אפשר לפדות קרבן על כל מום עובר, כי נאמר

 

נשאר כאן מום גלוי ומום שאינו חוזר,והוצא מכאן בוטל ממלאכתו. כאשר מורחק רק דבר אחד הרחוק ביותר מהאפיונים האחרים,  –טט 

 זאת דרשה ברבויי ומיעוט ורבוי.

 

ות בכעין טופח לענ"ד לה' בטפחא שאינה מוגבלת במרכא לפניה, מאפשרת התפשטות התוכן "כל" המוטעם בטפחא שאפיונה לרב –טט 

מנת להטפיח. אם כן ירבה הכל, אלא שהפרטים פסח ועור מייצגים מום גלוי ושאינו חוזר, וממעטים רבוי הכל לכל דבר ע"י הרחקת -על

 התכונה הרחוקה מכולם,כאן מום הגורם ביטול ממלאכתו )מלאכת בהמה(.

מיעוט,  המלה "כל" מרמזת לכלל בתראה או רבוי בתראה. תבנית הטעמים קדמא אזלא רמזה על אפשרות דרישה בכלל ופרט או רבוי ו

 הטפחא הפתוחה )הבלתי מוגבלת במרכא(  שמטעימה את תיבת"כל" מרמזת אל הדרישה ברבויי מיעוט ורבוי. 

 
 למוד בבלי בכורות לז א תרשנים לפ
 ש"יר
 .מ'ג

בו מום פסח ועור וסמיך ליה בשעריך תאכלנו היה י כיו ומידי אחרינא לא דכתיב יהןלכור עבשישחוט  - ביתכועור  חאמאי פסו
 .הקרבה לאבו דהיינ

 י מומין אחריני.מדמשמע נ -ב נמי כי יהיה בו מום ימשני כתו

 ל מהילוך ועור בטל מראייה.טב חכגון פס -ממלאכתו  בטל נמיו

 הא אינה בטילה משמיעה. הוי מום -זנו מה אפגנ למה תנןא

 יה בכלל ופרט.נן לשידרא ול לדכתיב כ -א ייבויא הר

 עלייהו. וט נמישחנר הוא מומין שבסת דריבויא -י הכי א

 .יינצב"ש -וטין ח

 פה.השבאמצע  -יצונות ח

 ט.עשחסרו מ -נפגמו ש

 ן ברוחבו ולא חיסרו אלא כעין סדק.יסכבשנחתכו  -נגממו ש

 ש."מונשליר - פנימיותה
 
 :    אקתי כז,יחויקרא ב. 1
ָּכלָ םָ  הָ-ְוא  ָאָ֔ ָמָ֣הְָטמ  ֶׁשרָל אְּבה  ֶ֑הָ-א ְ֠ יהָו ןַָלָֽ ֶּמֵָּ֛נהָָקְרָּבֶ֖ יבּוָמ  ֹ֧ ַָיְקר 
ידֶָאתָ ֵ֥ ן׃-ְוֶהֱעמ  ָֽ ה  ֵ֥יַָהּכ  ְפנ  הָל  ָמֶ֖ ַָהְּבה 

ֶׁשר   נעקרה מהיתירה לקרבן בגלל המום שאינו חוזר. –גדולה, מרמזת שהבהמה הטהורה נתלשה -תלישאָא ְ֠

 

וך כך מובאת סוגיית רציעת אוזן עבד עברי שרוצה להישאר עוסק בגודל חור באוזן הבהמה שיחשב מום שבגלוי. בת [ב,בבלי בכורות לז]

עבד עולם. במקומות אחרים רש"י )כגון( בפ"ק דקידושין מפרש פלוגתייהו דרבי דריש כללי ופרטי ור' יוסי )בן יהודה( דריש רבוי ומיעוט  

ד בבכור שנפסל מאכילה במקדש וראוי כאן הכלל ופרט או רבוי מיעוט לא מוזכרים. האם הגמרא רצתה להשוות הלימוד במרצע ללימו

 לאכילה רק בגבולין.

 ראה טו כוהבכור  ראה טו יז - מה גם שהפסוקים קרובים, מרצע

 מונח רביע,  - המרצע-ולקחת את

 מנין לרבות הסול והסירא והמחט והמקדח והמכתב  מרצעאין לי אלא  מרצעורמינהי  [ב,בבלי בכורות לז]

 מקדח מן הסתם  -רש"י עט ברזל. טט  -מונח רביע, חלקם מן הצומח עץ וקוץ וקנה מחודדים, מיכתב חמישה דברים, כעין מרומזים ב

 .ממתכת

 מה מרצע מיוחד של מתכת אף כל של מתכת. מרצע לרבות כל דבר שנלקח ביד דברי ר' יוסי בר' יהודה. רבי אומר ולקחת ת"ל

 ודקטן, ללמד שבעמידה וע-מהפך פשטא זקף - ונתתה באזנו ובדלת

 מרכא טפחא מנח אתנח - והיה לך עבד עולם

  בבבלי קידושין בדרשה של רבוי מיעוט רבוי ממעט סם, היינו אבקה, מלרצוע עמה -טט 

  רביע, לכאורה לר' יוסי בר' יהודה זה רבוי -המרצע -אתמונח,  - ולקחת -טט אין כאן קדמא ואזלא, הכלל או הרבוי הוא מ 

  ט אחריווסה"כ רבוי אחרי רבוי? והמיעו 

 ולרבי זה פרט.  

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

 ופרט 
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 פדיון הבן ופדיו מבן חדש, כלל כלל פרט, ריצוע עבד, סנפיר וקשקשת –א ,רות נאובכבבלי  1.42

 
 א רות נא,ובכ ליבב
חייב ליתן לו,  -. כתב לכהן שהוא חייב ליתן חמשה סלעים דשותבקרקעות ולא בהק לאטרות ובשבעבדים ולא  לא ןדיופ ן. איני'תמ

י"ח+ יהיה  רבנאמר: +במדחייב באחריותו, ש -בנו ואבד  ש פדיוןיפיכך אם רצה הכהן ליתן לו במתנה רשאי. המפרל, יובנו אינו פדו
 ה תפדה. דופ ךל
 
ת. מאי טעמא דרבי? דריש ריבויי ומיעוטי, )במדבר שטרוור אדם, חוץ מן הבכפודין ל בי אומר: בכ, ראיתנא כרבי, דלד' . מתני'מג

 ימאיבה הכל, ר -בה, ריבה ומיעט וריבה רי - הדפתט, מיע -ריבה, בערכך כסף חמשת שקלים  -דש תפדה ח ןקרח יח טז( ופדויו מב
פרט,  -חמשת שקלים כסף כלל, בערכך  -כלל ופרט; ופדויו מבן חדש י שרד טרות. ורבנןש מיעט -י, ומאי מיעט למי לרבי כ -רבי 

ף כל דבר א, ןוממ דבר המטלטל וגופו -כעין הפרט, מה הפרט מפורש  אלחזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן א -)פדה( תפדה 
שאף על פי שמטלטלין, אין  -ת רוטשו קרקעות, יצאל שהוקשו -צאו עבדים יין, לשאין מטלט - תהמטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעו

 -במרצע, דתניא: +דברים ט"ו+ מרצע  שירבי כללי ופרטי דרא ריש? והד יעוטיומיבויי ר ביורליה רבינא למרימר:  אמר גופן ממון.
יד, ב חקנלות כל דבר שרבל -אה טו יז( ולקחת רים רת"ל )דב -תב כוהמוהמקדח  ין לרבות הסול והסירא והמחטמנ, עצרמא אין לי אל
 של מתכת. -של מתכת, אף כל  -מה מרצע מיוחד  -ע : מרציהודה. רבי אומר ביוסי ברי דברי רבי

    
 :    זט,יח רחמדבר ק. ב9

ֶּבן מ  ּוא׃-ּוְפדּוָיוָ  הָהָֽ ָרֶ֖ יםָּג  ֵ֥ ֶדׁשֶָעְׂשר  יםְָּבֶׁשֶָ֣קלַָהּק ֶ֑ ֶ֖ ֶׁשתְָׁשָקל  ֵ֥ מ  ֶָּכֵֶ֛סףָח  ְרְּכךָ֔ הְָּבֶעֶ֨ ְפֶּדָ֔ ֶדׁשָּת  ָח ָ֣
ָי חר בענין לפי טעמאושהוא מם ם במידה מוקדשימתמשכאילו  ןנברו ביר – טט ְרְּכךָ֔  ותו והמשכו בתווך.א משלביםו ְּבֶעֶ֨
 

 טו טו טז יז ה רים ראדב
ֶָאת-]טו[ָָ....ַָעלָָָ יְָמַצְּוךֵ֛ ֹ֧ כ  ןָָאנ  ֹום׃-ּכ ֵ֞ רַָהֶּזֶ֖הַָהּיָֽ ַָהָּדָבֵ֥
יָָָ ָֽ ּכ  ְבךָ -]טז[ְָָוָהָיהָ  ָֽ ה  יָא  ָּמְֶ֑ךָּכ   ע  אָמ  ֶ֖ צ  אָא  יךָל ֵ֥ ֶלָ֔ י-ְוֶאתי אַמָ֣רָא  ךָּכ  יֶתָ֔ ְך׃ָָ-ּב  ָּמָֽ ֹוָע  ֹובָלֶ֖ ָטֵ֥

ֶָ֣בדָעֹוָלֶ֑םָ-]יז[ְָָוָלַקְחָּתֶָָ֣אתָָָ ֶָע ֵ֥הְָלךֶ֖ ֶלתְָוָהָי ּוַבֶּדָ֔ ַעְָוָנַתָּת הְָבָאְזנֹוָ  ַָהַּמְרצ ֹ֗
ַָּתע ֶׂשהָָָ ָמְתךֶ֖ ףַָלא  ן׃-ְוַאֵ֥ ָֽ ָּכ 
 

ָ-]טו[ָָ....ַָעלָָָסיפא טו  –טט  יְָמַצְּוךֵ֛ ֹ֧ כ  ןָָאנ  צא מן הכלל לידון בדבר אחר שלא כענינו יצא להקל גרשיים דרגא תביר, כעין י - ּכ ֵ֞

ולהחמיר, להקל למשל על האמה שתצא אחרי שש שנים במתנות כמו העבד עברי ולא נרצעת, והחמיר על העבד עברי שרוצה בעבדות 

 שירצע.

י אפשר כי סיפא יז מוצבע ע"י סיפא טו ֹ֧ כ   תנות האדון כמו עבד עברי.דרגא כי אין האמה נרצעת אלא יוצאת אחרי שש שנים עם מָָאנ 

י ומיעוטי! אין, בעלמא רבי כללי יוברבי דריש כללי ופרטי, רבי יוסי ברבי יהודה דריש רי -אי קא מיפלגי בממרינן: וא (המשך הגמרא)
 ללכ מים, אין זהפעא ט( במים במים שתי יני יל: )ויקרא שמאנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעדתכ - אכהו ופרטי דריש,

 םנוהטל פרט ביניהם וד -במערבא: כ"מ שאתה מוצא שתי כללות הסמוכים זה לזה ינן אמרי כדאמר -נן רבמיעט. וו פרט אלא ריבהו
 בכלל ופרט. 

 
 :בי –י יא ט ינקרא שמוי
םָ-]ט[ֶָָאתָָָָ ֶׁשָ֣רַָּבָּמֶ֑י  לָא  ּכ ֶ֖ ּוָמ  אְכלָ֔ ּת ָֽ ֶָזהָ 
לָא ֶׁשרָ םַָּבּיַָ-ּכ ָ֣ י  ֶׂשתַָּבַּמֹ֗ ירְָוַקְׂשֶקָ֝ לּו׃לֹוְָ֩סַנּפ ֶ֨ ָֽ םָּת אכ  ָתֵ֥ יםָא  ֶ֖ יםָּוַבְּנָחל  ֵ֛ ָּמ 

רבנן בגמרא ורש"י מציינים שמים מים הם שני כללים והפרט בימים ובנחלים ואילו תנא דבי רבי ישמעאל לומד זאת כרבוי ומיעוט.  –טט 

לָא ֶׁשרָבכל הסבר  ֶׂשת-ּכ ָ֣ ירְָוַקְׂשֶקָ֝ וזה מעיד שבסביבתו יש לימוד  מונח תלישא קטנה קדמא אזלא, תבנית כעין פרט פרט וכלל –ָלֹוְָ֩סַנּפ ֶ֨

 בכלל ופרט או רבוי ומיעוט. 

יםההמשך  ֶ֖ יםָּוַבְּנָחל  ֵ֛ םַָּבַּיּמ  י  הוא כעין פרט ופרט ופרט לציין מים זורמים ולא מכונסים. לכן כל שאין לו סנפיר וקשקשת במים  ַּבַּמֹ֗

 מכונסים יהיה מותר.

 

ור למים הזורמים, וכנראה מוסיף עוד מיעוט להיתר בעלי החיים מן המים גם פסוק שמיני יא י בעל תבנית כעין פרט וכלל ופרט אומר האיס

 המכונסים כגון רק מה שהוטל בו מבפנים ולא מבחוץ. 

ָ
יןָָָ ָֽ רָא  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  םֶָׁשֵָ֥-]י[ְָָוכ  ֶׁשָ֣רַָּבָּמֶ֑י  ֶ֖הָא  לֶָנֵֶ֥פׁשַָהַחָּי ּכ ֵ֛ םָּומ  י  ֶׁשֶָ֣רץַָהַּמָ֔  ָ ל ּכ  יםָמ  ּוַבְּנָחל ָ֔ יםָ  ֶׂשתַָּבַּיּמ  ירְָוַקְׂשֶקֹ֗ ָ֣ ֹוְָסַנּפ  ם׃לָ֝ םָָלֶכָֽ ֶ֖ ֶָקץָה 
לּוְָוֶאתָָָ אָת אכ ָ֔ ל ָ֣ ְּבָׂשָרםָ  ְהיָּ֣וָָלֶכֶ֑םָמ  ֶקץָי  צּו׃-]יא[ְָָוֶׁשֶ֖ ָֽ םְָּתַׁשּק  ְבָלָתֶ֖ ָנ 
יןָָָ ָֽ רָא  ֶׁשֵ֥ לָא  ם׃-]יב[ָָּכ ָ֣ ּואָָלֶכָֽ ֶקץָהֶ֖ םֶָׁשֵ֥ ֶׂשתַָּבָּמֶ֑י  ירְָוַקְׂשֶקֶ֖ ֵ֥ ֹוְָסַנּפ  ָלֵ֛
 

 :יא יט יד  ה רא ריםדב
ֶׁשָ֣רָּבַָ-׃ָסָָָ]ט[ֶָָאת לָא  ּכ ֶ֖ ּוָמ  אְכלָ֔ ּת ָֽ לָא ֶׁשרֶזהָ  םָּכ ֹ֧ לּו׃-ָּמֶ֑י  ָֽ ֶׂשתָּת אכ  ירְָוַקְׂשֶקֶ֖ ֵ֥ ֹוְָסַנּפ  ָלֵ֛

יןָָָ ָֽ ֶׁשֹ֧רָא  לָא  ם׃ָס-]י[ְָָוכ ֶ֨ ּואָָלֶכָֽ אָהֶ֖ ֵ֥ ֶ֑לּוָָטמ  אָת אכ  ֶׂשתָל ָ֣ ירְָוַקְׂשֶקֶ֖ ֵ֥ ֹוְָסַנּפ  ָלֵ֛
לּו׃-]יא[ָָָּכלָָָ ָֽ הָּת אכ  ָרֶ֖ ֹורְָטה  ּפֵ֥ ָצ 
 פסוקי דברים ראה מוצגים להשוואה עם פסוקי ויקרא שמיני.  –טט 

 י בתבנית כעין כלל הצריך לפרט, כרש"י למעט מן השלילה את הגדלים במים מכונסים ולהתירם באכילה. פסוק ראה יד

לּו׃-]יא[ָָָּכלָָָ פסוק ראה יד יא ָֽ הָּת אכ  ָרֶ֖ ֹורְָטה  ּפֵ֥ מרכא טפחא בראש פסוק אפשר כעין לימוד סמוכים דבר המלמד על חבירו ָצ 

 ם שהדג מעופף בהן במים. שלפניו שכמו שלצפור טהורה יש כנפיים כך אלו הסנפירי
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 ת בכורות נא א מסכ בבלי

 '."י גמשר
 לא מידי אחרינא.ו ףכס -עט ימ
 דלא חשיבי מידי. - תטרושעט ימ

 ן.מלק ןופרט כדאמרינ ה כתיב קודם לפרט אפ"ה דיינינן ליה בכללפדת יאהד ואע"ג -לל כו רה חזדתפ
 ויקרא כה(.ו' )וגם התנחלתם אותו -קעות רקלוקשו הש
 א בלע"ז."וקבר -ל וסה
 .ץוק -ירא סה
 .עט -תב כמ
 סכת קדושין )דף כא(.מב - מרינןאו
 .תמתכף כל של כלל מה הפרט מפורש של מתכת או רזח וזנרט ונתת באפ ל מרצעכלולקחת  -יש כללי ופרטי רד פלגי רביימ אי קאמב
 אי מיעט מיעט סם.י רבי כל מילי ומרבי מאו -ומיעוטי י הודה דריש ליה ברבויי"ר ב יסבי יורו
ב'  יםמים במב לין פז( כל מקום שנאמרוח) טעמא דדריש ריבויי ומיעוטי כדתנא דבי ר' ישמעאל בשילהי אלו טריפות ונהיי -א כה

ת קשקשו שר לו סנפירא תאכלו מכל אשר במים הת זאהן כגון הכא יאחרזו ופרט מקום שנאמר ב' כללות זו אצל ל כ רמוכלפעמים 
 נן סנפיר וקשקשת ופרט כתיב אחריהם בימים ובנחלים דמשמע בימים ובנחליםבעי י כללות דמשמע דבכל מיםבמים דהיינו שת

ה בכלל ין לנפרט לא דייניוובעים הם בעינן סנפיר וקשקשת אבל הגדילים במים מכונסין מיתאכלי בלא סנפיר וקשקשת אין זה כלל נש
חדש כלל תפדה חזר וכלל הרי שתי כללות הסמוכות  מבן מיעוטי והכא נמי ופדויון הפרט ביניהן ודנין אותו ברבויי וליופרט אלא מטי

 בריבוי ומיעוטי דרשינן להו. ךכזה לזה והפרט אחריו הל
 ופרטי סברי כדאמרינן במערבא.י ללכב הוי לשרדד -בנן רו

 ות דף נא עמוד ב רבכו וד בבלי מסכתתלמשנים לפר
 
 נא עמוד בף ד ותבכורת י מסכ"שר
 ם שטרות וקרקעות והתם נפקא לן מקראי בתורת כהנים בפרשת ערכין.עבדיב -נפדין בכל אלו  תושדא הקלו
 
 שיש לו על חבירו. מי בשטרנן כלום אי ניין נותא אפי' -פודין בשטרות  ומראיא מש
 נתן הפדיון. ישהר -כשיתן ל יו פדונב
 

 נא עמוד אף כת בכורות דמסת אמת שפ
שהוקשו מ"מ הוי כעין הפרט דמטלטלי נינהו אך נראה דבאמת אין טעם בכך רקעות לכאורה קשה מה בדים שהוקשו לקע צאו' ימבג

 שיון דעבד הוקכו ופודין ב רקע אבל טעם התורה דקרקע איןק ונייהד אינו מטלטלד ט מידימעום דמטלטל דזה רק רמז לשמ התורה
 "ל:כנקע גם בו אין פודין רלק
 

 פטום הקטורת – בבלי כריתות ו,ב 1.43

 

ֶָאלָ תשא ל,לד:-שמות כי הַָקח-ַוּי אֶמרָ֩הֶ֨ ֶׁשָ֝ ָ֣הַָזָּכֶ֑ה-מ  ָנ יםָּוְלב  ֶ֖ הַָסּמ  ְוֶחְלְּבָנָ֔ יםָָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ  ַָסּמ ֹ֗ ְהֶיָֽה׃ְָָָָָָָָלךָ֣ דָי  דְָּבַבֶ֖ ַָּבֵ֥
ָ-ַקח (שמ' תשא ל,לד)א"ר יוחנן: י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני. אמר רב הונא: מאי קראה? בבלי כריתות ו,ב  יםְלךָ֣ )מיעוט  – ַסּמ ֹ֗

הָתרי, רבים( ְוֶחְלְּבָנָ֔ ים -הא חמשה, ו - ָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ  ֶ֖ ָ֣הַָזָּכֶ֑ההא עשרה,  -אחריני חמשה  ַסּמ  ָנ  הא חד סרי.  -חד  ּוְלב 
ים )והגמרא שואלת על ר' יוחנן שאולי נדרוש הפסוק כלהלן(ואימא  ְוֶחְלְּבָנָ֔הכלל,  - ַסּמ ֹ֗ ֶָ֖פרט,  - ָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ  כלל ופרט חזר וכלל,  - יםַסּמ 
, אף כל דבר )מתפשט, ולא הגביל לריח טוב או רע(אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה וריחו נודף  וכלל

 שקוטר ועולה וריחו נודף! 
 

)צריכים שלושה הפרטים( מיצרך צריכי, , )באמת( א"כ לכתוב קרא חד פרטא! לאיי )בירור למה צריך פרטים אחדים(, )וכי תימא )תאמר(( וכ"ת

, ה"א: גידולי קרקע אין, אבל מין ּוְׁשח  ֶלת ָ; ואי כתב ּוְׁשח  ֶלת ָ, ה"א: מין אילן אין, אבל גידולי קרקע לא, מש"ה כתב ָנָט ףדאי כתב 
נפקא  ְלךָָ֣-ַקח -מ בכלל ופרט אז()אם כן, שהלימוד לגופיה אתא, מפני שריחה רע! א"כ  ְוֶחְלְּבָנָ֔ה; ָנָט ףאילן אימא לא, משום הכי כתב 

  .(ְלךָָ֣-ַקח-מסקנת הגמרא שלר' יוחנן הכלל קדמאה נלמד מ בשיטת רש"י,)ע"פ ערוך לנר, ליה 
 

יםואימא:  )הגמרא מציגה שאלה חדשה( )דוחה שסמים שני הוא שני סמים( ֶ֖ )אולי תאמר שה"סמים" השני  בתראי תרין נינהו כסמים קדמאי ַסּמ 

 , וסוף נכתוב נטף ושחלת וחלבנה. )זה ליד זה(! א"כ, נכתוב סמים סמים בהדי הדדי ן שני מיני סממנין(משמעו כמו הראשו

 

ים: )למדו הברייתא הבאה(דבי רבי ישמעאל תני  )הגמרא מציגה הדרישה בכלל ופרט וכלל מברייתא( ְוֶחְלְּבָנָ֔הכלל,  - ַסּמ ֹ֗  - ָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ 
יםפרט,  ֶ֖ ל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה וריחו נודף, אף כל דבר חזר וכלל, כל - ַסּמ 

שקוטר ועולה וריחו נודף; או אינו אלא כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון? אמרת: לאו, הא אין לך עליך לדון בלשון אחרון אלא 
 )עד כאן הברייתא(בלשון ראשון. 

? אמרת: לאו, )קושיה ב' ותירוצה( ופרט בפרט ראשון )קושיה א' ותירוצה(אמר מר: או אינו אלא כלל בכלל ראשון  )וחוזר ומבאר הברייתא(
-)לתנא של הברייתא, אולי ה? הכי קא קשיא ליה )מה היה קשה לברייתא בקושיה א'( . מאי קושיא)הפסיק לפני סוף הברייתא(הא אין עליך לדון 

ים(  ֶ֖ יםתרי כי  )השני משמעו(בתראי  ַסּמ  )חזר ותירץ כמו שתירצנו מקודם, ! הדר ושני כדשנין )כמו הראשון שמשמעו שתיים(קדמאי תרין  ַסּמ ֹ֗

 , דא"כ, נכתוב קרא סמים סמים נטף ושחלת וחלבנה. שאם משמעו שתיים, שיכתבו זה ליד זה(
, ְׁשח  ֶלת ָ-, וגידולי קרקע ילפי מָנָט ףלנות ילפי מן ? הכי קא קשיא ליה: מיני אי)מה היה קשה לברייתא בקושיה ב'( ומאי פרט בפרט ראשון

ָ֣הַָזָּכֶ֑ה-ולילפי נמי מ ָנ )שנביא מדבר שריחו מתפשט אבל אינו דאייתי בחד צד, דניתי דבר שריחו נודף ואע"פ שאין קוטר ועולה  ּוְלב 

תביה לבונה זכה במיצעי הויין תרי עשר ותילף מינה. אי כ )ביחד עם השלושה(! הדר אמר: א"כ, נכתוב קרא ללבונה זכה במיצעי מיטמר(
וחלבנה )בשלישיה( לבונה זכה במיצעי )שיהיה כתוב( ! אם כן, נכתוב קרא ( 12סה"כ יהיה  2-מפרטים, וסמים )ב( מכפיל ב 4-מסמים )א( ו 2)
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צריכה להיות מיטמרת, כתובה  )ומזה שלא כתוב כך, משמע שהשלישיה קוטרת וכך כל העשר צריכים להיות מיטמרים, אבל הלבונה שאינהלבסוף 

 : מגופה, מה לשון קטרת? דבר שקוטר ועולה. )עוד תירוץ(. ריש לקיש אמר  לעצמה(

א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי  )כאן הגמרא מכניסה אגדתא לענין החלבנה(
ֹו (עמוס ט,ו)טרת. אביי אמר, מהכא: חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני ק גָֻדת  ץ-ע ל ו א  ר  ּה א      יְָסָד 

 

אם תקח את הפרט העצמאי "לבונה זכה" ותכניס לפרט של ה"כלל ופרט וכלל" אז תתקבל תוצאה שונה  – ומאי פרט בפרט ראשון

 ממה שהגמרא יודעת מה צריכה להיות התוצאה, ולכן נדחה.

 אחד כלל ופרט ובמקום אחר כלל בתראה.משמעו שבמקום  – כלל בכלל ראשון

 
  ערוך לנר מסכת כריתות דף ו עמוד ב

לר"י אתא קרא למנין י"א וא"כ לית לן כלל ופרט  .בגמרא דבי ר' ישמעאל תנא. לפי הנראה מהסוגיא פליגי ר' יוחנן ותנא דבי ר"י
  טר ועולה וריחו נודף(וסימנין יהיו ק)לפי הסבר זה אין חובה לדרוש שהוכלל לדרוש דבעינן מקטר ועולה וריחו נודף 

  (יהיו מקטר ועולה וריחו נודף)לא דורש י"א דווקא, אלא שולתנא דבר"י דדרש בכלל ופרט לית לן קרא למנין י"א 
  ,)לרש"י ר"י לומד בכלל ופרט ויש חובת התכונות קוטר וגו'( אכן לא כן דעת רש"י דבדברי ר"י פירש דבעינן קוטר ועולה מכלל ופרט

דבעינן י"א ולכן הנראה לפי דברי רש"י דפירוש הסוגיא הוא דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא  )רש"י( ובדברי תנא דבי ר"י פירש
)יוצא ונלמד  נפקא ְלךָָ֣-ַקח -מ )הכלל(א"כ " )בגמרא( לכלל כדאמר ְלךָָ֣-ַקחפליגי דודאי גם לר' יוחנן צריך לדרוש כלל ופרט כיון דכתיב 

יםדרשינן  )על כרחך(לר' ישמעאל ע"כ ולכן גם  "הכלל( )בשיטת  נפקא כדאמר הש"ס לר' יוחנן ְלךָָ֣-ַקח-למנין הסמים דאי לכלל מ ַסּמ ֹ֗

  .רש"י(
אהא דקאמר בגמרא נכתוב  ברכת הזבח-ר' ישמעאל לא דרש כר' יוחנן דהנה כבר הקשה ה )דקשה לי, כי על כרחך(אלא דק"ל דע"כ 

יםהא בעינן סמים בהדי הדדי וסוף נכתוב נטף ד ֶ֖ שני לכללא בתרא ותירץ דמה דקאמר בגמרא דוסוף נכתב נטף לאו דוקא הוא  ַסּמ 
)קשה ולהפך דברי הגמרא ועוד ק"ל  )שהנטף וגו' יהיה מקדים(אלא דבתחלה נכתוב נטף ולבסוף סמים סמים ע"ש. ולענ"ד דוחק לומר כן 

ים-על הגמרא איך שייך לדרוש מלי לפי שיטת רש"י(  ֶ֖ )איך רש"י מחבר שיטת ר' יוחנן  מנין ה' כיון דצריך לכתוב משום כלל בתרא ַסּמ 

ים-מ )מילא( בשלמא ,, עם שיטת תנא דבי ר' ישמעאל שמשמע הלה כלל בתרא(5שהמלה משמעה  קמא לא קשיא כיון דמזה לא דרשינן רק  ַסּמ ֹ֗
ים הראשונה: )א( מנין כי ממשמעות הלשון )שני תפקידישנים שהוא מיעוט רבים ולכן אף דאתי לכלל מ"מ בציר משנים לא הוי  ּמ ִ֗ ם למלת ס 

ים )ממלת( אבל למידרש מיני' , )ב( כלל קדמאה(2מיעוט רבים  ֶ֖  לומר כן כיון דצריך לכלל. )מניין לו( כי הני מנ"ל )השניה(  ַסּמ 
רט ביניהם ודנם בכלל ופרט ולכן נלענ"ד ע"פ מה דאמרינן בשבועות )ה ב( כל מקום שאתה מוצא ב' כללות הסמוכות זה לזה הטל פ

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 
ים-ו ְלךָָ֣-ַקח-ופרט וכלל מ ים-קמא דאף דכתיבי בהדי הדדי מ"מ הטל פרט ביניהם ולכן אם לא רצה הכתוב לרבות מ ַסּמ ֹ֗ ֶ֖ א בתר ַסּמ 

=  1+ 3+  2+  2)והתוצאה הייתה  חמש ה"ל למיכתב אצל סמים קמא קודם הפרט דאז ודאי לא הוי דרשינן מיני' אלא כסמים קמא שנים

ים-ַקח-ומדכתיב אחר הפרט ולכלל לא מצרכינן דכבר ידעינן מ (8 ַָסּמ ֹ֗  לכן דרשינן מיני' חמש כי הני כן נלענ"ד פי' הסוגיא.  ְלךָ֣
ים-ו ְלךָָ֣-ַקחאם  –טט  ְוֶחְלְּבָנָ֔ה-הם כלל וכלל ו ַסּמ ֹ֗ , טר ועולה וריחו נודףוקהם פרט אז יש רק חמשה סמנין שחייבים בתכונות  ָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ 

 ואילו החמישה הנוספים לא חייבים בכך.

ֶָ֖-דרש המנין ג"כ מ )אם כן(איך אפשר דר' ישמעאל סבר כר' יוחנן א"כ  )קשה לי )על רש"י((אכן מעתה ק"ל  )ועל בתרא וע"כ  יםַסּמ 

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  כרחך(
דכתיב ב' כללים בהדי הדדי דרשינן ברבוי ומיעוט ולא בכלל ופרט וא"כ איך נקט הכא כלל ופרט וכלל וצ"ל דר' ישמעאל דרשה 

הוי  )חמש(וגית הש"ס בכל מקום כמו שכתבו התוספות במועד קטן )ז א( דודאי אי לא מצרכינן סמים בתרא למנין הפשוטה נקט כס
ים אבל , הדרשה פשוטה לדרוש מסמים קמא ובתרא כלל ופרט וכלל ּמ   השתא  עבור המספר חמש( שני)כיון שלשיטת ר' ישמעאל צריך מלת ס 

)אז דלמא  )ממה שמרבין בכלל ופרט וכלל(, הי' לו לר' ישמעאל לרבות יותר להקשות שאם כן( )ואיןבאמת דרשינן רבוי ומיעוט וא"ל דא"כ 

או שמא באמת ס"ל לר' ישמעאל דלא בעינן דוקא  )ב((-)נטף וגו', ואין כאן לרבות דבר שיהי' עכ"פ דומה קצת למעוט אולי )א(( 
 )תכונה אחת בכל סממן מספיקה(. אלא לפי האמת בחדא סגי רט וכלל( )הנדרשות בגלל הלימוד כלל ופף דקוטר ועולה וריחו נו)התכונות( 

)בשיטת רש"י שמחבר ר"י עם ר' עכ"פ דברי ר' יוחנן א"ש  , היא אכתי קצת דוחקואם כי הסוגיא לפי דברי דבי ר"י  )ולכן מסקנת ערוך לנר(

ּמ   ע"פ סוגיא דשבועות הנ"ל  ישמעאל, אתי שפיר, )מסבירים טוב(( והתימא מהרב עבור המספר חמש, ועבור כלל בתרא(  שניים )ויוצא שמלת ס 
 :שהעלים עין מסוגיא דשבועות שם ברכת הזבחבעל 

 

 א"ר יוחנן: י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני.תרסא בתפקיד שיעור י"א סממנין שהם הלכה למשה מסיני. כלשון הגמרא  – ַוּי אֶמרָ֩

 , ועוד לבונה זכה. שקוטר ועולה וריחו נודףמהם לפי הפרט  כלומר שבקטורת יהיו י"א סממנין ותכונת עשרה

דהרי הכא קאמר ר"י י"א  אם מקצתו נכתב בקראשייך גם  נאמר למשה מסינילשון ...  ערוך לנר מסכת כריתות דף ו עמוד בע"פ 
שכתב הקטרת נעשית וכו' סימנים נאמרו למשה מסיני וד' מהם כתובים בפי' וכן מדוייק לשון הרמב"ם הל' כלי מקדש )פ"ב ה"א( 

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

 טו ועל השאר יש דעות שנאמרו ולא פורטו או לא נאמרו והם צריכים להבחר לפי תכונות הפרט.ארבעה סממנין פור
 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 
ב', נטף ושחלת וחלבנה הרי ה' סמים אי תימר דאינון תרין והלא כבר נאמר סמים, בד בבד יהיה תן ה' אל משה קח לך סמים הרי 

מיכן בדקו חכמים ומצאו שאין יפה לקטרת אלא אחד עשר סממנים הללו חמשה כנגד חמשה הרי עשרה, ולבונה זכה הרי אחד עשר, 
הכפר שמכפרת עוונות של ישראל, אמר רבי יצחק אשכול שהיתה  , בין שדי ילין, שהיתה מצומצמת בין שני בדי הארון, אשכולבלבד

 ,מתמרת ועולה עד הקורות ואחר כך פוסה ויורדת כאשכול הכפר המכפרת עונותיהם של ישראל

מצב תומך ברעיון הבדיקה ובחירת הסמים -מקף כרב – ְלךָָ֣-ַקח)אם כך לא כולם נאמרו וחכמים בדקו ובחרו מה שלא נאמר במפורש. 

 הנלמדות מהפרט שבכלל ופרט וכלל קוטר ועולה וריחו נודףים לתכונות המתאימ
 תורה תמימה שמות פרק ל 

תניא, ר' יאשיה אומר קח לך משלך, ר' יונתן אומר משל צבור, ומה ת"ל קח לך כביכול משלך אני רוצה יותר משלהםסו(  - ְלךָָ֣-ַקח)לד(  

 (.]יומא ג' ב'[:
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ֶָאל ה-הֶ֨ ֶׁשָ֝  לדרוש כתוב לפי סדר מסוים בכלל ופרט וכלל, כפ'רש"י שחיבר את ר' יוחנן עם ר' ישמעאל. קדמא ואזלא, רמז – מ 

יםדרך )א(  ְוֶחְלְּבָנָ֔הכלל,  - ַסּמ ֹ֗ יםפרט,  - ָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ  ֶ֖  כלל ופרט וכללחזר וכלל,  - ַסּמ 

ים יםהראשון הוא גם עבור שני סממנין וגם עבור כלל קדמאה,  – ַסּמ ֹ֗ ֶ֖ ני תפקידים: )א( כלל בתראה של כלל ופרט וכלל השני בש – ַסּמ 

)מיטמרין, עולים, בעלי ריח )טוב או רע( מתפשט(,  קוטר ועולה וריחו נודףללמד שכל הסממנין )פרט ללבונה זכה הכתובה לעצמה( יהיו 

ים)ב( בתפקיד מנין חמישה סממנין נוספים. כאשר  ֶ֖  במקומות אחרים. בתראה בטעם טפחא שיש לו מקבילות של כלל בתראהַָסּמ 

יםכלל קדמאה בלשון סתמי,  – ְלךָָ֣-ַקחדרך )ב( ע"פ הסבר "ערוך לנר" בגמרא  ממשמעות הלשון עבור מיעוט רבים שני  –הראשון  – ַסּמ ֹ֗

סממנין, גם עבור כלל בתראה. מתקבל כלל וכלל ופרט שמקובל לדרוש אותו בכלל ופרט וכלל )היינו הטל הפרט בין שני הכללים(. ואז 

יםסַָ ֶ֖  השני אינו נדרש כמיעוט רבים שניים, אלא כמרבה על החמש הקודמים עוד חמש – ּמ 

 

ים-ַקח (שמ' תשא ל,לד) ַָסּמ ֹ֗ יםכלל קדמאה בלשון סתמי,  – ְלךָָ֣-ַקחכלל קדמאה? או  – ְלךָ֣  מיעוט רבים שניים, – ַסּמ ֹ֗

ְוֶחְלְּבָנָ֔ה יםפרט,  - ָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ  ֶ֖ וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה  חזר וכלל, כלל ופרט - ַסּמ 
 , אף כל דבר שקוטר ועולה וריחו נודף!)מתפשט, ולא הגביל לריח טוב או רע(וריחו נודף 

 

ן זהו להדגיש שמדובר בשם )ענין( דומה אך במשמעות שונה. אכ הפסקמהפך פשטא בד"כ ללא פסק ביניהם. תפקיד  –ָָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלת ָָ

, ה"א: גידולי קרקע ּוְׁשח  ֶלת ָ; ואי כתב ּוְׁשח  ֶלת ָ, ה"א: מין אילן אין, אבל גידולי קרקע לא, מש"ה כתב ָנָט ףדאי כתב לימוד הגמרא 
 ;ָנָט ףאין, אבל מין אילן אימא לא, משום הכי כתב 

אר גידולי קרקע וי"א שבהן נכללים גם מיני שבלולים מייצגים גידולי קרקע, אבל הנטף מייצג אילנות, השחלת מייצג שָָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלת ָ

 הצמודים לקרקע ויונקים ממנה.

 

 של טט ושל נח"י מתחילת עבודת נח"י כלל ופרט 2

 

ים 'דב –בבא קמא קי,ב ; בבלי חולין קלג,ב בבלי  2.1 נ   ּכ ה  ט ה  ְׁשפ   ה י ְהי ֩ה מ  נ י  : יח,ח במ' קרח;  שפטים יח,ג: ְוז   ּנ  ה ו א  ּת  י ה   ְלךֵ֔  נָת  

ת ר  ְׁשמ   ת־מ  י א   כ"ד מתנות כהונה – ְּתרּומ ָת 

 

םדברים שפטים יח,ג:  יַָהֶּזֶַ֖בחָא  ֵ֥ ְבח  ֵ֛תָז  א  םָמ  ָ֣תָָהָעֹ֗ א  ָ֝יםָמ  נ  ה  טַָהּכ  ְׁשַּפֶ֨ ְהֶיהָ֩מ  הָי  ם-ְוֶזֶ֡ ֹורָא  ֶָׂשֶ֑הָ-ׁשָ֣
ה׃ָ ָבָֽ םְָוַהּק  ֶַ֖֛י  ַעְָוַהְּלָחַי ןַָהְּזר ֵ֥ ה ָ֔ ַלּכ  ְָוָנַתןָ 

ָ֣רָיח,ח( )במ' קרח ןֶָ֒אָָֽ'ָהַָָ֘וְיַדּב  ר  י ָָל־ַאה  נ  ָ֣הַָוא  ּנ  יָה  ָֽ ֶרתְָלךָָָָ֔נַתָּ֣ת  ְׁשֶמֶ֖ ָתֶ֑יֶָאת־מ  ָ֣יְָּתרּומ  לְָלָכל־ָקְדׁש  ְׂשָרא  ָֽי־י ְ֠ יםְָלך ְָָבנ  ֹ֧ ְָלָמְׁשָחֵ֛הְָנַתּת 
םָּוְלָבֶנֶ֖יך "י בבא ]רש-ומעיון ב ]בבלי חולין קלג,ב[וגמ'  ]בבלי בבא קמא קי,ב[וגמ'  ]תוספתא מסכת חלה פ"ב ה"ז[-מ :ְלָחק־עֹוָלָֽ

עולה שהפסוק הנ"ל הינו כלל. טט: הפסוק פותח נושא מתנות כהונה, ומתנות כהונה נדרשות במדת כלל ופרט וכלל  קמא שם, חולין שם[

ט שפ' יח,ג( )דב'המרומז בתבנית הטעמים של  ְׁשַּפֶ֨ יםָמ  ַ֜ נ  ה   קדמא ואזלא. –ַָהּכ 

 התורה את מרבית מתנות הכהונה.הנם פרט בהם מפרטת  יח( -)במדבר קרח יח ט והפסוקים בהמשך 

ל׀ יח,יט( )במ' קרח תָּכ ָ֣ יםְָּתרּומ ָ֣ רַָהֳּקָדׁש ֹ֗ ֶׁשֶ֨ ימּוָא  ֵ֥ לָָָ֘יר  ְׂשָרא  ָֽי־י  הְָָ֒בנ  י'ַָלָֽ ָֽ ֹ֧יךְָלךָָָֹ֗נַתָּ֣ת  ֶתֵ֛יךָּוְלָבֶנ ְבנ  ְּתךְֶָָ֖ול  יתְָָ֩לָחק־עֹוָלֶ֑םָא  ַלחְָּבר  ֶָמֶ֨
וא ָָעֹוָלֵ֥ם ָ֣יָה  ְפנ  ךְֵָָ֥לךֶָ֖'ָהָָָ֔ל  ָּתָָָּֽוְלַזְרע   הריהו כלל סוגר - :ְךא 

עשרים וארבע מתנות כהונה נותנו לאהרון ולבניו, וכולן ניתנו בכלל ופרט וכלל וברית מלח. כל  []בבלי בבא קמא קי,בוזה לשון גמ' 
]רש"י . ופירש כאילו מקיים כלל ופרט וכלל וברית מלח, כל העובר עליהם כאלו עובר על כלל ופרט וכלל וברית מלח –המקיימן 

כשם שברית מלח אינה   ]רש"י שם[כן כתב -. ולפניכאילו קיים כללות ופרטות שבתורה וברית מלח של קרבנות לי חולין קלג,ב[בב
 .שובתת כך זו לא תשבות

 

 קדמא ואזלאשאינו מתבנית כלל ופרט  3

אב עם פעמיים  חגבים טהורים, כלל ופרט וכלל ללא קדמא ואזלא או בנין –בבלי חולין סה סו לא קו"א,  –כלל ופרט  3.1

 קטן בין שני קיסרים-זקף
 יא  שמיני ויקרא

ר־ ׁש  ע א  ל־ַאְרּב   ְך ע  ה ל   ֹוף ה  ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤ ץ: כתיב[ לא])כא( א  ל־ָהָא ר  ן ע  ר ָּבה   יו ְלנ ּת   גְָלֵ֔ ל ְלר  ע  ּמ   י ם  מ  ֹו ְכָרע    לָ֤

לּו  ם  ּת אכ ֵ֔ ה  ּל ה מ  ָ֤ ת־א  ינ  הּו:)כב( א  ב ְלמ  ָחָג  ת־ה  הּו ְוא  ינ ֵ֔ ל ְלמ  ְרּג   ח  ת־ה  ינ  הּו ְוא  ם ְלמ  ָסְלָע  ת־ה  ֹו ְוא  ינֵ֔ ה ְלמ  ת־ָה ַאְרּב    א 

ּוא ָלכ  ם: ץ ה  ק  י ם ׁש   גְָל  ע ר  ֹו ַאְרּב   ר־ל  ׁש  ֹוף א  ץ ָהעֵ֔ ר   )כג( ְוכ ל  ׁש  

  ]בבלי חולין סה,א[ראה דיון מפורט בכלל ופרט וכלל על 

אינו דורש בכלל ופרט  [י -,משנות ז ספרא שמיני פרשה ג]תנא דבי רב זה מדרש תו"כ הנקרא ספרא. תו"כ  ש"י בבלי חולין סו,א[]רע"פ 

אין תבנית טעמים קדמא ואזלא, שתתמוך בלימוד בסדר  [כג -,כא יא שמיני ויקרא]וכלל, )טט: ואין לפרשו ע"פ כלל ופרט וכלל(. במקראות 

גרש או גרשיים שיתמכו -י ללימוד בכלל ופרט וכלל. אין קדמא שתתמוך אולי בכעין כלל הצריך לפרט. אין אזלאמסוים שהוא תנאי הכרח

 בכעין יוצא מן הכלל כלשהו. 

גרש או גרשיים, תומך בדרשת תו"כ ללא כלל ופרט וכלל, וללא יוצאים מן -אפשר שהעדר תבניות טעמים קדמא ואזלא, קדמא, אזלא

 הכלל.

מנין? אמרת, הרי אתה דן בנין ...  [בבלי חולין סה,ב]-תומכות בדעה שב [כג -,כא יא שמיני ויקרא]יות הטעמים במקראות לעומת זאת תבנ
לא ראי ארבה כראי חרגול, ולא ראי חרגול  הגמרא מקשה על נסיון ללמוד בבנין אב מפני שיש הבדלים בין המינים המנויים()טט: : אב משלשתן

שיש לו ד' רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים,  -הם כראי סלעם, ולא ראי סלעם כראי שניהם, הצד השוה שבהן כראי ארבה, ולא ראי שני
)טט: , מארבה ומחרגולותיתי  ... וכנפיו חופין את רובו, אף כל שיש לו ארבע רגלים, וארבע כנפים, וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו.

באומרה שלומדים ארבע תכונות המאפינות כל המינים הטהורים, ותכונות  –ארבה וחרגול  –המינים  הגמרא פותרת את שאלת ההבדלים על בסיס שני

תכונות בסיסיות, ונבדלים  4ארבה וחרגול בעלי טט: )הרי חרגול דיש לו גבחת,  -מה לארבה דאין לו גבחת  -דמאי פרכת  אחרות אינן חשובות(

ארבה וחרגול טט: ) הרי ארבה דאין לו זנב -מה לחרגול דיש לו זנב  בחת היא תכונה לא חשובה(בגבחת לארבה יש, לחרגול אין ולכן יש או אין ג



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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, סלעם דכתב רחמנא ל"ל? אם אינו ענין היא תכונה לא חשובה( זנבן ולכן יש או אין יש, לחרגול איןלארבה  זנבתכונות בסיסיות, ונבדלים ב 4בעלי 
 !היא תכונה לא חשובה( ראש ארוךולכן יש או אין  ראש ארוךתכונות בסיסיות, ונבדל ב 4בעל טט: הסלעם ) לגופו, תנהו ענין לראשו ארוך

 

ּוא ָלכ  ם: ץ ה  ק  י ם ׁש   גְָל  ע ר  ֹו ַאְרּב   ר־ל  ׁש  ֹוף א  ץ ָהעֵ֔ ר  זה  –ע"פ הלכות גדולות המובא ברש"י )סו,א( כל מקום שכתוב עוף בלבד )כג( ְוכ ל  ׁש  

ֹוף. בעל שתי רגליים ושני כנפיים ץ ָהעֵ֔ ר   הוא בעל ארבע רגליים וארבע כנפיים.  ׁש  

ֹוף ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤  הטהור מאופיין בארבע תכונות המבדילות אותו משרץ עוף לא טהור )כא( א 

ֹוף ץ ָהעֵ֔ ר  ּכ ל  ׁש   ּו מ  אְכלֵ֔ ת־ז ה  ּת   ְך א  ָ֤ קיסרים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב לשתי תכונות  קטן בין שני-קטן ... זקף-... זקף - )כא( א 

ר־ההכרחיות למיני חגב טהורים  ׁש  ע א  ל־ַאְרּב   ְך ע  ה ל   ץ: כתיב[ לא]ה  ל־ָהָא ר  ן ע  ר ָּבה   יו ְלנ ּת   גְָלֵ֔ ל ְלר  ע  ּמ   י ם  מ  ֹו ְכָרע   ארבע רגליים, זוג  לָ֤

קושי בהבנת הפירוש שאומר שהם סמוכים לצוואר החגב. ולא זוג רגליים  , ובזה ישמנתרכרעיים אחרי הרגליים ולא לפניהם, בהם 

 קדמיות כגון "גמל שלמה" שבהם השרץ הזה נעזר לאכילה ויש דיווח שראוהו אוכל "שממית" )לטאה קטנה(.

ֹו  ינֵ֔ ה ְלמ  ת־ָה ַאְרּב   לּו א  ם  ּת אכ ֵ֔ ה  ּל ה מ  ָ֤ ת־א  רים )סלוק אתנח( בתפקיד כעין בנין אב לשתי קטן בין שני קיס-קטן ... זקף-... זקף - )כב( א 

ינ  הּו:תכונות ההכרחיות נוספות למיני חגב טהורים  ב ְלמ  ָחָג  ת־ה  הּו ְוא  ינ ֵ֔ ל ְלמ  ְרּג   ח  ת־ה  הּו ְוא  ינ   ם ְלמ  ָסְלָע  ת־ה  ארבע כנפיים החופות רוב  ְוא 

 אורך גופו, רוב היקף גופו.

 

ללי כמו הכלל הפותח כדי ללמוד בכלל ופרט וכלל. ואילו כאן תנא דבי ר' ישמעאל נקט כלל לפי תנא דבי רב, כלל סוגר צריך להיות כ

 סוגר שאינו כללי כמו הכלל הפותח ולכן לדעת תנא דבי רב אי אפשר ללמוד בחגבים בכלל ופרט וכלל.

 

 נזיר -לא קו"א במדבר נשא ו,טו: וסל מצות סלת  –כלל ופרט  3.2

ֹותָ :במדבר נשא ו,טו ם׃ְוַסָ֣לַָמּצֹ֗ יֶהָֽ ְסּכ  םְָונ  ְנָחָתֶ֖ יםַָּבָּׁשֶֶ֑מןָּומ  ָ֣ ח  ֹותְָמׁש  יַָמּצֶ֖ ֵ֥ יק  ֶמןָּוְרק  תַָּבֶּׁשָ֔ ְּבלּוֹלָ֣ ֶלתַָחֹּלתָ      ס  

ֹותְוַסָָָָ֣מגדירספרי  יםַָּבָּׁשֶֶ֑מןס ָ מונח רביע, כלל,  – לַָמּצֹ֗ ָ֣ ח  ֹותְָמׁש  יַָמּצֶ֖ ֵ֥ יק  ֶמןָּוְרק  תַָּבֶּׁשָ֔ ְּבלּוֹלָ֣ או \פרט ואין שום קדמא ו ֶלתַָחֹּלתָ 

 אזלא בסביבתם    

 

 )שני שליש(המילואים היו באין כמצה שבתודה, חלות ורקיקין ורביכה. נזירות היתה באה שתי ידות . מתני'...  לי מנחות עח,א[]בב
 . )שני שליש עשרון( כמצה של תודה, חלות ורקיקין, ואין בה רבוכה, נמצא עשרה קבין ירושלמית שהן ששה עשרונות ועודיין

יו ()וי' צו ז,יג ת כמצה שבתודה. תנו רבנן:נזירות היתה באה שתי ידו...  .גמ' לרבות שלמי נזיר לעשרת קבין ירושלמיות  - ְׁשָלָמָֽ
ֹות )במ' נשא ו,טו(ולרביעית שמן; יכול לכל מה שאמור בענין? ת"ל:  דבר  )להביא בשלמי נזיר רק(. מאי תלמודא? אמר רב פפא: ַמּצֹ֗

 , לאפוקי רבוכה דלא נאמר בו מצות. ורקיקים( בלחמי תודה והם חלות )וי' צו ז,יב()שנאמר בו מצות 
ּצ   )וי' צו ז,יב( י מ  יק   ן ּוְרק  מ  ּׁש ֵ֔ ת ּב  ּצֹות  ְּבלּול  ֹות מ  ּלָ֤ ה ח  ּתֹוָדִ֗ ח ה  ל־ז  ב  יב׀ ע  ְקר   ּנּ֒ו ְוה  יב  ל־ּתֹוָד֘ה י ְקר  ם ע  ןא   מ  ָּׁש  ים ּב   ֹות ְמֻׁשח  

ָּׁש    ת ּב  ת ְּבלּול  ל  כ ת ח  ל ת ֻמְרּב ֵ֔ ן:ְוס    מ 

ֹותָ )במ' נשא ו,טו(דבי רבי ישמעאל תנא: )הגמרא מביאה מקור אחר שהנזיר אינו מביא רבוכה(  י...  ַחֹּלת ָ)כלל, חלות ורקיקין  -ַמּצֹ֗ ֵ֥ יק   - (ּוְרק 
 ם דומים לו()תוספות: הכלל מגביל את הפרט מלרבות דברי. פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, חלות ורקיקין אין, מידי אחרינא לא

ם במדבר נשא ו,טו: יֶהָֽ ְסּכ  םְָונ  ְנָחָתֶ֖ יםַָּבָּׁשֶֶ֑מןָּומ  ָ֣ ח  ֹותְָמׁש  יַָמּצֶ֖ ֵ֥ יק  ֶמןָּוְרק  תַָּבֶּׁשָ֔ ְּבלּוֹלָ֣ ֶלתַָחֹּלתָ  ֹותָס    :ְוַסָ֣לַָמּצֹ֗
 

ּוויקרא צו ז,כו: לא קו"א  –כלל ופרט  3.3 א ת אְכלֵ֔   ְוָכל־ָדם  ל 

 

שחיטה בבהמה בחיה ובעוף, בין טמאין בין טהורין, דם נחירה, דם  דםאכל . פ"ה,מ"א[מתני' ]משנה כריתות  ]בבלי כריתות כ,ב[
אין חייבין עליו, רבי  -חייבין עליו; דם הטחול, דם הלב, דם ביצים, דם חגבים, דם התמצית  -עיקור, דם הקזה שהנשמה יוצאה בו 

 . יהודה מחייב בדם התמצית

 

אָת אכְָויקרא צו ז,כו:  ל ָ֣ ה:ְוָכל־ָּדםָ  ָמָֽ ֹוףְָוַלְּבה  יֶכֶ֑םָָלעֶ֖ ת  לָמֹוְׁשב  ּוְָּבכ ֶ֖  לָ֔

מקף כבורר בין דם שחייבים על אכילתו כרת ובין דם שאין חייבין על אכילתו כרת. כנאמר במשנה בגמרא  – ְוָכל־ָּדם ָ )וי' צו ז,כו(

 וברמב"ם.

ה )וי' צו ז,כו( ָמָֽ ֹוףְָוַלְּבה   ,יתר ויש בהן מין בשרטומאה קלה וטומאה חמורה, ויש בה איסור וה ָלעֶ֖
 

יָה:ָפ ויקרא צו ז,כז: ַעֶּמָֽ ָֽ ואָמ  ֶ֖ ְכְרָתֵ֛הַָהֶּנֵֶ֥פׁשַָהה   ָּכל־ֶנֶֶ֖פׁשָא ֶׁשר־ּת אַכָ֣לָָּכל־ָּדֶ֑םְָונ 

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

 

ּוָוְָ )וי' צו ז,כו( ת"ר:. גמ' אָת אְכלָ֔ ל ָ֣ )וי'  שומע אני אפי' דם מהלכי שתים, דם ביצים, דם חגבים, דם דגים, הכל בכלל? ת"ל: -ָכל־ָּדםָ 

ה צו ז,כ"ו( ָמָֽ ֹוףְָוַלְּבה  מה עוף ובהמה מיוחדין שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה, ויש בהן איסור והיתר והן מין בשר, אף כל , ָלעֶ֖
 ,שיש בהן טומאה חמורה ואין בהם טומאה קלה -ם מהלכי שתים ד אוציאשיש בהן טומאה קלה, 

 
שכולו  -שאין מין בשר, דם דגים דם חגבים  -שאין בהם טומאה חמורה, אוציא דם ביצים  -אוציא דם שרצים  ]בבלי כריתות כא,א[

ה )וי' צו ז,כו( היתר; ָמָֽ ֹוףְָוַלְּבה  ה )וי' צו ז,כו(: ת"ל? לאיםאי מה עוף שאין בה כלאים, אף בהמה שאין בה כ - ָלעֶ֖ ָמָֽ אי מה בהמה ; ְוַלְּבה 
ה )וי' צו ז,כו( אף עוף שאינו באם על הבנים? תלמוד לומר:אם על הבנים, שאינה ב ָמָֽ ֹוףְָוַלְּבה  )וי' , כלל - ָכל־ָּדם ָ )וי' צו ז,כו(: ואימא. ָלעֶ֖

ֹוףָוְָ צו ז,כו( ה-עֶ֖ ָמָֽ ֹוףָוְָ )וי' צו ז,כו( ,פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט - ְּבה  ה-עֶ֖ ָמָֽ ֶנֶֶ֖פׁשָ )וי' צו ז,כז( מידי אחרינא לא!אין,  ְּבה 
חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט. והא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא, כללא קמא  - א ֶׁשר־ּת אַכָ֣לָָּכל־ָּדֶ֑ם

מן הדין גוונא, ואף על גב דלא דמי כללא בתרא לכללא קמא.  לאו, כללא בתרא כרת! האי תנא דבי ר' ישמעאל, כללי ופרטי דרשינן
טומאה קלה וטומאה חמורה, ויש בה איסור אמר מר: כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שיש בו 

? אמר רב אדא בר אבין: , אף כל דבר שיש בו טומאה קלה וטומאה חמורה וכו'. אף כל דקתני לאיתויי מאיוהיתר ויש בהן מין בשר
 לאתויי דמו של כוי. מאי קסבר? אי קסבר: כוי ספיקא הוא, איצטריך קרא למיסר ספיקא? אלא קסבר: כוי בריה בפני עצמו הוא.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ללא תבנית קדמא, אזלא –דחיית לימוד בכלל ופרט  4

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

 בכלל ופרט; 

ה:ָס (כא,כה ' מש'שמ) ַחתַָחּבּוָרָֽ הַָּתֶ֖ ַצעַָּתַָ֣חתָָּפֶַ֑צעַָחּבּוָר֕ הֶָּפֶ֖ ָּיָ֔ ַּתַָ֣חתְָּכו  ָּיהָ   –כג כא, משפטים שמות]בפסוקים הנוגעים לעניין  ְּכו 

בכלל ופרט המרוחקים זה מזה קמפלגי, רבי סבר:  ך יותר בדעת רביאין תבניות טעמים קדמא ואזלא או קדמא או אזלא וזה תומ [כה
. ויש להעיר כי לכלל ופרט, כדעת בן עזאי, יש צורך בסדר עליו אין דנין אותו בכלל ופרט, ובן עזאי סבר: דנין אותו בכלל ופרט;

 מלמדים הטעמים קדמא ואזלא בצירופים שונים, וכאן אין טעמים אלה.

 

 ין כלל הצריך לפרטכע –קדמא ללא אזלא  5

 
 :יג,מטות ל במדבר
ם יָׁשּ֘הְָּביָֹ֣וםָָׁשְמעֹוָ֒-ְוא  םָ׀ָא  ָתֵ֥ רָא  רָָ֩יפ ֶ֨ ָָהפ 
ּוםָ-ָּכלָ אָָיקֶ֑ ּהָל ָ֣ רַָנְפָׁשֶ֖ ַּסֵ֥ יָהָּוְלא  ְנָדֶרֵ֛ אְָׂשָפֶתֹ֧יָהָל  ָמֹוָצֶ֨
חָ ְסַלָֽ ָֽ םַָויהָוֶ֖הָי  ָרָ֔ פ  יָׁשָּ֣הָה  ּה׃-א  ָָלָֽ
ָ

ם רָ-ְוא  רָָ֩יפ ֶ֨  קטנה קדמא=אזלא-תלישא -ָהפ 

םָ׀ ָתֵ֥  רכא פסק או מונח פסקמ - א 

יָׁשּ֘הְָּביָֹ֣וםָָׁשְמעֹוָ֒  זרקא מונח סגול -א 

  שפתיהכל מוצא  רבוי אנדרים פי" בבלי פ"ע החיים אור
מתענה ... דבר שיש בו  לשאינהמב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה, מתוך שהוא מפר למתענה מפר גם  נדרה רב יהודה אמר

 הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד.
 שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.  שחלק רב אסי ברתולס
ם - טט רָ֩-ְוא   מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,  פיחסיים ע" שיעוריןקטנה, ענין של -תלישא -ָהפ 

 מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה,  נדרה רב יהודה אמר שפתיהכל מוצא  רבוי אנדרים פי" בבלי -כ
 ענוי נדר מככר אחר לא מהווה ענוי מהווהכר מסוים מכ נדר

 את כולם יחד. מפרשהוא מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה ... דבר שיש בו הפרה כשהוא מפר  מתוך
רָ  וזה כבר מפר את החלק שאינו ענוי ענוישבו יש  רקדמא, כלל בסדר קדימות קודם מפר את חלק הנד –ָיפ ֶ֨

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

ם רָ֩-ְוא   מה מהוה ענוי בנדר ומה לא מהוה ענוי,      פיחסיים ע" שיעוריןקטנה, ענין של -תלישא -ָהפ 

רָ  אבל זה אינו מפר את החלק שאינו ענוי ענויקדמא, כלל בסדר קדימות קודם מפר את חלק הנדר שבו יש  –ָיפ ֶ֨

 נהקט-תלישאפרק משמעויות  ראה

 

 
 :יב,מסעי לד במדבר

ָ֣םַָהֶּמֶַ֑לחָ יוָָי ָתֶ֖ ָנהְָוָהיֵּ֥וָתֹוְצא  ָ֔ ַהַּיְרּד   ָ דַָהְּגבּול ְָוָיַר 
יב׃ ָֽ יָהָָסב  ֹלֶתֶ֖ ְגב  הָָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל  ְהֶיֶ֨ ָז אתָּ֩ת 

מפסיק למעשר בהמה, גמרא אמר רבי אמי לא שנו אלא  הירדןרבי מאיר אומר  מתניתין בכורות נד ב בבלי פ"ע שלמה לד יב תורה
יב׃ָ דאמר קרא ... מצרפןאין שם גשר אבל יש גשר ש ָֽ יָהָָסב  ֹלֶתֶ֖ ְגב  הָָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל  ְהֶיֶ֨ אחד היא  )לאחר  גבול יא" כולה ז אתָּ֩ת 

   ' כתנאי  וכו ירדן )ולא גבולות ירדן( ולא)...דארץ חשיב חד(  ארץהכי ירדן נמי,  איארץ אחת(  עשאן)לגבולות השבטים(  שמנאן כולן

יב׃ָז אתָּ֩תָ  ָֽ יָהָָסב  ֹלֶתֶ֖ ְגב  הָָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל  על קביעת הירדן כגבול בפני  מקטנה מתריע בשיטת ר" תלישא -ז את ָ֩תורה שלמה  פ"ע ְהֶיֶ֨

 המערבית, היינו סוג של מחיצה   יא" מגבולותעצמו בנפרד 
 תמימה פרשת מסעי  תורה

 א'[: ה]בכורות נ" (אארץ ישראל גבול אחד הוא שכולה מלמד - לגבולותיה( הארץ )יב 
 תמימה הערות במדבר פרק לד הערה א  תורה

בזה לענין מעשר  מאחד הוא, ונ" גבולכולם  ה( אפ"חדכתיב בכל שבט ותאר הגבול ועלה הגבול )יהושע י" פ"אעגבולי כל שבט ושבט, והרבותא בזה  ל( ר"א
 לוחמשה טלאים בחו" י"באן כמבואר לפנינו בפ' בחקתי, ואם היו לו חמשה טלאים את כולם לדיר ומפריש אחת מה כונסמי שהיו לו עשר טלאים  לבהמה דקיי"

]דזהו שיעור  מילששה עשר  זשבט אחד וחמשה בגבול שבט אחר מצטרפין אם רק היו סמוכין זל" בגבולאין מצטרפין להתחייב במעשר אבל אם היו לו חמשה 
 גבול אחד הוא:  יריחוק רשויות[ משום דכולה א"

 

יב׃ָז אתָ֩ ָֽ יָהָָסב  ֹלֶתֶ֖ ְגב  הָָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל  ְהֶיֶ֨ פירוש  פוכלל הצריך לפרט, והפרט בתראה מפרט הפרט קדמאה. ע" פרטכעין  תבנית ּת 

   תמימהתורה 

 ושיעורין מחיצותקטנה, פרט קדמאה, מתריע על -תלישא - ז אתָ֩ 

הָָ ְהֶיֶ֨  בתראהסביב אחד הוא, דבר הנלמד מהפרט  ילפרט, הכלל הוא הויה ראשונה, גבול א" הצריך, כלל קדמא  -ּת 

יָהָָבתראה  פרט ֹלֶתֶ֖ ְגב  פרטים אלו גבולות השבטים שהם יחידות נפרדות זו מזו אבל לענין  קבוצתמרכא תביר טפחא,  -ָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל 

יב׃ יע" המאופייניםמעשר בהמה הם  ָֽ ות הרועות בגבולות שבטים איחוד לקבוצת הפרטים, לצורך צרוף בהמ שלסלוק, מרבה אפיון  -ָסב 

אם רק היו  מצטרפיןהיו לו חמשה בגבול שבט אחד וחמשה בגבול שבט אחר  אם...  אחד, גבולב כולםהם  כאילושונים לראותם 
 גבול אחד הוא: ידכולה א" משום ששה עשר מיל ]דזהו שיעור ריחוק רשויות[ זסמוכין זל"

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 מרכא תביר טפחא  ראה, קטנה-תלישא ראה 

 

 

 
 :יז,מסעי לה ברבמד

ם ַח׃-]טז[ְָָוא  ָֽ צ  תָָהר  ֹותָיּוַמֶ֖ ּואָמֵ֥ ַָ֣חָהֶ֑ צ  תָר  ָּכֵ֛הּוַָוָּימ ֶ֖ ֹ֧לָ׀ָה  יַָבְרֶז ְכל ֶ֨ ָּב 
םְָּבֶאֶָ֣בןָָידָ֩א ֶׁשר ֶ֡ ַח׃-]יז[ְָָוא  ָֽ צ  ֹותָיּוַמֶ֖תָָהר  ּואָמֵ֥ ָהֶ֑ ַָ֣חָֽ צ  תָר  ָּכֵ֛הּוַָוָּימ ֶ֖ ּהָה  ּותָָּבֵ֥ ָָימֶ֨

 צריך גם למקומו ואם, תנהו למקום אחר פזר - ואם

תביר טפחא,  מרכא -וימת  הכהו בה קדמא -ימות -אשרשתי התרעות, על שיעור אשר מעל לו  כעיןקטנה, -תלישא נחמו -יד  באבן

 מונח אתנח - הוא רצחפרטים שלא חייבים להיות ביחד לענין שאחריו  קבוצת
בזריקה עד שיש בו  חייבינו ... קא משמע לן דא ח"שפתבה שיעור להמית וגו'  שיש .בה ימות-אשרבה מלא היד.  שיש יד. באבן י"רש

 כדי להמית גם בזריקה.

כעין פרט וכלל ופרט. תבנית 

רעהואיש את  והכה משפטים כא יח שמות שנאמר י"פרשקדמאה מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו, אפשר שזה כ פרט 
 .ימות בה-אשר, ולא נתן בה שיעור, יכול כל שהוא, לכן נאמר באבן

 בתראה והם קבוצת פרטים שהם שיעורי אבן יד שונים שיש בם  בפרטעור מינימלי להמית, המתבררות שתי התרעות על שי וגם

 בידו, שיעור אחר לזורק.   בהלהמית. שיעור אחד למכה 

 קטנה,  מרכא תביר טפחא-פזר,  תלישא  ראה

 
 :יח,מסעי לה במדבר

ָֽץ ָ֣יָע  ְכל  ֹוָּב  ת-ָידָ֩א ֶׁשר-]יח[ָָאֶ֡ ָּכֵ֛הּוַָוָּימ ֶ֖ ֹוָה  ּותָּבֵ֥ ַח׃ָָימֶ֨ ָֽ צ  תָָהר  ֹותָיּוַמֶ֖ ּואָמֵ֥ ָהֶ֑ ַָ֣חָֽ צ  ָר 
 פזר, תנהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו - או

 קדמא - ימות-אשרשתי התרעות, על שיעור אשר מעל לו  כעיןקטנה, -תלישא מונח -יד -עץ בכלי

 אתנח מונח - הוא רצחמרכא תביר טפחא קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד לענין שאחריו  - הכהו וימת בו
, לכך נאמר בעץ שהוא, יכול כל יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט וכי משפטים כא כ שמותשנאמר  לפי.  יד-עץ בכלי או י"רש

 כדי להמית. שיעור, שיהא בו (ימות בו-יד אשר-עץ בכלי או -)טט  אשר ימות בו

כעין פרט וכלל ופרט. תבנית 

עבדו  אתיכה איש  וכי משפטים כא כ שמות שנאמר י"כפרשמו, אפשר שזה קדמאה מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקו פרט
 .בוימות -אשר, ולא נתן בה שיעור, יכול כל שהוא, לכן נאמר או את אמתו בשבט

 יד שונים שיש בם -והם קבוצת פרטים שהם שיעורי כלי עץ בתראהשתי התרעות על שיעור מינימלי להמית המתבררות בפרט  וגם

אחר  שימושבידו, אפשר ששיעור אחר לזורק או מטיל או דוחף קורת עץ או קורת בית הבד או אופן  בהאחד למכה להמית. שיעור 

 בכלי עץ.

 קטנה,  מרכא תביר טפחא-פזר,  תלישא  ראה

 
 :ל,דברים ב

ֹוָ נּוָּבֶ֑ ֶ֖ ר  ב  ֹוןַָהע  ֶמֶָ֣לְךֶָחְׁשּבָ֔ ןָ  יח  הָס  אָָאָבֹ֗ ָ׃ְָול ָ֣
י ָֽ יךֶָאת-ּכ  'ֱָאֹלֶהָ֝ ְקָׁשהָ֩הֶ֨ ֹוָוְָ-ה  ֶאתרּוחֹ֗ ץָ  ּמ  ַָּכּיֵֹ֥וםַָהֶּזָֽה׃ָס-א  ֹוְָבָיְדךֶ֖ ּתֵ֥ ֹוְָלַמֵַ֛עןָּת  ְָלָבבָ֔

 קטן-פשטא זקף - לבבו-ואמץ את רביע – רוחו-את אזלאוקדמא  - לקיך-ה' א קטנה-תלישא -כי הקשה 

  תבנית פרט וכלל ופרט. הפרט האחרון מפרט מהות הפרט הראשון 

 

 
 :יד,ג דברים

ָ֣ירֶָּבן ֶאת-ָיא  הָָלַקחָ  בַָעדֶחָָ֣-ָּכל-ְמַנֶּׁשֹ֗ יָ-ֶבלַָאְרּג ָ֔ ֶ֑ ָכת  יְָוַהַּמע  ֶ֖ ּולַָהְּגׁשּור  ְָּגבֵ֥
םַָעל ָתֶ֨ ְקָראָ֩א  ֹוֶָאת-ַוּי  ירַָעֶ֖דַָהּיֵֹ֥וםַָהֶּזָֽה׃ ַהָּבָׁשן ָ-ְׁשמ  ָ֔ ַָחּו ָ֣תָָיא 

גשור  ויקחכב(. וכתיב "-,כאב אעשרים ושלש ערים בארץ הגלעד" )דה" והוליד את יאיר ויהי ל ושגוב...  מטות לב מא במדבר ן"רמב
עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד" )שם,כג(. ומזה נראה שהיה נבח הלוכד קנת  ששיםקנת ואת בנותיה  את יאיר מאתם וארם את חות

 'וגו בן יאיר, ולכן יקראו גם הן 'חות יאיר'. ובנותיה

ְקָראָ֩ םַָָוּי  ָתֶ֨ המפורט בפרט מודיעה ש הראשוןקטנה בפרט -כעין פרט וכלל הצריך לפרט, אפשר כי תלישא –קטנה קדמא -תלישא -א 

ֹוֶָאת-ַעלבתראה  ירַָעֶ֖דַָהּיֵֹ֥וםַָהֶּזָֽה׃ ַהָּבָׁשן ָ-ְׁשמ  ָ֔ עצמו וכיבוש נבח, אך שני הכיבושים לא נשארו על שמו  יאיר כיבוש כולל ַחּו ָ֣תָָיא 

 כבשו ארמים המקום. מאוחרבמטות שבזמן  ןכפרמב"

 קטנה-תלישא ראה 
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  או רבוי ומיעוט, או פרט וכלל, או פרט וכל ופרט

יצא בזריזות לפרשת  -וישכם אברהם  בראשית וירא כב :משמעות של עשיה בזריזות, דוגמאותבדרשות הגר"א בקדמא ואזלא נראית 

שהלכו  -ת"ק קדמא ואזלא  - ובהגיע תר נערה ונערה  אסתר ב, ש את הגר וישמעאל(מונח מונח לגר - וישכם אברהםהעקידה )לעומת 

 ילקחה בעל כרחה אל המלךכי נבזריזות אל המלך אחשורוש, לעומת אסתר ארבע מונח להודיע 

 הקדמה כגון: נראית משמעותגם 

ּוֶָאתשמות א,יד:   רֶ֨ ָָ֔-ַוְיָמר  נ  ְלב  ּוב  ֶמרָ  הְָּבח ֶ֨ ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  םַָּבע  יֶהָ֝ ַ֚תָָּכל-יםָּוְבָכלַחּי  הַָּבָּׂשֶדֶ֑הָא  ָדֶ֖ ב  םָא ֶׁשר-ע  ָדָתָ֔ ב ָ֣ םָ-ע  ּוָָבֶהֶ֖ ָעְבדֵ֥
ֶרְך׃ָ ּוֶָאת ְּבָפָֽ רֶ֨ ם-ַוְיָמר  יֶהָ֝  שנה. 190-קדמא ואזלא, הקדים את הגאולה במנין קדמא ואזלא היינו ב – ַחּי 

 

 קדמה, ומוקדם ומאוחר.נביא דוגמאות של פסוקים המורים על תפקיד קדמא לבדו או קדמא ואזלא כמורים על ענין של ה

 

 קדמא ואזלאדוגמאות  1

אמר רב פפא: לא אמרן  -אמר רב מנשיא בר תחליפא משמיה דרב: זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה.  בבלי פסחים ו,ב -איתא ב
ין בכלל אלא מה כלל ופרט א -. דאי לא תימא הכי מאוחר -מוקדם, ומאי דמאוחר  -בחד עניינא, מאי דמוקדם אלא בתרי ענייני, אבל 

אי הכי, אפילו בתרי ענייני נמי!  -נעשה כלל מוסף על הפרט דילמא כלל ופרט הוא.  -דילמא פרט וכלל הוא. ותו, פרט וכלל  שבפרט
 -שפיר. אלא למאן דאמר דנין, מאי איכא למימר?  -אין דנין אותו בכלל ופרט  -הניחא למאן דאמר: כלל ופרט המרוחקין זה מזה 

  אין דנין. -, אבל בתרי ענייני בחד עניינא -הני מילי דאמר דנין,  אפילו למאן

 

ְצָח קָ (כה,ט ש"חי 'בר)הכי א"ר יוחנן: ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו, שנאמר:  בבלי בבא בתרא טז,ב -איתא ב ֹוָי  תָ֝ ּוָא  ְקְּברֶ֨ ַוּי 
יו ָּבָנָ֔  ָ אל ְׁשָמע  בָָּבָנָֽיו׃ (לה,כט 'ויש 'בר). ודילמא דרך חכמתן קא חשיב להו! אלא מעתה ְוי  ק ֶ֖ וְָוַיע  ָׂשֵ֥ ֹוָע  תָ֔ ּוָא  ְקְּברָ֣ , מאי טעמא לא ַוּי 

 שמע מינה: תשובה עבד בימיו.  -אדבורי אדבריה, ומדאדבריה  -חשיב להו דרך חכמתן? אלא מדאקדמיה 
רת יצחק הקשתה הגמרא על תשובת ישמעאל ושאלה אולי הפסוק סידרן את יצחק וישמעאל דרך חכמתן, ועל כך הביאה ראיה מקבו

מראה כי  –את יצחק  שהקדיםמזה  אדבורי אדבריה,  -אלא מדאקדמיה  -נמנים עשו ויעקב כסדר לידתם. לכן מסכמת הגמרא  הב

 ישמעאל הנהיגו )את יצחק( לפניו אף שהיה מבוגר ממנו וזה מראה כי חזר בתשובה. 

 

דכלל ופרט אתי שפיר אי אמרינן יש מוקדם ומאוחר בתורה. קושיית הגמ' במס' פסחים דף ו' ע"ב על מדה ענין  אוצר רביספר איתא ב
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 

יודכתיב  ָּבָנָ֔  ָ אל ְׁשָמע  ְצָח קְָוי  ֹוָי  תָ֝ ּוָא  ְקְּברֶ֨ לכאורה בשלמא אי אמרת בחד קרא יש מדחלק כבוד ליצחק ש"מ שעשה תשובה. ו – ַוּי 
דבחד ענין יש מוקדם קודם. וע"כ צ"ל מכאן הולך(  :)טט מוקדם ומאוחר. אבל אי ליכא, מה ראיה? דילמא באמת ישמעאל היה

מדהיה שמו ישמעאל ש"מ דעשה תשובה דאל"כ לא מסקי  –. לפ"ז מיושב ומתורץ הכל. וכך הצעת הדברים, ק' ישמעאל ומאוחר
 בשמייהו, 

  שקראו שם  –דאל"כ לא ש"מ דעשה תשובה כנ"ל. לפ"ז הא דר' ישמעאל  דבחד ענין יש מוקדם ומאוחרוע"כ
 ,דיש מוקדם ומאוחרכיון  כלל ופרטזה אומר לנו שלמדים  –אומר  –כזה 

 )טט כי בפסוק או פסוקים של כלל ופרט מקדימים המוקדם שהוא הכלל אל המאוחר שהוא הפרט( 
  ופרט שמא הוא פרט וכלל. דאל"כ א"א לדרוש כלל 

 )מקור החכמה בשם רבינו, ומורגל בפי העולם גם בשם הר"ר יונתן אייבשיץ(.
 

תנאי להסביר כי  בבלי פסחים ו,במסיפור המעשה ברב העשיל זי"ע או ברב יונתן אייבשיץ זי"ע קיבלנו הארה בהבנת  אוצר רבימהספר 

 קיום מוקדם ומאוחר בתורה בענין אחד במקום אחד. הואאחד במקום אחד  אך לא מספיק לדרישת התורה בכלל ופרט בעניןהכרחי 

הולך נמשך מהמוקדם,  –מוקדם, הקדים, ואזלא  -הטעמים קדמא  הואשל קיום מוקדם ומאוחר בתורה בענין אחד במקום אחד,  בטוי אחד

 וסוגר. 

 

יוֶָאל (כה,ט ש"חי 'בר)בקרא  ז,בבבלי בבא בתרא טנתבונן בקרא שהוא בסיס דרשת  ָּבָנָ֔  ָ אל ְׁשָמע  ְצָח קְָוי  ֹוָי  תָ֝ ּוָא  ְקְּברֶ֨ תָ-ַוּי  ְמָעַרֶ֖
ָלֶ֑הֶָאל ןֶָּבן-ַהַּמְכּפ  הֶָעְפר   ֵ֞ רַָעל-ְׂשד  ֶׁשֶ֖ יָא  ּת ָ֔ ח  ַהָֽ ַחרָ  א׃-צ ֶ֨ ָֽ ֵ֥יַָמְמר   ְּפנ 

ֹוָ תָ֝ ּוָא  ְקְּברֶ֨ ו וסגר ההולכים, הלך אחרי -הקדים את יצחק לעצמו, ואזלא  -הוליך ישמעאל את יצחק לפניו, היינו קדמא  -קדמא ואזלא  -ַוּי 

ָ כמו שנאמר,   אל ְׁשָמע  ְצָח קְָוי  קטן, הפך הסדר של הגדול בשנים שהלך אחרון כי עשה תשובה ונכנע לפני יצחק, -מהפך פשטא זקף -י 

יו  ולא בעלי שמות דומים מהשוק.אלו בניו שני קטן, -זקף - ָּבָנָ֔

ְצָח קַָוָּי ָמתָ  (לה,כט 'ויש 'בר)לעומתו בפסוק  עָי  ְגַוֶ֨ ָאֶָ֣סףֶָאלַוּי  בָָּבָנָֽיו׃ָפ-ַוּי  ק ֶ֖ וְָוַיע  ָׂשֵ֥ ֹוָע  תָ֔ ּוָא  ְקְּברָ֣ יםַָוּי  ֶ֑ ןָּוְׂשַבָ֣עָָימ  ֶ֖ יוָָזק  ַָעָּמָ֔
בָָּבָנָֽיו׃ָ ק ֶ֖ וְָוַיע  ָׂשֵ֥ בָמרכא טפחא סלוק, תבנית טעמים מפסיקת דבור שמכילה  - ע  ק ֶ֖ וְָוַיע  ָׂשֵ֥ יתור לרבות כי היה יכול מרא טפחא כ –ע 

ה אותם כסדר לידתם לעומת הסדר יצחק וישמעאל בקבורת אברהם, ומכך מובן שעשו לא חזר בלבד. התורה מזכיר ָּבָנָֽיו׃ָלכתוב 

 בתשובה. 

 העוסקים בקבורת יצחק לעשו ויעקב בניו, כי אפשר שיצחק לא רצה שבני עשו שהיו עע"ז יתעסקו בקבורתו.  מגביל סלוק  – ָּבָנָֽיו

 

 נשוה פסוק המציין מיתת אברהם לפסוק המציין מיתת יצחק.

ֶסףֶָאל (כה,ט ש"חי 'בר) ָאֶ֖ ֶַ֑עַָוּי  ןְָוָׂשב  ָ֣ הָָזק  הָטֹוָבֶ֖ יָבֵ֥ ָֹ֧מתַָאְבָרָהֵ֛םְָּבׂש  עַָוָּי ְגַוֶ֨ יו׃-ַוּי  ַָעָּמָֽ
ָאֶָ֣סףֶָאל (לה,כט 'ויש 'בר) ַוּי  ְצָח קַָוָּי ָמתָ  עָי  ְגַוֶ֨ בָָּבָנָֽיו׃ָפ-ַוּי  ק ֶ֖ וְָוַיע  ָׂשֵ֥ ֹוָע  תָ֔ ּוָא  ְקְּברָ֣ יםַָוּי  ֶ֑ ןָּוְׂשַבָ֣עָָימ  ֶ֖ יוָָזק  ַָעָּמָ֔

ְגַוֶ֨ע -פותחים ב שני הפסוקים  את זמן מיתתם בפועל. מקדיםקדמא, אפשר כי הכתוב מציין בכך שמקום סיפור מותם  – ַוּי 

, אף שחיו במקביל למסופר , אינו בטעם קדמאכה,יז בראשית חיי שרהושל ישמעאל נח יא,יב בראשית לעומתם סיפור מותם של תרח 

  תורה.אחרי מקום סיפור מיתתם כי בכך הגיע לסיום ענינם ב
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  כללמוקדם פותח הגדרת ענין כעין  -טעם קדמא 

 ומרמז על פתיחת ענין הפרט או הפרטים הבאים אחריו. הכללהמוקדם סוגר הגדרת ענין  -טעם אזלא 

 טעם קדמא ללא אזלא אחריו מגדיר פתיחת כעין כלל הצריך לפרט להגדרתו

 ותיכף יוצא להגדיר על היוצאים מהכלל   טעם אזלא ללא קדמא מניח שהכלל הוגדר או שהוא מגדיר הכלל 

 הסדרה אזלא וקדמא תגדיר מאוחר שהקדים את המקדים, פעולה שהופסקה 

 פעולה שהופסקה זמנית ועתידה להתחדש, או פעולה שהופסקה באופן מחלט

 
לשים יום, רבן שמעון בן הפסח ש קודםכדתניא: שואלין ודורשין בהלכות הפסח  -הני שלשים יום מאי עבידתייהו? א בבלי פסחים ו,

שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני, שנאמר בבלי פסחים ו, ב  גמליאל אומר: שתי שבתות. מאי טעמא דתנא קמא 
י (ט,ב 'בהע' במ) ּוְָבנ  ֵ֛לֶָאת-ְוַיע ׂשֹ֧ ְׂשָרא  ֹו׃-י  דָֽ ַסחְָּבמֹוע  רָָהי ּוְָטמָ  (ו,ט' בהע 'במ), וכתיב ַהָּפֶ֖ ֶׁשֶ֨ יםָא  ָנׁש ֹ֗ יָא  ָ֣ םַוְיה  ֶָ֣פׁשָָאָדָ֔ ְלֶנ יםָ  . ורבן א 

שמעון בן גמליאל? אמר לך: איידי דאיירי במילי דפסחא, מסיק להו לכל מילי דפסחא. מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל? שהרי 
ֶ֑ים (שמות בא יב,ב,ג)משה עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח, שנאמר  אׁשֳָחָדׁש  ֵ֛הָָלֶכֶ֖םָר ָ֣ ֶדׁשַָהֶּז ּוֶָאָָֽ, וכתיב ַהח ֹ֧ תָ-ָּכל-לַּדְּברֹ֗ ַד  ע 

ית הְָלב  יׁשֶָׂשֵ֥ ֵ֛ םָא  ּוָָלֶהֹ֗ ְקחָ֣ ֶ֑הְָוי  ֶדׁשַָהֶּז רַָלח ָ֣ ֶ֖ רֶָּבָעׂש  אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  ת-י  וגו'. ממאי דבריש ירחא קאי? דילמא בארבעה בירחא או  ָאב ֶ֖
'ֶָאל (אבמ' בהע' ט,)אלא אמר רבה בר שימי משמיה דרבינא: מהכא,  -בחמשה בירחא קאי!  ָ֣רָהָ֣ ְדּבַָ-ַוְיַדּב  ֶׁשָ֣הְָבמ  הָ-רמ  יַניַָּבָּׁשָנֶ֨ ס ְ֠

ָ֝יתָ נ  םַהּׁש  י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץָמ  םָמ  אָתֶ֨ ֹוְָלצ  אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  י (ב,ט 'בהע 'במ), וכתיב: ןַּבח ֵ֥ ּוְָבנ  ֵ֛לֶָאת-ְוַיע ׂשֹ֧ ְׂשָרא  ֹו׃-י  דָֽ ַסחְָּבמֹוע  הכא נמי, ממאי  -. ַהָּפֶ֖
 (א,ט) ממדבר. כתיב הכא אמר רב נחמן בר יצחק: אתיא מדבר -דבריש ירחא קאי? דילמא בארבעה בירחא או בחמשה בירחא קאי! 

ְדַּבר יַניָ-ְבמ  'ֶָאל (א,במדבר א)וכתיב התם ס ְ֠ רָהֹ֧ ָ֝י-ַוְיַדּב ֶ֨ נ  ֶדׁשַָהּׁש  ֶ֑דְָּבֶאָחדַָ֩לח ֶ֨ ֶהלָמֹוע  ֶ֖יְָּבא ָ֣ יַנ רָס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛הְָּבמ  . מה להלן בראש חדש מ 
תחליפא משמיה דרב: זאת אמר רב מנשיא בר  -וניכתוב ברישא דחדש ראשון, והדר ניכתוב דחדש שני!  -אף כאן בראש חדש.  -

 אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה.
 -מאוחר. דאי לא תימא הכי  -מוקדם, ומאי דמאוחר  -אמר רב פפא: לא אמרן אלא בתרי ענייני, אבל בחד עניינא, מאי דמוקדם  - 

אי  -דילמא כלל ופרט הוא. נעשה כלל מוסף על הפרט  -כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט דילמא פרט וכלל הוא. ותו, פרט וכלל 
שפיר. אלא למאן דאמר  -אין דנין אותו בכלל ופרט  -הכי, אפילו בתרי ענייני נמי! הניחא למאן דאמר: כלל ופרט המרוחקין זה מזה 

 אין דנין.  -בחד עניינא, אבל בתרי ענייני  -אפילו למאן דאמר דנין, הני מילי  -דנין, מאי איכא למימר? 
 

 :שמות בא יב,ב ג
יַָהָּׁשָנָֽה׃ָ ֶ֖ םְָלָחְדׁש  ָלֶכָ֔ ֹוןָהּואָ  אׁשֵ֥ ֶ֑יםָר  אׁשֳָחָדׁש  ֵ֛הָָלֶכֶ֖םָר ָ֣ ֶדׁשַָהֶּז ָָָ]ב[ַָָהח ֹ֧

ל]ג[ָָ ּוֶָאָֽ ית-ָּכל-ַּדְּברֹ֗ הְָלב  יׁשֶָׂשֵ֥ ֵ֛ םָא  ּוָָלֶהֹ֗ ְקחָ֣ ֶ֑הְָוי  ֶדׁשַָהֶּז רַָלח ָ֣ ֶ֖ רֶָּבָעׂש  אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  תָי  ַד  ת׃-ע  י  הַָלָּבָֽ תֶָׂשֵ֥ ָָאב ֶ֖
ֶׁשָ֣הָ (במ' בהע' ט,א)ה לפעול בכעין בנין אב ללמד לכל התורה כולה. הפסוק תבנית הטעמים "תלישא קדמא ואזלא" עשוי 'ֶָאל־מ  ָ֣רָהָ֣ ַוְיַדּב 

ר: אמ ָֽ ֹוןָל  אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  םַָּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץָמ  םָמ  אָתֶ֨ יתְָלצ  ַ֜ נ  הַָהּׁש  יַניַָּבָּׁשָנֶ֨ ְדַּבר־ס ְ֠ ומכאן למדנו שאין מוקדם  -מלמד בכעין בנין אב ש ְבמ 
 ומכאן שבענין אחד יש מוקדם ומאוחר שאחרת לא נוכל ללמוד במידת כלל ופרט וכלל. שני עניניםב ומאוחר בתורה

, שפרשה (במ' בהע' ט,א) לפרשת הפסח( במ' א,א)ד"א מה ראה משה והקדים פרשה זו  [מדרש אגדה )בובר( במדבר פרשת במדבר פרק א]-נעיין ב 
, )טט: בשנה שניה( היה בחדש הראשון (במ' בהע' ט,א), והוא אייר, ופרשת פסח ()טט: בשנה שניה היתה באחד לחדש השני( במ' א,א)זו 

ית ְלצ  ( במ' א,א)שנאמר  נ ִ֗ ּׁש  ָּׁשָנ ה ה  י ּב  נ ֜ ּׁש  ׁש ה  ד  ח   ָח֩ד ל  ד ְּבא  ל מֹוע   ה  י ְּבא   ינ   ר ס  ְדּב   ה ְּבמ  ל־מ ׁש   ' א  ר ה  ּב   יְד  ר:ו  י ם ל אמ   ְצר   ץ מ  ר  א   ם מ  במ' ), וכתיב אָת 

רָ(בהע' ט,א אמ ָֽ ֹוןָל  אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  ֹו:ָ(במ' בהע' ט,ב) ַּבח ֵ֥ דָֽ ַסחְָּבמֹוע  ֵ֛לֶָאת־ַהָּפֶ֖ ְׂשָרא  ּוְָבנ י־י  והלא פרשת הפסח היה בניסן, והיה לו  ְוַיע ׂשֹ֧
ֶׁשֶָ֨( במ' בהע' ט,ו)להקדים בפרשה זו קודם לאייר, ולמה עשה כן, לפי שבאותה פרשה נאמר  יםָא  ָנׁש ֹ֗ יָא  ָ֣ םַָוְיה  ֶָ֣פׁשָָאָדָ֔ ְלֶנ יםָ  א  רָָהי ּוְָטמ 

ומכאן למדנו שאין מוקדם  וגו', ואותה שעה נאמר להם מצות פסח שני לטמאים, לכך לא רצה להתחיל הספר בפרשת טמאים,
, כגון אלו ב' המעשים, אבל בחד ענינא אותו שהוא מוקדם הוא מוקדם, ואותו שנכתב מאוחר בשני ענינים, הני מילי ומאוחר בתורה

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[ 

 :מאחר שאנו דורשין את התורה בכלל ופרט, ובפרט ובכלל, שבענין אחד יש מוקדם ומאוחרמה שבפרט, אלא מכאן אתה למד 

 
 במדבר א,א:
'ֶָאל רָהֹ֧ ר-ַוְיַדּב ֶ֨ אמ ָֽ םָל  י  ְצַרֶ֖ ֶרץָמ  ֶאֵ֥ אָתֵ֛םָמ  יתְָלצ  ֹ֗ נ  ָ֣הַָהּׁש  ָ֝יַָּבָּׁשָנ נ  ֶדׁשַָהּׁש  ֶ֑דְָּבֶאָחדַָ֩לח ֶ֨ ֶהלָמֹוע  ֶ֖יְָּבא ָ֣ יַנ רָס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛הְָּבמ  ָ׃מ 

ר  עין מקדים מקום פרשה זאת לזמנה, שהוא אחרי פרשות הכתובות אחריה.קדמא, כ – ַוְיַדּב ֶ֨

   אפשר כי גם זהו כלל הצריך לפרט
 במדבר בהעלתך ט

'ֶָאלָ ָ֣רָהָ֣ ְדַּבר-]א[ַָָוְיַדּב  ֶׁשָ֣הְָבמ  ר׃-מ  אמ ָֽ ֹוןָל  אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  םַָּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץָמ  םָמ  אָתֶ֨ ָ֝יתְָלצ  נ  הַָהּׁש  יַניַָּבָּׁשָנֶ֨ ָָָָס ְ֠
ּוָבְָ]ב[ָָ יְוַיע ׂשֹ֧ ֵ֛לֶָאת-נ  ְׂשָרא  ֹו׃ָ-י  דָֽ ַסחְָּבמֹוע  ַָָָהָּפֶ֖
ר]ג[ָָ ָ֣הָָעָׂשָֽ ֹוְָּכָכל-ְּבַאְרָּבָע דֶ֑ ע  ֹוְָּבמ  תֶ֖ ּוָא  םַָּתע ׂשֵ֥ ֹ֧יןָָהַעְרַּבֵ֛י  ֶדׁשַָהֶּזָ֝הָּב  ֹוםַָּבח ֶ֨ יוָּוְכָכל-יְ֠ ָתֵ֥ ּק  ֹו׃ָ-ח  תָֽ ּוָא  יוַָּתע ׂשֵ֥ ְׁשָּפָטֶ֖ ָָָמ 
ֶׁשֵ֛הֶָאל]ד[ָָ רָמ  ֵ֥ ַסח׃ָ-ַוְיַדּב  תַָהָּפָֽ ֵ֥ לַָלע ׂש  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְָָָּבנ 
ּוֶָאת]ה[ָָ ָּו הָה 'ֶָאת-ַוַּיע ׂשָ֣ רָצ  ֶׁשֶ֨ לָא  כ  ֶ֑יְָּכְ֠ יָנ ְדַּבָ֣רָס  םְָּבמ  י  יןָָהַעְרַּבֶ֖ ֵ֥ ֶדׁשָּב  רָיֵֹ֥וםַָלח ֵ֛ ֹוןְָּבַאְרָּבָעהָָ֩עָׂשֶ֨ אׁשֶ֡ ַסחָָּבר  ּוָ-ַהֶּפֶ֡ ֵ֥ןָָעׂשֶ֖ הָּכ  ֶׁשָ֔ מ 

ל׃ָ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְָָָּבנ 
םְָול א]ו[ָָ ֶָ֣פׁשָָאָדָ֔ ְלֶנ יםָ  א  רָָהי ּוְָטמ  ֶׁשֶ֨ יםָא  ָנׁש ֹ֗ יָא  ָ֣ ׂשָ -ַוְיה  ּוַָלע  ןַָּבּיֵֹ֥וםָ-תָיְכלֵ֥ ר ֶ֖ ֵ֥יַָאה  ְפנ  ֶׁשֵ֛הְָול  ֵ֥יָמ  ְפנ  ּוָל  ְקְרבֵ֞ ַּ֛י  ּואַָוָֽ ַסחַָּבּיָֹ֣וםַָההֶ֑ ַהֶּפֶ֖

ּוא׃  ַההָֽ

 

'ֶָאל  (במ' בהע' ט,א)-ב ָ֣רָהָ֣ ְדַּבר-ַוְיַדּב  ֶׁשָ֣הְָבמ  יַני-מ   כעין ארבע עניני תלשא,  –מונח מונח מונח תלשא  – ס ְ֠

ָ֝ית נ  הַָהּׁש  םקדמא ואזלא,  – ַּבָּׁשָנֶ֨ אָתֶ֨ א נשלמה שנה מיום ליום, קורא לה שנה שניה, הקדים מראש חודש ניסן, לקרוא קדמא, אף של – ְלצ 

 לה שנה שניה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/55    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

יםָ (במ' בהע' ט,ו)   ָנׁש ֹ֗ יָא  ָ֣ רָמונח רביע ַוְיה  ֶׁשֶ֨ םקדמא א  ֶָ֣פׁשָָאָדָ֔ ְלֶנ יםָ  א   קטן  -מהפך פשטא מונח זקף– ָהי ּוְָטמ 

רָ ֶׁשֶ֨ אפשר כי מודיע על מד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני, שהרי משה עובבלי פסחים ו, ב  מאי טעמא דתנא קמא קדמא, א 

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. 

 

ם ומאוחר מכילים קדמא ואזלא המגדיר עניניהם, דוגמה לשני כתובים בענין ראש חדש בתבנית מוקד בבלי פסחים ו א ב -הפסוקים ב

 ואין בו קדמא ואזלא. כויה תחת כויה, פצע תחת פצע, חברה תחת חברהרחוקים שנדחית היא הקרא 

ו עוד נתמך בטעם הרביע שמצאנ בהמההכלל מן הבקר ומן הצאן... רביע,  - בהמה (וי' א,ב)רבינו חננאל מביא דוגמא של כלל ופרט  

ראבל אפשר כי דוגמות לכלל המיוחס למלה בטעם הרביע.  ּב ֵּ֞ ל ד  ָ֤י-א  ל   ְּבנ  גרשיים מהפך פשטא, מלמד על יוצא מן הכלל, משמע  – י ְׂשָרא 

 שיש כלל ברקע.

ר (וי' א,ב) ּב ֵּ֞ ל ד  ָ֤י-א  ל   ְּבנ  ְרָּת   י ְׂשָרא  ם ְוָאמ  ה ֵ֔ ל  ם א  יב-ּכ  י ָאָדִ֗ ּכ  ם י ְקר   ן מ  ן 'ל  ה   ָקְרָּב  ּבְ -מ  ןה  ה מ  ָמִ֗ ן-ה  ָּבָקר  ּומ  ת-ה  יבּו א  ְקר   אן ּת  ּצ ֵ֔ נְכ  ם׃-ה   ָקְרּב 
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יָ֒בראשית ויגש מד,יח  נ  יָא ד  ָ֣ הַָוּי אֶמ֘רָּב  יוְָיהּוָדֹ֗ ָלָ֝ ׁשָא  ַּגֶ֨ ַָוּי 
יְָוַאל-ְיַדֶּברָ ָ֔ נ  ָ֣יָא ד  ְּבָאְזנ  ָָדָברָ  אַָעְבְּדך  ְָּבַעְבֶּדֶ֑ך-ָנֶ֨ ַחרַָאְּפךֶ֖ ֵ֥ ֹוךָּכְָָָָָָָָָי  יָָכמֶ֖ ֵ֥ ה׃ּכ  ַָפְרע ָֽ

יו: קראהבשמות טעמי דרש  ]קול אליהו הגר"א[ ָלָ֝ ׁשָא  ַּגֶ֨ ה, אזלא בראש פסוק קדמא –ַוּי  . התקדם והלך אליו הבן הרביעי, רביע – ְיהּוָדֹ֗

יָ֒ נ  יָא ד  ָ֣ את אחי ואם תשאל מדוע אני נכנס בענין יותר מאחי כי בי נוגע הדבר, בגלל שבועתי לאבי להחזיר  .זרקא מונח סגול – ַוּי אֶמ֘רָּב 

 .  (]קול אליהו הגר"א[הרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו בשם ) אני נזרק מלהיות מונח בעם סגולהבנימין. ואם איני מחזירו 

הָ  זאת עובדה ידועה. מה הערך המוסף לטעם הרביע?. הבן הרביעי -רביע,  -ְיהּוָדֹ֗

 ל קשר לארבע )ערך, לימודים( )א( אפשר שכאן מרמז הכתוב שנלמד מהבן הרביעי שטעם רביע תפקידו ללמד ע

 בפסוק מלמד על ארבעה ענינים שהם מעבר לעובדה הידועה מהכתוב שיהודה הוא בן רביעי ליעקב ]אור החיים[ )ב( אפשר כי פירוש

יָ֒ נ  יָא ד  ָ֣ יָָ֒-עניין או יוצר עניין משותף למעין הענין על ה מוסיף, זרקא מונח סגול –ַוּי אֶמ֘רָּב  נ  ד  יָ-ו א  ָ֣  , ּב 
יָ (א)טט:  [החיים אור]ש ופיר ָ֣ יָ֒נוגע הדבר ּב  נ   ליעקב אבינו( י)בגלל שבועת א ד 

יָ֒  )טט: ב( נ  ד  יָא  ָ֣  אני גנבתי הגביע ושמתי באמתחת בנימין  – ּב 
יָ )טט: ג( ָ֣ יָ֒תלוי כנוי תיבת ּב  נ  ד   עולםלהוא המלך וכסאו יכון  יהודהויהודה ידבר בכנוי עבדות, כי ( טט לפי שעה), כי הוא המלך א 
( שמשם נתגלגל הדבר זכ" ז... באמצעותי השגת זה, כי הוא הסובב ליוסף אדנות שאמר לכו ונמכרנו לישמעאלים )בר' ל" רמז  )טט: ד(

 והשיג יוסף האדנות.
ן ויצירת העניבגלל הנסיבות.  המקדימומלך ומכוחו יוסף מלך זמני  יהודהממש מכוון לתוספת ויצירת העניין המשותף.  (ד) לימוד – טט

הָ ]בעל הטורים[המשותף ע"פ  יוְָיהּוָדֹ֗ ָלָ֝ ׁשָא  ַּגֶ֨   ... שכמו שאתה מלך גם אני מלך וגו' –ס"ת שוה  –ַוּי 

 מבית דוד. למשיח מקדים יוסף בןמשיח ה עת עתידהרמז לגאולה וכאן 

 רביעראה 

 

נמשך אחרי המוקדם. בשילוב  קדמא מורה על ענין הקשור בשורש קד"ם )כמו מוקדם, התקדם( ואזלא מורה עלמדרשת הגר"א  מסקנות

כלשהו המבוסס על הכתוב במקום זה  לימוד ממקומות אחרים בהם מופיעה התבנית קדמא ואזלא, גם כאן התבנית מלמדת על כעין כלל 

עה מזהירים על גרי ]קול אליהו הגר"א[מוסיפים מיהודה על יוסף, ובאופן של  ]אור החיים[ואחריו טעמי פרטים. זרקא סגול באופן של 

 של יהודה מעמו.
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 א,יד:    שמות 

ּוֶָאת רֶ֨ יםָּוְבָכל-ַוְיָמר  ָ֔ נ  ְלב  ּוב  ֶמרָ  הְָּבח ֶ֨ ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  םַָּבע  יֶהָ֝ הַָּבָּׂשֶדֶ֑הָ-ַחּי  ָדֶ֖ ב  ָע 
ַ֚תָָּכלָ םָא ֶׁשר-א  ָדָתָ֔ ב ָ֣ ֶרְך׃-ע  ּוָָבֶהֶ֖םְָּבָפָֽ ָָעְבדֵ֥

  ניא, נאמר גם בשם בעל התהרב ראשגולד אברהם צבי הי"ו בשם הגר"א

 , טעמים תחתונים נגינה נמוכה, מרמז לצער, וימררו את חייכם בעבודה קשה מרכא טפחא אתנחתאלכאורה היה לו להטעים 

 מוקדם שנה 190יצאו מצרים את הקץ ו הקדיםהקב"ה , 190קדמא ואזלא בגי'  ?שהומה לשמחה זאת ע קדמא ואזלא, ולא טעמים עליונים

 מן גזרת בין הבתרים.

 הפקידה נתמך בפסוקים הבאים: הקדמתענין 

ףֶָאתבראשית ויחי נ,כה:   םֶָאת-ַוַּיְׁשַּבָ֣עָיֹוס ָ֔ ֶתֵ֥ ל  םְָוַהע  ֶאְתֶכָ֔ יםָ  דֱָאֹלה  ְפק   דָי  רָָּפק ֶ֨ אמ ֶ֑ לָל  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ֶּזָֽה׃-ְּבנ  יָמ  ַתֶ֖ ַָעְצמ 
 קדמא ואזלא 4

ֶׁשֵ֛הֶָאתשמות בשלח יג,יט:   חָמ  ַּקֵ֥ ָָ֝-ַוּי  ְׁשּב  ַעָה  יַָ֩הְׁשּב ֶ֨ ֹוָּכ  ּמֶ֑ ףָע  ֶ֖ ֹותָיֹוס  םָ-יַעֶָאתַעְצמֵ֥ ֶאְתֶכָ֔ יםָ  דֱָאֹלה  ְפק   דָי  רָָּפק ֶ֨ אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  ְּבנ  יָי 
יֶתֹ֧םֶָאת ל  ם׃-ְוַהע  ְּתֶכָֽ ֶּזֶ֖הָא  ַתֵ֛יָמ  ַָעְצמ 

יעַָתרסא  - כי ְׁשּב ָ֝ ַעָה  רָ-ֶאת יוסף הקדים והשביע את אחיו להעלות את עצמותיו ממצרים, קדמא ואזלא – ַהְׁשּב ֶ֨ אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא   -ְּבנ  יָי 

םקטן -קףמהפך פשיא ז ֶאְתֶכָ֔ יםָ  דֱָאֹלה  ְפק   דָי    ,קטן-קדמא מהפך פשטא זקף - ָּפק ֶ֨

 דרגא תביר טפחא סלוק - עצמותי מזה אתכם-והעליתם את

 קטן בין שני קיסרים, דבר החוזר וקורה, כהבטחה לגאולה העתידה-פעמיים זקף ,קטן-זקף אתכם... קטן -זקףלאמר 

סלוק מאפיין את שמעבר לטפחא  - אתכם -טפחא סלוק, קבוצת פרטים מצטרפים, ו דרגא תביר - עצמותי מזה אתכם-והעליתם את

 .אתכםובסה"כ כפרש"י שאף עצמות כל השבטים העלו עמהן שנאמר 

 מתריע על אפשרות של שיעור, חציצה, מחיצה או מידרוג במצוות. -תרסא  - כי

 כד ,הטורים בראשית ויחי נ בעלע"פ  שיעור א'
הטורים שמות ג טז  בעללו  ודומה , בזכות אמהות:יפקוד, בזכות אבות, פקוד, ו' שנה וישאר רד"מת חסר פקוד... רמז שמנין 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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  לכם חסרתי פקודפקדתי אתכם, כמנין  פקד
עת פקודתם.  הקדים, קדמא -פקד שנה.  190-הגאולה ב הקדיםעולה ק"ץ, היינו הקב"ה קרב את הק"ץ,  פקודכאשר נכתב  - פקדגי' 

 גי' קדמא ואזלא עולה ק"ץ )בשם הגר"א, בשם בעל התניא(כאשר קדמא ואזלא,  - חייכם-וימררו אתעם דרשת דבר זה מתואם 

  אור החייםע"פ  שיעור ב'

 ת עצמות יוסף.אשיעור הכסף והזהב הנכנס בארון מת שהמתעסק בעצמות יוסף ויתר עליו כדי לקחת 

  

םָ ֶאְתֶכָ֔ יםָ  דֱָאֹלה  ְפק   דָי  כי מלמדת על טעמא דקרא , כעין תבנית כתוב המלמד על חבירו שלפניוקטן, כעין -א זקףקדמא מהפך פשט -ָּפק ֶ֨

ֶׁשֵ֛הֶָאתהרישא מדוע  חָמ  ַּקֵ֥ ֹוָ-ַוּי  ּמֶ֑ ףָע  ֶ֖ ֹותָיֹוס  מרכא תביר מרכא טפחא אתנח. קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד ויתור  -ַעְצמֵ֥

שאי ארון עצמות יוסף, כי משה התעסק להעלותו אבל אחרים נשאו לרבות. אפשר להסביר ע"פ מאן דאמר שהאנשים הטמאים לפסח היו נו

 הארון בפועל.

יעַָ ְׁשּב ָ֝ ַעָה  רָ-ֶאת יוסף הקדים והשביע את אחיו להעלות את עצמותיו ממצרים, קדמא ואזלא – ַהְׁשּב ֶ֨ אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  מהפך פשיא  -ְּבנ  יָי 

םקטן -זקף ֶאְתֶכָ֔ יםָ  דֱָאֹלה  ְפק   דָי    ,קטן-א זקףקדמא מהפך פשט - ָּפק ֶ֨

: מן פסוקי הדוגמא למדנו כי בין תפקידי טעם קדמא נמצא הוראה של מוקדם, קדימות. קדמא מורה על מוקדם ואזלא הולך אחריו סיכום

 ומורה על נמשך מהמוקדם.
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םָבמדבר מטות לב,כט: נושא העיון הוא "משפטי התנאים" ובהמשך האם הם חלים על "נדר על תנאי"  ֶהֹ֗ ל  הָא  ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  ַָוּי ֶ֨
ם י-א  ּוְָבנ  י-ַיַעְברָ֣ ָ֣דָּוְבנ  ת-ָג ְּתֶכםֶָאָֽ ָ֣ןָ׀ָא ְ֠ ןָָּכל-ְראּוב  ֵ֞ יֶכֶ֑םָ-ַהַּיְרּד  ְפנ  ֶרץָל  הָָהָאֶ֖ ְכְּבָׁשֵ֥ 'ְָונ  ָ֣יָהָ֔ ְפנ  ל  ְלָחָמהָ  ּוץַָלּמ  ָָחל 

םָָלֶהֵ֛םֶָאת ָּזָֽה׃ָ-ּוְנַתֶּתֵ֥ ח  ְלָעֶ֖דַָלא  ֶרץַָהּג  ּו במדבר מטות לב,ל:ֶאֵ֥ אַָיַָֽעְברֵ֛ ם־ל ֹ֧ ֶרץְָּכָנַָֽען:ְָוא  ְכֶכֶ֖םְָּבֶאֵ֥ זֵּ֥וְָבת  אח  ְּתֶכֶ֑םְָונ ָֽ יםָא  ֶ֖ לּוצ   ח 

ל( משה רבנו מתנה לבני גד ובני ראובן את קבלת נחלה בעבר הירדן המזרחי בעזרתם בכיכוש עבר הירדן המערבי ואי -בפסוקים )לב,כט

מו להיות כ כיםצרים משפטי התנאים לקיום מעשה קבלת נחלה זאת אם לא יעזרו אלא קבלת נחלה בעבר הירדן המערבי. חז"ל חלקו הא

 או שיש נסיבות בהם בהתחייבות על תנאי לא צריכים להתקיים כל הארבעה תנאים לקיום מעשה.   תנאי בני גד ובני ראובןארבעה 

 מעשה המותנהמשפטי תנאים כדי שהמתנה יהיה חייב לקיים את הארבעה מלמדת על  (כט,במדבר מטות לב)-שתחילת דברי משה באפשר 

 ולא צריך תנאי כפול. או גלוי דעת )לא מפורש(, אבל ממקורות שונים נלמד שבד"כ מספיק תנאי מפורש [א,סא בבלי קדושין]מונה כפי ש

 כתנאי בני גד ובני ראובן כדי להבין את המקורות. נקדים בהצגת משפטי התנאים

 (א,סא בבלי קדושין רבי מאיר)התנאי כפול )א( 
 )יש לומר התנאי ואח"כ מה יקרה )המעשה(, ולא לומר המעשה ואח"כ לומר התנאי לקיום המעשה( למעשהודם קהתנאי )ב( 

 מוציא תנאי זה וכותב שיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. ]רמב"ם הל' אישות פ"ו,ה"ב[-, ההתנאי בדבר אחד והמעשה בדבר אחר)ג( 

ביאי הקלף )ולא אומר במפורש שעליו כתוב הגט אבל מתכוין לקלף הגט( התנאי והמעשה לא באים כאחד כגון שאמר לה אם ת הרחבה

 הרי זה גיטך, אמנם התנאי קודם למעשה והם שני מעשים שונים לפי דבריו )הבאת הקלף, נתינת הגט( אבל הם בדבר אחד

 ל(-כט,במדבר מטות לב)-כמו הסדר ב ענין ההן שבתנאי לענין הלאו שבתנאי להקדים)ד( 
 

כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך רבי שמעון בן גמליאל אומר: אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול. : הטעמים הסבר לתבנית

 שיהיה כפול. התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין. כל אחד מלמד למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול.
 . )לומדים מכולם שצריך תנאי כפול( , וגמרינן מינייהו)האומרים שלא צריך תנאי כפול(להורבנן קאמר )דחות את(איכא דאמרי ל

הָ )במ' מט' לב,ל( מוצע לומר כי ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים כמרומז  ,קדמא ואזלא -ַוּי ֶ֨

םבטעם רביע של  ֶהֹ֗ ל   מספיק גלוי דעת )לא מפורש מלא(. ]בבלי קידושין מט,ב[ל על בסיס וזה יהיה בנין אב לכל התורה. אב א 

 

כדמתרצינן  דכולהו צריכיויש לנו ללמוד מהן  - ואיכא דאמרי לרבנן קאמר להו אין לך תנאי בכתובין שאינו כפול (רש"י)המשך 
 להו בקדושין בהאומר לחבירו )קד' סא ב(.

)טט: כל אזכרת תנאי כפול בגלל נטרס ולא הוו שני כתובים הבאין כאחד דכולהו מצריך להו פי' בקו - וגמרינן מינייהו]תוס' גיטין עו,א[ 

ר' חנינא בן גמליאל בקדושין )סא ב( ואין נראה להרב רבי אלחנן דהתם לא מצריך להו אלא דמשני להו דאין משום  הענין מיוחד לה(
 .ויש לומר דיש בהן שום צריכותאלא עביד שם צריכותא  אחד מהן ללמוד דניבעי תנאי כפול אבל לרבי מאיר דיליף מינייהו

כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך רבי שמעון בן גמליאל אומר: אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול. : הסבר לתבנית הטעמים

 אבל כללית לא צריך תנאי כפול. שיהיה כפול. התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין. כל אחד מלמד למקומו
 . )לומדים מכולם שצריך תנאי כפול( , וגמרינן מינייהו)האומרים שלא צריך תנאי כפול(רבנן קאמר להו)דחות את(איכא דאמרי ל
הָ )במ' מט' לב,ל( מוצע לומר כי ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  ם מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשי ,קדמא ואזלא -ַוּי ֶ֨

םכמרומז בטעם רביע של  ֶהֹ֗ ל  מספיק גלוי דעת )לא מפורש מלא(.  ]בבלי קידושין מט,ב[וזה יהיה בנין אב לכל התורה. אבל על בסיס  א 

םאפשר שעל זה מלמד  ּוְָבנ י-א  י-ַיַעְברָ֣ ָ֣דָּוְבנ  ְּתֶכם-ָג ָ֣ןָ׀ָא ְ֠ מונח מונח מונח פסק תלשא, כעין ארבע טעמי תלשא, וכל אחד  – ְראּוב 

-לכתוב אלפניו בתפקיד אומדנא, שבי"ד יאמוד כל תנאי מה 4-לימודים בתפקידי תלשא(.כאן לפחות ה 8יו ולאחריו )סה"כ לומד אלפנ

התנאים כאשר נאמר בגילוי דעת )לא מפורש מלא( להוכיח שהתנאי תקני ומחייב. אפשר שבקריאה ללא פסק מלמד על התחייבות  4

כי מכלל הן אתה שומע תנאים וגם פחות וזה ברוב התחייבויות מותנות.  3תחייבות עם תנאים. ואילו בקריאה עם פסק מלמד על ה 4-ב

רבי חנינא בן גמליאל שבתנאי בני גד ובני ראובן ללא התנאי הכפול היה במשמע הסביר  תנאי כפול. –לאו, לכן לא צריך תנאי )א( 

 ללא תנאי הלאו לא ברור המעשה אם התנאי לא התקיים.ש ]רש"י[שלא ינחלו גם בא"י המערבית. וכך גם בכתובים הנוספים שהביא 

 

 המוקדםהאמור להיות מאוחר מקדים את האמור להיות ה

 אין מוקדם ומאוחר

אחד התפקידים: עשוי להעיד על אין מוקדם ומאוחר בענינים שונים. כיצד? התבנית קדמא ואזלא אחד  -גרש או גרשיים קדמא -אזלא

 אפשר שכאשר אזלא לפני קדמא מעיד על אין מוקדם ומאוחר בענין הנידון.ר בענין אחד במקום אחד. מתפקידיה להעיד יש מוקדם ומאוח

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 אזלא שעברה קדמא הפסיקה את הענין שהקדמא פותחת  תפקיד אחר

 

נין התחדש או גרש או גרשיים קדמא מהפך פשטא הקדמא פותחת ענין האזלא השעתה אותו מהפך פשטא מעידים שהע-בתבנית אזלא

' (ו,יז ' נשאבמ) [בד,בבלי זבחים ]-. אבל בחדש להביא לסיומוית הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  הָ (ו,יז ' נשאבמ)-לומד רבא מ ְוֶאת־ָהַאַ֜ ֶׂשֶ֨ ַיע 
יםָ  י (ו,יז ' נשאבמ)-על כלל שאינו מלא שאינו כלל ופרט וכלל ואילו רבינא לומד מֶז ַבחְָׁשָלמ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ 'ַיע  הָ֔ ַלָֽ שזהו כלל ופרט  םָ 

 אפשר שעצם נוכחות קדמא ואזלא צמודים בכתוב אע"פ שלא על הסדר מרמז לאפשרות בלימוד של כלל ופרט בסביבתם. וכלל.

 

 מצאנו קדמא ואזלא בתפקיד יצא מן הכלל

 

 משוה בין המדוברים בהם במלה או המלים המוקפות.  -קדמא ואזלא במלה אחת או מלים מוקפות 

משוה בין כל חלקי חבל הארץ, היינו ארץ מישור.  -קדמא ואזלא במלה אחת  - בערבה 

 בדרש מובנו שאוצרות ברד שלג ועוד מקורם בו, ברד ושלג משווים פני הארץ. -ערבות 

 יש מוקדם ומאוחר, סדר קדימות, כלל ופרט, יוצא מן הכלל, בנין אב -קדמא לפני אזלא בתיבות ללא מקף 

משוה בין המדוברים בהם במלה או המלים המוקפות.  -ת או מלים מוקפות קדמא ואזלא במלה אח 

 מקדים המאוחר היינו אין מוקדם ומאוחר, משנה סדר הקדימות, יצא מן הכלל, מפסיק סדר אירועים -אזלא לפני קדמא 

מא אבל מיקומה מעל הקצה לשיטת עדות המזרח תרין קדמין הן פשטא שבסוף מלה ועוד סימן למקום הטעם. צורת פשטא היא כמו קד

 השמאלי של אות האחרונה במלה. שני פשטא ברצף כעין דבר החל בבת אחת

 

 אזלא או קדמא או אזלא ........ מרכא טפחא ומה שביניהם, לפניהם ואחריהם.וקדמא  .א

 אזלאוקדמא  .ב

 פרט תבנית כעין פרט קדמאה ... פרט כלל פרט בתראה ... –אזלא וגדולה קדמא -}מונח ... { תלישא .1.ב

 תבנית כעין פרט קדמאה ... פרט כלל פרט בתראה ... פרט –  }מונח ... { פזר קדמא ואזלא               .2.ב

תבנית כעין פרט קדמאה ... פרט כלל פרט  –אזלא או קדמא וגדולה קדמא -}מונח ... { פזר }מונח ... { תלישא .3.ב

 בתראה ... פרט

 קדמא אזלא וקדמא  .ג

 846פסוקים  795)או  מופעים( 847פסוקים  796נפרדות )היינו בלי מקף( )וכות וסמאזלא כתבנית בתיבות וקדמא  .1.ג

 מופעים(,

 מופעים 129פסוקים  129בנית מלה בקדמא מלה מקף מלה באזלא אזלא כתבנית בתוקדמא  .2.ג

 תורה(במופעים  35או  31אזלא בתיבה אחת או תיבות מחוברות במקף )וקדמא  .3.ג

 וויון בין העושים או הדברים המדוברים בענין. ש ,הדברהמעשה או מציין בעושה תלוי  .א.3.ג

, אפיון מרכזי שפרט קדמאה נחתך עמו אזלא כענין מרכזי, רבוי, דווקא ענין זהוקדמא . 2ג.-. ו1ג.-בהתיחסות ל .4.ג

 והתוצאה עוברת פירוט בפרט בתראה.

 אזלא כמרמזת שהיא או בסביבתה יש לימוד בכעין כלל ופרטוקדמא . 2ג.-. ו1ג.-בהתיחסות ל .5.ג

 

 

 מופע קדמא ואזלא מרמז על הדברים הבאים בלימוד התורה:

 יש כאן ללמוד במידת כלל ופרט או כלל ופרט וכלל  .א

גדולה( או סמוך אחרי כגון -אמך וגו'" )פזר תלישא-אפשר שהכלל הוא בתיבות שבסביבתן )סמוך לפני כגון "כי יסיתך ... או בן .ב

 לך סמים" )מונח רביע(-"קח

 קיף וכלל פנימי, אפשר שיש כאן כלל מ .ג

 אמירת מצוות קטורת שתורכב מי"א סממנין,  -ת"ק ק"א  -משה" -כלל מקיף כגון "ויאמר ה' אל .1.ג

 לך סמים" מונח רביע המרמז על אופן בחירת הסממנין-כלל פנימי "קח .2.ג

ו המסיתים לע"ז, אחד לחובת האב להסגיר בני –אמך -או שני כללים פעילים במקביל על אותה קבוצת פרטים )"כי יסיתך ... בן .ד

 לאיסור ייחוד עריות והנגזרים ממנו ע"י רבנן, גזירת נכרי קטן מטמא בזיבה –כלל שני 

 אזלא עשוי להתאים גם לקדמא לבד ללימוד כעין כלל הצריך לפרט וגו' והמידות הקשורות אליווכל הנאמר על קדמא  .ה

והמידות הקשורות  הםיוצאי מהכלל לסוגיכעין וד גרש או גרשיים לבד ללימ-כל הנאמר על אזלא עשוי להתאים גם לאזלא .ו

 הםאלי

 

 

 השערה 

]כלל ופרט ]ד' בברייתא דר' ישמעאל 

]פרט וכלל ]ה' בברייתא דר' ישמעאל 

]כלל ופרט וכלל ]ו' בברייתא דר' ישמעאל 

 

 עבור ד' וו' ]בברייתא דר' ישמעאל[ כלל 

 לים הענינים האחריםאפשרי שזהו כלל, הגורם הראשון שאחריו משתלש - אזלאוקדמא 

 מרחיב את הכלל-מואצל עליו מן הכלל ותומך -פרט המופיע לפני קדמא  קטנה-תלישא

 פרט 

 טעמי הפרטים תבנית

 ]מונח[ רביע 

  קפשטא ]מונח[ ז" מהפך/או -ו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 קמהפך פשטא ]מונח[ ז" ק"ת/או -ו

 מייצגים פרטים, או רבויים אלה כל

 גרשיים אוגרש -אזלא

ְיָתה :לד,מות טז-אחרי ויקרא רַָעל-ְוָהָֽ םְָלַכּפ ֵ֞ תָעֹוָלֹ֗ ַּקָ֣ םְָלח  אתָָלֶכָ֝ ָּכל-ּז ֶ֨ מ   ָ ל ְׂשָרא  ֶ֑הָ-ְּבנ  יָי  תַָּבָּׁשָנ םַָאַחֶ֖ ַָחּט אָתָ֔
ָּוֵ֥הְָיהָוֶ֖הֶָאתָ ֶׁשֵ֛רָצ  ַעׂשַָּכא  ה׃ָפ-ַוַּי֕ ֶׁשָֽ ָמ 

כך -. עלכה", יובשנה. תוכן הכלל נקבע לפי פרטיו, כלל זה חל על מיעוט ימים בשנה, היינו יום אחד ופרטטעמים כלל  תבנית

 יום שבו יש כפרה באופן מיוחד. –פותחים מיד בנושא המיעוט  נחמיההכלל. רבי יהודה ורבי  בתבנית" זאתמורה תיבת "

 

ְיָתה םָ-]לד[ְָוָהָֽ אתָָלֶכָ֝  ככלל הזאות במקדש לצורך כפרת יוה" –ּז ֶ֨

םָ תָעֹוָלֹ֗ ַּקָ֣ פר, דם שעיר לפני  דם, קבדי הארון בקה"ארבע מתנות כסדרן לעכב, כאן חמש: דם פר, דם שעיר בין  לפחות –ְלח 

 הפרוכת בהיכל, תערובת דם פר ושעיר על מזבח הזהב

רַָעלָ ָּכל-ְלַכּפ ֵ֞ מ   ָ ל ְׂשָרא  ֶ֑ה-ְּבנ  יָי  תַָּבָּׁשָנ םַָאַחֶ֖  ַחּט אָתָ֔

שהיא אחת בשנה שלא תהיה  כיצא , יצא ללמד על עצמו שכפרת יוה" אחריםלידון בדבר אחר או ללמד על עצמו יצא או על  יצא

מתנות דם בבגדי לבן הסדר  שהיא כיום שהיא בבגדי זהב, כי בבגדי זהב אין הסדר מעכב, בא ללמדנו שבכפרת יוה" יוםכמו כפרת 

 מעכב.

 

 מונח פסק ואחריו מונח רביע 

נח ק"א מו -מופע פרטים באופן של פרט מרכזי, ראשון מכיל או קשור באופן כלשהו לפרטים שאחריו ושונה מהם במהות או בהלכה 

 פסק

 

מופע פרטים באופן פרטים עצמאיים שכל אחד יוצר ענין מיוחד. אם לפנינו כלל ופרט נדע שזה רק הפרטים האלו.  -או מונח רביע או רביע 

 אם לפנינו כלל ופרט וכלל נדע שפרטים אלו הם המאפיינים של מה אפשר לרבות ע''י הכלל האחרון.

י חיים יבשתיים כי היו צריכים להנצל וזה ראיה נוספת לאפשרות לקיחתם בכסף מעשר ד עולה שהעופות שייכים לבעל-מפרשת נח ו ג

 דורש ברור חדששני.

 צפה ללפחות ארבע פרטים בנידון ששניים מהם מטועמים במונח רביע - מונח רביע

 צפה לארבע פרטים נידון שאחד מהם מטועם ברביע -רביע 

"ונתת הכסף  דב' ראהז שיש לחפש אותו ע"י ההכללה שגורם הכלל בתראה. כגון אם חסר פרט להשלים לארבעה או יותר יתכן שמרמ

מונח רביע היינו לפחות ארבעה ונמנים רק ארבעה פרטים ובבלי  -בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תאוה נפשך" בבקר ובצאן 

 בדגים ופטריות פקתסעירובין כח? ע"י הכלל השני מרבה עופות ומ

 קטן שאר הפרטים, לפעמים עם חזרת התבנית-]מונח[ זקף התבנית פשטא בהמשך

קטן , לפעמים -משמע שמדובר בפרט עד שלושה פרטים התבנית עשויה להיות מהפך פשטא ]מונח[ זקף אם אין הפרטים פותחים ברביע 

 עם חזרת התבנית

 וק הבאהוא מסתיים בטפחא ]מונח[ אתנח או טפחא ]מרכא[ סלוק או בפס )בתראה( אם יש כלל סוגר

 

 בתחילת פסוק או אחרי אתנח ]עבור ח' ט' י' י''א בברייתא דר' ישמעאל[גרש או גרשיים -פתיחת קרא באזלא

 

 לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא - יצא מן הכלל

]תבנית טעמים ללא מהפך וללא תביר ]ח' בברייתא דר' ישמעאל 

 

 דבר שיצא מן הכלל לידון בדבר אחר

 ם בהמשך יקבע האם זה לפי הטעמי

קטן ]ט' בברייתא דר' ישמעאל[-מהפך פשטא ]מונח[ זקף -יצא להקל ולא להחמיר  אשר כענינו 

 

מהפך ובהמשך תביר ]י' בברייתא דר' ישמעאל[ -יצא להקל ולהחמיר  או אשר לא כענינו 

 

 א בבריתא דר' ישמעאל[עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש ]י אין אתה יכול להחזירו לכללו - יצא מן הכלל

 השם גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך -תבנית הטעמים 

 

קדמא ואזלא. יש דמיון בין בנין  ]תלישא גדולה או קטנה[ מצאנו פסוקים אחדים המעידים על בנין אב מכתוב אחד שתבנית טעמיו כן-כמו

 לה.אב לכלל ופרט. כלל ופרט מרבה בענין מקומי, בנין אב מרבה לכל התורה כו

 

 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 

 

 אבב' ציון כעין בנין 

 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'



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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שגם בהם יופעל עקרון הלכתי מסוים. כגון  כעין בנין אב או כלל המלמד מענין אחד לענינים אחרים מסוימים פעמים דומים פעמים שונים

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.

פי התבות ומובנן, ולפי התבנית הוא כעין כלל ופרט וכלל פנימי לכעין כלל המקיף -לענין שהגמרא מציגה אותו ככלל ופרט וכלל על דוגמא

 אותו, או גורם מרכזי שבתוכו שיטת הגמרא.

 

 

 פרט וכלל ופרט

 או פרטים ראשונים כל אחד עם משמעותו ע"פ טעמו  פרט קדמאה

 גדולה-ם תלישאמונח[...]מונח[ או טעמים אחרי[

 קטנה-מונח[...]מונח[ או טעמים אחרים תלישא[

גדולה או של פזר או כל טעם אחר שאם יתברר שבא לפני קדמא והוא בעל -קטנה מציין פרט קדמאה שאינו בעל אפיון של תלישא-תלישא

 אפיון ייחודי.

 מונח]...]מונח[ או טעמים אחרים פזר[

 כלל

 התכונה או האפיון שמיוצג ע"י פרט קדמאה אזלא. הכלל מרבה את כל בעליוקדמא 

 פרט בתראה

 תבניות טעמים המאפינות פרט, 

 כגון תבניות הטעמים הבאות:

קטן-רביע פשטא מונח זקף 

'מונח פסק מונח רביע וכו 

'מונח מונח רביע וכו 

מונח פסק מונח דרגא תביר טפחא 

פרטים בתראה מתארים )בלשון  \ו שמתאימים לאפיון שהפרט הפרט או הפרטים בתראה מותירים מכל הפרטים שהכליל הכלל את אל

 פרטים קדמאה.  \חז"ל ממעטים( לענין שנקבע ע"י הפרט 

 

=-=-=- 

 כלל ופרט ]וכלל[ המפזר את הפזר לענינים אחדים . כעין

רט והכלל הפ ימסוים המפותח ע" ענין המגדיר קטנה קדמא ואזלא-תלישא ימתוך כלל ופרט ]וכלל[ מצוין ע" קדמאה הכלל

 בתראה אם נמצא.

 בפזר משמעו אם אינו לענינו דרשהו לענין אחר.  המוטעמת התבה

 הכלל ופרט ]וכלל[ הריהי נדרשת לענין אחד אחר. ללא כשהיא

 של הכלל ופרט ]וכלל[ העניןשל הפזר עם הכלל ופרט ]וכלל[ דורש את הפזר לענינים אחדים מעין ושלא מעין  שהצירוף אפשר

 

 .אחדיםאת הפזר לענינים  המפזר ל ופרטכל פרט כעין

הפרט קדמאה. הפרט בתראה  י"עקובע ענין מסוים, הכלל מרבה לכל הענינים שיש להם אפיון מהענין המוגדר  הראשון הפרט

 .מסוימיםהכלל לדברים  יממעט מתוך הרבוי שארע ע"

 

הרבה יותר  כמתיחס הפרט הראשון. הנושא בד" אליו הנושאהראשון קובע ענין מסוים, הכלל מגדיר  הפרט אחר: הגדרה נסיון

הכלל לדברים  יאפיוני הנושא. הפרט בתראה ממעט מתוך רבוי האפיונים שארע ע" לפירחב מהפרט הראשון ולכן מרבה 

 .מסוימים

 

 בפזר משמעה דרשהו לענין אחר ואפשר שגם לענינו.  המוטעמת התבה

 .דאח)כשהיא ללא הכלל ופרט הריהי נדרשת לענין אחר 

 לענינים אחדים מעין ושלא מעין הענין של הכלל ופרט( הפזרשהצירוף של הפזר עם הכלל ופרט דורש את  אפשר

ל כמושהפזר יהיה על צירוף תיבות המביע רבוי  אפשר את,ָָּכָֽ ֹור-ְוָכל־ַחָּטֶ֡ , רבוי זה פעמים שהוא כלל לעצמו אבל למעשה פרט ַהְּבכֶ֡

 כלל גדול ממנו. בתוך

על תפקידי שיעור,חציצה, מחיצה ו/או התרעה על לאו שמתברר בפרט בתראה או המקום כאן מתואם עם לאו  מופע של תלישא יורה

 שמצוין במקום אחר, 

 התרעה על לאו הבא מכלל עשה או המתואם עם לאו כזה שמצוין במקום אחר

 

 פירוט פסוקים  7

 בראשית  7.1
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א בראשית א,יב: ֶרץ ַוּתֹוצ ֶ֨ ָ ָהָאָ֝ ֶָׂ֣שב ֶׁשאֶּדְ֠ יעַָ ע  הּו ֶז ַרע ָ ַמְזר   ינ ָ֔ ֹ֧ץ ְלמ  ֶׂשה ְוע  י-ע ָֽ ֵ֛ ֶׁשֵ֥ר ְּפר  ֹו-ַזְרעֹו א  ֶ֑הּו בֶ֖ ינ  ְֵַ֥֛ראְָָָלמ  ים ַוַּי ֶ֖ י ֱאֹלה  ֹוב׃-ּכ   טָֽ
 תבנית טעמי הפסוק עשויה לרמוז ללימוד בכעין כלל ופרט וכלל.

ֶרץ )א,יב( אָָהָאָ֝ ֶָׂ֣שבָמַָ פרטיוואזלא, כעין כלל קדמאה, וקדמא  - ַוּתֹוצ ֶ֨ ֶׁשאָע  ֶׂשהֶּדְ֠ ֹ֧ץָע ָֽ הּוְָוע  ינ ָ֔ ְלמ  יַעֶָז ַרעָ  רַָזְרעֹו-ְזר   ֶׁשֵ֥ יָא  ֵ֛ ֹוָ-ְּפר  בֶ֖



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶ֑הּו ינ  י, אם ְלמ  יםָּכ  ֶ֖ ְֵַ֥֛ראֱָאֹלה  ֹוב-ַוַּי ֶׁשאָטעם הפרט . וא ירבה בפרטים כעין אלו הנמניםכלל בתראה המהווה  טָֽ תלשא, מלמד על  –ֶּדְ֠

רחקות ומניעת כלאים למראית עין, ראה משנה כלאים, שיעור שעורה. אפשר כי הכלל הסוגר ירבה מפרט זה לשיעורים שונים של ה

 .[)וי' קדשים יט,יט( רלב"ג]וכפירש  
הּוָ )א,יב( ינ ָ֔ ְלמ  יַעֶָז ַרעָ  ֶָׂ֣שבַָמְזר    ע 

ֶָׂ֣שבָ )א,יב( אע"פ שלא נאמר  ]רש"י[זה מתאים לפ' ללמד כי תבנית הטעמים הבאה עשויה לחזור על עצמה לענינים אחדים. – מונח -ע 
חזרת טט:  .]חולין ס,א[ ם בציוויהן שמעו שנצטוו האילנות על כך ונשאו ק"ו בעצמן כמפורש באגדה בשחיטת חוליןלמינהו בדשאי

 .הדשאים עשו כמו שנצטוו האילנות הענין היא ש

יַעֶָז ַרע ָ )א,יב(   , קטן-מונח זקף - ַמְזר  

הּו )א,יב( ינ ָ֔ ֹו )א,יא(-קטן מקביל ל-זקף - ְלמ  ינָ֔  .קטן מרבה כגון מניעת כלאיים-ם הזקףקטן. בשניה-זקף - ְלמ 

 

א )א,יב( ֶרץ ַוּתֹוצ ֶ֨ ֶׁשא ָהָאָ֝ גדולה )=תלשא(, בדרך כלל טעם תלשא ותרסא מקדימים לקדמא ואזלא ואילו כאן -לישאאזלא תוקדמא  – ֶּדְ֠

א׀ָיב׀קדמא ואזלא מקדימה לתלשא. אפשר כי  ֶרץ ַוּתֹוצ ֶ֨ י תורה המרומזים בטעם , בתפקיד כעין כלל מלמד שכל שיעוראזלאוקדמא  – ָהָאָ֝

ֶׁשאתלשא במלת  הְָוֶגֵֶ֥פןָ( ח,ח עקבדברים )ישראל היינו -וכן בטעם תרסא, יהיו נמדדים בפירות שנשתבחה בהן ארץ ֶּדְ֠ ָרָ֔ ּוְׂשע  ָּטהָ  ֶא ֶרץָח 
ֹוןֶָאֶרץ ּמֶ֑ ָנֶ֖הְָור  ׁש׃-ּוְתא  ֶמןָּוְדָבָֽ ֵ֥יתֶָׁשֶ֖ אשי אמר רב: שיעורין  אמר רבי חייא ברא ,בבלי עירובין ד-וזהו הנדרש בבבלי סוכה ד, וב ז 

ארץ חטה ושערה וגו' ואמר רב חנן: כל הפסוק  (דברים ח)שיעורין? דאורייתא הוא! דכתיב  - חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.
 הזה לשיעורין
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הַָפת יח,ה: ויראבראשית  י-ְוֶאְקָחֶ֨ ָֽ רּוָּכ  ב ָ֔ ַאַחָ֣רַָּתע  ְּבֶכםָ  ּוָל  ד  ֶחםְָוַסע  ל-ַעל-ֶלָ֝ םַָעָֽ ַבְרֶּתֶ֖ ֵ֥ןָע  ַָעְבְּדֶכֶ֑םָ-ּכ 
ְרָּת׃ ַּבָֽ רָּד  ֶׁשֵ֥ הַָּכא  ֶׂשֶ֖ ֵ֥ןַָּתע  ּוָּכ  ַָוּי ָ֣אְמרָ֔

ְּבֶכם ָ)ה(  י"שר ּוָל  ד   פתלבך  סעדלבכם. בנביאים: " וסעדו :בתורה  .דלבאבנביאים ובכתובים מצינו, דפתא מזוניתא  בתורה - ְוַסע 

 ו(. )תה' קד,ט "יסעד)שו' יט,ה(. בכתובים: "ולחם לבב אנוש  "לחם
והא וחמרא מי סעיד?  -, ומשחא לא סעיד. חמרא סעידאלא:  - : באומר כל הזן עלי; אלמא משחא זיין!ואמר רב הונא...  ב ,בבלי ברכות לה

 .פורתא סעידטובא גריר,  - רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה ללביה וניכול מצה טפי!
ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד וגו' נהמא הוא דסעיד, חמרא  (תהלים קד)כלל? והכתיב:  ומי סעיד...  ב ,בבלי ברכות לה

)אם היין סעיד, היינו מזין אז שגם אי הכי  .מסעד סעיד, שמוחי לא משמח -סעיד ומשמח, נהמא  -אלא: חמרא אית ביה תרתי  -לא סעיד! 

 .עי אינשי סעודתייהו עלויה! לא קב)ברכת המזון( נבריך עליה שלש ברכות עליו(

סעודתיה מאי? אמר ליה: לכשיבא אליהו ויאמר אי  )על היין(אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: אי קבע עלויה ...  ב ,בבלי ברכות לה
 .הויא קביעותא, השתא מיהא בטלה דעתו אצל כל אדם

 

הַָפת רּו-ְוֶאְקָחֶ֨ ב ָ֔ ַאַחָ֣רַָּתע  ְּבֶכםָ  ּוָל  ד  ֶחםְָוַסע  רּוואזלא כעין כלל מלמד, קדמא  - ֶלָ֝ ב ָ֔ ַאַחָ֣רַָּתע  ְּבֶכםָ  ּוָל  ד  מהפך פשטא מונח  - ְוַסע 

 קטן, פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. -זקף

הַָפת ֶחם-ְוֶאְקָחֶ֨ ֶחם-ַפתקדמא ואזלא כעין כלל מלמד קביעת סעודה,  – ֶלָ֝ מצב של פת ושל לחם: )א( לחם במובנו המקובל -מקף, רב - ֶלָ֝

כביצה?, ולברכת המזון כזית. )ב( פת הבאה בכיסנין  –משת מיני דגן בלולה במים ואפויה בתנור, מינימום סועד עיסה מקמח או סולת מח

לחם עוני. כאן הדבר ארע בערב פסח אפשר שזאת מצה עשירה, ולוט  -ועוד שני מצבים שבשיעור מתאים ברכתם ברכת המזון. )ג( מצה 

: )א( בהסבר תורת המקף יהיה דבר המחליש את החשיבות של לחם. )ב( הערותפסח(  אפה מצות למלאכים בערב שאחרי היום והיה ליל

 אברהם התכווין ללחם או מצה עשירה, אבל לא הביא לחם כי העיסה נטמאה כי שרה פירסה נידה.

רּו ב ָ֔ ַאַחָ֣רַָּתע  ְּבֶכםָ  ּוָל  ד  -רא, ו/או שני מצבים )זקףקטן, שתי דרשות ולפחות אחת מהן יוצאת מפשט המק-מהפך פשטא מונח זקף – ְוַסע 

 קטן( ועוד אפשרות למצב ביניים או ספק )מונח(, 

רּו ב ָ֔ לחם ומזונות שסועדים הלב )מזינים( ולכן קובעים -קטן בתפקיד שתי דרשות. דרשה )א( מלמד על מספר מצבי מאפה בפת-זקף – ַּתע 

מועטת או המזונות בשיעור המינימלי המחייב לברכת  עליהם סעודה ומברכים עליהם שלוש ברכות )היינו ברכת המזון( וגם כאשר הפת

 המזון, לעומת אוכל אחר שאינו בבחינת סועד אלא משביע )ממלא(

ְּבֶכם ָדרשה )ב(  ּוָל  ד  לחם ומלמד שיש גם קביעת סעודה על מזונות שנאפו -מהפך פשטא, מוציא מפשט קביעת סעודה על פת – ְוַסע 

 ברכת המזון, בתנור, ומברכים על לחם וגם על מזונות  

רּושבתבנית  ַאַחָ֣רוטעם מונח של מלת  ב ָ֔ קטן, עשוי לרמז למצב ביניים או ספק. )א( הוא דעת יחיד )רב אלישיב( -מונח זקף - ַאַחָ֣רַָּתע 

האומר שגם על תבשיל )מעשה קדרה( שאח"כ נאפה )מעשה תנור( כמו קיגל אטריות, ואכל ממנו כשיעור אכילת מזונות יברך ברכת 

)ברכת הוא קצת סעיד )מזין( וגם משמח ולברך שלוש ברכות   [ב,בבלי ברכות לה]ב( האם אפשר לקבוע סעודה על יין שלפי המזון. )

 .המזון(
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ם :מט,שרה כד חיי בראשית ַעָּתהָא  יםֶָחֶֹ֧סדֶָוֱאֶמֵ֛תֶָאת-ְוְ֠ ׂש ָ֝ םָע  ֶ֑יָ-ֶיְׁשֶכֶ֨ ָ֣ידּוָל  ֶ֖יַָהּג  נ  ד  ָא 
םָ יְָוֶאְפֶנֵ֥הַָעלל ָ֕-ְוא  ָ֣ידּוָל ָ֔ ֹוַָעל-אַָהּג  יןָאֵ֥ ֶ֖ אל׃-ָימ  ְָׂשמ ָֽ

ַעָּתהמלת  (דב' עקב י) (ברכת ציון)ע"פ  ַעָּתהמשמעה חזרה בתשובה,  ְוְ֠ תלשא, עשויה להדרש אלפניה ולאחריה )למעלה ולמטה(  – ְוְ֠

 מובחר, עקירה(   -בתפקידי תלשא )שיעורין, חציצין, מחיצין ובו בעל בחינה נעלה 

 

ַעָּתהָ של הפסוק בתבנית טעמים כעין פרט וכלל ופרט, פרט קדמאהרישא  עקירה  –גדולה מרמז על מובחר וגם על תלישה -בתלישאְוְ֠

ַעָּתה גדולה. בפסוק הקודם ספר עבד אברהם על הודאתו לה' שהצליח דרכו למצוא אשה ליצחק, היא רבקה שנבחרה ע"י ה' על משפחתה  ְוְ֠

ם, ולמנוע מיצחק נישואין כלשהם, ובתואל עמד לדעתה(. וזה שמבטא העבד במלים לעשות תשובה )הרי ניסו להרעילו ים-א  ׂש ָ֝ םָע   – ֶיְׁשֶכֶ֨



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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מהם )הרשעים( ולהתעלותה למשפחת אברהם ולדרגה " ותה"להתלשלתת למלים תפקיד של כעין כלל הסכמתם אזלא, וקדמא ב המוטעמות

בא להודיענו מרחיב את הפרט קדמאה, ופרט בתראה שנה בין החוחים(. הרוחנית של יצחק )נימול, אחרי העקידה, ורבקה בבחינת שו

ֶ֖י-ֶחֶֹ֧סדֶָוֱאֶמֵ֛תֶָאת שהתלשות זאת היא נ  ד  הדין שגזר  –מצטרפים, מצד החסד ומצד הגבורה  קבוצת פרטיםבתפקיד דרגא תביר טפחא,  – א 

ֶ֑י ה',  ָ֣ידּוָל   .ה או התחמקותברור כן או לא ולא שתיק מענהמהם למענה אתנח מגביל ה -  ַהּג 

ם י-ְוא  ָ֣ידּוָל ָ֔ אַָהּג  ם  שנוי גדול, זקף קטן, בתפקיד...  גדול-זקף -  ל ֕ אָ-ְוא  ֶ֖י-ֶחֶֹ֧סדֶָוֱאֶמֵ֛תֶָאתתעשו ל ֕ נ  ד  זה יהיה יוצא משורת הדין,  א 

 עוקר סדרי בראשית, כלומר מנוגד לרצון ה' כפי שנראה מהענות לתפילתי, 

בכל מצווה יש חיבור פרטי של שם מ"ה  (האדמו"ר ממ"ש, משיחות כ"ף מרחשון התשמ"ב –שיחות קודש דבר מלכות, ח"ש, התשע"ו, מקודות מ)ע"פ 

הענין דיחוד מ"ה וב"ן. לכן בתפילת אליעזר הייתה צצריכה להיות  התחלה וכלל כללותושם ב"ן. בפרשת השידוך של יצחק ורבקה יש 

 בחינת תגבורת החיות )עד מהרה ירוץ דברו"(

משמעו חיבור תורה )שהיא בחינת שמים( עם מצוות )שהם בחינת גשמיות הארץ הנבראת(. לומדים תורה כדי לקיים  חיבור מ"ה וב"ן

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 

 .דברו" שנענה "טרם כלה לדבר"נפעל שלימות החיבור לכן "עד מהרה ירוץ 
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 כה,ט:    חיי שרהבראשית 

יוֶָאל ָּבָנָ֔  ָ אל ְׁשָמע  ְצָח קְָוי  ֹוָי  תָ֝ ּוָא  ְקְּברֶ֨ ָלֶ֑הֶָאל-ַוּי  תַָהַּמְכּפ  ןֶָּבן-ְמָעַרֶ֖ הֶָעְפר   ֵ֞ רַָעל-ְׂשד  ֶׁשֶ֖ יָא  ּת ָ֔ ח  ַהָֽ ַחרָ  א׃-צ ֶ֨ ָֽ ֵ֥יַָמְמר  ְָּפנ 
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 בראשית ויצא כח,יג:

ָּצָ֣בָָעָליוַָ֘וּי אַמרָ֒ 'ָנ  הָהָ֝ ּנ ֶ֨ ְָוה 
ְצָחֶ֑קָ יָי  ֶ֖ יךָו אֹלה  ַאְבָרָהָ֣םָָאב ָ֔ יָ  'ֱָאֹלה  ָ֣יָהֹ֗ נ  ָָא 
ך׃ָ ֶַָּ֖֛נהָּוְלַזְרֶעָֽ ֶָאְּתֶנ יָהְָלךֵ֥ ָ֣בָָעֶלָ֔ כ  ׁש  ֶׁש רַָאָּתהָ  ֶרץָא  ָָהָאֹ֗
 

ָ' הָהָ֝ ּנ ֶ֨ ּנ ֶ֨הענינים אחרים בכתוב. מלת  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד, שממנו נמשכים –ְוה  ָּצָ֣בָמלמדת על גילוי חדש בין היתר בקרא  ה  נ 
 .אור החיים-ו שפת"ח, רש"י, אשר נסבירו ע"פ ָעָליוַָ֘וּי אַמרָ֒

ָּצָ֣בָָעָליוַָ֘וּי אַמרָ֒  מונח זרקא סגול, כעין שתי תבניות זרקא סגול, מוסיף ממהות הענין על הענין.  – נ 

ּנ ֶ֨ה)א(  כי דיוקן יעקב חקוק בכסא הכבוד ואפשר כי ממתין להתגלותו של יעקב בעולם להשלמת העמדת הכסא, אשר מלמדת על גילוי  ה 

מעל אברהם  עליו יותריאמר בדיוק נצב כי בהגיע יעקב  ָעָליוַָ֘וּי אַמרָ֒ החיים-אורעמד על אדם הראשון, אברהם ויצחק עד אז. פירש 
 שמירת ה' עליו מפני קנאת המלאכים.  תוספתושפת"ח צריך ולכן ע"פ רש"י  ויצחק, כי הוא עיקר העמדת הכסא.

אורות עליונים בשורש  (של הבחינה) ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל האדם בעוה"ז ויעלה באמצעותה...  החיים-אור)ב( 
'ָ(יג,כחאומרו )...  נשמתן הָהָ֝ ּנ ֶ֨ ָּצָ֣בָ ְוה  ר בו אלא תגלה עליו השכינה ולזה לנבואה עצמה לא בחלום ידב פירוש שממדרגה זו יעלהנ 

 תמצא שאמרו ז"ל על ישראל שלא הושלל אחד מהם מהנבואה וכולן מוכשרים לדבר זה.

ָ' הָהָ֝ ּנ ֶ֨ מלמד על גילוי שכל אחד מישראל מוכשר לנבואה. ויש ללמוד ממעשים טובים של יעקב אל מעשים אזלא כעין כלל וקדמא  -ְוה 

'וכה לכך אשר כן ז-טובים של כל אחד מישראל אשר על ָּצָ֣בָָעָליוַָ֘וּי אַמרָ֒ הָ֝ עליה ממדרגה של  מוסיף באדםמונח זרקא סגול,  - נ 

 קבלת דבר ה' בחלום אל קבלת דבר ה' בנבואה בהקיץ.
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 בראשית ויצא כח,יח:

חֶָאת ַּק  ֶקרַָוּי  בַָּבּב ֹ֗ ק ָ֝ םַָיע  א ֶׁשר-ַוַּיְׁשּכ ֶ֨ ֵָ֥-ָהֶא ֶבןָ  יוַָוָּי ָתָ֔ א ׁש  ָבֶ֑הָׂשָ֣םְָמַרָֽ ּהַָמּצ  ָתֶ֖ ֶָׂשםָא 
ֶמןַָעלָ קֶָׁשֶ֖ צ ֵ֥ ּה׃-ַוּי   ר אָׁשָֽ

ב ק ָ֝ םַָיע  ויהי באשמורת הבקר. אתה  מכילתא בשלח ה' מביא תורה שלמה קדמא ואזלא, כעין כלל ללמוד התורה ולתפילה.  – ַוַּיְׁשּכ ֶ֨
ֵ֥םיט,כז:  ויראבראשית   הצדיקי' נשמעי' בבקר. בקרו של אברהם מנין שנ' שתפילותמוצא  ֶקרַָָוַּיְׁשּכ  םַָּבּב ֶ֑ . בקרו של יצחק ַאְבָרָהֶ֖

ו׃ : ב,ו,חכ ויראבראשית  מנין שנאמ' םַָיְחָּדָֽ יֶהֶ֖ ּוְָׁשנ  ְלכֵ֥ ֶקרָושניהם השכימו בבקר. בקרו של יעק' מנין שנא' ַוּי  בַָּבּב ֹ֗ ק ָ֝ םַָיע   ַוַּיְׁשּכ ֶ֨

  :קדם הבקרוישכם יעקב. הוא פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( וגו'. 

 

( שעסק בלילה בלימוד תורה. ויש מדרש המספר כי יעקב לקח עמו שמן במקלו כח,טזכפירשנו ב) אפשר כי השכים = הקדים בקומו,

ֹורָד  –בראשית מקץ מד,ג -ללימוד התורה בלילה. ומצאנו ב ֶקרָאֶ֑ ּוֶָאת]ד[ָָ]ג[ַָָהּב ֶ֖ םָָיְצאָ֣ יקּוָ֒-ה ְ֠ ְרח  אָה  י֘רָל ָ֣ םכי  ָהע  תלשא,  – ה ְ֠

ֹוראמר רבי בא כתיב  ירושלמי ברכות פ"אמרמז על שיעורי זמן כדרשת  ֶקרָאֶ֑  מאיילת השחר עד שיאור המזרחאמר רבי חצנא ...  ַהּב ֶ֖
דכתיב  ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מילאדם מהלך ארבעת מילין 

 ,      עת מילסדום לצוער ארבוכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן 

ֶקרָלכן אפשר כי  רביע, ירמז על שיעור זמן ההשכמה כמהלך ארבע מיל, כגון משיאור המזרח עד שתנץ החמה, והוא גם שיעור זמן  –ַּבּב ֹ֗

ֶקרָבראשית וירא כ,ח:  -. וכדומה גם בלתפלה ֶלְךַָּבּב ֹ֗ יֶמָ֝ ב  םָא  ֶקרָבראשית וירא כב,ג: ַוַּיְׁשּכ ֶ֨ םַָּבּב ֹ֗ םַָאְבָרָהָ֝ שית ויצא בראַוַּיְׁשּכ ֶ֨

ֶקרָכח,יח:  בַָּבּב ֹ֗ ק ָ֝ םַָיע  ֶקרבראשית ויצא לב,א: ַוַּיְׁשּכ ֶ֨ ןַָּבּב ֹ֗ םָָלָבָ֝ ֶקרשמואל א יז,כ:  ַוַּיְׁשּכ ֶ֨ ָ֝דַָּבּב ֹ֗ םָָּדו  ַָוַּיְׁשּכ ֶ֨
 

 כלל ופרט וכללקדמא ואזלא,  7
 ל,לה: ויצאבראשית 

ּואֶָאת ַָ֣סרַָּבּיֹוםַָ֩ההֶ֨ יםְָוא  תָָּכל-ַוָּי ֹ֗ א  יםְָוַהְּטל  ָ֣ ּד  ק  יםָָהע  עָ -ַהְּתָיׁש ָ֝ לָא ֶׁשרָהָֽ תָּכ   א ָ֔ ֹותְָוַהְּטל  ּדָ֣ ַהְּנק  יםָ  ֹוְָוָכל-ּז  ּבָ֔ ֶ֑יםָ-ָלָבןָ  ּוםַָּבְּכָׂשב  ָחֶ֖
ןְָּבַיד ֶ֖ ּת  ָָּבָנָֽיו׃-ַוּי 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ּואמצד פשט הכתוב המלים  ַָ֣סרַָּבּיֹוםַָ֩ההֶ֨ פירש כי  דקדוק ופירוש על התורה ע' כג)חלק(  מאורות הגר"א-וגו' מהוות רצף, ואילו ב ַוָּי

 קטנה עוצר. -טעם תלישא

ַָ֣סרַָּבּיֹוםָ֩כעין פרט קדמאה  תבנית הפסוק מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, אחד מהם חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של  – ַוָּי

 כתמי לבן בתוך רקע כהה בעזים, השני כעין חציצות או מחיצות בשיעור חלש מאד של כעין חום על רקע לבן בכבשים.  

ּואֶָאתכעין כלל קדמאה  ים-ַההֶ֨ ים-ֶאתמא ואזלא מרמז על כעין לימוד בכלל ופרט, כאשר הפרטים מתחילים במלים קד – ַהְּתָיׁש ָ֝  ַהְּתָיׁש ָ֝

יםְָוא  תָָּכלכעין פרטים  ֹ֗ א  ת-ְוַהְּטל  א ָ֔ ֹותְָוַהְּטל  ּדָ֣ ַהְּנק  יםָ  ּז  ע   ָהָֽ

לָא ֶׁשרכעין כלל בתראה  ֹוְָוָכל-ּכ   ּבָ֔ ים-ָלָבןָ  ֶ֑ ּוםַָּבְּכָׂשב  בן שלא היה נדון לא אפילו לא היה שם אלא כתם של לחזר וכלל ללמד  – חֶ֖
 משום נקוד ולא משום עקוד )אלא( ]ולא[ משום טלוא היה מסירו משם.

 

 קדמא ואזלא, כלל ופרט  8

ןָל א-ַעל לב,לג: וישלח בראשית ָֽי-ּכ ֶ֡ ּוְָבנ  לֶָאת-י אְכלֶ֨ ְׂשָרא ָ֝ ַעל-י  ֶׁשרָ  הָא  ָ֣ידַָהָּנֶׁשֹ֗ ֶ֑ה-ּג  ְךַָעֶ֖דַָהּיָֹ֣וםַָהֶּז ָ֔  ַּכָ֣ףַָהָּיר 
ְּבַכףָ יָָנַגעָ  ֶֶָ֣֣רְךָיַָ-ּכ   ה׃ֶי ֶ֖ידַָהָּנֶׁשָֽ בְָּבג  ק ָ֔  ע 

הָ-ֶאת ָ֣ידַָהָּנֶׁשֹ֗  לפחות הלכות ארבעזה הוא מקור ל פסוקּג 

 יםהטהורבחיות )תיב"ע(, בהמות והעופות )נדיר אבל קיים( גיד הנשה  לאכוללא תעשה לא  מצוותי הוז עניןשל  לגופו' א

הלכות תלמוד תורה להורות למנוע מישראל  עשו" פ"ע חר ואם צריך לענינו. לענינו זהו לעיל, דרשהו לענין אחרא לענין דרשהו' ב

 ופוסקים סלא ללמוד תורת הנסתר קודם למילוי כרסו בש" בנסתרותהחקירה 

 ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה

 בבריהד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא 

 הטהוריםים( , בהמות והעופות )נדיר אבל קיבחיותלא תעשה לא לאכול גיד הנשה  מצוות של ענין לגופו' א

  גיד הנשה בחיות, בהמות והעופות הטהורים. אכילתכלל ופרט וכלל לאיסור  כעיןהפסוק עשויה להיות  תבנית

ןָ קדמאה פרטראשון מורכב מכעין  הכלל וכלל: ופרטבדרך כלל  הסבר ּו-ל אָ כללפזר,  –ַעל־ּכ ֶ֡ לָָי אְכלֶ֨ ְׂשָרא ָ֝ ָֽי־י   קדמא ואזלא  -ְבנ 

הָ - פרט: הם הכלל קדמאה פרטי ָ֣ידַָהָּנֶׁשֹ֗ (, 2 כ)א( גיד פנימי, גיד חיצוני )סה" ארבעקשר לערך  עם ענינים שני כעין)מונח רביע, ֶאת־ּג 

)ג( ג  ק"סיורה דעה סימן ק  ז"טשסביבם להרחקה מעבירה; )ב(  והשומנים( ומרמז למה שרבנן ריבו עליו הקנוקנות 4 כבכל ירך )סה"
1שם: האו" כ)קטן( ]גדול[ ב' אצבעות כ" שובכבזה בשור הגדול  -כרוחב ד' אצבעות. 

ֶׁשרָ ָבבעל חיים  מקומו ומפרט והולך(  א 
ְךָ ָ֔ ֶ֑הָ  וזמנוקטן בתפקיד של שתיים( -או שמאל ונפסק ששניהם, מתאים לזקף ימין)מחלוקת האם ַעל־ַּכָ֣ףַָהָּיר  )מחלוקת האם ַעֶ֖דַָהּיָֹ֣וםַָהֶּז

 היו עדיין בכלל בני נח(.  יעקבבימי  החל מיעקב אבינו או ממתן תורה והאם גם חל על בני נח כי
 ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה

 ו,א,בצ -ה,ב צבבלי חולין 
ןָל א-ַעל ָֽי-ּכ ֶ֡ ּוְָבנ  לֶָאת-י אְכלֶ֨ ְׂשָרא ָ֝ הָ-י  ָ֣ידַָהָּנֶׁשֹ֗ גיד הנשה עצמו אינו ראוי לאכילה ולולא גזירת הכתוב שאסור לאכלו, האוכלו כאילו ּג 

אכילה כגון עצמות, פרסות, קרניים למשל מנבלות, מבעלי חיים טמאים, אולי אף ממוקדשין, לא אכל, כך כל דבר אחר שאינו ראוי ל

 אכילה ביוה"כ האוכלם אינו עובר על איסור.

 

 בבריהד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא 

בכל דבר שהתורה תורה אוסרת בשם תואר או בשם עצם. האם ההאומרים יסוד והגדרה ,  לקט ראשונים מאורות הדף מ' קובלסקיהרב 

 כללי עינב בודד פחות משיעור(באופן יש שיעור אכילה, כגון ערלה, טבל, נבלה )ערלה  -אסרה בתואר 

ןָ-ַעל לכןכגון גיד הנשה, שרץ, אבר מן החי )כגון עצם הקטן מכזית(,   ,בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם יש בריה פזר ללא טעם  –ּכ ֶ֡

 .אל שרץ ואבר מן החיילמד שנאמר בשם עצם וממנו  ,בבריהלאיסור שאינו נמדד בשיעור אלא  רמזמתלישא )גדולה או קטנה אחריו( 

 קטן-פזר תלישא, מונח רביע, זקףראה 

 

 מלמדכעין כלל קדמא ואזלא,  9

בֶָאל לד,ל: וישלחבראשית  ק ָ֝ אֶמרַָיע  ֹוןְָוֶאל-ַוּי ֶ֨ ְמעָ֣ יָ֒-ׁש  ת  ַכְרֶּתָ֣םָא  יָ֘ע  ו  ָל 
ָ֣בָָהָאָָ֔ ׁש  ְּבי  יָ  יׁש  נ  י׃ְלַהְבא  ָֽ ית  ֵ֥יָּוב  נ  יָא  ֶ֖ ְׁשַמְדּת  יְָונ  ּונ  ּכָ֔ ְוה  ּוָָעַליָ  רְָוֶנֶאְספ  ְסָּפָ֔ ָ֣יָמ  ְמת  יָ  נ  א  ֶ֑יַָוָֽ ּז  ֶ֖יָּוַבְּפר  נ  ְּכַנע  ֶָרץַָּבָֽ

ב ק ָ֝ אֶמרַָיע  ֹוןְָוֶאל-ֶאלקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על  – ַוּי ֶ֨ ְמעָ֣ יָ֒-ׁש  ת  ַכְרֶּתָ֣םָא  יָ֘ע  ו  ס מונח זרקא מונח סגול, כאילו מספר לימודי ז" – ל 

וביניהם בתפקיד הרחבת העכירה ביחסים עם הגוים למעבר ליושבי הארץ אל גוים רחוקים, כגון מצרים, שע"פ אלשיך בפר' מקץ ראה 

 (.ב"ר עה,זע"פ  אלשיך)מב,יט( ארץ כנען היתה ממלכות או חסות מצרים בימים ההם )-הסברנו ב
ל תהי מפליג לכל דבר שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם ואמ"ג ד "משנה מסכת אבות פ

 שאין לו מקום:
יאמר: לכל אדם אי אפשר שלא תהיה עת כלשהי שבה יוכל להזיק או להועיל, ולו בקל ג "ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ

 יצערך זה הצער המועט. -ובפחות שבדברים, ואם זלזלת בו 
 

 למדמכעין כלל קדמא ואזלא,  10

בָָבראשית וישלח לה,י:  ק ֶ֑ ַָיע  ְמךָ֣ יםָׁש  ֶ֖ ֹוֱָאֹלה  אֶמר־לֵ֥ ַָוּי ָֽ
ל: ָֽ ְׂשָרא  ֹוָי  אֶָאת־ְָׁשמֶ֖ ְקָרֵ֥ ךַָוּי  ָ֣הְָׁשֶמָ֔ ְהֶי י   ָ ל ְׂשָרא  ם־י  יָא  בָּכ   ק ֹ֗ ֹודַָיע  ָעַ֜ ְמךֶ֨ אָׁ֩ש  ָּקר  א־י  ָל ָֽ

ף על ישראל[ ישראל עיקר ויעקב טפל וכו'. כל לא שיעקר שם יעקב ממקומו אלא ]יעקב מוסי ]ברכות יג,א[ע"פ  נא[]תורה שלמה 
ּי    )בר' ויגש מו,ב(לאברהם אברם עובר בעשה כו', אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב ה"נ שאני התם הדר אהדריה קרא דכתיב הקורא  רו   אמ 

ים׀ ָ֤ ל   ֱאלה  ת ְלי ְׂשָרא  ְרא   יְָלה ְּבמ  ּל ֵ֔ ר ה  אמ  ּי   ב׀ ו  ק   ב י ע  ק   ויש להעיר מדברי הב"י אע"ז סוס"י  קכ"ט מביא בשם מדרש  ..בהערות מובא ..  י ע 
הר' מנחם מלוניש שכ' מי שנשתנה שמו והוקבע לו שם שני ונשתקע ממנו שם ראשון צריך לכתוב בגט ב' שמות כי כן מצינו ביעקב 

                                                           
1

, ואם הוא שלם מקרי בריה. )בארוך אצבעותד'  כרוחב< ג: יב[ ועיקר גיד הנשה אינו אלא על הכף בלבד, יג[ והוא >הגה ק ד"יו ע"שו
  א' ב': וגיד כו'. חולין צ" ועיקר]יב[  אהגר" ביאור (.חכלל כ' כ"
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אָ֩שנא'  ָּקר  א־י   וגו' )בשם הרב יצחק אריאלי( ל ָֽ

אָ֩ ָּקר  א־י  לענין כתיבת גט יש אלא שעקירת שם ראשון של אדם ושימוש בשם אחר,  ור )ראשון( וגם של מק קטנה, בתפקיד-תלישא – ל ָֽ

   [תורה שלמה הערה נא]שני השמות, כפי שמביא בגט לכתוב 
אָ֩יש לומר כי תבנית הפסוק הוא כעין פרט וכלל ופרט,  לפי ההסבר בתורה שלמה –טט  ָּקר  א־י  , פרט קדמאה המלמד על קטנה-תלישא –ל ָֽ

ֹודָ שם, עקירת  ָעַ֜ ְמךֶ֨ ךָ , מלמד על כעין כלל, כדי שנדרוש בפרט וכלל ופרט,קדמא ואזלא –ׁש  ָ֣הְָׁשֶמָ֔ ְהֶי י   ָ ל ְׂשָרא  ם־י  יָא  בָּכ   ק ֹ֗ פרט  –ַיע 

, ומלמד לענין כתיבת מוסיף על שם יעקב את השם ישראל ולא מחליפובתראה המרחיב על הפרט קדמאה שרק אמר על עקירת שם, כאן 

 .נשתקע השם הראשון )המקורי( בגט יש לכתוב שם זה וגם כינויים של האדםגט שגם אם 

 

 מלמדכעין כלל קדמא ואזלא,  11
 :ידוישב לז, בראשית

ֹוֶָלְך הֶָאת-ַוּי ָ֣אֶמרָלֹ֗ אְָרא ָ֝ ְוֶאת-ָנֶ֨ ֹוםַָאֶח יךָ  ָמה׃-ְׁשל  אְָׁשֶכָֽ ֹוןַָוָּיב ֶ֖ ֶָ֣מקֶָחְברָ֔ ע  מ  ְׁשָלח  הּוָ  יָָּדָבֶ֑רַָוּי  נ  ֶ֖ ב  ׁש  אןַָוה  ֹוםַָהּצ ָ֔  ְׁשלָ֣

א-ֶלְך  שלב, המסביר מדוע יוסף לא עצר בשכם כאשר לא מצא את אחיו והמשיך לדותן.-מקף בתפקיד רב – ָנֶ֨

ה-ֶלְך אְָרא ָ֝ הקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד מסיפור יוסף ממילת  – ָנֶ֨ שבשעת יום רואים סכנה והיזק מהבריות והמקום )ראה בהמשך  ְרא ָ֝

 ל "ראה" זה ביום(; וכן בפרשת נגעים כ(וה טתורה תמימה הער

 :אופנים נוספים להסבר ע"פ תבניות הטעמים

 לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה: המלצה)א( 

ה-ֶלְך אְָרא ָ֝ ר, (ג,מד מקץ' בר)קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד )א( הקדם בבוקר ולך )תרגום של אזלא( לדרך בשעות אור יום כמו  – ָנֶ֨ ק  ּב    ה 

ֹור ים א  נָׁש   ּו ְוָהא  יה  ם׃ ָּמהה    ֻׁשְּלחֵ֔ מ ר  דרשה )ב( כי אין ראוי לתלמיד חכם ללכת בלילה אפילו קרוב לעיר מפני היזקים מסוגים שונים.  ו ח 

, כל אפשר גם לתפלה( –)טט  וכן לא יצא יחידי בלילה, אלא א"כ היה לו זמן קבוע לצאת בו לתלמודו...  ,ה"טה"רמב"ם הלכות דעות פ
 .אלו מפני החשד
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יָהֶָאלָ ֶלָ֝ טָא  ָבה-ַוּי ֶ֨ ָהָֽ ֶרְךַָוּי  אֶמרָ  ַמה-ַהֶּדֹ֗ ואַָוּת  אֶמרָ  ֶ֑ ֹוָה  יַָכָּלתֶ֖ ֵ֥ עָּכ  אָָיַדָ֔ ַ֚יָל ָ֣ ְךָּכ  י  ַלָ֔ ֹואָא  ָאבָ֣ ֶּתן-ָּנאָ  י׃-ּת  ָלָֽ ֹואָא  יָָתבֶ֖ ֵ֥ יָּכ  ָל ָ֔

יָהָ ֶלָ֝ טָא   ש מלאך התאוה הטהו, ע"פ המדראזלא, הגורם העיקרי להשתלשלות העניןוקדמא  –ַוּי ֶ֨

 בראשית וישב לחדרך הסבר אחרת: 
ה ָפנ  יָה: ְסָת  י כ  ָה ְלזֹוָנ ה ּכ   ה ו  ּי ְחְׁשב   ָה יְהּוָדֵ֔ ּי ְרא    )טו( ו 

וא ו ּת    ֹו ה   ָּלת  י כ  ע ּכ   א יָד ֵ֔ י ל  י ְך ּכ ַ֚ ל ֵ֔ ֹוא א  ר  ָה ָבה־ּנָא  ָאב  ּי  אמ  ְך ו  ר  ד ִ֗ ל־ה  יָה א  ל ֜ ט א  ּי   ָל י:)טז( ו  ֹוא א  י ָתב  י ּכ   ן־ּל ֵ֔ ּת  ה־ּת  ר  מ   אמ 

ד ָׁשְלח  ך: ֹון ע   ָרב  ן ע  ּת   ם־ּת  ר א  אמ  אן ו ּת ָׂ֕ ּצ   ן־ה  ז  ים מ  ּל  ח ְּגד  י־ע  ׁש  י א  ר ָאנ כ   אמ  ּי ָׂ֕  )יז( ו 

ך ּו יל ֵ֔ ר ח ָת ְמך  ּוְפת  אמ  ן־ָּלְ֒ך ו ּת ִ֗ ּת  ר א  ׁש   ָרבֹו֘ן א  ה ָה ע  ר ָמ  אמ  ּי ִ֗ ֹו:)יח( ו  ר ל  ה  יָה ו ּת   ל   א א  ּיָב   ן־ָּל ּה ו  ּי ּת  ך ו  ר ְּביָד   ׁש   ְּטך  א   מ 

ּי ְׂשנָא  ָה: דברים תצא כב,טז: ה ו  ָּׁש  ז  ה ְלא  יׁש ה  י ָלא   ּת  י נָת ֜ ּת ִ֗ ת־ּב  נ  ים א  זְק  ל־ה  ָר  א  י ה  ּנ ע  ב   ר א   ְוָאמ  

ְך  )בר' וישב לח,טז()טט: האם זה בפסוק  כשתבעהינים לדבריה; ר' שמואל בר נחמני אמר: שנתנה ע ]בבלי סוטה י,א[ ר  ד ִ֗ ל־ה  יָה א  ל ֜ ט א  ּי   ו 

י ְך ל ֵ֔ ֹוא א  ר  ָה ָבה־ּנָא  ָאב  ּי  אמ  יָה ,  ו  ל ֜ ט א  ּי   ְךקדמא ואזלא מלמד על סדר שאלות כללי שישראלי צריך לברר בבואו לקדש אשה וטעם התוכן  –ו  ר  ד ִ֗ ל־ה   – א 

 )בר' וישב לח,יח(על ארבע השאלות הבאות, או שארבע השאלות ששאל יהודה וארבע התשובות שקבל מתמר הן בשני טעמי רביע שבפסוק  רביע מלמד 

ר אמ  ן־ָּלְ֒ך ו ּת ִ֗ ּת  ר א  ׁש   ָרבֹו֘ן א  ה ָה ע  ר ָמ  אמ  ּי ִ֗ ת איש שמא אש )טט: ב(גיורת אני;  )טט: א(שמא נכרית את? אמרה ליה:  )טט: א(, אמר לה:   ( ו 
)ואם קטנה שאמה ואחיה קיבלו יתומה אני  )טט: ג(שמא קיבל בך אביך קידושין? אמרה ליה:  )טט: ג(פנויה אני;  )טט: ב(את? אמרה ליה: 

 טהורה אני.  )טט: ד(שמא טמאה את? אמרה ליה:  )טט: ד(; קידושין זה מרבנן ויכולה למאן ויוצאה בלא גט(
 דוגמא ופתח היתר נתנה לעצמה שאין עבירה בדבר. -לדבריה  שנתנה עינים )רש"י בבלי סוטה י,א(

והייתי קטנה והשיאוני אמי ואחיי  -יתומה אני   )טט: ג( ומותרת לכל אדם. -פנויה אני  )טט: ב(ואיני עובדת כוכבים וראויה לך.  -גיורת אני  )טט: א(
י  )דב' תצא כב,טז(לאחים להשיא קטנה אלא האב זוכה בה כדכתיב ואין נישואין לער ואונן כלום לאסור עליו משום כלתו ואין זכות לאם ו ּת ִ֗ ת־ּב  א 

ז  ה יׁש ה  י ָלא   ּת   ולהך סברא לאו בתו של שם היתה שמשנת ששים ליעקב כלו שנותיו של שם ויעקב כבר היה יותר מבן מאה ועשר. נָת ֜
 מנדה. -טהורה אני  )טט: ד(

 רביע, פשטא פשטאראה  
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ת׃ָ י  םַָּבָּבָֽ תָָׁשֶ֖ יַָהַּבֵ֛י  ֵ֥ ַאְנׁש  יׁשָמ  ָ֝ יןָא  ֹוְָוא ֶ֨ ֹותְָמַלאְכּתֶ֑ ְיָתהַָלע ׂשָ֣ אַָהַּבֶ֖ הַָוָּיב ֵ֥ ְּכַהּיָֹ֣וםַָהֶּזָ֔ יָ  ְַ֛יה  ַָוָֽ
יׁש (יא,לט בר' וישב) יןָא ָ֝ בבלי עבירה. קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על איסור יחוד וקרבה העלולים להרהור עבירה, התגברות היצר ו - ְוא ֶ֨

ֹו (יא,לט בר' וישב): יוסף מאי היא? דכתיב ב,לוסוטה  ֹותְָמַלאְכּתֶ֑ ְיָתהַָלע ׂשָ֣ אַָהַּבֶ֖ הַָוָּיב ֵ֥ ְּכַהּיָֹ֣וםַָהֶּזָ֔ יָ  ְַ֛יה  , א"ר יוחנן: מלמד, ששניהם ַוָֽ
 לדבר עבירה נתכוונו.

יׁשָָ,כדויחי מט 'פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בר  ָ֝ יןָא  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(  בר יצרו עליובאותה שעה נתג, (יא,לט בר' וישב)ְוא ֶ֨

ת  ,יאוישב לט' בר י  םַָּבָּבָֽ תָָׁשֶ֖ יַָהַּבֵ֛י  ֵ֥ ַאְנׁש  יׁשָמ  ָ֝ יןָא   ללמדך עד היכן תקף את יצרו, :ְוא ֶ֨

 
שאסורים זה  )מכמה מקומות שהאיסור אף על האשה( 1יחוד. האיסור על איש ועל אשהאנציקלופדיה תלמודית כרך כג, יחוד ]טור תרלב[ 

 .א יחד במקום סתר, שבו אין אחרים שיכולים לראות אותםבזו, להמצ
חוץ מאותן עריות שלמדים מהכתוב שמותר להתייחד עמהן,  - 3מן התורה 2א. האיסור וגדרו. אסור להתייחד עם ערוה מן העריות*

-עשר-, ובגזירת שמנה5והודוד ובית דינו גזרו שלא להתייחד אף עם פנויה* בת ישראל שאינה ער - 4כגון האם עם בנה והאב עם בתו
6דבר* גזרו אף על יחוד עם גויה
. 

. לדעת הרבה ראשונים הרי זה איסור תורה )סנה' כא,ב וע"ז לו,ב( 21האיסור להתייחד עם עריות, אמרו בתלמוד שהוא מן התורה... 
, שאיסורו, אפילו אם הוא חשוב א,א()קידושין פ 23, ומכל מקום אין בו לאו, ומן התורה אין לוקים עליו)תוס' סוטה ז,א וגו'( 22ממש

24עשה*-מכלל-הבא-מצוה מיוחדת בפני עצמו, אינו אלא לאו
ויש שכתבו שהיחוד אסור ...  ,)זוהר הרקיע לרשב"ץ עשין אות עח( 
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ד שהרי פשוטו של מקרא לענין מסית נאמר, ולא לענין יחו...  מהלכה למשה מסיני, שהכתוב ממנו למדו על יחוד אינו אלא אסמכתא
 .  )קידושין פ,ב(

 

יׁש (יא,לט בר' וישב)אפשר כי  יןָא ָ֝ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על איסור יחוד בדרך של ללאו הבא מכלל עשה, והכתוב מלמד ישירות  - ְוא ֶ֨

 ראה להלן.  (דב' ראה יג,ז)-על איסור יחוד בפרט עם הגויה ולא רק בעקיפין, מהמסית ב

יׁש (יא,לט בר' וישב)  יןָא ָ֝ אנצ' -קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על איסור יחוד על איש ועל אשה, והתנאי המקדים לאיסור כמו שמוגדר ב - ְוא ֶ֨

קירוב דעת ע"י הימצאות יחד במקום סתר גם שאין בו מחיצות. וסיפור אשת פוטיפר הוא הדגמה של יחוד עם הגויה, וכן הדגמה של 
ועלולים לעשות תחבולות למלא תאותם. יש הסוברים שאין לאסור יחוד אלא עם הימצאות ביחד, ובאים לידי הרהור ויצרם מתגבר, 

.  יבואו לכלל ביאה באותו היחוד, ויש הסוברים שעצם היחוד הוא איסור בפני עצמו אף במקום שאין חשש שיבואו לכלל עבירה

י (דב' ראה יג,ז)באנצ' מובא  יך יְס  יְתך   ּכ   ן ָאח   ך-ב  ּמ  ֹו א ְ֠ נְך  -א  ְּתך  -ֹוא   ב  י. אכן אפשר כי תבנית הטעמים של  ב  מונח פזר, כעין שני  – יְס  יְתך   ּכ  

ך-ב ןטעמי פזר מעביר באחד מהפזר מהיחוד המותר אל היחוד האסור. טעם תלשא של  ּמ  עשוי ללמד על שיעורי גיל של יחוד מותר ויחוד  א ְ֠

ן תשע ולמטה מותר להתייחד עמהן, שלא גזרו אלא על ייחוד אשה תינוקת מבת שלוש ולמטה ותינוק ב רמב"ם הל' אי"ב כב,יאסור )
 .וכן מחיצה עם בעלה בעיר או לא בעיר, וכן מקום סתר או דלת פתוחה.(. הראויה לביאה ואיש ראוי לביאה
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ָנָ֝יוֶָאת ד  ַעָא  ְׁשמ ֶ֨ יָ֩כ  ָָ֣-ַוְיה  ְבר  יַָעְבֶּדֶ֑ךּד  ֶ֖ ֶּלהָָעֵָׂ֥שהָל  יםָָהא ָ֔ ָ֣ רַָּכְּדָבר  אמ ָ֔ ל  ָליוָ  הָא  ְּבָר  רָּד  ֶׁשֶ֨ ֹוָא  ְׁשּתֹ֗ ָיָא 
ֹו׃ָ ֶַ֖חרַָאּפָֽ ַָוּי 

ָנָ֝יוָ ד  ַעָא  ְׁשמ ֶ֨ יָ֩כ   דבריה וחזר ופירט מה אמרה , כללופרט , כעין פרט וכללואזלאקטנה קדמא -תלישא -ַוְיה 

ֹוָ-ֶאת ְׁשּתֹ֗ ָ֣יָא  ְבר   ל כביכול רבוי מעשיםע דבוררבוי , כעין מונח רביע -ּד 

 ָ ָליו הָא  ְּבָר  רָּד  ֶׁשֶ֨ , לפי כייתורהכתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, כי נראה  יכלל הצריך לפרט ומאופיין ע" כעיןקדמא מהפך פשטא,  -א 

 היפך בדבריה כי מסר את הענין לחקירת החרטומים  כהפרטים שאח"

ֶּלהָ יםָָהא ָ֔ ָ֣ רַָּכְּדָבר  אמ ָ֔ ל  ָליוָ  בשעת תשמיש   י"רשבתפקיד היקש קטן בין שני קיסרים, -קטן, פעמיים זקף-זקףמונח קטן -זקף פשטא -א 
יַָעְבֶּדֶ֑ךפ"ז,ט( וזהו  )ב"ר שאמרה לו ֶ֖ ֶּלהָָעֵָׂ֥שהָל  יםָָהא ָ֔ ָ֣  .כאלה תשמיש... עניני ַּכְּדָבר 
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ּת ֶָ֨ ,י:מאמקץ בראשית  ָבָדֶ֑יוַָוּי  הָָקַצָ֣ףַָעל־ע  ים:ַּפְרע ֶ֖ ָֽ פ  רָָהא  תַָׂשֵ֥ ֶ֖ יְָוא  ֕ ת  יםָא  ַ֚יתַָׂשָ֣רַָהַּטָּבח ָ֔ רָּב  ְׁשַמֹ֗ יְָּבמ  ַ֜ ת  ָןָא 
י ַ֜ ת  ןָא  ּת ֶ֨ רשר המשקים הוא עיקר הנתינה  ]התוה"מ[קדמא ואזלא, בתפקיד גורם מרכזי,  – ַוּי  ְׁשַמֹ֗  ְּבמ 

יחלק )א( בהסבר:  ַ֜ ת  ןָא  ּת ֶ֨  האלקית לבריאה כסדרה,קדמא ואזלא, בתפקיד סדר ירידת השפעת החיות  – ַוּי 
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יָ֒בראשית ויגש מד,יח  נ  יָא ד  ָ֣ הַָוּי אֶמ֘רָּב  יוְָיהּוָדֹ֗ ָלָ֝ ׁשָא  ַּגֶ֨ ַָוּי 
יְָוַאל-ְיַדֶּברָ ָ֔ נ  ָ֣יָא ד  ְּבָאְזנ  ָָדָברָ  אַָעְבְּדך  ְָּבַעְבֶּדֶ֑ך-ָנֶ֨ ַחרַָאְּפךֶ֖ ֵ֥ ה׃ָָי  ֹוךְָּכַפְרע ָֽ יָָכמֶ֖ ֵ֥ ָּכ 
יו (יח,מד ויגש 'בר) ָלָ֝ ׁשָא  ַּגֶ֨  קדמא ואזלא מרמז לימוד בכעין כלל, כאן בנושא של דרך ארץ להתמודדות עם אויב. – ַוּי 

הוהפרטים אחריו   אתז   ,יא( מגמקץ  'בר) )יעקב( אמר ]צרור המור מקץ י[הניגש וטעמו רביע בתפקיד ארבעה דברים בכלל הנ"ל. ע"פ  ְיהּוָדֹ֗

ְפָר   וישלח לב,כא( 'בר)כמו שעשיתי לעשו דכתיב  ע ׂשּו֒  כ  יו הא  נְָחה  ּב   ָפנִָ֗ לדורון  (צע יהודהיבש)עצמו לג' דברים  ()יעקב. ובכאן התקין ּמ 
 למלחמה ולתפלה.

 )ב( בנוסף לימוד לניהול משא ומתן בכלל ולבקשת רחמים מבעל שררה בפרט. 

 

 ופרטקדמא ואזלא, כלל  17

יֶָיׁש :כ,דויגש מ בראשית ָ֔ נ  ֶאל־א ד  ֶ֖יםָָקָטֶ֑ןַוּנ  אֶמרָ  נ  ןְָוֶיֵֶ֥לדְָזק  ָאָ֣בָָזק ָ֔ נּוָ  ֹו:ָָָָָָָָ־ָלֶ֨ בָֽ ה  יוָא  ֵ֥ ֹוְָוָאב  ּמֶ֖ ֹוְָלא  ּואְָלַבּדֵ֛ רָהֹ֧ ָּות ֶ֨ תַָוּי  יוָמ ַ֜ ֶ֨  ְוָאח 

ת (כ,דמ) יוָמ ַ֜ ֶ֨  קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט. ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. הכלל כאן הוא "שנוי מהאמת".  – ְוָאח 

ר )פרט א(ריו, והפרטים אח ָּות ֶ֨ ֹו (פרט ב)קדמא  – ַוּי  ּמֶ֖ ֹוְָלא  ּואְָלַבּדֵ֛  דרגא תביר טפחא.  – הֹ֧

ר (כ,דמ) )הסבר א( פרט א()-ל מוצעים הסברים אחדים ָּות ֶ֨ מפני  ]רש"י[קדמא מלמד על ענין מקדים שבעצם מלמד מהו הכלל, ע"פ  – ַוּי 
. שתי סיבות אלו "לשנוי מהאמת" ]מדרש[ י דרכי השלום מותר לשנותשמפנ ]תו"ש עה ובהערה עד[ היראה היה מוציא דבר שקר

יומתאימים גם לגרסה  ָ֣ תְָוָאח  קטן מלמד על שני דברים -קטן, במצב סכנת חיים כמו שהעמיד יוסף את אחיו כאן, זקף-מונח זקף – מ ָ֔

 שמותר בהם לשנות מהאמת: מפני היראה, מפני דרכי שלום.

 שנוי מכוון מהאמת "מפני היראה" "מפני דרכי שלום". הוא )הסבר א(-הענין המקדים ב

ר (כ,דמ) (ב)הסבר  פרט א() ָּות ֶ֨  קדמא מלמד על ענין מקדים, זאת קבוצת הסיבות שהביאו את אחי יוסף לסבור שהוא מת. – ַוּי 

 .היה מודיע לאביואלו היה יוסף קיים . יחשב למתזה כ"ב שנים  בלתי נמצאה .חשוב כמו מתהרי הוא  ,ואיננו שהרחיק נדוד
 הוא שנוי בשגגה )העלם ידיעה( מהאמת "מפני היראה" "מפני דרכי שלום". (הסבר ב)-הענין המקדים ב

סוטה מא ]: ודרשו רז"ל .רואה פני השרים והשופטים שהמנהג להקדימם במנחהה ר' וישלח לג,י(ב) []רבינו בחיי (ג)הסבר  פרט א()
י ( ,יג' וישלח לבר), ריש לקיש אמר מותר להחניף את הרשעים בעוה"ז ' שמעון בן פזי: דרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר [ב ית  ָרא  

יך ְרצ  נ י )של עשו( ָפנ ִ֗ ים ו ּת  ת ְפנ  י ֱאלה   ְרא    ,ּכ 

ר (כ,דמ) (ד)הסבר  פרט א() ָּות ֶ֨ הורדת יוסף  קדמא מלמד על ענין מקדים, זה החרם שהחרימו את כל האחים שהיו נוכחים בשעת – ַוּי 

 )הסבר ב(-)הסבר א,ג( ולשגגה ב-לבור, וגם את השכינה, לבל יספרו על המעשה לאיש בעולם. )הסבר ד( הוא המניע לשנוי המכוון ב

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֹו (כ,דמ) )הסבר א( (בפרט )-ל מוצעים הסברים אחדים ּמֶ֖ ֹוְָלא  ּואְָלַבּדֵ֛ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין  – הֹ֧

 ענין. כאן מה היו השינויים מפני היראה ודרכי השלום.-אחד חלה אותה הלכה או אותו תת ושעל כל

שעל כל שאלה של יוסף בחקירתו את יהודה וגם את  ]הדר זקנים[ -והעתיקו ב ]מבוא תנחומא ישן צד סו.[ ]תו"ש הערה עד[ע"פ 

ת (כ,דמ)שאר השבטים על אומרם  יוָמ ַ֜ ֶ֨  .תשובות אותןענו שאלות   אותןעל  ְוָאח 

ת (כ,דמ) ]מדרש אגדה[ יוָמ ַ֜ ֶ֨  או ונינתת עפר על עי ,אמר לו הן ,עמדת על קברו ,אמר לו מת ,תו מתירא )ליהודה( אמר לו יוסף ְוָאח 
 .(ואביאנו לפניכםאקראנו אני ) , הנה יוסף אצלי)אתם מכזבים( אמר יוסף ולמה תשקר ,לו לא )ו(אמר ,ויפעפר על  םנתת
ֹו (כ,דמ) (ב)הסבר  (בפרט ) ּמֶ֖ ֹוְָלא  ּואְָלַבּדֵ֛ -דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין ושכולם מצטרפים לאותו תת – הֹ֧

 ענין. כאן זאת קבוצת הסיבות שהביאו את אחי יוסף לסבור שהוא מת. 
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י,לא: מד ויגש בראשית ֹוָּכ  ְראֹותֵ֛ הָּכ  י-ְוָהָיֹ֗ ֶ֨ ֶ֑תְָוהֹור  יןַָהַּנֶַ֖ערָָומ  ֵ֥ יךֶָאתא  ָבֶדָ֝ ָלה׃-דּוָע  ינּוְָּבָיגֶֹ֖וןְָׁשא ָֽ ֵ֛ ָָאב  תַָעְבְּדךֵ֥ יַבֶ֨   ׂש 

יךֶָאתאפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב  ָבֶדָ֝ ידּוָע  ֶ֨ ת-ְוהֹור  יַבֶ֨  מרכבת משתי תבניות טעמים. ׂש 

יךתבנית )א(  ָבֶדָ֝ ידּוָע  ֶ֨  לשהו.קדמא ואזלא, כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל מסוג כ – ְוהֹור 

יךֶָאתתבנית )ב(  ָבֶדָ֝ ת-ע  יַבֶ֨ אזלא וקדמא, כעין היפוך סדר שמה שהיה אמור לקרות מאוחר הקדים ובא לפני מה שהיה אמור לקרות  – ׂש 

י ]רש"י[מוקדם. וזה כפ' ֹוָּכ  ְראֹותֵ֛ הָּכ  ֶ֑ת-ְוָהָיֹ֗ יןַָהַּנֶַ֖ערָָומ  ֵ֥  . היינו מת מוקדם מכפי שהיה לו קצבה מה'.אביו מצרתו – א 

ולא יהיה סיפק בידנו להבהיר לו את הענין ולהראות אותו באור  מיד ימותאך יראה שהילד איננו,  (מד,לאויגש  'בר) [ש"ר הירשר]וכן פי' 
 .נוח יותר

ינּו ֵ֛ ָָאב  )טט: בחצישה צירופי מלים שונים בלשון הקודש  ר' ישמעאל אומר י' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו ]תו"ש צב[ - ַעְבְּדךֵ֥

 .)פדר"א פל"ט(שמע יוסף את הדבר ושתק ושתיקא כהודייה דמיא לפיכך נתקצרו מחייו י' שנים בתרגום למצרית(וכן 

 לפיכך אפשר כי דרישת האמור להיות מאוחר הקדים את האמור להיות מוקדם, עשויה גם לחול על קיצור חיי יוסף.

יך ָבֶדָ֝ ידּוָע  ֶ֨  מסוג כלשהו. למדת שבפסוק יש לימוד בכלל קדמא ואזלא, כעין סדר ואפשר שהתבנית מ – ְוהֹור 

 אור ליום ג' קדושים התשמ"ה בנ"י יצו"א. שמע בזיון אביו אם חייב למחות [שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן קטז]-כתב ב
אם לבים ואינם עולבים וגו' כבוד האי צורב כו' כמוה"ר יצחק אייזיק לעפלער הי"ו תלמיד דישיבה הקדושה צאנז ביוניאן סיטי בדבר שאלתו מה שאמרו הנע

 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 

. ועיין סוטה )י"ג ולא על בזיון אביו ואמויד לפה, דעל בזיון עצמו יכול למחול הבאתי דעל קללת אביו ואמו לא ראוי לשתוק ולהשים 
, וק"ו השומע בזיון אביו ואמו או מקללם שצריך למחות. ובתנחומא )ויקרא מפני מה נענש יוסף מפני שלא מיחה בכבוד אביוע"ב( 

 אה באגרת התשובה שאם שמע אדם מדבר עליהם שלז'( אם מקלל אביו בפניו הוא נותן את נפשו ואומר אהי קללתם. וברבינו יונ
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 

דו"ש בלב  .שישוב שלא כהוגן אלא אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו אין אתה אומר אמת ולא תשיב עוד דבר גדול ולא דבר קטן ע"
 ונפש, מנשה הקטן

 

יך ָבֶדָ֝ ידּוָע  ֶ֨ ופרט וכלל. קדמא ואזלא זה הכלל הפותח. קדמא ואזלא, כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל  – ְוהֹור 

כיבוד אב  ]"נזר ים הלכותאפשר שהוא הכלל הסוגר, שירבה אם ואח גדול, אשת האב, בעל האם. ההסבר נעזר בקונטרס  – ֶאתאחריו 

 ,ואם" הרב י"מ רושצקי הי"ו[

ינּוְָּבָיגֶֹ֖ון-ֶאתוהפרט בסוף  ֵ֛ ָָאב  תַָעְבְּדךֵ֥ יַבֶ֨  ויש להטילו בין שני הכללים,  ׂש 

ת-ֶאתהפרט מרכב מתנאי מקדים המרומז בטעם קדמא של  יַבֶ֨ )ב( אב  ומצוות )עושה מעשה עמך( מצב )א( אב המקים תורה-, מקף כרבׂש 

. שו"ע מצווה למחות על בזיונו, רמ"א פוסק שאין למחות [(יח)סע' ...  ]נזר יםותלוי במחלוקת שו"ע ורמ"א שאינו מקיים תורה ומצוות, 

 על בזיונו אלא אם עשה תשובה. 

ינּוְָּבָיגֶֹ֖ון ֵ֛ ָָאב   מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מחאה על בזיון, והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. – ַעְבְּדךֵ֥

 ם העושים מעשה עמך מצוות מחאה,מצוות כיבוד, מצוות מורא. על אח ימחה אך לא חייב במוראו.על אב וא

אם פלוני ציער לאביו אין לבן להתפייס עמו עד שהלה יפייס לאביו כי העלמת עין מן  ]שו"ע יו"ד רמ או רמא[... ע"פ סע' )טז([ ... ]נזר ים

אביו ממי שהרע לו, כאשר היתה סתם מריבה ביניהם. אבל באופן שהרע לאביו נגד הצער, זאת פגיעה בכבוד אביו. ומותר לנקום נקמת 

 היושר, מותר לבן לקחת עבור כבוד אביו, ולא להתעסק עם המיצר לאביו.
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 :ה,בראשית ויחי מח

ָֽי הְָׁשנ  םַָעד-ְוַעָּתֶ֡ י  ְצַרֹ֗ ְָּבֶאֶָ֣רץָמ  יםְָלךָ֝ ֶ֨ ֶלֵ֛יךָמָ -ָבֶניךַָ֩הּנֹוָלד  יָא  ֵ֥ א  יּב  ְיָמהָל  ֶ֑ם-ְצַרֶ֖ ָה 
ְהיּוָ ָֽ ֹוןָי  ְמעֶ֖ ןְָוׁש  ֵ֥ ְראּוב  הָּכ  ּוְמַנֶּׁשָ֔ םָ  י׃-ֶאְפַר י  ָֽ ָל 

  וכולל אחד )תשכ"ה( ראובן שמעון )שווה(אפרים מנשה גי' )תשכ"ו(  – דעת זקנים מבעלי התוספות

םָ ...  הקדמה, )אוצר החכמה( ארמון על מכונו ענף ברכות בחשבון, הרב הצב"י משה ארמוני הֶאְפַר י  ןָעולה תשל"ב  ּוְמַנֶּׁשָ֔ ֵ֥ ְראּוב 
ֹון ְמעֶ֖  עולה תשל"א ועם הכולל עולה תשל"ב.  ְוׁש 

ָֽי הְָׁשנ  יםְָלךָָ֝פזר תלישא, תלישא כרמז לגימטריות בכלל ) – ָבֶניךָ֩-ְוַעָּתֶ֡ ֶ֨ קדמא ואזלא ככלל( שהם מדה מל"ב מידות שהתורה  – ַהּנֹוָלד 

הָמטריות שהם בהפרש של אחד, והאגדה נדרשת בהם )לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי( ולגי , לימוד לכל התורה כולה ע"פ פזר –ְוַעָּתֶ֡

השימוש בגימטריאות שהם בהפרש של אחד שנחשב גימטריא מדויקת למדו חז"ל זכות על הנ"ל מהגימטריה הנ"ל  ארמון על מכונו
 .הענין ולא מאולצת לצורך

 

 הסבר בדרך של פרט וכלל ופרט:

ָֽי יםְָלךָָ֝ , פרט קדמאהקטנה-תלישא -ָבֶניךָ֩-ְׁשנ  ֶ֨ םַָעדאזלא, הענין המרכזי בפסוק, וקדמא  – ַהּנֹוָלד  י  ְצַרֹ֗ ֶלֵ֛יךָ-ְּבֶאֶָ֣רץָמ  יָא  ֵ֥ א  ּב 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ְיָמה ְצַרֶ֖ דווקא אלו שנולדו בארץ מצרים עד בוא יעקב מצרימה,  , פרט בתראה המסביר את הפרט קדמאה,מרכא תביר טפחארביע  -, מ 

אלא שבפרט וכלל ופרט, הפרט  של יוסף וב"ב כאשר לא היה להם משפחה תומכת ואוירה יהודית.דווקא אלו שנולדו וגדלו במסירות נפש 

 בתראה צריך לרבות משהו ממין הפרט קדמאה. אפשר כי הרבוי נלמד מהסיפא של הפסוק

ְהיּו)א(  ָֽ ֹוןָי  ְמעֶ֖ ןְָוׁש  ֵ֥ ְראּוב  הָּכ  ּוְמַנֶּׁשָ֔ םָ  י׃-ֶאְפַר י  ָֽ ין לימוד אלפניו ולאחריו. הלאחריו הוא קטן וההלכה אחריו, כע-)אתנח( פשטא זקף - ל 

  השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל,

ֹון)ב(   ְמעֶ֖ ןְָוׁש  ֵ֥ ְראּוב   מרכא טפחא, יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת הארץ. – ּכ 

ָֽיהסביר בדרך של כלל ופרט אבל אם אין כאן הרחבה יש ל יםְָלךָָ֝ ָבֶניךָ֩-ְׁשנ  ֶ֨ אזלא, הענין המרכזי בפסוק, וקטנה קדמא -תלישא – ַהּנֹוָלד 

םַָעד י  ְצַרֹ֗ ְיָמה-ְּבֶאֶָ֣רץָמ  ְצַרֶ֖ ֶלֵ֛יךָמ  יָא  ֵ֥ א   , פרט. ואין בכלל אלא מה שיש בפרט.מרכא תביר טפחארביע  -, ּב 

 

 קדמא ואזלא, כלל  20
 :זבראשית ויחי מח,

ָ֣יָ נ  ְבַרתַוא  ֹודָּכ  ֶרְךְָּבעֵ֥ ַּבֶּדָ֔ לְָּבֶא ֶרץְָּכַנ ַעןָ  יָָרח ָ֝ ָתהָָ֩עַלֶ֨ ןָמ ֩ ַּפָּדֹ֗ יָמ  ָ֣ א  אֶָאְפָרֶָ֑תהָ-׀ְָּבב  ֶרץָָלב ָ֣ ֶָאֶ֖
ֶחם׃ָָ יתָָלָֽ ֵ֥ ואָּב  ֶ֖ תָה  ְּבֶדֶָ֣רְךֶָאְפָרָ֔ ָהָָּׁשםָ  ָָוֶאְקְּבֶר 

לָ יָָרח ָ֝  ערת המכפלה בחברון.כלל הסיבות שהביאו למותה של רחל ולקבורתה בדרך אפרת ולא במקדמא ואזלא,  -ָעַלֶ֨

 

 שמות  7.2

 

 קדימות, כלל ופרטקדמא ואזלא,  21

 ראה דוגמאות   קדימות, א,יד: שמות 

ּוֶָאת רֶ֨ יםָּוְבָכל-ַוְיָמר  ָ֔ נ  ְלב  ּוב  ֶמרָ  הְָּבח ֶ֨ ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  םַָּבע  יֶהָ֝ הַָּבָּׂשֶדֶ֑הָ-ַחּי  ָדֶ֖ ב  ָע 
ַ֚תָָּכלָ םָא ֶׁשר-א  ָדָתָ֔ ב ָ֣ ֶרְך׃-ע  ּוָָבֶהֶ֖םְָּבָפָֽ ָָעְבדֵ֥

ּוֶָאת רֶ֨ הַחּיָ -ַוְיָמר  ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  םַָּבע  ּוֶָאתקדמא ואזלא מונח רביע, מקורות רבים המצטטים את "קול מאליהו" של הגר"א על  – יֶהָ֝ רֶ֨ -ְיָמר 
ם יֶהָ֝ ּוֶָאתקדמא ואזלא, מקורות מעטים המצטטים את האדמו"ר הזקן בעל התניא על  – ַחּי  רֶ֨ ה-ַוְיָמר  ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  םַָּבע  יֶהָ֝ קדמא ואזלא  – ַחּי 

 שמביא את החכם צבי, את הגר"א, ואת בעל התניא.  [לרב פולק שרגא, י' קע"ו )אוצר החכמה( שפה ברורה]ט כאן את מונח רביע. נצט

ּוֶָאתהחכם צבי והגר"א מסבירים את טעמי  רֶ֨ ם-ַוְיָמר  יֶהָ֝ ( 190קדמא ואזלא, שהגי' של המלים "קדמא ואזלא" עולה "קץ" ) – ַחּי 

שנה. ויש המוסיף כי טעם "מונח"  400שנה במקום הגזרה של גלות של  190-גלות בשבעקבות העבודה הקשה הקדימה הגאולה מן ה

במשמע מנוחה מן ה"רביעי" היינו ארבע מאות שנה. האדמו"ר הזקן יישב קושיית גבאי אחד, שנגינת הטעמים שמחה על תוכן קשה, באותו 

 , ועל כן נגינה שמחה.  אופן, שהקב"ה קירב את הגאולה בק"ץ שנה לעומת הגזירה של ארבע מאות שנה
ובספר נפלאות חדשות הביא כן בשם הרה"ק ר' יצחק מוורקא, ובספר  בספר ילקוט הגרשוני סוף פרשת שמות הביא כן בשם ר' שמשון מאוסטרפולא.כתב אלי יש"א הי"ו כי 

 ספרן של צדיקים מערכת האוהב ישראל מאפטא הביא כן בשמו.

 
 שפת אמת שמות פרשת שמות שנה תרנח 

רְוָָ֝ (משלי יג,יד)... ֹוָמּוָסָֽ רֵ֥ ח  ֹוָׁש  בֹ֗ ה  כמו שבתחילת בחירת בנ"י שיחר להם ביסורי מצרים. כמו כן כל אדם בימי  בכלל ובפרטהוא  א 
הנעורים עובר עליו תוכחת מוסר. ומעין זה בכל יום תחילתו מוסר שכן דרך הצדיקים תחילתן יסורים וסופן שלוה. והנה תכלית איש 

ּוֶָאתל הבורא כמ"ש תהלתי יספרו. וכ' ישראל נברא להעיד ע רֶ֨ ם-ַוְיָמר  יֶהָ֝ . דכ' ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חי'. לרוח ַחּי 
  .כי אדם המדבר נברא לספר תהלת ה' ממללא.

ר׃משלי יג,כד:  ֹוָמּוָסָֽ רֵ֥ ח  ֹוָׁש  בֹ֗ ה  ֹוְָוָ֝א  ָ֣אְָבנֶ֑ ְִ֭בטֹוָׂשֹונ  ְָ֣ךָׁש  ָחֹוׂש 
ררש"י  ֹוָמּוָסָֽ רֵ֥ ח  רשמשחר ליסרו בקטנותו, הוא אוהב אותו, כי יקבל  ומי רד"ק תמיד לבקרים מיסרהו. - ׁש   וילמד חכמה מּוָסָֽ

ֹוָ-ו ר' מנחם המאירי רֵ֥ ח   רומז על התחלת גדולו,   -ׁש 
ּוֶָאתאפשר כי שפת אמת דורש כי  רֶ֨ ם-ַוְיָמר  יֶהָ֝ ּוָהוא רמז ללימוד בכלל ובפרט, אבל לא מהסוג של י"ג מדות. הכלל הוא  – ַחּי  רֶ֨ ַוְיָמר 

םַחּיָ -ֶאת שבתחילת בחירת בני ישראל פתח להם ביסורין במצרים להכשירם לקבלת תורה ועול מלכות שמים, לספר תהלת ה', והפרט  יֶהָ֝

 הוא שכל אחד מישראל העובר יסורין ומוסר בנעוריו כדי לחנכו לעבודת ה'.

ּוֶָאת רֶ֨ ם-ַוְיָמר  יֶהָ֝ ֶמרָ ט הוא פירוטו של הכלל קדמא ואזלא, הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט, כאשר הפר – ַחּי  הְָּבח ֶ֨ ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  ַּבע 
יםָּוְבָכל ָ֔ נ  ְלב  הַָּבָּׂשֶדֶ֑ה-ּוב  ָדֶ֖ ב    ע 

 

ּוֶָאתשמות א,יד: רֶ֨ יםָּוְבָכל-ַוְיָמר  ָ֔ נ  ְלב  ּוב  ֶמרָ  הְָּבח ֶ֨ ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  םַָּבע  יֶהָ֝ הַָּבָּׂשֶדֶ֑הָ-ַחּי  ָדֶ֖ ב  ָע 
ַ֚תָָּכלָ םָא ֶׁשר-א  ָדָתָ֔ ב ָ֣ ֶרְך׃-ע  ּוָָבֶהֶ֖םְָּבָפָֽ ָָעְבדֵ֥

יוסבר הפסוק ככלל ופרט וכלל שבי"ג מדות. בתוך מדרשי הזוהר הבאים על התועלת הרוחנית בלימוד התורה ושמירת המצוות בעיון הבא 

 נמצאים מדרשים עם שנויים מסוימים הדורשים בפסוק דרכי ברור הלכה כדי להגיע להלכה פסוקה.

ּוֶָאתארי מתניתין כגוונא דא אמרו מ... זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף כז עמוד א  רֶ֨ ם-ַוְיָמר  יֶהָ֝ הָ ַחּי  ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  ַּבע 
ֶמר ָבקושיא,  יםָ, בקל וחומר ְּבח ֶ֨ ָ֔ נ  ְלב  הַָּבָּׂשֶדֶ֑הָ-ּוְבָכל, בלבון הלכתאּוב  ָדֶ֖ ב  )שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה  דא ברייתאע 

ַ֚תָָּכל,  חיצונית, שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא( ָדָתָָ֔-א  ב ָ֣ )קושיה עם סתירות לכאורה , אם תייבין בתיובתא דא משנהוגו'  םע 

 (אליהו ומשיח)פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד  ודא עץ חיים וביה וימתקו המים ודא משה משיח ויורהו יי' עץאתמר בהון )שם(  בהנמקות(
ַ֚תָָּכלוהר הקודם והמשכו( )התחלה דומה לזרעיא מהימנא כרך ג )במדבר( פרשת בהעלותך דף קנג עמוד א  -זוהר  םָא ֶׁשר-א  ָדָתָ֔ ב ָ֣ -ע 

ֶרְך׃ םְָּבָפָֽ ּוָָבֶהֶ֖ )כנוי למשה רבינו( , ורעיא מהימנא פתרון לסוגיות לא מבוררות ביד אליהו(  -)ר"ת ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'בעיות  דא תיק"וָעְבדֵ֥

 , ובאינון רזין דאתגליין על ידךר והיתראיסוובהאי עץ הדעת טוב ורע דאיהו  שם שם לו חק ומשפט ושם נסהותמן אתקיים בך 
 תיקונים כרך ב דף סג עמוד א  -זוהר חדש 
ַ֚תָָּכל ם-א  ָדָתָ֔ ב ָ֣ ֶרְך-א ֶׁשר דא פיסקא ע  םְָּבָפָֽ ּוָָבֶהֶ֖ כד מטי לעומקא של הלכה איתמר  )טיעון המפורר מהלך הסבר בהלכה( דא פירכא ָעְבדֵ֥

)וחכמים אחרים המכונים בעלי תריסין ]דאינון מארי תריסין דבי מדרשא[ בהון לית הלכה כפלוני. ואית אחרנין דמשתדלי בה לשמה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/67    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

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

)מדרש רוחני רחב היקף במקורות הרוחניים של רוב הדברים הנדרשים במובאות שכאן א  'דף סו ע -דף סה ע' ב תיקונים כרך ב  -זוהר חדש 

הַָּבָּׂשֶדֶ֑ה-ּוְבָכלוביניהם(  ָדֶ֖ ב   .)בגזירה שווה(  . בג"שע 
 רעיא מהימנא כרך ג )במדבר( פרשת פנחס דף רכט עמוד ב  -זוהר  

ּוָאֶָ רֶ֨ ם-תַוְיָמר  יֶהָ֝ הָ ַחּי  ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  ֶמר ָ, דא קושיאַּבע  יםָ, קל וחומרדא  ְּבח ֶ֨ ָ֔ נ  ְלב  נשים לב כי   –, תקונא רביעאה וחמשאה בלבון הלכהּוב 

ה ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב    תקונא רביעאה וחמשאהמונח רביע, מתאים לענין המוזכר כנראה בתיקוני זוהר  – ַּבע 

 

 :וכללהקישור לתבניות הטעמים ולכעין מידה כלל ופרט 

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. 

ּוֶָאתַוְיָמרָ  ם-רֶ֨ יֶהָ֝ הָקדמא ואזלא, הוא רמז ללימוד בכעין כלל ובפרט, הכלל הוא יגיעת ברור  – ַחּי  ָדָ֣הָָקָׁשֹ֗ ב  קושיה הלכתית  בקושיא,ַּבע 

ֶמר ָששרשה בחמישה חומשי תורה, שיש לברר ע"י הכלים הנלמדים מהפרטים  יםָ, בקל וחומר ְּבח ֶ֨ ָ֔ נ  ְלב  הָ-ּוְבָכלָ,בלבון הלכתאּוב  ָדֶ֖ ב  ע 
הַָּבָּׂשֶדֶ֑הָ-ּוְבָכל )בגזירה שווה( )ובגירסה אחרת(  בג"ש .ַּבָּׂשֶדֶ֑ה ָדֶ֖ ב  )שדה במובן של חוץ וכך הברייתא היא משנה חיצונית,  דא ברייתאע 

ַ֚תָָּכל,  שנמצאת מחוץ למשניות שקבץ רבי יהודה הנשיא( ם-א  ָדָתָ֔ ב ָ֣ )מצד אחד זה פרט, כי המשנה היא מסורת מבוררת שרבי , דא משנהוגו'  ע 

 א כלל במשנה, מצד אחר זה שייך לכלל בתראה(יהודה הנשי
 

ללא הכלל בתראה היינו אומרים שאין ביגיעת הברור של קושיה הילכתית אלא הכלים שנמנו בפרטים. לכן בא הכלל בתראה וחזר וכלל 

ַ֚תָָּכל םָא ֶׁשר-א  ָדָתָ֔ ב ָ֣ ֶרְך׃-ע  ּוָָבֶהֶ֖םְָּבָפָֽ  ללמד  ָעְבדֵ֥

ור הלכתי יש לרבות והם כל המידות ודרכי הלימוד שהתורה הדגמות של אלו כלי ביר –שהפרטים הם משלים  (א)

 והאגדה נדרשת בהם, וכן כל המקורות האפשריים לברור ההלכה.

מהברור ההילכתי יוצאה הלכה פסוקה על בסיס המקורות המתאימים ודרכי הלימוד המתאימים ומותירה מחוץ  (ב)

משיח -כן קושיות שלא הובררו נותרות ל-. כמולהלכה את מה שלא נכלל מהדיון התורני בפתרון הקושיה ההילכתית

אֶמרָ (שמות ב,י)ראה לפותרן.  ואליהו הַָוּת ֕ ֶׁשָ֔ ( גי'  576גדול, גי' מלות הטעמים עולה תקע"ו ) -קטן זקף-זקף - מ 

תי"ו . באוצר  416=  992 – 576(, ההפרש בין שתי הגימטריאות עולה  992המלים המוטעמות עולה תתקצ"ב ) 

 .משי"ח ואליה"ועולה  416פאלוך זצ"ל מצאנו בין היתר כי הגי' הרב י"ר 
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ְֵַ֥֛ראָהֶָ֖שמות ג,ד:  י׃ָ'ַוַּי ַ֛נ  ָֽ ּנ  הַָוּי ֵ֥אֶמרָה  ֶׁשֶ֖ הָמ  ֶׁשֵ֥ הַָוּי ֵ֛אֶמרָמ  ֹוְךַָהְּסֶנֹ֗ ּתָ֣ יםָמ  יוֱָאֹלה ָ֝ ָלֶ֨ ְקָראָ֩א  ֹותַָוּי  ְראֶ֑ יָָסָ֣רָל  ָ֣ ָּכ 
לא הרי דבור הסנה שהוא תחלה לדברות כהרי דבור הר סיני שאינו תחלה לדברות. ולא , בנין אבהרי אתה דן מ...  תורה שלמה ]עג[

הצד השוה שהן דבור ומפי קודש למשה והקדים בהן קריאה  הרי דבור הר סיני שהוא לכל ישראל כהרי דבור הסנה שאינו לכל ישראל.
 קרא פ"א(. )ספרא וילדבור, אף כל שהוא דבור ומפי קדש למשה נקדים בו קריאה לדבור

י: (דשמות ג,) ַָֽ֛נ  ּנ  הַָוּי ֵ֥אֶמרָה  ֶׁשֶ֖ הָמ  ֶׁשֵ֥ הַָוּי ֵ֛אֶמרָמ  ֹוְךַָהְּסֶנֹ֗ ּתָ֣ יםָמ  יוֱָאֹלה ָ֝ ָלֶ֨ ְקָראָ֩א  תבנית הטעמים תרסא קדמא ואזלא ... רביע, אפשר  ַוּי 

 כי תרסא? קדמא ואזלא כאן מציגים כי הכתוב נדרש בתפקיד מלמד ולמד במידה של בנין אב.
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ֶלֶ֑ךמות ג,יח: ש ּוְָלק    ְוָׁשְמעֶ֖

לֶָאל ְׂשָרא ָ֝ יָי  ְקנ ֶ֨ ַָאָּתהְָ֩וז  ָליוָ -ּוָבאָתֶ֡ ַמְרֶּת םָא  םַָוא  י  ְצַרֹ֗ 'ֶמֶָ֣לְךָמ  ָֽל ָכהָהֵ֞ הָנ  ינּוְָוַעָּתֹ֗ ְקָרָ֣הָָעל ָ֔ נ  יםָ  ּי  ְבר  ע  ֶׁשתָ-ֱאֹלה  יָָהָֽ אֶָּדֶָ֣רְךְָׁשֹל  ָּנֵ֞
הַָלהֵָ֥ ְזְּבָחֶ֖ רְָונ  ְדָּבָ֔ ַּבּמ  יםָ  ינּו׃ָ'ָימ  ָֽ   ֱאֹלה 

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 זה הפסו

 הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים )ועוד גי' ולחכמים( לקודמים לפניו ולבאים אחריו".

 ך על נדבך.ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדב

 בפסוק זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף, ללא געיות. מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי' 

ָ ֶלֶ֑ךָפזר, אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד מתבנית טעמי  –ּוָבאָתֶ֡ ּוְָלק  כתבנית שמע ישראל המבטא  –ְוָׁשְמעֶ֖

 היחוד והאחדות בבורא, אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנו –עיקר שני בורא לעולם ו –עיקר ראשון 

 תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו, ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים   – ַאָּתהָ֩

ל ְׂשָרא ָ֝ יָי  ְקנ ֶ֨  משה אב בנבואה לבאים אחריו ש -קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו, ואזלא  – ְוז 
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 :,יטוארא ז שמות

'ֶָאלָ אֶמרָהָ֝ ל-]יט[ַָָוּי ֶ֨ רֶָאָֽ הֱָאמ ָ֣ ֶׁשֹ֗ ה-מ  ָֽ ָּוְנט  חַָמְּטךָ֣ ןַָקָ֣ ר ֶ֡ ל-ָיְדךַָ֩על-ַאה  םַָעָֽ י  ְצַרָ֝ יָמ  ימ ֶ֨ ָתָ֣ם׀ַָעל-מ  ר  יֶהָ֣םְָוַעל-ַנה  ר  םְָוַעֵ֛לָ-ְיא  יֶהֹ֗ ַאְגמ 
ָָֽ-ָּכל םְָוי  יֶהֶ֖ ימ  ֵ֥הָמ  ְקו  ְּבָכל-ְהיּומ  ים׃-ָדֶ֑םְָוָה ָיהָָדםָ  ָֽ ָבנ  יםָּוָבא  ֶ֖ צ  םָּוָבע  י  ְצַרָ֔  ֶאֶָ֣רץָמ 

ל-ַעל )פג(שלמה  תורה םַָעָֽ י  ְצַרָ֝ יָמ  ימ ֶ֨ ָתָ֣ם׀ַָעל-מ  ר  יֶהָ֣םְָוַעל-ַנה  ר  םְָוַעֵ֛לָָּכל-ְיא  יֶהֹ֗ םָ-ַאְגמ  יֶהֶ֖ ימ  ֵ֥הָמ  ְקו  כלל ופרט וכלל, הכלל מ 

םָ-ַעלהראשון  י  ְצַרָ֝ יָמ  ימ ֶ֨  ואזלאמטועם קדמא מ 

 פסק, פזר תלישא ראה

 

 קדמא ואזלא, כלל ופרט  25

ב ,יח:ח וארא שמות  םָָער ֶ֑ ֹות־ָׁשֶ֖ יֱָהיָֽ ֵ֥ ְלּת  יָהְָלב  ָ֣דָָעֶלָ֔ מ  ע  יָ  ֶׁש רַָעּמ  ֶׁשןָא  ּואֶָאת־ֶאֶָ֣רץָּג ֹ֗ ֹוםַָההַ֜ יַָ֩בּיֶ֨ ית  ְפל  ְָוה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶרץ:ָ ֶרבָָהָאָֽ 'ְָּבֶקֵ֥ ֵ֥יָהֶ֖ נ  יָא  ֵ֛ עָּכ  ַדָ֔ ְָלַמַָ֣עןָּת 
ּוא ֹוםַָההַ֜ ֶׁשןָדמא ואזלא, מרמז ללמוד הכתוב בכעין כלל ופרט וכלל, ק – ַבּיֶ֨ יהָָכלל,  –ֶאת־ֶאֶָ֣רץָּג ֹ֗ ָ֣דָָעֶלָ֔ מ  ע  יָ  ֶׁש רַָעּמ  כעין פרט,  – א 

קטן  מורה ללמוד שני לימודים אשר לפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב, והוא מתבאר ומתרבה בכתוב -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף

ֹות־ָׁשֶָ֖ יֱָהיָֽ ֵ֥ ְלּת  בְלב   כעין כלל סוגר המרבה כל מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו. – םָָער ֶ֑

ת )שמ' וא' ח,יט( המלבי"ם[ –]התוה"מ כפי'  ָ֔ יְָפד  ָ֣ פי' הרמב"ן שגם אם יהיה איש מישראל בארץ מצרים ששם יהיה הערוב לא . ְוַׂשְמּת 
ש מישראל תשחית איש מצרי תחתיו, והמצרי יפדה את יזיק את איש ישראל, ותפס לשון פדות, לומר שהחיה שתרצה להשחית אי

 .ישראל מידה, וכמ"ש במדרש מלמד שהיו ישראל ראוים ללקות בזאת המכה ונתן הקדוש ברוך הוא את המצריים פדיונם

ב םָָער ֶ֑ ֹות־ָׁשֶ֖ יֱָהיָֽ ֵ֥ ְלּת  וגר המרבה כל מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן הקבוצה היא כעין כלל ס – ְלב 

 מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו.
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 שמות בא י,ב:

ָּוֶבן ְנךָ֝ יָב  רְָּ֩בָאְזנ ֶ֨ ַעןְָּתַסּפ  םְָוֶאת-ּוְלַמֶ֡ י  ְצַרָ֔ ְּבמ  יָ  ְתַעַּל ְלּת  ֶׁש רָה  ָ֣תָא  ָא  ְנךֹ֗ יָא ֶׁשר-ּב  ַתֶ֖ ת  י-א  םָּכ  יַדְעֶּתֶ֖ יָָבֶ֑םָו  ֵ֥יָהָָֽ-ַׂשְָ֣מּת  נ  ָ׃'א 
כי אחת מדרכי הלימוד של הפסוק היא בכעין כלל ופרט וכלל, ואין בכלל הפותח אלא מה שבפרט, והכלל הסוגר מרבה מכעין  אפשר

ְנךָָ֝הפרט. משוער שיש כלל פותח מהימצאות תבנית הטעמים קדמא ואזלא במלים  יָב  ַעןָ-, אבל אפשר כי הכלל עצמו נמצא בְּבָאְזנ ֶ֨ ּוְלַמֶ֡
רָ֩ ָּוֶבן, על הפרטים מלמד התוכן של שהוא סתום )סתמי( ְּתַסּפ  ְנךָ֝ יָב  ְנךָֹ֗-ְּבָאְזנ ֶ֨ )למי תספר, והכלל הסוגר ירבה לפי "ספר החינוך" כל  ּב 

םָבריה וגם לעצמו(  י  ְצַרָ֔ ְּבמ  יָ  ְתַעַּל ְלּת  ֶׁש רָה  ָ֣תָא  )מה תספר, מכות, שנויים בטבע, שבירת גופם ורוחם של מצרים, התחננן אל העבריים א 

יָא ֶׁשר-ְוֶאתתמוטטות השלטון, שבירת מטה לחמם, חורבן כל בית ובהמותיהם( לקחת רכושם וללכת, ה ַתֶ֖ ת  יָָבֶ֑ם-א  אפשר כי התוכן  ַׂשְָ֣מּת 

יָא ֶׁשר-ְוֶאתהוא חלק מהפרטים )צריך עיון במשמעות "אתתי"( ומשוער כי הכלל הסוגר עשוי להיות בטעם טפחא של  ַתֶ֖ ת  יָָבֶ֑ם-א  ,  ַׂשְָ֣מּת 

 חבה והגבלה של תוכן ההגדה.ותבניות הטעמים מסייעים בהר

יתכלית ההגדה היא רעיון מרכזי בתורה  םָּכ  יַדְעֶּתֶ֖ ֵ֥יָהָָֽ-ו  נ  מה שכתוב בקרבן משרשי מצוה זו,  ]ספר החינוך מצוה כא[וכך כתב בהמשך :'א 

אנו ורתנו ובאמונתנו. ועל כן כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתהפסח. ואין מן התימה אם באו לנו מצוות רבות על זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, 
חפץ  אלוה קדמון, וכי יש בחידוש העולם, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור אומרים לעולם בברכותינו ובתפלותינו זכר ליציאת מצרים

 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

 

ַעןאשר אפשר כי אחת הסיבות לטעם פזר של  ]ספר החינוך מצוה כא[נסיק ע"פ  יַדָהיא העברת רעיון  ּוְלַמֶ֡ יו  םָּכ  ֵ֥יָהָָֽ-ְעֶּתֶ֖ נ  אשר  ׃'א 

, ובכך להצהיר בכל פעם מחדש אמונה בבורא, אמונה בחידוש העולם, בהשגחה ברכותינו ותפילותינוהוצאתי אתכם מארץ מצרים אל 

יהפרטית על הכלל ועל הפרט. וביניהם שילוב רחמים בדין המרומז בגי' של  ֵ֥י-ּכ  נ  בר עולה צ"א וטעם מקף בתפקיד מח 61+  30עולה  א 

ימוסיף לצירוף הוי"ה אדנו"ת כעין נאמר   םָּכ  יַדְעֶּתֶ֖ ֵ֥י-ו  נ  רעיון הרחמים בדין על יוצאי מצרים שחלקם הורעו מאד  ׃'הָָֽהוי"ה אדנו"ת  א 

 ע"י מצרים מופיע במקראות שונים בתורה וגם בנ"ך ובתבניות טעמים אחדות.  

 

ְנךָָ֝לים בהמשך להוראת התורה לידיעת ה',מתבנית הטעמים קדמא ואזלא במ יָב  ]זהר -מלמדת לידיעת ה' בכעין כלל ופרט כנדרש ב ְּבָאְזנ ֶ֨

י (' וארא ו,זשמ) נה( ט( [רעיא מהימנא]ק , ע' יט הסולם הרב אשלג[ ֶ֨ י ָ ֶאְתֶכֵ֥ם ְוָלַקְחּת  ם ל  י ְלָעָ֔ ית  ֵ֥ יםָ ָלֶכֶ֖ם ְוָהי  ֶ֑ אֹלה  ם ל  יַדְעֶּתֹ֗ י ו  ָ֣  ּכ 
נ  י םָָ'ה ָ א  יֶכָ֔ ה  )טט: הצווי הקודם לכל צוויים, הראשית המוקדם לכל  דכל פקודין. ראשיתא קדמאה דכל פקודין וגו' ז[ פקודא דא קדמאהֱאֹלָ֣

רבון עלמא, וברא  מאי בכללא. למנדע דאית שליטא עלאה דאיהו. ר )ידיעת הקב"ה בכללות( למנדע ליה לקב"ה בכללא ,צוויים )מצוות((
 כך לידע אותו בכל פרטיו(-)ואחר ,בפרטופא דכלא . וסבכללאעלמין כלהו, שמיא וארעא וכל חילקהון. ודא איהו 

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

 

רָ֩ ַעןְָּתַסּפ   של משתתפי הסדר והילדים כל עדה לפי מנהגיה. ד להפעלותיסו ּוְלַמֶ֡

]זבחי צדק, )מוצ"ש פר וארא ליל ב שבט התשע"ז( דרשה דומה בספר -)כז אדר התשע"ג( הרב גימפל בניש הי"ו בשם )?( ועליו נוסף ב
וצריך לעשות  ,ה"ג[ז"ה פרמב"ם הלכות חמץ ומצ]-... נאמר בהרב יצחק זאב דיסקין, חלק נטיעת אברהם, ע' קט )אוצר החכמה([

שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך 
קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא  השולחן מלפניהם  [א]וכך היה. וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים 

 ... האלו, בדברים
ואנו דשלחנות שלנו גדולים ואי אפשר בקל לעקרן מנהג כשר לסלק הקערה שבה  ,ה"ג[ז"הגהות מיימוניות הלכות חמץ ומצה פ[ ]א]

 ...  המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלו ואין צריך יותר כדי להתמיה התינוקות
 

ַען רָ֩. ם קליות ואגוזיםלה )מפזר(מחלק  -פזר, שם הטעם מרמז ל – ּוְלַמֶ֡ מצה  )תולשין(חוטפין  -קטנה, שם הטעם מרמז ל-תלישא – ְּתַסּפ 
ְנךָָ֝. זה מיד זה יָב  קדמא ואזלא במובן של מוקדם והולך, שמות הטעמים מרמזים לכך שקודם לאכילה אמורים ללכת עם האוכל  – ְּבָאְזנ ֶ֨

, וכתב בה המצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר אכלולסלק הקערה שאו  השולחן [א]ועוקרים  -מהשולחן, בלשון הרמב"ם 

ָּוֶבןכל השינויים נעשים כדי שיראו הבנים וישאלו והיינו  ]זבחי צדק[-ב ְנךָ֝ יָב  רְָּ֩בָאְזנ ֶ֨ ַעןְָּתַסּפ  ְנךָֹ֗-ּוְלַמֶ֡  וגו' ּב 

ְנךָָ֝ יָב  וק בכעין כלל ופרט וכלל על תוכן ההגדה של קדמא ואזלא, כפי שהצענו לעיל תבנית הטעמים עשויה להעיד על לימוד בפס – ְּבָאְזנ ֶ֨

ְנךָָ֝פסח. המלים  יָב  ובלקט טוב: פסוק זה למשה אמרו ...  ]תורה שלמה ]ז[ הערות[מה ללמד. הביא -הם פרט למי ללמד ומבוא ל ְּבָאְזנ ֶ֨
ַען רָ֩ ּוְלַמֶ֡ ַעןבתורה להודיע לדורות. ובכת"י מדרש חפץ:  ְּתַסּפ  רָ֩ ּוְלַמֶ֡ '. ולכן פר בשבח הקב"ה מן התורה כומכאן שחייב אדם לס ְּתַסּפ 

תוקן לברך ברכת ישתבח החותמת את ההגדה של פסח עם שינויי נוסח וע"פ אבודרהם ודברי חמודות שכל אותן ט"ו לשונות של שבח 

ירת הסדורים בברכת ישתבח דורש במכילתא מתוך שירת הים ומתוך הפסוקים של ויברך דוד. אפשר כי קדמא ואזלא מציגים מלמד על אמ
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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.
)טט: סמוך לשתי  א(ישתבח אינו פותח בברוך לפי שהוא סמוך לב"ש [ור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נדט]

ששניהם נתקנו על פסוקי דזמרה זו לפניהם וזו לאחריהם ופסוקים שביניהם לא הוי הפסק וחותם בא"י  הברכות המקדימות לקריאת שמע(
וכן משמע מלשון התוספות דפרק הרואה )ברכות נט. ד"ה הלכך ...  ]ב( פרישה[ וכו' עד חי העולמים בתשבחות ואל ההודאותב( מלך מהולל

 .ע"ש(
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יוַָעדשמות בא י,ז:  ָלֹ֗ הָא  יַָפְרע ָ֝ ֶ֨ ֶאת-ַוּי אְמרּוַָ֩עְבד  ׁשַָׁשַּלחָ  ְלמֹוק ָ֔ נּוָ  ֵ֥הָָלֶ֨ הֶָז ְהֶיֶ֨ י  ּוֶָאת-ָמַתיָ  יםְָוַיַעְבדֶ֖ ָנׁש ָ֔ יֶהֶ֑םָהָָ֣-ָהָ֣א  ָ'ֱָאֹלה 
ם׃ָָ י  ְצָרָֽ הָמ  יָָאְבָדֶ֖ ֵ֥ עָּכ  ַדָ֔ ֶטֶָ֣רםָּת  ָָה 

יו ָלֹ֗ הָא  יַָפְרע ָ֝ ֶ֨  פרט פרט )א(, כלל סוגר.מ)ב( ה ופרט וכלל )א( פרט, רביע ואזלא קדמא תרסא – ַוּי אְמרּוַָ֩עְבד 

, רביע – (ב) פרט מתוך הגאולה ןזמ של הידיעה של הודאות אי על מלמד כלל כעין ואזלא קדמא, גאולה זמן שיעור על מרמז (א) פרט 

 או יצחק לידת על מהבשורה שנה 400 לפי, הבתרים בין בברית שנה 430 לפי: הפתיחה מנקודת מצרים לגאולת אפשריים זמנים ארבע

 לש הטעמים שתבנית מפני ,הודאות אי על מראה והמשכו. אחישנה או בעיתה זמן, למצרים ובניו יעקב מירידת שנה 400, יצחק מלידת

ׁשָ הקרא ְלמֹוק ָ֔ נּוָ  ֵ֥הָָלֶ֨ הֶָז ְהֶיֶ֨  קטן, מרמזת על לכתחילה ובפועל.  -קדמא מרכא פשטא זקף -י 

ע: לכך במלים רמזים. מצרים יציאת זמן, שיעור בתפקיד, תרסא -ַוּי אְמרּוָ֩ ַדָ֔ ֶטֶָ֣רםָּת   ה 

ֶטֶָ֣רםָ  הפסוק זמן ועד מאז, יצחק לידת על הבשורה יוםלילה אחר בבסדום  לוט אצל במלאכים נאמר - ' וירא יט,ד(בר) ישכבו טרם כמו -ה 

 שנה מאות ארבע כמעט

ע ַדָ֔  הפסוק זמן ועד ומאזברהם אבינו לא הבתרים בין בברית נאמר - להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידע לך טו,יג(-' לךבר) כמו – ּת 

 הלידה או הלידה מהבשורת, הבתרים בין מברית הוא הזה הזמן משך האם ידעו לא ישראל בני שגם אלא. שנה ושלושים מאות ארבע כמעט

 לירידתם 210-ה השנה היא מצרים מכות שנת ולכן יצחק לידת אחרי שנה 190 היה שזה למצרים ובניו יעקב מירידת או, יצחק של

 .אותה משלימות הבאות הגלויות ושלוש שנה 400 של הגזרה מלאה לא שאכן הדורש ויש למצרים

הָ יַָפְרע ָ֝ ֶ֨  ה"שהקב, ואזלא קדמא - חייהם-את וימררו ' א,יד(שמ) על כדרש, שנה ותשעים מאה עולה ואזלא קדמא' גי, ואזלא מאקד -ַעְבד 

 'בה אמונה - רוחנית מבחינה ישראל בני את כילה כמעט במצרים שהענוי בגלל שנה 190-ב הקץ את קירב

ֶאת ׁשַָׁשַּלחָ  ְלמֹוק ָ֔ נּוָ  ֵ֥הָָלֶ֨ הֶָז ְהֶיֶ֨ ים-י  ָנׁש ָ֔ בתפקיד הקש , קיסרים שני בין זקף פעמיים תבניתהמרחיב לגאולה עתידית ע"י  כלל סוגר – ָהָ֣א 

 .הרביעית הגלות אחרי העתידה הגאולה זמן עלמזה הקש ו מצרים גאולת זמןעל התמשכות  היא השאלהודבר החוזר וקורה. 
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ֹותָעַָ,ט: יג בא שמות ְָלאַ֜ יךְָוָהָיהְָ֩לךֶ֨ ֶ֑ 'ְָּבפ  תָהֶ֖ ֵ֛הָּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןָּת  יךְָלַמֹ֗ יֶנָ֔ ָ֣יןָע  ּב  ָּכרֹוןָ  ָּוְלז  ָל־ָיְדךֹ֗
ם: י  ְצָרָֽ ּמ  'ָמ  ָהֶ֖ ךֵ֥ א  ָֽ הָהֹוצ  ָזָקָ֔ ָ֣דָח  ַ֚יְָּבָי ָּכ 

 פליגי בה ר' יהודה ור"מ, חד אומר: כשר, וחד אומר: פסול. -פשתן )חוט(ב( )היריעות זו לזושתפרו  )תורה(ספר  [בבלי מכות יא,א]
ֶ֑יך ,ט(יג ' באשמ)למ"ד פסול, דכתיב:  'ְָּבפ  תָהֶ֖ ֵ֛הָּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןָּת  )הסבר אחד התנאים שיש היקש גורף  , ואיתקש כל התורה כולה לתפיליןְלַמֹ֗

כל הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין, אף  -, מה תפילין מכתיבת ותפירת תפילין להלכות כתיבת ותפירת ספר תורה ורש"י מבאר היכן ההיקש(
, להלכותיו לא )שעור ספר התורה יהיה מבהמה טהורה המותרת לאכילה( כי איתקש למותר בפיך ()הסבר התנא האחרלתופרן בגידין. ואידך? 

 דתפירי בכיתנא )רבי חייא דודו( . אמר רב: חזינן להו לתפילין דבי חביבי)להלכות למשה מסיני להכנת תפילין, ספר תורה לא הוקש( איתקש
 .לית הלכתא כוותיה. ו)פשתן(

ֵ֛הָ ,ט(יג ' באשמ)בחצי הפסוק  [בבלי מכות יא,א]: אחרי הבנת דרשת מבוא ְהֶי ַעןָּת  יךְָלַמֹ֗ יֶנָ֔ ָ֣יןָע  ּב  ָּכרֹוןָ  ָּוְלז  ֹותַָעל־ָיְדךֹ֗ ְָלאַ֜ ְוָהָיהְָ֩לךֶ֨
יך ֶ֑ 'ְָּבפ  תָהֶ֖ כלל ופרט וכלל להלכות תפילין, ויש מתברר כי לפנינו תבנית טעמים של כלל ופרט וכלל שיש ללמוד אותה במידת  ּתֹוַרֵ֥

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.

'  (א,ב)תה'  ]יז[ דבר אחר [( מזמור אמדרש תהלים )שוחר טוב; בובר]: לימוד במידת כלל ופרט וכלל להלכות תפילין ת הִ֗ ם ְּבתֹור   י א   ָ֤ ּכ 

ֹו  ְפצ  ם ָוָל יְָלה:ח ֶ֫ ה יֹוָמ  ֹו י ְהּג ִ֗ ֹו (א,ב)תה'  שכל מי שעוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר ּו ְבתֹוָרת  ְפצ  ' ח ֶ֫ ת הִ֗ ם ְּבתֹור   י א   ָ֤ ר' , ּכ 
רוך הוא, רבונו של עולם אנו רוצים להיות יגיעים בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי, אליעזר אומר אמרו ישראל לפני הקדוש ב

' שמ), , ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגיעים לילה ויום. ר' יוחנן אמר מקרא מלא הואקיימו מצות תפיליןאמר להם הקדוש ברוך הוא 

ָּכרֹו ,ט(יג בא ָּוְלז  ֹותַָעל־ָיְדךֹ֗ ְָלאַ֜ יךְוָהָיהְָ֩לךֶ֨ ֶ֑ 'ְָּבפ  תָהֶ֖ ֵ֛הָּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןָּת  יךְָלַמֹ֗ יֶנָ֔ ָ֣יןָע  ּב   ,ןָ 

וכתב הסמ"ג משש מאות ושלש עשרה מצות שנצטוו ישראל, אין לך ...  [הלכות תפילין -ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן כה ]
אות. והם עדות לישראל שהם  שום מצוה שתהיה אות ועדות, כי אם שלשה מצות, והם: מילה, שבת, ותפילין, שנכתב בשלשתן

עבדים להקדוש ברוך הוא. ועל פי שנים עדים יקום דבר ]מילה ותפילין[, וכל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני 
 ע"כ.  .)טט: כי שני האותות הם: שבת ומילה( עדים שהוא יהודי, הילכך בשבת ויום טוב שנקראו אות, פטורים מלהניח תפילין

ֹות ,ט(יג בא 'שמ) ְָלאַ֜ קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה במידת כלל ופרט לגבי הלכות תפילין. לך לאות ולא לאחרים. לענין זמן  – ְלךֶ֨

ומשיראה חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו ועד ביום חול  [פ"ד,ה"י סת"םרמב"ם ]-ומ [בבלי מנחות לו,ב]-הנחת תפילין הבאנו לעיל מ
 .[בבלי מנחות לה,ב]בא לעיל וין שיעור רצועות תפילין ה. לענשתשקע החמה

יך ,ט(יג ' באשמ) ת"ל: [בבלי מנחות לד,ב] יֶנָ֔ ָ֣יןָע  ּב  ָּכרֹוןָ  זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות, הא כיצד? כותבן על ד' עורות , ּוְלז 
צריך שיהא ריוח ביניהן, דברי רבי, וחכ"א: אינו צריך; יצא; ו -ומניחן בד' בתים בעור אחד, ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים 

 פסולות. -ושוין, שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת; ואם אין חריצן ניכר 

יך יֶנָ֔ ָ֣יןָע  ּב  ָּכרֹוןָ  קטן מלמד על שני לימודים ופשטא מלמד ששני הלימודים בפשט. )א( זכרון יציאת -קטן, זקף-פשטא מונח זקף – ּוְלז 

 לא להסיח דעת מהתפילין. –)ב( זכירת התפילין בשעה שלבושין בהם  מצרים
כיון דאמר רבה בר רב הונא: חייב  -תני דבי רבי ישמעאל: יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. מאי טעמא  [בבלי שבת יב,א]

ְצחֹו   (כח,לחתצ'  'שמ) תורהאמרה  -אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחמר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת  ל־ מ  ְוָהָיָ֤ה ע 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יד  ר ן֒  (כח,לחתצ'  'שמ)להך דרשה, דהא כבר קבע ליה מקום  קרא יתירה הוא רש"י:) –ָּתמ ֵ֔ ח ַאה  צ  ל־מ   שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש  (ְוָהיָ֘ה ע 
 .ע"י המשמוש( )טט: מזכיר לזכרן על אחת כמה וכמה! הלכך: מידכר דכיר להו -בהן אזכרות הרבה 

ַען כוי אם מין  ]שו"ע יו"ד רע"א סק"א[רביע, אופן )א( ארבע קבוצות של בעלי חיים שעורותיהם כשרים: בהמה, חיה, עוף, ע"כ ע"פ  – ְלַמֹ֗

טהורה  אבל כותב הוא חציו על עור בהמה )ועוד מוסיף( ,ה"ט )וילנה יד,ב([א"פ]ירושלמי מגילה לעצמו או חצי חצי אם הוא בהמה וחיה ע"פ 
תנן עצמות הדג ועורו, ... אם יבוא אליהו ויאמר אם  ]קרית ספר )למאירי( מאמר א חלק א ד"ה אין כותבין[וחציו על עור חיה טהורה. 

 אופן )ב( ארבעה סדרי סדר של ארבע פרשיות . .אז אפשר יהיה לכתוב עליופסקה זוהמתו 

ֶ֑יך להלכות תפיליןם. הכתוב הבא מהווה כלל בתראה להלכות תפילין ולהלכות סת" 'ְָּבפ  תָהֶ֖ ֵ֛הָּתֹוַרֵ֥ ְהֶי 'ָ – ּת  תָהֶ֖ מרכא טפחא כעין  –ּתֹוַרֵ֥

ֵ֛הקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כגון במצוות "תורת ה' " שלקיומם צריך מן המותר בפיך.   ְהֶי תביר מחלק בקבוצה של מרכא  – ּת 

לות מצד שנעשו שלא לשמם, לא ע"י יהודי, שלא מקיימים כל מצוות טפחא וממעט חלק ממנה כגון לענין התפילין רצועות כשרות אך פסו

ֶ֑יך. מה הל' תפילין[ -]שו"ע או"ח סי' כה -הכנתם כנאמר ב אתנח מגביל כגון שההרחבות תהיינה רק על בהמות וחיות טהורות שיש לנו  – ְּבפ 

 חיות, עופות ודגים(.מסורת לטהרתן, ולא נקח מבעלי חיים בעלי סימני טהרה אבל ללא מסורת )יכלול 

ֶ֑יך  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[. –אתנח מגביל  – ְּבפ 

 . בא ללמד על דברים אחרים כמו ספר תורה, גידי תפירה, שערות לכריכה, קרן לשופר.להלכות סת"ם

'ָָ(ט,יג ' באשמ) אין כותבין אלא על עור בהמה טהורה מ"ט [(וילנא יב,א)ט ,ה"א"תלמוד ירושלמי מגילה פ] תָהֶ֖ ֵ֛הָּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַעןָּת  ְלַמֹ֗
יך ֶ֑ שמאותו מין  ]קרבן העדה[:.  דאת נותן בפיך )מהמינים(ממה שאתה נותן בפיך והא תני כותבין ע"ג עור נבילות וטריפות מינא  ְּבפ 
 .ואפילו על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןמין טהורה קאמרינן,  ]פני משה[:. טמאהאתה מותר ליתן בפיך, לאפוקי בהמה )ש(

תבנית חצי הפסוק היא כעין כלל כלל ופרט )בפיך(, ע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת הלימוד כלל ופרט וכלל היא 

  על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןהמאפשרת את כתיבת הסת"ם 

)של  שאל אחד את ר' יהושוע הגרסי, מפני מה כותבין על עורות נבילות וטריפות,...  ,ה"ב[א"מסכת סופרים פ] [מסכתות קטנות]

בהמה וחיה טהורים, אבל לא כתב שזה הלכה למשה מסיני(. נניח שגם זה הלכה למשה מסיני. )בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו, כסלו 

 ים בסוכות ובענין ערבה להקפת המזבח שאלו הלכות למשה מסיני וחז"ל מצאו להם אסמכתא )רמז( בכתובים.כבר מצאנו בענין ניסוך מהתשע"ח( 

לכן מוצע שגם בנוסף להלכה למשה מסיני יש רמז בלימוד במידת כלל ופרט וכלל בכתוב על הלכה זאת למשה מסיני. אפשר גם לומר 

 תוצאות מהן עשויות לרמז על הלכה למשה מסיני.שכיוון שהמידות לדרישת התורה הן הלכה למשה מסיני אז 

ֹותאפשר שהפתרון נמצא כלהלן:  ְָלאַ֜  קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה בכלל ופרט וכלל בכתוב,  – ְלךֶ֨

' -הכלל בתראה נמצא ב תָהֶ֖ ֵ֛המרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, על כעין הפרט,  – ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ט תביר מחלק וממע – ּת 

   הל' ספר תורה[ -]שו"ע יו"ד סי' רע"א בקבוצה הזאת, להרחבות ומיעוטים ראה 

ֶ֑יךהפרט הוא   המותר בפיך. ]שבת קח,א[ ]רמב"ם הל' סת"ם פ"א,ה"י[, ]רבנו מנוח[. אתנח מגביל בדומה להל' תפילין. – ְּבפ 

 פותח ובין הכלל הסוגר ותקבל כלל ופרט וכלל.לפנינו כלל כלל ופרט, דרך הלימוד היא שבמצב ככ"פ הטל את הפרט בין הכלל ה

ֶ֑יךהכלל הפותח הכליל כל דבר לכתיבה. הפרט  מיעט אל המותר בפיך בלבד )בהמה טהורה, מורחב ע"י טעם רביע של מלת  – ְּבפ 

ַען ' -, שחיטה כשרה( הכלל בתראה נמצא בְלַמֹ֗ תָהֶ֖  טים הכשרים.והוא מרבה ממין הפרט לעורות נבילות וטריפות של הפר ּתֹוַרֵ֥

 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 

 ועין יעקב[ שבת ק"ח תוספות מהרש"א

 

 קדמא ואזלא 29
 כא׃ קריאה שביעי של פסח,בשלח יג שמות    
םָָוָלָָָֽ'ַוהֶָ֡ ָ֣ירָָלֶהֶ֑םָָלֶלֶֶ֖כתָיֹוָמֵ֥ ׁשְָלָהא  ֶ֖ ּודָא  ֶרְךְָוַלְֵ֛יָלהְָּבַעּמֵ֥ ָתָ֣םַָהֶּדָ֔ ַלְנח  ּודָָעָנןָ  םְָּבַעּמ  םָיֹוָמָ֝ יֶהֶ֨ ְפנ  ְךָ֩ל  ל  ְָיָלה׃ה 

 יד׃ כאן רק בגלל תבת הלך,ידשלח  במדבר
ּוֶָאלָ י-ְוָאְמרֹ֗ ָֽ ּכ  ְמעּוָ  ֘בָָהָאֶָ֣רץַָהּז אתָָׁ֒שָֽ ֶ֑הָ'ַאָּתָ֣הָהָָ֔-יֹוׁש  ָ֣םַָהֶּז ֶרבָָהָע ְָּבֶקֶ֖
ְרָאָ֣ה׀ַָאָּתָ֣הָהָֹ֗-א ֶׁשרָ ןָנ  י  ןְָּבַעָ֝ י  ְיָלה׃ָ'ַעֶ֨ ׁשָָלָֽ ֶ֖ ּודָא  םָּוְבַעּמֵ֥ יֹוָמָ֔ ְפנ יֶהםָ  ל  ְךָל  הָה  ןַָאָּתֶ֨ ָ֣דָָעָנֹ֗ םָּוְבַעּמ  ֶהָ֔ ל  ָ֣דָע  מ  ע  ְַ֛נךָ  ָנָֽ ַָוע 

 יג׃ כאן בגלל פזר והלך,ו יהושע
בְָ ֹוןָהְָָ֔וׁש  רָ֣ א  יָ  ְפנ  יםָל  ְבל ֹ֗ ֹותַָהּי  הָׁשֹוְפרָ֝ ְבָעֶ֨ יםָׁ֩ש  ְׂשא  יםָנ  ֶ֡ נ  ה  ָ֣הַָהּכ  םָָ'ָע יֶהָ֔ ְפנ  ְָ֣ךָל  ל  ה  ֹותְָוֶהָחלּוץָ  ּוַָּבּׁשֹוָפרֶ֑ ֹוְךְָוָתְקעֶ֖ ָ֣יםָָהלָ֔ ְלכ  ה 

ֹוןָהָָ֔ א רָ֣ יָ  ר  ח  ַאָֽ ְךָ  ל  ףָה  ַאּס ֹ֗ מ  ֹות׃ָ'ְוַהָֽ ֹוַעַָּבּׁשֹוָפרָֽ ֹוְךְָוָתקֵ֥ ְךָָהלֶ֖ ָָהוֹלֶ֖
 (קכח, סימן נאע'  בלק פירוש הסולם ק ]המתחיל בדף קפד עמוד ב[זוהר כרך ג )במדבר( פרשת בל

' הֶ֡ , אמאי אלא בההוא שעתא כמה יאות ושפירו הות להאי כלה דאתכפיאת עד השתא בגלותא והשתא אזלת )פזר( זקיף טעמא לעילא ַוָֽ
 מלמד על שמחת השכינה בזקיפו דרישא באכלוסהא בחדוה,

ם םָיֹוָמַ֜ יֶהֶ֨ ְפנ  יום שכל הימים דהיינו כל הספירות של ז"א כלולות בו ...  חסד דז"אכעין כלל, כולל כנאמר בזוהר ... קדמא ואזלא,  – ל 
 בחסד, יום של שאר הימים,

 קל וחומרראה 

 

 קדמא ואזלא, כלל ופרט  30

יבָשמות בשלח יד, י: ֶ֑ ְקר  הָה  ָּוַפְרע ֶ֖
ָֽי ְׂשאּוְָ֩בנ  לֶָאת-ַוּי  ְׂשָרא ֶ֨ ם׀ָנָ -י  ְצַרָ֣י  ֵ֥הָמ  ּנ  םְָוה  יֶהָ֝ ינ  ָֽיע  ּוְָבנ  קֵ֥ ְצע  דַָוּי  ְמא ָ֔  ָ יְראּו ָֽ םַָוּי  יֶהֹ֗ ר  ַָ֣עַָאח  לֶָאל-ס  ֶ֖ ְׂשָרא  ָ׃'הָָֽ-י 

ָ֩)ש' בשלח יד,י(  ְׂשאּו שרן של מצרים ראו  ,ה[בשלח כא ר"ש]תרסא בתפקיד פריצת מחיצה מעולם החומר לעולם הרוחני, )א( הלימוד  – ַוּי 
ָֽי; )ב( פורח באויר לֶָאת-ְבנ  ְׂשָרא ֶ֨ ם-י  יֶהָ֝ ינ   ' א' ע' וכסדרן א'צילות ב'ריאה י'צירה ע'שיה , כעין הדרשה המכילה מגוון מקורותר"ת ב' י – ע 

א ד(. זהו שדרשו חז"ל )מכילתא בשלח טו ב( ראתה שפחה על הים מה שלא  ה"שהביאני המלך חדריו )ש ,ד[בעל הטורים דברים ט]
כיחזקאל שראה ...  ,ט[תולדות יצחק שמות יט]. םראה יחזקאל. וזהו במראות אלהים הביאני שכולם היו נביאים וזכו למראה אלהי

 וחמיו הי"ו של ר' חנס הי"ו אמר שנאמר בספרים שכל אחד ראה לפי השגתו. ,מעשה מרכבה ושלשה עולמות מלאכים גלגלים ויסודות

ָֽי לֶָאת-ְבנ  ְׂשָרא ֶ֨ ם-י  יֶהָ֝ ינ   על הים  קדמא ואזלא כעין סדר וכללות המראות בעולם החומר ובעולם הרוחני שראו – ע 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם יֶהֹ֗ ר  ַָ֣עַָאח  ס  ם׀ָנ  ְצַרָ֣י  ֵ֥הָמ  ּנ  ם׀ פרטים בכללות הראיה, וביניהם בקריאה עם פסק  – ְוה  ְצַרָ֣י  מונח לגרמיה שרן של מצרים, בקריאה  – מ 

 .בלב אחד כאיש אחדוברש"י  כולן כאיש אחד ללא פסק

 

 כלל ופרט פרט קדמא ואזלא,  31

א,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ְהֶיהָל ָ֣ ָֽ יםַָעל ךָ֩לְָ-י  ָ֝ ר  ח  יםָא  י-ֱאֹלה ֶ֨  בטעם עליון    ָּפַנֹ֗

יםַָעל־ָּפָנָֽי:,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ֶ֖ ר  יםָא ח  ֵ֥ ֱָאֹלה  ֵ֥הְָלךֵ֛ ְהֶי ָֽ  בטעם תחתון ל א־י 

אָ)שמ' יתרו כ,ג(: פרט קדמאה ְהֶיהָל ָ֣ ָֽ שייך מונח מקף תרסא, טעם מונח מרבה כעין עוד טעם תרסא. ונראה שכאן כל טעם תרסא  – ְלךָ֩-י 

 עוסק בתת קבוצה והיא קבוצת מצוות לא תעשה בעבודה זרה. כלל שניעוסק בכל מצוות לא תעשה,  כלל אחדלכלל אחד משני כללים. 

קטנה מרמז לתלישת ידיעת האיסור היינו שכחה ובלשון התורה שבע"פ -לכל מצוות הלא תעשה טעם תרסא ששמו בנוסח אשכנז תלישא

צוות הלא תעשה טעם תרסא עשוי לשמש בתפקיד אומדנה )כעין שיעור( האם העושה עבר על הלא תעשה העלם )ידיעה(. כמו כן, לכל מ

 או לא עבר.

ים (שמ' יתרו כ,ג): כלל. כלל וטעם תרסא אחד ָ֝ ר  יםָא ח  ]זוהר ח"ב קדמא ואזלא, מרמז כי בכתוב נמצא כעין כלל מלמד וזה כמאמר  – ֱאֹלה ֶ֨

כלל ושורש שס"ה מצוות לא תעשה. יש מחלוקת )כגון בין רמב"ם ובין רמב"ן( על מצוות לא תעשה  דיבר שני – פ"כ[ תניא-ו ,יתרו צג,ב

קטנה מרמז להעלם ידיעת מצוות לא תעשה כלשהי. דבר זה למדנו קודם ללימוד -אחדות האם הן או אחרות כלולות במנין זה. טעם תלישא

]בבלי שבת הצענו ללמוד לדיבר השני. הסבר בכלל העוסק בע"ז. ע"פ  שכאן בדיבר הרביעי של קדושת שבת ומדימיון תבניות הטעמים
 השלטת יצר הרע על פעולות האדם מובילה לע"ז וזה בסיס לכל העבירות. קה,ב[

 

 .כלל וטעם תרסא שני
י השם יתברך שלא נאמין אלהים זולת (א) )ציטוט המצוה(. לבדו םשלא נאמין אלוהות בלתי הש )כותרת המצוה( [מצוה כו]מנחת חינוך, 

א,ג( כ ' יתרושמ)שנאמר  אלבדו ְהֶיהָל ָ֣ ָֽ יםַָעל ְלךָ֩-י  ָ֝ ר  יםָא ח  י-ֱאֹלה ֶ֨ בופירושו לא תאמין אלוה אחר זולתי ָּפַנֹ֗
. 

 

כתב שהש"ס חיפש אזהרות על העבודות האסורות בעבודה  ]בשולי המנחה[ע"פ תבנית הכתוב.  ]מנחת חינוך מצוה כ"ו[נסביר את 

א,ג( כ ' יתרושמ)עצמן, ובנוסף כל האזהרות נכללו בלאו אחד  זרה להזהיר עליהן בפני ְהֶיהָל ָ֣ ָֽ ים ְלךָ֩-י  ָ֝ ר  יםָא ח  לאו והוא  ֱאֹלה ֶ֨

פיהם -ובמצב כזה לומדים האזהרה אף מלאו שבכללות. ולפי עניות דעת טט הכתוב הזה הוא השורש לכתובים האחרים, על שבכללות

יםשל  מרומז בתבנית הטעמים הלאו שבכללותמענישים.  ָ֝ ר  יםָא ח   קדמא ואזלא בתפקיד כלל. – ֱאֹלה ֶ֨

 בתפקיד עקירת ידיעה )= שכחה = שוגג(  ְלךָ֩הלכה בשגגת ע"ז המרומזת בטעם תרסא של  ]רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א[

יםבלאו שבכללות של   ָ֝ ר  יםָא ח  י-ַעלובו  ֱאֹלה ֶ֨  פר עליהן.רביע מרמז לארבעה חילוקי שגגות ובהתאמה החטאות לכ – ָּפַנֹ֗

 , חייב ארבע חטאות )טט: ארבע עבודות כלליות(וניסך וקיטר וזיבח בהעלם אחת  )טט: אחת( המשתחוה לע"ז )טט: א(
בהעלם אחת, חייב שתים,  )טט: עבודות זרות שונות כל אחת עם עבודה יחודית לה(וכן אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן למרקוליס  )טט: ב(

)טט: שגג  ושגג בעבודות אלו )טט: ידע שזאת ע"ז(יב על כל עבודה ועבודה, במה דברים אמורים בשהזיד בע"ז וכן כל כיוצא בזה יהא חי

 , = שכח שעבודות יחודיות אלו אסורות לעבודות הזרות האלה(

ידע ושגג בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת, כיצד ידע שזו ע"ז ושאסור לעובדה אבל לא  אבל אם הזיד בעבודות אלו( )טט: ג
 , שההשתחויה והניסוך עבירה והשתחוה וניסך חייב שתים

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  )טט: ד(
 . ע"ז אלא של כסף וזהב ועבדה בכל העבודות אינו חייב אלא חטאת אחת
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אַָתָָֽשמות יתרו כ,ד: טעם עליון  ָ-ע ֶׂשהל ָ֣ (-)ְלךָ֣ ַעלַָוָָֽ-ֶפֶָ֣סלָ׀ְָוָכלְָָלךֵ֥ ַּמֶ֡ םָ׀ָמ  ֶׁשָ֣רַָּבָּׁשַמָ֣י  הָא  ַחתְּתמּוָנֶ֡ ָּתָ֝ ֶרץָמ  ֶׁשרָָּ֩בָאֶ֨ ָא 
ֶׁשָָ֣ ֶרץ׃ַוא  ַּתַָ֣חתָָלָאֹ֗ ם׀ָמ   רַָּבַּמָ֣י 

לא  )שמות יתרו כ,ד(ה לוקה שנא' העושה עבודת כוכבים לעצמו אף על פי שלא עשאה בידו ולא עבד ,ה"ט[רמב"ם עבודה זרה פ"ג]
י   ד(,יט' קד' וי)תעשה לך פסל וכל תמונה, וכן העושה עבודת כוכבים בידו לאחרים אפילו עשאה לעובד כוכבים לוקה שנאמר   ו  אלה 

ה ָכֵ֔ ס  א מ  ּו ל  ע ׂש  ם ת    , לפיכך העושה עבודת כוכבים בידו לעצמו לוקה שתים.ָלכ  
כוכבים לעצמו אף על פי שלא עשאה בידיו ואף על פי שלא עבדה לוקה. א"א קשיא לי אמאי לוקה  העושה עבודת /השגת הראב"ד/

במגפף ומנשק אינו לוקה עליה משום דהוה ליה לאו  )האם לא אומרים(מי לא אמרינן  (שמות יתרו כ,ד()-)כוונתו לוהלא לאו שבכללות הוא 
אָשמות יתרו כ,ה()-שבכללות שכלל עבודות הרבה ב ֶ֑םְָָ֒ול ָ֣ לכן  )שמות יתרו כ,ד( -)תמונות זה רק ב והכא נמי כל התמונות בלאו אחדָתָעְבד 

דקא חשיב  ]פ"ד,ה"ה[, ותו קשיא לי מאי דאמרינן במגפף ומנשק וכו' דלא לקי עליהו ובתוספתא דמכות זה הלאו שבכללות שהזכיר לעיל(
כלאו  )שמ' יתרו כ,ד()על , והקושיא הראשונה  לקי )מדוע(מגרד אלמא וה )לפי גרסתנו כנראה טעות( הלוקים קא חשיב הסך והמקנח המגפף

' שמ)מזביחה דכתיב  )נבדלים( כיון דאינם עבודת פנים דאפליגו )שבתוספתא מכות פ"ד,ה"ה(אפשר לתרצה דשאני עבודות אלו  שבכללות(

ם יט(,כבמש'  ים ָי ֳחָר  ח  ָלֱאלה   ֹו: ז ב   ד  ' ְלב  ה  י ל  ְלּת   ָשמות יתרו כ,ד()-הכא לאסור ב )נכללות(כללינהו  )פנים שעושה לע"ז(שאר עבודות וכלהו  ּב 
ֶ֑םָ֒ אָָתָעְבד  הָ-ֶפֶָ֣סלָ׀ְָוָכל )שמות יתרו כ,ד(אבל ענין עשיית  )שחיובן בסקילה מתפרש ונדרש מכתובים אחרים(לאו שבכללות )כ( הויְול ָ֣ ְּתמּוָנֶ֡

)שמ' -)הראב"ד משיג על הרמב"ם בטענה ש. ן במלקות מתפרש ונדרש מכתובים אחרים()כאן זה לאו שבכללות וחיוב אבעבודת כוכבים אחת הי

]תוספתא -זה לאו שבכללות )הכולל עשיה שלמה או חלקית( שאין לוקים עליו. וה כל התמונות בלאו אחד לא תעשה לך פסל יתרו כ,ד(
בלא  )על כל פעולה(מקנח והמגרר עובר העושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך וה מפרטת פ"ד,ה"ה[)צוקרמאנדל( מכות 
 ( לוקה()ו:תעשה

אַָתָָֽ  )שמות יתרו כ,ד(בעיון הבא נשוה את תבנית הטעמים בטעם עליון של  ֶָפֶָ֣סלָ׀ְָוָכל-ע ֶׂשהל ָ֣ ה-ְלךָ֣ מונח מונח מונח פסק  – ְּתמּוָנֶ֡

ֶׁשָ֣רַָּבָּׁשַמָָ֣פה. וההמשך -פזר, כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל ַעלא  ַּמֶ֡ םָ׀ָמ  מונח מונח פסק פזר, מלמד – י 

ֶׁשרַָ֩וָָֽ )שמות יתרו כ,ד(לעוד שלושה או ארבעה נושאים, וההמשך  ַחתא  ָּתָ֝ ֶרץָמ   קדמא ואזלא מרמז לכלל כלשהו – ָּבָאֶ֨



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/72    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

הָ א(,מל"א ו)להשוואה נתבונן בתבנית הטעמים של  ֹותָָׁשָנֶ֡ אָ֣ ָ֣הְָוַאְרַּבָ֣עָמ  ָ֣יםָָׁשָנ ְׁשמֹונ  יָב  ָ֣ )לימוד נח מונח מונח מונח מונח פזר מו –ַוְיה 

םָ֩ לנושאים אחרים( ְצַרי  ֶרץ־מ  ֶאָֽ ָ֣לָמ  ְׂשָרא  ָֽי־י  ָ֣אתְָּבנ  ית  )לימוד לשיעורים אחדים(מונח מונח תרסא  –ְלצ  יע ַ֜ הָָהְרב  קדמא ואזלא  – ַּבָּׁשָנֶ֨

 )רמז ללימוד בכלל כלשהו(
ראשי שנים  -ארבעה  ר"ה פ"א,מ"א[ משנה] פה ע"פ-בתורה שבעללומד ללפחות ששה נושאים אחרים בתורה ו ]בבלי ראש השנה ב,ב[

ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים:  -ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול  -הם. באחד בניסן 
השנה לאילן, ראש  -השנה לשנים, ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה, ולירקות. באחד בשבט  -ראש  -באחד בתשרי. באחד בתשרי 

 . כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו

 

ֶׁשרַָ֩וָָֽ )שמות יתרו כ,ד(מההשואה הזאת מוצע לומר כי תבנית הטעמים של  ַחתא  ָּתָ֝ ֶרץָמ  קדמא ואזלא אחרי מונח  ... פזר ומונח ... תרסא  – ָּבָאֶ֨

 שאין לוקין עליו.  ,ה"ט["גרמב"ם עבודה זרה פ]מרמזת לכלל הוא הלאו שבכללות שבהשגת הראב"ד על 

הְָלךֵָ֥-ל א,ג( כ) [קלג]תורה שלמה העושה ע"ז בעצמו לעצמו יש שני לאוים ללקות. אז זה שונה מהלימוד שהביאו  ֶׂשֶ֨ מלמד שכל  ַתע 
הָ-ל א,ג( כ) העושה ע"ז לעצמו עובר משום שתים משום ֶׂשֶ֨ לראב"ד זה  ( אבל )שמות יתרו כ,ד(-)שני לאוים מ [רשב"ידמכ] ְלךֵָ֥ומשום ַתע 

 לאו שבכללות.

י   ד(,יט' קד' וי) )יב([ ספרא קדושים פרשה א פרק א]-נאמר ב  ה ו  אלה  ָכֵ֔ ס  א מ  ּו ל  ע ׂש  א יכול יעשו להם אחרים, תלמוד לומר ת  ם ל  , ... ָלכ  

אאו  ם ל  א )טט: א( תלמוד לומר, יכול הם יעשו לאחרים ... ָלכ   ּו ל  ע ׂש  א)טט: ב(  ת  ם... לָ  ל  מיכן אמרו העושה עבודה זרה לעצמו , כ  
א )טט: א( עובר משום שתי אזהרות משום ּו ל  ע ׂש  א)טט: ב(  ומשום ת  ם ל  א )טט: א( רבי יוסי אומר משום שלש משום ... ָלכ   ּו ל  ע ׂש   ת 

א)טט: ב(  ומשום ם ל  א,ג( כ ' יתרושמ) ומשום ... ָלכ   ְהֶיהָל ָ֣ ָֽ  (,ג(כ ' יתרושמ)-ולר' יוסי לאו שלישי מ ד(,יט' קד' יו)-)שני לאוים מ .ְלךָ֩-י 

י   ד(,יט' קד' וישני הלאוים נדרשים כך:  ה ו  אלה  ָכֵ֔ ס  א מ  ּו ל  ע ׂש  ם ת  א )טט: א( . ָלכ   ּו ל  ע ׂש  א)טט: ב(  ת  ם ל   לשון רבים כולל גם יחיד  ... ָלכ  

ה־ָּל ְך: )שמ' תשא לד,יז(הביא כתוב נוסף  ה"ה[]תוספתא מכות פ"ד, ]חזון יחזקאל, הרב יחזקאל אברמסקי[-ה ע ׂש  א ת  ה ל  ָכ  ס  י מ     ֱאלה  

 מתאים מאד ליחיד במקום ללמוד מרבים. 

ה־ָּל ְך )שמ' תשא לד,יז(בע"ה מצאנו שני כתובים  ע ׂש  א ת  א  ד(,יט' קד' וי) -ו ל  ּו ל  ׂש  ע  ם ת  . הנותנים שני לאוים שלוקים עליהם בעשיית ע"ז ָלכ  

הְָלךֵָ֥-ל א )שמות יתרו כ,ד(וכך נענה על השגת הראב"ד על הרמב"ם שהביא  ֶׂשֶ֨  שהוא לטענת הראב"ד  לאו שבכללות שאין לוקים עליו.  ַתע 

ספרא קדושים ]-ההסבר לשלושה פסוקים שאחד מהם לאו שבכללות עומד מול דרשת התנא ר' יוסי על כתוב אחד בשני אופנים הנאמר ב

א  ד(,יט' קד' וי) )טט: א( משום )כתובים לוקה שלוש(רבי יוסי אומר משום שלש  )יב([ פרשה א עד פרק א ּו ל  ע ׂש  ' קד' וי))טט: ב(  ומשום ת 

א ד(,יט ם ל  א,ג( כ ' יתרושמ) ומשום ... ָלכ   ְהֶיהָל ָ֣ ָֽ   .ְלךָ֩-י 
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 :שמות יתרו כ,יד

ֶ֑ךָ ֶע ָ֣יתָר  דָּב  אַָתְחמ ֶ֖ ָל ֵ֥
אָ ך׃ָתַָ-סָל ָֽ ֶעָֽ רְָלר  ֶׁשֵ֥ לָא  ֹוְָוכ ֶ֖ רָ֔ מ  ֹוַָוח  ְוׁשֹורָ֣ ָמתֹוָ  ֹוַָוא  ךְָוַעְבּד  ֶעֹ֗ ֶָׁ֣שתָר  דָא  ְָחמ ֵ֞

ֶ֑ךָ: חיואתחנן ה, דברים ֶע ֶָׁ֣שתָר  דָא  אַָתְחמ ֶ֖ ְָול ֵ֥
ך׃ָ ֶעָֽ רְָלר  ֶׁשֵ֥ לָא  ֹוְָוכ ֶ֖ רָ֔ מ  ֹוַָוח  ׁשֹורָ֣ ָמתֹוָ  ֹוַָוא  הּוְָוַעְבּד  ָ֝ ךָָׂשד  ֶעֹ֗ ָ֣יתָר  ְתַאֶּוָ֝הָּב  אָת   סְָול ֶ֨

 , כל הקרא מרמז על לימוד בכעין כלל ופרט וכלל בשני אופנים. לא תחמד וגו'עשרת הדברות, הדיבר העשירי ב

 : דברים ואתחנןהוא ע"פ הכתוב ב זוהר ח"ב

דָ אַָתְחמ ֶ֖ לא פסיק טעמא כלל, ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא אסיר כיון דלא פסקא, ת"ח בכלהו עבדת אורייתא כלל ובהאי ל ֵ֥
 הו ועבדו וגו' בכל מילי דעלמא,עבדת פרט, בית רעך שד

 :ונסביר בשלבים

דָ אַָתְחמ ֶ֖ ואי תימא אפי' חמודא דאורייתא  )לא מוטעם בטפחא להפסיק בין לא למלת תחמוד שאחריה(לא פסיק טעמא כלל, ל ֵ֥
ורייתא כלל ת"ח בכלהו עבדת א)ואם תאמר שגם חימוד התורה אסור כי לא מוטעם בטעם מפסיק כגון טפחא(,  אסיר כיון דלא פסקא

 ובהאי עבדת פרט,)בא וראה כל מעשים הקשורים לתורה כתובים בלשון כלל( 
 בנושא החימוד והתאוה כתבה בפרטים ובסיום ריבתה לכל הדברים שבעולם שאינם קשורים לתורה.

 הסבר ע"פ תבנית הטעמים: 

ְתַאֶּוָ֝ה אָת   קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל והפרטים אחריו  – ְול ֶ֨

ֹוָבדת פרט, ובהאי ע הּוְָוַעְבּד  ָ֝ ךָָׂשד  ֶעֹ֗ ָ֣יתָר  ֹוָוכן המשך הפסוק וגו' ּב  רָ֔ מ  ֹוַָוח  ׁשֹורָ֣ ָמתֹוָ  ַָוא 
ך׃וחזר וכלל  ֶעָֽ רְָלר  ֶׁשֵ֥ לָא   בכל מילי דעלמא,ובלשון הזוהר  ְוכ ֶ֖

ךָ הפרט הראשוןמהפרטים:  הלימוד הנדרש ֶעֹ֗ ָ֣יתָר   לפחות ארבעה תנאים לפרטים. –מונח רביע  -ּב 

כמו שאשת רעך אסורה, שחייבין עליו מיתת בי"ד  כל דבר שאסור לך: מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כע"פ  תנאי הפרטים

כמו על אשת איש, דברים הנקנין בכסף ובשטר ובחזקה כמו בית ושדה, דברים שהם כקרקע כמו עבדו ואמתו, דבר ששמירתו עליך 

 ברים שאפשר להן לבוא תחת ידיך וחבירך חסירן,  כמו שורו וחמורו, וחזר וכלל כגון מקלו מנעלו ופונדתו, ד

 ליטול בתו לאשה, להתאוות להידמות לחבירו במראה ומותר להתאוות

 

ָמתֹוָ ָהפרט השני ֹוַָוא  הּוְָוַעְבּד  ָ֝ גרש מהפך פשטא, כעין יצא מענינו לדון כעינינו יצא להקל ולא להחמיר, הלכה אסור -אזלא -ָׂשד 

לרעך, הוציא מכך שמותר להתאות להשתדכות עמו, להידמות לו במראה, בתורה, ולתורה בכלל.  לחמוד דבר מסוים השייך \להתאוות 

ֶעָֽך...  רְָלר  ֶׁשֵ֥ לָא  חזר וכלל לומר שלא יחמד כל השייך לרעך דווקא, ובזה מיעט דברים כמו תורה וחתן  -טפחא מרכא סלוק  - ְוכ ֶ֖

 וכד'

 השייך לאחר ועלולה להביא עד למינות וע''ז הדיבר הראשון והשנילימוד מוסר שעבירה מתחילה במחשבה, גסות רוח בחמדת 

 

 למד כלל ופרט וכלל באופן הבא: פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק כ  -בכלל ופרט וכלל ב אופן לימוד שני



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶ֑ךיד( לא תחמוד בית רעך. ...  ] ֶע ָ֣יתָר  דָּב  אַָתְחמ ֶ֖ רָָ֔. כלל, ל ֵ֥ מ  ֹוַָוח  ְוׁשֹורָ֣ ָמתֹוָ  ֹוַָוא  פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ת"ל[ ֹוְָוַעְבּד 
ך׃ ֶעָֽ רְָלר  ֶׁשֵ֥ לָא  , אף כל שהוא קונה ומקנה, ואם קונה ומקנהמה הפרט מפורש דבר שהוא  , חזר וכלל לרבות כעין הפרט, ְוכ ֶ֖

 תנאי הפרטים :שאינן מטלטלין, אף כל מטלטלין, ת"ל במשנה תורה שדהו )שם(, ריבה אפי' מטלטליןתאמר מה הפרט מפורש 

 , מטלטלין, ושאינן מטלטלין. דבר שהוא קונה ומקנה

א נמצא בסיפא הפסוקשמות יתרו כ,יד  -גם ב ך-סָל ָֽ ֶעֹ֗ ֶָׁ֣שתָר  דָא  לפחות ארבעה תנאים לפרטים, והם כנראה כמו  –מונח רביע,  – ַתְחמ ֵ֞

 בדברים אלא שבלקח טוב נדרש רק שלושה תנאי פרטים.

 

 קדמא ואזלא, כלל ופרט 34

 ופרטקדמא ואזלא, כלל  35

י :ו,כבשפטים מ ותמש ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹו-י  הּוֶָּכ ֶסףָאָֽ ע ָ֝ ֶ֑יׁשָָ-ר  ָ֣יתָָהא  ּב  ַּנֶ֖בָמ  רְָוג  ְׁשמ ָ֔ ל  יםָ  ל  ָכ 
ם ם׃ָָ-א  ַ֛י  ֵ֥םְָׁשָנָֽ אַָהַּגָּנֶ֖בְָיַׁשּל  ֵ֥ ָּמצ   י 

י שמות משפטים כב,ט:  ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  ר-ֶׂשֵ֛הְָוָכל-ׁשֵ֥ ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ ְָּבה 
ֵ֛תָאֹוָ רָאֹו-ּומ  ְׁשַּבֵ֥ ה׃-נ  ֶאָֽ יןָר  ֵ֥ הָא  ְׁשָּבֶ֖ ָנ 

י (שמ' מש' כב,ו) מכדי כתיב מעיקרא כלל ופרט וכלל, דכתיב:]בבלי בבא קמא סג,א[  ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּוָ-י  ע ָ֝ ֹוכלל,  -ר  יםָ -ֶּכ ֶסףָאָֽ ל   -כ 
רפרט,  ְׁשמ ָ֔  הדר וכלל,  - ל 

  [יעא נז,בבבלי בבא מצ]-נמצא גם ב (שמ' מש' כב,ו)-הלימוד בכלל ופרט וכלל ב
 -כלל. על שור על חמור על שה על שלמה  -דתנו רבנן: +שמות כ"ב+ על כל דבר פשע  -אין בהן תשלומי כפל )וכו'(. מנהני מילי? 

דבר המטלטל וגופו ממון  -חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש  -פרט, על כל אבדה אשר יאמר 
טל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי אף כל דבר המטל -

רעהו ולא הקדש. ולא תשלומי ארבעה וחמשה )וכו'(. מאי  -רעהו  (שמ' מש' כב,ו)אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא  -שמטלטלין 
 -דתנו רבנן:  -וארבעה. שומר חנם אינו נשבע )וכו'(. מנהני מילי? טעמא? תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא, ולא תשלומי שלשה 

חזר וכלל, כלל  -פרט, )וגנב מבית האיש( +מסורת הש"ס: ]לשמור[+  -כלל, כסף או כלים  -+שמות כ"ב+ כי יתן איש אל רעהו 
המטלטל וגופו ממון. יצאו  דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר -ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט: מה הפרט מפורש 

קרקעות שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא 
  –רעהו ולא של הקדש. נושא שכר אינו משלם )וכו'(. מנהני מילי?  -רעהו 

י (שמ' מש' כב,ט)דתנו רבנן:  ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ה-י  ע ָ֝ ֹורָאֹו -כלל,  -ּוָר  מֶ֨ ֹורָאֹו-ח  ר-ְוָכלפרט,  -ֶׂשֵ֛הָ-ׁשֵ֥ ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ חזר וכלל. כלל ופרט  - ְּבה 
דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות  -וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט מפורש 

 -פי שמטלטלין אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא רעהו שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על 
 רעהו ולא של הקדש. 

 

  אלה,ר זינבבלי 
י (שמ' מש' כב,ט)בי אבהו, נפקא ליה מהאי קרא: ר רמא   ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  ֹורָאֹו-י  מֶ֨ הּוָח  ע ָ֝ ֹורָאֹו-ר  הָ-ְוָכל, טרפ -ֶׂשֵ֛הָ-ׁשֵ֥ ָמֶ֖ לל, כ -ְּבה 

ר ְׁשמ ֶ֑  דן אלא כעין הפרט. זר ופרט, פרט וכלל ופרט אי ח - ל 
 אזלא, מרמז או שהוא הכלל או שיש בסביבתו לימוד בכלל ופרט.וקדמא  –רעהו" -א' לפי תבנית הטעמים "איש אל –טט 

טפחא ללא הגבלת מרכא, מתפשטת השפעתה אל הפרטים שלפניה. לכן עשויה לשמש ככלל, בד"כ כלל בתראה.  –בהמה" -ב' "וכל

 לפי ר' אבהו לא נמצא.כאן זה מתאים כי הכלל הראשון 

 

י כלל האמר ליה רבא מי מצית אמרת הכא פרט וכלל ופרט, .... אגירסה נוספת א אמר נפקא" רב" הרב שטיינזלץ מביא לד"ה –טט 
 קא...פנ י יתן איש אל רעהו כלל חמור או שור או שה פרט וכל בהמה לשמור חזר וכלל.אלא אמר רבא. כהוא לופרט וכל

 ממש בתבנית הטעמים המאובחנת בעיונים אלה.  גירסא זאת היא –טט 

י  ָֽ יׁשֶָאל-ּכ  ֶ֨ ןָ֩א  ּת  הּוָ-י  ע ָ֝  אזלא, כעין כללוקטנה קדמא -תלישא -ר 

ֹורָאֹוָ מֶ֨ ֹורָאֹו-ח   קדמא מרכא תביר, פרטים  –ֶׂשֵ֛הָ-ׁשֵ֥

ר-ְוָכלָ ְׁשמ ֶ֑ הָל  ָמֶ֖ רבות כל בהמה ואפילו טפחא יתור לרבות,והיינו יכולים לה –בהמה" -טפחא אתנח, חזר וכלל. כמו כן "וכל – ְּבה 

אתנח, רבוי. רבוי אחר רבוי למעט, הריהו מרבה כל בעל חיים הניתן לשמור, וממעט חיות שאינן בנות  –דובים ואריות, בא "לשמר" 

 תרבות.

"לשמר" גורם שאין אתה דן לרבות  –טפחא מרבה כל החיות, הפרט  –בהמה" -גם בשיטה של פרט וכלל ופרט, הכלל "וכל –טט 

על האמור במורש בכתוב אלא רק אלו שהן מעין הפרט, מה הפרט חיות בנותתרבות הניתנות לשמירה אף מה שנרבה ע"י הכלל דברים 

 באמצע דברים הניתנים לשמירה.

 כנראה נחשבים שלא ניתנים לשמירה(ועוד מפרשים שאין שבועת השומרים אלא במיטלטלים )הניתנים לשמירה( ולא בקרקעות )ש

 

  לל שהוא ארבעה כללים ואינו כלל ופרטכקדמא ואזלא,  36

ֶ֑יםָ,י: כהתרומה שמות  ּט  ָ֣יָׁש  צ  ֹוןָע  רֶ֖ ּוָא  ֹו:ְָָָָָָוָעׂשֵ֥ ָמתָֽ יָק  צ  ֶ֖ הָָוח  ֹוְָוַאָּמֵ֥ ָרְחּבָ֔ יָ  ֹוְָוַאָּמ הָָוח  צ  יָָאְרּכֹ֗ צ  םָָוח ַ֜ י  ַָאָּמַתֶ֨
ָרָ...  ,י(כה 'תר 'שמ) יָ  ֹוְָוַאָּמ הָָוח  צ  יָָאְרּכֹ֗ צ  םָָוח ַ֜ י  ֹו:ַאָּמַתֶ֨ ָמתָֽ יָק  צ  ֶ֖ הָָוח  ֹוְָוַאָּמֵ֥  ְחּבָ֔

י ,י(כה 'תר 'שמ) צ  םָָוח ַ֜ י  ֹוָקדמא ואזלא, בתפקיד כעין כלל )לא מהמידות כלל ופרט(, תבנית הטעמים  – ַאָּמַתֶ֨ ָרְחּבָ֔ יָ  ֹוְָוַאָּמ הָָוח  צ   –ָאְרּכֹ֗

ֹוָקטן בין תפקידיה כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש. תבנית הטעמים -רביע ... זקף ָרְחּבָ֔ יָ  קטן -מהפך פשטא זקף –ְוַאָּמ הָָוח  צ 

מרמזת לשני לימודים שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב. אפשר שכאן הכוונה לתחומים שונים של לימודים שחלקם אינם קשורים 

ֹוָלארון. אפשר כי טעם ן ואינם כפשט הפסוק. להלן לימודים בנושאים שונים ממידות הארו  -רביע מרמז לכעין ארבעה כללים  – ָאְרּכֹ֗

 מצאנו לימוד בדרך המוסר כלל להתנהגות תלמיד חכם, ועוד ארבעה לימודים הלכתיים.

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֹו: ,י(כה 'תר 'שמ) [בעל הטורים]בדרך מוסר  ָמתָֽ יָק  צ  ֶ֖ הָָוח  ֹוְָוַאָּמֵ֥ ָרְחּבָ֔ יָ  ֹוְָוַאָּמ הָָוח  צ  יָָאְרּכֹ֗ צ  םָָוח ַ֜ י   כל מידותיו היו שבורות בחצאי ַאָּמַתֶ֨
 )עירובין נד א(: אמות, ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו

ים רָאמ    (ג,ג 'בר)שנאמר  )טט: מקור )א(( –אמר חזקיה: מניין שכל המוסיף גורע  [בבלי סנהדרין כט,א] )טט: הלכה )א(( בדרך הלכה  ֱאלה ִ֗

א אְכלּו   לָ֤ ּנּו ת   ּמ ֵ֔ א מ  ּו ְול  ְּגע  ֹו ת  ֹו ,י(כה 'תר 'שמ)מהכא  )טט: מקור )ב((א אמר: רב משרשי .ּב  יָָאְרּכֹ֗ צ  םָָוח ַ֜ י  טול אות  ]תו"ש קג[)ע"פ  ַאָּמַתֶ֨

ומאות ו"ו של  ְוַאָּמ ה, ומלת אמה נלמדת מההמשך הוי שתי מאות אמהאל"ף מתחילת מלת אמתים ותקבל מילת מתים )בקריאה מאתים( 

י צ  ת (כו,ז ' תר'שמ) :)טט: מקור )ג(( רב אשי אמרוא חצי אורך הארון( אמה ולא שאמתיים ה 2.5לומדים שהאורך  ָוח ַ֜ יע   ה יְר  ְׂשר   י־ע  ְׁשּת    .ע 

ֹו ,י(כה 'תר 'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(]  )טט: הלכה )ב(( בדרך הלכה יָָאְרּכֹ֗ צ  םָָוח ַ֜ י  , מיכן אמרו אין עושין ספר תורה לא ַאָּמַתֶ֨
א היקפו יתר על ארכו: שאלו את רבי שיעור ספר תורה בכמה, אמר להם בגויל ששה טפחים, בקלף יותר על היקפו ול )טט: גובה(ארכו 

מקום הנחתו שני טפחים, שכל שיש בהיקפו שלשה טפחים,  )טט: קוטר(איני יודע וכו'. וכל ספר שהיקפו ששה טפחים, בידוע שעוביו 
בבלי בבא ]-הנ"ל נמצא ב ]לקט טוב[-ה :)ראה להלן( כך דינו טפח, למדנו שספר תורה שעשה משה רבינו )טט: קוטר(יש בו רוחב 

יָ...  ,י(כה 'תר 'שמ)מיתיבי: ארון שעשה משה, שהמשכה כלהלן ...  [בתרא יד,א צ  ֶ֖ הָָוח  ֹוְָוַאָּמֵ֥ ָרְחּבָ֔ יָ  ֹוְָוַאָּמ הָָוח  צ  יָָאְרּכֹ֗ צ  םָָוח ַ֜ י  ַאָּמַתֶ֨
ֹו: ָמתָֽ ן ששה ועביין שלשה, מונחות כנגד ארכו של ארון; כמה לוחות אוכלות באמה בת ששה טפחים; והלוחות, ארכן ששה ורחב ק 

שני טפחים נשתיירו שם  -בארון? שנים עשר טפחים, נשתיירו שם שלשה טפחים, צא מהן טפח, חציו לכותל זה וחציו לכותל זה 
שכל שיש בהיקפו שלשה הכלל בהנחה שספר התורה בארון אורכו היה ששה טפחים כאורך הלוחות, אז לפי  ,שבהן ספר תורה מונח
 טפח, הנכנס לרוח שבארון(. 2טפח וכך היקפו, לכן רוחבו )קוטרו(  6ספר תורה של משה אורכו  טפח, )טט: קוטר(טפחים, יש בו רוחב 

א אין עושין ספר תורה לא ארכו יותר על היקפו ולא * היקפו יתר על ארכו, וכמה הו ,ה"א[רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ט]
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

 .עד כמדת ארכו ]ביאור חדש מספיק[-( וב]בבא בתרא יו[ע"פ  כסף משנה שם[])לכתחילה, כי קשה להגיע לדיוק כזה ראה 
* ]לשון הטור וכתב א"א ז"ל והעמוד שעושין לה בסופה הוא בכלל [ א"ה,ט"הגהות מיימוניות הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ]

 :(]בבא בתרא יו[)טט: ראה  בי העמוד כפי הצורך[זה ואם אין שיעור לעובי העמוד אם כן בקל יכול לכוין שיהא בהיקפו ו' כי יעשה עו

אל תתמה על החפץ, דעבודת בני קהת היה שנשאו את הארון והשלחן, ומפורש  (נשא 'במ) [ברית שלום] )טט: הלכה )ג(( בדרך הלכה
צָ  ,י(כה 'תר 'שמ) בכתוב ֶ֖ הָָוח  ֹוְָוַאָּמֵ֥ ָרְחּבָ֔ יָ  ֹוְָוַאָּמ הָָוח  צ  יָָאְרּכֹ֗ צ  םָָוח ַ֜ י  ֹו:ַאָּמַתֶ֨ ָמתָֽ ואם כן מדתו יותר משיעור ארבעים סאה, ומציל   יָק 

הוא את עצמו, כמו שהקדמנו לעיל דכל כלי שהוא מחזיק ארבעים סאה אינה נקראת כלי, ומצלת עצמה מן הטומאה, ושיעור ארבעים 
ארון מדתו היה הרבה יותר גבי מקוה, שהוא אמה על אמה ברום שלש אמות, נמצא ה )עירובין ד, ב( סאה, הוא שיעור שאמרו חז"ל

וכן השולחן היה מכוון מדתו ממש     .משעור ארבעים סאה, לכך היו נושאים אותו בכתף, דאין כאן בית מיחוש מפני הטומאה
 ,ארבעים סאה

 )טט: הלכה )ד(( אמה בת ששה טפחים לבנין ולכלים או אמה בת חמשה טפחים לכלים. בדרך הלכה לשעתה ולעתיד לבוא?
 מיתיבי: ארון שעשה משה, אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו, באמה בת ששה טפחים; [בתרא יד,א בבלי בבא]

קניבסקי ]ברייתא דמלאכת המשכן הרב שי"ח  ;)זאת אמה למדידות כלים( ר' יהודה אומר: באמה בת חמשה טפחים... דברי רבי מאיר. 
זאת אמה למדידות בנין, ויש דעה שזאת אמה גם למדידות כלים. מזה דיון מה היה המרחק בין העמודים : אמה בת ששה טפחים: יש דעה שפ"ד, ע' כה[

 שעליהם נתלתה הפרוכת שהפרידה בין הקדש לקדש הקדשים, כדי שהארון על בדיו יכנס בין שני העמודים האמצעיים מתוך ארבעה העמודים.
יתבי? דילמא לארכו דארון הוו יתבי! אמר ר' יהודה: תרי גברי באמתא ופלגא ומנלן דבדיו לפותיא דארון הוו  [בבלי מנחות צח,ב]

 .אי הוו בדים לאורכו לא היה בין בד לבד אלא אמה ומחצה -תרי גברי באמתא ופלגא  [ב,רש"י מנחות צח] .לא מסתגי להו
ושני בדיו א' על כתף ימין ואחד על כתף  ומנא לן דד' גברי דרו. דלא מסתגי להו אימא חד גברא מצד זה[ ב,רבינו גרשום מנחות צח]

טט: למאן דאמר שהלוים הלכו בין בדי הארון, לכל לוי היה  :)לא יכול אדם אחד לשאת שני בדים על שתי כתפיו( שמאל וכן לצד אחר

 12.5אמה( היה  2.5*  5אמה של חמש טפח אז ברוח של ) 2.5אמה והיה רוח קטן בין הלוים. אם רוחב אדם אמה של ו' טפח, והארון היה 

ף י ָש אּו: ט(,ז ' נשאבמ)טפח בין הבדים הלוים היו קרובים מאד.  ָּכת   ם ּב  ה ֵ֔ ל  ׁש  ע  ד  ק   ת ה  ָ֤ ב ד  ן ּכ  י־ע  א נָָת  ת ל  ְבנ  י ְקָה  ים  (י,כא ' בהע'במ) ְול  ְקָהת ֵ֔ ְונְָסעּו  ה 

ד־ּב   ן ע  ְׁשָּכ  ּמ  ת־ה  ימּו א  ק   ׁש ְוה  ְקָד  ּמ  י ה   ָא ם: סנ ְׂשא  

 

ה ' וארא ז,א(שמ) ,א[שמות רבה )שנאן( פרשת וארא פרשה ח] ְרע   ים ְלפ  יך ֱאלה   ּת   ה נְת  ה ְרא   ל־מ ׁש ֵ֔ ' א  ר ה  אמ  ּי ָ֤  (כד,ז 'תה) הדא הוא דכתיב:. ו 

ֹוד: ָּכב  ל ְך ה  ֹוא מ   יָבִ֗ ם ְו  י עֹוָל  ְתח   ּנְָׂשאּו פ  ה  ם ְו ְֽ֭ יכ ִ֗ אׁש  ים׀ ָר  ּו ְׁשָער   מה אמר הפסוק הזה, בשעה שהכניס ארון לבית קדשי הקדשים. עשה של ְׂשאָ֤
)ויש דרשות שלא עשה ארון עשר אמה אבל השערים דבקו ולא נתנו מעבר .ארון של עשר אמות והכניס את הראשון לתוכו ונשא אותו

כיון שהגיע בפתח עשר אמה(  כי היה נשמע מדברי שלמה שנתגאה בבנית בית המקדׂש( )טט: ועוד דרשה כיצד הכניסו ארון עשר אמה
 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(

לוחות בארון אחד מופרדים זה . ... שלמה הניח הלוחות ושברי עשה ארון של עשר אמות מהדורת וגשל,ע' קח ידי משה[ שמות רבה]

ארון של משה  מזה כי אם היה מניח השברים זה לצד זה היו האותיות מצטרפות היו שמות השם מצטרפים ולא היה שליטה למלאך המות.
י ,י(כה 'תר 'שמ) צ  םָָוח ַ֜ י  ֹו ַאָּמַתֶ֨  .צריך היה שלמה לעשות ארון במדת עשרה אמות ד' פעמים כמדת ארון של משה ָאְרּכֹ֗

י ,י(כה 'תר 'שמ)"פ המדרש כאן משמע הכתוב ע צ  םָָוח ַ֜ י  ֹוע"פ טעם רביע של  ַאָּמַתֶ֨ ( העולה עשר 4-אמה ב 2.5הוא להכפיל )  ָאְרּכֹ֗

 אמות והיא מידת הארון שעשה שלמה בבית ראשון ואפשר שכך יהיה לבית שלישי שיבנה במהרה בימינו אמן. 

 אמה, משמע שאמת הכלי )כאן ארון( ואמת הבנין שוות והן של ששה טפחים.מהדרשה כיצד הכניסו ארון עשר אמה בפתח עשר 

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.

 

  כלל ופרט וכללקדמא ואזלא,  37
 :כ,כה ומהרת שמות

ַעל יֶהםָ  יםְָּבַכְנפ  כ   כ  ְעָלהָס  םְָלַמֹ֗ י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨ יםָּ֩פ  ב  ָ֣יׁשֶָאל-ְוָהיָּ֣וַָהְּכר  םָא  יֶהֶ֖ ֶרתָּוְפנ  יוָ-ַהַּכּפ ָ֔ ֶ֑ ָָאח 
ל ים׃-ֶאֶ֨ ָֽ ב  ֵ֥יַָהְּכר  ְהיֶּ֖וְָּפנ  ֶרתָי  ַָהַּכּפ ָ֔

 הסולם, הרב ברנדווין יהודה צבי תה"ז מעלות)תה"ז( סימן צח( צט( לפי החלוקה של  תיקוני זוהר תקונא שבעין דף קכח עמוד א

 ,)אוצר החכמה ע' רעא(מעלות הסולם, הרב ברנדווין יהודה צבי )ב(  מתוק מדבש )הסברים בעזרת )א(



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ַעל( כ,שמ' תר' כה)...  צט( יֶהםָ  יםְָּבַכְנפ  כ   כ  ְעָלהָס  םְָלַמֹ֗ י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨ יםָּ֩פ  ב  ֶרת-ְוָהיָּ֣וַָהְּכר  רת העין שהוא )זו כפו דא כפורתא דעינא ַהַּכּפ ָ֔

 )שהם: לבן סוד השם(אינון  )לעין שלושה צבעים( תלת גוונין דעינאכנגד )מידת( היסוד שהוא שביעי לבינה, לכן כולל שבעה גלדי )קרומי( העין(. 
 (אלו הם כנגד וג' שמות) ואינון וכלל ופרט כלל)שבמלכות והם סוד( אדנ"י  )שבתפארת, תכלת סוד השם( הו"הי)שבכתר, ירוק סוד השם(  הי"הא

אפשר בתפילה שהיא במקום עבודת קרבנות  –טט )ברכה )ב(   (ע"פ מעלות הסולם, אפשר בתפילה או מצווה שאומרים לשם יחוד ... –טט ) יחודא)א( 

 (תהלים כ,י)וסימן  )אוצר גי' הרי"ר פאלוך זצ"ל ר"ת יב"ק( (אדנ"י שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך)בתפילה קדושה  ג() (אתה ברוך או מצווה שאומרים

נ  נּו ְב'יֹום תה' ) אימתישיקבלו תפילתו, ע"פ "דרשות תהלים"  –להורות מי שיגרום למעלה יחוד ברכה קדושה, יענו אותו מן השמים )טט ) ָק'ְרא  נּו-י 'ע 

ֹוב ה (קמה,יח יו -ְלָכל 'ָקר  ֱאמ  ת׃ומקבל תפילתםק ְרָא  הּו ב  ר י ְקָרֻא  ׁש   ל א  ם (מ' בשלח יג,כש)הובא וגו'.  האמת שנזהרים במדת – ? ְלכ ָ֤ ָתֵ֔ ּו ְבא  נ  ּי ח   – ו 

שכולל כל הספירות שתחתיו והוא( )כתר סוד( ) הי"האועתה מפרשים כי( ) .דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן יב"ק (אותיות אמ"ת(

)תפארת שבעמוד האמצעי עמודא דאמצעיתא  ()הוא סוד הו"היעליון מכולם והוא שורש גוון הלבן שבעין שהוא כותר ומקיף כל גווני העין(, )עלאה 

שכינתא ()הוא סודאדנ"י  שהוא )המידה( האמצע בין הספירות דהיינו שאוחז מן הכתר עד המלכות שהוא שורש גוון ירוק שבעין, כגוון האמצעי שבעין(,
 .. )רמ"ק, הגר"א, כ"מ((. (.)השכינה התחתונה שהיא שורש גוון תכלת של העין וכוללת כל ספירות האצילות תתאה
ְעָלה( כ,שמ' תר' כה)כיצד  םְָלַמֹ֗ י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨ יםָּ֩פ  ב  מלמד על כלל פרט וכלל? )לפי ההסבר על תיקון ע' זה לא המידה מי"ג מידות  ְוָהיָּ֣וַָהְּכר 

ים מלמטה וזה ממשיך בעלת ההגדרה הזאת, אלא אם נאמר כי הכלל בתראה המשפיע לבי"ע, וע"י היחוד, הברכה והקדושה שישראל עוש

 ברכה לעליונים.(

ם י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨  מסוים.קדמא ואזלא, מלמד בכעין כלל ופרט וכלל על סדר היכללות והשתלשלות  – ּפ 

ְעָלה  תקוני הזוהר תיקון ע' )סעיף צח(-רביע, רמז לשמות ה' בעלי ארבע אותיות, רמז לארבע כנפיים בסה"כ לשני כרובים, וב – ְלַמֹ֗

של מעלות הסולם( נאמר כנפי העין ושני כרובי העין הם כנגד ארבע כנפיים לכל חיה, ובאלו ארבעה גווני העין מאירות ארבע  לפי החלוקה

י (קהלת ה,ז)אותיות הוי"ה, ובארבע כנפי העין מאיר שם אדנ"י, זה הוא  ּה   ּכ   ל גָב   ָ֤ ע  ר ָּגב ּה    מ  ים ׁש מ ֵ֔ יה  ם׃ ּוגְב ה   ל   הי"הא הו"האלין אינון י ע 
 .אבא ואימא

 "יחוד" הוא בקו אמצעי הנמשך מן הכתר, שעל ידו מתיחדים הספירות מתוק מדבש

 "ברכה" נמשך מן החכמה שבקו ימין לז"א , "קדושה" נמשכת מן הבינה שבקו שמאל למלכות

 

ְעָלה( כ,שמ' תר' כה)כיצד  םְָלַמֹ֗ י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨ יםָּ֩פ  ב  י ההסבר על תיקון ע' זה לא המידה מי"ג מידות מלמד על כלל פרט וכלל? )לפ ְוָהיָּ֣וַָהְּכר 

בעלת ההגדרה הזאת, אלא אם נאמר כי הכלל בתראה המשפיע לבי"ע, וע"י היחוד, הברכה והקדושה שישראל עושים מלמטה וזה ממשיך 

 חיות לעליונים.(

ם י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨  מסוים.קדמא ואזלא, מלמד בכעין כלל ופרט וכלל על סדר היכללות והשתלשלות  – ּפ 
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 :כב,תרומה כה שמות

יְָל֘ךָָׁשםָ֒ ָ֣ ְָונֹוַעְדּת 
רַָעל ֶׁשֶ֖ יםָא  ב ָ֔ ָ֣יַָהְּכר  ְׁשנ  יןָ  ּב  ֶרתָמ  ָ֣לַָהַּכּפ ֹ֗ ַע ָמ  ְּתךָ֝ יָא  ַּבְרּת ֶ֨ ֶ֑תָ-ְוד  ד  ֹוןָָהע  רָ֣ ָא 

ָ֣תָָּכל ֶָאל-א  ֵ֛הָאֹוְתךֶ֖ ַצֶּו ֶׁשֹ֧רָא  ל׃ָפ-א  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְָּבנ 
 רבה )וילנא( פרשה יד  במדבר

וקול יורד מן השמים כמין סילון של אש לבין  באהלבא משה אל אהל מועד לדבר אתו מגיד הכתוב שהיה נכנס משה ועומד וב ל"ת
 אליו מבפנים,  מדברשני הכרובים והוא שומע את הקול 

 חלק יד סימן סב  אליעזרציץ  ת"שו
שבכל המעשה ההוא היה הארון מפני  הנכבדיתעלה הוא אמר למשה על הסדר ההוא והקדים עשיית הארון וכליו לכל, כי  והשם

יְָל֘ךָָׁשםָ֒שעליו ששם כבוד השכינה שורה כמו שאמר  והכרוביםלוחות העדות והתורה הנתונה בו, וגם הכפורת  ָ֣  ודברתי ְונֹוַעְדּת 
י הראשון, ועל צריך להקדימו בצוו היהמעל הכפורת מבין שני הכרובים, והוא היה העיקר, וכל שאר הענינים היו טפלים, לכך  אתך

 אותו הסדר ששמעו משה רבינו הוא שסדרו לבצלאל, 
וכל שאר הענינים טפלים  הדיבורסדר קדימות, ארון העדות והכפורת והכרובים הוא היה העיקר לשמיעת  –ואזלא  קדמא -אתך  ודברתי

 לו 

 מונח רביע - הכפרת מעל

 קטן-פשטא מונח זקף - שני הכרבים מבין

 .קטפחא מונח אתנח, רבוי אחר רבוי המצמצם אל ארון העדות שבקה" - ארון העדת-על אשר

 התיכונה כלל ופרט המלמדת על מקום הישמע דבור ה', יוצרות ביחד  ותבניתתבנית הרישא זרקא סגול המלמדת על הקביעות  - טט

ָ֣תָָּכלהכתוב בסיפא  לעניןכעין בנין אב  ֶָאל-א  ֵ֛הָאֹוְתךֶ֖ ַצֶּו ֶׁשֹ֧רָא  ל-א  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי   סלוק מרכאדרגא תביר טפחא  מונח :ְּבנ 

 מרמז לכעין שתי סדרות של דרגא תביר טפחא  מונח 

 מרכא סלוק, אלו  - בני ישראל-אלפרטים קשורים שעל כל אחד חל תוכן  לקבוצתכי סדרה אחת של דרגא תביר טפחא מרמז  אפשר

 בני ישראל,-אל הצווים

 לכן אפשר כי הסדרה השניה דרגא תביר טפחא  – בני ישראל-אלנו ממ העברשידוע שחלק מדברי ה' נועד למשה בלבד ולא  אלא

 ה' שנועדו למשה רבינו בלבד. לדברימרמזת 

 כדי שמשה רבינו יהיה  מאד ומצמצםמן השמים כמין סילון של אש לבין שני הכרובים  יורד וקולדרגא תביר טפחא ירמז אל  מונח
  את הקול מדבר אליו מבפנים שומע

 אותו הסדר ששמעו משה רבינו הוא שסדרו לבצלאל, ועללמשה  הצוויחא ירמוז אל פעמיים סדר דרגא תביר טפ מונח 

 , דרגא תביר טפחאסגולזרקא  ראה
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ֶׁשָ֣רַָעל כז,כא: תצוהשמות  ֶכתָא  ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ דָ֩מ  ֶהלָמֹוע  ֶעֵֶ֥רָ-ְּבא ָ֣ ֵ֛יוָמ  ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ֹוַָאה  תֶ֨ ְךָ֩א  ר  תַָיע  ֹ֗ ד  ָ֣יָהֶָ֑-בַָעדָהע  ְפנ  ֶקרָל  ָָ'ּב ֶ֖
ל׃ָסָ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ֶ֖ א  םָמ  ָתָ֔ ר  ְלד ָ֣ תָעֹוָלםָ  ַּק  ָח 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶכת ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ ֶׁשָ֣רַָעלקדמא ואזלא כעין כלל מלמד שמחוץ לפרכת  – מ  ת-א  ֹ֗ ד  מונח רביע, היו לפחות ארבע או חמש עדויות  – ָהע 

 ששכינה שורה בישראל.

ֶכתָ(שמ' תצ' כז,כא) ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ חּו֩ץ  (וי' אמר כד,ג)-דמא ואזלא, כעין מלמד, ובצירוף תרסא שלפניו עשוי להיות כעין בנין אב, וכן בק מ  מ 

ת ֻד  כ ת ָהע   תרסא קדמא ואזלא, בשני הכתובים המנורה היא המלמדת שיעורי מיקום. – ְלָפר  
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 שמות תצוה כט,ט:

יוְָוחָָ ןָּוָבָנֹ֗ ר ָ֣ ָ֝טַָאה  םַָאְבנ  ָתֶ֨ תָעֹוָלֶ֑םְָוָחַגְרָּתָ֩א  ַּקָ֣ ָּנֶ֖הְָלח  הָָלֶהֵ֛םְָּכה  תְָוָהְיָתֵ֥ ְגָּבע ָ֔ מ  ָָלֶהםָ  ַָבְׁשָּת 
ַָיָֽד אָתֵ֥ ּל  ןְָוַיד-ּומ  ר ֶ֖ ָָּבָנָֽיו׃-ַאה 

יו ןָּוָבָנֹ֗ ר ָ֣ ָ֝טַָאה  םַָאְבנ  ָתֶ֨ ָ֩תבנית של כעין פרט קדמאה  –וגו'  ְוָחַגְרָּתָ֩א  ָ֝ט, כעין כלל מלמד  ְוָחַגְרָּת םַָאְבנ  ָתֶ֨ ןָ, כעין פרט בתראה א  ר ָ֣ ַאה 
יו  וגו' ּוָבָנֹ֗

ָ֝ט( אנצ' תלמודית כרך א)ע"פ  םַָאְבנ  ָתֶ֨ כללם בבת אחת, ללמדנו שאבנטו של כהן גדול זהו אבנטו קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד  – א 
17של כהן הדיוט

 ואפשר עוד כלל מלמד על סדר הלבישה שעשוי לעכב, אבנט קודם למגבעת. 
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 ה כט,כז:שמות תצו

ֶׁשָ֣רָהּוָרֶ֑םָָ ֶַ֖֛ףַָוא  רָהּוַנ ֶׁשֵ֥ הָא  ֹוקַָהְּתרּוָמָ֔ ׁשָ֣ תָ  הְָוא  ָ֣הַָהְּתנּוָפֹ֗ ז  ָ֣ת׀ָח  ָא  ַּדְׁשָּתֵ֞ ְָוק 
רְָלָבָנָֽיו׃ָ ֶׁשֵ֥ א  ןָּומ  ר ֶ֖ רְָלַאה  ֶׁשֵ֥ א  יםָמ  ָ֔ א  ּל  ַהּמ   ָ יל א  ָמ 

ֶׁשָ֣רָהּוָרֶ֑םתורה שלמה שמות תצוה כט כז  ֶַ֖֛ףַָוא  רָהּוַנ ֶׁשֵ֥  הבא: תורת הכהניםמביא את ָא 
 :ויקרא צו ז,לד

יֶָ֩אתָ ָֽי-ּכ  ָ֣תְָּבנ  א  מ  יָ  הָָלַק ְחּת  ֹוקַָהְּתרּוָמֹ֗ ָ֣ת׀ָׁשָ֣ הְָוא  הַָהְּתנּוָפָ֝ ז ֶ֨ יֶהֶ֑םָ-ח  יַָׁשְלמ  ֶ֖ ְבח  ּז  לָמ  ְׂשָרא ָ֔ ָי 
ְלָחקָ ה  ןָּוְלָבָניוָ  ןַָהּכ  ר ֶ֨ ָתםְָלַאה  ָ֣ןָא ְ֠ ל׃-ָוֶאּת  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ֶ֖ א  םָמ  ָעֹוָלָ֔

 ספרא צו פרשה יא )=קמח(
המנין שיטעננו הרמה תלמוד לומר )יא( למדנו שטעונים כולן תנופה   ֹוקַָהְּתרּוָמָ֔ האו    ׁשָ֣ ֹוקַָהְּתרּוָמֹ֗ , שאין ת"ל שיכול אין לי אלא ׁשָ֣

ֶׁשָ֣רָ  שמות תצוה כט כז  שוק מנין לרבות את כולו )כולם( תלמוד לומר ֶַ֖֛ףַָוא  רָהּוַנ ֶׁשֵ֥ הָא  ֹוקַָהְּתרּוָמָ֔ ׁשָ֣ תָ  הְָוא  ָ֣הַָהְּתנּוָפֹ֗ ז  ָ֣ת׀ָח  ָא  ַּדְׁשָּתֵ֞ ְוק 
  לכל שטעון תנופה טעון הרמה.זה בנין אב אלא הּוָרֶ֑םָ
 בנין אב -תלישא קדמא ואזלא ראה 
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   תשא ל,לד:-שמות כי

הֶָאלָ הַָקח-ַוּי אֶמרְָ֩יהָוֶ֨ ֶׁשָ֝ ְהֶיָֽה׃-מ  דָי  דְָּבַבֶ֖ ָ֣הַָזָּכֶ֑הַָּבֵ֥ ָנ יםָּוְלב  ֶ֖ הַָסּמ  ְוֶחְלְּבָנָ֔ יםָָנָט ףָ׀ָּוְׁשח  ֶלתָ  ַָסּמ ֹ֗ ְָלךָ֣
 בבלי כריתות ו ב 

 -טף ושחלת וחלבנה , נתרי -וחנן: י"א סממנין נאמרו לו למשה בסיני. אמר רב הונא: מאי קראה? +שמות ל'+ קח לך סמים ר י"א
 -פרט, סמים  -כלל, נטף ושחלת וחלבנה  - הא חד סרי. ואימא: סמים -הא עשרה, ולבונה זכה חד  -הא חמשה, וסמים אחריני חמשה 

אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר שקיטר ועולה וריחו נודף, אף כל דבר שקיטר ועולה  חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן
 וריחו נודף! 

 כלל ופרט וכללראה 
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ילב,א:  כי תשאשמות  ָֽ םָּכ  ְֶָ֣֣ראָָהָעָ֔ ן-ַוַּי הָָלֶרֶָ֣דתָמ  ֶׁשֶ֖ ׁשָמ  ֵ֥ ׁש  ָָהָהֶ֑רָ-ב 
ל םַָעָֽ לָָהָעָ֝ ָּקה ֶ֨ ָליו ָ-ַוּי  ּוָא  ןַָוּי אְמר  ר ֹ֗ הַָאה  ּום׀ָע ׂש  י-קָ֣ ינּוָּכ  ְלָפנ ָ֔ ְָֽלכּוָ  ֶׁש רָי  יםָא  ָ֣נּוֱָאֹלה ֹ֗ ֶאֶָ֣רץָ-ָל מ  נּוָ  ֶׁש רֶָהֱעָלֶ֨ יׁשָא  ֹ֗ ֶׁשָ֣הָָהא  ָ֣ה׀ָמ  ֶז

ְענּוֶָמה אָָיַדֶ֖ םָל ֵ֥ י  ְצַרָ֔ ֹו׃-מ  ָיהָלָֽ ָָהֵ֥
םָ(לב,א תשא 'שמ) לָָהָעָ֝ ָּקה ֶ֨  קדמא ואזלא, מלמד על כעין כלל, סדר דברים שיש ללמוד מהפסוק. – ַוּי 

ורבי ישמעאל, אשכחן עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאין אסורה עד שתעבד, דישראל דאסורה מיד ...  [זרה נב,אבבלי עבודה ]
, מדעובד כוכבים עד שתעבד, דישראל אסורה מיד. אימא: דישראל כלל וכלל לא! השתא גניזה בעיא, איתסורי סברא הואמנא ליה? 

ג ל (ט,כא ' עקבבד)לא מיתסרא? ואימא: כדעובד כוכבים! אמר קרא:  ת־ָהע ִ֗ ם א  ית   ׂש  ר־ע  ׁש  ם א  אְתכ ֵּ֞ ּט  ת־ח  , משעת עשייה קם ליה בחטא. ְו א 
ה ו(טכז, ' תבואדב)אימא: ה"מ למיקם גברא בחטא, איתסורי לא מיתסרא! אמר קרא:  ָכ֜ ס  ל ּומ  ס  ֩ה פ   ׂש  ר י ע  ׁש   יׁש א  ּור ָהא   , משעת עשייה ָאר 

'  ו(טכז, ' תבואדב)גברא בארור, איתסורי לא מיתסרא!  קם ליה בארור. אימא: ה"מ למיקם ת הִ֗ ב   כתיב. ור"ע? דבר המביא לידי ּתֹוע 
 [א,נב "זרש"י ע]) .תועבה
דאמר בשל ישראל עד שתעבד האי תועבת ה' לאו דמיתסר משעת עשייתה אלא ה"ק ארור משעת עשייה דעשייה מביאתו לידי תועבה  -ור"ע 

 (.שעובדה
ב ע   ְו   (ט,כא ' עקבדב) יט ֵ֔ ֹו ָטחֹון  ה  ת א תָ֤ ּכ   ׁ֒ש ָוא  ֹו׀ ָּבא  ף א ת  ְׂשר   ֘י ָוא  ְחּת  ג ל ָלק  ת־ָהע ִ֗ ם א  ית   ר־ע ׂש  ׁש  ם א  אְתכ ֵּ֞ ּט  ת־ח  ת־ א  ְך  א  ְׁשל  ר ָו א  ק ְלָעָפ  ר־ד   ׁש  ד א 

ן־ָהָה ר: ד מ  ּי ר   ל ה  ח  ּנ   ל־ה  ֹו א  ָפרֵ֔  ע 

ר ו(טכז, ' תבואדב) ׁש   יׁש א  ּור ָהא   ּו ָאמ  ן ָאר  ם ְוָאְמר  ּו ָכל־ָהָע  ר ְוָענ  ת  ָס  ם ּב  ׁש ְוָׂש  י ָחָר  ה יְד   ׂש   ע  ' מ  ת הִ֗ ב   ה ּתֹוע  ָכ֜ ס  ל ּומ  ס  ֩ה פ   ׂש  )יש עוד פסוקים  : סי ע 

 עם תועבת ה' בקשר לע"ז וכד'(

םָ(לב,א תשא 'שמ) לָָהָעָ֝ ָּקה ֶ֨ ד מהפסוק. לר' ישמעאל ע"ז של ישראל קדמא ואזלא, מלמד על כעין כלל, סדר דברים שיש ללמו – ַוּי 

נאסרת מיד, והגמרא מבררת שזה משעת עשייה והעושה ארור משעת עשייה. ר' עקיבא לומד סדר העושה ארור משעת עשייה מפני 

 שהעשייה מביאה לידי עבודה
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ְׁשַּבְָ֣עָּתָָלֶה֘םָָּבְךָ֒שמות כי תשא לב,יג:  רָנ  ֶׁשֶ֨ יךָא  ָבֶדֹ֗ לָע  ְׂשָרא ָ֝ קָּוְלי  ְצָחֶ֨ רְָלַאְבָרָהםְָ֩לי   ְזכ ֶ֡
תָ ֶאָֽ םַָאְרֶּבהָ  ֶהָ֔ ָ֣רָא ל  ם-ַוְּתַדּב  יַָהָּׁשָמֶ֑י  ֶ֖ םְָּככֹוְכב  ֶכָ֔ ַָזְרע 
לֶָ֖-ְוָכלָ םְָוָנח  ֶכָ֔ ְלַזְרע  ןָ  יֶָאּת  ְרּת  ֶׁשָ֣רָָאַמֹ֗ ֶרץַָהּז ָ֝אתָא  ם׃ָהָאֶ֨ ָלָֽ ָּוְָלע 
, שנאמר )מהאש( ואני יורד ומצילו לאש( –ר )השלך אברהם לאּואלא לשמי ירד  )אמר הקב"ה(...  ,ה[שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יח]

צ"ע האם ההצלה הייתה בכיבוי האש ובשבת. הקב"ה הציל נשמת אברהם שממנו ממשיך עם . )בראשית טו( אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים

המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני נכרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה,  משנה. ב[,כטבבלי שבת ]-אל. אפשר שכאן הקשר לישר
: פיקוח נפש דוחה שבת להצלת חיי ישראל כלשהו, ועדיף ישראל פשוט חי על גדולי ישראל מתים. והמסקנה פטור. -מפני החולה שיישן 

פזר מעביר למצבי חירום  טעםו בבחינת שוטה, רוח רעה נכנסה בהם. ו/או בחינת חולה מסוכן. אפשר כי בני ישראל שעבדו עבודה זרה הי

 אחרים של פיקוח נפש.

ל ְׂשָרא ָ֝ קָּוְלי  ְצָחֶ֨ אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: כל התולה בזכות עצמו ...  ]בבלי ברכות י,ב[קדמא ואזלא כעין כלל מלמד  – ְלי 
רָ (שמ' תשא לב,יג) תולין לו בזכות עצמו. משה תלה בזכות אחרים, שנאמר: -ת אחרים, וכל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכו - ְזכ ֶ֡

יך ָבֶדֹ֗ לָע  ְׂשָרא ָ֝ קָּוְלי  ְצָחֶ֨ : ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב תלו לו בזכות עצמו, שנאמר - ְלַאְבָרָהםְָ֩לי 

: וגנותי אל העיר תלו לו בזכות אחרים, שנאמר -נא את אשר התהלכתי לפניך  -: זכר בזכות עצמו, דכתיבחזקיהו תלה חמתו מהשחית; 

 -: הנה לשלום מר לי מר? והיינו דרבי יהושע בן לוי; דאמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיבהזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. 

 וא לו.מר ה - אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום

 

רְָלַאְבָרָהםָ֩-אפשר ש והשקלא  ]שו"ע או"ח סי' סה סקי"א, סקי"ב[-בתפקיד שיעור של עשרה אנשים למניין כשר כ תרסאטעם  – ְזכ ֶ֡

 וטריא בפוסקים להגדרת "מי אינו יכול להימנות בעשרה כבסיס לצירוף אחרים לתפילה". 

ׂשְָ (שמ' תשא לב,יג) קָּוְלי  ְצָחֶ֨ רְָלַאְבָרָהםְָ֩לי  יךְזכ ֶ֡ ָבֶדֹ֗ לָע  בשעת סכנה כאשר מדת הדין מתוחה ראוי להזכיר זכות אבות. אפשר כי  – ָרא ָ֝

מעביר מתפילת משה לנושא של מניין של עשרה אנשים כשר לכל דבר שהקדושה, לתפילה, לאמירת קדושה וקדיש, לענין לומר  פזרטעם 

כמות הקהל, ד"ה לפנים בישראל( )עברין כזה לא מצטרף לזימון הס –לקינו בברכת המזון? )משכנות הרועים אות ה סימן קיב -נברך א

 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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ֹו ,ז:לג ות כי תשאשמ ֶהלְָוָנָָֽטה־לָ֣ חֶָאת־ָהא ַ֜ ַּקֶ֨ ֶׁשהָ֩י  ֶ֑דּומ  ֶהלָמֹוע  ֹוָא ָ֣ ָראָלֶ֖ הְָוָקֵ֥ ֶנָ֔ ַּמח  ן־ַהָֽ מ  קָ  הַָהְרח  ֶנֹ֗ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ ָ׀ָמ 
ֶנָֽה:ָ ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ רָמ  ֶׁשֶ֖ דָא  ֶהלָמֹוע ָ֔ ֶאל־א ָ֣ אָ  'ָי צ  ׁשָהָ֔ ָ֣ ָּכל־ְמַבּק  ְָוָהָיהָ 

ה ל ת־ָהא ֜ ח א   קדמא ואזלא כעין כלל מלמד בהלכות יחוד. ובין פרטיו  – י ק  

ח   ֹו׀ מ  הְוָנ ָטה־ל  נ ִ֗ ח  מונח לגרמיה )מונח פסק( מונח רביע. שני אופני קריאת הכתוב. קריאה ללא פסק קריאה עם פסק. בקריאה  – ּוץ ל  ּמ 

ה-עם פסק, נלמד מ נ ִ֗ ח  ּוץ ל  ּמ  ח  ה למונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה דברים, כאשר  – מ  ]שו"ע משמעו בית וטעם פסק כפתח סגור:  א ֜
להתיחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה אסור לאיש להתייחד עם אשה )א( בין ישראלית )ב( בין  אסור אה"ע סימן כ"ב ס"א[

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 

 ובתו, ואשתו נדה,  שלוש ומעלה(, ואפשר כי טעם פסק מלמד על חוץ מאמו

ל ה  ת־ָהא ֜ ח א  ֹו י ק   ה ְוָנ ָטה־ל  נ ִ֗ ח  ּוץ ל  ּמ  ח  ה לקדמא ואזלא כעין כלל שכאשר  – מ  משמעו אשתו עמו אז אין חשש ליחוד, וכן בקריאה ללא  א ֜

 ]שו"ע אה"ע סימן כ"ב ס"ט[פסק אפשר שמלמד לבית שפתחו פתוח לרשות הרבים אין חשש להתיחד שם עם הערוה 
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ֶ֑יך  שמות כי תשא לג,יג: יֶנ ןְָּבע  ֶ֖ ַעןֶָאְמָצא־ח  ְָלַמֵ֥ ךָ֔ ָדָ֣ע  ךְָוא  ֶאת־ְּדָרֶכָ֔ יָָנאָ  ע  נ  יךָהֹוד  יֶנֹ֗ ןְָּבע  יָח ַ֜ את  ם־ָנאָָ֩מָצֶ֨ הָא  ְָוַעָּתֶ֡
ַָהּגֵֹ֥ויַָהֶּזָֽה:ָ יַָעְּמךֶ֖ ֵ֥ הָּכ   ּוְרא ֕

ה ם־ָנאָ֩ מסמל תשובה, – ְוַעָּתֶ֡ ם־ָנאָ֩תרסא בתפקיד עקירת זכירת המצווה, היינו שגגה,  – א  תוכן וטעם תרסא בתפקיד בקשת עקירת  – א 

ןהעבירה בשגגה ואפילו בזדון,  יָח ַ֜ את   קדמא ואזלא בתפקיד כלל וסדר.    – ָמָצֶ֨

ָרֶ֑יָּוָפַנֶ֖יָל ֵָָ֥שמות כי תשא לג,כג: ח  יָתֶָאת־א  ֶ֖ יְָוָרא  ָ֔ ֶאת־ַּכּפ  יָ  ת  ר  ס  ּו:ָסַוה  ]דבר מלכות התשע"ח, לקוטי שיחות כרך כא,  אָי ָראָֽ

ָרֶ֑י [232אדמו"ר ממ"ש, ע'  ח  יָתֶָאת־א  ֶ֖ רש"י הראהו קשר של תפילין, הסיר חלק מהטלית והראה למשה קשר של תפילין  ְוָרא 

דם על מצוותיו של שבאחורי ראשו. הקב"ה לימד למשה סדר בקשת רחמים וקריאת י"ג מדות של רחמים. יש לתמוה היאך עובר א

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 

מצות צצית היא )במ' שלח טו,לט( " וראיתם אתו וזכרתם את כל מצוות ה' ", ומצוות תפילין היא )שמ' בא יג,ט( תוכנם ה"זכירה".ד

 "והיה ... לזכרון בין עיניך "
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י מ ׁש    ,כא:לחפקודי שמות  ל־פ   ד ע  ר ֻפק   ׁש   ת א  ֻדֵ֔ ן ָהע  ְׁשּכ   ְׁשָּכן  מ  ּמ  י ה  ָ֤ ּל ה ְפקּוד  ּכ ה  ן:א   ן ה  ר   ר ּב  ן־ַאה  ם ְּבי ד  א  יָתָמֵ֔ ּי ֵ֔ ְלו  ת  ה  ב ד   ה ע 

ה ּכ    ,לב:לטפקודי שמות  ת־מ ׁש   ' א  ה ה  ָּו  ר צ  ׁש   כ ל א  ל ְּכְ֠ ׂשּו  ְּבנ  י י ְׂשָרא ֵ֔ ד ו  ּי ע  ל מֹוע   ה  ן א   ְׁשּכ   ת מ  ב ד ָׂ֕ כ ל ָּכל־ע  ּו: פו ּת ָׂ֕  ן ָעׂש 

רְ  ,מג:לטפקודי שמות  ּי   ם מ ׁש  ה: פו  ְך א ָת  ר  יְָב  ּו ו  ן ָעׂש  ' ּכ   ָּו ה ה  ר צ  ׁש   ּה ּכ א  ּו א ָתֵ֔ ּנ ה  ָעׂש  ה ְוה  ְּמָלאָכִ֗ ת־ָּכל־ה  ה א   א מ ׁש ֜
  [שפת אמת שמות פרשת פקודי שנה תרלח]

ְׁשָּכן   (לח,כא ' פק'שמ)  ּמ  י ה  ָ֤ ּל ה ְפקּוד  ביאור הענין כי המשכן הי' תיקון חטא העגל. כו' על פי משה כו' ובמדרש איש אמונות רב ברכות. א  
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 

"כ למעשה כו'. ולכן הקהיל אותם מרע"ה כמ"ש ויקהל. וזה הי' רק לשעה בכח השבת דמתאחדין ברזא דאחד כו'. אבל עי"ז באו אח
ְׁשָּכן  המשכן שהוא תיקון הנפרדים ג"כ. ולכן נק'  ּמ  י ה  ָ֤ . הוא פרט הצריך לכללשהוא ענין הפרט כל אחד על מקומו המיוחד. אבל ְפקּוד 

ה כי הברכה שורה רק בכללות האחדות. ולכן נאמר  י מ ׁש   ל־פ   כמ"ש איש אמונות שע"י שנמשך הפרט אחר הכלל בא לכלל ברכה. ע 
ה  (לט,מג ' פק'שמ)אמר אח"כ ולכן נ ְּמָלאָכִ֗ ת־ָּכל־ה  ה א  ְרא מ ׁש ֜ ּי   כו'. וכמ"ש כבר בענין מעשה בראשית ג"כ הי' כן כל ימי המעשה הוא ו 

פרטים אח"כ וירא כו' את כל אשר עשה כו' ויכלו כו' ויברך. שמזה הכלל נעשה השבת שבו מתאחדין שורש כל הימים. כמו כן 
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ה (לט,מג ' פק'שמ))טט: הבריאה הי' ע"י הסתכלות מרע"ה וברכתו  מלאכת המשכן שהוא קיום ְרא מ ׁש ֜ ּי   ְך...  ו  ר  יְָב  כמ"ש בזוה"ק שכמו  ( ו 
שהקב"ה ברא עולם בכח התורה כמו כן צדיקים מקיימין העולם בכח התורה. ובאמת זה ענין תורה ומצות. שמצות הם בעשי' שבכל 

ְׁשָּכן   (לח,כא ' פק'שמ)כמ"ש נר מצוה תורה אור. מעשה יש מצוה אך כח המצות הם התורה  ּמ  י ה  ָ֤ )טט:  הם המצות שנק' פקודי ה'ְפקּוד 

ה . הפרטים( י מ ׁש   ל־פ    . עבודת הלוים הוא עיקר עבודת האדם לחבר הפרטים אל הכלל כנ"ל.)טט: הכלל( הוא התורהע 

 

ה (לט,מג ' פק'שמ) ְרא מ ׁש ֜ ּי    ר וכלל , )א( קיום העולם ע"י הצדיקים בכח התורה, המצוות הם הפרטיםקדמא ואזלא, בתפקיד סד – ו 

ה (לט,מג ' פק'שמ))טט: מלאכת המשכן שהוא קיום הבריאה הי' ע"י הסתכלות מרע"ה וברכתו )ב(  ְרא מ ׁש ֜ ּי   ְך...  ו  ר  יְָב    ( ו 
 

 הפרטים נמצאים בביצוע המלא של ההוראות שהביא משה מהקב"ה
ּו:ו    (לט,לב ' פק'שמ) ן ָעׂש  ה ּכ   ת־מ ׁש   ' א  ה ה  ָּו  ר צ  ׁש   כ ל א  ל ְּכְ֠ ׂשּו  ְּבנ  י י ְׂשָרא ֵ֔  ּי ע 
ם מ ׁש  ה: (לט,מג ' פק'שמ) ְך א ָת  ר  יְָב  ּו ו  ן ָעׂש  ' ּכ   ָּו ה ה  ר צ  ׁש   ּה ּכ א  ּו א ָתֵ֔ ּנ ה  ָעׂש   ְוה 
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הֶָאת ֶׁשָ֝ ֶקםָמ  ֶאתהַָ-]יח[ַָוָּיֶ֨ ןָ  ּת  ןַָוּי  ְׁשָּכֹ֗ ֶאת-ּמ  יוַָוָּי ֶׂשםָ  ָדָנָ֔ ןֶָאת-א  ֶ֖ ּת  יוַָוּי  יָחֶ֑יוָ-ְקָרָׁשָ֔  ְּבר 

ֶֶַ֖֛קםֶָאת יו׃-ַוָּי  ַעּמּוָדָֽ

אמרו לו ... , ויביאו את המשכן אל משה וגו', וכתיב וירא משה את כל המלאכה וגו'...  מדרש תנחומא )ורשא( פרשת פקודי סימן יא
ערו בצלאל ואהליאב וכל חכמי לב להעמידו ולא היו יכולין והיה משה מיצר על דבר זה עד ואם כן למה אינו עומד שהרי כבר נצט

שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לפי שהיית מיצר שלא היה לך עשייה ולא חלק במלאכת המשכן לפיכך לא יכלו אותן חכמים 
עולם ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך שנאמר להעמידו בשבילך כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו עומד שוב אינו עומד ל

הֶָאת (יחמ,שמות פקודי ) ֶׁשָ֝ ֶקםָמ  ן-ַוָּיֶ֨ ְׁשָּכֹ֗ רָהֶָָ֖(מ,אשמות פקודי ), וכן הוא אומר ַהּמ  ֵ֥ הָ-ֶאלָ'ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר׃מ  אמ ָֽ ֹוןָ-ְּביֹום]ב[ָָּל  אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  ַהח ֵ֥
יםֶָאת ֶדׁשָָּתק ֕ ד׃-ְּבֶאָחָ֣דַָלח ֶ֑ ָֽ ֶהלָמֹוע  ְׁשַּכֶ֖ןָא ֵ֥ ואתה מראה להעמידו  עסוק בידיךני יודע להעמידו, אמר ליה , אמר משה רבש"ע אימ 

ן׃]יז[ָוהוא עומד מאליו ואני כותב עליך שאתה הקימתו שנאמר  ְׁשָּכָֽ םַָהּמ  ֶדׁשָהּוַקֶ֖ ֶ֖יתְָּבֶאָחָ֣דַָלח ֶ֑ נ  ֹוןַָּבָּׁשָנֵ֥הַָהּׁש  אׁשֵ֛ ֶדׁשָָהר  יַָּבח ֹ֧ ֵ֞ , ַוְיה 
הֶָאתָ(יחמ,שמות פקודי )ומי העמידו משה שנאמר  ֶׁשָ֝ ֶקםָמ  ןַהּמָ -ַוָּיֶ֨  וגו' ,ְׁשָּכֹ֗

ה  ֶׁשָ֝ ֶקםָמ  ן-ֶאתקדמא ואזלא,  – ַוָּיֶ֨ ְׁשָּכֹ֗ רביע, משכן שכינה בבריאה כנגד משכן שכינה בכסא הכבוד, וביחד כעין מלמד שהאדם  – ַהּמ 

ן ָ-ֶאתנראה מקים אבל ה' הוא המקים ולרמז ר"ת  ּת  ןַָוּי  ְׁשָּכֹ֗   ר"ת א' ה' ו' ועוד ה' ו' א' , פעמיים שם מיוחד הו"א הו"א – ֶאת ַהּמ 

 

 ויקרא  7.3
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ְךֶָאל־ ְׁשּפ ָ֔ ֹוָי  ָלֶ֑הְָוֶאת־ָּדמָ֣ ְזַּבָ֣חָָהע  ֶ֖תָמ  ןַָעל־ַקְרנ  ֹוְָוָנַת֕ ְּבֶאְצָּבעָ֔ ַחָּטאתָ  םַָהָֽ ַּד  ןָמ  ה ַ֜ חַָהּכ  ה:ְוָלַקֶ֨ ָלָֽ ְזַּבֵ֥חָָהע  ֹודָמ  ְָיסֶ֖
ה ַָ֜ (כה,ויקרא ד)בבלי זבחים ח,א  חַָהּכ  ַחָּטאת ְָוָלַקֶ֨ םַָהָֽ ַּד   , שתהא קבלה לשם חטאת. ןָמ 

ַחָּטאת ָ (כה,ויקרא ד)קבלה מנא לן? דכתיב: ...  בבלי זבחים מח,א םַָהָֽ ַּד  ןָמ  ה ַ֜ חַָהּכ  ח. מקבל עצמו מנא לן? אמר קרא ְוָלַקֶ֨ , לו ְוָלַקֶ֨
 (אחריםהחטאת, ואפשר מכאן גם לקדשי קדשים  שהכהן צריך לעמוד בצפון בשעת קבלת דם –)טט  יקח.

 
באופן שהפעל השני משלים וגומר פעולת הפעל הראשון. אם נז' גוף  שני פעלים הבאים זה אח"ז קנא. מלבי"ם אילת השחר פרק טז

ּטָ   (וי' ד,לד) (וי' ד,כה) (א דוגמאטט: )הפעול אחר הפעל הראשון יבוא הפעל השני סתם בלא כינוי ובלא מלת את.  ם ה  ח  ָ֤ ד  ן מ  ּכ ה ֜ ח ה  את  ְוָלק  

ֹו ְצָּבעֵ֔ ן ְּבא  ובא אחריו הכינוי או מלת אותו דרשוהו חז"ל  מן הכלל הזהוהרים את אזכרתה והקטיר. ולכן בכ"מ שנלוז  דוגמא ב(טט: ). ְונָת ָׂ֕
לאיזה מיעוט. ואם באו מלת אותו דרשו ממנו לרוב שני מעוטים. )א( מן הכינוי היתירה. )ב( ממה שבאה הכינוי דבוקה אל מלת את 

ן   (וי' ד,כה) גוף הפעול )כנז' בסימן הקודם( שתופס ּכ ה ֜ ח ה   קדמא ואזלא כרמז לכלל שהמלבי"ם מתארו –ְוָלק  

ֹו  (וי' ד,לד) (וי' ד,כה)...  .מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא )מקטע ב( רעב ְצָּבעֵ֔ ָּטאת  ְּבא  ם ה  ח  ָ֤ ד  ן מ  ּכ ה ֜ ח ה  ן ְוָלק   דעת ר"ש בספרא )המובא . ְונָת ָׂ֕
 חים דף כד ומנחות דף יט( שפי' ונתן באצבעו כי הלוקח לוקח ביד או בכלי לא באצבעבגמ' זב

ובמ"ש  -וכבר אמר ע"ז למעלה ס' רע"ג לימוד אחר מן חטאת הוא וחד למצוה וחד לעכב. ...  מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא )מקטע ב(
ָּטאת    (וי' ד,לד) (וי' ד,כה) ם ה  ח  ָ֤ ד  ן מ  ּכ ה ֜ ח ה   .חטאתלשם  הקבלהשם הפעל שנית בחנם והיל"ל ולקח הכהן מדמה, למד שיהי' גם שבא  ְוָלק  

 
 ,לד:ויקרא ד

ְך ְׁשּפ ָ֔ ָלֶ֑הְָוֶאת־ָּכל־ָּדָמֶּ֑הָי  ְזַּבָ֣חָָהע  ֶ֖תָמ  ןַָעל־ַקְרנ  ֹוְָוָנַת֕ ְּבֶאְצָּבעָ֔ ַחָּטאתָ  םַָהָֽ ַּד  ןָמ  ה ַ֜ חַָהּכ  ַח:ְוָלַקֶ֨ ָֽ ְזּב  ֹודַָהּמ  ֶָָאל־ְָיסֶ֖
ן יָדֹו  ה   ,יד:ידמצרע ויקרא  ה  ל־ּב ָ֤ ית ְוע  יְָמנ   ר ה  ה   ּט  ּמ  ז ן ה  ּוְך א   ל־ְּתנ  ן ע  ּכ ה ֵ֔ ן  ה  ם ָהָאָׁש֒ם ְונָת  ד   ֘ן מ  ּכ ה  ח ה  יְָמנ  ית:ְוָלק   ֹו ה  גְל  ן ר  ה  ל־ ּב   ית ְוע   יְָמנ ֵ֔

ם ָה אָ   :כה,ידמצרע ויקרא  ד   ן  מ  ּכ ה  ח ה  ָ֤ ׂש ָה ָאָׁש֒ם ְוָלק  ב  ת־ּכ   ֘ט א  ן ְוָׁשח  ה  ל־ּב   ית ְוע  יְָמנ ֵ֔ ן יָדֹו  ה  ה  ל־ ּב ָ֤ יְָמנ  ית ְוע  ר ה  ה   ּט  ּמ  ז ן־ה  ּוְך א   ל־ְּתנ  ן ע  ם ְונָת   ָׁשֵ֔

יְָמנ  ית: ֹו ה  גְל   ר 

ה ל   ,יט:יחזקאל מה זָָר  ֹות ָהע  ּנ  ע פ  ל־ַאְרּב   י ת ְוא  ּב ֵ֔ ל־ְמזּוז  ת ה  ן  א  את ְונָת  ָּטִ֗ ח  ם ה  ד   ן מ  ּכ ה ֜ ח ה  ְפנ ימ  ית:ְוָלק   ר ה  ָחצ   ר ה  ע  ת ׁש   ל־ְמזּוז ֵ֔ ח  ְוע   זְּב    ּמ 
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נְָח  קרא ה,יג:וי ּמ  ן ּכ  ּכ ה   ה ל  ֹו ְוָהיְָת  ּל ה ְונ ְסל  ח ל  א   ת מ  א מ  ַאח   ר־ָחָט  ׁש  ֹו א  ָּטאת  ל־ח  ן ע  ּכ ה ֜ יו ה  ֩ר ָעָל  פ   ה: סְוכ 

ן ' ה,יג(וי) ּכ ה ֜ יו ה  קדמא ואזלא, רמז ללמוד בכעין כלל כלשהו, אפשר לימוד בכלל ופרט וכלל מבי"ד הגדול שהורו היתר בשגגה,  – ָעָל 

 פזר אל נשיא = מלך. – ֶזֶ֡ה( יג,צו ו קראוי), לרבות עליהם  כהן גדול ומכהן גדול באמצעות טעם מלת בדבר שיש בו קרבן עולה ויורד
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 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ָָָָָ' ַעלָהֶ֑ ָלֵ֥הַָמֶ֖ אָּוָמע  יֶָתֱחָטָ֔ ָ֣ ֶַ֚פׁשָּכ  ָ]כא[ֶָָנ
ֹו ֹוןָאָֽ ָּקדֹ֗ ֹוְָּבפ  יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨ קֶָאת-ְוכ  ֹוָָעַׁשֵ֥ לָאֶ֖ ֹוְָבָגז ָ֔ אָ֣ ּוֶמתָָידָ  ְתׂש  ֹו׃-ב  יתָֽ מ  ָע 

ֹו]כב[ָָָָָ ְׁשַּבָ֣עַָעל-אָֽ ּהְָונ  ֶחׁשָָּבֶ֖ ֵ֥ הְָוכ  ָדֵ֛ ב  לָא ֶׁשר-ָׁשֶֶ֑קרַָעל-ָמָצֹ֧אָא  ּכ ֵ֛ תָמ  הָָהאָָ-ַאַחֹ֗ ֶׂשֵ֥ ָּנה׃ַיע  ָֽ אָָבה  ט ֵ֥ םַָלח  ָָדֶ֖
י]כג[ָָָָָ ָֽ יבֶָאת-ְוָהָי֘הָּכ  ׁש ֶ֨ םְָ֒וה  ֹוֶָאת-ֶיֱחָטָ֣אְָוָאׁש  לָא  ֶׁשָ֣רָָּגָזֹ֗ הָא  קָאַֹ֚וֶָאת-ַהְּגז ָלָ֝ ֶׁשָ֣רָָעָׁשָ֔ א  ֶׁשקָ  ֹוָ-ָהע ֶ֨ ֹוָאֵ֥ ּתֶ֑ דָא  רָָהְפַקֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֹוןָא  ָּקדָ֔ ַהּפ 

א׃-ֶאת רָָמָצָֽ ֶׁשֵ֥ הָא  ָדֶ֖ ב  ָָהא 
לָא ֶׁשר]כד[ָָָָָ ּכ ֵ֞ ֹוָמ  ָּׁשַבָ֣עָָעָליוָ֘לַָ-אְ֠ ֹו׃י  ְּתֶנֶּ֖נּוְָּביֵֹ֥וםַָאְׁשָמתָֽ ֹוָי  ּואָלֵ֛ רָהֵ֥ ֶׁשֶ֨ ָ֣ףָָעָלֶ֑יוַָלא  ס  יוָי  ָתֶ֖ ׁש  מ  ֹוַָוח  ְּבר אׁשָ֔ תֹוָ  ַּל םָא  ֶָּׁשֶקרְָ֒וׁש 

 בבלי בבא קמא קיז,ב 
 . שטפה נהר, אומר לו הרי שלך לפניך. מתני'

לו הרי שלך לפניך. במאי קא  חייב להעמיד לו שדה אחר, דברי ר' אלעזר, וחכ"א: אומר -. ת"ר: הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר גמ'
 מיפלגי? 

ֹוָ ויקרא ה,כא : ריבויי ומיעוטידרש  ר"א יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨ לָא ֶׁשר ויקרא ה' כדמיעט, + -ריבוי, בפקדון  -ְוכ  ּכ ֵ֞ ֹוָמ  ָּׁשַבָ֣עָָעָליוַָ֘לֶּׁשֶקרָ֒-אְ֠  י 
 רות. ריבה הכל, ומאי רבי? רבי כל מילי, ומאי מיעט? מיעט שט -חזר וריבה, ריבה ומיעט וריבה  -

ֹו: כללי ופרטידרשי  ורבנן יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨ ֹוןכלל,  - ְוכ  ָּקדֹ֗ לָפרט,  - ְּבפ  ּכ ֵ֞ ֹוָמ  חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט,  -אְ֠
מה הפרט דבר המיטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו 

 שאע"פ שמטלטלין אין גופן ממון.  -שטרות לקרקעות, יצאו 
 

ֹון ָּקדֹ֗  רביע, ארבעה שומרים, שומר חינם, שומר שכר, שואל, שוכר –ְָּבפ 

 
 בבלי כתובות מב,א 

בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו, או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר, מה  בעמיתו וכחשת"ל: )ויקרא ה'( 
 אף כל שהן ממון, יצאו אלו שהן קנס;  אלו מיוחדין שהן ממון,

ֹו יתָ֝ מ  ׁשַָּבע  ח ֶ֨  , כעין כלל, והפרטים שאחריו אומרים שמדובר בממון ולא בקנסאזלאוקדמא ָ-ְָוכ 
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י ָֽ םָ֒-ְוָהָי֘הָּכ  ֶָיֱחָטָ֣אְָוָאׁש 
יבֶָאת ׁש ֶ֨ ֹוֶָאת-ְוה  לָא  ֶׁשָ֣רָָּגָזֹ֗ הָא  ֶׁשָ֣רָעָָ-ַהְּגז ָלָ֝ א  ֶׁשקָ  קָאַֹ֚וֶָאתָהע ֶ֨ ֹוָ-ָׁשָ֔ ּתֶ֑ דָא  רָָהְפַקֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֹוןָא  ָּקדָ֔ ַָהּפ 

ֹוֶָאת א׃-אֵ֥ רָָמָצָֽ ֶׁשֵ֥ הָא  ָדֶ֖ ָָהא ב 
י)כג(   ג"רלב ָֽ םָ֒-ְוָהָי֘הָּכ  שחטא ואשם בזאת הכפירה והשבועה עליה, הנה יתכפר לו בזה  לבורוצה לומר: כאשר יתן אל  -ֶיֱחָטָ֣אְָוָאׁש 

 וראוים בתוספת חומש, ואחר יביא איל תמים לאשם )ראה להלן,כה(. הממון שכחש בו לבעלי שישיבהאופן שזכר, רוצה לומר, 
לא ישלם אלא הקרן, כי  -והוא מכחישם  עדיםשתדע, שזה אמנם יהיה כשיודה מעצמו שיש בידו הממון ההוא; אבל אם העידו זה 

היה יודע בעת שנשבע שהוא לאיש ההוא ממון בידו; וכבר חייבה התורה שי שיהיהאולי לא היה יודע ששבועתו תהיה שקר, ושכח 
 ; וגו'לאלו הפרטיםממה שידמה  - מכל אשר ישבע עליו לשקר או.  )כד( שקרנשבע על 

יבֶָאתכעין כלל ופרט,    היא כג ההקרא  תבנית כד ה גרלב" פ"ע ׁש ֶ֨ הָ-ְוה   קדמא ואזלא, כלל –ַהְּגז ָלָ֝

ֹוֶָאת ופרט לָא  ֶׁשָ֣רָָּגָזֹ֗ קָאַֹ֚וֶָאת-א  ֶׁשָ֣רָָעָׁשָ֔ א  ֶׁשקָ  ֹוֶָאתַהּפָ -ָהע ֶ֨ ֹוָאֵ֥ ּתֶ֑ דָא  רָָהְפַקֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֹוןָא  א׃-ָּקדָ֔ רָָמָצָֽ ֶׁשֵ֥ הָא  ָדֶ֖ ב   ָהא 

 זרקא סגול, מונח רביע ראה , בבלי בבא קמאראה 
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ןָּוָבָנָ֝יוָא ֶׁשרויקרא צו ו,יג:  ר ֶ֨ הָָקְרַּבןַָ֩אה  ידָ-ֶזֶ֡ ֶ֑ הָָּתמ  ְנָחֶ֖ ֶלתָמ  הָס ֵ֛ ָפֵ֥ תָָהא  ֶ֨ יר  ֹוָע ׂש  תָ֔ ָּמַׁשָ֣חָא  ה  יבּוַָלה'ְָּביֹוםָ  ָ֣ ַָיְקר 
ֶרב׃ָָמַָ ּהָָּבָעָֽ יָתֶ֖ צ  ֶקרָּוַמח  יָתָּ֣הַָּבּב ָ֔ צ  ָח 
ובכלל פרשה זו, שיביא הכהן הגדול בכל יום "מנחת חביתין", וכן שיביא כהן בתחילת עבודתו מנחה זו, ...  [א,חברותא מנחות עח]

 והיא נקראת "מנחת חינוך", וכמבואר לעיל נא ב.
ןָּוָבָנָָ֝: יג[,ו ' צו]וידכתיב:  ר ֶ֨ הָָקְרַּבןַָ֩אה  ֶׁשרֶזֶ֡ יבּוָ-יוָא  ָ֣ 'ַָיְקר  הֹ֗ ֹוַָלָֽ תָ֔ ָּמַׁשָ֣חָא  ה   -ְּביֹוםָ 

ֹו-וכי מה למדנו לבניו מ תָ֔ ָּמַׁשָ֣חָא  ה  ֹו? והיינו, כיון שאמר הכתוב יֹוםָ  תָ֔ ןָּוָבָנָ֝יווהכוונה לאהרן, מדוע אמר הכתוב תחילה  א  ר ֶ֨  ?ַאה 
 הן הגדול בכל יום[; וכדי ללמד:אלא, מקיש חינוכו ]זו מנחת חינוך של כהן הדיוט[, להמשחו ]זו מנחת חביתין שמביא הכ

יֶאֶָּ֑נה-]יד[ַָעָֽל, שהרי הכתוב אומר מה המשחו רבוכה ְרֶּבֶָ֣כתְָּתב  הָמ  ָעֶׂשֶ֖ תַָּבֶּׁשֵֶ֛מןָּת  ַבֹ֗ , ללמד שיביא כהן חינוכו רבוכה, אף ַָָמח 
 .במילואים, יום חינוך הוא ומביא רבוכההדיוט אף הוא רבוכה, וכן 

 

ןָּוָבָנָ֝יוָ  (יג,צו ו 'וי) ר ֶ֨  מרמז על לימוד מכאן בכלל ופרט  מא אזלאקד –ַאה 

ָפֵ֥ה יג[,ו ' צו]וי הפרט המלמד הוא תָָהא  ֶ֨ יר  מצות תודה  3של חינוך כ"ה ושל המשח כ"ג ושל כל יום בכ"ג לשיעור הקטן ביותר של  ע ׂש 

אילו השיעור הגדול משלושה מינים שיהיו מעשירית האיפה )זה המיעוט הנדרש לצאת במצות תודה( ולחם חמץ אחד עשירית האיפה. ו

 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:
ריך הוא להביא עשרון הא דאמר מר בר חייא שהוא מביא שלש עשרונות, היינו בכגון דלא עבד עבודה כשהוא כהן הדיוט, וצ

 (11אחד לחינוכו ככהן הדיוט, והאחד לחינוכו ככהן גדול, הרי שלשה עשרונות עם מנחת החביתין.)
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  כג׃,צו ו ויקרא

ּהֶָאל-ְוָכלָ ָּדָמָ֝ אָמ  ֶׁשרָ֩יּוָבֶ֨ אתָא  ֶ֑לָ-ַחָּטֶ֡ ָאכ  אָת  ֶדׁשָל ָ֣ רַָּבּק ֶ֖ ֵ֥ ֵ֛דְָלַכּפ  ֶהלָמֹוע   א ֹ֧
ף׃ ָֽ ָּׂשר  ׁשָּת  ֶ֖ ָָּבא 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

אָמָ  ֶׁשרָ֩יּוָבֶ֨ ּהָא   להיכל –קדמאה אשר יחד עם הפרט והכלל בתראה הקובע שקרבנות חטאת שדמן הובא פנימה לקדש  כלל פתיחתָ-ָּדָמָ֝

 )לא במזבח ולא מחוץ לבירה(. בעזרהבמדורה מיוחדת  לשרפןשאינו מקומו,  

 

 ]וכלל[ עוסק בפסול מסוים שארע בחטאת ומרחיבו לפסולים אחרים אם יקרו בחטאת  ופרט הכלל

אתְָוכָָ  שנפסלה בקודש מכל סיבה שהיא באש תשרף בעזרה.  שחטאת לענינו דרשהו, פזרָ–ל־ַחָּטֶ֡

 

המקדש שישרפו  בביתופרט ]וכלל[ עם הפזר יוצר דרישה מורחבת המלמדת על כל הפסולים שארעו במשכן או  כלל הצירוף

 במדורה מיוחדת בעזרה )לא במזבח ולא מחוץ לבירה(.

 
 ב' ג", נוה" ז"פפסחים  ירושלמי

 רבי יוסי הגלילי אומר  דתני ה"ד
 כל הענין הזה מדבר אלא בפרים הנשרפים ... אין )טט א(
אם יצאו ללא פסול(  נשרפים)טט ולא בחוץ במקום שהיו  בבית הבירה נשרפין יציאה( בשעת -)טט  שפסוליהן וללמד )טט ב(

 'וכו
 זכר בין נקבה בין סוגי חטאת כל - חטאת-כל - י"ר

 תלמידו בבלי פסחים. שבבירה. כך לומד ר" שישרפו בן פסול בקדש שארעקרבנות  לשאר - טאתח-כל - ע"ר
 ן"רמב
 לכפרשלמה; וכפי הדעת הזו, מה שאמר  רבנולפנים, פסולה. לשון  החיצונה חטאתשאם הכניס מדם  - חטאת אשר יובא מדמה וכל

שאפילו מקצת  - מדמה: ואמר.....  פני פסול שלה היא נשרפת!, שהרי נפסלה בהבאה זו, וממכפרתאינו כמשמעו, שזו אינה  - בקדש
הפנימיות  בחטאותבשני כוסות והכניס אחד מהם לפנים נפסלה. ועל דרך הפשט: אין הכתוב מדבר אלא  דמהדמה פוסל, שאם קבל 

שו של רבי יוסי הגלילי דיני החטאות; וזהו מדר להשלים -שצוה כבר בשריפתן, ובא כאן ליתן 'לא תעשה' על אכילתן, כי הפרשה 
 (.,אפב( ובזבחים )פרק ח,ח צוב'תורת כהנים' )

לשאר קרבנות שיצאו  פזר, מידרוג בהבאת הדם בדרכים שונות לחלקי מקדש שונים, קטנה-תלישא -אשר יובא מדמה פזר - חטאת-וכל

 המותרת להם לעוף שאין דמו בכלי אלא בגופו או נכנסו יותר ממחיצתם
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 ,ג:יג תזריע ויקרא

ָ֣ןֶָאת ה  ֶַָ֣֣געְָּבעֹור-ְוָרָאָ֣הַָהּכ  ּואָ-ַהֶּנ ַעתָהֶ֑ ֵַַ֥֛געָָצַרֶ֖ ֹוֶָנ ֹורְָּבָׂשרָ֔ עָ֣ מ  קָ  ָעמ  ןָּוַמְרא  הַָהֶּנ ַגעָ  רַָּבֶּנַָ֝געָָהַפְָ֣ךָ׀ָָלָבֹ֗ ָעֶ֨ ָּבָׂשרְָוׂש  ַָהְ֠
ֹו׃ תָֽ אָא  ֵ֥ ּמ  ןְָוט  ֶ֖ ה  הּוַָהּכ  ְָוָרָאֵ֥

לא הקודם, מיכאן אמרו אם בהרת קדמ' לשיער לבן טמא ואם שיער לבן קדם ןָָהַפְָ֣ךָ׀ָָלָבָֹ֗ ַּבֶּנַָ֝גע (יג,ג)...  )ב( [פ"בא "ספרא תזריע פ]
כהה  [בבלי נזיר סהע"פ  הח"ח])במצב ספק מי קדם למי, רבי יהושע מטהר,  טמא, רבי יהושע אומר כהה )מי קדם למי(לבהרת טהור ואם ספק 

 .משמעו טהור(
ןָ ַּבֶּנַָ֝גע (יג,ג) רַָּבֶּנַָ֝געטעמים של הקרא תבנית ה -לא הקודם, ָהַפְָ֣ךָ׀ָָלָבֹ֗ ָעֶ֨ קדמא ואזלא, בתפקיד סדר קדימות, קדמא = קדם מראה  – ְוׂש 

ר-שינוי ל ואזלא = והולך אחריו  ַגעֶּנָָּ֝בַָ-ה ָעֶ֨ ןָ-ש ׂש   .ואם שיער לבן קדם לבהרת טהור אז המראה טמא. ָהַפְָ֣ךָ׀ָָלָבֹ֗
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םיג,ד:  תזריעויקרא  יןַּבֶהֶרתְָ֩לָבָנֶָ֨-ְוא  א  קָ  ֹוְָוָעמ  ֹורְָּבָׂשרֹ֗ ואְָּבעָ֣ ן-הָה ָ֝ הָל א-ַמְרֶאָָ֣הָמ  ֹורָּוְׂשָעָרֶ֖ ָָהַפְָ֣ךָָלָבֶ֑ן-ָהעָ֔
ֵ֛ןֶָאתָ ה  ֹ֧ירַָהּכ  ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ְבַעֵ֥תָָימ  ֶַַ֖֛געָׁש   ַהֶּנ

וא ,ד(יג)-למדנו על נגע מוחלט, ב )יג,ג(-ב הָה ָ֝   )יג,ג(-ל )יג,ד(-מ מלמדקדמא ואזלא, בתפקיד רמז ללמוד בפסוק בכעין כלל  -ְָלָבָנֶ֨

 על )א( סדר עזות הלבן, )ב( על משמעות עמוק מדומה.

 ( סדר עזות הלבןא)מלמד כי הבהרת היא הלבנה מכל המראות, ולכן היא שיעור הלובן העליון.  [ )ב(תז' פרשה ב' פ"א ]ספרא

וא הָה ָ֝ ואמלת  – ְלָבָנֶ֨  העזה בלובנה מכל המראות וכאיתא בספרא. שהיא יתירה ללמד ה ָ֝

ֹו יג,ב())בפסוק  שלישי לכתוב )הבהרת( יכול כשם שהוא )ב( [רא תז' פ"ב פ"אספ]כדרשת  ֶרת-ְׂשא  תָאָֽ ֹוַָבֶהָ֔ אָ֣ כך תהא   (ַסַּפ ַחתָ 
ואתלמוד לומר  ,שלישי למראות הָה ָ֝ ואין למעלה הימינה, וכמה תהא לבנוניתה כשלג שנאמר  )הלבנה יותר מהאחרות(היא  ,ְלָבָנֶ֨

ּנ    ,י(יבבהע'  'במ) ְרָי   הְוה  ת םמ  ע  ג ְמצ ר   ל  ָּׁש  ת"י תרגם מ"ש  [)באמצע( ]התוה"מ נואפשר כי הקישור לשלג נמצא בת"י כפי שהביא  .ּכ 
ֹוָ (יג,ג) תחלה ֹורְָּבָׂשרָ֔ עָ֣ מ  קָ  ָעמ   .כתלגאוחזי דמכתשא עמוק למחוור ּוַמְרא  הַָהֶּנ ַגעָ 

 ר דהוי אינו נכלל בנושא נגע צרעת, שמראה מהשיעור הזה ועוד יות( שיעור תחתון לצבע הלבןב) התורה מגדירה גם 

ם ּואָ )יג,לט(-קטנה בתפקיד שיעור ללמוד מ-תלישא - ַּבֶהֶרתָ֩-ְוא  ַהקָהֵ֛ יכול לכל מראה השלג בלשון ספרא  שיעורי לובן המראותּב ֵ֥
ּוא )יג,לט(יהיו טמאים ושאר כל המראות יהיו טהורים תלמוד לומר  ַהקָהֵ֛ ַהק, ּב ֵ֥ ּוא...  ּב ֵ֥ ֹורָהֵ֛ וזה קובע  טמא.ממנו ולמעלה  ָטהֵ֥

 שהוא מעל מראה הבוהק דהיינו לובן קרום ביצה. שיעור תחתון

 

 :   )ב( סיבות להסגרת המראה

ק ָ )יג,ד(-ב מפרשים ]דעת זקנים מבעלי התוספות[ ין  ,ד(יג)דלכך נאמר  (אין ממשו עמוק יג,ג) ]בתורת כהנים[, נמצא ְוָעמ  א  קָ  -ְוָעמ 
ן ֹורָ-ַמְרֶאָָ֣הָמ  ֹו ,ג(יג))עמוק מן העור  שלא תאמר דהא כתיב לעיל ,ג(יג)לעיל לגלות על קרא דָהעָ֔ ֹורְָּבָׂשרָ֔ עָ֣ מ  קָ  אז הוא טמא אבל ( ָעמ 

 אם הנגע נשוה לבשר לא, 
יןָ,ד(יג)לכך נאמר  א  קָ  ן-ְוָעמ  ֹורָ-ַמְרֶאָָ֣הָמ    גורם טומאה וצריך הסגרשהוא כמו לבן  ונראה בעמוקדאפילו אין עמוק נשוה לבשר ָהעָ֔

אז זה נחשב למראה נגע  ורק נראה עמוקנשוה לבשר  אלאשאפילו אם המראה אין ממשו עמוק בבשר  (יג,ג)-למד על מ (יג,ד)-הפסוק

 (ולא ממשו עמוק [תו"כ פר' ה פ"ט מ"ג] (יג,לב))וכל שכן אם ממשו עמוק ולבן מארבע מראות הנגעים, שהוא מראה נגע( )ראה 
עור הבשר אינה קרויה נגע ולא מטמאה עד שיהיה מראה הנגע עמוק מעור כל מראה צרעת  [ה"ו א"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ]

אלא במראית העין כמראה החמה הנראית לעין עמוקה מן הצל, אבל אם היה מראה הלובן או  )במישוש( הבשר, לא עמוק במשישתו



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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מן הצמחים העולים השגת הראב"ד )הפתוך בשוה עם שאר העור או גבוה מן העור אינו נגע אלא כמו צמח מן הצמחים העולים בגוף. 
  (. א"א לא נאמר זה אלא בבהרת אבל בשאת מראהו גבוה מן העור שאין שאת אלא גבוהה.בגוף

טט: אפשר שהרמב"ם מדבר רק במצב החלט ולא במצב הסגר. כי מראה שאינו נראה עמוק מוסגר ואילו הרמב"ם אומר שאינו נגע. 

 ברר האם הוא נגע או מראה כעור. אלא אם כוונתו שאינו נגע גמור וההסגר י
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 ט:מ,גי תזריעויקרא 

ֹו ֹורָאָֽ ֹוָָבעָ֝ םַָּבֶּבֶגדָ֩אֶ֨ ַדְמָּדֹ֗ ֹוָא  הַָהֶּנַָ֝געְָיַרְקַרָ֣ק׀ָאָ֣ יָאֹו-ְוָהָיֶ֨ ֹוְָבָכל-ַבְּׁשת   אָ֣ י-ָבע  ֶרבָ  ּואָ-ְּכל  ַעתָהֶ֑ ֵַַ֥֛געָָצַרֶ֖ ֹורֶָנ ָעָ֔
הֶָאת ן׃ָָָ-ְוָהְרָאֶ֖ ָֽ ה   ַהּכ 

 החמת והתורמל נראין כדרכן.  משנה נגעים פי"א מי"אע בקמטים של בגד נגהרב שפיצר תורת נגעים סימן קכב 
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.
בחכמת אדם כלל קי"ג סעי' י"ט כתב דאם הנגע למעלה על גב הקמטים אין הקמטים מצטרפים לשיעור גריס ור הסוגיה כתב כי בתוך ביר

 .כיון שיש אויר בין כל אחד ואחד לא חשיב הכל לנגע אחד

ֹוְָבָכל (יג,מט)שלושה פסוקים מתיחסים לכלי עור. הראשון שבהם  י-אָ֣ ֹור-ְּכל  אית נגעים בבגד ובעור ולכן גם מכיל רמזים להגבלות בר עָ֔

 נסביר אותו בהקשר לסוגיה.

ֹורתרסא כמחיצה, והמלה כחלק מהכלל  – ַּבֶּבֶגדָ֩ (יג,מט) ֹוָָבעָ֝ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, תוכן הפרטים מלמד אלו בגדים מראים  – אֶ֨

 כהן. לכהן. ובאות תבניות הטעמים הבאות וממעטות מנגעים את המצבים הבאים שאינן צריכים להראות ל

 תרסא כמחיצה, )א( למעט בית הסתרים בבגדים ובכלי עור מטומאת נגע  – ַּבֶּבֶגדָ֩ (יג,מט) )א(

םָ (יג,מט))ב(  ַדְמָּדֹ֗ ֹוָא  הַָהֶּנַָ֝געְָיַרְקַרָ֣ק׀ָאָ֣ טעם הפסק בין הצבעים עשוי לרמז על כך שאין מראות נגעים שעל גב הקמטים הקבועים  –ְוָהָיֶ֨

 בכלי העור מצטרפים זה לזה.

 

הֶָאתם אלו לא חל עליהם מצבי ן׃-ְוָהְרָאֶ֖ ָֽ ה  טפחא ללא מרכא, סלוק. סילוק מגביל מה מראים לכהן והגבלה זאת מאפיינת את  – ַהּכ 

ּואהטפחא ומתפשטת על ידה לנאמר לפניה לומר שלמרות שזה מראה  ַעתָהֶ֑ ֵַַ֥֛געָָצַרֶ֖ הוא לא נראה לכהן כי הוא בית סתרים או על גבי  ֶנ

 קמטים. 

 

ת (וי' מצ' יד,לז) )ה( ספרא מצורע פרשה ו-ממראות נגעי בגדים על מראות נגעי בתים הנלמדים ב ההסבר הבא מלמד ה א  ָ֤ה -ְוָרָא  ּנ  ג ע ְוה  ּנ ִ֗ ה 

ן ל מ  ן ָׁשָפ  יה   ְרא  ת ּומ  ּמ   ְמד  ד  ֹו א  ת א  ק ֵ֔ ְקר  רּור ת  יְר  ע  י ת ְׁשק   ּב ֵ֔ ת ה  יר   ג ע  ְּבק  ּנ   ק  יר׃-ה   ה 

ק׀ (יג,מטתז'  וי') )ב( ספרא תזריע פרשה ה פרק יד ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה  ם ְוָהיָ  ְמָדִ֗ ד  ֹו א   'וי)דורש ששני המראות מצטרפים כי נאמר בנגעי בגדים  א 

ג ע (יג,מט תז' ּנ   ה ה   ְוָהיָ 

 יליף מבגדים כסף משנהכותב ששני המראות מצטרפים גם בנגעי בתים וכפי'  ,ה"ב ד"טומאת צרעת פי 'רמב"ם הל

ֹור (יג,מט תז' 'וי)הטעמים של הכתוב  אפשר כי זה מרומז בתבנית ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  ם ּב  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה   הנאמר בנגעי בגדים.  ְוָהיָ 

ג ע (יג,מט תז' 'וי) ּנ   ה ה  ם קדמא ואזלא כעין כלל מלמד מסוג כלשהו כאן בקשר לצבעי נגעי בגדים – ְוָהיָ  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   ם שמצטרפים זה ע יְר 

ֹור זה לנגע אחד. המשך הפסוק  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  תרסא קדמא ואזלא עשויה לרמז לכעין כלל מלמד מסוג בנין אב שמלמד מנגעי בגדים לנגעי  –ּב 

 בתים שצבעי הנגעים מצטרפים זה עם זה לנגע אחד.

 

ֹותרסא כמחיצה, והמלה כחלק מהכלל  – ַּבֶּבֶגדָ֩ (יג,מט)בנגעי בגדים דרשנו תפקידי  ֹוָָבעָ֝ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, תוכן הפרטים  – ראֶ֨

 מלמד אלו בגדים מראים לכהן. 

ֹורואילו התבנית המורכבת  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב   תרסא קדמא ואזלא מלמדת כעין בנין אב מנגעי בגדים לנגעי בתים. – ּב 

 בנין אב, קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא –ראה קדמא ואזלא, תלישא קדמא ואזלא 
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 קרא מצורע יד,ט:    וי

יְָיַגַּלָ֣חֶָאת יע ָ֝ ֹוםַָהְּׁשב  ֹוֶָאת-ָּכל-ְוָהָיהַָ֩בּיֶ֨ ֹוְָוֶאת-ְׂשָערֹ֗ יוְָוֶאת-ר אׁש  יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ְוא  ֶַ֑חָ-ָּכל-ְזָקנֹוָ  ֹוְָיַגּל   ְׂשָערֶ֖
ֶּבָ֣סֶָאת יוְָוָרַחֹ֧ץֶָאת-ְוכ  ר׃-ְּבָגָדֹ֗ ָֽ םְָוָטה  י  ֹוַָּבַּמֶ֖ ְָּבָׂשרֵ֛

ֹוָ-ָּכל-ֶאת)ט(  רש"י  :לל. להביא כל מקום כנוס שער ונראהכלל ופרט וכ -וגו' ְׂשָערֹ֗

 ]סוטה ט"ז א'[: נה(כדלעת -כיצד מגלח  -)ח( וגלח את כל שערו תורה תמימה 
כל שער שבגוף עד שיעשה כדלעת, ואפילו שער בית השחי ובית הערוה וכדתנן בנגעים )פי"ד מ"ב( בא לו תורה תמימה הערה נה( 

אך אלה באו גם אתגלחת שניה )פ' ט'(, ואע"פ דשם כתיב ראשו וזקנו וגבות עיניו, להקיף את המצורע מעביר תער על כל בשרו וקאי 
ומפרש בגמרא דדבר זה ולמעט שער שבתוך החוטם שאינו מעכב לפי שאינו נראה או לפי שאינו ברוב האדם.  לרבות כל כיוצא בהן

 דמגלח כדלעת הלכה למשה מסיני הוא, 
ֹוָ-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאת"כ )פ' ט'( זו את הדרשה שבענין זה בתו ועוקרת הלכה ֹוְָוֶאת-ֶאת, כללְׂשָערֹ֗ יוָ-ר אׁש  יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ְוא  -ְוֶאת, פרטְזָקנֹוָ 

ֶַ֑חָ-ָּכל ֹוְָיַגּל  , כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש מקום כנוס שער ונראה אף כל מקום כנוס חזר וכללְׂשָערֶ֖
 ביה"ע[ ומאי מיעט מיעוט דבית השחי ודכולא גופא:שער ונראה, מאי רבי רבי שער הרגלים ]

 

י יע ָ֝ ֹוםַָהְּׁשב   קדמא ואזלא, רמז למלמד שכאן ע"פ תו"כ הוא כלל ופרט וכלל  – ַבּיֶ֨

 

י (טוי' מצ' יד,))בשביעי  )א( פרק ב[ספרא מצורע פרשה ב ] יע ָ֝ ֹוםַָהְּׁשב  ֹוםָיכול בין ביום ובין בלילה תלמוד לומר ( ַבּיֶ֨  ולא בלילה.ַבּיֶ֨

ֹו-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאת)גלח את כל שערו ו )ב( יויכול אף בית הסתרים תלמוד לומר ( ְׂשָערֹ֗ יָנָ֔ תָע  מה גבות עיניו בנראה פרט לבית  ַּגּב ָ֣
יואי מה  )ג(הסתרים, אף כל שערו בנראה פרט לבית הסתרים.  יָנָ֔ תָע  מקום כינוס שיער ונראה, אף אין לי אלא מקום כינוס שיער  ַּגּב ָ֣



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 , פיזור שיער ואינו נראה)שער בעור הגוף( , פיזור שיער בנראהכבית השחי(אלא ע"י פעולה ) כינוס שיער שאינו נראהונראה, מנין לרבות 
ֹו-ָּכל-ֶאת, תלמוד לומר כגון בקפלי בטן(אלא ע"י פעולה ) ֶ֑חְַָָׂשָערֶ֖   .(ואינו ממעט רק שער שבתוך החוטם התוה"מ) ְיַגּל 

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

ֹו-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאתברבוי ומיעוט )ולא בכלל ופרט(. ולכן דרך הלימוד היא  יורבוי  - ְׂשָערֹ֗ יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ֶ֑חַָ-ָּכל-ְוֶאתמיעוט  ְוא  ֹוְָיַגּל   ְׂשָערֶ֖

 חזר וריבה, ריבה הכל ומיעט שער החוטם בלבד. 

י שלא נדרש לרבוי ומיעוט הבא תרסא פרט קדמאה – ְוָהָיהָָ֩(טוי' מצ' יד,) רישא הפסוקהטעמים של נית תב יע ָ֝ ֹוםַָהְּׁשב  קדמא  – ַבּיֶ֨

ֹו-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאתהלימוד הוא כר' עקיבא  בתו"ככעין דרשת כלל ופרט או מיעוט ורבוי, מרמז שיש ללמוד התוכן בואזלא  , רבוי ְׂשָערֹ֗

י תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  יוְוא  ֶ֑חַָ-ָּכל-ְוֶאת פרט המשמש כמיעוט, ָנָ֔ ֹוְָיַגּל   . רבהמזר ווחבכתוב שסוגר  ְׂשָערֶ֖

ֹוָ-ָּכל-ְיַגַּלָ֣חֶָאתהלימוד הוא בכלל ופרט וכלל כדברי הגמרא וכפי דברי רב נחמן ורב פפא  ]בבלי סוטה טז,א[וע"פ  -ֶאת, כללְׂשָערֹ֗
ֹוְָוֶאת יוָ-ר אׁש  יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ְוא  ֶַ֑חָ-ָּכל-ְוֶאת, פרטְזָקנֹוָ  ֹוְָיַגּל  , כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט חזר וכללְׂשָערֶ֖

ומאי  (מרבה לגילוח שער ביה"ע)מפורש מקום כנוס שער ונראה אף כל מקום כנוס שער ונראה, מאי רבי רבי שער הרגלים ]ביה"ע[ 
 :(זר בגוף בין נראה ובין לא נראהממעט מגילוח שער ביה"ש וכל שער המפו) מיעט מיעוט דבית השחי ודכולא גופא

 

את המקרא ופוסקת שצריך גלוח כל גופו כדלעת )סוטה טז,א(.  והלכה למשה מסיני עוקבת )רש"י מקפחת את עקבו, היינו עוקרת(

 אינה סותרת את המקרא אלא היא אליבא דרבי עקיבא שדורש ברבוי ומיעוט כדרשת התו"כ. ההלכה למשה מסיניולדברי רב אשי 

 

יופירשו התוה"מ והח"ח שהיה מספיק בשביל הרבוי מיעוט ורבוי לכתוב ) )ד( ינֵָ֔ ת ע  ת  ּג ּב   ֹוָָ(טוי' מצ' יד,) (ְוא  )ולמה נכתב ראשו מה תלמוד לומר ר אׁש 

ע ר לא (ו,ה נשא' במ)לפי שנאמר  (וזקנו ל-ּת   ר ע  ב   ֹו-י ע  ֹור אָ(טיד,)תלמוד לומר  (שלא יגלח)מנוגע ה )הנזיר(, יכול אף ר אׁש  המצורע  הנזירשל ) ׁש 

חּו  (כא,ה אמרוי' )מה תלמוד לומר לפי שנאמר  (ְזָקנֹו ָ-ְוֶאתָ(טיד,)), וזקנו (מגולח א יְג ּל   ת זְָקָנ ם ל  מנוגע ה (כהן)היכול אף  )שנאמר בכהן(ְפא  
ֹוָ(טיד,)מה תלמוד לומר  (פךלכהן ולה נזירנסיון ללמוד מ –)טט , (כהן המצורע מגולחהשל ) ְזָקנֹו ָָ(טיד,)תלמוד לומר  (שלא יגלח) ומה  ר אׁש 

)טט אסור במספריים ובתער, והזקן  הנזיר( -)טט , לפי שיש בראש מה שאינו בזקן ובזקן מה שאין בראש, הראש ְזָקנֹו ָָ(טיד,)תלמוד לומר 

ש מותר בכל אדם, והזקן הרא .(הגר"א לא גורס מלת בתער) ובתער (וכן לכל אדם, אלא אסור רק –)טט אינו אסור במספריים  (כהןהשל  –
 לפי שיש בראש מה שאין בזקן ובזקן מה שאין בראש צריך לומר ראשו וצריך לומר זקנו. הרי( -טט )אסור בכל אדם, הא 

 

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.

 בזקן ביחס לנזיר, יש בו חומרה שאסור בכל אדם, יש בו קולה שאסור רק בתער, ואילו הנזיר אסור גם במספריים.לאו שנאמר 

 

 לכן צריך לדרוש ראש בנפרד מזקן כי לאו הראש הוא לנזיר בלבד. 

ישראל. אבל לאו הנאמר אם היה נאמר רק שנדחה לאו של ראשו היינו אומרים שלאו הנזיר נדחה כי הוא קל כי רק הנזיר נאסר ולא כל 

 לחייב גלוחו ולדחות האיסור של כהן המטהר מצרעת. ְזָקנֹו ָָ(טיד,)בזקן לא ידחה כי אסור בכל ישראל. לכן נאמר 

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 

ֹוָ(טיד,)לא ידחה כי אסור גם במספריים. לכן נאמר  הנזיר הנאמר בראשו  ולדחות האיסור של נזיר המטהר מצרעת. לחייב גלוחו ר אׁש 

ֹוְָוֶאת-ֶאת מהפך פשטא, שדוחה שני איסורים הנאמרים במקומות אחרים בתורה, אחד בנזיר המטהר מצרעת, אחד בכהן  – ְזָקנֹו ָ-ר אׁש 

   המטהר מצרעת.

 

יו ר גבות עינים ולא ריסי עינים,רבי יוסי הגלילי אומ )ה( יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  קטן, בתפקיד שתי דרשות, )א( מיעוט לשער -פשטא מונח זקף – ְוא 

 החוטם מגלוח, )ב( מיעט את הריסי עיני המטהר מגלוח. 

 

ֹוָ-ָּכל-ֶאתָ(טיד,)...  )ה( ֶ֑חַָמה תלמוד לומר ְׂשָערֶ֖  לח בשמיני בתשיעי ובעשירי.אלא ליתן אחריות לתגלחת שאם לא יגלח בשביעי מג ְיַגּל 

ֹו-ָּכל-ְוֶאת שאם ואפשר כי מספר הימים הנוספים . ליתן אחריות לתגלחת ימים נוספים, טפחא, שנוי משמעות מגלוח ביום שביעי ל - ְׂשָערֶ֖
 , מרומזים בפסוק )יד,י(, ראה להלן.וכו' לא יגלח בשביעי מגלח בשמיני בתשיעי ובעשירי

 
 ה הנזיר המצורע הלוים וכולם שגלחו שלא בתער או ששיירו שתי שערות לא עשו כלום. שלשה מגלחים ותגלחתן מצו )ו(

ֶ֑חַָ  אתנח, להגביל הגלוח לתער בלבד. – ְיַגּל 

 
מביא קרבנותיו בו ביום לא  גרסינן( -טט )בשביעי יגלח בשמיני יביא, שאם גילח בשביעי יביא קרבנותיו בשמיני ואם גלח בשמיני  )ז(

ר לו רבי טרפון מה בין זה לנזיר, אמר לו שהנזיר טהרתו תלויה בימים ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו, ואינו דברי ר' עקיבא, אמ
 מביא קרבנותיו אלא אם כן היה מעורב שמש.

 

ם-ְוָרַחֹ֧ץֶָאתָ(טיד,) י  ֹוַָּבַּמֶ֖  ראה בסיום הפרק של תו"כ עיון בכתוב זה לענין חציצה בטבילה. – ְּבָׂשרֵ֛

ת (טיד,) ץ א  י ם ּבְ -ְוָרח   ּמ   ֹו ּב  ר׃ָׂשר  ָֽ  וטבילה מועילה רק אחרי תגלחת.   מצורע טהרתו תלויה בתגלחתוסלוק, מגביל ללמד כי  – ְוָטה 

 

 ויקרא מצורע יד,ט: פסוק לענין חציצין הלכה למשה מסיני
יְָיַגַּלָ֣חֶָאת יע ָ֝ ֹוםַָהְּׁשב  ֹוֶָאת-ָּכל-ְוָהָיהַָ֩בּיֶ֨ ֹוְָוֶאת-ְׂשָערֹ֗ י-ר אׁש  יָנָ֔ תָע  ַּגּב ָ֣ תָ  ְוא  ֶַ֑חָ-ָּכל-וְָוֶאתְזָקנֹוָ  ֹוְָיַגּל  ְָׂשָערֶ֖

ֶּבָ֣סֶָאת יוְָוָרַחֹ֧ץֶָאת-ְוכ  ר׃-ְּבָגָדֹ֗ ָֽ םְָוָטה  י  ֹוַָּבַּמֶ֖ ְָּבָׂשרֵ֛
 ... . שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסינידאמר רבי חייא בר אשי אמר רב: , נאמר בבלי עירובין ד,א, בבלי סוכה ה,ב -ב

ֹו-ֶאת) ְוָרַחֹ֧ץ (ויקרא מצורע יד,ט)דאורייתא נינהו, דכתיב  חציצין םָ( ְּבָׂשרֵ֛ י  כי אתאי הלכתא  -שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המים!  -ַּבַּמֶ֖
שערו נמי  -אינן חוצצות. שתים איני יודע.  -חוצצת, שלש  -לשערו, כדרבה בר בר חנה. דאמר רבה בר בר חנה: נימא אחת קשורה 
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םָ-ְוָרַחֹ֧ץֶָאתדאורייתא נינהו, דכתיב  י  ֹוַָּבַּמֶ֖ לכדרבי יצחק. דאמר  -כי אתאי הלכתא  -שערו!  -טפל לבשרו, ומאי ניהו את ה -ְּבָׂשרֵ֛
על רובו שאינו מקפיד משום  וגזרואינו חוצץ.  -, ושאינו מקפיד עליו חוצץ -רובו ומקפיד עליו דבר תורה, (  בבלי סוכה ו, ב) רבי יצחק:

  רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
 

. קשר של יש בו ספק חציצה ל שלוש שערות אינו מהודק ולכן טבילה עמו אינה חוצצת. קשר של שתי שערותקשר שמדאורייתא 

  שערה אחת הדוק וחוצץ.

 

אם לא ברובו  ,מהתורה)זה חציצה  חוצץ -ומקפיד עליו  (של אדם )של גופורובו  (-)ללמד כי טנוף ב הלכה למשה מסיני דבר תורה.  רש"י

 שהתורה המעיטה(שני אלה גזרו גם על  ורבנןד אינו מהווה חציצה, של גופו או אינו מקפי

 

ר׃-ְוָרַחֹ֧ץֶָאת( ויקרא מצורע יד,טעיקר דין חציצה נלמד מהפסוק ) ָֽ םְָוָטה  י  ֹוַָּבַּמֶ֖ ר-הגמרא לומדת מ ְּבָׂשרֵ֛ ָֽ םְָוָטה  י  ֹוַָּבַּמֶ֖ שלא יהיה דבר  ְּבָׂשרֵ֛

שיעור חציצה  ומהקובעת ולו במים ללא חציצה. ההלכה למשה מסיני מוסיפה את שער האדם שיהיה כ ֶאתחוצץ בינו ובין המים. המלה 

בתחילת הפסוק מרמז על שיעור החציצה המבורר בתבנית סיום דיבור  ְָוָהָיהָ֩. לענ"ד טעם תרסא במלת  חוצץ -רובו ומקפיד עליו והוא 

ר׃-ְוָרַחֹ֧ץֶָאתָשל הפסוק ָֽ םְָוָטה  י  ֹוַָּבַּמֶ֖ החמרה עליו  גזרו. וזה המידרוג במצות הטבילה והחכמים  חוצץ -עליו  רובו ומקפידוהוא  ְּבָׂשרֵ֛

    . על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד

 

ר׃ָ-ְוָרַחֹ֧ץֶָאת ָֽ םְָוָטה  י  ֹוַָּבַּמֶ֖ רסא תבנית סיום דיבור מגלות כי התורה מיעטה מחציצה "רובו ולא מקפיד ומיעוט ומקפיד". תבהמלים ְּבָׂשרֵ֛

 התריעה על מידרוג במצוה, שיעור ממתי עובר על חציצה כאשר רובו ומקפיד ובפחות מכך לא חוצץ.

 מוסיף הטפל לבשרו היינו שערו - ֶאת

םָ-ְוָרַחֹ֧ץֶָאת י  ֹוַָּבַּמֶ֖ רובו של מיני חוצצים שעל כל אחד חלה אותה הלכה )א( מן התורה )קבוצת פרטים  , כעיןדרגא תביר טפחא -ְּבָׂשרֵ֛
 ( על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד)ב( מדרבנן )( ומקפיד

רלכן  ָֽ  ויטבול יהיה טהור!!! )קשרים וטנוף(יר כל החציצין ססלוק, מגביל שרק אם י – ְוָטה 

 

 לגבי הנושא: מיעוט החוצץ ואינו מקפיד )בעזרת הרב י"מ רושצקי( 
 ט"זהגה ולכתחילה לא תטבול אפילו בדברים שאינן חוצצין גזרה אטו דברים החוצצין )הגהות ש"ד(  מ"אשו"ע יו"ד סי' קצח סק"ב ר
 .רה אטו דברים החוצצים והיינו אפילו מיעוט התם קאמר לכתחלה אבל בדיעבד לא גזרינן גזירה לגזירהיוהא דכתב רמ"א אחר כך גז

 
 א בבלי סוטה טז,

ֹוְָוָהָיהָ֩ ,ט:יד מצרע ויקרא יָםַבּיֶ֨ יע ַ֜ ֹוְָיַגַּלָ֣חַָהְּׁשב  ֹוֶָאת־ָּכל־ְׂשָערֹ֗ ת ְָָוֶאת־ְזָקנֹו ֶָָאת־ר אׁש  תְָוא  יוַָּגּב ָ֣ יָנָ֔ ֹוָע  ֶ֑חְַָָוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֶ֖ ְָָיַגּל 
ֶּבָ֣ס יוְָוכ  ֹוְָוָרַחֹ֧ץֶָאת־ְּבָגָדֹ֗ םֶָאת־ְּבָׂשרֵ֛ י  רַָּבַּמֶ֖ ָֽ  :ְוָטה 

שייר ושייר. ומאי שייר דהאי שייר?   , אלא שכאן באופן יוצא דופן(3היות בדיוק מקביעת מספר שלוש, זה אמור לע"פ הרב מיכל זילבר )טט:  תנא
ֹוםְָוָהָיהָ֩ (,טיד מצרע 'וי); דתניא: שבתגלחת שניה שלו נדרש()טט:  מצורע יַָבּיֶ֨ יע ַ֜ ֹוְָיַגַּלָ֣חַָהְּׁשב  ֹוכלל,  -ֶָאת־ָּכל־ְׂשָערֹ֗ ְָוֶאת־ְזָקנֹו ֶָָאת־ר אׁש 
ת ָ תְָוא  יוַָּגּב ָ֣ יָנָ֔ ֹורט, פ - ע  ֶ֑חְַָָוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֶ֖ חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה פרט מפורש מקום כינוס  – ְיַגּל 

, מאי מיעט? מיעט  (דאותו מקום ולישנא מעלייתא נקט. :רש"י) שער ונראה, אף כל מקום כינוס שער ונראה; מה רבי? רבי שיער הרגלים
; מיעט מגילוח שני אע"פ שנראה אבל אינו מכונס()טט:  ודכוליה גופיה שני אע"פ שמכונס מפני שאינו נראה כל כך( מיעט מגילוח)טט:  דבית השחי

מעביר תער על כל בשרו, וקתני סיפא: וביום  -, דתנן: בא לו להקיף את המצורע כמו בגילוח הראשון()טט:  : מגלח כדלעתוהלכתא
 הלכה עוקבת מקרא, הא עוקבת מדרבנן היא -: כי קא חשיב אמר רב נחמן בר יצחק השביעי מגלחו, תגלחת שניה כתגלחת ראשונה.

. רב פפא אמר: ע"פ הרב מיכל זילבר יש שיטה שכאן מלת רבנן טעות וצ"ל מדרש, שהלכה למשה מסיני עוקרת את הדרשה של כלל ופרט וכלל()טט: 
 אמר: הא מתניתא מני? רבי ישמעאל היא, דדריש כללי ופרטי; הלכה עוקבת ועוקרת, הא עוקבת ומוספת היא. רב אשי -כי קא חשיב 

ֹוםְָוָהָיהָ֩ (,טיד מצרע 'וי)כדלעת מני? ר"ע היא, דדריש ריבויי ומיעוטי; דתניא:  (בבלי סוטה טז,ב) יַָבּיֶ֨ יע ַ֜ ֹוְָיַגַּלָ֣חַָהְּׁשב   –ֶָאת־ָּכל־ְׂשָערֹ֗
ֹוריבה,  ת ְָָוֶאת־ְזָקנֹו ֶָָאת־ר אׁש  תְָוא  יָנַָָָּ֔גּב ָ֣ ֹומיעט,  – יוע  ֶ֑חְַָָוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֶ֖ ריבה הכל, מאי  -חזר וריבה, ריבה ומיעט וריבה  – ְיַגּל 

 ריבה? ריבה דכוליה גופיה, ומאי מיעט? מיעט שיער שבתוך החוטם. 

כה עוקבת דכתיב בהדיא והל ספר תער עפרדכי קא חשיב הלכה עוקבת מקרא כגון  מצורע לא שיורא הוא -אמר רב נחמן בר יצחק  רש"י:
 מוספת על המקרא.

 בסיכום תגלחת שניה של מצורע לא נחשבת הלכה עוקרת את המקרא אלא דרשה מכלל ופרט וכלל()טט: 
 עוקרת את הפסוק ותבנית הטעמים עשויה להסביר את את העקירה. –הלכה למשה מסיני עוקבת 

ח  יז:ה, נשאבמדבר  ֵ֛ן ְוָלַקֹ֧ ה  ם ַהּכ  י  ים ַמֵ֥ ֶ֖ ׁש  י ְקד  ְכל  ן ׂשָחֶֶ֑רָ-ּב  ר-ּומ  ֶׁש ר ֶהָעָפֹ֗ ְהֶיה ָ א  ָֽ ע י  ן ְּבַקְרַקָ֣ ְׁשָּכָ֔ ח ַהּמ  ַּקֵ֥ ן י  ֶ֖ ה  ן ַהּכ  -ֶאל ְוָנַתֵ֥
ם׃ י   ַהָּמָֽ
ן ר-ּומ   מצב )א( הפשט בדבר מסוים )ב( ההלכה למשה מסיני המרחיבה בכל דבר-מקף כרב – ֶהָעָפֹ֗

ן ר-ּומ  קר( מקרא. הארבעה שמות הם: )א( עפר , רביע, בארבע שמות של דברים מורחב ע"י הלכה למשה מסיני ועוקב )עו – ֶהָעָפֹ֗

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.
 

ֹוםְָוָהָיהָ֩ ,ט:יד מצרע ויקרא יַָבּיֶ֨ יע ַ֜ ֹוֶאת־ָּכל־ׂשְְָָיַגַּלָ֣חַָהְּׁשב  ֹוָָערֹ֗ ת ְָָוֶאת־ְזָקנֹו ֶָָאת־ר אׁש  תְָוא  יוַָּגּב ָ֣ יָנָ֔ ֹוָע  ֶ֑חְַָָוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֶ֖ ְָָיַגּל 
ֶּבָ֣ס יוְָוכ  ֹוְָוָרַחֹ֧ץֶָאת־ְּבָגָדֹ֗ םֶָאת־ְּבָׂשרֵ֛ י  רַָּבַּמֶ֖ ָֽ  :ְוָטה 

 רבי ישמעאל היא, דדריש כללי ופרטי;-רישא הפסוק ל
ֹוםְָוָהָיהָ֩ ,ט:יד מצרע ויקרא יע ַַָָ֜בּיֶ֨ ֹוְָיַגַּלָ֣חָיַהְּׁשב  תרסא קדמא ואזלא מונח רביע, תבנית טעמים שעשויה ללמד על  – ֶאת־ָּכל־ְׂשָערֹ֗

 פרט וכלל ופרט, כאן היא כולה כלל,

ֹוָ ת ְָָוֶאת־ְזָקנֹו ֶָָאת־ר אׁש  תְָוא  יוַָּגּב ָ֣ יָנָ֔ מה פרט מפורש מקום פרט, שתבנית הטעמים שלו מלמדת בין היתר את מסקנת הגמרא  – ע 
  ונראהר כינוס שע



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֹו ֶ֑חְַָָוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֶ֖ חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה פרט מפורש מקום כינוס שער ונראה, אף כל  – ְיַגּל 
  ונראה;מקום כינוס שער 

ֶּבָ֣ס יוְָוכ  ֹוְָוָרַחֹ֧ץֶָאת־ְּבָגָדֹ֗ םֶָאת־ְּבָׂשרֵ֛ י  רַָּבַּמֶ֖ ָֽ  :ְוָטה 
 

ֹוםְָוָהָיהָ֩ (,טיד מצרע 'וי)דריש ריבויי ומיעוטי; דתניא: היא, דעקיבא רבי -רישא הפסוק ל יַָבּיֶ֨ יע ַ֜ ֹוְָיַגַּלָ֣חַָהְּׁשב   –ֶָאת־ָּכל־ְׂשָערֹ֗
ֹוריבה,  ת ְָָוֶאת־ְזָקנֹו ֶָָאת־ר אׁש  תְָוא  יוַָּגּב ָ֣ יָנָ֔ ֹומיעט,  – ע  ֶ֑חְַָָוֶאת־ָּכל־ְׂשָערֶ֖ ריבה הכל, מאי  -חזר וריבה, ריבה ומיעט וריבה  – ְיַגּל 
 ? ריבה דכוליה גופיה, ומאי מיעט? מיעט שיער שבתוך החוטם. ריבה
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 ב -מגילה ח א  בבלי

 רא מצורע טו,יג:ויק
י ָֽ ֶּבָ֣סְָּבָגָדֶ֑יוָ-]יג[ְָוכ  ֹוְָוכ  יםְָלָטֳהָרתֶ֖ ֵ֛ ְבַעֵ֥תָָימ  ֹוָׁש  ַפרָלָ֝ ֹוְָוָסֶ֨ ּזֹובָ֔ מ  ְטַה רַָהָּזבָ  ָי 

ר׃ָ ָֽ ֶ֖יםְָוָטה  םַָחּי  י  ֹוְָּבַמֵ֥ ְָוָרַחֹ֧ץְָּבָׂשרֵ֛
 בנית הטעמים כעין פרט ופרט וכלל ופרטת -טט 

הפרט הראשון 

 מהפך פשטא, התבנית מרמזת הפוך מהפשט שמדובר רק בזב אחד, והוא המחלט ולמד שיש עוד זב  - יטהר הזב-וכי

פרט שני 

 קטן תכונתו להרבות, כאן מרבה ראית זוב שניה על ראית זוב ראשונה-קטן, "מ" אומר חלקי, זקף-זקף - מזובו

 

 כלל ששני הפרטים שלפניו צריכים אותו, כאן לספורכעין 

 אזלאוקדמא  -וספר לו 

פרט בתראה מפרט מה לספור ומה מעורב בספירה 

 ראה מרכא תביר טפחא – שבעת ימים לטהרתו
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 ויקרא אחרי מות טז,ב:

'ֶָאל אֶמרָהָ֝ ֘רֶָאל-ַוּי ֶ֨ הַָּדּב  ֶׁשֹ֗ יךָ֒-מ  ןָָאח  ר ָ֣  ַאה 
אְָבכָָ-ְוַאלָ ֶאל-לָיב   תָ  ֶכת-ע  יתַָלָּפר ֶ֑ ֶ֖ ּב  ֶדׁשָמ  ַָהּק ָ֔
ֶׁש רַָעל-ֶאלָ ֶרתָא  יַָהַּכּפ ָ֝ הַָעל-ְּפנ ֶ֨ ָרֶאֶ֖ ןָא  ַ֚יֶָּבָעָנָ֔ ּותָּכ  אָָימָ֔ ְול ָ֣  ָ ן ֶרת׃-ָהָאר  ַָהַּכּפ ָֽ

' אֶמרָהָ֝ ה-ֶאלקדמא ואזלא, כעין כלל מלמד כי  – ַוּי ֶ֨ ֶׁשֹ֗ לי בב -רביע, אפשר )א( כי ה' לימד למשה ארבע פעמים )כמסקנה אפשרית מ – מ 

( )ב( מלמד כי משה מסר את דבר ה' ארבעה פעמים, )א( אהרן )ב( בני אהרן )ג( הזקנים )ד( עם ישראל. מרומזת מכאן ב,עירובין נד

 ארבעה פעמים. מכאן אמר רבי אליעזר: חייב אדם לשנות לתלמידו נמצא ביד הכל ארבעה ב,בבלי עירובין נדמסקנת 

֘רֶָאלמשמעות הכתוב  ןָָאחָ -ַּדּב  ר ָ֣ . במסירה לאהרן משה שיאמר לאהרןאלא אל משה  שאפילו מצות אהרן לא נאמרה לאהרןהיא  יךַָ֒אה 

מוסיף הסבר על דבר ה' כמרומז בתבנית זרקא מונח סגול בתפקיד מוסיף מענינו על ענינו כגון בהדגשות פניו ותועות גופו והתלהבותו 

וגדל לבניו, לזקנים, לבני ישראל. וכל אחד מהמלמדים יוסיף כך ללומדים והסבריו הנוספים, וכשם שמוסיף לאהרן כך מוסיף ברבוי הולך 

 ממנו.
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 ויקרא אחרי מות טז,כא:

ןֶָאת ר ָ֝ ְךַָאה  ָ֣יָ-׃ְָוָסַמֶ֨ וְׁשּת  יוֶָאתָָיָדֹ֗ ְתַוָּדָ֣הָָעָלֹ֗ י֘רַָהַחיְָ֒וה  אׁשַָהָּׂשע  ָ֣לָר ָ֣ יוַָע לְָוֶאת-ָּכל-ָיָדֹ֗ ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ְּבנ  תָ  ֹונ  םְָלָכל-ָּכל-ע  יֶהֶ֖ ְׁשע  -ּפ 
ַעל ָתםָ  ןָא  ַּלֵ֛חְָּבַיד-ַחּט אָתֶ֑םְָוָנַת  ירְָוׁש  אׁשַָהָּׂשע ָ֔ ָרה׃-ר ָ֣ ְדָּבָֽ יַָהּמ  ֶ֖ ּת  יׁשָע  ֵ֥ ָא 

בנין אב לכל הסמיכות (, מלמד שהסמיכה בשתי ידים, ויקרא טז כא) וסמך אהרן את שתי ידיו ובתורת כהנים )אחרי פרשה ד ד(
 :שיהיו בשתי ידים

 

ן -אפשר היה להסביר ש –טט  ר ָ֝ ְךַָאה  תנהל בסדר שי:בנין אב לכל הסמיכות שיהיו בשתי ידים קדמא ואזלא כעין הודעה על - – ְוָסַמֶ֨

 מוקדם ומאוחרשל דברים 

יו-ֶאת, והפרט הוא  וָָיָדֹ֗ ָ֣יָָיָדֹ֗ ואין בכלל אלא מה שיש בפרט ולכן הסמיכה על ראש השעיר המשתלח ביום הכפורים היא בשתי ידים  ְׁשּת 

 ל הסמיכות שיהיו בשתי ידים. וממנה נלמד לכ
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 כ,יז: קדשים ויקרא

ָ֣יׁשָא ֶׁשר חֶָאת-ְוא  ַּקָ֣ ֹוַָּבת-י  תֶ֡ ח  ֹוַָבת-א  יוָאָ֣ ָ֣ הֶָאת-ָאב  ּמֹוְָוָרָאֶ֨ יא-א ְ֠ ָֽ ּהְָוה  ְרֶא הֶָאת-ֶעְרָוָתָ֝ ָ֣יָ-ת  ֶ֖יְָּבנ  ינ  ּוְָלע  ְכְרתָ֔ ֶ֨ ּואְָונ  ֶחֶָ֣סדָהָ֔ ֶעְרָותֹוָ 
ָּׂשָָֽ ֹוָי  ֹונֵ֥ ָּלֶ֖הָע  ֹוָּג  תֵ֛ ח  ֹ֧תָא  ָא׃ַעָּמֶ֑םֶָעְרַו

הֶָאת ּה-ְוָרָאֶ֨ קדמא ואזלא, מלמד מרכזי, דרשו שפסוק זה כולו יתור ונדרש לענינים אחרים, תבנית הטעמים היא פרטים קדמאים  - ֶעְרָוָתָ֝

 לענינים אחרים, כלל מרכזי, פרטים אחרים המלמדים לענינם ולענינים אחרים. 

הֶָאת ּה-ְוָרָאֶ֨  רה ויש להראות למותרה טעם הדבר שעליו מתרים היינו הכתוב האוסר, כפ'מן התו שהתראהקדמא ואזלא, מלמד  - ֶעְרָוָתָ֝

הֶָאת תורה תמימה ּה-ְוָרָאֶ֨ ָ֣יׁשָא ֶׁשראמר עולא, מניין להתראה מן התורה, שנאמר  - ֶעְרָוָתָ֝ חֶָאת-ְוא  ַּקָ֣ ֹו-י  תֶ֡ הֶָאת ... א ח  ּה-ְוָרָאֶ֨ , ֶעְרָוָתָ֝
 :]סנהדרין מ' ב'[ מב(אם אינו ענין לכרת תנהו ענין למלקותו מא(אטו בראיה תליא מילתא, אלא עד שיראוהו טעמו של דבר

 :שיתרו בו שהיא ערוה עליו, דבלא"ה אפשר שלא ידע מהאיסור מא(הערה  תורה תמימה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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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  (במהערה 
 .ונש מהקב"ה, וקמי שמיא גליא אם הוא שוגג או מזיד, ולכן תנהו ענין אם התרו בו למלקות דשייך באחותוע

הֶָאת ּה-ְוָרָאֶ֨  קדמא ואזלא, מלמד לענינו )א( שמלים אלו מלמדות על ביאה )ב( שביאת אח ואחות שונה מעריות אחרות - ֶעְרָוָתָ֝

הֶָאת ר' יוסף בכור שור ּה-ְוָרָאֶ֨ לפי שסרחונם  .ערותותגלה  והיא)ראה ראב"ע(, כמו "וגילה את ערותה" )להלן,יח(,  גילה וןלש - ֶעְרָוָתָ֝

 . שקורבתן שוה, רק אח ואחות, שאין שוה בכל הקרובות, אמר דבר השוה; שוה

 פזר תלישא  ראה
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ֶָ֖: ו,ר כאמא אויקר ּוָׁש  אְָיַחְּללָ֔ םְָול ָ֣ יֶהָ֔ ה  אֹלָ֣ ל  ְהיּוָ  ָֽ יםָי  ׁש   יֶהֶ֑םְָקד  ָםֱָאֹלה 
יֶָ֩אתָ ֶדׁש׃ָָָ-ּכ  יּוָק ָֽ םְָוָהֵ֥ ֶ֖ יב  ֵ֥םַָמְקר  יֶהֵ֛םָה  'ֶָלֶֹ֧חםֱָאֹלה  יָהָ֝ ּׁש ֶ֨  א 

י-ֶאת( )וי' אמר כא,ו ּׁש ֶ֨ 'ָא   קדמא ואזלא, כעין כלל לכהן להיות ראוי לעבודה ופרטיו אחריו שיהיה ראוי לכל אחת מהעבודות, – הָ֝

יֶהֵָ֛שלכך עשויה לרמז תבנית הטעמים של  םֶלֶֹ֧חםֱָאֹלה  ֶ֖ יב  םַָמְקר  ֵ֥ דרגא תביר מרכא טפחא. התבנית הזאת מרמזת לשתי  – םָה 

הלכות. )הלכה א( בתבנית המלאה בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, אלו כל אחת מהעבודות של הכהנים 

םָבמקדש ובגבולין ולמתנות כהונה. )הלכה ב( אפשר כי תבנית הטעמים של  ֵ֥ יֶהֵ֛םָה  םֱאֹלה  ֶ֖ יב  תביר מרכא טפחא מחלקת  – ַמְקר 

-וממעטת הכהנים שידיהם או שאר איבריהם מרתתים ומרבנן הכהנים לא הניחו לכהן צעיר לעבוד עד שימלאו לו עשרים שנה. ומ

 לאסור עבודות שלא נצטוו עליהם.  [כלל ח ]עמודי אש סימן ד

יָהָָ֝-ֶאתאפשר שמרבנן תבנית הטעמים של  ּׁש ֶ֨ כגון כיבוד  [כלל ח ]עמודי אש סימן דשע"פ תפקיד כעין כלל קדמא ואזלא ב – 'א 

ָ֩ועוד טעם תרסא במלת  .הכהנים תמימים ובעלי מום ולהיות ראשונים לכל דבר שבקדושה שזה מרבנן מפני השלום י עשוי להיות  ּכ 

דו על מה שכהנים יקפידו בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין מחיצה להקפיד על יחוס האשה שנושאים בנישואיהם. והמקורות הבאים למ

 מפסוקים סמוכים.
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יוָאֲֶֽׁשרויקרא אמר כא,י:  ֶאָחָ֝ ֹולָמ  ןַָ֩הָּגדֶ֨ ה  קַָעל-ְוַהּכ  ָ֣אֶָאת-יּוַצֵ֥ ּל  ּומ  ְׁשָחהָ  ֹוָ׀ֶָׁש ֶמןַָהּמ  ׁשֶָאת-ר אׁשָ֣ ְלּב ֶ֖ ֹוָל  יםָ-ָידָ֔ ֶ֑ ַָהְּבָגד 
ם׃-ֶאתָ ְפר ָֽ אָי  יוָל ֵ֥ עָּוְבָגָדֶ֖ ְפָרָ֔ אָי  ל ָ֣ ָר אׁשֹוָ 

) עושר משלו(  שאם אין לו)למדים(  שיהא גדול מאחיו בכח, בנוי, בחכמה, ובעושר. אחרים אומרים: מניןבתפקיד מלמד,  מא ואזלאקד

ןָ֩ תלמוד לומר)בעושר משלהם(  שאחיו הכהנים מגדלין אותו)מצד הצטיינותו בשאר המעלות(   והוא ראוי להיות כהן גדול ה  ְוַהּכ 
יוָ ֶאָחָ֝ ֹולָמ   )מנכסי אחיו הכהנים(  ( גדלהו משל אחיוקטנה קדמא ואזלא )שאם יש צורך-תלישא –ַהָּגדֶ֨

יוָ ֶאָחָ֝ ֹולָמ  כעין כלל מלמד כפי שיש לגדל כהן גדול מאחיו הכהנים כך יש לגדל נשיא או מלך מכספי הצבור  בתפקיד קדמא ואזלא –ַהָּגדֶ֨

 וכך לכל אדם חשוב. 
כגון ממונה ראש ישיבה יכול לקדם ולזכות שהרי עליו לגדלו ולהעשירו  - ואיבעית אימא אדם חשוב [רש"י] [ב,בבלי חולין קלד]

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

יו ֶאָחָ֝ ֹולָמ  ןַָ֩הָּגדֶ֨ ה   .  ((חכם גדול וראוי לישב בראש –)טט רש"י פירש )יומא יח,א; סוטה מ,א דלהו משל אחיוג - ְוַהּכ 

ןָ֩ ה  יוָתרסא, לפי הרב ויינשטוק לפעמים כטעם מפסיק, כאן מתאים שמלת הכהן מופרדת מההמשך  –ְוַהּכ  ֶאָחָ֝ ֹולָמ  קדמא ואזלא  – ַהָּגדֶ֨

 לתמוך כספית באדם חשוב. –, המלצה לציבור לגדל כעין כלל
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 :יד,אמר כג ויקרא

ּוַָעד אְכלֹ֗ אָת ָֽ לָל ָ֣ יְָוַכְרֶמָ֝ םֶָאת-ְוֶלֶחםְָ֩וָקל ֶ֨ ֶכָ֔ יא  ָ֣ ב  ַ֚דָה  הַָע ַהּיָֹ֣וםַָהֶּזָ֔ יֶכֶ֑םָ-ֶע ֶצםָ  ןֱָאֹלה  ָָקְרַּבֶ֖
ם׃ָס יֶכָֽ ת  ְׁשב ָֽ לָמ  םְָּבכ ֶ֖ יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד  תָעֹוָלםָ  ַּק  ָח 

לָ יְָוַכְרֶמָ֝   תן לפני הקרבת העומרקדמא ואזלא, ענין של הקדמת הכנ – ְוָקל ֶ֨
 

 שוויון וכלל קדמא ואזלא,  67

'׃: יז,כג אמר ויקרא יםַָלהָֽ ֶ֖ ּכּור  ָאֶפֶ֑יָנהָּב  ץָּת  ֶ֖ יָנהָָחמ  ְהֶיָ֔ ֶלתָּת  יםָס ָ֣ ָ֔ נ  ָ֣יֶָעְׂשר  םְָׁשנ  ַַּ֚תי  הְָׁש יּאּו׀ֶָלֶָ֣חםְָּתנּוָפֹ֗ ָ֣ םָָּתב  יֶכָ֝ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨ ָמ 
ם יֶכָ֝ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨  קדמא ואזלא במלה אחת - מ 

ם יֶכָ֝ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨  , מלמד על שוויון, שקילותלא במלה אחתקדמא ואז - מ 

 שוויון בין כל מנחות תודה הבאים חמץ להיות עשרון סולת לכל לחם - [ב,נז זבחים בבלי] 

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

יּאּו׀פירוש: ...  (זכג,י אמר 'וי) ]רא"ם[. .. אמר רב יצחק בר אבדימי:[ אבבלי מנחות עח,] ָ֣ דכתיב גבי שתי הלחם יתירא הוא, דהא  ָּתב 
ם (זכג,י אמר 'וי)לעיל מיניה כתיב )כג טז( "והקרבתם מנחה חדשה" וסגי למכתב  יֶכַ֜ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨ , מה תלמוד לומר "תביאו", ללמד שכל מ 

  .עשרון לחלה חמץ עם הזבח, יהיו כזה, -הבאות שאתה מביא, כגון זה 

ם (זכג,י אמר 'וי) אפשר שתבנית הטעמים  יֶכַ֜ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨ קדמא ואזלא במלה אחת )א( בתפקיד שוויון בין כל המקומות )ב( שוויון בין  – מ 

 כל לחמי חמץ )ג( כלל לשוויון בין כל לחמי חמץ.

 קדמא ואזלא במלה אחתראה 
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 ויקרא אמר כג,מ:

ץּוְלַקְחֶּתֶָ֨ ֵַ֥֛ףָע  ַנ יםַָוע  ָ֔ תְָּתָמר  ַּכּפ ָ֣ יָע  ץָָהָדרָ  ֶ֨ ֹוןְָּפר  אׁשֹ֗ םַָּבּיָֹ֣וםָָהר  י-םָָלֶכָ֝ תְָוַעְרב  ֶַ֑חלָ-ָעב ֶ֖ ָָנ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ים׃ ָֽ ְבַעֵ֥תָָימ  יֶכֶ֖םָׁש  'ֱָאֹלה  ֵ֛יָהֵ֥ ְפנ  םָל  ָּוְׂשַמְחֶּתֹ֗
ם םָָלֶכָ֝ מקום דוחה נטילת לולב ביום )בכל  מכל מקוםקדמא ואזלא, כעין מלמד ולמד, או כעין כלל המרמז על כעין כלל ופרט.  – ּוְלַקְחֶּתֶ֨

 הראשון את השבת, בין לפני ה', היינו בירושלים, ובין שלא לפני ה' דהיינו בכל הארץ(.

  ירושלמי ראש השנה פ"ד ה"ג ]דף נט טור א[... )אמר רבי יונה( 
בי יונה אילו הוה כתיב שניא היא דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון חלק הראשון מהם מעתה במקדש ידחה ובגבולין לא ידחה אמר ר

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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א בהר כה,ל: ויקרא ָ֣םָל ָֽ לַָעד-ְוא  ָּגא ֹ֗ יָמהָ֒-י  ָ֣הְָתמ  אתָלֹוָָׁ֘שָנ ְָמל ָ֣
תָאָ  י  ָקםַָהַּבֶ֨ ירָא ֶׁשר-ֶׁשרְוְ֠ ָתֶ֑יוָ-ָּבע ָ֝ ר  ֹוְָלד  תֶ֖ ֶנֵ֥הָא  ֵ֛תַָלּק  ית  הַָלְּצמ  ָמֹ֗ ֹוָח  אָלָ֣ ל׃ָָָָָָל ָ֣ ָֽ ב  אַָּבּי  ֶ֖ אָי צ  ָל ֵ֥

ָקםָ ל(בהר כה, 'וי) תָא ֶׁשרתלשא כפרט קדמאה לפני  –ְוְ֠ י  יר-ַהַּבֶ֨  קדמא ואזלא המרמז ללימוד בכלל כלשהו,  – ָּבע ָ֝

יר-א ֶׁשר ל(בהר כה, 'וי) עיר חומה שלא מתקיים  וביןחומה שמתקיים בה מצוות גאולת בית שנמכר או הוקדש, עיר  ביןמקף בורר  – ָּבע ָ֝

רמב"ם שמיטה ]ירושלים למרות שהיא עומדת בכל התנאים שהביא  ערי לוים, עיר שישבה ואח"כ הוקפה,  48בה מצוות גאולה. כגון 
 המוזכרות בפרטים. טו[הלכה [ ]הלכה יד] [ויובל פי"ב

יָ  ל(בהר כה, 'וי) יר-תָא ֶׁשרַהַּבֶ֨ רמב"ם ]קדמא ואזלא כרמז ללימוד במידת כלל ופרט בקשר למה אפשר למכור ולגאול בעיר חומה.  – ָּבע ָ֝
כל שהוא לפנים מן החומה כגון הגנות והמרחצאות והשובכות הרי הוא כבתים שנאמר אשר בעיר, [ הלכה יא] [שמיטה ויובל פי"ב

תָא ֶׁשר ל(בהר כה, 'וי)לעיר שנאמר  אבל השדות שבתוך העיר נגאלין כדין השדות שחוץ י  ָקםַָהַּבֶ֨ יר-ְוְ֠ בית וכל הדומה לבית לא  ָּבע ָ֝
בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות אינו נחלט כבתי ערי חומה, וירושלים אין הבית נחלט בה, ובית הבנוי בחומה [ הלכה יב] . השדות

 .אינו כבתי ערי חומה
 .חדש העיבורשנה מעוברת אינו נחלט עד סופה שנאמר עד מלאת לו שנה תמימה להביא היתה [ הלכה ה] [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]
מכר ב' בתים אחד בחצי אדר ראשון ואחד בראש אדר שני זה שמכר בראש אדר שני כיון שהגיע אחד באדר של שנה הבאה [ הלכה ו]

 .באה מפני שירד הלוקח בחדש העיבורעלתה לו שנה, וזה שמכר בחצי אדר ראשון לא עלתה לו שנה עד חצי אדר של שנה ה
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ֶ֑ים: מה,כוויקרא בחקתי  נ  אׁש  יתָר  ָ֣ םְָּבר  יָָלֶהֶ֖ ֵ֥ ְָוָזַכְרּת 
יָ את  ָֽ ֶׁשָ֣רָהֹוצ  '׃-א  ֵ֥יָהָֽ נ  יםָא  ֶ֖ אֹלה  ְהיֵֹ֥ותָָלֶהֵ֛םָל  םָל  ָ֣יַָהּגֹוי ֹ֗ ינ  םְָלע  י  ְצַרָ֝ ֶרץָמ  ֶאֶ֨ ָתםָ֩מ  ָא 

ם י  ְצַרָ֝ ֶרץָמ  ֶאֶ֨  ל מלמד שצועקים שעובדים את הבורא ע"י גלות מצרים וע"י כל מיצרים, ולא צועקים מעצמן.קדמא אזלא, כעין כל – מ 

יםָ ֶ֖ אֹלה  ְהיֵֹ֥ותָָלֶהֵ֛םָל  אפשר כי  קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם או בקשרם לגבי הנושא. ,מרכא תביר טפחא –ל 

ה( ע"פ )תנחומא בשלח,א( שהיו  –)שמ' וארא ו,ד -ל [שפתי צדיקים] הם כלל ישראל שומרי התורה והלא שומרים או כפ'קבוצת הפרטים 

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

 

 במדבר  7.4
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תָָּכל־הָָ: במדבר א,יח ָתֶ֑םְָוא ֶ֨ ב  ָ֣יתָא  םְָלב  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ּוַָעל־מ  ְתַיְָֽלדֵ֥ יַָוּי  ָ֔ נ  ֶדׁשַָהּׁש  ַלח ָ֣ ילּוְָּבֶאָחדָ  ְקה ֹ֗ הָה  ָדַ֜ ָע 
ם: ְעָלהְָלג ְלְּגֹלָתָֽ ֵ֛הָָוַמֶ֖ יםָָׁשָנ ֵ֥ ןֶָעְׂשר  ֶּבֶ֨ ֹותָמ  מֹ֗ ְסַּפָ֣רָׁש  ְָּבמ 

ה (א,יח 'במ) ָדַ֜ תָָּכל־ָהע  )א( רמז לכעין לימוד  (א,מו 'במ),י[ מדבר פרשה אבמדבר רבה )וילנא( פרשת ב]קדמא ואזלא, ע"פ  – ְוא ֶ֨

 .  עשרים שנה )בני(בעבור חשבון בכלל ופרט בנושא הכללי האם מונים מניסן או מתשרי, ובנושא הפרטי 

)ב( רמז למנין של כלל ישראל ולמנין של פרט של כל שבט. משה נתן שקלי כל שבט במקום מיוחד לכל שבט, וידע מספר השבט 

ר בתי האבות, מספר המשפחות לבית אב, מספר כל משפחה מוגבל בלי שמות, מספר בני העשרים ומעלה ביום תשרי )כפרט( מספ

 כן, ומספר בני ישראל )ככלל(-שלפני

ָתֶ֑ם (א,יח 'במ) ב  ָ֣יתָא  מונח אתנח, רבוי הגבלות, )א( למעט את הערב רב, )ב( ]רמב"ן[ הגעה עם )מחצית( השקל, ]תולדות  – ְלב 

 ה עם רישום שם המתפקד )ג( מסירת פרטי התולדה, יצחק[ הגע

 

הָ (א,יח 'במ) ָדַ֜ תָָּכל־ָהע   קדמא ואזלא, רמז לכעין לימוד בסדר מסוים, ירידה לפרטי אופן המנין ועליה לסיכומים. –ְוא ֶ֨

ּוְָּבׁשָ לפי שהם נכבדים  האנשים המוניםהפרטים וסידורם הם  (חי -ז א,י 'במ)[ תולדות יצחק]ע"פ  ְּקבֶ֖ תנ   (א,יח 'במ)הרי התנאי האחד,  מ ָֽ

הָ ָדַ֜ תָָּכל־ָהע  ילּוָהרי חשיבות העדה, ְוא ֶ֨ ְקה ֹ֗ יהרי חשיבות המונים, ה  ָ֔ נ  ֶדׁשַָהּׁש  ַלח ָ֣ םָ ט(א,י 'במ)הרי חשיבות הזמן,  ְּבֶאָחדָ  ֶ֖ ְפְקד  ַּ֛י  ַוָֽ
יָנָֽי רָס  ְדַּבֵ֥ שמיד מנו כמה בתי אבות יש שישי תנאי  . עודהחמשה תנאים בשעת המעשההרי חשיבות המקום, ובזה חזר לרמוז  ְּבמ 

 ואחר כך מנו כל האנשים שיש בכל משפחה,...  ואחר כך מנו כל המשפחות שיש בכל בית אב,...  בשבט,

 וזה )א( להראות חיבתם של ישראל כיחידים, כמשפחות, כבתי אב, כשבטים וככלל, שנמנו ע"י משה ואהרון והנשיאים, 

)והמנין ובכתיבת השמות מנו משה ואהרן השמות, ובזה כבר הושגחו כאילו הם בעצמם יהיו נמנין  כתבו שמותם-)ב( מנין ע"י ש-ו

 ולא יהיה בהם נגף. ... יושגחו מהש"י של השמות היה ע"י הנביאים ובזה(

 לומד שנמנו ע"י שקלים שמשה סדרם לפי משפחות, בתי אבות, שבטים. (א,יח 'במ) [רמב"ן]

ובזה ידעו כמה אנשים יש בשבט ההוא, הרי שמנו המשפחות לבתי אבות, לשבטים, לכללות ישראל והעליה לסיכומים ממשפחות, 
ת־ר אׁש   ּוְׂשאִ֗  ב(א, 'במ)והבתי אבות וכל השבט כמה אנשים יש בו, ואחר כך כל ישראל, וזהו שאמר  ת א  ד   ל ָּכל־ע  , הרי ְּבנ  י־י ְׂשָרא ֵ֔

 ,כללות כל ישראל
 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בר א,נ:במד

דֶָאת ָ֣ הַָהְפק  םַָ֩על-ְוַאָּתֶ֡ ּי  ָ֣לָָּכל-ַהְלו  תְָוַע ָ֝ ד  ןָָהע  ְׁשַּכֶ֨ ָ֣לָָּכל-מ  ָליוְָ֘וַע ָ֒-א ֶׁשר-ּכ  ָלֹו
ּוֶָאתָ ְׂשא  ָּמהָי  ְוֶאת-ה ָ֝ ְׁשָּכןָ  ֶ֑הּו-ָּכל-ַהּמ  םְָיָׁשְרת  ֶ֖ יוְָוה  ָלָ֔ ָּכ 
ּו׃ָ נָֽ ְׁשָּכֶ֖ןַָיח  יבַָלּמ  ֵ֥ ְָוָסב 

 במדבר א,נד:ראה 
דֶָאת ָ֣ הַָהְפק  םָ֩-ְוַאָּתֶ֡ ּי   קטנה, קדמא ואזלא מונח זרקא מונח סגול, -ר מונח תלישאפז - ַהְלו 

 המתברר בתבנית הבאה: כלל מלמד –קדמא ואזלא 

בכל השייך לעבודתם במשכן ובמקדש,  משנה חגיגה פ"ב מ"ו ופ"ג מ"א-כנאמר ב כוונה לשם קודשזרקא סגול מוסיף ללוים חובת 

 הכנת ושמירת החומרים לעבודת הקודש  ה"מהתושמירת המקום, שמירת ונשיאת הכלים, כלי הכלים, וע"פ 

 בהתמנותם לשררה בעבודת המשכן,  רש"יכפי'  כעין בעל בחינה נעלהקטנה, כעין שני תפקידי תרסא. )א( -מונח תלישא
 לחלוקת משמרותיהם בעבודת המשכן. שפת"חהבדלתם מישראל לצבא המשכן בלבד, ופי'  התוה"מכפי'  כעין מחיצה)ב( 

 הוא ה'((לו )נדרש  ויקרא לו לויבצווי מה' למשה, אף ששבט הלוי כבר נועד לעבודת ה' מלידתו )בר' ויצא  ההתמנות הזו היא

 אפשר להסביר כי פזר מעביר את רעיון ההתמנות לשררה ע"י ה' לכל מינוי שהוא ע"י ה'. בעה"ט)א( ע"פ פי'  –פזר 

 בדרגת כוונה לטהרה בדרגת תרומה, בדרגת קודש, בדרגת חטאת. להנהגה בחיי היום יום  כוונה לשם קודש)ב( מעביר רעיון חובת 
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ם׃ָָג מח׃ כאן רק בגלל  במדבר     יםָָּבֶהָֽ ֶ֖ ְדפ  יָָהע  ֶ֑יוְָּפדּוי ֕ ןָּוְלָבָנ ר ֶ֖ ֶסףְָלַאה  ֶסףָָָראה יד כו׃ דברים    ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכָ֔ ְוָנַתָּתָ֣הַָהֶּכֶ֡
ֶׁשר לָ֩א  רָּוַבּצ ָֹ֗-ְּבכ  ַָּבָּבָקָ֣ הַָנְפְׁשךָ֝ הְָָּ֣תַאֶּוֶ֨ יָ  ְפנ  םָל  ְָ֣לָּתָָּׁשֹ֗ ַָנְפֶׁשֶ֑ךְָוָאַכ ְׁשָאְלךֶ֖ ָֽ רָּת  ֶׁשֵ֥ לָא  רָּוְבכ ֵ֛ ָכָ֔ ּוַבּׁש  ןָ  הָָ'אןָּוַבַּי י  ַָאָּתֵ֥ יךְָוָׂשַמְחָּתֶ֖ ֱאֹלֶהָ֔
ך׃ יֶתָֽ ָּוב 

 (2עירובין כז ב  )* בבלי
 ונתתה+ ד: +דברים י"ומיעוטיי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבויי ומיעוטי, והני תנאי דרשי כללי ופרטי. רב רבויירבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי  -תנאי דלקמן?  והני

 רבי כל מילי,  -ריבה הכל. מאי רבי  -חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה  - נפשךמיעט, ובכל אשר תשאלך  -ריבה, בבקר ובצאן וביין ובשכר  -אשר תאוה נפשך  בכל הכסף
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 במדבר נשא ד,כה:

ּוָאֶָ ְׂשאָ֝ ְוֶאת-תְוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ַחׁשָא ֶׁשר-ְיר  ֵ֛הַָהַּתֵ֥ ְכס  הּוָּומ  ְכס ֕ דָמ  ֶהלָמֹוע ָ֔ ְלָמְֶ֑עָלהָ-א ָ֣ ָָעָלֶ֖יוָמ 
ת ד׃-ְוֶאֶ֨ ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ְךֶָּפֶ֖ ָָמַסָ֔

 ( 576גדו"ל עולה תקע"ו )-קט"ן זק"ף-גי' זק"ף

הּוָגדול -קטן זקף-גי' המלים המוטעמות זקף ְכס ֕ דָמ   שכ"ה 325=  576 - 251אר"ן , ההפרש מתקע"ו =  251=  131+  120עולה מֹוע ָ֔

נגיד ומצוה דף ל"ח –לשון חכמים דף קפ"ד –באוצר הגי' של הרב י"ר פאלוך זצ"ל מצאנו כי שכ"ה עולה בין היתר )א( ה' פעמ' שם אדנ"י 

חיים ח"ד ע' צח, האדמו"ר ]אוצר הלשון חכמים ד"ף ג"מ. טט: ממקורות אחדים וביניהם -)ב( מנין ניצוצין דבוצינא דקרדנותא-ע"ב, ו
עולה כי יש ב' מיני דינין. א' הוא ש"ך ניצוצין של בוצינא דקרדוניתא, והב' היא מנצפ"ך )חמישה מוצאות  מקאמרנא, )אוצר החכמה([

 הפה, ראה בהמשך שער היחוד והאמונה(.

  

ּו ְׂשאָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת שני תפקידים: )א( כעין שוויון  - ְוָנֶ֨

 שאפשר ללמוד אותו ככלל ופרט וכלל, או ככלל הצריך לפרט כאשר הפרט מפרש את הכלל.)ב( כעין כלל 

ּונסביר בדרך של כלל ופרט וכלל.  ְׂשאָ֝  ואין בכלל אלא מה שיש בפרט. קדמא ואזלא מרמז על לימוד בכלל - ְוָנֶ֨

 הכלל הוא התפשטות ניצוץ הקדושה של ארן הברית בשוויון אל המקיף אותו. 

ְוֶאת-ֶאתוא הפרט המקיף המיידי ה ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ַחׁשָא ֶׁשר-ְיר  ֵ֛הַָהַּתֵ֥ ְכס  הּוָּומ  ְכס ֕ דָמ  ֶהלָמֹוע ָ֔ ְלָמְֶ֑עָלה-א ָ֣  ָעָלֶ֖יוָמ 

 אם נעצור כאן, נאמר שקדושת הארן נמצאת בשווה בקדושת ארבעת מכסיו ובקרשי המשכן שהם משא בני מררי.

ַחׁשָא ֶׁשראבל אם נאמר כי תבנית הטעמים של  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מרמזת לכלל  – ָעָלֶ֖יו-ַהַּתֵ֥

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,

ָ֣לֶָּבן]יח[ָ פ  יבְָנַתְנא  ֶ֖ ְקר  יָה  ָ֔ נ  ַהּׁש  ר׃ָ-ַּבּיֹוםָ  ָּׂששָכָֽ יאָי  ֶ֖ ֶ֑רְָנׂש  בֶָאת]יט[ָצּוָע ֶ֨ ְקר  ַרת-ה  ע  ָא֘הָ-ָקְרָּבנָֹ֝וַָקָֽ ָ֣יםָּומ  תְָׁשֹלׁש  ֶָ֣סףַָאַחֹ֗ ֶּכ
ְנָחָָֽ ֶמןְָלמ  ֶלתְָּבלּוָלֵ֥הַָבֶּׁשֶ֖ יםָס ֵ֛ ֹ֗ א  יֶהָ֣םָ׀ְָמל  ֶדׁשְָׁשנ  ֶקלְָּבֶׁשֶָ֣קלַָהּק ֶ֑ יםֶָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבע  ֶסףָׁש  ֶּכָ֔ קֶָאָחדָ  ְזָר  ְׁשָקָלּהָ֒מ  ָה׃מ 

ָָ֣ (יט-יח) רש"י יבְָנַתְנא  ֶ֖ ְקר  ֶ֑ר-לֶָּבןה  בֶָאת]יט[ָ. צּוָע ֶ֨ ְקר  מה שלא נאמר בכל  ,יששכרבשבטו של  הקריבמה תלמוד לומר:  -ָקְרָּבנָֹ֝וָ-ה 
השבטים? לפי שבא ראובן וערער ואמר: דיי שקדמני יהודה, אקריב אני אחריו! אמר לו משה: מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר 

בֶָאת]יט[ָמסעות לדגליהם; לכך אמר:  ֶ֨ ְקר  והוא חסר יו"ד, שהוא משמע הקרב, לשון צווי; שמפי הגבורה נצטוה: הקרב!  .ָּבנָֹ֝וָקְרָ-ה 
שני פעמים? שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים: אחת שהיו יודעים בתורה, שנאמר:  הקרב הקריב. ומהו (ספ"ב נבראה )

 ו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות הללו. , ואחת שהם נתנ(דה"א יב,לג; ראה ספ"ב נב)בינה לעתים"  ודעי"ומבני יששכר י
 

בשני בניסן בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים נעשה הפרה האדומה,  [475אוצר מדרשים )אייזנשטיין( פנחס בן יאיר ]המתחיל בעמוד 
ת־ָקְרָּב֜נֹו (במ' נשא ז,יט)לכך כתיב  ב א  ְקר   ב בנשיא יששכר. ולמה הוסיף  ה  ְקר   לא כנגד פרה שיש בה ד' ]בד' אותיות[ חסר יו"ד? אה 

 .דברים: אדומה, תמימה, מום, עול

בֶָאת)במ' נשא ז,יט( ֶ֨ ְקר  ומוטעם קדמא  קרבנו-הקרב אתבגרשיים, בנשיא יששכר נאמר  קרבנולאחד עשר נשיאים מוטעם  - ָקְרָּבנָֹ֝ו-ה 

בינה  ודעינאמר: "ומבני יששכר ישהיו יודעים בתורה, ש אחתשבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים:  ... ]רש"י['ופואזלא 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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בשם רבי משה הדרשן אמר רבי פנחס  שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות הללו. ואחת, (דה"א יב,לג; ראה ספ"ב נב)לעתים" 
 השיאן עצה זו. (נשיא יששכר -טט )צוער -בן יאיר נתנאל בן

פי טט היות וקדמא ואזלא משרה אפשרות לכלל, כאן הכלל  קדמא ואזלא באופן מדרשי מצביע על קדימת יששכר לקרבנות, ועל –טט 

 שבני יששכר או נשיאם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות חנוכת המשכן, ובארץ ישראל היו יודעי בינה המייעצים לחכמים..

 

 קדמא ככלל הצריך לפרט 76
 ח,יא:  בהעלותךבמדבר 

ןֶָאת[ָא]י ר ֶ֨ יףַָ֩אה  נ  ָָ֣-ְוה  ְפנ  ל  ּי  םְָּתנּוָפהָ  דֶָאתָ'יָהַָָ֔הְלו  ב ֶ֖ ֶ֑לְָוָה֕יּוַָלע  ְׂשָרא  ָ֣יָי  תְָּבנ  ֶ֖ א  תָהָָֽ-מ  ַדֵ֥ ב   בני קהת – ׃'ע 

 

ןֶָאת[ָא]י ר ֶ֨ יףַָ֩אה  נ  ָ֣יָהָָ֔-ְוה  ְפנ  ל  ּי  םְָּתנּוָפהָ  דֶָאתָ'ַהְלו  ב ֶ֖ ֶ֑לְָוָה֕יּוַָלע  ְׂשָרא  ָ֣יָי  תְָּבנ  ֶ֖ א  תָהָָֽ-מ  ַדֵ֥ ב   ׃'ע 
ן [ָא]י ר ֶ֨ יףַָ֩אה  נ  ן פרט קדמאה )תרסא(, כעין כלל הצריך לפרט )קדמא ללא אזלא(, והפרטים תרסא קדמא, תבנית טעמים של כעי – ְוה 

בני קהת ועבודתם בכתף ישאו כלי  –כי פסוק זה מכווין לפרט מיוחד  מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק חשהכלל צריך להם. פירש 

מר בזוהר כי תכלית ההנפה היא לכל המשכן וביניהם ארון העדות, אבל תבנית הטעמים המרמזת לכעין כלל הצריך לפרט מלמדת כנא

 גדול, ענין של שלוש משפחות הלוי-זקף - ְוָה֕יּוָ-הלויים )גם בני גרשון ובני מררי( דבר המרומז ב

ן [ָא]י ר ֶ֨ יףַָ֩אה  נ  פעולת מניעה, תרסא בתפקיד עקירת צד )כעין מחיצה, תכונה(   –תרסא קדמא, קדמא בתפקיד פעולה מקדימה  – ְוה 

הכהן שהוא החסד העליון מניף אותו הצד של הלוים שהיא מדת  סימן ט דף קנא ע"ב, א 'שג ע 'תוספת כרך ג ד - זוהר -ככתוב ב
 כדי שישקוט הצד של גבורה שלהן כדי שלא יתעורר הדין בעולם,... כדי לשכך ולשקט רוגזה וכעסה  הגבורה
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תֶָאת־ֶאָחַָ֜ ו:ח,כ בהעלתך במדבר ֶ֨ ר  ם:ָפְוׁש  ָתָֽ ְׁשְמר  ֶ֖םְָּבמ  ּי  הַָלְלו  ֶׂשֵ֥ דָָּכֵָ֛כהַָּתע  ב ֶ֑ אַָיע  הָל ָ֣ ָדֶ֖ ב  ֶרתַָוע  ְׁשֶמָ֔ רָמ  ְׁשמ ָ֣ ל  דָ  ֶהלָמֹוע  ָיוְָּבא  
ד (דהי"ב ה, יג) [בבלי חולין כד, ב] יַעָקֹול־ֶאָחֹ֗ ָ֣ יםְָלַהְׁשמ  ַ֜ ר  ר  יםְָוַלְמׁש ָֽ ֶ֨ ֶאָחדָלמחצצריםַָלְמַחְּצר  יְָכְ֠ ָ֣ מה? אמר עד שיזקין. עד כ: ַוְיה 

ֶאָחד (דהי"ב ה, יג) רש"י .רבי אלעא אמר ר' חנינא: עד שירתת יְָכְ֠ ָ֣ ד אפילו זקנים במשמע. - ַוְיה  שצריכין לבשם את קולם  - קֹול־ֶאָחֹ֗
 .)טט: אפשר שזה מלמד גם על קול לא יציב( ידיו ורגליו רותתין מאין כח -שירתת  כקול אחד. שיהא נראה

תָאֶָ (בהע' ח,כו 'במ) ֶ֨ ר  יוְוׁש  קדמא ואזלא מרמז ללמוד בפסוק כעין כלל ופרט בנושא שרות הלוים כאשר רחמנא ליצלן כשרם  – ת־ֶאָחַ֜

 -במ' בהע' ח,כה )פוחת, או קולם מתקלקל, או הם בעלי מום, או אינם בריאים ועוד מגבלות. אפשר כי הפרטים נמצאים בתוכן הפסוקים 

ֹוד (בהע' ח,כהבמ' )המקשר בין  [ספרי פיסקא סג]-כנידון ב (כו דָעָֽ ב ֶ֖ אַָיע  יו (בהע' ח,כו 'במ) ובין ְול ֵ֥ תֶָאת־ֶאָחַ֜ ֶ֨ ר  ד ָ ְוׁש  ֶהלָמֹוע   ְּבא  

ָדֶ֑ה (במ' בהע' ח,כה) [ספרי פיסקא סג] ב  ְּצָבָ֣אָָהע  ּובָמ  הָָיׁשֶ֖ ָ֣יםָָׁשָנָ֔ ּׁש  מ  ח  ֶּבןָ  ֹודשומע אני מכל עבודה במשמע ת"ל , ּומ  דָעָֽ ב ֶ֖ אַָיע   ְול ֵ֥

יווְָ (בהע' ח,כו 'במ) תֶָאת־ֶאָחַ֜ ֶ֨ ר  דָ  ׁש  ֶהלָמֹוע  שנשאו  (כו-במ' ג,כה)-)צ"ע כי נאמר ב מלמד שחוזר לנעילת שערים ולעבודת בני גרשוםְּבא  

 (במ' ג,ז)-)האם הכוונה ל יעבוד ר' יהודה אומר הואיל ואמרה תורה יריעות, מכסים, מסכים, קלעים אז לכאורה לא אמורים לחזור לנשיאתם?(

ד ב   ע  ֹוד (במ' בהע' ח,כה) ואמרה ?(ל  דָעָֽ ב ֶ֖ אַָיע  אני למדתי שהעובד בשלשים אינו עובד בעשרים וחמשה כך הכהן לא יעבוד בעשרים  ְול ֵ֥
ֹוד (במ' בהע' ח,כה) )טט: על הלוים( וחמשה ת"ל דָעָֽ ב ֶ֖ אַָיע   .ְול ֵ֥

 

 קדמא ואזלא, מלמד ולמד 78

ָ ׃,אטבהעלותך במדבר  ְדַּבר־ס ְ֠ ֶׁשָ֣הְָבמ  'ֶָאל־מ  ָ֣רָהָ֣ ר:ַוְיַדּב  אמ ָֽ ֹוןָל  אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  םַָּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץָמ  םָמ  אָתֶ֨ יתְָלצ  ַ֜ נ  הַָהּׁש   יַניַָּבָּׁשָנֶ֨

ר: ( ...במ' בהע' ט,א)-עיון בתבניות טעמים אחרות ב אמ ָֽ ֹוןָל  אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  םַָּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץָמ  םָמ  אָתֶ֨ יתְָלצ  ַ֜ נ  הַָהּׁש   ַּבָּׁשָנֶ֨

ל־מ  ( במ' א,א) ' א  ר ה  ּב   יְד  ְצר   ו  ץ מ  ר  א   ם מ  אָת  ית ְלצ  נ ִ֗ ּׁש  ָּׁשָנ ה ה  י ּב  נ ֜ ּׁש  ׁש ה  ד  ח   ָח֩ד ל  ד ְּבא  ל מֹוע   ה  י ְּבא   ינ   ר ס  ְדּב   ה ְּבמ  ר:ׁש   אמ    י ם ל 

יַני (במ' בהע' ט,א) ספרי זוטא ְדַּבר־ס ְ֠ ֶׁשָ֣הְָבמ  'ֶָאל־מ  ָ֣רָהָ֣ י ...( במ' א,א)נאמר כאן במדבר סיני ונאמר בראשו , ַוְיַדּב  ינ   ר ס  ְדּב   מה מדבר , ְּבמ 
ד  (במ' א,א)סיני האמור בראשו  ל מֹוע   ה  יַניאף ְּבא   ְדַּבר־ס ְ֠ האמור כאן באהל מועד. מאהל מועד נאמרו כל המצות מאהל מועד נאמר  מ 

לו כל  לו למשוח את המשכן מאהל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה מאהל מועד נאמר לו להעמיד את האהל מאהל מועד נאמ'
 :)טט: הענין אחרון נוגע ישירות לעשיית פסח בטהרה, או דחיית טומאת מקדש בפסח מפני טומאת הציבור( הטמאות והטהרות

ית ַ֜ נ  הַָהּׁש  ֹוןקדמא ואזלא כעין כלל מלמד, שאפשר כי מרומז בתבנית הטעמים של  – ַּבָּׁשָנֶ֨ אׁשֶ֖ ֶדׁשָָהר  םַָּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץָמ  דרגא תביר  – מ 

 א טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין בקשר לנושא. מרכ

. היינו שמאז השלמת בנין אהל מועד נאמרו כל מאהל מועד נאמרו כל המצות ספרי זוטא-אפשר כי כאן קבוצת הפרטים היא כמאמר ה

מאהל לחנוכת המשכן )א(  שקדמומלמד על צוויים  ספרי זוטאמשכן, כי המצוות מאהל מועד. ואל תתמה שכתבתי "השלמת" ולא חנוכת ה
םורמז לכך בטעם קדמא של  מאהל מועד נאמר לו למשוח את המשכן)ב(  מועד נאמר לו להעמיד את האהל אָתֶ֨ שקדם צווי זה  ְלצ 

 באהל מועד קודם לחנוכת המשכן. 
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אֶמרָהַָָ֜:ד,יבבהעלתך במדבר  ֶ֑דַוּי ֶ֨ ֶהלָמֹוע  ּוְָׁשָלְׁשְּתֶכֶ֖םֶָאל־א ָ֣ םְָצאֵ֥ ְרָיָ֔ ְוֶאל־מ   ָ ן ר  ל־ַאה  ֶׁש הְָוֶאָֽ םֶָאל־מ  ְתא ֹ֗ ם:ָָָָ'ָּפ  ּוְָׁשָלְׁשָּתָֽ ְצאֶ֖ ַָוּי 
ן ָ[ מדרש אגדה )בובר( במדבר פרשת בהעלותך פרק יב סימן ד] ר  ל־ַאה  ֶׁש הְָוֶאָֽ םֶָאל־מ  ְתא ֹ֗ 'ָּפ  אֶמרָהַ֜ ולמה אמר להם פתאום, . ַוּי ֶ֨

רן ומרים היו טמאים עדיין שלא נתרחצו משכבת זרע, ומשה רבינו היה טהור ונקי, להודיע לאהרן ומרים שעל דבר זה פירש מן שאה
האשה, לפי שלא היה יודע אימתי היה רוצה הקדוש ברוך הוא לדבר עמו, וכדי שיהיה טהור ויהיה ראוי לדבור, שלא ימנע הקדוש 

 :פירש, ולפי שהם לא פירשו נמצאו טמאים כשבא לדבר עמםברוך הוא מלדבר מלפני הטומאה, לכך 

ם ד(יב, ' בהע'במ) ְתא ֹ֗ 'ָּפ  אֶמרָהַ֜ קדמא ואזלא רביע, כעין כלל ופרט המסביר שמשה פרש מאשתו מארבע סיבות: )א( להיות טהור  – ַוּי ֶ֨

)ד(  ,ויהיה ראוי לדבורשיהיה טהור וכדי )ג(  לפי שלא היה יודע אימתי היה רוצה הקדוש ברוך הוא לדבר עמוונקי בכל עת )ב( 
 שלא ימנע הקדוש ברוך הוא מלדבר מלפני הטומאה
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ֶאת-ְׁשַלחך יג,ב: ל-חבר שלדמב יםְָוָית  רּוָ  ָנׁש ֹ֗ ָא  ַעןָא ֶׁשר-ְלךָ֣ ֶ֑ל-ֶאֶָ֣רץְָּכַנָ֔ ְׂשָרא  ָ֣יָי  ְבנ  ןָל  ֶ֖ ת  ֵ֥יָנ  נ  ָא 
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ָתיו ָָ דְָלַמּט  הָא ב  יׁשֶָאָחָ֝ ֶ֨ ָ֣יׁשֶָאָחדָ֩א  ם׃ָא  יאָָבֶהָֽ ֵ֥ לָָנׂש  חּוָּכ ֶ֖ ְׁשָלָ֔ ָּת 
דָ יׁשֶָאָחָ֝ ֶ֨ דָקדמא ואזלא, תבנית הטעמים מלמדת שיש כאן כעין כלל מלמד, המלים -א  יׁשֶָאָחָ֝ ֶ֨ דָ א  יׁשֶָאָחָ֝ ֶ֨ הם פרט ראשון, והפרט השני א 

חּוָהוא  ְׁשָלָ֔ ּת  ָתיוָ  ב   קטן,-מהפך פשטא זקף -ְלַמּט  הָא 

ל ית כעין כלל ופרט וכלל. ואין בכלל הראשון אלא מה שיש בפרט. הכלל הסוגר מרבה על המילה משמשת כעין כלל סוגר. לפנינו תבנ – ּכ ֶ֖

הכלל הפותח מעין הפרט, היינו לפי תכונות הפרטים. לכן העשרה המרגלים האחרים היו אמורים להיות בעלי תכונות הדומות ליהושע וכלב 

 וכן בדבקותם בה'. 

. 

ֶָ֨ מאור ושמשע"פ  ביאור הפרט ָ֣יׁשֶָאָחדָ֩א  דא  ָ  יׁשֶָאָחָ֝ ָתיו ב  יפונה, אחד לכל מטה ולכן לא כתוב -נון ולכלב בן-רומז ליהושע בןְלַמּט  הָא 

לפי זה פירוש רש"י הוא כך; אני איני מצוה למטה אבותיהם, שהם יתורו את הארץ ויאמרו שבחה. )אמנם מאור ושמש סיים פירושו כך: 

 ( י נותן להם מקום לטעות וכו'לך לשלוח י"ב איש רק שנים, ואם ילכו יותר חייהם שאנ

 

דָ יׁשֶָאָחָ֝ ֶ֨ -ש (ארץ חמדה –מלבי"ם ע"פ המשך ) מתתא לעילאו מעילא לתתא שני יחודיםד ח  ָאמְ  –כעין כלל מלמד  קדמא ואזלא, -א 

 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:

יׁשָא ֶׁשר ֵ֛ הָָהא  רְָוָהָיֹ֗ ְפנ  יָה 'ָָמָחָ֔ ֶרתָל  ןָ׀ְָקט ָ֝ יֶהֶ֨ ל  ימּוָ֩ע  ׁשְָוׂש  ָ֣ןָ׀ָא ֶ֡ ֹוׁשָ-ּוְתנָּ֣וָָבה  ּואַָהָּקדֶ֑ 'ָהָ֣ רָהֶ֖ ְבַחֵ֥ ָי 
י׃-ַרב ָֽ ו  ֵ֥יָל  ָָלֶכֶ֖םְָּבנ 

ֶרת תורה שלמה )סה( ןָ׀ְָקט ָ֝ יֶהֶ֨ ל  ימּוָ֩ע  ׁשְָוׂש  ָ֣ןָ׀ָא ֶ֡ , אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה (ויקרא צו ו,ו) יא:תנבבלי יומא מה,ב  ּוְתנָּ֣וָָבה 
של קטורת שלא תהא אלא על המזבח החיצון. )דהאי קרא במזבח העולה כתיב( אש מחתה ומנורה )אש  מערכה שניהלימד על 

מרה אש דיוה"כ דלפני ולפנים ואש דמנורה דהדלקת נרות דכל יומא( מניין? )שתהא ניטלת מעל המזבח החיצון( ודין הוא: נא
ֶרתבקטורת )דכתיב גבי קרח )אתה ואהרן איש מחתתו(  ןָ׀ְָקט ָ֝ יֶהֶ֨ ל  ימּוָ֩ע  ׁשְָוׂש  ָ֣ןָ׀ָא ֶ֡ , תו"ס ד"ה נאמרה (, ונאמרה אש ּוְתנָּ֣וָָבה 

 אף כאן על המזבח החיצון.  -במחתה ומנורה, מה להלן על מזבח החיצון 

 

 מוצגות השערות בתפקידי טעם פסק בפסוק:

ׁש ָ֣ןָ׀ָא ֶ֡  מונח מונח פסק, קריאה עם פסק עבור מעשה קרח, קריאה בלי פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ובמקדש.   - ּוְתנָּ֣וָָבה 

ֶרת ןָ׀ְָקט ָ֝ יֶהֶ֨ ל  קדמא פסק ואזלא, קריאה עם פסק עבור מעשה קרח, כי ע"פ תיב"ע קטורת עדת קרח לא הייתה של קודש, קריאה בלי  – ע 

 במקדש. וראה בהמשך שימוש אחר לפסק זה.  פסק עבור מעשה הקטורת והמנורה במשכן ו

 פסקראה 

 

ֶרת ןָ׀ְָקט ָ֝ יֶהֶ֨ ל  קדמא פסק אזלא, בקריאה ללא פסק טעמי קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד על הקטרת קטורת בכל יום וביוה"כ,  – ע 

 להלן.   וכן כעין כלל מלמד למקור האש לפעולות בקדש ובקדש הקדשים )קטורת, מנורה(, קריאה עם פסק ראה

 

 המרמזת שבסביבתה יש לימוד בכלל ופרט קדמא ואזלא 82
 :לג,קרח טז במדבר

ָ֣םְָוָכל ּוָה  ְרדָ֝ ָלהָ-ַוּי ֶ֨ ֶ֖יםְָׁשא ֶ֑ רָָלֶהֵ֛םַָחּי  ֶׁשֵ֥ ָא 
ל׃ָ ֹוְךַָהָּקָהָֽ ּתֵ֥ ּוָמ  ֶרץַָוּי אְבדֶ֖ ָהָאָ֔ יֶהםָ  ל  ַָוְּתַכ סָע 

ּוָ ְרדָ֝ ָ֣םְָוָכללכלל ופרט, ופרטיו  מוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי סדרקדמא ואזלא במלה אחת, כעין  -ַוּי ֶ֨ ָלהָ-ה  ֶ֖יםְָׁשא ֶ֑ רָָלֶהֵ֛םַָחּי  ֶׁשֵ֥  -א 

 מונח מרכא תביר טפחא אתנח, 

 פרטים מחולקת שלא כל החלקים חייבים להתקיים ביחד. קבוצת

בוה חזרו בתשובה ונבצר להם מקום ג ובירידהכל בית קרח, דתן ואבירם ירדו בשוה בפתיחת פי הארץ, אבל בני קרח התעשתו  לכתחילה

 שאולה. וירדוולא ירדו כנגד האחרים שלא חזרו בתשובה 

 קדמא ואזלא במלה אחת ראה

 מרכא תביר טפחא ראה

 

 , סדרקדמא ואזלא, מלמד ולמד 83
 במדבר קרח יח,ז:

ּוֶָאת ְׁשְמרֶ֨ ְּתךָּת  ָ֣יךָא ְ֠ םְָלָכל-ְוַאָּתָ֣הָּוָבֶנ ַּנְתֶכָ֝ ַבְדֶּתֶ֑םָעָ -ְּכה  ֶכתַָוע  יתַָלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  ֵַ֛חָּוְלמ  ְזּב  ֶאתְּדַבֹ֧רַָהּמ  ןָ  הֶָאּת  ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗ םָ-ב  ַּנְתֶכָ֔ ְּכה 
ת׃ָפ בָיּוָמָֽ ֶ֖ ְָוַהָּזֵ֥רַָהָּקר 

ּוֶָאת ְׁשְמרֶ֨ םָ-ּת  ַּנְתֶכָ֝ כלל ופרט, או כלל ופרט וכלל. תבנית  כעין מרמז כי בכתוב יש לדרוש לימוד בסדר מסוים למשל  –אזלא וקדמא  –ְּכה 

ובספרי זוטא לעבודה ע"פ פייס וקידוש ידיים לעבודה ולאכילת תלשא קדמא אזלא עשויה ללמד כעין בנין אב. ראה לימוד סדר בספרי 

 תרומה.

ֵַ֛חָ-ְלָכלואימא: מציע ללמוד כך:  א,בבלי יומא כדלענין כלל ופרט  ְזּב  ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗הכלל,  -ְּדַבֹ֧רַָהּמ  ב  אין בכלל  -פרט, כלל ופרט  - ע 
ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗האלא מה שבפרט,  ב   לא! -אין, עבודת סילוק  - ע 

ּוֶָאתכי  אם נאמר ְׁשְמרֶ֨ םָ-ּת  ַּנְתֶכָ֝ ופרט וכלל המחייב את הכהנים לשמור שזר לא  כעין כללמרמז כי בכתוב יש לדרוש  –אזלא וקדמא  -ְּכה 

 יעשה עבודות כהנים בבית המקדש בכלל )אסור אבל פטור( ובפרט שלא יעשה עבודות שיגרמו לו חיוב מיתה בידי שמים.

ֵ֛חַָ-ְלָכל)א(  ְזּב  ֶכת ותח, עבודות במזבח( )ב()כלל פ ְּדַבֹ֧רַָהּמ  יתַָלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב   )כלל סוגר המרבה על קה"ק את הקדש, ראה )ג((.  ּוְלמ 

ֶכת)ג( מתבנית הטעמים מרכא טפחא של  יתַָלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב   מתרבה הקדש )ההיכל( ראה הסבר להלן. ּוְלמ 

ַבְדֶּתֶ֑םפרט )א(  נתנה למלה משמעות של שם עצם ותואר במקום . דרשת הגמרא )עבודה המסיימת אחת או יותר עבודות( עבודה תמה – ַוע 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ַבְדֶּתֶ֑םפועל. אפשר כי טעם אתנח של מלת   מסיימת. –עבודה, ותואר  –בתפקיד מגביל מסייע למתן משמעות של שם עצם  ַוע 

ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗הפרט )ב(  ב   ,)לעקור משהו( ולא עבודת סילוק )להניח משהו( ע 

 היה על עבודה שחלים בה שני התנאיםואין בכלל אלא מה שיש בפרט אז חיוב הזר י

ַבְדֶּתֶ֑ם  אתנח, הגביל חיוב זר במיתה רק לעבודות הנחה שהן גם עבודות מסיימות בין בקה"ק, בין מחוץ לו. – ַוע 

 

 :נספח

ֵַ֛חָ-ְלָכלתימה לי א"כ  -אין בכלל אלא מה שבפרט )הגמרא אמרה(  א,יומא כד בבליתוספות )א(:  הערה ְזּב  כדקאמר למה לי ְּדַבֹ֧רַָהּמ 
 ְלָכל-מרבה הזאות שבפנים ושבמצורע מ"מ קשיא כיון ד ְלָכל-]ואפילו אם תמצא לומר דְּדַבֹ֧רָ-ְלָכל...  ְּדַבֹ֧ר )לוי על ההזאות(

ֵ֛חַָ-ְלָכל-משמע כללא[ אדרבה לפרוך לאידך גיסא דהוה לן למימר ד ְזּב  זה לזה והטל פרט  שני כללות הסמוכיןהוה להו  ְּדַבֹ֧רַָהּמ 
ַבְדָביניהם  הֶָָּתֶ֑םַוע  ַדָ֣תַָמָּתָנֹ֗ ב   ודונם בכלל ופרט וכלל  ע 

 

 :נושא אחר

ּוֶָאת ְׁשְמרֶ֨ םָ-ּת  ַּנְתֶכָ֝ , ע"פ ספרי וספרי זוטא מהכתוב נדרש סדר לענין עבודה ע"פ פייס וקידוש ידיים לעבודה ולאכילת אזלאוקדמא  –ְּכה 

 תרומה.

 ?ראה רשימה של כלל ופרט בגמרא

 

 כלל מלמד?קדמא ואזלא,  84
ֶ֑םָ כג:,יחקרח במדבר  ֹוָנ ּוָע  ְׂשאָ֣ םָי  ֶ֖ דְָוה  ֶהלָמֹוע ָ֔ א ָ֣ ַדתָ  ב  ּואֶָאת־ע  יָהֹ֗ ַ֜ ו  דַָהּל  ְָוָעַבֶ֨

ה: ָלָֽ ּוַָנח  לֶ֖ ְנח  אָי  לָל ֵ֥ ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ְּבנ  םָּוְבתֹוְךָ  יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד  תָעֹוָלםָ  ַּק   ח 

י (קרח יח,כג במ')  ַ֜ ו  דַָהּל   [בבלי בכורות ל,א]-שהוא הכלל הנאמר ב קדמא ואזלא מרמז שיש בכתוב כעין כלל מלמד, ואפשר – ְוָעַבֶ֨

םָ (קרח יח,כג במ')ובהיקש המרומז בתבנית הטעמים של  זה הכלל: החשוד על דבר לא דנו ולא מעידו.... .מתני' יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד  תָעֹוָלםָ  ַּק  ח 
ל ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ְּבנ  אבל [ בבלי בכורות ל,א] -ור להיקש הנלמד בקטן בין שני קיסרים )כאן אתנח ... סלוק(, אפשר מק-פעמיים זקף – ּוְבתֹוְךָ 

הוי חשוד לכל התורה  -רבי מאיר היא, דאמר: חשוד לדבר אחד  -חכמים אומרים חשוד על המעשר חשוד על השביעית, ומאן חכמים 
 ושאר החשדות שנידונות בגמרא הזאת. כולה.

 

 קדמא ואזלא, מלמד ולמד 85
 ח:י,טי חקת במדבר

זָֹ֝ובְָוָטַבָ֣לָ חָא  ָ֣יׁשָָטהֹורְָ֒וָלַקֶ֨ ֘םָא  ַָּבַּמי 
ָּז הַָעלָ ְוַעל-ְוה   ָ ֶהל יםְָוַעל-ָּכל-ָהא ֶ֨ ל ָ֔ יּו-ַהּכ  ֶׁשָ֣רָָהָֽ ֹותָא  ָָׁשֶ֑םָ-ַהְּנָפׁשֶ֖
ֶבר׃-ְוַעלָ ֹוַָבָּקָֽ תָאֵ֥ ֶ֖ ֹוַָבּמ  לָאֵ֥ ֹוֶָבָחָלָ֔ אָ֣ ַעַָּבֶע ֶצםָ  ג ֹ֗ ַָהּנ 

זָֹ֝ובָ חָא   , שניהם ביחד בתפקיד של מלמד כדי להורות על הנלמדקדמא אזלא -ְוָלַקֶ֨

אזוב מסמל את מידת הענוה, כמאמר  -(ז"ע, פנינים יקרים, חקת, ע' יומהרב אמנון יצחק נ" דתק משיחת השבוע חב")הע המים בארות

 -, למקום עפר ותולעה" הולךאתה  ולאןבחינת קדמא, " -באת"  מאיןלמידת הענוה היא לדעת " להגיע: ישפיל עצמו כאזוב. הדרך לחז"

 בחינת אזלא.

 

 קדמא ואזלא 86
 :כח,כ חקת במדבר

תָהֶׁשֶָ֨מָ ָטָׁ֩שָ פְָּיַָוַָ ר ָָ֝-ֶאָֽ ָ לְָּיַָוַָָיוָגָדָֹּ֗בְָ-ֶאתָןַאה  ָתם ָׁשָּב  ָָ֣-ֶאתָא  ָֹ֧וַָֹוָנָָּ֔בְָָרֶאְלָעָז ר ֵָָָ֛מתָּי ָרָהָהֶָׁ֑שָאר ָָּ֣בְָָםָׁשֶָָ֖ןַאה 
ֶֹ֧֣וַָָ ֶָָ֖הֶׁשֵָ֛מָ ֶָרדּי  ןָרְוֶאְלָעָז ר׃-מ  ָָהָהָֽ
 פרט בתראה. הכלל הוא רביע, כעין פרט קדמאה וכלל ו - בגדיו-אתואזלא  קדמא - אהרן-את משהקטנה, -תלישא - ויפשט תבנית

הכלל זמן לבוש מותר או זמן  בהקשר כהונה בגדיבתראה אומר  פרט הפשטבמקדש או גם בהר הבית. פרט קדמאה אומר  עבודהזמן 

 לבוש אסור. 

 רביעתלישא,   ראה

 

  כעין כלל מלמדקדמא ואזלא,  87
 :ו,כבבמדבר בלק 
ָרה-ְוַעָּתהְָ֩לָכה אָָאָֽ יֶָאת-ָּנֶ֨ ָָֽ-ּל ָ֝ הָּכ  ָ֣םַָהֶּזֹ֗ ַנֶּכה-יָהָע  ָ יָאּוַל יָאּוַכל ּנ  ֶּמָ֔ מ  ּוםָהּואָ  ן-ָעצֵ֥ ּנּוָמ  ֶׁשֶ֖ ָגר  ֹוַָוא  ָָהָאֶֶ֑רץ-ּבָ֔

יָא  תָא ֶׁשרָ ְעּת  יָָיַדֹ֗ ָ֣ ר׃-ּכ  רָיּוָאָֽ רָָּתא ֶ֖ ֶׁשֵ֥ ְךַָוא  ָרָ֔ ְמב  ְךָ   ְּתָבר 

ָרה-ְוַעָּתהְָ֩לָכה אָָאָֽ יֶָאת-ָּנֶ֨ ה-ּל ָ֝ ָ֣םַָהֶּזֹ֗  תבנית כללית של כעין פרט קדמאה, כלל, פרט בתראה. –וגו'  ָהָע

 , פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.קטנה-תלישא -הְָ֩וַעּתָָ

ָרה-ְלָכה אָָאָֽ י-ָּנֶ֨ ָ֝ יָ, כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב )רמז אחד תלישא קדמא ואזלא, רמז שני אזלאוקדמא  - ּל  ּנ  ֶּמָ֔ ... מ 

ֹוָ ם(. הכלל המלמד הוא שאויבי ישראל מחפשים דרכים לפגוע בישראל בין מעט בין רב, בלי סיבה שישראל פעמיים זקף בין שני קיסריּבָ֔

 מאיימים עליהם. וגורמים למי מישראל לחטוא וכך פוגעים בהם.

 

ָרה-ְוַעָּתהְָ֩לָכה (כב,ו)נתבונן שוב בפסוק  אָָאָֽ יֶָאת-ָּנֶ֨ ה-ּל ָ֝ ָ֣םַָהֶּזֹ֗  ה, כלל, פרט בתראה.תבנית כללית של כעין פרט קדמא –וגו'  ָהָע

 , פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.קטנה-תלישא -ְוַעָּתהָ֩

ָרה-ְלָכה אָָאָֽ י-ָּנֶ֨ ָ֝ יָ, כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב )רמז אחד תלישא קדמא ואזלא, רמז שני אזלאוקדמא  - ּל  ּנ  ֶּמָ֔ ... מ 

ֹו  פעמיים זקף בין שני קיסרים(. ָּבָ֔



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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מביעה ספק. זאת אומרת יש כאן רמז ששיעורי חז"ל פעמים מלבר פעמים מלגיו. ובהקש מרובע הקב המרומז  אּוַל יבדרך הלכתית: המלה 

ה-ֶאתבמונח רביע של  ָ֣םַָהֶּזֹ֗  לסאה, לומדים לשיעורי חז"ל אחרים. ָהָע

 

 קדמא ואזלא, גורם מרכזי  88
 :במדבר בלק כב,ג

יַָרבַוָּיֶָ֨ ָ֣ דָּכ  ֵ֥יָָהָעֵ֛םְָמא ֶ֖ ְּפנ  בָמ  ּוא-ָגרָמֹוָאָ֝ ָהֶ֑
ל׃ָ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ֶ֖יְָּבנ  ְּפנ  בָמ  ֶָָ֣֣קץָמֹוָאָ֔ ַָוָּי

בָ ָגרָמֹוָאָ֝ מואב צריכים לעצת מדין ולזה נכנעו להם  אור החיים קדמא אזלא, ענין מרכזי, המלמד, שממנו נמשך השאר כגון ע"פ פי' -ַוָּיֶ֨
 והמליכו נסיכם
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 :ב,בלק כד במדבר

םֶָאת ְלָעָ֝ אָב  ָּׂשֶ֨ ֶאת-ַוּי  יוַָוַּיְראָ  יָנֹ֗ ְׁשָבָטֶ֑יו-ע  ֶ֖ןָל  כ  לָׁש  ְׂשָרא ָ֔ ָי 
ים׃ָ ָֽ ּוַחֱָאֹלה  יָָעָלֶ֖יוָרֵ֥ ֵ֥ ַָוְּתה 

םֶָאת ְלָעָ֝ אָב  ָּׂשֶ֨ יוָ-ַוּי  יָנֹ֗  , כעין כלל ובו ארבעה פרטים, הנדרשים במשנה הבאה, שבא הוכנסו סימני הפרטים:קדמא אזלא רביע -ע 
 בתרא ס, א בבלי בבא 

 )טט ד'(לא יעשנו גדול,  -היה קטן  )טט ג'(וחלון כנגד חלון;  )טט ב'(לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח  )טט א'(מתני'. 
עושה אותו  -עושה אותו גדול, ואחד  -לא יעשנו שנים. אבל פותח הוא לרה"ר פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון; היה קטן  -אחד 

 שנים. 
םֶָאת( במדבר בלק כד, בנהני מילי? א"ר יוחנן, דאמר קרא: )גמ'. מ ְלָעָ֝ אָב  ָּׂשֶ֨ ֶאת-ַוּי  יוַָוַּיְראָ  יָנֹ֗ ְׁשָבָטֶ֑יו-ע  ֶ֖ןָל  כ  לָׁש  ְׂשָרא ָ֔ , מה ראה? י 

 ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה, אמר: ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה. 
 רביעראה 
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     במדבר בלק כד,יד:

ים׃ ָֽ יתַָהָּימ  ֵ֥ ר  ְָּבַאח  ֵ֛הְָלַעְּמךֶ֖ הָָהָעֵ֥םַָהֶּז ֶׂשָ֝ רַָיע  ֶׁשֶ֨ ָא  ְָ֣צךָ֔ יָע א  יְָלָכהָ  ֶ֑ ְֶ֖ךְָלַעּמ  ֵ֥יָהֹול  ְננ  הָה  ְָוַעָּת֕
 ( וכען האנא אזיל לעמי איתא אמלכנך מא דתעביד ואחוי לך מא דיעביד עמא הדין לעמך בסוף יומיא:)ידתרגום אונקלוס 

הָמה תעשה ואראה / ואנבא לך  – וי לך מא דיעבידמא דתעביד ואחאיעצך  – אמלכנך ֶׂשָ֝ רַָיע  ֶׁשֶ֨  העם הזה לעמך  א 
 ראב"ע

 כן יעשה לעמך. -והנכון בעיני שהוא כמשמעו: אתן לך עצה, שתדע מה תעשה, כי זה העם  באחרית הימים.
ה ֶׂשָ֝ רַָיע  ֶׁשֶ֨ רָיָ קדמא ואזלא, הענין המלמד אלפניו ולאחריו. אלפניו במובן  – א  ֶׁשֶ֨ רָע"י עצת בלעם לעם ישראל, ולאחריו  – הֶׂשָָ֝עָָא  ֶׁשֶ֨ א 

ה ֶׂשָ֝  עם ישראל לעמך. ַיע 

 קטן במלה אחת-מונח זקףראה 
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 : דכה,י פינחסבמדבר 

ֶאת ָּכהָ  ֶׁש רָה  הָא  ֶּכֹ֗ לַָהּמ  ְׂשָרא ָ֝ יׁשָי  ֶ֨ םָ֩א  יֶָּבן-ְוׁש  ֶ֖ ְמר  יתָז  ָ֔ ְדָינ  ית-ַהּמ  ָֽ יאָב  ֵ֥ ּואְָנׂש  י׃-ָסלֶ֑ ָֽ נ  ְמע  בַָלּׁש    ָאֶ֖

אין אחיו  -קנאין פוגעין בו. כהן ששמש בטומאה  -משנה. הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, והבועל ארמית  ב,ן פאבבלי סנהדרי
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

 

ה ֶּכֹ֗ לַָהּמ  ְׂשָרא ָ֝ יׁשָי  ֶ֨ םָ֩א  תרסא קדמא ואזלא רביע וכו' כעין פרט קדמאה כלל ופרט, תבנית כעין מדת בנין אב, המלמד מהבועל  – ְוׁש 

נפגעין שלא בבית  ה, ארבעכהן ששמש בטומאה...  הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, ב,בבלי סנהדרין פאארמית קנאין פוגעין בו אל 

 דין ע"י קנאין
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ָדֶ֑הָ :יכו, פינחסבמדבר  ֹותָָהע  ַרחְָּבמָ֣ ָתֵ֛םְָוֶאת־ק ֶ֖ ְבַלֵ֥עָא  יָהַָוּת  ֹ֗ ֶרץֶָאת־ּפ  חָָהָאַ֜ ְפַּתֶ֨ ַָוּת 
ָֽס ְהיֶּ֖וְָלנ  יׁשַָוּי  ָ֔ א  םָ  יםָּוָמאַת י  ּׁש   מ  ָ֣תָח  ׁשָא  לָָהא ֹ֗ כ ָ֣  :ַּבא 

ת־פ ֵ֔  לב(,טז ' קרחבמ)הפסוק הראשון בנושא הוא  ץ  א  ר  ח ָהָא  ָ֤ ְפּת  םו ּת  יה   ת־ָּבּת  ם ְוא  ְבל  ע א ָת   יָה ו ּת 

ארבע מיתות לא  -והאמר רב יוסף, וכן תני דבי חזקיה: מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרי ...  [בבלי סנהדרין לז,ב]
 ...  .אלא: דין ארבע מיתות לא בטלו -לא בטלו? והא בטלו!  -בטלו. 

ְּכנ    (ישעיהו כד,טז)שוב לא פתחה, שנאמר  -ום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מי  ףמ 

ץ ר  ת ָהָא֜ ר ָ֤ ְענּו   זְמ  י ָׁשמ   יק ְצב   ד ֵ֔ ּצ  ְּכנ   , ל  ץ ףמ  ר  יהָָ  י(כו, פי' 'במ) ולא מפי הארץ. איתיביה חזקיה אחיו: ָהָא֜ ֶרץֶָאת־ּפ ֹ֗ חָָהָאַ֜ ְפַּתֶ֨ אמר ליה:  -! ַוּת 
 .לא פתחה -פתחה, לטובה  -ה לרע

 

ֶרץ י(כו, פי' 'במ) חָָהָאַ֜ ְפַּתֶ֨  קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל וע"פ פרטיו הכתובים בהמשך לומדים שמדובר במיתות בית דין,  – ַוּת 

יהָָ בן רבי חייא אומר  הארץ לטובה. חזקיה-בין פתיחת פה הארץ לרעה ובין פתיחת פי [בבלי סנהדרין לז,ב]מקף בורר ע"פ  – ֶאת־ּפ ֹ֗

 שהארץ חזרה ופתחה פיה לרעה )אחרי הפעם הראשונה שבלעה דמי הבל( אבל לטובה לא חזרה ופתחה פיה. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/92    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

יהָָ דין ארבע ...  אף על פי שבטלה סנהדרי [בבלי סנהדרין לז,ב]-רביע מלמד על ארבעה פרטים, ארבעה לימודים רמז לנאמר ב – ֶאת־ּפ ֹ֗
חָ י(כו,פי'  'במ)טט:  .פורענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בה -דין ארבע מיתות  [ב,זל 'סנה רש"י] .מיתות לא בטלו ְפַּתֶ֨ ַוּת 
יהָָ ֶרץֶָאת־ּפ ֹ֗  היא דוגמא לפורענות בידי שמים וממנה לומדים לכיצד מתקיימות מיתות בית דין אחרות. ָהָאַ֜
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 במדבר פינחס כח,יד:
י יַָהה  ָ֣ צ  םָח  יֶהֹ֗ ְסּכ  ןְָונ  ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע  לָּוְרב  י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ יׁש  רָּוְׁשל  הַָלָּפָ֝ ְהֶיֶ֨ ָןָ֩י 

יַָהָּׁשָנָֽה׃ָ ֶ֖ ֹוְָלָחְדׁש  ְּבָחְדׁשָ֔ ֶדׁשָ  ַלֵ֥תָח ֶ֨ ָז ָ֣אתָע 
 התבנית פרט וכלל ופרט,  –טט 

םָהפרט  יֶהֹ֗ ְסּכ  ָָ֩רביע -ְונ  ין יַָהה  ָ֣ צ   קטנה, כעין ענין של שני שיעורים-מונח תלישא – ח 

ריָ ָהכלל הַָלָּפָ֝   ְהֶיֶ֨

לָָָהפרט הסוגר מרכב )א( י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ יׁש  ןָ)ב(ּוְׁשל  ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע  ָּוְרב 
לָָהפרט הסוגר )א( י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ יׁש  יןָ֩בתבנית דרגא מונח רביע, מקשר את הפרט להיות חלק מהפרט הפותח ּוְׁשל  יַָהה  ָ֣ צ  םָח  יֶהֹ֗ ְסּכ  ְונ 

ןָק אותו מהפרט הסוגר השני )ב(וגם להיות פרט סוגר ומנת ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע   ּוְרב 

 מערבין נסכי פרים בנסכי אילים,  .בבלי מנחות פט,א ב מתני'התבנית פרט וכלל ופרט סוגר ראשון מרמזת לדברי 
ציבור, של יום בשל של יחיד בשל נסכי כבשים בנסכי כבשים,  (מערבין)הפרט הסוגר השני מנותק מהראש ומהפרט הסוגר הראשון 

 אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים, אמש,
 קטע המשנה הבא שייך ללימוד אחר במשנה ובגמרא שמדובר כאן גם בבלילת מנחות.

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

וסק בנפח נסך הפר וכלל העוסק בפר ופרט בתראה ראשון העוסק בנפח נסך האיל היותם הע פרט קדמאהאפשר שלבלילת המנחות התבנית 

מקושרים ע"י הדרגא מרמז שכשרים מנחות שלהן אם נתערבבו כדלהלן: יחס נפח השמן לנפח הסולת במנחת פר שוה ליחס נפח השמן 

כשרים,  –ידת הלחות שלהן שוה ולכן אם נתערבבו לנפח הסולת של מנחת איל, אף שהכמויות שונות, לכן אם נבללו כל אחת לעצמה מ

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.

 

 6שווה  0.5 -מחולק ב 3ך והשמן שווה לנסך. היחס הין נס 0.5 -עשרון סולת ו 3לפר 

 6שווה  0.33 -מחולק ב 2הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.33 -עשרון סולת ו 2לאיל 

 4שווה  0.25 -מחולק ב 1הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.25 -עשרון סולת ו 1לכבש 

 

י רָּוְׁשל  הַָלָּפָ֝ ְהֶיֶ֨ יןָ֩י  יַָהה  ָ֣ צ  םָח  יֶהֹ֗ ְסּכ  ןְָונ  ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע  לָּוְרב  י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ תבנית הטעמים מרמזת על  –רישא של הפסוק ׁש 

כעין פרט וכלל ופרט לענין נסכי מוספים, והוא כעין בנין אב. כי רק במוספי ראש חדש מפורטים נפחי יין הנסכים לקרבן צבור פר, איל, 

 מ, שבועות, ראש השנה, יום הכפורים, סוכות וחוה"מ, עצרת, מוזכרים הנסכים בלי פירוט.כבש. במוספים תמיד היומי, שבת, פסח וחוה"

 ט:  –במד' שלח טו,ו -לקרבנות יחיד של נדר ונדבה, נמנים אותם נפחים ב
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ימטות ל,ג:  במדבר ָֽ יׁשָּ֩כ  ֹו-א  'ָאָֽ רֶָנֶָ֝דרַָלהֹ֗ ּד ֶ֨ ַעל-י  ָּסרָ  רָא  ֶלְאס   ָעהָ  ָּׁש ַבעְָׁשב  ֹוָנַָ-ה  לְָּדָברֶ֑ ֶ֖ אַָיח  ֹוָל ֵ֥ ה׃-ְּכָכלְָָָפׁשָ֔ ֶׂשָֽ יוַָיע  ֶ֖ ּפ  אָמ  ֵ֥ צ  ַָהּי 
י ָֽ 'ָ-ּכ  רֶָנֶָ֝דרַָלהֹ֗ ּד ֶ֨ בדבר הנדור כבר  ורקה' ומותפס אך  יואזלא, בתפקיד מוקדם ומלמד כי נדר חל רק על דבר שמותר ע" קדמא – י 

 קרבן לה'  -מהתורה 

י ָֽ יׁשָּ֩כ  'ָ-א  רֶָנֶָ֝דרַָלהֹ֗ ּד ֶ֨ יׁשָ֩/ עקירת הנדר:  בהתרתנדר, טעמי הקרא עוסקים המלים עוסקות בקבלת  - י  הוא החכם  –א 

י-בחינה נעלה לאמוד האם בנסיבות שקדמו )קדמא( ל בעלהמומחה,  ָֽ ר-ּכ  ּד ֶ֨ מצב שהנודר לא צפה ולכן אפשר למצוא פתח  היה י 

נדרים  בבליאמר אמר רב אסי ) : אמר רבי יודאדאמרינןהוא מכעין ארבעה נדרים כמו  כיֶנֶָ֝דרָָ-להתיר / לעקור )היינו אזלא( ה

   ָ'ַלהָֹ֗ברביע של מלת  המרומזים זירוזין, נדרי שגגות, נדרי אונסין נדריהבאי,  נדרי (: כא ב

 קטן )וגם פשטא פשטא(-זקף, מהפך פשטא רביעתלישא,  ראה

 

 , כלל ופרטקדמא ואזלא 95

יָהֶָאת במדבר מטות ל,ה: עָָאב ָ֝ ֶׁשָ֣רָאָָ-ְוָׁשַמֶ֨ א  ֱאָסָרּהָ  ּהֶָוָֽ ְדָרֹ֗ יָהָָ-ְסָרָ֣הַָעלנ  ֶ֑ יׁשָָלֶּ֖הָָאב  ֵ֥ ּהְָוֶהֱחר  ַָנְפָׁשָ֔
ָּכל יָהְָוָכל-ְוָק מּוָ  ָּסֵ֛רָא ֶׁשר-ְנָדֶרָ֔ הַָעל-א  ּום׃-ָאְסָרֵ֥ ּהָָיקָֽ ַָנְפָׁשֶ֖

ּה-ֶאת ,ה(ל) ]תורה תמימה[ ְדָרֹ֗  :והפר מקרבן, וכן בסמוך  ]תת"מ הערה מו([ מו(נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן - נ 

יָהֶָאת ,ה(ל) נבים, יחזור ויפר, דכתיב, נדרה מתאנים וסבור שנדרה מע עָָאב ָ֝ ּה-ְוָׁשַמֶ֨ ְדָרֹ֗ מז(עד שידע איזה נדר נדרה, נ 
]נדרים פי"א מ"ה  

 :וברע"ב[
נדרה בנזיר וסבור שנדרה  )טט: ב(נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו  )טט: א(]*[  [ה"מ,משנה נדרים פי"א]

נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים  )טט: ג(ה בנזיר בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדר
שלושה תחומים המכסים את כל תחום הנדרים: )תחום א( טעות באדם הנודר, )תחום ב( טעות האם הנדר הוא בקרבן  :הרי זה יחזור ויפר

 או בנזירות, )תחום ג( טעות בדבר הנדור.

 ' מט')במדכתיב המשנה עוסקת באב ובת, בעל ואשה ...  ,מ"ה[אי"ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדרים פ]באב ובת, וע"פ פי' הפסוק עוסק 

ין (,יזל ָֽ ֹוָּב  ְׁשּתֶ֑ יׁשְָלא  ֶ֖ יןָא  ֵ֥ ֹוָ-ּב  ּתָ֔ יָה׃ָאָ֣בְָלב  ָֽ יתָָאב  ֵ֥ יָהָּב  ֶרֶ֖ ְנע   ראה פירוט הרע"ב בהמשך. מקיש אב לבעל,, ּב 

  [ה"מ,משנה נדרים פי"א]לפי 
תחומים ואפשר להחשיב זאת כשלוש טעויות ואפשר להחשיב זאת כשש טעויות. לכן  3 -יכולה להיות באחד מ ב או הבעלטעות הא

ּה-ֶאת ,ה(ל)לשיטת ההסבר שלנו לטעם רביע פשוט שלא לזה מרמז טעם רביע של הכתוב  ְדָרֹ֗  , העשוי לרמז לארבעה לימודים. נ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ּה-ֶאת ,ה(ל)אחרי בדיקה יש לבאר שטעם רביע של הכתוב  ְדָרֹ֗ ד העוסקות בארבעה תחומי  –ארבע המשניות א  ]נדרים פי"א[-רומז ל נ 

 נדרים שהבת או האשה נודרות. כמוצג להלן.

 )ע"פ רמב"ם זה לשון נדר(  אם ארחץ )למצב של בינו ובינה(ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם ענוי נפש ]*[  [א"מ,משנה נדרים פי"א]

 :אם אתקשט ואם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש "ם זה לשון שבועה( )ע"פ רמבואם לא ארחץ 

אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה עלי )למצב פגיעה בבריאותה(  ואלו הם נדרי ענוי נפש]*[  [ב"מ,משנה נדרים פי"א]
 :ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי הפראינו יכול ליביא לה ממדינה אחרת פירות חנוני זה עלי 

ויכולה היא להנות בלקט ובשכחה ובפיאה קונם  אינו יכול להפר )טט: איני נהנית מהבריות(קונם שאיני נהנה לבריות ]*[  [ג"מ,משנה נדרים פי"א]

 :אחריםכהנים ולוים נהנים לי יטלו על כרחו כהנים אלו ולוים אלו נהנים לי יטלו 

 אינו יכול להפרועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך  )טט: איני מהנה את הבריות(קונם שאיני עושה על פי אבא ]*[  ,מ"ד[משנה נדרים פי"א]

 :ותהי אסורה עליו 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

 

 :הסבר ע"פ תבניות טעמים

יהָָ ,ה(ל)  עָָאב ָ֝  קדמא ואזלא רמז ללימוד בכלל כלשהו.  – ְוָׁשַמֶ֨

ּה-ֶאת ,ה(ל) ְדָרֹ֗ בנדרים אין הולכין אחר וידיעה,  –ידיעת נדר כפי שנדרה ובין אומדנא של שמיעה  –מקף בורר בין שמיעת  - נ 
לכן אם כבר הפר באומדנא יחזור ויפר אחרי שנודע לו בידיעה ברורה, מה נדרה )תחום ב( , לכן יש ללכת לפי ידיעה ברורה, אומדנא

יׁשָ ,ה(ל)מהכתוב  ]ספרי[טעות האם הנדר הוא בקרבן או בנזירות, )תחום ג( טעות בדבר הנדור. פה זה לא מי הנודר הנלמד ע"פ  ֵ֥ ְוֶהֱחר 
 .ָלֶּ֖ה
ה להפר נדרה בכלל בכ"ז צריך לשמוע מפורש, ואין הולכין בזה אחר ואף על פי דחזינן שרצונו הי  ]תת"מ הערה מז([עיין  

  :אומדנא, והיה אפשר לפשוט זה מהמבואר בפסוק הסמוך אות נ' דבנדרים אין הולכין אחר אומדנא

יָהֶָאת ,ה(ל) עָָאב ָ֝ ּה-ְוָׁשַמֶ֨ ְדָרֹ֗ דים אלו ארבע קדמא ואזלא רמז לכלל בנדר בת בבית אביה או אשה בבית בעלה, ובו ארבעה לימו –  נ 

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  –משניות א 

 בשגגת ע"ז (

 

 , ראה דוגמאותעל כעין בנין אב, קל וחומר עם דיוקדמא ואזלא, מלמד  96
 במדבר מטות לב,כט:

ם םָא  ֶהֹ֗ ל  הָא  ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  יַיַעבְָ-ַוּי ֶ֨ ּוְָבנ  ָ֣דָּוְבנ י-רָ֣ ת-ָג ְּתֶכםֶָאָֽ ָ֣ןָ׀ָא ְ֠ ןָָּכל-ְראּוב  ֵ֞ ֶרץָ-ַהַּיְרּד  הָָהָאֶ֖ ְכְּבָׁשֵ֥ 'ְָונ  ָ֣יָהָ֔ ְפנ  ל  ְלָחָמהָ  ּוץַָלּמ  ָחל 
םָָלֶהֵ֛םָאֶָ יֶכֶ֑םָּוְנַתֶּתֵ֥ ְפנ  ָּזָֽה׃-תל  ח  ְלָעֶ֖דַָלא  ֶרץַָהּג  ֶָאֵ֥

 דוגמאות קדמא ואזלא ראה
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ָנׁש ַָָ֜ :,יאלבמטות במדבר  ָהא  ְראּוָ  ם־י  םָא  יְָלַאְבָרָהֵ֥ ְׁשַּבְֵ֛עּת  רָנ  ֶׁשֵ֥ הָא  ָדָמָ֔ ַ֚תָָהא  ְעָלהָא  ָוַמָ֔ יםָָׁשָנהָ  ןֶָעְׂשר   ֶּבֶ֨ םָמ  י  ְצַרֹ֗ ּמ  ָ֣יםָמ  ל  יםָָהע 
י: ָרָֽ ּוַָאח  ְלאֶ֖ יָל א־מ  ֵ֥ בָּכ  ק ֶ֑ ְלַיע  קָּוָֽ ְצָחֶ֖ ְָלי 

 מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ה משנה כא 
ים, שאין בית דין של מעלה מענישין עד עשרים, שלא נענשו דור המדבר אלא אותן ויש מפרשים, בן עשרים לרדוף, אותו מן השמ...  

ְעָלה (יא,לב ' מטותבמ) שהיו בני עשרים, ומקרא מפורש הוא ָוַמָ֔ יםָָׁשָנהָ  ןֶָעְׂשר   ֶּבֶ֨ םָמ  י  ְצַרֹ֗ ּמ  ָ֣יםָמ  ל  יםָָהע  ָנׁש ַ֜ ָהא  ְראּוָ  ם־י   . א 

ים ָנׁש ַ֜ ָהא  ְראּוָ  ם־י   שאין בית דין של מעלה מענישין עד עשרים,כלל מלמד על קדמא ואזלא, כעין  – א 
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הֶָאת ב:,במדבר מסעי לג ֶׁשָ֝ בָמ  ְכּת ֶ֨ םַָעל-ַוּי  יֶהֶ֖ יֶהֵ֛םְָלַמְסע  '-מֹוָצא  יָהֶ֑ ָ֣ ם׃ָָָָָָָָּפ  יֶהָֽ םְָלמֹוָצא  יֶהֶ֖ ֶּלהַָמְסע  ֵ֥ ְָוא 
הֶָאת ]אור החיים[ ֶׁשָ֝ בָמ  ְכּת ֶ֨ יֶהֵ֛ם-ַוּי  מיום שיצאו ממצרים ... היה  (הקב"ה)פנקסו במצות המלך שהתחיל משה לכתב ב.וגו' ... מֹוָצא 

כדרך שהיו כתובים אצלו, והוא מה שאמר  שיסדרם בתורהכותב כל מסע בזמנו עד שהגיעו לערבות מואב. ואחר כך אמר ה' אליו 
הֶָאתָהכתוב ֶׁשָ֝ בָמ  ְכּת ֶ֨ יֶהֵ֛ם-ַוּי  'ָ-ַעלואומרו  ... מֹוָצא  יָהֶ֑ ָ֣ 'ָ-ַעללומר שמכתב הראשון עצמו היה ּפ  יָהֶ֑ ָ֣ הוא אמר אליו שיהיה וכותב ּפ 

יֶהֶ֖םוהולך. ואומרו  ֶּלהַָמְסע  ֵ֥ םוגו' פרוש אלה הם המסעות האמורים שכתב משה  ְוא  יֶהָֽ   .וזה העתקהכל אחד בזמנו ובמקומו,  ְלמֹוָצא 
ת (דב' וילך לא,ט)ראה  ֘ה א  ב מ ׁש  ּי ְכּת   ז א֒ת -ו  ה ה  ּתֹוָר   ספרים. 13-לבענין כתיבת ספר תורה ראשון והעתקה ממנו  ה 

 

ה ֶׁשָ֝ בָמ  ְכּת ֶ֨ , ה' צוה למשה לכתוב בפנקסו ואח"כ צווהו להעתיק ]אור החיים[קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד לכתיבת ספר תורה, ע"פ  – ַוּי 

יֶהֵ֛ם מוציאדבריו מפנקסו לספר התורה כדרך שהיו כתובים אצלו. כמו כן, הסופר יקרא היינו  יֶהֶ֖םכל מלה מפיו  מֹוָצא  "כ ואח ְלַמְסע 

]מסכת -לקריאת כל מלה בפיו קודם שיכתבנה. נאמר ב (ב)-העתקת ספר תורה מספר אחר ו (א)יכתוב אותה. אפשר כי זה מקור להלכות 
ואינו רשאי לכתוב אלא אם כן  יריעה של ששה, חולקין אותה לשנים, של חמשה אין חולקין אותה, שמא יעשה אחד שנים ואחד שלשה.סופרים פרק א הלכה יג[ 

זה הכלל, כל המוציא את הרבים  ספר תורה שכתבו מין, או מסור, או גר, או עבד, או חרש, או שוטה, או קטן, אל יקרא בו.]הלכה יד[ -ונאמר בדע לקרות. יו
 ידי חובתן, אף כתבו מוציא את הרבים ידי חובתן.

שיקרא  (א)[ וצריך ב אות אחת שלא מן הכתב. ב, ג שאסור לכתוספר אחר, שיעתיק ממנוצריך שיהיה לפניו סעיף ב[  ]שו"ע יו"ד רעד
יֶהֵ֛םתורה ותפילה בקול  – אור המאיר כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.  פה.הות מוצאה'  – מֹוָצא 

ם-ֶאת יֶהֶ֖ יֶהֵ֛םְָלַמְסע  לקריאת כל  (ב)-העתקת ספר תורה מספר אחר ו (א)תביר טפחא, שני תנאים הכרחיים לכתיבת ספר תורה  – מֹוָצא 

 קודם שיכתבנה. מלה בפיו

 

 דברים 7.5
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 :יט,אדברים 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ָ֣תָָּכל ֶלְךָא  בַָוּנ ֶ֡ ֹ֗ ר  ח  ַּסָ֣עָמ  ָתֶ֑נּו-ַוּנ  ינּוָא  ֶ֖ 'ֱָאֹלה  ֵ֛הָהֵ֥ ָּו רָצ  ֶׁשֵ֥ יַָּכא  ָ֔ ר  ֶרְךַָהָ֣רָָהֱאמ  םֶָּדַ֚ יֶתֹ֗ ֶׁשָ֣רְָרא  ּואָא  אַָההָ֝ ְדָּבָ֣רַָהָּגדֹולְָ֩וַהּנֹוָרֶ֨ ַָהּמ 
ַָֽע׃ָ ׁשַָּבְרנ  ֵ֥ אַָעֶ֖דָָקד   ַוָּנב ֕

 .ומתגלה נושא הלכתי הגנוז בתורה חיל בפנימיות התורהההמשך מת

ב (יט,א)  ֹ֗ ר  ח  ַּסָ֣עָמ  )של שלוש אותיות  מ"ו עולה דמ"ב שם ששים וחמש ]ארמון על מכונו, הרב ארמוני )אוצר החכמה([ר"ת ו"מ  – ַוּנ 

שמגיע לשרשו  ד, שהולך ומתחזק ע. ומורה בחיבורו על החסד הכפול(אותיות )של ע"ב שלישיות משם ע"ב משלושה פסוקים בפר' בשלח(
כנאמר  ]ספרי, לקח טוב, ילקוט שמעוני[. ... ובהיפוך סדר אותיותיו לסדר בד"ם מוחץ אויבים ומזיקים וזה לימדו שהוא סוד החכמה

ּנ  הּו: כד(,סח' תה) ים מ  א יְב   יך מ  ֹון ְּכָלב   ם ְלׁש  ָד  גְְלךִ֗ ְּבֶ֫ ץ ר  ן׀ ּת  ְמח   ע  ָ֤ ]פתח שמשמעו רבון, המבצע את הדין  וחמש זה גי' של שם אדנ"י)המקום הששים  ְלמ 

ָ֣תָָּכל (יט,א)  (עיניים החדש חלק ט, ע' מו, הרב שריה דבליצקי[ ֶלְךָא  ְדָּבָ֣ר-ַוּנ ֶ֡ שהקב"ה הכה  ]לקח טוב[-ר"ת ואכ"ה רמז לנאמר ב – ַהּמ 

הכה משה את המצרי, וקשור לשם תכ"ה שם )ג"א כקורות( וכן יכה את הכנענים. קשור לשם תכ"ה שבו  ועקרבים כקשתותנחשים 

ב (יט,א).  [עבודת ישראל]שמירה  ֹ֗ ר  ח  ַּסָ֣עָמ  ָ֣תָָּכל (יט,א)ס"ת ע"ב שהוא עולה חס"ד, גי' שם הוי"ה במלוי יו"ד.  – ַוּנ  ֶלְךָא  ְדָּבָ֣ר-ַוּנ ֶ֡  – ַהּמ 

 לכת"ר.  )קשור(ע"ב  )שם(. בסיכום מכתוב זה לומדים כי לכת"רס"ת כתל"ר העולה 

 

אָ (יט,א)ס"ת  ְדָּבָ֣רַָהָּגדֹולְָ֩וַהּנֹוָרֶ֨ סמך אלף ובמלואו גי'  )ס"א(וידוע כי שם אני גי' ...  [א,בבבא קמא  בבליחתם סופר ]רל"א   –ַהּמ 
)מספר הצירופים של שתי  שהם השערים המתהפכים מטמא לטהור כי יש רל"א פנים טמא ורל"א פנים טהור רל"א (עולה ף"ך אל"סמ)

בלי חזרות  של שתי אותיות בין כ"ב אותיות, מספר הצירופים 231+  231=  462=  22*  21הוא  זרות )כגון א"ב וב"א(עם ח אותיות בין כ"ב אותיות

וה"נ  הם השקלא וטריא לברור ההלכה והדין במשפט( רל"א שערים פנים ואחור= רל"א. ועוד מפנימיות התורה  231 הוא )כגון א"ב ולא ב"א(
סמך )אות(ב )בבא בתרא(וסיים ב"ב  )אבות נזיקין(ארבעה  )של מלת( אלף)אות(ב )בבא קמא( יל המסכתע"כ התח מתהפך מנזיקין לישועות

ּוא (לט,לב 'הא 'דב)ע"ש הקרא  )גי' מלת אני כלעיל( סמך לאלףבן ננס ע"ש שיהיו כל דיני נזיקין ניתנין בין  נ י  הֵ֔ ָ֤י א  נ  ה ...  א  ּי ִ֗ ח  ית ו א  נ  י ָאמ   א 

נ    י  ו א  ְצּת  אָמח   ְרָפֵ֔ ְרָפֵ֔  (לט,לב 'הא 'דב)' המלא הפ. י א  נ  י א  י  ו א  ְצּת  ה ָמח   ּי ִ֗ ח  ית ו א  נ  י ָאמ   י א  ָּמד   ים ע  ין ֱאלה   ּוא ְוא   נ י  הֵ֔ ָ֤י א  נ  י א  ה ּכ   ָּתִ֗ ּו׀ ע  ּצ  יל:ְרא  י מ  ּיָד   ין מ   א ְוא  

 
צילני מכל מיני נזיקין מסיקין ומציקין ומעיקין ונשא כוס הישועות ובכן יעזרנו אלקים ע"ד כ"ש הגדול וי ([א,ב ב"חתם סופר ] )המשך

כנבואות הנבאות ולא נראה ברעות ונשמע בשורות טובות נחמות וישועות אמן. והנה לפי סדר ששנה אבות מלאכות מ' חסר א' אבות 
שלא  (687)ר "גי' תפז אבות ארבעהתיבות להתחיל אבות נזיקין ארבעה ונר' שכיון להזכיר נזיקין אחר ב'  )היה לו(הטומאה כו' ה"ל 

ֶלְך (יט,א)מביאה אותנו אל  תפזרמלת  .לרשעים פזורנאה לעולם ככל  פזורןליתן להם מקום כינוס כי  פזר, ע"פ ]ספרי[ הפסוק רומז  – ַוּנ ֶ֡

זיקין ללא קשר לפסוק. במבוא לסדר נזיקין לומד שנאה לעולם לפזר את ארבעה אבות הנ [א,בבבא קמא  בבליחתם סופר ]-למזיקים.ה

ָ֣תָָּכל (יט,א)אפשר כי  ָ֩-א  ְדָּבָ֣רַָהָּגדֹול מונח מונח תרסא, כעין שלשה תפקידי תרסא מבין שיעורין חציצין מחיצין הלכה למשה  – ַהּמ 

א, מסיני, שגגה )שכחת ידיעה, כעין מחיצה מהידיעה( מלמד על חלוקת נושא הנזיקין בשלוש מחיצות אלו המסכתות בבא קמא, בבא מציע

 בבא בתרא וכולן עוסקות בשיעורי ואומדנות נזיקין של ממונות ולא של נפשות.

... נזיקים בכללות ובפרטות פתיחת בבא קמא  השור והבור והמבעה וההבער נזיקיםבות אבעה אר]*[  ,מ"א[משנה ב"ק פ"א]וכך פותחת 

ֶׁשָ֣ר-מרומזים ב ּואָא  אַָההָ֝  כלהלן: ְוַהּנֹוָרֶ֨

ּוא (יט,א) אַָההָ֝ גי' רי"ז  – ם"נזיקיארבעה אבות  ,מ"א[משנה ב"ק פ"א]כאיות פתיחת  נזיקיםקדמא ואזלא מרמז ללימוד כללות  – ְוַהּנֹוָרֶ֨

ּו (יט,א)כמו גי' נזקי"ן גי' רי"ז עולה אותיות  אַָההָ֝  ור ֶׁשָָ֣ ֶׁשָָ֣בעה ואות רֶׁשָָ֣אָ  בותאובאותיות הבאות מרמז לפרט היא מ"א של בבא קמא  ָרֶ֨

תָָּכל,יח( א' דב)-בדרך הסבר זאת מתברר ש ֵ֥ ואָא  ֶ֑ ָ֣תַָהה  ַצֶּוֵ֥הֶָאְתֶכֶ֖םָָּבע  ּון׃-ָוא  רַָּתע ׂשָֽ ֶׁשֵ֥ יםָא  ֶ֖ הביא אלינו הלכות ממונות תוך  ַהְּדָבר 

הוא חלוקת דיני  (יט,א)והפסוק  דרשו חז"ל בספרי: אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות.-שילוב עם הלכות נפשות כ

 כל מסכת תחומים אחדים.ממונות לשלוש מסכתות במשנה ובגמרא וב

ם (יט,א) יֶתֹ֗ ֶׁשָ֣רְָרא  ממונות )כגון עשרה ההבדלים בין דיני ממונות ודיני נפשות( בהלכות מונח רביע מלמד על לפחות ארבעה לימודים  – א 

פ"ב  –א : פ"בבא מציעא: ארבעה אבות נזיקין אדם או בהמה מזיקה, הבית והעליה,  בבא קמאולפחות ארבעה תחומים בהלכות ממונות: 

פ"ב הל'  –: פ"א בבא בתראפ"י שכירות פועלים;  –מציאות ואבידות, פ"ג הפקדות וחיובי שומרים, פ"ד קנינים, פ"ה איזהו נשך, פ"ו 

ֶרְךַָהָ֣רָפ"י הסכמי קנין. בסה"כ עשרה תחומים. מענין לציין כי בחלק הפרטים יש עשר מלים  –שכנים, פ"ג חזקה, פ"ד  םֶָּדַ֚ יֶתֹ֗ ֶׁשָ֣רְָרא  א 
ָתֶ֑נּוָהאֱָ ינּוָא  ֶ֖ 'ֱָאֹלה  ֵ֛הָהֵ֥ ָּו רָצ  ֶׁשֵ֥ יַָּכא  ָ֔ ר   . האם יש קשר לעשרה תחומים בממונות?מ 
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 דברים עקב ז,יב:

ָתֶ֑םָ םָא  יֶתֶ֖ םַָוע ׂש  ֶּלהָּוְׁשַמְרֶּתֵ֥ ָהא ָ֔ יםָ  ְׁשָּפט  ּוןָא  תַָהּמ  ְׁשְמעֹ֗ ֶָ֣קבָּת  ָ֣ה׀ָע  ְָוָהָי
ת ֶָאָֽ יךְָלךֹ֗ 'ֱָאֹלֶהָ֝ ְוֶאת-ְוָׁשַמרָ֩הֶ֨ יתָ  ֶסד-ַהְּבר  יך׃ַָהֶחָ֔ ֶתָֽ ב  עַָלא  ְׁשַּבֶ֖ רָנ  ֶׁשֵ֥ ָא 

 

 תבנית החלק השני של הפסוק כעין פרט קדמאה וכלל ופרט המפרט את הפרט קדמאה.

ת ֶָאָֽ יךְָלךֹ֗ 'ֱָאֹלֶהָ֝ ְוֶאת-ְוָׁשַמרָ֩הֶ֨ יתָ  יך׃-ַהְּבר  ֶתָֽ ב  עַָלא  ְׁשַּבֶ֖ רָנ  ֶׁשֵ֥ ֶסדָא  ַָהֶחָ֔
יךפרט קדמאה,  – ְוָׁשַמרָ֩ 'ֱָאֹלֶהָ֝ תהמפרט את הפרט קדמאה  קדמא ואזלא כעין כלל, פרט – הֶ֨ ֶָאָֽ ְוֶאת-ְלךֹ֗ יתָ  עָ-ַהְּבר  ְׁשַּבֶ֖ רָנ  ֶׁשֵ֥ ֶסדָא  ַהֶחָ֔

יך ֶתָֽ ב    ַלא 

 

ִּיםלבניו עד מצינו שאם האדם עובד את השי"ת מאהבה זכותו עומדת תרסא, שיעור זמן שמירה  – ְוָׁשַמרָ֩ ּפ  ַאל   (, מאור ושמש) דור ל 
ִּים:נמצאת מדה טובה יתירה על מפירשו  בחיי רבינו-ו רש"י ּפ  ַאל  מלת  דת פורענות אחת על חמש מאות, שזו לארבעה דורות וזו ל 

ים ָלפ ָ֔ יםהופכת ע"י כלל הלימוד מיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים, כאן מיעוט  ָלא  ֶָ֑֔ ָלפ  ִּיםזה גם בשנוי הניקוד  ַלא  ּפ  ַאל  כן רבינו -. כמול 

ֹותַָעל( שמות כי תשא לד,ז)בר הראשון מהקרא בחיי הביא ראיה לארבעה דורות של עוברי עבירה בנוסף על העו ןָָאבֹ֗ ֹוָ֣ ד׀ָע  ָ֣ ק  ְוַעל-ּפ  יםָ  -ָּבנ 
יםַָעל ָ֔ ָ֣יָָבנ  יםְָוַעל-ְּבנ  ֶ֖ ׁש  ּל  ים׃-ׁש  ָֽ ע  ּב     ר 

רביע, הקב"ה שומר לכל אחד בהשגחה  – ְלךָֹ֗( דברים עקב ז,יבאפשר שארבעה הדורות הנוספים מרומזים ברישום מקוצר בטעם מלת )

תם פרטית אליו האם מקיי ְוֶאת-ֶאָֽ יתָ  יך-ַהְּבר  ֶתָֽ ב  עַָלא  ְׁשַּבֶ֖ רָנ  ֶׁשֵ֥ ֶסדָא  )פרטים המפרטים את הפרט קדמאה(. אם עשה עבירה והוא  ַהֶחָ֔

 לא תיקנו עד, אזי נפרע מהם, ואם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם.   ארבע דורותובניו 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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הַָאףיז: ,עקב יא ריםדב םָ-ְוָחָרֶ֨ ְָיהָוָ֝הָָּבֶכֹ֗
ְול א-ְוָעַצ רֶָאתָ םָ  ןֶָאת-ַהָּׁשַמ י  ֶ֖ ּת  אָת  הָל ֵ֥ ָדָמָ֔ רְָוָהָ֣א  ָ֣הָָמָטָ֔ ְהֶי ְָיבּוָלֶּ֑הָ-י 
ם׃ָָָ ןָָלֶכָֽ ֵ֥ ת  רְָיהָוֶ֖הָנ  ֶׁשֵ֥ הָא  ָבָ֔ ָהָאֶָ֣רץַָהּט   ָ ַעל הָמ  ָרֹ֗ ַבְדֶּתָ֣םְָמה  ַָוא 
 [מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ה]

והזול  (ב)טט: ברכה בעולם  )טט: א(ודה זו עבודת בית המקדש. וכן את מוצא כל זמן שהיתה עבודת בית המקדש קיים היתה ועל העב
ובני אדם אוכלים ושובעים   (מכאן והלאה זאת תוצאת הברכה בכלל ושפע וזול)טט:  והיין מרובה (ד)טט: והדגן מרובה  (ג)טט: מרובה 

ְעָּת׃ (טויא, עקב 'דב)והבהמה אוכלת ושובעת שנאמר  ְָוָׂשָבָֽ ְבֶהְמֶּתֶ֑ךְָוָאַכְלָּתֶ֖ ָל  ֵֶׂ֥שבְָּבָׂשְדךֶ֖ יָע  ֵ֛ משחרב בית המקדש נסתלקה  ְוָנַתּת 
ֶ֑םָ (טזיא, עקב 'דב)ברכה מן העולם שנאמר  הְָלַבְבֶכ ְפֶּתֶ֖ ןָי  םֶָּפֵ֥ ּוָָלֶכָ֔ ָּׁשְמרָ֣ הַָאף (יזיא, עקב 'דב)וגו' ה  ם-ְוָחָרֶ֨   ְיהָוָ֝הָָּבֶכֹ֗

הָ (יזיא, עקב 'דב) םה', -קדמא ואזלא, כעין כלל חרון אף – ְיהָוָ֝ה-ַאףְוָחָרֶ֨ רביע, עשוי להיות חלק מן הכלל וגם מרמז על ארבע בטויי  – ָּבֶכֹ֗

היוקר  –והזול מרובה  (ב)טט: נסתלקה הברכה  –ברכה בעולם  )טט: א(ה' " כאן ההפך מהזמן שהיתה עבודת בית המקדש: -"חרון אף
אין יבול בגפנים . אלה מפורטים בהמשך קטע זה מאבות דרבי נתן,  – והיין מרובה (ד)טט:  הדגן התמעט  –והדגן מרובה  (ג)טט: מרובה 

 ואליהם נוספים פרטים נוספים. 
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 :יג,ז ראה דברים

י ס   ָ֣ יְתךֶָ֡ ּכ  ָֽ יך ְיס  ָ֣ ֶּמך-ֶבן ָאח  ֹו א ְ֠ ְנךֶָ֨-אָֽ ֹו ב  ְּתךָָ֝-אָֽ ֹו׀ ב  ֶָׁ֣שת אָ֣ ך א  יֶקֹ֗ ֹו ח  ךֵָ֛ אֹ֧ ע  ֶׁשֵ֥ר ר  ֶָ֣תר ְּכַנְפְׁשךֶָ֖ א  ר ַּבּס  אמ ֶ֑ ָָל 
ה ְלָכֹ֗ ים ְוַנַָֽעְבָדה ָ נ  ָ֣ ים ֱאֹלה  ָ֔ ר  ח  ֶׁשר ָ א  א א  ְעּתָָ ל ָ֣ ה ָיַדָ֔ יך׃ ַאָּתֶ֖ ֶתָֽ ב  ַָוא 

 א:י,לט וישב בראשית
תָָׁשֶָ֖ יַָהַּבֵ֛י  ֵ֥ ַאְנׁש  יׁשָמ  ָ֝ יןָא  ֹוְָוא ֶ֨ ֹותְָמַלאְכּתֶ֑ ְיָתהַָלע ׂשָ֣ אַָהַּבֶ֖ הַָוָּיב ֵ֥ ְּכַהּיָֹ֣וםַָהֶּזָ֔ יָ  ְַ֛יה  ת׃ַָוָֽ י  ָםַָּבָּבָֽ

ֹו ְנךֶָ֨-אָֽ ֹו ב  ְּתךָָ֝-אָֽ  , ככלל מלמד בתבנית כלל ופרט, בנין אבקדמא ואזלא – ב 

שאסורים זה  )מכמה מקומות שהאיסור אף על האשה( 1יחוד. האיסור על איש ועל אשהאנציקלופדיה תלמודית כרך כג, יחוד ]טור תרלב[ 
 (א:י,לט וישב בראשית-קדמא ואזלא ב-)ראה בפרטות ב .ת אותםבזו, להמצא יחד במקום סתר, שבו אין אחרים שיכולים לראו

יׁש (יא,לט בר' וישב)אפשר כי  יןָא ָ֝ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על איסור יחוד בדרך של ללאו הבא מכלל עשה, והכתוב מלמד ישירות  - ְוא ֶ֨

 ן. ראה להל (דב' ראה יג,ז)-על איסור יחוד בפרט עם הגויה ולא רק בעקיפין, מהמסית ב

יׁש (יא,לט בר' וישב)  יןָא ָ֝ אנצ' -קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על איסור יחוד על איש ועל אשה, והתנאי המקדים לאיסור כמו שמוגדר ב - ְוא ֶ֨

קירוב דעת ע"י הימצאות יחד במקום סתר גם שאין בו מחיצות. וסיפור אשת פוטיפר הוא הדגמה של יחוד עם הגויה, וכן הדגמה של 
יחד, ובאים לידי הרהור ויצרם מתגבר, ועלולים לעשות תחבולות למלא תאותם. יש הסוברים שאין לאסור יחוד אלא עם הימצאות ב

.  יבואו לכלל ביאה באותו היחוד, ויש הסוברים שעצם היחוד הוא איסור בפני עצמו אף במקום שאין חשש שיבואו לכלל עבירה

י (דב' ראה יג,ז)באנצ' מובא  יך יְס  יְתך   ּכ   ן ָאח   ך-ב  ּמ  ֹו א ְ֠ נְך  -א  ֹו ב  ְּתך  -א  י. אכן אפשר כי תבנית הטעמים של  ב  מונח פזר, כעין שני  – יְס  יְתך   ּכ  

ך-ב ןטעמי פזר מעביר באחד מהפזר מהיחוד המותר אל היחוד האסור. טעם תלשא של  ּמ  עשוי ללמד על שיעורי גיל של יחוד מותר ויחוד  א ְ֠

תינוקת מבת שלוש ולמטה ותינוק בן תשע ולמטה מותר להתייחד עמהן, שלא גזרו אלא על ייחוד אשה  כב,ירמב"ם הל' אי"ב אסור )
 .וכן מחיצה עם בעלה בעיר או לא בעיר, וכן מקום סתר או דלת פתוחה.(. הראויה לביאה ואיש ראוי לביאה

 

ֹו ֹו-אָֽ ָאָֽ ְנךֶ֨ ָ-ב  ְּתךָ֝ את החביבין פירש לך הכתוב של חביבות והתיחדות כפרש"י  קדמא ואזלא, כעין כלל כאשר הבן או הבת הם משל –ב 
ומשמעות החביבות חמלה וכסוי על  ; (ראה שם) שאין דברי מסית אלא בסתרדבר הכתוב בהווה,  - בסתר; קל וחומר לאחרים. לך

כאשר יחמול כענין שנאמר " ,(ראה לעיל,ז)הקורבה הנזכרת שיש לו עמך על  - ולא תחמל...   (דב' ראה יג,ט) רמב"ןהעברינים כפירוש 
תלמד עליו זכות,  לא - לא תחמול: (ספ"ד פט)מהעיד עליו בבית דין. ובספרי  - ולא תכסה עליו. (מל' ג,יז)העובד אותו"  איש על בנו
" ןוכוסה קלו; "(מש' כח,יג)" מכסה פשעיואם אתה יודע לו חובה אינך רשאי לשתוק. והכל טעם אחד, כי הכסוי, מן " - ולא תכסה

 השתיקה מהגיד.   - (מש' יב,טז)
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לָ:יט,טו ראה דברים יׁשַָלהָָ֣-ָּכָֽ ֶ֖ רַָּתְקּד  ַהָּזָכָ֔ אְנךָ  ָּוְבצ ָֽ ְבָקְרך  דָּב  ָּול ֶ֨ ֹורָא ֶׁשרָ֩י  ֱָאֹלֶהֶ֑יךָָ'ַהְּבכֶ֡
ֹורָצ אֶנַָֽ֛ך׃ ֶ֖זְָּבכֵ֥ אָָתג  ךְָול ֵ֥ רָׁשֹוֶרָ֔ ְבכ ָ֣ ּב  דָ  ב  ע  אַָתָֽ ָל  

ל - טט ֹור-ָּכָֽ  עבד לומר  לפרשתכל הבכור  סמך הטורים בעל כפירוש אחרשה מבטן; ב' דרשהו לענין פזר, א' לענינו קדו – ַהְּבכֶ֡
 עבד; עבודת' כשם שאני אוסר לך לעבוד בבכור כן לא תעבוד בעבד עברי א
 ' וכשם שהמום פוסל בבכור כך המום פוסל ברציעה: ב

 

ל דָ-ָּכָֽ ָּול ֶ֨ ֶׁשרָ֩י  ֹורָא   , קטנה קדמא-פזר תלישא –ַהְּבכֶ֡

קטנה מלמד על שיעורין, כאן משמעו כי אם יקדיש הבכור נותן להקדש כפי שיעור -קטנה לפזר. תלישא-ה כאן מתלישאסדר הלימוד יהי

 טובת ההנאה שבבכור ולא הבכור עצמו. נשתמש בלימוד על ענין מתן שיעור טובת הנאה לענין הפזר.

ואז נותן לכהנים טובת ההנאה שבו שהוא שיעור שלמדנו פזר מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו, אפשר שכאן לענין שהחרים הבכור 

 קטנה. -מתלישא
,כו(; הא כיצד? אינו מקדישו לקרבן אחר. כזיקדיש איש אותו" )וי'  לאובמקום אחר הוא אומר " - ... תקדישהבכור כל)יט(    י"רש

יקדיש" )שם(, ואי אפשר לומר  לאנאמר " שכבר ,תקדיש. דבר אחר: אי אפשר לומר לבכורהוכאן למד שמצוה לומר: הרי אתה קדוש 
 קכד(. דִעלּוי, ונותן להקדש כפי טובת הנאה שבו )ראה ספ" ֶהקֵדשכיצד? מקדיש אתה  הא ;תקדיש'לא יקדיש', שהרי כבר נאמר 

 
  ח"שפת
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 יש"מה שפירש ר ם"הראיש טובת הנאה ליתן לכל כהן שירצה, ואותה טובת הנאה יכול להקדיש * כתב  שלישראל לפי (ע)
כאן ונותן להקדש כפי  יכתוב ונראה לי לפרש מה שפירוש רש" ומצאתיפה נותן להקדש כפי טובת הנאה ובערכין פירש יתן 

החרמים  שכלבבכור שהקדישו אז נותן להקדש כפי טובת הנאה שבו והתם מיירי בבכור שהחרימו  מייריטובת הנאה שבו 
 החרם שהוא לכהן עיין שם *:  לכהנים לכך פירש שיתן טובת הנאה להכהנים בשביל
 ( ב"י)וכן הוא במשנה למלך הלכות ערכין פרק ו' הלכה 

 
 
 .  בהווהרבותינו )שם( שאסור, אלא דבר הכתוב  למדו החלוף אף -' וגו ולא תגז שורךתעבד בבכר  לא 

 וגז( בו לחילופו בכור )איסור עבודה -את ענין הפזר של כל הרחיבקטנה קדמא, הכלל הצריך לפרט -פזר תלישא – טט

 ואפשר כי קדמא מצביע להקדים לאכלו בתוך שנתו אף שאינו נפסל משנה לחברתה.

 
יהיה  ובשרםשהוא ממתנות כהונה, אחד תם ואחד בעל מום, שנאמר: " מצינולכהן הוא אומר. שכבר  - יי' אלהיך תאכלנו לפני)כ( 
,א(. יכול יהא פסול משעברה שנתו? כבר כחותר על שנתו )ראה בכורות מכאן שאין משהין אותו י - בשנה שנה' )במ' יח,יט(. וגולך" 

 שני... מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך" )דב' יד,כג(; מה מעשר אלהיךלפני יי'  ואכלתהוקש למעשר, שנאמר: "
אם שחטו בסוף שנתו אוכלו  - בשנה נהש,ב(. כזאינו נפסל משנה לחברתה, אף בכור אינו נפסל, אלא שמצוה תוך שנתו )ראה בכורות 

 כלפרט.  - או עור פסחכלל.  - מוםקכה(.  )כא(  ד, שנאכל לשני ימים ולילה אחד )ראה ספ"למדאותו היום ויום אחד משנה אחרת; 
את דמו  רקג( ואינו חוזר )ראה בכורות לז,א(.  )כ שבגלוי - מום כלואינו חוזר, אף  הגלוי מוםחזר וכלל: מה הפרט מפורש  - מום רע

, שהרי קדוש ונשחט בחוץ בלא פדיון ונאכל, יכול אף הדם מותר? הואשלא תאמר: הואיל וכולו היתר הבא מכלל איסור  - לא תאכל
 לא תאכל. דמואת  רקתלמוד לומר: 

 

ל׃ָפָ]יט[ָ יׁשַָלהָָ֣-ָּכָֽ ֶ֖ רַָּתְקּד  ַהָּזָכָ֔ אְנךָ  ָּוְבצ ָֽ ְבָקְרך  דָּב  ָּול ֶ֨ ֶׁשרָ֩י  ֹורָא  ֱָָאֹלֶהֶ֑יךָ'ַהְּבכֶ֡
ֹורָצ אֶנַָֽ֛ך׃ָ ֶ֖זְָּבכֵ֥ אָָתג  ךְָול ֵ֥ רָׁשֹוֶרָ֔ ְבכ ָ֣ ּב  דָ  ב  ע  אַָתָֽ ָל  
יָ֩הֶָ֨]כ[ָָ ְפנ  ֹוםָא ֶׁשרָ'ל  הַָּבָּמקֶ֖ ָ֣הְָבָׁשָנָ֔ ָׁשָנ ּנּוָ  ֶלֶ֨ ְבַחָ֣רָהֶָ֑-ֱאֹלֶה יךָת אכ  ך׃ָ'י  יֶתָֽ הָּוב  ַָאָּתֶ֖
יָ]כא[ָ ָֽ ּנּוַָלהֶָ֖-ְוכ  ְזָּבֶחָ֔ אָת  ּוםָָרֶ֑עָל ָ֣ לָמָ֣ רָּכ ֶ֖ ּו ָ֔ ֹוָע  אָ֣ ַחָ  ּס  ּוםָּפ  ֹוָמֹ֗ הָבָ֝ ְהֶיֶ֨ יך׃ָ'י  ֱָאֹלֶהָֽ
יְָוָכַאָּיָֽל׃ָ ֶ֖ וַָּכְּצב  ַיְחָּדָ֔ ֶּ֑נּוַָהָּטמ  אְָוַהָּטהֹורָ  ֶל יךָּת אכ  ְׁשָעֶרֶ֖ ָ]כב[ָָּב 
קֶָאתָ ֶ֑לַָעל-]כג[ַָָרֵ֥ אָת אכ  ֹוָל ָ֣ ם׃ָפ-ָּדמֶ֖ י  ְׁשְּפֶכֶּ֖נּוַָּכָּמָֽ ֶרץָּת  ָָהָאֵ֥
 

יָ֩הֶָ֨]כ[ָ ְפנ  ּנּוָ ָ'ל  ֶלֶ֨ יי' אלהיך  לפני...   ג"רלביו, כפירוש דבר שחבירו מלמד על – פשטאקטנה קדמא מהפך -תלישא –ֱאֹלֶה יךָת אכ 
ָתםאינו מדבר אלא  - תאכלנו יולד בבקרך ובצאנך"  אשרהבכור  כללמה שאמר: " נמשך יי' אלהיך תאכלנו, לפני. ולפי שאמר: ב 

 ; והיה זה כן, לפי שקדושתו מרחם.כן יחוייב להפריש בכורות גם שהכהן)ראה משנה בכורות ב,א(  למדנו -)לעיל,יט( 
 
מבכור אדם שאינו אלא קדושת דמים, ושתקה מהבכור; וזה יחייב שיהיו הכהנים  והלוים, הנה התורה בארה ִהָּפֵטר הכהנים ובכלל 

לא  שיהיה איזה מוםידענו שאם היה בו  - מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליי' בויהיה  וכיחייבים בבכור בהמה.  )כא(  והלוים
 לפי או עור כל מום רע, פסחאמר בזה המקום  ואולםכה(. -שנתבאר בפרשת 'אמור אל הכהנים' )ראה וי' כב,כיתכן לזבחו ליי', כמו 

ממנו מן  הוסר, שלא לבאר תזבחנו ליי' לא, רוצה לומר: אם לא היה המום קבוע. ואמר: בשעריושבזולת זה לא יתכן שיאכלנו 
בגזה ועבודה. ומזה המקום למדנו )ראה בכורות  עדיןו, אך הוא אסור אפשר לאכלו בשערי ארק שלא יזבחנו ליי', ושהו -הקדושה 

, שלא הותר לו לזבחו ליי' ולא לאכלו בשעריו. הנה יוכל להמתין עד העת שהוא ראוי שנתולז,א(, שאם יהיה בו מום עובר בסוף 
ה בכורות כח,א( דבר הבחינה הזאת. עובר בו אם היה עובר, והוא שלשים יום מעת נפילת המום בו, כי כן שערו חכמים )רא שיהיה

 בשעריךיותר משלשים יום תוך שנתו, להבחין אם נקבע מומו אם לא.  )כב(  להמתיןואולם תוך שנתו אם נפל בו מום עובר, יש לו 
ר לטמא וטהור לאכול ממנו בקערה אחת.  - תאכלנו הטמא והטהור יחדיו  ברוכמגיד כי כשנשחט במומו יוכל לאכלו בשעריו, ויּות 

לא תנהג הזביחה ליי' בבכור בהמה  ולזהבארנו בפרשת 'בא אל פרעה' )שמ' יג,יא(, שבכור בהמה טהורה אינו נוהג אלא בארץ; 
הבאים מחוצה לארץ. ולפי שמצאנו בבכור שהוא ממון כהן ולא זכה בו מן  בבכורותטהורה כי אם בבכורות הבאים מארץ ישראל, לא 

עניינם בארץ כי אם לזבוח ליי',  תלוילמדנו מזה שבכורות חוצה לארץ הם לכהן, כי אין  -לא פדיון הוא אוכלו במומו ב שהריהמזבח, 
בין בארץ בין בחוצה לארץ, בין בפני הבית בין שלא בפני הבית.  נוהגיםולזה יהיו נאכלין במומן. ולזאת הסבה יתבאר שהבכורות 

 -חמור ובבכור אדם  בפטרל זמן, שהרי מצאנו )ראה קידושין לז,א( יזכה בבכור בהמה טהורה בכל מקום ובכ שהכהןוכבר יתבאר 
המזבח, למדנו )ראה בכורות כא,ב( שדינו כדין שאר הבכורות,  מןשנוהג בכל מקום ובכל זמן. ולפי שאין זוכה בבכור בהמה טהורה 

'בא אל פרעה' )שמ'  בפרשת כורותבבכי יביאך"  והיה' כי אם כשהיה בארץ ובפני הבית. ולזה אמר: "לייאלא שלא יזבחו ממנו 
הנה כלל אלו שלשת המינים יחד לעניין היותם ממון כהן;  -" )במ' יח,טו( בשרפטר רחם לכל  כליג,יא(, והנה אמר בפרשת 'קרח' "

לפי זה בגזרת האל ביאור רחב. ו נבארשההבדל ביניהם הוא, שבכור בהמה טהורה אינו נפדה, ושאר הבכורות נפדין. וכבר  שבאראלא 
,יט(, למדנו שאם היה של הקדש או של גוי, אינו חייב בבכורה. וכן העניין אם היה לעילשורך, בבכור צאנך" )ראה  בבכורשאמר "

 חלק בה, שאין אני קורא בה 'שורך', 'צאנך'. להם
 

 קדימותכלל מלמד, עשוי להיות בנין אב, סדר קדמא ואזלא,  104
 כ,יט: שפטיםדברים 

י ָֽ ּורֶָאל-ּכ  ירָ֩-ָתצָ֣ אָע  ּהָל ָֽ ָ֣יָהְָלָתְפָׂשֹ֗ ֹ֧םָָעֶל ָּלח  ה  יםְָלָֽ יםַָרּב ָ֝ יתֶָאת-ָימ ֶ֨ אָ-ַתְׁשח   ֹוָל ָ֣ תֶ֖ לְָוא  ֶּמָּ֣נּוָת אכ ָ֔ ַ֚יָמ  ןָּכ  ַּגְרֶזָ֔ ַחָָעָליוָ  ְנּד   ל  ָצּהָ  ע 
ֹור׃ ָּפֶנֶ֖יךַָּבָּמצָֽ אָמ  הָָלב ֵ֥ ָ֣ץַָהָּׂשֶדָ֔ ע  יָָהָאָדםָ  תָּכ   ְכר ֶ֑ ָת 

ים-ֶאל)ה(  יםַָרּב ָ֝ ירָָ֩ימ ֶ֨ קטנה )= תרסא( בתפקיד עקירה משחיתה, -לל מלמד מסוג בנין אב, וכן תלישאתרסא קדמא ואזלא, כעין כ - ע 

שלו הוא כי לא רק במצור בלבד אלא בכל מקום הקוצץ אילן  ומקור השתלשלותהדבר מאיסור בל תשחית כלל  (תורה תמימה הערה נזכבאר 
 :לו עץ סרק במקום שהמטרה איננה אלא להשחיתהוא האיסור הכללי להשחית אפי )כ( כ"רש"ר הירש דברים פ מאכל דרך השחתה לוקה,

לא תשחית את הדרוש לחיי האדם, ומטעם זה לא אילנות בלבד אסור להשחית אלא כל המשבר כלים או קורע  הערה נז(וכבנין אב כהמשך 
 בגדים או הורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר משום לא תשחית.

ל ֶּמָּ֣נּוָת אכ ָ֔ ַ֚יָמ   הדף על הדף בבא קמא צא,בקטן, יתיב בתפקיד דווקא כך, כאן במשמעות של ודאות, וכתב בעל -ב מונח זקףיתי – ּכ 

ולפי"ז כתב הגאון השואל ומשיב זצ"ל ליישב קושית המפרשים על שיטת הרמב"ם שהרמב"ם ס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא, 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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אסרה או חייבה, היא לא התייחסה אלא אך ורק לצד החיובי בוודאי, אבל בספק דין  דס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא, כשהתורה
 .תורה, הרי הוא אסור רק מדרבנן שפסקו להחמיר בספיקא דאורייתא. חומרא זו אינה קיימת בספיקא דרבנן

אינו עץ מאכל. אבל בספק אסור והקשו מפרשי הרמב"ם עליו כי מפסוקים )כ,יט( )כ,כ( משמע שכדי לכרות עץ צריך לדעת בודאות שהעץ 

אם התורה אוסרת ספק עץ  ,ורק מדרבנן לחומרא לכרתו. ולכאורה אין זה תואם לדעת הרמב"ם )שבספק דאורייתא לקולא ומותר לכרות(
 .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 
כלל זה אינו תקף כאשר אנו עוסקים בספק אברהם בן הרמב"ם שאמר: שלמרות ששיטתו של אביו הרמב"ם שספיקא דאורייתא מן התורה לקולא, 

 ה שייך גם לכלל מלמד()קטע ז ,נפשות

 

 קדמא ואזלא, קדימות 105
 :יז –טו ,תצא כא-כי דברים

יֶָ֩אתָ רֶָּבן-]יז[ָָּכ  לָא ֶׁשר-ַהְּבכ ֶ֨ םְָּבכ ֵ֥ י  יְָׁשַנָ֔ ָ֣ ּפ  ירָָל ֶתתָלֹוָ  הַָיּכ ֹ֗ ֹוָ-ַהְּׂשנּוָאָ֝ אָלֶ֑ ֶ֖ ָּמצ  ָי 
י ה׃ָס-ּכ  ָרָֽ טַָהְּבכ  ְׁשַּפֵ֥ ֹוָמ  ֹוָלֶ֖ נָ֔ ָ֣יתָא  אׁש  ר  ָהּואָ 

 קמ -בבא בתרא קלט  בבלי

 הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה:-כי)אתנח(  ימצא לו-שנים בכל אשר פיהשנואה יכיר לתת לו -בן הבכר-את כי יז

הטעמים של  מתבניתההבנה הבאה  מוצעת קמ ב"ב פקטנה קדמא ואזלא רביע. ע"-תלישא - השנואה יכיר-בן הבכר-את כי יז פסוק מבוא

 הפרשות ארבעאחרי חישוב  לחלוקה ימצא לו-אשר בכל נכסים מרובים ומועטים אומדנת חישובקטנה -תלישא - כיהקרא הזה: 

בטעמי קדמא  המרומז קדימות בסדררביע )היינו להכיר במחויבויות אלה(,  – יכירלהתחייבויות המוריש אשר נדרשות מטעם הכתוב 

 נכלל בחישוב המחויבויות.  כן. ונראה כי הראוי להשביח מאליו גם השנואה-בן הבכר-אתשל הקרא  ואזלא

 הטעמים מלמדת כיוון שאינו במלים המוטעמות על ידה. תתבני

 

 השנואה-בן הבכר-את אלו בסדר קדימות המרומז בקדמא ואזלא של הקרא הפרשות

  הקל אליש שתי דרכי מנין הקדימות אבל למסקנה הן אותו דבר, דרך ב' היא מן הכבד  כאן

 (ק לשלם את כל חובות המת )מדפים לפני יש -

 עד בת מצוה. פרנוסהבנות הקטנות ואם הנכסים מרובים יש להפריש סכום זה לכל שנת לחשב פרנסת  יש -

 תמות. אולהפריש לכתובת האלמנה והתחייבויות אחרות שנתן המוריש לאלמנתו עד שתנשא  יש -

האלמנה, האם או בלי קשר אם תנשא  התחייבותלהפריש התחיבויות לפרנסת אם או בת האלמנה שנתן המוריש לאלמנתו לפי שנות  יש -

 הבת.

 

  מאוחרות הנהגות

 בנים דכרים כתובת --

 חליצתבן ממטלטלין, כנגד החתן מוציא התחייבות אחיו ל" ירושתיורשת חצי  בתחצי זכר"  שטר" להנהגה מזמן המהרי" באשכנז --

 לו תוספת בנדוניה ונותניםחינם", 

 קטן-פשטא מונח זקף מהפך, רביע, תלישא, מ"קבבא בתרא  בבלי ראה

 

 כלל ופרט וכללקדמא ואזלא,  106

ּויָ,כג: כאתצא דברים  יםָָּתלֶ֑ ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱָאֹלה  י־ק  ָֽ ּואָּכ  ַּבּיָֹ֣וםַָההָ֔ ְקְּבֶר ּנּוָ  ֹורָּת  י־ָקב  ָֽ ץָּכ  ֹוַָעל־ָהע ֹ֗ ְבָלתַ֜ יןָנ  ָל א־ָתל ֶ֨
ה:ָס ָלָֽ ַָנח  ןְָלךֶ֖ ֵ֥ ת  יךָנ  'ֱָאֹלֶהָ֔ הָ֣ ֶׁשרָ  ָא  ֶאת־ַָאְדָמְָ֣תךָ֔ אָ  אְָתַטּמ  ְָול  

 [רזא דברים פרשת כי תצאפענח ]
ֹוָ (דב' תצא כא,כג) ְבָלתַ֜ יןָנ  יםָוגו' ל א־ָתל ֶ֨ ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱָאֹלה  י־ק  ָֽ יםָ פי' מפני שגםוגו', ּכ  ֶ֖ ְלַלֵ֥תֱָאֹלה  דינו שיהא נתלה דהיינו מגדף שדינו ק 

יןשנסקל ונתלה, לכן  ו תולש בזקנו אף שנעשה בו כל נתלה כי יאמרו שהי' זה מגדף וזהו גנאי למלך, כי כל הסוטר למלך א ל א־ָתל ֶ֨
, וי"מ דכך הוא נתינת טעם שהרואים יכמרו רחמיהם על הנתלה ויקללו הדיין שדנו זכרון סרחונו הוא גנאי למלך תמידדין כבר מ"מ 

ל  ,כז(כב ' מש'שמ) לתלייה ויעברו על ּל   א ְתק  ים ל  ין (דב' תצא כא,כג) לכן ֱאלה   ְלַלֵ֥תֱָאֹל זהו, ל א־ָתל ֶ֨ י־ק  ָֽ ּויּכ  יםָָּתלֶ֑ ֶ֖  :ה 

מבאר הכתוב על הנסקלים בבית דין שנאמר בהם דין "לא תלין" והטעם הוא )א( יסברו הרואים שהתלוי זה מפני שגידף )כי  ]פענח רזא[

 הפסוק הוא בפר' המגדף על המגדף(; )ב( הרואים יגדפו את הדיינים שפסקו סקילה ותליה.

 ריך בירור מנין. חז"ל למדו מפסוק זה דין כללי על הלנת המת. וצ

 

ין שו"ע יו"ד הלכות אבילות סי' שנח, ] -)א( שלא לכבוד המת )ב( לכבוד המת פוסק ה ]בבלי סנה' מז,א[מצב תלין -מקף כרב – ל א־ָתל ֶ֨
ם או אסור )א( להלין המת, אלא אם כן )ב( הלינו )ג( לכבודו, >א< להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות, א[ או כדי שיבאו קרובי [ס"א

 .להשמיע עיירות

ֹו ְבָלתַ֜ יןָנ   קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.  – ל א־ָתל ֶ֨

ץָופרטיו: )ג( להביא קרובים )ד(  מקוננות)ב( להביא  להביא לו ארון ותכריכיןרביע ארבע סיבות להלנת המת לכבוד המת )א(  – ַעל־ָהע ֹ֗

 ת.להשמיע בעיירות ויספידו ויעשו כנס התעוררו

 

ְלַלֵ֥תּ י־ק  ָֽ ' שמ)מצב )א( קללת הדיין שדנו לתליה )ב( זה המגדף כלפי מעלה. למצב )א( הלימוד שאנשים עלולים לעבור על -מקף כרב –ּכ 

ל  ,כז(כב מש' ּל   א ְתק  ים ל   . למצב )ב( גנאי לבורא שמלינים את התלוי  ]משנה סנה' פ"ו,מ"ד[ ונמצא שם שמים מתחלל.ֱאלה  

ְלַלֵָ֥ י־ק  ָֽ יםּכ  ֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אם זה כלל סוגר לכלל של הלנת המת לכבודו זה מרבה סיבות  – תֱָאֹלה 

 מעין הסיבות שבפרט.

 

 כעין כללקדמא ואזלא,  107

יתָאֲֶֽׁשרָ,סט:דברים כי תבוא כח ָ֝ יַָהְּבר  ֶ֨ ְבר  ֶּלהָ֩ד  'ֶָאת-א  ֹ֧הָהָ֣ ָּו תֶָאת-צ  ְכר ֵ֛ הָל  ֶׁשֹ֗ ֶָ֖-מ  ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ָלְָּבֶאֶָ֣רץָמֹוָאֶ֑בְָּבנ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יתָא ֶׁשר ָ֔ ְּלַבָ֣דַָהְּבר  ב׃ָפ-מ  ָֽ ר  םְָּבח  ָּתֶ֖ תָא  ָָּכַרֵ֥
יתָ( דב' תבוא כח,סט) ָ֝ יַָהְּבר  ֶ֨ ְבר  אברבנאל ]-, קדמא ואזלא מלמד על סדר, עשוי לרמז על כלל מלמד מסוג כלשהו. לקדמא ואזלא –ד 

 לא זולת זה. בדרך הכללשיכרות ברית  [דברים הקדמה

 ובפלוגתא דהני תנאי;  ,ב[טה לזבבלי סו]עיון בדברי 

ֹ֧ה-אֲֶֽׁשר )דב' תבוא כח,סט(המחלוקת מרומזת בטעם מקף של   ָּו מצב דעות על מקומות שבהם נאמרו הכללות והפרטות של -מקף כרב – צ 

)רק שני מקומות וגם כללות במקום א'  : כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועדאומררבי ישמעאל  )דעה א( דתניא,המצוות. 

, הגמרא : כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואבאומרר' עקיבא  )דעה ב(פרטות במקום ב'( 

בריתות  16ממשיכה לפי מצב )ב( של שלושה מקומות ובכל מקום נאמרו כלולות ופרטות, כאשר בכל מקום על כל מצוה נכרתו 

 על כל מצוה. בריתות  48=  3*  16ובסה"כ משלושה מקומות 

ית )דב' תבוא כח,סט(הרחבה בנושא  ָ֝ יַָהְּבר  ֶ֨ ְבר  ֶּלהָ֩ד  'ֶָאת-אֲֶֽׁשרָתרסא קדמא ואזלא, כלל התורה והבריתות על כל מצוותיה –ָא  ֹ֧הָהָ֣ ָּו -צ 
ה ֶׁשֹ֗  (ו,ת גבראשי)-דרגא מונח רביע )ר"ת דמ"ר = מר"ד(, תבנית הטעמים הרומזת לתיקון למר"ד היינו לחטא אדם הראשון שתחילתו ב – מ 

י ם ינ ִ֗ ּוא ָלע  ָוה־ה  י ת  א   )דרגא מונח רביע(. ְוכ  

 

ית )דב' תבוא כח,סט(אם תבנית הטעמים של  ָ֝ יַָהְּבר  ֶ֨ ְבר  ֶּלהָ֩ד  'ֶָאת-אֲֶֽׁשר א  ֹ֧הָהָ֣ ָּו ה-צ  ֶׁשֹ֗  [אלד, זירנ בבלי]ע"פ  היא פרט כלל פרט אז מ 

 ין הפרט,עא כלן אדתה אופרט אי  ללוכ פרטרבנן דרשי 

ֶּלהָ֩ דב' תבוא כח,סט() יתָתרסא, פרט קדמאה המתברר בפרט בתראה,  – א  ָ֝ יַָהְּבר  ֶ֨ ְבר  , בתפקיד כלל בריתות על כל קדמא ואזלא –ד 

'ֶָאת-אֲֶֽׁשרמצוה,  ֹ֧הָהָ֣ ָּו הָ-צ  ֶׁשֹ֗ יסו"ד מלכו"ת העולה תקע"ו וגרם לשיבוש -דרגא מונח רביע. בתפקיד תיקון הפגמים שפגם ב –מ 

וצות הקדושים בשרשם אל רפ"ח שנפלו בבריאה, ובחטאו העמיק ירידתם, באים תקע"ו השפעת הקדושה והחיות לבריאה מרפ"ח ניצ

ל  -( ובשיתוף כל אחד מ12*  3*  4*  4בריתות על כל מצוה ) ( בריתות על כל מצוה של 603550*  576) מתקבלְּבנ  י י ְׂשָרא  

 ליה.התורה. וכך מעלים הניצוצות הקדושים, מתקנים הבריאה וממליכים ה' יתברך ע

 

ֶּלהָ֩היא כעין כלל ופרט וכלל אז  )דב' תבוא כח,סט(אם תבנית הטעמים של  יתָ -תרסא, חלק מ – א  ָ֝ יַָהְּבר  ֶ֨ ְבר  , בתפקיד כלל קדמא ואזלא –ד 

'ֶָאת-אֲֶֽׁשרהבריתות והערבות ההדדית,  ֹ֧הָהָ֣ ָּו הָ-צ  ֶׁשֹ֗ ְׂשָרָדרגא מונח רביע, פרט כתיקון לחטא אדה"ר,  –מ  ֵ֥יָי  תֶָאת־ְּבנ  ְכר ֵ֛ לל  ֶ֖ תביר  –  א 

המרבה הבריתות על כל מצוה, והממעט את שונאי ישראל מהערבות בברית. מכאן יש הלומדים שיש מצוה  מרכא טפחא, כעין כלל סוגר

 יד(-)דב' נצ' כט,יא-בשילוב עם הנאמר ב [ 49 – 74, התשנ"ו, הרב שמעון לוי ע' 123 – 124]שמעתין בקירוב רחוקים שיהיו בערבות ההדדית 
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יו'ָהַָָ֜אֶמרַוּי ֶָ֨ ,ד:לדוזה"ב דברים  ָלֹ֗ ֶׁשָ֣רָָהָא ֶרץ ָָז  אתָא  יָא  ְׁשַּבְעּת  ְצָח קָםְבָרָהְֶָ֨לאַָָנ ְ֠ ב ְָָלי  ק  ְלַיע  רָּוָֽ אמ ָ֔ ךֶָָ֖ל  ֶֶָּ֑֣נהְָלַזְרע  ֶָאְּתֶנ
יךָ ָ֣ ית  יךֶָהְרא  יֶנָ֔ ָּמהְָבע  אְָוָׁשֶ֖ רָל ֵ֥ ב ָֽ  :ַתע 

מר רב יהודה אמר רב: שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ. ואמר רב יהודה אמר רב: לא מאי חצובא? א [ב,בבלי בבא בתרא נה]
 . חייב במעשר - כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשהמנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולין. אמר רב יהודה אמר שמואל: 

 בתפקיד מחיצה לחובת מעשרות עם סיום הכיבוש והנחלה ולעתיד לבוא בדרשה 

אֶמרָהָָ֝... . ע"פ גמרא זאת אפשר כי על מה שמשה רבנו הסתכל נקבע למעשרות נו,א[בבלי בבא בתרא ] ע"פ , מרמז כי קדמא ואזלא -ָ'ַוּי ֶ֨

יו (ד,לד ' וזה"בדב)מהקרא יש ללמוד כעין כלל מלמד שהארץ שה' הראה למשה רבנו כנאמר  ָלֹ֗  ' וזה"בדב)-, לארבע רוחות השמים ברביע – א 

יָז  אתָהָָ (א,לד ְׁשַּבְעּת  ֶׁשָ֣רָנ ְ֠ א  )תבנית נדירה ואולי אפילו יחידה בתורה(, הוציא הכתוב מפשוטו כי  גדולה-מהפך פשטא מונח תלישא -ָא ֶרץָ 

םה' נשבע  גדולה -קדמא, בתפקיד מהתחלה, לתת לו ארץ עשרה עמים ושלושה מהם בעבר הירדן המזרחי וקבע )תלישא – ְלַאְבָרָהֶ֨

חבלי ארץ אשר טוהרו ) וכיבוש משה ויהושע במחיצות עבר הירדן המערביה( למעשרות רק הנמצא בתפקיד תלישה ובתפקיד מחיצ

(, ורק לעתיד לבוא יתרחבו נכבשו ע"י ישראל ממלכי האמורילפני שלישראל ע"י כיבוש סיחון ועוג מלכי האמורי מידי עמון ומואב 

ְצָחָ הגבולות למעשרות לכלול כל מה שה' נשבע  םְָלי  בָ ְלַאְבָרָהֶ֨ ק  ְלַיע  ארץ הקיני הקניזי את שאר עבר הירדן המזרחי , היינו בקָּוָֽ

 מפרש שגם לעתיד לבוא לא יכללו לתרו"מ. ]רשב"ם ב"ב נו,א[ואדום. אבל  והקדמוני בהם ישבו מואב ועמון
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ץ (ישעיהו כד,טז)עיון בפסוק  ר  ף ָהָא֜ ְּכנ    שהארץ לא פתחה פיה לטובה. [בבלי סנהדרין לז,ב]-... שממנו מוכח ב מ 

דּו ּו (ישעיהו כד,טז) ים ָּבגֵָ֔ י ּב גְד   ֹוי ל   י א  ז י־ל   ר ָרז י־ל  י ָר  יק ָוא מ   ד ֵ֔ ּצ  י ל  ְענּו  ְצב   ת ָׁשמ   ר ָ֤ ץ זְמ  ר  ף ָהָא֜ ְּכנ   ים ָּבָג דּומ  ג ד ּבֹוגְד    :ב  

ְּכנ    (ישעיהו כד,טז) ץ ףמ  ר  כשבו משולב הסבר הכתוב ע"פ תבניות  [מלבי"ם]א ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט. נקדים בפירוש קדמ – ָהָא֜

 טעמי הכתוב המלמדים על הפרט  הנחלק לשני נושאים אחד של תשועה ושבח לה' ואחד של עבירות חורבן וקינות. 

 

ְּכנ    (ישעיהו כד,טז)  [מלבי"ם] ת . הוא מאמר מוסגר, ףמ  ר ָ֤ יק)טט:  מענו מקצה הארץ מישראל הנדחים שםהאלה שזְמ  ד ֵ֔ ּצ  י ל  ְענּו  ְצב   ת ָׁשמ   ר ָ֤  – זְמ 

, הם קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. כאן היוצא מן הפשט(-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף
יקה': צבי )זמירות( , על כן באורים כבדו )זימרות קינות הגולים( יזמרו ד ֵ֔ ּצ  י ל  קטן במלת -)טט: המרומז בטעם זקף . והוא נמשך לשתיםְצב  

יק ד ֵ֔ ּצ  , גם שמענו זמירות צבי ופאר אשר יזמרו לחזקיה הצדיק זמירות הקינות והצער הוסברו לפני כן, וכאן מוסבר הלימוד כפשט הכתוב כי(, ל 
. מספר איך נתגלו לו עוד סודות הרבה והודיעו לו כי גם תשועה זו לא תהיה תשועת ָרז י־ל  ישבזכותו נהיתה התשועה הזאת: ואמר 

עולמים ואיך יעברו עוד על ראשי עם קדש כמה צרות, ויטבעו במים הזדונים בגלות בבל ומדי ויתר הגליות, ע"י שיוסיפו עוד בחטא 
יָרז י־ל  י )טט: עוד רזים הרבה נתגלו לי  אמרשה כמו שמספר והולך, וז ז י־ל   מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רבוי  – ָר 

י ועי"כ  הרזים שנתגלו לנביא על העתיד( ֹוי ל   דּו משמוע, רואה אני כי א  ים ָּבגֵָ֔ , כי עוד אחרי חזקיהו בגדו בוגדים בה' כבגידות מנשה ּב גְד  
ים ָּבָג דּוויהויקים וחבריו:  ג ד ּבֹוגְד   ים  והבגידה שלהם יהיה ר"ל .ּוב   ג ד ּבֹוגְד   ים )טט: ּוב   ג ד ּבֹוגְד   מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  –ּוב  



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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היינו בגידה גדולה המיוחדת לבוגדים גדולים כהעמדת צלם בהיכל, שהיא בגידה שאין  העשויה להתרחב, רבוי וחומרת העבירות כמפרש(
 :למעלה ממנה
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 :לא,אסתר ט מגילת

םֶָאת ּיְָ-ְלַקּי ֶ֡ ֶׁשֵ֛רָק  הְָוַכא  ָ֣רַָהַּמְלָּכָ֔ ְוֶאְסּת  יָ  םָָמְרֳּדַכ יַָהְּיהּוד  יֶהָ֝ ל  םָע  ַּיֶ֨ םַָּכא ֶׁשרָ֩ק  יֶהֹ֗ ְזַמּנ  ֶּלהָּב  יםָָהא ָ֝ ֶ֨ ר  יַָ֩הּפ  ּוַָעלְימ  םְָוַעל-מֵ֥ -ַנְפָׁשֶ֖
ֶ֑םָ ם׃ַָָזְרָע ָקָתָֽ ֹותְָוַזע  יַָהּצֹומֶ֖ ֵ֥ ְבר  ָּד 

ב כנסת הגדולה ]סוף הגהות ב"י[ מי שמתענה ביום שנעשה לו נס ואירע אותו יום בשבת יתענה בערב כת...  אליה רבה סימן תרפו
שבת. כתוב בתשובת ר"מ אלשקר סי' ]מ"ט[ יכולין בני העיר לתקן בהסכמות עליהם ועל זרעם והבאים אחריהם עד עולם לעשות 

 ... הם.פורים יום שנעשה בהם נס, ואף שהולכים לעיר אחרת להשתקע חל עלי
 

יָ֩-ֶאת ֶּלהָתרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה,  –ְימ  יםָָהא ָ֝ ֶ֨ ר  קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד מנס לכלל ישראל בפורים שקוראים  –ַהּפ 

םעליו במגילת אסתר  ְזַמּנ יֶהֹ֗ רביע בתפקיד ארבעה ימים י"א, י"ב, י"ג, י"ד באדר לפי זמנים של הגעת היהודים ממקומות שאין בהם  – ּב 

י"ד אדר. לעשות  –מומחים לקריאת המגילה אל מקומות שיש בהם מומחים לקריאת המגילה, והזכרת הנס אינה דווקא ביום שבו הוא ארע 

 את הימים האלה משתה והודאה לה' על נס ההצלה.

ם ימות השנה. לציין הנס על  פזר, דרשהו למקום אחר, )א( מנס פורים לכלל ישראל, לנס פרטי באדר, לנס קהילה ונס פרטי בכל – ְלַקּי ֶ֡

ידי מי שארע לו הנס וצאצאיו אחריו במשתה והודאה כמו בפורים. ויש אף כאלה הצמים ביום שנעשה הנס ואח"כ עושים סעודת הודאה, 

ם׃-בדומה ל ָקָתָֽ ֹותְָוַזע  יַָהּצֹומֶ֖ ֵ֥ ְבר   בימי מרדכי ואסתר.ּד 

 מישראל עם עכו"ם שיעדיף משפט באדר שאז מזלם של ישראל גובר.  . )ב( מדין שהיה לעם ישראל ע"י גזרת המן אל דין פרטי של אדם 
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ֹו ַאבְ  נחמיה ט  ְמָּת ְּׁשמ  ים ְוׂש   ְׂשד   ּור ּכ  א  ֹו מ  את  ם ְוהֹוצ  ְרָּת  ְּבַאְבָרֵ֔ ר ָּבח   ָ֤ ׁש  ים א  ' ָהֱאלה ֵ֔ ָּתה־הּוא  ה   ָרָה ם:)ז( א 

ת־ְלָבבֹו֘  אָת א  יְבּו )ח( ּוָמָצ  ז  י ְוה  ְפר  י ְוה  י ָהֱאמ ר   ּת ֜ ח  י ה  נ   ְּכנ ע  ֩ץ ה  ר  ת־א  ת א  ית ָלת   ְּבר ִ֗ ּ֜מֹו ה  ֹות ע  ן ְלָפנ י֒ך ְוָכר  ם  נ ֱאָמ  ק  ָּת  ֹו ו  ת ְלז ְרע  י ָלת   ּג ְרָּגׁש   י ְוה  ס  

יק ָא ָּתה: ד   י צ  יך ּכ   ת־ְדָבר ֵ֔  א 

ֵ֥קָ:,כגבמדבר פינחס כו ָחל  ֶּלהָּת  ֹות׃ָָלא ֹ֗ מָֽ רָׁש  ְסַּפֵ֥ ָלֶ֖הְָּבמ  ָָהָאֵֶ֛רץְָּבַנח 
ֵ֥קָָהָאֵֶ֛רץ )במ' פי' כו,נג( בענין המנין]שפת אמת במדבר פרשת פינחס תרמח[  ָחל  ֶּלהָּת  שיש לכל איש ישראל חלק מיוחד בא"י . ָלא ֹ֗

ל-ַאְך )במ' פי' כו,נה(אפשר מרומז במלים  –)טט וזה הי' ענין הגורל וישב כו' איש תחת גפנו כו' תאנתו.  כמ"ש לעיל. וכן כתיב )במ' פי' , ְּבגֹוָר֕

ל-ַעל כו,נו( ַהּגֹוָרָ֔ יָ  ל -)טט ש (ּפ   )נחמיה ט,ח( . ויתכן לפרש בזה מ"שבכלל ובפרטהכיר כל אחד מקום המיוחד לו כי נתינת א"י הי' (ַהּגֹוָרָ֔
ת ית ָלת   ְּבר ִ֗ ּ֜מֹו ה  ֹות ע  ֹו  )נחמיה ט,ח( . אח"כבכללהוא כו'  ְוָכר  ת ְלז ְרע   .שנתן לכל א' חלק השייך לו בפרטא נתינה הוָלת  

ּ֜מֹו  )נחמיה ט,ח(הוא במלים  ]שפת אמת[ע"פ  כלל-לימוד ב ֹות ע  ּ֜מֹו , לימוד זה מרומז בתבנית הטעמים של ְוָכר  ֹות ע  קדמא ואזלא  –ְוָכר 

 בתפקיד דרך לימוד בכלל ופרט כאשר הכלל הוא במלים המוטעמות או בסביבתן.

ֹו  )נחמיה ט,ח(הוא במלים  פת אמת[]שע"פ  פרט-לימוד ה ת ְלז ְרע   . הוא נתינה בפרט שנתן לכל א' חלק השייך לוָלת  

ֵ֥קָָהָאֵֶ֛רץ )במ' פי' כו,נג(-שתחילתן ב נו( –)במ' פי' כו,נג על דרכי החלוקה לכל פרט מלמדים הכתובים  ָחל  ֶּלהָּת  -וגו'. בפסוקים ב ָלא ֹ֗

 . )נחמיה ט,ח(-שפת אמת[ למד את הכלל ופרט מ-טעם אזלא. ה אין טעם קדמא ואין נו( –)במ' פי' כו,נג 

 

רתא )לקח טוב( פסיקתא זוט] ,ה"ה[ט"תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ברכות פ] (ח,נחמיה ט)-לימודים אחרים מ במקורות הבאים
 [בראשית וירא יח
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 מחלוקת גרסאות(ב 2-ועוד בטעם עליון, 1ועוד מופעים,  53מחוברות במקף ) מליםה אחת או מלקדמא ואזלא ב 8

 ו/או מעשה באופן שוה, ארץ שוה, תנועה אחידה.הדבר. המעשה / בעושה תלוי כעין כלל ופרט המאופיין בתכונה ש

 רשימת פסוקים 8.1
 . בראשית מקץ מג,כג:    1

םַָאל ֹוםָָלֶכָ֝ ּבְָ-ַוּי אֶמרָָׁ֩שלֶ֨ ןָָלֶכ םַָמְטמֹוןָ  ָנַתֶ֨ יֶכםָ  ב  םָו אֹלה  יָא  יֶכָ֝ ה  אּוֱָאֹלֶ֨ יָרֹ֗ םֶָאתּת  ֶהֶ֖ ל  אָא  ֵ֥ ֶ֑יַָוּיֹוצ  ָל םַָּכְסְּפֶכֶ֖םָָּבָ֣אָא  יֶכָ֔ ת  -ַאְמְּתח ָ֣
ֹון׃ָָ ְמעָֽ  ׁש 

 . בראשית ויחי מח,ד:    2

יֶָאת ַתּת ָ֝ יםְָוָנֶ֨ ֶ֑ ְקַהָ֣לַָעּמ  יךָל  ֶ֖ ךָּוְנַתּת  ית ָ֔ ְרּב  ְוה  ְננ  יַָמְפְרךָ  יָה  ַלֹ֗ ם׃ָָ-ַוּי ָ֣אֶמרָא  ַּזֵ֥תָעֹוָלָֽ ח  יךָא  ֶרֶ֖ ַָאח  ךֵ֥ ָָהָאֶֹ֧רץַָהּז ֵ֛אתְָלַזְרע 
 ויחי מח כ בראשית .3

ֵׂ֥שֶָ ְמַנֶּׁשֶ֑הַָוָּי םְָוכ  י  יםְָּכֶאְפַרֶ֖ ֱָאֹלה ָ֔ ְמךָ֣ ָֽ רְָיׂש  אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  ְךָי  ְָיָבר   אמֹורְָּ֒בךֹ֗ םַָּבּיָֹ֣וםַָההּו֘אָל  כ ָ֝ ר  ה׃ָָ-םֶָאתַוְיָבֶ֨ ֵ֥יְָמַנֶּׁשָֽ ְפנ  םָל  י  ֶָאְפַרֶ֖
 . שמות  ה,י:    4

ּוֶָאל יוַָוּי אְמרֵ֥ ְטָרָ֔ ְוׁש ָ֣ ְגׂש  יָָהָעםָ  ּוָנ  ְצאָ֝ ֶבן׃ָָהָָ-ַוּי ֶ֨ ןָָלֶכֶ֖םֶָּתָֽ ֵ֥ ת  יָנ  ֵַּ֛֛נ  יֶנ הָא  ַ֚הָָאַמָ֣רַָּפְרע ָ֔ רָּכ  אמ ֶ֑  ָעֶ֖םָל 
 . שמות וארא ח,יז:    5

ם יָא  ָ֣ ַָ֣חֶָאת-ּכ  יְנ֘ךְָמַׁשּל  יךֶָאת-א  ָּוְבָבֶּתֶ֖ ְבַעְּמךֵ֛ יךָּוָֽ ָבֶדֹ֧ ָּוַבע  יַחְָּבךָ֝ יַָ֩מְׁשל ֶ֨ ְננ  יָ֒ה  ֶאת-ַעּמ  םָ  ְצַר י  ּוָָּבּת  יָמ  ְלאָ֝ בָּוָמֶ֨ בְָוַגֵ֥ם-ֶהָער ֶ֑ ֶָהָָ֣ער ָ֔
הָא ֶׁשר ָדָמֶ֖ יָה׃ָָ-ָהא  םָָעֶלָֽ ֵ֥ ָה 

 . שמות בשלח טז,טו:    6

ָֽי ּוְָבנ  ְראָ֣ יׁשֶָאל-ַוּי  ּוָא   אְמרָ֝ לַָוּי ֶ֨ ְׂשָרא ֹ֗ ּוַָמה-י  אָָיְדעֶ֖ יָל ֵ֥ ֵ֛ ּואָּכ  ָמָ֣ןָהָ֔ יוָ  ןָה'ָָלֶכֶ֖םָ-ָאח  רָָנַתֹ֧ ֶׁשֶ֨ ֶחםָא  ּואַָהֶּלָ֔ םָהָ֣ ֶהָ֔ ל  א  ֶׁשהָ  ּואַָוּי  אֶמרָמ  הֶ֑
ה׃ָָ ְָלָאְכָלָֽ

  . שמות משפטים כא,כב:   7

י ָֽ יתָָעָלי-ְוכ  רָָיׁש   ֶׁשֶ֨ ׁשַָּכא  ָענ ֹ֗ ֹוןָָענָֹ֣וׁשָי  ְהֶיֶ֖הָָאסֶ֑ אָי  יָהְָול ֵ֥ ּוְָיָלֶדָ֔ ְוָיְצאָ֣ ָּׁש הָָהָרהָ  ּוָא  ְגפָ֝ יםְָוָנֶ֨ ָנׁש ֹ֗ ּוָא  ָּנצָ֣ ים׃ָָי  ָֽ ל  ְפל  ןָּב  הְָוָנַתֶ֖ ָּׁשָ֔ ַּבַָ֣עלָָהא   וָ 
 . שמות משפטים כא,לה:    8

י ָֽ ֹור-ְוכ  ֹ֧ףָׁשָֽ ּג  יׁשֶָאת-י  ֵ֛ ֶ֑תָּוָמֶָ֨-א  ֶ֖הּוָָומ  ע  ֹורָר  ּוֶָאתׁשֵ֥ ּוֶָאת-ְכרָ֝ ְוָחצָ֣ ֹורַָהַחיָ  ֹוְָוַגֵ֥םֶָאת-ַהּׁש  ּון׃ָָ-ַּכְסּפָ֔ תֶָיֱחצָֽ ֶ֖  ַהּמ 
 . שמות תצוה כט,טו:    9

ֵ֛יוֶָאת-ְוֶאת ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ּוַָאה  ְמכָ֝ חְָוָסֶ֨ ָּקֶ֑ דָּת  לָָהֶאָחֶ֖ י  םַָעל-ָהַאֵ֥ יֶהֶ֖ ל׃ָָ-ְיד  י  אׁשָָהָאָֽ ָר ֵ֥
 . שמות כי תשא ל,יב:    10

אֶָאת ָּׂשֵ֞ יָת  ָ֣ ָֽי-ּכ  אׁשְָּבנ  ְׂשָראָ -ר ֵ֥ ָתֶ֑םְָול אי  דָא  ְפק ָ֣ ֹוַָלה'ָּב  ֶפרַָנְפׁשֵ֛ ָ֣יׁשָּכ ֹ֧ ְתנָּ֝וָא  יֶהםְָ֒וָנֶ֨ ד  ְפק  ם׃ָָ-֘לָל  ָתָֽ דָא  ְפק ֵ֥ ֶֶַ֖֛גףָּב  ְהֶיֵ֥הָָבֶהֵ֛םֶָנ  י 
 . שמות כי תשא לג,יא:    11

רָה'ֶָאל ֶּבֶ֨ ָ֣יםֶָאל-ְוד  ָּפנ  ֶׁשהָ  יׁשֶָאל-מ  ֶ֖ רָא  ֵ֥ ֶׁשֵ֛רְָיַדּב  יםַָּכא  ָ֔ ֶאל-ָּפנ  ֶ֑הּוְָוָׁשבָ  ע  ְרָ-ר  הָּוְמָׁשֶ֨ ֶנָ֔ ַּמח  ןַהָֽ ֹוְָיהֹוׁש  ַעָּב  ֹוךָ-תָ֝ ּתֵ֥ יׁשָמ  ֶ֖ אָָימ  ַערָל ֵ֥ ַנָ֔ נּוןָ 
ֶהל׃ָפָָ ָָהא ָֽ

 . ויקרא מצורע יד,נא:    12

חֶָאת ץ-ְוָלַקָ֣ ָֽ ֶאֶרזְָוֶאת-ע  ֶ֑יםָ-ָהְ֠ םַָהַחּי  י  הָּוַבַּמֶ֖ רַָהְּׁשחּוָטָ֔ ּפ ָ֣ ַהּצ  םְָּבַדםָ  ָתֹ֗ רַָהַחָּיהְָ֒וָטַבָ֣לָא  ּפ ָ֣ ֘תַָהּצ  ַעתְָוא  ָ֣יַָהּתֹוַלֹ֗ ָ֣ת׀ְָׁשנ  ָ֝בְָוא  ז  א  ָהֶ֨
ָּזֵ֥ה ים׃ָָ-ֶאלְָוה  ָֽ ַבעְָּפָעמ  תֶָׁשֵ֥ י  ַָהַּבֶ֖

 . ויקרא אח"מ יז,ה:    13

ת לֶָאָֽ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  יאּוְָּבנ  רָָיב ָ֝ ֶׁשֶ֨ י֘םַָעל-ְלַמַעןָ֩א  ְבח  ָ֣םָז  ֶׁשָ֣רָה  יֶה֘םָא  ְבח  ה'ֶָאל-ז  ָ֣םַָלָֽ יא  ָ֣יַָהָּׂשֶדהֶָ֒וֱהב  ֶ֖דֶָאל-ְּפנ  ֶהלָמֹוע  ֶ֑ןָ-ֶּפֵַ֛תחָא ֵ֥ ה  ַהּכ 
ה'ָאֹוָתָָֽ יםַָלָֽ ֵ֛ ֹ֧יְָׁשָלמ  ְבח  ּוָז  ְבחָ֝ ָם׃ְָָוָזֶ֨

 . ויקרא אמר כב,ג:    14

םָָּכל יֶכָ֝ ת  ר ֶ֨ םְָלד  ֶהֹ֗ ל  רָא  יׁש׀ָא ֶׁשר-ֱאמ ָ֣ ָ֣ ָּכל-א  ְקַרָ֣בָמ  םֶָאל-י  ֶכֹ֗ ָֽי-ַזְרע  יׁשּוְָבנ  רַָיְקּד   ֶׁשֶ֨ א  יםָ  ֶ֑יוָ-ַהֳּקָדׁש  ֹוָָעָל ְמָאתֶ֖ ה'ְָוט  ַלָֽ  ָ ל ְׂשָרא  י 
ֵ֥יָה'׃ָָ נ  ֶ֖יָא  ְּלָפַנ ואָמ  ֵ֛ ֶֹ֧פׁשַָהה  הַָהֶּנ ְכְרָתֵ֞ ְָונ 

 :    . ויקרא אמר כג,יז15

יםַָלה'׃ָ ֶ֖ ּכּור  ָאֶפֶ֑יָנהָּב  ץָּת  ֶ֖ יָנהָָחמ  ְהֶיָ֔ ֶלתָּת  יםָס ָ֣ ָ֔ נ  ָ֣יֶָעְׂשר  םְָׁשנ  ַַּ֚תי  הְָׁש יּאּו׀ֶָלֶָ֣חםְָּתנּוָפֹ֗ ָ֣ םָָּתב  יֶכָ֝ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨  ָמ 
 . במדבר נשא ד,כה:    16

ּוֶָאת ְׂשאָ֝ ְוֶאת-ְוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ַחׁשָא ֶׁשר-ְיר  ֵ֛הַָהַּתֵ֥ ְכס  הּוָּומ  ְכס ֕ דָמ  ֶהלָמֹוע ָ֔ תָעָלֶ֖יוָ-א ָ֣ ְלָמְֶ֑עָלהְָוֶאֶ֨ ד׃ָָ-מ  ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ְךֶָּפֶ֖ ָָמַסָ֔
 לך יג,לא:    -. במדבר שלח17

יםָא ֶׁשר ָנׁש ָ֝ א  ֹותֶָאל-ְוָהֶ֨ אָנּוַכֶ֖לַָלע לָ֣ ּוָל ֵ֥ ְמרָ֔ ָאָֽ ּמֹוָ  ּוָע  י-ָעל  ָֽ ֶ֑םָּכ  ּנּו׃ָָ-ָהָע ֶּמָֽ ּואָמ  ֵ֥קָהֶ֖  ָחָז
 . במדבר קרח טז,לג:    18

ָ֣םְָוָכל ּוָה  ְרדָ֝ ֶ֖יםְָׁשא ֶָ֑-ַוּי ֶ֨ רָָלֶהֵ֛םַָחּי  ֶׁשֵ֥ ל׃ָָא  ֹוְךַָהָּקָהָֽ ּתֵ֥ ּוָמ  ֶרץַָוּי אְבדֶ֖ ָהָאָ֔ יֶהםָ  ל   ָלהַָוְּתַכ סָע 
 . במדבר בלק כב,ז:    19

ֶאל יםְָּבָיָדֶ֑םַָוָּיב  אּוָ  ֶ֖ ןָּוְקָסמ  ְדָיָ֔ ָ֣יָמ  ְקנ  ְוז  ְקנ  יָמֹוָאבָ  ּוָז  ְלכָ֝ ק׃ָָ-ַוּי ֶ֨ יָָבָלָֽ ֵ֥ ְבר  ָלֶ֖יוָּד  ּוָא  םַָוְיַדְּברֵ֥ ְלָעָ֔ ָּב 
 . במדבר פינחס כז,יא:    20

ם ָ֣יןָ-ְוא  יוָּ֒וְנַתֶּתָ֣םֶָאתא  י֘םְָלָאב  טָ-ַאח  ְׁשָּפָ֔ תָמ  ַּקָ֣ ְלח   ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  הָל  ְיָתָ֝ ָתֶּ֑הְָוָהֶ֨ ֹוְָוָיַרָׁ֣שָא  ְׁשַּפְחּתֶ֖ ּמ  ָלֵ֛יוָמ  בָא  ֹוַָהָּקר ֵ֥ רֵ֞ ְׁשא  ֹוָל  ָלתֹ֗ ַנח 
ָּוֵ֥הָה'ֶָאת ֶׁשֵ֛רָצ  ה׃ָפָָ-ַּכא  ֶׁשָֽ ָמ 

 . במדבר פינחס כח,כו:    21

ְנָח ה םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור  ְקָראָּוְביָֹ֣וםַָהּב  ָֽ יֶכֶ֑םָמ  ת  ע ֶ֖ ה'ְָּבָׁשב  ַלָֽ ָדָׁשהָ  םָָּכל-ח  ָ֣הָָלֶכָ֔ ְהֶי י  ֶדׁשָ  ּו׃ָָ-ק ֶ֨ אַָתע ׂשָֽ הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב   ְמֶלֵ֥אֶכתָע 
 . במדבר מטות לא,ו:    22

ָתםְָוֶאת ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖הַָלָּצָבֶ֑אָא ְ֠ ֶׁשֵ֛הֶָאֵ֥ םָמ  ָתֵ֥ חָא  ְׁשַלֶ֨ סֶָּבן-ַוּי  יְנָחָ֝ ֶ֨ ֶדׁשָוַָ-ּפ  ֵ֥יַָהּק ֵ֛ אָּוְכל  ַלָּצָבָ֔ ןָ  ה  ֹו׃ֶָָאְלָעָז רַָהּכ  ֹותַָהְּתרּוָעֶ֖הְָּבָידָֽ ְצרֵ֥ צ  ָח 
 . במדבר מטות לא,יג:    23

ֵ֛ןְָוָכל ה  ֹ֧רַָהּכ  הְָוֶאְלָעָז ֶׁשֶ֨ ּוָמ  ְצאָ֝ ְקָראָתֶ֑םֶָאל-ַוּי ֶ֨ הָל  ָדֶ֖ יָָהע  ֵ֥ יא  ֶנָֽה׃ָָ-ְנׂש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֶ֖ ָמ 
 . במדבר מטות לב,לט:    24

ירֶָּבן ֹ֧ יָָמכ  ּוְָּבנ ֶ֨ ְלכָ֝ ֶָ֑הַָוּיֶָ֖-ַוּי ֶ֨ ְלְּכד  ַּ֛י  ְלָעֶָ֖דהַָוָֽ יָא ֶׁשר-ֹוֶרׁשֶָאתְמַנֶּׁשֵ֛הָּג  ֵ֥ ר  ּה׃ָָ-ָהֱאמ   ָּבָֽ
 . במדבר מסעי לג,ח:    25



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ּוְָבתֹוְך תַָוַּיַעְברֵ֥ יר ָ֔ ָ֣יַָהח  ְּפנ  מ  ְסעּוָ  ה׃ָָ-ַוּי  נֶּ֖וְָּבָמָרָֽ ַַּ֛יח  םַָוָֽ ָתָ֔ ְדַּבָ֣רָא  ְּבמ  יםָ  ֶׁשתָָימ  ּוֶָּדֶָ֣רְךְָׁשֹל  ְלכָ֝ ְדָּבֶָ֑רהַָוּי ֶ֨ ֶ֖םַָהּמ  ַָהָּי
 . במדבר מסעי לג,נב:    26

םֶָאת ֹוַרְׁשֶּתָ֝ ׁשְָ-ָּכל-ְוהֶ֨ תָָּכלי  ֶ֖ םָא  ַּבְדֶּתָ֔ ֶ֨ םְָוא  יֶכָ֔ ְּפנ  מ  תָָּכל-ב  יָָהָא ֶרץָ  ָתֶ֑םְָוא ֶ֨ ּי  תָָּכל-ַמְׂשּכ  ֵ֥ דּוְָוא  ְּתַאּב ָ֔ ָתםָ  כ  ָֽ םָ-ַצְלמ  יַָמּס  ָּבמֹוָתֶ֖
ידּו׃ָָ ָֽ  ַּתְׁשמ 

 . דברים  א,ח:    27

יֶכֶ֖םֶָאת ְפנ  יָל  ּת  ֵ֛הָָנַתֵ֥ ּוֶָאת-ְרא  ַ֚אּוָּוְרׁשָ֣ ב ֶָ֨-ָהָאֶֶ֑רץָּב  ה'ַָלא  ְׁשַּבָ֣עְָיְ֠ ֶׁשָ֣רָנ  ֶרץָא  םָָהָאָ֔ ָ֣תָָלֶהָ֔ ָלת  בָ  ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  םְָלַאְבָרָהֶ֨ יֶכָ֝ ת 
ם׃ָָ יֶהָֽ ר  ָּוְלַזְרָעֶ֖םַָאח 

 . דברים  ד,מט:    28

ְסָּגָֽה׃ָפָָ-ְוָכל תַָהּפ  ַחתַָאְׁשּד ֵ֥ ָרָבֶ֑הַָּתֶ֖ ָ֣םָָהע  ָחהְָוַעֶ֖דָָי ְזָרָ֔ מ  ןָ  הָע  ֶברַָהַּיְרּד  ָרָבָ֝ ע  ָָהֶ֨
 . דברים ואתחנן ו,יא:    29

ָ֣יםָ א  יםְָמל  ּת ָ֝ ֶׁשָ֣רָל א-ָּכלּוָבֶ֨ ֶׁשָ֣רָל א-טּו֘בָא  א  יםָ  צּוב  תָח  ר   אָתָּ֒וב  ּל  ֶׁשָ֣רָל א-מ  יםָא  ֶ֖ יםְָוז ית  ֵ֥ ְבָּתְָּכָרמ  ְעָּת׃ָָ-ָחַצָ֔ ְָוָׂשָבָֽ ָָנָטְֶ֑עָּתְָוָאַכְלָּתֶ֖
 יג: ,עקב ז דברים. 30

ְרֶּבֶ֑ךָ ְָוה  ַרְכךֶ֖ ָּוב  ְָ֣בךָ֔ ה  ַָוא 
י ָֽ ַרְָ֣ךְָּפר  י-ּוב  ָֽ ָּוְפר  ְטְנךָ֣ ְָותָ -ב  ְנךָ֝ ְדָמֶתךְָּדָגֶ֨ ךְָׁשַגרַאְ֠ ְצָהֶרֹ֗ ְָוי  ְׁשךָ֣ הָא ֶׁשר-יר  ָדָמָ֔ ַ֚לָָהא  ךַָע תָצ אֶנָ֔ ְוַעְׁשְּתר ָ֣ ָלֶפ יךָ  יךָ-א  ֶתֶ֖ ב  עַָלא  ְׁשַּבֵ֥ נ 
ְך׃ ָָלֵֶ֥תתָָלָֽ

 ד ,דברים עקב ח. 31
יםָָׁשָנָֽה׃] ֵ֥ ֶ֖הַָאְרָּבע  ֶָ֑קהֶָז אָָבצ  ָל ָ֣ יךְָוַרְגְלךֶ֖ ָעֶלָ֔ מ  ְלָתהָ  אָָבָֽ ָל   ְתךָ֝ ְמָלֶ֨ ָד[ָָׂש 

 טו,דברים עקב ח. 32
יןו[ָָ]ט ָֽ ֶׁשָ֣רָא  ֹוןָא  ָּמאֶ֖ בְָוצ  ְוַעְקָרָ֔ אָָנָח ׁשָ׀ָָׂשָרףָ  לְָוַהּנֹוָרֹ֗ ְדָּבָ֣ר׀ַָהָּגד ָ֣ ַָּבּמ  ךָ֝ יכ  יׁש׃-ַהּמֹול ֶ֨ ָֽ ּורַָהַחָּלמ  ּצֶ֖ םָמ  י  ַמָ֔ יאְָלךָ  םַָהּמֹוצ   ָָמֶ֑י 
 רים ראה טז,אדב. 33

ֶאת ַסחָ-ָׁשמֹורָ  ָ֣יָתֶָּפָ֔ יבְָוָעׂש  ֶדׁשָָהָאב ָ֔ יבלַָח ָ֣ ֶדׁשָָהָאב ֹ֗ יְָּבח ָ֣ ֵ֞ 'ֱָאֹלֶהֶ֑יךָּכ  ְיָלה׃ָהֶ֖ םָָלָֽ י  ְצַרֶ֖ ּמ  'ֱָאֹלֶהֵ֛יךָמ  ָהֹ֧ ךָ֝ יא  ָהֹוצ ֶ֨
 תצא כה,יט:    -. דברים כי34

ָּכל ךָמ  ָ֣יַחָה'ֱָאֹלֶהָ֣יךָ׀ְָלְ֠ הְָּבָהנ  ֶׁשָ֣רָה'-ְוָהָיֶ֡ א  יבָָּבָא ֶרץָ  ָּסב ֹ֗ יךָמ  ְיֶבָ֝ ֶאת-א ֶ֨ ְמֶחהָ  ּהָּת  ְׁשָּתָ֔ ְלר  ָלהָ  ַָנָֽח  ןְָלך  ת ֶ֨ ֹלֶהיךָנ  קָ-ֱאְ֠ ָמל ָ֔ ֶָ֣כרָע  ז 
ַחתַָהּׁשָָ ַּתֶ֖ ח׃ָפָָמ  ְׁשָּכָֽ אָּת  םָל ֶ֖ ָָמֶ֑י 

 כח,א:     תבוא-כי. דברים 35
ם הָא  הָָ֣-ְוָהָיֹ֗  ָ ְּבקֹול ְׁשַמעָ  ֹוַעָּת  ֶאתָׁשמ  ע ׂשֹותָ  רַָלָֽ ְׁשמ   יךָל  ַָהּיֶֹ֑וםָ-ָּכל-'ֱָאֹלֶהָ֔ יְָמַצְּוךֶ֖ ֵ֥ כ  ֶׁשֵ֛רָָאנ  יוָא  ְצֹוָתָ֔ ָמ 
ָהָ  ְנךָ֝ ֹוןַָעֶ֖לָָּכלּוְנָתֶ֨ ֶעְליָ֔ ֶרץ׃ָָ-'ֱָאֹלֶה יךָ  ֵ֥יָָהָאָֽ ָּגֹוי 

 את הברכה לד,יא:    . דברים וז36

הָּוְלָכל-ְלָכל םְָלַפְרע ֵ֥ ְצָרֶ֑י  ֹותְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ה'ַָלע ׂשֶ֖ ֶׁש רְָׁשָלחֹוָ  יםָא  תְָוַהּמֹוְפת ֹ֗ ת ָ֝ א  יוָּוְלָכל-ָהֶ֨ ָבָדֶ֖ ֹו׃-ע  ַָאְרצָֽ
הָּוְלָכל-ְלָכל םְָלַפְרע ֵ֥ ְצָרֶ֑י  ֹותְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ה'ַָלע ׂשֶ֖ ֶׁש רְָׁשָלחֹוָ  יםָא  תְָוַהּמֹוְפת ֹ֗ ת ֵ֞ יוָּוְלָכל-ָהא  ָבָדֶ֖ ֹו׃ַאְרָ-ע   צָֽ
ָ
    בטעם עליון, ואתחנן ה טו: עשרת הדברות, דיבר השבת דברים. 37

י ָ֣ ָּכ  ֵ֞ הָ-ְוָזַכְרָּתֹ֗ ֶָ֑֔ ַעְָנטּוָי ְזר ָ֣ ּוב  הָ  ָזָקֶ֖ ְּבָיֵ֥ ֶ֣דָח  םָ  ָּׁשָ֔ מ  'ֱָאֹלֶה  יךָ  ָ֩הֶ֨ ךָ֝ א  צ ֶ֨ םַָוּי  י  ֹ֗ ְצַרָ֔ ָ֣ יָת ׀ְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ֶָעֵ֥ ֶֶ֣בדָָהי 
ֹותֶָאת-ַעל יךַָלע ׂשֶ֖ 'ֱָאֹלֶהָ֔ הָ֣ ְּוךָ  ןָצ  ת׃ָסיֵֹ֥וםָהַָ-ּכ ֹ֗ ַָּׁשָּבָֽ
 

 תבנית במחלוקת גרסאות
 זכורך" את פני ה' אלקיך וגו' -יראה "כל  אה טז טזר רים. דב38

 קדמא ואזלא, לגירסה זאת יש תמיכה בבבלי חגיגה וע"פ המפרשים בגמרא. –זכורך -יראה כל –גרסה א' כתר, מגנס, פאר 

הָָכל ָרֶאֶ֨ הָי  יםָ׀ַָּבָּׁשָנֶ֡ ָ֣ ֹוׁשְָּפָעמ  ֶָאת-ָׁשלָ֣ ָָ֣-ְזכּוְרךָ֝ ֹותְָּפנ  ּכֶ֑ ֹותָּוְבַחָ֣גַָהּס  עֶ֖ גַָהָּׁשב  ֹותָּוְבַחֵ֥ רְָּבַחֹ֧גַָהַּמּצֵ֛ ְבָחָ֔ ֶׁשָ֣רָי  א  יךַָּבָּמקֹוםָ  'ֱָאֹלֶהֹ֗ י׀ָהָ֣
ָרֶאֵ֛הֶָאת אָי  ם׃-ְול ֹ֧ יָקָֽ 'ָר  ֵ֥יָהֶ֖ ְָּפנ 

ָרֶאהָָ֩כ ל...  גרסה ב' מאור ועוד ָ-י   יזדרז במצוות עליה לרגל, ישתדל ברגל בחסד ובקרבנות –קטנה קדמא ואזלא -תלישא ְזכּוְרךָ֝

 

 קדמא ואזלא במלה אחת בתנ"ך 8.2

    
 . בראשית  מג,כג:    1

םַָאל ֹוםָָלֶכָ֝ םָ-ַוּי אֶמרָָׁ֩שלֶ֨ ֶהֶ֖ ל  אָא  ֵ֥ ָלֶ֑יַָוּיֹוצ  םַָּכְסְּפֶכֶ֖םָָּבָ֣אָא  יֶכָ֔ ת  ְּבַאְמְּתח ָ֣ ןָָלֶכ םַָמְטמֹוןָ  ָנַתֶ֨ יֶכםָ  ב  םָו אֹלה  יָא  יֶכָ֝ ה  אּוֱָאֹלֶ֨ יָרֹ֗ ֹון׃ָָ-ֶאתּת  ְמעָֽ ָׁש 
םָ יֶכָ֝ ה   קדמא ואזלא במלה אחת –ֱאֹלֶ֨

 . בראשית  מח,ד:    2

יֶָאת ָ֝ ַתּת  יםְָוָנֶ֨ ֶ֑ ְקַהָ֣לַָעּמ  יךָל  ֶ֖ ךָּוְנַתּת  ית ָ֔ ְרּב  ְוה  ְננ  יַָמְפְרךָ  יָה  ַלֹ֗ ם׃ָָ-ַוּי ָ֣אֶמרָא  ַּזֵ֥תָעֹוָלָֽ ח  יךָא  ֶרֶ֖ ַָאח  ךֵ֥ ָָהָאֶֹ֧רץַָהּז ֵ֛אתְָלַזְרע 
י ָ֝ ַתּת   קדמא ואזלא במלה אחת –ְוָנֶ֨

 . בראשית  מח,כ:    3

םַָּבּיָֹ֣וםַָההּו כ ָ֝ ר  ֵֶׂ֥שםֶָאתַוְיָבֶ֨ ְמַנֶּׁשֶ֑הַָוָּי םְָוכ  י  יםְָּכֶאְפַרֶ֖ ָ֔ ֱָאֹלה  ְמךָ֣ ָֽ רְָיׂש  אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  ְךָי  ְָיָבר   אמֹורְָּ֒בךֹ֗ ה׃ָָ-֘אָל  ֵ֥יְָמַנֶּׁשָֽ ְפנ  םָל  י  ֶָאְפַרֶ֖
ם כ ָ֝ ר   קדמא ואזלא במלה אחת – ַוְיָבֶ֨

 . שמות  ה,י:    4

ּוֶָאל יוַָוּי אְמרֵ֥ ְטָרָ֔ ְוׁש ָ֣ ְגׂש  יָָהָעםָ  ּוָנ  ְצאָ֝ ֶבן׃ָָָהָעֶ֖םָלָ -ַוּי ֶ֨ ןָָלֶכֶ֖םֶָּתָֽ ֵ֥ ת  יָנ  ֵַּ֛֛נ  יֶנ הָא  ַ֚הָָאַמָ֣רַָּפְרע ָ֔ רָּכ  ָאמ ֶ֑
ּו ְצאָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת – ַוּי ֶ֨

 . שמות  ח,יז:    5

ם יָא  ָ֣ ַָ֣חֶָאת-ּכ  יְנ֘ךְָמַׁשּל  יךֶָאת-א  ָּוְבָבֶּתֶ֖ ְבַעְּמךֵ֛ יךָּוָֽ ָבֶדֹ֧ ָּוַבע  יַחְָּבךָ֝ יַָ֩מְׁשל ֶ֨ ְננ  יָ֒ה  ם ָ-ַעּמ  ְצַר י  ּוָָּבּת  יָמ  ְלאָ֝ בָּוָמֶ֨ הָא ֶׁשר-ֶאתֶָהָער ֶ֑ ָדָמֶ֖ בְָוַגֵ֥םָָהא  יָה׃ָָ-ֶהָָ֣ער ָ֔ םָָעֶלָֽ ֵ֥ ָה 
ּו ְלאָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת –ּוָמֶ֨

 . שמות  טז,טו:    6

ָֽי ּוְָבנ  ְראָ֣ יׁשֶָאל-ַוּי  ּוָא   אְמרָ֝ לַָוּי ֶ֨ ְׂשָרא ֹ֗ ּוַָמה-י  אָָיְדעֶ֖ יָל ֵ֥ ֵ֛ ּואָּכ  ָמָ֣ןָהָ֔ יוָ  רָָנַתֹ֧ן-ָאח  ֶׁשֶ֨ ֶחםָא  ּואַָהֶּלָ֔ םָהָ֣ ֶהָ֔ ל  א  ֶׁשהָ  ּואַָוּי  אֶמרָמ  ה׃ָָָהֶ֑ ָה'ָָלֶכֶ֖םְָלָאְכָלָֽ
ּו אְמרָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת – ַוּי ֶ֨

 . שמות  כא,כב:    7

י ָֽ יתָָעָלי-ְוכ  רָָיׁש   ֶׁשֶ֨ ׁשַָּכא  ָענ ֹ֗ ֹוןָָענָֹ֣וׁשָי  ְהֶיֶ֖הָָאסֶ֑ אָי  יָהְָול ֵ֥ ּוְָיָלֶדָ֔ ְוָיְצאָ֣ ָּׁש הָָהָרהָ  ּוָא  ְגפָ֝ יםְָוָנֶ֨ ָנׁש ֹ֗ ּוָא  ָּנצָ֣ ים׃ָָי  ָֽ ל  ְפל  ןָּב  הְָוָנַתֶ֖ ָּׁשָ֔ ַּבַָ֣עלָָהא  ָוָ 
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ּווְָ ְגפָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת – ָנֶ֨
 . שמות  כא,לה:    8

י ָֽ ֹור-ְוכ  ֹ֧ףָׁשָֽ ּג  יׁשֶָאת-י  ֵ֛ ּוֶָאת-א  ְכרָ֝ ֶ֑תָּוָמֶ֨ ֶ֖הּוָָומ  ע  ֹורָר  ּוֶָאת-ׁשֵ֥ ְוָחצָ֣ ֹורַָהַחיָ  ֹוְָוַגֵ֥םֶָאת-ַהּׁש  ּון׃ָָ-ַּכְסּפָ֔ תֶָיֱחצָֽ ֶ֖ ַָהּמ 
ּו ְכרָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת –ּוָמֶ֨

 . שמות  כט,טו:    9
ָּקֶָ֑-ְוֶאת דָּת  לָָהֶאָחֶ֖ י  ֵ֛יוֶָאתָהַאֵ֥ ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ּוַָאה  ְמכָ֝ םַָעל-חְָוָסֶ֨ יֶהֶ֖ ל׃ָָ-ְיד  י  אׁשָָהָאָֽ  ר ֵ֥
 . שמות  ל,יב:    10

אֶָאת ָּׂשֵ֞ יָת  ָ֣ ָֽי-ּכ  אׁשְָּבנ  ָתֶ֑םְָול א-ר ֵ֥ דָא  ְפק ָ֣ ֹוַָלה'ָּב  ֶפרַָנְפׁשֵ֛ יׁשָּכ ֹ֧ ָ֣ ְתנָּ֝וָא  יֶהםְָ֒וָנֶ֨ ד  ְפק  ֘לָל  ְׂשָרא  ם׃ָָ-י  ָתָֽ דָא  ְפק ֵ֥ ֶֶַ֖֛גףָּב  ְהֶיֵ֥הָָבֶהֵ֛םֶָנ ָי 
 ,יא:    . שמות  לג11

רָה'ֶָאל ֶּבֶ֨ ָ֣יםֶָאל-ְוד  ָּפנ  ֶׁשהָ  יׁשֶָאל-מ  ֶ֖ רָא  ֵ֥ ֶׁשֵ֛רְָיַדּב  יםַָּכא  ָ֔ ֶאל-ָּפנ  ֶ֑הּוְָוָׁשבָ  ע  ן-ר  ֹוְָיהֹוׁש  ַעָּב  ְרתָ֝ הָּוְמָׁשֶ֨ ֶנָ֔ ַּמח  ֶהל׃ָפָָ-ַהָֽ ֹוְךָָהא ָֽ ּתֵ֥ יׁשָמ  ֶ֖ אָָימ  ַערָל ֵ֥ ַנָ֔ ָנּוןָ 
 . ויקרא מצורע יד,נא:    12

חֶָאת ץ-ְוָלַקָ֣ ָֽ ֶאֶרזְָוֶאת-ע  ָ֝בָוְָ-ָהְ֠ ז  א  ָּזֵ֥הֶָאלָהֶ֨ ֶ֑יםְָוה  םַָהַחּי  י  הָּוַבַּמֶ֖ רַָהְּׁשחּוָטָ֔ ּפ ָ֣ ַהּצ  םְָּבַדםָ  ָתֹ֗ רַָהַחָּיהְָ֒וָטַבָ֣לָא  ּפ ָ֣ ֘תַָהּצ  ַעתְָוא  ָ֣יַָהּתֹוַלֹ֗ ָ֣ת׀ְָׁשנ  ים׃ָָ-א  ָֽ ַבעְָּפָעמ  תֶָׁשֵ֥ י  ַָהַּבֶ֖
 . ויקרא  יז,ה:    13

ת לֶָאָֽ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  יאּוְָּבנ  רָָיב ָ֝ ֶׁשֶ֨ יםָ֘-ְלַמַעןָ֩א  ְבח  ָ֣םָז  ֶׁשָ֣רָה  יֶה֘םָא  ְבח  ה'ֶָאל-ַעלָז  ָ֣םַָלָֽ יא  ָ֣יַָהָּׂשֶדהֶָ֒וֱהב  ֶ֖דֶָאל-ְּפנ  ֶהלָמֹוע  ם׃ָָ-ֶּפֵַ֛תחָא ֵ֥ ה'ָאֹוָתָֽ יםַָלָֽ ֵ֛ ֹ֧יְָׁשָלמ  ְבח  ּוָז  ְבחָ֝ ֶ֑ןְָוָזֶ֨ ה  ַָהּכ 
 . ויקרא  כב,ג:    14

םָָּכל יֶכָ֝ ת  ר ֶ֨ םְָלד  ֶהֹ֗ ל  רָא  יׁש׀ָא ֶׁשר-ֱאמ ָ֣ ָ֣ ָּכל-א  ְקַרָ֣בָמ  םֶָאל-י  ֶכֹ֗ ָָֽ-ַזְרע  יׁשּוְָבנ  רַָיְקּד   ֶׁשֶ֨ א  יםָ  יָה'׃ָָ-יַהֳּקָדׁש  ֵ֥ נ  ְּלָפַנֶ֖יָא  ואָמ  ֵ֛ ֶֹ֧פׁשַָהה  הַָהֶּנ ְכְרָתֵ֞ ֹוָָעָלֶ֑יוְָונ  ְמָאתֶ֖ ה'ְָוט  ַלָֽ  ָ ל ְׂשָרא  ָי 
 . ויקרא  כג,יז:    15

יםַָלה'׃ָ ֶ֖ ּכּור  ָאֶפֶ֑יָנהָּב  ץָּת  ֶ֖ יָנהָָחמ  ְהֶיָ֔ ֶלתָּת  יםָס ָ֣ ָ֔ נ  ָ֣יֶָעְׂשר  םְָׁשנ  ַַּ֚תי  הְָׁש יּאּו׀ֶָלֶָ֣חםְָּתנּוָפֹ֗ ָ֣ םָָּתב  יֶכָ֝ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨ ָָמ 
 כה:    . במדבר  ד,16

ּוֶָאת ְׂשאָ֝ ְוֶאת-ְוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ֶׁשר-ְיר  ַחׁשָא  ֵ֛הַָהַּתֵ֥ ְכס  הּוָּומ  ְכס ֕ דָמ  ֶהלָמֹוע ָ֔ ת-א ָ֣ ְלָמְֶ֑עָלהְָוֶאֶ֨ יוָמ  ד׃ָָ-ָעָלֶ֖ ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ְךֶָּפֶ֖ ָָמַסָ֔
 . במדבר  יג,לא:    17

ֶׁשר יםָא  ָנׁש ָ֝ א  ֹותֶָאל-ְוָהֶ֨ לָ֣ אָנּוַכֶ֖לַָלע  ּוָל ֵ֥ ְמרָ֔ ָאָֽ ּמֹוָ  ּוָע  ָָֽ-ָעל  ֶ֑םָּכ  ּנּו׃ָָ-יָהָע ֶּמָֽ ּואָמ  ֵ֥קָהֶ֖ ָָחָז
 . במדבר  טז,לג:    18

ָ֣םְָוָכל ּוָה  ְרדָ֝ ל׃ָָ-ַוּי ֶ֨ ֹוְךַָהָּקָהָֽ ּתֵ֥ ּוָמ  ֶרץַָוּי אְבדֶ֖ ָהָאָ֔ יֶהםָ  ל  ָלהַָוְּתַכ סָע  ֶ֖יםְָׁשא ֶ֑ רָָלֶהֵ֛םַָחּי  ֶׁשֵ֥ ָא 
 . במדבר  כב,ז:    19

יםְָּבָיָדֶ֑םַָוָּיב  ָ ֶ֖ ןָּוְקָסמ  ְדָיָ֔ ָ֣יָמ  ְקנ  ְוז  ְקנ  יָמֹוָאבָ  ּוָז  ְלכָ֝ ֶאלַוּי ֶ֨ ק׃ָָ-אּוָ  יָָבָלָֽ ֵ֥ ְבר  יוָּד  ָלֶ֖ ּוָא  םַָוְיַדְּברֵ֥ ְלָעָ֔ ָּב 
 . במדבר  כז,יא:    20

ם יוָּ֒וְנַתֶּתָ֣םֶָאת-ְוא  י֘םְָלָאב  ָ֣יןַָאח  ֶׁשֵ֛ר-א  טַָּכא  ְׁשָּפָ֔ תָמ  ַּקָ֣ ְלח   ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  הָל  ְיָתָ֝ ָתֶּ֑הְָוָהֶ֨ ֹוְָוָיַרָׁ֣שָא  ְׁשַּפְחּתֶ֖ ּמ  ָלֵ֛יוָמ  בָא  ֹוַָהָּקר ֵ֥ רֵ֞ ְׁשא  ֹוָל  ָלתֹ֗ ָּוֵ֥הָהַָנח  ה׃ָפָָ-'ֶָאתצ  ֶׁשָֽ ָמ 
 . במדבר  כח,כו:    21

ְקָרא ָֽ יֶכֶ֑םָמ  ת  ע ֶ֖ ה'ְָּבָׁשב  ַלָֽ ָדָׁשהָ  ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור  םָָּכל-ּוְביָֹ֣וםַָהּב  ָ֣הָָלֶכָ֔ ְהֶי י  ֶדׁשָ  ּו׃ָָ-ק ֶ֨ ׂשָֽ אַָתע  הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב   ְמֶלֵ֥אֶכתָע 
 . במדבר  לא,ו:    22

הַָלּצָָ ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖ ֶׁשֵ֛הֶָאֵ֥ םָמ  ָתֵ֥ חָא  ְׁשַלֶ֨ ָתםְָוֶאתַוּי  סֶָּבן-ָבֶ֑אָא ְ֠ יְנָחָ֝ ֹו׃ָָ-ּפ ֶ֨ ֹותַָהְּתרּוָעֶ֖הְָּבָידָֽ ְצרֵ֥ צ  ֶדׁשַָוח  יַָהּק ֵ֛ ֵ֥ אָּוְכל  ַלָּצָבָ֔ ןָ  ה  ֶָאְלָעָז רַָהּכ 
 . במדבר  לא,יג:    23

ֵ֛ןְָוָכל ה  ֹ֧רַָהּכ  הְָוֶאְלָעָז ֶׁשֶ֨ ּוָמ  ְצאָ֝ ְקָראָתֶ֑םֶָאל-ַוּי ֶ֨ הָל  ָדֶ֖ יָָהע  ֵ֥ יא  ֶנָֽה׃ָָ-ְנׂש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֶ֖ ָמ 
     . במדבר  לב,לט:24

ירֶָּבן ֹ֧ יָָמכ  ּוְָּבנ ֶ֨ ְלכָ֝ ָהַָוּיֶֹ֖וֶרׁשֶָאת-ַוּי ֶ֨ ֶ֑ ְלְּכד  ַּ֛י  ְלָעֶָ֖דהַָוָֽ יָא ֶׁשר-ְמַנֶּׁשֵ֛הָּג  ֵ֥ ר  ּה׃ָָ-ָהֱאמ   ָּבָֽ
 . במדבר  לג,ח:    25

ּוְָבתֹוְך תַָוַּיַעְברֵ֥ יר ָ֔ ָ֣יַָהח  ְּפנ  מ  ְסעּוָ  ַּ֛יַָ-ַוּי  םַָוָֽ ָתָ֔ ְדַּבָ֣רָא  ְּבמ  יםָ  ֶׁשתָָימ  ּוֶָּדֶָ֣רְךְָׁשֹל  ְלכָ֝ ְדָּבֶָ֑רהַָוּי ֶ֨ ֶ֖םַָהּמ  ה׃ַָָהָּי ּוְָּבָמָרָֽ נֶ֖ ָח 
 . במדבר  לג,נב:    26

םֶָאת ֹוַרְׁשֶּתָ֝ תָָּכל-ָּכל-ְוהֶ֨ ֶ֖ םָא  ַּבְדֶּתָ֔ ֶ֨ םְָוא  יֶכָ֔ ְּפנ  מ  ְׁשב  יָָהָא ֶרץָ  תָָּכל-י  ָתֶ֑םְָוא ֶ֨ ּי  תָָּכל-ַמְׂשּכ  ֵ֥ דּוְָוא  ְּתַאּב ָ֔ ָתםָ  כ  ָֽ ידּו׃ָָ-ַצְלמ  יַָמּס  ָֽ םַָּתְׁשמ  ָָּבמֹוָתֶ֖
 . דברים  א,ח:    27

יֶכֶ֖םֶָאת ְפנ  יָל  ּת  ֵ֛הָָנַתֵ֥ ּוֶָאת-ְרא  ַ֚אּוָּוְרׁשָ֣ ם׃ָָ-ָהָאֶֶ֑רץָּב  יֶהָֽ ר  םָּוְלַזְרָעֶ֖םַָאח  ָ֣תָָלֶהָ֔ ָלת  בָ  ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  םְָלַאְבָרָהֶ֨ יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨ ה'ַָלא  ְׁשַּבָ֣עְָיְ֠ ֶׁשָ֣רָנ  ֶרץָא   ָהָאָ֔
 . דברים  ד,מט:    28

ַחתַָאְׁשּד ֵָ֥-ְוָכל ָרָבֶ֑הַָּתֶ֖ ָ֣םָָהע  ָחהְָוַעֶ֖דָָי ְזָרָ֔ מ  ןָ  הָע  ֶברַָהַּיְרּד  ָרָבָ֝ ע  ְסָּגָֽה׃ָפָָָהֶ֨ ָתַָהּפ 
 . דברים  ו,יא:    29

יםָָּכל ָ֣ א  יםְָמל  ָ֝ ּת  ֶׁשָ֣רָל א-ּוָבֶ֨ ֶׁשָ֣רָל א-טּו֘בָא  א  יםָ  צּוב  תָח  ר   אָתָּ֒וב  ּל  ֶׁשָ֣רָל א-מ  יםָא  ֶ֖ יםְָוז ית  ֵ֥ ְבָּתְָּכָרמ  ְעָּת׃ָָ-ָחַצָ֔ ְָוָׂשָבָֽ ָָנָטְֶ֑עָּתְָוָאַכְלָּתֶ֖
 . דברים  כה,יט:    30

ָ ָ֣יַחָה'ֱָאֹלֶהָ֣יךָ׀ְָלְ֠ הְָּבָהנ  ָּכלְוָהָיֶ֡ ֶׁשָ֣רָה'-ךָמ  א  יבָָּבָא ֶרץָ  ָּסב ֹ֗ יךָמ  ְיֶבָ֝ ֶאת-א ֶ֨ ְמֶחהָ  ּהָּת  ְׁשָּתָ֔ ְלר  ָלהָ  ַָנָֽח  ןְָלך  ת ֶ֨ ֹלֶהיךָנ  ח׃ָפָָ-ֱאְ֠ ְׁשָּכָֽ אָּת  םָל ֶ֖ ַחתַָהָּׁשָמֶ֑י  ַּתֶ֖ קָמ  ָמל ָ֔ ֶָ֣כרָע  ָז 
 . דברים  לד,יא:    31

צְָ-ְלָכל ֹותְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ׂשֶ֖ ה'ַָלע  ֶׁש רְָׁשָלחֹוָ  יםָא  ֹ֗ תְָוַהּמֹוְפת  ת ָ֝ א  הָּוְלָכלָהֶ֨ םְָלַפְרע ֵ֥ י  יוָּוְלָכל-ָרֶ֑ ָבָדֶ֖ ֹו׃ָָ-ע  ַָאְרצָֽ
 . יהושע  ב,א:    32

עַָ ָֽ ְׁשַלָ֣חְָיהֹוׁש  ן-ַוּי  ן-ּב  ָֽ ּוןָמ  ם-נְ֠ יםְָׁשַנַָֽ֛י  ּט ֵ֞ ּוֶָאת-ַהּׁש  ּוְָראֵ֥ רְָלכֵ֛ אמ ָ֔ ֶחֶָ֣רׁשָל  יםָ  יםְָמַרְּגל  ָנׁש   ֶרץְָוֶאת-א  ית-ָהָאֶ֖ אּוָּב  ָּיב  ּוַָוְ֠ ְלכָ֝ ֹוַָוּי ֶ֨ יחֶ֑ ּהָָרָחֶָ֖-ְיר  ֵ֛הָּוְׁשָמֵ֥ הָזֹוָנ ָּׁשֵ֥ ְׁשְּכבּוא  ָּמה׃ָָ-בַָוּי  ָָׁשָֽ
 . יהושע  ה,יא:    33

ּויְָּבֶעֶֶ֖צםַָהּיֵֹ֥וםַָהֶּזָֽה׃ָָ ֹותְָוָקלֶ֑ ַסחַָמּצָ֣ תַָהֶּפֶ֖ ָּמֳחַרֵ֥ ּורָָהָאֵֶ֛רץָמ  בֵ֥ ע  ּוָמ  אְכלָ֝  ַוּי ֶ֨
 . יהושע  ו,ה:    34

ֶאת ֶכםָ  ְּכָׁשְמע  ֶכםָ  לְָּבָׁשְמע  ֶרןַָהּיֹוב ֹ֗ ְך׀ְָּבֶקָ֣ ְמׁש ָ֣ הָּב  יעּוָָכל-ְוָהָיֵ֞ ֵ֥ רָָיר  ֹולַָהּׁשֹוָפָ֔ ֹו׃ָָָהָעֶָ֖-קָ֣ יׁשֶָנְגּדָֽ ֵ֥ ּוָָהָעֶ֖םָא  יָהְָוָעלֵ֥ ַּתְחֶּתָ֔ ירָ  הָחֹוַמ תָָהע  ְפָלָ֝ ָ֣הְָגדֹוָלֶ֑הְָוָנֶ֨ ָםְָּתרּוָע
 . יהושע  ח,כה:    35

יָָ֩כל יׁשְָוַעד-ַוְיה  ָ֣ א  מ  יםַָּבּי ֹוםַָההּואָ  ְפל ָ֝ י׃ָָ-ַהּנ ֶ֨ יָָהָעָֽ ֵ֥ לַָאְנׁש  רָָאֶֶ֑לףָּכ ֶ֖ ֵ֥יםָָעָׂשֶ֖ הְָׁשנ  ָּׁשָ֔ ָא 
 . יהושע  יח,א:    36

ּוָּכָָ לָ֝ ה  ָּקֶ֨ ָֽי-לַוּי  תְָּבנ  ַד  םֶָאת-ע  ינּוָָׁשֶ֖ ֵ֥ הַָוַּיְׁשּכ  ֹלָ֔ ׁש   ָ ל ְׂשָרא  ם׃ָָ-י  יֶהָֽ ְפנ  הָל  ְכְּבָׁשֶ֖ ֶרץָנ  ֶ֑דְָוָהָאֵ֥ ֶהלָמֹוע   א ָ֣
 . יהושע  כא,לח:    37

ה-ָּכל ָֽ יםֶָעְׂשר  ֵ֥ יםְָׁשּת  ֶ֖ םָָער  ּגֹוָרָלָ֔ יָ  ְַ֛יה  ֶ֑םַָוָֽ ּי  ֹותַָהְלו  ְׁשְּפחָ֣ ּמ  יםָמ  ֶ֖ םַָהּנֹוָתר  ָתָ֔ ְׁשְּפח  ְלמ  יָ  ְבנ  יְָמָרר  יםָל  ָ֝ ָער  ָ׃ֶָָהֶ֨
 . יהושע  כב,יב:    38

ּוָָּכל לָ֝ ה  ָּקֶ֨ ֶ֑לַָוּי  ְׂשָרא  ָ֣יָי  ּוְָּבנ  ְׁשְמעֶ֖ ַּ֛י  ָֽי-ַוָֽ תְָּבנ  ַד  א׃ָפָָ-ע  םַָלָּצָבָֽ יֶהֶ֖ ל  ֹותָע  לֵ֥ הַָלע  ֹלָ֔ ׁש   ָ ל ְׂשָרא   י 
 . שופטים  ו,ל:    39

ֶאל ירָ  ּוַָאְנׁש  יָָהע  אְמרָ֝ אֶָאת-ַוּי ֶ֨ ֵ֥ ׁשָהֹוצ  ֶאת-יֹוָאָ֔ יָָנַתץָ  תָּכ   ְָוָימ ֶ֑ ְנךֶ֖ ְזַּבָ֣חַָהַּבָָ֔-ּב  ֶׁשרמ  הָא  ָרֵ֥ תָָהא ׁש  יָָכַרֶ֖ ֵ֥ יו׃ָָ-ַעלְָוכ  ָָעָלָֽ
 . שופטים  ט,ו:    40

ּוָָּכל ְספָ֝ ָאֶ֨ ְוָכל-ַוּי  ל  יְָׁשֶכםָ  יכּוֶָאת-ַּבע  ֵ֥ ּוַָוַּיְמל  ְָ֣לכָ֔ ֹואַָוּי  ּלָ֔ ָ֣יתָמ  ם-ּב  ֶלְךְָלֶמֶֶ֑לְךָע  יֶמֶ֖ ב  ם׃ָָ-א  ְׁשֶכָֽ רָּב  ֶׁשֵ֥ בָא  ָּצֶ֖ ֹוןָמ  לֵ֥ ָא 
 . שופטים  ט,מט:    41

ּוַָגם ְכְרתֶ֨ לָהָעָָ֝-ָּכל-ַוּי  ָ֣ימּוַָעָֽ ַוָּיׂש  יֶמ ֶלְךָ  ב  יָא  ר   ּוַָאח  ְלכָ֝ הַָוּי ֶ֨ יׁשָׂשֹוכ ֹ֗ ָ֣ ת-םָא  יֶהֵ֛םֶָאָֽ ל  יתּוָע  ֹ֧ יַחַָוַּיּצ  ָ֔ ָ֣םָָּכל-ַהְּצר  תּוַָּג ֶׁ֑שַָוָּימ ָ֝ יַחָָּבא  ֶ֖ ְגַּדל-ַהְּצר  ָֽ ֹ֧יָמ  ה׃ָ-ַאְנׁש  ָּׁשָֽ יׁשְָוא  ֵ֥ ֶלףָא  ְׁשֶכֵ֛םְָּכֶאֶ֖
ָפָָ
 . שופטים  כ,מו:    42

יָָ֩כל ןָעֶָ-ַוְיה  ֹ֗ ְנָימ  ּב  יםָמ  ְפל ָ֝ ּואֶָאתַהּנ ֶ֨ ֶרבַָּבּיָֹ֣וםַָההֶ֑ ףֶָחֶ֖ ָֽ ל  יׁשָׁש ֵ֥ ֵ֛ ֶלףָא  הֶָאֵ֥ ָּׁשֶ֨ מ  יםַָ֩וח  י-ָּכל-ְׂשר  ֶּלהַָאְנׁש  ֶ֖ ל׃ָָ-א  י  ָָחָֽ
 . שמואל א  ד,יח:    43

ֹו׀ֶָאת ירָ֣ יְָּכַהְזּכ  ֵ֞ ַעל-ַוְיה  ָֽ לָמ  ּפ ָ֣ יםַָוּי  ֹ֗ ֹוןָָהֱאֹלה  רָ֣ ָָֽ-א  תָּכ  ַוָּימ ָ֔  ָ ָּׁשב  רַָמְפַרְקּתֹו ַערַָוּת  ָ֣דַָהַּׁשֹ֗ ָ֣ד׀ַָי ָ֝יתְָּבַע ַרּנ  ח ֶ֨ אָא  ּס  ּכ  טֶָאת-יַהְ֠ ּואָָׁשַפֵ֥ ֶ֑דְָוהֵ֛ יׁשְָוָכב  ֶ֖ ןָָהא  ֵ֥ יםָ-ָזק  ֵ֥ לַָאְרָּבע  ֶ֖ ְׂשָרא  י 
ָָׁשָנָֽה׃ָָ

 . שמואל א  ז,יא:    44

ן מ   ָ ל ְׂשָרא  ּוַָאְנׁש  יָי  ְצאָ֝ ּוֶָאת-ַוּי ֶ֨ ְרְּדפֶ֖ ַּ֛י  הַָוָֽ ְצָּפָ֔ יםַָוַּיּ֕כּוםַָעד-ַהּמ  ֶ֑ ְׁשּת  ר׃ָָ-ְּפל  יתָָּכָֽ ֵ֥ ַחתְָלב  ַּתֶ֖ ָמ 
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 . שמואל א  ח,טז:    45

ֶאת יֶכםָ֩-ְוָֽ ֶאתַָעְבד  םְָוֶאת-ְוָֽ יֶכָ֝ ֹות  ְפחֶ֨ יםְָוֶאת-ׁש  ֵ֛ יֶכֹ֧םַָהּטֹוב  ֹו׃ָָ-ַּבחּור  ְמַלאְכּתָֽ הָל  חְָוָעָׂשֶ֖ ָּקֶ֑ יֶכֶ֖םָי  מֹור   ח 
 . שמואל א  יא,א:    46

ֶַ֖חןַָעל יַָוּי  ָ֔ ָהַעּמֹונ  ַעלָָנָחׁשָ  ּוָָּכל-ַוַּיֹ֗ אְמרָ֝ ֶ֑דַָוּי ֶ֨ ְלָע ָ֣יׁשָּג  ֶאל-ָיב  יׁשָ  ׁשְָּכָרת-ַאְנׁש  יָָיב  יתְָוַנַעְבֶדָָֽ-ָנָחָ֔ ֶ֖ ָָּך׃ָָָלֵ֥נּוְָבר 
 . שמואל א  יז,יג:    47

ָֽי ֶׁשתְָּבנ  ּוְָׁשֹל  ְלכָ֝ י-ַוּי ֶ֨ ָֽ ר  ּוַָאח  יםָָהְלכֵ֥ ל ָ֔ ַהְּגד  ַׁשיָ  בְָוַהְּׁשלָ -י  יָנָדָ֔ ָ֣ ב  א  ְׁשנ  הּוָ  ֹורָּומ  יָאָ֣בַָהְּבכֹ֗ הֱָאל  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ְלכּוָ  ֶׁש רָָהָֽ יוָא  ֶׁשתָָּבָנֹ֗ ָ֣ם׀ְָׁשֹלָ֣ ְלָחָמֶ֑הְָוׁש  ּולַָלּמ  ה׃ָָָׁשאֶ֖ יַָׁשָּמָֽ ֶ֖ ָׁש 
  . שמואל א  יז,מו:   48

יֶָאת ת   ר  ס  ךַָוה  ית ֹ֗ ּכ  יְָוה  ָ֝ הְָיַסֶּגְרךָ֩ה'ְָּבָיד  ּכָָ-ַהּיָֹ֣וםַָהֶּזֶ֡ ְַָֽ֛דעּוָ  ָ֣תָָהָאֶֶ֑רץְָוי  םָּוְלַחַּי י  ֹוףַָהָּׁשַמֶ֖ הְָלעֵ֥ ַהּיָֹ֣וםַָהֶּזָ֔ יםָ  ְׁשּת  נ  הְָפל  יֶָּפֶָ֣גרַָמח  ָ֝ ַתּת  יךְָוָנֶ֨ ָעֶלָ֔ מ  אְׁשךָ  ֵׁ֥שָ-לר ָֽ יָי  ֵ֛ ֶרץָּכ  ָהָאָ֔
ל׃ָָ ָֽ ְׂשָרא  יםְָלי  ֶ֖ ֱָאֹלה 

 ,כה:    . שמואל א  כ49

ֶּמֶלְךַָעל ֶָׁ֣שבַָהְ֠ ַעםֶָאל-ַוּי  ֹוְָּכַפַָ֣עםָ׀ְָּבַפֹ֗ ֹוָׁשבָ֝ ד׃ָָ-מֶ֨ ָֽ ֹוםָָּדו  דְָמקֵ֥ ֶ֖ ָּפק  ּולַָוּי  ַּצָ֣דָָׁשאֶ֑ ֶ֖רָמ  ֵֶׁ֥שבַָאְבנ  ןַָוּי  ֹוָנָתָ֔ ְיהָ֣ ירַָוָּי ָקםָ  ַהּק ָ֔ ָמֹוַׁשבָ 
 . שמואל א  כא,יב:    50

לֹוא יוָה  ָלָ֔ א  יׁשָ  יָָאכ  ּוַָעְבד   אְמרָ֝ ֶ֖דֶָמֶָ֣לְךָָהָאֶֶ֑רָ-ַוּי ֶ֨ ֵ֥הָָדו  יו׃ֶָָז ָתָֽ ְבב  וְָּבר  ָתָֽ ְבב  ֶ֖דְָּבר  יוְָוָדו  ָלָפָ֔ וַָּבא  ָלָפָ֔ ַּבא   ָ ָּכ הָָׁשאּול רָה  אמ ָ֔ ל  לֹותָ  ּוַָבְּמח  נ  הַָיע  ֹואָָלֶזֹ֗ לָ֣ ָץָה 
 . שמואל א  כג,ג:    51

י ָֽ ּכ  יםְָוַאףָ  ֶ֑ א  הְָיר  יהּוָדֶ֖ הָּב  ַנְֵ֥חנּוָפ ֵ֛ הָא  ּנ ֶ֨ יוָה  ָלָ֔ א  דָ  ּוַָאְנׁש  יָָדו  אְמרָ֝ הֶָאל-ַוּי ֶ֨ ָלָ֔ ְָ֣ךְָקע  ים׃ָסַָָמעַָ-נ ל  ָֽ ְׁשּת  ֹותְָּפל  ְָרכֶ֖
 . שמואל ב  ב,יג:    52

בֶָּבן ּוםַָעל-ְויֹוָאֶ֨ ְפְּגׁשֵ֛ ַּ֛י  ּוַָוָֽ ָיְָֽצאָ֔ דָ  יָָדו  ּוָא  ֶּלהַָעל-ְצרּוָיָ֝הְָוַעְבד   ְׁשבָ֝ וַָוּי ֶ֨ ֹוןַָיְחָּדֶ֑ ְבעֶ֖ ַכֵ֥תָּג  ֶּלהַָעל-ְּבר  ֵ֥ הְָוא  ֶּזָ֔ מ  ָכהָ  ֶּזָֽה׃ָָ-ַהְּבר  ָכֶ֖הָמ  ַָהְּבר 
 . שמואל ב  ב,ל:    53

אַָ ַ֚בָמ  בָָׁש ץֶָאתְויֹוָאֹ֗ ְקּב ֶ֖ רַָוּי  יַָאְבנ ָ֔ ָ֣ ר  ְׁשָעה-ָּכל-ח  ֵ֛דָּת  יָָדו  ֵ֥ ַעְבד  ּוָמ  ְקדָ֝ ָּפֶ֨ ֶ֑םַָוּי  ל׃ָָ-ָהָע ָֽ יׁשַָוע ָׂשהא  ֶ֖ רָא   ָעָׂשֵ֥
 . שמואל ב  ד,ה:    54

ָֽי ּוְָּבנ  ְלכָ֝ ֹוםֶָאל-ַוּי ֶ֨ םַָהּיָ֔ ְּכח ָ֣ הַָוָּיב  אּוָ  ָנָ֔ ָכָ֣בָּוַבע  ר  יָ  ת  ר  ָֽ ֹוןַָהְּבא  ּמ  תָמָ -ר  ֶ֖ בָא  כ ָ֔ ּואָׁש  ֶׁשתְָוהָ֣ יׁשָּב ֶ֑ ָ֣ יתָא  ֶ֖ ם׃ָָּב  י  ָּצֳהָרָֽ ְָׁשַּכֵ֥בַָהָֽ
 . שמואל ב  יא,יז:    55

ּוֶָאת מָ֣ ָּלח  ַוּי  ירָ  ּוַָאְנׁש  יָָהע  ְצאָ֝ ן-ַוּי ֶ֨ לָמ  ּפ ֵ֥ בַָוּי  י׃ָָ-יֹוָאָ֔ ָֽ ּת  ֵ֥הַָהח  ָּי ָמתַָּגֶ֖םָאּור  ֶ֑דַָוָּי֕ יָָדו  ָ֣ ַעְבד   ָהָעֶ֖םָמ 
 . מלכים א  ח,ב:    56

ּוֶָאל לָ֝ ה  ָּקֶ֨ ָּכל-ַוּי  הָ  ֵַ֥֛-ַהֶּמ ֶלְךְָׁשֹלמ  לְָּבֶי ְׂשָרא ָ֔ יׁשָי  ָ֣ י׃ָָא  ָֽ יע  ֶדׁשַָהְּׁשב  ּואַָהח ֵ֥ ֶ֖יםֶָּבָחֶ֑גָהֶ֖ ָתנ  ַָרחָָהא 
 . מלכים א  ט,ה:    57

יֶָאת ָ֝ ת  מ  ק ֶ֨ ַָעל-ַוה  ְמַלְכְּתךֵ֛ ֹ֧אַָמָֽ ּס  יַָעל-ּכ  ְרּת  ַּבֹ֗ ֶׁשָ֣רָּד  ָלֶ֑םַָּכא  לְָלע  ֶ֖ ְׂשָרא  א-י  רָל ָֽ אמ ָ֔ ל  ל׃ָָ-ָּדו  דָָאב  יךָ  ָֽ ְׂשָרא  אָי  ֵ֥ ּס  ַעֶ֖לָּכ  יׁשָמ  ָ֔ א  תְָלךָ  ָּכר   ָי 
 ,כד:    . מלכים א  יב58

הָָאַמָ֣רָה'ָל א לּוְָ֩ול א-ּכ ָ֣ ם-ַתע  ּוןָע  מָ֝ ח  ָּלֶ֨ ָֽי-ת  יֶכָ֣םְָּבנ  ח  ֶאת-א  ְׁשְמעּוָ  ַּ֛י  ֶ֑הַָוָֽ ְהָיֶ֖הַָהָּדָבָ֣רַָהֶּז ָֽ יָנ  ֵ֛ ּת  א  יָמ  ֹ֧ ֹוָּכ  יתָ֔ יׁשְָלב  ָ֣ לָׁשַּ֚ובּוָא  ְׂשָרא ֹ֗ רָה'׃ָסָָ-י  ְדַבֵ֥ בּוָָלֶלֶֶ֖כתָּכ  ֵ֥ ְָּדַבָ֣רָה'ַָוָּיׁש 
 . מלכים א  טו,כג:    59

ֶָ֣תרָָּכל י-ְוֶי ָֽ ְבר  ָסאְָוָכל-ּד  ֹוְָוָכל-ָאְ֠ ּוָרתָ֝ ל א-ְּגבֶ֨ הָה  ֶׁשָ֣רָָּבָנָ֔ א  יםָ  ָער  הְָוֶהָֽ ֶׁשָ֣רָָעָׂשֹ֗ יםַָעל-א  ָָּ֣מהְָכתּוב ֹ֗ ֹוָָחָלֶ֖הֶָאת-ה  ְקָנתָ֔ ָ֣תָז  קְָלע  ָ֣יְָיהּוָדֶ֑הַָרַ֚ יםְָלַמְלכ  ֶ֖ יַָהָּימ  ֵ֥ ְבר  ֵֶ֛פרָּד  -ס 
יו׃ָָ ַָרְגָלָֽ

 . מלכים א  יח,מב:    60

ֹותָוְָ ְׁשּתֶ֑ לְָול  בֶָלֱאכ ָ֣ ֶלֵ֥הַָאְחָאֶ֖ הֶָאלַוַּיע  ָּיָ֝הּוָָעָלֶ֨ ל  יו׃ָָ-א ֶ֨ ְרָּכָֽ וָּב  ְרָּכָֽ יןָּב  ֵ֥ ֵֶׂ֥שםָָּפָנֶ֖יוָּב  ְרָצהַָוָּי ְגַהָ֣רַָאָ֔ ַוּי   ָ אׁשַָהַּכְרֶמל ָר  
 . מלכים ב  ב,ט:    61

ָּיָ֝הּוָָאַמ רֶָאל ל  םְָוא ֶ֨ יְָכָעְבָרֹ֗ ָ֣ ָמָ֣הֶָאֱעֶׂשה-ַוְיה   ָ ְׁשַאל יָׁשעָ  ֵָ֥-ֱאל  עָו  יָׁשָ֔ ָּמְֶ֑ךַָוּי ָ֣אֶמרֱָאל  ע  חָמ  ֶרםֶָאָּלַקָ֣ ְךְָּבֶטֶ֖ יָּלָ֔ ָֽ ֵ֛אָּפ  יָָנ י׃ָָ-יה  ָלָֽ ָא  ךֶ֖ םְָּברּוח  ֵַ֥֛י  ְָׁשַנ
 . מלכים ב  ב,יט:    62

ֶאל ירָ  ּוַָאְנׁש  יָָהע  אְמרָ֝ ּנ ה-ַוּי ֶ֨ עָה  יָׁשָ֔ ֶלת׃ָָ-ֱאל  ֶרץְָמַׁשָּכָֽ יםְָוָהָאֵ֥ ֶ֖ םָָרע  י  ֶאֶ֑הְָוַהַּמֵ֥ יָר  ֶ֖ נ  ד  רָא  ֶׁשֵ֥ ֹובַָּכא  טָ֔ ירָ  אָמֹוַׁש בָָהע  ָָנֵ֞
 . מלכים ב  יז,טו:    63

ּוֶָאת סָ֣ ְמא  ָּקָֹ֗-ַוּי  ֶׁשָ֣רָָּכַרָ֣תֶָאת-יוְָוֶאתח  א  יתֹוָ  יבָ -ְּבר  ֶׁשָ֣רְָסב  א  םָ  יַָהּגֹוי  ר   לּוְָוַאח  ַוֶּיְהָּבָ֔  ָ יַָהֶה ֶבל ר   ּוַָאח  ְלכָ֝ ידָָּבֶ֑םַָוּי ֶ֨ ֶ֖ ע  רָה  ֶׁשֵ֥ יוָא  ְדֹוָתָ֔ ָֽ ע  תָ  םְָוא  בֹוָתָ֔ םָא  ָתָ֔ ָּו הָה'ָא  רָצ  ֶׁשֶ֨ םָא  ָתָ֔
ם׃ָָ ֹותָָּכֶהָֽ יָע ׂשֵ֥ ֶ֖ ְלּת  ְָלב 

 . מלכים ב  יט,ל:    64

הְָּפלָ  ְסָפָ֝ יתְוָיֶ֨ ְעָלה׃ָָ-יַטֹ֧תָּב  יְָלָמָֽ ֶ֖ הְָפר  ֶרׁשְָלָמֶָּ֑טהְָוָעָׂשֵ֥ הָׁש ָ֣ ְׁשָאָרֶ֖ הַָהּנ   ְיהּוָדֵ֛
 . מלכים ב  כג,ג:    65

ל ֶּמֶלְךַָעָֽ דַָהְ֠ מ ָ֣ ת-ַוַּיע  תֶָאָֽ ְכר ֵ֥ ּודַָוּי  ַעּמָ֝ יוְָוֶאת-ָהֶ֨ ְצֹוָתָ֝ רָמ  ְׁשמ ֶ֨ ֶכתַָאַח רָה'ְָול  ָ֣יָה'ָָלֶלָ֝ ְפנ  ית׀ָל  ָ֣ ְדֹוָת יוְָוֶאת-ַהְּבר  ּבְָ-ע  ָתיוָ  ּק  ָ֣בָּוְבָכל-ָכלח  יםֶָאת-ל  ֶפׁשְָלָהק ֹ֗ יתָ-ֶנָ֔ ָ֣ ַהְּבר  יָ  ְבר  ּד 
יםַָעל ֶ֖ ב  אתַָהְּכת  דָָּכל-ַהּז ָ֔ מ ֵ֥ ֶ֑הַָוַּיע  ֶָ֣פרַָהֶּז ית׃ָָ-ַהּס  ָֽ ָָהָעֶ֖םַָּבְּבר 

 . מלכים ב  כה,כה:    66

ָ֣אלֶָּבן ְׁשָמע  יָָּבָ֣אָי  יע ֹ֗ ֶדׁשַָהְּׁשב  י׀ַָּבח ָ֣ ָ֣ ַתְנָיהֶָּבן-ַוְיה  הָוַָ-ְנְ֠ ֶַָ֣֣רעַָהְּמלּוָכֹ֗ ֶּז עָמ  יָׁשָמָ֝ ּוֶָאתֱאל ֶ֨ ֹוַָוַּיּכֵ֥ ּתָ֔ א  יםָ  ָנׁש  הָא  ָׂשָר  תְָוֶאת-ע  ְוֶאת-ְּגַדְלָיֶ֖הּוַָוָּימ ֶ֑ יםָ  יםָא ֶׁשר-ַהְּיהּוד  ָ֔ ָהיֵּ֥וָ-ַהַּכְׂשּד 
ה׃ָָ ְצָּפָֽ ֹוַָּבּמ  ּתֶ֖ ָא 

 . ישעיהו  כח,ד:    67

רַָעל ֶׁשֵ֥ ֹוָא  ְפַאְרּתָ֔ יָת  ָ֣ ְצב   ָ ל ב  יַצ תָנ  הָצ  ְיָתָ֝ ָהֶ֨ ץָ-ְוָֽ י  ְּבֶטֶָ֣רםַָקָ֔ ּכּוָרּהָ  ֶ֑יםְָּכב  ָ֣יאְָׁשָמנ  אׁשָּג  ָּנה׃ָָסָָר ֶ֖ ְבָלֶעָֽ ֹוָי  ּהְָּבַכּפֶ֖ ּהְָּבעֹוָדֵ֥ אֹוָתָ֔ ֶאהָ  ְרֶא הָָהר  רָי  ֶׁשֶ֨ ָא 
 . ישעיהו  לז,לא:    68

ית יַטֹ֧תָּב  הְָּפל  ְסָפָ֝ ְעָלה׃ָָ-ְוָיֶ֨ יְָלָמָֽ ֶ֖ הְָפר  ֶרׁשְָלָמֶָּ֑טהְָוָעָׂשֵ֥ הָׁש ָ֣ ְׁשָאָרֶ֖ הַָהּנ  ְָיהּוָדֵ֛
 . ירמיהו  ז,לג:    69

לָ ָכָ֔ א  ְלַמָֽ תָָהָע םַָהֶּזהָ  ְבַלֶ֨ הָנ  ְיָתָ֝ ָהֶ֨ יד׃ְָָוָֽ ָֽ ר  יןַָמח  ֶ֖ םָּוְלֶבֱהַמָ֣תָָהָאֶֶ֑רץְָוא  י  ֹוףַָהָּׁשַמֶ֖ ְָלעֵ֥
 . ירמיהו  ט,ט:    70

יְָוַעל-ַעל ה  יָָוֶנֹ֗ ָ֣ יםֶָאָּׂשֹ֧אְָבכ  ָ֝ ָהר  י-ֶהֶ֨ ְּבל  מ  ְּצתּוָ  יָנ  הָּכ   יָנָ֔ ק  ְדָּברָ  ֹותָמ  ְוַעד-ְנא  םָ  ֹוףַָהָּׁשַמ י  ע  ֶ֑הָמ  ְקֶנ ֹולָמ  ּוָקָ֣ אָָׁשְמעֶ֖ רְָול ֵ֥ ב ָ֔ יׁשָע  ָ֣ ּוָהָָ-א  דֶ֖ הָָנד  ָמָ֔ כּו׃ְָָּבה  ָָלָֽ
 . ירמיהו  יב,יז:    71

יֶָאת ָ֝ ַתְׁשּת  ְׁשָמֶ֑עּוְָוָנֶ֨ אָי  םָל ָ֣ ֶ֖ ם-ְוא  דְָנא  ֶ֖ ֹוׁשְָוַאּב  ּואָָנתֵ֥ ֹויַָההֵ֛  ה'׃ָסָָ-ַהּגֵ֥
 . ירמיהו  כה,ט:    72

יֶָ֩את ַחְָוָלַקְחּת  ל ֶ֡ ָ֣יָׁש  ְננ  ם-ָּכל-ה  ֹוןְָנא  ֹותָָצפָ֝ ְׁשְּפחֶ֨ אָ -ְנבּוַכְדֶראַּצָ֣רֶָמֶלְך-ה'ְָוֶאל-מ  ב ֶ֨ יַָ֒וה  יםַָעלָּבֶב֘לַָעְבּד  ָ֝ ְוַעל-ת  יָהְָוַעֵ֛לָָּכל-ָהָא ֶרץַָהּז אתָ  ְָׁ֣שֶבָ֔ יבָ-י  ֶ֑ ֶּלהָָסב  ֶ֖ םָָהא  ֵ֥ ַהּגֹוי 
ם׃ָָ ֹותָעֹוָלָֽ הָּוְלָחְרבֶ֖ ָקָ֔ ְׁשר  ְלַׁשָּמָ֣הְָול  יםָ  יםְָוַׂשְמּת  ָ֔ ַרְמּת  ְָוַהָ֣ח 

 . ירמיהו  כה,יא:    73

ָּכל ְיָתהָ  ֵָ֛-ְוָהָֽ םָָהא  ֵ֥ ּוַָהּגֹוי  ְבדָ֝ הְָלַׁשָּמֶ֑הְָוָעֶ֨ אתְָלָחְרָּבֶ֖ יםָָׁשָנָֽה׃ָָ-ֶּלהֶָאתָהָאֶָ֣רץַָהּז ָ֔ ֵ֥ ְבע  לָׁש  ֶלְךָָּבֶבֶ֖ ֶָמֵ֥
 . ירמיהו  כו,יא:    74

ֶאל יםָ  א  נ  יםְָוַהְּנב  ה  ּוַָהּכ  אְמרָ֝ יםְָוֶאל-ַוּי ֶ֨ ָ֔ ְׁשַּפט-ָּכל-ַהָּׂשר  רָמ  אמ ֶ֑ ֶאל-ָהָעֶ֖םָל  ָּבאָ  יָנ  הָּכ   יׁשַָהֶּזָ֔ ָ֣ ָלא  ם׃ָָ-ָמ ֶותָ  יֶכָֽ םְָּבָאְזנ  רְָׁשַמְעֶּתֶ֖ ֶׁשֵ֥ אתַָּכא  ָ֣ירַָהּז ָ֔ ָָהע 
 כח,ח:    . ירמיהו  75

ן ֵ֛יָּוְלָפֶנֶ֖יךָמ  רָָהיֹּ֧וְָלָפַנ ֶׁשֶ֨ יםָא  ֹ֗ יא  ּוֶָאל-ַהְּנב  ְבאָ֝ ָּנֶ֨ ְוַעל-ָהעֹוָלֶ֑םַָוּי  ֹותַָרּבֹותָ  ָרצ  ֶבר׃ָָ-א  הָּוְלָרָעֵ֥הָּוְלָדָֽ ְלָחָמֶ֖ ֹותְָלמ  לָ֔ ֹותְָּגד  ַָמְמָלכָ֣
 . ירמיהו  לד,כב:    76

ם יְָמַצֶּוָ֝הְָנא  ֶ֨ ְננ  יםֶָאל-ה  ת ָ֝ ב  ׁש ֶ֨ לְָ-ה'ַָוה  ְונ  ֶׁ֑שְָוֶאתָהע  ירַָהּז אתָ  ָָ֣הָָבא  ּוָהָּוְׂשָרפ  יָהָּוְלָכדֶ֖ ּוָָעֶלָ֔ מָ֣ ב׃ָפָָ-ח  ָֽ ׁש  יןָי  ֵ֥ א  הָמ  ןְָׁשָמָמֶ֖ ֵ֥ הֶָאּת  יְָיהּוָדֵ֛ ֹ֧ ָָער 
 . ירמיהו  לה,יד:    77

םֶָאת יְָיהֹוָנָדָ֣בֶָּבן-הּוַקֶ֡ ָ֣ ְבר  ָכבָא ֶׁשר-ּד  הֶָאת-ר ְ֠ ָּוֶ֨ ֹות-צ  יְָׁשתָֽ ָ֣ ְלּת  ַעד-ָּבָנָ֝יוְָלב  אָָׁשתּוָ  ןְָול   י  יָָׁשָָֽ-ַיֹ֗ ָ֣ הָּכ  ָ֣םַָהּיָֹ֣וםַָהֶּזָ֔ ַהְׁשּכ  יֶכםָ  ל  יָא  ַּב ְרּת  יָּד  כ ָ֝ נ  יֶהֶ֑םְָוָאֶ֨ ב  ָ֣תָא  ְצַו תָמ  ֶ֖ ּוָא  ְמעָ֔
י׃ָָ ָלָֽ םָא  אְָׁשַמְעֶּתֶ֖ רְָול ֵ֥ ְָוַדּב ָ֔

 . ירמיהו  לה,טו:    78

יֶכָ֣םֶָאת ל  בּו-ָּכל-ָוֶאְׁשַלָ֣חָא  ָֽ רָׁש  אמ ֶ֡ ַחָ׀ָל  ָ֣םְָוָׁשֹלָ֣ יםָ׀ַָהְׁשּכ  ָ֣ א  יַָהְּנב  ָבַדָ֣ ָָ֣-ע  יט  הְָוה  ֹוָָהָרָעָ֝ ַּדְרּכֶ֨ יׁשָ֩מ  אָא  םְָוַאלָנֶ֡ יֶכֹ֗ םָ-יבּוַָמַעְלל  ְלָעְבָדָ֔ יםָ  ר  יםָא ח  יֱָאֹלה   ֶ֨ ר  ּוַָאח  ְלכָ֝ ּת ֶ֨
ֶאל הָא ֶׁשר-ּוְׁשבּוָ  ָדָמָ֔ ת-ָהָ֣א  ֶאָֽ יֶתםָ  ּט  אָה  יֶכֶ֑םְָול   ת  ב ָֽ יָָלֶכֶ֖םְָוַלא  ּת  י׃ָָ-ָנַתֵ֥ ָלָֽ םָא  אְָׁשַמְעֶּתֶ֖ םְָול ֵ֥ ָָאְזְנֶכָ֔

 . יחזקאל  ה,טו:    79
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מּוָסָָ֣ הֶָחְרָּפ הָּוְגדּוָפהָ  ְיָתָ֝ ָהֶ֨ ְרּתָ ְוָֽ ַּבָֽ יָה'ָּד  ֵ֥ נ  הָא  ָמָ֔ ֹותָח  ְכחָ֣ ּוְבת  ָמהָ  יםְָּבַא ףָּוְבח  ְךְָׁשָפט ָ֝ יָָ֩בֶ֨ ׂ֩שֹות  ְךַָּבע  יבֹוָתֶ֑י  ֶׁשָ֣רְָסב  םָא  ֶ֖ הַָלּגֹוי   י׃ָָרָּוְמַׁשָּמָ֔
 . יחזקאל  ח,טז:    80

יֶָאל ֹ֗ ת  ָ֣אָא  ית-ַוָּיב  ַצָ֣רָּב  ּנ ה-ח  יתְָ֒וה  ימ  זְָ-ה'ַָהְּפנ  ָ֣יןַָהּמ  ּוב  אּוָלםָ  יַכָ֣לָה'ָּב  יןָָהָֽ ַתחָה  םֶָאלֶפָ֝ יֶהָ֝ ר  ח ֶ֨ יׁשָא  ֶ֑ הָא  ָּׁשֶ֖ מ  יםַָוח  ֵ֥ ַחְָּכֶעְׂשר  ֵָּ֛מהָ-ּב ָ֔ ְדָמהְָוה  יֶהָ֣םָק ָ֔ יַכ לָה'ָּוְפנ  ה 
ֶמׁש׃ָָ ְדָמהַָלָּׁשָֽ ֶ֖ םָק  יֶתֵ֥ ו  ְׁשַּתח  ָמ 

 . יחזקאל  יא,יט:    81

ְּבָׂשָרָָ֔ מ  יָל  בָָהֶא ֶבןָ  ָ֝ ת  ר  ס ֶ֨ ְרְּבֶכֶ֑םַָוה  ָ֣ןְָּבק  הֶָאּת  ָדָׁשֶ֖ ּוַחָח  דְָורֵ֥ ָ֣בֶָאָחָ֔ ל  יָָלֶהםָ  ר׃ְָָוָנַתּת   ֵ֥בָָּבָׂשָֽ םָל  יָָלֶהֶ֖ ֵ֥ ָםְָוָנַתּת 
 . יחזקאל  יב,ו:    82

םַָעל יֶהָ֝ ינ  הֶָאת-ְלע ֶ֨ ְרֶאֶ֖ אָת  הְָול ֵ֥ ָ֣יךְָתַכֶּסָ֔ יאָָּפֶנ ָלָטָ֣הָתֹוצ ָ֔ ָּבע  ָּׂשאָ  י-ָּכת  ףָּת  ָֽ ל׃ָָ-ָהָאֶֶ֑רץָּכ  ָֽ ְׂשָרא  יתָי  ֵ֥ יךְָלב  ֶ֖ תְָנַתּת  ֵ֥ ָמֹופ 
 . יחזקאל  יג,יד:    83

יֶָאת ָ֝ ַרְסּת  ֶׁשר-ְוָהֶ֨ ירָא  יהּוֶָאל-ַהּק ֶ֨ ֵ֥ ַּגְעּת  ֵ֛לְָוה  םָָּתפ  י-ַטְחֶּתֵ֥ ָֽ םָּכ  יַדְעֶּתֶ֖ ּהָו  יֶתָ֣םְָּבתֹוָכָ֔ ּוְכל  ֹוְָוָנְָֽפָלהָ  דֶ֑ ְגָלָ֣הְָיס  ֶרץְָונ  יָה'׃ָָ-ָהָאֶ֖ ֵ֥ נ   א 
 . יחזקאל  לא,יב:    84

ֶ֑הּוֶָאל ְּטׁש  ַּ֛י  םַָוָֽ ֶ֖ יָגֹוי  ֵ֥ יצ  יםָָער  ֵ֛ ֹ֧הּוָָזר  ְכְרת  יםָּוְבָכל-ַוּי  ָהר  ּׁשָָ-ֶהְ֠ יוַָוּת  ּיֹוָתֹ֗ ּוָָדל  ָאיָֹ֝ותָָנְפלָ֣ ֹוָָּכלּג ֶ֨ ּלֵ֛ ּצ  ּוָמ  ְרדֹ֧ ֶרץַָוּי  יָָהָאָ֔ ָ֣ יק  פ  א   ָ ל ְּבכ  ר אָתיוָ  הּו׃ָָ-ַב ְרָנהָפ ָֽ ָֽ ְּטׁש  ַּ֛י  ֶרץַָוָֽ יָָהָאֶ֖ ֵ֥ ַָעּמ 
 . יחזקאל  לא,טז:    85

ֹוָלהֶָאת ֹוְָׁשאֶ֖ תֵ֛ יָא  ֵ֥ ד  םְָּבהֹור  יָגֹוי ָ֔ ְרַעְָׁ֣שּת  ה  ֹולַָמַּפְלּתֹוָ  ּק  ָּכל-מ  יתָ  ּוְָּבֶא ֶרץַָּתְחּת  מָ֝ ח  ָּנֶ֨ ֹורַָוּי  יָבֶ֑ י-יָֹ֣וְרד  צ  ֶדןָמָ -ע  רְָוטֹובע ָ֔ ֹוןָָּכל-ְבַחֵ֥ ם׃ָָ-ְלָבנֶ֖ י  יָָמָֽ ת  ָׁש ֵ֥
 . יחזקאל  לו,ה:    86

ה ןָּכ  ם-ָלכ ֹ֗ ָ֣יָה'ָא  דָנ יַָעל-ָאַמ֘רָא  ַּבְֵ֛רּת  יָד  ֵ֥ ְנָאת  ׁשָק  אְָּבא ֶ֨ םְָוַעל-ל ְ֠ ֶ֖ יתַָהּגֹוי  ֵ֥ ר  ּו-ְׁשא  ֶׁשָ֣רָָנְתנָֽ ָּלֶ֑אָא  ֹוםָּכ  ְמַח תָָּכל-ֶאת-ֱאדָ֣ הְָּבׂש  ֹוָרָׁשָ֝ ֶהםְָלמֶ֨ יָ׀ָָלְ֠ ָ֣ ְׁשָאָ֣טָ-ַאְרצ  ּב  ָבבָ  ֶפׁשָל  ֶנָ֔
ז׃ָָ ּהָָלַבָֽ ְגָרָׁשֶ֖ ַעןָמ  ְָלַמֵ֥

 . יחזקאל  לו,כו:    87

יֶָאת ָ֝ ת  ר  ס ֶ֨ ְרְּבֶכֶ֑םַָוה  ָ֣ןְָּבק  הֶָאּת  ָדָׁשֶ֖ ּוַחָח  ׁשְָורֵ֥ ָ֣בָָחָדָ֔ ל  יָָלֶכםָ  ר׃ָָ-ְוָנַתּת   ֵ֥בָָּבָׂשָֽ יָָלֶכֶ֖םָל  ֵ֥ םְָוָנַתּת  ְּבַׂשְרֶכָ֔ מ  ָל  בָָהֶא ֶבןָ 
 . יחזקאל  מג,כ:    88

ַתָּתָָ֝ ֹוְָוָנֶ֨ ָּדמֹ֗ ְוֶאל-הַָעלְוָלַקְחָּתָָ֣מ  ָתיוָ  ל-ַאְרַּב עַָקְרנ  הְָוֶאָֽ ָזָרָ֔ ּנָֹ֣ותָָהע  ּפ  הּו׃ָָ-ַאְרַּבעָ  ַּפְרָּתָֽ ֹוְָוכ  ָאֹותֶ֖ אָתֵ֥ ּט  יבְָוח  ֶ֑ ּולָָסב   ַהְּגבֶ֖
 . יחזקאל  מה,ד:    89

ן ֶדׁשָמ  ָ֣תֶָאת-ק ָ֣ יםְָלָׁשר  ֶ֖ ב  הַָהְּקר  ְהֶיָ֔ ָֽ י  ְקָּדׁשָ  ָ֝יםְָמָׁשְרת  יַָהּמ  נ  ה  ּואַָלּכ ֶ֨ ֶרץָהֹ֗ הָָלֶה םָ-ָהָאָ֝ ׁש׃ָָה'ְָוָהָיֶ֨ ְקָּדָֽ ׁשַָלּמ  ְקָּדֶ֖ יםָּומ  ָ֔ ְלָבָּ֣ת  ָָמקֹוםָ 
 . יחזקאל  מז,יד:    90

ֶאת יָ  ֶׁש רָָנָׂש את  יוָא  ָ֔ יׁשְָּכָאח  ָ֣ א  ה׃ָָ-ּוְנַחְלֶּת םָאֹוָתּהָ  ָלָֽ הָָהָאֶֹ֧רץַָהּז ֵ֛אתָָלֶכֶ֖םְָּבַנח  ְפָלָ֝ יֶכֶ֑םְָוָנֶ֨ ת  ב ָֽ ּהַָלא  ָּתֶ֖ יְָלת  ָ֔ ָָיד 
 . הושע  א,ד:    91

ֹוָ אְָׁשמֶ֖ יוְָקָרֵ֥ ָלָ֔ יַוּי  אֶמרָה'ָא  ְזְרֶעֶ֑אלָּכ  יֶָאת-י  ָ֝ ַקְדּת  טָּוָפֶ֨ ֹודְָמַעֹ֗ ַעל-עָ֣  ָ ְזְרֶעאל ל׃ָָ-ְּדמ  יָי  ָֽ ְׂשָרא  יתָי  ֵ֥ ּותָּב  יַָמְמְלכֶ֖ ָ֔ ְׁשַּבּת  ֶ֨ ּואְָוה  ָ֣יתָי הָ֔  ּב 
 . עמוס  ב,ט:    92

יֶָאת ְׁשַמ ְדּת  יָה  כ ָ֝ נ  ֶ֑ים-ְוָאֶ֨ ּואָָּכַאּלֹונ  ןָהֶ֖ ֹוְָוָחס ֵ֥ ָּגְבהָ֔ יםָ  ָרז  רְָּכג  ַבּהָא  ֶׁשֶ֨ םָא  יֶהָ֔ ְּפנ  מ  יָ  ר  ַחת׃ָָָָהֱאמ  ָּתָֽ יוָמ  ַעלְָוָׁשָרָׁשֶ֖ ַּמָ֔ מ  ְריֹוָ  ידָּפ  ָָוַאְׁשמ  
 . עמוס  ו,ט:    93

ם הָא  תּו׃ָָ-ְוָהָיֹ֗ ָֽ דָָומ  תֶָאָחֶ֖ י  יםְָּבַבֵ֥ ֵ֛ ָנׁש  הָא  ָׂשָרֹ֧ ּוָע  ְתרָ֝ ָּוֶ֨  י 
 . עמוס  ט,ג:    94
ם ם-ְוא  יםְָוא  ֶ֑ ׂשָּוְלַקְחּת  ֶ֖ ַחּפ  םָא  ָּׁשֵ֥ לָמ  אׁשַָהַּכְרֶמָ֔ ְּבר ָ֣ ְבאּוָ  ָחָֽ י-י  ֶּנ ֶֶ֣גדָע  ּוָמ  ְתרָ֝ ָּסֶ֨ ַצֶּוֵ֥הֶָאתי  ָּׁשֵ֛םָא  םָמ  עַָהָּיָ֔ ְּבַקְרַקָ֣ ם׃ָָ-ַניָ  ׁשָּוְנָׁשָכָֽ ַָהָּנָחֶ֖
 . זכריה  יב,ו:    95

יםֶָ֩את ּואָָאׂש  ּוַָעל-ַּבּיָֹ֣וםַָההֶ֡ ְכלָ֝ ירְָוָאֶ֨ ָ֔ ְּבָעמ  ׁשָ  ידָא  ֵ֥ יםָּוְכַלּפ  צ ֹ֗ ָׁ֣שְָּבע  ּיֹֹ֧ורָא  כ  הְָּכָֽ יְָיהּוָדָ֝ פ ֶ֨ יןְָוַעל-ַאּל  ֹ֧ אולֶָאת-ָימ  הָ-ָּכל-ְׂשמ ֵ֛ יבְָוָיְׁשָבֶ֨ ֶ֑ יםָָסב  ֶ֖ יָהָָהַעּמ  ֹודַָּתְחֶּתֶ֖ ֶ֣םָעֵ֛ ְירּוָׁשַל ֵ֥
ֶ֣ם׃ָָ ירּוָׁשָל ָֽ ָּב 

 . רות  ד,יא:    96

ּוָָּכל אְמרָ֝ ֶׁשר-ַוּי ֶ֨ ת-ָהָעֹ֧םָא  ןָ֩ה'ֶָאָֽ ּת  יםָי  ֶ֑ ד  יםָע  ֶ֖ נ  הַָהָּבָאָ֣הֶָאל-ַּבַּׁשֵַ֛ערְָוַהְּזק  ָּׁשָ֝ ֶאת-ָהא  יֶהםָ  ּוְָׁשּת  רָָּבנ  ֶׁשֶ֨ א  ָאהָ  ךְָּכָרח  לָ׀ָּוְכל  יֶתֹ֗ ה-ּב  ׂש  לַָוע  ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יתָי  לְָּבֶאְפָרָָ֔-ּב  ָתהַָחָ֣י 
ֶחם׃ָָ-ּוְקָרא יתָָלָֽ ֵ֥ םְָּבב  ֶ֖ ָׁש 

 . איכה  א,כא:    97

יָָּכל ל ָ֔ םָ  יָא  יןְָמַנח  נ  יֶָנֱאָנָחָ֣הָָאֹ֗ ֹ֧ ּוָּכ  אָתָיֹום-ָׁשְמעֵ֞ ֵ֥ ב  יָתָה  ֶ֑ הָָעׂש  יַָאָּתֶ֖ ֵ֥ ׂשּוָּכ  ָׂשָ֔ יָ  ָעת  ּוָָרָֽ יָָׁשְמע  ְיַבָ֝ י׃ָסָָ-א ֶ֨ נ  ְהיֵּ֥וָָכמ ָֽ אָתְָוי  ָָקָרֶ֖
 . אסתר  ג,ג:    98

יַָהֶּמֵָ֛ ֵ֥ ּוַָעְבד  אְמרָ֝ ֶׁשרַוּי ֶ֨ ֶלְך׃ָָ-ֶלְךָא  ְצַוֵ֥תַָהֶּמָֽ תָמ  ֶ֖ רָא  ַאָּתָ֣הָעֹוב ָ֔ ֶלְךְָלָמְרֳּדָכֶ֑יַָמּד ּוַעָ  ַערַָהֶּמֶ֖  ְּבַׁשֵ֥
 . אסתר  ו,ג:    99

ה ֶלְךַָמָֽ יַָעל-ַוּי ָ֣אֶמרַָהֶּמָ֔ רָּוְגדּוָּלֵ֛הְָלָמְרֳּדַכֶ֖ הְָיָקֹ֧ ָׂשֵ֞ יוָל א-ַּנע  ְמָׁשְָ֣רָתָ֔ יַָהֶּמ ֶלְךָ  ר   ּוַָנע  אְמרָ֝ ֶ֑הַָוּי ֶ֨ ר-ֶז ֹוָָּדָבָֽ ּמֶ֖ הָע  ָׂשֵ֥ ָ׃ַָָנע 
 . אסתר  ו,ה:    100

ֹוא׃ָָ ֶלְךָָיבָֽ ֶ֑רַָוּי ֵ֥אֶמרַָהֶּמֶ֖ ָ֣דֶָּבָחצ  מ  ןָע  ֵ֥הָָהָמֶ֖ ּנ  יוָה  ָלָ֔ א  יַָהֶּמ ֶלְךָ  ר   ּוַָנע  אְמרָ֝  ַוּי ֶ֨
 . דניאל  ג,ג:    101

ְבַרָּיָ֝א ָ֣אְָגָדְבַרָּיאְָּ֩דָתֶ֨ ַדְרָּגְזַרָּי אָא  ָוָתֶ֡ ַפח  ָ֣אָּוָֽ ְגַנָּי אָס  ַחְׁשַּדְרְּפַנָּיֶ֡ יןָא  ְתַּכְּנׁש ֶ֡ ָֽ ןָמ  י  אַדֶ֡ יןָ ָּב  ְאמ  יםְָנבּוַכְדֶנַּצָ֣רַָמְלָּכֶ֑אְָוָקָֽ ֶ֖ ק  יָה  ֵ֥ אָּד  ַּכָ֣תַָצְלָמָ֔ נ  אַָלח  יָנָתָ֔ ָֽ ָ֣יְָמד  נ  ְלט  ׁש   ָ ל אְָוכ  ְפָּתי ֹ֗ ּת 
ר׃ָָ ַכְדֶנַּצָֽ יםְָנב  ֶ֖ ק  יָה  ֵ֥ אָּד  ָ֣לַָצְלָמָ֔ ָלֳקב  יןָ  ְימ  ְָוָקָֽ

 . דניאל  ג,ז:    102

ּה-ָּכל הָּב  ָ֣לְָּדָנֶ֡ ל-ֳקב  ָ֣יןָָּכָֽ יָָׁשְמע  ָ֣ אְָּכד  ְמָנֶ֡ לַעְמַמָּיֶָ֡-ז  יןָָּכָֽ ָ֣יְָזָמָרֶ֑אָָנְָֽפל ֶ֨ לְָזנ  יןְָוכ ֶ֖ ָ֔ ר  ְּפַסְנט  סַָׂשְּבָכאָ  סַָקְתר   אַָקיְתר   יָתָ֝ ֹוק  לַָקְרָנאַָ֩מְׁשרֶ֨ יןָ -אָָקָ֣ ְגד  אָָסָֽ ָּׁשַנָּיֹ֗ ָ֣אְָול  ַּמָּי ְמַמָּיָ֝אָא  ַעָֽ
א׃ָָ רַָמְלָּכָֽ יםְָנבּוַכְדֶנַּצֵ֥ ֶ֖ ק  יָה  ֵ֥ אָּד  ָבָ֔ ְָלֶצֶָ֣לםַָּדה 

 . דניאל  ג,טו:    103

יתָ  ָֽ ֹ֧ןָא  ןָה  יְּכַעֵ֞ ָֽ אָּד  ָּדָנֶ֡ יְָבע  ָ֣ יןָּד  ֹ֗ יד  ת  ֹוןָע  ּפְָ-יכָ֣ אָּת  ָ֣יְָזָמָרֹ֗ ל׀ְָזנ  ְנָיָ֝הְָוכ ָ֣ יןְָ֩וסּוְמּפ ֶ֨ ר  אְָּפַסְנּת  סַָׂשְּבָכֶ֡ סַָקְתר ָ֣ יָתָ֣אַָקיְתר ָ֣ ָ֣אַָמְׁשרֹוק  לַָקְרָנ ּוןָָקָ֣ ְׁשְמעֶ֡ ית  ָֽ ְסְּגדּוןְָ֘לַצְלָמָ֣אָד  ּוןְָות  -לָ֣
ּוןַָּבּה ְסְּגדָ֔ ָלָ֣אָת  ןָ  תְָ֒וה  ֹוןָלְָ-ַעְבד  ְתְרמָ֔ ָתָ֣אָת  ֹואַׁשע  ְדָּתֶ֑אָּוַמן-גָֽ ָֽ אָָיק  ּוןָנּוָרֶ֖ ן-ַאּתֵ֥ ֹוןָמ  ְנכֶ֖ יְזב  ָֽ יְָיׁש  ֵ֥ ּהָּד  ּואֱָאָלָ֔ י׃ָָ-הָ֣ ְָיָדָֽ

 . עזרא  ד,טו:    104

ְסַפר ָֽ יְָיַבַּקרָּ֩ב  ֶ֡ ְמַהְנזְָ-ּד  אָּוָֽ ָ֣אָָמָרָדֹ֗ ְרָי ְךָק  אָָדָ֝ ְרְיָתֶ֨ יָ֩ק  ְנַּדעָּ֒ד  ְסַפָ֣רָָּדְכָרַנָּי֘אְָות  ְתַהְׁשַּכחָּב  ְךָּוְ֠ ָבָהָתֹ֗ יָא  ָ֣ ַנָּיָ֝אָּד  ןַקָ ָּדְכָרֶ֨ ּהָמ  יןְָּבַגַּוָ֔ ָ֣ ָעְבד  ןְָוֶאְׁשַּתּדּורָ  ָנָ֔ ּוְמד  יןָ  תָ-תַָמְלכ  יֹוָמֶ֖
ל ת׃ָָ-ָעְלָמֶ֑אַָעֶ֨ ְךָָהָחְרַבָֽ אָָדֶ֖ ְרְיָתֵ֥ הָק  ְָּדָנָ֔

 . נחמיה  ט,יא:    105

ּוְָבתֹוְך םַָוַּיַעְברֵ֥ יֶהָ֔ ְפנ  ְעָּתָל  ָּבַקָ֣ ֶאת-ְוַהָּיםָ  ֶ֖םַָּבַּיָּבָׁשֶ֑הְָוָֽ תְָּכמֹו-ַהָּי ְמצֹוֹלֵ֛ ְׁשַלְֹ֧כָּתָב  םָה  יֶהָ֝ ְדפ  ים׃ָָ-ר ֶ֨ ָֽ םַָעּז  י  ֶבןְָּבַמֵ֥ ֶָאֶ֖
 . דברי הימים א  יא,ה:    106

ֶאת ידָ  דָָּדו  ְלּכ   ֶָּ֑נהַָוּי  ֹואָה  אָָתבֶ֖ ידָל ֵ֥ ָ֔ ְלָדו  ְׁשב  יְָיבּוסָ  ּוָי  אְמרָ֝ יד׃ָָ-ַוּי ֶ֨ ָֽ ירָָּדו  ֵ֥ יאָע  ֶ֖ ֹוןָה  ּיָ֔ ַדָ֣תָצ  ְָמצ 
 . דברי הימים א  טו,יח:    107

ןָוְָ הּוָּב ֶ֡ ֶ֑יםְָזַכְרָיֶ֡ ְׁשנ  יֶהָ֣םַָהּמ  ח  םָא  ָּמֶהֶ֖ הּוָוְְָוע  ָיֶ֨ ְקנ  הּוָּומ  ל ָ֝ יפ  ְתָיהּוֶָ֩וֱאל ֶ֨ הּוָּוַמּת  ָיֶ֡ הּוָּוַמע ׂש  בָּוְבָנָיֶ֡ יָאֶ֡ יֱָאל  ּנ ֶ֡ ָ֣לָ׀ְָוע  יא  יח  ֹותָו  יָרמֶ֡ לָּוְׁשמ  יא ֶ֡ ז  ים׃ַָָיע  ָֽ ר  ע  לַָהּׁש  ֶ֖ יא  יע  םָו  דֱָאד ֵ֛ ֵ֥ ב  ָע 
 . דברי הימים א  כב,י:    108
ּוא ְהֶיה-הָֽ ָֽ י  יְָוהּואָ  ָ֔ ְׁשמ  ל  תָ  ְבֶנֵ֥הַָב י  ןָוַָ-י  ָ֣יְָלב ָ֔ יּל  נ  ֹוַָעל-א  ֹ֧אַָמְלכּותֵ֛ ּס  יָּכ  ָ֝ ינֹות  כ ֶ֨ ֹוְָלָאֶ֑בַָוה  לַָעד-לֶ֖ ֶ֖ ְׂשָרא  ם׃ָָ-י  ָעֹוָלָֽ
 . דברי הימים א  כח,יא:    109

ֹוֶָאת הְָבנֶ֡ ְׁשֹלמ ָ֣ ָ֣ידָל  ָ֣ןָָּדו  ּת  ֶאת-ַוּי  ָ֣יתָָהאּוָלםְָ֩וָֽ ֶרת׃ָָ-ַּתְבנ  יתַָהַּכּפ ָֽ ֵ֥ יםָּוב  ֶ֖ ימ  יוַָהְּפנ  ָדָרֵ֥ ָתֵ֛יוַָוח  ּי  ל  יוְָוַגְנַזָּכֹ֧יוַָוע  ָּתָ֝ ָָּבֶ֨
 . דברי הימים ב  יא,ד:    110

הָָאַמָ֣רָה'ָל א לּוְָ֩ול א-ּכ ָ֣ ם-ַתע  ּוָע  מָ֝ ח  ָּלֶ֨ ֶאת-ת  ְׁשְמעּוָ  ַּ֛י  ֶ֑הַָוָֽ ְהָיֶ֖הַָהָּדָבָ֣רַָהֶּז ָֽ יָנ  ֵ֛ ּת  א  יָמ  ֹ֧ ֹוָּכ  יתָ֔ יׁשְָלב  ָ֣ םָׁשַּ֚ובּוָא  יֶכֹ֗ ח  ֶּלֵֶ֥כתֶָאל-א  בּוָמ  ֶ֖ יָה'ַָוָּיׁש  ָ֣ ְבר  ם׃ָפָָ-ּד  ָָיָרְבָעָֽ
 . דברי הימים ב  יג,י:    111

ְֵ֛חנּוָ ַנ אֶכת׃ַוא  ֶ֖םַָּבְמָלָֽ ּי  ןְָוַהְלו  ר ָ֔ ָ֣יַָאה  ה'ְָּבנ  יםַָלָֽ ָ֝יםְָמָׁשְרת   נ  ה  ֶ֑הּוְָוכ ֶ֨ ַזְבנ  אָע  ינּוְָול ָ֣ ֶ֖ ָה'ֱָאֹלה 
 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 פסוקים מוסברים 8.3

 
 . בראשית מקץ מג,כג:    1

םַָאל ֹוםָָלֶכָ֝ תָ -ַוּי אֶמרָָׁ֩שלֶ֨ ְּבַאְמְּתח ָ֣ ןָָלֶכ םַָמְטמֹוןָ  ָנַתֶ֨ יֶכםָ  ב  םָו אֹלה  יָא  יֶכָ֝ ה  אּוֱָאֹלֶ֨ יָרֹ֗ ֶ֑יּת  ָל םַָּכְסְּפֶכֶ֖םָָּבָ֣אָא  ָיֶכָ֔
םֶָאתָ ֶהֶ֖ ל  אָא  ֵ֥ ֹון׃-ַוּיֹוצ  ְמעָֽ ָׁש 

םָ ואזלא השני קדמא יֶכָ֝ ה  יֶכםָ ָואזלא במילה אחת, קדמא -ֱאֹלֶ֨ ב   מהפך פשטא,  -ו אֹלה  יָא 

אבותיכם. בזכותבין בזכותכם, בין  - )נו( דפצ" רשלמה בשם ב" תורה 

יֶכם ָו אואם אין זכותכם כדאי,  בזכותכם י"רשפירש  כן ב   ( צב ד ר"ב) אביכם נתן לכם המטמון בזכות ,ֹלה  יָא 

םָ ט"שכ-וב יֶכָ֝ ה  יֶכםָ  יראיושאתם  בזכותֱאֹלֶ֨ ב   .שהוא ירא אותו בשבילו אֹלה  יָא 

 בֶָאלָ(בראשית ויחי מט אדאמר רבי שמעון בן לקיש: )בבלי פסחים נו, א ק ֶ֖ אַָיע  ְקָרֵ֥ ָָ֣-ַוּי  ְוַאּג  ְספּוָ  ָאָֽ אֶמרָה  ֶ֑יוַָוּי ֹ֗ םָָּבָנ ֵ֛תָיָדהָָלֶכָ֔ א 
ים׃-א ֶׁשר ָֽ יתַָהָּימ  ֵ֥ ר  אֶָאְתֶכֶ֖םְָּבַאח  ְקָרֵ֥ ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר: שמא חס ושלום יש במטתי ָי 

פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. אמרו: כשם שאין 
 כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.  -בלבך אלא אחד 

 םָ -טט יֶכָ֝ ה  כולם בעלי אמונה שוה ביחוד ה' ובדרך  השוכל אח בעל זכות  המעשה, כאן בעושה תלוי, ואזלא במילה אחת קדמא -ֱאֹלֶ֨

 .אבותיהם אברהם ויצחק

 

 1067=  415+  652ניק הי"ו, שבט התש"פ( גי' ניצוצו"ת הקוד"ש עולה )בשם ר' הרצל בוכ

ם (כג,גמ מקץ ')בר  יֶכָ֔ ת  ְּבַאְמְּתח ָ֣   1066=  921+  145גי' המלים עולה  – ַמְטמֹוןָ 

יֶכם ָיבוא מה' אחד שמרומז כאן בכתוב  1067-להשוות ל 1ומציע שתוספת של  ב  םָו אֹלה  יָא  יֶכָ֝ ה   ֱאֹלֶ֨

 1127גי' ניצוצות הקדושין עולה  1117גי' ניצוצות הקדושים עולה  1112=  460+  652קדושים עולה הערה: גי' ניצוצות 

 

םָ השניקדמא ואזלא  (כג,גמ מקץ ')בר יֶכָ֝ ה  בתפקיד כעין שויון ובתפקיד כעין כלל, ואין בכלל אלא מה שיש  ואזלא במילה אחת, קדמא -ֱאֹלֶ֨

יֶכם ָ )פרט א( הפרטיםבפרט.   שלם. –כעין מוציא מהפשט, יעקב אביכם נקרא איש תם  מהפך פשטא, -ָו אֹלה  יָא ב 

ם)פרט ב(   יֶכָ֔ ת  ְּבַאְמְּתח ָ֣ ןָָלֶכ םַָמְטמֹוןָ    ָנַתֶ֨

ן (כג,גמ מקץ ')בר  , אלו ניצוצות הקודשומחטא אדה"ר קודם הבריאה בא מקדמת דנא, כאן משבירת הכליםהולך וקדמא בתפקיד  – ָנַתֶ֨

ְּבַאְמּתְָ  םָלֶכ םַָמְטמֹוןָ  יֶכָ֔ ת   קטן, שני לימודים, שלפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב.-מהפך פשטא מונח זקף – ח ָ֣

םָ יֶכָ֔ ת   ,מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, מל"ב מידות)יח( , מידה אחת , כעין ריבה וריבה את הכל מלהבקטן -מונח זקף -ְּבַאְמְּתח ָ֣

 כאן תחילת גאולת ניצוצות הקודש. 

 

םָ-ויובן הכלל שבמרומז ב יֶכָ֝ ה  כלל של קיבוץ ניצוצות הקודש שבהם מחולקת תורת האלקים כדי שאפשר יהיה ללמוד אותה, לכלי  – ֱאֹלֶ֨

הַָאַחתָ  ,כט(טו ' שלחבמ)שוה, ב ישראל לללכשלם של ידיעת תורת האלהים. ומתפקיד קדמא ואזלא במלה אחת כשוויון ירמז  -תם  ּתֹוָר 
ם ָ֣הָָלֶכָ֔ ְהֶי  . י 

 

 אתנח  ראה, תלישא קטנה  ראה, בתיבה אחתקטן -מונח זקף  ראה

 
 . בראשית ויחי מח,ד:    2

יֶָאת ַתּת ָ֝ יםְָוָנֶ֨ ֶ֑ ְקַהָ֣לַָעּמ  יךָל  ֶ֖ ךָּוְנַתּת  ית ָ֔ ְרּב  ְוה  ְננ  יַָמְפְרךָ  יָה  ַלֹ֗ ם׃ָָ-ַוּי ָ֣אֶמרָא  ַּזֵ֥תָעֹוָלָֽ ח  יךָא  ֶרֶ֖ ַָאח  ךֵ֥ ָָהָאֶֹ֧רץַָהּז ֵ֛אתְָלַזְרע 
יָ ַתּת ָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת  -ְוָנֶ֨

יֶָאת)ד(   י יוסף בכור שוררב ַתּת ָ֝ ןָז( -ומאחר שנתנה לי הקדוש ברוך הוא, יכולני לחלקה כרצוני.  )ה -וגו' ָהָאֶֹ֧רץַָהּז ֵ֛אתָ-ְוָנֶ֨ ֵ֥ ְראּוב  ּכ 
ֹון ְמעֶ֖ ליטול שני חלקים בארץ, ולכך קרוב לשליש ארץ ישראל לבני רחל בעבר הירדן, שיש לה שני מטות וחצי בתשעה מטות  - ְוׁש 
 וחצי.

 לפי החלטתו הארץעושה תלוי מעשה, ליעקב אבינו הרשות להעניק חלקי ב (א)

מכך )מחנות במדבר, ירושת הארץ  המסתעףשבטים נוחלים וכל  ב, השוואת בני יוסף לבני יעקב להשלים מנין השבטים לי"שויון (ב)

 כשבטים(.

ה (ה,ויחי מח' בר)מלת  בדברים פר' עקב, היא ענין של תשובה. אפשר שכאן מרומז )הרב בן ציון אבא שאול(  ברכת ציוןע"פ דרשת  ְוַעָּתֶ֡

ֹוןעל התקבלות תשובת ראובן במעשה בלהה, וע"י תבנית הטעמים של  ְמעֶ֖ ןְָוׁש  ֵ֥ שאר מרכא טפחא, כיתור לרבות התשובה ל – ְראּוב 

י (ד,ויחי מח' בר)השבטים, ולכולם  ַתּת ָ֝ יָ (ד,ויחי מח' בר)שוויון בירושת הארץ )ב ְוָנֶ֨ ַתּת ָ֝  .במלה אחת, בתפקיד שוויון( קדמא ואזלא –ְוָנֶ֨

 
 :כ,ויחי מח בראשית. 3

אמֹורָ֒ םַָּבּיָֹ֣וםַָההּו֘אָל  כ ָ֝ ר  ַָוְיָבֶ֨
ְמַנֶּׁשֶ֑הָ םְָוכ  י  יםְָּכֶאְפַרֶ֖ ֱָאֹלה ָ֔ ְמךָ֣ ָֽ רְָיׂש  אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  ְךָי  ְָיָבר   ְָּבךֹ֗
ֵֶׂ֥שםֶָאתָ ה׃-ַוָּי ֵ֥יְָמַנֶּׁשָֽ ְפנ  םָל  י  ֶָאְפַרֶ֖
 

םָ כ ָ֝ ר   לשאר השבטים בני יעקב. בשווהבה אחת, השווה ברכת הנכדים תחת השם יוסף להתברך קדמא ואזלא בתי - ַוְיָבֶ֨

אמֹורָ֒ ברכם במלאך  תחילה שלמה )קכב, קכד( תורה פבו, כאן ע" המדוברמונח זרקא סגול, ענין של הוספת דבר מסוג  -ַּבּיָֹ֣וםַָההּו֘אָל 
 הברכות בברכה שלימה )כי כתוב לאמור מלא(  שארהוסיף  כהגואל ואח"

 .זרקא סגול  אהר



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 . שמות וארא ח,יז:    5

ם יָא  ָ֣ ַָ֣חֶָאת-ּכ  יְנ֘ךְָמַׁשּל  יךֶָאת-א  ָּוְבָבֶּתֶ֖ ְבַעְּמךֵ֛ יךָּוָֽ ָבֶדֹ֧ ָּוַבע  יַחְָּבךָ֝ יַָ֩מְׁשל ֶ֨ ְננ  יָ֒ה  ֶאת-ַעּמ  םָ  ְצַר י  ּוָָּבּת  יָמ  ְלאָ֝ בָּוָמֶ֨ בְָוַגֵ֥םָ-ֶהָער ֶ֑ ֶהָָ֣ער ָ֔
הָא ֶׁשר ָדָמֶ֖ יָה׃-ָהא  םָָעֶלָֽ ֵ֥ ָה 

לה אחת, בתפקיד שוויון, אפשר שבכל בית היו אותם מיני בעלי חיים ובאותם יחסים לפי מספר יושבי הבית  כדי קדמא ואזלא במ ומלאו

 שכל מצרים יסבלו באופן שוה.

 
 ות בשלח טז,טו:    שמ. 6
ָֽיָ ּוְָבנ  ְראָ֣ יׁשֶָאל-ַוּי  ּוָא   אְמרָ֝ לַָוּי ֶ֨ ְׂשָרא ֹ֗ ּוַָמה-י  אָָיְדעֶ֖ יָל ֵ֥ ֵ֛ ּואָּכ  ָמָ֣ןָהָ֔ יוָ  ּוא-ָאח  ָהֶ֑
ה׃ַוּי  אמֶָָ 'ָָלֶכֶ֖םְָלָאְכָלָֽ ןָהֵ֛ רָָנַתֹ֧ ֶׁשֶ֨ ֶחםָא  ּואַָהֶּלָ֔ םָהָ֣ ֶהָ֔ א ל  ֶׁשהָ  ָרָמ 

, וכן דרשו )שמ"ר בזיו השכינהוהענין הזה שאמר רבי עקיבא הוא, שקיום מלאכי השרת ( כתב ... טז,ובפירושו על פסוק ) רמב"ן
ָיה לכולם; ועליו נאמר "ומ -)נחמ' ט,ו(   לב,ד(: "ואתה מחיה את כולם" והמן שישיגו בו טוב טעם.  -תוק האור" )קה' יא,ז( אתה ִמח 

במה שוויון )כעין . ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת ניזונין מדבר אחדהעליון, שנתגשם ברצון בוראו יתברך,  הוא מתולדות האור הזה

 ניזונים( 

ּואפשר שתבנית הטעמים במלת  אְמרָ֝ שקב"ה זיכם להיות ניזונין באותו דבר  במלה אחת, מרמזת שבני ישראל השיגואזלא וקדמא  - ַוּי ֶ֨

שכך שמו בשמים ונפלה מילה  אור החייםוככתב  לכן נקרא שמו מן.מן  על שזכו לכך שאלו במילתשניזונין בו מלאכי השרת, ובתמהם 

   זאת בפיהם, היינו בני ישראל אמרו מלה ששוה לשם מלת מאכל זה בשמים. 
 תרס"ג[ –]תרס"ב שפת אמת שמות פרשת בשלח 

יׁשֶָאל בפסוק ּוָא   אְמרָ֝ ּוַָמה-ַוּי ֶ֨ אָָיְדעֶ֖ יָל ֵ֥ ֵ֛ ּואָּכ  ָמָ֣ןָהָ֔ יוָ  ּוא-ָאח  ֶחם. הֶ֑ ּואַָהֶּלָ֔ םָהָ֣ ֶהָ֔ א ל  ֶׁשהָ  ּוַָמה-פי' זה עצמו שכו'.  ַוּי  אֶמרָמ  אָָיְדעֶ֖ -ל ֵ֥
ּוא רָ .הֶ֑ ֶׁשֶ֨ ֶחםָא  ּואַָהֶּלָ֔ כבהמה נמשכנו לכתך אחרי כו' בארץ לא זרועה. וע"ז אמרו  צוה ה'. שכך הי' כל תהלוכות בנ"י במדבר.הָ֣

 :ערומין בדעת כאדם ומשימין עצמן כבהמה )בבלי חולין ה,ב( דרשו חז"ל אחריך. אדם ובהמה תושיע. 

ּו אְמרָ֝ ּוַָמה -במלה אחת כעין שוויון בין כל בני ישראל שאזלא וקדמא  - ַוּי ֶ֨ אָָיְדעֶ֖ ּוא-ל ֵ֥ גות גדולות ובין בעל השהשגות , בין בעל  הֶ֑

הה במהות קטנות היו בשוויון של אי ידיע 'ָָלֶכֶ֖םְָלָאְכָלָֽ ןָהֵ֛ רָָנַתֹ֧ ֶׁשֶ֨ ֶחםָא   הוא המן .  ַהֶּלָ֔

ּו אְמרָ֝ אָבמלה אחת כעין שוויון בין כל בני ישראל, שבין בעל השגות הגדולות ובין בעל השגות קטנות היו בשוויון של אזלא וקדמא  - ַוּי ֶ֨ ל ֵ֥
ּוַָמה ּוא-ָיְדעֶ֖ 'ָָלֶכֶ֖םְָלָאְכָלָָֽ...  הֶ֑ רָָנַתֹ֧ןָהֵ֛ ֶׁשֶ֨ ֶחםָא   הוא המן.  הַהֶּלָ֔

ּו אְמרָ֝  במלה אחת כעין שוויון בין בני ישראל, שכל אחד במדרגת השגתו הגיע לבחינת הידיעה שלא נדע.אזלא וקדמא  - ַוּי ֶ֨
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י ָֽ ֹוןָ-]כב[ְָוכ  ְהֶיֶ֖הָָאסֶ֑ אָי  יָהְָול ֵ֥ ּוְָיָלֶדָ֔ ְוָיְצאָ֣ ָּׁש הָָהָרהָ  ּוָא  ְגפָ֝ יםְָוָנֶ֨ ָנׁש ֹ֗ ּוָא  ָּנצָ֣ ָי 
ים׃ָענָֹ֣וׁשָיָ ָ ָֽ ל  ְפל  ןָּב  הְָוָנַתֶ֖ ָּׁשָ֔ ַּבַָ֣עלָָהא  יתָָעָליוָ  רָָיׁש   ֶׁשֶ֨ ׁשַָּכא  ָָענ ֹ֗

ּוָ ְגפָ֝ . בשקלא בתשלומיםאחת, בעושים תלוי המעשה הנזק. כאן שוויון באחריות לגרימת נזק לכן עקרונית שוויון  בתיבהקדמא אזלא  - ְוָנֶ֨

פוסק שעקרונית כל  י, ובסי' ת"אבסי' תכ" ע. וכן פוסק השו"ושתהבמסייג ופוסק שמי שלא התכווין בחבלה פטור מתשלום  םוטריא הרמב"

 יחלקו. גם צריך להיות ספק ע" עלחלקו ויש מחלוקת אם אחד ברח או העני האם לגבות התשלום שהוא חייב מחבירו בנוסף  משלםמזיק 

 )שאינם קטן,חרש,ושוטה(.  חיובמי נגמר ההיזק, ויש עוד סייגים כגון שהם ברי 

ּו אור החיים ְגפָ֝ וגו', אמר לשון רבים, לומר שאם שניהם נפלו עליה, ונגפוה, משלשין ביניהם, וכמו שכתב רמב"ם בפרק א'   - ְוָנֶ֨
 מהלכות חובל ומזיק: 

 ב ,קמא י בבא תוספות
א.( כל אחד חלקו ואין לומר דליפטר דתניא פרק הפרה )לקמן נ וישלםמאי קעביד טפי מאחריני  לבכולה שמעתין צ" - קעביד מאי

 איהו הוה מתה דבלאו ג"אע חייבין כולםאחר והשלימו לעשרים ובא אחר והשלימו לשלשים  ובאאחד החוקק בור לי' 
  גהי" אחובל ומזיק פ" הלכות ם"רמב
 ואחד שאינו מתכוין זה שאינו מתכוין פטור מן הבושת.  מתכויןחייבין ומשלשין ביניהן, היה אחד  שניהם שחבלו באחד כאחת שנים

 משה חושן משפט חלק ב סימן יח  אגרות ת"שו
 שהזיקו בשניםוכן הוא  אסוף סימן תכ" מחו" עובש" ג"הימחובל  אפ" םשניהם חייבין כמפורש ברמב" עשחבלו לכו" ובשנים
 דף י'.  קעיין בב" שחייבין

 סעיף לז יסת" מ"חו ע"שו
או )ד( שאין לו במה לשלם, משתלם מהאחר )ג(  ברחד בני חיובא, אלא שהאח ושניהם שהזיקו לשנים[ יש מי שאומר הוא הדין מח

 לוזה אילו עשאו לבדו, ד מט[ ויש חולקין דכיון דחבירו מדינא בר תשלומין אלא שאין  נזק}נז{ עד שיעור מה שהיה הוא חייב על 
 מה לשלם, למה יפרע זה בשבילו. 

  דסי" אסתכ" מ"חו ע"שו
 לא כיון, השני פטור מבושת.  והשנימשלשים ביניהם. היה א' מתכוין [ שנים שחבלו באחד כאחד, שניהם חייבים, וכא

 חושן משפט סימן שפח  החושן קצות
 , וגו'בשוהידוע על יד מי נגמר ההיזק משלמין  ואינו שהזיקו דשנים... ומבואר 
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י ָֽ ֹור-ְוכ  ֹ֧ףָׁשָֽ ּג  יׁשֶָאת-י  ֵ֛ ֶ֑תָ-א  ֶ֖הּוָָומ  ע  ֹורָר  ָׁשֵ֥
ּוֶָאת ְכרָ֝ ּוֶָאתַהּׁשָ -ּוָמֶ֨ ְוָחצָ֣ ֹוְָוַגֵ֥םֶָאת-ֹורַָהַחיָ  ּון׃-ַּכְסּפָ֔ תֶָיֱחצָֽ ֶ֖ ַָהּמ 

בָשִוין הכתוב מדבר )ב"ק לד,א(: שור שוה מאתים שהמית שור שוה מאתים,  - ומכרו את השור החי איש.של  שור - שור איש   רש"י
המת, נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק  בין שהנבילה שוה הרבה בין שהיא שוה מעט, כשנוטל זה חצי החי וחצי המת וזה חצי החי וחצי

 שהזיקה המתה; וגו'
ּוָ ְכרָ֝ לכתחילה השור המזיק היה שוה בָשִוין הכתוב מדבר )ב"ק לד,א( שויון בין השוורים, ע"פ רש"י  ,קדמא אזלא בתיבה אחת - ּוָמֶ֨

 ד חצי נזק שהזיקה המתה;חצי החי וחצי המת, נמצא כל אחד מפסיוזה חצי החי וחצי המת  כשנוטל זה ... לשור הניזק ולכן ,
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ּוָ ְכרָ֝ בעושה תלוי המעשה כאן המעשה הוא תשלום הנזק, ע"פ בבא קמא יח בשור תם שנגח משלם חצי נזק  ,קדמא אזלא בתיבה אחת - ּוָמֶ֨

ורגל,  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

 משלם בעל השור רק עד שווי השור המזיק
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ֵ֛יוֶָאת-ְוֶאת ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ּוַָאה  ְמכָ֝ חְָוָסֶ֨ ָּקֶ֑ דָּת  לָָהֶאָחֶ֖ י  םַָעל-ָהַאֵ֥ יֶהֶ֖ ל׃-ְיד  י  אׁשָָהָאָֽ ָר ֵ֥
עליו אלא כל  חמישה שהביאו זבח אחד כולם סומכין עליו ולא כולם כאחד סומכיןטו  –תורה שלמה )סא( תוספתא מנחות פ"י יד 

 .כאחדאחד ואחד סומך ומסתלק כו' איל המילואים אהרן ובניו 
שאף על פי ששלוחו כמותו בשאר המקומות, לא נדון כן ...  ידו ולא יד שלוחו  ב,בבלי מנחות צג ע"פ ד(,רמב"ן )ויקרא א -טט 

ּו (טושמות תצוה כט,)-..אפשר שבסמיכה ְמכָ֝ גדרה כי קדמא ואזלא בתיבה אחת או תיבות מוקפות , תומך בהא בתבה אחתדמא ואזלק – ְָוָסֶ֨

 משמעו בעושה תלוי המעשה. 

 שבאיל האחד יסמכו אהרן ובניו יחדיו (שמות תצוה כט,י)-אפשר שדווקא באיל התבנית היא קדמא ואזלא בתיבה אחת כי כפירוש ראב"ע ל

 ואילו במקרים אחרים שמוזכרת סמיכה אין חובת סמיכה יחדיו.באופן שוה, 
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אֶָאת ָּׂשֵ֞ יָת  ָ֣ ָֽי-ּכ  אׁשְָּבנ  יֶהםָ֒-ר ֵ֥ ד  ְפק  ֘לָל  ְׂשָרא  ָי 
ָתֶ֑םָ דָא  ְפק ָ֣ 'ָּב  ֹוָהֶ֖ ֶפרַָנְפׁשֵ֛ ָ֣יׁשָּכ ֹ֧ ְתנָּ֝וָא  ְָוָנֶ֨

ם׃-ְול א ָתָֽ דָא  ְפק ֵ֥ ֶֶַ֖֛גףָּב  ְהֶיֵ֥הָָבֶהֵ֛םֶָנ ָי 
א ָּׂשֵ֞ יָת  ָ֣ אׁש-ֶאת גרשיים – ּכ  ָֽי מרכא - ר ֵ֥ יֶהםָ֒-ְּבנ  ד  ְפק  ֘לָל  ְׂשָרא    זרקא סגול - י 

ְתנָּ֝ו  קדמא ואזלא במלה אחת, ענין של שויון וגם בעושים תלוי המעשה. - ְוָנֶ֨

 (ירושלמי שקלים)א( נתינה שווה היינו מטבע של מחצית השקל קדש ולא שווה ערכו באופן זה או אחר, כגון במטבעות אחרים )

ע על פי השקלים החשבון, דלא ידע מי נתן העני, ל ימעיט או העשיר ירבה שאם - לא ירבה העשיר( טו) ( ר' יוסף בכור שור)ב א ִיָּוד 
 . )שוויון בנתינה לכפרה שווה( ; ועוד, כדי שיהו שוים בכפרה)שוויון בנתינה למנין נכון( שנים ומי נתן שלשה

 .)ג( יש המפרש כי נשאר שויון בין המנין בשנה הראשונה לצורך אדנים ובין המנין בשנה השניה לקרבנות צבור
ְתנָּ֝ו בעה"ט המעשה )א(  בעושה תלוי , אם תקראנה למפרע יהיה גם כן ונתנו, לומר לך מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו, ולא יחסר ְוָנֶ֨

 לו בשביל זה כלום, 
ם-ְול אָ)ב( בנותנים תלוי הדבר ָתָֽ דָא  ְפק ֵ֥ ֶֶַ֖֛גףָּב  ְהֶיֵ֥הָָבֶהֵ֛םֶָנ י אפשר שהכוונה שכאשר נראה שהפקידה ללא צורך יש למחות על כך כד י 

 שלא יקרה כדבר שקרה במפקד שערך דוד המלך והיה נגף בבני ישראל.

 זרקא סגולראה 
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רָה'ֶָאל ֶּבֶ֨ ָ֣יםֶָאל-ְוד  ָּפנ  ֶׁשהָ  יׁשֶָאל-מ  ֶ֖ רָא  ֵ֥ ֶׁשֵ֛רְָיַדּב  יםַָּכא  ָ֔ ֶ֑הּוָ-ָּפנ  ע  ָר 
ֶאל ן-ְוָׁשבָ  ֹוְָיהֹוׁש  ַעָּב  ְרתָ֝ הָּוְמָׁשֶ֨ ֶנָ֔ ַּמח  י-ַהָֽ ֶ֖ אָָימ  ַערָל ֵ֥ ַנָ֔ ֶהל׃ָפָָנּוןָ  ֹוְךָָהא ָֽ ּתֵ֥  ׁשָמ 
ֹוָ ְרתָ֝ כעין שווה משפיל נפשו על התורה והעם, קדמא ואזלא במלה אחת.  שדעתו שפלה, משווה עצמו למקום נמוך, שפל רוח,  - ּוְמָׁשֶ֨

מציין כי יהושע נבחר להנהיג כי היה הענו  מאור ושמש במדבר קורחללא חטא, ענו מכל האדם.  למשה רבנו הענו מכל אדם כן יהושע

 מכולם ולא בגלל חכמתו, כי היו עוד חכמים.

 
לומר לך: מה מים מניחין  -אמר רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב הוי כל צמא לכו למים בבלי תענית ז,א  

ר לך: מה שלשה . ואמר רבי אושעיא: ...לומשדעתו שפלה, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי למקום נמוךמקום גבוה והולכין 
. כדאמרה ליה ברתיה דקיסר במי שדעתו שפלהמשקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא 

והא איכא שפירי  -אמרי לה.  -אמר לה: אביך רמי חמרא במני דפחרא. .....  -: אי, חכמה מפוארה בכלי מכוער! לרבי יהושע בן חנניה
 . טפי הוו גמירי -וו סנו הדגמירי! אי 

ֹו זוהר שמות קצג קצד ְרתָ֝ ֹו קדמא ואזלא במלה אחת, הזוהר לא מזכיר מלת - ּוְמָׁשֶ֨ ְרתָ֝ ן אבל בדברו על ּוְמָׁשֶ֨ ַער-ְיהֹוׁש  ַעָּב  ַנָ֔ מציין  נּוןָ 

 מי מריבה.  שלא היה לו שום חטא ומת רק בעטיו של מעשה העגל שגרם לחזרת המוות. וגם משה לא חטא ונגזרה עליו מיתה רק בגלל
  379אוצר המדרשים )אייזנשטיין( משה עמוד 
, והיה משה מוכיח את ישראל על כבוד אביהם שבשמים חברה ואהבה ואחוה זה עם זהואין חברים אלא תלמידי חכמים שנוהגין 

הסתכל בשבחו של  בעצמו ולא היה צר עין. הצדיק נהג ענוהאחריו. משה  ולכבד ולרומם את יהושעומזהירן על התורה ועל המצות 
משה בענותנותו ובחסידותו: בתחלה כשאמר לו יהושע אלדד ומידד מתנבאים במחנה מיד א"ל משה מי יתן כל עם ה' נביאים ולא 

, נתן לו הדרו ובית מדרשו ופארו, כבודו והודו וגדלו, כובעו בסוף עשה ליהושע תלמידו כל כבוד שבעולםהיה לו צרת עין עליהם, 
 . ושפל רוח יתמוך כבוד בחייו, עליו אמר שלמה כתרו וקרן הודו

 
 . ויקרא מצורע יד,נא:    12

חֶָאת ץ-ְוָלַקָ֣ ָֽ ֶאֶרזְָוֶאת-ע  רַָהַחָּיהָ֒-ָהְ֠ ּפ ָ֣ ֘תַָהּצ  ַעתְָוא  ָ֣יַָהּתֹוַלֹ֗ ָ֣ת׀ְָׁשנ  ָ֝בְָוא  ז  א  ָָהֶ֨
ֶ֑יםָ םַָהַחּי  י  הָּוַבַּמֶ֖ רַָהְּׁשחּוָטָ֔ ּפ ָ֣ ַהּצ  םְָּבַדםָ  ָתֹ֗ ְָוָטַבָ֣לָא 
ָּזֵ֥הֶָאלָ תֶָׁשֵָ֥-ְוה  י  ים׃ַהַּבֶ֖ ָֽ ַָבעְָּפָעמ 

ץ-ֶאת ָֽ ֶאֶרזָ-ע  ָ֝ב-ְוֶאת גדולה-תלישא -ָהְ֠ ז  א   במלה אחת אזלאוקדמא  - ָהֶ֨

 גדולה-מונח תלישא - הארז-עץ-ולקח את

א' האזב עצמו שפל כמעט כמו המקום שהוא גדל עליו, ב' מי שנתגאה כארז ישפיל עצמו כאזוב, במלה אחת,  אזלאוקדמא  - האזב-ואת

 . אליו ישתווההיינו 

גם כאן עץ  פנחס שקול לאותם  י''שר -( במלה אחת אזלאוגדולה קדמא -פנחס )תלישא-על בסיס במד' פנחס אותם ואת –ט ט



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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לכן צריך ליקח עץ ארז ''ח תפש)ועץ ארז. לפי שהנגעים באין על גסות הרוח  רש''י י''ד ד' יקראוארז ואזוב שקולים ולראיה 
 מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאותו כתועלת וכאזב י''שר ושני תולעת ואזוב (שהוא גבוה מכל האילנות

 

 
 :ה,יז מ"אח ויקרא. 13

ת לֶָאָֽ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  יאּוְָּבנ  רָָיב ָ֝ ֶׁשֶ֨ י֘םַָעל-ְלַמַעןָ֩א  ְבח  ָ֣םָז  ֶׁשָ֣רָה  יֶה֘םָא  ְבח  ָ֣יַָהָּׂשֶדהָ֒-ז  ְָּפנ 
'ֶָאל ָ֣םַָלהֹ֗ יא  ֶ֖דֶָאל-ֶוֱהב  ֶהלָמֹוע  ֶ֑ןָ-ֶּפֵַ֛תחָא ֵ֥ ה  ַָהּכ 

ָֹ֧ ְבח  ּוָז  ְבחָ֝ ם׃ְוָזֶ֨ 'ָאֹוָתָֽ יםַָלהֶ֖ ֵ֛ ָיְָׁשָלמ 
 בלי...  'וגואיש מבני ישראל אשר יקריב שור או שה מחוץ למחנה  אישד -יז ג מעל ויקרא אח" הבאור: מדרש רבה ויקרא המבואר

 .יז הכי לא נאמרו מלים אלו אלא בפסוק  , כהן, ושחטו שדה ה יזמפורש מתיחס לפסוק בלומר 

לתקופת המשכן ואסרה על בני ישראל לאכול בשר תאוה או  המשכןמתקופה שלפני  במעברוסקת הפסוקים הזאת ע סדרתויקרא  רהמ" לפי

, היינו שדים כדברים ירים)שע זמהקרבה ומחשבת הקרבה לע" ירק בשר שלמים, כדי להרחיק את ב" והתירהקרבנות בשחיטת חוץ 

 שלמדו מהבלי מצרים(

ּוָ ְבחָ֝  ואזלא במלה אחת,  קדמא -ְוָזֶ֨

ּוָ ובא הכתוב ולא בחולין במוקדשין עוסק ד-גיז  מ' אח"וי-בא שלשיטת רבי עקי ְבחָ֝  כרת השווה בעונשואחת,  במלהקדמא ואזלא  - ְוָזֶ֨
 (שהקריב חבירו דבר פסול חייב פ, )אע"חייבים שניהםשאם שחט אחד והעלה חבירו  כשוחט בחוץבחוץ  איברים על המקטיר לחייב

ּוָרבי ישמעאל  לשיטת ְבחָ֝ ( רעהומחשבים )במעשה הזבח הזה כל מחשבה  יושביםעל פי שהבעלים  אף אחת, במלהאזלא קדמא ו - ְוָזֶ֨
ן מחשבה המכשרת בו, אין הקרבן ימחשבה הפוסלת בקרבן וב שבין זבחים מו ב בבלי) הולך אלא לאחר השוחט כלכל היום, אין ה

היו הכהנים במדבר ושחטו ועשו לשם ה'  ביז  מ' אח"ויבו ולא אחר מחשבת בעליו, ואהרן ובניו  הפועלהולך אלא אחר מחשבת 
  טהורה. במחשבה

 כל היום ולא יפסול אותו. כי הקרבתו בכשרות  הקרבןיכול לחשב מחשבה רעה על  בעלים, לפי מדרש רבה ויקרא התלוי המעשה בפועל

 שהתלוי המע בעושהבתפקיד פועלת קדמא ואזלא במלה אחת  תבנית, המקריב הכהןתלוי אך ורק בכוונת 

קדמא  - ערבהכמו שיש שטוח ומבוטל  מקוםעפרא דארעא, גם להסביר שקדמא ואזלא במלה אחת עושה מחשבת הבעלים כמו  אפשר

 , מקום שטוח שכל חלקיו שוויםאחתואזלא במלה 

 

 ע"פ אור החיים אותו פסוק בדרך דרש
 :ה,ויקרא אח"מ יז

ת לֶָאָֽ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  יאּוְָּבנ  רָָיב ָ֝ ֶׁשֶ֨ ְבחָ -ְלַמַעןָ֩א  י֘םַָעלז  ְבח  ָ֣םָז  ֶׁשָ֣רָה  ָ֣םָ-יֶה֘םָא  יא  ָ֣יַָהָּׂשֶדהֶָ֒וֱהב  'ֶָאללְַָּפנ  ֶ֖דֶָאל-הֹ֗ ֶהלָמֹוע  ֶ֑ןָ-ֶּפֵַ֛תחָא ֵ֥ ה  ַָהּכ 
יםָ ֵ֛ ֹ֧יְָׁשָלמ  ְבח  ּוָז  ְבחָ֝ ם׃לְַָוָזֶ֨ 'ָאֹוָתָֽ ָהֶ֖

ּוָ ְבחָ֝ יםָקדמא ואזלא במלה אחת ָ-ְוָזֶ֨ ֵ֛ ֹ֧יְָׁשָלמ  ְבח  'ָלַָז  םדרגא תביר טפחא  -הֶ֖  סלוק  -  אֹוָתָֽ

 לומדים לכל הקרבנות, זה שוויוןא' משלמים  -טט 

 אור החייםב'  -טט 

הם קרבנות המשתתפים בשולחן אחד יחד  זבחי שלמים... ואמר כי   וזבחו אותם שלמים וגו' הצ"ל  - זבחי שלמים לה' - אור החיים
 וגו'  בנים ואביהם

 שלמים שמטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםבמקום אחר פרש"י  -טט . 

 יומא ... מלמד שכהנים הם שליחי ה' ולא שליחי ישראל, לכן מה שהכהנים אוכלים חטאת אינו מייצג אכילת ישראל.  בבלי -טט 

 טפחא ללא מרכא לפניו  - 'להקדמא ואזלא במלה אחת יש כאילו שוויון, בין הקב"ה וישראל בניו, כביכול  -... וזבחו ואילו בשלמים

צמצומים עד אין ספור, דרגא תביר אחר דרגא תביר  משתתף עם ישראל בניו בשולחן אחד של היינו ללא הגבלה מגלה כי קוב"ה אחרי 

   זבחי שלמים

   ה,יט קדשים ויקראובין  ה,יז מ"אח ויקראבין  השוואה
  סלוק -  אותםתביר טפחא  דרגא - שלמים לה' זבחיואזלא במלה אחת  קדמא - וזבחו  ה,יז מ"אח ויקרא

ָֹ֧ ה,יט קדשים ויקרא יםְָוכ  ֶ֖ ֵַ֥בחְָׁשָלמ  ּוֶָז ְזְּבחֵ֛ הּו׃לַָיָת  ָֽ ְזָּבח  ְנֶכֶ֖םָּת  ְרצ  'ָל  ָהֶ֑
 טפחא סלוק - לרצנכם תזבחהואתנח  - 'להמרכא טפחא זבח שלמים דרגא תביר  -וכי תזבחו 

 חסר וי"ו שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד. - תזבחהו. בעל הטורים

דורש מכתיבתו לשון יחיד, שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד. לכן גם טפחא סלוק, ע"פ בה"ט אע"פ שקריאתו בלשון רבים,  - תזבחהו

 אע"פ שנאמר בלשון רבים, מכוין שיחיד ישחוט לעצמו זבח שלמים.  וזבחו

 כל יחיד מזמין את אביו שבשמים שישתתף בסעודת שלמים שלו, והקב"ה אכן משתתף בשוויון בסעודת השלמים של כל  אור החייםע"פ

 יחיד.

 
 אמר כב,ג:     . ויקרא14

םָָּכל יֶכָ֝ ת  ר ֶ֨ םְָלד  ֶהֹ֗ ל  רָא  יׁש׀ָא ֶׁשר-ֱאמ ָ֣ ָ֣ ָּכל-א  ְקַרָ֣בָמ  םֶָאל-י  ֶכֹ֗ ָֽי-ַזְרע  יׁשּוְָבנ  רַָיְקּד   ֶׁשֶ֨ א  יםָ  ֶ֑יוָ-ַהֳּקָדׁש  ֹוָָעָל ְמָאתֶ֖ 'ְָוט  ַלהָ֔  ָ ל ְׂשָרא  ָי 
'׃ָ ֵ֥יָהָֽ נ  ֶ֖יָא  ְּלָפַנ ואָמ  ֵ֛ ֶֹ֧פׁשַָהה  הַָהֶּנ ְכְרָתֵ֞ ְָונ 

ם (ג,אמר כב 'וי) ֶהֹ֗ רָא ל   המשנה הבאה: פתיחתב, בתפקיד לפחות ארבעה דברים, המובאים ונח רביעמ – ֱאמ ָ֣

מועלין בהם  -הקומץ, והלבונה, והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסכים  מתני'.,מ"ט[ ב"מעילה פ ]משנה
 ותר ומשום טמא, ופיגול אין בה.הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה, וחייבין עליו משום נ -משהוקדשו, קדשן בכלי 

ם ,ג(אמר כב 'וי) יֶכָ֝ ת  ר ֶ֨ ' במ) על ]רשב"ם שם[-ו [בבלי בבא בתרא קכ,א], ראה )א( כעין שוויוןקדמא ואזלא במלה אחת,  -ְָלד 

י אבות העומדים בסיני ובנים שיהיו בא" משווה הענין ,(ה,כב )וי' אמר-וגם ב ,התשע"זבנות צלופחד שהבאנו בשנת  לו,ו( מס'

וממנה לומד לכל המצוות שלא נאמר בהן לאבות או לבנים שהם  למצווה זאת של אזהרת הכהנים שלא יטמאו הקדשות ישראל.

 לכל הדורות 

ם (ג,אמר כב 'וי) )ב( כעין כלל יֶכָ֝ ת  ר ֶ֨ זה   ,מ"ט[ב"מעילה פ ]משנההמשך קדמא ואזלא במלה אחת, רמז לכעין כלל כלשהו כ – ְלד 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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כיון שקידש בכלי,  -ין אין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא עד שיקריבו מתירין, וכל שאין לו מתירין : כל שיש לו מתירהכלל
 חייבין עליו משום נותר וטמא; ופיגול אין בה.

ְקַרָ֣בָ-א ֶׁשרתלמוד לומר  - מיד; יכול יהו חייבין עליהן בכל הקדשים הכתוב מדברב[ ,יבבלי מעילה ]-ב יש נוגע אמר רבי אלעזר: וכי י 
אינו  -עד שיקרבו מתירין, וכל דבר שאין לו מתירין משום טומאה(  רש"י:) אינו חייב -שהוא חייב? הא כיצד, כל דבר שיש לו מתירין 

 עד שיקדש בכלי. משום טומאה(  רש"י:) חייב

 פסק ראה 
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םָׁשְָ ַַּ֚תי  הְָׁש יּאּו׀ֶָלֶָ֣חםְָּתנּוָפֹ֗ ָ֣ םָָּתב  יֶכָ֝ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨ '׃מ  יםַָלהָֽ ֶ֖ ּכּור  ָאֶפֶ֑יָנהָּב  ץָּת  ֶ֖ יָנהָָחמ  ְהֶיָ֔ ֶלתָּת  יםָס ָ֣ ָ֔ נ  ָ֣יֶָעְׂשר  ָנ 
ם יֶכָ֝ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨  קדמא ואזלא במלה אחת - מ 

 שוויון בין כל מנחות תודה הבאים חמץ להיות עשרון סולת לכל לחם - ב,בבלי זבחים נז

רים( לכל לחמי תודה הבאים חמץ שיהיו של עשרון סולת. קטן בין שני קיס-לחמי חמץ של חג השבועות הם כעין בנין אב )פעמיים זקף

 ולת.ס מעשרה עשרונותמסולת לשלושים מצות של תודה שגם באים  ה עשרונותמעשרלהשוות עשרה לחמי תודה חמץ הבאים 

 

 שוויון בין שני הלחם ובין התודה. בשניהם בלבד קדש הקרבן קדש הלחם. הרב דוד מרדכי גולדנברג הי"ו

גאוה. לכן בכל הקרבנות אין מנחת חמץ. יוצא מן הכלל שתי הלחם של עצרת, כי ע"י כח תורה שנתנה בעצרת וע"י הכנה  חמץ מרמז על

לקות שבו וזה הסבר האדמה"ז שהנפת העומר נותנת הכח לתקן נפש -הקודמת לה של ספירת העומר אפשר לראות בכל דבר חמרי את הא

בשבועות עדות שהחומר יכול להתעלות מעל להשתלשלות הוחנית. מכח זה נובע כח כל יחיד הבהמית שע"י זה ניתן הכח להניף לחמי חמץ 

להביא קרבן תודה של חמץ שע"י חטאיו מגיע למצוקה וקורא אל השם בתשובתו וה' מצילו, ומודה לה' והבאת לחמי חמץ הוא עדות על 

 צדיקים גמורים עומדים.התיקון, שחובותיו מתהפכים לזכויות, במקום שבעלי תשובה עומדים אין 

 

יּאּו׀פירוש: ...  (זכג,י אמר 'וי) ]רא"ם[...  אמר רב יצחק בר אבדימי:[ אבבלי מנחות עח,] קו"א כללראה  ָ֣ דכתיב גבי שתי הלחם  ָּתב 
ם (זכג,י אמר 'וי)יתירא הוא, דהא לעיל מיניה כתיב )כג טז( "והקרבתם מנחה חדשה" וסגי למכתב  יֶכַ֜ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨ תלמוד לומר  , מהמ 

  .חמץ עם הזבח, יהיו כזה, עשרון לחלה -"תביאו", ללמד שכל הבאות שאתה מביא, כגון זה 

ם (זכג,י אמר 'וי) אפשר שתבנית הטעמים  יֶכַ֜ ת  ּמֹוְׁשב ֶ֨ קדמא ואזלא במלה אחת )א( בתפקיד שוויון בין כל המקומות )ב( שוויון בין  – מ 

 מי חמץ.כל לחמי חמץ )ג( כלל לשוויון בין כל לח
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ּוֶָאתָ ְׂשאָ֝ ְוֶאת-]כה[ְָָוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ַחׁשָא ֶׁשר-ְיר  ֵ֛הַָהַּתֵ֥ ְכס  הּוָּומ  ְכס ֕ דָמ  ֶהלָמֹוע ָ֔ ת-א ָ֣ ְלָמְֶ֑עָלהְָוֶאֶ֨ ד׃ָָ-ָעָלֶ֖יוָמ  ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ְךֶָּפֶ֖ ָָמַסָ֔
רְָוֶאת יֶָהָחצ ָ֝ תַָ֩קְלע ֶ֨ רַָעלָָמַסְָ֣ך׀ֶָּפַָ֣תח׀ַָׁשַָ֣ער-]כו[ְָָוא  ֶׁשֶ֨ רָא  ְׁשָּכ ןְָוַעל-ֶהָחצ ֹ֗ ת-ַהּמ  םְָוֶאָֽ יֶהָ֔ יְתר  ָֽ מ  תָ  יבְָוא  ָסב ָ֔ ַחָ  ְזּב  -ַהּמ 

תָָּכל-ָּכל ָדָתֶ֑םְָוא ֶ֨ ב  ֶ֖יָע  דּו׃-ְּכל  םְָוָעָבָֽ ָעֶׂשֵ֛הָָלֶהֶ֖ ֶׁשֹ֧רָי  ָא 
ּו ְׂשאָ֝ עמו או בנוסף עורות  אילים מאדמים ואולי עורות)של  עליון)משוה מכסה(  מקישכח -בבלי שבת כז פ, ע"אחתואזלא במלה  קדמא -ְוָנֶ֨

לענין קבלת  משווים הם. אהלאף עליון קרוי  -, מה תחתון קרוי אהל לאוהל על המשכן( עזים)עשתי עשרה יריעות  לתחתון תחשים(

 טומאה.

ּוֶָאת גברייתא דמלאכת המשכן פ" –תורה שלמה  פ. ע" ְׂשאָ֝ ְוֶאת-ְוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ד-ְיר  ֶהלָמֹוע ָ֔ משמרין במשכן היו הלוים  כיצד – א ָ֣
וכו'. בני גרשון היו משמרין במערב שנאמר )במדבר ג, כג( משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה. והם היו ממונים על כל כלי 

ּוֶָאת שנאמר המשכן ְׂשאָ֝ ְוֶאת-ְוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ד-ְיר  ֶהלָמֹוע ָ֔  להם שלשה שבטים אפרים ומנשה ובנימין. חוצה'.וגו א ָ֣

 ּוֶָאתמעיד כי  וןשהשויאפשר  – טט ְׂשאָ֝ ְׁשָּכןָ -ְוָנֶ֨ תַָהּמ  יע   תָָּכלדרגת קדושה כמו  באותה ְיר  םָ-ְוא ֶ֨ ָעֶׂשֵ֛הָָלֶהֶ֖ ֶׁשֹ֧רָי  א 
דּו׃  .ְוָעָבָֽ

 ולאג(  ופ" רפי אהרן ובניו )תורה שלמה במדב"-הבכור כי בשניהם נאמר על קהתאפשר שהשויון הוא גם בין בני גרשוני לבני  – טט

 נאמר כך בבני מררי.
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יםָא ֶׁשר ָנׁש ָ֝ א  ֹותֶָאל-ְוָהֶ֨ אָנּוַכֶ֖לַָלע לָ֣ ּוָל ֵ֥ ְמרָ֔ ָאָֽ ּמֹוָ  ּוָע  י-ָעל  ָֽ ֶ֑םָּכ  ּנּו׃-ָהָע ֶּמָֽ ּואָמ  ֵ֥קָהֶ֖ ָָחָז
יםָ ָנׁש ָ֝ א   , עשרה המרגלים בדעה ובאמירה שוהאחתקדמא ואזלא במלה  -ְוָהֶ֨

יםָ ָנׁש ָ֝ א   בכיה לדורות ועונשההמרכזי להכשלת העם בבכיה לחינם הגורם  הם , בעושה תלוי המעשה,אחתקדמא ואזלא במלה  -ְוָהֶ֨
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ָ֣םְָוָכל ּוָה  ְרדָ֝ ָלהָ-ַוּי ֶ֨ ֶ֖יםְָׁשא ֶ֑ רָָלֶהֵ֛םַָחּי  ֶׁשֵ֥ ָא 
ל׃ָ ֹוְךַָהָּקָהָֽ ּתֵ֥ ּוָמ  ֶרץַָוּי אְבדֶ֖ ָהָאָ֔ יֶהםָ  ל  ַָוְּתַכ סָע 

ּוָ ְרדָ֝ הם דרשו שוויון, ,  204לקו"ש חי"ח אדמו"ר ממ"ש ע' ( פירש )יז,ה-שוויון באבדן, מדה כנגד מדה, בקדמא ואזלא במלה אחת,  -ַוּי ֶ֨

אחדות שכל העם יהיו שוים וזה גורם לפלוג ופרוד ונגד כונת השלמות של הקב"ה בבריאה, גורם לבלבול סדרי בראשית. ולכן נענשו 

 , ונסגרה בשווה לסלקם מלבלבל סדרי בראשית.בשוה נפתחההארץ באופן שווה 

ּוָ ְרדָ֝ על עצמן ירידה. אם היו חוזרים בתשובה  גזרו לכן" נעלה לאבעושה תלוי הדבר, הם ענו למשה " –בתיבה אחת  לאאז קדמא ַוּי ֶ֨

 . שאולהונכנעים לפני משה רבנו לא היו יורדים 

   (ופרטקדמא ואזלא )מוקדם ומאוחר ככלל   ראה
 מרכא תביר טפחא  ראה
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ְקנ  יָמֹוָאב ָ ּוָז  ְלכָ֝ יםְָּבָיָדֶ֑םַָוּי ֶ֨ ֶ֖ ןָּוְקָסמ  ְדָיָ֔ ָ֣יָמ  ְקנ  ְָוז 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֶאלָ ק׃-ַוָּיב  אּוָ  יָָבָלָֽ ֵ֥ ְבר  ָלֶ֖יוָּד  ּוָא  םַָוְיַדְּברֵ֥ ְלָעָ֔ ָּב 
 קטן.-מהפך פשטא מונח זקף - זקני מואב וזקני מדין קדמא ואזלא במלה אחת - וילכו

 השלימו ביניהם ביניהם, השתווקדמא ואזלא במלה אחת,  - וילכו

  ... אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם וגו' - זקני מדין-ב אלויאמר מוא כב ד רש"י 
תנא מואב ומדין לא היה שלום ביניהם לעולם, משל לשני  , בבלי סנהדרין. בפרק חלקוילכו זקני מואב דעת זקנים מבעלי התוספות

ר יבא עלי, הלכו להם שניהם והרגו הזאב. כלבים שהיו בעדר והיו שונאין זה לזה ובא הזאב על אחד מהם אמר אם אין אני עוזרו למח
עשו סעודה מחלב של גדי ) עבדו הלולא מתרבא דביש גדא. )פי' חתול וחולדה(דאמרי אינשי שונרא וכרכושתא  אמר רב משרשיא היינו

 במצאם טרף שלא עמד בפניהם(השלימו ביניהם שאיתרעה מזלו, היינו 

 

ּו ְלכָ֝ ע''פ , כי לא היו חכמים כמו זקני מדיןזקני מואב  קטן.-מהפך פשטא מונח זקף - וזקני מדין זקני מואב קדמא ואזלא במלה אחת - ַוּי ֶ֨

הניחוהו והלכו  ,לפיכך כאשר אמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה .אין בו תועלת)בלעם משמע כי( אם ידחנו  אמרוזקני מדין רש''י 

לזקני מואב. אבל זקני מדין החכמים הכינו מבחן לבלעם  השתווזקני מדין בשעה שהלכו אל בלעם,  להם וישבו שרי מואב עם בלעם.

 וכאשר ראו שדחם כפי מבחנם ידעו שאין בו תועלת.אבל זקני מואב שלא היו חכמים כמו זקני מדין לא הבחינו בכך.
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ם יוָ֒-ְוא  י֘םְָלָאב  ָ֣יןַָאח  ָא 
ְׁשאָ -ּוְנַתֶּתָ֣םֶָאתָ ֹוָל  ָלתֹ֗ ָתֶּ֑הַנח  ֹוְָוָיַרָׁ֣שָא  ְׁשַּפְחּתֶ֖ ּמ  ָלֵ֛יוָמ  בָא  ֹוַָהָּקר ֵ֥ ָרֵ֞
'ֶָאתָ ָּוֵ֥הָהֶ֖ ֶׁשֵ֛רָצ  טַָּכא  ְׁשָּפָ֔ תָמ  ַּקָ֣ ְלח   ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  הָל  ְיָתָ֝ ה׃ָפ-ְוָהֶ֨ ֶׁשָֽ ָמ 

טָ ספרי )כג( ְׁשָּפָ֔ תָמ  ַּקָ֣ ְלח   ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  הָל  ְיָתָ֝  בנחלה.  נתנה תורה דעת לחכמים לדרוש ולומר כל הקרוב בשאר בשר הוא הקרובְוָהֶ֨
, ורק המחוקק לבדו יודע טעמו של דברכג והיתה לבני ישראל לחקת משפט, חק הוא הדבר שאין לו טעם )מלבי"ם(  התורה והמצוה

אבל משפט הוא דבר שהכל יודעים טעמו ומפני שכפי תורת נחלה הכתובה נדמית שהיא חוקה בלי טעם כי למה ירשו האחים ולא 
, ועי"כ חקרו לפי ההלכה והעלו שכל נתנה רשות לחכמים וגם דעת ובינה לדעת טעם הדבריםי , כשהוא משפטהאב, בארה התורה 

 הקרוב בשאר בשר הוא הקרוב בנחלה ועי"כ יצאה להם ההלכה שהאב קודם להאחים כי הוא קרוב יותר וכנ"ל סימן כ"א.
הָ ְיָתָ֝ דעת טעם הדברים ולקבוע תקנות על דפוס דברי תורה, החכמים למחוקק הוא הקב"ה, ל כביכול השוה, קדמא ואזלא במלה אחת -ְוָהֶ֨

 .לענין טעם בחוקת הנחלותכאן 

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

 . נוחל, עינויי יהכ"פ ושיעוריהם, מלאכות חול המועד ושיעוריהן למשל בעגלות הנשיאים, בענין הנחלות המנחיל

 הנראה לסווג את אם יש כאן כתובים אחדים הבאים כאחד וכל אחד מלמד לעצמו ואז ְיָתָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת ככלל ופרט.  -ְוָהֶ֨

 זרקא סגול,  גרשיים מרכא תביר טפחא,  מרכא תביר טפחא  ראה
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יֶכֶ֑םָ ת  ע ֶ֖ 'ְָּבָׁשב  ַלהָ֔ ָדָׁשהָ  ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור  ָּוְביָֹ֣וםַָהּב 
ְקָרא ָֽ םָָּכל-מ  ָ֣הָָלֶכָ֔ ְהֶי י  ֶדׁשָ  ּו׃-ק ֶ֨ אַָתע ׂשָֽ הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ְָמֶלֵ֥אֶכתָע 

ָדָׁשהָ  (,כוח' פי' כבמ)ספרי מט  ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור  'ָלַָּוְביָֹ֣וםַָהּב  אומר עד ממחרת השבת השביעית  למה נאמר? לפי שהואהָ֔
ָדָׁשהָ תספרו חמשים יום יכול מנה חמשים והקרב מנחה בחמשים ואחד? ת"ל  ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור  'לַָּוְביָֹ֣וםַָהּב  . ועדיין הָ֔

לומר  אני אומר עשה יו"ט בחמשים ואחד והקרב מנחה בחמשים ]ואחד[ ת"ל בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם הא אין עליך
 כלשון אחרון אלא כלשון ראשון מנה חמשים והקרב מנחה בחמשים:

 

ָדָׁשהָ  התורה והמצוה. מט )כו( ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור  יֶכֶ֑םָלַָּוְביָֹ֣וםַָהּב  ת  ע ֶ֖ 'ְָּבָׁשב  האריך בלשונו מפני שבמ"ש בפ' אמור הָ֔
ם יום והקרבתם מנחה חדשה יש לטעות שיספרו חמשים וספרתם וכו' שבע שבתות וכו' עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשי

ָדָׁשהָ וביום שאחר החמשים יקריבו מנחה חדשה וא"כ מ"ש כאן  ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ ּוְביָֹ֣וםָהיא ביום נ"א וכן אף שאמר ְּבַהְקר 
ם יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור   , נאמר שגם יום הבכורים שהוא היו"ט יהא ביום נ"א, ַהּב 

אמור והקרבתם מנחה חדשה וכו' וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש הכל ביום נ"א וכבר הבאתי שם בהת"ה  ונפרש מה שכתב בפ'
שהמפרשי' נלחצו מאר במ"ש תספרו חמשים יום, ואם נפרש בפ' אמור והקרבתם היינו ביום חמשים ואחד יבואר הכתוב  (סי' קסד)

יֶכֶ֑םָכפשוטו ע"כ הוסיף פה  ת  ע ֶ֖ יֶכֶ֑םָיהיה מקרא קדש שהיו"ט ְּבָׁשב  ת  ע ֶ֖ ר"ל כשיתמלאו השבעה שבועות שהוא ביום החמשים, ְּבָׁשב 
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:
 

ם יְבֶכָ֝ ֶ֨ יהיו ביום  (וגו'דש מקרא ק) טיו"הקרבת מנחה חדשה ום, קדמא ואזלא במלה אחת, השוה ששלושה הענינים יום הבכורי – ְּבַהְקר 

יֶכֶ֑םָבמלת  בא. הגלוי איזהו היום הזה לא במלה אחתזקדמא וא אחד. ההשואה נעשית בתבנית טעמים עליונים ת  ע ֶ֖ מפסקת  בתבניתְּבָׁשב 

יֶכֶ֑םָ (םוהמצוה )מלבי" התורהדבור בטעמים תחתונים כפירוש  ת  ע ֶ֖ ְקָראְּבָׁשב  ָֽ ֶדׁשָ -מ  יֶכֶ֑םָיהיה  ט"ושהיק ֶ֨ ת  ע ֶ֖ כשיתמלאו  לר"ְּבָׁשב 
 שהוא יום הבכורים הכל הוא ביום החמשים. טשהקרבת המנחה ויו" וידעינןהשבעה שבועות שהוא ביום החמשים, 

יֶכֶ֑ם ת  ע ֶ֖  טפחא, תפקיד התפשטות השפעה של ענין יום אחד, יום החמישים, לשלושה עניני הפסוק. – ְּבָׁשב 

יֶכֶ֑ם ת  ע ֶ֖  גביל ליום אחד, יום החמישיםאתנח, מ – ְּבָׁשב 

 

יֶכֶ֑םָבמדבר פינחס כח,כו:  ת  ע ֶ֖ 'ְָּבָׁשב  ַלהָ֔ ָדָׁשהָ  ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ יםְָּבַהְקר  ֹ֗ ּכּור  ָּוְביָֹ֣וםַָהּב 
ְקָרא ָֽ םָָּכל-מ  ָ֣הָָלֶכָ֔ ְהֶי י  ֶדׁשָ  ּו׃-ק ֶ֨ אַָתע ׂשָֽ הָל ֵ֥ ָדֶ֖ ב  ְָמֶלֵ֥אֶכתָע 

 ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמח 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ְנָח הָחָ  (,כוח' פי' כבמ) 'לַָָדָׁשהָ מ  שתהא חדשה לכל המנחות שלא תקדמנה מנחה אחרת מיכן אמרו אין מביאין מנחות וביכורים  הָ֔
הקודם  ?קודם לשתי הלחם לא יביא ואם הביא כשר מה הפרש בין עומר לשתי הלחם ,ומנחת בהמה קודם לעומר ואם הביא פסול

 .לשתי הלחם אסור לגבוה ומותר להדיוט לפיכך אם קרבו יעלו לעומר אסור לגבוה ואסור להדיוט לפיכך אם קרבו לא יעלו. הקודם

ָדָׁשהָ  (,כוח' פי' כבמ) התורה והמצוה.)נ( ְנָח הָח  םָמ  יְבֶכָ֝ ֶ֨ 'לְַָּבַהְקר  שקראה מנחה  (כבר באר בספרא ויקרא סי' קל"ז אמור סי' קס"ח הָ֔
ללמד שאין וכפל שם זה פה ובפ' אמור,  (שמתבואה חדשה דהיל"ל מנחת חד )דאין לפרש(דאל"פ )חדשה שלא תהיה מנחה קודם לה 

קודם לשתי הלחם אף שמנחת קנאות היא מן השעורים והצבור הביאו עומר מן השעורים קודם לשתי הלחם  להביא אף מנחת קנאות
 (ראה גם מנחות ס"ב ב)וגו' 

 
יםָ ֹ֗ ּכּור  םּוְביָֹ֣וםַָהּב  יְבֶכָ֝ ֶ֨ ָדָׁשהָ ְָּבַהְקר  ְנָח הָח  יֶכֶ֑םלַָמ  ת  ע ֶ֖ 'ְָּבָׁשב  נית כעין פרט וכלל ופרט, )פרט מתחיל, כלל מרחיב לכל, פרט תב – הָ֔

 ם תוספת(לכעין הפרט הראשון אבל ע רון מגביל הכללחא

ים ֹ֗ ּכּור   מונח רביע, פרט קדמאה, ופירוטו מתברר בפרט בתראה     – ּוְביָֹ֣וםַָהּב 

ם יְבֶכָ֝ ֶ֨ אין מביאין מנחות וביכורים ומנחת בהמה  ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קמח -סדר של מוקדם ומאוחר כנאמר ב – ְּבַהְקר 
  קודם לעומר

ָדָׁשהָ  ְנָח הָח  יֶכֶ֑םלַָמ  ת  ע ֶ֖ 'ְָּבָׁשב  ,  מנחה חדשה לה' שתהא חדשה לכל המנחות שלא תקדמנה  מנחה אחרת ספרי-פרט בתראה , כ – הָ֔

יםָ ֹ֗ ּכּור  ואין להביא שום מנחה  םמהפרט קדמאה הוא בראש ובראשונה מנחה חדשה לכל המנחות. לפשט הכתוב זה שתי הלחַהּב 

  האחיב ואמר שאם הביא מנחות מן החדש בין פסח לעצרת כשר בדיעבד.תראה ב, והפרט מהתבואות החדשות )של שנה זו( לפניהם

יֶכֶ֑ם ת  ע ֶ֖  טפחא אתנח במלה אחת   – ְּבָׁשב 

 

יםּובְָ (,כוח' פי' כבמ) האדמו"ר ממ"ש 137דבר מלכות פינחס התשע"ה ע' רט, ליקוטי שיחות לב ע'  ֹ֗ ּכּור  חג השבועות נקרא  – יָֹ֣וםַָהּב 
פה. והנה בלמוד התורה שבכתב מורגש יותר -קציר חטים, על שם שתי הלחם )רש"י(. שתי הלחם רומזים לתורה שבכתב ושבעל

 )קריאה בלבדפה, שאינו נחשב -הבטול לנותן התורה, שהרי הקורא בה ולא ידע מאי קאמר קים מצות תלמוד תורה, בנגוד לתורה שבעל

 פה.-של תורה שבכתב צריך לחדור להבנה של תורה שבעל )לנותן התורה(שתי הלחם מורה על כך שהבטול  והקרבתלמוד כלל.  (-ל

םבדרך פנימיות התורה  יְבֶכָ֝ ֶ֨ כעין שוויון בהתבטלות לנותן התורה בלימוד של התורה שבכתב ובלימוד קדמא ואזלא במלה אחת,  – ְּבַהְקר 

 פה.-של התורה שבעל
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ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖הַָלָּצָבֶ֑א ֶׁשֵ֛הֶָאֵ֥ םָמ  ָתֵ֥ חָא  ְׁשַלֶ֨ ַָוּי 
ָתםְָוֶאתָ סֶָּבן-א ְ֠ יְנָחָ֝ ֶ֨ ֹו׃-ּפ  ֹותַָהְּתרּוָעֶ֖הְָּבָידָֽ ְצרֵ֥ צ  ֶדׁשַָוח  ֵ֥יַָהּק ֵ֛ אָּוְכל  ַלָּצָבָ֔ ןָ  ה  ֶָאְלָעָז רַָהּכ 

ֶׁשֵ֛הֶָאֵָ֥( פינחס לא ו במדבר: )אומרהוא  וכן סוטה מג, א בבלי םָמ  ָתֵ֥ חָא  ְׁשַלֶ֨ ָתםְָוֶאתַוּי  ס-ֶלףַָלַּמֶּטֶ֖הַָלָּצָבֶ֑אָָא ְ֠ יְנָחָ֝ ֶ֨ אלו  - אותם, ּפ 
 אלו השופרות.  -זה ארון ולוחות שבו, וחצוצרות התרועה  -זה משוח מלחמה, וכלי הקודש  -סנהדרין, פינחס 

ָתםָ  , קבוצה מובחרת סנהדריןגדולה, אלו -תלישא -א ְ֠

סָ-ְוֶאת יְנָחָ֝ ֶ֨ ָתםְָוֶאת בחומש י"רשקפות, משוח מלחמה, מתוך מלים מו אחתקדמא ואזלא במלה  -ּפ  ס-א ְ֠ יְנָחָ֝ ֶ֨ להודיע כי שקול כנגד  – ּפ 
 כולם
פוטיאל זה, שאבי אמו ,היינו סבו יתרו פיטם עגלים לעבודה זרה שהרג -ראו בן אמרו' כעין שויון, מהמשך הגמרא מתברר כי בזוהו א

 .עמם שוהחשב , עכשיו מודיע הכתוב שחזרו בהם והשלימו עמו והוא נבישראלנשיא 

 תלוי ההמשך ובו' בעושה תלוי המעשה, שפינחס החל בנקמה ממדין ב

 

ָתםָ ס-ְוֶאתהנבחרים והם פרט קדמאה העובר דרך הכלל  קבוצתגדולה, -תלישא –א ְ֠ יְנָחָ֝ ֶ֨ אואזלא, לענין הפרט בתראה  קדמא ּפ   'וגוַָלָּצָבָ֔

 גדולה-תלישא ראה, קטן-מהפך פשטא זקף  ראה, מרכא תביר מרכא טפחא ראה
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ֵ֛ןְָוָכל ה  ֹ֧רַָהּכ  הְָוֶאְלָעָז ֶׁשֶ֨ ּוָמ  ְצאָ֝ ְקָראָתֶ֑םָ-ַוּי ֶ֨ הָל  ָדֶ֖ יָָהע  ֵ֥ יא  ְָנׂש 
ֶנָֽה׃-ֶאלָ ַּמח  ּוץַָלָֽ חֶ֖ ָמ 

ּוָ ְצאָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת,....  -ַוּי ֶ֨

ד(, -ב, )במדבר רבה פכ"הלך לקראתם תלמידיו ואפילו הכי תלמידיענותנותו ושבחו של משה שהיו כולם  להודיע שלמה סב תורה' א

 כעין שוויון ביניהם 

שמכבדים לעושה מצוה )מדרש(  מלמד שלמה סב תורה' ב 

במשה  תלויהביזת ישראל מהשלל כי צריך הפרשה והכשרה. כי חלק מהשלל הוא חרם לה' שהפרשתו  למנועיצא  ת"עה י"פרש פ' ע"ג

 ריך הכשרה. צ העםשנשאר בידי  וחלקה, ואלעזר הכהן ובנשיאים

מבטא שוויון ב' וג' מבטאים בעושה תלוי המעשהא ' 

 דרגא תביר ]מרכא[ טפחאראה 
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ירֶָּבן ֹ֧ יָָמכ  ּוְָּבנ ֶ֨ ְלכָ֝ ֶָ֑הַָוּיֶֹ֖וֶרׁשֶָאת-ַוּי ֶ֨ ְלְּכד  ַּ֛י  ְלָעֶָ֖דהַָוָֽ יָא ֶׁשר-ְמַנֶּׁשֵ֛הָּג  ֵ֥ ר  ּה׃-ָהֱאמ  ָָּבָֽ
ּוָ ְלכָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת,  -ַוּי ֶ֨

ז ... ג' דורות שהיו בתי אבות שנקראו על שם יוסף, -דבשם .במדבר רבה פי" פינחס בפרשת שלמה נ תורה מנשה-מכיר בן-בני: אחד אופן

, כך יהיו )כל בני בניו שיולדו בחיי יוסף בתי אבותיעקב נקרא. מבאר תורה שלמה כי כשם שהיו כל בני השבטים בבחינת  שמנשה ע" כי

בני  למשפחות הושוו ברכת יעקב אבינו ליוסף וכךביעקב  יממנשה נקבעו ע" 8-מאפרים ו 4משפחות  12 כאבות כאלו הם בניו.( וסה"



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 , מבטא שוויון זה.אחתקדמא ואזלא במלה  - וילכו -כנען. אפשר ש-יעקב שנולדו בארץ

 

 מבעושה תלוי המעשה. לכאורה לא נצטוו על כיבוש זה אבל: הבא שוויון: שני אופן

השטח שכבשו,  ' משה נתן להם אתא 

ישראל-בארץ אלאערי מקלט נוהגות  אין" חרוצח פ" הלכות ם"רמב-' בשטח שנכבש נקבעה עיר מקלט גולן בבשן, בצווי התורה וכתב הב "

בבלי מכות דף  משנהמקלט תהינה"  ערי ששהמזרחי " הירדןערי מקלט בעבר הירדן המערבי תלויה בפעילות ערי מקלט בעבר  ופעילות

לא היו ראובן  ואםישראל -שהכל מקשה אחת. מכאן לומדים שזה אמור היה להיות חלק מארץ ללמד" כאחת קולטותששתן  שיהיו עד" ט

על  וכאןכאן  וייטלו" אבבלי קידושין ס" י"פרשהשבטים,  12וגד דורשים בה חלקם לעצמם היה גם עבר הירדן המזרחי מתחלק בגורל בין 
 ". פי הגורל

כל ישראל למלחמת מצוה כי הורישו האמורי משבעת  ככיבוש שווהוכבושם  הכבוש מעשה תלוישבהם  מרומז מכיר-בני וילכו-שב מכאן

 כולם ולא בכיבוש יחיד. יובכך זכה אזור זה לקדושת הארץ כאילו נכבש ע" הנכבשעממי כנען, שישב באיזור 

 

 : שוויון כחצי שבט אף שלא במשפחות ואוכלוסיןאופן שלישי

  ת לב לגבמד' מטו רמב''ן-ה

ֶָ֣בט׀ְָמַנֶּׁשָ֣הֶָבן י׀ָׁש  ָ֣ צ  ף-ְוַלח  כי בני מנשה היו שמונה בתי אבות ... ומשפחת המכירי ומשפחת הגלעדי ירשו בארץ  ..... והענין,יֹוס ֹ֗
בלבד נחלו בארץ הבשן  עשירית השבטהזאת ..., ושש המשפחות עברו את הירדן,  ... והנה עשו מן השבט כולו חלקים, ומצאו כי 

, ונתנו לו מחלק שבט שלם עשרה חבלים והאחד נשאר. .... ולא הזכיר כן בשאר השבטים. כך נראה לי פירוש ת נשארוועשר הידו
 הכתוב הזה על דרך הפשט: 

ּוָ ְלכָ֝ ֶָ֣בט׀ְָמַנֶּׁשָ֣הֶָבןכעין שוויון, הכתוב קורא , אחתקדמא ואזלא במלה  -ַוּי ֶ֨ י׀ָׁש  ָ֣ צ  ף-ְוַלח   והם שתי משפחות משמונה משפחות שבט יֹוס ֹ֗

 מנשה ועשירית במספר האוכלוסין מכל השבט. 

 

ןָ֒ב יט חי  שמואללהקשות כי בספר  ויש ְנָימ  ּב  ּמֹוָ֘מ  ָ֣יׁשָע  ֶלףָא  ְָוֶאֶ֨
ֶלְך׃ָ ֵ֥יַָהֶּמָֽ ְפנ  ןָל  ֶ֖ ּוַָהַּיְרּד  ֹוְָָוָצְלחֵ֥ ּתֶ֑ יוָא  ָבָדֶ֖ יםָע  ֵ֥ ֵ֛יוְָוֶעְׂשר  רָָּבָנ ֶׁשתָָעָׂשֵ֥ מ ֶ֨ ּולַָוח  ָ֣יתָָׁשאָ֔ ַַ֚ערָּב  אַָנ יָבֹ֗ ְָוצ 

ּמֹוָ֘ ָ֣יׁשָע  ֶלףָא  ןְָָ֒וֶאֶ֨ ְנָימ  ּב  . כאן פעמים חלק בחלק שוה, ופעמים שאין החלקים שוים שחצי ק"הרדקדמא מונח זרקא סגול, פירש  –מ 

שמרבה שהאלף כאילו שקולים לשאר בנימן, ומטועם בזרקא סגול ולא בקדמא ואזלא במלה  מה וזהו בנימן, מחציתהאלף מבנימן הם כמו 

 .אחת

 

 יבוש סיחון ועוגשוויון כיבוש גלעד לכאופן רביעי: 

דֶָאת: במדבר מטות לב,מב ְלּכ ֵ֥ ְךַָוּי  ַָ֣בחָָהַלָ֔ ֹו׃ָפ-ְקָנֶ֖תְָוֶאת-ְונ  ְׁשמָֽ ֶַ֖בחָּב  אָָלָ֦הָנ  ְקָרֹ֧ ֶתֶ֑יָהַָוּי   ְּבנ 

יחון ועוג ע"י משה רבנו קודם לכיבוש א"י המערבית לעומת כיבושי יאיר בן מנשה ונבח? כיבוש סיחון ועוג היו מה ההבדל בין כיבוש ס

אותם ביד ישראל  תוצאה של יציאת סיחון להילחם בישראל )במ' חקת כא,כג( ויציאת עוג להילחם בישראל )במ' חקת כא,לג(. הקב"ה נתן

ּוהמרגלים לא היה יזום. נראה לומר ע"פ הטעמים של )במ' מטות לב,לט(  וממילא נפלה ארצם בידם. כיבוש יעזר בידי ְלכָ֝ קדמא ואזלא  – ַוּי ֶ֨

במלה אחת, כי כיבוש הגלעד בידי בני מכיר בן מנשה השתווה לכיבוש סיחון ועוג ומשה נתן להם הגלעד כי בני מכיר התישבו שם ביוזמת 

 ני גד וראובן שלא יטשו התורה. משה אם כדי להחזיק בשטח שהיה רב ואם כדי לשמור על ב

 

ֹו׃אבל כיבושי יאיר בן מנשה וכיבושי נבח שפסוק זה מסיים אותם, היו ביוזמתם בלבד. תבנית הטעמים של הקרא  ְׁשמָֽ ֶַ֖בחָּב  אָָלָ֦הָנ  ְקָרֹ֧  ַוּי 

 בעלי התוספות, כאן השערה זאת נתמכת בפירוש הר"ר יצחק מהרפוט מלמעשה שאף שלא ראוי נעשהכפולה טפחא מרמזת -דרגא מרכא
והכי איתא בספרי  דכל זמן שלא כבש כל א"י לא היה לו רשות לכבוש חוצה לארץלכך נראה כל שאין לו רשות לכבש נקרא חו"ל 

 וגו' )תוס' ע"ז כא,א ד"ה כיבוש יחיד(. פרשת עקב
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ּוְָבתֹוְך תַָוַּיַעְברֵ֥ יר ָ֔ ָ֣יַָהח  ְּפנ  מ  ְסעּוָ  ְדָ-ַוּי  ֶ֖םַָהּמ  ָָּבֶָ֑רהַָהָּי
ה׃ נֶּ֖וְָּבָמָרָֽ ַַּ֛יח  םַָוָֽ ָתָ֔ ְדַּבָ֣רָא  ְּבמ  יםָ  ֶׁשתָָימ  ּוֶָּדֶָ֣רְךְָׁשֹל  ְלכָ֝ ַָוּי ֶ֨

ּוָ ְלכָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת, כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה.  - ַוּי ֶ֨

 אפשר שהלכו בשוויון, ללא תלונות ורק בהגיעם למרה התחילו להתלונן. *

יםָ  * ֶׁשתָָימ  ( אפשר קטן-מרמז על כעין לפחות שתי סדרות של מהפך פשטא ... זקףמונח קודם למהפך א )מונח מהפך פשט -ֶּדֶָ֣רְךְָׁשֹל 

יםָ שהלכו  ֶׁשתָָימ   ביום אחד כי נשאו על כנפי נשרים כי נסתוככו בענני הכבוד בסכת.ֶּדֶָ֣רְךְָׁשֹל 

ו לאחור דרך שלושת ימים , המלמדת שהלכו לפנים וחזרבמדבר מסעיובין  שמות בשלחמביא השוואת הכתוב בין  תורה שלמה אבל *

)המרומז בסדרות של מהפך פשטא ...( והיו בהם שרצו לשוב למצרים שנדמתה להם ריקה מחלק גדול מגבריה ולעבוד ע"ז, ורק אח"כ פנו 

ּוָאל המדבר. לכן  ְלכָ֝ ם מרמז הליכה שוות מרחק או זמן של לפני קדמא ואזלא במלה אחת, כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה – ַוּי ֶ֨

 ולאחור שארעה בגלל אי השמעות בני ישראל למשה רבנו.
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םֶָאת ֹוַרְׁשֶּתָ֝ תָָּכל-ָּכל-ְוהֶ֨ ֶ֖ םָא  ַּבְדֶּתָ֔ ֶ֨ םְָוא  יֶכָ֔ ְּפנ  מ  ְׁשב  יָָהָא ֶרץָ  ָתֶ֑םָ-י  ּי  ַָמְׂשּכ 
תָָּכל תָָּכל-ְוא ֶ֨ ֵ֥ דּוְָוא  ְּתַאּב ָ֔ ָתםָ  כ  ָֽ ידּו׃-ַצְלמ  יַָמּס  ָֽ םַָּתְׁשמ  ָָּבמֹוָתֶ֖

םָ ֹוַרְׁשֶּתָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת, כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה.  -ְוהֶ֨

תוכלו , וישבתם בה ואז(, לשון גירושין והורשתם-ד שפת"חוגו' ) אותה מיושביה והורשתםפירש נג ,לגובפסוק  וגרשתם רש"י
 . להתקיים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקים בה

 ובגירוש עובדיה היושבים בא"י, בזה תלוי הקיום בארץ.המעשה תלוי בעושה ולכן שוויון בביטול כל עבודה זרה  *



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 וגו' וכן מבואר בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים)ישוב א"י וירושתה(  למצוה זו שויםכל הזמנים  פתחי תשובה אבן העזר עה סק"ו
 שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סימן קכח 

את הארץ וישבתם בה",  "והורשתםשמנה מצוה זו בכלל המצות א( כבר ידוע דעת הרמב"ן בנימוקיו לפ' מסעי ובספר המצות שלו 
והרמב"ם שלא מנה מצוה זו האריך ג"כ בהל' מלכים פרק ה' בשבח  שקולה כנגד כל המצותובפ' אחרי האריך הרבה במצוה זו שהיא 

 ישוב א"י, וכבר נפסק להלכה בשלהי כתובות דהכל מעלין לא"י וגו'
  1ישראל[ עמוד רכג טור  אנציקלופדיה תלמודית כרך ב, ]ארץ

, שקולה ישיבת 1מצוה לישב בארץ ישראל ולדור בה, ואמרו: וירשת אתם וישבת בארצם ישיבתה.ג. ישיבתה, ישובה ושאר דיניה. 
 , 2ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה

 . ספרי שם; תוספתא ע"ז פ"ה.2. דברים יב כט., 1הערות 
 

 

 בדרך דרש
 ג במדבר רבה )וילנא( פרשה כ

( מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו, מלפנו מבהמות איוב להאת כל יושבי הארץ מפניכם זש"ה ) והורשתםט כי אתם באים 
 שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחדארץ אמר להם הקב"ה למדו מפרו של אליהו  ... מה עשה אליהו אמר להם בחרו 

שכשם ששמו של ד לשם הבעל. ... אמר לו אליהו פר פר אל תירא לך עמהם ואל ימצאו עלילה, והטילו עליהם גורלות אחד לשם ואח
 . וגו'הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך

ם ֹוַרְׁשֶּתָ֝ ושוויון  שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחדקדמא ואזלא במלה אחת, כעין שוויון או בעושה תלוי המעשה.  - ְוהֶ֨

  שכשם ששמו של הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליךשמים  בקידוש שם
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ְפנ יֶכֶ֖םֶָאתָ יָל  ּת  ֵ֛הָָנַתֵ֥ ָָהָאֶֶ֑רץָ-ְרא 
ּוֶָאתָ ַ֚אּוָּוְרׁשָ֣ י-ּב  ר  םָּוְלַזְרָעֶ֖םַָאח  ָ֣תָָלֶהָ֔ ָלת  בָ  ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  םְָלַאְבָרָהֶ֨ יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨ 'ַָלא  ְׁשַּבָ֣עָהְ֠ ֶׁשָ֣רָנ  ֶרץָא  ם׃ָהָאָ֔ ֶָהָֽ

 תבנית פרט וכלל ופרט

ם יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨  ישראל.-לכיבוש ארץקדמא ואזלא בתיבה אחת, השוה האבות ביניהם לענין כעין בעושה תלוי המעשה, היינו ההכנה שפעלו  ַלא 

 ישראל תהה נוחה להיכבש לפני בניהם ולכן היא להם נחלה בירושה ולא כליסטים-האבות שיפורטו בפרט הסוגר פעלו להכין שארץ

 שכבשו הארץ מיושביה

ב ָ ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  פרט סוגר לכלל ודרכו עוברת שבועת ה' שהיא הפרט המקדים לכלל, להודיע, שמיעט  -קדמא מהפך פשטא  -ְָלַאְבָרָהֶ֨

 נחור תרח ונחור וכד' מהאבות

י זכות לארץ הם לא לחמו עליה. ה' א"י שייכת בנחלה לבני שם. הכנענים התנחלו בארץ שלא נחלתם. אף שהאבות כבני שם היו בעל

ליצחק ארבעה המלכים, זיכה האבות לכבוש הארץ מההשתלטות הכנענית, לא מתוך שאיפת כיבוש אלא בכעין דרך אגב. לאברהם 

וש של האבות. יעקב כבש בעקבות עבירת החוי יושבי שכם נגד בעמים שלא מכנען כבשו את יושבי כנען וכך טיהרוה לכיהפלישתים, 

 , לא ישירות.דינה

 ָב ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  םָהוא כעין מידה כתוב שחבירו שלפניו ְלַאְבָרָהֶ֨ יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨ מלמד עליו, כאן בעושה תלוי המעשה של הכיבוש  ַלא 

 וההנחלה
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ָרָבֶ֑הָ-ְוָכל ָ֣םָָהע  ָחהְָוַעֶ֖דָָי ְזָרָ֔ מ  ןָ  הָע  ֶברַָהַּיְרּד  ָרָבָ֝ ע  ָָהֶ֨
ַחתַָאְׁשּד ֵָָ֥ ְסָּגָֽה׃ָפַּתֶ֖ ָתַָהּפ 
ה-ְוָכל ָרָבָ֝ ע   ולראב"ע תנועה אחידה כתנועת הגלגל.משוה בין כל חלקי חבל הארץ, היינו ארץ מישור. קדמא ואזלא במלים מוקפות,  – ָהֶ֨

 זה מישור של יער: -בערבה  רש"י דברים א ז
וירושלים הר כדי שתראה  מישורל העולם כולו , ישפלו ההרים ויהי ככערבהיהפך להיות כל הארץ  -יסוב כל הארץ  רש"י זכריה יד י
 גבוה על הכל:

שם שהוא רוכב ערבה והנכון 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 ה -בערבות  אבן עזרא תהלים סח ה

והערבה כמו הארץ וזה כנגד השפלה  והשנית יורדתכמו האש וכנגדו ההר  האחת עולהובעבור כי התנועות שלש  שהוא לרוכב בשמי שמי קדם
 הנצוח: 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 אמצעית כתנועת הגלגל

 אשר היה את פני העיר: המישורלפני  - הערבהלפני ושע ח יד רד"ק יה
 וחרוב: מישרכתרגומו  -ושוחה  ערבה רד"ק ירמיהו ב ו

 
ה-ְוָכל ָרָבָ֝ ע  באופן  קדמא ואזלא בתיבה אחת, כעין בעושה תלוי המעשה. אפשר שזהו רמז לתוכן שמי ערבות שכל הנשמות כלולים בו – ָהֶ֨

 .שווה

ה-ְוָכל רוכב ערבות,  פני ָרָבָ֝ ע  רק רוכב ערבות, היינו זה שכל הבריאה לפניו כמישור ובטלה אליו, יכול קדמא ואזלא בתיבות במקף,  - ָהֶ֨

 הכל, הקב"ה. בעושהאך ורק תלוי ההיענות לתפילה היינו מעשה לענות לתפילות, 
 
 

 . דברים ואתחנן ו,יא:29

ָ֣יםָָּכל א  יםְָמל  ּת ָ֝ ֶׁשָ֣רָל א-ּוָבֶ֨ אָתָ֒-טּו֘בָא  ּל  ָמ 
ת ר   ֶׁשָ֣רָל אָּוב  א  יםָ  צּוב  ֶׁשָ֣רָל א-ח  יםָא  ֶ֖ יםְָוז ית  ֵ֥ ְבָּתְָּכָרמ  ָָנָטְֶ֑עָּתָ-ָחַצָ֔

ְעָּת׃ָ ְָוָׂשָבָֽ ְָוָאַכְלָּתֶ֖



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ים ּת ָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת  -  ּוָבֶ֨

ועל דעת רבותינו ירמוז כי הטוב ההוא אשר ימצא בבתים מלאים )בשעת כיבוש הארץ( מותר  בבלי חולין יז א ע"פ( בפסוק ו י) רמב"ן
ו היו שם דברים הנאסרים בתורה, כגון  קדלי )או ערפי( דחזירי, כרמים נטועים כלאים או ערלה וגו' והנה הותרו להם כל אפיל

  האיסורים זולתי אסור עבודה זרה וגו' והיה ההיתר הזה עד שאכלו שלל אויביהם, ויש אומרים בשבע שכבשו וגו'.

, הפוסק שאיסורים אלו הותרו רק בשעת דחק שאם רעב ולא מצא מה ח ה"אהרמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם פ"והוא חולק על  

 יאכל אלא מאכלים אלו האסורים וגו'.

 יםָ אפשר -טט ּת ָ֝ איסור מאכלות ואולי עוד איסורים פרט לע"ז, להיתר בשעת כיבוש  השוואתקדמא ואזלא במלה אחת, מלמד על  -  ּוָבֶ֨

 הארץ.

 

 בדרך רמז

. שרש הבתים בא"י הוא בבית המקדש. כאילו משוה כל הבתים אל בית המקדש בענין קוטי תנינא תורה ס"זליקוטי מוהור"ן ח"ב לי ע"פ

אותיות  - בראשיתאחרי חורבן בית המקדש כח השבת וכח הצדיק נותן קיום לדירות ישראל. דבר הנלמד מהמלה  של השראת השכינה.

 זה השבת ירא שבתזה הצדיק, ואותיות  ראש בית

 
 יג:,עקב ז. דברים 30

ְרֶּבֶ֑ךָ ְָוה  ַרְכךֶ֖ ָּוב  ְָ֣בךָ֔ ה  ַָוא 
י ָֽ ַרְָ֣ךְָּפר  י-ּוב  ָֽ ָּוְפר  ְטְנךָ֣ ךְָׁשַגר-ב  ְצָהֶרֹ֗ ְָוי  ְׁשךָ֣ יר  ְָות  ְנךָ֝ ְדָמֶתךְָּדָגֶ֨ הָא ֶׁשר-ַאְ֠ ָדָמָ֔ ַ֚לָָהא  ךַָע תָצ אֶנָ֔ ְוַעְׁשְּתר ָ֣ ָלֶפ יךָ  יךָ-א  ֶתֶ֖ ב  עַָלא  ְׁשַּבֵ֥ נ 
ְך׃ ָָלֵֶ֥תתָָלָֽ

 ביצה יג, ב  בבלי
טובלו לתרומת מעשר. מאי טעמא? אמר  שמו -לקיש: מעשר ראשון שהקדימו בשבלין  בןשמעון  רבירבי אבהו אמר  אמר, גופא
 מתרומה גדולה, פטור - בשבליןויצא עליו שם מעשר. אמר רבי שמעון בן לקיש: מעשר ראשון שהקדימו  הואילרבא: 

 
ָ – טט ְנךָ֝ קודם מירוח נקרא דגנך, לר' אלעזר מתחלת הזריעה שיהיה הדגן נזרע  מגויה גם קני לרבה)ישנות( סימן ז  ץמהריט" ת"שו - ְּדָגֶ֨

 ברשותך, 

 פעולת המירוח.  –דיגונך  – טט

 מדיגון )=מירוח( בידי ישראל מתחיב בתרו" י)בין מזריעתו בין מקניתו( ע" ידגן ישראל בא" – טט

בשעת עשיית כרי והחלקה הנחשב לגמר  הדיגוןעל שם פעולת  חמשת המינים חטה שעורה שבלת שועל שיפון כוסמין נקראים דגן תבואות

 מלאכה בגרעיני תבואות אלה

 

ָ ְנךָ֝ היינו  ערמההגדרות, קדמא ואזלא בצורתן מסמלות העמדת  שתיותני"  כרוך, כעין ", שענינה כעין שוויוןאחתואזלא במלה  קדמא–ְּדָגֶ֨

, כאן במובן של פעולת מירוח שהיא החלקת ערמת ערבהפני השטח כמו כרי, אחד מהתפקידי קדמא ואזלא במלה אחת מרמז על שוויון 

ומעשרות.  בתרומותבגרעיני התבואה היינו אדגן, גרעיני התבואה נקראים מעתה דגן ומחוייבים  מלאכההגרעינים, פעולה הנחשבת לגמר 

 ובפירות וירקות חלקם בהעמדת ערימה, חלקם בכניסתן לבית.

 גדולה-תלישא  ראה

 
 :ד,ים עקב ח. דבר31

יםָָׁשָנָֽה׃]ָ ֵ֥ ֶ֖הַָאְרָּבע  ֶָ֑קהֶָז אָָבצ  ָל ָ֣ יךְָוַרְגְלךֶ֖ ָעֶלָ֔ מ  ְלָתהָ  אָָבָֽ ָל   ְתךָ֝ ְמָלֶ֨ ָד[ָָׂש 
ָ ְתךָ֝ ְמָלֶ֨  קדמא ואזלא במלה אחת, שוויון בין כל החלקים, כאן במובן ישור פני שטח כפרש"י -ׂש 

צים, ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמם, כלבוש ענני כבוד היו שפין בכסותם, ומגהצים אותם כמין כלים מגוה רש"י 
 (שהש"ר ד יא) הזה של חומט, שגדל עמו

 
 :טו,. דברים עקב ח32

ין]טו[ָָ ָֽ ֶׁשָ֣רָא  ֹוןָא  ָּמאֶ֖ בְָוצ  ְוַעְקָרָ֔ אָָנָח ׁשָ׀ָָׂשָרףָ  לְָוַהּנֹוָרֹ֗ ְדָּבָ֣ר׀ַָהָּגד ָ֣ ַָּבּמ  ךָ֝ יכ  ּורַָהחַָ-ַהּמֹול ֶ֨ ּצֶ֖ םָמ  י  ַמָ֔ יאְָלךָ  םַָהּמֹוצ   יׁש׃ָמֶ֑י  ָֽ  ָּלמ 

ָ ךָ֝ יכ   קדמא ואזלא במלה אחת, שוויון בין כל החלקים, אפשר שכאן במובן של הולכה תמידית שוה,  -ַהּמֹול ֶ֨

ת-ְלָכל (יא,זאת הברכה לד 'דב) ודומה לו ת ָ֝ א  כאן  קדמא ואזלא במלה אחת, השוה כל האותות ביניהם לכעין ענין בעושה תלוי המעשה. -  ָהֶ֨

ת שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה מיד ללא האותו ע"פ רמב"ן השווה כל

אפשר גם  -לפי הצורך אפילו ארבעים שנה )מן, עמוד האש והעשן, הבאר, השלו, )טט  בשוהתפלה, ביד חזקה ומורא גדול, והיה מתמיד 

 ענני הכבוד שהרמב"ן לא מזכיר(.
 ה לד,יא: . דברים וזאת הברכ35

הָּוְלָכל-ְלָכל םְָלַפְרע ֵ֥ ְצָרֶ֑י  ֹותְָּבֶאֶָ֣רץָמ  'ַָלע ׂשֶ֖ הָ֔ ֶׁש רְָׁשָלחֹוָ  יםָא  תְָוַהּמֹוְפת ֹ֗ ת ָ֝ א  יוָּוְלָכל-ָהֶ֨ ָבָדֶ֖ ֹו׃-ע  ַָאְרצָֽ
 

 :א,. דברים ראה טז33

ֶאת ַסחָ-ָׁשמֹורָ  ָ֣יָתֶָּפָ֔ יבְָוָעׂש  ֶדׁשָָהָאב ָ֔ 'ֱָאֹלֶהֶ֑יךָלַָח ָ֣ ָהֶ֖
' ָהֹ֧ יא ךָ֝ יבָהֹוצ ֶ֨ ֶדׁשָָהָאב ֹ֗ יְָּבח ָ֣ ֵ֞ ְיָלה׃ָּכ  םָָלָֽ י  ְצַרֶ֖ ּמ  ֱָאֹלֶהֵ֛יךָמ 

יבָ ֶדׁשָָהָאב ֹ֗ יְָּבח ָ֣ ֵ֞  גרשיים מונח רביע –ּכ 

ָ ךָ֝ יא   קדמא ואזלא במלה אחת, שוויון  -הֹוצ ֶ֨

 מזג אויר שוה -, טט חדש כשר לא חם ולא צונן ספרי אחד

 שויון יום ולילה שתיים

 חודש שלפניו משווים שנת לבנה לשנת חמה בערך כל שלוש שנים שלש

חודש שסמוך לו או בו פעם בעשרים ושמונה שנה ברכת החמה על חזרת החמה למקום תלייתה בשמים בבריאה כאשר עלתה  עארב



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הבריאה במחשבה. 

 גרשיים מונח רביע - לקיכם-אני ה' אהקב"ה בלבד תלוי מעשה ההוצאה ממצרים, ודומה לו פרשת ציצית  -בעושה  חמש

 ת ה'דרגא תביר טפחא, דרגא טפחא בשמו ראה 

 
 תצא כה,יט:-. דברים כי34

ָּכל ךָמ  ָ֣יַחָה'ֱָאֹלֶהָ֣יךָ׀ְָלְ֠ הְָּבָהנ  יבָ-ְוָהָיֶ֡ ָּסב ֹ֗ יךָמ  ְיֶבָ֝ ָא ֶ֨
ֶׁשָ֣רָה' א  ֶאת-ָּבָא ֶרץָ  ְמֶחהָ  ּהָּת  ְׁשָּתָ֔ ְלר  ָלהָ  ַָנָֽח  ןְָלך  ת ֶ֨ ֹלֶהיךָנ  ח׃ָפָָ-ֱאְ֠ ְׁשָּכָֽ אָּת  םָל ֶ֖ ַחתַָהָּׁשָמֶ֑י  ַּתֶ֖ קָמ  ָמל ָ֔ ֶָ֣כרָע  ָז 

ךָ יךָ-ָּכלמָ גדולה, -תלישא –ְלְ֠ ְיֶבָ֝  אתה שקול לכל אויביך ויכול להם בזכות ה' אלקיך שמניח לך מהם –קדמא ואזלא  –א ֶ֨

ָּכל ךָמ  יךָ-ְלְ֠ ְיֶבָ֝ מטות  רש''יבדומה ללשון )איביך האויב שקול לך -לכתחילה נראית שקילות בין לך ובין כל, אזלאוקדמא תלשא  –א ֶ֨
'אבל  (...וישלח  אתם ואת פינחס .. שפינחס שקול להם ָ֣יַחָהָ֣ הְָּבָהנ  ... לשון שמחה משכבשו והורישו עמי כנען המתועבים לה' ְוָהָיֶ֡

  (יד,יז 'משדב' ) ראה. שכרם משולם מראש לעזור במשימתם

ָּכל יךָ-מ  ְיֶבָ֝ )ב( שויון, יניח מכל  לקדש שם שמים.-המעשה. היינו אם תהיה ראוי לגדולה תלויבעושה , )א( ה אחתמלקדמא ואזלא ב –א ֶ֨

 ויבים בשווה.הא

ָּכל  יך-מ  ְיֶבָ֝  דברים -קדמא ואזלא בתיבה אחת, השוה כל אויבי ישראל ביניהם וכעין השוואה לעפר הארץ תחת רגלי ישראל )בדומה ל - א ֶ֨

הָ-ְוָכל מט ואתחנן ד ָרָבָ֝ ע   כאן כל אויבי ישראל שאינם מקבלים עליהם לקיים ארץ שטוחה ושווה( לכעין ענין בעושה תלוי המעשה.ָהֶ֨

ושקטה הארץ ממלחמה מכל סביבותיה. ישראל, מצוה להרגם. ע"פ ראב"ע השווה -שבע מצוות בני נח ואינם עוזבים מרצונם את ארץ
 וע"פ הרלב"ג אחרי השלמת מלחמות שבעה הגוים וכל אויביהם מסביב.

ָ֣יַחָה'ֱָאֹלֶהָ֣יךָ)יט(  ראב"ע ; כי כל הארץ ממלחמה מכל סביבותיה ושקטה הארץהטעם: כי זאת המצוה תלויה אחר שיירשו  -ְּבָהנ 
 זמן שיתעסקו עם מלחמת הקרובים אליהם, אינם חייבים להלחם בעמלק וגו'.

 מסביב, וגו'אויביהם  מכל, ויניח השם לישראל שישלימו מלחמות שבעה הגוים)יט( ולזה צוה השם יתעלה שאחר  רלב"ג 
 

 
 א:    ,תבוא כח-. דברים כי35

ם הָא  ֹוַעָּתָ -ְוָהָיֹ֗ הָָָׁ֣שמ   ָ ְּבקֹול ֶאתְׁשַמעָ  ע ׂשֹותָ  רַָלָֽ ְׁשמ   יךָל  ַָהּיֶֹ֑וםָ-ָּכל-'ֱָאֹלֶהָ֔ יְָמַצְּוךֶ֖ ֵ֥ כ  ֶׁשֵ֛רָָאנ  יוָא  ְצֹוָתָ֔ ָמ 
ָהָ  ְנךָ֝ ֹוןַָעֶ֖לָָּכלּוְנָתֶ֨ ֶעְליָ֔ ֶרץ׃ָָ-'ֱָאֹלֶה יךָ  ֵ֥יָָהָאָֽ ָּגֹוי 

 כח יג:     תבוא-כידברים  מוצג להשוואה פעם נוספת בתנ"ך ונתנך

ָהָ  ְנךֶ֨ ְול ָָּ֣וְנָתָֽ ְהֶיֶ֖הְָלָמֶָּ֑טהָ'ְָלר אׁשָ  אָת  ְעָלהְָול ֵ֥ ַרָ֣קְָלַמָ֔ בְָוָהי  יָתָ  ָאְָלָזָנָ֔
י ָֽ עֶָאל-ּכ  ְׁשַמֵ֞ ְצֹוָ֣ת׀ָהָָ֣-ת  ֹות׃מ  רְָוַלע ׂשָֽ ְׁשמ ֵ֥ ַָהּיֶֹ֖וםָל  יְָמַצְּוךֵ֛ ֹ֧ כ  רָָאנ  ֶׁשֶ֨ יךָא  ָ'ֱָאֹלֶהֹ֗
ְנךָָ֝  החטאכעין משוה היהודי שומר התורה לעליון, כאדם הראשון קודם אפשר קדמא ואזלא במלה אחת,  - ָּוְנָתֶ֨

 

 
 . דברים וזאת הברכה לד,יא:    36

הָּוְלָכל-ְלָכל םְָלַפְרע ֵ֥ ְצָרֶ֑י  ֹותְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ה'ַָלע ׂשֶ֖ ֶׁש רְָׁשָלחֹוָ  יםָא  תְָוַהּמֹוְפת ֹ֗ ת ָ֝ א  יוָּוְלָכל-ָהֶ֨ ָבָדֶ֖ ֹו׃-ע  ַָאְרצָֽ
ת-ְלָכל ת ָ֝ א  האותות  "פ רמב"ן השווה כלכאן ע קדמא ואזלא במלה אחת, השוה כל האותות ביניהם לכעין ענין בעושה תלוי המעשה. -  ָהֶ֨

שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה מיד ללא תפלה, ביד חזקה ומורא גדול, 

אפשר גם ענני הכבוד שהרמב"ן לא  -לפי הצורך אפילו ארבעים שנה )מן, עמוד האש והעשן, הבאר, השלו, )טט  בשוהוהיה מתמיד 

 ר(.מזכי
או יאמר, שידעו השם פנים אל  לכל האותות. -דבק עם "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" )לעיל,י(  לכל האתת)יא( וטעם   רמב"ן

שכולם נעשו בשמו הגדול, כמו שאמר "ויוציאך בפניו בכחו הגדול" )דב' ד,לז ....  אבל  ובמופתים, באותותפנים )ראה לעיל,י( 
מיד היה עושה. ....  -מרו במדרש: כל הנביאים כולם היו עושים נסים על ידי תפלה,  ....  אבל משה א -ההפלגה למשה רבינו בהם 

אבל לפי פשוטו של מקרא הכל קשור ומחובר: יאמר ש"לא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים" )לעיל,י(, 
תמידי ,יב(,  ... כי לא היה כיום סיני לפניו ואחריו.  ... כי אות המן ביד חזקה ומורא גדול כמשה )ראה להלן אותות ומופתיםולעשות 
שנה )ראה שמ' טז,לה(, ועמוד האש והענן )ראה שמ' יג,כא(; גם הבאר והשלו על דעת רבותינו )ראה תענית ט,א(. ולכתם  ארבעים

דבר )ע"פ דב' ב,ז(. ועל דרך האמת: יאמר כי המדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים )ראה דב' ח,טו( ולא חסרו 
   אותותיו ומופתיו של משה היו פנים אל פנים )לעיל,י(, כמו שפירשתי )במד' כא,א(.

 
 גי' אחרת 

הָּוְלָכל-ְלָכל םְָלַפְרע ֵ֥ ְצָרֶ֑י  ֹותְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ה'ַָלע ׂשֶ֖ ֶׁש רְָׁשָלחֹוָ  יםָא  תְָוַהּמֹוְפת ֹ֗ ת ֵ֞ יוָּוְלָכל-ָהא  ָבָדֶ֖ ֹו׃-ע   ַאְרצָֽ
תהָָ-ְלָכל ת ֵ֞ ים א  ע"פ רמב"ן  גרשיים רביע, כעין מידה דבר שיצא מענינו ללמד על עצמו או על הכלל כולו, כאן על עצמו – ְוַהּמֹוְפת ֹ֗

האותות שנעשו מכח שה' ידע את משה פנים אל פנים וכולם נעשו בשמו הגדול ובמשה האות היה נעשה מיד ללא תפלה, ביד  השווה כל

   חזקה ומורא גדול,

 

 
    עליון בטעםרים ואתחנן ה טו: עשרת הדברות, דיבר השבת, . דב37

י ָ֣ ָּכ  ֵ֞ הָ-ְוָזַכְרָּתֹ֗ ֶָ֑֔ ַעְָנטּוָי ְזר ָ֣ ּוב  הָ  ָזָקֶ֖ ְּבָיֵ֥ ֶ֣דָח  םָ  ָּׁשָ֔ מ  'ֱָאֹלֶה  יךָ  ָ֩הֶ֨ ךָ֝ א  צ ֶ֨ םַָוּי  י  ֹ֗ ְצַרָ֔ ָ֣ יָת ׀ְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ֶָעֵ֥ ֶֶ֣בדָָהי 
ֹותֶָאת-ַעל יךַָלע ׂשֶ֖ 'ֱָאֹלֶהָ֔ הָ֣ ְּוךָ  ןָצ  ת׃ָס-ּכ ֹ֗ ָיֵֹ֥וםַָהַּׁשָּבָֽ
 

ָ֩ ךָ֝ א  צ ֶ֨  ואזלא במלה אחת,  קדמא תחתון בטעם -ַוּי 

 וסוד דרך דרש על

 והחפץלוה קדמון מחדש חפץ ויכול ואם יעלה בלבבך ספק על השבת המורה על החידוש -על א מורהמצרים  יציאתש מפרש ן"רמב



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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זכר לשבת כי יזכרו בו ויאמרו השם  מצרים ויציאתוהיכולת תזכור מה שראו עיניך ביציאת מצרים .. והנה השבת זכר ליציאת מצרים 
לקיך לעשות את יום -כרצונו כי הוא אשר ברא הכל במעשה בראשית ... ועל כן צוך ה' א בכלהוא מחדש בכל אותות ומופתים ועושה 

 ' וגוכנרמז בדברי רבותינו והמשכיל יבין  לשבת)של הבורא (  זוגו-שתהא כנסת ישראל בת השבת

זוג לבורא בענין -בתפרטית המיוחדת אל אותו יחיד,   בהשגחההוציאו ממצרים  השראל, ובה כל יחיד שהקב"הוא בהיות כנסת י השוויון

 השבת והעדות הנובעת מכך על בריאת העולם.

 

 הלכה דרך על
 יג הואתחנן  פרשת תמימה תורה

אים, דאמר קרא למען ינוח עבדך ואינו חושש משום כל המינים, חורש אדם ומושך ומנהיג עם כל תניא -ינוח וגו'  למען ()יג 
 ב'[: דנ" ק]ב" (הלדבר אחר ולאואמתך כמוך, להנחה הקשתיו 

 תמימה הערות דברים פרק ה הערה ה  תורה
ושורך  ואמתךועבדך  כ, כמש"זבהמה במלאכה משום כלאים, וראיה שהרי בשבת הוקשו זל" עם( כונת הענין דלכאורה היה מן הדין לאסור השתתפות אדם ה

דמדחזר הכתוב לפרש ענין השביתה למען ינוח עבדך ואמתך ]והוא הדין שורך  אמרך, ובכמה פרטים ילפינן לכלאים משבת, כמבואר בסוגיא כאן, ועל זה וחמור
חרוש בשור ובחמור לפנינו בפ' תצא בפ' לא ת עאחר. וע" איסורבהמתך[, מבואר דרק לענין הנחה הוקשו, כלומר מפני טעם המנוחה בשבת, ולא לענין  וכלוחמורך 

 : זהבאה עוד דרשה בענין 

להצטרף עם כל מין מבהמותיו בנפרד למשיכה  האדם השוה כעיןכל מיני בהמות האדם לאדם. לענין משיכה בעול  בין השוהמנוחה  לענין

 ואילו בין בהמותיו יש איסור לצרף למשיכה בעול. כלאייםבעול ואין בכך 

 גרשיים מונח רביע  ראה

 קטנה-תלישא  ראה

 

 
 תבנית במחלוקת גרסאות

 זכורך" את פני ה' אלקיך וגו' -יראה "כל  אה טז טזר רים. דב38

 קדמא ואזלא, לגירסה זאת יש תמיכה בבבלי חגיגה וע"פ המפרשים בגמרא. –זכורך -יראה כל –גרסה א' כתר, מגנס, פאר 

הָָכל ָרֶאֶ֨ הָי  יםָ׀ַָּבָּׁשָנֶ֡ ָ֣ ֹוׁשְָּפָעמ  ֶָאת-ָׁשלָ֣ ָ֣י׀ָ-ְזכּוְרךָ֝ ֹותְָּפנ  ּכֶ֑ ֹותָּוְבַחָ֣גַָהּס  עֶ֖ גַָהָּׁשב  ֹותָּוְבַחֵ֥ רְָּבַחֹ֧גַָהַּמּצֵ֛ ְבָחָ֔ ֶׁשָ֣רָי  א  יךַָּבָּמקֹוםָ  'ֱָאֹלֶהֹ֗ הָ֣
ָרֶאֵ֛הֶָאת אָי  ם׃-ְול ֹ֧ יָקָֽ 'ָר  ֵ֥יָהֶ֖ ְָּפנ 

ָרֶאהָָ֩כ ל...  גרסה ב' מאור ועוד ָ-י   יזדרז במצוות עליה לרגל, ישתדל ברגל בחסד ובקרבנות "איש –קטנה קדמא ואזלא -תלישא ְזכּוְרךָ֝

 כמתנת ידו, כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך" )טז יז( כפרש"י והשתדלות בראיה שלימה כפרלב"ג

ָרֶאהָ֩... גרסה ג' איש מצליח ועוד   ּוְרךָָ֝-ָכלקטנה -תלישא – י   במלה אחת, בתפקיד שוויון קדמא ואזלא – ְזכֶ֨

ובירושלים נאמנין על לים, נאמנין לומר לא נגענו, הגבאין שנכנסו לתוך הבית, וכן הגנבים שהחזירו את הכ משנה.בבלי חגיגה כו,א 
  .הקודש, ובשעת הרגל אף על התרומה

 

שאין עושין כבשונות בירושלים.  -ובירושלים נאמנין על הקודש, תנא: נאמנין על כלי חרס גסין לקודש. וכל כך למה ...  גמרא.
ף (,יאשופטים כ) מר קראובשעת הרגל אף על התרומה, מנהני מילי? אמר רבי יהושע בן לוי: דא יׁש-ָּכל ו ּי ָאס ֵּ֞ ָ֤ ל   א  ל י ְׂשָרא  יר-א  יׁש ָהע ֵ֔  ְּכא  

ד ָח  ים׃ א  ר   ב   .חבריםהכתוב עשאן כולן  - פ ח 
 

 :טז,טז ראהדברים 
ה ָכל ה י ָרא   ָּׁשנָ  ים ׀ ּב  ֹוׁש ְפָעמ   ת-ָׁשל  ֹות ּו 'ְפנ  י׀ ה  -זְכּוְרך  א  ּצ  ּמ  ג ה  ר ְּבח   ר י ְבָחֵ֔ ׁש   ָּמקֹום  א  יך ּב  תֱאלה ִ֗ ה א  א י ָרא   ֹות ְול  ֻסּכ  ג ה  ֹות ּוְבח   ָּׁשֻבע  ג ה   'ְפנ  י ה  -ְבח  

ם׃ יָק   ר 

ָרֶאהָ֩... גרסה ג' איש מצליח ועוד   ּוְרךָָ֝-ָכלקטנה -תלישא – י   במלה אחת, בתפקיד שוויון קדמא ואזלא – ְזכֶ֨

 ולכן אינו יכול להראות במקדש. ע"פ בבלי חגיגה ד,ז אפשר שמדובר בשוויון, או מי שלא יכול להיות שווה לשאר עם ישראל

ע"פ בבלי חגיגה כו,א בירושלים נאמנין על הקודש ... ובשעת הרגל אף על התרומה ... אמר רבי יהושע בן לוי ... הכתוב עשאן כולן 

 חברים.

ּוְרךָָ֝-ָכל-המרומז ב שבשעת הרגל כל ישראל נאמנים על טהרה ברמת תרומה, היינו שוויוןאפשר לומר  במלה אחת,  ואזלאקדמא  – ְזכֶ֨

 . בתפקיד שוויון

 
כונה בזה שיראה האחד את האחר, כטעם "נתראה פנים" )מ"ב ה - ש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יי' אלהיךשלז( )ט  ב"גרל

 ופן שתהיה ראייתו שלמהבאריך שיהיה הבא שם להתראות את פניו, , צותר שלמה שאפשרהייד,ח(. ולפי שראיית השם הדברים היא 
 י למען ראות הפלאות אשר בבית הבחירה הובא שם ללמד מהדברים ההם מה שאפשר לו להשיג מהם מהשלמות, כפי מה שאפשרל
 

זכורך, זקוק הוא לעשות קפנדריא -הנשיא בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצא". במועדים שנאמר בהם כלו" – "י יחזקאל מו ירשסף מו
 כשאר העם. 

אזלא בתיבה אחת מציינת ממעשה הנשיא )מובחר( שאף הוא יבוא ויצא לפני ה' כנדרש לנהוג בבית המקדש לפי מוסף רש"י קדמא ו -טט 

 יהיה שוויון בינו ובין העם.וממנו ילמדו שאר העם. 

פינחס )קדמא ואזלא בתבה אחת(" -גדולה יש לה מופע של שקילות לקדמא ואזלא בתבה אחת כמו "וישלח אותם )ת"ג( ואת-לתלישא

ינחס שקול לשרי האלפים במלחמת מדין(. טיעמו הכתוב בקדמא ואזלא בתיבה אחת או שתיים כדי ללמוד לימודים נוספים או )רש"י פ

 באופן אחר. 

 

שיש  מי - ש כמתנת ידואיאה חגיגה ח,ב(.  )יז( רלא הבא עולות ראייה ושלמי חגיגה )א - א יראה את פני יי' ריקםולז( )ט   "ירשע"פ 
לין הרבה  אה ספ"ד קמג(.)ר ושלמים מרובים ותונכסים מרובין יביא עולות מרוב לו אוכ 

 התפקיד עשוי להיות בעושה תלוי המעשה.

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 יהושע ה י,יא:
ָֽי]י[ָָ ּוְָבנ  נֵ֥ ּוֶָאת-ַוַּיח  ׂשָ֣ ֶ֑לַָוַּיע  ְלָּג לַָּבּג  ֶ֖ ְׂשָרא  ֹו׃ָ-י  יחָֽ ֹותְָיר  ְרבֵ֥ ֶדׁשָָּבֶעֶֶ֖רבְָּבַעָֽ רָיֵֹ֥וםַָלח ֵ֛ ַסחְָּבַאְרָּבָעהָָ֩עָׂשֶ֨ ּורָוַָ]יא[ַָָָָהֶּפֶ֡ בֵ֥ ע  ּוָמ  אְכלָ֝ ּי ֶ֨

ּויְָּבֶעֶֶ֖צםַָהּיֵֹ֥וםַָהֶּזָֽה׃ ֹותְָוָקלֶ֑ ַסחַָמּצָ֣ תַָהֶּפֶ֖ ָּמֳחַרֵ֥ ָָהָאֵֶ֛רץָמ 
ּו אְכלָ֝  קדמא ואזלא בתיבה אחת, כעין בעושה תלוי המעשה. -ַָוּי ֶ֨

 
 :כה,יב בא שמות

י ָֽ הָּכ  אּוֶָאל-ְוָהָיֵ֞ םֶָאת-ָתב ָ֣ ֶ֑רָּוְׁשַמְרֶּתֶ֖ ּב  ֶׁשָ֣רָּד  'ָָלֶכֶ֖םַָּכא  ןָהֵ֛ ֹ֧ ּת  רָי  ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  את׃ָהָָ-ָהָאֹ֗ הַָהּז ָֽ ָדֵ֥ ב  ָע 
 גרשיים מונח רביע. כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו - הארץ-תבאו אל-כי והיה

ולא נתחייבו במדבר אלא , )מכילתא(לארץ  בביאתם לעשות הפסח בכל שנה במועד יציאת מצרים( -)טט הכתוב מצוה זו  תלה י"רש
 על פי הדבור. השניתשעשו בשנה  בפסח אחד
כנען. .. כשראה ה' שגרמו מעשיהם ולא נכנסו לארץ והם -ה רצה הקב"ה שיעשו פסח במצרים ופסח הבא בארץלכתחיל אור החיים

 עדיין במדבר הוצרך לצוות לעשות הפסח במדבר כי עתה לא נצטוו אלא כי תבואו אל הארץ וגו'.

ץ כבר יכלו אז עשו מיד. וראיה מסוימת נצטוו, אבל לא יכלו לעשות כי רובם לא נימולו ולא נשבה רוח צפונית, בכניסה לאר -טט 

 יהושע ה י יא -לדבר מ
ּו אְכלָ֝  קדמא ואזלא בתיבה אחת, כעין בעושה תלוי המעשה. כולם אכלו באופן שווה כמו ששוו באכילת המן. -ַָוּי ֶ֨

ּוָָ–טט  אְכלָ֝ לא נקנה מתגרי הגורם הראשון כעין כלל, ע"פ הרד"ק האכילה מהישן שאינו מן א –קדמא ואזלא בתיבה אחת  –ַוּי ֶ֨

 וישבת המןהאומות, היא הגורמת לנאמר בפסוק י"ב 

 
 שופטים ו,ל:    

ֶאל ירָ  ּוַָאְנׁש  יָָהע  אְמרָ֝ אֶָאת-ַוּי ֶ֨ ֵ֥ ׁשָהֹוצ  תָ-יֹוָאָ֔ ְָוָימ ֶ֑ ְנךֶ֖ ָּב 
ֶאת יָָנַתץָ  הָא ֶׁשר-ּכ   ָרֵ֥ תָָהא ׁש  יָָכַרֶ֖ ֵ֥ ַעלְָוכ  ְזַּבָ֣חַָהַּבָ֔ יו׃-מ  ָָעָלָֽ

ּו אְמרָ֝ אנשי העיר ביניהם מצד אחד לרוע תכונתם ומצד שני לאי אמונתם בבעל וזה לימוד זכות גדולה  והקדמא ואזלא במלה אחת, הש - ַוּי ֶ֨

... ויואש  לרוב היותם שוקעים בזה המרי, , והגיע מרוע תכונתם עד שחשבו להמיתו על זה, ... עליהם. ע"פ רלב"ג ותועלות הרלב"ג 
הנה אתם מראים בזה שכנעם לא לריב לטובת הבעל   עם זה שר להם,אביו. ולפי שהיה הוא ראש העבודה זרה הזאת, ... , והיה 

 שאינכם מאמינים שהוא אלוה,
 

 :ו,מכ שופטים
יָָ֩כל ּואֶָאת-]מו[ַָוְיה  ֶרבַָּבּיָֹ֣וםַָההֶ֑ ףֶָחֶ֖ ָֽ ל  יׁשָׁש ֵ֥ ֵ֛ ֶלףָא  הֶָאֵ֥ ָּׁשֶ֨ מ  יםַָ֩וח  ןֶָעְׂשר  ְנָימ ֹ֗ ּב  יםָמ  ְפל ָ֝ י-ָּכל-ַהּנ ֶ֨ ֶּלהַָאְנׁש  ֶ֖ ל׃-א  י   ָחָֽ

ים-ָכל ְפל ָ֝  שוויון והעלינו האפשרויות הבאות: כעיןדמא ואזלא במלה אחת, ק – ַהּנ ֶ֨

ן פשצריכים להיות ע" ואפשר ְנָימ ֹ֗ ּב   .   השוואותרביע, כעין ארבע  – מ 

 לעונשם של בני בליעל של גבעה, כעין עיר נידחת    הושוו

 גיבורים וחלשים בנפילתם אלו בקרב, אבל גם הושוו עם הנופלים בערים. הושוו

 קים עם רשעים,צדי הושוו

 בקבורתם, כגון קבר אחים.     הושוו

 
 שמואל א יז,יג:

ָֽי ֶׁשתְָּבנ  ּוְָׁשֹל  ְלכָ֝ י-ַוּי ֶ֨ ָֽ ר  ּוַָאח  יםָָהְלכֵ֥ ל ָ֔ ַהְּגד  ַׁשיָ  ֹורָ-י  יָאָ֣בַָהְּבכֹ֗ הֱָאל  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ְלכּוָ  ֶׁש רָָהָֽ יוָא  ֶׁשתָָּבָנֹ֗ ָ֣ם׀ְָׁשֹלָ֣ ְלָחָמֶ֑הְָוׁש  ּולַָלּמ  ָׁשאֶ֖
ֶָ֖ ׁש  בְָוַהְּׁשל  יָנָדָ֔ ָ֣ ב  א  ְׁשנ  הּוָ  ה׃ָּומ  ָיַָׁשָּמָֽ

 

י מצודת דוד ָֽ ר  ּוַָאח  ּול-ָהְלכֵ֥ ּו)יג(  רד"ק. לרוב חשיבותם הלכו ליד המלך .ָׁשאֶ֖ ְלכָ֝ ּוואחר כן אמר:  - ַוּי ֶ֨ רוצה לומר: אותם שהיו  ,ָהְלכֵ֥
  שאול.רגילים ללכת עם 

ּו ְלכָ֝ י מצודת דודקדמא ואזלא במלה אחת, אפשר כי מה שפירש  - ]יג[ַָוּי ֶ֨ ָֽ ר  ּוַָאח  ּול-ָהְלכֵ֥ , מראה וב חשיבותם הלכו ליד המלךלר .ָׁשאֶ֖

ּועל כעין שוויון בינם ובין המלך, המרומז בתבנית הטעמים  ְלכָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת, בתפקיד שוויון וכן בעושה תלוי המעשה.     - ]יג[ַָוּי ֶ֨

]ז[ָתוב על אליאב הכבור מסופר כי שלושה אחיו הגדולים של דוד לא התאימו לרצון ה' למשוח מלך מבני ישי. כ ט –שמואל א טז,ו -ב
'ֶָאל אֶמרָהָ֝ לַָאל-ַוּי ֶ֨ ֹ֧טֶָאל-ְׁשמּוא ֹ֗ ֵ֛הּוְָוֶאל-ַּתּב  יהּוָ-ַמְרא  ֶ֑ יְָמַאְסּת  ָ֣ ֹוָּכ  ַּהָקֹוָמתֶ֖ חשב כי לא יבחר ה' )טז,ו( ... שמואל מלבי"ם פירש ְּגב ֵ֥

עלה גבוה מכל רק באיש גבוה הקומה ויפה תואר, שבאמת לא היה נמצא בכל ישראל איש כשאול, כמ"ש )לעיל ט, ב( משכמו ומ
 )של אליאב הדומה לשאול()ז( ויאמר ה'. השיב לו אל תבט אל מראהו )של שאול שעליו אמר נגד ה' משיחו(: ואל גבה קומתו ...  העם,

 כי מאסתיהו. ר"ל את הגבוה קומה, שהיה נרצה אצלי אז, מאסתי עתה

 
 ,יג:בב  למואש

בֶָּבן ַ֛-ְויֹוָאֶ֨ ּוַָוָֽ ָיְָֽצאָ֔ דָ  יָָדו  ּוםַָעלְצרּוָיָ֝הְָוַעְבד   ְפְּגׁשֵ֛ ֹוןַָיְחָּדֶ֑וָ-ּי  ְבעֶ֖ ַכֵ֥תָּג  ְָּבר 
ּוָא  ֶּלהַָעל ְׁשבָ֝ ֶּלהַָעל-ַוּי ֶ֨ ֵ֥ הְָוא  ֶּזָ֔ מ  ָכהָ  ֶּזָֽה׃-ַהְּבר  ָכֶ֖הָמ  ַָהְּבר 

ּוָ ְׁשבָ֝ ויחזקו  טז בקדמא ואזלא במלה אחת, השוה שתי קבוצות הלוחמים ביניהן. אכן שניים עשר הנערים מכל מחנה השתוו כנאמר  - ַוּי ֶ֨

 מאד וגו'-ותהי המלחמה קשה עדנאמר  טז ב -וב ו בצד רעהו ויפלו יחדו וגו'איש בראש רעהו וחרב
 ,ל:בב  למואש

ץֶָאת ְקּב ֶ֖ רַָוּי  ָ֣יַָאְבנ ָ֔ ר  ַאח  בָָׁשַ֚בָמ  ֶ֑םָ-ָּכל-ְויֹוָאֹ֗ ָָהָע
ְׁשָעה ֵ֛דָּת  יָָדו  ֵ֥ ַעְבד  ּוָמ  ְקדָ֝ ָּפֶ֨ ל׃-ַוּי  ָֽ יׁשַָוע ָׂשהא  ֶ֖ רָא  ָָעָׂשֵ֥

ּו ְקדָ֝ ָּפֶ֨ ב  למואש-מים הנופלים מעבדי דוד ביניהן והם תשעה עשר הנופלים ועשהאל שנמנה בקדמא ואזלא במלה אחת, השוה כל הלוח -ַָוּי 
 בין שלושים או שלושים ושבעה הגבורים של דוד.  דג ככ
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 ,ט:ב ב מלכים

ָּיָ֝הּוָָאַמ רֶָאל ל  םְָוא ֶ֨ יְָכָעְבָרֹ֗ ָ֣ ָמָ֣הֶָאֱעֶׂשה-]ט[ַָָוְיה   ָ ְׁשַאל יָׁשעָ  ָּמְֶ֑ךַָוּי ָ֣א-ֱאל  ע  חָמ  ֶרםֶָאָּלַקָ֣ ְךְָּבֶטֶ֖ יָּלָ֔ ָֽ ֵ֛אָּפ  יָָנ ֵ֥יה  עָו  יָׁשָ֔ םָ-ֶמרֱָאל  ֵַ֥֛י  ְׁשַנ
י׃ָָ ָלָֽ ָא  ךֶ֖  ְּברּוח 

ָּיָ֝הּוָָאַמ רֶָאל ל  םְָוא ֶ֨ יְָכָעְבָרֹ֗ ָ֣ יָׁשעָ -]ט[ַָָוְיה  ָּיָ֝הּוָ - ֱאל  ל   פבמלה אחת כעין ענין של שוויון ובעושה תלוי המעשה. ע" ואזלאקדמא  - ְוא ֶ֨

 בקשתו. שיתמלאכיון שראהו לוקח מאיתו משמע שבאלישע היה תלוי הייתה לשוויון בנבואה לאליהו ו אלישערבי יוסף כספי בקשת 

 
 ט:,כה ירמיהו

יֶָ֩את ַחְָוָלַקְחּת  ל ֶ֡ ָ֣יָׁש  ְננ  ם-ָּכל-ה  ֹוןְָנא  ֹותָָצפָ֝ ְׁשְּפחֶ֨ 'ְָוֶאל-מ  יָ֒-ְנבּוַכְדֶראַּצָ֣רֶָמֶלְך-הֹ֗ ָָּבֶב֘לַָעְבּד 
יםַָעל ת ָ֝ א  ב ֶ֨ ְוַעל-ַוה  יָהְָוַעֵ֛לָָּכל-ָהָא ֶרץַָהּז אתָ  ְָׁ֣שֶבָ֔ ֵָ֥-י  יבַָהּגֹוי  ֶ֑ ֶּלהָָסב  ֶ֖ ָםָָהא 

ם׃ ֹותָעֹוָלָֽ הָּוְלָחְרבֶ֖ ָקָ֔ ְׁשר  ְלַׁשָּמָ֣הְָול  יםָ  יםְָוַׂשְמּת  ַרְמּת ָ֔ ְָוַהָ֣ח 
ים ת ָ֝ א  ב ֶ֨  קדמא ואזלא במלה אחת, בעושה תלוי המעשה, כי נבוכדראצר לא רצה ללכת מעצמו )בבלי גיטין נז?(. – ַוה 

 

 יא:,כה ירמיהו
ָּכל ְיָתהָ  הָלְָ-ְוָהָֽ אתְָלָחְרָּבֶ֖ ַָׁשָּמֶ֑הָהָאֶָ֣רץַָהּז ָ֔

ֵֶּ֛להֶָאת ֵ֥םָָהא  ּוַָהּגֹוי  ְבדָ֝ יםָָׁשָנָֽה׃-ְוָעֶ֨ ֵ֥ ְבע  לָׁש  ֶלְךָָּבֶבֶ֖ ֶָמֵ֥
ּו ְבדָ֝ קדמא ואזלא במלה אחת, בעושה תלוי המעשה ויהיו בשפלות כמו מושווים לאדמה, כי יעבדו מהפחד בלבד באין רדף לקיים  – ְוָעֶ֨

ֶרָָויקרא בחקתי כו,לו:הנאמר  יָמ ֶ֨ ב  את  םְָוה  יםָָּבֶכָ֔ ָ֣ ְׁשָאר  יֶהֶ֑םְָוַהּנ  ְיב  תָא  םְָּבַאְרצ ֶ֖ ְלָבָבָ֔ ּב  ְָךָ 
ַָֽסתָ ּוְָמנ  ףְָוָנסֹ֧ ָּדָ֔ םָקַֹ֚ולָָעֶלָ֣הָנ  ָתֹ֗ ף׃-ְוָרַדָ֣ףָא  ָֽ ד  יןָר  ֵ֥ ּוְָוא  ֶָחֵֶ֛רבְָוָנְפלֶ֖
 

יֶָאתָעמוס ב,ט: ְׁשַמ ְדּת  יָה  כ ָ֝ נ  ֶ֑ים-ְוָאֶ֨ ּואָָּכַאּלֹונ  ןָהֶ֖ ֹוְָוָחס ֵ֥ ָּגְבהָ֔ יםָ  ָרז  רְָּכג  ַבּהָא  ֶׁשֶ֨ םָא  יֶהָ֔ ְּפנ  מ  יָ  ר  ָָהֱאמ 
ַחת׃ָוַאׁשְָָ ָּתָֽ יוָמ  ַעלְָוָׁשָרָׁשֶ֖ ַּמָ֔ מ  ְריֹוָ  ידָּפ   מ  

ּו ְבדָ֝  קדמא ואזלא במלה אחת, בעושה תלוי המעשה – ְוָעֶ֨

 

ת ,יא:נחמיה ט ְמצֹוֹלֵ֛ ְׁשַלְֹ֧כָּתָב  םָה  יֶהַ֜ ְדפ  ֶאת־ר ֶ֨ ֶ֖םַָּבַּיָּבָׁשֶ֑הְָוָֽ ּוְָבתֹוְך־ַהָּי םַָוַּיַָֽעְברֵ֥ יֶהָ֔ ְפנ  ְעָּתָל  ָּבַקָ֣ יָ ְָוַהָּיםָ  ֶבןְָּבַמֵ֥ ים:ְּכמֹו־ֶאֶ֖ ָֽ  םַָעּז 

ם יֶהַ֜ ְדפ  ֶאת־ר ֶ֨  מצב ללמד שהמצרים היו בעלי דעות שונות ודרגות שונות של רדיפה אחר עם ישראל -מקף כרב – ְוָֽ

םובאה תבנית הטעמים של  יֶהַ֜ ְדפ  קדמא ואזלא במלה אחת להשוותם זה לזה ועונשם טביעה מי במהרה מי אחרי טלטלות רבות  - ר ֶ֨

כמו אבן ]ט"ו, ה[ היא היתה מיתה בינונית הרשעים שבהן היו מטורפין כקש רמז רמו  ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח
 . .הבינונים כאבן, הפקחין שבהן צללו כעופרת במים אדירים ]ט"ו, י[
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 בתחילת פסוק או אחרי אתנחקטנה קדמא -פתיחת קרא בקדמא או תלישא

 קטן -]פשטא[ זקף תבנית ההמשך ]מונח[ ]מרכא[

 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 

  השם גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך -תבנית הטעמים 

 

 בכתוב שחבירו )שלפניו( מלמד עליו, ו/או טעמא דקרא כעין כלל הצריך לפרט ו/או בעל איפיון –קדמא מהפך פשטא  9.1
 רא דקמא טע
  ע"פ האנציקלופדיה התלמודית במקום שלא כתוב בתורה הטעם יש מחלוקת בין רבי יהודה הסובר שלא דורשים טעמא דקרא )הלכות

 אם לטעם.המצוה קיימים תמיד בלי שינויים( ובין רבי שמעון הדורש טעמא דקרא והלכות המצווה משתנים בהת

 .במקום שכתוב במפורש טעמא דקרא אין מחלוקת, אלא שלרבי שמעון כתיבת הטעם באה לרבות דבר נוסף 

  במקום כמו "וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך: למען ירבו ימיכם וגו' " המילה "למען" מורה על טעם הקשור לקרא הקודם זה  -טט

 לא טעמא דקרא אלא כתוב שחבירו מלמד עליו.

 

 אפשר שכאשר התבנית היא קדמא מהפך פשטא הלימוד יהיה כתוב שחבירו מלמד עליו –טט 
 )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו,אפשר שאלו כעין המידות מל"ב מידות 

 טעמא דקראכאשר התבנית היא קיסר תבנית טעמים מקדימה ואח"כ הקדמא=אזלא מהפך פשטא הלימוד יהיה 

 

, כתוב המלמד על חבירו שלפניו ואז הוא יכול להיות גם טעמא דקרא מלמד עליו)שלפניו( כתוב שחבירו המאופיין ב לל הצריך לפרטכ

  שלפניו.

 

 קמ"פ 1
 בראשית א,כז:

יםָ׀ֶָאת אֱָאֹלה   ְבָרֶ֨ ם׃ָוַָ-ַוּי  ָתָֽ אָא  הָָּבָרֵ֥ ָבֶ֖ ֹוָָזָכֵ֥רָּוְנק  תֶ֑ יםָָּבָרָ֣אָא  ֶ֖ ֶלםֱָאֹלה  ֹוְָּבֶצֵ֥ ְּבַצְלמָ֔  ָהָאָדםָ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יםָ׀ֶָאת אֱָאֹלה   ְבָרֶ֨ םָ (א,כו)-קדמא, מהפך )פסק( פשטא, כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו, אמנם כתוב ב – ָהָאָדם ָ-ַוּי  הָָאָדֵ֛ ֶׂשֵ֥ ַנע 
ֶ֑נּו ְדמּות  נּוָּכ  ֶ֖ יםָ׀ֶָאת (א,כז), בא ְּבַצְלמ  אֱָאֹלה   ְבָרֶ֨ יםלקים בורא ורק -ומלמד שרק א ָהָאָדם ָ-ַוּי  ֶ֖ ֶלםֱָאֹלה  ֹוְָּבֶצֵ֥ אין למלאכים ו ְּבַצְלמָ֔

 לקות.-חלק בכך וגם הם בדמות כלשהי מא

םָ)כו( רש"יכפי'  הָָאָדֵ֛ ֶׂשֵ֥ ענותנותו של הקדוש ברוך הוא למדנו מכאן: לפי שהאדם בדמות המלאכים ויתקנאו בו, לפיכך נמלך  - ַנע 
יש  יחתונים כך בדמותי, הראף כאן בפמליא שלו נטל רשות. אמר להם: יש בעליונים בדמותי; אם אין בת ...ב"ר ח,ד(;  הבהם )רא

הָָאָדֵ֛םקנאה במעשה בראשית.  ֶׂשֵ֥ אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינין לרדות, לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת  - ַנע 
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 

א: ותשובת המינים כתוב בצדםמו; לעצ ְבָרֶ֨ יםָ׀ַָָוּי   )להלן,כז(, ולא כתב 'ויבראו'.  ָהָאָדם ָ-ֶאתֱאֹלה  
 

 קמ"פ 2

ֹוְָוָלֶהָ֣םְָלַבָּדֶ֑םָלב:  בר' מקץ מג ֹוְָלַבּדֶ֖ ימּוָלֵ֛ ֵ֥ ַָוָּיׂש 
לֶָאתָ יםֶָלֱאכ   ֹ֗ ְצר  ּוןַָהּמ  אָיּוְכלָ֝ יָ֩ל ֶ֨ םָּכ  ְלַבָּדָ֔ ּתֹוָ  יםָא  ְכל   יםָָהא  ֵ֞ ְצר  ים ָ-ְוַלּמ  ְבר  ע  יָָהָֽ ֶחםָּכ  ם׃-ֶלָ֔ י  ְצָרָֽ ואְָלמ  ֶ֖ הָה  ָבֵ֥ ָתֹוע 

יָ֩  קטן.-תרסא, ענין של מחיצות, קטע קרא זה הוא טעמא דקרא לאשר לפניו ובו תבנית מהפך פשטא זקף - ּכ 

 קטנה-תלישאראה 

 

 קמ"פ 3
 ה: –בראשית א,ד 

יםֶָאת]ד[ָָ ֵ֛ ְֶֹ֧֣ראֱָאֹלה  י-ַוַּי ֹורָּכ  י-ָהאֶ֖ ֵ֥ ֹורָּוב  יןָָהאֶ֖ ֵ֥ יםָּב  ָ֣לֱָאֹלה ָ֔ ֹובַָוַּיְבּד  ֶׁשְך׃ָטֶ֑ ָןַָהח ָֽ
י]ה[ָ ְַ֛יה  ְֶ֑יָלהַָוָֽ ָראָָל ֶׁשְךָָקָ֣ ֹוםְָוַלח ֶ֖ יָ֔ יםָ׀ָָלאֹורָ  אֱָאֹלה   ְקָרֶ֨ י-ַוּי  ְַ֛יה  ד׃ָפ-ֶעֵֶ֥רבַָוָֽ ֶקרָיֵֹ֥וםֶָאָחָֽ ָב ֶ֖
ֶׁשְך...  א,ד יןַָהח ָֽ ֵ֥ ֹורָּוב  יןָָהאֶ֖ ֵ֥ יםָּב  ָ֣לֱָאֹלה ָ֔ ֹוםָָא ה ׃ַָוַּיְבּד  יָ֔ יםָ׀ָָלאֹורָ  אֱָאֹלה   ְקָרֶ֨ , נתיחס קטן-קדמא מהפך פסק פשטא זקף –ַוּי 

. יש כאן שני לימודים אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו. התבנית קדמא מהפך פשטא, היא כעין קטן ללא פסק-מהפך פשטא זקףלתבנית 

לקים לבריאה המאירה והפקידה לשמש ביום בהבדלה מן -כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, ומייבא לפסוק ה' אפיון ההבדלה במה שקרא א

בבלי פסחים  -ילה. ופשט זה הוא כמה שפירש רש"י בפסוק ד' פירוש לפי פשוטו שגם מתיחס לפסוק ה' וזה כנאמר בהחושך שתפקידו בל
 שקבע לאור תחום )זמן( יום.  ב,א

האור הראשון, אבל בשבעת ימי משיגנז  - להבדיל בין היום ובין הלילה  רש"י בפסוק י"דאפשר כי הלימוד היוצא מפשוטו הוא כפירוש 
   זה ביום וזה בלילה.  האור והחשך הראשוניםשמשו בראשית 

 היינו המנוי היו לאור והחשך הראשונים ומנוי זה עבר לאור וחשך הבאים מפעילות המאורות. –הקריאה 

 

 קמ"פ 4
 לך יב,י:-בראשית לך

יָָרָעֶ֖בָָּבָאֶֶ֑רץ ֵ֥ ַָוְיה 
יָ ָֽ םָּכ  ָלגָּ֣ורָָׁשָ֔ ְצַר ְיָמהָ  םָמ  ֶרדַָאְבָר  דָָהָרָעֶ֖בָּבָָ-ַוּי ֶ֨ ֵ֥ ֶרץ׃ָכב   ָאָֽ

ְצַר ְיָמהָ  םָמ  ֶרדַָאְבָר  יָָרָעֶ֖בָָּבָאֶֶ֑רץָקדמא מהפך פשטא, אנוס ע"פ הדיבור וזהו כעין טעמא דקרא הכתוב לפניו  –ַוּי ֶ֨ ֵ֥ ,  שגזירת ה' ַוְיה 

ב"ה הנס הרביעי מיום שנבראו שמים וארץ לא הביא ה...  "חורב" פרק כו -פרקי דרבי אליעזר )היגר(  -הייתה זאת לנסותו כנאמר ב
/הקב"ה/ רעב בעולם אלא בימי אברהם, ולא בכל הארצות אלא בארץ כנען, לנסותו ולהורידו למצרים, שנ' ויהי רעב בארץ וירד 

 וגו' )במקורות אחרים נאמר שהיה רעב גם לפני א"א(אברם מצרימה, 

 אתנח, קדמא, מהפךראה 

 

 קמ"פ 5
 בראשית וירא חי,ג:
ם יָא  י-ַוּי אַמֶ֑רָא דָנֹ֗ אָָמָצ את  יךַָאלָָנֶ֨ יֶנָ֔ ְּבע  ןָ  ך׃-ח  ַעֵ֥לַָעְבֶּדָֽ רָמ  ב ֶ֖ ָָנֵ֥אַָתע 

, היינו דכתיב ראה הקב"ה עומד על הפתח() , חזייה להקדוש ברוך הוא דקאי אבבאיצא אברהם אבינו() נפק איהו ב ,בבלי בבא מציעא פו
ך׃-ַאל( חי,ג בר' וירא) ַעֵ֥לַָעְבֶּדָֽ רָמ  ב ֶ֖ , אה הקב"ה כי א"א חובש ומתיר תחבושת פצעו מהמילה( כיון שר) כיון דחזא דקא אסר ושרי ָנֵ֥אַָתע 

ָ ( חי,ב בר' וירא)היינו דכתיב  ,אמר הקב"ה לא דרך ארץ לעמוד כאן, הכוונה שיעזב את א"א() אמר: לאו אורח ארעא למיקם הכא יָניו ָּׂש אָע  ַוּי 
קְָ ְראַָוָּי ֶָ֣רץָל  ֶ֑יוַָוַּיֹ֗ יםָָעָל ֶ֖ ָּצב  יםָנ  ָנׁש ָ֔ ְׁשֹלָׁשָ֣הָא  ּנ הָ  ְראְָוה  , כי חזיוהו דהוה  )מתחילה באו ועמדו עליו( מעיקרא אתו קמו עליה ָראָתם ַָוַּיָ֔

 להטריחו בשעת צערו(לעמוד כאן, היינו דרך ארץ  ין זהאכאב, אמרו  -כיון שראו שהוא בצער ) ליה צערא, אמרו: לאו אורח ארעא למיקם הכא.
ם)ג(  רש"י עה"ת יָא  דָנֹ֗ אָ-ַוּי אַמֶ֑רָא  ך-ַאלאמר:  ולגדול, וקראם כולם אדונים, אמרלגדול שבהם  -וגו' ָנֶ֨ ַעֵ֥לַָעְבֶּדָֽ רָמ  ב ֶ֖ וכיון  ,ָנֵ֥אַָתע 

 ; ובלשון זה הוא חול. עמוהוא, יעמדו חבריו  יעבורשלא 
 האורחים.  אתלו עד שירוץ ויכניס  להמתיןלהקדוש ברוך הוא  אומר; והיה אחר: קודש הוא דבר
 

 בעזרת תבניות טעמי המקראות, על הסדר של הגמרא. ה"תרש"י עואת פי'  ב ,בבלי בבא מציעא פונסביר את 

אברהם אבינו יצא לחפש אורחים וראה בתחילה את הקב"ה על הפתח והוא כנראה מתמהמה להיכנס, כי ראה את אברהם אבינו חובש פצע 

לו נראים כעוזבים כדי המילה. בטרם שאברהם אבינו מספיק לפנות לקב"ה הוא מבחין בשלושה אנשים שגם הם מתמהמים מלהיכנס ואפי

 לא להטריח את אברהם אבינו בשעת צער כאבו.

 והמשולב להלן. א,בבלי שבת קכז-אברהם אבינו פועל על פי הסדר הנלמד ב

היא  י-אדנחצי פסוק ללא טפחא אתנח, להגביל לאמירה אחת בלבד, אמירה מכוונת לקב"ה ומלת – ַוּי אַמֶ֑ר( חי,ג)סלוק )סוף פסוק( קודם( )

 ואזי זהו לשון של חול. אדונים שליבל היא גם נשמעת לשלושה האנשים ומובנת על ידם כפניה לגדול שבהם או לשלושתם קודש, א

ם ן ָ-א  יָח  אָָמָצ את  קודש, אברהם אבינו מבקש  י-אדנקדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו, ללמד שכאשר מלת  – ָנֶ֨

גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני אמר רב יהודה אמר רב: ... א ,בבלי שבת קכז-חים, כנלמד במהקב"ה להמתין לו עד שיטפל באור



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם( חי,ג בר' וירא), דכתיב שכינה יָא  דָנֹ֗ יךַָאל-ַוּי אַמֶ֑רָא  יֶנָ֔ ְּבע  ןָ  יָח  אָָמָצ את  רָ-ָנֶ֨ ב ֶ֖ וגו'. אמר רבי אלעזר: בא וראה, שלא כמדת ָנֵ֥אַָתע 
אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך, ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב  -שר ודם הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם: מדת ב

ם יָא  יָ-ַוּי אַמֶ֑רָא דָנֹ֗ אָָמָצ את   .וגו'.ָנֶ֨

 

ם ן ָ-א  יָח  אָָמָצ את  חול, אברהם אבינו מזמין  אדניקדמא מהפך פשטא,  בתפקיד כתוב המלמד על חבירו שלפניו, ללמד שכאשר מלת  – ָנֶ֨

 ם להתארח.השלושה אנשי
 

 קמ"פ 6

יוֶָאלָ: ד,וישלח לב בראשית ְלָפָנָ֔ יםָ  בַָמְלָאכ  ק   חַָיע  ְׁשַלֶ֨ יו-ַוּי  ֶ֑ וָָאח  ָׂשֶ֖ ָע 
ֹום׃ָ הֱָאדָֽ ֵ֥ ירְָׂשד  ֶ֖ ע  ְרָצהָׂש  ַָאֵ֥

יםָ  בַָמְלָאכ  ק   חַָיע  ְׁשַלֶ֨  ח"תשפ ועיקר, ממש מלאכים י"רש'כפמלמד עליו,  (ג-בר' ויצא לב,ב) קדמא מהפך פשטא, כתוב שחבירו שלפניו -ַוּי 

יוָכן -לא-דאם מסביר יוָלי. לכן פירש מלאכים ממש. ופירוש  למהְלָפָנָ֔ יוָשהיו  אותןְלָפָנָ֔ ּי ְפְּגעּו (ג-בר' ויצא לב,ב) שנאמרְלָפָנָ֔ י -ו  כ   ְלא  ֹו מ  ב 

 שלח. אותם :ֱאלה  ים
יוָ שלח המלאכים שהוזכרו בכתוב שכתוב בפסוקים הקודמים והעומדים עתה – טט  . לידו הנמצאים היינוְלָפָנָ֔

כתוב שמלמד על חבירו שלפניו, טעמא  כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו,בעלת לפחות התפקידים הבאים: קדמא מהפך פשטא, התבנית 

 דקרא שלפניו.

 

לַָעלָ:ד,וישלח לג בראשית ּפ ֵ֥ הּוַָוּי  ְַ֛יַחְּבק ָ֔ ַוָֽ  ָ ְקָראתֹו ָׂש וָל  ָרץָע  הּו-ַוָּיֶ֨ ֶ֑ ָּׁשק  וַָוּי  ּו׃ַָָָָָָָָצָּואָרֶ֖ ְבּכָֽ ַָוּי 
*  7 -)גי' שם הוי"ה( ו 26=  376מהפך פשטא, מוציא מפשט הכתוב ללמד שהשתחווה לקב"ה ולא לעשו. עשו גי'  – ְׁשַּת חּוַָא ְרָצה ַָוּיָ  (ג)

ים(  50* "טמא" גי'  7היינו ) 50 קטן כהזדקף יעקב מפני שבכל השתחוויה הסיר מעשו "טמא" -פה מתאים מאד לדרוש זקף – ֶׁשַָ֣בעְָּפָעמ ָ֔

 208עולה  26*  8-)גי' שם הוי"ה( ו 26*  7=  182חר שבע השתחוויות נותר רק שם הוי"ה ואז עשו היה אח ליעקב גי' ( אחד ולא50)גי' 

 היינו יצח"ק, מעל לטבע. )בשם רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל(

ְקָראתֹו ָ' ד ָׂש וָל  ָרץָע  ְַ֛יַחּבְָ י"רש-שחבירו שלפניו מלמד עליו, כ כתובקדמא מהפך פשטא,  - ַוָּיֶ֨ הּוַוָֽ של עשו(  -)טט  רחמיו נתגלגלו. ק ָ֔

 שלפניו(  בקרא)הכתובות  משתחוה כל ההשתחואות הללואת יעקב(  -)טט  כשראהו

 

 קמ"פ 7
 ט: -בראשית וישלח לה,ח 

ית ָֽ ַחתְָלב  ַּתֵ֥ ֵ֛רָמ  ָּקב  הַָוּת  ְבָקָ֔ ֶֶָ֣֣קתָר  יֶנ מ  ָרהָ  ּות-]ח[ַָָוָּת ָמתְָּדב  ֹוןָָּבכָֽ ֹוַָאּלֵ֥ אְָׁשמֶ֖ ְקָרֵ֥ ֹוןַָוּי  לַָּתַָ֣חתָָהַאּלֶ֑ ֶ֖ ָ׃ָפא 
ל]ט[ָָָ יםֶָאָֽ אֱָאֹלה   ָרֶ֨ ֹו׃-ַוּי  תָֽ ֶרְךָא  ָרֶ֑םַָוְיָבֶ֖ ַּפַּדָ֣ןָא  ֹוָמ  ֹודְָּבב אֶ֖ עָ֔ בָ  ק  ַָיע 

ֵשיִני, שהוגד לו על אמו  ומדרש אגדה )ב"ר פא,ה(: שם נתבשר באבל....  מה עניין דבורה אצל בית יעקב? - ותמת דבורה)ח(   רש"י
ָוִני: ַאֵחר. ולפי שהעלימ ו את יום מותה, שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשו, אף הכתוב לא פירסמה שמתה, ו'אלון' בלשון י 

   .ברכת אבלים )ראה ב"ר פא,ה( - ויברך אותופעם שיני במקום הזה: אחד בלכתו ואחד בשובו.  - עוד)ראה תנח' כי תצא ד(.  )ט( 
ל]ט[ָָ יםֶָאָֽ אֱָאֹלה   ָרֶ֨ בָ -ַוּי  ק  לפניו מלמד עליו. ב"ר פא,ה על )לה,ח( דורש כי יעקב נתבשר על קדמא מהפך פשטא, כתוב שחבירו ש - ַיע 

ל)לה,ט( מסופר כי -ב ולכןמות אמו רבקה  יםֶָאָֽ אֱָאֹלה   ָרֶ֨ בָ -ַוּי  ק  לנחמו, כמו גלוי ליצחק לנחמו במות  ברכת אבלים - ויברך אותו ַיע 

 אברהם אבינו.  

 

 קמ"פ 8
 :ט,וישב לח בראשית

ֹוָיָ ָ אָלֶ֖ יָּל ֵ֥ ֵ֛ ןָּכ  ֶַָ֣֣דעָאֹוָנָ֔ ֶֶַ֑֣רעַוּי  ָ֣הַָהָּז ְָהֶי
םָ הָא  אֶָאל-ְוָהָיֵ֞ יְָנָתן-ָּבֶ֨ ֵ֥ ְלּת  ְרָצהְָלב  ָ֣תַָאָ֔ ח  ְוׁש  יוָ  יו׃-א  ֶׁשתָָאח  ָֽ ֶַַ֖֛רעְָלָאח  ֶָז

ם אֶָאל-א  יוָ -ָּבֶ֨ ְרָצה הצריך לפרט והפרט הוא כללכעין קדמא מהפך פשטא,  -א  ֶׁשתָָאח  ָ֣תַָאָ֔ ח  מבפנים  דש י"רש קטן-מונח זקף - ְוׁש 
 כללי של השחת זרע. ואפשר כי גם תבנית זאת בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו. בא ללמד ענין וזורה בחוץ.

 

 קמ"פ 9
 :ג,מה ויגש בראשית

אֶמרָיֹוס  ףֶָאל יָָחֶ֑י-]ג[ַָוּי ֶ֨ ֶ֖ ֹודָָאב  ףַָהעֵ֥ ָ֣יָיֹוס ָ֔ נ  א  ֶָאָחיוָ 
אָ ָּפָנָֽיו׃-ְול ָֽ ּוָמ  לֶ֖ ְבה  יָנ  ֵ֥ ֹוָּכ  תָ֔ נָֹ֣ותָא  ַלע  ּוֶָאָחיוָ  ָָיְכל 

ןֶָאת ֵ֥ ּת  ֹוָ-]ב[ַָוּי  לֶ֖ יק  ֶ֑ ְבכ  ה ּב  יתַָּפְרע ָֽ ֵ֥ עָּב  ְׁשַמֶ֖ םַָוּי  י  ְצַרָ֔ ּוָמ  ְׁשְמעָ֣  :ַוּי 

אֶמרָיֹוס  ףֶָאל ליקוטי שיחות, כרך טו, תרגום  פ. ע"(מה,בבפסוק ) לפניוהמלמד על הכתוב הכתוב , מהפך פשטא קדמא -ֶאָחיוָ -]ג[ַָוּי ֶ֨

של יעקב במשך עשרים ושתיים שנה  ל כלל וכללהצער הנורא, הבלתי רגיעצמת בכי יוסף היתה מפני  חפשי, האדמו"ר מ"מ שניאורסון

אכי אין אדם מקבל תנחומין על החי. ויש לומר כי האחים קלטו לפתע את הצער שגרמו לאביהם  ֹוָ-ְול ָֽ תָ֔ נָֹ֣ותָא  ַלע  ּוֶָאָחיוָ  קטן -זקף - ָיְכל 

ןֶָאת בראשית רבה פר' צג,י -בתפקיד שתיים, יוסף במקום והקב"ה ביום דין כנדרש ב ֵ֥ ּת  יקָ -ַוּי  ֶ֑ ְבכ  ֹוָּב  אבא כהן ברדלא אומר אוי לנו  לֶ֖
יָת׀ָָ(תה' נ,כא) לפי מה שהוא)כל אחד ואחד( מיום הדין ... יוסף קטנן של שבטים היה וכו' לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כאו"א  א  ֶּלהָָעׂש ֶ֨

ֹות יָתֱָהיָֽ ֹ֗ ּמ  יָּד  ְׁשּת  ֶהֱחַרֹ֗ ֹוך-ְוָֽ יֶנָֽיך׃ֶָאְהֶיֵ֥הָָכמֶ֑ ְָוֶאֶעְרָכָ֣הְָלע  ךֶ֖ יח   )על אחד כמה וכמה(עאכ"ו!  אֹוכ 

 

אֶמרָיֹוס  ףֶָאל  ושמש מאור פ. ע"(מה,בבפסוק ) הכתוב שלפניו יכעין כלל הצריך לפרט והמאופיין ע", מהפך פשטא קדמא -ֶאָחיוָ -]ג[ַָוּי ֶ֨

 יוסף מכל מידות רעות והתפשטותו מהגשמיות כדי להכנעתמצרים ופרעה בא  י... הבכי ושמיעתו ע" לעוד על פסוק הנ" ה"דא ,מה
ולכן אמר  מגרונונתיבות החכמה ואז השכינה דיברה  באלו ל" ישהם הביאו עמם. בכ" העליוניםשיוכל להדבק עם אחיו והעולמות 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

 . דברים של הבטחת העתיד בגלות שאחרת ילוד אדם לא יכול להבטיח

 

 קמ"פ 10

יֶָאתשמות ג,כא,כב:  ֵ֛ ָעם-]כא[ְָוָנַתּת  ןָָהָֽ ֵ֥ ם-ח  ְצָרֶ֑י  ָ֣יָמ  ינ   ַהֶּזֶ֖הְָּבע 
ם׃ְוהָָָ יָקָֽ ּוָר  ְלכֶ֖ אָת  ּוןָל ֵ֥ כָ֔ ל  ָֽ יָת  ָ֣ ּכ  ָָיהָ 

י ּהְָּכל  יָתָ֔ ָּגַרָ֣תָּב  ּומ  ְּׁשֶכְנָּתּהָ  ָּׁש הָמ  הָא  ָלֶ֨ ת-]כב[ְָוָׁשא  בָּוְׂשָמֹלֶ֑ ֵ֥יָָזָהֶ֖ ֶָכֵֶ֛סףָּוְכל 
םַָעלָ ְוַעל-ְוַׂשְמֶּתֹ֗ םֶָאת-ְּבנ יֶכםָ  ַּצְלֶּתֶ֖ םְָונ  יֶכָ֔ ָ֣ת  ם׃-ְּבנ  י  ְצָרָֽ ָמ 
 

 "לא תשלחנו ריקם הענק תעניק לו".כאן רמז ה' משפט עבד עברי דכתיב בו  ]אור החיים[
 . בשילוב אור החיים כי זהו משפט  עבד העברי ביציאתו. במתנה גמורה וחלוטה וגו' -]רשב"ם[ 

ְּׁשֶכְנָּתּהָ  -( שמות ג,כב) ָּׁש הָמ  הָא  ָלֶ֨  קדמא מהפך פשטא, כעין כתוב שחבירו מלמד עליו,  -ְוָׁשא 

ואתם  ואם לא יעניקו מעצמםהמצרים אמורים לשלחם עם מענק בעין יפה,  הנ"ל אפשר לומר שמצד משפט עבד עברי החיים-אורע"פ 

ם ( שמות ג,כא)כאן האפיון הוא ההלכה ( שמות ג,כב)לפסוק  ( שמות ג,כא)עומדים לצאת ריקם, אז הבא האפיון מפסוק  יָקָֽ ּוָר  ְלכֶ֖ אָת  ולכן  ל ֵ֥

ְּׁשֶכְנָּתּהָ ( שמות ג,כב) ָּׁש הָמ  הָא  ָלֶ֨  ". וגו'ְוָׁשא 

 

 קמ"פ 11

יֶָאת ו,ד: אראושמות  ת  מ   ק  םָה  םֶָאת-ְוַגֶ֨ תָָלֶהֶ֖ ֵ֥ םָָלת  ָּתָ֔ א  יָ  ית  ֶַ֑עןָ-ְּבר  ֶָאֶָ֣רץְָּכָנ
םָא ֶׁשרָ יֶהֶ֖ ֶרץְָמג ר  ֵ֛תֶָאֵ֥ ּה׃-א  ָָּגֵ֥רּוָָבָֽ

יֶָאת ת  מ   ק  םָה  יָ -ְוַגֶ֨ ית  )שלושה האבות  שנסה אותםתורה שלמה ]כט[  קדמא מהפך פשטא, כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו, –ְּבר 

 (שמו"ר כתב ידבמה שאמר להם שיתן להם את ארץ כנען ולא הרהרו אחריו )בפסוק ג( המוזכרים 
קדמא באחד מתפקידיו מרמז על זמן המוקדם ממקום הכתוב, ולכן  – ְוַגֶ֨םובהערה כתב שבנדפס "שנתנה להם" . ויש לטט להעיר כי טעם 

ברהם אבינו זכה בארץ מכח נצחונו על ארבעה המלכים שכבשו יתפרש כי ארץ כנען כבר נתנה לאבות אלא גלו מפני גזרת בין הבתרים. א

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.

ן-א ֶׁשר יא -תהלים קה,י על  ירבי מנחם המאירובפירוש  ם׃ָָנַתֵ֥ יםְָלַאְבָרָהָֽ ֶ֖ ירושת הארץ היא  שבריתהנה  (.כח,דתולדת בר' ) ֱאֹלה 
כי אע"פ שיגלו ממנה לחטאם,  -ו"אלף דור" )לעיל,ח(  עולם לאברהם, וממנו ליצחק, וממנו ליעקב. ואמר "לעולם" )לעיל,ח( וברית

    ,קרקע אינה נגזלת

 

 קמ"פ 12

הֶָאל ד:שמות ויקהל לה, ֶׁשָ֔ ָֽי-ָּכל-ַוּי ָ֣אֶמרָמ  תְָּבנ  ַדֵ֥ רָא ֶׁשר-ע  ָ֣הַָהָּדָבָ֔ רֶָז אמ ֶ֑ לָל  ֶ֖ ְׂשָרא  ָּוֵ֥הָהֶָ֖-י  ר׃ָ'צ  אמ ָֽ ָל 
ְּתֶכ םְָּתרּוָמהָ : ה,שמות ויקהל לה א  ּוָמ  'לְַָקחֶ֨ תְָּתרּוַמָ֣תָהֶ֑ ֶ֖ ָהָא  יֶא֕ ֹוְָיב  ּבָ֔ יבָל  ָ֣ ַ֚לְָנד  'ָּכ  ָהָ֔

ֶׁשת׃ָ בָָוֶכֶֶ֖סףָּוְנח ָֽ ָָזָהֵ֥
ְּתֶכ םְָּתרּוָמהָ  א  ּוָמ  הָָהָָ֔לְַָקחֶ֨ יֶא֕ ֹוְָיב  ּבָ֔ יבָל  ָ֣ ַ֚לְָנד  גדול בין שני קיסרים, דבר עצמתי )א( רמז לקב"ה -קטן ... זקף-קטן ... זקף-... זקף - 'ָּכ 

לעצמת  66-; )ב( ראה להלן לימוד נוסף מסוף )ענין המעפיל על כל הענינים(-איןשהוא הי"ה הו"ה יהי"ה המרמז על קודשא בריך הוא 

 ן דברי התורה.סגולת אמירת פרשת המנורה להבי

ְּתֶכ םְָּתרּוָמהָ ועוד בענין תוקף  א  ּוָמ  'לְַָקחֶ֨ , וכן כתוב שחבירו שלפניו )לה,ד( מלמד קטן, כלל הצריך לפרט-קדמא מהפך פשטא זקף - הָ֔

הואפיונו מהכתוב לפניו  עליו או מלמד על חבירו שלפניו )כעין טעמא דקרא( ֶׁשָ֔ רָא ֶׁשר...  ַוּי ָ֣אֶמרָמ  ָ֣הַָהָּדָבָ֔ ָּוֵ֥הָהֶָ֖-ֶז רָ'צ  אמ ָֽ מאמר ה'  :ל 

 .קף והכח לתרומה אז ולדורותוצם ע"י משה ונותן התממצו

 

 קמ"פ 13
 ה: -ויקרא צו ו,ד

ֶאת ים-]ד[ָּוָפַׁשטָ  ֶ֑ ר  ח  יםָא  ָ֣ ׁשְָּבָגד  יוְָוָלַבֶ֖ ְָּבָגָדָ֔
יאֶָאתָ ֶאל-ְוהֹוצ   הֶָאל-ַהֶּד ֶׁשןָ  ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ ֹור׃-מ  ֹוםָָטהָֽ ָָמקֶ֖

ׁשַָעל ּוַקד-]ה[ְָוָהא ֶ֨ ְזּב  ַחָּתָֽ ל ָָ֣-ַהּמ  ֶקרּבֹוָ  ֶקרַָּבּב ֶ֑ יםַָּבּב ָ֣ ֶ֖ צ  ֵ֛ןָע  ה  רָָעֶלֹ֧יָהַָהּכ  ע ֶ֨ הָּוב  ְכֶּבָ֔ ָאָת 
ים׃ָ ָֽ יַָהְּׁשָלמ  ֵ֥ ירָָעֶלֶ֖יָהֶָחְלב  ֵ֥ ְקט  הְָוה  ָלָ֔ ָהע  יָהָ  ְךָָעֶלֶ֨ ְָוָעַר 

 מ"ה א )בלשון עורך המתיבתא(א פ בבלי יומע"
ׁשַָעלָָ]ה[ָ - טט ּוַקד-ְוָהא ֶ֨ ְזּב  ַחָּתָֽ יאָמלמד עליו. בסיפא פסוק ד' הנושא הוא שלפניו דבר שחבירו  –קדמא מהפך פשטא  –ּבֹוָ -ַהּמ  ְוהֹוצ  
 . הדשן צבור בתפוח בראש המזבח, ולכן אפשר שזה האפיון להודיע שהדלקת האליתא תהיה בראשו של מזבח.ַהֶּד ֶׁשן ָ-ֶאת

 

 קמ"פ 14
 :ויקרא ד,יח ויקרא

ן ןָמ  ה ֶ֨ םַָעל-ְוָנַתןַָ֩הּכ  ָָ֣-ַהָּדָ֝ ְפנ  ל  יםָ  ֶרתַָהַּסּמ  חְָקט   ְזַּבֶ֨ ְרנֹותָמ  ֶ֑דַָקְ֠ ֶהלָמֹוע  רְָּבא ָ֣ ֶׁשֶ֖ 'ָא  ָיָהָ֔
ָ֣ת׀ָָּכלָ ֶאל-ְוא  ְךָ  ְׁשּפ  רָי  הָא ֶׁשר-ַּדָ֣םַָהָּפֹ֗ ָלָ֔ ְזַּבָ֣חָָהע  מ  ד׃-ְיסֹודָ  ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ֶָּפֶ֖

ןמתן הדם   שיעורקטנה,כעין פרט קדמאה, מרמז על -תלישא –ְוָנַתןָ֩ ןָמ  ה ֶ֨ םָ-ַהּכ  קדמא אזלא,כעין כלל או ענין מרכזי שאליו  -ַהָּדָ֝

ְרנֹות-ַעלועם אפיונו הוא עובר אל  קדמאה מתיחס הפרט  המפרט את פרט הקדמאה בתראהגדולה, תחילת כעין פרט -תלישא –ַקְ֠
 :ויקרא ד, יז ויקרא

ן ֹוָמ  ֵ֛ןֶָאְצָּבעֶ֖ ה  ֶכת׃-]יז[ְָוָטַבֹ֧לַָהּכ  ֵ֥יַָהָּפר ָֽ תְָּפנ  ֶ֖ 'ָא  ָ֣יָהָ֔ ְפנ  ל  יםָ  הֶָׁש ַבעְָּפָעמ  ָּזֵ֞ ַָהָּדֶ֑םְָוה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יםָ  ֶרתַָהַּסּמ  חְָקט   ְזַּבֶ֨ מלמד עליו, כאן פסוק הקודם עסק בהזיית שבע  ויקרא ד, יז ויקרא שלפניוכתוב שחבירו  –מהפך פשטא  אקדמ–מ 

הָָ טז יט  מאח" ויקרא-יזה על טהרו של מזבח שבע פעמים כמו שכתוב ב כאשר ביוה" כאןפעמים לפני ה' ומאפיין את הכתוב  ָּזֶ֨ ]יט[ְָוה 
ן ֶָ֑-ָעָלֹ֧יוָמ  ֹוֶָׁשַָ֣בעְָּפָעמ  םְָּבֶאְצָּבעֶ֖ ל׃ַָהָּדֵ֛ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ְמא ֶ֖ ּט  ֹוָמ  ְּדׁשָ֔ ֹוְָוק  רָ֣ ה  ָיםְָוט 

 גדולה-תלישא ראה, קטנה-תלישא ראה

 

 קמ"פ 15
 יקרא צו ח,כא:    . ו
ֶרבְָוֶאת-ְוֶאתָ הֶָאת-ַהֶּקֵ֥ ֶׁשֶ֨ רָ֩מ  םַָוַּיְקט  םָָרַחָ֣ץַָּבָּמֶ֑י  יחַָ-ָּכל-ַהְּכָרַעֶ֖י  ָֽ ּואְָלר  הָה  ָלֶ֨ ָחהָע  ְזּב ֹ֗ לַָהּמ  י  הָהּואָ -ָהַאָ֝ ֶּׁשֵ֥ א  ַחָ  יח  ֶׁשֵ֛רָנ  הַָּכא  ַליהָוָ֔

ָּוֵ֥הְָיהָוֶ֖הֶָאת ה׃ָ-צ  ֶׁשָֽ ָמ 
 

 אפשר שכאן הוא כולל את כל הרישא של הפסוק כי הכל הקרב פרט,קטנה, -תלישא -ויקטר ... 

  כללקדמא ואזלא,  - האיל-כל-משה את

 רביע, ארבעה ענינים כאן - המזבחה

 קדמא מהפך פשטא - ניחח-עלה הוא לריח

,  ניחח-הוא לריח שהיא - עלההנלמדת בפרט כלל ופרט על כל חלקיו זה עושה  האיל-כל-אתליו, הקטרת דבר שחבירו שלפניו מלמד ע א'

 הם בטוי למלוי הצו בחינת "שאמרתי ונעשה רצוני"

 כלל הצריך לפרט :ב' 

 משה:-אשה הוא לה' כאשר צוה ה' את

-אתר מרכא טפחא המחלקת לפרטים עליהם חל הבטוי פרטים, כי התבנית הכללית היא מרכא ... תבי-הפרט הוא פרט המורכב ממספר תת

 סלוק, ראה דיון בהמשך -משה 

 

 הפרטים הם-תתי

 אשה הוא לה' א'

 משה:-כאשר צוה ה' את ב'

 פרטים אף הם מרכבים:-התת

 קטן-מרכא פשטא זקף - אשה הוא לה' א'א'

 הרכב בפרט הראשון, -מרכא, מכאן מתחיל הפרט המרכב וגם סימון תחילת התת- אשה

 אשה הוא לה'קטן, שני לימודי פשט בביטוי -פשטא זקף - הוא לה'

 שבסוף הפסוק משה-אתפרט שני, וגם מחלק הבטוי -פרט ראשון ותת-תביר, מחלק בין תת - כאשר

 משה-כאשר צוה אתמרכא טפחא, יתור לרבות, כי אפשר היה לכתב  -צוה ה' 

 

 סלוק,  -משה -את

  את-שלא עשה דבר מעצמו. מצד התבנית שלפניה מרכא ... תביר מרכא טפחא יש חלוקה בשעשה בדיוק כפי שצווה, למשל להעיד-

, אולי לומר שיש דברים שנאמרו צוה ה' כאשרולפרט אשה הוא לה' לשייך ולא שייך לפרט המורכב משני הפרטים לפרט משה 

 למשה בלבד כגון בכוונות תורת העלה שלא מסרם לישראל.

 )צ' בקובוץ או שורוק(ויקטר משה ... כאשר צווה . בכלל הפסוק יכול היה להכתב מרבה על משה את-ה - משה-את

 קמ"פ 16
 :כג –כב ,שמיני ט ויקרא

ןֶָאתָכב ט ר ֹ֧ אַָאה  ָּׂשֶ֨ ו-ַוּי  יוֶָאלָָיָדֵ֛ ים׃ָ-ָיָדֵ֛ ָֽ ָלֶ֖הְָוַהְּׁשָלמ  תַָהַחָּטֵ֛אתְָוָהע  ֹ֧ ע ׂש  ֶרדָמ  ֶ֑םַָוּי ֹ֗ כ  ְַ֛יָבר  ָָהָעֶ֖םַָוָֽ
ןָ ָכג ט ר  ה  ֶׁש הְָוַאָֽ אָמ  ּוֶָאת-ֶאלַוָּיב ֶ֨ כֶ֖ ְַ֛יָבר  ּוַָוָֽ ְָ֣צאָ֔ דַָוּי  ֶהלָמֹוע ָ֔ אְָכבֹוד-א ָ֣ ָרֵ֥ ֶ֑םַָוּי  'ֶָאל-ָהָע ם׃-ָּכל-הֶ֖ ָָהָעָֽ

ןָ ָכג ט פסוק ר  ה  ֶׁש הְָוַאָֽ אָמ  על עבודת  מדובר כב ט -שחבירו שלפניו מלמד עליו, ב כתובקדמא מהפך פשטא, תבנית של כעין  - ַוָּיב ֶ֨

למדת  הא, עבודה מעיןביאה  אף כג ט -ל, עבודה מעיןירידה  מה כב ט -ללמד מ י"כפרשבעבודת כהנים  מדובר כג ט-, לכן גם בכהנים
 .על מעשה הקטורת ללמדומשה עם אהרן,  נכנסלמה 

 

את  מסביר וירד,  ... וירד וישא  בתבניתפרוטו של הפועל הראשון. לכן  -, פועל שני אחר פועל ראשון הינו הסברו במקום ם"מלבי פ"ע

 וישא

 מעין עבודה ויצאו ... ויבא, ויצאו ויברכו מסביר לשם מה באו לאהל מועד, כמו וישא ... וירד מעין עבודה כך ו ויברכו... ויצא ויבא

 קטן-קדמא, מהפך פשטא מונח זקף  ראה

 

 קמ"פ 17

  מחיה המטמאה הפוכה ולא הפוכה יא: –רא תזריע יג,י קיו

ת]י[ָ ּנ  הְָׂשא  ןְָוה  ה ֹ֗ ֹורָוְָ-ְוָרָאָ֣הַָהּכ  ָּבעָ֔ ת׃ְלָבָנהָ  ָֽ יַָּבְׂשא  רַָחֶ֖ ֵ֛תָָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ ָ֣רָָלָבֶ֑ןָּומ  ָע יאָָהְפָכֶ֖הָׂש  ָה ֕
ּוא׃]יא[ָ אָהָֽ ֶ֖ יָָטמ  ֵ֥ ּנּוָּכ  ֶרָ֔ אַָיְסּג  ֶ֑ןָל ָ֣ ה  ֹוַָהּכ  ְּמאֶ֖ ֹוְָוט  ֹורְָּבָׂשרָ֔ ְּבעָ֣ ואָ  ַעתָנֹוֶׁש ֶנתָה  ָָצַרֶ֨
    

 ולא הפוכהמחיה המטמאה הפוכה בשר חי הנראה בריא ומסביבו מראה לבן טמא. תו"כ מלמד על שני מצבים  – מהי מחיה

 )היינו הבשר החי קדם למראה הלבן(  ,מטמאה שלא הפוכהשהיא מלמד נֹוֶׁש ֶנתָ [התוה"מ עו]... ההסבר ע"פ   )א( [תו"כ פ"ג פ"ג]

ָ֣רָָלָבֶ֑ןָהלא דין הוא  ָע ָ֣רָָלָבֶ֑ןָמה  ,אה ומחיה סימן טומאהומטסימן ׂש  ָע  , אף(לשער הלבן )ע"י מראה שקדם לא הפוךאמטמא  אינוׂש 
)המחיה קדמה למראה הלבן ה שלא הפוכ המלמד שהיא מטמא נֹוֶׁש ֶנת. ת"ל (למחיה )ע"י מראה שקדם מא אלא הפוכהתטלא מחיה 

 שהקיף אותה(. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/123    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ואָ ...  )ב( [תו"כ פ"ג פ"ג] כך נעלם מראה הלבן במרכזו והבשר נראה -המראה הלבן קדם ואחר -)היינו  הפוכה הלמד שהיא מטמאמה 

 כבריא ומוקף במראה לבן(.

מחיה  )כי בא אחרי המראה( מטמא הפוך )כי קדם למראה( שער לבן שאינו מטמא שלא הפוךאם הוא מה  ןוהלא די...  )ב( [כ פ"ג פ"גתו"]
ואָ ל "תהפוכה, שתטמא נו דין שמטמאה שלא הפוכה אי  .מלמד שהיא מטמאה הפוכהה 

יש פירכה כי  הלימוד בקל וחומר משער למחיה לטמא, )עלוכה פשתטמא הינו דין וכה אהפאה שלא מטמה שתב מחיכה שמ]וב עו[ התוה"מ]

כן פי'  , )בשביל המחיה( קראלכן צריך ר ואינו מבוצשמבוצר ו זרכנוס ומפוטמא יש להשיב מה לשער שמ לשער יש חומרה אחרת ולכן(
 "ד משנה ג'[ש פ"בר
 

ֹוָ)יג,יא( ֹורְָּבָׂשרָ֔ ְּבעָ֣ ואָ  ַעתָנֹוֶׁש ֶנתָה  )א( קטן כעין שני לימודים, -טן, התבנית מהפך פשטא מונח זקףק-קדמא מהפך פשטא מונח זקף - ָצַרֶ֨

 . טעמא דקרא במהלך לאחור, )ב( בנין אב לשיעור צרעת במהלך לפנים

 

 ,במהלך לאחורטעמא דקרא  לימוד א'

ואָ  )יג,יא(ע"פ תו"כ  ַעתָנֹוֶׁש ֶנתָה   קדמא מהפך פשטא,  -ָצַרֶ֨

ַעת  לא משנה מה נראה קודם, בשר חי או מראה לבן.   קדמא אומר שהנגע קדם מתחת לבשר החי ו – ָצַרֶ֨

ואָ  על הבשר החי שבתוך המראה, שההיגיון אומר שאינו קשור לנגע והוא בריא כמו  הפוך את אופן החשיבהמהפך פשטא יאמר  -נֹוֶׁש ֶנתָה 

 הבשר שמחוץ למראה הלבן, ומלמדנו שגם הוא סימן טומאה כי גם תחתיו נמצא הנגע.

 , מטמאה שלא הפוכה–נֹוֶׁש ֶנתָצויינת ע"י מלת ע"פ תו"כ המחיה המ

וא ָע"פ תו"כ מחיה המצויינת ע"י מלת   .  מטמאה הפוכה – ה 

 

ואָ  )יג,יא( .)יג,י(זה טעמא דקרא ל )יג,יא(ש [י"שר]-וכך גם משמע ב ַעתָנֹוֶׁש ֶנתָה  נראית מכה ישנה היא תחת המחיה, וחבורה זו  -ָצַרֶ֨
 הואיל ועלתה מחיה )ק( אטהרנה: א תאמרשלותחתיה מלאה לחה,  בריאה מלמעלה

 וכו'למה המחיה היא סימן טומאה, לפי שצרעת נושנת  נותן טעםוהכתוב  ק[ ע' שפת"ח]

 זה סימן נגע. להפךשלא תאמר כי זה סימן הבראה אלא  )יג,י(ל במהלך לאחורהוא כעין טעמא דקרא היינו 

 

 . במהלך לפניםבנין אב לשיעור צרעת  ב' לימוד

ואָ  )יג,יא( ַעתָנֹוֶׁש ֶנתָה  מלמד עליו, מיבא את השיעורים של  )יג,י(, כעין כתוב שחבירו שלפניו במהלך לפנים –קדמא מהפך פשטא  -ָצַרֶ֨

ספרא תזריע פרשה ג ] -וזה מביא לבנין אב המוצהר ב( ג(-)יג,בראה עיון בפסוקים ) )יג,י(-המראה ושל המחיה ושל הביצור של המחיה מ
 , צרעת בנין אב לכל הצרעת שיהו כגריס )יג,יא(על  [פרק ג

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  –טט 

 )יג,י(ט לפסוק 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 פר

ת ּנ  הְָׂשא  ןְָוה  ה ֹ֗ יאְלָבָנהָ -ְוָרָאָ֣הַָהּכ  ֹורְָוה ֕ בנין אב כאן לשיעור מראה טמא כגריס בין  ני קיסרים, רמז לכעיןגדול בין ש-קטן זקף-זקף – ָּבעָ֔

תו"כ צרעת  בנין אב לצרעת בגריס הקילקי בעור הבשר, שחין ומכוה )ראה )יג,כה(בסימן טומאה שער ובין בסימן הטומאה מחיה, 

 היא(, נתק בשער, בבגד, בעור, בבית.

 גדול בין שני קיסרים-קטן זקף-קטן או זקף-פעמיים זקףראה 

 

 קמ"פ 18

לָָיֳעַמד,י: טז "מויקרא אח ָזאז ָ֔ ַלע   ָ הָָעָל יוַָהּגֹוָרל ֶׁשרָָ֩עָלֶ֨ ירָא  ֶ֑יו-ְוַהָּׂשע ֹ֗ ָ֣רָָעָל 'ְָלַכּפ  ֵ֥יָהֶ֖ ְפנ  ַָחֵ֛יָל 
ְדָּבָָָֽ ֶ֖לַָהּמ  ָזאז  ֹוַָלע  תֵ֛ ָָרה׃ְלַׁשַּלֵ֥חָא 

 משולב עם תבנית הטעמים הבאה: המשך הסבר הרמב"ם

ָזאז ָ֔ל (י,טז "מאח י'ו) ַלע   ָ קטן מרמז לשני לימודים. מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָעָל יוַָהּגֹוָרל

מכפר ואפילו לא שב מן שעיר המשתלח  )למוד א( ]רמב"ם פירוש המשנה[-הלימודים האלו יוצא מפשט הכתוב. אפשר שזה כ
 החמורות שעיר עם התשובה מכפריןו הקלות,

ָ  (י,טז "מאח י'ו)משמע פשט הכתוב  )למוד ב( הָָעָל יוַָהּגֹוָרל לָעָלֶ֨ ָזאז ָ֔  מדבר על ההגרלה שבה  נקבע שעיר חטאת לה' ושעיר לעזאזל. ַלע 

'-ָיֳעַמד (י,טז "מאח י'ו) [בבלי יומא מ,ב]-נאמר ב ֵ֥יָהֶ֖ ְפנ  ֶ֑יוְלכַָ ַחֵ֛יָל  ָ֣רָָעָל עד שעת מתן דמו  -זקוק לעמוד חי  )המשתלח( עד מתי יהיה, ּפ 
 , דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר: עד שעת וידוי דברים.שכך יעזור בכפרה שמביא המשתלח( מלבי"ם:) של חבירו

  להביא אחר, על כרחך, ללמדנו שאם מת אתה צריך - ַחֵ֛י-ָיֳעַמד (י,טז "מאח י'ו)[ ב,רש"י מסכת יומא מ]פירש 

מהפך פשטא מוציא מהפשט של ההגרלה שכבר נערכה, ומלמד על   –ָעָל יוַָהּגֹוָרל ָאיך יביא אחר? אפשר שתבנית הטעמים כאן 

הָ (י,טז "מאח י'ו)הגרלה חדשה שבה  ובין שעיר אחר שיקבע  הקודםקדמא יקשרו בין השעיר שנשאר חי מהזוג  – ָעָל יוַָהּגֹוָרל ָָעָלֶ֨

ָ  (י,טז "מאח י'ו)יעוד השעיר שמת ואפשר כי בהגרלה למלא את  הָָעָל יוַָהּגֹוָרל לָעָלֶ֨ ָזאז ָ֔ קדמא מהפך פשטא בתפקיד כעין מדות  – ַלע 

 (ט,טז "מאח 'וי)הכתוב לפניו מוכיח על חבירו,  )טז,י()כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא כ"ב וכ"ג מל"ב מדות 
ֶאת ןָ  ר  ה  יבַָאָֽ ְקר   לַָהָּׂשע ָָ֔-ְוה  רָָעָלֵ֥הָָעָלֵ֛יוַָהּגֹוָרֶ֖ ֶׁשֶ֨ 'לַָירָא  ]משנה יומא -אפשר שתבנית הטעמים כאן מרמזת לנאמר ב – הֶ֑

יביא  ואם משהגריל מתלשני  )יחיד(זוג  )בן(מת יקח  )ביניהם את יעודיהם(אם עד שלא הגריל  )מהשעירים(מת אחד מהן ...  פ"ו,מ"א[
ויאמר אם של שם מת זה שעלה עליו הגורל  )טעם קדמא כמו בהגרלה הקודמת( בתחלהעליהם  ויגריל)שני שעירים אחרים(  זוג אחר

לשם יתקיים תחתיו ואם של עזאזל מת זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יתקיים תחתיו והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו 
כתב שאין   רמב"ם פירוש המשנה[]-... שני השעירים מגיעים ליעודיהם בהגרלה אחת או יותר וב לנדבה שאין חטאת צבור מתה

 הנותר חי מהגרלה קודמת נדחה מיעודו.

תביר אפשר בתפקיד נשבר רמז שמת.  – ַחֵ֛י-ָיֳעַמד (י,טז "מאח י'ו)לפי דרך ההסבר שלנו נושא ההגרלה השניה מקדים את הסיבה להגרלה  

גריל עליהם למצוה ולר' שמעון למצוה נמי לא מנאמר  ]תוספות[אפשר שזה מראה שההגרלה הנוספת היא למצוה, כמו שכתוב בסוף 
  .כיון דסבירא ליה דאינו מביא אלא אחד אין שייך בו הגרלה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 קמ"פ 19
 בהר כה,מו: ויקרא

דּוָ ב ֶ֑ ָלֶ֖םָָּבֶהָ֣םַָּתע  הְָלע  ָּזָ֔ ח  ָלֶרֶָׁ֣שתָא  יֶכםָ  ר  יֶכ םַָאח  ְבנ  םָל  ָתָ֝ םָא  ְתַנַחְלֶּתֶ֨ ְָוה 
ָֽי יֶכ םְָּבנ  ח  ָָ֔-ּוְבַאֶ֨ ָ֣יׁשְָּבָאח  א   ָ ל ְׂשָרא  ֶרְך׃ָס-יוָל אי  ֹוְָּבָפָֽ הָבֶ֖ ְרֶּדֵ֥ ָת 

 ב ,בבלי בבא מציעא עג-ו בין תורה שלמה שילוב
דלא מעלו, ומעייל להו בגוהרקא )עגלה מוכנה למרכבת אדם( דרבא. אמר ליה רבא:  אינשיסעורם אחוה דרבא הוה תקיף )כופה(  רב

ָלֶ֖םָָּבֶהָ֣םָמו(  ה)ויקרא בהר כ" לומרתלמוד  -ד בו קא עבדת, דתנינא: ראית שאינו נוהג כשורה, מנין שאתה רשאי להשתעב שפיר ְלע 
יֶכ ם ח  דּוָּוְבַאֶ֨ ב ֶ֑ ָֽיתלמוד לומר  -נוהג כשורה  אפילו. יכול ַּתע  יֶכ םְָּבנ  ח  יוָ-ּוְבַאֶ֨ ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח  א   ָ ל ְׂשָרא   '. וגוי 

יֶכ ָלמרות שיש שלוש מלים  כאןקדמא מהפך פשטא היא בדרך כלל על פני שלוש מלים.  תבנית ח  ָֽיּוְבַאֶ֨ ָ -םְָּבנ  ל ְׂשָרא  יוי  ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח   הטעים א 

יֶכ םָרחמנא מלת  ח  ָֽיָושתי המלים מהפך בקדמאּוְבַאֶ֨ ָ -ְּבנ  ל ְׂשָרא   במקף להיות מוטעמות בטעם פשטא. חברםי 

 אלעזר בן רבי יוסי הגלילי כתוב שחבירו )שלפניו( מלמד עליו. כאן רביקדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של  תבנית

מעשה נכרי כי אינו שומר  נוהגעג ב מסביר שכאשר יהודי  מבעבודת העבדים הנכרים שבהם מותר לרדות. בבלי ב" עוסקהכתוב שלפניו 

יֶכ םמהפך במלת  קדמאמצוות מותר וחובה לרדות בו. אפשר שלכך מרמזים טעמי  ח  לך ולמד מהכתוב שלפניו מה יש  כאומרים ּוְבַאֶ֨

ָֽי -ו מלעשות באחיכם המרוחק במעשי ָ -ְּבנ  ל ְׂשָרא   .   י 

ישמעאל ורבי אלעזר בני רבי יוסי הגלילי של כלל הצריך לפרט. הכלל  רביקדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של  תבנית

ָֽיהצריך לפרט  יֶכ םְָּבנ  ח  ָ -ּוְבַאֶ֨ ל ְׂשָרא  יושלו  והפרט י  ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח  תלמוד לומר  -שורה אפילו נוהג כ יכולעג ב  ממאמר בבלי ב" והוא א 
ָֽי יֶכ םְָּבנ  ח  יוָ-ּוְבַאֶ֨ ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח  א   ָ ל ְׂשָרא   נוהג כשורה נהג עמו כשורה. כאשר '. וגוי 

 

 קמ"פ 20
 ויקרא בחקתי כז,ז:

ֶּבן םָמ  א  ם-ְוְ֠ א  יםָָׁשָנ הָָוַמ ְעָלהָ  ּׁש ֶ֨ רָָׁשֶֶ֑קל-ׁש  הָָעָׂשֶ֖ ָּׁשֵ֥ מ  ָח  ָ֣הֶָעְרְּכךָ֔ רְָוָהָי ָָזָכָ֔
ים׃ָ ָֽ הְָׁשָקל  ָׂשָרֵ֥ הָע  ָבֶ֖ ְָוַלְּנק 
 

ֶּבן יםָָׁשָנ הָָוַמ ְעָלה ָ-מ  ּׁש ֶ֨  הערך משנה מסכת ערכין פ"ד מ"דקדמא מהפך פשטא, ליבא האפיון שלפניו להודיע שגם אחרי שנת ששים  - ׁש 

בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן חמש ונעשה יותר על בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים  (-)שנותנים הוא כ
 נותן כזמן הערך

 יש לקרוא השורה מימין לשמאל כעין משפט אחד ותחתיה תבניות הטעמים סיכום:
    חכמים

 ומעלה  60מהקרא העוסק בגיל  נלמד בכעין בנין אב לכל הגילים לפי הגיל של הנידר בשעת הנדר תשלום הערך התורני

קדמא מהפך פשטא, מיבא הגילים  

 60הקודמים לגיל 

שיעור ומחיצה בלימוד  – תלשא קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף

 אלפניה

    רבי אלעזר

 מוסיף חודש ויום לכל גיל   

שיעור ומחיצה בלימוד  –תלשא    

 אלפניה

    לכולי עלמא שנתות בשקלים

מחיצה בלימוד אלפניה –תלשא    
 ולאחריה

 

 קמ"פ 21
 י,ט: במדבר בהעלתך

י ָֽ םַָעל-ְוכ  הְָּבַאְרְצֶכֹ֗ ְלָחָמָ֝ אּוָמ  ָָ֣-ָתב ֶ֨ ר  ַהּצ  תַָהַּצרָ  ְצר ֶ֑ צ  םַָּבח  ֶתֶ֖ ע  ר  םַָוה  ָרֶָאְתֶכָ֔
הָָָ֣ יָ  ְפנ  םָל  ְזַּכְרֶּתֹ֗ ם׃ָ'ְונ  יֶכָֽ ְיב  א  םָמ  םְָונֹוַׁשְעֶּתֶ֖ יֶכָ֔ ֱָאֹלה 

 י,י: במדבר בהעלתך
יֶכםָ֒ ָ֣יָָחְדׁש  יֶכ֘םָּוְבָראׁש  ד  ְבמֹוע  ְמַחְתֶכֵ֥םָּוָֽ ֹוםָׂש  ָּוְביֶ֨

ֶָָ֑ יֶכ ָ֣יַָׁשְלמ  ְבח  םְָוַעֶ֖לָז  יֶכָ֔ ת  ֹלָ֣ ַ֚לָע  תַָע ְצר ֹ֗ צ  ָםּוְתַקְעֶּתָ֣םַָּבח 
ם׃ָפָ יֶכָֽ 'ֱָאֹלה  ֶ֖יָהֵ֥ נ  םָא  יֶכָ֔ ָ֣יֱָאֹלה  ְפנ  ל  ָּכרֹוןָ  ּוָָלֶכ םְָלז  ְָוָהיֶ֨
ָּכרֹון ָ( ' י,יבהע 'במד) ּוָָלֶכ םְָלז  קדמא מהפך פשטא, כעין כתוב שהוא מלמד על חבירו שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו ואפשר  – ְוָהיֶ֨

יבין )י,ט(  המקשר ליקוטי שיחות יג אדמו"ר ממ"שכי מתואם עם הסבר  ָֽ ם-ְוכ  הְָּבַאְרְצֶכֹ֗ ְלָחָמָ֝ אּוָמ  ם...  ָתב ֶ֨ יֶכָֽ ְיב  א  םָמ   ְונֹוַׁשְעֶּתֶ֖
ְמַחְתֶכֵ֥םובהמשך לזה נאמר )י,י(  ֹוםָׂש   .נצחון המלחמההיינו יום שמחה שנקבע על  – ּוְביֶ֨

 

 קמ"פ 22
 ך טו,ג:ל-חבר שלדמב

ֶּׁש הָ םָא  יֶתֶ֨ ָלָ֣הָאֹולַַָוע ׂש  א-ה 'ָע  ַבחְָלַפּל  ְנָדָ-ֶזָ֔ ֹוָב  אָ֣ ֶ֑םֶנ ֶדרָ  יֶכ ע ד  ֹוְָּבמ  הָאֶ֖ ָָבָ֔
ַחָ ָ יח  יַחָנ  ֹותָר   ןלַַָלע ׂשֵ֞ 'ָמ  ן-הָ֔ ֹוָמ  רָאֵ֥ אן׃-ַהָּבָקֶ֖ ַָהּצ ָֽ

ַח ָ (טו,ג) (ד –טו,ג ) ספורנונקדים עם פי'  דרשה )ב( יח  יַחָנ  ֹותָר   יב (טו, ד)... ַלע ׂשֵ֞ ֵ֥ יבַָהַּמְקר  ֵ֛ ְקר  הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח . ְוה 
בנח ובאברהם וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים בזולת מנחה ונסכים כענין בהבל ו

)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

לכל קרבן בהמה הוא החמרה על המצב שהיה לפני חטא המרגלים שהקריבו קרבנות ללא מנחה לפי פי' ספורנו הוספת מנחות ונסכים 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ַח ָ רש"יונסכים. אבל פ' יח  יַחָנ  ַח ָונראה ליישב ע"פ תפקיד תבנית הטעמים של  :לפני אשיהיה נחת רוח – ר   יח  יַחָנ  ֹותָר   ׂשֵ֞ גרשיים  – ַלע 

'פני ל  שיצא להקל על בני ישראל  מהפך פשטא בו את ארץ החמדה וע"י מעשה הקרבנות בלווי מנחה ונסכים שְ שו וי  רְ שהבנים יָ  היינו הָ֔

 שהם ממצוות התלויות בארץ אין מידת הדין מקטרגת עליהם.

ֶּׁש הָה 'ָוכך גם יוסבר  םָא  יֶתֶ֨ ׂש   .חבירו שלפניו מלמד עליוהמלמד על חבירו הכתוב לפניו או שדבר  בתפקידקדמא מהפך פשטא,  -ַוע 

םודקדק לומר ...  (טו,ב) םאור החייע"פ  ןָָלֶכָֽ ֵ֥ ת  ֶ֖יָנ  נ  רָא  ֶׁשֵ֥ הגם שהדור ההוא פגריהם יפלו במדבר כל העם היוצא ממצרים בן ָא 
  מקילים על אבותיהם –הבנים מכפרים  עשרים, בא לומר כי מעשה בנים יתיחס גם להאבות כי את בניהם הקים תחתם:

ל )סנהדרין צ ב( מנין לתחית המתים מן התורה דכתיב אשר נשבע ה' לאבותיכם עוד נראה לומר כי אומרו נותן לכם על דרך אומרם ז"
 :שיקומו בתחית המתים וירשו את אדמתם (את דור המדבר) לתת להם לכם לא נאמר אלא להם וגו' עד כאן. כמו כן הבטיחם

 
 :ח,טו ךל-חבר שלדמב

י ָֽ הֶָבן-ְוכ  ֶׂשֵ֥ ָלָ֣הָאֹו-ַתע  רָע  ֶַ֑בח-ָּבָקֶ֖ ָָז
אָ ֵֶַ֥֛דרָאָָֽ-ְלַפּל  יםָ-ֹוֶנ ֶ֖ '׃לְַָׁשָלמ  ָהָֽ
םָ (טו,ג)לומד  צא,ב תוי מנחלבב יֶתֶ֨ ָלָ֣הָאֹוכלל ַוע ׂש  א-ע  ַבחְָלַפּל  יֶכֶ֑ם-ֶזָ֔ ד  ע  ֹוְָּבמ  הָאֶ֖ ְנָדָבָ֔ ֹוָב  אָ֣ ָ פרט  ֶנ ֶדרָ  ַח יח  יַחָנ  ֹותָר    חזרַלע ׂשֵ֞

 וכלל
י (טו,חוהפסוק ) ָֽ הֶָבן-ְוכ  ֶׂשֵ֥ ָלָ֣הָאֹו-ַתע  רָע  ֶַ֑בח-ָּבָקֶ֖ אָָָז ֹו-ְלַפּל  ֵֶַ֥֛דרָאָֽ יםָ-ֶנ ֶ֖ 'לְַָׁשָלמ  יצא מן הכלל ללמד על הכלל שכל סוג קרבן ָהָֽ

 יבוא בבהמה אחת אם לא פירט אחרת ולכל בהמה שמביאה לקרבן יביא נסכים משלה.  (טו,ג)-מוזכר במה

ָ  (טו,ג)כאילו מסקנה זאת מרומזת בכלל בתראה  ַח יח  יַחָנ  ֹותָר   ׂשֵ֞ 'ָלַַָלע  קטן, יצא מן הכלל לידון בענין -גרשיים מהפך פשטא זקף -הָ֔

 כענינו יצא להקל ולא להחמיר

 

 קמ"פ 23
 דברים א,א:

ֶאל ֶׁשהָ  ֶּב רָמ  רָּד  ֶׁשֶ֨ יםָא  ֹ֗ ֶָּ֣להַָהְּדָבר  ֶ֑ןָ-ָּכל-׀א׀ָא  ֶֶ֖ברַָהַּיְרּד  לְָּבע  ְׂשָרא ָ֔  י 
ין ּוףָּב  ֹולָסָ֝ ָרָבהָ֩מֶ֨ רָָּבע  ְדָּבֶ֡ ין-ַּבּמ  ָֽ ןָּוב  ב׃-ָּפאָרֹ֧ יָָזָהָֽ ֵ֥ תְָוד  ר ֶ֖ צ  ןַָוח  ֶפלְָוָלָבֵ֥  ּת ֵ֛

 רסהאן, דברים א.ליקוטי שיחות האדמו"ר מ"מ שניאוע"פ 

ים ֹ֗ ֶָּ֣להַָהְּדָבר  ֶׁשהָ מונח רביע לרמז על הספר החמישי בתורה  – ׀א׀ָא  ֶּב רָמ  רָּד  ֶׁשֶ֨ קדמא מהפך פשטא, כתוב שחבירו שלפניו מלמד  –א 

עליו, להודיענו שכשם שארבעה הספרים שלפניו מפי הגבורה נאמרו ו"שכינה מדברת מתוך גרונו של משה" כך גם בספר החמישי השכינה 

לדיברה מתוך גרונו, אלא שהכתוב וטעמיו   ְׂשָרא ָ֔ ֶאל־ָּכל־י  ֶׁשהָ  ֶּב רָמ  קטן, מלמדים על שני אופנים עיקריים -מהפך פשטא זקף – ּד 

קטן להודיענו כי ארבעה ספרים -לגילוי ע"י משה רבינו אלינו. דרך אחת היא כאילו בטעמים פשטא מונח )= שופר הולך בעדות מזרח( זקף

הולך בלי כל גוון נוסף. וספר החמישי מסר לנו -בלי התלבשות השכינה בהשגתו, כעין קול פשוט העובר דרך שופרמשה מסרם כשליח, 

ודיברה "מתוך גרונו של משה" כעין מהפך  שהשכינה נתלבשה בהשגתו ונתאחדה עמומשה כמו שהיה אומר "מפי עצמו" לא כשליח משום 

 מהפך בקול הפשוט ונותן לו גוון, זה דרשת תורה שבע"פ מתורה שבכתב. הפוך ה-קטן, ובנוסח עדות המזרח שופר-פשטא זקף

 קטן-מונח רביע, מהפך פשטא זקףראה 

 

 קמ"פ 24
 ח,א דברים

ְפנ יֶכֶ֖םֶָאתָ יָל  ּת  ֵ֛הָָנַתֵ֥ ָָהָאֶֶ֑רץָ-ְרא 
ּוֶָאתָ ַ֚אּוָּוְרׁשָ֣ לָָ-ּב  בָ  ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  םְָלַאְבָרָהֶ֨ יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨ 'ַָלא  ְׁשַּבָ֣עָהְ֠ ֶׁשָ֣רָנ  ֶרץָא  ם׃ָהָאָ֔ יֶהָֽ ר  םָּוְלַזְרָעֶ֖םַָאח  ָ֣תָָלֶהָ֔ ָת 
 

 ופרטתבנית פרט וכלל 

ָ' ְׁשַּבָ֣עָהְ֠ ֶׁשָ֣רָנ  גדולה, כל אחד מהאבות מובחר ומיוחד וזכה לשבועה -פרטים שהם ענינים של תלישא שלושהגדולה, -מונח תלישא מונחָ-א 

 מה' על ירושת הארץ משלו

ם יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨ ישראל תהה נוחה -תלוי המעשה, האבות שיפורטו בפרט הסוגר פעלו להכין שארץ בעושה וגםקדמא ואזלא בתיבה אחת, כלל - ַלא 

 לפני בניהם ולכן היא להם נחלה בירושה ולא כליסטים שכבשו הארץ מיושביה להיכבש

בָ  ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  לכלל, להודיע, ה' שהיא הפרט המקדים  שבועתפרט סוגר לכלל ודרכו עוברת  -=אזלא מהפך פשטא קדמא -ְלַאְבָרָהֶ֨

 שמיעט נחור תרח ונחור וכד' מהאבות

 בָ ' האם א ק  ְלַיע  ְצָח קָּוָֽ םְָלי  םָשלפניו  שחבירוכעין מידה כתוב  הואְלַאְבָרָהֶ֨ יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨ , כאן בעושה תלוי המעשה של עליו מלמד ַלא 

 הכיבוש וההנחלה

 ְצָחָ ָ' או האםב םְָלי  םְָלַאְבָרָהֶ֨ יֶכָ֝ ת  ב ֶ֨ 'ַָלא  ְׁשַּבָ֣עָהְ֠ ֶׁשָ֣רָנ  בָ א  ק  ְלַיע   כיהארץ -ורשו את באוטעמא דקרא המנמק מדוע  כעין הוא קָּוָֽ

מרמז המהפך שיצא מפשוטו כי זאת החזרת נחלת אבות ולא כיבוש  ולכךהאבות כבשוה ואתם באים ומחזירים לעצמכם הירושה. 

 ראשון

 

 קמ"פ 25
 כו,ואתחנן ג דברים

אָׁשָָָ םְָול ֵ֥ ְלַמַָ֣עְנֶכָ֔ יָ  'ָּב  רָהֵ֥ ְתַעּב ֶ֨ ַרב]כו[ַָָוּי  ַליָ  'ָא  אֶמרָה  ֶ֑יַָוּי ֶ֨ ָל עָא  ְךַָאל-ַמֶ֖ רַָהֶּזָֽה׃-ָלָ֔ ֹודַָּבָּדָבֵ֥ ַלֵ֛יָעֶ֖ רָא  ֵ֥ ֹוֶסףַָּדּב  ָּתֹ֗
 
ַלי ָ( ג,כו) 'ָא  אֶמרָה  רָָהכתוב לפניו פותח במלת כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו. בתפקיד קדמא מהפך פשטא,  - ַוּי ֶ֨ ְתַעּב ֶ֨ במובן ַוּי 

ְךָ-בַרָ רש"יי' פשל כעס / דין קשה, ומרמז ל ר )כמו קשהלא יאמרו הרב כמה שָלָ֔ ְתַעּב ֶ֨  וכו'  .התלמיד כמה סרבן מפצירו (קשה - ַוּי 

 

 קמ"פ 26



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 יח,יא בקע ריםדב -ו  ח,ו תחנןאו ריםדב
ֹותַָעלָ]ח[ָ בפרשת שמע ישראל למדנו םְָלאֶ֖ יֶנָֽיך׃-ּוְקַׁשְרָּתֵ֥ יןָע  ֵ֥ תָּב  ָטפ ֶ֖  ָיֶדֶ֑ךְָוָהיֵּ֥וְָלט 

ֶאתָ]יח[ָ׃ָ שמע בפסוק ח"י נלמד היכן בדיוק לקשור התפילין של יד.-בהיה אםידך מאפשר קשירה בכל מקום ביד. -על ְּדָבַרָ֣יָ-ְוַׂשְמֶּתםָ 
ֶּלהַָעל ל-א ָ֔ ַעל-ְלַבְבֶכֶ֖םְָוַעָֽ ָת םְָלאֹותָ  םָא  ם׃-ַנְפְׁשֶכֶ֑םָּוְקַׁשְרֶּתֶ֨ ינ יֶכָֽ יןָע  ֵ֥ תָּב  םְָוָהיֵּ֥וְָלטֹוָטפ ֶ֖  ֶיְדֶכָ֔

 

ל. שימת דברי אלה על הלבב ועל הנפש היא כלל הצריך לפרט להסבירו. הפרט הקרא כולו הוא כעין כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכל

 הינו:

ַעלָ ָת םְָלאֹותָ  םָא  ם׃-ּוְקַׁשְרֶּתֶ֨ יֶכָֽ ינ  יןָע  ֵ֥ תָּב  םְָוָהיֵּ֥וְָלטֹוָטפ ֶ֖  ֶיְדֶכָ֔

-ַעלמביא  הקדמא מהפך פשטא זאת מידה של כתוב שחבירו מלמד עליו. אופן פעולתה הוא לך לכתוב שלפניו וקבל האפיון ממנו. כאילו
ם הקשירה לאות על היד הסמוכה ללבבך, היא יד שמאל, ודומה ללימוד המקובל "ידכה" -ַעלאל  ְלַבְבֶכֶ֖ם יד כהה היא בד"כ שמאל  –י ְדכ ֵ֔

יד( שמאל  –יד( ימין ולכן מילא ההנחה על )טט –כתבתם, קשרתם כתיבה וקשירה ב) טט  –( . משנה ברורה סק"א "ע או"ח כ"ז ס"אשו)

ד"ה תנא דבי מנשה "על ידך" זו קיבורת. והיא שריר יד שמאל לי מנחות ל"ז א' בב"ב מציין שהמקום ביד )שמאל( נאמר בע"כ. המ

 הקרוב ללב.

 

 לתפילין של ראש ראה גזירה שוה.

 

 קמ"פ 27
 י: -ח ח, עקבדברים 

ֹוןֶָאֶרץ]ח[ָ ּמֶ֑ ָנֶ֖הְָור  הְָוֶגֵֶ֥פןָּוְתא  ָרָ֔ ּוְׂשע  ָּטהָ  ׁש׃-ֶא ֶרץָח  ֶמןָּוְדָבָֽ ֵ֥יתֶָׁשֶ֖ ָָז 
אַכל]ט[ָ ּת ָֽ נ תָ  ְסּכ  אְָבמ  רָל   ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  ֶחםָל א-ֶאֹ֗ ֶׁשת׃ָ-ָּבָּ֣הֶָלָ֔ בְָנח ָֽ יָהַָּתְחצ ֵ֥ ָרֶרֶ֖ ה  ָ֣יָהַָבְרֶזָ֔לָּומ  ָבֶנ ֶׁשָ֣רָא  לָָּבֶּ֑הֶָאֶַ֚רץָא  רָּכ ֶ֖ ֶָתְחַסֵ֥
ֶאת]י[ָ ַרְכָּתָ  ָֽ ְָוָׂשָבְֶ֑עָּתָּוב  יךַָעלָ'הָָ֣-ְוָאַכְלָּתֶ֖ רָָנַָֽתן-ֱאֹלֶהָ֔ ֶׁשֵ֥ הָא  ָבֶ֖ ֶרץַָהּט  ְך׃-ָהָאֵ֥ ָָלָֽ

, דברי רבן גמליאל; וחכמים ברכת המזון( -)טט  מברך אחריהם שלש ברכות -אכל ענבים ותאנים ורמונים  א משנה.,ברכות מדבבלי 
 -מברך עליו שלש ברכות. השותה מים לצמאו  -. רבי עקיבא אומר: אפילו אכל שלק והוא מזונו (מעין שלש)אומרים: ברכה אחת 

 . : בורא נפשות רבות וחסרונןמברך שהכל נהיה בדברו; רבי טרפון אומר

 

ָּטהָ : (חח, עקב 'דב): )שלשה פסוקים(דכתיב  -? )שיברך ברכת המזון שבזמנו הייתה של שלש ברכות( מאי טעמא דרבן גמליאל גמרא. ֶא ֶרץָח 
הָ ָרָ֔ אַכל (טח, עקב 'דב)וגו', וכתיב: ּוְׂשע  ּת ָֽ נ תָ  ְסּכ  אְָבמ  רָל   ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  ֶחםָ-ֶאֹ֗ ָ  (ח,י עקב 'דב)וגו', וכתיב: ָּבָּ֣הֶָלָ֔ ַרְכָּת ָֽ ְָוָׂשָבְֶ֑עָּתָּוב  ְוָאַכְלָּתֶ֖

יךָ'הָָ֣-ֶאת ֶרץָ]ט[ָ -. ורבנן? ֱאֹלֶהָ֔ ֶרץָ]ט[ָ. ורבן גמליאל נמי, )של פסוק ח( הפסיק העניןֶאֹ֗ ההוא )מסבירה הגמרא(  –הפסיק הענין! ֶאֹ֗
. אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי כת המזון()כפרי גלמי מבר למעוטי הכוסס את החטה)ההפסקה הזאת של רבן גמליאל מטרתה( מבעי ליה 

בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין  - )של דגן מהמינים של חטה ושעורה( חנינא: כל שהוא מחמשת המינין
בסוף ברכה אחת בתחלה מברך בורא פרי העץ ול -שהוא משבעת המינין  )פרי עץ(שלש. אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי: כל 

 . מעין שלש

 

ֶחםָ (טח, עקב 'דב)-לומד מ רבן גמליאלאפשר כי  קטן שתי הלכות, )א( שברכת המזון על שבעה המינים ולכן הוא מקשר בין שלשה -זקף –ֶלָ֔

ץהפסוקים )ב( למעט מברכת המזון את הכוסס חיטה וכנראה שעורה שהן משבעה המינים )נלמד ממלת  ר   (]ט[ א ִ֗

נ ת ָ...  (טח, עקב 'דב) ְסּכ  אְָבמ  רָל   ֶׁשֶ֨  'דב)קדמא מהפך פשטא, בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו מייבא לכאן את פסוק  – א 

הְָוֶגֵֶ֥פןָ (חח, עקב ָרָ֔ ּוְׂשע  ָּטהָ  ַרְכָּת ָ (יח, עקב 'דב)וגו' היינו שבעה המינים, ומפסוק ֶא ֶרץָח  ָֽ ְָוָׂשָבְֶ֑עָּתָּוב  מזון , מעביר את ברכת ה ְוָאַכְלָּתֶ֖

ָע"י טעם טפחא של  (טח, עקב 'דב)אל פסוק  (יח, עקב 'דב)הכתובה בפסוק  שבראש הפסוק בתפקיד מתפשט אפיונו וכך נוצר שעל ְוָאַכְלָּתֶ֖

 שבעת המינים חלה ברכת המזון.

הְָוֶגֵֶ֥פןָ (חח, עקב 'דב)לומדים ע"פ אותם תבניות הטעמים את ההבאה של  רבנן ָרָ֔ ּוְׂשע  ָּטהָ   (טח, עקב 'דב)ינו שבעה המינים אל וגו' היֶא ֶרץָח 

נ ת ָ...  ְסּכ  אְָבמ  רָל   ֶׁשֶ֨ ַרְכָּת ָ (יח, עקב 'דב)וגם שיחול  א  ָֽ ְָוָׂשָבְֶ֑עָּתָּוב  נ ת ָ...  (טח, עקב 'דב)-על מה שהובא ל ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְסּכ  אְָבמ  רָל   ֶׁשֶ֨ , אבל  א 

ֶרץָ (טח, עקב 'דב)הם דורשים כי מלת  ומסננת אל ברכת המזון רק לחם העשוי  (חח, עקב 'דב)-שבמפסיקה את השביעיה של שבעה המינים ֶאֹ֗

ה-מ ָרָ֔ ּוְׂשע  ָּטהָ  ֶחם (טח, עקב 'דב)ראה הלכה )א( להלן, ולא את הפירות שבשבעה המינים. לרבנן:  ח  קטן שתי הלכות: )א( חטה -זקף – ֶלָ֔

 רהמ"ז לברכת אחת מעין שלוש.ושעורה למיניהם שטחנו אותם לקמח בללו במים ואפו, )ב( אפשר כי לחם אפוי שבושל יעבר מב

 

 קמ"פ 28
 א כגת מויב בליב
 ברים ואתחנן ז,ד:    ד. 

י ָֽ ירֶָאת-ּכ  יםָ-ָיס   ֶ֑ ר  יםָא ח  ָ֣ ּוֱָאֹלה  יְָוָעְבדֶ֖ ַרָ֔ ַאח  ָֽ מ  ְנךָ  ָּב 
הַָאףָ ר׃-ְוָחָר  ָֽ ַָמה  יְדךֶ֖ ְׁשמ  םְָוה  ָּבֶכָ֔ ְָיהָוהָ 

ועוד שיש  לא תחנםולגביהם הוא קרא יתר כי יש קרא כמו ... כי הקרא נאמר בשבעת עמי כנען  יסיר בנךר"ש דורש טעמא דקרא כי 

 להשמידם )אבל אם קבלו עול מלכות שמים ועול מצוות מותר לקיימם?(

 

 קמ"פ 29
 ט:     - ,חיאעקב  דברים

ֶאת ַָהּיֶֹ֑ום-ָּכל-]ח[ָּוְׁשַמְרֶּתםָ  יְָמַצְּוךֶ֖ ֵ֥ כ  ֶׁשֵ֛רָָאנ  הָא  ְצָוָ֔ ַָהּמ 
ְׁשֶּתָ֣םֶָאת יר  ו  ּוָּוָבאֶתםָ  ּה׃הָָ-ְלַמַָ֣עןֶָּתֶחְזקֹ֗ ְׁשָּתָֽ ָּמהְָלר  יםָָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  רַָאֶּתֵ֛םָע  ֶׁשֵ֥ ֶרץָא  ָָאָ֔

ַעל יםָ  יכּוָָימ  ַעןַָּתא ר   ֶ֑םָ-]ט[ָָּוְלַמֶ֨ םָּוְלַזְרָע תָָלֶהֶ֖ ֵ֥ יֶכֵ֛םָָלת  ת  ב  'ַָלא  עָהֹ֧ ְׁשַּבֶ֨ ֶׁשרָ֩נ  הָא  ָדָמָ֔ ָָהָ֣א 
ׁש׃ָס תָָחָלֶ֖בָּוְדָבָֽ ֶָאֵֶ֛רץָָזַבֵ֥



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/127    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ֶאת החיים אור הָ-ָּכל-ּוְׁשַמְרֶּתםָ  ְצָוָ֔ יְָמַצּוְַָהּמ  ֵ֥ כ  ֶׁשֵ֛רָָאנ  ַָהּיֶֹ֑וםא  ּוָךֶ֖ מעסק  לחדולבזה לשלול דעת אומרים  הכוונה. ְלַמַָ֣עןֶָּתֶחְזקֹ֗
כל המצוה, וכבר  את( לזה אמר ושמרתם בכו  סנהדרין בבלינקראת תושיה ) והתורההתורה, משום מלחמת הארץ שצריך חוזק.  

, פירוש תחזקו מען-וגמר אומר ל שמירה ליתן לאו על ביטולה. לה ויחד התורה עסקאל  ירצה המצוה-כלכתבתי למעלה שמאמר 
 כח וגבורה להתחזק במלחמת ה' וגו' לושאדרבה נותנת 

בשעת מלחמת הארץ, כי היא  גם התורה עסקפירוש אור החיים חלק ראשון של הפסוק ותחילת חלק שני מגדירים חובת  פ"ע ב' דרך

 ה'. לכן אפשר כי  במלחמתהנותנת תושיה כח וגבורה 

ְׁשֶּתָ֣םֶָאת יר   הפסוק  מתחילת התורה עסקפעולה במלחמת הארץ. שתיהן קשורות לענין הגדרת  דרכיקטן, יש שתי -מונח זקף -ֶרץָָהָאָָ֔-ו 

ָָּמה יםָָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  רַָאֶּתֵ֛םָע  ֶׁשֵ֥ ּהמרכא תביר מרכא טפחא,  -א  ְׁשָּתָֽ ּה לזכותסלוק, שתי הקבוצות פועלות בשביל  -ְלר  ְׁשָּתָֽ  .ְלר 
ורה ללא הפסקה וללא יציאה למלחמההיושבים על הכלים, עוסקים בת הם אחת קבוצה 

ָּמהָהיוצאים למלחמה והם מתוארים  הם שניה קבוצה יםָָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  טפחא, יתור לרבות הבא לרבותם לחובת עיסוק בתורה בשעה  מרכא -ע 

 שלא יוצאים למלחמה

  

יםָ  פותחט  יא ופסוק היות יכּוָָימ  ר   ַעןַָּתא  הָ-ַעלקדמא מהפך פשטא,  -ּוְלַמֶ֨ ָדָמָ֔ לפניו מלמד עליו.  שהכתובקטן, כעין קרא -ףזק -ָהָ֣א 

 ולכן הוא משפיע אריכות ימים לעוסקים בתורה. הנסיבותעסק התורה בכל  ענינו ח יאפסוק 

 

 .כא-עקב יא יג דבריםשמע -דומה נמצאת בפרשת והיה אם תבנית

יך׃-]כ[ָָּוְכַתְבָּתֵ֛םַָעלָ ְׁשָעֶרָֽ ךָּוב  יֶתֶ֖ ְָמזּוזֵֹ֥ותָּב 
ּוָיְָ ְרּב  ַעןָי  םַָעל]כא[ְָָלַמֶ֨ י  יַָהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ימ  ָ֣תָָלֶהֶ֑םָּכ  יֶכֶ֖םָָלת  ת  ב  'ַָלא  ְׁשַּבֹ֧עָהֵ֛ רָנ  ֶׁשֶ֨ הָא  ָדָמָ֔ ַ֚לָָהא  םַָע יֶכָ֔ ָ֣יְָבנ  ימ  ו  יֶכםָ  ֶרץ׃ָס-מ  ָָהָאָֽ

עלקטן -מונח זקף - בניכם וימיקדמא מהפך פשטא  -ירבו ימיכם  למען כא יא ובשעריך: ביתךמזוזות -על וכתבתם כ יא פסוק 

 קטן-יתיב זקף - האדמה

חיא א' ב', בבלי קידושין ל" יומא בבלימלמדת שנשים שלא עוסקות בתורה זוכות לחיים ארוכים מקביעת מזוזות  גמראה 
 

 מרכא תביר מרכא טפחא קטן, -תבנית מפסקת דבור על תבניות מפסיקות ענין,  זקף השפעת  ראה

 

 קמ"פ 30
 :י – עקב יא,ט דברים

ַעל יםָ  יכּוָָימ  ַעןַָּתא ר   ֶ֑םָָהָ֣אָ -]ט[ָָּוְלַמֶ֨ םָּוְלַזְרָע תָָלֶהֶ֖ ֵ֥ יֶכֵ֛םָָלת  ת  ב  'ַָלא  עָהֹ֧ ְׁשַּבֶ֨ ֶׁשרָ֩נ  הָא  ָָדָמָ֔
ׁש׃ָס תָָחָלֶ֖בָּוְדָבָֽ ֶָאֵֶ֛רץָָזַבֵ֥

רַָאָּת הָָבא]י[ָ ס ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  יָָהָאֹ֗ ָ֣ ָּׁשֶ֑םָ-ּכ  םָמ  רְָיָצאֶתֶ֖ ֶׁשֵ֥ ואָא  ה ָ֔ םָ  ְצַר י  אְָכֶא ֶרץָמ  ּהָל ָ֣ ְׁשָּתָ֔ ְלר  ָָׁש ָּמהָ 
ֶאת ְזַרעָ  ֶׁש רָּת  יתָָ-א  ֵ֥ ְׁשק  ְָוה  ךָ֔ ק׃ַָזְרע  ְָּכַגֵַ֥֛ןַָהָּיָרָֽ ְָבַרְגְלךֶ֖

רַָאָּת הָָבא (דב' עקב יא,י) ֶׁשֶ֨  קדמא מהפך פשטא, כעין תבנית של כתוב המלמד על חבירו שלפניו או חבירו שלפניו מלמד עליו. – ָׁש ָּמה ָ-א 

ׁשָ(טדב' עקב יא,)אפשר כי  תָָחָלֶ֖בָּוְדָבָֽ רַָאָּת הָָבא (דב' עקב יא,י)תביר מרכא טפחא סלוק, מלמד על  - ֶאֵֶ֛רץָָזַבֵ֥ ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  יָָהָאֹ֗ ָ֣  ָׁש ָּמה ָ-ּכ 

ׁשָ(טדב' עקב יא,)בארץ ישראל שתוארה  תָָחָלֶ֖בָּוְדָבָֽ כפ'  ֶאֵֶ֛רץָ(טדב' עקב יא,)יש חלקים פחות מעולים המרומזים בטעם תביר במלת  ָזַבֵ֥

 ד לז(חברון פסולתה של ארץ ישראל, לכך הקצוה לקברות מתים; ואף על פי כן היא יפה מצוען )ראה ספ" רש"י

 

 קמ"פ 31
 :אכ – יג,יא בקע ריםדב
יך׃ָ-ּוְכַתְבָּתֵ֛םַָעלָָ]כ[ ְׁשָעֶרָֽ ךָּוב  יֶתֶ֖ ְָמזּוזֵֹ֥ותָּב 
יַָהּׁשָָָָ]כא[ ֵ֥ ימ  ָ֣תָָלֶהֶ֑םָּכ  יֶכֶ֖םָָלת  ת  ב  ֵ֛הַָלא  ְׁשַּבֹ֧עְָיהָו רָנ  ֶׁשֶ֨ הָא  ָדָמָ֔ ַ֚לָָהא  םַָע ָ֣יְָבנ יֶכָ֔ ימ  ו  יֶכםָ  ּוְָימ  ְרּב  ַעןָי  םַָעלְלַמֶ֨ י  ֶרץ׃ָסָ-ַמֶ֖ ָָהָאָֽ

יֶכםָ  כ"א, בפסוק כ"א התבנית קדמא מהפך פשטא -בפסוקים כ'  ּוְָימ  ְרּב  ַעןָי  מורה ל ְך לכתוב שלפניך ותקבל אפיון ממנו. כאן בפסוק ְלַמֶ֨

במיוחד לנשים שאינן מחויבות  וב'לגברים שגם מחויבים בתלמוד תורה שנותנת חיים למוצאיה, א' כ' בזכות קביעת מזוזה יש אריכות חיים 

 ח?"ומא יא א' ב', בבלי קידושין ללי יבב בתלמוד תורה

 

 קמ"פ 32
 ה:     -תצא כג,ד -יכ ריםדב

א יָל א-]ד[ָָל ָֽ ָ֔ יר  ֹורָע ׂש  ַ֚םָּדָ֣ 'ַָּג ְקַהָ֣לָהֶ֑ יָּב  ֶ֖ ֵ֛יָּומֹוָאב  אַָעּמֹונ  'ַָעד-ָיב ֹ֧ לָהֶ֖ ְקַהֵ֥ אָָלֶהֵ֛םָּב  ם׃-ָיב ֵ֥ ָעֹוָלָֽ
רָל א-[ַָָעלה] ֶׁשֶ֨ רָא  אתְָ-ְּדַבֵ֞ ֶרְךְָּבצ  םַָּבֶּדֶ֖ י  ַּבֶּלֶָ֣חםָּוַבַּמָ֔ ּוֶָאְתֶכםָ  ְּדמ  םָק  ְצָרֶ֑י  ּמ  ֶָכָ֣םָמ 
יךֶָאתָ רָָעֶלָ֝ ֶׁשרָָׂ֩שַכֶ֨ ָ֣םֶָּבן-ַוא  ְלָע ָּך׃ָָ-ּב  ְלֶלָֽ םְָלַקָֽ י  ַרֶ֖ םַָנה  ַרֵ֥ ֹורָא  ְּפתֵ֛ ֹורָמ  ְָּבעֹ֗
 

 קטן-מונח זקף - בלחם ובמיםקדמא=אזלא מהפך פשטא,  - קדמו אתכם-אשר לאגרשיים,  -דבר -על תצא כג ה-דברים כי

  ענין אחר, אם היה מיד אחריו מהפך פשטא, הלימוד האפשרי היה יצא לידון בענין אחר גרשיים, יצא מן הכלל לידון ב -דבר -על -טט

 כענינו יצא להקל ולא להחמיר.

 דרגא תביר טפחא,  -יבא עמוני ומואבי -לא דכג . פסוק כג הותביא משם אפיון לפסוק  דכג פסוק קדמא מהפך פשטא אומר לך ל

 וללא שייך, רמז על איסור זכרים והתר נקבות )עמונית ומואבית(יבא -לא -ייך ללש בקהל ה'מונח אתנח, התביר חילק  -בקהל ה' 

כי דרך האנשים לצאת מואב ועמון, מנמק ההקלה על נקבות כי  דכג טעמא דקרא של פסוק הוא  ה כגפסוק כי  בבלי יבמות עו באומר 

 ולקדם בלחם ומים ולא דרך הנקבות. 

 א מהפך פשטאגרש או גרשיים קדמ-אזלא ראה דיון אחר 

 דרגא תביר טפחא  ראה 
 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ט-יהושע כד ח 
םֶָאל יאֶָאְתֶכֹ֗ ָ֣ ָ֣אהָָוָאב  ְּתֶכֶ֑םָ-]ח[ָָוָאב  ּוָא  מֶ֖ ָּלח  ָֽ ןַָוּי  ָ֔ ֶָ֣ברַָהַּיְרּד  ְּבע  בָ  ַהּיֹוׁש  יָ  ר  ֶָא ֶרץָָהֱאמ 

ּוֶָאתָ יְרׁשָ֣ ַוּת  ןָאֹוָת םְָּבֶיְדֶכםָ  ם׃-ָוֶאּת ֶ֨ ְּפנ יֶכָֽ םָמ  ֶ֖ יד  םָָוַאְׁשמ  ַָאְרָצָ֔
ָקםָָּבָל קָּבֶָ ֶ֑לָ-ן]ט[ַָוָּיֶ֨ ְׂשָרא  ָּלֶֶ֖חםְָּבי  בַָוּי  ֶמֶָ֣לְךָמֹוָאָ֔ ּפֹורָ  ָצ 

ְלָעֵ֥םֶָּבןָ אְָלב  ְקָרֵ֛ חַָוּי  ְׁשַלֹ֗ ם׃-ַוּי  ֵ֥לֶָאְתֶכָֽ ֹורְָלַקּל  ְָּבעֶ֖
 ואביא אתכם ... וילחמו אתכםח'  

 קדמא מהפך פשטא,  - צפור-ויקם בלק בןט' 

 יו. כאן מיבא ענין שמלחמת ישראל א' מיבא אפיון מלפניו על עצמו, כעין מידה דבר שחבירו )הפסוק שלפניו( מלמד על

 באמורי ללא קרבנות בצד ישראל הפילה פחד על מואב.

 ב' כעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא 

מונח ז"ק טפחא אתנח,שהיה מדיני ומינוהו למלך רק לצורך המלחמה בישראל כי חשבו שמשה  - מלך מואב וילחם בישראל

ר שכוחו של משה בפה לכן החליט שאופן המלחמה לא בקרב חרבות אלא נתחנך במדין ובלק ידע איך להלחם בו.  בלק אמ

 בקללת בלעם. 

 רביע תביר מרכא טפחא מרכא סלוק - בעור לקלל אתכם-וישלח ויקרא לבלעם בן

 

 

 

  ךמופעים בתנ" חמשה במלה אחת –קדמא מהפך  9.2

 .  אחתלתבנית הטעמים קדמא מהפך במלה  ךמופעים בתנ" חמשה
 :    כה,מו בהר. ויקרא 1

ָֽי יֶכ םְָּבנ  ח  דּוָּוְבַאֶ֨ ב ֶ֑ ָלֶ֖םָָּבֶהָ֣םַָּתע  הְָלע  ָּזָ֔ ח  ָלֶרֶָׁ֣שתָא  יֶכםָ  ר  יֶכ םַָאח  ְבנ  םָל  ָתָ֝ םָא  ְתַנַחְלֶּתֶ֨ יוָל א-ְוה  ָ֣יׁשְָּבָאח ָ֔ א   ָ ל ְׂשָרא  ֹוָ-י  הָבֶ֖ ְרֶּדֵ֥ ת 
ֶרְך׃ָסָָ ְָּבָפָֽ

 כ,א:     חקת. במדבר 2
ָֽי אּוְָבנ  לָָּכל-ַוָּיב ָ֣ ְׂשָרא  ְדַּבר-י ְ֠ הָמ  ָד  ע  ּבַָ-ָהֶ֨ ןָ  ם׃ָָצ  רָָׁשָֽ ֶ֖ ָּקב  םַָוּת  ְרָיָ֔ מ  ֶׁ֑שַָוָּת ָמתָָׁשםָ  ֵֶׁ֥שבָָהָעֶ֖םְָּבָקד  ֹוןַָוּי  אׁשָ֔ ר  ֶדׁשָָהָֽ ָח ָ֣

 ,ב:    ג  דניאל. 3
ְבַרָּי אְָּדָתָָֽ ַדְרָּגְזַרָּיאְָ֩גָדֶ֨ אָא  ָוָתֶ֡ ַפח  ָ֣אָּוָֽ ְגַנָּי אָס  ַחְׁשַּדְרְּפַנָּיֶ֡ א  ָׁ֣ש׀ַָלָֽ ְכַנ חְָלמ  אְָׁשַלֶ֡ אְָוכ ֶָּ֖וְנבּוַכְדֶנַּצָ֣רַָמְלָּכֶ֡ ְפָּתי ָ֔ ּת  יָנָתֶ֑אְָבַרָּיאָ  ָֽ ָ֣יְָמד  נ  ְלט  לָׁש 

א׃ָָ רַָמְלָּכָֽ יםְָנבּוַכְדֶנַּצֵ֥ ֶ֖ ק  יָה  ֵ֥ אָּד  ַּכָ֣תַָצְלָמָ֔ נ  ַלח  אָ  ת  ְָלמ 
 ,כד:    ז  עזרא. 4

יָָכל ָ֣ יןָּד  םְָמהֹוְדע ֹ֗ ָלָָ֔-ּוְלכ ָ֣ ַוה  הְָבלֹוָ  ְנָּד  ֶ֑הָמ  יתֱָאָלָהָ֣אְָדָנ ֶ֖ יָּב  אָּוָפְָ֣לח ָ֔ יַנָּיָ֔ ָ֣ ְנת  ַעָּיאָ  ַרָּי אָָתָרָֽ ָוי אַָזָּמֶ֨ ל  ָ֣אְָוְ֠ ַנָּי אָָּכה  ֵ֥ ְרמ  יטְָלמ  ֶ֖ ְךָָלֵ֥אַָׁשּל 
ם׃ָפָָ יה ָֽ ָע ל 

 ,כה:    להב   הימים. דברי 5
ְרְמָיהּוַָ֘על ֶָ֣֣ןָי  ל-ַוְיקֹונ  ּוָָכָֽ ָּיהּוַָ֒וּי אְמרָ֣ יֶה םַָעל-י אׁש  ֹות  ינֶ֨ ַהָּׁשרֹותְָּבק  יםָ׀ְָוְ֠ ָ֣ ַעד-ַהָּׁשר  ָּי הּוָ  קַָעל-י אׁש  ְּתנֵּ֥וםְָלח ֶ֖ ֹוםַָוּי  ָּנֵ֥םָ-ַהּיָ֔ ֶ֑לְָוה  ְׂשָרא  י 

יםַָעל ֶ֖ ֹות-ְּכתּוב  ינָֽ ָ׃ַהּק 
 

 
 כה,מו:     בהר. ויקרא 1

ָֽי יֶכ םְָּבנ  ח  דּוָּוְבַאֶ֨ ב ֶ֑ ָלֶ֖םָָּבֶהָ֣םַָּתע  הְָלע  ָּזָ֔ ח  ָלֶרֶָׁ֣שתָא  יֶכםָ  ר  יֶכ םַָאח  ְבנ  םָל  ָתָ֝ םָא  ְתַנַחְלֶּתֶ֨ יוָל א-ְוה  ָ֣יׁשְָּבָאח ָ֔ א   ָ ל ְׂשָרא  ֹוָ-י  הָבֶ֖ ְרֶּדֵ֥ ת 
ֶרְך׃ָסָָ ְָּבָפָֽ

 
 בבלי בבא מציעא עג ב -בין תורה שלמה ו שילוב

מעלו, ומעייל להו בגוהרקא )עגלה מוכנה למרכבת אדם( דרבא. אמר ליה רבא:  דלאה דרבא הוה תקיף )כופה( אינשי סעורם אחו רב
ָלֶ֖םָָּבֶהָ֣םָמו(  התלמוד לומר )ויקרא בהר כ" -, דתנינא: ראית שאינו נוהג כשורה, מנין שאתה רשאי להשתעבד בו עבדתשפיר קא  ְלע 

יֶכ ם ח  דּוָּוְבַאֶ֨ ב ֶ֑ ָֽיתלמוד לומר  -נוהג כשורה . יכול אפילו ַּתע  יֶכ םְָּבנ  ח  יוָ-ּוְבַאֶ֨ ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח  א   ָ ל ְׂשָרא   '. וגוי 
ָֽילמרות שיש שלוש מלים  כאןקדמא מהפך פשטא היא בדרך כלל על פני שלוש מלים.  תבנית יֶכ םְָּבנ  ח  ָ -ּוְבַאֶ֨ ל ְׂשָרא  יוי  ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח   הטעים א 

יֶכ םָרחמנא מלת  ח  ָֽיּבְָָושתי המלים מהפך בקדמאּוְבַאֶ֨ ָ -נ  ל ְׂשָרא   במקף להיות מוטעמות בטעם פשטא. חברםי 

אלעזר בן רבי יוסי הגלילי כתוב שחבירו )שלפניו( מלמד עליו. כאן  רביקדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של  תבנית

מעשה נכרי כי אינו שומר  נוהגמסביר שכאשר יהודי  עג ב מבבלי ב"בעבודת העבדים הנכרים שבהם מותר לרדות.  עוסקהכתוב שלפניו 

יֶכ םמהפך במלת  קדמא. אפשר שלכך מרמזים טעמי מותר וחובה לרדות בומצוות  ח  לך ולמד מהכתוב שלפניו מה יש  כאומרים ּוְבַאֶ֨

ָֽי -לעשות באחיכם המרוחק במעשיו מ ָ -ְּבנ  ל ְׂשָרא   .   י 

ורבי אלעזר בני רבי יוסי הגלילי של כלל הצריך לפרט. הכלל  ישמעאל רביקדמא מהפך פשטא באחת מתפקידיה היא כעין מדה של  תבנית

ָֽיהצריך לפרט  יֶכ םְָּבנ  ח  ָ -ּוְבַאֶ֨ ל ְׂשָרא  יושלו  והפרט י  ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח  תלמוד לומר  -אפילו נוהג כשורה  יכול עג ב מבבלי ב"מאמר  והוא א 
ָֽי יֶכ םְָּבנ  ח  יוָ-ּוְבַאֶ֨ ָ֔ ָ֣יׁשְָּבָאח  א   ָ ל ְׂשָרא   נהג עמו כשורה.נוהג כשורה  כאשר '. וגוי 

 

 קטן לכתחילה ובפועל-קדמא מרכא ]פשטא[ ]מונח[ זקף 9.3

 ראה סעיף זה בקובץ זקף

 

 קדמא מרכא תביר מרכא טפחא  9.4

 מרכא תביר טפחא, או מתבנית מרכא תביר מרכא טפחאתבנית טעמים המרכבת מתבנית קדמא ומתבנית 

 לא כולם חייבים להיות ביחדאו שונים בהלכותיהם לגבי הנושא ש פרטים-מרכב מתתהכלל הצריך לפרט 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 קמת"ט .1

 להבנת תבנית קדמא ללא אזלא, בזכות דברי רבי שמעון דוגמת מפתחהיא  פרשת ציציתדוגמא 

רֶָאלָָָדבר שלח טו,לח:במ םָ-ַּדּב ֵ֞ ֶהָ֔ ְוָאַמְרָּתָָ֣א ל   ָ ל ְׂשָרא  ְָּבנ  יָי 
תַָעלָ ֵ֛ יצ  םָצ  ּוָָלֶהֵ֥ ָתֶ֑םָ-ְוָעׂשֶ֨ ר  םְָלד  יֶהֶ֖ ְגד  יָב  ֵ֥ ַָּכְנפ 
ְֵ֥תנֵָָ֛ ֶלת׃-ּוַָעלְוָנ ָֽ ילְָּתכ  ֵ֥ ֶַ֖֛ףְָּפת  תַָהָּכָנ ֵ֥ יצ  ָצ 
 

תַָעל ֵ֛ יצ  םָצ  ּוָָלֶהֵ֥ ָתֶ֑ם-ְוָעׂשֶ֨ ר  םְָלד  יֶהֶ֖ ְגד  יָב  ֵ֥  קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח -ַָּכְנפ 

ּו -ר"ש אומר ש – פרי והתורה והמצוההס ע"פ  זהו כלל ְָוָעׂשֶ֨

תָ ֵ֛ יצ  םָצ  ּוָָלֶהֵ֥ יש באילו בגדים בקבוצת הפרטים שלא כולם חייבים להיות ביחד: ו קדמא פותח ענין זהו כלל חיוב הציצית ואפיונ – ְוָעׂשֶ֨

 , צבעיפוטרים כל בגד, אילו גדילים פוטרים בגדים מסוימים, אילו גדילים יש חובה ובאילו אין חובה באילו אנשיםחובה ובאילו אין חובה, 

ֹו טו,לטדבר שלח במ-. אבל זמן הצצית נלמד מ, מספר הקשריםבדורות שונים, ארכם הגדילים תֹ֗ יֶתָ֣םָא   היינו זמן יום. ּוְרא 

 מרכא תביר מרכא טפחא קדמא,  ראה 

 

 קמת"ט .2
 :יב,במדבר מסעי לד

ָ֣םַָהֶּמֶַ֑לחָ יוָָי ָתֶ֖ ָנהְָוָהיֵּ֥וָתֹוְצא  ָ֔ ַהַּיְרּד   ָ דַָהְּגבּול ְָוָיַר 
יב׃ ָֽ יָהָָסב  ֹלֶתֶ֖ ְגב  הָָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל  ְהֶיֶ֨  ז אתָּ֩ת 

היה בין אלו לאלו  ששה עשר מילרגל בהמה רועה וכמה היא רגל בהמה רועה  מעשר בהמה מצטרף כמלא ,מ"בטפ"משנה בכורות 
 שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין היה לו באמצע מביא ומעשרן באמצע רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה: 

שהבהמות רועות מתרחקות זו כמו שיכולות להשתמר ברועה אחד כ - כמלא רגל בהמה רועהב "מ,ט"בכורות פ משנהר' עובדיה מברטנורא 
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 

נות ברועה אחד לתוך דיר אחד ומעשרן. ואם רחוקות יותר, פטורות. דאמר קרא )ירמיה לג( תעבורנה הצאן על ידי מונה, משמע אם יכולות להמ
משום דבעי למתני בסמוך שאם היה לו עדר באמצע,  - שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין מקרי צאן, ותעבורנה תחת השבט להתעשר, ואי לא לא:

או ל - מביא ומעשר באמצע אותן האמצעיות מצרפות את הצדדים, להכי תני שאם הצדדים רחוקות זו מזו שלשים ושנים מיל אין האמצעי מצרפן:
שאם היו לו חמש בהמות מכאן וחמש בהמות מכאן וירדן באמצע, אין מצטרפין ופטורות. ואין הלכה  - הירדן מפסיק ]מביא[ באמצע ממש קאמר:

 כר' מאיר:
יב׃ ָֽ יָהָָסב  ֹלֶתֶ֖ ְגב  הָָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל  ְהֶיֶ֨ . ע"פ תבנית טעמים כעין פרט וכלל הצריך לפרט, והפרט בתראה מפרט הפרט קדמאה ז אתָּ֩ת 

 פרט קדמאה, מלמד על שיעורין ומחיצות שידרשו בכלל ופרט בתראה.קטנה, -תלישא – ז אתָ֩ תורה תמימה

ְהֶיֶ֨ה בכיבוש הראשון של ארץ כנען לבני  הויה ראשונהכעין תחילה היינו ב מלבי"ם-)א( כעין כלל הצריך לפרט, )ב( ע"פ הקדמא,  – ּת 

יבישראל כאשר מספר עם ישראל מעט הפרט בתראה  ָֽ יָהָָסב  ֹלֶתֶ֖ ְגב  -, מלמד כי הגבולות הראשונים יהיו אלה הנמנים בָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץָל 

יביב(, ולעתיד לבוא נלמד ממקום אחר. ומלת  -)במ' מס' ב ָֽ מלמדת שלמרות שלכל שבט יש גבולות, לענין מצוות כמו מעשר בהמה או  ָסב 

 נדר )כגון הנאה מא"י( גבול א"י סביב אחד הוא.

ששה עשר מיל ]דזהו שיעור ריחוק גבול א"י אחד הוא, )ב( שיעור  –תרסא מרמז שיש לדרוש מהפרט בתראה )א( מחיצה  – אתָ֩ז ָלפי כך 
(. לענין שיעור למעשר רע"ב בכורות פ"ט,מ"בלענין צירוף בהמות למעשר בהמה. זה גם שיעור המרחק שעין הרועה שולטת בו ) רשויות[

יָהָָָלֶכֵ֥םָָהָאֵֶ֛רץבהמה הפרט בתראה  ֹלֶתֶ֖ ְגב  השונים בהלכותיהם לגבי נושא מעשר קבוצת פרטים מלמד על כעין מרכא תביר טפחא,  –ל 

מלמדת כי לרבנן גבולות השבטים וגבול הירדן אינם מונעים צירוף בהמות למעשר בהמה בתנאי  ,מ"בטפ"משנה בכורות בהמה. 

לירדן אינם מונעים צירוף בתנאי המרחקים המנויים להלן, גבול הירדן  המרחקים המנויים להלן. לרבי מאיר גבולות השבטים בא"י מערבית

 מונע צירוף בין א"י המערבית ובין עבר הירדן.

 מרכא תביר טפחאראה 

 

 טפחא  (מרכא)תביר מ' קדמא מלה מקף דרגא(  16פ'  16מופעים,  207פסוקים  205 ) קדמא דרגא 9.5

 תביר מרכא טפחא דרגא תביר טפחא או דרגא -דוגמאות רבות נמצאות ב

 

מענין מוקדם, משתלשל בסדר מסוים, תביר טפחא קבוצת או קבוצות פרטים מוגבלות, העשויות להתקיים  –ענין מוקדם, דרגא  –קדמא 

 בעת ובעונה אחת.

ים דרגא )מרכא( תביר )מרכא( טפחא מורכב מקבוצת או קבוצות פרטים מוגבלות, שלפעמ –כעין כלל הצריך לפרט, והפרט  –קדמא 

 עשויות להתקיים בעת ובעונה אחת אך לא חייבות. 

 

 

 קדמא דרגא 1
 יג,מקץ מב בראשית

יׁש ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ יךַָאח  ָבֶדֶ֨ ָ֣יםָָעָׂשרָ֩ע  ּוְָׁשנ  ֶַ֑עןָ-ַוּי אְמרֹ֗ דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ ֶָאָחֶ֖
ןֶָאתָ הַָהָּקט   ּנ ֶ֨ יֶנָּֽנּו׃-ְוה  דָא  ֹוםְָוָהֶאָחֶ֖ ַהּיָ֔ ָָאב  ינּוָ 
 

ָ֣יםָָעׂשָָ ּוְָׁשנ  יׁשַוּי אְמרֹ֗ ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ יךַָאח  ָבֶדֶ֨ ֶַ֑ען-רָ֩ע  דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ     ֶאָחֶ֖

 קדמאה הפרטפרט קדמאה וכלל הצריך לפרט ופרט בתראה המפרט  תבנית

ָ֣יםָָעָׂשרָ֩ ּוְָׁשנ  יךקדמאה  פרט ַוּי אְמרֹ֗ ָבֶדֶ֨ יׁש לפרטהצריך  כלל ע  ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ ֶַ֑ען-ַאח  דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ הפרט  המפרטבתראה  רטופ ֶאָחֶ֖

   קדמאה

 קטנה, א' מארבע אמהות ב' כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיצין-תלישא מונח -עשר  שנים רביע – ויאמרו

 ' מארבע אמהות א



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ָ֣יםָָעָׂשרָ֩ ּוְָׁשנ  רוח  בהם נצנצה יא,מב י"רש פ, אף שהם מארבע אמהות אמרו הם ויוסף כאחד ע"רביע – ויאמרו קדמאה פרט ַוּי אְמרֹ֗
 . לכן הם שנים עשר.עמהם שאף הוא בן אביהם וכללוהו מתברר( בתראה)ובפרט  הקדש

יך ָבֶדֶ֨   קדמא עבדיךהצריך לפרט,  כלל ע 

יׁשקריאה ללא פסק  ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ ֶַ֑ען-ַאח  דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ דרגא פסק תביר מרכא טפחא,  -, בתראה המפרט הפרט קדמאה פרט ֶאָחֶ֖

נצנצה  מב,יא רש"י כפירוש טעמים התחביריים היתה צריכה להיות כאן מרכא אבל רצה רחמנא להודיענו מכללי המרכא סלוק. 
רעיון של קשר כל הנוכחים כולל יוסף לאיש אחד שהוא שוכן בארץ כנען , בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם

יאה פיצה על החילוף בהוספת טעם פסק. דרגא תביר מרכא ע"פ טעם סלוק למעט אדם אחר. ולכן הטעים טעם דרגא ולנכונות הקר

יׁשטפחא מלמדת על קבוצת פרטים הקשורים לנושא בני איש אחד או שחל על כל אחד  ֵ֥יָא  ֶַ֑ען-ְּבנ  דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ  . ֶאָחֶ֖

ְֵ֛חנּוָאבל קריאת  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ ּוא'  מחולקים ביניהםהמתחשבת בפסק ובתביר עשויה גם להשתמע שהם אמנם אחים אבל ַאח   - ַוּי אְמרֹ֗

יךָרביע, בני ארבע אמהות ; ב'  ָבֶדֶ֨  הקודם של כל אחד מהם אל יוסף היה בהתאם לבן איזו אם הוא.  יחסהקדמא,  –ע 

 

 פסק ,קטנה-תלישא ,רביע  ראה

 

 קדמא דרגא 2
 ו טוט ורעצמ קראוי
ָלֶ֑הָָ דָע  אתְָוָהֶאָחֶ֖ ןֶָאָחָ֣דַָחָּטָ֔ ה ָ֔ ַהּכ  ָתםָ  ָ]טו[ְָוָעָׂש הָא 
רָעָָָ ֶּפֶ֨ ֵ֥יָהְֶָ֖וכ  ְפנ  ֵ֛ןָל  ה  ֹו׃ָסָָ'ָלֹ֧יוַָהּכ  ּזֹובָֽ ָמ 

ֹו ... ּזֹובָֽ 'ָמ  ֵ֥יָהֶ֖ ְפנ  ֵ֛ןָל  ה  רָָעָלֹ֧יוַָהּכ  ֶּפֶ֨  קדמא דרגא תביר מרכא טפחא סלוק - ְוכ 

 תביר מרכא טפחא סלוק -הכהן לפני ה' מזובו 

 יב בקרבן לטהרתווללא שייך. השייך הוא הזב המחלט שחי כפר עליו ... לפני ה' -לשייך למזובו  -תביר, מחלק ב - הכהן 

  מדבר בבעל שתי ראיות שלא  מזובובפסוק יג ששם למד שזהו על זב בעל שתי ראיות. לכן גם כאן  מזובו -בשביל הלא שייך נחזור ל

 .ספר לו שבעה ימים לטהרתו -שייך בקרבן אחרי ש

 

 

 קדמא דרגא 3
 כא -רים עקב יא,כ דב
ְׁשָעֶרָָֽ-]כ[ָָּוְכַתְבָּתֵ֛םַָעלָ ךָּוב  יֶתֶ֖ ָיך׃ְמזּוזֵֹ֥ותָּב 
ְׁשַּבֹ֧עָהֵָָ֛ רָנ  ֶׁשֶ֨ הָא  ָדָמָ֔ ַ֚לָָהא  םַָע יֶכָ֔ ָ֣יְָבנ  ימ  ו  יֶכםָ  ּוְָימ  ְרּב  ַעןָי  םַָעלָ']כא[ְָָלַמֶ֨ י  יַָהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ימ  ָ֣תָָלֶהֶ֑םָּכ  יֶכֶ֖םָָלת  ת  ב  ֶרץ׃ָס-ַלא  ָָהָאָֽ

יֶכם ָ ּוְָימ  ְרּב  ַעןָי  גם של הנשים שלא לומדות  קדמא מהפך פשטא, כאן בתפקיד ליבא את הכתיבה של המזוזות כהגנה על חיינו – [ְָָלַמֶ֨

 תורה. 

 

 

 זהוי אפשרי למשמעות קדמא דרגא תביר טפחא ]מרכא[ סלוק או ]מונח[ אתנח –טט 

ַָהּיֶֹ֖וםַָעלָ"והיו הדברים האלה" .ָו,ו תחנןאו ריםדב יְָמַצְּוךֵ֛ ֹ֧ כ  רָָאנ  ֶׁשֶ֨ ך׃-א   ְלָבֶבָֽ

ָ֣תָָלֶהֶ֑םרים עקב יא,כאדב יֶכֶ֖םָָלת  ת  ב  'ַָלא  ְׁשַּבֹ֧עָהֵ֛ רָנ  ֶׁשֶ֨  קדמא שבועת ה' לכל אחד מהאבות  ...ָא 

 רבי אליעזר אומר קריאת שמע צריכה כוונה עד "והיו הדברים האלה", רבי עקיבא אומר עד סוף הפרשה בפסוק ט'. רים ואתחנן ו,ודב

 לר"ע הקדמא תסמן שמתחילת פרשת שמע ועד סופה צריך כוונה.

 

 טעמים סיכום תבניות

 שחבירו מלמד עליו, באופן שהולך אל הכתוב לפניו להתאפיין ממנו. דבר -מורה על כתוב  –קדמא מהפך פשטא 

 .???כעין כלל ואפיונו, ואחרי הקיסר נמצא פרט המלמד על פרטים אחרים הבאים ממקרא אחר –קדמא מרכא תביר ]מרכא טפחא אתנח[ 

 

 

 קדמא דרגא 4
 :ח,בראה י דברים

הָהַָ יםָּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּוָע  ַנ רָא  ֶׁשֶ֨ לָא  כ  ּוןְָּכְ֠ אַָתע ׂשָ֔ ָּיֶֹ֑וםָל ָ֣
יׁשָָּכלָ ֶ֖ יָנָֽיו׃-א  רְָּבע  ַָהָּיָׁשֵ֥

הַָהּיֶֹ֑וםָ יםָּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּוָע  ַנ רָא  ֶׁשֶ֨ לָא  כ  ּוןְָּכְ֠ אַָתע ׂשָ֔ ָל ָ֣
 

 קיט -בבלי זבחים קו  פ"ע הלימוד

 הבמות.  היתרבמות בשתי תקופות ומתואם עם פסוקים אחרים לפטור מעונש כרת על שחוטי חוץ בשעת  היתרזה מלמד  פסוק

ּון אַָתע ׂשָ֔ במה קטנה, בשעת גלגל בין הכניסה לארץ ועד משכן שלה,  היתרקטן, כאומר לא תעשון פעמיים,בשתי תקופות -קףמונח ז – ל ָ֣

 ובמקדששלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים, כמו שעושים בשעת המשכן במדבר, בשלה,  חרבןובשעת נוב וגבעון בין 

 ירושלים.  

 

הָהַָ יםָּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּוָע  ַנ רָא  ֶׁשֶ֨ לָא  כ   גדולה קדמא דרגא תביר טפחא אתנח-תלישא -   ּיֶֹ֑וםְּכְ֠

כ לכעין פרט קדמאה  תבנית ר לפרטהצריך  וכלל ְּכְ֠ ֶׁשֶ֨ הַָהּיֶֹ֑וםבתראה  ופרט א  יםָּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּוָע  ַנ    א 

כ לקדמאה  פרט  על שנוי גדול, עונש חמור או פטור גדול המתברר בפרט בתראה    מתריעגדולה, -תלישא - ְּכְ֠

ְֹ֧חנּו ַנ  המיעוט מהסוף ומקשרו אל ההתחלה, אפשר לפרט קדמאה, מושך דרגא –א 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ה יםָּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש   אתנח    - ַהּיֶֹ֑ום( המאופיינת במלת ולצבורתביר טפחא מעיד על קבוצת פרטים )קבוצת קרבנות חובות ורשות ליחיד  - ע 

הָ יםָּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  התביר ממעט במשהו מהותי הקשור לקרבנות בזמן שהוא לא כמו   – ַהּיֶֹ֑וםע  יםָּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  בשעת אוהל מועד במדבר, סלוק  – ּיֶֹ֑וםהַָָע 

 בגמרא מרבה בשעת משכן שילה, בשעת ירושלים.  הלימודמרבה תכונה לפי 

 

 גדולה-תלישא -ראה עיקר הדיון ב

 

 קדמא דרגא 5
 :י,בראה י דברים

ַבְרֶּת֘םֶָאת ןָ֒-ַוע  ַָהַּיְרּד 
ֶרץָא ֶׁשר יַׁשְבֶּתָ֣םָָּבָאָ֔ ילֶָאְתֶכֶ֑םָ-ו  ָ֣ יֶכֶ֖םַָמְנח  'ֱָאֹלה  ָהֵ֥

ֶָ֨ נ  ָּכלְוה  יַׁשְבֶּתם-יַחָָלֶכֹ֧םָמ  ָֽ יבָו  ֶ֖ ָּסב  יֶכֵ֛םָמ  ְיב  ַטח׃-א  ֶָּבָֽ
ָּכל יַחָָלֶכֹ֧םָמ  ֶ֨ נ  יבָ-ְוה  ֶ֖ ָּסב  יֶכֵ֛םָמ  ְיב  יַׁשְבֶּתםא  ָֽ ַטח׃-ו   תביר טפחא,  דרגאקדמא  –ֶָּבָֽ

 תמימה פרשת ראה  תורה
יַחָָלֶכֹ֧םָ ()י ֶ֨ נ  מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם , להעמיד להם לארץיוסי, שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן  ר, א"תניא -ְוה 

לכם מכל אויביכם  והניחיודע אם לבנות בית הבחירה קודם או להכרית זרעו של עמלק קודם, כשהוא אומר  ואיני, (לדבית הבחירה
 ]סנהדרין כ' ב'[: (להוהיה המקום אשר יבחר ה', הוי אומר להכרית זרעו של עמלק קודם

 הערה לד  תמימה הערות דברים פרק יב תורה
 מצות הםדכמה מצות בתורה תלה אותם הכתוב בכניסתן לארץ אך אלו  פבישיבת הארץ, ואע" אותם( דבכל אלה הענינים כתיב ירושה וישיבה, הרי דתלה לד

 ואין כל אחד תלוי בחבירו:  בפרטשאר המצות הם פרטים לאנשים  כ, משא"הצבור בהשתתפות לכל העם
השייך לענין זה  כמש" ע, וע"ק"ביהמדאי לאו מלכא לא מתבני  קד' א' שאני ביהמ" בבב" שהדבר כמ" בטעם לדמלך קודם, וי" ( ובנין המקדש מבואר בגמראלה

 בפ' תרומה בפ' ועשו לי מקדש: 
 

זרעו של עמלק,  ולהכריתישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך,  נצטוו מצות שלשרבי יהודה אומר:  היה וכןסנהדרין כ, ב   בבלי
 ולבנות להם בית הבחירה. 

, כדמפרש לקמן: בתחלה מלך, ואחריה עמלק, כסדרןתלויות זו בזו לעשותן  שהןנקט שלש הללו,  להכי - מצות שלש י"רש
 ואחריה בית הבחירה.

ירושה וישיבה, וירשת וישבת בה ואמרת אשימה עלי מלך )דברים יז(, בעמלק כתיב )שם  כתיב דבכולהו -לארץ  בכניסתם
את הירדן וישבתם בארץ וגו' והדר כתיב והיה  ועברתםם/ כה( והיה בהניח ה' וגו', ובבנין בית הבחירה כתיב )שם /דברים/ יב( /דברי

 המקום וגו'.
 

ָּכל יַחָָלֶכֹ֧םָמ  ֶ֨ נ  יבָ-ְוה  ֶ֖ ָּסב  יֶכֵ֛םָמ  ְיב  יַׁשְבֶּתםא  ָֽ ַטח׃-ו   תביר טפחא, קדמא בתפקיד התרעה על קדימות, דרגא בתפקיד דרגאקדמא  –ֶָּבָֽ

 חלוקה בין רבוי פרטים  בתפקידשלשלת הקדימות, תביר טפחא 

הקדימות הכרתת זרעו של  שלשלתהעמדת מלך, הכרתת זרעו של עמלק, בניית בית הבחירה, הקודם לכל הוא העמדת מלך,  הם הפרטים

 עמלק ואחריה בנין בית הבחירה.

 

 דרגא תביר טפחא  ראה
 

 

 קדמא דרגא 6
 :דברים ראה יב,טו

רָָנַָֽתן-ַרקְָּ֩בָכל ֶׁשֵ֥ 'ֱָאֹלֶהֵ֛יךָא  תָהֹ֧ ְרַּכֶ֨ רְָּכב  ְזַּבָ֣ח׀ְָוָאַכְלָּתָָָ֣בָׂשֹ֗ ָּת  תַָנְפְׁשךָ֝ ְָּבָכל-ַאַּוֶ֨ ְָׁשָעֶרֶ֑יך-ְלךֶ֖
יְָוָכַאָּיָֽל׃ָ ֶ֖ ּנּוַָּכְּצב  ֶלָ֔ י אכ  ַָהָּטמ  אְָוַהָּטהֹורָ 

ְזַּבָ֣ח׀ְָוָאַכְלָּתָ֣-ְּבָכלַרקָ֩ ָּת  תַָנְפְׁשךָ֝ רָָנַָָָֽאַּוֶ֨ ֶׁשֵ֥ 'ֱָאֹלֶהֵ֛יךָא  תָהֹ֧ ְרַּכֶ֨ רְָּכב  ְָּבָכל-ַתןָבָׂשֹ֗ ְָׁשָעֶרֶ֑יך-ְלךֶ֖
 

חייבין בבכורה, ובמתנות, ויוצאין לחולין ליגזז וליעבד,  -מתני'. כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו  בבלי בכורות יד, א
קדם יפדו, חוץ מן הבכור ומן המעשר. וכל ש -ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ פטור, ואין עושין תמורה, ואם מתו 

פטורין מן הבכורה ומן המתנות, ואינן  -הקדשן את מומן, או מום עובר להקדשן ולאחר מכאן נולד להן מום קבוע, )להקדשן( ונפדו 
 יקברו.  -יוצאין לחולין ליגזז וליעבד, ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ חייב, ועושין תמורה, ואם מתו 

 
בן אסור לאחר פדיונן. היכי דמי? אילימא דאיעבר ואיתיליד לאחר פדיונן, אמאי? ולד צבי ואיל נינהו! וולדן וחלבבלי בכורות טו, ב 

מכח קדושה  -, דהיכי ליעביד? ליקרבינהו כונסן לכיפה והן מתין... אמר רב הונא:  -אלא דאיעבר לפני פדיונן ואיתיליד לאחר פדיונן, 
 רש"י. מתפיסן לשם אותו זבחדיונן. אמרי במערבא משמיה דרבי חנינא: סמוך לפדיונן לא אלימי למיתפס פ -דחויה קאתו, ליפרקינהו 

 חלה קדושה לעצמן ולא פקעה קדושה ע" פדיון אמן, וממתין עד שיוממו ופריק להו. –
 

פול בעוד האם מותרת באכילה, הולד אסור ומחלוקת האם כונסו לכיפה ומת או מתפיסו לשם אותו זבח כמו האם אבל ממתין שי

 בו מום, פודהו ואוכלו.

 

תָ-ל שקדם ְרַּכֶ֨ 'ֱָאֹלֶהֵ֛יך -הקדשן עבור קדמא –ְּכב   דרגא תביר, את מומן הקבוע,  – הֹ֧

רָָנַָֽתןהשלשלות בולדות פסולי המוקדשים הנלמד מהקרא  - דרגא .א ֶׁשֵ֥ מרכא טפחא,יתור לרבות על פסולי המוקדשים  – ְלךֶָ֖-א 

 בם בין הקדשן לפדיונן ונולדו אחר פדיונן. )שקדם הקדשן למומן( את ולדותיהם שהתעברו

תביר, ענין של המעטת הולדות מלאכלן כמות שהן. הבעיתיות של הולדות לאכלן כמות שהם מוצגת  – לקיך-אאפשר כי  - תביר .ב

דאית  פרש"י ,קאתומכח קדושה דחויה  -, דהיכי ליעביד? ליקרבינהו לכיפה והן מתין כונסן: הונארב  אמרע"י רב הונא 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

דלאחר פדיונן נולדו והן עצמן אין יכול להתפיסן לקדושה  ועודדאמותן בעלי מומים שנראו ונדחו חדא  הו תרתי לרעותאב
אי אפשר להקריב הולדות כי כפרש"י  לא אלימי למיתפס פדיונן. -ליפרקינהו  גמורה להקריב הואיל ואידחו תו לא מיחזו

 שכבר יצאו קדושתן אגב פדיון דאמן.   

 

 

 65פסוקים ( 146)= 5, 77, 64ף, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. קחוברות בממ מליםה אחת או מלקטן ב-קףז קדמא 9.6

 מופעים( 148)=  5, 78,

 

 מופעים 66פסוקים  65אחת  מלהקטן ב-זקף קדמא 9.6.1

 
 .ָבראשיתָָיז,כד:1ָָָָ

םֶָּבן ְבָרָהָ֔ ֹו׃ָָ-ְוַאֶ֨ רָָעְרָלתָֽ ֹוְָּבַׂשֵ֥ לֶ֖ ּמ  ֶ֑הְָּבה  ַׁשעָָׁשָנ ֶ֖ יםָָות  ֵ֥ ְׁשע   ּת 
 .ָבראשיתָָיז,כה:2ָָָָ

ֹוֶָּבן ָ֣אלְָּבנָ֔ ְׁשָמע  ֹו׃ָָ-ְוי  רָָעְרָלתָֽ תְָּבַׂשֵ֥ ֶ֖ ֹוָא  לָ֔ ּמ  ֶ֨ ֶ֑הְָּבה  הָָׁשָנ ֶ֖ ׁשֶָעְׂשר  ְָׁשֹלֵ֥
 .ָבראשיתָָיח,טז:3ָָָָ

פּוַָעל ֶ֖ יםַָוַּיְׁשק  ָנׁש ָ֔ ָהא  ָּׁשםָ  מּוָמ  ם׃ָָ-ַוָּיק   םְָלַׁשְּלָחָֽ ָּמֶ֖ ְֵ֥ךָע  ל  םָה  ְבָרָהָ֔ םְָוַאֶ֨ ָ֣יְָסד ֶ֑  ְּפנ 
 .ָבראשיתָָיח,יח:4ָָָָ
ְבְרכּוְוַאֶָ֨ ֶ֨ ּוםְָונ  ֹולְָוָעצֶ֑ ֹויָָּגדֶ֖ ֵ֛הְָלגֵ֥ ְהֶי ָֽ םָָהיֹֹ֧וָי  ֶרץ׃ָָ-ְבָרָהָ֔ ֵ֥יָָהָאָֽ לָּגֹוי  ֹוָּכ ֶ֖ ָבָ֔
 .ָבראשיתָָיח,כ:5ָָָָ

י הָּכ  ָרֶ֖ מ  םַָוע  תְָסד ֵ֥ ַקֵ֛ ד׃ָָ-ַוּי ָ֣אֶמרָה'ַָזע  הְָמא ָֽ יָָכְבָדֶ֖ ֵ֥ םָּכ  ָּטאָתָ֔  ָרֶָּ֑בהְָוַחֶ֨
 .ָבראשיתָָיח,כב:6ָָָָ

ְלכֶָ֖ יםַָוּי  ָנׁש ָ֔ ָהא  ָּׁשםָ  ּוָמ  ְפנ  ֵ֥יָה'׃ַָָוּי  ְפנ  דָל  ֶ֖ מ  ּנּוָע  םָעֹוֶדֵ֥ ְבָרָהָ֔ ָמהְָוַאֶ֨  ּוְָסד ֶ֑
 .ָבראשיתָָכד,נג:7ָָָָ

י ֶבדְָּכל  אָָהֶעָ֝ ּה׃ָָ-ַוּיֹוצ ֶ֨ ָּמָֽ יָהָּוְלא  ֶ֖ ןְָלָאח  תָָנַתֵ֥ ְגָּדנ ָ֔ ֶ֨ הָּומ  ְבָקֶ֑ ןְָלר  ֶ֖ ּת  יםַָוּי  ָ֔ ּוְבָגד  ֶסףָּוְכל  יָָזָהבָ  ֶָכֶ֨
 .ָבראשיתָָלב,כד:8ָָָָ

םֶָאת ֶ֖ ר  ב  םַָוַּיע  ָּקח ָ֔ ֶ֑חַָ-ַוּי ֶ֨ רֶָאתַהָּנ ֶ֖ ב  ַַּ֛יע  ֹו׃ָָ-א ֶׁשר-לַָוָֽ  לָֽ
 .ָבראשיתָָלד,יב:9ָָָָ

ָלֶ֑יָּוְתנּו ּוָא  רָּת אְמרֶ֖ ֶׁשֵ֥ הַָּכא  ְּתָנָ֔ ןְָוֶאֶ֨ ַהרָּוַמָּתָ֔ מ ָ֣ דָ  ּוָָעַל יְָמא  יֶָאת-ַהְרּבֶ֨ ֵ֥ ה׃ָָ-ל  ָּׁשָֽ ְָלא  ָרֶ֖ ַּנע  ַָהָֽ
 .ָבראשיתָָלז,כד:10ָָָָ

יָ  ֹוָָמָֽ יןָּבֶ֖ ֵ֥ קָא  ָ֔ ֹורָר  ָרהְָוַהּבָ֣ ֹוַָהּב ֶ֑ תֶ֖ כּוָא  ֵ֥ הּוַָוַּיְׁשל  ָּקח ָ֔ ָם׃ַָָוּי ֶ֨
 .ָבראשיתָָלז,לו:11ָָָָ

ֹוֶָאל תֶ֖ ּוָא  יםָָמְכרֵ֥ ָ֔ ְּמָדנ  ים׃ָפָָ-ְוַהֶ֨ ָֽ רַָהַּטָּבח  הַָׂשֶ֖ יסַָּפְרע ָ֔ ָ֣ ְסר  יַפרָ  ֹוט  םְָלפָֽ י  ְצָרֶ֑ ָמ 
 .ָבראשיתָָמג,לא:12ָָָָ

ֶחם׃ָָ ימּוָָלָֽ ֵ֥ קַָוּי ֶ֖אֶמרָׂש  ְתַאַּפָ֔ ֶ֑אַָוּי ֶ֨ צ  ֶ֖יוַָוּי  ץָָּפָנ ְרַחֵ֥  ַוּי 
 .ָבראשיתָָמה,יד:13ָָָָ

לַָעל ּפ ֵ֛ ןַצּוְָ-ַוּי  ְנָיָֽמ  יָב  ֵ֥ ןָָּבָכֶ֖הַָעל-אר  ָ֔ ְנָימ  ְֶ֑בְּךָּוב ֶ֨ יוַָוּי  ֶ֖ יו׃ָָ-ָאח  ַָצָּואָרָֽ
ָ.ָשמותָָיא,א:14ָָָָ

אֶמרָה'ֶָאל יאַָעל-ַוּי ֶ֨ ָאב   ֹודֶָנ ֶַ֣געֶָאָחדָ  הָעָ֣ ֶׁשֹ֗ ְוַעל-מ  הָ  י-ַּפְרע  ר  םַָאח  י  ְצַרָ֔ ׁשֶָאְתֶכֶ֖םָ-מ  ֵ֥ ׁשְָיָגר  ֵ֛ הָָּגר  ֹוָָּכָל֕ ְּלחָ֔ ֶ֑הְָּכַׁשֶ֨ ֶּז ןְָיַׁשַּלֵ֥חֶָאְתֶכֶ֖םָמ  ֶּזָֽה׃ָָכ ֕ ָמ 
 .ָשמותָָכא,ב:15ָָָָ

ָּנָֽם׃ָָ יָח  ֶ֖ אַָלָחְפׁש  ֵ֥ תָי צ  ע ָ֔ ְּׁשב  דָּוַבֶ֨ ב ֶ֑ ֶ֖יםַָיע  ׁשָָׁשנ  ֵ֥ יָׁש  ָ֔ ְבר  ֶָ֣בדָע  ֶע ְקֶנהָ  יָת  ָּכ  
 .ָשמותָָכה,לד:16ָָָָ

יָה׃ָָ יָהָּוְפָרֶחָֽ ֶרֶ֖ יםַָּכְפּת  ָ֔ ָּקד  ֶ֑יםְָמׁש ֶ֨ ע  ָ֣הְָגב  הַָאְרָּבָע ָרֶ֖ ָּוַבְּמנ 
 .ָשמותָָכה,מ:17ָָָָ

ֶ֑הָּבְָ הַָוע ׂש  ֶ֖ ֶׁשרּוְרא  םָא  יָתָ֔ ְבנ  ר׃ָסָָ-ַתֶ֨ הָָּבָהָֽ הָָמְרֶאֶ֖  ַאָּתֵ֥
 .ָשמותָָכו,יז:18ָָָָ

הֶָאל ָּׁשֶ֖ תָא  ָּלב ָ֔ דְָמׁש ֶ֨ ָהֶאָחָ֔ ֹותַָלֶּק ֶרׁשָ  ָ֣יָָידֹ֗ ן׃ָָ-ְׁשּת  ְׁשָּכָֽ יַָהּמ  ֵ֥ לַָקְרׁש  הְָלכ ֶ֖ ֶׂשָ֔ ָ֣ןַָּתע  ָתֶּ֑הָּכ  ח  ָא 
 .ָשמותָָכו,ל:19ָָָָ

ֶָאת ָתֶ֖ מ  ק  יָתָ-ַוה  ֶ֖ רָָהְרא  ֶׁשֵ֥ ֹוָא  ְׁשָּפטָ֔ ֶ֨ ְׁשָּכֶ֑ןְָּכמ  ר׃ָסַָָהּמ  ָָּבָהָֽ
 .ָשמותָָכו,לה:20ָָָָ

ֶכתְָוֶאת-ְוַׂשְמָּת ֶָאת ּוץַָלָּפר ָ֔ חָ֣ מ  ְלָחןָ  ןַָעל-ַהּׁש  ֶ֖ ּת  ןָּת  ְלָחָ֔ ּׁש  יָמֶָ֑נהְָוַהֶ֨ ְׁשָּכֶ֖ןָּת  ַלעַָהּמ  ןַָעֵ֛לֶָצֵ֥ ְלָחָ֔ ַָ֣כחַָהּׁש  נ  ָרהָ  ֹון׃ָָ-ַהְּמנ  ַלעָָצפָֽ ֶָצֵ֥
ָ.ָשמותָָל,לב:21ָָָָ
ֹוָל ֵָ֥-ַעל ְנּתָ֔ ְבַמְתּכ  ְךָּוֶ֨ יָסָ֔ אָי  ל ָ֣ ם׃ְָָּבַׂש רָָאָדםָ  ְהֶיֵ֥הָָלֶכָֽ ֶדׁשָי  ּואָק ֶ֖ ֶדׁשָהָ֔ הּוָק ָ֣ ּוָָּכמ ֶ֑  אַָתע ׂשֶ֖
 .ָשמותָָל,לז:22ָָָָ

ַָלה'׃ָָ ְהֶיֵ֥הְָלךֶ֖ ֶדׁשָּת  ּוָָלֶכֶ֑םָק ֵ֛ ׂשֶ֖ אַָתע  ּהָל ֵ֥ ְנָּתָ֔ ְתּכ  הְָּבַמֶ֨ ֶׂשָ֔ ֶׁשָ֣רַָּתע  א  ֶרתָ  ְָוַהְּקט ֶ֨
 .ָשמותָָלב,יב:23ָָָָ

ר  ָ ַלה  יָאםָ  ֹוצ  רְָּבָרָע הָהָֽ אמ ֹ֗ םָל  י  ְצַרָ֝ ּוָמ  םַָעלָלָּמהָ֩י אְמרֶ֨ ֵ֥ ָּנח  ךְָוה  ֹוןַָאֶּפָ֔ רָ֣ ח  ָדָמֶ֑הָׁשַּ֚ובָמ  ָ֣יָָהא  ַעֶ֖לְָּפנ  םָמ  ְלַכֹּלָתָ֔ יםָּוֶ֨ ָ֔ ֶּבָהר  ָתםָ  ך׃ָָ-גָא  ָָהָרָעֶ֖הְָלַעֶּמָֽ
 .ָשמותָָלב,טז:24ָָָָ

ּותַָעל ּואָָחרֶ֖ הָ֔ יםָ  ְכַּת בֱָאֹלה  בָמ  ְכָּתֹ֗ ֶָּ֑מהְָוַהּמ  יםָה  ֶ֖ הֱָאֹלה  ֵ֥ ׂש  תַָמע  ח ָ֔ ּל  ת׃ָָ-ְוַהֶ֨ ח ָֽ ַָהּל 
 .ָשמותָָלג,ח:25ָָָָ
ֶאלוְָ ֶׁשהָ  הְָּכצ  אתָמ  ָּכל-ָהָיֹ֗ ֶהלָָיק ּומּוָ  הַָעד-ָהא ָ֔ ֶׁשָ֔ יָמ  ָ֣ ר  ַאח  ּב  יטּוָ  ֹוְָוה  יׁשֶָּפַָ֣תחָָאֳהלֶ֑ ֶ֖ ּוָא  ְּצבָ֔ ֶ֨ םְָונ  ֱהָלה׃ָָ-ָהָעָ֔ ֹוָָהא ָֽ ָּב אֶ֖
 .ָשמותָָלו,כב:26ָָָָ

תֶָאל תַָאַחֶ֖ ָּלב ָ֔ דְָמׁש ֶ֨ ָהֶאָחָ֔ תַָלֶּק ֶרׁשָ  ָ֣יָָיד ֹ֗ יַָהּמָ -ְׁשּת  ֵ֥ לַָקְרׁש  הְָלכ ֶ֖ ָ֣ןָָעָׂשָ֔ ן׃ֶָָאָחֶ֑תָּכ  ְָׁשָּכָֽ
 .ָשמותָָלז,כ:27ָָָָ

יָה׃ָָ יָהָּוְפָרֶחָֽ ֶרֶ֖ יםַָּכְפּת  ָ֔ ָּקד  ֶ֑יםְָמׁש ֶ֨ ע  ָ֣הְָגב  הַָאְרָּבָע ָרֶ֖ ָּוַבְּמנ 
 .ָויקראָָה,ה:28ָָָָ

י ָֽ יָה׃ָָ-ְוָהָיֵ֥הָכ  אָָעֶלָֽ רָָחָטֶ֖ ֶׁשֵ֥ הָא  ְתַוָּדָ֔ ֶ֨ ֶֶּ֑להְָוה  א  םְָלַאַחָ֣תָמ  ֶָיְאַׁשֶ֖
 .ָויקראָָז,ח:29ָָָָ

יבֶָאת ֶ֖ ןַָהַּמְקר  ה ָ֔ ּכ  ְהֶיָֽה׃ָָע ָָ֣-ְוַהֶ֨ ֹוָי  ןָלֵ֥ ֶ֖ ה  יבַָלּכ  ָ֔ ְקר  ֶׁשָ֣רָה  א  ָלהָ  ע  ֹורָָהָֽ יׁשָע  ֶ֑ ַָלתָא 
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 .ָויקראָָז,יט:30ָָָָ
ֶׁשר רָא  ַּג עְָּבָכל-ְוַהָּבָׂשֵ֞ רָָּכל-י  ָּבָׂשָ֔ ֶ֑ףְָוַהֶ֨ ָּׂשר  ׁשָי  ֶ֖ לָָּבא  ָאכ ָ֔ אָי  ל ָ֣ אָ  ר׃ָָ-ָטמ  ֹורָי אַכֵ֥לָָּבָׂשָֽ  ָטהֶ֖

 .ָויקראָָז,לז:31ָָָָ
הְָולַָ ְנָחָ֔ ַלּמ  ָלהָ  ע  הָָלָֽ ים׃ָָז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗ ָֽ ֶַ֖בחַָהְּׁשָלמ  יםָּוְלֶז ָ֔ ּלּוא  ּמ  אתְָוָלָאָׁשֶ֑םְָוַלֶ֨ ַָחָּטֶ֖

 . ויקרא תזריע יג,לג:    32

חְָוֶאת ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ ֹ֧ןֶָאת-ְוה  ה  ירַָהּכ  ְסּג ֶ֨ ֶַ֑חְָוה  אְָיַגּל  ית׃ָָ-ַהֶּנֶֶ֖תקָל ָ֣ ָֽ נ  יםָׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥תָָימ  ֵֶ֛תקָׁש  ַָהֶּנ
ָ.ָויקראָָיג,נד:33ָָָָ

ֶׁשר תָא  ֵ֥ ּוָא  ְּבסָ֔ ןְָוכ ֶ֨ ה ָ֔ ַהּכ  ָּוהָ  ְבַעתּבֶָ֖-ְוצ  ֹוָׁש  ירֵ֥ ְסּג  ֶֶַ֑֣געְָוה  ית׃ָָ-ֹוַָהָּנ ָֽ נ  יםָׁש  ֶ֖  ָימ 
 .ָויקראָָכ,ז:34ָָָָ

ם׃ָָ יֶכָֽ יָה'ֱָאֹלה  ֵ֥ נ  יָא  ֵ֛ ֶ֑יםָּכ  ׁש  םְָקד  יֶתֶ֖ ְהי  םָו  ְׁשֶּתָ֔ ְתַקּד  ֶ֨  ְוה 
 .ָויקראָָכ,יז:35ָָָָ

יׁשָא ֶׁשר ָ֣ חֶָאת-ְוא  ַּקָ֣ ֹוַָּבת-י  תֶ֡ ֹוַָבת-א ח  יוָאָ֣ ָ֣ הֶָאת-ָאב  ּמֹוְָוָרָאֶ֨ יא-א ְ֠ ָֽ ּהְָוה  א׃ָָ-ְרֶא הֶָאתתָ -ֶעְרָוָתָ֝ ָּׂשָֽ ֹוָי  ֹונֵ֥ ָּלֶ֖הָע  ֹוָּג  תֵ֛ ח  ֹ֧תָא  ָ֣יַָעָּמֶ֑םֶָעְרַו ֶ֖יְָּבנ  ינ  ּוְָלע  ְכְרתָ֔ ֶ֨ ּואְָונ  ֶחֶָ֣סדָהָ֔ ֶָעְרָותֹוָ 
 .ָויקראָָכא,ה:36ָָָָ
א ֶטת׃ָָ-ל ָֽ ּוָָׂשָרָֽ ְׂשְרטֶ֖ אָי  םָל ֵ֥ ְבָׂשָרָ֔ ֶ֑חּוָּוב ֶ֨ אְָיַגּל  תְָזָקָנֶ֖םָל ָ֣ םָּוְפַאֵ֥ ְּבר אָׁשָ֔ ּוָָקְרָחהָ  ְקְרח  ְקְרח  הָי   י 
 קראָָכא,ח:ָָָָ.ָוי37

י ָֽ ֹוָּכ  ַּדְׁשּתָ֔ ְהֶיה-ֶאת-ְוק ֶ֨ ָֽ י  ׁשָ  יבָָקד  ֶ֑ ּואַָמְקר  יךָהָ֣ ם׃ָָ-ֶלֵֶ֥חםֱָאֹלֶהֶ֖ ְׁשֶכָֽ יָה'ְָמַקּד  ֵ֥ נ  ֹוׁשָא  יָָקדָ֔ ָ֣ ְךָּכ  ָָּלָ֔
 .ָויקראָָכב,לב:38ָָָָ

ֶאת אְָתַחְּללּוָ  ם׃ָָ-ְול   ְׁשֶכָֽ יָה'ְָמַקּד  ֵ֥ נ  ֶ֑לָא  ְׂשָרא  ָ֣יָי  ֹוְךְָּבנ  יְָּבתֶ֖ ָ֔ ְקַּדְׁשּת  ֶ֨ יְָונ  ָ֣םָָקְדׁש ָ֔ ָׁש 
 .ָבמדברָָא,ח:39ָָָָ

לֶָּבן ֶ֖ רְָנַתְנא  ָּׂששָכָ֔ ר׃ָָ-ְלי ֶ֨  צּוָעָֽ
ָ.ָבמדברָָא,יא:40ָָָָ

ןֶָּבן יָדֶ֖ ב  ןָא  ָ֔ ְנָימ  י׃ָָ-ְלב ֶ֨ ָֽ נ  ְדע  ָּג 
 .ָבמדברָָא,טו:41ָָָָ

עֶָּבן יַרֶ֖ ח  יָא  ְפָּתל ָ֔ יָנַָֽ֛ן׃ָָ-ְלַנֶ֨  ע 
 .ָבמדברָָב,לג:42ָָָָ

ֶָ֑ ְׂשָרא  ָ֣יָי  ֹוְךְָּבנ  ּוְָּבתֶ֖ אָָהְתָּפְקדָ֔ םָל ָ֣ ּי ָ֔ ְלו  ָּוֵ֥הָה'ֶָאתְוַהֶ֨ ֶׁשֵ֛רָצ  ה׃ָָ-לַָּכא  ֶׁשָֽ  מ 
 . במדבר  ג,לא:    43

ל ְךְָוכ ֶ֖ ָּמָסָ֔ ּוָָּבֶהֶ֑םְָוַהֶ֨ רְָיָׁשְרתֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֶדׁשָא  ָ֣יַָהּק ָ֔ תָּוְכל  ְזְּבח ָ֔ ּמ  ָרָ֣הְָוַהָֽ ְוַהְּמנ  ְלָחןָ  ןְָוַהּׁש  םָָהָאר   ְׁשַמְרָּתֹ֗ ֹו׃ָָָּומ  ָדתָֽ ב  ָע 
ָ.ָבמדברָָד,כח:44ָָָָ

ְרׁשָ  ֵ֥יַָהּג  תְָּבנ  ְׁשְּפח ֵ֛ תָמ  ַדֹ֗ ב  ןז ָ֣אתָע  רֶָּבָֽ יָתָמָ֔ ָֽ א  םְָּבַידָ  ְׁשַמְרָּתָ֔ ֶ֨ ֶ֑דָּומ  ֶהלָמֹוע  יְָּבא ָ֣ ֶ֖ ן׃ָסָָ-ּנ  ָֽ ה  ןַָהּכ  ר ֶ֖ ַָאה 
ָ.ָבמדברָָח,ח:45ָָָָ

ַּפָ֣רֶָּבן ְקחּוָ  ֶלתְָּבלּוָלָ֣הַָבָּׁשֶֶ֑מןָּוַפר-ְוָלָֽ ֹוָס ֶ֖ ְנָחתָ֔ ֶ֨ רָּומ  יֶָבן-ָּבָקָ֔ ֵ֥ נ  את׃ָָ-ׁש  חְָלַחָּטָֽ ַּקֵ֥ רָּת  ָָּבָקֶ֖
 : ט בהעלתךבמדבר 

ֶאתָ[ט] ְקַרְבָּתָ  ָָ֔-ְוה  ּי  תַהְלו  ֶָאָֽ ְקַהְלָּתָ֔ ֶ֨ ֶ֑דְָוה  ֶהלָמֹוע  ֶ֖יָא ָ֣ ְפנ  ל׃-ָּכל-םָל  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ַדֶ֖ ָע 
 . במדבר שלח יג,כ:    46

ם ואָא  הָה ָ֝ ָנֶ֨ ָאֶרץַָהְּׁשמ  ָֽׁש-ּוָמָ֣הָָהְ֠ י  הָה  ם-ָרָזֹ֗ א  ץָ  ּהָע  ָָֽ-ָּבֵ֥ ָנב  יָע  ֵ֥ ּכּור  יָּב  ֶ֖ יםְָימ  ָ֔ ָּימ  יָָהָאֶֶ֑רץְָוַהֶ֨ ָ֣ ְּפר  םָמ  םָּוְלַקְחֶּתֶ֖ ְתַחַּזְקֶּתָ֔ ֶ֨ ןְָוה  י  ָים׃ַָָאָ֔
 .ָבמדברָָיד,לא:47ָָָָ

ֶאת םְָוָיְַָֽ֛דעּוָ  ָתָ֔ יָא  ָ֣ יאת  ב  ֶ֑הְָוה  ְהֶי ָֽ םָָלַבָ֣זָי  ַמְרֶּתֶ֖ רָא  ֶׁשֵ֥ םָא  ְּפֶכָ֔ ּה׃ָָ-ְוַטֶ֨ םָָּבָֽ רְָמַאְסֶּתֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֶרץָא  ָָהָאָ֔
 .ָבמדברָָכ,יב:48ָָָָ

ל-ַוּי ָ֣אֶמרָה'ֶָאל ֶׁשָ֣הְָוֶאָֽ ַַ֚עןָל א-מ  ןַָ֒י ר  יְָלעָ -ַאה  נ  יׁש ָ֔ ְקּד  יְָלַהֶ֨ ֶאתֶהֱאַמְנֶּתָ֣םָּב ָ֔ אָָתב  יאּוָ  ןָל   ֶ֑לָָלכ ֹ֗ ְׂשָרא  ָ֣יָי  ֶ֖יְָּבנ  הֶָאל-ינ  ֶׁשר-ַהָּקָהָ֣לַָהֶּזָ֔ ֶרץָא  ם׃ָָ-ָהָאֶ֖ יָָלֶהָֽ ּת  ָָנַתֵ֥
 .ָבמדברָָכו,יז:49ָָָָ

י׃ָָ ָֽ ל  ַחתָָהַאְרא  ְׁשַּפֶ֖ יָמ  ל ָ֔ ְרא  יְָלַאֶ֨ ֶ֑ ַחתָָהא רֹוד  ְׁשַּפֶ֖ ֕רֹודָמ  ַָלא 
 .ָבמדברָָכו,כו:50ָָָָ

ָתםְָ֒לֶסָֹ֗ ְׁשְּפח  ןְָ֘למ  ָ֣יְָזבּול  י׃ְָָּבנ  ָֽ ל  ַחתַָהַּיְחְלא  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  ְחְלא ָ֔ ֶ֑יְָלַיֶ֨ ֹלנ  ַחתָָהא  ְׁשַּפֶ֖ ֕לֹוןָמ  יְָלא  ָ֔ ַהַּסְרּד  ְׁשַּפ ַחתָ  ֶָרדָמ 
 .ָבמדברָָכו,לא:51ָָָָ

י׃ָָ ָֽ ְכמ  ַחתַָהּׁש  ְׁשַּפֶ֖ ֶכםָמ  ֶ֑יְָוֶׁש֕ ל  א  ָֽ ַחתָָהַאְׂשר  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  יא ָ֔ ְׂשר  ְָוַאֶ֨
 .ָבמדברָָכו,מה:52ָָָָ

ְׁשַּפֶָ֖ ֶברָמ  הְָלֶח֕ יָעָ֔ ָ֣יְָבר  ְבנ  י׃ָָל  ָֽ ל  יא  ַחתַָהַּמְלּכ  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  יא ָ֔ ְלּכ  יְָלַמֶ֨ ֶ֑ ֶחְבר   ַחתַָהָֽ
ָ.ָבמדברָָכו,מח:53ָָָָ

י׃ָָ ָֽ ַחתַָהּגּונ  ְׁשַּפֶ֖ יָמ  ֕ ֶ֑יְָלגּונ  ל  ַחתַָהַּיְחְצא  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  ְחְצא ָ֔ םְָלַיֶ֨ ָתָ֔ ְׁשְּפח  ְלמ  יָ   ְּבנ  יַָנְפָּתל 
 .ָבמדברָָכח,כ:54ָָָָ

הָ ֶלתְָּבלּוָלָ֣הַָבָּׁשֶֶ֑מןְָׁשֹלָׁשֶ֨ םָס ֶ֖ ְנָחָתָ֔ ֶ֨ ּו׃ָָּומ  לַָּתע ׂשָֽ י  ֵ֛יםָָלַאֶ֖ נ  ֹ֧יֶָעְׂשר  רָּוְׁשנ  ָ֝יםַָלָּפֹ֗ נ  ֶָעְׂשר 
 .ָבמדברָָכח,כח:55ָָָָ

ד׃ָָ לָָהֶאָחָֽ י  יםָָלַאֶ֖ ָ֔ נ  ֶעְׂשר  יָ  דְָׁשנ  ַלָּפָ֣רָָהֶאָחָ֔ יםָ  נ  ֶלתְָּבלּוָלָ֣הַָבָּׁשֶֶ֑מןְָׁשֹלָׁש הֶָעְׂשר  םָס ֶ֖ ְנָחָתָ֔ ֶ֨ ָּומ 
 .ָבמדברָָכט,ג:56ָָָָ

ֶלתְָּבלּוָלָ֣הַָבָּׁשֶֶ֑מןָׁשְָ םָס ֶ֖ ְנָחָתָ֔ ֶ֨ ל׃ָָּומ  י  יםָָלָאָֽ ֶ֖ נ  ֵ֥יֶָעְׂשר  רְָׁשנ  ַלָּפָ֔ יםָ  נ   ֹלָׁש הֶָעְׂשר 
ָ.ָבמדברָָכט,ט:57ָָָָ

ד׃ָָ לָָהֶאָחָֽ י  יםָָלַאֶ֖ ָ֔ נ  ֶעְׂשר  יָ  רְָׁשנ  ַלָּפָ֔ יםָ  נ  ֶלתְָּבלּוָלָ֣הַָבָּׁשֶֶ֑מןְָׁשֹלָׁש הֶָעְׂשר  םָס ֶ֖ ְנָחָתָ֔ ֶ֨  ּומ 
 . במדבר פינחס כט,יד:    58

ֶלתְָּבלּוָלָ֣הַָבָּׁשֶֶ֑מןְָׁשֹלָׁשֶָ֨ םָס ֶ֖ ְנָחָתָ֔ ֶ֨ ם׃ָָּומ  ָֽ יל  ֶ֖יָָהא  ְׁשנ  דָל  לָָהֶאָחָ֔ ָלַאָ֣י  יםָ  נ  יםְָׁשנ  יֶָעְׂשר  ָ֔ ָּפר  ְׁשֹלָׁש הָָעָׂשרָ  דָל  ָ֝יםַָלָּפָ֣רָָהֶאָחֹ֗ נ  ָהֶָעְׂשר 
 .ָבמדברָָלא,לח:59ָָָָ

ים׃ָָ ָֽ ְבע  םְָוׁש  ֵַ֥֛י  םַָלה'ְָׁשַנ ְכָסֵ֥ יםָָאֶֶ֑לףָּומ  ֶ֖ הָּוְׁשֹלׁש  ָּׁשֵ֥ רָׁש  ָּבָקָ֔ ְָוַהֶ֨
ָ.ָבמדברָָלג,נב:60ָָָָ

םֶָאת ֹוַרְׁשֶּתָ֝ תָָּכל-לּכָָ-ְוהֶ֨ ֶ֖ םָא  ַּבְדֶּתָ֔ ֶ֨ םְָוא  יֶכָ֔ ְּפנ  מ  ְׁשב  יָָהָא ֶרץָ  תָָּכל-י  ָתֶ֑םְָוא ֶ֨ ּי  תָָּכל-ַמְׂשּכ  ֵ֥ דּוְָוא  ְּתַאּב ָ֔ ָתםָ  כ  ָֽ ידּו׃ָָ-ַצְלמ  יַָמּס  ָֽ םַָּתְׁשמ  ָָּבמֹוָתֶ֖
 .ָדבריםָָי,טז:61ָָָָ

ֹוד׃ָָ ּוָעָֽ אַָתְקׁשֶ֖ םָל ֵ֥ ְרְּפֶכָ֔ תָָעְרַלָ֣תְָלַבְבֶכֶ֑םְָוָעֶ֨ ֶ֖ םָא  ָּוַמְלֶּת֕
 .ָדבריםָָכו,ד:62ָָָָ

יך׃ָָ חָה'ֱָאֹלֶהָֽ ְזַּבֶ֖ יָמ  ְפנ ֕ ֹוָל  יחָ֔ ּנ  ֶ֨ ָּיֶדֶ֑ךְָוה  ֶנאָמ  ֵ֛ןַָהֶּטֶ֖ ה  חַָהּכ  ְָוָלַקֹ֧
 .ָדבריםָָכט,כא:63ָָָָ

ָראּוֶָאת הְָוְ֠ ֶאֶָ֣רץְָרחֹוָקֶ֑ אָמ  רָָיב ֶ֖ ֶׁשֵ֥ יָא  ָ֔ ָּנְכר  םְָוַהֶ֨ יֶכָ֔ ר  ַאָ֣ח  מ  ֶׁש רָָיק ּומּוָ  א  יֶכםָ  ֹוןְָּבנ  רֹ֗ ֹורָָהַאח  רַָהּדָ֣ וא ָ-ְוָאַמֵ֞ ֹותָָהָא ֶרץַָהה  יָהָא ֶׁשר-ְוֶאתַָמּכֵ֞ ֶאָ֔ ל  ּה׃ָָ-ַּתָ֣ח  ָּלֵ֥הָה'ָָּבָֽ ָח 
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 .ָדבריםָָכט,כח:64ָָָָ
ַעד ינּוָ  תָָל נּוָּוְלָבנ  ְגֹלֵ֞ ֶ֑ינּוְָוַהּנ  תַָלה'ֱָאֹלה  ְסָּתר ָ֔ ׂ֕שֹותֶָאת-ַהּנ ֶ֨ םַָלע  את׃ָס-ָּכל-עֹוָלָ֔ הַָהּז ָֽ יַָהּתֹוָרֵ֥ ֶ֖ ְבר  ָּד 

 

 מופעים 78פסוקים  77מלה מקף מלה קטן ב-זקף קדמא 9.6.2
 .ָבראשיתָָז,ח:1ָָָָ

ן ן-מ  ֶ֨ הָּומ  ַהְּטהֹוָרָ֔ ָמהָ  ן-ַהְּבה  ֶ֨ ָרֶ֑הָּומ  ֶַָּ֖֛נהְָטה  יֶנ רָא  ֶׁשֵ֥ הָא  ָמָ֔ לָא ֶׁשר-ַהְּבה  ֹוףְָוכ ֵ֥ ׂשַָעל-ָהעָ֔ ֶ֖ מ  ה׃ָָ-ר  ָדָמָֽ ָָהא 
 .ָבראשיתָָיז,יז:2ָָָָ

לַָאְבָרָהֵ֛םַָעל ּפ ֹ֧ ה-ַוּי  ָאָֽ ֹוַָהְּלֶב ןָמ  ּבֹ֗ ְצָחֶ֑קַָוּי ָ֣אֶמרְָּבל  ֶ֖יוַָוּי  ם-ָּפָנ ֶ֨ דְָוא  ָּול ָ֔ י  ַבת-ָׁשָנהָ  הָה  ֵָ֥-ָׂשָרָ֔ ְׁשע  ד׃ָָּת  ָֽ ל  ָיםָָׁשָנֶ֖הָּת 
 .ָבראשיתָָיח,יח:3ָָָָ

ְבְרכּו ֶ֨ ּוםְָונ  ֹולְָוָעצֶ֑ ֹויָָּגדֶ֖ ֵ֛הְָלגֵ֥ ְהֶי ָֽ םָָהיֹֹ֧וָי  ְבָרָהָ֔ ֶרץ׃ָָ-ְוַאֶ֨ ֵ֥יָָהָאָֽ לָּגֹוי  ֹוָּכ ֶ֖ ָבָ֔
 .ָבראשיתָָיט,כז:4ָָָָ

ל ֶקרֶָאֶ֨ םַָּבּב ֶ֑ ֵ֥םַָאְבָרָהֶ֖ ֶׁשר-ַוַּיְׁשּכ  ֹוםָא  םֶָאת-ַהָּמקָ֔ ֵ֥יָה'׃ָָ-ָעֵַ֥מדָָׁשֶ֖ ְָּפנ 
 ָָָָ.ָבראשיתָָכא,לג:5

ְקָרא ָ֣רָָׁשֶַ֑בעַָוּי ֶ֨ ְבא  ֶׁשלָּב  עֶָאֶ֖ ַּטֵ֥ ם׃ָָ-ַוּי  לָעֹוָלָֽ ֵ֥ םָה'ָא  ֵ֥ םְָּבׁש  ָָׁשָ֔
 .ָבראשיתָָכב,ב:6ָָָָ

אֶמרַָקח אֶָאת-ַוּי ֶ֡ ֶָאת-ָנְ֠ ְנךֶ֨ ָא ֶׁשר-ּב  יְדך  ָֽ ֶאת-ְיח  ְך-ָאַה ְבָּתָ  קְָוֶלֶ֨ ְצָחָ֔ ֶָאל-י  ָָ֔-ְלךָ֔ ַ֚לַָאַחָ֣דֶָהָהר  הַָע ָלָ֔ ְלע  ל  הּוָָׁשםָ  ֶ֑הְָוַהע  ָּי ר  ֶרץַָהּמ ָֽ יך׃ֶָָאֶ֖ ֶלָֽ רָא  ַמֵ֥ רָא  ֶׁשֶ֖ ָיםָא 
 .ָבראשיתָָכו,יט:7ָָָָ

י ָֽ ּוַָעְבד  ְמְצאּו-ַוַּיְחְּפרֵ֥ ֶַ֑חלַָוּי ֶ֨ קַָּבָּנ ְצָחֶ֖ ים׃ָָ-י  ָֽ םַָחּי  י  רַָמֵ֥ ֶ֖ םְָּבא  ָָׁשָ֔
 .ָבראשיתָָכז,מא:8ָָָָ

ת ֶאָֽ ָׂשוָ  םָע  ְׂשט   ל-ַוּי  בַָעֶ֨ ק ָ֔ קְָ-ַיע  ֹוָי  ּבֹ֗ וְָּבל  ָׂשָ֝ אֶמרָע  יוַָוּי ֶ֨ ֶ֑ ֹוָָאב  כֶ֖ ר  רָּב  ֶׁשֵ֥ הָא  יְָוַאַהְרָגֶ֖הֶָאתַהְּבָרָכָ֔ ֶָ֣בלָָאב ָ֔ א  יָ  ְימ  י׃ָָ-ְרבּוָ  ָֽ בָָאח  ק ֵ֥ ַָיע 
ָ.ָבראשיתָָלג,כ:9ָָָָ

ְקָרא-ַוַּיֶּצב ֶַ֑חַָוּי ֶ֨ ְזּב  םָמ  ל׃ָסָָ-ָׁשֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  יָי  ֵ֥ לֱָאֹלה  ֶ֖ ֹוָא   לָ֔

 .ָבראשיתָָמא,יב:10ָָָָ

ְּנַסֶּפר יםַָוֶ֨ ָ֔ ֶַ֚בדְָלַׂשָ֣רַָהַּטָּבח  יֶָע ֹ֗ ְבר  ַָ֣ערָע  נּוַָנ ָּתָ֝ םָא  ְפָּתר-ְוָׁשֶ֨ ֹוַָוּי  ר׃ָָ-ָלֶ֖נּוֶָאת-לָ֔ ֹוָָּפָתָֽ ֹלמֶ֖ יׁשַָּכח  ֵ֥ ֶ֑ינּוָא  ת  ֹלמ  ָח 
 .ָבראשיתָָמג,ז:11ָָָָ

ַאל ֹולָָׁשָֽ ּוָָׁשאָ֣ ֶּגד-ַוּי אְמרֶ֡ חַָוַּנֶ֨ ָׁ֣שָָלֶכָ֣םָָאָ֔ י  ה  יֶכֵ֥םַָחיָ  ב  ֹודָא  רַָהעֶ֨ אמ ֹ֗ נּוָל  יׁשָָלָ֣נּוָּוְלמֹוַלְדּת ָ֝ א  ֹוַָעל-ָהְ֠ ידּו-לָ֔ ֶ֖ רָהֹור  יָי אַמָ֔ ָ֣ עָּכ  ַדָ֔ ֹוַעָנ  ָידָ֣ ֶֶּ֑להָה  יםָָהא  ָ֣ יַָהְּדָבר  ֶ֖ ם׃ָָ-ֶאתָּפ  יֶכָֽ ח  ָא 
 .ָבראשיתָָמד,כד:12ָָָָ

ל ינּוֶָאָֽ יָָעל ָ֔ ָ֣ ּכ  יָ  ְַ֛יה  ֶּגד-ַוָֽ יַָוַּנֶ֨ ֶ֑ ָָאב  י׃ָָ-ַעְבְּדךֶ֖ ָֽ נ  ד  יָא  ֵ֥ ְבר  תָּד  ֶ֖ ֹוָא  ָלָ֔
 .ָבראשיתָָמז,כא:13ָָָָ

ת הְָגבּול-ְוֶאֶ֨ ֵ֥ ְקצ  יםָמ  ֶ֑ ֹוֶָלָער  תֶ֖ ירָא  ֵ֥ םֶָהֱעב  םְָוַעד-ָהָעָ֔ י  ְצַרֶ֖ הּו׃ָָ-מ  ָֽ ָָקצ 
 .ָבראשיתָָמט,כט:14ָָָָ

ֶנֱאָסָ֣ףֶָאלוַָ  ָ י נ  א  ֶהםָ  ל  םַָוּי  אֶמרָא  יֶָאל-ְיַצָ֣וָאֹוָתֹ֗ ֶ֖ ת  ּוָא  ְברֵ֥ יָק  ָ֔ ל-ַעּמ  ָתֶ֑יֶָאֶ֨ ב  י׃ָָ-א  ָֽ ּת  ֹוןַָהח  הֶָעְפרֵ֥ ֶ֖ ְׂשד  רָּב  ֶׁשֵ֥ הָא  ַָהְּמָעָרָ֔
 .ָבראשיתָָנ,י:15ָָָָ

אּוַָעד ְסְּפדּו-ַוָּיב ָ֝ ןַָוּי ֶ֨ ָ֔ ֶָ֣ברַָהַּיְרּד  ְּבע  ֶׁשרָ  דָא  ֶָ֣רןָָהָאָטֹ֗ ֹולְָוכָָ-ּג  ֵ֛דָָּגדֵ֥ ְסּפ  םָמ  ים׃ָָָׁשָ֔ ָֽ ְבַעֵ֥תָָימ  ֶבלָׁש  ֶ֖ יוָא  ֵ֛ ַֹ֧עׂשְָלָאב  דַָוַּי דְָמא ֶ֑ ֶ֖ ָב 
 .ָשמותָָה,ג:16ָָָָ

ַלה'ֱָאֹלה ָָ֔ ְזְּבָחהָ  רְָונ  ְדָּבֹ֗ יםַָּבּמ  ָ֝ ֶׁשתָָימ  אֶָּדֶרְךְָׁ֩שֹלֶ֨ ָ֣ל ָכהָָּנֶ֡ ֶ֑ינּוָנ  ְקָרָ֣אָָעל  יםָנ  ֶ֖ ְבר  יָָהע  ֵ֥ ּוֱָאֹלה  ןַוּי ָ֣אְמרָ֔ ֶרב׃ָָ-ינּוֶָּפֶ֨ ֹוֶָבָחָֽ ֶברָאֵ֥ נּוַָּבֶּדֶ֖ ְפָּגע ָ֔ ָי 
 ותָָח,א:ָָָָ.ָשמ17

ל-ַוּי ָ֣אֶמרָה'ֶָאל רֶָאָֽ ֶׁשהֱָ֒אמ ָ֣ ןְָנט  הֶָאת-מ  ר ֹ֗ ל-ַאה  ךַָעֶ֨ ְּבַמֶּטָ֔ תַָעל-ָיְַָֽ֛דךָ  יםְָוַעל-ַהְּנָהר ָ֔ ֶ֖ ר  ַעלֶָאת-ַהְיא  יםְָוַהֵ֥ ֶ֑ ַגּמ  יםַָעל-ָהא  ֶ֖ ַפְרְּדע  צ  ם׃ָָ-ַהָֽ י  ְצָרָֽ ֶרץָמ  ֶָאֵ֥
 .ָשמותָָכה,כ:18ָָָָ

םְָלַמָֹ֗ י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨ יםָּ֩פ  ב  ַעלְוָהיָּ֣וַָהְּכר  יֶהםָ  יםְָּבַכְנפ  כ   כ  יׁשֶָאל-ְעָלהָס  ָ֣ םָא  יֶהֶ֖ ֶרתָּוְפנ  ל-ַהַּכּפ ָ֔ יוֶָאֶ֨ ֶ֑ ים׃ָָ-ָאח  ָֽ ב  ֵ֥יַָהְּכר  ְהיֶּ֖וְָּפנ  ֶרתָי  ַָהַּכּפ ָ֔
 .ָשמותָָכט,ג:19ָָָָ

ַעל ת-ְוָנַתָּת ָאֹוָתםָ  םַָּבָּסֶ֑לְָוֶאֶ֨ ָתֶ֖ ָא  ְקַרְבָּתֵ֥ דְָוה  ם׃ָָ-ַסָ֣לֶָאָחָ֔ ָֽ יל  ֵ֥יָָהא  תְָׁשנ  ֶ֖ רְָוא  ַָהָּפָ֔
 ,יז:ָָָָ.ָשמותָָכט20

ת ַָעל-ְוֶאֶ֨ יוְָוָנַתָּתֵ֥ ּוְכָרָעָ֔ ְרּבֹוָ  ְנָתָחֶ֑יוְָוָרַחְצָּת ָק  ַחָל  ֶ֖ לְָּתַנּת  י  יוְָוַעל-ָהַאָ֔ ֹו׃ָָ-ְנָתָחֶ֖ ָר אׁשָֽ
 .ָשמותָָלג,טז:21ָָָָ

י ָֽ ֹואָּכ  פֹ֗ ָּוַדָ֣עָא  אָ -ּוַבֶּמָ֣ה׀ָי  ינּוָ  ְפל ֶ֨ ָּמֶ֑נּוְָונ  ָע  ֹואְָּבֶלְכְּתךָ֣ לֶ֖ ךָה  ָ֣יְָוַעֶּמָ֔ נ  א  יֶנ יךָ  יָח  ןְָּבע  את  לָמָצֶ֨ ָּכֶ֨ ָמ  ָ֣יְָוַעְּמךָ֔ רַָעל-נ  ֶׁשֶ֖ םָא  ה׃ָפָָ-ָהָעָ֔ ָדָמָֽ ֵ֥יָָהא  ְָּפנ 
ָ.ָשמותָָלד,א:22ָָָָ

הְָּפָסל-ַוּי  אֶמרָה'ֶָאל ֶׁשָ֔ ָֽי-מ  ְָׁשנ  ַעל-ְלךֵ֛ יָ  ַתְבּת  ֶ֑יםְָוָכָֽ נ  אׁש  ֶ֖יםָָּכר  ָבנ  תָא  ח ֵ֥ ת-ל  תֶָאֶ֨ ח ָ֔ רָָהיֵּ֛וַָעל-ַהּל  ֶׁשֵ֥ יםָא  ָ֔ ְרּתָָ-ַהְּדָבר  ַּבָֽ רָׁש  ֶׁשֵ֥ ֶ֖יםָא  נ  אׁש  תָָהר  ח ֵ֥ ָ׃ַָָהּל 
 .ָשמותָָלד,יא:23ָָָָ

ר יךֶָאת-ְׁשָמֶ֨ ָּפֶנֹ֗ ָׁ֣שָמ  ר  ֹ֧יָג  ְננ  ֹוםָה  ַָהּיֶ֑ יְָמַצְּוךָ֣ ֶ֖ כ  רָָאנ  ֶׁשֵ֥ ֵ֛תָא  ָא  י׃ָָ-ְלךָ֔ ָֽ יְָוַהְיבּוס  ֶ֖ ּו  יְָוַהח  ּז ָ֔ ְוַהְּפר  יָ  ּת  ח  יְָוַהָֽ ָ֔ נ  ְּכַנע  ְוַהָֽ  ָ י ר  ָָהֱאמ 
ָ.ָשמותָָלה,ט:24ָָָָ

ְבנ י ֹודָוְָ-ְוַאֶ֨ פֶ֖ יםָָלא  ֶ֑ א  ּל  ֶ֖יָמ  ַהםְָוַאְבנ  ֶׁשן׃ָָׁש ָ֔ ַָלח ָֽ
 .ָשמותָָלה,יא:25ָָָָ

ת ת-ֶאֶ֨ ןֶָאָֽ ְׁשָּכָ֔ ֹוְָוֶאת-ַהּמ  ֶ֑הּוֶָאת-ָאֳהלֶ֖ ְכס  ְוֶאת-מ  יוֶָאת-ְקָרָסיוָ  וֶָאת-ְקָרָׁשָ֔ יָח֕ יוְָוֶאת-ְּבר  ָדֶ֖ ָדָנָֽיו׃ָָ-ַעּמ  ָא 
 .ָשמותָָלה,כו:26ָָָָ

ל ּוֶָאת-ְוָכֶ֨ ָנהְָּבָחְכָמֶ֑הָָטוֶ֖ ָתֶ֖ ָּבֵ֛ןָא  אָל  רָָנָׂשֵ֥ ֶׁשֶ֨ יםָא  ים׃ָָ-ַהָּנׁש ָ֔ ָֽ ּז  ָָהע 
 .ָשמותָָלז,ט:27ָָָָ

ַעל יֶהםָ  יםְָּבַכְנפ  כ   כ  ְעָלהָס ָֽ םְָלַמֹ֗ י  יְָכָנַפָ֝ ְרׂש ֶ֨ יםָּ֩פ  ב  ְהיָּ֣וַָהְּכר  יׁשֶָאל-ַוּי  ָ֣ םָא  יֶהֶ֖ ֶרתָּוְפנ  ל-ַהַּכּפ ָ֔ יוֶָאֶ֨ ֶ֑ ים׃ָפָָ-ָאח  ָֽ ב  ֵ֥יַָהְּכר  ֶרתָָהיֶּ֖וְָּפנ  ַָהַּכּפ ָ֔
 .ָשמותָָלז,טז:28ָָָָ

ת ֶׁשָ֣רַָעל-ַוַּיַָ֝עׂשֶָאָֽ ָ֣ים׀ָא  ל  ן-ַהּכ  ְלָחֹ֗ ָת יוְָוֶאת-ֶאתַָהּׁש  ת-ְקָער  יוְָוֶאֶ֨ ָתָ֔ ּי  ְמַנּק  תָ  ְוא  ָתיוָ  ֹור׃ָפָָ-ַּכּפ  בָָטהָֽ ֶ֑ןָָזָהֶ֖ ְךָָּבה  ַּסֶ֖ רָי  ֶׁשֵ֥ ַָהְּקָׂשֹוָ֔תָא 
 .ָשמותָָלט,י:29ָָָָ

ְלאּו ד׃ָָ-ַוְיַמֶ֨ ּורָָהֶאָחָֽ ֶקתַָהּטֶ֖ ּוָבֶרָ֔ ְטָדהָ  ֶדםָּפ  ּורָא   יָָאֶֶ֑בןָטֹ֗ ּור  ֹוַָאְרָּבָעֶ֖הָטָ֣ ָבָ֔
 .ָויקראָָז,כה:30ָָָָ

ַ֚יָָּכל ןאָ -ּכ  ֶ֨ ֶלבָמ  ָ֣לָח ָ֔ יָה׃ָָ-כ  ַעֶּמָֽ ֶכֶֶ֖לתָמ  ְכְרָתֵ֛הַָהֶּנֵֶ֥פׁשָָהא  הַָלה'ְָונ  ֶּׁשֶ֖ ֶּמֵָּ֛נהָא  יבָמ  ֵ֥ רַָיְקר  ֶׁשֶ֨ הָא  ָמָ֔ ַָהְּבה 
 .ָויקראָָח,כ:31ָָָָ

ת ֶאת-ְוֶאֶ֨ ֶׁשהָ  ְנָתָחֶ֑יוַָוַּיְקט  רָמ  חָל  ַּתֶ֖ לָנ  י  אׁשְָוֶאת-ָהַאָ֔ יםְָוֶאת-ָהר ָ֔ ֶ֖ ֶדר׃ָָ-ַהְּנָתח  ַָהָּפָֽ
 .ָויקראָָח,לא:32ָָָָ

הֶָאלוַָ ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  ןְָוֶאל-ּי ֶ֨ ר ָ֣ ּוֶָאת-ַאה  יוַָּבְּׁשלָ֣ ת-ָּבָנֹ֗ ֹוְָוֶאֶ֨ תָ֔ ּוָא  ּת אְכלָ֣ דְָ֒וָׁשםָ  ֶהלָמֹוע  ןָּוָבָנֶ֖יוָ-ַהָּבָׂש֘רֶָּפַָ֣תחָא ָ֣ ר ֵ֥ רַָאה  אמ ָ֔ ל  יָ  ּו  ית  ֶׁש רָצ  יםַָּכא  ֶ֑ א  ּל  רְָּבַסָ֣לַָהּמ  ֶׁשֶ֖ ֶחםָא  ַהֶּלָ֔
הּו׃ָָ ָֽ ָי אְכל 
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 .ָויקראָָט,יט:33ָָָָ

ן-ְוֶאת יםָמ  ֶ֖ ָלב  ןַהּׁשֶָ֑-ַהח  ֶ֨ ד׃ָָ-ֹורָּומ  ָֽ ֶרתַָהָּכב  ֶתֶ֖ תְָוי  ְוַהְּכָלי ָ֔ ַכֶּסהָ  מ  לָָהַאְלָי הְָוַהָֽ י  ָָהַאָ֔
 .ָויקראָָיא,יד:34ָָָָ

ת הְָוֶאת-ְוֶאֶ֨ יָנָּֽה׃ָָ-ַהָּדָאָ֔ ֶ֖הְָלמ   ָהַאָּי

 .ָויקראָָטו,כב:35ָָָָ

ל ַעְָּבָכל-ְוָכֶ֨ ג ָ֔ יָא ֶׁשר-ַהּנ  ֶ֖ םָוְָ-ְּכל  י  ץַָּבַּמֶ֖ יוְָוָרַחֵ֥ ֹ֧סְָּבָגָדֵ֛ ָ֣בָָעָלֶ֑יוְָיַכּב  ׁש  אַָעדּת  ֵ֥ ֶרב׃ָָ-ָטמ  ָָהָעָֽ
 ָָָָיח,כב: אח"מ. ויקרא 36

ת וא׃ָָ-ְוֶאֶ֨ ָֽ הָה  ָבֶ֖ ָּׁשֶ֑הָּתֹוע  ָ֣יָא  ְׁשְּכב  ְׁשַּכֶ֖בָמ  אָת  רָל ֵ֥ ָָזָכָ֔
 .ָויקראָָכב,יב:37ָָָָ

ת ל׃ָָ-ּוַבֶ֨ ָֽ אָת אכ  יםָל ֵ֥ ֶ֖ תַָהֳּקָדׁש  ְתרּוַמֵ֥ ואָּב  ֕ ֶ֑רָה  יׁשָָז ָ֣ ְהֶיֶ֖הְָלא  יָת  ֵ֥ ןָּכ  ה ָ֔ ָּכ 
 .ָויקראָָכה,יב:38ָָָָ

ָָ֔ ָ֣לָה  ַ֚יָיֹוב  ןּכ  ֶ֨ ָ֣הָָלֶכֶ֑םָמ  ְהֶי ֶדׁשָּת  ּוֶָאת-ואָק ֶ֖ הָּת אְכלֶ֖ ּה׃ָָ-ַהָּׂשֶדָ֔  ְּתבּוָאָתָֽ

 .ָויקראָָכה,לז:39ָָָָ

ת ָל א-ֶאֶ֨ יתָל א-ַּכְסְּפךָ֔ ֶ֖ ֶֶׁ֑שְךָּוְבַמְרּב  ֹוְָּבֶנ ןָלֶ֖ ֵ֥ ּת  ך׃ָָ-ת  ןָָאְכֶלָֽ ֵ֥ ּת   ת 

 .ָויקראָָכו,כג:40ָָָָ

ם ֶ֨ י׃ָָ-ְוא  ר  יֶָקָֽ ֶ֖ ּמ  םָע  ַלְכֶּתֵ֥ ֶ֑יַָוה  ּוָל  ָּוְסרֶ֖ אָת  ֶּלהָל ֵ֥ ְָּבא ָ֔
 .ָויקראָָכו,כז:41ָָָָ

ם ֶ֨ י׃ָָ-ְוא  ר  יְָּבֶקָֽ ֶ֖ ּמ  םָע  ַלְכֶּתֵ֥ ֶ֑יַָוה  ּוָל  ְׁשְמעֶ֖ אָת  אתָל ֵ֥ ְָּבז ָ֔
 .ָויקראָָכז,ט:42ָָָָ

ם ֶ֨ ְהֶיה-ְוא  ָֽ ֶּמֵּ֛נּוַָלה'ָי  ןָמ  ֵ֥ ּת  רָי  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  ה'ָּכ  ןַָלָֽ ֶּמֵָּ֛נהָָקְרָּבֶ֖ יבּוָמ  ֹ֧ רַָיְקר  ֶׁשֶ֨ הָא  ָמָ֔ ֶדׁש׃ָָ-ְּבה   ּק ָֽ

 ָָָָ. ויקרא בחקתי כז,טו:43

ם ֶ֨ לֶָאתַהּמַָ-ְוא  ְגַאֶ֖ יׁשָי  ָ֔ ֶסף-ְקּד  יתֶָּכָֽ ֹ֧ יׁש  מ  ָיַסףָח  ֹוְָוְ֠ יתֶ֑ ֹו׃ָָ-ּב  ָיהָלָֽ יוְָוָהֵ֥ ָָעָלֶ֖ ֶָעְרְּכךֵ֛
 .ָויקראָָכז,כה:44ָָָָ

ל ֶקל׃ָָ-ְוָכֶ֨ ְהֶיֵ֥הַָהָּׁשָֽ הָי  ָרֶ֖ יםָּג  ֵ֥ ֶדׁשֶָעְׂשר  ְהֶיֶ֖הְָּבֶׁשֶָ֣קלַָהּק ֶ֑ ָי   ֶעְרְּכךָ֔

ָ.ָבמדברָָג,לו:45ָָָָ
יַָ֒קְרָ ָ֣יְָמָרר  ְׁשֶמֶר֘תְָּבנ  ַּדָ֣תָמ  לּוְפק  ֶ֑יוְָוָכֶ֨ ָדָנ יוַָוא  ָדָ֣ יוְָוַעּמ  יָחֶ֖ ןָּוְבר  ְׁשָּכָ֔ ַהּמ  יָ  ֹו׃ָָ-ׁש  ָדתָֽ ב  לָע  יוְָוכ ֶ֖ ָלָ֔ ָּכ 

 .ָבמדברָָד,ה:46ָָָָ

ּסּו ֶכתַָהָּמָסְֶ֑ךְָוכ ֶ֨ תָָּפר ָ֣ ֶ֖ דּוָא  ֕ הְָוהֹור  ֶנָ֔ ַּמח  ַעַָהָֽ ְנס ָ֣ ּב  ןָּוָבָניוָ  ר   אַָאה  ת׃ָָ-ּוָבֶ֨ ָֽ ד  ןָָהע  ר ֵ֥ תָא  ֶ֖ ּהָא   ָבָ֔

 .ָבמדברָָד,כה:47ָָָָ

ּוָ ְׂשאָ֝ ְוֶאת-ֶאתְוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ֶׁשר-ְיר  ַחׁשָא  ֵ֛הַָהַּתֵ֥ ְכס  הּוָּומ  ְכס ֕ דָמ  ֶהלָמֹוע ָ֔ ת-א ָ֣ ְלָמְֶ֑עָלהְָוֶאֶ֨ יוָמ  ד׃ָָ-ָעָלֶ֖ ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ְךֶָּפֶ֖ ָָמַסָ֔
 .ָבמדברָָד,כז:48ָָָָ

הָָּכל-ַעל ְהֶיֹ֗ ָֽ ןָּוָבָנָ֝יוָּת  ר ֶ֨ יַָ֩אה  ל-ּפ  יְָלָכֶ֨ ּנ ָ֔ ָ֣יַָהּג ְרׁש  ְּבנ  ַדתָ  ב  לָעָ -ע  םָּוְלכ ֶ֖ תָָּכלַמָּׂשָאָ֔ ֶ֖ ֶרתָא  ְׁשֶמָ֔ ְּבמ  ֶהםָ  ל  ָדָתֶ֑םָּוְפַקְדֶּת םָע  ם׃ָָ-ב  ַָמָּׂשָאָֽ
 .ָבמדברָָד,לב:49ָָָָ

ל םְָלָכֶ֨ יֶהָ֔ ָ֣יְתר  ּומ  ָתםָ  ד  ָֽ ית  םָו  יֶהֹ֗ יבְָוַאְדנ  רָָסב ָ֝ יֶָ֩הָחצ ֶ֨ ּוֶָאת-ְוַעּמּוד  ְפְקדָ֔ תָּת  מ ָ֣ ָדָתֶ֑םָּוְבׁש  ב  לָע  םָּוְלכ ֶ֖ יֶהָ֔ ם׃ָָ-ְּכל  ֶרתַָמָּׂשָאָֽ ְׁשֶמֵ֥ יָמ  ֶ֖ ְָּכל 
 ו,י:ָָָָָ.ָבמדבר50ָ

ל ֶ֑הֶָאֶ֨ ָ֣יָיֹוָנ ֶ֖יְָּבנ  ֹוְָׁשנ  יםָאֵ֥ ָ֔ ר  ָ֣יָת  ְׁשּת  אָ  יָָיב  ֹ֗ ינ  ןֶָאל-ּוַבּיָֹ֣וםַָהְּׁשמ  ה ָ֔ ד׃ָָ-ַהּכ  ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ֶָּפֶ֖
 .ָבמדברָָי,יד:51ָָָָ

ָֽי ֹ֧הְָבנ  נ  עֶָּדֶָ֣גלַָמח  ַּסֵ֞ ל-ַוּי  ָתֶ֑םְָוַעֶ֨ ְבא  ָנֶ֖הְָלצ  אׁש  הָָּבר  ֹוןֶָּבן-ְיהּוָדֵ֛ ֹוַָנְחׁשֶ֖ ב׃ָָ-ְצָבאָ֔ יָנָדָֽ ַָעּמ 
 ברָָי,טו:ָָָָ.ָבמד52

ל לֶָּבן-ְוַעֶ֨ ֶ֖ ָּׂששָכֶ֑רְָנַתְנא  ָ֣יָי  הְָּבנ  ֶ֖ אַָמּט  ר׃ָָ-ְצָבָ֔  צּוָעָֽ

ָ.ָבמדברָָי,טז:53ָָָָ
ל בֶָּבן-ְוַעֶ֨ יָאֶ֖ ֶ֑ןֱָאל  ָ֣יְָזבּול  הְָּבנ  ֶ֖ אַָמּט  ן׃ָָ-ְצָבָ֔ ֹלָֽ  ח 

 .ָבמדברָָי,יח:54ָָָָ

ל ָתֶ֑םְָוַעֶ֨ ְבא  ןְָלצ  ֶ֖ ֵ֥הְָראּוב  נ  ֶגלַָמח  עֶָּדֵ֛ ּורֶָּבן-ְוָנַסֹ֗ יצֶ֖ ֹוֱָאל  ּור׃ָָ-ְצָבאָ֔ יאָֽ ְָׁשד 
 .ָבמדברָָי,יט:55ָָָָ

ל לֶָּבן-ְוַעֶ֨ ֶ֖ יא  מ  ֹוןְָׁשל  ְמעֶ֑ ָ֣יָׁש  הְָּבנ  ֶ֖ אַָמּט  י׃ָָ-ְצָבָ֔ יַׁשָּדָֽ ָֽ ָצּור 
 .ָבמדברָָי,כב:56ָָָָ

ָֽי ֵ֥הְָבנ  נ  ֶגלַָמח  עֶָּדֵ֛ ל-ְוָנַסֹ֗ ָתֶ֑םְָוַעֶ֨ ְבא  םְָלצ  י  עֶָּבן-ֶאְפַרֶ֖ יָׁשָמֶ֖ ֹוֱָאל  ּוד׃ָָ-ְצָבאָ֔ יהָֽ ַָעּמ 
 .ָבמדברָָי,כג:57ָָָָ

ל לֶָּבןְצָבָָ֔-ְוַעֶ֨ ֶ֖ יא  ָ֣יְָמַנֶּׁשֶ֑הַָּגְמל  הְָּבנ  ֶ֖ ּור׃ָָ-אַָמּט   ְּפָדהצָֽ

 .ָבמדברָָי,כד:58ָָָָ

ל ןֶָּבן-ְוַעֶ֨ יָדֶ֖ ב  ןָא  ֶ֑ ְנָימ  ָ֣יָב  הְָּבנ  ֶ֖ אַָמּט  י׃ָָ-ְצָבָ֔ ָֽ ְדעֹונ  ָּג 
 .ָבמדברָָי,כה:59ָָָָ

י ָ֣הְָבנ  נ  ֶגלַָמח  עֶָּדַ֚ ףְָלָכל-ְוָנַסֹ֗ ֵ֥ ןְָמַאּס  ל-ָדָ֔ ָתֶ֑םְָוַעֶ֨ ְבא  ֶ֖תְָלצ  נ  ַּמח  ֹוָאָ -ַהָֽ יֶעֶֶ֖זרֶָּבןְצָבאָ֔ י׃ָָ-ח  יַׁשָּדָֽ ַָעּמ 
 .ָבמדברָָי,כו:60ָָָָ

ל לֶָּבן-ְוַעֶ֨ ֶ֖ יא  ֶ֑רַָּפְגע  ָ֣יָָאׁש  הְָּבנ  ֶ֖ אַָמּט  ן׃ָָ-ְצָבָ֔ ָָעְכָרָֽ
 .ָבמדברָָי,כז:61ָָָָ

ל עֶָּבן-ְוַעֶ֨ יַרֶ֖ ח  ֶ֑יָא  ָ֣יַָנְפָּתל  הְָּבנ  ֶ֖ אַָמּט  יָנַָֽ֛ן׃ָָ-ְצָבָ֔  ע 

 .ָבמדברָָטז,יד:62ָָָָ

אֶָאל ףָל ָ֣ תָָחָל בָ-ַאֶ֡ ֶּתןֶאֶרץָָ֩זַבֶ֨ ֶ֨ נּוַָוּת  ָתָ֔ יא  ָ֣ ב  ה  ה׃ָָ-ּוְדַבׁשָ  ֶלָֽ אַָנע  רָל ֵ֥ ֶ֖ ֵ֛םְָּתַנּק  יםָָהה  ֵ֥ ָנׁש  יָָהא  ינ ֵ֞ ַלֶ֖תָָׂשֶדָ֣הָָוָכֶֶ֑רםַָהע  נּוַָנח  ָָלָ֔
 .ָבמדברָָיח,כט:63ָָָָ

תָָּכל ֶ֖ ימּוָא  ֕ םָָּתר  יֶכָ֔ ָ֣ת  ַמְּתנ   ָ ל ּכ  ל-מ  ָּכֶ֨ ת-ְּתרּוַמָ֣תָה'ָמ  ֹוֶָאָֽ ּנּו׃ָָ-ֶחְלּבָ֔ ֶּמָֽ ֹוָמ  ְקְּדׁשֶ֖ ָמ 
 .ָבמדברָָלא,לה:64ָָָָ

ןוְָ ֶ֨ םָמ  ֶָ֣פׁשָָאָדָ֔ א-ֶנ רָל ָֽ ֶׁשֵ֥ יםָא  ְׁשַּכָ֣בָָזָכֶ֑רָָּכל-ַהָּנׁש ָ֔ ּוָמ  ֶלף׃ָָ-ָיְדעֶ֖ יםָָאָֽ ֶ֖ םָּוְׁשֹלׁש  ֵַ֥֛י  ֶפׁשְָׁשַנ ֶָנ֕
 .ָבמדברָָלב,לג:65ָָָָ

י ְבנ  הָל  ֶׁשֶ֡ ָ֣ןָָלֶהָ֣םָ׀ָמ  ּת  ֶָ֣בט׀ְָמַנֶּׁשָ֣הֶָבן-ַוּי  י׀ָׁש  ָ֣ צ  ןְָוַלח  יְָראּוב ָ֝ ְבנ ֶ֨ ףֶָאת-ָגדְָ֩ול  ֶמֶָ֣לְך-יֹוס ֹ֗ ןָ  יח  ס  ֶכתָ  תַָמְמֶלֶ֨ יְָוֶאֶ֨ ָ֔ ר  תָ-ָהֱאמ  ֹלָ֔ ְגב  ּב  ֶרץְָלָעֶר יָהָ  ֹוגֶָמֶָ֣לְךַָהָּבָׁשֶ֑ןָָהָאֹ֗ ֶכתָעֶ֖ ַמְמֶלָ֔
יב׃ָָ ָֽ ֶרץָָסב  יָָהָאֶ֖ ֵ֥ ָָער 

 .ָדבריםָָג,כד:66ָָָָ

ת ֹותֶָאָֽ ְלַהְראָ֣ ּל ֹוָתָ  ָ֣יָה'ַָאָּת הַָהח  דָנ ת-א  ֶָאֶ֨ ְָוֶאת-ַעְבְּדךָ֔ י-ָּגְדְלךָ֔ ֶׁש רָמ  הָא  ָזָקֶ֑ ַָהח  םָּו-ָיְדךֶ֖ ַּבָּׁשַמָ֣י   ָ ל ֶׁשרא  ֶרץָא  ך׃ָָ-ָבָאָ֔ ֶתָֽ ְגבּור  יךְָוכ  ֶׂשֶ֖ הְָכַמע  ֶׂשֵ֥ ַָיע 
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 .ָדבריםָָד,טז:67ָָָָ

ן ָ֣תָָּכל-ֶּפֶ֨ ֶסלְָּתמּוַנ םָָלֶכֵ֛םֶָּפֶ֖ יֶתֵ֥ ׂש  ּוןַָוע  תָ֔ ה׃ָָ-ַּתְׁשח  ָבָֽ ֹוְָנק  ֵ֥יתָָזָכֶ֖רָאֵ֥ ָָסֶֶ֑מלַָּתְבנ 
 .ָדבריםָָי,ב:68ָָָָ

ַעל בָ  ת-ְוֶאְכּת  תֶָאֶ֨ ח ָ֔ רָָהיֵּ֛וַָעל-ַהּל  ֶׁשֵ֥ יםָא  ָ֔ ח ֵָ֥-ַהְּדָבר  ֹון׃ַָָהּל  םָָּבָארָֽ ַּבְֶ֑רָּתְָוַׂשְמָּתֶ֖ ֶׁשָ֣רָׁש  ֶ֖יםָא  נ  אׁש  ָתָָהר 
 .ָדבריםָָיב,א:69ָָָָ

ְׁשָּתֶּ֑הָָּכֶָ֨ ְָלר  ֶתֵ֛יךְָלךֶ֖ ב  ֹ֧יָא  ןָה'ֱָאֹלה  ֶׁשרָָ֩נַתֶ֨ ֶרץָא  ּוןַָלע ׂשֹותָָּ֒בָא֕ ְׁשְמרָ֣ ֶׁשָ֣רָּת  י֘םָא  ְׁשָּפט  יםְָוַהּמ  ָ֣ ּק  ֶּלהַָהח  יםָא ֶׁשר-לא ְ֠ ָ֔ ֶ֖יםַָעל-ַהָּימ  םַָחּי  ה׃ָָ-ַאֶּתֵ֥ ָדָמָֽ  ָהא 

 .ָדבריםָָיג,יב:70ָָָָ

ל ּוןְָול א-ְוָכֶ֨ ָראֶ֑ ָֽ ּוְָוי  ְׁשְמעֶ֖ לָי  ְׂשָרא ָ֔ ך׃ָסָָ-י  ְרֶּבָֽ עַָהֶּזֶ֖הְָּבק  רָָהָרֵ֛ ֹותַָּכָּדָבֵ֥ פּוַָלע ׂשֹ֗ ָ֣ ָיֹוס 
 .ָדבריםָָיז,ח:71ָָָָ

ין ָֽ טָּב  ְׁשָּפֹ֗ רַָלּמ  ָָדָבָ֝ ְּמךֶ֨ אָ֩מ  ָּפל  יָי  ָ֣ ין-ּכ  ָֽ םָּב  םָ׀ְָלָדָ֝ י-ָּדֶ֨ ֵ֥ ְבר  ַגעָּד  ָלֶנָ֔ יןֶָנ ַגעָ  ֵ֥ יןָּוב  ֹ֗ יןְָלד  ָ֣ לָּד  יָתֶָאֶ֨ ְׁשָעֶרֶ֑יךְָוַקְמָּתְָָ֣וָעל ָ֔ תָּב  יב ֶ֖ ֹו׃ָָ-ר  יךָּבָֽ ְבַחֵ֛רָה'ֱָאֹלֶהֶ֖ רָי  ֶׁשֵ֥ ֹוםָא  ַָהָּמקָ֔
 .ָדבריםָָיז,ט:72ָָָָ

ֶָאל ל-ּוָבאָתֹ֗ םְָוֶאֶ֨ ּי ָ֔ ַהְלו  יםָ  נ  ה  ט׃ָָ-ַהּכ  ְׁשָּפָֽ רַָהּמ  תְָּדַבֵ֥ ֶ֖ ָא  ָ֣ידּוְָלךָ֔ ּג  ְוה  ֶ֑םְָוָדַרְׁשָּתָ  יםָָהה  ָ֣ ְהֶיֶ֖הַָּבָּימ  רָי  ֶׁשֵ֥ טָא  פ ָ֔ ַָהּׁש 
 .ָדבריםָָכב,כד:73ָָָָ

םֶָאת אֶתֶ֨ םֶָאל-ְוהֹוצ  יֶהָ֝ תּוֶָ֒את-ְׁשנ  י֘םָָומ  ָבנ  םָָּבא  ָתֵ֥ םָא  ואָּוְסַקְלֶּתֶ֨ ֹ֗ ָ֣ירַָהה  הַָעל-ַׁשַָ֣ער׀ָָהע  ָרֹ֗ ַּנע  ַָהָֽ ָרֹ֗ ַּנע  ֶׁשָ֣רָל א-ַהָֽ א  ת-ְּדַברָ  ירְָוֶאֶ֨ הָָבע ָ֔ ָקָ֣ יׁשַָעל-ָצע  ָ֔ רָא ֶׁשר-ָהא  ָּנֶ֖הָ-ְּדַבֵ֥ ע 
עָמָ -ֶאת ָָהָרֶ֖ ַעְרָּתֵ֥ ֶ֑הּוָּוב  ע  ֶָׁ֣שתָר  ך׃ָסָָא  ְרֶּבָֽ ָּק 
 .ָדבריםָָכח,נב:74ָָָָ

ְָּבָכל רְָלךָ֝ ַצֶ֨ ןְָּבָכל-ְוה  ֶ֖ ַחָָּבה  ֵ֥ ט  רַָאָּתֵ֛הָּב  ֶׁשֵ֥ ֹותָא  רָ֔ תְָוַהְּבצ  ה ָ֣ ַהְּגב  ֶת יךָ  מ  ֶדתָח  ָ֣דֶָר  יךַָע ְּבָכל-ְׁשָעֶרֹ֗ ַצ רְָלךָ  ל-ַאְרֶצֶ֑ךְָוה  יךְָּבָכֶ֨ ְך׃ָָ-ְׁשָעֶרָ֔ יךָָלָֽ רָָנַתֵ֛ןָה'ֱָאֹלֶהֶ֖ ֶׁשֵ֥ ָא  ַָאְרְצךָ֔
 יםָָל,א:ָָָָ.ָדבר75

י ָֽ יךָָּכל-ְוָהָיהָ֩כ  אּוָָעֶלָ֝ ֶאל-ָיב ֶ֨ ָתָ  ב  ׁש  ֶ֑יךַָוה  יְָלָפֶנ ּת  רָָנַתֶ֖ ֶׁשֵ֥ הָא  ְוַהְּקָלָלָ֔ ֶּלהַָהְּבָרָכהָ  יםָָהא ֹ֗ ָ֣ ל-ַהְּדָבר  ךְָּבָכֶ֨ ָּמה׃ָָ-ְלָבֶבָ֔ יךָָׁשָֽ ָה'ֱָאֹלֶהֶ֖ ךֵ֛ יח  ּד  ֶׁשֹ֧רָה  םָא  ַָהּגֹוי ָ֔
 .ָדבריםָָלא,ה:76ָָָָ

ׂשָ  יֶכֶ֑םַָוע  ְפנ  לּוְנָתָנֵ֥םָה'ָל  םְָּכָכֶ֨ ם׃ָָ-יֶתָ֣םָָלֶהָ֔ יֶָאְתֶכָֽ ֶ֖ית  ּו  רָצ  ֶׁשֵ֥ הָא  ְצָוָ֔ ַָהּמ 
 .ָדבריםָָלב,מו:77ָָָָ

ל םְָלָכֶ֨ ָ֣ימּוְָלַבְבֶכָ֔ ׂש  ֶהםָ  ל  ֶאת-ַוּי  אֶמרָא  םָ  ֶׁש רְָּתַצּו  ֹוםָא  ידָָּבֶכֶ֖םַָהּיֶ֑ ֵ֥ ע  יָמ  ֵ֛ כ  ֶׁשֹ֧רָָאנ  יםָא  ָ֔ ֹותֶָאת-ַהְּדָבר  רַָלע ׂשָ֔ ְׁשמ ָ֣ םָל  יֶכָ֔ א-ָּכל-ְּבנ  הַָהּז ָֽ יַָהּתֹוָרֵ֥ ֶ֖ ְבר  ָת׃ָָָּד 
 

 מופעים 5פסוקים  5מקף מלה מקף מלה  מלהקטן ב-זקף קדמא 9.6.3
 
 .ָשמותָָכא,יא:1ָָָָ

ם ֶ֨ ֶסף׃ָסָָ-ְׁשָלׁש-ְוא  יןָָּכָֽ ֵ֥ ָּנֶ֖םָא  הָח  הָָלֶּ֑הְָוָיְצָאֵ֥ ֶׂשֶ֖ אַָיע  ֶּלהָל ֵ֥ ָא ָ֔
 .ָויקראָָיא,לג:2ָָָָ

ל י-ְוָכֶ֨ ֶׁשר-ְּכל  ֶרׂשָא  םֶָאל-ֶחָ֔ ֶהֶ֖ לָמ  ּפ ֵ֥ אָוְָ-י  ְטָמֶ֖ ֹוָי  ֶׁשֹ֧רְָּבתֹוכֵ֛ לָא  ֹוָּכ ָ֣ רּו׃ָָּתֹוכֶ֑ ְׁשּב ָֽ ֹוָת  תֵ֥ ָא 
 .ָויקראָָטו,יב:3ָָָָ

י ַּגע-ֶחֵֶ֛רׂשָא ֶׁשר-ּוְכל  ל-י  ֶ֑רְָוָכֶ֨ ָּׁשב  ֹוַָהָּזֶ֖בָי  י-ּבֵ֥ ם׃ָָ-ְּכל  י  ףַָּבָּמָֽ ֶ֖ ָּׁשט  ץָי  ָע ָ֔
 .ָויקראָָכו,יח:4ָָָָ

ם ֶ֨ ַבעַָעל-ַעד-ְוא  םֶָׁשֶ֖ ְלַיְּסָרָ֣הֶָאְתֶכָ֔ יָ  ֶ֑יְָוָיַָֽסְפּת  ּוָל  ְׁשְמעֶ֖ אָת  ֶּלהָל ֵ֥ ם׃ָָ-א ָ֔ יֶכָֽ ַָחּט את 
 לה,ל:ָָָָ.ָבמדבר5ָָ

ל ה-ָּכֶ֨ חֶָאת-ַמּכ  ְרַצֶ֖ יםָי  ָ֔ ד  יָע  ָ֣ ֶפׁשְָלפ  דָל א-ֶנָ֔ ָ֣דֶָאָחָ֔ ֶַ֑חְָוע  צ  ּות׃-ָהר  ֶנֵ֥הְָבֶנֶֶ֖פׁשָָלמָֽ ַָיע 
ָ

  , הפסוקים המוסבריםהופעה אופני 9.7

 בענין מוקדם שהוא מאוחר אל" מידה

 ל וגו'-לו א-ויקרא -עצמאי  מופע

 ... ומכל משקההאכל -ומכלחרש ... וסמיך ליה -כלי-וכל -של סמיך  מופע

כלל בתרא,  -כלל, תפדה  -חדש -מבן ופדויו  -הוא כלל כלל פרט  בפועלשל הפרט במידה כלל ופרט וכלל כאשר המבנה  מופע

 פרט -בערכך וגו' 

 

הסבר תורה שלמה בפרשת מקץ  פמאוחר בענין. ונראה ע" והואמוקדם שהוא מאוחר בענין, או מוקדם  גלרבי אלעזר בריה" אל" מידה

מדבר שאינו  ז"י למידה. וגם בטוי הלמד מסופו ודברהלמד מענינו  דבר גלרבי ישמעאל בריה" בשל מידה י" לסיפאא ביטוי מסוים שהו

 אחרמתפרש במקומו ומתפרש במקום 
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ְבְרכּו,יח: יחוירא  בראשית ֶ֨ ּוםְָונ  ֹולְָוָעצֶ֑ ֵ֛הְָלגֵֹ֥ויָָּגדֶ֖ ְהֶי ָֽ םָָהיֹֹ֧וָי  ְבָרָהָ֔ ֵָ֥-ְוַאֶ֨ לָּגֹוי  ֹוָּכ ֶ֖ ֶרץ׃בָ֔ ָיָָהָאָֽ
 )דף מ טור ג( א"ה בעבודה זרה פ" ירושלמי

שלשים מצות שעתידין  אילולי נן פתרין לה דברי הכל כיי דמר רב הונא בשם רב וישקלו את שקלי שלשי' כסף  ולמההושעיה אמ'  רב
א אין העולם יכול להיות חסר מהן דמר רבי נחמן בשם רבי מנ העולםבני נח לקבל עליהן ורבנן אמרי אילו שלשים צדיקים שאין 

בבבל  שרובןמיניין שלשים פעמים  היהי" יהיה )טט בקרא היו(אברהם ומה טעם ואברהם היה  כאבינו צדיקים משלשיםפחות 
 בשעה שרובן בארץ  לעולםומיעוטן בארץ ישראל פעמים שרובן בארץ ישראל ומיעוטן בבבל סימן יפה 

 

םָ ְבָרָהָ֔   קטן בתיבה אחת,-קדמא זקף –ְוַאֶ֨

 י' כלל הצריך לפרט המאופיין ע"א

 ' מידה מוקדם והוא מאוחר בעניןב

ֵ֛הָָדרגא מושך תכונת -ָהיֹֹ֧וָ ְהֶי ָֽ  כאבינו אברהם  צדיקיםאל אברהם המוקדם, שלושים  המאוחרי 

ֵ֛הָ ְהֶי ָֽ שרובן בארץ  פעמיםומיעוטן בארץ ישראל  בבבל שרובן פעמיםמיניין שלשים  ה"יהיתביר מחלק המיניין כלשון הירושלמי  –י 
 יפה לעולם בשעה שרובן בארץ סימןבבבל  ומיעוטן ישראל

ּום ֹולְָוָעצֶ֑ ֵ֛הְָלגֵֹ֥ויָָּגדֶ֖ ְהֶי ָֽ כאשר רובן של הצדיקים בארץ ישראל  -לשייך לגוי גדול וללא שייך. השייך  אתנח – ועצוםתביר מחלק  – י 

 בפסוק.מתברך העולם כחלק השני  ומעוצמתו גדול ועצום גוילעולם כי ישראל  יפהסימן 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/137    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

נגרע  ולכן גדול ועצום גוי -ישראל בגלות ונגרע מ רובשייך כל כך כאשר רובן של הצדיקים בבבל סימן פחות יפה לעולם כי כנראה  הלא

 מהברכה לעולם.   

 

ְבְרכּו ֶ֨ ֶרץ׃ָ-ְונ  ֵ֥יָָהָאָֽ לָּגֹוי  ֹוָּכ ֶ֖  , טפחא מרכא סלוקות מוקפותקטן בתיב-קדמא זקף – -בָ֔

 .הארץ גוייעל כל  טפחא כל ירבה ע"בענין ומת מאוחרשהוא  מוקדם

 עמלק. לא רוצה להתברך באברהם וזהאחד גוי שזאת תבנית כעין רבוי מיעוט רבוי שרק  אפשר
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ְקָראבראשית וירא כא,לג:  ָ֣רָָׁשֶַ֑בעַָוּי ֶ֨ ְבא  ֶׁשלָּב  ַּטֵ֥עֶָאֶ֖ ם׃-ַוּי  לָעֹוָלָֽ ֵ֥ 'ָא  םָהֶ֖ ֵ֥ םְָּבׁש  ָָׁשָ֔
ָרה שמו של הקדוש ברוך הוא אלוה לכל העולם... סבורים אתם שִמֶשִלי אכלתם? מֶשל על ידי אותו אש -וגו'  ויקרא שם  רש"י ל ִהיק 

 .שנאכל קודםמדובר על ברכה על מה מי שאמר והיה העולם אכלתם )ראה סוטה י,ב(! 
 א )בראשית( פרשת וירא דף קב עמוד ב  כרך זוהר - העץ תחת,ד חי וירא בראשית -טט 

ענפיו והטלת צל מי מהבאים אליו מאמין  פרישת ישהיה מסמן ע" בכל מקום שהגיע אליו נטע אילן א"א ע"פ הזהר בתרגום מקוצר
 וגו' היה מלמדם אמונת ה' א"ואלא הצל  זומעל עע" הבקב"
 קודםעץ בחברון ומדברי הזהר משמע שנטיעת האשל בבאר שבע הייתה כמו הנטיעה בחברון בסמוך להגעתו לשם, מדובר על  העץ תחת

 .שאחריה מופיע פסוק זהריתת הברית עם אבימלך לכ

 לוה לכל העולם.-ומפרש"י המביא בבלי סוטה משמע שע"י אותו עץ, היינו כל עץ שנטע בכל מקום ישיבתו, היקרה שמו של הקב"ה א
וד הנהגת העולם המנהיג בכחו הזמן; ... והודיע לבריות ס בשם ה'פירוש הכתוב, שקרא  - ויקרא שם בשם ה' אל עולם)לג(   רמב"ן

לקדמות האל, כי הודיע החסין בכח, שיש לו אילות בכולם; והרב אמר במורה הנבוכים )ב,יג(, שהוא רומז  בשם ה'בכללו, שהוא 
 ; וגו' היותו קודם לזמן

מה עשה ו ... אסף את העם שם וקרא להם בשם ה', שיחזיקו באמונתו ולא יאמינו באלהים אחרים. ואמר להם: רא - ויקרא ָשם רד"ק
 אל עולםלפי שאני מחזיק באמונתו ולא אעבוד זולתו: נלחם מלחמותי, עד שאבימלך שהוא מלך בא אלי ובקש אהבתי ובריתי...   עמי

 ואין זולתו, ועושה ביצורים כרצונו, כמו שעשה בפרעה ובאבימלך בעבורי. וגו'.

 

ְקָרא -טט  ם-ַוּי ֶ֨ קטן(,כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. מכל המפרשים עולה -זקף קטן בתיבות מוקפות )קדמא מקף-קדמא זקף – ָׁשָ֔

 למעמד בבאר שבע. שמדובר על ענינים הקודמיםמשמעות 

 

ְקָרא ודומה לו ֹוָ-ַוּי ֶ֨ ְקָרא-ַוַּיֶּצבבראשית  לג,כ:   לָ֔ ֶַ֑חַָוּי ֶ֨ ְזּב  םָמ  ל׃-ָׁשֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  יָי  ֵ֥ לֱָאֹלה  ֶ֖ ֹוָא  ָלָ֔
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יׁשַוּי אְמרָֹ֗: יג,מקץ מב בראשית ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ יךַָאח  ָבֶדֶ֨ ָ֣יםָָעָׂשרָ֩ע  ֶַ֑עןָ-ּוְָׁשנ  דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ ֶָאָחֶ֖
ןֶָאתָ הַָהָּקט   ּנ ֶ֨ יֶנָּֽנּו׃-ְוה  דָא  ֹוםְָוָהֶאָחֶ֖ ַהּיָ֔ ָָאב  ינּוָ 
 

יׁש ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ יךַָאח  ָבֶדֶ֨ ָ֣יםָָעָׂשרָ֩ע  ּוְָׁשנ  ֶַ֑ען-ַוּי אְמרֹ֗ דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ     ֶאָחֶ֖

 קדמאה הפרטדמאה וכלל הצריך לפרט ופרט בתראה המפרט פרט ק תבנית

ָ֣יםָָעָׂשרָ֩ ּוְָׁשנ  יךקדמאה  פרט ַוּי אְמרֹ֗ ָבֶדֶ֨ יׁש לפרטהצריך  כלל ע  ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ ֶַ֑ען-ַאח  דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ הפרט  המפרטבתראה  ופרט ֶאָחֶ֖

   קדמאה

 ' כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיציןקטנה, א' מארבע אמהות ב-תלישא מונח -עשר  שנים רביע – ויאמרו

 ' מארבע אמהות א

ָ֣יםָָעָׂשרָ֩ ּוְָׁשנ  רוח  בהם נצנצה יא,מב י"רש פ, אף שהם מארבע אמהות אמרו הם ויוסף כאחד ע"רביע – ויאמרו קדמאה פרט ַוּי אְמרֹ֗
 . לכן הם שנים עשר.עמהם שאף הוא בן אביהם וכללוהו מתברר( בתראה)ובפרט  הקדש

יך ָבֶדֶ֨   קדמא עבדיךהצריך לפרט,  לכל ע 

יׁש ֵ֥יָא  ְֵ֛חנּוְָּבנ  ַנ יםָ׀ָא  ֹ֧ ֶַ֑ען-ַאח  דְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ  בתראה המפרט הפרט קדמאה פרט ֶאָחֶ֖

 יחסם ליוסף מצדתביר, מחולקים ביניהם א' מצד אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם, ב'  - אנחנו פסקדרגא  - אחיםאחד  מצד

המדובר בו ע"פ פי' ענין על כל פרט חל המרכא טפחא,  תביר פסקדרגא  - אחד-ישאנחנו בני א אחיםאחר קריאה ללא פסק  מצד

 .רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם בהם נצנצה יא,מב י"רש

 ' כעין ארבע שיעורין, חציצין ומחיציןב

ָ֣יםָָעָׂשרָָ֩ ּוְָׁשנ   מחיציןאומדנא, חציצין ו -ארבע שיעורין  כעין -תרסא  מונחרביע  -]יג[ַָוּי אְמרֹ֗

 שערים , עשרה י"רש - יב,מב' לפסוק א

  י"רש פע" – יד,מב' לפסוק ב
 ' אומדנא לממון לפדיון יוסף, א

 ' אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון, להרוג או ליהרג, ב

 ' שיעור שניים החריבו שכם ג

 דרגא תביר טפחא, קדמא דרגא תביר טפחא, קטנה, פסק-תלישא, רביעראה 
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ְקָרא-ַוַּיֶּצב: כ,לג וישלח בראשית ֶַ֑חַָוּי ֶ֨ ְזּב  םָמ  ל׃ָסָ-ָׁשֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  יָי  ֵ֥ לֱָאֹלה  ֶ֖ ֹוָא  ָלָ֔
ְקָרא לָ-ַוּי ֶ֨ ֶ֖ ֹוָא   אחת( טפחא בתבהקטן )שני טעמים -קדמא זקף -לָ֔

ל׃ ָֽ ְׂשָרא  יָי  ֵ֥  מרכא סלוק פר' סגורה  - ֱאֹלה 

 מיחד השמו על יעקב בחייו ואין הקב" הלקי ישראל הרי שיחד הקב"לו אל א ויקרא ש... והוקשה לו דמ" חסי" פ"פ ו"מהרז פירוש



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 והתחתונים:
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כּוָאָ  :כד,לז וישב בראשית ֵ֥ הּוַָוַּיְׁשל  ָּקח ָ֔ ם׃ַוּי ֶ֨ י  ֹוָָמָֽ יןָּבֶ֖ ֵ֥ קָא  ָ֔ ֹורָר  ָרהְָוַהּבָ֣ ֹוַָהּב ֶ֑ ָתֶ֖
הּוָ ָּקח ָ֔  .כתיב חסר וי"ו שלא לקחו אלא אחד והוא שמעון ועל כן ויקח מאתם את שמעון )להלן מב,כד( )ב"ר פד,טז( בעה"טַוּי ֶ֨

הּוָ ָּקח ָ֔  ה אחת, מוקדם שהוא מאוחר בעניןמלקטן ב-קדמא זקף -ַוּי ֶ֨

ָרהיננה התנכלות לחיי יוסף. אבל הפשטת הכתונת בפסוק הקודם עדיין א -טט  ֹוַָהּב ֶ֑ תֶ֖ כּוָא  ֵ֥ הּוַָוַּיְׁשל  ָּקח ָ֔ אף שראובן התכוין  ַוּי ֶ֨

להרחקת יוסף מקרבתם )בין זה הינו הענין המוקדם ( בעה"טאו למעשה לשמעון שהוא היחיד שהורידו לבור ) להצילו, לשאר האחים

  ירידה למצרים.ומכאן משתלשל הענין המאוחר של המכירה והבמיתה בין באופן אחר( 
 :לו,וישב לז בראשית

ֹוֶָאל תֶ֖ ּוָא  יםָָמְכרֵ֥ ָ֔ ְּמָדנ  ים׃ָפ-]לו[ְָָוַהֶ֨ ָֽ רַָהַּטָּבח  הַָׂשֶ֖ יסַָּפְרע ָ֔ ָ֣ ְסר  יַפרָ  ֹוט  םְָלפָֽ ְצָרֶ֑י  ָמ 
יםָ ָ֔ ְּמָדנ   אחת, מוקדם שהוא מאוחר בענין מלהקטן ב-קדמא זקף -ְוַהֶ֨

 רה )מאוחר(, למצרים.היו המתווכים בקניה )מוקדם( ובמכי המדנים החיים אורפירוש  פ"ע

ָרהָ(בר' וישב לז,כד) ֹוַָהּב ֶ֑ תֶ֖ כּוָא  ֵ֥ הּוַָוַּיְׁשל  ָּקח ָ֔  אחת, מרכא טפחא אתנח. מלהקטן ב-קדמא זקף – ַוּי ֶ֨

ֹוֶָאלָ(בר' וישב לז,לו) תֶ֖ ּוָא  יםָָמְכרֵ֥ ָ֔ ְּמָדנ  םָ-ְוַהֶ֨ ְצָרֶ֑י  הטעמים של פתיחת  כתבניתאחת, מרכא טפחא אתנח.  מלהקטן ב-קדמא זקף –מ 

 .(,לולז) למצרים יוסףסיום הורדת תבנית הטעמים של ( כך כד,לזדה למצרים )התגלגלות הירי
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ת: אכ,זמ ויגש בראשית ים-ְוֶאֶ֨ ֶ֑ ֹוֶָלָער  תֶ֖ ירָא  ֵ֥ םֶָהֱעב  ָָהָעָ֔
הְָגבּולָ ֵ֥ ְקצ  םְָוַעד-מ  י  ְצַרֶ֖ הּו׃-מ  ָֽ ָָקצ 
 סופה-תחום מצרים ועד מסיפי לקרי -מקרי יתהעמא אעבר - וית א"ת

שומר משמרת הקודש  ל"זהרב נתן אדלר  ,ב, בחומש בהוצאת האלמנה והאחים ראם, וילנא התער"אונקלוס' תפירוש על  - לגר נתינה

ים -לונדון והמדינות  קבק" ֶ֑ הָש" כבעל הטעמים, מקרי לקרי. משמע שמפרש ֶלָער  ֵ֥ ְקצ  ם-ְגבּול -)טט  מ  י  ְצַרֶ֖ , הערים שב על איננו (מ 
ירָרק שב על  ֵ֥ ֹו -)טט  ֶהֱעב  תֶ֖  ( ם? המ"בהוראת ו. סי' שנ"עובס' תל" שמרכא טפחא ראשון( )ועי' בנתה" - "א 

תאפשר להסביר את ת"א ע"פ  םָ-ְוֶאֶ֨ , כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, ומרמז כאילו קטן בתבה אחת-זקף קדמא - ]אתו )קרא יתר([ָהָעָ֔

תנכתב  הְָגבּול-ְוֶאֶ֨ ֵ֥ ְקצ  ֹוָמ  תֶ֖ ירָא  ֵ֥ םֶָהֱעב  םְָוַעד-ָהָעָ֔ י  ְצַרֶ֖ הּוקָָ-מ  ָֽ ים, צ  ֶ֑ הגלה כולם מאדמות ועשאם עירוניים, שלא רק אחיו יהיו  – ֶלָער 

 גרים בארץ לא להם. 
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 א,יא בא שמות

אֶמרְָיהָוָ֝הֶָאל יאַָעל-ַוּי ֶ֨ ָאב   ֹודֶָנ ֶַ֣געֶָאָחדָ  הָעָ֣ ֶׁשֹ֗ ְוַעל-מ  הָ  םָ-ַּפְרע  י  ְצַרָ֔ ָמ 
יָ ר  ֶ֑הָ-ַאח  ֶּז ןְָיַׁשַּלֵ֥חֶָאְתֶכֶ֖םָמ  ָכ ֕
ֹוָּכָָָ ְּלחָ֔ ֶּזָֽה׃ְּכַׁשֶ֨ ׁשֶָאְתֶכֶ֖םָמ  ֵ֥ ׁשְָיָגר  ֵ֛ הָָּגר  ָָל֕

מסופו. בסופו של ענין יתברר  הלמדקטן בתיבה אחת, מידת מוקדם שהוא מאוחר בענין, שהיא אופן של מידת ענין -קדמא זקף - כשלחו

 שהשילוח יהיה פתאומי ומוחלט.
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ֵ֥יוָוְָ: ה,יח יתרו שמות ֶׁשֵ֛הָּוָבָנ ןָמ  ֵ֥ ת  ֹוָח  ְתרֶ֨ אָי  ֹוֶָאלַוָּיב ֵ֞ ְׁשּתֶ֖ ֶׁשֶ֑הֶָאל-א  רָא ֶׁשר-מ  ְדָּבֹ֗ ים׃-ַהּמ  ָֽ רָָהֱאֹלה  םַָהֵ֥ ֶנֵ֥הָָׁשֶ֖ ּואָח  ָהֵ֛
  - המדבר-אלשל הכתוב  הטעמיםבמסורת  מחלוקת

  ,ר-ֶאל מאורגירסת כתר ְדָּבֹ֗  רביע   - ַהּמ 

  ר-ֶאלָמגנס, פנינים מ"ג פירושיםגירסת ְדָּב֕  גדול  -זקף –ַָהּמ 

  ר-ֶא ל -, קורן םעם מדרשי הלכה ומלבי" מישורגירסת ְדָּבָ֔ לרבי אלעזר בן  אמידה ל"קטן בתיבות מוקפות, כעין -קדמא זקף – ַהּמ 

 ,מוקדם שהוא מאוחר בעניןרבי יוסי הגלילי 

  שהיה יושב בכבודו  ...אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב וגו' המדבר.-אל [רש"י]נשתמש בפירוש
 מקום תהו לשמוע דברי תורה. המדבר-אלשל עולם ונדבו לבו לצאת 

  וע"י כעין המידה ל"א יובן  משה.אותם ילמד מ שניתולשמוע דברי תורה  בראש ובראשונהמשמע שיתרו יצא  [רש"י]פי' מ –טט

-ויבא יתרו ... אלהחונה שם. לפיכך כאילו נכתב  משהוהמאוחר הוא  לקים-הר האשהמוקדם הוא לכבוד התורה המרומזת במלים 

 חנה שם )משה המלמד תורה( אשר הוא )= מקום מתן תורה( לקיםהר האהמדבר 
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ֶאל: ו,חי יתרו שמות ֶלֶ֑יךָ-ַוּי  אֶמרָ  ֹוָָּבָ֣אָא  ְתרֶ֖ ָי  ֶתְנךֵ֥ ֵ֛יָח  נ  הָא  ֶׁשָ֔ ּה׃ָָָָָָמ  ָּמָֽ ֶ֖יָהָע  ֵ֥יָָבֶנ ָּוְׁשנ  ְׁשְּתךָ֔ ֶ֨ ְָוא 
א"ל על הראשונים אנו ...  [מסכתא דעמלק פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו ]בדרך משה עם משפחתו למצרים, אמר לו אהרן 

ועכשיו נצטער גם באלו. באותה שעה אמר לצפורה, לכי לבית אביך. ובאותה שעה הלכה לבית אביה  )בני ישראל שבשעבוד( מצטערים
 היינו גרשה.. ונטלה שני בניה, לכך נאמר אחר שלוחיה

... ָ ְׁשְּתךָ֔ ֶ֨ דם והוא מאוחר בענין, אפשר מרמז לכך שמשה גרש אשתו בדרך למצרים, יתרו , כעין מוקאחת מילהקטן ב-זקף קדמאְוא 

השיבה, אבל משה מדעתו פרש מן האשה אחרי מתן תורה כדי להיות תמיד מוכן לדבר ה' והסכים ה' עמו, ולכן כנראה כבר לא החזירה. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 זהו גירוש מוקדם שנמצא נכון אח"כ.רוצה לומר אשתך בעבר אבל כדי לא לביישה שמשה לא החזירה הזכירה בלשון אשתך. ו
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 :ב,כא משפטים שמות

 טפחא אתנח מרכא -שנים יעבד  שש ...

, מעת לעת, ולא באמצע או בסוף משעבודוקטן בתבה אחת, מוקדם שהוא מאוחר בענין, כי יוצא בתחילת שנה שביעית -זקף קדמא ובשבעת

 השביעית.

 יעית לשמיטות?( )האם מכאן גם נלמד שעובד בשנה שב
 :יא,כא משפטים שמות

י]ז[ָָָָסָָָ ָֽ יׁשֶָאת-ְוכ  ֵ֛ רָא  ְמּכ ֵ֥ ים׃ָ-י  ָֽ ָבד  אתָָהע  ֵ֥ אְָּכצ  ֶ֖ צ  אָת  ֹוְָלָאָמֶ֑הָל ֵ֥ ּתֶ֖ ם]ח[ָָָָּב  ֵ֛יָהָא ֶׁשר-א  ֶנ ד  ֹ֧יָא  ינ  הְָּבע  ּהָ-ָרָעֵ֞ ֹוְָיָעָדֶ֖ אָלֵ֥ ל ֵ֥
יָל א ֵ֛ ְגדֹו-ְוֶהְפָּדֶּ֑הְָלַעֵ֥םָָנְכר  ּהְָּבב  לְָלָמְכָרֶ֖ ְמׁש ֵ֥ ּה׃ָ-י  ם]ט[ָָָָָבָֽ טַָהָּבנֶֹ֖ותַָיע ֶׂשה-ְוא  ְׁשַּפֵ֥ יָעֶדֶָּ֑נהְָּכמ  ֹוָי  ְבנֶ֖ ּה׃-ל  ָָּלָֽ

ם]י[ָָָָָ ח-א  ַּקָֽ ָֽ ֶרתָי  ע׃-ַאֶחֶ֖ ְגָרָֽ אָי  ּהָל ֵ֥ ָנָתֶ֖ ּהְָוע  ּהְָּכסּוָתֵ֥ ָרֵ֛ ֹוְָׁשא  ָלֶ֑
ם]יא[ָָָָָ ֶ֨ ֶסף׃ָס-ְׁשָלׁש-ְוא  יןָָּכָֽ ֵ֥ ָּנֶ֖םָא  הָח  הָָלֶּ֑הְָוָיְצָאֵ֥ ֶׂשֶ֖ אַָיע  ֶּלהָל ֵ֥ ָא ָ֔
ם (יא,אכ 'מש' שמ) ֶּלהָ-ְׁשָלׁש-ְוא ֶ֨ לפניו שהמיידי  הפסוקקטן בתיבות מוקפות, מוקדם שהוא מאוחר בענין, כי השלש אינו על -קדמא זקף -א ָ֔

...יעדנה לו או לבנו או יגרע מפדיונה  י"כרשוהפדה  יעדהלא / לו  אשר (ט כא ח) יםלפסוק אלא כסתה וענתה לא יגרע שארה( כא י)

 ת את עצמה .ולא לבנו והיא לא היה בידה לפדו לוותצא וזה לא יעדה 
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ֶ֑ה מ:תרומה כה, שמות הַָוע ׂש  ֶ֖ םָא ֶׁשרָָּוְרא  יָתָ֔ ְבנ  ר׃ָס-ְּבַתֶ֨ הָָּבָהָֽ הָָמְרֶאֶ֖ ַָאָּתֵ֥
עוד מצינו ז"ל  מאמר פרק הקומץ )מנחות כ"ט ע"א( יתבאר לך ממנו , אוצר החכמה: תורת העולה, רמ"א, חלק א, פט"ז, עמ' צה

בר חנינא ארון של אש ומנורה של אש ושלחן של אש ירדו מן השמים וראה משה ועשה כוונתינו. אמרו שם תניא אמר רבי יוסי 
ֶ֑ה (מ,כה ' תר'שמ)כדוגמתן שנאמר  הַָוע ׂש  ֶ֖ םָא ֶׁשרָָּוְרא  יָתָ֔ ְבנ  ר׃-ְּבַתֶ֨ הָָּבָהָֽ הָָמְרֶאֶ֖ ָתֶָ֖ (ו,לכ ' תר'שמ), אלא מעתה דכתיב ַאָּתֵ֥ מ  ק  -ֶאת ַוה 

ֶ֑ן ְׁשָּכ ֹו ַהּמ  ְׁשָּפטָ֔ ֶׁשֵ֥ר ְּכמ ֶ֨ יתָָ א  ֶ֖ ר׃ּבָָ ָהְרא  ֹו, הכא נמי, הכא  ס ָהָֽ ְׁשָּפטָ֔ םהתם כתיב  ְּכמ ֶ֨ יָתָ֔ ְבנ  אבא אמר רבי יוחנן  . אמר רבי חייא ברְּבַתֶ֨
גבריאל חגור כמין פסקייא היה והיה מראה למשה מעשה המנורה עד כאן לשונו. ונראה מכוונתם כי שלשה כלים אלו תבניתם ירד 

י֕נֹו  (דב' וזאת לג,ב)באש והיא התורה הניתנה באש כמו שנאמר  ימ  ת מ  ׁשָּדֶ֖ ֵ֥ ֵׁ֥ש א  ת א  מֹו׃ָ ָּדֶ֖ כי המנורה היא דוגמת התורה שבכתב ָלָֽ
 והשלחן דוגמת התורה שבעל פה והארון נגד עשרת הדברות וכמו שיתבאר לקמן אם ירצה השם.

לַָ שמות ויקהל לה,ה:ראה קשר לדרשת  ְּתֶכ םְָּתרּוָמהָ  א  ּוָמ  'ְקחֶ֨ תְָּתרּוַמָָָ֣הָ֔ ֶ֖ ָהָא  יֶא֕ ֹוְָיב  ּבָ֔ יבָל  ָ֣ ַ֚לְָנד  'תָּכ  ֶׁשת׃ָהֶ֑ בָָוֶכֶֶ֖סףָּוְנח ָֽ ָָזָהֵ֥
ם (מ,כה ' תר'שמ) יָתָ֔ ְבנ   כך.-קטן בתבה אחת, כעין מידת מוקדם והוא מאוחר בענין, בתבנית שהראית בהר תעשה אחר-קדמא זקף – ְּבַתֶ֨

ֹו (ו,לכ ' תר'שמ)  ְׁשָּפטָ֔    כן כעין כלל הצריך לפרט,וקטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, במשמע של סדר הקמה, -קדמא זקף - ְּכמ ֶ֨

 

 קדמא ז"ק במלה 13

ָתֶָ֖ שמות תרומה כו,ל: מ  ק  ֶ֑ן-ֶאת ַוה  ְׁשָּכ ֹו ַהּמ  ְׁשָּפטָ֔ ֶׁשֵ֥ר ְּכמ ֶ֨ יתָָ א  ֶ֖ ר׃ ָהְרא   סְָ ָּבָהָֽ
ָתֶָ֖ )ל(רש"י  מ  ק  ֶ֑ן-ֶאת ַוה  ְׁשָּכ יתָָ כאשרלאחר שיגמר, הקימהו,  - ַהּמ  ֶ֖ ר ָהְרא   . והקמת סדרקודם לכן; שאני עתיד ללמדך ולהראותך  ָּבָהָֽ
ֹוּכְָ ְׁשָּפטָ֔ לקוטי קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, במשמע של סדר הקמה, וכן כעין כלל הצריך לפרט,  -קדמא זקף - מ ֶ֨

... הקב"ה הקים המשכן בעצמו, כביכול )והרי סדר כולל לא רק קדימה ואיחור, אלא גם  183עמ'  שיחות יא, אדמו"ר מ"מ שניאורסאהן

 'סדר הגדה'(פרטי הענין הכלל, וכמו 
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ֶכתְָוֶאת-ְוַׂשְמָּת ֶָאת :לה,כו הרומת שמות ּוץַָלָּפר ָ֔ חָ֣ מ  ְלָחןָ  יָמֶָ֑נה-ַהּׁש  ְׁשָּכֶ֖ןָּת  ַלעַָהּמ  ןַָעֵ֛לֶָצֵ֥ ְלָחָ֔ ַָ֣כחַָהּׁש  נ  ָרהָ  ַָהְּמנ 
ןַָעלָ ֶ֖ ּת  ןָּת  ְלָחָ֔ ּׁש  ֹון׃-ְוַהֶ֨ ַלעָָצפָֽ ֶָצֵ֥

ן-ְוֶאתָתורה שלמה )קיא(: ְלָחָ֔ ַָ֣כחַָהּׁש  נ  ָרהָ  ריב"א כאן: ... להאיר עליו וכן כתוב בפר' בהעלתך אל מולפני המנורה יאירו בפי'  – ַהְּמנ 
 שבעת הנרות, פי' אל השולחן שהוא מול המנורה יאירו שבעת הנרות, ע"כ. 

ָרה ָ-ְוֶאת תורה שלמה )קטו(: ןַָעל...ַָהְּמנ  ֶ֖ ּת  ןָּת  ְלָחָ֔ ּׁש  יָמֶָ֑נהְָוַהֶ֨ ֹון-ּת  ַלעָָצפָֽ המנורה נכח ואת ד"ה... ובש"ך " למה אחר שאמר  – ֶצֵ֥
, יאמר ושמת את השלחן נכח צפון, אלא בא לומר שבהכנסה יכניס השלחן קודם שאם אין והשלחן תתן על צלע צפוןאמר  השלחן

 קמח אין תורה אבל לא יצדדו אלא יצדד המנורה קודם, לומר שיעשה עיקר מקביעות התורה קודם ואח"כ האכילה שאי אפשר זולתה.
ן -טט  ְלָחָ֔ ּׁש  כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בעניין. בצירוף פירוש ריב"א וש"ך . השולחן הכנס וסודר ראשון אבל  –זקף קטן  קדמא – ְוַהֶ֨

 הוא חסר את אור המנורה, קביעות התורה ורק אחרי שהתורה נעשית העיקר, השלם תפקיד השולחן.
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 :יח –יז ,תצוה כט שמות של שני פסוקים מופע

ת ַָעלהָָ-׃ָ]יז[ְָָוֶאֶ֨ יוְָוָנַתָּתֵ֥ ּוְכָרָעָ֔  ָ ְרּבֹו ָק  ְנָתָחֶ֑יוְָוָרַחְצָּת  ַחָל  ֶ֖ לְָּתַנּת  י  יוְָוַעל-ַאָ֔ ֹו׃-ְנָתָחֶ֖ ָר אׁשָֽ
ֶָאת ְקַטְרָּת  ּוא׃ְ ָ-ָּכל-׃ָ]יח[ְָָוה  הַָליהָוֶ֖הָהָֽ ֶּׁשֵ֥ ֹוַחָא  יחָ֔ ָ֣יַחָנ  ֶ֑הָר  יהָו ּואַָלָֽ ָלֵ֥הָהֶ֖ ָחהָע  ְזּב ָ֔ ַהּמ   ָ ל ָָהַא י 

ת ְנָתָחֶ֑י-]יז[ְָָוֶאֶ֨ ַחָל  ֶ֖ לְָּתַנּת  י  ּואָ...ָוָ...]יח[ָהַאָ֔ ָלֵ֥הָהֶ֖  ע 

 , מוקדם שהוא מאוחר בענין.הגלילילרבי אלעזר ברבי יוסי  א, מדה ל"קקדמא ז" –האיל -ואת – יז

 מרכא טפחא  –עלה הוא  – יח

 כאן  נאמר כאילו

ת ל-ְוֶאֶ֨ י  ּוא כי הפשטָָהַאָ֔ ָלֵ֥הָהֶ֖ ְנָתָחֶ֑יו -ו ע  ַחָל  ֶ֖  ְּתַנּת 

ת כאן גםצו ח,כ  ויקרא -ב ןאלא מפרשה הרמב" כאן" הפשט" תבת ואין לָ-ְוֶאֶ֨ י   קטן-זקף קדמאָהַאָ֔



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/140    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ת ֶאת-׃ָ]כ[ְָָוֶאֶ֨ ֶׁשהָ  ְנָתָחֶ֑יוַָוַּיְקט  רָמ  חָל  ַּתֶ֖ לָנ  י  אׁשְָוֶאת-ָהַאָ֔ יםְָוֶאת-ָהר ָ֔ ֶ֖ ֶדר׃-ַהְּנָתח  ַָהָּפָֽ
 בפרשתאין 'ניתוח' אלא לאחר 'הפשט', אבל קצר בהפשטה בכאן, שכבר צוה בזה  - לנתחיוהאיל נתח  ואת)כ(  ן"רמב 

 ( וגו',וא' ויהעולה )
 מפסוק שלפניו. את איל העלה מפסוק שאחריו, בויקרא צו מושך  עלה הואבשמות תצוה כט,יז מושך  –טט 
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 :לג – מות כי תשא ל,לבש

הּוָ-]לב[ַָעל ּוָָּכמ ֶ֑ ׂשֶ֖ אַָתע  ֹוָל ֵ֥ ְנּתָ֔ ְבַמְתּכ  ְךָּוֶ֨ יָסָ֔ אָי  ל ָ֣ ְָּבַׂש רָָאָדםָ 
ְהֶיֵ֥הָלָָ ֶדׁשָי  ּואָק ֶ֖ ֶדׁשָהָ֔ ם׃ק ָ֣ ֶָכָֽ

ּנּוַָעל ֶּמֶ֖ ןָמ  ֵ֛ ּת  רָי  ֶׁשֵ֥ הּוַָוא  חָָּכמ ָ֔ ְרַקָ֣ ֶׁשָ֣רָי  ַ֚יׁשָא  ֶ֑רָ-]לג[ָא  ָָז
יו׃ָס ַעָּמָֽ תָמ  ְכַרֶ֖ ְָונ 

 קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף

ֹו ְנּתָ֔ ְבַמְתּכ  ... אף העשוי במתכונתו  פרש"יכקטן במילה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, או דבר המלמד מסופו אפשר -קדמא זקף - ּוֶ֨

ַ֚יׁש לג לוזה נאמר בפסוק הבא  הרוקחוזה, אין הסך ממנו חייב אלא של  הּויתיב, דווקא  - א  חָָּכמ ָ֔ ְרַקָ֣ ֶׁשָ֣רָי   , וגו' א 
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ּוָָלֶכֶ֑םָ: מות כי תשא ל,לזש אַָתע ׂשֶ֖ ּהָל ֵ֥ ְנָּתָ֔ ְתּכ  הְָּבַמֶ֨ ֶׂשָ֔ ֶׁשָ֣רַָּתע  א  ֶרתָ  ְָוַהְּקט ֶ֨
'׃ ָהָֽ ְהֶיֵ֥הְָלךֶ֖ ֶדׁשָּת  ָק ֵ֛

יׁשָא ֶׁשר ֵ֛ יַחָָּבֶּ֑הַָיעָ -]לח[ָא  ָ֣ ֹוָהְָלָהר  הָָכמֶ֖ ֶָׂשֵ֥
יו׃ָס ַעָּמָֽ תָמ  ְכַרֶ֖ ְָונ 

 קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף

ּה ְנָּתָ֔ ְתּכ   ,לחל בפסוק הבא  רש"יפי' קטן במילה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, או דבר המלמד מסופו אפשר כ-קדמא זקף - ְּבַמֶ֨

יַחָָּבֶּ֑ה ָ֣  ה לצבור.אבל עושה אתה במתכונתה משלך כדי למסר ְלָהר 

 

 ויקרא קדושים כ,יז  כן אפשר שהכעין מוקדם שהוא מאוחר בענין מקושר לפסוק-כמו
ָ֣יׁשָא ֶׁשרָ חֶָאת-ְוא  ַּקָ֣ ֹוַָּבת-י  תֶ֡ ח  ֹוַָבת-א  יוָאָ֣ ָ֣ הֶָאת-ָאב  ּמֹוְָוָרָאֶ֨ יא-א ְ֠ ָֽ ּהְָוה  ְרֶא הֶָאת-ֶעְרָוָתָ֝ ָ֣יָ-ת  ֶ֖יְָּבנ  ינ  ּוְָלע  ְכְרתָ֔ ֶ֨ ּואְָונ  ֶחֶָ֣סדָהָ֔ ֶעְרָותֹוָ 

ַָעָּמֶ֑ם
ֹ֧תָ א׃ֶָעְרַו ָּׂשָֽ ֹוָי  ֹונֵ֥ ָּלֶ֖הָע  ֹוָּג  תֵ֛ ח  ָא 

ֹוָ-ֶאת בבלי מכות יד מפסוק זה נלמד במסכת תֶ֡ ח  מות כי ש -פזר, לתת שתי כריתות ברוקח שמן המשחה והמריח בו. כלומר ב - א 

המאוחר שבו  ויקרא קדושים כ,יז -וב ויקרא קדושים כ,יזהמוקדם, מרומז שיש לחפש עונש כריתות במקום מאוחר תשא ל לז 

ּוָ מופיע ְכְרתָ֔ ֶ֨    מות כי תשא ל,לזשהמרמז שיש עונש כרת שנלקח מכאן למקום מוקדם  כעין מוקדם והוא מאוחר בענין ְונ 
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ָדָמֶ֑ה: מות כי תשא לב,יבש ָ֣יָָהא  ַעֶ֖לְָּפנ  םָמ  ְלַכֹּלָתָ֔ יםָּוֶ֨ ָ֔ ֶּבָהר  ָתםָ  גָא  ר   ַלה  יָאםָ  ֹוצ  רְָּבָרָע הָהָֽ אמ ֹ֗ םָל  י  ְצַרָ֝ ּוָמ  ָָָלָּמהָ֩י אְמרֶ֨
םַָעל ֵ֥ ָּנח  ךְָוה  ֹוןַָאֶּפָ֔ רָ֣ ח  ך׃-ׁשַּ֚ובָמ  ָָהָרָעֶ֖הְָלַעֶּמָֽ

 קטן בין שני קיסרים-קטן זקף-זקף

םקטן במילה אחת -אחד מהם קדמא זקף ְלַכֹּלָתָ֔ כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. אפשר שיאמרו מצרים קודם נפרע ממצרים ואח"כ  - ּוֶ֨

 , אל תקרי חומה אלא חימה שהיו בדין במעבר ים סוף.להם חמהוהמים נפרע משונאי ישראל שהתחייבו כליה מקודם. כגון 
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ת גם כאןויקרא צו ח,כ  -ואין תבת "הפשט" כאן אלא מפרשה הרמב"ן ב לָ-ְוֶאֶ֨ י   קטן-קדמא זקףָהַאָ֔

ת ֶאת-׃ָ]כ[ְָָוֶאֶ֨ ֶׁשהָ  ְנָתָחֶ֑יוַָוַּיְקט  רָמ  חָל  ַּתֶ֖ לָנ  י  אׁשְָוֶאת-ָהַאָ֔ יםְָוֶאת-ָהר ָ֔ ֶ֖ ֶדר׃הַָ-ַהְּנָתח  ָָּפָֽ
וי' אין 'ניתוח' אלא לאחר 'הפשט', אבל קצר בהפשטה בכאן, שכבר צוה בזה בפרשת העולה ) - ואת האיל נתח לנתחיו)כ(  רמב"ן 

 ( וגו'א,ו
 מפסוק שלפניו. את איל העלה מפסוק שאחריו, בויקרא צו מושך  עלה הואבשמות תצוה כט,יז מושך  –טט 
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חְָוֶאת :ויקרא תזריע יג,לג ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ ֹ֧ןֶָאת-ְוה  ה  ירַָהּכ  ְסּג ֶ֨ ֶַ֑חְָוה  אְָיַגּל  ית׃ָָָ-ַהֶּנֶֶ֖תקָל ָ֣ ָֽ נ  יםָׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥תָָימ  ֵֶ֛תקָׁש  ַָהֶּנ
חָ )ד( מ"ז עוסקות בתגלחת הנתק –ספרא תזריע פרשה ה פרק ט מ"ד  ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ בכל אדם, לפי שמצינו שתגלחת האחרונה בכהן יכול ְוה 
חָ ה()אף זו בכהן ת"ל והתגלח בכל אדם.  ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ חָבכל דבר לפי שמצינו שתגלחת אחרונה בתער יכול אף זו בתער ת"ל ְוה  ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ בכל ְוה 

חָ )ו( דבר. ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ יכול כשם  )ז(אע"פ שהוא נזיר, לפי שנאמר תער לא יעבור על ראשו, יכול אע"פ מנוגע ת"ל והתגלח אע"פ נזיר. ְוה 
)גי' ח"ח  ודאי, כך תהא תגלחת הנזיר דוחה לתגלחת הנתק בזמן שהוא נזיר( -טט )שתגלחת הנגע דוחה להתגלחת הנזיר בזמן שהוא 

ֶ֑חַָ-ְוֶאתתלמוד לומר   [ספק] נזיר ודאי( אְָיַגּל    ַהֶּנֶֶ֖תקָל ָ֣
ח( יג,לב) ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨  קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, -קדמא זקף – ְוה 

 ו תער, ואלו מעכבים בתגלחת הטהרה של המצורע המחלט.)א( כאן לא מעכב אם המגלח לא כהן וכלי הגלוח אינ

)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 

לא ישאיר שתי שורות שער סביב. ולכן לא הכהן ואינו ממתין לזמן של הנזיר, כי גם הנזיר המגלח )בסיום או בטומאה( לא יגלח את הנתק א

 יכול לבצע תגלחת מלאה.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ח( יג,לבהסבר למ"ז הנזיר הוודאי ידחה את תגלחתו מפני איסור גילוח הנתק. ) ְתַּגָּלָ֔ ֶ֨ קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא -קדמא זקף – ְוה 

תגלחתו עד אחרי  ויאחרזמנה מפני איסור גילוח הנתק  מאוחר בענין, הנזיר הוודאי כאשר הוא מצורע )כאן בנתק( ידחה את תגלחתו שהגיע

 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.

 קטן-אתנח, טפחא, זקףראה 
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תָח,כב:. ויקרא אח"מ י36 וא׃ָָ-ְוֶאֶ֨ ָֽ הָה  ָבֶ֖ ָּׁשֶ֑הָּתֹוע  ָ֣יָא  ְׁשְּכב  ְׁשַּכֶ֖בָמ  אָת  רָל ֵ֥ ָָזָכָ֔
ת (אח"מ יח,כב)וי'  ר-ְוֶאֶ֨  מקף כבורר בין זכר שאינו אנד' ובין אנד'.  – ָזָכָ֔

ת (אח"מ יח,כב)וי' לגבי אנד'  ר-ְוֶאֶ֨  נין.קטן במלים מוקפות, כעין מדה ל"א מל"ב מדות מוקדם שהוא מאוחר בע-קדמא זקף – ָזָכָ֔

 בדרך הליכה הזכרות הוא המוקדם באדם וכן באנד'. הנקבות הוא המאוחר.  

 , דרך זכרות לה רק אם בא עליויהוא זכר אז סקהאנד' אם  [א,פג – ב,בבלי יבמות פב]רבי יוסי במשנה אפשר שלדעת 

 ופעל כעין פעולה בנקבות המאוחרת בענין.הזכרות מרומז בטעם קדמא בתפקיד המוקדם, 

 

וגם קדש היה  )מל' א' יד(לא יהיה קדש מבני ישראל ואומר  )דב' תצא כג,( מוד לומרלאזהרה לנשכב מנין? ת [סנהדרין נד,ב בבלי]
ת (יח,כב "מאח 'וי) אינו צריך הרי הוא אומר :דברי רביי ישמעאל, רבי עקיבא אומרוגו' בארץ עשו ככל התועבות הגויים אשר הוריש  -ְוֶאֶ֨

ְׁשַּכֶ֖בָ אָת  רָל ֵ֥ ָּׁשֶ֑הָזָכָ֔ ָ֣יָא  ְׁשְּכב   . )ג"א לא תשכיב( בכ  ש  ת  קרי ביה לא  מ 

אף  וגם כאן. לשכב את' מוכיח על הפעול שנתפעל ונהנה'-? שאיילת השחר רצ"ט-מוכיח מכללי הלשון ב ([התורה והמצוה )המלבי"ם]
 שאין זה כדרך הזכר בכל זאת הנשכב נהנה.

ת ר-ְוֶאֶ֨ ָּׁשֶ֑המאוחר בענין או דבר הלמד מסופו, בסופו נאמר קטן, כעין מוקדם והוא -קדמא מקף זקף – ָזָכָ֔ ָ֣יָא  ְׁשְּכב  אפשר שהאשה מרמזת  מ 

 לאיש שיבוא להנאתה, מזהירה התורה שלא יהיה הרוצה להיות נשכב מרמז לאחר שיבוא עליו להנאתו, ולא בשום דרך אחרת. 
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יׁשָא ֶׁשרָ :ויקרא קדושים כ,יז ָ֣ חֶָאת-ְוא  ַּקָ֣ ֹוַָּבת-י  תֶ֡ ח  ֹוַָבת-א  יוָאָ֣ ָ֣ הֶָאת-ָאב  ּמֹוְָוָרָאֶ֨ יא-א ְ֠ ָֽ ּהְָוה  ְרֶא הֶָאת-ֶעְרָוָתָ֝ ֶָעְרָותֹוָ -ת 
ָ֣יַָעָּמֶ֑ם ֶ֖יְָּבנ  ינ  ּוְָלע  ְכְרתָ֔ ֶ֨ ּואְָונ  א׃ֶָָָָָָָחֶָ֣סדָהָ֔ ָּׂשָֽ ֹוָי  ֹונֵ֥ ָּלֶ֖הָע  ֹוָּג  תֵ֛ ֹ֧תָא ח  ֶָעְרַו

ָ֣יׁשָא ֶׁשר חֶָאת-ְוא  ַּקָ֣ ֹוַָּבת-י  תֶ֡ ח  ֹוַָבת-א  יוָאָ֣ ָ֣ ּמֹוָ-ָאב   יד –בבלי מכות יג מאפשר ללמוד מכאן, ע"פ לוש פזר, מונח מונח פזר, כעין ש - א ְ֠

 במדבר כמדה ומשקל הסממנים כמו שעשה אותו משרע"היכין, כריתות פ"א(  –שמן המשחה )תפארת ישראל  למפטם)א(  שתי כריתות

 ב,לג(, בשמן המשחה שעשה משה, על זר שאינו צורך כהונה גדולה ומלכות, שלא מפרש עונשו במקומו )שמ' תשא ל,ל הסךו

ֹו (בל,ל שא' תשמ) בשני הפסוקים: קטן במלה אחת-קדמא זקףאפשר כי תבנית הטעמים  ְתֻּכנְּתֵ֔ ְבמ  ּו (וי' קד' כ,יז) ּו  ְכְרתָ֔ ֶ֨ מרמזת ללימוד  - ְונ 

 זה.

 

ּו ְכְרתָ֔ ֶ֨  קטן במלה אחת. כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. אפשר שתומך בענין הקדמת מותם לפני גיל ששים. -קדמא זקף - ְונ 

ּוָוְָ ְכְרתָ֔ ֶ֨ קטן במלה אחת, כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. רוצה לומר שמוזכר בסוף כי מעביר את הכרת הזה אל מלת -קדמא זקף - נ 

ֹוָ-ֶאת תֶ֡ ח  ב לוקח הכרת מכאן למפטם וסך כי בסה"כ יש ל"ו כריתות שכל אחת כנגד קשר הקושר  -פזר, וע"פ בבלי מכות יד א  - א 

 הנשמה לבורא

ּועמי המלים אפשר שט ְכְרתָ֔ ֶ֨ ּואְָונ  ארום חסדא עבדית עם קדמאי ...  בתיב"ע קטן במלה אחת, תומכים-קטן קדמא זקף-מונח זקף ֶחֶָ֣סדָהָ֔
עם ראשוני העולם שהתיר להם אחותם כדי המקום חסד עשה רש"י עה"ת )כ,יז( ) בעלמאמן בגלל דיתמלי עלמא מנהון עד לא איתיהיב קיימא 

ומדרשו א"ת קין נשא אחותו חסד עשה  רש"י .עיין רש"י ודייק מדכתיב חסד ולא שאר לשונות דחנינה י' יונתןפ... (מהם שיתמלא העולם
ָעולם חסד יבנה. (תהלים פט) המקום לבנות עולמו ממנו שנ'

ָעד לא איתיהיב קיימא. פי' עד שלא נתנה התורה היה כל זה מותר. יונתןפי'  וממשיך
קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, בא לתמוך בתיב"ע -קדמא זקף ונכרתו (קטן-קףמונח ז -חסד הוא ) -אפשר ש -טט 

שבזמן המוקדם של אדם הראשון ועד מתן תורה הותרו נישואי אח ואחות )כגון למאן דאמר שבני יעקב נשאו את תאומותיהם( אבל מאוחר 

 ני עמם למען ילמדו ויראו.יותר, ממתן תורה נאסרו נישואי אח ואחות ועונשם כרת לעיני ב

 
 ויקרא קדשים כ,יז:    

ֶׁשרוְָ ָ֣יׁשָא  חֶָאת-א  ַּקָ֣ ֹוַָּבת-י  תֶ֡ ח  ֹוַָבת-א  יוָאָ֣ ָ֣ הֶָאת-ָאב  ּמֹוְָוָרָאֶ֨ יא-א ְ֠ ָֽ ּהְָוה  ְרֶא הֶָאת-ֶעְרָוָתָ֝ ָ֣יָ-ת  ֶ֖יְָּבנ  ינ  ּוְָלע  ְכְרתָ֔ ֶ֨ ּואְָונ  ֶחֶָ֣סדָהָ֔ ֶעְרָותֹוָ 
חָ  ֹ֧תָא  ֹוַעָּמֶ֑םֶָעְרַו א׃ָתֵ֛ ָּׂשָֽ ֹוָי  ֹונֵ֥ ָּלֶ֖הָע  ָּג 

ָָ֣וְָ חֶָאת-יׁשָא ֶׁשרא  ַּקָ֣ ֹוַָּבת-י  תֶ֡ ח  ֹוַָבת-א  יוָאָ֣ ָ֣ ּמֹוָ-ָאב   גדולה  -מונח מונח פזר מונח מונח תלישא - א ְ֠

ּוָ ְכְרתָ֔ ֶ֨ קטן במלה אחת, כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. רוצה לומר שמוזכר בסוף כי מעביר את הכרת הזה אל -קדמא זקף - ְונ 

ֹוָ-ֶאתמלת  תֶ֡ ח  לוקח הכרת מכאן למפטם וסך כי בסה"כ יש ל"ו כריתות שכל אחת כנגד קשר ב -אפזר, וע"פ בבלי מכות יד  - א 

 הקושר הנשמה לבורא

 פזר תלישא  ראה
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ל:: יב,כב אמר ויקרא ָֽ אָת אכ  יםָל ֵ֥ ֶ֖ תַָהֳּקָדׁש  ְתרּוַמֵ֥ ואָּב  ֶ֑רָה ֕ יׁשָָז ָ֣ ְהֶיֶ֖הְָלא  יָת  ֵ֥ ןָּכ  ה ָ֔ ָָּוַבת־ּכ 
ת ָָ֣-ּוַבֶ֨ ְהֶיֶ֖הְָלא  יָת  ֵ֥ ןָּכ  ה ָ֔ ֶ֑רָּכ  כעין מוקדם והוא  ת, מרכא טפחא מונח אתנח,ומוקפ יםקטן במל-זקףהיא אזלא(  א)שלפי הגר" קדמא –יׁשָָז



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 מאוחר בענין,

)יג(. העמדתו כאן היא כנראה כדי להמשיך  שיש ללמוד קרא זה גם אחרי מסקנות הפסוק הבא סח ב סט א יבמות בבליכמסקנת הגמרא 

 מאכיל תרומה. תו ביחס לכהונה כך גם למי הואמפסוק י"א. י"א עסק בכהן שלפי דרג
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ּה:ָ: יב,בהר כה ויקרא ּוֶָאת־ְָּתבּוָאָתָֽ הָּת אְכלֶ֖ ָּׂשֶדָ֔ ן־ַהֶ֨ ָ֣הָָלֶכֶ֑םָמ  ְהֶי ֶדׁשָּת  ואָק ֶ֖ ָ֣לָה ָ֔ ַ֚יָיֹוב  ָּכ 
 א,ספרא בהר פרשה ב  נבפסחים נב א, תוספות בבלי פסחים  בבלי
 מביא מוקדם שהוא מאוחר בענין באופן הבא:: ז"ה ד"פירושלמי שביעית  –שלמה  תורה

ֶדׁשָ ואָק ֶ֖ ָ֣לָה ָ֔ ַ֚יָיֹוב  ּה[׃ּכ  ָ֣הָָלֶכֶ֑ם....]ְָּתבּוָאָתָֽ ְהֶי ָּת 
לא  שלה קדושה בשנת הקודש ולפיכך בפירותיובל היא קדש תהיה לכם וגו' מה היא )הארץ( קדש אף תבואתה קודש )ויש לנהוג  כי כתיב

 (פני משהולא להפסד,  הניתן לאכיל

 
 תורת כהנים – פראס

הָרבי אליעזר אומר כיון שכלה מין אחד  אחד. )ה( מיכן אמרו הכובש שלשה כבשים בחבית  ן־ַהָּׂשֶדָ֔ החבית, ר' יהושע  כל יבערמ ֶ֨
, ר' מינו מן השדה יבער מינו מן החבית והלכה כדבריו שכלהאומר אוכל והולך עד שיכלה האחרון שבה, רבן גמליאל אומר מין 

 ,לביעורהירק אחד  שמעון אומר כל
 

 בתוספות והמבוסס גם בתורת כהנים  המובא הדיון

 מוקדם שהוא מאוחר בענין כמשולב בדברי הספרא דלהלן: אפי המידה ל"-על להבינו אפשר
  אחד. )ה( מיכן אמרו הכובש שלשה כבשים בחבית 

האליעזר אומר כיון שכלה מין אחד  רבי ן־ַהָּׂשֶדָ֔  כל החבית,  יבער מ ֶ֨
האליעזר הולך לפי המוקדם בענין   רבי – טט ן־ַהָּׂשֶדָ֔ הָ המינים המאוחרים שעדיין אפשר להביאם יבער מ ֶ֨ ן־ַהָּׂשֶדָ֔ קלטו  כימ ֶ֨

 , היינו טעם האיסור האיסורטעם המין 
  שבה, האחרון' יהושע אומר אוכל והולך עד שיכלה ר

הָרבי יהושע הולך לפי המאוחר בענין   - טט ן־ַהָּׂשֶדָ֔ . רבי יהושע לא בשדהאר המינים עד שיכלה המאוחר אין לבער ש ולכןמ ֶ֨

 חושש לטעם האיסור.
 מינו מן החבית והלכה כדבריו, יבערגמליאל אומר מין שכלה מינו מן השדה  רבן

הגמליאל הולך על הסדר בענין   רבן ן־ַהָּׂשֶדָ֔  יש לבער כל מין כאשר כלה בשדה ולכן מ ֶ֨
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ם־הַָויקרא בחקתי כז,טו:  ֹו׃ְוא ֶ֨ ָיהָלָֽ ָָעָלֶ֖יוְָוָהֵ֥ ֶסף־ֶעְרְּכךֵ֛ יתֶָּכָֽ ֹ֧ יׁש  מ  ָיַסףָח  ֹוְָוְ֠ יתֶ֑ לֶָאת־ּב  ְגַאֶ֖ יׁשָי  ָ֔ ַָּמְקּד 
ְגַאֶ֖ל( ויקרא בחקתי כז,טו) ספרא בחוקותי פרשה ד )ב( יׁשָי  ָ֔ ם־ַהַּמְקּד  , לרבות את האש', ואם המקדיש יגאל לרבות את היורש, ויסף ְוא ֶ֨

    . אם נתן את הכסף הרי היא שלו, ואם לאו אינו שלוחמישית כסף ערכך עליו והיה לו, 

ְגַאֶ֖ל( ויקרא בחקתי כז,טועל ) ספרא בחוקותי פרשה ד )ב(ע"פ  יׁשָי  ָ֔ ם־ַהַּמְקּד  קטן במלים מוקפות, כעין מוקדם והוא -קדמא זקף -, ְוא ֶ֨

מהמשפחה לפני זרים אלו גואלים האיש ולגאול, טפחא מרבה גואלים  יות הראשון לפדיוןמאוחר בענין, אפשר כי המקדיש חייב לה

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.
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ל־ֶעְרְּכךָָ֔ :כה,כזבחקתי ויקרא  ָרְֶָָ֖וָכֶ֨ יםָּג  ֵ֥ ֶדׁשֶָעְׂשר  ְהֶיֶ֖הְָּבֶׁשֶָ֣קלַָהּק ֶ֑ ֶקל:ָסי  ְהֶיֵ֥הַָהָּׁשָֽ  הָי 

ל־ֶעְרְּכךָָ֔  (כה,כז' בח' וי)רש"י  ֶדׁשְָוָכֶ֨ ְהֶיֶ֖הְָּבֶׁשֶָ֣קלַָהּק ֶ֑  :יהיה בשקל הקדש יכל ערכך שכתוב בו שקלים - י 

הָ ָרֶ֖ יםָּג  ֵ֥ ת וארבע מעו כעשרים מעות כך היו מתחילה ולאחר מכאן הוסיפו שתות. ואמרו רבותינו שש מעה כסף דינר, עשרים -ֶעְׂשר 
 :לסלע

דקשה לרש"י דהפסוק משמע דכל ערך לא יהיה פחות משקל וזה אינו דהא מסדרין לו לפי מה שיש לו וישאיר לו כדי [ אות י ח"שפת]
 :דסלע ארבע דינרין ודינר שש מעה נמצא כ"ד מעות לסלע כ[ אות  ח"שפת] :חייו כדלעיל

ל־ֶעְרְּכךָָ֔ (כז,כזבח'  'וי) קפות, בטוי למידה ל"א מל"ב לר'אלעזר בריה"ג מידות שהתורה והאגדה נדרשת קטן במלים מו-קדמא זקף – ְוָכֶ֨

  )לא( ממוקדם ומאוחר שהוא בענין,בהן, 

)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 

 וחר.לנודר ויש לבדוק שאם יעשיר ישלים במא

 

 )ג( לשון רש"י "לאחר מכאן" ולא לאחר מכן , אפשר שמרמז שכאן יש רמז לתיסוף השקל בימי יחזקאל הנביא. 
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 טו - ה,אבמדבר 

ְּתֶכֶ֑םָ]ה[ ּוָא  רַָיַעְמדֶ֖ ֶׁשֵ֥ יםָא  ָנׁש ָ֔ ֹותָָהא  ְׁשמָ֣ ְָוא  ֶּלהָ 
ּורֶָּבןָ יצֶ֖ ןֱָאל  ְראּוב ֕ ּור׃-ל  יאָֽ ְָׁשד 

לֶָּבן]ו[ָ ֶ֖ יא  מ  ְמ֕עֹוןְָׁשל  י׃-ְלׁש  יַׁשָּדָֽ ָֽ ָצּור 
ֹוןֶָּבן]ז[ָ הַָנְחׁשֶ֖ יהּוָד֕ ב׃-ל  יָנָדָֽ ַָעּמ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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לֶָּבן]ח[ָ ֶ֖ רְָנַתְנא  ָּׂששָכָ֔ ר׃-ְלי ֶ֨ ָצּוָעָֽ
בֶָּבן]ט[ָ יָאֶ֖ ןֱָאל  ְזבּול ֕ ן׃-ל  ֹלָֽ ָח 
עֶָּבן]י[ָ יָׁשָמֶ֖ םֱָאל  י  ףְָלֶאְפַר֕ ָ֣יָיֹוס ָ֔ ְבנ  ּוד-ל  יהֶ֑ ַָעּמ 
לֶָּבןָ ֶ֖ יא  הַָּגְמל  ְמַנֶּׁש֕ ָּור׃ְּפָדהצָָֽ-ל 

ןֶָּבן]יא[ָ יָדֶ֖ ב  ןָא  ְנָימ ָ֔ ֶ֨ י׃-ְלב  ָֽ נ  ְדע  ָּג 
יֶעֶֶ֖זרֶָּבן]יב[ָ ח  ןָא  י׃-ְלָד֕ יַׁשָּדָֽ ָֽ ַָעּמ 
לֶָּבן]יג[ָ ֶ֖ יא  רַָּפְגע  ן׃-ְלָאׁש ֕ ָָעְכָרָֽ
ףֶָּבן]יד[ָ דֶָאְלָיָסֶ֖ ל׃-ְלָג֕ ָֽ ְָּדעּוא 
עֶָּבן]טו[ָ יַרֶ֖ ח  יָא  ְפָּתל ָ֔ יָנַָֽ֛ן׃-ְלַנֶ֨ ָע 

 קטן במלה אחת, -ז"ג ,ז"ג ,ז"ג, קדמא זקףתבנית טעמי הפסוקים, שלוש קבוצות: בשמות הנשאים 

קטן במלה אחת כעין מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. ושתי התבניות מבטאות ענין אחד -גדול בתפקיד שתיים שהם אחד, קדמא זקף-זקף

 כאן נשמת אב השבט )המוקדם( מעוברת בנשמת נשיא השבט הנוכחי )המאוחר( בקשר הדוק העושה אותם לאחד. 

 

גדול( -קטן במלה אחת, )שיש מסבירים שזה סוג של זקף-גדול, רביעי קדמא זקף-, שלוש פעמים שלושה נשיאים בזקףטו –,ה במדבר א

-במרגלים רובם כתובים בזקף טו –במדבר שלח יג, ד גדול מבטא חיבור שני נקודות חיבור בין ראובן אב השבט ובין נשיא השבט, -זקף

ם שכבר בהליכתם היו בעצה רעה לכן נחלש העיבור בין אב השבט ובין הנשיא וכאשר גילו קטן, לומר מה שאין כן בחטא המרגלי

 מחשבתם הרעה פרחו נשמות השבטים הקדושים ונשארו יחידים. 

 גדול-זקףראה 
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 א:ל,ג ברבמד
ָ֣יַָהּק ָָ֔]לא[ָָ תָּוְכל  ְזְּבח ָ֔ ּמ  ָרָ֣הְָוַהָֽ ְוַהְּמנ   ָ ְלָחן ןְָוַהּׁש  םָָהָאר   ְׁשַמְרָּתֹ֗ ֹו׃ּומ  ָדתָֽ ב  לָע  ְךְָוכ ֶ֖ ָּמָסָ֔ ּוָָּבֶהֶ֑םְָוַהֶ֨ רְָיָׁשְרתֶ֖ ֶׁשֵ֥  ֶדׁשָא 

ֶדׁש (אלג, ברבמד)  ָ֣יַָהּק ָ֔ תָּוְכל  ְזְּבח ָ֔ ּמ  ָרָ֣הְָוַהָֽ ְוַהְּמנ   ָ ְלָחן ןְָוַהּׁש  ְךקטן בין שני קיסרים, -פעמיים זקף - ָהָאר   ָּמָסָ֔ קטן במלה -קדמא זקף – ְוַהֶ֨

ּמָָָרש"יאחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. פי'  ְךְוַהֶ֨ .  אפשר שתבנית הטעמים מלמדת שהיא הראשונה שמורידים אותה היא הפרכת ָסָ֔

 ומכסים בה את ארון העדות, כהכנה לנסיעה, והיא האחרונה שמחזירים למקומה בסיום הקמת המשכן.
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ּוֶָאת: במדבר ד,כה ְׂשאָ֝ ְוֶאת-ְוָנֶ֨ ְׁשָּכןָ  תַָהּמ  יע   ֵָ֛-ְיר  ְכס  הּוָּומ  ְכס ֕ דָמ  ֶהלָמֹוע ָ֔ ַחׁשָא ֶׁשרא ָ֣ ְלָמְֶ֑עָלה-הַָהַּתֵ֥ ָָעָלֶ֖יוָמ 
תָ ד׃-ְוֶאֶ֨ ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ְךֶָּפֶ֖ ָָמַסָ֔

ת ְךָ-ְוֶאֶ֨  שהוא מאוחר בענין  מידה מוקדםקטן בתיבה אחת , כעין -קדמא זקף -ָמַסָ֔

דָכאשר פרקו את המשכן ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ְךֶָּפֶ֖ בפרוק עמודי המשכן.  היה המאוחר )האחרון( מהכיסויים והמסכים שהורד לפני שהחלו ָמַסָ֔

רש"י: והיה המוקדם )הראשון( מהכיסויים והמסכים שנתלה על עמודי הפתח אחרי הקמת כל עמודי המשכן. ותמיכה לכך נמצאת בפי' 
חצי רחבה היה  - אל מול פני האהלהעודפת באילו העליונות יותר מן התחתונות.  - וכפלת את היריעה הששית שמות תרומה כו,ט

 , דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה. המסך שבמזרח כנגד הפתחל תלוי וכפול ע
 ומשמע מזה שרק אחרי תליית המסך אפשר להניח הכיסויים וכן להיפך רק אחרי הסרת היריעות אפשר להסיר המסך במזרח. 
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ֶאת: טח, בהעלתךבמדבר  ְקַרְבָּתָ  ֶ֑דָוְָ-ְוה  ֶהלָמֹוע  ֶ֖יָא ָ֣ ְפנ  םָל  ּי ָ֔ תַהְלו  ֶָאָֽ ְקַהְלָּתָ֔ ֶ֨ ל׃-ָּכל-ה  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ַדֶ֖ ָע 
תָ(בהע' ח,ט מ'ב) ֶָאָֽ ְקַהְלָּתָ֔ ֶ֨ ל-ָּכל-ְוה  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ַדֶ֖ ְקַהְלָּתָָ֔ . לפי שהיו הלוים כפרה לישראל.ע  ֶ֨ קטן במלה אחת, כעין -קדמא זקף – ְוה 

 מידה מוקדם והוא מאוחר בענין. 

כבר בלידתו קיבל כהונה  דברים רבהולפי  לוי ניתן כמעשר לה' כבר מלידתו, רח סי' יבמדרש תנחומא קלפי (בהע' ח,טז מ'ב)-בהסבר ל

ולויה. אבל ביציאת מצרים קידש הקב"ה את הבכורים בישראל בהצלתם ממכת בכורות. לפיכך, קדשו בכורי ישראל לה' והיו מיועדים 

עליה. אלא שהבכורים מישראל השתתפו במעשה העגל וזכות לעבוד עבודת ה' ולכפר על בני ישראל, היינו לכל משפחה היה מי שיכפר 

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. 
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ם יג,כ:במדבר שלח  ואָא  הָה ָ֝ ָנֶ֨ ָאֶרץַָהְּׁשמ  ָֽׁש-ּוָמָ֣הָָהְ֠ י  הָה  ם-ָרָזֹ֗ א  ץָ  ּהָע  יָָהָאֶֶ֑רץ-ָּבֵ֥ ָ֣ ְּפר  םָמ  םָּוְלַקְחֶּתֶ֖ ְתַחַּזְקֶּתָ֔ ֶ֨ ןְָוה  י  ַָאָ֔
ים׃ָ ָֽ ָנב  יָע  ֵ֥ ּכּור  יָּב  ֶ֖ יםְָימ  ָּימ ָ֔ ְָוַהֶ֨

קטן במלה -א זקףישראל מוחזקת היא לבני ישראל מיציאת מצרים, ועמדו לתקן חטא אדם הראשון, תבניות הטעמים קדמ-ארץ

  אחת בפסוק

יָָהָאֶֶ֑רץאין בעיה בצווי  –אם הפירות הפקר  ָ֣ ְּפר  םָמ   . אבל אם הפירות של גויים, וגזל הגוי אסור, כיצד צוה משה אין בעיה בצוויּוְלַקְחֶּתֶ֖

יָָהָאֶֶ֑רץ ָ֣ ְּפר  םָמ  ֹולָ(יג,כג)וכן עשו.  ּוְלַקְחֶּתֶ֖ ְוֶאְׁשּכ  ָּׁש םְָזמֹוָרהָ  ּוָמ  ְכְרתֶ֨ סעיף  ]ספר הפרשיות, הרב כיטוב[-סבר בוגו'. הדבר מו ַוּי 

יָָהָאֶֶ֑רץוראיתם את הארץ, ...  ָ֣ ְּפר  םָמ  םָּוְלַקְחֶּתֶ֖ ְתַחַּזְקֶּתָ֔ ֶ֨ צריכים היו חיזוק, לפי שהימים ימי ביכורי ענבים והשומרים מצויים  – ְוה 
ם. בכרמים. שלא יפחדו בלקחם מפרי הארץ פן יכירו בהם שהם מרגלים םָּוְלַקְחֶּתֶ֖ ְתַחַּזְקֶּתָ֔ ֶ֨ יָָהָאֶֶ֑רץְָוה  ָ֣ ְּפר  ומשה כשצוה , סבר ...  – מ 

ם שכבר נוחלים ומוחזקים בה ובפירותיה בכיבושם, לכך אמר ְתַחַּזְקֶּתָ֔ ֶ֨ יָָהָאֶֶ֑רץ -לשון חזקה  – ְוה  ָ֣ ְּפר  םָמ  . וכך פירש בהיתר ּוְלַקְחֶּתֶ֖

 שעדיין לא נכנסו בה. מוחזקת היא להן מיציאת מצרים ואף על פי שראלי-רץאשמועינן דא [א,בבא בתרא קיט בבלירשב"ם ]



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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םָתבנית הטעמים של מלת  ְתַחַּזְקֶּתָ֔ ֶ֨ , כעין מידה ל"א מל"ב מידות של רבי אלעזר בן ר' יוסי הגלילי ה אחתמלקטן ב-קדמא זקף –ְוה 

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.

 

יםָ ָּימ ָ֔ יםָ, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, ה אחתמלקטן ב-דמא זקףק –ְוַהֶ֨ ָּימ ָ֔ זוהר כרך ג ]המוקדמים הנודעים של ששת ימי בראשית ְוַהֶ֨

דיק, הסולם(, שנעלמו מהבריאה בגלל חטא אדם הראשון בעץ )הגר"א, פרי צ [)במדבר( פרשת שלח לך ]המתחיל בדף קנו עמוד ב[

ישראל )מפי סופרים -הדעת שלפי הזוהר היה גפן ענבים, עמדו להיות מתוקנים )זהו המאוחר בענין( ע"י עבודת הנשיאים בתורם את ארץ

מרכלים והוציאו דבת  –מרגלים וספרים( היא הג"ן עדן הנעלם )פני מלך(, אלא שגרם אותו החטא לבלבל עשרה מהנשיאים והם נעשו 

 ( )דברי דוד נספח ב(-ע"פ הבנה בהארץ רעה )
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 במדבר קרח יח,טז:    

ֶּבן מ  ּוא׃-ּוְפדּוָיוָ  הָהָֽ ָרֶ֖ יםָּג  ֵ֥ ֶדׁשֶָעְׂשר  יםְָּבֶׁשֶָ֣קלַָהּק ֶ֑ ֶ֖ ֶׁשתְָׁשָקל  ֵ֥ מ  ֶָּכֵֶ֛סףָח  ְרְּכךָ֔ הְָּבֶעֶ֨ ְפֶּדָ֔ ֶדׁשָּת  ָח ָ֣
כלל בתרא,  -כלל, תפדה  -חדש -מבן ופדויו  -הוא כלל כלל פרט  בפועלמבנה של הפרט במידה כלל ופרט וכלל כאשר ה מופע

 פרט -בערכך וגו' 

 משמע שיש פדויים אחדים,  - פדויו

 לפי הערכה ידועה? או לפי כהן? - בערכך

 ערכושלאו דווקא בשקל הקדש ממש אלא בשוה  אפשרשקלים"  חמישההשייך ל" באופןהקדש"  בשקלממעט מ" -תביר  - כסף

)התמעטו( קרקעות, עבדים ושטרות,  יצאומיטלטל וגופו ממון  -לחמישה שקלים ולכן הדיון מהם שווי הערך, בכלל פרט כלל 

 יצאו )התמעטו( שטרות -או ברבוי מיעוט רבוי 

 שכאן המרכיב הפנימי  אפשר

"טעמיו )מיעוט רבוי מיעוט(  שתבניתהקדש"  בשקלחמישה שקלים  כסף 

 הכללית המסגרתמוקדם שהוא מאוחר בענין( למציאת  אמידה ל" -בתיבה אחת או עם מקפים  ק"זדמא " )קבערכך" יע" גורם

ֶּבןכאילו נכתב  מ  הָ-ּוְפדּוָיוָ  ְפֶּדָ֔ ָָָָָּת  ְרְּכךָ֔ ֶדׁשְָָָָּבֶעֶ֨      ח ָ֣
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 במדבר קרח יח,כט

תָָּכל ֶ֖ ימּוָא  ֕ םָָּתר  יֶכָ֔ ָ֣ת  ַמְּתנ   ָ ל ּכ  ל-מ  ָּכֶ֨ 'ָמ  ֹוֶָאָָֽ-ְּתרּוַמָ֣תָהֶ֑ ּנּו׃-תֶחְלּבָ֔ ֶּמָֽ ֹוָמ  ְקְּדׁשֶ֖ ָמ 
תָָּכל)כט(   רש"י ֶ֖ ימּוָא  ֕ םָָּתר  יֶכָ֔ ָ֣ת  ַמְּתנ   ָ ל ּכ  'ָ-מ  בתרומה גדולה הכתוב מדבר )ראה ספ"ב קכא(; שאם הקדים לוי את  -ְּתרּוַמָ֣תָהֶ֑

הכהן בכרי וקבל מעשרותיו קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הכרי, צריך להפריש הלוי מן המעשר תחלה אחד מחמשים לתרומה 
 לה, ויחזור ויפריש תרומת מעשר.  גדו
ל ָּכֶ֨ ֹו-מ  שאם הקדים לוי את קטן במלים מוקפות, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, כפי' רש"י לחלק הקודם בפסוק: -קדמא זקף - ֶחְלּבָ֔

לוי מן קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הכרי, צריך להפריש ה )היינו המאוחר בסדר ההפרשות ניטל(הכהן בכרי וקבל מעשרותיו 
   אחד מחמשים לתרומה גדולה, ויחזור ויפריש תרומת מעשר.  )היינו כדי לתקן את עשרותיו יקדים ויפריש( המעשר תחלה 
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ה -מוקדם והוא מאוחר בענין. כשם שהטיל יקטן במלה אחת, כעין -קדמא זקף-ל מוטעמים ב-בעלי שם המסתים בא 6-מ 5 (א,א)

 ל שמר מהתחלה, -ל מלמד על המוקדם שהא-בשמות כל בתי האב להעיד כי כולם נשמרו ע"י השם במצרים, כך המאוחר במלה א

יָָ]יב[: ובמדבר פינחס כ ל ָ֔ ּוא  ַהְּנמָ֣ ְׁשַּפ ַחתָ  לָמ  ְנמּוא ֹ֗ ָתםָ֒ל  ְׁשְּפח  ְמעֹוןְָ֘למ  ָ֣יָׁש   ְּבנ 

יָ]יז[ גד  ל ָ֔ ְרא  יְלַאֶ֨ ָֽ ל  ַחתָָהַאְרא  ְׁשַּפֶ֖   מ 

י ]כו[זבולון  ָֽ ל  ַחתַָהַּיְחְלא  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  ְחְלא ָ֔  ְלַיֶ֨

ֶ֑י ]לא[מנשה  ל  א  ָֽ ַחתָָהַאְׂשר  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  יא ָ֔ ְׂשר   ְוַאֶ֨

י ]מד[אשר  ָֽ ל  יא  ַחתַָהַּמְלּכ  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  יא ָ֔ ְלּכ   ׃ְלַמֶ֨

ֶָָָ֑]מח[ ל  ַחתַָהַּיְחְצא  ְׁשַּפֶ֖ לָמ  ְחְצא ָ֔ םְָלַיֶ֨ ָתָ֔ ְׁשְּפח  ְלמ  יָ   יְּבנ  יַָנְפָּתל 
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 קדמא ז"ק במלה 45

 קדמא ז"ק במלה 46

  פסח. במדבר פינחס כח,יט כ:  1
ים  ]כו[ שבועות. במדבר פינחס כז,כח: 2 ָּוְב֣יֹום ַהִּבּכּוִרִ֗
 השנה ראש ו:  -כט,א  פינחס. במדבר 3

 הכיפורים  יום  . במדבר פינחס כט,ט:4

ֶלתְָּבלּוָלָ֣הַָבָּׁשֶֶ֑מןָ של סוכות שוןרא. במדבר פינחס כט, יד: 5 םָס ֶ֖ ְנָחָתָ֔ ֶ֨ ָּומ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם׃ ָֽ יל  ֶ֖יָָהא  ְׁשנ  דָל  לָָהֶאָחָ֔ ָלַאָ֣י  יםָ  נ  יםְָׁשנ  יֶָעְׂשר  ָ֔ ָּפר  ְׁשֹלָׁש הָָעָׂשרָ  דָל  ָ֝יםַָלָּפָ֣רָָהֶאָחֹ֗ נ  הֶָעְׂשר   ְׁשֹלָׁשֶ֨

 

יאור קרבנות המועדות, פסח, יום פינחס, בת בפרשתמוקדם שהוא מאוחר בענין,  מידתכעין " םמנחתוקטן בתיבה "-קדמא זקף סידרת

 ראשון של סוכות. יוםהבכורים, ראש השנה, יום הכפורים, 

ם קרבנות המוספים ומספרם ותבת סוגמופיע פירוט  טיו" בכל ְנָחָתָ֔ ֶ֨  בקרא הבא ומונה לכל סוג מופיעהאחת,  במלהקטן -קדמא זקף -  ּומ 

 קדם והמנחה אחרה כמו שנדרש במנחות מקרא אחר.או שנאמר כי בא ללמד שהקרבן נפח המנחה לקרבן אחד.  קרבן

כל זמן שלא  בלילה וביום אחר אףשהנסכים והמנחות יכולים להיות מוקרבים שלא עם הקרבן אלא  למדמב ,מד מנחות בבלי  אבל ע"פ

השונים  יבורהצוהמנחות של קרבנות  הנסכים ביחדללמוד דבר אחר, למשל שאפשר להביא  יש ומנחתם מהקרא לכן, קדשו בכלי שרת

 )המוספים השונים( ולא כל אחד לעצמו.

 אמר ויקרא הקרא תוספות ולפי ומנחתם ונסכיהם מוספי חול המועד סוכות במדבר פינחס כטהקרא  י"רש פיבענין הקרא האחר עצמו ל
 .מוסף שבועות קרבן כג

 

  כט ו פינחסבמדבר ראש השנה נאמר ב שני קרבנות אחריםעבור . כמו מוספי ימים טובים אחריםתבנית בראש השנה מוספי 

הָָָ ֶּׁשֶ֖ ַחָא  יח ָ֔ ָ֣יַחָנ  ְׁשָּפָטֶ֑םְָלר  םְָּכמ  יֶהֶ֖ ְסּכ  ּהְָונ  ְנָחָתָ֔ ּומ  ידָ  ַל תַָהָּתמ  ּהְָוע  ְנָחָתֹ֗ ֶדׁשָּומ  תַָהח ָ֝ ַלֶ֨ ְּלַבדָ֩ע  '׃ָסלַָ]ו[ָָמ  ָהָֽ
כולים לבוא כקבוצה ביחד אבל ימוספים אפשר שמנחות ונסכי ה דראש חודש ומנחתו, ועולת התמיד ומנחתה. לענ" קרבןהתבנית הינה  

 מנחות ונסכי קרבן ראש חודש ועולת התמיד של ראש השנה יבואו בנפרד ממנחות ונסכי המוספים.

דבר אחר כי ראש השנה הוא היום טוב היחיד בפרט ואין כאן כלל בתראה שיסגור וירבה  שישבתבנית כלל ופרט ואין בכלל אלא מה הקרא 

  החל בראש חודש.
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תָד:כברים ואתחנן ג,ד ֹותֶָאָֽ ְלַהְראָ֣ ּל ֹוָתָ  'ַָאָּת הַָהח  ָ֣יָהֹ֗ דָנ ת-א  ֶָאֶ֨ ְָוֶאת-ַעְבְּדךָ֔ הָ-ָּגְדְלךָ֔ ָזָקֶ֑ ַָהח  ָָיְדךֶ֖
י ֶׁש רָמ  ֶרץָא ֶׁשר-א  םָּוָבָאָ֔ ַּבָּׁשַמָ֣י   ָ ל ך׃-א  ֶתָֽ ְגבּור  יךְָוכ  ֶׂשֶ֖ הְָכַמע  ֶׂשֵ֥ ַָיע 

ת רש"י ָ-ֶאֶ֨ ה (יד,יז; ראה ספ"ב קלד לחש במ')הוא אומר  וכןזו מדת טובך,  -ָּגְדְלךָ֔ ְגַּדל ְוַעָּת֕ חַָ ָנֶ֖א-י  ֶ֑י ּכ ָ֣ דָנ  .  א 
ת קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, כעין בקשה כמו שבעבר נענית לתחנוני והעברת את גזרת -קדמא זקף – ָּגְדְלךָָ֔-ֶאֶ֨

ֶַ֖֛ן )ג,כג( אור החייםוכך פירש השמדת ישראל וגילית חסד לפרוע מהם בארבעים שנה כך עתה דחה ההיפרעות ממני משה.   ...  ָוֶאְתַחַּנ

ואָאכן פרוש אומרו  ֶ֖ ֵ֥תַָהה  הוא זמן שנשבע ה' על דור המדבר שלא יראו את הארץ שאמר בפרשה שלמעלה וכללו למשה ָּבע 

י ָ-ַּגם (לז,א)בכלל שבועת הגזרה כמו שאמר  ֶָ֣֣ף ּב  ְתַאַּנ ְגַלְלֶכֶ֖םָָ'הָָ֔ ה   וגו' ר השבועהבעת ההיא התחנן לה' לבטל גזרתו ולהתי ּב 
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יםדברים ראה טז,יג:  ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ָׁש  הְָלךֶ֖ ֶׂשֵ֥ תַָּתע  ּכ ֵ֛ ַָחֹ֧גַָהּס 
ך׃ָ ְקֶבָֽ ּי  ָּומ  ָּגְרְנךֶ֖ ָֽ ָמ  ְסְּפךָ֔ ְָּבָאֶ֨

 )ראה ירושלמי סוכה פ"א,ה"א( בבלי סוכה ט,ב

ה והתחתונה פסולה. רבי יהודה העליונה כשר -כאילו עשאה בתוך הבית. סוכה על גבי סוכה  -העושה סוכתו תחת האילן . משנה
 . התחתונה כשרה -אומר: אם אין דיורין בעליונה 

מדקתני כאילו עשאה בתוך  -כשרה. ממאי  -אמר רבא: לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו, אבל חמתו מרובה מצלתו . גמרא
צלתו מרובה  -ילן דומיא דבית, מה בית הבית למה לי למיתני כאילו עשאה בתוך הבית? ליתני פסולה! אלא הא קמשמע לן: דא

אמר  -בהדי סכך כשר!  -הא קא מצטרף סכך פסול  -וכי חמתו מרובה מצלתו מאי הוי?  -צלתו מרובה מחמתו.  -מחמתו, אף אילן 
רינן. מהו דתימא: ניגזור היכא דחבטן אטו היכא דלא חבטן, קא משמע לן דלא גז -אי בשחבטן, מאי למימרא?  -רב פפא: בשחבטן. 

 -פסולה. ואם היה סיכוך הרבה מהן, או שקצצן  -הא נמי תנינא: הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס, וסיכך על גבן  -
כשחבטן, ושמע מינה דלא גזרינן! מהו  -הא קא מצטרף סכך פסול עם סכך כשר, אלא לאו  -כשרה. היכי דמי? אילימא בשלא חבטן 

 . אבל לכתחילה לא, קא משמע לן בדיעבד, -דתימא: הני מילי 

 
מההוא קרא דנפקא לן תוך הבית נפקא לן תחת האילן, ולמה  -למה לי למתני כאילו עשאה בתוך הבית ב גמרא.,רש"י מסכת סוכה ט

 לי למיתלי האי בהאיך?
ָּגְרְנךֶָ֖ (טז,יגראה  'דב)מחובר סכך פסול הוא, דכתיב  -הא קא מצטרף סכך פסול  ָֽ ָמ  ְסְּפךָ֔ ך:ְָּבָאֶ֨ ְקֶבָֽ ּי  ממה שאתה מאסף מגרנך עשה  - ּומ 

כגון אשכולות ריקניות וזמורות, אלמא, תלוש בעינן, ומהני צל האילן לצל הסכך  -כגון קשין, ובפסולת יקב  -סוכתך, בפסולת גורן 
 להשלים צלתה של סוכה.

רבה עליו ומבטלה, דמדאורייתא כל מילי בטל השפיל ענפיו למטה, מעורבין עם סכך כשר, ואין נראין בעין, וסכך כשר  -בשחבטן 
 .כשרה -סוכה יא,א(: אם היה סיכוך מרובה מהן בבלי ברובא, כדתנן במתניתין )לקמן 

ך:: טז,יגראה דברים  ְקֶבָֽ ּי  ָּומ  ָּגְרְנךֶ֖ ָֽ ָמ  ְסְּפךָ֔ יםְָּבָאֶ֨ ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ָׁש  הְָלךֶ֖ ֶׂשֵ֥ תַָּתע  ּכ ֵ֛ ַָחֹ֧גַָהּס 
ְסּפְָ (טז,יגראה  'דב) ךְּבָאֶ֨ ְקֶבָֽ ּי  ָּומ  ָּגְרְנךֶ֖ ָֽ ָמ    ךָ֔

סוכה ישנה, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשאה קודם  סוכה פ"א,מ"א[ משנה בבלי סוכה ט,א]
 .כשרה -לחג שלשים יום. אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחילת השנה 

א גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין ]*[ סוכה שהי [,מ"אמשנה סוכה פ"א]-חלוקות שונות ל
סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואיזו היא סוכה ישנה כל שעשאה לה שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה 

  קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשרה:

ָ (טז,יגראה  'דב) ְסְּפךָ֔ כל  ,מ"א[משנה סוכה פ"א בבלי סוכה ט,א]-קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. כנאמר ב-קדמא זקף –ְּבָאֶ֨
  .כשרה - (לשם חג )עשאהאפילו מתחילת השנה )ו(אם עשאה לשם חג,  ...שעשאה קודם לחג שלשים יום. 

 ח"כ תיקן, הסכך הוכשר.איכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך ובמוקדם ס ד,מ"ה[,מ"משנה סוכה פ"א]ועוד ע"פ 

ָּגְרְנךֶָ֖ (טז,יגראה  'דב) ָֽ  טפחא, ללא מרכא, כעין רבוי עם שנוי, הכתוב מלמד על פסולת הגורן ופסולת היקב – מ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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בטל בו. המיעוט לא ניכר, מעורב בו ו לארץמיעוט המחובר ו: אם רוב הסכך כשר,  [ב,סוכה טבבלי רש"י ] נלמד מהמשנות הבאות ומפ'

 ואם יקצצו אחרי שסיכך, השנוי יכשירו .
]*[ הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן  [,מ"דמשנה סוכה פ"א]

וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין כשרה זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו 
 : בו

 : ]*[ חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן כשרות וכולן כשרות לדפנות [,מ"המשנה סוכה פ"א]

 

ך ְקֶבָֽ ּי  . והגדל מן הארץ ארץ אין מסככים בוזה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הסלוק, מגביל הסיכוך שיהיה כך:  – ּומ 

 ומקבל טומאה )פירות משנפלו עליהם מים( אין מסככין בו. 
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 :דכו, תבוא-כידברים 

ָּיֶדֶ֑ך ֶנאָמ  ֵ֛ןַָהֶּטֶ֖ ה  חַָהּכ  ְָוָלַקֹ֧
יך׃ָ 'ֱָאֹלֶהָֽ חָהֵ֥ ְזַּבֶ֖ יָמ  ְפנ ֕ ֹוָל  יחָ֔ ּנ  ֶ֨ ְָוה 

ֹו יחָ֔ ּנ  ֶ֨  מאוחר בענין  קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא-קדמא זקף - ְוה 

הפריש ביכוריו ואבדו קודם שיגיע להר הבית והפריש אחרים תחתיהם , מביא השניים ואינו ...  ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"ם
מביא ואינו קורא. ... ואין קריאה אלא בשעת  קודם החגחג הסוכות ועד חנוכה, אע"פ שהפרישם  אחרקורא ... המביא ביכורים מ

ֹובָ-ְוָׂשַמְחָּתְָָ֣בָכל (יא,כו)-)סוכות( ורש"י פירש כך בד סוף החג שמחה מחג שבועות ע (: אין פסחים לו,בבבלי מכאן אמרו )ראה  -ַהּטֹ֗
 מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו; אבל מן החג ואילך מביא ואינו קורא.  שאדםקורין בכורים אלא בזמן שמחה: מעצרת ועד החג, 
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ֶ֑ינּו :נצבים כט,כח דברים תַָליהָוֶ֖הֱָאֹלה  ְסָּתר ָ֔ ֶ֨ ַָהּנ 
ַעדָ ינּוָ  תָָל נּוָּוְלָבנ  ְגֹלֵ֞ ׂ֕שֹותֶָאת-ְוַהּנ  םַָלע  את׃ָס-ָּכל-עֹוָלָ֔ הַָהּז ָֽ יַָהּתֹוָרֵ֥ ֶ֖ ְבר  ָּד 

תָ ְסָּתר ָ֔ ֶ֨  בעניןקטן בתיבה אחת, מידה מוקדם שהוא מאוחר -קדמא זקף –ַהּנ 

 

לדראון, ימנה את ישראל  םהעכו" ההקב" כשיכתוב. לעתיד לה' יספור בכתוב עמים זה יולד שם סה)סנהדרין מג ב(?: ...  י"רש מוסף
 וגם( כא סו) ישעיה שאמרשל ציון ויברור אותם לו, וזה  מאותם יולד הויוציאם מתוכם ויאמר ז ביניהםהנבלעים בתוכם ואת הנאנסים 

כהנים ולוים שאינם ניכרים,  בהם, מן הגוים. מן הגוים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם יהיה לכהנים ללוים אקחמהם 
 )תה' פז ו, ישעיה סו א( להינו-' אלה הנסתרתאמר  והיכן ה' אמרולפני גלוים הם, 

תָ נצבים כט כח דברים טט ְסָּתר ָ֔ ֶ֨ מוקדם והוא מאוחר בענין, כאן בסיס מוקדם לנבואת ישעיה  כעיןקטן במלה אחת, -קדמא זקף -ַהּנ 

לישראל  וישיבםיבררם מבין הגוים  הבין הגוים לעתיד לבוא )המאוחר בענין( הקב"תחילה  הנבלעיםהמאוחרת על אותם מישראל 

 ולתפקידיהם.

 גדול-גדול, זקף-זקףקטן -זקף  ראה
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ָֽי הפטרת ויראמלכים ב  ד,א:  ָ֣יְָבנ  ְּנׁש  ָּׁשָ֣הַָאַחָ֣תָמ  הֶָאל-ְוא  ָקֶ֨ יםָָצע  יא  ְּנב  ת-ַהְ֠ מ ָ֔ יָ  יׁש  ָא  רַָעְבְּדך  אמ ֹ֗ עָל  יָׁשָ֝ ֱָאל 
אֶָאתָ ֶ֖ ָָהָיֵ֥הָָיר  יַָעְבְּדךָ֔ ָ֣ ְעָּתָּכ  ַחתֶָאת-ְוַאָּתָ֣הָָיַדָ֔ אָָלַקָ֝ הָָּבֹ֗ ֶׁשָ֔ ּנ  'ְָוַהֶ֨ ים׃-הֶ֑ ָֽ ָבד  ֹוַָלע  יָלֶ֖ ֹ֧יְָיָלַדֵ֛ ְָׁשנ 
 

ה ֶׁשָ֔ ּנ  והנושה בא    רד"קמדובר באשת עובדיה שלוה כסף מהמלך אחאב לכלכלת הנביאים המוסתרים וזה אירע קודם למסופר כאן. – ְוַהֶ֨
 משפטים,ט(: מי היה זה? יהורם בן אחאב; עובדיה קיים "כספו לא נתן בנשך" )תה' טו,ה(, ויהורם הלוה ברבית; בדרש )תנח' - לקחת

 וגו' 
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 ט,ח אסתר

י ָֽ ְפר  ּוָס  ָּקְראָ֣ ת-ַוּי  ע  יָהּוא-ַהֶּמֶָ֣לְךָָּבָֽ יׁש ָ֝ ֶדׁשַָהְּׁשל  יאַָּבח ֶ֨ ה  ָ֣בְָּכָָֽ-ַהְ֠ ָּכת  י֘םָּבֹוַָ֒וּי  ְׁשלֹוָׁשָ֣הְָוֶעְׂשר  ןָּב  יָוֹ֗ ֶדׁשָס  ָ֣יֶָאל-א ֶׁשר-ָכלח ָ֣ ָ֣הָָמְרֳּדַכ ָּו -צ 
ים ָֽ ַחְׁשַּדְרְּפנ  יםְָוֶאָ֣לָָהא  ֶ֡ ּדּוְָוַעד-ַהְּיהּוד  ה ָ֣ ֶׁשָ֣ר׀ָמ  ינָֹ֝ותָא  יַָהְּמד  ֶ֨ יָנהָ -ְוַהַּפחֹותְָ֩וָׂשר  יָנ הָּוְמד  הְָמד  יָנָ֔ ְמד  ָאהָ  יםָּומ  ּוׁשֶָׁשַָ֣בעְָוֶעְׂשר   ּכֹ֗
ל ֹוְָוֶאֶ֨ נֶ֑ ְלׁש  ּהְָוַעֵ֥םָָוָעֶ֖םָּכ  ְכָתָבָ֔ םָוְָ-ּכ  ְכָתָבֶ֖ יםָּכ  ָ֔ ְלׁשֹוָנָֽם׃ַָָָהְּיהּוד  ָכ 

ל ים-ְוֶאֶ֨ ָ֔  הם, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. כי כל זה היה לשמח את ישראל ובכל זאת במגילה מוקפותקטן בתיבות -קדמא זקף – ַהְּיהּוד 

 מוזכרים אחרונים.

 

 

 יצא מענינו לסוגיו – גרשיים או גרש-הסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנית הטעמים שבבסיסה אזלא 10

 פסוקים( 1448מופעים  1633גרש וגרשיים )-ענות על אזלא, היינו אזלאתבניות טעמים הנש .א

 ללמד על עצמו או על אחרים יצא מן הכללאו לידון בדבר אחר ענינו יצא ממשרה אפשרות לכ

 

 מוצע הנוסח: יצא להקל ולא להחמיר בענינו -גרשיים מהפך פשטא 

 29  29; דב'  24  24; במ'  18  18; וי'  27  27; שמ'   33  33מופעים, בר'  131פסוקים  131גרש מהפך פשטא בתורה: -אזלא

 25  25; דב'  19  19; במ'  20  20; וי'  18  17; שמ'   34  34מופעים, בר'  116פסוקים  115גרשיים    מהפך פשטא בתורה: 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ענינו ולא להחמירביצא להקל כעין גרש במלעיל, גרשיים במלרע ]...[ מהפך פשטא, -אזלא 10.1

 מת מפתחדוג
 :ויקרא תזריע יג,יט

הֶָאל ְרָאֶ֖ ַדְמָּדֶֶ֑מתְָונ  ָ֣הָא  ֶרתְָלָבָנ ֹוַָבֶהֶ֖ הָאֵ֥ ָ֣תְָלָבָנָ֔ ְׂשא  יןָ  ֹוםַָהְּׁשח  ְמק  הָּב  ן׃ָָָ-]יט[ְָָוָהָיֵ֞ ָֽ ה   ַהּכ 

ין ָ ֹוםַָהְּׁשח  ְמק  הָּב  חין גרשיים מהפך פשטא, בברייתא של י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן של רבי ישמעאל מובא נגע ש – ]יט[ְָָוָהָיֵ֞

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
2
ת בתבנית הטעמים של הקרא במצב שאת שקדם לשחין, מרומז מנגע שחיןודרשת חכמים לטהר  בנגע שחיןשדרשת ראב"י לטמא  

 ָ ין ֹוםַָהְּׁשח  ְמק  הָּב  ָ֣תְוָהָיֵ֞ גרשיים מהפך פשטא, גרשיים כעין יצא מענינו )של נגע עור( לידון בענין אחר כענינו )בהרת ואח"כ  – ְׂשא 

 תחתיה שחין( ומהפך פשטא יצא להקל ולא להחמיר, לחכמים הקלו בו וטיהרו.

 מידות שהתורה נדרשת בהםראה 

 במלעיל, גרשיים במלרע ]...[ מהפך פשטא, כעין יצא מענינו לידון בדבר אחר יצא להקל ולא להחמיר גרש-אזלאראה 

 

 גמ"פ 1

ּוָָּכל בראשית ה,ה: ְהיֵ֞ ָֽ א ֶׁשר-ַוּי  ֶ֑ה-ְימ  יָָאָדםָ  יםָָׁשָנ ֶ֖ הָּוְׁשֹלׁש  ָׁשָנָ֔ אֹותָ  יְָּתַׁש עָמ  ת׃ָסַָָָָָָָָחָ֔ ַָוָּימ ָֽ
ּוָָּכל ְהיֵ֞ ָֽ  עין יצא להקל ולא להחמירגרשיים מהפך פשטא, כ –ְימ  יָָאָדםָ -ַוּי 

ּוָָ ְהיֵ֞ ָֽ גרשיים, יצא צריך להיות ללמד על עצמו, אף שהמשך תבנית הטעמים היא כעין יצא להקל ולא להחמיר. )ר' א' שיכמנטר(  - ַוּי 

י-א ֶׁשרשנברא כבן עשרים שנה ולכן כתוב בו   שנה!!!  950חי, כי במותו היה כבן -ולא כמו כל האחרים שלא כתוב בם אשר ַחָ֔
 ראשית רבה )וילנא( פרשה יד ב

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 
ה. מכאן שאין ב"ד של מעלה מענישין עד עשרים ועל דרך המדרש: הן האדם היה, אדם הראשון כבן עשרים שנה, וזהו: הן האדם הי

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. 

ּוָָּכל ְהיֵ֞ ָֽ  ן שאין ב"ד של מעלה מענישין עד עשרים שנה.מכאגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר  –ְימ  יָָאָדםָ -ַוּי 

 

 גמ"פ 2

ֱהָלהֶָאלבראשית וירא יח,ו:  ֹ֧רַָאְבָרָהֵ֛םָָהא ֶ֖ ֹות׃-ַוְיַמה  גָֽ יָע  ֵ֥ ׂש  יַָוע  ּוׁש  ֶלתָלֶ֖ ַמחָס ָ֔ ֶקָ֣ יםָ  ׁשְָסא  יְָׁשֹל  ֵ֞ ר  אֶמרַָמה  ָָׂשָרֶ֑הַָוּי ֹ֗
אֶמר ר' יהושע ...  גרגרניות צייתיניות עצלניות קנאות,  ארבע מידות נאמרו בנשים רבנן אמרו בראשית רבה פר' מה -רביע, רמז ל – ַוּי ֹ֗

   צרת עין באורחין – ספר חסידים אף גנבות ופרסניות,  ר' לוי אמר...  אף איסטטניות ודברניות,בר נחמיה אמר 

ים ָ ׁשְָסא  יְָׁשֹל  ֵ֞ ר  ים מרמזת לשאלת גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, הכתוב מלמד מה אמר אברהם, תבנית הטעמ – ַמה 

כתיב )בראשית יח( קמח וכתיב בבלי בבא מציעא פז, א שרה האם להביא קמח שאיכותו פחותה משל סולת וקל יותר להכינו.יוסבר ע"פ 
מלמד שהאשה עיניה צרה תורת חיים בבלי ב"מ פז,א ופי' יותר מן האיש.  שהאשה צרה עיניה באורחיםסלת! אמר רבי יצחק: מכאן 

יםָ אימא איפכא הוא אמר קמח והיא סולת וי"ל דאברהם לא אמר לשרה אלא . וא"ת באורחין ׁשְָסא  יְָׁשֹל  ֵ֞ ר  סתמא ותו לא והא ַמה 
ֶלתָָ-דנקט קרא ד ַמחָס ָ֔ ַמחָמשום דשרה היתה שואלת לאברהם אם ֶקָ֣ ֶקָ֣ יםָ  ׁשְָסא  ֶלתָקאמר והשיב לה ְׁשֹל  קאמינא ש"מ דאשה ס ָ֔

יםָ  –טט צמה. . עיניה צרה באורחין כיון דלא נטלה סולת מע ַמחָפשטא עוצר בדברי אברהם, ְסא  מונח טעם מחבר ואינו עוצר כנדרש ֶקָ֣

ֶלתָעל שרה,   קטן עוצר כמענה אברהם. הדרשה על שרה תלמד שהיא הוסיפה לדברי אברהם ואברהם החזירה אל כוונתו המקורית.-זקףס ָ֔

 

 גמ"פ 3
 בראשית חיי שרה כג,יג:

רֶָאל ֹוןְָּבָאְזנ  ָ-ַוְיַדּב ֶ֨ ם-יַָעםֶעְפרָ֝ רַָאְֵ֛ךָא  אמ ָ֔ ל  הֶָאת-ָהָא ֶרץָ  יְָוֶאְקְּבָרֵ֥ ּנ  ֶּמָ֔ חָמ  ַקָ֣ יֶָּכ ֶסףַָהָּׂשֶדהָ  ּת  יָָנַתָ֝ ֶ֑נ  ּוְָׁשָמע  הָלֶ֖ ָּמה׃-ַאָּתֵ֥ יָָׁשָֽ ֶ֖ ת  ָמ 
י (כג,יג) ּת  י ָנַתָ֝ ּנ  ֶּמָ֔ חָמ  ַקָ֣ ות קטן מרמז לשני לימודים,מהפך פשטא מרמז שלפח-זקףקטן, -מהפך פשטא מונח זקףגרש -אזלא – ֶּכ ֶסףַָהָּׂשֶדהָ 

 פשט. הצא מאחד מהלימודים יו

י (כג,יג)היא  הלימוד כפשט ּנ  ֶּמָ֔ חָמ  ַקָ֣ י )כג,יג( [תורה תמימה]הוא רצף שממנו נובעת מסקנת הגמרא כמוסבר ע"י  ֶּכ ֶסףַָהָּׂשֶדהָ  ּנ  ֶּמָ֔ חָמ   -ַקָ֣
הָא ֶׁשר )בר' ח"ש כה,י(ולהלן כתיב  ם-ַהָּׂשֶדֵ֛  ]קדושין ב' א'[: ז(יחה אלא בכסףדקיחה אקרי קנין ומלמד שאין ק, מלמד ָקָנֵ֥הַָאְבָרָהֶ֖

ר"ל סתם קיחה דכתיב בקנינים הוי אותה קיחה בכסף, וכמו בפ' תצא כי יקח איש אשה, למדין אנו משם  ]תורה תמימה הערה ז[
 :דאשה נקנית בכסף, ויתבאר אי"ה ענין זה לפנינו במקומו בפסוק הנזכר

יֶָּכ ֶסףַָהָּׂשֶדה ָ (כג,יג) פשטהד היוצא מלימוה ּת   גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, -אזלא – ָנַתָ֝

( ושלכן הוא כביכול נותן הכל במתנה, כג,י)-כדי לפתור את השאלות החוזיות בקנין המערה ללא השדה שלפניה ומעליה שמעלה עפרון ב

נות השדה והמערה ובכך גם להקל )כג,י( אלא יש לק-)כג,ה( וגם מ-אברהם אבינו מבין שאין הדברים כפשוטם )כמפורש ע"י אור החיים ב

 על חזקת הבעלות לעתיד שלא יבוא עפרון ויטען שהמתנה לא היתה מלאה ויש לו זכויות בקרקע.

עוד יש לחוש שמא יערערו אחר המכר  )כג,ט( [אור החיים]קנין בצורה של חליפין שיש בו מכר ויש בו מתנה, כפי' אברהם אבינו מבצע 
טר שעבוד על הקרקע ההוא ויטרפוהו מיד אברהם לזה נתחכם לתקן כל זה ואמר לשון מתנה ומכר, מדין המצר או שיצא אחר כך ש

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,

 

 פגמ" 4

                                                           
 חיוב על נגע עור בזמן ובמקום חיוב שהיה לו זמן פטור וחזר למצב נגעים פ"ז מ"א-אחרי עיון ב 2



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 גמ"פ 5

ואָכו,ז:  תולדתבראשית  ֶ֑ יָה  ת  ֹוַָוּי ֶ֖אֶמרָא ח ָ֣ ְׁשּתָ֔ ְלא  ּוַָאְנׁש  יַָהָּמקֹוםָ  לֵ֞ ְׁשא  ַּ֛י  ַָוָֽ
יֶָּפןָ ָ֔ ְׁשּת  רָא  אמ ָ֣ ל  אָ  יָָיר  ַעל-ּכ   יַָאְנׁש  יַָהָּמקֹוםָ  ָ֝נ  י-ַיַהְרג  ָֽ הָּכ  ְבָקָ֔ וא׃-ר  ָֽ הָה  ָטֹוַבֵ֥תַָמְרֶאֶ֖

ּוַָאְנׁש  יַָהָּמקֹוםָ  לֵ֞ ְׁשא  ַּ֛י  יַָאְנׁש  יַָהָּמקֹוםָ ַיהַָ-ֶּפןגרשיים מהפך פשטא  –ַוָֽ ָ֝נ   גרש מהפך פשטא -אזלא –ְרג 

 כעין פעמיים יצא מענינו )לדון בדבר אחר כענינו( יצא להקל ולא להחמיר

והורגלו בנשים יפות ואין מורא מלכות עליהם  כמו העם המצרי()אבל עמו של אבימלך לא היו שחורים ( ... י,כו)-ב כלי יקראפשר כפי' 
 ,ולא לעםבלבד מצרים שאשה יפה ראויה למלך בשלא כמו  וגו' יד באשה יפה פנויה א"כ לנו לכולנו חטאת בדבר הזה והכל שולחים

אחד מן כל אצל פלשתים לא נשמרו ליעד אשה יפה למלך בלבד. יצא מענין יעוד אשה יפה למלך להקל על עצמם לקחת אשה יפה ופנויה ל

ָ תבנית הטעמים של הכתוב  העם. ּוַָאְנׁש  לֵ֞ ְׁשא  ַּ֛י  תרמז על ההקלה הרבה שעשו לעצמם יושבי פלשת  גרשיים מהפך פשטא –יַָהָּמקֹוםָ ַוָֽ

יַָאְנׁש  יַָהָּמקֹוםָ -ֶּפןבגדרי הצניעות והפריצות, ותבנית הטעמים של הכתוב  ָ֝נ  תרמז שכדי למלא תאוותם באשה נשואה הקלו גם ַיַהְרג 

 בנטילת חיים של בעלה של אותה אשה, ואולי גם בכלל זילות חיי אדם.

 מהפךראה 

 

 גמ"פ 6

ֶלְךַָמה :י,בראשית תולדת כו יֶמָ֔ ב  ֶאת-ַוּי ָ֣אֶמרָא  בַָאַח דָָהָעםָ  ְמַעטָָׁשַכֵ֞ ֶ֑נּוָּכ ְ֠ ָ֣יָתָָּל ם׃-ּז ֶ֖אתָָעׂש  ֶ֖ינּוָָאָׁשָֽ ָָעל  אָתֵ֥ ב  ךְָוה  ְׁשֶּתָ֔ ָא 
בַָאַח דָָהָעםָ  ְמַעטָָׁשַכֵ֞ כעין יצא מענינו  –שטא גדולה בתפקיד שיעור, גרשיים מהפך פ-גדולה גרשיים מהפך פשטא, תלישא-תלישא - ּכ ְ֠

 לדון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר. שיעור עבירה חמורה קל הוא בעיני אבימלך ועמו.   
אמר רבי אליעזר בוא וראה כמה בין מידת הצדיקים לרשעים, הצדיקים רוב מעשיהן הטובים  תורה שלמה ]נב[ בשם מדרש הגדול

 ממעטים בחומרתן( –)טט  אבל הרשעים אינן כן, רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר ם בם(לא מתגאי -כו' )טט  בעיניהן קל ביותר
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.

 תלישא ראה 

 

 גמ"פ 7

ֹ֧ה :ב,כט אשית ויצאבר ּנ  ְראְָוה  ּנ הַָוַּיֵ֞ הְָוה  ָ֣רַָּבָּׂשֶדֹ֗ י-ְבא  םְָׁשֹלָׁש הֶָעְדר  ן-ָׁשֵ֞ ַ֚יָמ  יָהָּכ  יםָָעֶלָ֔ ָ֣ ְבצ  ר  ים-צ אןָ  ֶ֑ ָדר  ּוָָהע  ואַָיְׁשקֶ֖ ָ֣רַָהה ָ֔ ַָהְּבא 
ָלֶ֖הַָעלָ ֶבןְָּגד  ר׃-ְוָהֶאֵ֥ ָֽ יַָהְּבא  ֵ֥ ּוֶָאת-ָׁשָָּ֣מהָָכל-ְוֶנֶאְספּו]ג[ָָּפ  יםְָוָגל ל  ֹ֗ ָדר  ּוֶָאת-ָהע  ְׁשקֶ֖ רְָוה  יַָהְּבא ָ֔ ָ֣ ּפ   ָ ַעל מ  אןהַָ-ָהֶא ֶבןָ   ּצ ֶ֑

ּנ ה( כט,ב ' ויצאבר) י-ְוה  םְָׁשֹלָׁש הֶָעְדר  יהָָ-ָׁשֵ֞ יםָָעֶלָ֔ ָ֣ ְבצ  ר   קטן-מקף גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – צ אןָ 

קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב, אחד מהלימודים עשוי להיות בתבנית -זקף

הדרשות ג, ה  ]ב"ר ויצא ע,ח[על כעין יצא להקל ולא להחמיר. אפשר כי מתוך דרשות של  הטעמים גרשיים מהפך פשטא המרמזת

 מלמדות להתיר ספקות בהבנת התורה וההלכה ובכך להקל על מורי ההוראה.

ה (ב,כט)ד"א  )טט: דרוש ג( ָ֣רַָּבָּׂשֶדֹ֗ ֹ֧הְָבא  ּנ  ּנ ה, זו ציון, ְוה  ם-ְוה  יָָׁשֵ֞ ם, דתנן שלשה בתי דינים , אלו שלשה בתי דיניצ אן ָ-ְׁשֹלָׁש הֶָעְדר 
ַָ֚היו שם אחד בהר הבית ואחד בפתח העזרה ואחד בלשכת הגזית,  ָ֣רָיּכ  ן־ַהְּבא  ואָמ  ֶבןָוגו', שמשם היו שומעין את הדין,  ַהה ָ֔ ְוָהֶאֵ֥

ָלֶ֖ה ים-ָׁשָָּ֣מהָָכל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט), זה ב"ד הגדול שבלשכת הגזית, ְּגד  ֹ֗ ָדר  , שמשם ֶבן ֶָאת־ָהֶא ָָּול לָ ְוגָָ (ג,כט)אלו בתי דינין שבא"י,  ָהע 
יבּוֶָאתהיו שומעין את הדין,  ֹ֧ ׁש  ֹ֧הָ (ב,כט) ד"א )טט: דרוש ה(, שהיו נושאים ונותנין בדין עד שמעמידין אותו על בוריו, ָהֶאֵֶ֛בן-ְוה  ּנ  ְוה 

ה ָ֣רַָּבָּׂשֶדֹ֗ ּנ ה, זו סנהדרין, , ְבא  ם-ְוה  יָָׁשֵ֞ ןשהם יושבים לפניהם,  , אלו שלשה שורות של תלמידי חכמיםצ אן ָ-ְׁשֹלָׁש הֶָעְדר  ַ֚יָמ  -ּכ 
ים ֶ֑ ָדר  ּוָָהע  ואַָיְׁשקֶ֖ ָ֣רַָהה ָ֔ ָלֶ֖הַָעל, שמשם היו שומעין את ההלכה, ַהְּבא  ֶבןְָּגד  ר׃-ְוָהֶאֵ֥ ָֽ יַָהְּבא  ֵ֥ זה מופלא שבבית דין שהוא  ּפ 

נושאים  כ"ט[]שחותך בפלפולו ומכריע את ההלכה  ]ירושלמי סנה' פ"א,ה"ב[ע"פ  ]תו"ש הערה יב[) את ההלכה (מסרסמסיים )ג"א 

ונותנים בהלכות וספיקות ז' שבתות עד שמעמידים אותו על פרקו ואולי מרמז לזמן מושב זה בז' שבועות שבין פסח לעצרת שלא כל 

ים-ָׁשָָּ֣מהָָכל-ְוֶנֶאְספּו (ג,כט),  (עולי הרגלים הרחוקים חזרו למקומם מיד. ֹ֗ ָדר  לָ  (ג,כט)אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  ָהע  ָּוְוָגל 
ָֹ֧, שמשם היו שומעין את ההלכה, ֶבן ָת־ָהֶא ָאֶָ ׁש  יֶָאת־ָהֶאֵֶ֛בןָיבּוְוה  ֵ֥ רַָעל־ּפ  ֶ֖ ּהַָהְּבא  ָמָֽ ְמק  שהיו נושאים ונותנים בהלכה עד  :ל 

 שמעמידים אותה על בוריה,
 

 גמ"פ 8

ָּכל בראשית וישלח לב,יא: ּומ  יםָ  ָסד  ח  לַָהָֽ ּכ   יָמ  ְנּת  יָתֶָאת-ָקט ָ֝ ֶ֖ רָָעׂש  ֶׁשֵ֥ תָא  ַָעְבֶּדֶ֑ך-ָהֱָ֣אֶמָ֔
ֶאתָ יָ  יָָעַב ְרּת  יְָבַמְקל ֹ֗ ָ֣ ֹות׃-ּכ  נָֽ ֵ֥יַָמח  ְׁשנ  יָל  ית  ֶ֖ הָָהי  הְָוַעָּתֵ֥ ָ֣ןַָהֶּזָ֔  ַהַּיְרּד 

 , התרנ"ו )ע"פ אוצר החכמה(143{ ע' 3מועדים וחדשי השנה חסידות } אמרי נועם, הרב הורוויץ מאיר בן אליעזר,
נוקבא הוא בקטנות. ועיין בתקון חד ועשרין דף נ"ה ע"א זק"ף גדו"ל זק"ף קט"ן עולה יסו"ד מלכו"ת כי בחי' דכר נקרא גדול ובחי' 

ָּכלָשופר מהופך זקף קטן ההוא אתמר בי' " ּומ  יםָ  ָסד  ח  לַָהָֽ ּכ   יָמ  ְנּת  תָ-ָקט ָ֝ ", אזדקיף ואיקרי זקף גדול כו' ומהפכין מה"ד )מדת ָהֱָ֣אֶמָ֔
 הדין( למדה"ר )מדת הרחמים( ע"ש.

ף גדו"ל שיתהפך ע"י השופר וזהו משפט לאלקי יעקב דייקא שנאמר בו קטנתי עיין וזהו תקע"ו בשופר, תקע"ו עולה זק"ף קט"ן זק" 
 בתקונים ד"ס ע"ב
י גרסת כתר ומגנס ְנּת  גרש, ואחריו מהפך פשטא, תבנית טעמים כעין יצא )מן הכלל( לידון בענין אחר כעינינו, יצא להקל ולא -אזלא - ָקט ָ֝

 הרחמים( ע"ש.ומהפכין מה"ד )מדת הדין( למדה"ר )מדת להחמיר 
 

 גמ"פ 9
 :ט – ה,וישב לז בראשית

יְָוַגם ֶ֖ ָּמת  ל  ָמהָא  ֵ֛הָָקֵ֥ ּנ  הְָוה  ֹוְךַָהָּׂשֶדָ֔ ְּבתָ֣ יםָ  ּמ  יםָא ל  ַנְָ֝חנּוְָמַאְּלמ   ּנ הָא  ה  ָּצֶָ֑בה-]ז[ְָוְ֠  נ 
י׃ָ ָֽ ָּמת  ל  ֶוֶ֖יןַָָלא  ְׁשַּתח  ָֽ םַָוּת  יֶכָ֔ ת  ּמ ָ֣ א ל  ֶּב יָנהָ  ּנ  הְָתס  ְָוה 

יםָ  ּמ  יםָא ל  ַנְָ֝חנּוְָמַאְּלמ   ּנ הָא  ה  הְָוְ֠ ֹוְךַָהָּׂשֶדָ֔ קטן , שיעור מחיצה עליון, יצא מענינו -גרש מהפך פשטא מונח זקף-גדולה אזלא-תלישא -ְּבתָ֣



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 לדון בדבר אחר כעינינו, יצא להקל ולא להחמיר, 

 ובשאילתות דר"א גאון פ' מקץ ... היכא דאמר ליה בחילמיה זוזי דשבק אביך בדוכתא פלניא מחתין וכך וכך הוו ... תורה שלמה ]פ[
  וכך מינייהו צדקה וכך וכך מינייהו דהקדש או דמעשר או דפלוני הם

 כתב היה פקדון ביד אביהם ואינן יודעין אנה הניחו ואמר להם  רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"י ה"ז, ובטו"ר חו"מ סי' רנ"ה ס"ט
 ה שם כתב דמשמע מדברי המרדכיבחלומו כך וכך הוא )ושל פלוני הוא, ש"ע שם( ובמקום פלוני הוא והלכו ומצאו וכו' ובפריש

דדווקא במעשר ומעות צדקה דינא הכי ולא בפקדון דאית ביה גזל אחרים, )ועי' באור זרוע הגדול סנהדרין ל א( ונראה דמקור 
י. והמפרשים לא כדברי הטור מהשאלתות ובה"ג דמבורר בדבריהם להדיא דאפילו אמר דפלוני הם היינו פקדון נמי דינא ה

 העירו בזה.(

 הממוןפלוני לא מוציאין מ –טט       ... ואפוקי ממונא בהכי לא מפקינן. 

 ן סנה' ובא בעל החלום ואמר( ואמרו ו... )לש בבלי סנהדרין ל א, לשון הרמב"ם כמעט כלשון רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"י ה"ז

הן, ומצאן במקום שנאמר לו וכמנין שנאמר  לו בחלום )על כסף אביו( כך וכך הם ובמקום פלוני הן ושל פלוני הן או של מעשר שני

 לו. זה היה מעשה ואמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

 ע"פ בבלי סנהדרין ל א, לא יתן דבר תורה שלמה ותורה תמימה

על החולם כי פרט  להקלהלכה  הכסף, בא שיעורמציאות, למחיצת היינו גילה לו בעל החלום בחלום  )שר החלומות מעולם עליון( מעבר 

 אפשר לצדקה והקדש , יותיר הממון בידו גם אם גילו לו שזה מעשר שני.

  גדולה-תלישאראה 

 

 גמ"פ 10
  מא,נד: מקץבראשית 

ֶ֑ףָ רָָאַמָ֣רָיֹוס  ֶׁשֶ֖ ֹואַָּכא  ָלבָ֔ יָנהֶָׁשַָ֣בעְָׁשנ  יָָהָרָעבָ  ֶּלָ֝ ַָוְּתח 
ְּבָכלָ יָָרָעבָ  ֹותָּוְבָכל-ַוְיה   ָרצָ֔ יָָ-ָהָ֣א  םָָהֵ֥ י  ְצַרֶ֖ ֶרץָמ  ֶחם׃ֶאֵ֥ ָהָָלָֽ

יָנהֶָׁשַָ֣בעְָׁשנ  יָָהָרָעב ָ (מא,נד מקץ 'בר) ליקוטי אנשי שם ֶּלָ֝ .... כאשר אמר יוסף וגזר שהתבואה שאינו ת"י )תחת יד( פרעה ירקבו.  ַוְּתח 
וזה ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים. כל לרבות אפילו התבואה שאצרו המצרים לעצמם והרקיבו אלו בעצמם. פתח להם 

וגו'   ומכר להם בדמים יקרים. וראו גדולתו ית' שבעיניהם היו נרקבים וכשהיה יוסף מוכר להם היו מתוקנים. כמו שהיה במכת דם  יוסף

הוליכו התבואה ממצרים לשאר ארצות ועל ידי זה ותרעב כל ארץ מצרים ויפתח יוסף וישבור למצרים לבד שתחילה המצרים  א"י... 
שע"י ערמה הוליכו למדינות אחרות. לכן עשו תקנה שכל הארץ באו מצרימה אל יוסף לשבור אוכל ומזה נחזק הרעב גם להם לפי 

 לכל אחד רק לפי צורכו ולא לעשות בה סחורה )קנין אברהם(.

יָנהֶָׁשַָ֣בעְָׁשנ  יָָהָרָעב ָ ֶּלָ֝ יצא להקל גרש ומהפך, ללא מונח כעין -נדיר ביותר עם מונח בין אזלא –גרש מונח מהפך פשטא -אזלא – ַוְּתח 

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 

 ו תקנה שימכרו לכל אחד  רק כפי צורכו ולא לסחורה כדי שיהיה לכולם ויוסף מכר במחיר גדול.מעמו מתוקן, )ב( שעש

 

 גמ"פ 11

ם: יא,גמקץ מ בראשית םָא  יֶהֹ֗ ב  ָ֣לָא  ְׂשָרא  םָי  ֶהָ֝ ל  אֶמרָא  פֹו֘אָז ָ֣אתָע ׂשּוָ֒-ַוּי ֶ֨ ָ֣ןָ׀ָא  ָּכ 
ְנָחֶ֑הָ יׁשָמ  ֶ֖ ידּוָָלא  ֵ֥ םְָוהֹור  יֶכָ֔ ְכל  ּב  תָָהָא ֶרץָ  ְמַר  ּז  ּוָמ  ְָקחֵ֞
ים׃ְמַע טָצֳָָ ָֽ ד  ֶ֖יםָּוְׁשק  טָָּבְטנ  אתָָוֹלָ֔ ׁשְָנכ ָ֣ ָ֣טְָּדַבָ֔ ּוְמַע יָ  ָר 

ם יֶכָ֔ ְכל  ּב  תָָהָא ֶרץָ  ְמַר  ּז  ּוָמ  תָָהָא ֶרץ ָקטן שתי דרשות, אחת מהן -קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא זקף – ְקחֵ֞ ְמַר  ּז  ּוָמ  גרשיים מהפך  – ְקחֵ֞

ולסלק כל המקטריגים והדינים מכם  שית פרשת מקץמאור ושמש בראפשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר בפנימיות התורה ע"פ 
 ולמשוך רחמים וחסדים מגולים עליכם.

רמז לשמירה מעולה באלו השנים מעט צרי ומעט דבש, רמז לשני שמות המעוטים מנין פק"ח  אגרא דכלה בראשית פרשת מקץע"פ 
 .האישמנין יעקו"ב מלא, שבזה יתגברו על קטרוג הקליפות כח עשו( ותמצאו חן בעיני 

 

 גמ"פ 12
 :א,דמקץ מ בראשית
וֶָאת ֶׁשָ֣רַָעל-ַוְיַצֵ֞ רָ֒-א  אמ  יתֹוָ֘ל  ָּב 

אֶָאתָ ֶ֑ת-ַמּל ֵ֞ ּוןְָׂשא  רָיּוְכלֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֶכלַָּכא  א ָ֔ יםָ  ָנׁש  א  תָָהָֽ יםֶָּכֶסףַָָאְמְּתח   ֵ֥ ֹו׃-ְוׂש  יַָאְמַּתְחּתָֽ ֵ֥ יׁשְָּבפ  ֶ֖ ָא 
אֶָאת ים ָ-ַמּל ֵ֞ ָנׁש  א  תָָהָֽ יםֶָּכֶסף ספורנו, אפשר כפי' יצא להקל ולא להחמיר ןמהפך פשטא, כעיגרשיים  – ַאְמְּתח   ֵ֥ ֹו-ְוׂש  יַָאְמַּתְחּתָֽ ֵ֥ יׁשְָּבפ  ֶ֖ . א 

 וזה מתאים לפי' הראשון של רמב"ן. .שצערתים, שתאמר להם חפצתי לשלם להם טובה תמורת הצער בידיעתם

 

ֶ֑ת( א)  רמב"ן ּוןְָׂשא  רָיּוְכלֶ֖ ֶׁשֵ֥ יםֶָּכֶסףיותר מן המגיע להם בכסף אשר הביאו לו.  - ַּכא  ֵ֥ יַָאמְָ-ְוׂש  ֵ֥ יׁשְָּבפ  ֶ֖ ֹוא  לדעתם, כי אמר להם:  ַּתְחּתָֽ
ידע אדני כי עשה לכם חמס ויבקש להיטיב לכם; שאם עשה זה כפעם הראשונה, שלא לדעתם, היה להם התנצלות בגביע, שנעשה בו 

, וידעו בכסף כאשר ידעו במשא, כי היא כפיות טובה( הגביע)טט לכן היעלמות  היה לדעתם הפעם הכסף( -)טט כאשר נעשה בכסף, אבל 
ֶ֑תירו כי נתן להם הכ ּוןְָׂשא  רָיּוְכלֶ֖ ֶׁשֵ֥ ואם היה שלא לדעתם, אולי טען עליהם כי היה הכסף גם בפעם הזאת מטמון, ולא יתכן כן  .ַּכא 

 בגביע; ומי יוכל לדין עם שתקיף ממנו )ע"פ קה' ו,י(?

ַעׂשָ(בר' מקץ מד,ב)  בתפקיד שתי נקודות באופן אחד, נקודה אחת באופן אחרגדול, -זקף - ַוַּי֕

שאדונו מבקש לפצותם על עגמת הנפש  שני דברים באופן אחד הממונה אמר לאחים (אבפי' הרמב"ן יש שתי שיטות: שיטה ) – טט

כדי למנוע לא אמר להם שהחזיר כספם  דבר אחד ובאופן אחר. החזיר כספםשגרם להם לכן )א( שם יותר מהמגיע להם בכסף )ב( 

 מהם הטענה שגם הגביע ניתן להם.

ואולי טען שגם הוא לא הודיעם על הכסף מראש )ב( הממונה  המשא היתר מהמגיע להם בכספם הממונה לא הודיעם על )א((: בשיטה )

 .ומי יוכל לדין עם שתקיף ממנו )ע"פ קה' ו,י(ובקשר לגביע מטמון )ג( אבל הגביע אינו מטמון 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 גמ"פ 13

קַָ֩עד: וכ,זמ ויגש בראשית ףְָלח  ָתָּ֣הָיֹוס ֶ֡ ֶָׂ֣שםָא  ֹוםָהַָ-ַוָּי ֶמׁש-ֶּזָ֝הַָעלַהּיֶ֨ הַָלח ֶ֑ םְָלַפְרע ֶ֖ י  ְצַרֵ֛ ַָאְדַמֵ֥תָמ 
ה׃ָ הְָלַפְרע ָֽ אָָהְיָתֶ֖ םָל ֵ֥ ְלַבָּדָ֔ יםָ  נ  ה  קַָאְדַמ תַָהּכ ָֽ ַָרֵ֞

 (בכ,מז ' ויגשבר))טט: שני פסוקים ראה לעיל אות נט ולקמן אות סח ומענין זה בכת"י מושב זקנים רק אדמת הכהנים ...  ]סה[תו"ש באור 

ּכ ה   ת ה  ק ַאְדמ   יםר   נ ים   (כו,מז ' ויגשבר) ,נ   ה  ּכ   ת ה  ָ֤ ק ַאְדמ  שלא יהיו צרי  בעבור ישראלהקשה החסיד למה נכתב זה בתורה אלא משה כתבו  (ר ֵּ֞
ראו מה עשה פרעה לכומרים  )טט: בסה"כ אבל מעשר שני נאכל ע"י הבעלים( עין לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה לחומש

אתם שאתם בני ואני נותן לכם את ארץ כנען בחנם שתתנו  כןש-לכ ,שלו רהזבודה ם פטרם מן החומש בעשלא קנה קרקע שלהם, וג
 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'

נ ים   (כו,מז ' ויגשבר)תת"ז  ה  ּכ   ת ה  ָ֤ ק ַאְדמ  ה: ר ֵּ֞ ְרע   ה ְלפ  א ָהיְָת  ם ל  ָדֵ֔  ?למה הוצרך זה לכתוב בתורה ְלב 
ם (כו,מז ' ויגשבר) ָדֵ֔ נ ים  ְלב  ה  ּכ   ת ה  ָ֤ ק ַאְדמ  נ ים  קטן מלמד על שתי דרשות, אחת מהן -קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא זקף – ר ֵּ֞ ה  ּכ   ת ה  ָ֤ ק ַאְדמ   ר ֵּ֞

להקל ולא להחמיר, ומלמד מכומרי עבודה זרה לתלמידי חכמים של ישראל גרשיים מהפך פשטא תבנית טעמים בתפקיד כעין יצא  –

 תו"ש ]סה[כהמשך הביאור של 
אלא לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים שעוסקים ]בתורה[ יומם ולילה לא יתנו עמם דבר כי לא 

תן. הנה פרעה לכהנים לע"ז עשה טובה וכ"ש עובדי ה' שיהיו העיר אלא בעון עמי הארץ ותורת אלהים משמר בעבורם הוטל על
יְו לא־ָרְֽ֭  (,כהלז 'תה)ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר  ית  יק א  ד   ֹו נ ֱעָז ב צ  ז ְרעִ֗ ם ְו  ׁש־ָל ח  ק   אלא עשיתי תקנתם לכל צרכיהם. :ְמב 

 

 גמ"פ 14

יֶָאל :כג,ה שמות זָָּב את  ָאֵ֞ ָ֣רָּבָ -ּומ  ְלַדּב  הָ  ֶ֑הַּפְרע  ָ֣םַָהֶּז עָָלָע ַרֶ֖ ךָה  לָל אְָָָָָָָָׁשֶמָ֔ ֵ֥ ְלָּתֶָאת-ְוַהּצ  ַּצֶ֖ ך׃-ה  ַָעֶּמָֽ
יֶָאל זָָּב את  ָאֵ֞ הָ -ּומ   מהפך פשטא גרשיים -ַּפְרע 

לדון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר. הכללמפרשים רבים דברי משה קשים. אבל תבנית הטעמים כעין יצא מן  פע" - טט 

עבירה או יסורים מאהבה. רק ביסורים הוכשרו לקבל התורה  לתקןשיסורים באים  מפרש פניניםחומש רב  עניני הפרשה הליקוט ע"פ

. ובנוסף הוא גרם המצרים ילקבל. כאן כאשר פרעה הפסיק מתן תבן להכנת הלבנים גברו יסורי העם ע" מוכניםשעמים אחרים לא היו 

זיככום לקבלת התורה  הדבריםזירזו איסוף ניצוצות הקדושה. שני  כך קש לתבן: לקשש ארץ מצרים-בכלהעם  ויפץ יב ה -לנאמר ב

 וקרבו הקץ לגלות. לכן יצא להקל ולא להחמיר.

 הגאולההכבדת שעבוד פרעה כי כך יזורז התהליך  ילקירוב הגאולה ע" ההקלהולראיה על  – טט
 :א,בא י שמות

אֶָאל-ַוּי  אֶמרָה 'ֶָאל הָּב ֶ֖ ֶׁשָ֔ ה-מ  ַָּפְרע ֶ֑
יָ ָֽ יָהָ -ּכ  ֵ֞ נ  יֶָאתא  ְוֶאת-ְכַּב ְדּת  ּבֹוָ  ֹו׃-ל  ְרּבָֽ ֶּלהְָּבק  ֶ֖ יָא  ַתֵ֥ ת  יָא  ֵ֛ ת  ַעןָׁש  יוְָלַמֹ֗ ָבָדָ֔ ָ֣בָע  ָל 
אֶָאל...   ה-ּב ֶ֖ י ַּפְרע ֶ֑ ָֽ יֶָאת-ּכ  ְכַּב ְדּת  יָה  ֵ֞ נ  ּבֹוָ -א   הכלל ... יצא להקל ולא להחמיר מןגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא  -ל 

שני מתגלה שה' מכביד לב פרעה כדי לזרז הגאולה פסוק הב  .ולא להחמירתבנית גרשיים מהפך פשטא מעידה על להקל הפסוקים ה בשני

 .וכן הדבר בראשון למרות שהתוכן נראה קשה

 

 גמ"פ 15

 לפני מכת ארבה :א,בא י שמות

אֶָאל-ַוּי  אֶמרָה 'ֶָאל הָּב ֶ֖ ֶׁשָ֔ ה-מ  ַָּפְרע ֶ֑
י ָֽ יֶָאת-ּכ  ְכַּב ְדּת  יָה  ֵ֞ נ  ְוֶאת-א  ּבֹוָ  ַתֵָ֥-ל  ת  יָא  ֵ֛ ת  ַעןָׁש  יוְָלַמֹ֗ ָבָדָ֔ ָ֣בָע  ֹו׃ל  ְרּבָֽ ֶּלהְָּבק  ֶ֖ ָיָא 

אֶָאל)א(  רש"יגי' הכתר  ה-ּב ֶ֖ יָ .ַּפְרע ֶ֑ ֵ֛ ת   .  שימי; שאשית אני -ׁש 

אֶָאל-ַוּי  אֶמרָה 'ֶָאלָ)א( רש"יגי' אחרת שעליה מבוסס הסבר האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל  הָּב ֶ֖ ֶׁשָ֔ ה-מ   והתרה בו. ַּפְרע ֶ֑
יָ ֵ֛ ת   .  שימי; שאשית אני -ׁש 

.מבואר בתניא שאף מי שנאמר בו ש"אין מספיקין בידו לעשות והתרה בו 65"ל ליקוטי שיחות ו' ע' האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ
מקבלין תשובתו". ואף כאן, גם לאחר שהכביד ה' את לב פרעה עדיין היתה בידו  –תשובה", הנה "אם דחק ונתחזק ... ועשה תשובה 

ממנו את האפשרות של תשובה. אך רש"י  לשלולאת לב פרעה כדי הקב"ה הכביד  -.והתרה בו. זהו להתחזק ולשוב בתשובההבחירה 
 אותה.   יקבלמגלה שעדיין היה בידו לעשות תשובה, שהרי המטרה של התראה היא בדרך כלל, שהאדם 

י ָֽ יֶָאת-ּכ  ְכַּב ְדּת  יָה  ֵ֞ נ  ּבֹוָ -א  רש"י  את פי' מסבירהאדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל , גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר -ל 

 ומלמד כי גם הגוי הקשה ביותר יש לו אפשרות לשוב בתשובה עד שלא נעשה בו הדין.מבואר בתניא -ע"פ ה.והתרה בו

 

שאשית בקרבם אלה האותות אשר אני חפץ לעשות בהם, שידעו  למעןעשיתי כן,  כי...    רמב"ןולרמב"ן יש גם מהלך של הקלה 
 יותר מפני הכובד הזה; מצרים את גבורתי, לא שאעניש אותם 

 

 גמ"פ 16
 . שמות בא יב,טו:1

יֶכֶ֑םָ ָּבּת  רָמ  יתּוְָּׂשא ֶ֖ ֵ֥ ֹוןַָּתְׁשּב  אׁשָ֔ לּוַָאְַ֚ךַָּבּיָֹ֣וםָָהר  ֹותָּת אכ ָ֔ ַמּצָ֣ יםָ  ְבַע תָָימ   ׁש 
י׀ָָּכל ָ֣ וא ָ-ּכ  הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְכְרָתֵ֞ ץְָונ  ָ֣לָָחמ ֹ֗ כ  ןַָעד א  אׁש ֶ֖ ּיֵֹ֥וםָָהר  לָמ  ְׂשָרא ָ֔ ּי  י׃ָָ-מ  ָֽ ע  ָיֵֹ֥וםַָהְּׁשב 

ְכְרָתֵָָ֞יב,טו וא ְָונ  ל הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְׂשָרא ָ֔ ּי   , קטן-זקףגרשיים מהפך פשטא  – מ 

ואָ ָיב,יט הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְכְרָתֵ֞ לְונ  ְׂשָרא ָ֔ ַדָ֣תָי  ע   ,   קטן-מונח זקףגרשיים מהפך פשטא  – מ 

כפירוש רבי יהושע כעין יצא מענינו לדון בענין אחר כענינו, יצא להקל ולא להחמיר, כלימוד איכה רבה א כח, ו –גרשיים מהפך פשטא 

 מבעלז זצ"ל, שגלות פודה מכרת על אכילת כרת.

 

 גמ"פ 17



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 . שמות בא יב,יט:2
יֶכֶ֑םָ אְָּבָבּת  ֶ֖ ָּמצ  אָי  רָל ֵ֥ יםְָׂשא ֕ ָ֣תָָימ ָ֔ ְבַע  ׁש 

י׀ָָּכל ָ֣ ח-ּכ  ֶ֖רָּוְבֶאְזַרֵ֥ לַָּבּג  ְׂשָרא ָ֔ ַדָ֣תָי  ע  מ  ואָ  הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְכְרָתֵ֞ ֶצתְָונ  ָ֣לַָמְחֶמֹ֗ כ  ֶרץ׃ָָ א  ָָהָאָֽ
ל (שמ' בא יב,יט) ְׂשָרא ָ֔ ַדָ֣תָי  ע  מ  ואָ  הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְכְרָתֵ֞  קטן-גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ְונ 

ל ְׂשָרא ָ֔  קטן מלמד על שתי דרשות שלפחות אחת מהן יוצאת מפשט הכתוב, -זקף – י 

וא ָ]תד[ תורה שבעל פה[ תורה שלמה ], [אוצר החכמה] דרשה )א( הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְכְרָתֵ֞ ואָ ָרה שכתב , כל איסורין שבתוְונ  ַהֶּנ ֶפׁשַָהה 
, לפיכך כתב בת חיובין משלש עשרה שנה ויום אחדכתב בוי"ו ופירושו ביו"ד וכן ניקודו, ללמד שלא יתחייב כרת אלא נפש שהוא 

ואָ   (לק"טאבל מפני שכתב נפש נקוד היא שהנפש לשון נקבה )ַהה 
גבורי כח לדרוש אם למקרא דלהכי קרינן ההיא משום דסמוך יש ל: בשכל טוב[ תדלפירוש רש"י ג"כ מסתייע מפסוק לא יראה לך ]

ואָ לנפש דהיא לשון נקיבה, ואם למסורת דלהכי כתיב  ולא מחייב כרת אלא מי שהוא בר חיובין דהיינו בן י"ג שנה ויום אחד, ולא ַהה 
שו"ע או"ח סי' עי'  ת י"ג שנה.אזלינן בתר בוגרת לגבי אשה לדונה בת י"ב שנה, אלא דינה כזכר ולא מיחייבה בכרת עד שתהא ב

 ולא מגיל י"ג כמו זכר. מגיל י"בהפסוקה שנקיבה מתענה ההלכה  תרט"ז ובאחרונים הלכות יוה"כ

וא ָ הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְכְרָתֵ֞  , יצא להקל על בת לעינוי מגיל י"ג ואין ההלכה כן.גרשיים מהפך פשטא – ְונ 

 

 מכילתא בא פסחא י  דרשה )ב(
ֶ֑לּו-ָּכל (שמ' בא יב,כ) אָת אכ  ֶצתָל ָ֣ י׀ָָּכל (שמ' בא יב,יט)למה נא' לפי שנאמ'  .ַמְחֶמֶ֖ ָ֣ ה-ּכ  ְכְרָתֵ֞ ֶצתְָונ  ָ֣לַָמְחֶמֹ֗ כ  . כי כל אוכל מחמצת א 

ֶ֑לּו-ָּכלתלמוד לומר  תערובתן מניןונכרתה אין לי אלא אלו  אָת אכ  ֶצתָל ָ֣  . ַמְחֶמֶ֖
ֶ֑לּו-ָּכל אָת אכ  ֶצתָל ָ֣ ר )חמץ ו/או שיאור( בהתר שלוקין על אכילת שיעור כזית בכדי אכילת הכתוב הזה מלמד על תערובות איסו -ַָמְחֶמֶ֖

 פרס, 

ֶ֑לּו-ָּכל אָת אכ  ֶצתָל ָ֣ טפחא בראש פסוק בתפקיד התפשטות אפיון לכתוב לפניה, כעין כתוב המלמד על חבירו שלפניו, מרבה  -ַָמְחֶמֶ֖

 ללאו בתערובת. תערובות על הכתוב לפניו העוסק בשיאור גמור, ומרמזת להקל מכרת בשיאור גמור

וא ָאפשר כי הקלה זאת מרומזת בפסוק עצמו בתבנית הטעמים של  הַָהֶּנ ֶפׁשַָהה  ְכְרָתֵ֞ , יצא להקל הבאה ללמד גרשיים מהפך פשטא – ְונ 

ֶ֑לּו-ָּכל (שמ' בא יב,כ)-שכאשר מתפשט אפיון התערובות הבא מהכתוב וטעם טפחא ב אָת אכ  ֶצתָל ָ֣ וק אז פועלת ההקלה הרמוזה בפס  .ַמְחֶמֶ֖

 עצמו.

 

 גמ"פ 18
 בא יג,יא: שמות

י ָֽ הָּכ  ָה 'ֶָאל-ְוָהָיֵ֞ ך  א  ְך׃-ְיב  ֶתֶ֑יךָּוְנָתָנֶּ֖הָָלָֽ ב  ְָוַלא  עְָלךֶ֖ ְׁשַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛רָנ  יַָּכא  ָ֔ נ  ְּכַנע  ֶָָאֶָ֣רץַָהָֽ
 גרשיים מהפך פשטא. כעין יצא מענינו ... להקל -יבאך ה' -והיה כי

 הנולדים במדבר.מרבותינו שלמדו מכאן, שלא קדשו בכורות יש  )טט א'( - רש"י
 (ד ב בכורות בבלי) בר, תזכו ליכנס לארץ ותקיימוהו שםמדמר שקדשו, מפרש ביאה זו, לומר אם תקיימוהו בוהאו )טט ב'(

 

 גמ"פ 19
  :לא,שמות תרומה כה

ֹור תָָזָהָ֣בָָטהֶ֑ ַרֶ֖ יָתְָמנ  ֵ֥ ְָוָעׂש 
יָהָּופְָָ ֶרֵ֥ יֶעֵ֛יָהַָּכְפּת  ּהְָּגב  ָכָּ֣הְָוָקָנָ֔ ְיר  ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרהָ  הָּת  ְקָׁשֵ֞ ּו׃מ  ְהיָֽ ָּנהָי  ֶּמֵ֥ יָהָמ  ָָרֶחֶ֖
 

בַָעדבמדבר בהעלותך ח,ד: ראה  ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔ מ  ָרהָ  הַָמע ׂש  הַָהְּמנ  ָכֵּ֥הַָעד-ְוֶזֶ֨ ואָ-ְיר  ֶ֑ ְקָׁשָ֣הָה  ּהָמ  ְרָחֶ֖ ָּפ 
אין במנורה נרות גביעים כפתורים ופרחים אלא בזמן שהיא מן הככר מין יוצא להקל ולא להחמיר בפוסקו  ספרי במדבר פיסקא סא

ֹור ת תרומה כה,לא: ומשונראה כי מקור ליצא להקל ולא להחמיר נמצא בפסוק קשה:  זהב מין ב ָטה  ת זָָה  יָת ְמנ ר    פ ְוָעׂש  

ּנָה י ְהי ּו׃ ּמ   יָה מ  יָה ּוְפָרח   ְפּת ר   יָה ּכ  יע   ּה ְּגב  ּה ְוָקנֵָ֔ ָכ  ְּמנֹוָרה  יְר  ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞  מ 

ּמְ  (לא,כה 'תר 'שמ)פשט הכתוב  ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞  'שמ) ]בבלי ראש השנה כד,ב["י רשמציג חיוב עשית מנורה מרכב מאד )בהקשה( כפ' נֹוָרה  מ 

ְּמנֹוָרה   (לא,כה 'תר ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞ ך נרותיה אברים אברים, ואחר כך ידביקם כדר תאו יהקנת א השיע אלו, חליות נהא יעשלש - מ 
 'וגו ,חתה איכתה באה מחללא כוא(, זעלב' )רישקורין 'שולד םורפיהצ

ְּמנֹוָרה   (לא,כה 'תר 'שמ)אבל תבנית הטעמים של  ה ה  ָ֤ ָעׂש  ה ּת  ְקָׁשֵּ֞  [אנחות כח,מ ליבב]היא כעין יצא להקל, )א(  גרשיים מהפך פשטא, – מ 

ַמע ׂש  הָקטן של -דבר זה מרומז בתבנית הטעמים מהפך פשטא מונח זקף וגו' באה זהב באה מקשה אינה באה זהב אינה באה מקשה
מָ  ָרהָ  בַהְּמנ  שהפשט מדבר על עשיית מנורת זהב בהקשה, אבל הדרשה מהפכת מן הפשט ומלמדת שבאין זהב אין חובת  ְקָׁשָ֣הָָזָהָ֔

המעטה  שאם אינה זהב אינה באה ככר, אינה באה גביעים כפתורים ופרחים, אינה באה מקשה [אנחות כח,מ ליבב]עשייה בהקשה; )ב( 

יהָ  (לא,כה 'תר 'שמ)ל זאת מרומזת בתבנית הטעמים תביר מרכא טפחא ש יָה ּוְפָרח   ְפּת ר   יָה ּכ  יע   וכנראה שכאשר אינה נעשית מזהב גם  ְּגב 

ּנָה י ְהי ּו׃ אין חובה שהקנים והקישוטים ּמ    אלא יכולים להיעשות איברים איברים. מ 

 

ָעֶׂש הַָהְּמנֹוָרה ָ (לא,כה 'תר 'שמ)תבנית הטעמים של  הָּת  ְקָׁשֵ֞ יצא להקל שמבטא את המסקנה מהדרישה היא כעין  גרשיים מהפך פשטא, – מ 

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. 

 

 גמ"פ 20

ןוַָ שמות כי תשא לב,טו: מ  ֶׁשהָ  ֶָ֝פןַָוּי  ֶֶ֣רדָמ  ֹוָ-ּי  תְָּבָידֶ֑ ֶ֖ ד  תָָהע  ח ֵ֥ ֵ֛יָל  רָּוְׁשנ  ָָהָהָ֔
ים׃ ָֽ ב  םְָּכת  ֵ֥ ֶּזֶ֖הָה  ֶּזֵ֥הָּומ  םָמ  יֶהָ֔ ָ֣יֶָעְבר  ְּׁשנ  מ  יםָ  ב  תְָּכת  ח ֹ֗ ָל 

ֶׁשה ָ ֶָ֝פןַָוּי  ֶֶ֣רדָמ  יצא מן  -פנה כאילו מגורש, וזה יוצא מן הכלל בדיבור ה' אל משה. בתבנית הטעמים  -גרש מהפך פשטא, בדרש -אזלא - ַוּי 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל, כי יצא לתקן המעוות.

 

 גמ"פ 21

רֶָאלויקרא א,ב:  י-ַּדּב ֵ֞ ָֽ םָּכ  םָָאָדֹ֗ ֶהָ֔ ְוָאַמְרָּתָָ֣א ל   ָ ל ְׂשָרא  ןָ-ְּבנ  יָי  ֶּכֵ֛םָָקְרָּבֶ֖ יבָמ  ֵ֥ 'ָלַַָיְקר   הֶ֑
ן ן-מ  הָמ  ָמֹ֗ ן-ַהְּבה  ּומ  יבּוֶָאת-ַהָּבָקרָ  ֶ֖ אןַָּתְקר  ם׃-ַהּצ ָ֔  ָקְרַּבְנֶכָֽ

רָאֶָ ל ָ-לַּדּב ֵ֞ ְׂשָרא  יגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל כמתברר בכתוב  – ְּבנ  יָי  ָֽ ן-ּכ  ֶּכֵ֛םָָקְרָּבֶ֖ יבָמ  ֵ֥ מרכא תביר טפחא, כעין  – ַיְקר 

 ב,בבלי עירובין סט-קבוצת פרטים הקשורים להקרבת עולה, אלו האנשים שמקריבים קרבן עולה ויש חלוקי דינים ביניהם, כנאמר ב
ֶּכֵ֛םָ מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו  -מיהודים שומרי מצוות, ווהחלוק הוא שמקבלים קרבנות  לא באומותו חלקתיבכם  -;מ 

 ולחלל שבתות בפרהסיא )לע"ז(מן המומר לנסך  אבל לא מקבלין קרבנות בתשובה

 

 גמ"פ 22

םויקרא א,ג:  ן-א  מ  ָל הָָקְרָּבנֹוָ  יֶבֶּ֑נּוָ-ע  יםַָיְקר  ֶ֖ רָָזָכֵ֥רָָּתמ  '׃-ֶאלַָָָָָָָהָּבָקָ֔ ֵ֥יָהָֽ ְפנ  נֶֹ֖וָל  ְרצ  ֹוָל  תָ֔ יבָא  ָ֣ ַיְקר  דָ  ֶהלָמֹוע  ַתחָא   ֶָּפָ֝
ד ָ-ֶאל ֶהלָמֹוע  ַתחָא    גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר,   -אזלא – ֶּפָ֝

ד ָ-ֶאלדרש להקל בגלל כעין סמיכות אם אפשר להקריב  )שמואל א ז,ט(אפשר כי שמואל הנביא  ֶהלָמֹוע  ַתחָא   ות אז העולה חייבת להי ֶּפָ֝

ים ֶ֖ ד ָ-ֶאלאבל בהיעדר  ָזָכֵ֥רָָּתמ  ֶהלָמֹוע  ַתחָא   יםאין חובת  ֶּפָ֝ ֶ֖     ָזָכֵ֥רָָּתמ 

 
זביניה זביני; מ"ט? כל דמזבין איניש, אי לאו דאניס לא  -אמר רב הונא: תליוהו וזבין  ]בבלי בבא בתרא פרק חזקת הבתים מז,ב[

ֹו [ ב מח,א"בבלי ב] יה מאונסא דאחריני! אלא כדתניא:הוה מזבין, ואפילו הכי זביניה זביני. ודילמא שאני אונסא דנפש יב א תֵ֔  -י ְקר  

ֹומלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו? תלמוד לומר:  ְרצ נ   ., הא כיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אניל 

ח א ָ֤  (ויקרא א,ג) ת  ל־פ ֜ ּנּו א  יב   ים י ְקר  ר זָָכ ר ָּתמ   ָּבָקֵ֔ ן־ה  ם־ע ָלָ֤ה ָקְרָּבנֹו  מ  ':א  ְפנ  י ה  ֹו ל  ְרצ נ  ֹו ל  יב א תֵ֔ ד  י ְקר   ל מֹוע   ה 

ד   ל מֹוע  ה  ח א ָ֤ ת  ל־פ ֜ דין זה -. היינו כופין את היהודי לעשות משהו שלדעת הביתגרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר-אזלא – א 

 לטובתו, כי כל יהודי רוצה לעשות רצון ה' אבל היצר מבלבלו.

 

 גמ"פ 23
 :ויקרא צו ז,כט

לָ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ֵ֛רֶָאל־ְּבנ  רַָּדּב  אמ ֶ֑ ָל 
יו:ָ ֶּזֵַ֥בחְָׁשָלָמָֽ יאֶָאת־ָקְרָּבנֵֹ֛וַָליהָוֶ֖הָמ  ֹ֧ הָָיב  ַליהָוָ֔ יבֶָאת־ֶז ַבחְָׁשָלָמיוָ  ֵ֞ ַָהַּמְקר 

יבֶָאת־ֶז ַבחְָׁשָלָמיוָ  ֵ֞ ערך  גרשיים, מהפך פשטא כעין דבר שיצא לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל. ואחר עיון באנצ' התלמודית –ַהַּמְקר 

אכילת קדשים ובמקורות המובאים בה, מובן כי הכהנים אסורים באכילת קדשי קדשים עד שיוקטרו החלבים וגם אסורים באכילת חזה 

ֵ֥יָָ-ושוק תרומה מקדשים קלים של בני ישראל עד שיוקטרו החלבים )העלאה למזבח, המלחה, זריקה על האשים(, ויש מחלוקת האם  ל ְּבנ 
לָ ֶ֖ ְׂשָרא  ָ ל בשר השלמים קודם להקטרת האימורים. אפשר כי תבנית הקרא מותר לאכוי  יבֶָאת־ֶז ַבחְָׁשָלָמיו ֵ֞ גרשיים, מהפך  –ַהַּמְקר 

לָ-פשטא כעין דבר שיצא לדון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר ותלמד להתיר ל ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  הנזכרים לפניהן לאכול שלמיהם  ְּבנ 

קולה הנדרשת מפסוק )ז,לב?( שאפשר לאכול בשר גם אם חלבים אבדו או נטמאו, אבל נראה קודם הקטרת האימורים. אמנם יש עוד 

שהקולה לישראלים לאכול קודם הקטרת האימורים יותר חזקה, בפרט שיש דרישה כי אין לשים בשר ו/או אימורים זה על זה בלי עצים או 

קרבן תודה והנלמדים ממנו לאכילת יום ולילה בלבד  זה מאד חשוב. שריפה, ולכן בשעת רבוי קרבנות בודאי ארך זמן לשרף האימורים, ול

 אפשר כי בבית ראשון האש היתה כאריה ושרפה מהר ובבית שני היתה ככלב ושרפה לאט מאש האריה.

 

 גמ"פ 24
 קרא שמיני י,ד:וי
הֶָאלָָ ֶׁשֹ֗ ְקָרָ֣אָמ  ןַָוּי ָָ֣-ַוּי  ר ֶ֑ דַָאה  לָּד ָ֣ ֶ֖ יא  ּז  ֵ֥יָע  ןְָּבנ  ְוֶאָ֣לֶָאְלָצָפָ֔  ָ ל יָׁשא  ָֽ ּוֶָאתמ  ּוְָׂשא  ְרבֵ֞ םָק ְ֠ ֶהֹ֗ ל  ָ֣תְָּפנ י-אֶמרָא  א  מ  יֶכםָ  ח  ֶדׁשֶָאל-א  -ַהּק ָ֔

ֶנָֽה׃ ַּמח  ּוץַָלָֽ חֶ֖ ָמ 
ּוָ ְרבֵ֞ מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום  - בעל הטורים -גדולה גרשיים בתבה אחת -תלישא - ק ְ֠

 והוציאו אותם לחוץ.

ּוָ ְרבֵ֞  גדולה, גרשיים. -תלישא -ק ְ֠

)כבוד הקדש( והותרה הכנסה מיידית של כלי טמא מיוחד נעקר גדולה )מיוחד, עקירת איסור( כאן, מפני כבוד הבריות באופן -ענין תלישא

או שעתיד להטמא לקדש לשאת ממנו המתים.  ע"פ בעל הטורים הכניסו חנית של ברזל לקדש וגגרו בה את המתים. חנית ברזל אם אינה 

 אות במגעה במתים. ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא. כבר טמאה עתידה להיטמ

 

ּוֶָאת ּוְָׂשא  ְרבֵ֞ יֶכםָ -ק ְ֠ ח  עניין גרשיים מהפך פשטא, יצא מן הכלל לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר. אם היה שרץ  –א 

שלא  להקלאינו מת מצוה לכהן כי יש לויים אך הם אסורים להכנס בקדש לכן כדי  מת בקדש היה כהן מוציאו בכלי, אדם מת בקדש

 . שלא יכנסו הלויים לקדש למקום שאסור להם, נשאום היינו גררום הלויים מהקדש בכלי אף שיקבל טומאה ולהקליטמאו הכהנים 

 גדולה( העונש במלקות. ראה רמב"ם בסמוך.-)תלישא וגם נעקר
ל הזורק כלים טמאים למקדש אפילו היו כלים שנגעו במת פטור מן הכרת, אבל אבדש פרק ג הלכה טז קמב"ם הלכות ביאת הרמ

שגת הראב"ד/ +/ה בגדיו לוקה ארבעים. חייב מלקות שנאמר ואם לא יכבס וגו' מפי השמועה למדו על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כיבוס
 ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים.

 

 גמ"פ 25

רֶָאלָ:ב,תזריע יב ויקרא הָָזָכֶ֑ר-ַּדּב ֵ֞ יַעְָוָיְלָדֶ֖ ָ֔ יַָתְזר  ָ֣ ּכ  ָּׁשהָ  רָא  אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  א׃ְָָּבנ  יָי  ְטָמָֽ ּהָּת  תְָּדֹוָתֶ֖ ַּדֵ֥ ֵ֛יָנ  ימ  יםָּכ  ָ֣תָָימ ָ֔ ְבַע ׁש  ְמָאהָ  ְָוָטָֽ



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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רֶָאל ל ָ-ַּדּב ֵ֞ ְׂשָרא  פרא ס]גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, שהיולדת אינה מטמאה משכן אלא מתוכו.  – ְּבנ  יָי 

ל ָהרי משנה ב ומשנה ג הקיש  [תזריע פרשה א ְׂשָרא  )מכל מין אלא מתוכו אף כולם  וכיולדת מה יולדת אינה מטמאה אות ְּבנ  יָי 

ה תושבע"פ[ –]תו"ש ) לא יטמאו אותו אלא מתוכו טומאה(  ראב"ד(.   – הוקשו כל ישראל ליולדת ְוָיְלָדֶ֖

 

 גמ"פ 26

ָ֣יָָ:ו,תזריע יב ויקרא את׀ְָימ  ְמל ָ֣ יאֶָּכ ֶבׂשֶָּבןּוב  ֹוְָלַבתָָּ֒תב ֵ֞ ןָ֘אָ֣ ּהְָלב  הָּוֶבן-ָטֳהָרֹ֗ ָלָ֔ ְלע  רְָלַחָּטֶ֑את-יֹוָנֵ֥הָאֹו-ְׁשָנתֹוָ  ָת ֶ֖
ֶהל-ֶאלָ ַתחָא ָֽ ֶ֖דֶָאל-ֶּפֵ֥ ן׃-מֹוע  ָֽ ה   ַהּכ 

: האשה שיש עליה לידה או זיבה, מביאה מעות ונותנת בשופר, וטובלת ואוכלת בקדשים לערב. מאי דתניא [א,לבעירובין ]בבלי 
התם כדרב שמעיה. דאמר רב שמעיה: חזקה אין בית דין של  -ורב נחמן  -שום דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו? לאו מ -טעמא 

 .כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר

א ונ"ל שאין ראיה מההיא דגיטין ודחולין דרב ששת לא קאמר דחזקה שליח עושה שליחותו אל...  [ג, סימן גפ"עירובין  בבלירא"ש ]
 במקום שיש לשליח לחוש אם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול עבירה במה שסומך עליו שיעשה שליחותו

 

יאֶָּכ ֶבׂשֶָּבן )וי' תז' יב,ו(. אפשר שתבנית טעמי המקרא של ]רא"ש[-טט: מהסבר ה הָ ְׁשָנתֹו ָ-ָּתב ֵ֞ ָלָ֔ קטן, -גרשיים מהפך פשטא זקף –ְלע 

יאֶָּכ ֶבׂשֶָּבן ז' יב,ו(וי' ת שאחד מהםמלמדת שני לימודים  גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר והוא  – ְׁשָנתֹו ָ-ָּתב ֵ֞

ולכן מביאות הקינין והנשים שהביאו כסף  .במקום שאם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול חזקה שליח עושה שליחותו

ו היום. אינן צריכות להמתין להיוודע שקיניהן הוקרבו אלא יכולות קינין ונתנוהו בשופר סומכות על הכהנים שיקריבו קיניהם באות

 ללכת לביתן.

 

 גמ"פ 27

ְפנ  יָה ָ יב,ז: תזריע ויקרא ֹוָל  יבֵ֞ ְקר  יָהְָוָטָָָֽ'ְוה  ֶּפָ֣רָָעֶלָ֔ ה׃ְָוכ  ָבָֽ ֹוַָלְּנק  ֶדתַָלָּזָכֶ֖רָאֵ֥ ֶלָ֔ ַהּי  רָָּדֶמֶ֑יָהָז  אתָּתֹוַרתָ  ְּמק ָ֣ הָמ  ָרֶ֖ ָה 
ֹוָ תז' יב,ז()וי'  )ה( פרק ג[ספרא תזריע פרשה א ] יבֵ֞ ְקר  , יכול יהיו שנים )קרבנות( טעונה שנים )היולדת( מה תלמוד לומר לפי שהיאְוה 

ֹוָמעכבים אותה תלמוד לומר  יבֵ֞ ְקר   כשהוא אומר ?)המעכבת( איני יודע אם חטאת אם עולה .אחד מעכבה ואין שנים מעכבים אותהְוה 

ֶּפָ֣רָ )וי' תז' יב,ז(  .)ויכולה להכנס לעזרה ולאכול קדשים, עדיין חייבת להביא עולה( טאת אף כאן כפרה בחטאתמה מצינו בכל מקום כפרה בחְוכ 
ְפנ  יָה ָ )וי' תז' יב,ז( ֹוָל  יבֵ֞ ְקר  יהָָָ'ְוה  ֶּפָ֣רָָעֶלָ֔ יהָָ – ְוכ   קטן בתפקיד שני לימודים, -זקף – ָעֶלָ֔

ְפנ  יָה ָ ֹוָל  יבֵ֞ ְקר   ן שני הלימודים הם שתי הקלות המתוארות להלן: גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, כא – 'ְוה 

)א( הקלה ליולדת שאוכלת בקדשים אחרי הקרבת חטאת העוף והעולה אינה מעכבת עליה; )ב( הקלה נוספת אליבא דרבי ישמעאל בנו 

ין הערבים מכיון חטאת זאת יכולה להיות מוקרבת כל ימות השנה אחרי קרבן תמיד של ב ]בבלי פסחים נט,א[של רבי יוחנן בן ברוקה 

]בבלי שאין למזבח ממנה אלא דמה וזה לא דחיה לעשה דהשלמה )שזה לאו שלא להקריב קרבן בהמה אחרי תמיד של בין הערביים )
ְּׁשָלמ  ים:  (ו,ה' צו וי)...  אביי היה מסדר יומא לג,א[ י ה  ְלב   יָה ח  יר ָעל   ְקט   ל הקרבנות השלם כ )על קרבן התמיד של בין הערבים(עליה  -ְוה 

 ( שהיא רק בהקטרת חלבי הקרבנות. .כולן

ֶּפָ֣רמוסיף שמכאן נלמד לכל מחוסרי הכפרה, שהכפרה תלויה בחטאת. אפשר שלכך מרמז טעם מונח במלה  ]רש"י פסחים נט,א[  ְוכ 

 בתפקיד רבוי למחוסרי כפרה אחרים.

 

 גמ"פ 28
 :ויקרא תזריע יג,יט

ָ֣תָ ְׂשא  יןָ  ֹוםַָהְּׁשח  ְמק  הָּב  הֶָאל]יט[ְָָוָהָיֵ֞ ְרָאֶ֖ ַדְמָּדֶֶ֑מתְָונ  ָ֣הָא  ֶרתְָלָבָנ ֹוַָבֶהֶ֖ הָאֵ֥ ן׃ָָָ-ְלָבָנָ֔ ָֽ ה   ַהּכ 

 דוגמת מפתחראה לעיל 

 

 גמ"פ 29

א: יב,טז "מויקרא אח חְָמל ָֽ י-ְוָלַקָ֣ ל  ַּמְחָּתהַָּגָֽח  ָ֣יָ-ַהְ֠ ְפנ  ּל  מ  ַחָ  ְזּב  ַע לַָהּמ  ׁשָמ  הא ֵ֞ יםַָּדָּקֶ֑ ֶ֖ ֶרתַָסּמ  יוְָקט ֵ֥ אָָחְפָנָ֔ 'ָּוְמל ָ֣ יתַָלּפָָָָהָ֔ ֵ֥ ּב  יאָמ  ֶ֖ ב  ֶכת׃ְוה  ָר ָֽ
י ל  ׁש-ַּגָֽח   התורה ממשיכה עם )ב(אש" )א( גחלים הבטלים לאש )ב( אש הבטלה לגחלים. -מצב של משמעות "גחלי-מקף כרב –  א ֵ֞

י ל  ַח ָ-ַּגָֽח  ְזּב  ַע לַָהּמ  ׁשָמ   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא מן הכלל לידון כענינו, יצא להקל ולא להחמיר  –ָא ֵ֞

( ארבע מערכות )של עצים שמבערים עליהם האש( והיום חמש דברי ר"מ, קה"ע -מזבח החיצון בכל יום )ב קטו[ תורה שבע"פ]תו"ש 
רבי יוסי אומר בכל יום שלש והיום ארבע, רבי יהודה אומר בכל יום שתים והיום שלש. גמ': מנין למערכת יום הכפורים )שמוסיפין 

ימערכה לקטורת של יוה"כ(  רבי ירמיה בשם ר' פדת:  ל  ׁש-מה ת"ל היה מספיק מלה זאת(  -)טט  ,ַּגָֽח  , שהיא בטילה ע"ג גחליה א ֵ֞
 רבה(.ה)שיהיו הגחלים מרובין משלהבת. ואלו במערכה גדולה או בשאר מערכות היה אש 

 

 בסיכום  -טט  *

  , מערכה רביעית או חמישיתא' ביוה"כ מכינים עוד מערכה על המזבח החיצון *

 רות שהאש הרבהב' גחליה מרובין משלהבת שלא כמו במערכות האח *

 אש לוחשות בשביל קטורת של לפני ולפנים ואין עוד שימוש במערכה הזאת, -ג' וחותים ממנה גחלי *

 ד' חותים במחתת זהב, ומערה בשל זהב  *

 ה' ונפח המחתה שלשת קבים גחלים  *

 הזהב? ו' בשביל קטורת בין הערביים חוזרים להשתמש במערכה השניה הקבועה, האם לא מקטירים בשחרית במזבח  *

 

כ יוצא מן הכלל מכינים עוד מערכה בשביל קטורת של לפני ולפנים ואין עוד שימוש במערכה "ביוה [ירושלמי יומא פ"ד]פני משה "פ ע

 .  ההקלות הן: שמערכה שגחליה לוחשות ולא אש גדולה, חותים לכף זהב רק שלוש קבים ולא מעבירים מכף לכף כמו בכל יום, הזאת

 הם ההחמרות: שמערכה נוספת, שגחליה לוחשות ולא עוממות )צריך הקפדה לכך(האם הדברים הבאים 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 גמ"פ 30
 :יח,טז מאח" ויקרא

אֶָאל ָֽי-ְוָיָצֹ֗ ְפנ  רָל  ֶׁשֵ֥ ֵַ֛חָא  ְזּב  ֶ֑יוָ-ַהּמ  ֶּפָ֣רָָעָל 'ְָוכ  ָהֶ֖
ןַָעל ירְָוָנַתֵ֛ ַּדָ֣םַָהָּׂשע ָ֔ ּומ  םַָהָּפרָ  ַּד  חָמ  יב׃-ְוָלַקֵ֞ ָֽ ַחָָסב  ֶ֖ ְזּב  ַָקְרנֵֹ֥ותַָהּמ 

 א,יומא נט בבלי
 סוגיה האם מקיף מזבח פנימי ביד או ברגל. - טט

יב סבר (ג)ריה"קא מיפלגי, מר  ובהא ָֽ יבָ-פנימי כ דמזבח ָסב  ּוֶָאת ה,א ויקרא פ)ע" החיצון דמזבח ָסב ָ֔ םַָעל-ְוָזְרקֶ֨ יב-ַהָּד  ָסב ָ֔ ַחָ  ְזּב   ַהּמ 
 למזבח פנימי להקיפו ברגל ברגלקטן, למד ממזבח חיצון שהקפתו -קדמא מהפך פשטא זקף -
 חיצון קאי. דמזבחכוליה מזבח פנימי במקום חדא קרן  סבר (ע)ר" מרו
ַּד םַָהָּפרָ  ... יח,טז מאח" ויקרא  - טט חָמ  מן הכלל להקל ולא להחמיר, רבי עקיבא ורבי יוסי  יצאגרשיים מהפך פשטא, כעין  -ְוָלַקֵ֞

 לעמוד במקום אחד ולהקיף ביד. לסוב ברגל או יותר קל מהוהם חולקים  גהכ" על להקל באהגלילי אומרים שהכתוב 
 ,אנבם רינדי לבב

יר ויקרא אח"מ טזאומר הר"ן המקור לדבר שיש לו מתירין והמקור לביטול  ַּדָ֣םַָהָּׂשע ָ֔ ּומ  םַָהָּפרָ  ַּד  חָמ   ְוָלַקֵ֞

יר -טט  ַּדָ֣םַָהָּׂשע ָ֔ ּומ  םַָהָּפרָ  ַּד  חָמ  אחר כענינו )כפרה( הכלל לידון בדבר  קטן, כעין יצא מן-גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ְוָלַקֵ֞

 , היינו להקל ולא להחמיריצא להקל ולא להחמיר. אפשר שזה כמאמר הר"ן המקור לדבר שיש לו מתירין והמקור לביטול

 

 גמ"פ 31

'ָויקרא אח"מ יז,ד:  ָ֣ןָהֶ֑ ְׁשַּכ ֶ֖יָמ  ְפנ  'ָל  הָ֔ ַלָֽ יבָָקְרָּבןָ  יאֹוְָ֒לַהְקר   אֱָהב  ֘דָל ָ֣ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ָ֣ ְָוֶאל־ֶּפַ֜
ָחׁש ֵָ֞ ֹו:ָּדָ֣םָי  ֶרבַָעּמָֽ ֶּקֵ֥ ּואָמ  יׁשַָההֶ֖ ֵ֥ תָָהא  ְכַרֵ֛ ְךְָונ  ָּדָ֣םָָׁשָפָ֔ יׁשַָההּואָ   בָָלא  

הּוא   (וי' אח"מ יז,ד) יׁש ה  ָ֤ ב ָלא  ם י ָחׁש ֵּ֞  מונח גרשיים מהפך פשטא,  – ָד 

ם  (וי' אח"מ יז,ד)  מונח מלמד על אפשרות לרבוי דרשות על התבנית טעמים שאחריו,  –ָד 

הּוא  י חָ  (וי' אח"מ יז,ד) יׁש ה  ָ֤ ב ָלא  ראשי המטות בשחוטי חוץ  בבלי נדרים עח,אגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר,  – ׁש ֵּ֞
)הר"ן: שאם הקדיש בהמה ושחטה בחוץ ואח"כ נשאל עליה פטור דכיון שיש למאי הלכתא? אמר רב ששת: לומר שיש שאלה בהקדש. 

)ראה משניות זבחים וחולין פרק אותו ואת בנו  (ואין עונש כרת –טט כם עוקר הנדר מעיקרו. שאלה בהקדש כאילו לא הקדישה מעולם דמי דח

 על הקלות נוספות בשחוטי חוץ(

 

 גמ"פ 32
 בהר כה,ט: ויקרא

רְָּבָכל ירּוָׁשֹוָפֶ֖ ֵ֥ ב  יםַָּתע  ָ֔ ר  ּפ  ַהּכ  ֶדׁשְָּביֹוםָ  ֹורַָלח ֶ֑ יֶָּבָעׂשֶ֖ ע ָ֔ ֶדׁשַָהְּׁשב  ַּבח ָ֣ ָׁשֹוַפ רְָּתרּוָעהָ  ַבְרָּתֵ֞ ָם׃ַאְרְצֶכָָֽ-]ט[ְָוַהע 
  והשנה פרק ג דף נט טור א /ה" ראשירושלמי מסכת  תלמוד
שופרות פסול עוד היא דרבי נתן ניקב וסתמו רבי חייה בשם רבי יוחנן  שיברישנסדק ודיבקו פסול למי נצרכה לרבי נתן דיבק  שופר

 לאו כשר את התקיעה פסול ואם  מעכבהיה  אםדתני ניקב וסתמו בין במינו בין שלא במינו  היאדרבי נתן 
 פסול ואם לאו כשר  התקיעהכשר שלא במינו פסול רבי חייה בשם רבי יוחנן כיני מתניתא אם היה מעכב את  במינונתן אומר  רבי
 בשופר  כשיריןאבא בר זמינא בשם רבי זעורה והוא שסתמו אבל אם לא סתמו כשר שכל הקולות  רבי
שופר קדוח מהו  רבמהו אמר ליה כזה תוקעין ביבנה רבי בא בעי קומי  אבא בר בא שאל לרבי שופר קדוח אמריעקב בר אחא  רבי

 אמר ליה כזה תוקעין בעייניטב 
 

של שני שופרות והתורה צוותה  קולאור שמחה סתימת הנקב גורמת להישמעות  פע" – היה מעכב את התקיעה פסול ואם לאו כשר אם

ָׁשֹוַפ רְָּתרּוָעהָ  ַבְרָּתֵ֞  אחד.  שופרקול  תהישמעו ]וי'ָבהרָכה,ט[ְָוַהע 

, הנקבאף על פי שנפגם או נצרד קולו מחמת  –שמחה  אור אבא בר זמינא בשם רבי זעורה והוא שסתמו אבל אם לא סתמו כשר רבי

 כן אין שנוי הקול מעכב.   ומשום הקולות כשירין בשופר שכלכשר 

ָׁשֹוַפ רְָּתרּוָעה ָ ַבְרָּתֵ֞ להחמיר,  ולאיצא מענינו ללמד על ענין אחר כענינו יצא להקל  גרשיים מהפך פשטא, כעין – ]וי'ָבהרָכה,ט[ְָוַהע 

 שכלעל פי שנפגם או נצרד קולו מחמת הנקב, כשר  שאףכאן התוכן עוסק בשופר וקולו ותבנית הטעמים מלמדת להקל בשופר עם נקב 
 הקול מעכב.   שנויכן אין  ומשום כשירין בשופר הקולות

 

 גמ"פ 33
 :מט,נד,כהויקרא אמר 
ֹוֶָבןדָ -]מט[ָאֹו ֹוָא  ֹו-דֵ֞ ּנּוָאָֽ ְגָאֶלָ֔ י  דֹוָ  ֶּ֑נּו-ּד  ְגָאֶל ֹוָי  ְׁשַּפְחּתֶ֖ ּמ  ֹוָמ  ֹ֧רְָּבָׂשרֵ֛ ְּׁשא  ָמ 

ֹוָ ל׃-אָֽ ְגָאָֽ ֹוְָונ  יָגהָָידֶ֖ ֵ֥ ּׂש  ָה 
 א,ת''כ, בבלי קדושין טו

 הגר לשחרור ואחרים לשיעבוד להם עד שנת היובל)ת''כ ריה''ג הקרובים גואלים העבד העברי מבעליו הכנעני 
 (ים אותו להם ואחרים גואלים לשחרורר''ע הקרובים גואלים ומשעבד

 

ֹו -חשוב לפתרון הסוגיא, ריה''ג סבר מקרא נדרש לפניו כך  ֹוָ-אָֽ יָגהָָידֶ֖ ֵ֥ ּׂש  אז בלימוד אלפניו גם  לשחרורעבד שזוכה ע''י עצמו  -ה 

 לעצמם עד היובל האחרים גואלים אותו לשעבדוולכן  כשגואלים אותו קרוביו זה לשחרור

ֹו -יו כך ר''ע סבר מקרא נדרש לאחר ֹוָ-אָֽ יָגהָָידֶ֖ ֵ֥ ּׂש  אחרים זה אז בלימוד אחריו גם כשגואלים אותו  לשחרורעבד שזוכה ע''י עצמו  -ה 

 לעצמם עד היובל הקרובים גואלים אותו לשעבדוולכן  לשחרור

ֶֶּ֑להָבאופן שהמלה ( נד,כה קרא בהרוי)-היות והסוגיא לא הוכרעה בא רבי יהודה הנשיא והשתמש ב שה בענין אחר, משמשת לו לדר ְּבא 

םונותר  לָ-ְוא  ֶ֖ ָּגא  אָי  לָָ...ל ֵ֥ ב ָ֔ ָ֣תַָהּי  ְׁשַנ ּב  וגו' ומקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו והכל לשחרור, ולכן אם נגאל ע''י כל אחד משמע ְוָיָצאָ 

 לשחרור ולא לשעבוד.

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 .אלא ריה''ג ור''ע בסברא קמיפלגי, שלא מהקרא יש ללמוד אלא מסברא - הגמרא מסכמת

 

ֹוֶָבן-אֹוָ:מט,כהמר ויקרא א ֹוָא  דֵ֞ ֹו-ד  ּנּוָאָֽ ְגָאֶלָ֔ י  דֹוָ  ֶּ֑נּו-ּד  ְגָאֶל ֹוָי  ְׁשַּפְחּתֶ֖ ּמ  ֹוָמ  ֹ֧רְָּבָׂשרֵ֛ ְּׁשא  ֹוָָמ  ל׃-אָֽ ְגָאָֽ ֹוְָונ  יָגהָָידֶ֖ ֵ֥ ּׂש  ָה 
ֹוֶָבן-אֹוהסבר לסברא עשוי להימצא בתבנית הטעמים  ֹוָא  דֵ֞ דֹוָ -ד  גרשיים מהפך פשטא, יצא להקל ולא להחמיר לאפשר לכל מי שבידו  –ּד 

 וישחרר העבד.לגאול שיגאל 

 

 גמ"פ 34

ר׃-]א[ַָוְיַדּב  רָה 'ֶָאלב:  –ויקרא בהר כה,א  אמ ָֽ יַנֶ֖יָל  רָס  הְָּבַהֵ֥ ֶׁשָ֔ ָמ 
רֶָאל]ב[ָ ֶאל-ַּדּב ֵ֞ יָָתב  אּוָ  םָּכ   ֶהָ֔ ל  ְוָאַמְרָּתָָ֣א   ָ ל ְׂשָרא  ָ֣ןָָלֶכֶ֑ם-ְּבנ  יָי  ת  ֶ֖יָנ  נ  רָא  ֶׁשֵ֥ ֶרץָא  ָָהָאָ֔
'׃ָ תַָלהָֽ ֶרץַָׁשָּבֶ֖ ְָוָׁשְבָתָ֣הָָהָאָ֔
 ב[,ע"ט"סדף ויקרא פרשת בהר ]המתחיל  [טוב( פסיקתא זוטרתא )לקח]

רֶָאל]כה, ב[  ם-ַּדּב ֵ֞ ֶהָ֔ ל  ְוָאַמְרָּתָָ֣א   ָ ל ְׂשָרא  ֶאל. לדורות. ְּבנ  יָי  יָָתב  אּוָ  ֶרץ-ּכ   ָ֣ןָָלֶכֶ֑ם. אל הארץ המיוחדת. ָהָאָ֔ ת  ֶ֖יָנ  נ  רָא  ֶׁשֵ֥ ולא עמון . א 
'. ומואב תַָלהָֽ ֶרץַָׁשָּבֶ֖ את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי. נתן הארץ לחרוש ולזרע שש  להודיע כי לה' הארץ. ברא. ְוָׁשְבָתָ֣הָָהָאָ֔

 :שנים ולשבות שביעית

רֶָאל ם-ַּדּב ֵ֞ ֶהָ֔ ְוָאַמְרָּתָָ֣א ל   ָ ל ְׂשָרא  רֶָאל  אחד מהם עשוי להיותקטן מלמד על שני לימודים, -זקף – ְּבנ  יָי  ל ָ-ַּדּב ֵ֞ ְׂשָרא  גרשיים  – ְּבנ  יָי 

. כאן מלמד כי שביתת השבוע בשבת ושביתת הארץ בשנה שביעית מקילים על להחמירמהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא 

יש ללמוד להזהיר הגדולים על הקטנים לחנכם במצוות לפני חיוב כבוגרים  ומפר' אח"מ ואמרהישראלי את עבודת ה' ומשפיעים לו ברכה. 

 ואז יקלו עליהם קיומם משעת חיובם במצוות.

רֶָאל ְׂשָראָ -ַּדּב ֵ֞  .גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר – ל ְָּבנ  יָי 

ר ֶ֖יָ)א(  תו"כ בשם רש"י צות שמיטה מכלל המצוות ללמד כפ' מ יאתכעין יצבתפקיד גרשיים  – ַּדּב ֵ֞ יַנ רָס  מה ענין שמיטה אצל  -ְּבַהֵ֥
ֶ֖י יַנ רָס  אף כולן נאמרו כללותיהן  מסיני,דקדוקיה אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ו והלא כל המצות נאמרו מסיני? ,ְּבַהֵ֥

 ודקדוקיהן מסיני; כך שנויה ב'תורת כהנים' )בהר פרשתא א,א(.

ונראה לי שכך פירושה: לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה , ומסביר (כה,א)-את תו"כ ב [רש"י]ומפרש 
א הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן וב מסיני,תורה, למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו 

 ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב.

ֶ֖ימכח יתור לשון של .. (כה,אוי' בהר ) [שפת''ח] יַנ רָס  ֶ֖י. ... למה נאמר כאן ְּבַהֵ֥ יַנ רָס  '' אלא בא ללמד כאן על כל דבור ודבור ְּבַהֵ֥
 והרי בנין אב לכל התורה כולה.ן ודקדוקיהן. שנאמרו למשה שמסיני היו כללותיה

ֶ֖י (כה,אוי' בהר ) יַנ רָס  מה בא ללמד דרשת תו"כ  (בכה,)כעין קבוצת דברים העשויה להתרחב, אפשר שבשילוב עם פסוק מרכא טפחא,  – ְּבַהֵ֥
 אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; מסיני,שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה 

ּתֹור ֒ת  (מו,וכ חקתיוי' ב)ל מצוות התורה נמצאת תבנית כזאת ועם פירוש דומה ן בפסוק שעוסק בככ-כמו י֘ם ְוה  ְׁשָפט  ּמ  ים ְוה  ֻחק   ּל ה ה   א ְ֠

ל  ין ְּבנ  י י ְׂשָרא   ֹו ּוב   ינָׂ֕ ' ּב  ן הֵ֔ ר  נָת   ׁש  י ְּבי ד       א  ינ   ר ס  ֶ֖י (מו,וכ חקתיוי' ב)מ ׁש  ה׃ פ  -ְּבה   יַנ רָס  כעין קבוצת דברים העשויה א, מרכא טפח – ְּבַהֵ֥

 להתרחב,

רֶָאל (בכה,): לימוד שני ל ָ-ַּדּב ֵ֞ ְׂשָרא   .גרשיים מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמיר – ְּבנ  יָי 

'קשור לנושא שנת שמיטה ולנאמר בסיפא של הפסוק  תַָלהָֽ ֶרץַָׁשָּבֶ֖ ]דיני שביעית, . ובא להקל במשמעות שביתת הארץ.  ְוָׁשְבָתָ֣הָָהָאָ֔

... מלאכות דאורייתא ודרבנן שמטרתן לתועלת הצמיחה  דגל ירושלים, פרק מלאכות דאוריתא וכלליהן, פרק מלאכות דרבנן וכלליהן[

אסורות באופן מחלט. מלאכות דאורייתא אסורות אף אם הם באות "לאוקמי" כלומר לשמור על הקיים ולמנוע הפסד, אבל עבודות דרבנן 

 אבל רק בגידולין שאין בהם איסור ספיחין. רותמותהבאות לשמור  על הקיים 

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.

 

פי שאיזה פרטים ממצות שמיטה לא נשנו במפורש בערבות -על-התורה הסמיכה מצות שמיטה להר סיני ללמד ע"י יוצא מן הכלל, שאף

רֶָאלמואב, תבנית הטעמים של  ָ -ַּדּב ֵ֞ ל ְׂשָרא  . תקל על כעין יצא מן הכלל להקל ולא להחמירפועלת בתפקיד גרשיים מהפך פשטא  – ְּבנ  יָי 

 במפורש. אע"פ שלא הכל נשנה עצמך כאשר תאמין במסורת, שכל שנאמר בהר סיני נשנה בערבות מואב.

 

ָ -ֶאל (בכה,) לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער כי תבנית הטעמים של הכתוב כאן ל ְׂשָרא  ְּבנ  יָי 
ם ֶהָ֔ ל  א  םְָוָאַמְרָּתָָ֣ ֶהָ֔ ב קטן בין שני טעמים קיסרים )כאן סלוק מן הפסוק הקודם ואתנח שאחרי הכתו-המכילה פעמיים זקף ְוָאַמְרָּתָָ֣א ל 

פה שמופיע בהן אופן דרשה "בנין אב" או "הקש", "או דבר החוזר וקורה" -הזה( מלמדת על בסיס אוסף הפסוקים לדרשות התורה שבעל

קטן זקף גדול בין שני -קטן ולעתים נדירות זקף-בכתוב שעליו או בסמוך אליו נאמר אופן דרשה כזה, מופיעה תבנית הטעמים פעמיים זקף

ֶ֖ילוק או סילוק .... אתנח(. אמנם בפסוק )ויקרא בהר כה, א( "קיסרים )אתנח ... סי יַנ רָס  ." אין תבנית זאת אבל בפסוק הסמוך אליו ְּבַהֵ֥

קטן בין שני קיסרים בכתוב -קטן ... זקף-)ויקרא בהר כה,ב( העוסק במצוות שמיטה והמשמש כבסיס למסקנת תו"כ נמצאת תבנית זקף

ְוָאַמְרָּתָָ֣אָ -ֶאל  ָ ל ְׂשָרא  םְּבנ  יָי  ֶהָ֔ ל  א  םְָוָאַמְרָּתָָ֣ ֶהָ֔ בדרכי דרשה  120פעם ומתוכם זוהו עד עתה   676-, התבנית הזאת מופיעה בתורה כל 

 .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

 

 גמ"פ 35
 :נג,אבמדבר 

נ ּוָסָָ םַָיח  ּי ֵ֞ תְָול אְוַהְלו  ָ֔ ד  ָ֣ןָָהע  ְׁשַּכ ְלמ  יבָ  ֶצףַָעל-ב  ָ֣הֶָקָ֔ ְהֶי ֶ֑ל-י  ְׂשָרא  ָ֣יָי  תְָּבנ  ַדֶ֖ ָע 
םֶָאתָ ּי ָ֔ ַהְלו  ְמרּוָ  ּות׃-ְוָׁשָֽ דָֽ ְׁשַּכֵ֥ןָָהע  ֶרתָמ  ְׁשֶמֶ֖ ָמ 

יבָ  נ ּוָָסב  םַָיח  ּי ֵ֞ תְוַהְלו  ָ֔ ד  ָ֣ןָָהע  ְׁשַּכ  קטן-מונח זקףגרשיים מהפך פשטא  -ְָלמ 

יבָ  נ ּוָָסב  םַָיח  ּי ֵ֞ ֶצףָ-ְול אוההסבר בהמשך להקל ולא להחמיר על בני ישראל, יצא , כעין פך פשטאגרשיים מה -ְוַהְלו  ָ֣הֶָקָ֔ ְהֶי  - רש''י -י 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/156    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ֶצף-ל א אם תעשו כמצותי ָ֣הֶָקָ֔ ְהֶי א -ּכ  י (במ' קרח יז,יא) שיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף, כמו שמצינו במעשה קרח ואם לאו, י  יָָצ 

ף צ  ק   ם )נג( אב"ער . ופ'ה  ּי ֵ֞ יבָ ְָוַהְלו  ּוָָסב  נ  בני  פירש הכתוב למעלה )פס' נ(, למה יחנו סביב: שלא יקרב אל המשכן אחד מעדת -ַיח 
ֶצף-ְול אוימות. וזה טעם  ישראל ָ֣הֶָקָ֔ ְהֶי  . כעזא שנגע בארון; ושם כתוב "ויחר אף ה' בעוזא" )בנוסחנו: בעזה( )ש"ב ו,ז( ,י 

 

יב ָפירש  מב"ןר נ ּוָָסב  םַָיח  ּי ֵ֞ כמו שאמרו )ספ"ב קטז(: ...  .במקדש, כי מכאן תקנו המשמרות גםהיא מצוה לדורות  ...ְָמרּו ְָוָׁשָָֽ...  ְוַהְלו 
הכהנים שומרים מבפנים והלוים מבחוץ; והם כולם כשומרים לראש המלך. כך שנינו בבריתא של שלשים ושתים מדות )א(: מדבר 

 ( התפרש בדה"אוהלויים וכן נאמר בחניית כהנים  שלא נאמר בחניית )והמקום האחר הוא כאן, מה שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר,

יב ָאפשר כי תבנית הטעמים  מב"ןרבהיעזרות בפ'  נ ּוָָסב  םַָיח  ּי ֵ֞ גרשיים מהפך פשטא, תתפקד גם בתפקיד של מידה מל"ב מידות  – ְוַהְלו 

 )בפסוק זה כאן( ,מדבר שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר

 

 גמ"פ 36
 :,ידיבעלתך בה במדבר

'ֶָאל אֶמרָהָ֝ יםָ-]יד[ַָָוּי ֶ֨ ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶ֖םָׁש  ָּכל  אָת  ל ֵ֥ יָהָה  ְּבָפֶנָ֔ קָָיַרקָ  ָיר   הְָוָאב  יָהָ  ֶׁשֹ֗ ָמ 
ף׃ ָֽ ָאס  רָּת  הְָוַאַחֶ֖ ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ מ  יםָ  ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞ ָּת 

ה ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ מ  יםָ  ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞ כעין יצא מן הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא קטן, -זקף מונחגרשיים מהפך פשטא  – ּת 

 להחמיר. 

פשה הפעם טמא מחלט,במקרה  אםשהמצורע מוסגר שבעה ימים, ואם הנגע עמד בעינו ולא פשה מסגירו עוד שבעה ימים.  לפי ח"פשפת

 שבעת ימים תסגרפיכך אף בנזיפתי דיו לבא מן הדין להיות כנדון. ל אלא י"פרששל מרים המשמעות הייתה להיות מצורעת עולמית. 
ף׃ ָֽ ָאס  רָּת   .נאסף אל המחנה; נרפא וכשהוא... ְוַאַחֶ֖

ושבעה נקיים, כאן  הסגרמן הכלל לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר, כי מצורע נמצא בשבעה ימי  יצאמשמע כעין  - טט

 ועתה עליה להמתין שבעה נקיים. מצרעתההיה הכהן הרואה נגעים, והודיע כי מרים כבר נאספה  ההקב"

 

 גמ"פ 37
 :ך טו,גל-חבר שלדמב

ֶּׁש הָ םָא  יֶתֶ֨ ָלָ֣הָאֹולַַָוע ׂש  א-ה 'ָע  ַבחְָלַפּל  יֶכֶ֑ם-ֶזָ֔ ע ד  ֹוְָּבמ  הָאֶ֖ ְנָדָבָ֔ ֹוָב  אָ֣ ֶָנ ֶדרָ 
ַחָ ָ יח  יַחָנ  ֹותָר   ןלַַָלע ׂשֵ֞ 'ָמ  ן-הָ֔ ֹוָמ  רָאֵ֥ אן׃-ַהָּבָקֶ֖ ַָהּצ ָֽ

ַחָ  יח  יַחָנ  ֹותָר   'לַַָלע ׂשֵ֞ גרשיים מהפך קטן מלמד על שתי דרשות, אפשר מסוג תבנית הטעמים -זקף קטן,-א זקףגרשיים מהפך פשט – הָ֔

הנלמדת בעוד מקום בתורה שנדרים ונדבות אינם חייבים להביא מיד עם הנדר או  דרשה )א(, בתפקיד יצא להקל ולא להחמיר. פשטא

לחמשה רגלים )תלוי בהכרעה בדיון הזה( כדי לקיים בל הנדבה אלא להביא ברגל הקרוב שאז זוכה גם למצוות עשה בזמנו, או בין שלושה 

 תאחר.

ַח ָ (טו,ג) (ד –טו,ג ) ספורנונקדים עם פי'  דרשה )ב( יח  יַחָנ  ֹותָר   יב (טו, ד)... ַלע ׂשֵ֞ ֵ֥ יבַָהַּמְקר  ֵ֛ ְקר  הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח . ְוה 
י בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים בזולת מנחה ונסכים כענין בהבל ובנח ובאברהם וכענין וישלח את נער

)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

שהיה לפני חטא המרגלים שהקריבו קרבנות ללא מנחה  לפי פי' ספורנו הוספת מנחות ונסכים לכל קרבן בהמה הוא החמרה על המצב

ַח ָ רש"יונסכים. אבל פ' יח  יַחָנ  ַח ָונראה ליישב ע"פ תפקיד תבנית הטעמים של  :לפני אשיהיה נחת רוח – ר   יח  יַחָנ  ֹותָר   ׂשֵ֞ גרשיים  – ַלע 

'פני ל  שיצא להקל על בני ישראל  מהפך פשטא חמדה וע"י מעשה הקרבנות בלווי מנחה ונסכים בו את ארץ השְ שו וי  רְ היינו שהבנים יָ  הָ֔

 שהם ממצוות התלויות בארץ אין מידת הדין מקטרגת עליהם.

ֶּׁש הָה 'ָוכך גם יוסבר  םָא  יֶתֶ֨ ׂש   .חבירו שלפניו מלמד עליוהמלמד על חבירו הכתוב לפניו או שדבר  בתפקידקדמא מהפך פשטא,  -ַוע 

רָודקדק לומר ...  (טו,ב) אור החייםע"פ  ֶׁשֵ֥ םא  ןָָלֶכָֽ ֵ֥ ת  ֶ֖יָנ  נ  הגם שהדור ההוא פגריהם יפלו במדבר כל העם היוצא ממצרים בן ָא 
  מקילים על אבותיהם –הבנים מכפרים  עשרים, בא לומר כי מעשה בנים יתיחס גם להאבות כי את בניהם הקים תחתם:

ם מן התורה דכתיב אשר נשבע ה' לאבותיכם עוד נראה לומר כי אומרו נותן לכם על דרך אומרם ז"ל )סנהדרין צ ב( מנין לתחית המתי
 :שיקומו בתחית המתים וירשו את אדמתם (את דור המדבר) לתת להם לכם לא נאמר אלא להם וגו' עד כאן. כמו כן הבטיחם

 

 אפשר כי גם הדרשה הבאה מרומזת בתבנית הטעמים הזאת:

 מכלי עולמים בית כלי שריבה ומצינו הואיל בדין שהיה פיל נאמר למה א"ר משום אומר חנין אבא...  ספרי במדבר שלח פיסקא )קז(
ַבחָ( במ' שלח טו,ג) ל"ת מועד אהל מנסכי עולמים בית נסכי נרבה כך מועד אהל ָלָ֣הָאֹו־ֶזָ֔ ה 'ָע  ֶּׁש הַָלָֽ םָא  יֶתֶ֨  י"שאעפ הכתוב מגידַוע ׂש 

ֹו)טט: אפשר כי  .בנסכים ריבה לא מועד אהל מכלי עולמים בית כלי שריבה ַח ַָלע ׂשֵ֞ יח ֶ֨ יַחָנ  גרשיים מהפך פשטא בתפקיד יצא להקל  – תָר  

 מלמד על כך(

 
 :ח,טו ךל-חבר שלדמב

י ָֽ הֶָבן-ְוכ  ֶׂשֵ֥ ָלָ֣הָאֹו-ַתע  רָע  ֶַ֑בח-ָּבָקֶ֖ ָָז
אָ ֹו-ְלַפּל  ֵֶַ֥֛דרָאָֽ יםָ-ֶנ ֶ֖ '׃לְַָׁשָלמ  ָהָֽ
םָ (טו,ג)לומד  צא,ב תוי מנחלבב יֶתֶ֨ ָלָ֣הָאֹוכלל ַוע ׂש  א-ע  ַבחְָלַפּל  ְנָדָבָָ֔-ֶזָ֔ ֹוָב  אָ֣ ֶ֑םֶנ ֶדרָ  יֶכ ד  ע  ֹוְָּבמ  ָ פרט  הָאֶ֖ ַח יח  יַחָנ  ֹותָר    חזרַלע ׂשֵ֞

 וכלל
י (טו,חוהפסוק ) ָֽ הֶָבן-ְוכ  ֶׂשֵ֥ ָלָ֣הָאֹו-ַתע  רָע  ֶַ֑בח-ָּבָקֶ֖ אָָָז ֹו-ְלַפּל  ֵֶַ֥֛דרָאָֽ יםָ-ֶנ ֶ֖ 'לְַָׁשָלמ  יצא מן הכלל ללמד על הכלל שכל סוג קרבן ָהָֽ

 ה לקרבן יביא נסכים משלה.יבוא בבהמה אחת אם לא פירט אחרת ולכל בהמה שמביא  (טו,ג)-מוזכר במה

ָ  (טו,ג)כאילו מסקנה זאת מרומזת בכלל בתראה  ַח יח  יַחָנ  ֹותָר   ׂשֵ֞ 'ָלַַָלע  קטן, יצא מן הכלל לידון בענין -גרשיים מהפך פשטא זקף -הָ֔

 כענינו יצא להקל ולא להחמיר



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 גמ"פ 38

אֶָָבמדבר שלח טו,לט: ֹוָּוְזַכְרֶּתםָ  תֹ֗ יֶתָ֣םָא  תָּ֒וְרא  יצ  ָ֣הָָלֶכ֘םְָלצ  ָתֶ֑םָ-ָּכל-תְוָהָי םָא  יֶתֶ֖ 'ַָוע ׂש  ְצֹוָ֣תָהָ֔  מ 
אָ םָא ֶׁשר-ְול ָֽ ינ יֶכָ֔ ָֽ ָ֣יָע  ר  ְוַאח  יְָלַבְבֶכםָ  ר   ּורּוַָאח  ם-ָתתָ֝ יֶהָֽ ר  ֶ֖יםַָאח  נ  םָז  ָ:ַאֶּתֵ֥

א ּורּו-ְול ָֽ , יש תאוות היתר ויש תאוות איסור. והתורה מזהירה מפני תורה תמימה הערה קל(מקף, ענין בעל מספר מצבים, לפי  - ָתתָ֝

 שתיהן.

אָ(במ' שלח טו,לט) ּורּו-ְול ָֽ י ָתתָ֝ ר   גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר. פעמים שהמינות והכפירה -אזלא – ְלַבְבֶכם ָ ַאח 

אבאות כדי להתיר תאוות איסור.  ּורּו-ְול ָֽ מקף, ענין בעל מספר מצבים, אפשר שהתורה מזהירה מפני שלבי הידרדרות במינות,  - ָתתָ֝

כך שזה מפני תאוות איסור אפשר ע"י תיקון המידות להקל על העבריין מפני עונשים קשים שיענש בלי החזרה )א( אם עומדים על 

בתשובה. )ב( ועוד להקל על העברין כל עוד לא הגיע לשלב של מסית כי אין הורגים אותו, )ג( אבל משהסית לא תחמול עליו ואפשר 

התורה כדי שיחזור בו )להקל עליו( לפני שיענש בבית דין במיתה, או בידי שבמצב כזה בית הדין דנים ועונשים גם שלא במשפטי 

 שמים בעונש רוחני חמור.

 עצבות )א( מעוונות )פרק כו( 

  מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו)ב( 

 )א( בשעת עבודת ה' 

א בעת עסקו בעסקיו ודרך ארץ)ב(  ּורּו-ְול ָֽ  מקף בתפקיד רב מצב - ָתתָ֝

 עצוב, משמע שנשאר עם ההרהורים הרעים ותאוות רעות במחשבתו )א( נשאר

א בקיום הלאו כמו בקיום מצות עשה ממש...  מסיח דעתו)ב(  יְָלַבְבֶכם ָ-ְול ָֽ ר   ּורּוַָאח  גרש מהפך פשטא, כעין -אזלא – ָתתָ֝

 יצא להקל כי מקים הלאו ומקבל שכר.

אָ)במ' שלח טו,לט( וְָ-ְול ָֽ יְָלַבְבֶכםָ  ר   ּורּוַָאח  םָתתָ֝ ינ יֶכָ֔ ָֽ ָ֣יָע  ר   גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר. -אזלא – ַאח 

במציאות קודם העין רואה  ואח"כ הלב  אלשיך הקדוש, במ' שלח[ –]תורת משה  ]מטעמים לשולחן שבת שלח התשע"ט[ע"פ דף 

דרים כז,ב[ אך האדם נבחן האם הוא מסלק לא שייך להזהיר כי היא בבחינת "אונס רחמנא פטריה" ]נ באקראיחומד. על הראיה הראשונה 

יְָלַבְבֶכם ָאת הראיה ממחשתו או ממשיך להרהר ומסתכל שוב. לכן נאמר  ר   ם -אחרי הרהור חומד ו – ַאח  ינ יֶכָ֔ ָֽ ָ֣יָע  ר  מסתכל שוב.  – ְוַאח 

אשזה נעשה בדעה צלולה.  ּורּוָ-ְול ָֽ קראי, ועל ראיה ראשונה באקראי מקף כבורר בראיה הראשונה בין ראיה בכוונה ובין ראיה בא -ָתתָ֝

םללא חזרה יצא להקל לא להעניש,   ינ יֶכָ֔ ָֽ ָ֣יָע  ר  ְוַאח  יְָלַבְבֶכםָ  ר   מהפך פשטא, ללמד שהפשט שקודם רואה ואח"כ חומד, וכאן יצא  – ַאח 

 מהפשט של הסדר הזה ואם אחרי ראיה ראשונה חומד ומסתכל שוב אז יענש.

 

אָ)במ' שלח טו,לט( ּורּוָאַָ-ְול ָֽ םָתתָ֝ ינ יֶכָ֔ ָֽ ָ֣יָע  ר  ְוַאח  יְָלַבְבֶכםָ  ר   גרש מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר. אין לוקין על לאו -אזלא – ח 

 .דיני מצוה זו...  [ שלא לתור אחר מחשבת הלב וראית העינים.ספר החינוך פרשת שלח מצוה שפז]זה. 
, כי מהיות האדם בנוי בענין שאי אפשר לו שלא יראה העובר עליולפי שאין זה דבר מסוים שנוכל להתרות בו , ואין לוקין על לאו זה

בעיניו לפעמים יותר ממה שראוי, וכמו כן אי אפשר לו שלא תתפשט המחשבה לפעמים יותר מן הראוי, על כן אי אפשר להגביל 
לאו שאפשר לעבור עליו  האדם בזה בגבול ידוע. גם כי פעמים אפשר לעבור על לאו זה מבלי שום מעשה, וכבר כתבתי למעלה שכל

 .מבלי מעשה אף על פי שעשה בו מעשה אין לוקין עליו לפי הדומה

 

 גמ"פ 39
 במדבר חקת כא,כג:

ןֶָאת-ְול א יח ָ֣ ןָס  לֹוָ֒-ָנַתֶ֨ ְגב  רָּב  ב ָ֣ ֘לָע  ְׂשָרא  ָי 
ןֶָאתָ יח ָ֝ ףָס  ְֶ֑הָצהָ-ָּכל-ַוֶּיֱאס ֶ֨ אָָי ָרהַָוָּיב ֶ֖ ְדָּבָ֔ ַהּמ   ָ ל ְׂשָרא  אתָי  ְקַר  אָל  צ ֵ֞ ֹוַָוּי  ַָעּמֹ֗
ל׃וַָָ ָֽ ְׂשָרא  ָּלֶֶ֖חםְָּבי  ָּי 

ל ָ ְׂשָרא  אתָי  ְקַר  אָל  צ ֵ֞ אמר הקדוש ברוך הוא: מה אני מטריח על בני  רש"יגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר כפי'  – ַוּי 
ו כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו; ומשם הלכ

   . (תנח' חקת כג)ראה ישראל אל הערים, ואין עומד לנגדם כי אין שם אלא נשים וטף 

 גרשיים מהפך פשטא...  קדמא ואזלא רביע, קדמא מרכא זרקא מונח סגולראה 

 

 גמ"פ 40
 :במדבר בלק כב,ד

בֶָאל אֶמרָמֹוָאָ֝ ֶאת-ַוּי ֶ֨  ָ ּוַָהָּקָהל כ  הְָיַלח  ןַָעָּתֵ֞ ְדָיֹ֗ ָ֣יָמ  ְקנ  ינּוָ-ָּכל-ז  ת ָ֔ יב  ָ֣ ֶֶָ֣֣רקַָהָּׂשֶדֶ֑הְסב  תֶָי ֶ֖ ֹורָא  ְךַָהּׁשָ֔ ְלח ָ֣ ָּכ 
וא׃-ּוָבָלֹ֧קֶָּבןָ ָֽ ֵ֥תַָהה  בָָּבע  ֶלְךְָלמֹוָאֶ֖ ֹורֶָמֵ֥ ּפֵ֛ ָצ 

 דעת זקנים מבעלי התוספות 
לא היו יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים את כל סביבותינו ולהכי נקט לשון לכיחה. אבל לא היו יראים שכבר  - עתה ילכחו הקהל

 מואב. הזהיר הקב''ה אל תצר את
 ָ ּוַָהָּקָהל כ  הְָיַלח  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא מענינו לידון בענין אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר, כפי' דזמבה"ת לא יראו  -ַעָּתֵ֞

 לחייהם אלא לרכושם בלבד.

 

 גמ"פ 41
 :במדבר בלק כג,ג

֘בַָעל ְתַיּצ  קָה  םְָלָבָלֹ֗ ְלָעָ֝ אֶמרָּב  ָלֶתךָ֒-ַוּי ֶ֨ ָע 
ּקָָָ יָי  הָאּוַלֵ֞ ְלָכֹ֗ רַָמהְוא  יָּוְדַבֵ֥ ָ֔ ְקָראת  הָה 'ָל  יָָלְֶ֑ך-ר   ְֶָ֣֣דּת  ַּג יְָוה  נ  ֶ֖ ַָּיְרא 
י׃ָ פ  ֶֶ֖לְךֶָׁשָֽ ַָוּי 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/158    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

הָה 'ָ ָּקר   יָי  שאשיג מה רצונו לומר  בשבילך, להצלתך )של בלק ומואב(,  -גרשיים מהפך פשטא, יצא להקל ולא להחמיר, להקל  –אּוַלֵ֞

לקים לי. אך עתה ע"י הכנת קרבנות אלו, נזכה אולי יקרה ה' הגדול -א"טרם הכיני ההכנות האלה היה נקרה )א(  האלשייך הקדושע"פ 
  לקים."-בעל הרחמים לקראתי ולא מדת א

 

 גמ"פ 42
 ב:כ,לאמטות במדבר 

ְךֶָאתָ בְָוֶאת-ַאֵ֥ ת-ַהָּזָהֶ֖ ֶֶ֑סףֶָאָֽ ֶאת-ַהָּכ ֶׁשתָ  ת-ַהְּנח ֶ֨ לֶָאָֽ ילְָוֶאת-ַהַּבְרֶזָ֔ ֶ֖ ֶרת׃-ַהְּבד  ָפָֽ ָָהע 
 כג׃,לאמטות במדבר 

ר-ָּכל א-רא ׁשֶָ ָּדָבֵ֞ ׁש ָיב ָ֣ ירּו ָבא ֹ֗ ב   ׁש ָ ַּתע  ר ָבא  ְך ְוָטה ָ֔ י ַא֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטֶ֑א נ  ל י  ֶׁשֹ֧ר ְוכ ֶ֨ א א  א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ב  ם׃ ַּתע  י   ַבָּמָֽ

ר-ָּכל (כג)רש"י  א-א ֶׁשר ָּדָבֵ֞ ׁש ָיב ָ֣ לבשל בו כלום תעבירו באש, כדרך תשמישו הגעלתו, מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו  - ָבא ֹ֗
  (.ע"ז עה,ב ראה)  י שתשמישו על ידי צלי, כגון השפוד והאסכלה ילבנו באורבחמין, ומ

 

ר-ָּכל (כג)]רבי יוסף בכור שור[  א-א ֶׁשר ָּדָבֵ֞ ׁש ָיב ָ֣  ראה)שתשמישו על ידי האור; שפוד ואסכלה, צריך ליבון באש כדי להגעיל  - ָבא ֹ֗

ָמש ֹו דאורייתא (ע"ז ה,יב משנה ְתַחָּטֶ֑א (במ' מט' לא,כג) .(חולין קח,א ראה); דטעמֹו ולא מ  הָי  ָּדֶ֖ יָנ  ֵ֥ ְךְָּבמ  שצריך טבילה, ואפילו הוא   ַא֕
טהור, ואפילו הוא חדש; דכלי מתכות הנקחים מן הגוים צריכין טבילה, דכלי מתכות כתובין בפרשת 'הזהב והכסף והבדיל והעופרת' 

. ואשר לא יבא באש (לעיל, יט ראה)שביעי וטבילה . ואשר נטמאו במת, צריכין הזאה שלישי ו(עה,ב), כדאיתא בע"ז (לעיל כב ראה)
. (פסחים ל,ב ראה)תעבירו במים אם תשמישו בחמין, צריך להגעילו בחמין; ואם תשמישו בצונן, סגי בהדחה; דכבולעו כך פולטו 

 ומשום כלים בני יומן איצטריכא, שלא נפגם טעמם.  
 

ר ירּוגרשיים,   – ָּכל־ָּדָבֵ֞ ב    מהפך  -ַָּתע 

נית הטעמים "גרשיים"..."מהפך" עד האתנח מלמדת על כעין כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר כענינו יצא אפשר כי תב

ר-ָּכלהגעלת  –להקל ולא להחמיר. הכלל הוא  א-א ֶׁשר ָּדָבֵ֞ ׁש ָיב ָ֣   לבשל בו כלום. – רש"יהמשמשים כלשון  ָבא ֹ֗

א-א ֶׁשר –ויצא לטעון טוען אחר כענינו  ׁש ָיב ָ֣ ָ  ָבא ֹ֗ ב  ׁש ָ ירּוַּתע  כדרך : רש"יאופן הגעלת הכלי בלשון  -, יצא להקל ולא להחמיר ָבא 
ומי שתשמישו על ידי צלי, כגון השפוד והאסכלה  )ולא בלבון באש(תשמישו הגעלתו, מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו בחמין, 

 ומאתן ותיקון שבכך יהיו כאן פנים חדשות.בשניהם לא צריך קלקול כדי שתעבור ט]פני יהושע בבלי שבת נח,ב[ , וע"פ ילבנו באור

 

 גמ"פ 43

ַעד: יא,דואתחנן  דברים ׁשָ  ע  רָָּבא  רָּב  ּוןַָּתַָ֣חתָָהָהֶ֑רְָָוָהָהֵ֞ ּוןַָוַּתַעְמדֶ֖ ְקְרבֵ֥ ל׃-ַוּת  ָרֶפָֽ ֵַ֥֛ןַָוע  ֶׁשְךָָעָנ םָח ֶ֖ י  ָ֣בַָהָּׁשַמָ֔ ָל 
ַעד ׁשָ  ע  רָָּבא  ם-ּב  י  ָ֣בַָהָּׁשַמָ֔ ללמד על שתי דרשות בכתוב, אחת כפשט הכתוב קטן בתפקיד שתים, -קטן, זקף-מונח זקףמהפך פשטא  – ל 

ׁש ָואחת הנדרשת מהמלים  ע  רָָּבא  רָּב  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל, כי הקב"ה הביא שלוש מדרגות של צמצום להקל על  – ְוָהָהֵ֞

 זוה"ק-ב ואיתא...  ותפרי צדיק במדבר לחג השבוע -ר' צדוק הכהן מלובלין עם ישראל לעמוד במתן תורה ולא יתבטל מהמציאות.כפי' 

ל תלת חשוכא הויעמ' א'( ח"ב פ"א ) ָרֶפָֽ ֵַ֥֛ןַָוע  ֶׁשְךָָעָנ וכדי שלא יתבטלו במציאות על  .... וההוא קול השופר הוי נפיק פנימאה מכולא ח ֶ֖
ל ידי התגלות אורו יתברך הוצרך להיות צמצום והיינו הענן כבד וגו' שעל ידי זה יוכל להיות נתפס האור בהמקבל שלא יתבט

לבמציאות. ובצמצום הזה יש כמה מדריגות כנ"ל  ָרֶפָֽ ֵַ֥֛ןַָוע  ֶׁשְךָָעָנ חושך הוא הצמצום היותר גדול והיינו העשן שהוא חשכות של  ח ֶ֖
 ממשות. וענן הוא קלוש יותר. וערפל הוא הצמצום הקלוש עוד יותר.

 

 גמ"פ 44

ואָָאַמֹ֧רָהָָ֣ דברים עקב י,א: תַָהה ָ֝ יְָּפָסלָּבע ֶ֨ ַלֹ֗ ָֽי-'ָא  ְָׁשנ  ץ׃ָָל-ְלךֵ֞ ָֽ ֹוןָע  רֵ֥ ָא  יָתְָּלךֶ֖ ֵ֥ ַלֶ֖יָָהָהֶָ֑רהְָוָעׂש  ֵ֥הָא  ל  יםַָוע  ָ֔ נ  אׁש  ָ֣ ָּכר  יםָ  ָבנ  תָא  ָּוח  
 .   כתבלין להמתקת התנגדות יצר הרע, התורה ניתנת בלוחות השניים ותביא לביטול יצר הרעשבירת הלוחות הראשונים 

וא תַָהה ָ֝ ָֽי-ְּפָסלקדמא ואזלא, ...  – ָּבע ֶ֨ ְָׁשנ  ָבנָ -ְלךֵ֞ תָא   גרשיים מהפך פשטא, תבנית טעמים בתפקיד כעין קל וחומר,  – ים ָלּוח  

 כדי לברר זאת נעיין בתבנית הטעמים הבאה:

ָֽי-ְּפָסל (א,ידב' עקב ) ְָׁשנ  ים ָ-ְלךֵ֞ ָבנ  תָא  כך ...  ]אבות דרבי נתן פ"ב[-כעין יצא להקל ולא להחמיר, כנאמר ב גרשיים מהפך פשטא, – לּוח  
ם  (,יטכב ' מש'שמ) נאמרות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה שאני נותן את הלוחאמר משה אם  ים ָי ֳחָר  ח  ָלֱאלה   ֹו:ז ב   ד  ' ְלב  ה  י ל  ְלּת   מה  ,ּב 

ם( דב' עקב ט,יז) שנ' ןעשה תפש בשני הלוחות ושיבר כ ָ֔ ַאְׁשל  תָָוָֽ ח ָ֔ ָ֣יַָהּל  ְׁשנ  ּב  ׂשָ  תָ (א,ידב' עקב ) מנין שהודה לו המקום שנ' ,ָוֶאְתּפ  ָּבע ֶ֨
ואָָאַמֹ֧רָהָָ֣הַָ יְָּפָסלה ָ֝ ַלֹ֗  .הא שהודה לו המקום על שיבורן ,ְלךֵָ֞-'ָא 

 

 גמ"פ 45

עֶָאלָג,ד:ראה י דברים ְׁשַמֹ֗ אָת  ֹוֶָאל-ל ָ֣ ּואָאֵ֛ יאַָההָ֔ ָ֣ ַהָּנב  יָ  ְבר  ּואָ-ּד  ֹוםַָההֶ֑ לֶ֖ ֵ֥םַָהח  ָחֹול 
הָהָ  יְָמַנֶּסֵ֞ ָ֣ ֶאתָ'ּכ  יםָ  ב  ה  ְׁשֶכ םָא ָֽ י  ַעתָה  םָָלַדֹ֗ ֶאְתֶכָ֔ יֶכםָ  ה  םָָ'הָָ֣-ֱאֹלָֽ יֶכָ֔ ם׃-ְלַבְבֶכֶ֖םָּוְבָכל-ְּבָכלֱאֹלה  ַָנְפְׁשֶכָֽ
הָהָ  )דב' ראה יג,ד( יְָמַנֶּסֵ֞ ָ֣ םָ'ּכ  ֶאְתֶכָ֔ יֶכםָ  ה   קטן, -מונח גרשיים מהפך פשטא זקף – ֱאֹלָֽ

י )דב' ראה יג,ד( ָ֣  קטן,-מונח בתפקיד רבוי לימודים על הכתוב בתבנית הטעמים גרשיים מהפך פשטא זקף – ּכ 

 עשוי להיות גרשיים מהפך פשטא בתפקיד כעין יצא להקל ולא להחמיר. קטן בתפקיד שני לימודים. אחד מהם-זקף

מטרת הנסיון התחזקות והתעלות בעבודת ה', האדם  אדמו"ר ממ"ש, דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלז[ 121]ליקוטי שיחות ח ע' ע"פ 

 שעובר הנסיון רואה את האור הנוסף לו ע"י ההעלם וההסתר.

"לפום גמלא שיחנא", יחד עם הנסיון ניתן הכוחות  אדמו"ר ממ"ש, דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלח[ 361]ליקוטי שיחות כב ע' ע"פ 

המתאימים להתגבר עליו. כאשר הולכים בתוקף ע"פ התורה רואים שהקשיים פחותים מאשר שיערום והכוחות להתגבר עליהם 

 כבירים ממה ששיערו.

בשם כקמו"ח האדמו"ר כשיבוא המשיח צדקנו,  לכות ראה התשע"ז ע' רלט[אדמו"ר ממ"ש, דבר מ 388]ליקוטי שיחות כא ע' ע"פ 

יצטערו שלא פעלו בסוף זמן הגלות מספיק להתגבר על כל ההעלמות וההסתרים שאז העבודה נעימה וחביבה יותר, מה שאין כן כשרוח 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הטומאה יעבור מן הארץ ואין מנגדים.

 –כאשר יהודי מעמיד עצמו  לא להתפעל מן הנסיון  לכות ראה התשע"ז ע' רלט[אדמו"ר ממ"ש, דבר מ 292]ליקוטי שיחות כ ע' ע"פ 

 מתגלה כיצד הכוונה הפנימית של הנסיון היא תוספת ועילוי בעבודתו. וכפירוש רבנו הזקן ש"מנסה" הוא מלשון נס והרמה. "ארים נסי"

הנצוץ האלהי שבנסיון נפל מטה ביותר. כדי לגלותו יש  אדמו"ר ממ"ש, דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רמ[ 40]ליקוטי שיחות כד ע' ע"פ 

יֶכםָ ָ'הָ טבעו ) הפךלבטל העלם זה. בנסיון האדם פועל  ה   מהפך פשטא(, מתוך מסירות נפש הוא "פותח" את כוחותיו, שכלו ומידותיו. –ֱאֹלָֽ

הרע הוא להלחם נגד אושרו של האדם,  כל ענין יצר אדמו"ר ממ"ש, דבר מלכות ראה התשע"ז ע' רלט[ 426]ליקוטי שיחות כד ע' ע"פ 

הָהָ  )דב' ראה יג,ד(הרוחני והגשמי, בהסברות שאין להן יסוד בשכל, וכל מציאותן היא  יְָמַנֶּסֵ֞ ָ֣ םָ'ּכ  ֶאְתֶכָ֔ יֶכםָ  ה  , וכשמתאמץ ועומד  ֱאֹלָֽ

רוצה שהאדם יעשה טוב לעצמו  רואה גם האדם עצמו איך שבטלה כל מציאותן המדומה. )טט: יוצא מדמיונות היצר הרע למה שה' –בנסיון 

 ולשליחותו בבריאה(

 

 גמ"פ 46
 וזאת הברכה לג,ב:דברים 

תָ ׁשָּדֶ֖ ֵ֥ י֕נֹוָא  ימ  ֶדׁשָמ  תָק ֶ֑ ְבב ָ֣ ר  הָמ  ןְָוָאָתֶ֖ ַהָ֣רָָּפאָרָ֔ מ  מֹוָהֹופ  יַעָ  ָלָ֔ ירָ  ע  ּׂש  חָמ  ְוָזַר  ֵ֥יָָּבאָ  יַנ ּס  'ָמ  רָהֵ֞ מֹו׃ַוּי אַמֹ֗ תָָלָֽ ׁשָָּדֶ֖ ֵ֥   א 
ָלָָ֔ ירָ  ע  ּׂש  חָמ  ְוָזַר  יַנֵ֥יָָּבאָ  ּס  'ָמ  ןהֵ֞ ַהָ֣רָָּפאָרָ֔ מ  קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב, הקש, דבר החוזר וקורה, )א( כיצד לבקש על ענין כלשהו )ב( -פעמיים זקף – מֹוָהֹופ  יַעָ 

 לתבנית תפילת י"ח, תחילה שבח של המקום, אח"כ בקשת הצרכים הפרטיים, וחותם בהודאה הקב"ה

מ ָלָ֔ ירָ  ע  ּׂש  חָמ  ְוָזַר  ֵ֥יָָּבאָ  יַנ ּס  'ָמ  קטן מורה על שתי דרשות, צריך ברור -קטן. זקף-גרשיים מרכא )=מאריך( פשטא מהפך פשטא זקף - ֹוהֵ֞

'או האם ממלת  ְוָזַר חהאם ממלת    הֵ֞
ָ' וְָהֵ֞ יַנֵ֥יָָּבאָ  ּס  מֹומ  ָלָ֔ ירָ  ע  ּׂש  חָמ  טור כעין יצא להקל ולא להחמיר, אפשר שמזה נלמד הלכת לשון התפילה  –גרשיים ... מהפך פשטא  - ָזַר 

ויכול להתפלל בכל לשון שירצה ופירש רב אלפס דווקא בצבור אבל ביחיד לא יתפלל אלא ...  חיים הלכות תפלה סימן קא אורח
כשמתפלל תפלה של ציבור בלשון הקדש ויש מפרשים דהא דאמרינן יחיד לא יתפלל אלא בלשון הקדש דוקא כששואל צרכיו אבל 

 אפי' יחיד יכול לאומרה בכל לשון

יַנֵ֥יָּבָָ ּס  כתב הרב ...  טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קאפשטות שיתפלל במתינות בהארכת כוונה  –מרכא )=מאריך( פשטא  – א ָמ 
רבי אליעזר שירגיל אדם עצמו שיכוין לפחות בחתימה של כל ברכה שיש בהן מאה ושלש עשרה תיבות כמו שיש בתפלת חנה ומאה 

מופעים,  33 –. )טט בדיקה ב"כתר" הממוחשב מעלה כי בחומש "לב" ונת הלבושלש עשרה פעמים לב בחומש לומר שצריך בהן כו

 מופעים, רק בנ"ך( 8 –לב", "ללב", "מלב" מופעים, "הלב", "כְ  202 –בתנ"ך "לב" 

 מרכאראה 

 

  ענינו... להוסיף או לגרוע ביצא כעין , מונח זרקא סגולגרש במלעיל, גרשיים במלרע -אזלא 10.2

 זרקא סגולנח מו גרשיים/גרש-אזלאראה  

 בענינוסיף או לגרוע לה... יצא כעין , מרכא זרקא סגולגרש במלעיל, גרשיים במלרע -אזלא 10.3

 זרקא סגול מרכא גרשיים/גרש-אזלאראה 

 

 , כעין יצא להקל ולהחמיר בענינותבירגרש במלעיל, גרשיים במלרע ]...[ -אזלא 10.4

 

 ת"ג 1
 בראשית נח ו,יט:

ָּכל ָּכל-ּומ  ָֽ ַחיָמ  ֶֹ֧֣יָ -ָהְ֠ רְָׁשַנ יאֶָאלָּבָׂשֵ֞ ֵ֥ לָָּתב  ּכ ֵ֛ ָּתְֶ֑ך-םָמ  ָ֣תָא  י  הְָלַהח  ָבֶ֖  ַהּת 
ּו׃ָ ְהיָֽ הָי  ָבֶ֖ ָָזָכֵ֥רָּוְנק 

 גדולה גרשיים-תלישא -בשר -החי מכל-ומכל
 אפילו שדים החי.-ומכל רש"י
בשר", אילו שדים? האם הם הנקראים מזיקין, שנבראו בין השמשות של ערב שבת -החי התלוש והמגורש מכל-כאילו כתוב "ומכל -טט 

 ין להם בשר , ושמהלכן עם בני אדם אבל מגורשים מהם )או שאין מהלכן עם בני אדם( וא

 
 בבלי עבודה זרה ה,ב 

בתלתא יומי סגי, דא"ר אלעזר:  -בעינן תלתין יומין, אינהו דמחוסר אבר אית להו  -אנן דשכיחי מומין דפסלי אפילו בדוקין שבעין 
ָּכלאשית ו,יט( מנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב: )בר ָּכל-ּומ  ָֽ ַחיָמ  לָ-ָהְ֠ ּכ ֵ֛ םָמ  ֶֹ֧֣י  רְָׁשַנ  וגו', אמרה תורה: הבא בהמה שחייןָּבָׂשֵ֞

 ראשי אברים שלה. האי מיבעי ליה למעוטי טריפה דלא! טריפה מלחיות זרע נפקא. 
 בראשית נח ו,יט:

ָּכל ָּכל-]יט[ָּומ  ָֽ ַחיָמ  יאֶָאל-ָהְ֠ ֵ֥ לָָּתב  ּכ ֵ֛ םָמ  ֶֹ֧֣י  רְָׁשַנ ָ֣תָ-ָּבָׂשֵ֞ י  הְָלַהח  ָבֶ֖ ּו׃ַהּת  ְהיָֽ הָי  ָבֶ֖ ָּתְֶ֑ךָָזָכֵ֥רָּוְנק   א 
ן הּוָּומ  ינ ֹ֗ ֹוףְָלמ  ָהעָ֣ ֹות׃ָָָָ-]כ[ָמ  יָֽ ֶלֶ֖יךְָלַהח  אּוָא  לָָיב ֵ֥ ּכ ֵ֛ םָמ  ֶֹ֧֣י  ֶ֑הּוְָׁשַנ ינ  הְָלמ  ָדָמֶ֖ ֶמׂשָָהא  לֶָרֵ֥ ּכ ֵ֛ ּהָמ  יָנָ֔ ְלמ  ָמהָ   ַהְּבה 

 תוספות ע"ז ה,ב 
י' בדוקין שבעין נמי אסור דכתיב ומיד בן נכר לא פירוש להקריב לגבוה בבמה שלהן דאילו בבית המקדש אפ -וכו'  מנין למחוסר אבר

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.( 

והא דאמרינן פ"ק דקדושין )דף יש לדקדק מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן נח מוזהר בדבר ...  - מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח
 כד:( דמצרכינן מן העוף ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה וגו'

 

ֹוף)הכוונה כנראה לנאמר דמצרכינן מן העוף  ָהעָ֣  ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה(  ]כ[ָמ 

 

ָּכל ַחי-]יט[ָּומ  ור, התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור לקרבן המהווה העברה למחיצת איס –גדולה בתפקיד עקירה -תלישא – ָהְ֠

 לישראל )אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות( ואם זה גם נאמר מסיני אז אסור גם לבני נח לקרבן לה'.   



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ָּכל ָֽ ר-מ  יאֶָאלכעין יצא מענינו ולפי טעמי המשכו  – ָּבָׂשֵ֞ ֵ֥ לָָּתב  ּכ ֵ֛ םָמ  ֶֹ֧֣י  ה-ְׁשַנ ָבֶ֖ בענין אחר ולכן דרגא תביר מרכא טפחא, יצא לידון  – ַהּת 

שמעטם  דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במהוי"ל   בקרבן בבמות שלהם לה' יצא להקל ולהחמיר. וע"פ תוס' יצא להקל לבני נח
 מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם 

 שלהם לה' ולבני ישראל במשכן ובמקדש לאסור מחוסר איבר בקרבן בבמות יצא להחמיר לבני נח
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.

 דרגא תביר מרכא טפחא, תלישאראה 

 

 ת"ג 2
 נח י,יג בראשית

דֶָאת]יג[ָּו םָָיַלֵ֞ י  ְצַרֶ֡ יםְָוֶאת-מ  ֹ֧ יםְָוֶאת-לּוד  ֵ֛ ָנמ  יםְָוֶאת-ע  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ ח  ַָנְפּת 
ד הפסוק םָָיַלֵ֞ י  ְצַרֶ֡ יםְָוֶאת-ֶאתפזר גרשיים  - ּומ  ֹ֧ יםְָוֶאת-לּוד  ֵ֛ ָנמ  יםְָוֶאת-ע  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ ח  דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת פרטים  – ַנְפּת 

 מצטרפת.

 . הפסוק בהתאמה לגמרות שונות נסביר

   , ראה דרגא תביר טפחאשדה ללא מיצרים בשטח מכירת סב, א –בבא בתרא סא, ב  בבלי' א

 רביעי האם שייר לעצמו או לא שייר.  מיצרשדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין  במכירת בבא בתרא סב, ב  בבלי' ב

ד הפסוק םָָיַלֵ֞ י  ְצַרֶ֡ יםְָוֶאת-ֶאתפזר גרשיים  - ּומ  ֹ֧ יםָוְָ-לּוד  ֵ֛ ָנמ  יםְָוֶאת-ֶאתע  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ ח  דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת אפשר כי  – ַנְפּת 

םתקרי  אלהפזר כאן מלמד  י  ְצַרֶ֡ ים אלא ּומ  ֶ֡  גבולות    - ּוְמָצר 

ד יםְָוֶאת-ֶאת  ,מעינינוגרשיים יצא  - ָיַלֵ֞ ֹ֧ יםְָוֶאת-לּוד  ֵ֛ ָנמ  יםְָוֶאת-ע  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ ח  ר אחר שלא , לדון בדבסלוקדרגא תביר טפחא  – ַנְפּת 

 כענינו , יצא להקל ולהחמיר 

יםָ-ְוֶאתשדה בבקעה. כאן  במכירתמיצרים ולא ציין מיצר רביעי  צייןשלושה ֶ֖  שלוש  צייןבתפקיד מנתק מסלוק, היינו  - טפחאְלָהב 

במצר  ישל אפילו והותיר לעצמו, או הקל ומכר בעין יפה, אם כתב שלא השאיר לעצמו, מכר הכ החמירשמות, האם במצר הרביעי -מצרים 

 תבואות. זרע שורת עצי תמר ושטח זריעת תשעה קבין

רביעי לא השאיר לעצמו דבר בתנאי: א'  מיצרמשני הסברי רבא נלמד שאם במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין  – טט

 קביןאין בשטח המובלע מקום זריעת תשעה  שמיצר זה מובלע במיצרים משני צדדיו )היינו הם מעבר לו(; ב' שאין עליו שורת דקלים; ג'

 אמה רבועית( זה להחמיר על המוכר ולהקל על הקונה. 3750)

 –מקום זריעת תשעה קבין המוכר השאיר לעצמו  ושטואם מיצר רביעי אינו מובלע בין שני מיצרים שמצידיו ויש עליו שורת דקלים  אבל

 .הקונהזה להקל על המוכר ולהחמיר על 

 נתון לאומדנת הדיינים.מקרה אחר  כל

 , טפחאפזר תלישא, דרגא תביר טפחא ראה

 

 ת"ג 3
  בראשית וירא כב,ח:   

ְרֶאה יםָי  םֱָאֹלה ֵ֞ ַאְבָרָהָ֔ ו׃-ַוּי  אֶמרָ  םַָיְחָּדָֽ יֶהֶ֖ ּוְָׁשנ  ְלכֵ֥ ֶ֑יַָוּי  ָלֶ֖הְָּבנ  ֹוַָהֶּׂשֵ֛הְָלע  ָּלֵ֥
יםָ ְרֶאהגרשיים  -ֱאֹלה ֵ֞ ָלֶ֖הָ-י  ֹוַָהֶּׂשֵ֛הְָלע  , לנושא שלא על כל אחד חל אותו ענין או הלכה ים קשוריםמרכא תביר טפחא, קבוצת פרט -ּלֵ֥

לפיכך כאשר ג חדש, האיל בן שנתיים, "י בן כבש, הפלגסועד שנה נקרא  הצעיר,גם שם המין שה והוא  איילת השחר )מלבי"ם(ע"פ 

ָלֶ֖הָאברהם אמר  כוונתו לאחד מהגילים ולא לשה צעיר בלבד, לבסוף הוקרב איל,  ַהֶּׂשֵ֛הְָלע 

ָלֶ֖ה ֶ֑ילהתאפיין ממלת  א בתפקיד פותח טפחטפח -ְָלע  ֶ֑יָולהוסיפו לקבוצת האפשרויות לעולה.  ְּבנ  בקצת תוספת  ,אתנח בתפקיד מגביל –ְּבנ 

  אם לא ימצא שה הקרבן יהיה הבן. שרקעל כפירוש הידוע אבל עם הוספת המלה 

יםָ ְרֶאהגרשיים  -ֱאֹלה ֵ֞ ָלֶ֖הָ-י  ֹוַָהֶּׂשֵ֛הְָלע  כעין יצא להקל ולהחמיר, )ואולי מרכא תביר טפחא( תביר ... ם מרכא תביר טפחא, גרשיי -ּלֵ֥

, ולהחמיר שרק אם לא יהיה שה הקרבן הקרבן יהיה שהאם יהיה שה להקל שאם אברהם אבינו יעמוד בנסיון בלא הרהור על ציווי ה', יצא 

 יהיה יצחק.

 

לו בנסיון ומביאה להגעת האיל המזומן לעקידה מששת  בפסוק זה אמונת הלב הצרופה של אברהם אבינו ללא הרהור על צווי ה', עומדת

 ימי בראשית. הדבר מרומז בראשי וסופי תיבות של הרישא של הפסוק.

ְרֶאהאמונת אברהם בה' עשה כל מעשיו בשמחה:  יםָי  םֱָאֹלה ֵ֞ ַאְבָרָהָ֔ יןָהֶָ֖ (תהלים קיח,טזס"ת ר' מ' מ' ה' כמו ) – ַוּי  אֶמרָ  ָ֣ ָמֶ֑הָָ'ְימ  רֹומ 
יןָהָֹ֗ ֵ֥ ל׃ע ָָָ֣'ְימ  י  ָָׂשהָָחָֽ

ֶ֑יהאמונה הצרופה שבלב:  ָלֶ֖הְָּבנ  ְרֶאהָר"ת הל"ב מביאה ל: – ַהֶּׂשֵ֛הְָלע  יםָי  ֹו-ֱאֹלה ֵ֞  ר"ת אי"ל, הגעת האיל מעשרת ימי בראשית – ּלֵ֥

ים ֶ֑ימידת הדין, והמתקתה באמונה הצרופה של אברהם אבינו מעומקא דליבא:  – ֱאֹלה ֵ֞ ָלֶ֖הְָּבנ  ֹוַָהֶּׂשֵ֛הְָלע  צירוף שם  –ס"ת ו' ה' ה' י'  – ּלֵ֥

חשון( "עשרה דורות מאדם הראשון עד נח" )שניצל במבול שהחל והסתיים בחודש בול( "עשרה דורות מנח עד -הויה לחודש בול )מר

 אברהם" "עשרה נסיונות ניסה הקב"ה את אברהם ועמד בכולם" ונסיון העקידה הוא הנסיון העשירי ובו מומתק דין העולם מימי בראשית.

 

 ת"ג 4
 :יא,דות כותול בראשית

ֶלְךֶָאתָ יֶמָ֔ ב  ת׃-ָּכל-]יא[ַָָוְיַצָ֣וָא  ֹותָיּוָמָֽ ֹוָמֵ֥ ְׁשּתֶ֖ ֵ֛הָּוְבא  יׁשַָהֶּז ֵ֥ ַָ֝עָָּבא  ג  רַָהּנ  אמ ֶ֑ ָָהָעֶ֖םָל 
ֹוָ ְׁשּתֶ֖ ֵ֛הָּוְבא  יׁשַָהֶּז ֵ֥ , הנוגע ביצחק או באשתו ולא כל שכן ביחדתביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים שלכתחילה לא חלים  מרכא - ָּבא 

   מרכא תביר טפחא, מות יומת -ואמו  אביומשפטים ... ומכה  בשניהם מות יומת, כמו שמות

ֶלְךָ יֶמָ֔ ב  אפילו צרור לא יזרוק אדם בהם יגורו יצפונו המה עקבי ישמורו, כאשר  אייבו ר"א סד א רשלמה ]נה[ בשם ב" תורהַוְיַצָ֣וָא 
 .ביאי אל תרעובאיש הזה לשום היזק בעולם, כמו אל תגעו במשיחי ולנ הנוגע טוב לקח -וב קוו לנפשי.

ֹוָ ְׁשּתֶ֖ ֵ֛הָּוְבא  יׁשַָהֶּז ֵ֥ ַָ֝עָָּבא  ג  )כו י( -למדרש הגדול  פגרש ... תביר, כעין יצא מענינו לידון בענין אחר יצא להחמיר ולהקל. ע"-אזלא - ַהּנ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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עונש מיתה מענינו של )כו י( הוא כי כאן הזהיר  היוצאהרשעים רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר ויש להסיק כי לא מענישים, לכן 

 .טובהשהיכירו שזה שלא פגעו בם היתה לעצמם  טפסוק כ" פ. והלהקל בא לומר ע"עבירהעל עבירה קלה או אפילו אל לא 

 מרכא תביר טפחא ראה

 

 ת"ג 5
 :בראשית וישלח לב,יד

ּוא ְָ֣יָלהַָההֶ֑ םַָּבַּל ֵֶ֥לןָָׁשֶ֖ ַָוָּי
ןָ חָמ  ַּקֵ֞ יו׃-ַוּי  ָֽ וָָאח  ָׂשֵ֥ הְָלע  ְנָחֶ֖ ֹוָמ  ַָהָּבֹ֧אְָבָידֵ֛

חָמָ  ַּקֵ֞ ֹוָ-ןַוּי   יצא להקל ולהחמיר כענינוגרשיים דרגא תביר, כעין יצא לידון בענין אחר שלא  -ַהָּבֹ֧אְָבָידֵ֛

 החולין שנטל מעשר וכו'.  מן אחר דבר... אבנים טובות ומרגליות.  אומ"...  בידו. הבא י"רש
 ולהינצל לפייס להקלמעשר לפני מתן המתנה,  ליטול החמיר - טט

ןָ נְָ-מ  ֹוָמ  הַהָּבֹ֧אְָבָידֵ֛ דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד חל הענין או ההלכה, כאן שימוש בכל  ָחֶ֖

יו׃הקנינים ונקיטת כל אמצעי הגנה לפייס בם  ָֽ וָָאח  ָׂשֵ֥ מרמז מהשוואת  רד"קמהקניינים,  רלב"גאתנח ממעט אותו מאחווה מלאה, ע"פ  – ְלע 

וזה להודיע, כי האדם, כשיהיה בעת צרה, אִפלו יהיה צדיק, לא יסמוך ומר כל אשר יש לו, ועוד מלת בידו למלת בידו של עבד אברהם ל
    ;בכל אשר יוכלעל הנס, אלא ישמור עצמו 

 דרגא תביר טפחאראה 

 

 , זרקא סגול במקום תבירת"ג 6
 :א,דמקץ מ בראשית
וֶָאת ֶׁשָ֣רַָעל-ַוְיַצֵ֞ רָ֒-א  אמ  יתֹוָ֘ל  ָּב 

אֶָאתָ אָ -ַמּל ֵ֞ תָָהָֽ ֶ֑תַאְמְּתח   ּוןְָׂשא  רָיּוְכלֶ֖ ֶׁשֵ֥ ֶכלַָּכא  א ָ֔ יםָ  יםֶָּכֶסףָָָנׁש  ֵ֥ ֹו׃-ְוׂש  יַָאְמַּתְחּתָֽ ֵ֥ יׁשְָּבפ  ֶ֖ ָא 
ו( א)  רד"ק כל אלה הדברים מבוארים, ועשה יוסף כל זה כדי להקניטם כל אשר יוכל מבלתי שירע להם, ושלא יגע לא בגופם  .ַוְיַצֵ֞

  ולא בממונם; ועשה הכל בחכמה.

וֶָאת ֶׁשָ֣רַָעל-ַוְיַצֵ֞ יתֹוָ֘-א  רָָּ֒ב  אמ   זרקא סגול בתפקיד מוסיף מהענין על הענין או גורע מן הענין,  - ָל 

וָלכן בצירוף עם  מתקבל כעין יצא להקל ולהחמיר, אפשר להמשיל אחד מהם למחמיר כגון בהוספת צער, ולהמשיל האחר  גרשיים –ַוְיַצֵ֞

 למקל כי גורע מהצער כגון שלא פוגע בגופם ובממונם.

 

 ת"ג 7

יןיח:  שמות כי תשא ל, ָֽ ֹוָּב  תֹ֗ ֶׁשתְָלָרְחָצֶ֑הְָוָנַתָּתָָ֣א  ֹוְָנח ֶ֖ ֶׁשתְָוַכּנֵ֥ ּיֵֹ֥ורְָנח ֵ֛ יָתָּכ  ם׃-ְוָעׂש ָ֝ י  ָּמהָָמָֽ ָָׁשֶ֖ ַחְָוָנַתָּתֵ֥ ְזּב ָ֔ ָ֣יןַָהּמ  ּוב  דָ  ֶהלָמֹוע  ָא  
ֶׁשת ּיֵֹ֥ורְָנח ֵ֛ יָתָּכ  ובין  האהל ןבי והושם  )יח( הקצר –ראב"ע פי' א גרש ... תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר. להחמיר כפי' -אזלא – ְוָעׂש ָ֝

 שישמר, שלא יכנס באהל עד שירחץ.  המזבח,
ם רלב"גלהקל ולהחמיר כפי'  י  ָּמהָָמָֽ ָָׁשֶ֖ ; המיםראוי שתדע, שכבר יחוייב בזה המשקה אשר ישימו בכיור, אשר ידבק בו גדר  – ְוָנַתָּתֵ֥

, כי בכל אחד שיהיו צלולים או עכוריםכן  שיהיו חיים. ויתכן גם המים כי אין מתנאימקוה,  מיולזה יתכן שיהיה ממים חיים או  )להקל(
ולזאת הסבה גם כן ראוי שלא  )להחמיר(ב(. -כשלא יהיה עכירותם באופן שיצאו מגדר המים )ראה זבחים כב,א ,המיםמהם יפול ֵשם 

שנה מראיהן, כי אז יסתלק מהן ֵשם המים )ראה משנה מקוואות ז,ג(; וזה מבואר בנפשו.  הןיתערב ב  דבר י 
הענין הזה תקנו רבותינו נטילת ידים בתפלה, שיתכוין לזה כטעם נשיאות כפים. והרחיצה היא המצוה,  ומן...  רמב"ןל כפי' ועוד להק

, כי ביום הכפורים כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מקיתון של זהב שהיו ואיננו מעכב ולא מצוה,יח( להזמנה, לאבל הכיור צוה בו )לעי
 (; אבל למדנו מן הכיור שצריכה כלי. עושים לכבודו )ראה יומא מג,ב

 

 ת"ג 8

ָמֵ֛הָל א-ּוְבָכליח,כג:  אח"מויקרא  ְָלָטְמָאהתָ -ְּבה  ןְָׁשָכְבְּתךֶ֖ ֵ֥ אָבֶּ֑הָָָָָָָָ-ּת  הָל ָֽ ָּׁשֹ֗ ּוא׃-ְוא  ֶבלָהָֽ ְבָעֶּ֖הֶָּתֵ֥ ָמֵ֛הְָלר  ֹ֧יְָבה  ְפנ  דָל  מ ֵ֞  ַתע 

א ְבָעֶּ֖ה-ל ָֽ ָמֵ֛הְָלר  ֹ֧יְָבה  ְפנ  דָל  מ ֵ֞  הקל ולהחמיר  גרשיים ... תביר, כעין יצא ל - ַתע 

קטן בן ט' שנים ויום אחד שבא על הבהמה או הביאה עליו היא נסקלת על ידו והוא [ הלכה יז[ ]א"רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ]
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 

שהערתה בה הבהמה )בין כדרכה בין שלא כדרכה( הבהמה נסקלת והיא פטורה, ואם היתה גדולה שניהן נסקלין  בהמה קטנה כיון
 ואם היתה מבת ג' שנים ולמטה אין הבהמה נסקלת. 

וכן השוכב עם הבהמה בשגגה והאשה שהביאה את הבהמה עליה בשגגה אין הבהמה נסקלת על ידן ואף ע"פ שהן [ הלכה יח]
ער ואחד ישן הישן פטור, אחד מזיד  דריות כולן שהיה אחד גדול ואחד קטן הקטן פטור והגדול חייב כמו שביארנו, אחגדולים, כל הע

 ואחד שוגג המזיד חייב והשוגג מביא קרבן, אחד אנוס ואחד ברצון האנוס פטור כמו שביארנו.
 

בין בהמה גדולה בין בהמה קטנה כיון שהערתה בה  שהביאה בהמה וחיה עליה קטנה בת ג' שנים ויום אחדיצא להקל ולהחמיר: )א( 
, ואם היתה גדולה שניהן נסקלין ואם היתה מבת  להקל על הקטנה,  הבהמה נסקלת והיא פטורההבהמה )בין כדרכה בין שלא כדרכה( 

 .להקל על הקטנה ועל הבהמה ג' שנים ולמטה אין הבהמה נסקלת
   .להקל על האשה ועל הבהמהבהמה נסקלת על ידן ואף ע"פ שהן גדולים, האשה שהביאה את הבהמה עליה בשגגה אין ה.)ב( 

 ראה דרגא תביר טפחא

 

 ת"ג 9

רֶָאל: ב,יט קרא קדשיםוי י-ָּכל-ַּדּב ֵ֞ תְָּבנ  ַדֹ֧ ְהיֶּ֑ו-ע  ָ֣יםָּת  ׁש  םְָקד  ֶהֶ֖ ל  ָא  ֵ֛לְָוָאַמְרָּתֵ֥ ְׂשָרא  ָי 
ם׃ָ יֶכָֽ 'ֱָאֹלה  ֶ֖יָהֵ֥ נ  ֹוׁשָא  יָָקדָ֔ ָ֣ ָּכ 

נ  י ֘ה' ,מד:יאשמיני ויקרא  י א  נ י ּכ   ֹוׁש ָא  י ָקד  ים ּכ   ם ְקד ׁש ֵ֔ ְהי ית   ם  ו  ְׁשּת  ד  ְתק  ֒ם ְוה  יכ  ה   ֱאל 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ץ:  ל־ָהָא ר  ׂש ע  ץ ָהר מ   ר  ּׁש   ם ְּבָכל־ה  יכ ֵ֔ ת  ת־נ ְפׁש   ְּמאּו  א  א ְתט   ְולָ֤

ת-ָּכל-ֶאל ַדֹ֧ שגם דמו לעמי מצרים וכנען אל פרשת ''אחרי מות'' שעסקה באזהרות מפני תועבות שונות שלא יאפשר כי מצביע דרגא,  - ע 

 אותן אזהרות באות לרבות קדושת בני ישראל

רֶָאל י-ָּכל-ַּדּב ֵ֞ תְָּבנ  ַדֹ֧ ֵ֛ל-ע  ְׂשָרא  גרשיים ... תביר, אם נשער שכאן זה כעין מידה י' ממידות רבי ישמעאל בן רבי יוסי הגלילי יצא  – י 

 של איסורים. אזהרות מפני תועבותיפא של פרשת אחרי מות היו מענינו לידון בענין אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר, אזי הענין בס

ְהיֶּ֑ונין יוצא ע ָ֣יםָּת  ׁש   הגבלה במותר.  –פרישה מאזהרות על איסורים ועוסק באזהרת ְָקד 

 

רֶָאל י-ָּכל-ַּדּב ֵ֞ תְָּבנ  ַדֹ֧ ֵ֛ל-ע  ְׂשָרא   גרשיים ... תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר,  – י 

ֶָ֖ ...]רבי יוסף בכור שור[מפירוש  נ  םא  יֶכָֽ 'ֱָאֹלה   ולשם שמים תשמרו שבת ולשם שמים תחללוה.לומדים להקל ולהחמיר  ,יָהֵ֥
נ י (מד,יא שמ' וי') ]רמב"ן[מפירוש  ֹוׁש ָא  י ָקד  ים ּכ   ם ְקד ׁש ֵ֔ ְהי ית   ם  ו  ְׁשּת  ד  ְתק  ם  (ב,יט קד' וי')-בצירוף ל ְוה  יֶכָֽ 'ֱָאֹלה  ֶ֖יָהֵ֥ נ  ֹוׁשָא  יָָקדָ֔ ָ֣ לומדים  ּכ 

יגביל עצמו גם באשתו, באוכל, ביין, יפרוש מטומאה, נקיות ידיו וגופו, פרוש מהמון בני אדם המלכלכים  ן המּותרותפרושים מולהחמיר 

 עצמם במותרות וכיעורים, יעשה הישר והטוב ולפנים משורת הדין, לרצון חביריו, שביתה מטרחות בשבת.

 

 ת"ג 10
 יג׃,יטקדשים ויקרא 

קֶָאת-ל אָ גְָ-ַתע ׁש ֵ֥ אָת  ְָול ָ֣ ךֶ֖ ע  אר  ֶ֑לָל ָֽ ַָעד-ז  ְּתךֶ֖ ירָא  ֵ֛ ַּלֵ֥תָָׂשכ  יןְָּפע  ֶקר׃-ָתל ֵ֞  ּב ָֽ
יןָל א (יג,יט)  יר ... גרשיים – ־ָתל ֵ֞ ֵ֛ תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר, להקל על השוכר וליתן לו זמן תשלום כדי שלא יעבור על  – ָׂשכ 

 , ולהחמיר על המשכיר בחובתו לדרוש תשלום עד זמן מסוים.   הלנת שכר

 
 אהבת חסד, ח"א,פ"ט ס"ה נתיב החסד י"ד, החפץ חיים

רְָּבַאְרְצךיש דעות דהנה בשו"ע הביא שם דעל שכר קרקעות יש מי שאומר שלא עובר. והטעם משום דכתיב  ֶׁשֵ֥ לא ]מרכא טפחא [ א 
ירָ (וי' יט,יג)ארצך גופא. והגר"א הקשה בביאורו דלפי משנתנו דלא יליף  ֵ֛ יר (דב' תצא כד,יד)ָׂשכ  ֶ֖  ן מצאתי בתורת כהנים כ-ובאמת ...ָׂשכ 

קֶָאת-ל א (וי' יט,יג) (טספרא קדושים פר' ב' )]טט מטעם זה גופא.  ךֶָ֖-ַתע ׁש ֵ֥ ע  שכר מנין.  והכלים שכר הבהמה שכר האדםאלא ....  ר 
ַּלֵ֥תָל א מנין. תלמוד לומר הקרקעות יןְָּפע   :[כל דבר ־ָתל ֵ֞

ַּלֵ֥תָל א( יג,יטלומד ) תו"כ יןְָּפע  ַּלֵ֥ת, כל דבר ־ָתל ֵ֞ ְָָּפע  ְּתךֶָ֖ ירָא  ֵ֛ , קבוצת פרטים שכאן היא אופני שכירות שלא מרכא תביר טפחא –ָׂשכ 

ירָ על כל אחד חלה אותה הלכה, כאשר ֵ֛  בהלכות תשלום השכירות לפי הפרטים.תביר מחלק  –ָׂשכ 

 

ְּתךֶָָ֖( יג,יטקד'  'ויקבוצת פרטים נלמדת מהפסוק ) ירָא  ֵ֛ ַּלֵ֥תָָׂשכ  רָ  (דב' תצא כד,יד) לים,אדם, שכירת בהמה, שכירת כ שכירוהם  ְּפע  ֶׁשֵ֥ א 
א( יג,יטקד'  'וי) חלה ההלכה שללעצמו  מהם כל אחדשכירת קרקעות, ב ְּבַאְרְצך יןָל ָֽ  הלנת שכר,  ָ־ָתל ֵ֞

 תרסא, אפשר כי מלמד על שיעורי זמן לתשלום ומידרוג מתי השוכר עובר בלא תלין.   - ְּביֹומֹוָ֩ (דב' תצא כד,טו)אבל 

ֵָ֛( יג,יטקד'  'ויטעם )  תביר ממעט באילו מצבים לא עובר על הלאו של לא תלין,  –ירָָׂשכ 

יר ֵ֛ ֶקרַעד־-תביר ,ממעט מ –ָׂשכ  לגבי שכירות לילה דווקא  חומש דבריםאבל ב, עד עלות השחראלא  הנץלומר לא עד או הסלוק מגביל , ּב ָֽ

ֶמׁשָ-ְוָֽל א (דב' תצא כד,טו)האריך בזמן התשלום  ָ֣יוַָהֶּׁשֹ֗ ֹואָָעָל  ד שקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.שלכתחילה ע –ָתבֹ֧
ָ ְּתךֶָ֖ ירָא  ֵ֛ ֶקרַעד־ כשם שממעט לגבי –תביר טפחא  –ָׂשכ  ְּתךֶָָ֖-גם ממעט בכך  ּב ָֽ כן אם שכרו -, כמולומר שאם אינו דורש שכרו בזמנו א 

א-אינו עובר ב באמצעות שליח, וגם שכירות בהמה וגם שכירות כלים יןָל ָֽ ֹואָעְָָָוָֽל א-ינו עובר בוא ־ָתל ֵ֞ ֶמׁשָ־ָתבֹ֧ ָ֣יוַָהֶּׁשֹ֗  ולא בעשהָל

ֹוָ ןְָׂשָכרָ֝ ּת ֶ֨  אבל עובר בלא תעשוק.ְּביֹומֹוָ֩ת 

 

 ת"ג 11
 :ויקרא אמר כב,ג

םָָּכל יֶכָ֝ ת  ר ֶ֨ םְָלד  ֶהֹ֗ ל  רָא  יׁש׀ָא ֶׁשר-ֱאמ ָ֣ ָ֣ ָּכל-א  ְקַרָ֣בָמ  םֶָאל-י  ֶכֹ֗ ָֽי-ַזְרע  יׁשּוְָבנ  רַָיְקּד   ֶׁשֶ֨ א  יםָ  ֶ֑יוָ-ַהֳּקָדׁש  ֹוָָעָל ְמָאתֶ֖ 'ְָוט  ַלהָ֔  ָ ל ְׂשָרא  ָי 
הָָ ְכְרָתֵ֞ '׃ְונ  ֵ֥יָהָֽ נ  ֶ֖יָא  ְּלָפַנ ואָמ  ֵ֛ ֶֹ֧פׁשַָהה  כעין יצא מענינו לדון בענין אחר שלא כענינו, יצא להקל ולהחמיר,  –גרשיים דרגא תביר  – ַָהֶּנ

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:  

יׁש׀ָ-ָּכל ָ֣ ְקַרָ֣ב-א ֶׁשר מונח לגרמיה )מונח פסק( – א   . ולמדוה רבותינו מגזירה שוה...  רש"י מונח , – י 

יׁש׀-ָּכל ָ֣ ְקַרָ֣ב-א ֶׁשר מונח פסק - א  , משיכשר ליקרב, שאין חייבים יקרב וכי יש נוגע חייב? אם כן מה תלמוד לומר...  רש"י מונח  -י 
 ריו.עליו משום טומאה, אלא אם כן קרבו מתי

 פסקראה 

 

 ת"ג 12

ּואָ ,ו:ט בהעלתך במדבר ַסחַָּבּיָֹ֣וםַָההֶ֑ ת־ַהֶּפֶ֖ ׂש  ּוַָלע  םְָול א־ָיְכלֵ֥ ֶָ֣פׁשָָאָדָ֔ ְלֶנ יםָ  א  רָָהי ּוְָטמ  ֶׁשֶ֨ יםָא  ָנׁש ֹ֗ יָא  ָ֣ ַָוְיה 
ּוא: ןַָּבּיֵֹ֥וםַָההָֽ ר ֶ֖ ֵ֥יַָאה  ְפנ  ֶׁשֵ֛הְָול  ֵ֥יָמ  ְפנ  ּוָל  ְקְרבֵ֞ ַּ֛י   ַוָֽ

פְ  ,ו(טבהע'  'במ) ּו ל  ןו  ּי ְקְרבֵּ֞ ר   ְפנ  י ַאה  ה ְול  גרשיים ... תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר, להקל להקרבה בטומאה של קרבנות צבור  – נ  י מ ׁש  

ן שמועדם קבוע ואין להם תשלומין ולהחמיר כנרמז בכתוב הבא ותבנית הטעמים שלו   ר   ְפנ  י ַאה  ה ְול  ְפנ  י מ ׁש    . ל 

ר    ְפנ  י ַאה  ה ְול  ְפנ  י מ ׁש    בכתוב זה יש שתי תבניות טעמים המלמדות על שני מצבים וכתוצאה שתי הלכות.  –ן ל 

ן )מצב א(  ר   ְפנ  י ַאה  ה ְול  ְפנ  י מ ׁש   מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב)הלכה א( ביניהם בקשר  –ל 

 לנושא.

ן )מצב ב(  ר   ְפנ  י ַאה  ה ְול   א טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל חלקם לא חלה )הלכה ב( בקשר לנושאתביר מרכ –מ ׁש  



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ן )מצב א(  ר   ְפנ  י ַאה  ה ְול  ְפנ  י מ ׁש   )הלכה א( ביניהם בקשר -מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב –ל 

 לנושא. נשלב הבדלי הלכה בלשון הרמב"ם.
טמאים ומקצתם  )של כהנים שעובדים ביום שחל בו פסח ראשון(היו מקצת בית אב  )הבדל א([ הלכה יד] [קדש פ"דרמב"ם ביאת המ]

היה כל . }המצב הבא שייך לתכונה ב, )הטהורים מקריבים, הטמאים אוכלים( טהורים אף על פי שרובן טמאי מת לא יקריבו אלא הטהורים
אם היו רוב הכהנים הנכנסין שם בירושלים  )הבדל ב( {ל המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת,בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר, היתה כ

 בזמן הקבוע טמאין יעשו בטומאה. 
ן )מצב ב(  ר   ְפנ  י ַאה  ה ְול   תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל חלקם לא חלה )הלכה ב( בקשר לנושא –מ ׁש  

ם ,ו(טבהע'  'במ)מר רק בטומאת מת כנא ים  ְלנ  פ ׁש ָאָדֵ֔ א  ּו ְטמ  ר ָהיָ֤ ׁש   ים א  נָׁש ִ֗ י א  יְה    , ההקרבה מותרת ולא בטומאות אחרות. ו 

קרבן צבור שיש לו  .כל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאהטז[ הלכה ] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]ע"פ 

היה כל בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר, היתה כל ... [ הלכה יד] [ש פ"דרמב"ם ביאת המקד]תשלומים לא יקרב בטומאה.  
ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר, מפני שהטומאה לא [ הלכה טו]...  המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת,

ה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה מפני הדחק, ואין דוחין כל דבר הנדח
 צריכה ציץ לרצות עליה. 

 

 ת"ג 13

ֹוָ ,לד:כאחקת במדבר  ֹוְָוֶאת־ַאְרצֶ֑ ֹוְָוֶאת־ָּכל־ַעּמֶ֖ תֵ֛ יָא  ָָנַתֹּ֧ת  יְָבָיְדךֵ֞ ָ֣ ֹוָּכ  תָ֔ יָרָ֣אָא  ַאל־ּת  ֶׁשהָ  'ֶָאל־מ  אֶמרָה  ַָוּי ֶ֨
ָָ֔ ר  ֱאמ  ֶמֶָ֣לְךָָהָֽ ןָ  יח  יָתְָלס  ֶׁשָ֣רָָעׂש ֹ֗ ֹוַָּכא  ָ֣יָתָּלָ֔ ֹון:ְוָעׂש  בְָּבֶחְׁשּבָֽ ֶ֖ רָיֹוׁש  ֶׁשֵ֥  יָא 

ֹו (דכא,ל) ֹוְָוֶאת־ָּכל־ַעּמֶ֖ תֵ֛ יָא  ָָנַתֹּ֧ת  יְָבָיְדךֵ֞ ָ֣ מונח גרשיים דרגא תביר טפחא. טעם מונח בראש התבנית מלמד שאפשר שיש  – ּכ 

 לדרוש את התבנית גרשיים ... פעמים אחדות )לפחות שתי פעמים(. 

ָ)א( תבנית טעמים  יְבָיְדךֵ֞ ֹוָָָנַתֹּ֧ת  תֵ֛  ]כלי יקר[ ]גור אריה[כיצד? ע"פ  להקלגרשיים ... תביר, בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר,  –א 

ועוד מלמד על מחשבות משה שסבר שלעוג עומדת זכות הודעתו לאברהם אבינו שבא לבשרו כי לוט נשבה בידי ארבעה המלכים 

ב"ה מודיע למשה שכוונת עוג הייתה שאברהם אבינו יצא להלחם כיצד? הק להחמיר)חיבור כח עוג הגשמי אל כח הקדושה של א"א(. 

 במלכים, יהרג ועוג ישא את שרה לאשה. 

אֶמר (דכא,ל)ועוד טעם קדמא במלת  מלמד שכבר באותו מעשה הקב"ה דן את עוג על מחשבה רעה זאת לחובה שרצה לעקור את  ַוּי ֶ֨

 גו.ישראל עוד קודם שבאו לעולם, ולמסרו בידי בני ישראל להור

 

ָ)ב( תבנית טעמים  יְבָיְדךֵ֞ ֹוָָָנַתֹּ֧ת  תֵ֛  גרשיים ... תביר, בתפקיד כעין יצא להקל ולהחמיר, –א 

ים (ז, יא' צו וי) [מדרש תנחומא )בובר( פרשת צו סימן ה] ְּׁשָלמ   ח ה  ת ז  ב  את ּתֹור   יָה ׁשָ  (משלי ג,יז) . זש"הְוז   יב ת   ם ְו ָכל־נְת   ע  י־נ   ְרכ  יָה ד   ל ֹום:ְדָרכ  
כל מה שכתוב בתורה, )לשון( ]לשום[ שלום הוא נכתב, אעפ"י שכתוב בתורה מלחמות, לשם שלום נכתבו, את מוצא שביטל הקדוש 

יר֩  ּורּכ  י־ָתצ   (טכ,י ' שפ'דב)ברוך הוא את הגזירה מפני השלום, אימתי כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה  ל־ע  ים א  ים יָמ   ּב ֜ וגו', וכל אותו  ר 
ר    (זכ,י ' שפ'דב), א"ל הקדוש ברוך הוא שיהא מחרים אותם, שנאמר הענין ח  ם םּכ  י־ה  ימ ִ֗ ר  ח  , ומשה לא עשה כן, אלא אמר עכשיו אני ּת 

ָ֤  (וכ ' בדב)הולך ומכה, איני יודע מי חטא ומי לא חטא, אלא בשלום אבוא עליהם, שנאמר  ְׁשל  ְלָאכ ים   חָוא  ר מ  ְדּב   ּמ  ֹות מ  מֵ֔ יח   ְקד  ל־ס  ל ְך ֹוןא   מ  

ֹון ְׁשּב  י ח  ְבר   ֹום ד  ר ָׁשל  ֹו (כא,לה ' חקתבמ) כיון שראה שלא בא בשלום הכה אותו, שנאמר :ל אמ   ְוֶאת־ָּכל־ַעּמָ֔ ֹוְָוֶאת־ָּבָניוָ  ת  ּוָא  , אמר לו ַוַּיּכֶ֨
ר   הקדוש ברוך הוא אני אמרתי  ח  ם םּכ  י־ה  ימ ִ֗ ר  ח   ' שפ'דב)שם שאמרת כך אני אעשה, שנאמר וגו', ואתה באתה עליהם בשלום, חייך כ ּת 

ְקר   ( כ,י יר בּכ  י־ת  ל־ע ֵ֔ ם א  ָּלח   יהָ  ְלה  אתָ  ָעל   יהָ  ְוָקָר  ל   יָה ָׁשל ֹום: )דברים כ י(, לכך נאמר :ְלָׁשל ֹום א  יב ת   ם ְו ָכל־נְת   ע  י־נ   ְרכ  יָה ד   .(יז,משלי ג) ְדָרכ  

ר    (זכ,י שפ'' דב)כיצד? ה' צוה על משה בכיבוש הארץ  להקל ח  ם םּכ  י־ה  ימ ִ֗ ר  ח   (וכ ' בדב)אבל משה בא על יושבי הארץ בדרכי שלום  ּת 
 ָ֤ ְׁשל  ְלָאכ ים   חָוא  ר מ  ְדּב   ּמ  ֹות מ  מֵ֔  . ְקד 

ְוֶאת־ָּכל־ַעּמָָ֔ (כא,לה ' חקתבמ) שלא בא בשלום הכה אותו, שנאמר )משה(כיון שראה כיצד?  להחמיר ֹוְָוֶאת־ָּבָניוָ  ת  ּוָא   ,ֹוַוַּיּכֶ֨
ּוָ (כא,לה ' חקתבמ. אלא גופו החרימו שלא ליהנות ממנו כלום [מדרש תנחומא )בובר( פרשת חקת סימן נה] ועוד החמיר בעוג ַוַּיּכֶ֨
ֹוְָוֶאת־ָּבָניו ָ ת   א 

ֹו (דכא,ל))ג( תבנית טעמים  ֹוְָוֶאת־ָּכל־ַעּמֶ֖ תֵ֛ יָא  ָָנַתֹּ֧ת  בא ללמד על יוצא  גרשיים דרגא תביר טפחא. אפשר שטעם גרשיים – ְבָיְדךֵ֞

שיש לברך על נס שעשה  )ברכות נד.(,הר שרצה עוג לזרוק על עם ישראל אינו מופיע בכתוב. ובא בקבלה  -דופן מיוחד. סיפור אבן 

ֹוההר נפל עליו. באה תבנית הטעמים של  –הקב"ה והאבן  ֹוְָוֶאת־ָּכל־ַעּמֶ֖ תֵ֛ יָא   דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים – ָנַתֹּ֧ת 

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.

 

 בו המאוחר הטבעי מקדים את המוקדם הטבעי סדרנוי כעין שי -גרש או גרשיים קדמא -אזלא 10.5

 שמות תצוה כט,כא:     דוגמת מפתח

ן ָמ  ל-ְוָלַקְחָּתֵ֞ רַָעָֽ ֶׁשֵ֥ םָא  ְׁשָחהָ֒-ַהָּדֶ֨ ֶּׁשֶָ֣מןַָהּמ  ָּומ  ַח֘ ְזּב  ַָהּמ 
לָ ַָעָֽ יָת  ּז  ְוַעל-ְוה   ָ ן ר  יוְָוַעל-ַאה  ֵ֛יוְָוַעל-ְּבָגָדָ֔ יו-ָּבָנ ּוְבָגָדָ֔ ׁשָהּואָ  ֹוְָוָקַדֵ֥ ּתֶ֑ יָָבָנֶ֖יוָא  ֵ֥ ְגד  ֹו׃ָּב  ּתָֽ יָָבָנֶ֖יוָא  ֵ֥ ְגד  ֵ֛יוָּוב  ָּוָבָנ
 

 תורה שלמה, תורה שבעל פה, שמות תצוה כט,כא 
מגיד הכתוב שלא גמר קדוש אהרן ובניו אלא בהזית הדם עליהם. )מדרש , ]סט[ ולקחת מן הדם אשר על המזבח ]וגו'[ והזית על אהרן

  הגדול(

ע בדם ובשמן אתר שעירב שניהם, ומזה מן הנדבק משניהם טובל את האצב, ]ע[ ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה
 אהרן והוא מתקדש באותה הזיה וכן ]מזה על[ כל אחד מבניו ועל כל אחד מן הבגדים. )מדרש( באצבע הזיה אחת על

רן ובניו אלא ]סט[ במכילתא דמילואים פ' צו סי' לד: ויז על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו, הא למדת שלא שלם קידוש אה
ראב"ד[. ברב"ח בשם ר"ח )הובא בתו"ש משפטים כד עה( ויקח משה את הדם ויזרק  -בהזאת הדם. ]שלאחר הזאה זו הזכיר הקידוש 

על העם וכו' ואותו כתם שעל בגדיהם קרא הכתוב עדי לפי שהיה עדי להם וכבוד גדול והיה להם לעדות ואות שנכנסו בבריתו של 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/164    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

י היה מזה על בגדיהם מן הדם והיה הענין להחשיבם כעין שכתוב באהרן והזית על אהרן ועל בגדיו וגו' וכו' הקב"ה וכו' וכן פירש"
 ע"כ. ובחזקוני כאן: והזה עליהם, להעיד ולהיות עד ואות לדורות שהם משרתיו ועליו לא יקרבו זרים. 

 
טובל את האצבע וכו'. ובכל מקום שאמר הקבלה ]ע[ מאמר זה הוא מפירושו של ר"א בהרמב"ם והוא כותב: וביארה "הקבלה" ש

הכוונה לדרש חז"ל וכנראה שהי' מאמר כזה לפניו באיזה מדרש חז"ל שאבד מאתנו, ודו"ל שכוונתו כאן לקבלה שבעל פה. ובאע"ז 
ע"כ.  בפיה"ק: כאן והנה הזה מדם האיל אשר על המזבח שהוא קודש עם שמן משחת הקודש על אהרן ועל בגדיו והנה הם קדושים

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: 

מהדם והשמן ומאותו עירוב יזה על אהרן ועל בגדיו וגו' ובזה יהיו מקודשים. ופי' חדש בפסוק  ולקחת מן הדם וגו' להגיד שיערב יחד
שלפנינו כתב רבינו מיוחס וז"ל: ומשמן המשחה, שעל המזבח אבל משמן שבכלי יצוק על ראשו לענין גדולה וזה לענין קדושה כמו 

מזבח והינו מאותו השמן המבואר בפ' צו ]ח,יא[ ויז ממנו שמפרש והולך ע"כ. מפרש שלקח השמן מהמזבח כמו שלקח הדם מעל ה
על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח, נמצא שעל המזבח היה דם ושמן מעורבין ביחד ומהם הוא שלקח להזות וזה הוא 

רבינו מיוחס כהקבלה שכ' הר"א בהרמב"ם שהיו שנים מעורבים. ואולי גם הוא סובר כן וס"ל שהי' צריך לערב שניהם על המזבח. )
 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 

 ולה והיא היתה רק על כהן הגדול לבד, אהרן זהו לשם גד
 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 
 רעו לנצח. ולכן הוא בעצמו כל ימיו. והב' שנמשח לכהן הוא ובניו וז

 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 

 אשר על המזבח ר"ל הדם אצל המזבח שזרק קצתו עליו הדם 
 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 

 לא ידעתי אם מערבן להזאות הללו כמו ולקח  וז"ל בפ' ויקרא ח,ל. :
 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 
 בציווי כתיבה ביה בפענח רזא כאן: ולקחת את האיל השני וגו' כאן 

 הזאה תחלה על אהרז ובניו ובגדיהם אף משמן המשחה והדם ואח"כ
 

 גרשיים קדמא 1

י,לא: מד ויגש בראשית ֹוָּכ  ְראֹותֵ֛ הָּכ  יךֶָאת-ְוָהָיֹ֗ ָבֶדָ֝ ידּוָע  ֶ֨ ֶ֑תְָוהֹור  יןַָהַּנֶַ֖ערָָומ  ֵ֥ ָלה׃-א  ינּוְָּבָיגֶֹ֖וןְָׁשא ָֽ ֵ֛ ָָאב  תַָעְבְּדךֵ֥ יַבֶ֨   ׂש 

יךֶָאתוְָאפשר כי תבנית הטעמים של הכתוב  ָבֶדָ֝ ידּוָע  ֶ֨ ת-הֹור  יַבֶ֨  מרכבת משתי תבניות טעמים. ׂש 

יךתבנית )א(  ָבֶדָ֝ ידּוָע  ֶ֨  קדמא ואזלא, כעין סדר ואפשר שהתבנית מלמדת שבפסוק יש לימוד בכלל מסוג כלשהו. – ְוהֹור 

יךֶָאתתבנית )ב(  ָבֶדָ֝ ת-ע  יַבֶ֨ דים ובא לפני מה שהיה אמור לקרות אזלא וקדמא, כעין היפוך סדר שמה שהיה אמור לקרות מאוחר הק – ׂש 

י ]רש"י[מוקדם. וזה כפ' ֹוָּכ  ְראֹותֵ֛ הָּכ  ֶ֑ת-ְוָהָיֹ֗ יןַָהַּנֶַ֖ערָָומ  ֵ֥  . היינו מת מוקדם מכפי שהיה לו קצבה מה'.אביו מצרתו – א 

ולהראות אותו באור ולא יהיה סיפק בידנו להבהיר לו את הענין  מיד ימותאך יראה שהילד איננו,  (מד,לאויגש  'בר) [רש"ר הירש]וכן פי' 
 .נוח יותר

 

 גרשיים קדמא 2

רַָעל :,לטמי חוי ראשיתב ֶׁשֵ֥ ָלֵ֛הָא  הַָהַּמְכּפ  ֹ֧ ְׂשד  רָּב  ֶׁשֶ֨ הָא  י-ַּבְּמָעָרֵ֞ ֶַ֑עןָ-ְּפנ  אְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ ֶ֖ ַָמְמר 
םֶָאת הַָאְבָרָהָ֝ ֶׁשרָָ֩קָנֶ֨ ַּזת-א  ח  יַָלא  ֶ֖ ּת  ןַָהח  ֵ֛תֶָעְפר ֵ֥ א  הָמ  ֶבר׃ָ-ַהָּׂשֶדֹ֗ ָָקָֽ

ָ ָבראשית ויחי נ,יז: ָׁשבָיֹוס  יוְָוָכלַוָּיֶ֨ ּואְָוֶאָחָ֔ הָ֣ ְצַר ְיָמהָ  רֶָאת-ףָמ  ְקּב ָ֣ ֹוָל  ּתֶ֖ יםָא  ֵ֥ ל  ֹוֶָאת-ָהע  יָָקְברֵ֥ ֶ֖ ר  יוַָאח  ֶ֑ יו׃ָָָ-ָאב  ָֽ  ָאב 

 הפניית ר' בינקה חנוך )טו טבת התשע"ו( 

רֶָאת )אוצר החכמה([צפנת פענח על התורה, הרב רוזין יוסף )הרוגטשובר( הר' ויחי נ,יד ] ְקּב ָ֣ יָָקבְָ-ל  ֶ֖ ר  יוַָאח  ֶ֑ ֹוֶָאתָאב  יו כפל הלשון -רֵ֥ ָאִבִֽ
  ,דאבות העולם הם מונחים דרך הסב (קא)הערה  דדהנה מבואר בירושלמי תענית פ", רי קברוחלקבור א

כ "ש וא"ע (קב)הערה  וברכות דף מ"ו ע"ב ,וא"כ יצחק מימין אברהם וזה רק לאחר שקברו את יעקב וקודם הוה לשמאל כמבואר שם
 .מין אברהם ואח"כ קברו את יעקב זה ר"ל כאןמי ולפ"ז פינו יצחק לקברו אות

  ב: אמר רבי שמואל בר רב יצחק: אבות דרך הסב הן קבורין.ירושלמי תענית פ"ד,ה"קא. 
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 

 )גם רמב"ם ברכות ז,א( שלישי לו למטה הימנו. לו למעלה הימנו,
 

ר' בינקה חנוך: .... מלמד שלא יכרה אדם לעצמו קבר בחייו. אבל בקבורת יצחק יעקב כרה קבר ליצחק משמאל לאברהם וכאשר באו 

 את יצחק. לקבור את יעקב, כרו קבר ליצחק מימין לאברהם ופינו את יצחק לקבר החדש וקברו את יעקב בקבר שקודם קברו בו 

ראפשר כי לכך מרמזת תבנית הטעמים של  ֶׁשֶ֨ הָא  גרשיים קדמא, שנוי בסדר, הקבר המוקדם ליצחק עבר לאחר מות יעקב  – ַּבְּמָעָרֵ֞



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 כך קברו את יעקב בקבר המוקדם.-לקבורת יעקב שמת אחרי יצחק. בסדר הפעולות ליצחק כרו קבר חדש ופינו אותו אליו, אחר

 

ישראל ואז -כתבו שאדם יכול להכין קבר בחייו בארץ [שו"ת משנה הלכות חלק ד סימן קפא]-ו [לק ג סימן יגשו"ת מנחת אלעזר ח]אמנם 

קצת קשה על ההסבר. אבל אפשר כי למרות שיעקב שלם כל הונו מבית לבן לעשו עבור מקום קברו במערת המכפלה, אבל אפשר שעשו 

 במקום קבוע. מנע כריית הקבר מראש ולכן אי אפשר היה לקבור את יצחק

ר ֶׁשֶ֨ הָא  משערים כי הכניסה גרשיים קדמא, שנוי בסדר כלשהו, כאשר מתבוננים בסדר הקבורה במערת המכפלה נמצא כי  – ַּבְּמָעָרֵ֞

הוא בכניסה לאולם יצחק, אברהם ושרה קבורים באולם סמוך נאמר לימינם, יצחק ורבקה לשמאלם של אדם אדם וחוה למקום קבורת 

  ורים לימין אברהם ושרה. וחוה, יעקב ולאה קב

ֶׁשרָ֩ ֵ֛תָ...  501ענין של שיעור, חציצה מחיצה, גי' קטנה, -תלישא – א  א   , אמ"ת, 441תביר, גי'  –מ 

 = ס' כגון ששים אותיות ברכת כהנים 60=  501 - 441הפרש גי' 

אשון היה כהן גדול, במשכן נמשכת מבוא לגן עדן, אדם הר -חצר המשכן בית סאתיים, מערת המכפלה כ בית סאתיים -מערת המכפלה 

 עבודת כהן גדול, המברך את ישראל ברכת כהנים בת ששים אותיות.

 

ה  ע"ב מר"ה, או ע"ב הר"מ – ַּבְּמָעָרֵ֞

ר ֶׁשֶ֨ הָא  גרשיים קדמא, שנוי בסדר כלשהו, בפעם הראשונה יצאו הספירות שלא על הסדר של קווי יושר שהם: קו ימין: חכמה  – ַּבְּמָעָרֵ֞

 שמאל: בינה גבורה הוד, קו האמצע: כתר או דעת תפארת )רחמים( יסוד מלכות חסד נצח, קו

ָלֵ֛ה הַָהַּמְכּפ  ֹ֧ ְׂשד  רָּב  ֶׁשֶ֨ הָא   גי' ר"ת ב א ב ה עולה י' )ספירות לפי עוד רמזים(  – ַּבְּמָעָרֵ֞

ָשד  ה׃ (גדב' תבוא כח,)   בא"ב ה ּב  ָּת  ּוְך א  יר ּוָבר  ה ָּבע   ָּת  ּוְך א  ּוְך  (דב' תבוא כח,ו)  ָּבר  את  ך׃ָּבר  ה ְּבצ  ָּת  ּוְך א  ך ּוָבר  ה ְּבב א   ָּת    א 

רַָעל ֶׁשֵ֥ י-א  אְָּבֶאֶָ֣רץ-ְּפנ  ֶ֖  א ע פ מ ב , ע"ב אפ"מ )או א"ב פע"מ( – ַמְמר 

ֶׁשרָָ֩קָנֶ֨ה ֶַ֑עןָא   כ א ק , כאד"ם קדמו"ן – ְּכָנ

םֶָאת  א א , ארי"ך אנפי"ן – ַאְבָרָהָ֝

ַּזת יַָלא ח  ֶ֖ ּת  ןַָהח  ֵ֛תֶָעְפר ֵ֥ א  הָמ  ֶבר-ַהָּׂשֶדֹ֗  ע ה ל ק, למשל מע"ה לק"ה,  ה מ – ָקָֽ

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.

רַָעל ֶׁשֵ֥ י-א  א-ְּפנ  ֶ֖  רי"א )רמז לקבלת האר"י(ס"ת ר ל י א, לֻ  – ַמְמר 

 

 גרשיים קדמא 3
 :ז,שמות ה

ם ְלׁש ֶ֑ ֹולָׁש  ְתמָ֣ ֶ֖יםָּכ  נ  ןַָהְּלב  ְלּב ֵ֥ ֶבןָָלָעֵ֛םָל  תֶָּתֹ֧ ּוןָָלת ֶ֨ פֵ֞ אָת אס  ָל ָ֣
ֶבן׃ָ םֶָּתָֽ ּוָָלֶהֶ֖ ׁש ׁשֵ֥ ּוְָוק  ְָֽלכָ֔ ַ֚םָי  ָה 

ת ּוןָָלת ֶ֨ פֵ֞ אָת אס  אָ, מונח גרשיים קדמא – ל ָ֣  עשוי ללמד על יותר מפעם אחת התבנית גרשיים קדמא . –מונח  –ל ָ֣

ת)א(  ּוןָָלת ֶ֨ פֵ֞  הצפוי להיות מאוחר בא מוקדם.ועוד מקורות,  שם משמואלע"פ יים קדמא עשויה ללמד על שנוי בסדר . גרש - ת אס 

הגיעה גאולה פנימית בהעלם, )משה בא וחזר לשלשה חדשים למדין( והיא הקדימה את הגזירה הרביעית והקשה מכולן ובלי הגאולה 

וחת שבת והיאספות בה להתחזקות ממגילות שנאמר בם על הגאולה. בהעלם לא יכלו לעמוד בגזירה הרביעית שעיקרה היה מניעת מנ

 וכאשר משה חזר הגיעה הגאולה הנגלית.

 מכת בכורות המאוחרת נגזרה זמן רב לפני ביצועה., פדר"א פמ"חע"פ )ב( 

 

 גרשיים קדמא 4
 ,לו:    יבבא  שמות

ןֶָאת 'ָָנַתֶ֨ ְַ֛ינַָ-הֵ֞ ּוםַָוָֽ לֶ֑ םַָוַּיְׁשא  י  ְצַרֶ֖ ֵ֥יָמ  ינ  ןָָהָעֵ֛םְָּבע  ֵ֥ ּוֶָאתח  ם׃ָפ-ְּצלֶ֖ י  ְצָרָֽ ָמ 
 היו נותנים להם: אתה אומר אחד, טול שנים ולך )ראה מכיל' בא פסחא יג(. מהםאף מה שלא היו שואלים  - וישאילום)לו(    י"רש

 וישאלוםאת חן העם... בעיני מצרים" )שמ' ג,כא(.  ונתתיב'אלה שמות': " כדכתיבלתת להם במתנה,  - את חן העם נתן)לו(    ם"רשב
 מצרים לישראל; ישראל היו השואלים, ומצרים המשאילים השלימו שאילתם, ומתנה היתה.  -

יֶָאת,כא: ג  שמות ֵ֛ ָעם-ְוָנַתּת  ןָָהָֽ ֵ֥ ם׃-ח  יָקָֽ ּוָר  ְלכֶ֖ אָת  ּוןָל ֵ֥ כָ֔ ל  ָֽ יָת  ָ֣ ּכ  םְָוָהָיהָ  ְצָרֶ֑י  ָ֣יָמ  ינ  ַָהֶּזֶ֖הְָּבע 
חן  אתיתעלה  השם נתןיל אותם מה שלא שאלו מהם, כי מתעוררים מעצמם להשא היו מצריםלומר:  רוצה - וישאילום)לו(   ג"רלב

 העם בעיני מצרים.

ןֶָאת 'ָָנַתֶ֨ ּוםָ-הֵ֞ לֶ֑ םַָוַּיְׁשא  י  ְצַרֶ֖ ֵ֥יָמ  ינ  ןָָהָעֵ֛םְָּבע  ֵ֥  קדמא מרכא תביר מרכא טפחא אתנח גרשיים –ח 

ןָ 'ָָנַתֶ֨ הטבעי, כי בדרך העולם פלוני בו המאוחר הטבעי מקדים את המוקדם  סדרוהמכילתא כעין שינוי  ירש" פגרשיים קדמא, ע" –הֵ֞

 . מתעוררים מעצמם להשאיל אותם מה שלא שאלו מהם היו מצרים ג"רלב, אבל כאן בלשון משאילשואל ואלמוני 

ןָ םרשב" פ"ע ןָָהָעֵ֛ם-ֶאתָנַתֶ֨ ֵ֥    את חן העם... בעיני מצרים"  ונתתי" ענין על ' ג,כאשמ -ב היורה כי כבר קדמה הבטחת הקב" – קדמא ח 

'ָָנַתֶָ֨  ועתה השלם. הושעה ' ג,כאשמ - -בהבטחה ב שהתחילגרשיים קדמא, חיבור שני הפירושים ירמז על כעין ענין  –ןָהֵ֞

 מצאנו תבנית בעלת תפקיד כזה בתבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא כבד" – טט

 קדמא, אזלא ראה

 

 גרשיים קדמא 5

ְׁשּתֶָ֖ :שמות יתרו יח,ה ֵ֥יוְָוא  ֶׁשֵ֛הָּוָבָנ ןָמ  ֵ֥ ת  ֹוָח  ְתרֶ֨ אָי  ֶׁשֶ֑ה-ֹוֶָאלַוָּיב ֵ֞ רָא ֶׁשר-ֶאלָָָָָָָמ  ְדָּבֹ֗ ים׃-ַהּמ  ָֽ רָָהֱאֹלה  ֶנֵ֥הָָׁשֶ֖םַָהֵ֥ ּואָח  ָהֵ֛
ֹו ְׁשּתֶ֖ ֵ֥יוְָוא  ֶׁשֵ֛הָּוָבָנ ןָמ  ֵ֥ ת  ֹוָח  ְתרֶ֨ אָי  ובניו בניו דיתרו, דהא לבתר דאתא משה לגביה הוו  – [תורה שבע"פ )סעיף ל"א(]תורה שלמה  ַוָּיב ֵ֞

שוי דיוריה ביה הוו ליה בנין כו' ליתרו דכתיב ובני קיני חותן משה עלו מעיר ליה בנין והכי הוה ביעקב דכיוון דאתא לגביה דלבן ו
 (זח"ב סטהתמרים, ובנוי שבק עם משה. )



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/166    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ראה בתנחומא שמות ט"ז ובת"י: ובניו דמשה, לאפוקי שלא נימא כפי' הזהר שקאי על בניו  – [תורה שבע"פ )סעיף ל"א(]תורה שלמה 

 שה.של יתרו שנולדו לו אחרי שבא אליו מ
ד"ה... כמ"ד יתרו לאחר מ"ת בא, או כמבואר בכתובות ו: על שם העתיד. בכת"י נר השכלים: ומניין שבא יתרו אחר  – )סעיף ל"ה(

המעמד שנאמר אשר הוא חונה שם הר האלוקים, אמרו חכז"ל מיום שנברא העולם היה שם ההר חורב ומשניתנה עליו התורה נקרא 
א דאתגלי עליו יקרא דה' למשה מן שירויא, כלומר לכן נקרא ה' האלוקים וזה כמ"ד שיתרו קודם הר האלוקים. ובת"י: סמיך לטוור

 מ"ת בא וע"י רמב"ן כאן.
 

 גרשיים קדמא 6
 ג:     –ראה יג,ב  דברים

י ָֽ ת׃-פָ]ב[ָָּכ  ָֽ ֹוָמֹופ  ֹותָאֵ֥ ֶלֵ֛יךָאֶ֖ ןָא  ֹוםְָוָנַתֵ֥ לֶ֑ ָ֣םָח  ל  ֹוָח  יאָאֶ֖ ָנב ָ֔ ְרְּבךָ  ּוםְָּבק  ָָיק 
תָא ֶׁשרָפָ]ג[ָָּוָב אָָהאֹות ָ רָ-ְוַהּמֹופ ָ֔ אמ ֶ֑ ֶלֶ֖יךָל  רָא  ֶּבֵ֥ ָּד 

א רָל ָֽ ֶׁשֵ֥ יםָא  ֵ֛ ר  יםָא ח  ֹ֧ יֱָאֹלה  ֶ֨ ר  הַָאח  ְלָכֵ֞ ם׃-נ  ָֽ םְָוָנָעְבד  ְָיַדְעָּתֶ֖
 

י ֶ֨ ר  הַָאח  ְלָכֵ֞  גרשיים קדמא, כעין מאוחר המקדים את המוקדם,  – נ 

', עוד צריך לדעת כוונת וגור שעליו נתן האות אליך אות וגו', צריך לדעת למה לא הזכיר בתחילה מאמר הנביא דב ונתן החיים: אור
 הוא האומר לעבוד עבודה זרה שעל זה הוא שמתחייב מיתה:  הנביאאומרו ובא האות וגו' לאמר וגו', וכי האות הוא האומר הלא 

ות הוא לומר מופת זה או אות זה, כוונת הא יתןשנתכוון הכתוב לדבר כנגד נביא שבא ודיבר בסדר זה, ה' אמר אליו שאם  ונראה
 בסדר זה אין הכוונה כן, אלא אדרבא לתעבה ולשורפה כמשפטה הראשון:  והמופתשנעבוד עבודה זרה, ואם יהיה האות 

, והיו בסדר אשר אמר שיגידו על כוונת והמופתהאות והמופת, פירוש הגם שהוא לא אמר אלא או זה או זה, ובאו שניהם האות  ובא
' וחייב מיתה הנביא וגו', הגם שלא החליט בדבריו שיעבדו עד בא האות והמופת, והם וגולא תשמע ה' שרצונו שיעבדו עבודה זרה, 

 וגו':  תשמעלעבוד, ועוד שהוא לא אמר אלא או אות, או מופת, והיו שניהם, אף על פי כן לא  האומרים
 
 שיעבדווכאשר בא האות והמופת החליט שפירושו , זהחליט בנותנו אות או מופת שיעבדו ע" לאשהנביא  הוא המוקדם החיים אור' פי פ"ע

המוקדם מסיני דוחה כל צווי מאוחר שהוא לנסיון בלבד כנאמר  שהצווי, וזאת הטעיה כי היה לו להחליט בכל מקרה המאוחר וזהו, זע"

 בפסוק הבא )יג,ד(  

 

 

 ושלם בעתידגרש או גרשיים קדמא מהפך פשטא, פעולה שהתחילה, אפשר הושעתה, והושלמה או שת-אזלא 10.6

 

 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.

 קדמא מהפך פשטא. ילפרט שמוגדר ע" סקה או השעייה בכלל הצריךגרש / גרשיים זה כעין יצא מן הכלל במובן שנגרמה הפ-מצד האזלא

 )על משקל המידה מוקדם והוא מאוחר בענין(

 מוצגת סידרת הפסוקים בתורה, שטט מקווה שהיא הרשימה המלאה . לארבעה פסוקים יש הסבר הקשור לעניני גאולה.

 

   גרש קדמא מהפך פשטא-אזלא  קבוצת
 . בראשית מקץ מג,יב:1

ּוְָבֶיְדֶכֶ֑םְָוֶאתְוֶכֵ֥סֶָ ְׁשֶנֶ֖הְָקחָ֣ ּוא׃ָָ-ףָמ  ְׁשֶּגֶ֖הָהָֽ םָאּוַלֵ֥יָמ  ָ֣יבּוְָבֶיְדֶכָ֔ ָּתׁש  יֶכםָ  ת  יַָאְמְּתח ָֽ בְָּבפ   ֶסףַָהּמּוָׁשֶ֨ ַָהֶּכָ֝
 . במדבר נשא ו,יז:2

ןֶָאת-ְוֶאת ה ָ֔ ַהּכ  ֹותְָוָעָׂשהָ  הַָעֶ֖לַָסָ֣לַָהַּמּצֶ֑ יהָוָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  ֹוְָוֶאת-ָהַאָ֝ ְנָחתֶ֖ ֹו׃-מ  ְסּכָֽ  ָָנ 
 . במדבר מטות לא,טז:3

ְמָסר םָל  ְלָעָ֔ ְדַבָ֣רָּב  ּב   ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  ּוָל  ָּנהָָהיֶ֨ ָ֣ןָה ָ֝ ַעלָּבַָ-ה  תָהָָֽ-ְּדַבר-'ַָעלהֶַָ֖מֵ֥ ַדֵ֥ הַָּבע  ָפֶ֖ יַָהַּמּג  ֵ֥ ֹורַָוְּתה  ָ'׃ְּפעֶ֑
 

 בראשית מקץ מג,יב: .1
ּוְָבֶיְדֶכֶ֑םְָוֶאת ְׁשֶנֶ֖הְָקחָ֣ ּתָָ-ְוֶכֵֶ֥סףָמ  יֶכםָ  ת  יַָאְמְּתח ָֽ בְָּבפ   ֶסףַָהּמּוָׁשֶ֨ ּוא׃ַָָהֶּכָ֝ ְׁשֶּגֶ֖הָהָֽ םָאּוַלֵ֥יָמ  ָ֣יבּוְָבֶיְדֶכָ֔ ָׁש 

 יעקב אבינו מורה לבנים להשיב בעתיד הכסף שכבר שולם בעבר. –טט 

יֶכםָ -ְוֶאת ת  יַָאְמְּתח ָֽ בְָּבפ   ֶסףַָהּמּוָׁשֶ֨ גרש קדמא המפך פשטא מודיעה כי הפעולה הראשונה כאן התשלום הראשון לא -התבנית אזלאַהֶּכָ֝

 בעתיד.הסתיים בינתיים וממתין להמשכה 

 

ןֶָאת-ְוֶאת . במדבר נשא ו,יז:2 ה ָ֔ ַהּכ  ֹותְָוָעָׂשהָ  הַָעֶ֖לַָסָ֣לַָהַּמּצֶ֑ יהָוָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  ֹוְָוֶאת-ָהַאָ֝ ְנָחתֶ֖ ֹו׃ָָ-מ  ְסּכָֽ ָנ 
 יז: -במדבר נשא ו,יג 

ֹוֶָאל תָ֔ יאָא  ָ֣ ֹוָָיב  ְזרָ֔ ָ֣יָנ  ְימ  ֹוםְָמל אתָ  ֶ֑ירְָּביֹ֗ תַָהָּנז  הֶָ-]יג[ְָוז ֵ֥אתָּתֹוַרֶ֖ ַתחָא ֵ֥ ד׃ֶָּפֶ֖ ָֽ יבֶָאת]יד[ָָָָלָמֹוע  ָ֣ ְקר  'ֶָּכֶבׂשֶָּ֩בןלַָָקְרָּבנָֹ֣וָ-ְוה  -הֶ֡
הַָאַחֹ֧תַָּבת הְָוַכְבָׂשֶ֨ ָלָ֔ ְלע  יםֶָאָחדָ  ֹוָָתמ   ל-ְׁשָנתֶ֨ י  הְָלַחָּטֶ֑אתְָוַאָֽ יָמֶ֖ ים׃ָ-ְׁשָנָתֵּ֛הְָּתמ  ָֽ ְׁשָלמ  יםָל  ֶ֖ דָָּתמ  ֶלתָ]טו[ֶָָָָאָחֵ֥ ֹותָס   ְוַסָ֣לַָמּצֹ֗

ֹותָמְָ יַָמּצֶ֖ ֵ֥ יק  ֶמןָּוְרק  תַָּבֶּׁשָ֔ ְּבלּוֹלָ֣ ם׃ַָחֹּלתָ  יֶהָֽ ְסּכ  םְָונ  ְנָחָתֶ֖ יםַָּבָּׁשֶֶ֑מןָּומ  ָ֣ ח  הֶָאת]טז[ָָָָׁש  'ְָוָעָׂשֵ֥ ָ֣יָהֶ֑ ְפנ  ןָל  ֶ֖ ה  יבַָהּכ  ֵ֥ ְקר  ֹוָ-ְוה  ַחָּטאתֶ֖
ֹו׃-ְוֶאת ָלתָֽ יםָ -ְוֶאת]יז[ָָָָע  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  ןֶָאתלַָָהַאָ֝ ה ָ֔ ַהּכ  ֹותְָוָעָׂשהָ  'ַָעֶ֖לַָסָ֣לַָהַּמּצֶ֑ ֹוְָוֶאת-הָ֔ ְנָחתֶ֖ ֹו׃-מ  ְסּכָֽ ָָ֣]יח[ָָָָָנ  ַּל חְָוג 

ֶ֖דֶָאת ֶהלָמֹוע  ירֶָּפֵַ֛תחָא ֵ֥ חֶָאת-ַהָּנז ֹ֗ ֹוְָוָלַקֹ֗ ְזרֶ֑ אׁשָנ  ַעל-ר ָ֣ ֹוְָוָנַתןָ  ְזרָ֔ אׁשָנ  ר ָ֣ ׁשָא ֶׁשר-ְׂשַערָ  ים׃-ָהא ָ֔ ָֽ ֵַ֥בחַָהְּׁשָלמ  ַחתֶָז ַָּתֶ֖
הֶָאת ֹוְָוֶאת-ְוָעָׂשֵ֥ ֹו׃-ַחָּטאתֶ֖ ָלתָֽ ָָע 

ָ
ים ָ-ְוֶאת )במ' נשא ו,יז( הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  'לַָָָהַאָ֝ ָהָ֔

. תגלחת הטהרה כיצד, היה מביא ג' בהמות: חטאת, עולה, ושלמים, ושוחט את השלמים ומגלח (מ"ז,פ"ו)נזיר מתני' א ,בבלי נזיר מה
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עליהם, דברי רבי יהודה; רבי אלעזר אומר: לא היה מגלח אלא על החטאת, שהחטאת קודמת בכל מקום, ואם גלח על אחת משלשתן 
 תקרב שלמים.  -תקרב עולה, לשלמים  -אויה לחטאת תקרב חטאת, לעולה יצא. רשב"ג אומר: הביא ג' בהמות ולא פירש, הר -

 א מה,תוספות מסכת נזיר 
נשא  'במ)ונראה דטעמא משום דדרשינן בגמ'  - תגלחת טהרה כיצד מביא חטאת עולה ושלמים ושוחט את השלמים ומגלח עליהם

ֶ֖ד (יחו, ֶהלָמֹוע  ירֶָּפֵַ֛תחָא ֵ֥ ַּלָ֣חַָהָּנז ֹ֗ דין הוא ל מועד דהיינו שלמים אחרי שאמר הכתוב שעל השלמים יגלח ]במה שנאמר בו[ אה ְוג 
 וקשה א"כ למה הקדים חטאת ועולה לשלמים.שיקדימו 
 א ,בבלי נזיר מה

ֶ֖ד (יחנשא ו, 'במ) ... אבא חנן אומר משום רבי אליעזר: ֶהלָמֹוע  ירֶָּפֵַ֛תחָא ֵ֥ ַּלָ֣חַָהָּנז ֹ֗ כל זמן שאין פתח אהל מועד פתוח אינו מגלח.  - ְוג 
ֶ֖ד (יחנשא ו, 'במ)ש שזורי אומר: ר" ֶהלָמֹוע  ירֶָּפֵַ֛תחָא ֵ֥ ַּלָ֣חַָהָּנז ֹ֗  ולא נזירה,  - ְוג 

 ב בבלי נזיר מה,
לא היה משלח תחת הדוד. במה דברים  -היה נוטל שער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד, ואם גילח במדינה  .)נזיר פ"ו,מ"ח( מתני'

 בתגלחת הטהרה, וגו' -אמורים 
 וחכ"א: הכל לא היו משלחין תחת הדוד, חוץ מן טהור שבמקדש, מפני שנעשה כמצותו. ... ב ,בבלי נזיר מה

 

יש שתי מצוות בטהרת נזיר. א' הקרבת קרבנות חטאת, עולה, שלמים; ב' תגלחת. לפי הסבר הרב מיכל זילבר הי"ו ברמב"ם סדר  –טט 

ת הנזירים בזמן הקרבת או בישול השלמים. על השער הקרבנות צריך להיות חטאת, עולה, שלמים. התגלחת לכתחילה מתבצעת בלישכ

יוצקים מן הרוטב של בישול השלמים ושורפים אותו תחת הדוד בו מתבשלים השלמים. השלמים יכולים גם להתבשל בירושלים והנזיר 

 יגלח שלא במקדש.

אם השלמים מוקרבים סמוך לסגירת פתח  . כמו כןלא היה משלח תחת הדוד -ואם גילח במדינה אבל יש מצבים שהנזיר ובמיוחד הנזירה 

 עד למחר כי הרי שלמים כשרים לאכילת שני ימים ולילה אחד.  אינו מגלחהנזיר  אבא חנן אומר משום רבי אליעזראוהל מועד 

ת בטהרת נזיר לכתחילה מוקרבים קרבן חטאת, עולה וקרבן השלמים פותח את המהלך שבו הנזיר אמור לגלח ולשרוף שערו תח סיכום:

אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים. בין הקרבת ובישול השלמים ובין הגילוח יכולה להיות הפסקה. ואח"כ ישלים  דוד בישול השלמים.

 הנזיר הגילוח.

 

 שבתגלחת הטהרה של הנזיר יקדים שלמים לחטאת ועולה. ב(,ה"ז )וילנה לירושלמי נזיר פ"ו,-מביא הסבר ב תורה שלמה
 חטאת עולה שלמים והגילוח צמוד לשלמים. סדר ההקרבהיו"ט בדברי רבי יהודה  לדעת רמב"ם ותוספות

 רבי אלעזר אומר שהגילוח על החטאת והיא הראשונה.

רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר  נזיר פ"ז,מ"ט משנה-וסתם משנה אומרת בדיעבד מגלח על אחת משלושתם. וב

 הטמא למתים.ולהנזיר לשתות ביין ולהטמא 
 

הֶָאת...  (במ' נשא ו,טז) –טט  ֹוְָוֶאת-ְוָעָׂשֵ֥ ֹו׃-ַחָּטאתֶ֖ ָלתָֽ יםָ -ְוֶאת (במ' נשא ו,יז)ע  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  'לַָָהַאָ֝  הָ֔
בדברי רבי יהודה במשנה מפרשים שצריך  התוספות( ו,יז( הקדים חטאת ועולה לשלמים הכתוב בפסוק )במדבר נשא ו,טזבתורה )

 בן איל השלמים הכתוב שלישי להיות ראשון כיון שהנזיר מגלח אחר הקרבת השלמים אבל קשה להם עם הסבר זה. להקדים את קר

יםָ -ְוֶאת (במ' נשא ו,יז)ננסה להסביר ע"פ תבנית הטעמים של  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  'לַָָהַאָ֝ קטן, -גרש קדמא מהפך פשטא זקף-אזלא – הָ֔

 ך פשטא מלמד כי לפחות אחת מהן מוציאה את הכתוב מפשוטו. קטן מלמד על שתי דרשות, מהפ-זקף

הָ-ְוֶאת (במ' נשא ו,יז))א(  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  מקדים בזמן הביצוע את האמור להיות או גרש קדמא, האמור להיות או הכתוב המאוחר -אזלא –ָהַאָ֝

 . כאן קרבן השלמים הכתוב מאוחר מוקרב ראשון. הכתוב מוקדם

ים ָ-תְואֶָ (במ' נשא ו,יז) )ב( הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י     גרש קדמא מהפך פשטא, כעין התחיל תהליך, הושעה, ממשיך תהליך-אזלא – ָהַאָ֝

מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא, רבי אליעזר אומר: סותר את הכל, וחכ"א:  .)נזיר פ"ו,מי"א( בבלי נזיר מז,א מתני' הסבר )א(
 עשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים, ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה מסוכנת, והלכה ומצאה שמתה,אמרו לו: מיביא שאר קרבנותיו ויטהר. 

)טט: הכוונה שתטהר  תביא שאר קרבנותיה ותטהר (-)טט: תשהה שבעה ימי טומאת מת, עם הזאת שלישי ושביעי, תטבול ותטהר וואמרו חכמים: 

 . קודם לבאת שאר הקרבנות(

שבעה סותר! אמר רב: מאי סותר נמי דקאמר ר'  -אליעזר אומר: סותר את הכל, והאמר ר' אליעזר: כל אחר מלאת  קתני ר' .גמ'
אליעזר? סותר קרבנותיו. הכי נמי מסתברא, דקתני, וחכ"א: תביא שאר קרבנותיה ותטהר, ש"מ; ומעשה נמי במרים התרמודית שנזרק 

תה מסוכנת, והלכה ומצאה שמתה, ואמרו חכמים: תביא שאר קרבנותיה ותטהר, עליה אחד מן הדמים, ובאו והודיעוה על בתה שהי
 . ש"מ. הדרן עלך שלשה מינין

 : התחיל תהליך הבאת הקרבנות, הושעה לטהרה מטומאת מת, ממשיך תהליך הבאת הקרבנות.תבנית הטעמיםלענין 

למתים. הפעולה הראשונה היא זריקת דם קרבן ראשון,  וכן ... למאן דאמר שאחר זריקת דם קרבן ראשון ניתר בשתיית יין והיטמאות

 התרת שתיית יין והיטמאות למתים, נוצרה הפרדה בהקרבת קרבנות הנזיר והמשכה בהקרבת שאר הקרבנות.

בטהרת נזיר לכתחילה מוקרבים קרבן חטאת, עולה וקרבן השלמים פותח את המהלך שבו  (:בבלי נזיר מה א,בסיכום )לעיל וכן ... 

אמור לגלח ולשרוף שערו תחת דוד בישול השלמים. אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים. בין הקרבת ובישול השלמים ובין  הנזיר

 הגילוח יכולה להיות הפסקה. ואח"כ ישלים הנזיר הגילוח.

 

ומר: אם טמא הייתי הרי אמר ר' יהושע: יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר, וא -מת אחד מהן  מתני'. נזיר נט,ב בבלי (בהסבר )
אתה נזיר מיד, ואם טהור הייתי הרי אתה נזיר אחר שלשים יום, וסופרין שלשים ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה, ואומר: אם אני 

קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק, וסופרים שלשים יום  -קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך, ואם אני הוא הטהור  -הוא הטמא 
קרבן  -קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך, וזה קרבן טהרתי, ואם אני הוא הטהור  -ן קרבן טהרה, ואומר: אם אני הטמא ומביאי

טהרה שלי וקרבן טומאה בספק, וזהו קרבן טהרתך. אמר לו בן זומא: ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר! אלא, מביא חטאת העוף 
העולה מחובתי והחטאת מספק, וסופר  -מחובתי והעולה נדבה, ואם טהור הייתי  החטאת -, ואומר: אם טמא הייתי ועולת בהמה

העולה הראשונה חובה  -ואם טהור הייתי העולה הראשונה נדבה וזו חובה,  -שלשים יום ומביא קרבן טהרה, ואומר: אם טמא הייתי 
  .הודו לו חכמים לבן זומא ! אבלמביא קרבנותיו לחצאים. אמר רבי יהושע: נמצא זה וזו שאר קרבניוזו נדבה 

  ב,נטנזיר  בבלירש"י 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/168    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

שבתגלחת ראשונה הביא קרבן עולת בהמה ועכשיו הביא  שמביא קרבנותיו לחצאיןאתה אומר שאם טהור היה  - א"ר יהושע נמצאת
 .חטאתו וזבחי שלמים

 .א מי שידור נזיר כנגדושאין חוששין אם הביא קרבנותיו לחצאין ועוד שאינו מוצ - אבל הודו חכמים לדברי בן זומא

 מטומאת מת, ממשיך תהליך הבאת הקרבנות.בגלל ספק : התחיל תהליך הבאת הקרבנות, הושעה לטהרה תבנית הטעמיםלענין 
 ב ,נטנזיר  בבליתוספות 

 כדי לגלח על אחד מהדמים ואומר כו' ואסור לשתות ביין דשמא היה טמא וסופר עוד שלשים יום ומביא קרבן - ועולת בהמה
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

וסופר שלשים יום  , ח על קרבן עולה בגילוח ראשוןמגלנזיר בגלל ספק טומאת מת בתחילה ה (:בנט,בבלי נזיר סיכום )לעיל וכן ... 

אם כן הייתה הפסקה בין . אח"כ ישתה יין ומותר להטמא למתים. ואז מביא חטאת ושלמים חובה ועולה שעשויה להיות חובה או נדבה

 .הקרבנות

 

ֹותְוַסָָ֣ מגדיר )במ' נשא ו,טו( [ספרי] תַָּבֶּׁשָָ֔ס ָ מונח רביע, כלל,  – לַָמּצֹ֗ ְּבלּוֹלָ֣ יםַָּבָּׁשֶֶ֑מןֶלתַָחֹּלתָ  ָ֣ ח  ֹותְָמׁש  יַָמּצֶ֖ ֵ֥ יק  פרט ואין שום  ֶמןָּוְרק 

 או אזלא בסביבתם    \קדמא ו

ים ָ-ְוֶאת )במ' נשא ו,יז( מגדיר [ספרי] הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  כיצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו שקרבנות שיש בם נדר ונדבה יש בם  ָהַאָ֝

מצורע שיש בה נסכים, ועוד ששלמים אלו תלויים בלחם אז אולי לא יהיו בנסכים לכן  נסכים, וחטאת הנזיר אין בה נסכים לעומת חטאת

 אינך יכול להחזירו לכללו עד שיבוא הכתוב ויחזירו לכללו בפירוש. 

 

' (ו,יז ' נשאבמ): מבוא הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י   קטן. -גרש קדמא מהפך פשטא זקף-אזלא – ְוֶאת־ָהַאַ֜

' (,יזו ' נשאבמ) הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  פעם בתורה וכמעט  12-גרש קדמא מהפך פשטא תבנית טעמים המופיעה כ-אזלא – ְוֶאת־ָהַאַ֜

( השעיית העניין קדמאפתיחת ענין )אפשר שמוקדם מהזמן שהיה אמור לקרות, מרומז ע"י טעם בכולם נמצאה דרך לימוד, המרמזת על 

ענין היינו שההשעיה תתהפך וה –מהפך פשטא חידוש הענין, שכבר קרה או יקרה )מרומז ע"י  גרש או גרשיים(,-אזלא)מרומז ע"י טעם 

 (.התחדש או יתחדש 

יםָ  (ו,יז ' נשאבמ)-מסביר רבא ש [בד,בבלי זבחים ]-ב הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ הוא כלל שאינו מלא ולכן לא דנים אותו בכלל ופרט. ואילו רבינא ַיע 

' (ו,יז ' נשאמב)-לומד מ הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ ' במ)שזהו כלל ופרט וכלל והגמרא לא מקשה על כך. שני האמוראים לא מביאים המלים  ַיע 

ל (ו,יז נשא י   גרש. -שבגלל טעם מקף הם כעין יחידה אחת וטעמה אזלא – ְוֶאת־ָהַאַ֜

קדמא ואזלא, מעלה השערה לנסיון ללימוד בדרך של כלל ופרט  אפשר שעצם נוכחות קדמא ואזלא צמודים בכתוב אע"פ שלא על הסדר

 כן יש מקומות אחדים הנלמדים בכלל ופרט וכלל כאשר רק אחד מקדמא או אזלא נמצאים בכתוב, ולפעמים אפשר להסביר-בסביבתם, כמו

כעין טעמא דקרא של הכתוב  או כתוב שחבירו שלפני מלמד עליו או שהוא .טעם קדמא ללא אזלא אחריו מלמד על כלל הצריך לפרט

 לפניו. 

שנוי שם )=מטרת( הקרבן( באחת מהעבודות שחיטה, קבלת דם, הולכה,  –מחשבת שנוי יעוד קרבן )שנוי בעלים או שנוי קודש  הסוגיה

 זריקה.

 

יבֶָאת ד(ו,י ' נשאבמ) ָ֣ ְקר  'ֶָּכֶבׂשֶָּ֩בןלַָָקְרָּבנָֹ֣וָ-ְוה  ה-הֶ֡ הְָוַכְבָׂשֶ֨ ָלָ֔ ְלע  יםֶָאָחדָ  ֹוָָתמ   הְָלַחָּטֶ֑אתָ-ַאַחֹ֧תַָּבתְָׁשָנתֶ֨ יָמֶ֖ ְָׁשָנָתֵּ֛הְָּתמ 
ל י  ים׃ָ-ְוַאָֽ ָֽ ְׁשָלמ  יםָל  ֶ֖ דָָּתמ   ֶָָאָחֵ֥

ֹות (ו,יז ' נשאבמ) 'ַָעֶ֖לַָסָ֣לַָהַּמּצֶ֑ הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  ֹו:ְָָָָָָָָוֶאת־ָהַאַ֜ ְסּכָֽ ֹוְָוֶאת־ָנ  ְנָחתֶ֖ ןֶָאת־מ  ה ָ֔ ַהּכ   ְוָעָׂשהָ 

ַחָּטֶ֖אתְָוָלָאָׁשֶ֑םז ָ֣אתַָהּתֹוָרָֹ֗( ז,לז ' צווי) הְָוַלָֽ ְנָחָ֔ ַלּמ  ָלהָ  ע  ים:ָָָָָָהָָלָֽ ָֽ ֶַ֖בחַָהְּׁשָלמ  יםָּוְלֶז ָ֔ ּלּוא  ּמ   ְוַלֶ֨

ֶ֑יָתָ( כג,כד ' תצאדב) רְָוָעׂש  ְׁשמ ָ֣ יךָּת  אְָׂשָפֶתֶ֖ יך:ָסָָָָָמֹוָצֵ֥ ָֽ ְרָּתְָּבפ  ַּבֶ֖ רָּד  ֶׁשֵ֥ הָא  ְנָדָבָ֔ 'ֱָאֹלֶה יךָ  ְרָּתַָלה  רָָנַדַ֜ ֶׁשֶ֨ ַָּכא 
 

, )של כל הקרבנות( זביחה וזריקה)בלימוד עד כאן, מצאנו מכתובים אחרים כי מחשבת שנוי בעלים פוסלת בעבודות( אשכחן ...  [בד,בחים בבלי ז]
)יש להקשות זביחה וזריקה,  )עבודות(מ)תאמר שנלמד(  ? וכי תימא לילף )מה מקור שמחשבת שנוי בעלים בקבלת דם פוסלת הקרבן( קבלה מנלן

! אלא אמר רב אשי: אתיא )מחוץ לעזרת בית המקדש( בחוץ )אם עשאן(מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבין עליה וחדות( כי יש להן מי
יםָ  (ו,יז ' נשאבמ), דכתיב:  )במידת לימוד בנין אב )=מה מצינו(( מאיל נזיר )לומדים( הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  שתהא עשייתו לשם ְוֶאת־ָהַאַ֜

ל ד(ו,י ' נשאבמ)-)מ דנפקא ליה מהתם )כי שנוי קודש(נו ענין לשינוי קודש, שלמים, ואם אי י  ים-ְוַאָֽ ָֽ ְׁשָלמ  יםָל  ֶ֖ דָָּתמ   (ו,יז ' נשאבמ)()ולכן ֶאָחֵ֥

יםָ ...  ענין לשינוי בעלים. )למד ל( , תנהו יתר ולכן( ְׁשָלמ 
' (ו,יז ' נשאבמ) הָ֔ ַלָֽ יםָ  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י   קטן מלמד על שני לימודים, -זקף – ְוֶאת־ָהַאַ֜

ים ָ (ו,יז ' נשאבמ)לימוד אחד הוא  הֶָז ַבחְָׁשָלמ  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י   גרש קדמא מהפך פשטא, ואין ענינו לכאן.-אזלא –ְוֶאת־ָהַאַ֜

מתבנית הטעמים מהפך פשטא מלמד שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. הכתוב יתר בנושא איסור שנוי קודש  לימוד אחד

י נזיר, ותבנית מהפך פשטא עשויה לרמז להוציא מפשט שנוי משלמים ולהעביר לאיסור שנוי בעלים תחילה בנזיר ואח"כ מרחיב בשלמ

מתבנית הטעמים מהפך פשטא מלמד, שגם בקבלת דם הקרבן מחשבת שנוי בעלים  לימוד אחדלאסור שנוי בעלים בכל הקרבנות. 

 כתוב זה בגמרא.פוסלתאת הקרבן. וזאת הסיבה העיקרית להבאת 

 

הָ (ו,יז ' נשאבמ) )אולי נאמר שבמקום ללמוד במידה "בנין אב = מה מצינו" נלמד בכלל ופרט( רב אחא בר אבא לרבא, אימא: )הציע(אמר ליה  ֶׂשֶ֨ ַיע 
לא מה שבפרט, זביחה , כלל ופרט אין בכלל א)עבודת השחיטה( פרט –ֶז ַבחָ (ו,יז ' נשאבמ), )הכוונה לכלל ארבע העבודות בדם הקרבן( כלל –

אי   )תשובת רבא( !)כי אין כלל סוגר להרחבת הנלמד, ואין מקור שבעבודת קבלת הדם מחשבת שנוי בעלים פוסלת הקרבן( אין, מידי אחרינא לא
 )פרט(זבח  א כלל()נושא ונשוא והויעשה שלמים  )כדי ללמוד בכלל ופרט, הכלל חייב להיות מורכב מנושא ונשוא וכך היה צריך להיות כתוב( כתיב

הֶָז ַבח (ו,יז ' נשאבמ)דכתיב )עכשיו( , השתא )אז היה כהצעתך( כדקאמרת ֶׂשֶ֨ ים ָָ)זה פרט(ַָיע  וכל כלל שאינו  , הוה ליה כלל שאינו מלאְׁשָלמ 
 מלא אין דנין אותו בכלל ופרט. 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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' (ו,יז ' נשאבמ) ,)בכלל ופרט וכלל כי( רבינא אמר: לעולם דנין ([בד,בבלי זבחים ])המשך  הָ֔ חזר וכלל. אמר ליה רב אחא מדיפתי  - ַלָֽ
ה (ו,יז ' נשאבמ))טט: לרבינא: והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא, כללא קמא מרבה עשיות  ֶׂשֶ֨  ' נשאבמ)ותו לא, כללא בתרא כל  (  ַיע 

'ָ(ו,יז הָ֔   ,ַלָֽ
הֶָז ַבחְָׁשָלמָ רבינא אומר שיש כאן נושא ונשוא. תבנית הטעמים של  ֶׂשֶ֨ קדמא מהפך פשטא בתפקיד כתוב המלמד על חבירו  – ים ַָיע 

הָ (ו,יז ' נשאבמ)שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו הצמד אותם ביחד  ֶׂשֶ֨ לַָיע  י  ותקבל כלל פותח )קמא(. הנושא הוא ְוֶאת־ָהַאַ֜

ל (ו,יז ' נשאבמ) י  הוהנשוא הוא  ְוֶאת־ָהַאַ֜ ֶׂשֶ֨ ' (ו,יז ' נשאבמ)ותו בפרט והכתוב ולכן יש כאן כלל קמא, המשך א  ַיע  הָ֔  חזר וכלל. - ַָלָֽ

 

פה, שעסקנו בהם, מצאנו את תבנית הטעמים קדמא -טט: הסבר ע"פ תבניות טעמים, ברוב המוחלט של הכלל ופרט שבתורה שבעל

לל ופרט בכתוב ואזלא צמודים בסדר הזה, ושיערנו שזה מרמז לדרך לימוד של סדר שהוא תנאי הכרחי )אך לא מספיק( ללימוד בכ

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. 

 משמש ללימוד שאיננו דנים בו כאן.כאן טעם אזלא מקדים לטעם קדמא וזה 
 

ואפילו שפיכת שיריים והקטרת אימורין! הא תנא דבי רבי ישמעאל: בכללי ופרטי דריש כי  )שאלת רב אחא הכלל בתרא רחב מאד וכולל(
שתהיה לשם )ומצריכים  ובעינן לשמן )זבח = שחיטה( האי גוונא, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש עבודה

וחייבין עליה בחוץ, אף כל עבודה  )זבח = שחיטה( אי מה הפרט מפורש עבודה )שואלת הגמרא(, אף כל עבודה ובעינן לשמן. בעלים(
, )תגובה עם כך( אין, קבלה והולכה לא! אי נמי שחיטה וזריקה, )אז נגביל ההרחבה רק לעבודות שחייבין על עשייתן בחוץ( וחייבין עליה בחוץ

)נגביל מחשבת שנוי  דבר הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות, אף כל הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות )זבח(פרט מפורש מה ה

! איכא למימר הכי, ואיכא למימר )התקבלה תוצאה סותרת לגבי זריקה שהייתה מוסכמת קודם( אין, זריקה לא שחיטה וקבלה, לעבודות דומות(
)מהלך )א((: הגמרא מסכמת נקבל שני המסלולים )א( שחיטה וזריקה )ב( שחיטה וקבלה. )א( ומרבים למחשבת שנוי  יהן.הכי, שקולין הן ויבאו שנ

 בעלים פוסלת לעבודות קבלה וזריקה ואף שלמד זריקה ממקור אחר. 

איבעית אימא: זריקה מדרב ( -ו )מהלך )ג( עבודת קבלה נכללה ע"י בכלל ופרט וכלללישנא אחרינא: וחדא חדא תיקו במילתא. )מהלך )ב((  
פ  ר ָעָל יו: ,ד(א 'וי) רש"י)מפרש  אשי נפקא ֹו ְלכ  ה ל  פ  ר ָעָל יו:שנוי מחשבת בעלים בזריקה נלמד מעולה ) ְונ ְרָצ  ֹו ְלכ  ה ל  ה ְונ ְרָצ  אׁש ָהע ָל  ל ר   ֹו ע   ְך יָדֵ֔  .(ְוָסמ  

 

 )השאר כבר הרחבה מנזיר לכלל שלמים(
שאר שלמים מנלן? וכי תימא נילף מאיל נזיר, מה לאיל נזיר שכן יש עמהן דמים אחרים! א"כ, נכתוב שלמי, מאי אשכחן איל נזיר, 

ים ָ (ו,יז ' נשאבמ) ? לרבות כל שלמים. אשכחן שלמים, שאר כל קדשים מנלן? וכי תימא נילף משלמים, מה לשלמים שכן טעונין ְׁשָלמ 
ֶַ֖בחָ( ז,לז ' צווי)רא סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק! אלא אמר ק יםָּוְלֶז ָ֔ ּלּוא  ּמ  ַחָּטֶ֖אתְָוָלָאָׁשֶ֑םְָוַלֶ֨ הְָוַלָֽ ְנָחָ֔ ַלּמ  ָלהָ  ע  הָָלָֽ ז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗

ים: ָֽ היקישן הכתוב לשלמים, מה שלמים בין שינוי קודש בין שינוי בעלים בעינן לשמה, אף כל בין שינוי קודש בין שינוי  ַהְּׁשָלמ 
ֶ֑יתָָ( כג,כד ' תצאדב)כא דשחיט להו שלא לשמה ליפסלו! אמר קרא: בעלים בעינן לשמה. אימא: הי רְָוָעׂש  ְׁשמ ָ֣ יךָּת  אְָׂשָפֶתֶ֖ ָָָָָמֹוָצֵ֥

ְרָּתָ רָָנַדַ֜ ֶׁשֶ֨ אָ( כג,כד ' תצאדב)וגו', האי נדבה? נדר הוא! ]אלא[, אם כמה שנדרת עשית יהא נדר, ואם לאו יהא נדבה. ואיצטריך ַּכא  מֹוָצֵ֥
יךָ ה( ז,לז ' צווי)ואיצטריך ְׂשָפֶתֶ֖  ' צווי)לא ידע במאי, כתב רחמנא  [בבלי זבחים ה,א] , דאי כתב רחמנא מוצא, )הוה אמינא(ז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗

ה( ז,לז ה( ז,לז ' צווי), ואי כתב רחמנא ז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗ יך( כג,כד ' תצאדב), הוה אמינא ליפסלו, כתב רחמנא ז ָ֣אתַָהּתֹוָרֹ֗ אְָׂשָפֶתֶ֖  .מֹוָצֵ֥

 ופרט וכלל כללראה גם 

 
 . במדבר מטות לא,טז:3

ְמָסר םָל  ְלָעָ֔ ְדַבָ֣רָּב  ּב   ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  ּוָל  ָּנהָָהיֶ֨ ָ֣ןָה ָ֝ ַעלַָּבהֶָ֖-ה  תָהָָֽ-ְּדַבר-'ַָעלַמֵ֥ ַדֵ֥ הַָּבע  ָפֶ֖ יַָהַּמּג  ֵ֥ ֹורַָוְּתה  ָ'׃ְּפעֶ֑
 

 ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  ּוָל  ָּנהָָהיֶ֨ ָ֣ןָה ָ֝  גרש קדמא מהפך פשטא.-תבנית מונח אזלאה 

הפעולה הראשונה היא התחייבותם בנקמת ה' מכל מדין )גברים, נשים וטף(. נקמה בני ישראל. כתוצאה מכך נשי מדין גרמו למעל ל

 מהגברים בוצעה, נקמה מהנשים בינתיים ממתינה להמשכתה בפועל היינו לביצועה בעתיד.

 

 י ובבנות מדין.גרש או של כל התבנית. כגון ע"פ ספרי נקמה בנש-בגלל המונח אפשר שיש כאן עוד פעולה של אזלא
... בלעם אמר ... העמידו להם נשיכם ובנותיכם בזמה והם יהיו שטופים בזמה ואלהיהם )שולט או ילחם(  ספרי מג )פסוקים יד טו טז(

 בהם ... שנאמר ויהפך להם לאויב, ולא עוד אלא שעושין את הרחמן אכזרי שנאמר היה ה' כאויב בלע ישראל.
כמו ביתר מלחמות שאינו מז' עממין שכתוב רק  שדין המלחמה הזאת( -)טט ודי החיל דנו שדינו ... פק התורה והמצוה )מלבי"ם(

הנשים והטף וגו' תבוז לך, ועל זה אומר שפינחס אמר כשם שהפקדתנו כן עשינו. רק משה אמר שזה אינו דומה ליתר מלחמות, שהם 
 ם.גרמו עקר המלחמה וזה היה בעצת בלעם ואם כך לא היה ראוי להחיות

ָּנהָ -טט  ָ֣ןָה ָ֝ גרש ע"פ התורה והמצוה, מלחמה זאת יצאה מן הכלל של יתר מלחמות שלא בבני שבעה עממין, כי במלחמות -מונח אזלאה 

 אחרות הורגים הגברים ובוזזים הנשים והטף ובמלחמה זאת היות שהן גרמו עיקר המלחמה ראוי להורגם.

 

 

 גרשיים קדמא מהפך פשטא קבוצת
 רה כה,ו: . בראשית חיי ש1

יָ ְּבעֹוֶדָּ֣נּוַָחָ֔ ְצָח קְָּבנֹוָ  לָי  ַעֶ֨ םָמ  ְַ֛יַׁשְּלח ֵ֞ ֶ֑תַָוָֽ םַָמָּתנ  ןַָאְבָרָהֶ֖ םָָנַתֵ֥ ֶׁשָ֣רְָלַאְבָרָהָ֔ א  יםָ  יַלְגׁש  ָֽ ְבנ  יַָהּפ  ְדָמהֶָאלְול  ֶ֖ ֶדם׃ָָ-ק  ֶרץֶָקָֽ ֶָאֵ֥
 לא שייך . בראשית מקץ מג,ז:    

ַאל ֹולָָׁשָֽ ּוָָׁשאָ֣ אמ ָֹ֗-ַוּי אְמרֶ֡ נּוָל  ָ֣נּוָּוְלמֹוַלְדּת ָ֝ יׁשָָל א  ֶּגדָהְ֠ חַָוַּנֶ֨ ָׁ֣שָָלֶכָ֣םָָאָ֔ י  ה  יֶכֵ֥םַָחיָ  ב  ֹודָא  ֹוַָעל-רַָהעֶ֨ יםָ-לָ֔ ָ֣ יַָהְּדָבר  ֶ֖ ּפ 
ידּוֶָאת ֶ֖ רָהֹור  יָי אַמָ֔ ָ֣ עָּכ  ַדָ֔ ֹוַעָנ  ָידָ֣ ֶֶּ֑להָה  ם׃-ָהא  יֶכָֽ ח  ָא 

 :ט,וישב לח בראשית  2
ֶֶַ֑֣רעָ ָ֣הַָהָּז ְהֶי ֹוָי  אָלֶ֖ יָּל ֵ֥ ֵ֛ ןָּכ  ֶַָ֣֣דעָאֹוָנָ֔ ַָוּי 
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םָ הָא  אֶָאל-ְוָהָיֵ֞ ָ֣ת-ָּבֶ֨ ח  ְוׁש  יוָ  יְָנָתןָא  ֶׁשתָָאח  ֵ֥ ְלּת  ְרָצהְָלב  יו׃-ַאָ֔ ָֽ ֶַַ֖֛רעְָלָאח  ֶָז
 . שמות  ב,יד: 3

ְגָּתֶָאת רָָהַרֶ֖ ֶׁשֵ֥ רַָּכא  מ ָ֔ ַאָּתָ֣הָא  יָ  ינּוַָהְלָהְרג  נ  ָעל ָ֔ טָ  פ  יׁשַָׂש רְָוׁש  ֶ֨ ְָלא  יָָׂשְמךֵ֞ ָ֣ ּי אֶמרָמ  יָ-ַוְ֠ ֶ֑ ְצר  ַָהּמ 
ר׃ָָ עַָהָּדָבָֽ ֶ֖ןָנֹוַדֵ֥ רָָאכ  ַוּי אַמָ֔ ֶׁשהָ  אָמ  יָר  ַָוּי 

 . שמות יתרו יח,א:4
תָָּ֩כלַוּיָ  הָא  ֶׁשָ֔ ָ֣ןָמ  ת  ח  ְדָיןָ  ה  ןָמ  ֹוָכ  ְתרֶ֨ עָי  ֹוָ-ְׁשַמֵ֞ לַָעּמֶ֑ ֶ֖ ְׂשָרא  הָּוְלי  ֶׁשָ֔ ְלמ  יםָ  רָָעָׂש הֱָאֹלה  ֶׁשֶ֨ ָא 
י ָֽ יאָה'ֶָאת-ּכ  ֹ֧ ם׃ָָ-הֹוצ  י  ְצָרָֽ ּמ  לָמ  ֶ֖ ְׂשָרא   י 
 . שמות תצוה כט,כח:5

ןָּוְלָבָנָ֝יוְָלָחק ר ֶ֨ יְָתרּוָמֶָ֖-ְוָהָיהְָ֩לַאה  ֵ֥ לָּכ  ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ְּבנ  תָ  א  םָמ  ּואָעֹוָלֹ֗ ָהָהֶ֑
ָֽי א  תְָּבנ  הָמ  ְהֶיֶ֨ הָי  םַָלה'׃ָָ-ּוְתרּוָמֵ֞ םְָּתרּוָמָתֶ֖ יֶהָ֔ ָ֣יַָׁשְלמ  ְבח  ּז  מ   ָ ל ְׂשָרא  ָי 

ָ
 :שמות כי תשא לא,יג 5.1
רֶָאל]יג[ָ הַָּדּב ֶ֨ ְךֶָאת-ְוַאָּתֵ֞ רַָאֵ֥ אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  רּוָ-ְּבנ  יָי  ְׁשמ ֶ֑ יָּת  ַתֶ֖ ַָׁשְּבת 
םָלָָָ יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד  ינ יֶכםָ  ָֽ ינ  יָּוב  ואָּב  ֹותָה ָ֝ יָ֩אֶ֨ ֵ֥יָהֶָּ֖כ  נ  יָא  ֵ֛ ַעתָּכ  ם׃ָָ'ַד֕ ְׁשֶכָֽ ְָמַקּד 
ָ
 :מות כי תשא לב,כש..6

חֶָאת ַּקֵ֞ ָ֣דָא ֶׁשר-ַוּי  ןַָע ְטַחֶ֖ ׁשַָוּי  ףָָּבא ָ֔ ְׂשר ָ֣ ַוּי  ֶׁש רָָעׂשּוָ  ֶגלָא  ָָּדֶ֑קָ-ָהע ֶ֨
ַעל ְֶׁ֖שְקֶָאת-ַוּי  ֶזרָ  םַָוַּי י  ָ֣יַָהַּמָ֔ ל׃-ְּפנ  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְָּבנ 
 . במדבר  כה,יח:   6.2

םְָּבנָ  ָלֶכָ֔ םָ  יםָה  ֵ֥ ר  ר  יָצ  ָ֣ יֶהֵ֛םָא ֶׁשרּכ  ּוָָלֶכֶ֖םַָעל-ְכל  ְּכלֵ֥ ֹורְָוַעל-ְּדַבר-נ  יַָבת-ְּפעֶ֑ רָָּכְזּב ֶ֨ ָּכֵ֥הְָביֹום-ְּדַבֵ֞ םַָהּמ  ָתָ֔ א ח  ְדָיןָ  יאָמ  -ְנׂש  
הַָעל ָפֶ֖ ֹור׃-ְּדַבר-ַהַּמּג  ְָּפעָֽ

 . במדבר מסעי לד,יד:    7
ָֽי ֵ֥הְָבנ  םָּוַמּט  ָתָ֔ ב  ָ֣יתָא  ְלב  יָ  נ  אּוב  הְָבנ  יָָהרָֽ ּוַָמּט ֶ֨ יָָלְקחֵ֞ ָ֣ ָָ֣-ּכ  יְָלב  ֶ֖ ם׃ַָָהָּגד  ָלָתָֽ ּוַָנח  הָָלְקחֶ֖ ָ֣הְָמַנֶּׁשָ֔ ַמּט  יָ  צ  ָתֶ֑םַָוָֽח  ב  ָיתָא 

  
 דברים ראה יב,ה:    . 8

ם ָֽ יָא  ֹוםָא ֶׁשר-ֶאל-ּכ ְ֠ ָּכל-ַהָּמקֵ֞ מ  יֶכםָ  ה  'ֱָאֹלָֽ רָה  ְבַחֶ֨ ּוםֶָאת-י  םָָלׂשֵ֥ יֶכָ֔ ְבט  ֹוָָׁשֶ֑םָ-ׁש   ְׁשמֶ֖
ָּמה׃ָָ אָתָָּׁשָֽ ּוָּוָבֵ֥ ְדְרׁשֶ֖ ְכנֵֹ֥וָת  ְָלׁש 

 דברים ראה טז,ו:    . 9
ם ָֽ יָא  ֹוםָא ֶׁשר-ֶאל-ּכ ְ֠ חֶָאת-ַהָּמקֵ֞ ְזַּבֵ֥ ֹוָָׁשֵ֛םָּת  ָ֣ןְָׁשמָ֔ ְלַׁשּכ  'ֱָאֹלֶה יךָ  רָה  ְבַחֶ֨ ֶֶ֑רבָ-י  ַסחָָּבָע ַָהֶּפֶ֖

ם׃ י  ְצָרָֽ ּמ  ָמ  אְתךֵ֥ ֶ֖דָצ  ֶמׁשָמֹוע  ֹואַָהֶּׁשָ֔ ְָּכבָ֣
 . דברים שפטים כ,ה:    10

י֘םֶָאל ְטר  ּוַָהּׁש  ְּברָ֣ י-]ה[ְָָוד  ָֽ רָ֒מ  אמ  ָ֣םָל  ת-ָהָע י  רָָּבָנ הַָבָֽ ֶׁשֶ֨ יׁשָא  ֵ֞ א-ָהא  ְול ָ֣ ֹוֶָּפןָָחָדׁשָ  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ָנכָ֔ יׁשָ-ח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָימּותָ 
ּנּו׃ָָ רַָיְחְנֶכָֽ ֶ֖ ַָאח 

  גירסת כתר, מגנס, מאור

י]ו[ָָ ָֽ יׁשָא ֶׁשר-ּומ  ֵ֞ ֹוֶָּפן-ָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ ּנּו׃-ָנַטֵ֥עֶָּכ ֶרםָ  רְָיַחְּלֶלָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
 מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,   גירסת קורן,

י]ו[ָָ ָֽ ֶׁשֶָ֨-ּומ  יׁשָא  ֵ֞ ֹוֶָּפןָרָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ ּנּו׃-ָנַטֵ֥עֶָּכ ֶרםָ  רְָיַחְּלֶלָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
י]ז[ָָ ָֽ יׁשָא ֶׁשר-ּומ  ֵ֞ יתֶָ֑-ָהא  בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ּהָי ל  אְָלָקָחָ֔ ְול ָ֣ ָּׁשהָ  ׂשָא  ַר  ָּנה׃-ֹוֶָּפןא  ָּקֶחָֽ רָי  ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
 

רָל א-ַעל: רים כי תצא כג,הדב 10.9 ֶׁשֶ֨ רָא  יךֶָאת-ְּדַבֵ֞ רָָעֶלָ֝ ֶׁשרָָׂ֩שַכֶ֨ םַָוא  ְצָרֶ֑י  ּמ  אְתֶכָ֣םָמ  ֶרְךְָּבצ  םַָּבֶּדֶ֖ י  ַּבֶּלֶָ֣חםָּוַבַּמָ֔ ּוֶָאְתֶכםָ  ְּדמ  -ק 
ָ֣םֶָּבן ְלָע ְלֶלָָֽ-ּב  םְָלַקָֽ י  ַרֶ֖ םַָנה  ַרֵ֥ ֹורָא  ְּפתֵ֛ ֹורָמ    ָּך׃ְּבעֹ֗

 
 . דברים וילך לא,יז:11

ֹוַָבּיֹום יָבָ֣ ָ֣ ֹותָ-ְוָחָרָ֣הַָאּפ  ֹותְָוָצרֶ֑ ֹותַָרּבֶ֖ ֵ֛הּוָָרעֵ֥ לָּוְמָצא  ָ֣הֶָלֱאכ ָ֔ ְוָהָי ֶהםָ  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת  יםְָוה  ַזְבּת ֵ֞ הּואַָוע  ַָהְ֠
י ָ֣לָּכ  אַָע ל ֹ֗ ּואָה  ַּבּיָֹ֣וםַָההָ֔ ֶּלה׃-ְוָאַמרָ  ָֽ ֹותָָהא  יָָהָרעֵ֥ ּונ  יְָמָצאֶ֖ ָ֔ ְרּב  ְּבק   א  יןֱָאֹלַהיָ 

 

 פסוקים עם הסבריםה
 . בראשית חיי שרה כה,ו:    1

ֶ֑תָ םַָמָּתנ  ןַָאְבָרָהֶ֖ םָָנַתֵ֥ ֶׁשָ֣רְָלַאְבָרָהָ֔ א  יםָ  יַלְגׁש  ָֽ ְבנ  יַָהּפ  ְָול 
ְדָמהֶָאל ֶ֖ יָק  ְּבעֹוֶדָּ֣נּוַָחָ֔ ְצָח קְָּבנֹוָ  לָי  ַעֶ֨ םָמ  ְַ֛יַׁשְּלח ֵ֞ ֶדם׃ָָ-ַוָֽ ֶרץֶָקָֽ  ֶאֵ֥

םָ ְַ֛יַׁשְּלח ֵ֞ ְצָח קְָּבנֹו ָ גרשיים –ַוָֽ לָי  ַעֶ֨  ך פשטא,קדמא מהפ - מ 

, ובאה מלכות שבא )לא מלכת שבא( בני הפלגשם אל ארץ קדם להמתין עד בוא המשיח ואז לשוב ולהתכנס שלח שלמה מדרש הגדול תורה

 .בימי שלמה כי חשבוהו למשיח

 גם מוכיח שנתן להם שם משמות השם שיוכלו להשתמש בו במקום טומאה ולא שח"ו נתן להם שם טומאה.  תורה שלמה

 שלא שילוח מחלט אלא זמני ונשארו קשורים לה'  משמע -טט 

 גרשייים קדמא מהפך פשטא התבנית

 הפעולה הראשונה לא הסתיימה בינתיים וממתינה להמשכה בעתיד.. מצביע על ריחוק זמני, ריחוק לכאורה כאן ובדברים שני המקרים

 מלכים א י,ג, דבה"י ב ט,ב –כפולה -מרכא ראה 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 גדול בכתוב )בר' וישב( "שלה והיא"-קטן זקף-בעניני גאולה עם התבנית זקףמורחב ק זה משולב בהסבר פסו :ט,וישב לח בראשית  2

ֶֶַ֑֣רעָ ָ֣הַָהָּז ְהֶי ֹוָי  אָלֶ֖ יָּל ֵ֥ ֵ֛ ןָּכ  ֶַָ֣֣דעָאֹוָנָ֔ ַָוּי 
םָ הָא  אֶָאל-ְוָהָיֵ֞ יְָנָתן-ָּבֶ֨ ֵ֥ ְלּת  ְרָצהְָלב  ָ֣תַָאָ֔ ח  ְוׁש  יוָ  יו׃-א  ֶׁשתָָאח  ָֽ ֶַַ֖֛רעְָלָאח  ֶָז

ם הָא  אֶָאל-ְוָהָיֵ֞ ָ -ָּבֶ֨ יו ָא   גרשיים קדמא מהפך פשטא - ֶׁשתָָאח 

הפעולה מתחילה ולא מצליחה  ליבם, אחיו אמור יתהיינו משההפעולה לא מצליחה כעין דרך לימוד מתחיל פעולה להביא צאצא,  של תבנית

ולמה היה ער .. (ח,זל)'י"רש'פאת אי הצלחת פעולת הבנים . צאצאים והביאהאבא של האחים יבם  יהודה ן"הרמב, לבסוף לפי היינו מושהית
והקב"ה היה עוסק בורא אורו ולעיל הוסבר במשמע שזיווגי הבנים עם תמר לא הצליחו כי  שלא תתעבר ויכחיש יפיה. כדימשחית זרעו, 

 ויופיה של מלכות היינו מלך המשיח יתגלה רק בזיווג יהודה ותמר. של מלך המשיח

ְרָצהָמשילה זאת לכעין בב כך שלא יעברו את תמר ואפשר כי התורה מהדבר סּו ָ֣תַָאָ֔ ח   .כי לזיווג לא היה תוצאת בניםְוׁש 

ם א-א  מקף  – א  ֶׁשת-ֶאלמצב, ביאה לשם שמים להקים שם אחיו על נחלתו, ביאה שלא לשם שמים להנאת עצמו, -מקף בתפקיד רב – ָּבֶ֨

ֶַַ֖֛רע-ְנָתןמצב אשה שהיא זיווגו, אשה שאינה זיווגו, -בתפקיד רב  מצב, ביאה מעברת, ביאה לא מעברת -מקף בתפקיד רב – ֶז

 
 . שמות ב,יד:3

ְגָּתֶָאת רָָהַרֶ֖ ֶׁשֵ֥ רַָּכא  מ ָ֔ ַאָּתָ֣הָא  יָ  ינּוַָהְלָהְרג  נ  ָעל ָ֔ טָ  פ  יׁשַָׂש רְָוׁש  ֶ֨ ְָלא  יָָׂשְמךֵ֞ ָ֣ ּי אֶמרָמ  עָ-ַוְ֠ ֶ֖ןָנֹוַדֵ֥ רָָאכ  ַוּי אַמָ֔ ֶׁשהָ  אָמ  יָר  יַָוּי  ֶ֑ ְצר  ַהּמ 
ר׃ָָ ַָהָּדָבָֽ

יׁש רש"י ֶ֨ ְָלא  יָָׂשְמךֵ֞ ָ֣  נער )ראה תנח' שמות י(. והרי עודך - ?מ 
, כי לטענת המדבר משה עודנו נער הקדמת המאוחר)ולאו דווקא גרשיים קדמא מהפך פשטא( מצביעה על התבנית גרשיים קדמא  –טט 

 ולא איש.

 הפעולה הראשונה כאן היא התגלות מוקדמת של הגואל, בינתיים הוא התעלם והמשך התגלותו בא שנים רבות אח"כ.

 

 ,א:שמות יתרו יח .3
תָָּ֩כל הָא  ֶׁשָ֔ ָ֣ןָמ  ת  ח  ְדָיןָ  ה  ןָמ  ֹוָכ  ְתרֶ֨ עָי  ְׁשַמֵ֞ י-ַוּי  ָֽ ֹוָּכ  לַָעּמֶ֑ ֶ֖ ְׂשָרא  הָּוְלי  ֶׁשָ֔ ְלמ  יםָ  רָָעָׂש הֱָאֹלה  ֶׁשֶ֨ יאָה'ֶָאת-א  ֹ֧ ם׃ָָ-הֹוצ  י  ְצָרָֽ ּמ  לָמ  ֶ֖ ְׂשָרא  ָי 

  ָ ְדָין ה  ןָמ  ֹוָכ  ְתרֶ֨ עָי  ְׁשַמֵ֞ שמע וכל עלמא לא שמעו? והכתיב  "וכי יתרו [תורה שלמה זהר ח"ב סח א]גרשיים קדמא מהפך פשטא,  ַוּי 
 . שמע ויתבר ויתכפיא מקמיה דקב"ה ויתקרב לדחלתיה" יתרו(-)טט שמעו עמים ירגזון, אלא כל עלמא שמעו ולא יתברו והאי 

התבנית גרשיים קדמא מהפך פשטא משרה הסבר כי הפעולה הראשונה של ההשברות של יתרו מפני השם ארעה  כשעברו את ים סוף 

 עד שהגיע למחנה ישראל או סמוך לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה והתגייר.ועבר זמן 

 
ובכתב יד פי' על התורה לא' מן הראשונים בבריטיש מוזעאום מתרץ קושיה הנ"ל: משום ב' גרישי'ן שעל  – [תורה שלמה )סעיף א'(]

יה, ואחרי שמפסיק אתא לאשמעינן שבא לפרש וישמע הכריחו לרש"י ליכנס בזה הפירוש שהנגון מפריש תיבת וישמע מתיבה שלאחר
ששמועה אחרת שמע מה שלא פירש הכתוב. ולפי הירושלמי שם: וישמע יתרו כהן מדין חתן משה, מה שמע, חזקיה אמר קריעת ים 

ר סוף שמע, ר' יהושע אמר קריעת ים סוף שמע, ר' לוי אמר מחלחמת עמלק שמע, יהודה בי רבי אמר מתן תורה שמע, הוי דו אמ
 לאחר מתן תורה בא יתרו.

 
 :כח,כט תצוה שמות  5
ןָּוְלָבָנָ֝יוְָלָחקָָָ ר ֶ֨ ָֽי-]כח[ְָָוָהָיהְָ֩לַאה  א  תְָּבנ  הָמ  ְהֶיֶ֨ הָי  ּואָּוְתרּוָמֵ֞ הָהֶ֑ יְָתרּוָמֶ֖ ֵ֥ לָּכ  ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ְּבנ  תָ  א  םָמ  ָ֣יָ-עֹוָלֹ֗ ְבח  ּז  מ   ָ ל ְׂשָרא  י 

'׃ םַָלהָֽ םְָּתרּוָמָתֶ֖ יֶהָ֔ ַָׁשְלמ 
משה רבנו ששמש ככהן  ינאכל ע" והחזהקרבן שלמים. אלא שבימי המילואים השוק הוקרב על המזבח המילואים הוא  אילכח  -כו  כט

התרומה  ושוקשלמים שמהם חזה התנופה  קרבנות מאז ולדורות ומתחיליותר איל מילואים  אין שבעת ימי המילואים אחריבימי המילואים. 

 הם מתנות כהונה לאהרן ולבניו לדורות.

ָֽיהטעמים של  תבנית א  תְָּבנ  הָמ  ְהֶיֶ֨ הָי  '׃-ּוְתרּוָמֵ֞ םַָלהָֽ םְָּתרּוָמָתֶ֖ יֶהָ֔ ָ֣יַָׁשְלמ  ְבח  ּז  מ   ָ ל ְׂשָרא   י 

של שבעה ימי המילואים בלי  תקופת בינייםבשלמים היא איל מילואים מיוחד במשך הפעולה הראשונה קדמא מהפך פשטא מציין  גרשיים

 .ופת השלמים ומתנות כהונה מהם לדורותמתחילה תק סיומה של התקופהמתנות כהונה לאהרן ולבניו ולאחר 

 

 לעתיד לבוא יחדשו את עבודת הקרבנות בקרבנות מילואים. 

ר֘ -ּכ ה (,יחיחזקאל מה)...  א ,מהבבלי מנחות  דָנ י ָאמ  ח פ ר 'ה֒  א  ק   ׁש ּת  ד  ח ֵ֔ ד ל  ָח  אׁשֹון  ְּבא  ן-ָּב ר  ת-ּב  אָת  א  ּט  ים ְוח  ר ָּתמ   ְקָד ׁש׃-ָּבָק  ּמ  חטאת? עולה   ה 
וחנן: פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. רב אשי אמר: מילואים הקריבו בימי עזרא, כדרך שהקריבו בימי משה. תניא נמי היא! א"ר י

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.

התיב ר' יונה הרי פרשת המילואים הרי פרשת דור המבול הרי ...  ירושלמי )וילנא( שביעית פרק אבא שמלואים לא יחזרו בירושלמי מו
 אינן עתידין לחזור מעתה יעקרו אותן מן המשנה אלא כדי להודיעך

י הלוים ליכנס בעבודה וגם אלא י"ל פר שני שבפרשת בהעלותך מלואים היה שכן מלאו ידפירש ...  ,זט שמיניחזקוני ויקרא  ואילו
עתידין להקריב אותן שבימי עזרא ופר חטאת של עתיד מלואים הם דאמר מר כשם שהקריבו בימי משה כן הקריבו בימי עזרא, וכן 

 .לעתיד לבא

חד נעשה אמר לו רבי יהודה: וכי נס א...  ב,יאבבלי הוריות  שימוש בשמן המשחה לעתיד לבוא מן הסתם למשוח כהנים בימי מילואים.
בשמן המשחה? והלא תחלתו שנים עשר לוגין, וממנו היה נמשח משכן וכליו אהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים, וכולו קיים לעתיד 

ן( ,לאל תשא שמות)לבוא, שנאמר:  מ  ת ׁש ְ֠ ְׁשח  ׁש-מ  ד  י ז  ה י ְהי  ה ק   יכ  ם׃ ל    .ְלד ר ת 

 
 :שמות כי תשא לא,יג 5.1
רָאֶָָ הַָּדּב ֶ֨ ְךֶָאת-ל]יג[ְָוַאָּתֵ֞ רַָאֵ֥ אמ ָ֔ ל   ָ ל ְׂשָרא  רּוָ-ְּבנ  יָי  ְׁשמ ֶ֑ יָּת  ַתֶ֖  ַׁשְּבת 
ם׃ָָ ְׁשֶכָֽ 'ְָמַקּד  ֵ֥יָהֶ֖ נ  יָא  ֵ֛ ַעתָּכ  םָָלַד֕ יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד  ינ יֶכםָ  ָֽ ינ  יָּוב  ואָּב  ֹותָה ָ֝ יָ֩אֶ֨ ָּכ 
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כאשר עשה של ברית מילה? הדוחה לא תעשה של שבת, השבת החלה, באה מצוות עשה שהלא תעשה נדחה מפניו, ו – בבלי יבמות ה

 העשה מסתיים, הלא תעשה חוזר לשרות

ְךֶָאת)יג(   רמב"ן  רּוָ-ַאֵ֥ ְׁשמ ֶ֑ יָּת  ַתֶ֖  -אעפ"י שתהיו רדופין בזריזות המלאכה, אל תדחה שבת מפניה; כל 'אכ'ין ו'רק'ין  -ַׁשְּבת 
ות ט,ה , כי לפי מדרש רבותינו )ראה ירוש' ברכולא נתכוון אצלישבת ממלאכת המשכן. לשון רבנו שלמה;  מעטמעוטין: ל

עטו בדבר המצווה בו, וימעט בשמירת השבת]יד,ב[(, ב'אכ'ין ו'רק'ין  מ  תדרוש המיעוט בענין  אם, כי המיעוטין אצלם בכל מקום י 
מנין שפיקוח נפש דוחה את השבת? רבי  ובירושלמי במסכת יומא )ח,ה ]מה,ב[(:מלאכת המשכן, יהיה מותר לעשותה בשבת! 

ְךֶָאתיודן אומר:   רּוַׁשְּבתָ -ַאֵ֥ ְׁשמ ֶ֑ יָּת  . ומלאכת , שהם דוחים אותובהםלמילה או לפיקוח נפש וכיוצא  -המיעוט הזה אבל  ;ַתֶ֖
 מפני שהזהיר בה )בשבת( בכאן.  -המשכן שאינה דוחה השבת 

 :יא –לך יז,י -בראשית לך
ֹו]י[ָ ּמֵ֥ ֶרֶ֑יךָה  ַָאח  ךֶ֖ יןַָזְרע  ֵ֥ םָּוב  ָ֣ינ יֶכָ֔ ּוב  יָ  ינ  ּוָּב  ְׁשְמרֹ֗ ֶׁשָ֣רָּת  יָא  ית ֵ֞ ר׃-לָָלֶכֶ֖םָָּכלז ָ֣אתְָּבר  ָָזָכָֽ
ם׃]יא[ָ ינ יֶכָֽ ֶ֖יָּוב  ינ  יתָּב  ָ֔ ֹותְָּבר  ְלאָ֣ תְָּבַׂשָ֣רָָעְרַלְתֶכֶ֑םְָוָהָיהָ  ֶ֖ םָא  ָּוְנַמְלֶּת֕

ּו ְׁשְמרֹ֗ ֶׁשָ֣רָּת  יָא  ית ֵ֞ מונח גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. ברית מילה יצא ללמד  - ז ָ֣אתְָּבר 

 ת הכתוב מצוות עשה של ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת, כי נכרתו על המילה י"ג בריתות .על עצמו, שדוחה שבת, מגזר
והנה האות הזה אות השבת, ולכן ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת, ותהיה המילה "לאות ברית" )להלן,יא(;    רמב"ן

דהגמרא שם דנה במקור לזה שמילה  10א אתיא אות אות, הערה עי' שבת קלב, גי' כתר, מכון ירושלים)  וָהֵבין זה. ;וידחה אות
 בזמנה דוחה שבת ... ולמסקנה לומדים אות ברית ודורות מאות ברית ודורות(

 אות היא לעולם( שמות כי תשא לא,יז) בשבת נאמר והנה האות הזה אות כשבת, ולכן ידחה אותו; :המאור, מוסד הרב קוקגירסת 
ית ָ֔ ֹותְָּבר  ְלאָ֣  ברית מילה )ב( אות השבת  -קטן, כעין שני לימודי פשט: )א( אות -פשטא מונח זקף – ְוָהָיהָ 

 
 :כ,כי תשא לב שמות..6

חֶָאת ַּקֵ֞ ָ֣דָא ֶׁשר-ַוּי  ןַָע ְטַחֶ֖ ׁשַָוּי  ףָָּבא ָ֔ ְׂשר ָ֣ ַוּי  ֶׁש רָָעׂשּוָ  ֶגלָא  ָָּדֶ֑קָ-ָהע ֶ֨
ַעל ְֶׁ֖שְקֶָאת-ַוּי  ֶזרָ  םַָוַּי י  ָ֣יַָהַּמָ֔ ל׃-ְּפנ  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְָּבנ 
חֶָאת ַּקֵ֞ ֶׁש רָָעׂשּוָ -ַוּי  ֶגלָא   פעולה שהתחילה, אפשר הושעתה, והושלמה או שתושלם בעתיד, פשטאקדמא מהפך  גרשייםָהע ֶ֨

ותלת דינין הוו חד ויגוף יי' את העם, וחד בבני לוי, וחד דאשקי לבני ישראל זוהר כרך ב )שמות( פרשת כי תשא דף קצג עמוד א ...
ואינון מיין הוו מכשכשין  ולמחר אשתכחו נפיחין ומתין וביתו בההוא ליליאלון משה,  דאשקיוהיינו חג דבני לוי, ליי' דויגוף יי', מחר 

 במעיהון כל ליליא ובצפרא אשתכחו מתין ועל דא חג ליי' מחר, 
השקה את ישראל לבדקן כשוטה וכל מי שנשק לו בכל לב )קצז( ע"פ מדרש הגדול וילקוט אלביחני  פרקי דרבי אליעזר, תורה שלמה

שפתיו נעשות מצורעות ודומות לזהב ובאים ושבט לוי באים והורגים אותו. ... ובדרש זה מבואר שגם אלו שנבדקו כסוטות לא היו 
 מתו מעצמם אלא בני לוי הרגום.

 בשני ההסברים יש פעולה שמתחילה, יש פרק זמן עד שיש גלוי מי עבר ואח"כ מיתה.

 
 כה,יח:    פינחס. במדבר 6.2

יםָהָ  ֵ֥ ר  ר  יָצ  ָ֣ יֶהֵ֛םָא ֶׁשרּכ  ְכל  םְָּבנ  ָלֶכָ֔ ּוָָלֶכֶ֖םַָעל-םָ  ְּכלֵ֥ ֹורָ-ְּדַבר-נ  ְָּפעֶ֑
יַָבת-ְוַעלָ רָָּכְזּב ֶ֨ ָּכֵ֥הְָביֹום-ְּדַבֵ֞ םַָהּמ  ָתָ֔ ח  א  ְדָיןָ  יאָמ  הַָעל-ְנׂש   ָפֶ֖ ֹור׃-ְּדַבר-ַהַּמּג  ְָּפעָֽ
יַָבת-ְוַעל רָָּכְזּב ֶ֨ ְדָין ָ-ְּדַבֵ֞ יאָמ  )לא הסתיימה בינתיים( וממתינה גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה והושעתה  – ְנׂש  

השמדת המדינים על פעולת הזנות לישראל, השעה מלעשות זאת למואב ולבני עמון כי היו צריכות  -)א( התחיל בהכאת  להמשכה בעתיד.

(, ולעתיד לבוא גם הם יוכו וארצם תהיה לח,ב – א,בבלי בבא קמא לחרות המואבית ונעמה העמונית ) -לצאת מהם שתי פרידות 

תָהֵָ֛]יח[ָ (לך טו,יח,יט-בר' לךישראל כחלק מההבטחת ה' לאברהם שיתן לו ארץ עשר עמים, שבעה עמי כנען, )ל ּואָָּכַרֹ֧ -ֶאתָ'ַּבּיָֹ֣וםַָההֹ֗
ֶאת יָ  ָָנַת ּת  רְָלַזְרע ךֹ֗ אמ ֶ֑ יתָל  ָ֣ םְָּבר  םַָעד-ַאְבָרֶ֖ י  ְצַרָ֔ ְּנַהָ֣רָמ  אתָמ  לְָנַהר-ָהָאֶָ֣רץַָהּז ָ֔ רַָהָּגד ֶ֖ ת׃ָ-ַהָּנָהֵ֥ ְוֶאתהַָ-ֶאת]יט[ְָּפָרָֽ יָ  ינ  יָ-ּק  ּז ָ֔ ַהְּקנ 

י׃ָ ָֽ נ  תַָהַּקְדמ  ֶ֖ יְָוֶאת-ְוֶאת]כ[ְָוא  ֵ֥ ּת  ֶ֖יְָוֶאת-ַהח  ּז  ים׃ָ-ַהְּפר  ָֽ ְוֶאת-ְוֶאת]כא[ָָהְרָפא  יָ  ר  יְָוֶאת-ָהֱאמ  ָ֔ נ  ְּכַנע  יְָוֶאת-ַהָֽ ֶ֖ ְרָּגׁש  י׃ָס-ַהּג  ָֽ ַָהְיבּוס 
יָ -ֶאת)יט(  רש"י ינ  ; והשלשה; אדום ומואב ועמון, הם קיני וקנזי עשר אומות יש כאן, ולא נתן להם אלא שבעה גוים -וגו' ַהּק 
 ואת, ועתידים להיות ירושה לעתיד, שנאמר: אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם )יש' יא,יד; ראה ב"ר מד,כג(.  )כ( מוניוקד

 ארץ עוג, שנאמר "ההוא יקרא ארץ רפאים" )דב' ג,יג(.  -הרפאים 
ֵָ֥ (,יחכה ' פי'במ) [כלי יקר] ר  ר  יָצ  ָ֣ םּכ  ָלֶכָ֔ םָ  ֹורֶָאת (,יזכה ' פי'במ)וגו'. בפסוק הקודם נראה כפל לשון  יםָה  ם׃-ָצרֶ֖ םָאֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ֶ֑יםְָוה  ְדָינ   ַהּמ 

ֹורָמה בין  ם-לָצרֶ֖ יֶתֶ֖ ּכ  . וחז"ל אמרו )תנחומא פנחס ג( מכאן הבא להורגך השכם להורגו. הערב להורגו מבעי ליה שהרי המדינים ְוה 
ֵָ֥התחילו בקלקלה. ולשון  ר  ר  צריך ביאור כי משמעותו שעדיין הם צוררים לכם. ואולי ידע ה' יתברך מה שבלבבם של המדינים יםָצ 

שעדיין לא נח רוגזם ועדיין הם צוררים חושבים מחשבות להתעולל עלילות ברשע ואולי יותר מבראשונה לפי שנורא דאחותם דלוק 
יםָ-בלבם להתנקם לפיכך השכם לצרור אותם. ופשוטו ש ֵ֥ ר  ר   ר' וישבב) מתחילהשם דבר לומר שמעולם הם צוררים שלכם כי  הואצ 

ָּבח  ים: פ( לז,לו ּט  ר ה  ה ׂש   ְרע ֵ֔ יס פ  ר  ְסר   יפ  ֹוט  י ם ְלפ  ְצָר  ל־מ  ֹו א  ּו א ת  ים ָמְכר  ְּמָדנ ֵ֔ , אחר כך עשו מדין שלום עם מואב על ישראל, אחר כך ְוה  
 על כן אמר כי הם צוררים שלכם: מעולם רצועת מרדות לישראל הפקירו בנותיהם להכשיל את ישראל, נמצא שהמדינים

ֹורֶָאת (,יזכה ' פי'במ)וכדי ליישב הכפל אומר אני שצוה ה' על שני דברים אחת,  ֶ֑יםָ-ָצרֶ֖ ְדָינ  לצערם תחילה ימים רבים, ואחר כך ַהּמ 
ם׃ םָאֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ם המה ציערו אתכם על ידי שהזונות השקום יין וכל כך למה לפי שצוררים הם לכם והוא נתינת טעם על צרור, כי ג ְוה 

יֶהֵ֛םָא ֶׁשר (,יחכה ' פי'במ)וכשאמר השמעי לי אומרת לו פלח לעבודה זרה תחילה, וזה שאמר  ְכל  םְָּבנ  ָלֶכָ֔ םָ  יםָה  ֵ֥ ר  ר  יָצ  ָ֣ ּוָָלֶכֶ֖םָ-ּכ  ְּכלֵ֥ נ 
ֹורָ-ְּדַבר-ַעל ם (,יזכה ' פי'במ)ל מה שאמר כי כל עיקר צער זה שציערו אתכם היתה הכוונה להכריח אתכם לפעור. ועְּפעֶ֑ םָאֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ   ְוה 

יַָבת-ַעל (,יחכה ' פי'במ)נתן טעם ואמר  רָָּכְזּב ֶ֨ ָּכֵ֥הְָביֹום-ְּדַבֵ֞ םַָהּמ  ָתָ֔ ח  א  ְדָיןָ  יאָמ  הַָעל-ְנׂש   ָפֶ֖ ֹור׃-ְּדַבר-ַהַּמּג  לפי שאחותם היא  ְּפעָֽ
 ' פי'במ)ך השכם להורגו. ואולי שלכך נאמר המוכה יחשבו גם המה להנקם ולהכות אתכם על כן השכימו להכות אותם כי הבא להורג

ָפֶ֑הָָ( ו,אכ ָ֣יַָהַּמּג  ר  יַָאח  ֶ֖ לדרשו אשלאחריו ואשלפניו, לאחריו כפשוטו,  אתנחתא)טט: טעם(בו )טט: סימון פרשה פתוחה(סוף פסוק ַוְיה 
 ולפניו לומר שגם אחרי המגיפה הם רוצים להכות אתכם על דבר אחותם המוכה, על כן תשכימו להכותם:



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יַָבת-ַעלוְָ רָָּכְזּב ֶ֨ ְדָין ָ-ְּדַבֵ֞ יאָמ  וממתינה  (לא הסתיימה בינתיים)גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה והושעתה  – ְנׂש  

שנאת מדין לישראל התגלתה לראשונה במכירת יוסף, אח"כ הושעתה עד הגעת עם ישראל לערבות  ]כלי יקר[להמשכה בעתיד. ע"פ 

ת בלעם וביתר שאת ממואב ועל ריב לא להם ולכן שלחו בת נשיא מדין להחטיא את ישראל, ואם לא מואב, כאן שוב התגלתה בעצ

 ישמידו אותם מדין ימשיכו להתנכל לישראל.

 
 . במדבר מסעי לד,יד:7

ָֽי ֵ֥הְָבנ  םָּוַמּט  ָתָ֔ ב  ָ֣יתָא  ְלב  יָ  נ  אּוב  הְָבנ  יָָהרָֽ ּוַָמּט ֶ֨ יָָלְקחֵ֞ ָ֣ ָתֶ֑םָ-ּכ  ב  ָ֣יתָא  יְָלב  ֶ֖ ַָהָּגד 
מַָ יָ  צ  ם׃ַָָוָֽח  ָלָתָֽ ּוַָנח  הָָלְקחֶ֖ ָ֣הְָמַנֶּׁשָ֔  ּט 

 ָ י נ  אּוב  הְָבנ  יָָהרָֽ ּוַָמּט ֶ֨ יָָלְקחֵ֞ ָ֣ )לא הסתיימה בינתיים( וממתינה מונח גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין פעולה שהתחילה והושעתה  –ּכ 

ּוָכתוב , להמשכה בעתיד. יָָלְקחֵ֞ ָ֣ ועדיין לא קיימו את  רביתלכיבוש א"י המע ועברו לכם חלוציםהלקיחה תלויה בקיום התנאי אבל ּכ 

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.

 
 דברים ראה טז,ו:    . 8

ם ָֽ יָא  ֹוםָא ֶׁשר-ֶאל-ּכ ְ֠ '-ַהָּמקֵ֞ רָה  ְבַחֶ֨ חֶָאתָי  ְזַּבֵ֥ ֹוָָׁשֵ֛םָּת  ָ֣ןְָׁשמָ֔ ְלַׁשּכ  ֶֶ֑רבָ-ֱאֹלֶה יךָ  ַסחָָּבָע ַָהֶּפֶ֖
ם׃ י  ְצָרָֽ ּמ  ָמ  אְתךֵ֥ ֶ֖דָצ  ֶמׁשָמֹוע  ֹואַָהֶּׁשָ֔ ְָּכבָ֣

 

 ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )דף נו טור ב()וילנה ב,ג(  ע"פ

,  תאחר לשלמו ... והיה בך חטא כי תדר ... לא דברים כי תצא כג,כבהנודר להקריב קרבן אסור לאחר נדרו כדכתיב אור שמחה  פירוש) 
  אלא אם עברו עליו שלושה רגלים.(  לא תאחרודרשו מן המקראות שאינו עובר על 

מצות , מיד תהא בחיוב אל המקום אשר יבחר ה')כך נדרש הכתוב, כאשר תבא  ובאת שמה והבאתם שמה ו-דברים ראה יב,ה ת"ל... 
מצות ר נדרו מחויב להביא קרבנותיו שהתחייב בם, ואם לא הביא עובר על , ברגל הראשון שפגע בו לאח והבאתם שמהשל  עשה
 עשה

יָ(יב,ה)  גדולה, בתפקיד שיעור אלאחריו,-תלישא – ּכ ְ֠

ם( יב,ה) ָֽ ֹוםָא ֶׁשר-ֶאל-א  יֶכם ָ-ַהָּמקֵ֞ ה  'ֱָאֹלָֽ רָה  ְבַחֶ֨  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. – י 

יָ( טז,ו)  דולה, בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש,ג-תלישא –ּכ ְ֠

ם( טז,ו) ָֽ ֹוםָא ֶׁשר-ֶאל-א  'ֱָאֹלֶה יך ָ-ַהָּמקֵ֞ רָה  ְבַחֶ֨  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. – י 

ד אחרי הרגל להביא הנדר ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר. ואם לא הביא, עובר בעשה אבל נותנים לו השעייה ע יש חיוב מצות עשה

האחרון )ראה ברור שלש שיטות( ואח"כ על כל יום שלא הביא עובר בעשה נוסף! המידרוג בעונש הגדל והולך בעובר על מצות עשה 

יָ( טז,ומרומז בלמשל ) ם( טז,וגדולה, בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש. ההשעייה בעשה מרומזת בלמשל )-תלישא – ּכ ְ֠ ָֽ ֹוםָ-ֶאל-א  ַהָּמקֵ֞
ְבַחֶָ֨-א ֶׁשר 'ֱָאֹלֶה יך ָי  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל החיוב במצות עשה ואם לא עשה, הושעה, מתחיל שוב ואם  – רָה 

 עבר אחרי הרגל האחרון צובר עונש על כל יום שלא הביא הנדר.

 

עבור על "בל תאחר" המרומזת המתחיל ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר, אלא שנותנים למתחייב השעייה מל ויש חיוב של "לא תאחר"

ם( יב,הבלמשל ) ָֽ ֹוםָא ֶׁשר-ֶאל-א  יֶכם ָ-ַהָּמקֵ֞ ה  'ֱָאֹלָֽ רָה  ְבַחֶ֨ גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל הוא החיוב של בל תאחר,  – י 

 הושעה, מתחיל שוב אחרי הרגל האחרון. וזה רק חיוב אחד בלי צבירה לעומת הצבירה על העובר במצות בעשה. 

יָ( יב,האת יש שיעור הרמוז בלמשל )להשעיה ז גדולה, בתפקיד שיעור אלאחריו, לתת זמן ביחידות של רגלים לעבור על "בל -תלישא – ּכ ְ֠

 תאחר". שלוש שיטות במספר יחידות הרגלים להשעייה בלעבור על "בל תאחר" )מרגל אחד עד חמישה רגלים(. 

    שון אשכחת אמר פעמים חמשה פעמים ארבעה פעמים שלשהשלשה רגלים כסדרן ובלבד חג המצות ראלשיטת רבי שמעון 

 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 כולהלשיטת 

 
 . דברים שפטים כ,ה,ו,ז:    10

ָ י֘םֶָאל]ה[ְָָוד  ְטר  ּוַָהּׁש  רָ֒-ְּברָ֣ אמ  ָ֣םָל  ָָהָע
יָ ָֽ ת-מ  י  רָָּבָנ הַָבָֽ ֶׁשֶ֨ יׁשָא  ֵ֞ ֹוָָ-ָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ָנכָ֔ אָח  ְול ָ֣  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין התחיל מושעה יתחיל שובָחָדׁשָ 

ּנּו׃ָָ-ֶּפןָ רַָיְחְנֶכָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ   ָימּותָ 
  גירסת כתר, מגנס, מאור

יּו]ו[ָָ ָֽ יׁשָא ֶׁשר-מ  ֵ֞ ֹוֶָּפן-ָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ ּנּו׃-ָנַטֵ֥עֶָּכ ֶרםָ  רְָיַחְּלֶלָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
 גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  

י]ו[ָָ ָֽ ֶׁשֶָ֨-ּומ  יׁשָא  ֵ֞ בָלְָָרָהא  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ ֹוֶָּפןָנַטֵ֥עֶָּכ ֶרםָ  יתֶ֑ ּנּו׃-ב  רְָיַחְּלֶלָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
 גירסת כתר, מגנס, מאור

י]ז[ָָָ ָֽ יׁשָא ֶׁשר-ּומ  ֵ֞ ֹוָ-ָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ּהָי ל  אְָלָקָחָ֔ ְול ָ֣ ָּׁשהָ  ׂשָא  ַר  ָא 
ָּנה׃ָ-ֶּפןָ ָּקֶחָֽ רָי  ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָָָימּותָ 

 , מ"ג עם מלבי"ם,  גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט

י]ז[ָָ ָֽ ר-ּומ  ֶׁשֶ֨ יׁשָא  ֵ֞ ֹוָָָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ּהָי ל  אְָלָקָחָ֔ ְול ָ֣ ָּׁשהָ  ׂשָא  ַר  ָא 
ָּנה׃ָ-ֶּפןָ ָּקֶחָֽ רָי  ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָָָימּותָ 

 פסוק )כ,ה( גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין התחיל מושעה יתחיל שוב

 ולא מבורר לשם מה פסוק )כ,ו( בגירסת כתר כעין יצא מן הכלל



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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פסוק )כ,ו( בגירסת קורן וכו' בעל תבנית המורכבת משתי תבניות )א( גרשיים קדמא, המאוחר מקדים המוקדם )ב( קדמא מרכא פשטא 

 קטן לכתחילה ובפועל. ראה דיון להלן.-מונח זקף

 מאספקת מזון ומים לאנשי המלחמה. נקי יהיה לביתו שנה ... ופטור אף –פסוק )כ,ז( בגירסת כתר כעין יצא להקל ולא להחמיר 

 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 

 .ראשונה שלא הסתיימה בינתיים וממתינה להמשכה בעתידבשלושה הפסוקים מדובר בפעולה 

 
 כ,ח: שפטיםדברים 

ָ֣רֶָאל י֘םְָלַדּב  ְטר  ּוַָהּׁש  ָָהָעםָ֒-ְוָיְספָ֣
י ּוָמ  ַּמֵ֛סֶָאת-ְוָאְמרֹ֗ אָי  ֹוְָול ֵ֥ יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ בָי ל  ָבָ֔ ְוַרְָ֣ךַָהּל  אָ  יׁשַָהָּיר  ֹו׃-ָהא   ְלָבבָֽ יוָּכ  בֶָאָחֶ֖ ְָלַבֵ֥

ֹוָ )ה(רש"י  ָנכָ֔ אָח  רַָיְחנְָלא דר בו; 'חנוך' לשון התחלה.  -ְול ָ֣ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ ּנּוְוא   ודבר של עגמת נפש הוא זו.   - ֶכָֽ
ֹוָ )ו( ְּללָ֔ אָח  ָימּותָ -ֶּפןלא פדאו בשנה הרביעית, שהפירות טעוניו לאכלן בירושלים, או לחללן בדמים ולאכול הדמים בירושלים.  -ְול ָ֣

הָ ְלָחָמָ֔ בָ -ַּבּמ  ֹוְוָיׁש ָ֣ יתֶ֑  (.  שאם לא ישמע לדברי הכהן, כדאי הוא שימות )ראה ספ"ד קצד ;ָימּות ָ-ֶּפןְָלב 
י֘םָ )ח( ְטר  ּוַָהּׁש  מוסיפין זה על דברי כהן. שהכהן מדבר ומשמיע, מן "שמע ישראל" )לעיל,ג( עד "להושיע אתכם" )לעיל,ד(;  ?ויספולמה נאמר כאן  -ְוָיְספָ֣

בָ מג,א(.שוטר מדבר ושוטר משמיע )ראה סוטה  -כהן מדבר ושוטר משמיע. וזה  -ו"מי האיש" )לעיל,ה( ושני ושלישי )ראה לעיל,ו,ז(  ָבָ֔ ְוַרְָ֣ךַָהּל  אָ   -ַהָּיר 
אָ : ומררבי עקיבא אומר: כמשמעו; שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. רבי יוסי הגלילי א מעבירות ַהָּיר 

, שלא יבינו שהם בעלי עבירה תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה, לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם;שבידו. ולכך 
 והרואהו חוזר אומר: שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה )ראה סוטה מד,א(. 

 

ֹוָ )ה( ראב"ע ָנכָ֔ כמו "חנכת המזבח" )במ' ז,י(. ]וכן: "חנוך לנער" )מש' כב,ו(. ומזה למדו רבותינו ז"ל )ראה תנח' וירא כב(: 'מחנכין את הנערים'.[  -ח 

 , על כן ינוס ויניס אחרים. נה לבו בביתו, לא למלחמהוהלחנוך ביתו;  -והטעם, כי לבו וכל תאותו 
)ראה משנה סוטה ח,ה(, שירא מן העבירות שבידו, כדאמרינן )ראה סוטה מד,ב(: שח  למאן דאמר ואיכא...  רבי יוסף בכור שור )א( 

 עבירה היא בידו, וחוזרין עליה מערכי המלחמה.  -תפילה לתפילה  ןבי
ּנָָ )ז( ָּקֶחָֽ רָי  ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥  -ועגמת נפש הוא. ואיכא למאן דאמר )ראה משנה סוטה ח,ה(, דכל אלה  -או יחלל הכרם או יחנך הבית  - הְוא 

אפילו קטן, וכגון שתים כנגד שתים ואחת יוצאה )ראה משנה כלאים ד,ו(, כי אז  -שלא לבייש את "הירא ורך הלבב" )להלן,ח(. כרם 
לאפוקי כהן שנשא  -שכשירה לו )ראה סוטה מד,א(  אשה,א(, וכגון שלקח מזכות חשוב כזה. וכגון שבנה בית הראוי למזוזה )ע"פ בר

 -וחנכו  בית, חדשה, שאינו מחזיר גרושתו )ראה משנה סוטה ח,ג(, או נטע כרם וחיללו, או בנה אשהגרושה וכיוצא בו; ואם נשא 
ֶבה אינו יוצא כלל, אפילו לתקן הדרכים ואפילו להספיק מים ומזון )ראה שם,ד(, כדכ ר  תיב "נקי יהיה לביתו שנה אחת" )דב' כד,ה(; ומ 

)ראה משנה אבל רך הלב וחביריו מתקנים הדרכים ומספיקין מים ומזון אף בונה בית ונוטע כרם, כדאיתא בסוטה )ראה סוטה מג,א(. 
 ואל תערצו..." )לעיל,ג(.סוטה ח,ב(. וקודם שיאמרו להם שיחזרו, הכהן מחֵזיק אותם בשמו של הקדוש ברוך הוא: "אל תיראו... 

 

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.

 

 ז –הסבר המתחיל מפסוק )כ,ו( הנמצא באמצע של פסוקים ה 

 ת שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  גירסת קורן, מקראות גדולו

י]ו[ָָ ָֽ ֶׁשֶָ֨-ּומ  יׁשָא  ֵ֞ ֹוֶָּפןָרָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ ּנּו׃-ָנַטֵ֥עֶָּכ ֶרםָ  רְָיַחְּלֶלָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
 קטן לכתחילה ובפועל. -זקףכאילו לפנינו שתי תבניות טעמים )א( גרשיים קדמא, המאוחר מקדים המוקדם )ב( קדמא מרכא פשטא מונח 

אָ : ומררבי יוסי הגלילי א... תבנית )ב( היא לכתחילה ובפועל. נפתח בסיפא של פי' רש"י לפסוק )כ,ח(  מעבירות שבידו. ולכך ַהָּיר 
ר שלא יבינו שהם בעלי עבירה, והרואהו חוז תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה, לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם;

 אומר: שמא בנה הבית או נטע כרם או ארש אשה )ראה סוטה מד,א(.

ז( הם בעלי עבירה אפילו עבירה קלה כגון השח בין הנחת תפילה של יד להנחת תפילה של ראש, אבל –לכתחילה האנשים בפסוקים )כ,ה 

 בפועל כדי לא לביישם הכריזו על בונה בית, נוטע כרם ומארש אשה שישובו מהמלחמה. 

הָ-ֶּפןבפסוק )כ,ו(  רש"יפי'  ועוד ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  בָ -ָימּותָ  ֹוְוָיׁש ָ֣ יתֶ֑ שאם לא ישמע לדברי הכהן, כדאי הוא שימות )ראה ספ"ד  ;ָימּות ָ-ֶּפןְָלב 
 קצד(.  

 לכתחילה עליו לשמוע לדברי הכהן ואם בפועל לא שמע כדאי הוא שימות.

שהזכירו רבותינו  והוא הפדיוןשלא עשהו חולין,  - חללו ולא פירוש שיהיה ויתכן  רמב"ןלגבי פסוק )כ,ו( אפשר ללמוד עוד דבר. פי' 
 )ראה משנה מעשר שני ה,ד(, מלשון "כי חלל יהודה קדש ה'" )מל' ב,יא(; "ולא יחלל זרעו" )וי' כא,טו(. 

הַָּבָּכֶֶ֑סף (יד,כה ראהדברים למעשר שני יש פסוק מפורש של פדיון מעשר שני והבאת הכסף לירושלים ) ְָָוָנַתָּתֶ֖ ְֶָ֣֣דךָ֔ ְּבָי ַָהֶּכ ֶסףָ  ְוַצְרָּת 
ֶאל ַלְכָּתָ  ְבַחֵ֛רָהֵָ֥-ְוָהָֽ רָי  ֶׁשֵ֥ ֹוםָא  ֹו׃ָ'ַהָּמקָ֔ יךָּבָֽ  ֱאֹלֶהֶ֖

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.   

 

 שתמש בגרסת כתרהמ מוצע פתרון נוסף

  גירסת כתר, מגנס, מאור

י]ו[ָָ ָֽ יׁשָא ֶׁשר-ּומ  ֵ֞ ֹוֶָּפן-ָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ ּנּו׃-ָנַטֵ֥עֶָּכ ֶרםָ  רְָיַחְּלֶלָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
 גירסת קורן, מקראות גדולות שנת התרי"ט, מ"ג עם מלבי"ם,  

י]ו[ָָ ָֽ ֶׁשֶָ֨-ּומ  יׁשָא  ֵ֞ ֹוֶָּפןָנַטֵָָ֥רָהא  יתֶ֑ בְָלב  ְֶ֖ךְָוָיׁש ָ֣ ֹוָי ל  ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ ּנּו׃-עֶָּכ ֶרםָ  רְָיַחְּלֶלָֽ ֶ֖ יׁשַָאח  ֵ֥ הְָוא  ְלָחָמָ֔ ַּבּמ  ָָימּותָ 
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ֹוָ-א ֶׁשרָגירסת כתר ְּללָ֔ אָח  ְול ָ֣ קטן, אפשר כי מרכא מלמד מצוות למרוחקים ממקום המקדש. בהם -מרכא פשטא מונח זקף -ָנַטֵ֥עֶָּכ ֶרםָ 

ולא חיללו ולא ולא היללו, להוסף חומש, להעלות הכסף לירושלים, לפרנס בו את החקלאים המקומיים,  מצוה לחלל את נטע רבעי כי כתוב

 כבר לא יביא חומש. -ובאוכל שיקנו לפרנס הנצרכים בירושלים. כי ואיש אחר יחללנו 

 
 :ה-ד-רים כי תצא כג,גדב 10.9

ֹורָעָ -ל אָס (ג,גדב' תצא כ) ַ֚םָּדָ֣ 'ַָּג ְקַהָ֣לָהֶ֑ ֶ֖רָּב  אַָמְמז  יָל אָיב ֵ֥ ָ֔ יר  '׃ָס-ׂש  לָהָֽ ְקַהֵ֥ ֹוָּב   ָיֵ֥ב אָלֶ֖

א (ד,גדב' תצא כ) '-ל ָֽ ְקַהָ֣לָהֶ֑ יָּב  ֶ֖ ֵ֛יָּומֹוָאב  אַָעּמֹונ  יָל אָָָיב ֹ֧ ָ֔ יר  ֹורָע ׂש  ַ֚םָּדָ֣ 'ַָעד-ַּג ְקַהֵ֥לָהֶ֖ אָָלֶהֵ֛םָּב  ם׃-ָיב ֵ֥   עֹוָלָֽ

רָל א-ַעל (ה,גדב' תצא כ) ֶׁשֶ֨ רָא  ָָ֣-ְּדַבֵ֞ אְתֶכ ֶרְךְָּבצ  םַָּבֶּדֶ֖ י  ַּבֶּלֶָ֣חםָּוַבַּמָ֔ ּוֶָאְתֶכםָ  ְּדמ  םק  ְצָרֶ֑י  ּמ  ָםָמ 
יךֶָאתָ רָָעֶלָ֝ ֶׁשרָָׂ֩שַכֶ֨ ָ֣םֶָּבן-ַוא  ְלָע ָּך׃-ּב  ְלֶלָֽ םְָלַקָֽ י  ַרֶ֖ םַָנה  ַרֵ֥ ֹורָא  ְּפתֵ֛ ֹורָמ  ְָּבעֹ֗
רָ-ַעל (ה,גדב' תצא כ) רָל א גרשיים –ְּדַבֵ֞ ֶׁשֶ֨ ּוֶָאְתֶכםָ -א  ְּדמ  םָ קדמא מהפך פשטא -ק  י   קטן-מונח זקף -ַּבֶּלֶָ֣חםָּוַבַּמָ֔

םָ (ה,גדב' תצא כ) י  רָל א-ַעלמלמד על שתי דרשות. דרשה בדרך )א(  ,קטן-זקף -ּוַבַּמָ֔ ֶׁשֶ֨ רָא  ּוֶָאְתֶכם ָ-ְּדַבֵ֞ ְּדמ   ק 

רָ-ַעל ּוֶָאְתֶכם ָ-ל אכעין יצא מענינו לדון בדבר אחר , מלמד על גרשיים –ְּדַבֵ֞ ְּדמ  יצא מהפך פשטא מלמד שיצא מענינו לדון כענינו  ק 

 להקל ולא להחמיר

רָל א ֶׁשֶ֨ ּוֶָאְתֶכםָ -א  ְּדמ   , כעין כתוב שמלמד על חבירו שלפניו או שחבירו שלפניו מלמד עליו.קדמא מהפך פשטא -ק 

  הענין הוא לבוא בקהל ה'. [ספרי] ע"פ

מדבר במואבי ועמוני זכר  (ד,גדב' תצא כ)-במדבר בממזר ומרבה ממזרת שלא יבואו בקהל ה'. היית אומר שהיות ו  (ג,גדב' תצא כ)בפסוק 

ר-ַעלכן -ירבה מואבית ועמונית, על ּוֶָאְתֶכם ָ-ל א גרשיים, יוצא מענינו לדון בדבר אחר, -ְָּדַבֵ֞ ְּדמ  מהפך פשטא מלמד שיצא מענינו לדון  ק 

רָל א, ואז ע"י יצא להקל ולא להחמירכענינו  ֶׁשֶ֨ ּוֶָאְתֶכםָ -א  ְּדמ  , כעין כתוב שמלמד על חבירו שלפניו, היינו טעמא קדמא מהפך פשטא -ק 

ולא דרך נקבות לכן, האיסור  בלחם ומיםמוליך למסקנה שהיות שדרך זכרים לצאת ולקדם זרים  (ד,גדב' תצא כ)אל  (ה,גדב' תצא כ)-דקרא מ

 ואילו הנקבות מותרות לבוא.לבוא בקהל הוא רק על זכרי מואב ועמון 

 הגר"א מקורות בגמרא והסבר ללא טעמים. -עיין גם במאור הגדול 

א (ד,גדב' תצא כ)כן היה מקום לנתק בין האיסור -, ועלראדלא דריש טעמא דקאיכא מאן דאמר ו[ "היהרב יעקב ויגדור ] ֵ֛יָ-ל ָֽ אַָעּמֹונ  ָיב ֹ֧
יָ ֶ֖ 'ּומֹוָאב  ְקַהָ֣לָהֶ֑ ר-ַעל (ה,גדב' תצא כ)ובין הטעם  ּב  רָל אְָּדַבֵ֞ ֶׁשֶ֨ ּוָ-א  ְּדמ  םֶָאְתֶכם ָק  י  רָ במלת ועל זה בא טעם קדמא. ַּבֶּלֶָ֣חםָּוַבַּמָ֔ ֶׁשֶ֨ א 

 את האיסור לטעמו. לרמז לדבק

 

םָּובַָ (ה,גדב' תצא כ) י  רָל א-ַעל, מלמד על שתי דרשות. דרשה בדרך )ב( קטן-זקף -ַּמָ֔ ֶׁשֶ֨ רָא  ּוֶָאְתֶכם ָ-ְּדַבֵ֞ ְּדמ   ק 

ר-ַעל (ה,גדב' תצא כ)  רָל א ְּדַבֵ֞ ֶׁשֶ֨ ּוֶָאְתֶכםָ -א  ְּדמ   קדמא מהפך פשטא, גרשיים –ק 

תָָּכל דברים ראה יד,כב:ראה  ֶ֖ רָא  ָ֣רְָּתַעּׂש ָ֔ ֶ֑ך-ַעּׂש  וכל המרחם על עניים הקדוש ... דקה סימן רמז[ ]טור יורה דעה הלכות צְָּתבּוַאָ֣תַָזְרֶע
ע שועת 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 שישמ

שמ' מש' ) וגם כי ברית כרותה לה' שנא'י(ש לו ליזהר מזעקתם קרוב לשמוע צעקת עניים שנא' שועת עניים אתה תשמע לפיכך יט(העניים ואף גם זאת שהקב"ה 
ּון ָא נ י: ס( כב,כו ּנ  י ּכ  י־ח  ְעּת   י ְוָׁשמ  ל ֵ֔ ק א  ואל יעלה יא( גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם לבא לידי מידה זו ואם לא הוא יבא בנו או בן בנו ְוָהיָה  ּכ  י־י ְצע  

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 בלבו עצה לומר אי
ך( ,חישעיהו נח) יב( הטובה שיהיה לו ממנו כדכתיב ְדק ֵ֔ יך  צ  ְָ֤ך ְלָפנ   ר לו אלא אדרבה תוסיף לו לא יחסיג( ועוד כי הדבר בדוק ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן ְוָהל 

ֹו ( דהי"ב לא,י) עושר וכבוד כדכתיב ּמֵ֔ ת־ע  ְך א  ' ּב ר   י ה  ָ֤ ֹוב ּכ  ד־ָלרֵ֔ ר  ע  ֹוע  ְוהֹות  ֹול ְוָׂשבָ֤ ' ָאכ  יא ב ית־הִ֗ ה ָלב   ְּתרּוָמ֜ ל ה  ָהח   ית  (מלאכי ג,י)וכתיב  מ  ל־ּב   ר א  ׂש ֜ ע  ת־ָּכל־ה  ּמ  יאּו א  ָהב  

ף   ר  י ט   יה   ר ו  יק ת   ָהאֹוָצִ֗ ר  י ם ו ה  ָּׁשמ ֵ֔ ֹות ה  ֻרּב  ת א  ם א ַ֚ ח ָלכ ִ֗ ְפּת   א א  ם־ל  ֹות א  ' ְצָבא  ר ה  את ָאמ   ּונ י נָא  ָּבז ֵ֔ י ּוְבָחנָ֤ ית ֵ֔ י־ָד י:ְּבב  ד־ְּבל  ה ע  ם ְּבָרָכ  י ָלכ  
ואמרו יד( א[

את הגזירות הקשות וברעב תציל ממות  ועוד כי הוא דוחהובחנוני נא בזאת  חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה' חוץ מדבר זה כדכתיב
תרחיק הקרובים לשכינה ממנה ומן  של צדקה(טט: ) ומניעתהבשביל עוגה קטנה שנתנה לאליהו )מלכים א' יז(  כאשר אירע לצרפית
ר-ַעל (ה,גדב' תצא כ) לעמון ומואב שהיו קרובים אלינו ונתרחקוהתורה כאשר אירע  רָל א ְּדַבֵ֞ ֶׁשֶ֨ ּוָ-א  ְּדמ  םָתנו אוֶאְתֶכםָ ק  י  ַּבֶּלֶָ֣חםָּוַבַּמָ֔

)שמות ב'( קראן לו ויאכל לחם, טט: וכן לרות המואביה ומקרבת הרחוקים לחסות תחת כנפי השכינה כאשר אירע ליתרו על אמרו 

 שהביאה אוכל לנעמי חמותה.

ר-ַעל (ה,גדב' תצא כ) רָל א ְּדַבֵ֞ ֶׁשֶ֨ ּוֶָאְתֶכםָ -א  ְּדמ  של דבר שהתחיל, מושעה יתחדש  תבנית טעמים בתפקיד קדמא מהפך פשטא, גרשיים –ק 

 )התחדש( שוב. וכן דבר שהתחיל קודם לזמנו הראוי, הושעה, התחדש. 

בנות לוט בן הרן אחיו של אברהם אבינו, כי הרן נשרף באש באור כשדים כי הסס ללכת אחרי  זה גלוי אורו של משיח, שעתיד היה לבוא מ

ישראל, -ואב ועמון בני בנות לוט, הורחקו מקרבת השכינה בגלל מניעת חסד מבניאברהם, ואין הקב"ה מקפח שכר כל בריה. אלא שזכרי מ

ולא זכרו חסד אברהם ללוט אביהם. ובבית דינו של בועז התבררה ההלכה שההרחקה חלה רק על הזכרים, אבל היות ובועז מת יום אחרי 

ת דוד בן ישי בן עובד בן בועז ורות למלך על ישראל שנשא את רות המואביה ובא אליה, עדיין הסתפקו בדבר עד שהתברר סופית במשיח

שנה בין לידת יצחק  400ע"י שמואל הנביא והתגלה אורו של משיח. וזה היה כארבע מאות שנה אחרי הצווי בערבות מואב. כמספר 

 ליציאת מצרים. 

 

 ר שלא דורשים טעמא דקרא במקום שלא כתוב בתורה הטעם יש מחלוקת בין רבי יהודה הסוב האנציקלופדיה התלמודית ע"פ

 רבי שמעון הדורש טעמא דקרא והלכות המצווה משתנים בהתאם לטעם.( ובין )הלכות המצוה קיימים תמיד בלי שינויים

  לרבות דבר נוסףבאה במקום שכתוב במפורש טעמא דקרא אין מחלוקת, אלא שלרבי שמעון כתיבת הטעם. 

 שיטת רבי שמעון הדורש עיון לגופו מדוע פה דרש טעמא דקרא שזאת . 
 

 :יז,דברים וילך לא  11
ֹוַָבּיֹום יָבָ֣ ָ֣ לָ-ְוָחָרָ֣הַָאּפ  ָ֣הֶָלֱאכ ָ֔ ְוָהָי ֶהםָ  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת  יםְָוה  ַזְבּת ֵ֞ הּואַָוע  ַָהְ֠

ֹותָָ ֹותְָוָצרֶ֑ ֹותַָרּבֶ֖ ֵ֛הּוָָרעֵ֥ ָּוְמָצא 
יָ ָ֣לָּכ  אַָע ל ֹ֗ ּואָה  ַּבּיָֹ֣וםַָההָ֔ ֹו-ְוָאַמרָ  יָָהָרעֵ֥ ּונ  יְָמָצאֶ֖ ָ֔ ְרּב  ְּבק  ֶּלה׃א  יןֱָאֹלַהיָ  ָֽ ָתָָהא 

 376הגאולה  -, פורסם ב38תורת מנחם התשמ"ב, כרך א, ע'  ע"פ
יםָ" רש"י'פ ַזְבּת ֵ֞ לקית... זהו רק מצב של -כמו שאיני רואה בצרתם", ...גם בזמן הגלות לא סרה מעל עם ישראל ההשגחה הא - ַוע 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-נמצא שההתראה הא )זה רק כמו, כאילו עזבם( הסתר פנים בו אנו לא רואים וחשים בקרבת השם אלינו אך מצד השם אין כל שינוי
 ם׀ְּב ָכל־ָצָרָת   (ט,ישעיה סג)-לקית טומנת בחובה נחמה גדולה ... הקב"ה שרוי עמנו בגלות וגם מצטער יחד עמנו בצער הגלות כנאמר ב

ֹו לא ר ל   ָצִ֗

, )תרגום מיידיש( )דב' וילך לא,יז( 199ע'  לקוטי שיחות כרך יח –)ע' רכד( נקודות משיחות קודש  ו-דבר מלכות וילך התשע"ה

ֶהם ָ יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת  ֹות...  ְוה  ֹותְָוָצרֶ֑ ֹותַָרּבֶ֖ ֵ֛הּוָָרעֵ֥ כתב הרמב"ם שכאשר עם ישראל מתנתק מהקב"ה הוא נעשה "מופקר  ּוְמָצא 
לוק ההשגחה, למקרה", והצרות באות עליו בדרך "מציאה", כאילו מעצמן. אמנם, הנהגה זו עצמה היא בהשגחה פרטית. אין כאן סי

יָָפַנ י, )שהרי באמת קיימת השגחה גם כאן על כל פרט ופרט, אלא השגחה מוסתרת ֶ֨ ְסַּתְרּת  עד כדי כך שאדם עלול לחשוב (, ְוה 
 .שצרותיו באות במקרה

ֶהםָ  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת  יםְָוה  ַזְבּת ֵ֞ הקב"ה לויה של ו הגשגחת, בתפקיד דבר שהתחיל, הושעה ויתחדש, הקדמא מהפך פשטא גרשיים –ַוע 

ָ֤ה  (ט,שה"ש ב), מוסתרת בינתיים בגלל מעשיהם אבל קיימת, בבחינת התחילהמאהבתו לעם ישראל,  ּנ ה־ז  ים ה  ּיָל   ר ָה א  פ  ֹו ְלע   י א  ְצב ֵ֔ י  ל  ה דֹוד  ָ֤ דֹומ 

ּכ  ים: ר  ן־ ה  ח  יץ מ  צ   ֹות מ  לנֵ֔ ן־ה  ח  יח   מ  ְׁשּג   נּו מ  ר ָּכְתל ֵ֔ ד  ַאח   שוב בשובם אליו, ע"פ תורת מנחם הכתוב הוא התראה, טעמי המקרא  , תתגלה עֹומ 

 מלמדים על הנחמה שבהתראה.

ֹות  (ט,שה"ש ב) -רב סעדיה גאון  לנֵ֔ ן־ה  ח  יח   מ  ְׁשּג   ּכ  ים-בהשגחה גלויה ומ  ר  ן־ ה  ח  יץ מ  צ   ה דברים,  -ברך משה )השגחה מוסתרת )רמו( מ 
 (טייטלבוים משה, אוצר החכמה

 רך הסבר: לפנינו תבנית טעמים המורכבת משתי תבניות טעמים: גרשיים מהפך פשטא, קדמא מהפך פשטא.ועוד ד

ֶהם ָ תבנית טעמים של יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת  דבר שחבירו )הכתוב לפניו( מלמד עליו, מידה )מל"ב מידות(  בתפקיד כעיןקדמא מהפך פשטא,  - ְוה 

יםָ-היינו שכמו ש ַזְבּת ֵ֞ ֶהם ָה כך גם הוא רק לכאורַוע  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת   הוא רק לכאורה,  ְוה 

ים ַזְבּת ֵ֞ ֶהם ָ קרובריחוק  זה ַוע  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת   התרחקות רבה זה ְוה 

 ( אלא אף זו )הרחוק( רק לכאורה שהוא לכאורה לא זו )הקרוב מידה )מל"ב מידות( בתפקיד כעין אז

יםָ -כמו ש תורת מנחםע"פ  -טט  ַזְבּת ֵ֞ ֶהם ָ - לכאורהרק ַוע  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת    .כך גם הסתרת הפנים הרחוקה רק לכאורה – ְוה 

 .בהתראה נמצאת נחמה גדולהיצא לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר כי התבנית 

יבסיפא נאמר  ָ֣לָּכ  אַָע ל ֹ֗ ּואָה  ַּבּיָֹ֣וםַָההָ֔ י-ְוָאַמרָ  ָ֔ ְרּב  ְּבק  וזר וקורה, עם ישראל יתעורר בתשובה ואז קטן, כעין ח-פעמיים זקף א  יןֱָאֹלַהיָ 

ֶהםָ -שיחזרו ויגלו  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת  יםְָוה  ַזְבּת ֵ֞  היה רק שעם ישראל לא חש בקרבת השם אבל מצד השם אין שום שינוי.  ַוע 

 .בהתראה נמצאת נחמה גדולהיצא לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר כי התבנית 

יְָוָאַמר ָבסיפא נאמר  ָ֣לָּכ  אַָע ל ֹ֗ ּואָה  י-ַּבּיָֹ֣וםַָההָ֔ ָ֔ ְרּב  ְּבק  קטן, כעין חוזר וקורה, עם ישראל יתעורר בתשובה ואז -פעמיים זקף א  יןֱָאֹלַהיָ 

ֶהםָ -שיחזרו ויגלו  יָָפַנ יָמ  ֶ֨ ְסַּתְרּת  יםְָוה  ַזְבּת ֵ֞  היה רק שעם ישראל לא חש בקרבת השם אבל מצד השם אין שום שינוי.  ַוע 

 
  . שמואל א ה,ז:  12

י ָֽ ּוַָאְנׁש  ְראֵ֥ י-ַוּי  ֹודָּכ  ֶ֑ןָ-ַאְׁשּדֶ֖ ָכ 
אָ ּוָל ָֽ י-ְוָאְמרֹ֗ ָֽ נּוָּכ  ָּמָ֔ ע   ָ ל ְׂשָרא  ֹוןֱָאֹלה  יָי  רֶ֨ בָא  ינּו׃-י ׁש ֵ֞ ָֽ ינּוְָוַעֶ֖לָָּדגֵֹ֥וןֱָאֹלה  ָעל ָ֔ ָָקְׁשָת הָָידֹוָ 

א ל ָ-ל ָֽ ְׂשָרא  ֹוןֱָאֹלה  יָי  רֶ֨ בָא    ח(-)ו רלב"גגרשיים קדמא מהפך פשטא, ע"פ  – י ׁש ֵ֞
ן לסיבת המכות כבר הוכרה במקצת אבל לא יכלו לאמר כך בוודאות, לכן השעו הפתרון בינתיים, והתבנית הפתרו –התשובה המאוחרת 

 מודיעה שלסוף יכירו כי המכות מהשי"ת על אודות ארון הברית ששבו.

 
 . שמואל א ה,יא:   13

ּוֶָאת ּוַָוַּיַאְספָ֝ ְׁשְלחֶ֨ ּוֶָאת-ָּכל-ַוּי  ַׁשְּלחֵ֞ אְמרּוָ  יםַָוּי ָֽ ְׁשּת ֹ֗ ָ֣יְָפל  רֶָ֨-ַסְרנ  ֹוְָול אא  ְמקֹומָ֔ בָל  ְוָיׁש ָ֣  ָ ל ְׂשָרא  יְָוֶאת-ֹוןֱָאֹלה  יָי  ֶ֖ ת  יתָא  ֵ֥ י-ָימ  ָֽ יָּכ  ֶ֑ -ַעּמ 
ּוַמת ְּבָכל-ָהְיָת הְָמהָֽ ם׃-ָמ ֶותָ  יםָָׁשָֽ ֶ֖ דַָיֵ֥דָָהֱאֹלה  הְָמא ֵ֛ ירָָּכְבָדֵ֥ ָָהע ָ֔

ּוֶָאת ל ָ-ַׁשְּלחֵ֞ ְׂשָרא  ֹוןֱָאֹלה  יָי  רֶ֨ ם ארון הברית במקומם ולשלחו גרשיים קדמא מהפך פשטא, אנשי עקרון היכירו כי סיבת מכותיה – א 

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.  

 
 ג:    -. שמואל א ו,א 14
יָא רֹוןָ ֹ֧ ָָֽ-]א[ַָוְיה  ְבָעֵ֥הֳָחָדׁש  יםָׁש  ֶ֖ ְׁשּת  הְָפל  ֵ֥ ְׂשד  'ָּב  ָים׃ָהֵ֛

ה רַָמָֽ אמ ָ֔ ל  יםָ  ְסמ  נ  יםְָוַלּק ָֽ ה  יםַָלּכ  ְׁשּת ֹ֗ ּוְָפל  ְקְראָ֣ ֹו׃ָסָ-]ב[ַָוּי  ְמקֹומָֽ ּנּוָל  הְָנַׁשְּלֶחֵ֥ נּוַָּבֶּמֶ֖ ע ֕ 'ָהֹוד  ֹוןָהֶ֑ רָ֣ הַָלא  ֶׂשֶ֖ ַָּנע 
ם ָֽ ּוָא  יםֶָאת-]ג[ַָוּי אְמרֹ֗ ַאל-ְמַׁשְּלח ֵ֞  ָ ל ְׂשָרא  ֹוןֱָאֹלה  יָי  רֶ֨ י-א  םָּכ  יָקָ֔ ר  תֹוָ  ּוָא  ֹוָאָָ-ְּתַׁשְּלח  יבּוָלֶ֖ ֵ֛ בָָּתׁש  ֵ֥ םָָהׁש  ְונֹוַדָ֣עָָלֶכָ֔ ְפאּוָ  ָרָֽ ָׁשֶ֑םָָא זָּת 

ם׃-ָלֵָּ֛מהָל א ֶּכָֽ ֹוָמ  ּורָָידֶ֖ ָָתסֵ֥
ם ָֽ יםֶָאת-א  ל ָ-ְמַׁשְּלח ֵ֞ ְׂשָרא  ֹוןֱָאֹלה  יָי  רֶ֨ לקי ישראל יש -גרשיים קדמא מהפך פשטא, הכהנים והקוסמים השיבו שאם משלחים ארון א – א 

והם מעבירים  א בא להם הרע בסבתו, לא ישיבוהו לישראלשאם ללקי ישראל, אבל זה למעשה מבחן -לצרף אליו מתנה לפייס את א

ההחלטה לבצע עצתם לסרני פלשתים. בסיכום: היכירו בסיבה אבל הסתפקו בה לכן השעו הפתרון עד שמישהו יבצעו ואז יתברר האם זאת 

 הסיבה.  

 

ל. אבל התשובה הודאית למכותיהם לקי ישרא-אשם לפייס את א –תשובה שניה המאוחרת מגיע מוקדמת: ששלוח צריך מנחה  מלבי"ם

 מושעית עד שהארון ישולח ובהגיעו לישראל יפסקו המכות.

 

 

 , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולוגרשיים ]מונח[ רביעגרש או -אזלא 10.7

 

 מצינו בבריתא ל"ב מידות לרבי אלעזר שתי מידות לדרישת התורה והאגדה: 

 א' יצא מן הכלל ללמד על עצמו.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 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.

 כולו יצא.הענין  כללא ללמד על עצמו יצא אלא על  ענינוב' יצא מכעין ניסוח מידות אלו ניסחנו א' יצא מענינו ללמד על עצמו 

 הוא בעל אופני לימוד אחדים.  ענינואפשר להסביר שיצא מ -טט 

, כי הקב"ה בכבודו ובעצמו הוציאנו  ממצרים, ואילו כל גרשיים מונח רביע -לקיכם -צית אני ה' איעצמו כגון בפרשת צ עלא' מלמד 

 תשועה אחרת היא ע"י שליח.

 די ללמד שכך נוהג גם בדברים אחרים שבקבוצת הכלל שלוב' הכתוב הוציאו מן הכלל להזכירו במיוחד כ

( ויקרא צו ז כדתניא: דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו', כיצד? ) [בבלי יבמות ז,א] -זהו אופן הלימוד של רבי ישמעאל כמוזכר ב
יםָ -ְוַהֶּנֶָ֝פׁשָא ֶׁשר ֶּז ַבחַָהְּׁשָלמ  רָמ  ֶׁשָ֣רָּת אַכָ֣לָָּבָׂשֹ֗ 'לַָא  ֶ֑יוָהָ֔ ֹוָָעָל ְמָאתֶ֖ הלא שלמים בכלל קדשים היו, ולמה יצאו? להקיש אליהן, , וְוט 

 ולומר לך: מה שלמים מיוחדים קדשי מזבח, אף כל קדשי מזבח, יצאו קדשי בדק הבית; 
ֶׁשָ֣רָ-ְוַהֶּנֶָ֝פׁשָא ֶׁשר :ויקרא צו ז,כ א  יםָ  ֶּז ַבחַָהְּׁשָלמ  רָמ  ֶ֑יולַָּת אַכָ֣לָָּבָׂשֹ֗ ֹוָָעָל ְמָאתֶ֖ 'ְָוט  ָָהָ֔

וָ ֶ֖ ְכְרָתֵ֛הַָהֶּנֵֶ֥פׁשַָהה  יָה׃ְונ  ַעֶּמָֽ ָאָמ 
ר-ְוַהֶּנֶָ֝פׁשָא ֶׁשר  גרש מונח רביע -אזלא – ּת אַכָ֣לָָּבָׂשֹ֗

 

באופן מסוים שנוהג בו להזכירו במיוחד כדי ללמד  ענינוהכתוב הוציאו מלענ"ד דרך נוספת מסתמנת מהדוגמאות שנבדקו. בדרך זאת ג' 

 כגון: שלו. עניןבדברים אחרים שבקבוצת ה ולא נוהג כך

ַָהּיֶֹ֖וםַָעלוְָ: דברים ואתחנן ו,ו יְָמַצְּוךֵ֛ ֹ֧ כ  רָָאנ  ֶׁשֶ֨ ֶּלהָא  יםָָהא ֹ֗ ָ֣ ּוַָהְּדָבר  ך׃-ָהיֵ֞ ְָלָבֶבָֽ
ֶּלהָ יםָָהא ֹ֗ ָ֣ ּוַָהְּדָבר   גרשיים מונח רביע -ְוָהיֵ֞

א' קריאת שמע צריכה כוונה רק בפסוקים אחדים של פרשת שמע הראשונה, כמוסבר בהמשך. שאר פסוקי קריאת שמע לא צריכים 

 כוונה.

פילין צריכים להיות כתובים על סדר המקום ועל סדר הזמן ופתוחות וסגורות כמיקומם וכפי שכתובות בתורה, ב' ארבע פרשיות שבת

 שאר פרשיות התורה יכולות להיכתב בתורה ללא סדר מסוים.

 

 גמ"ר-אג 1

ֶׁשת :ג,טז ךל-ךל אשיתבר ָֽ חָָׂשַרָ֣יָא  ַּקֵ֞ םֶָאת-ַוּת  ֶָׂ֣שרָ-ַאְבָרֹ֗ ֶע ץָ  ּק  ּהָמ  ְפָחָתָ֔ ׁש  יתָ  ְצר  ֶַ֑עןָהָג רַָהּמ  םְָּבֶאֶָ֣רץְָּכָנ ֶבתַָאְבָרֶ֖ יםְָלֶׁשֵ֥ ָ֔ ָָׁשנ 
ה׃ָ ָּׁשָֽ ֹוְָלא  ּהָלֵ֥ יָׁשֶ֖ םָא  ָתֵּ֛הְָלַאְבָרֵ֥ ןָא  ֵ֥ ּת  ַָוּת 

ֶׁשת ָֽ חָָׂשַרָ֣יָא  ַּקֵ֞ םָ-ַוּת  ביאר  רמב"ןללמד על הכלל או על עצמו, וכאן מתאים ללמד על עצמו יצא מהכלל מונח רביע, כעין גרשיים  -ַאְבָרֹ֗

שעקרה המכניסה  רלב"ג, וביאר תזכה היא לבנים בעבור כן-על הכנסת השפחה לבעלה וכות, נחת רוח בבני שפחתה, או זשלשרה יהיה 

 תועלת להקים זרע לבעליהן)הוא( יקרה להן מזה צער נפלא, וההפעלות החזק המגיע להן מזה אשה צרה לבעלה, ובמיוחד שפחה, 

 

ֶׁשת ָֽ חָָׂשַרָ֣יָא  ַּקֵ֞ םָ-ַוּת  ללמד על הכלל או על עצמו, אחרי עשר שנות נישואין ללא לידה חייב  יצא מהכללמונח רביע, כעין גרשיים  -ַאְבָרֹ֗

 אדם לישא אשה אחרת, והעולה מחו"ל לא"י נותנים לו עוד עשר שנים.

 

 גמ"ר-אג 2

ֹולָָלֶכֶ֖םָ :יא –בראשית לך לך יז,י  ּמֵ֥ ֶרֶ֑יךָה  ַָאח  ךֶ֖ יןַָזְרע  ֵ֥ םָּוב  יֶכָ֔ ָ֣ינ  ּוב  יָ  ינ  ּוָּב  ְׁשְמרֹ֗ ֶׁשָ֣רָּת  יָא  ית ֵ֞ ר׃-ָּכל]י[ָז ָ֣אתְָּבר  ָָזָכָֽ
ם׃ ינ יֶכָֽ ֶ֖יָּוב  ינ  יתָּב  ָ֔ ֹותְָּבר  ְלאָ֣ תְָּבַׂשָ֣רָָעְרַלְתֶכֶ֑םְָוָהָיהָ  ֶ֖ םָא  ָ]יא[ָּוְנַמְלֶּת֕

ּו , מלמד על רבוי לימודים לתבנית הטעמים שאחריו,מונח – ז ָ֣את ְׁשְמרֹ֗ ֶׁשָ֣רָּת  יָא  ית ֵ֞ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד  - ְּבר 

 על עצמו או על הכלל כולו. 

ברית מילה יצא ללמד על עצמו, שדוחה שבת, מגזרת הכתוב מצוות עשה של ברית מילה דוחה חומרת לא תעשה של שבת, כי )א(  לימוד

 נכרתו על המילה י"ג בריתות .
והנה האות הזה אות השבת, ולכן ידחה ואחר כן צוה שישמר אברהם הברית הזאת, ותהיה המילה "לאות ברית" )להלן,יא(;    רמב"ן
דהגמרא שם דנה במקור לזה שמילה בזמנה  10עי' שבת קלב,א אתיא אות אות, הערה  גי' כתר, מכון ירושלים)  וָהֵבין זה. אותו;

 דוחה שבת ... ולמסקנה לומדים אות ברית ודורות מאות ברית ודורות(
 אות היא לעולם( י תשא לא,יזשמות כ) בשבת נאמר והנה האות הזה אות כשבת, ולכן ידחה אותו; :[המאור, מוסד הרב קוק]גירסת 

 

 ללמוד מהתועלת הגופנית והרוחנית של מצות מלה לכל המצוות, כהסבר הבא: כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו.)ב( לימוד 

ֹולָָלֶכֶ֖םָָּכל (בר' לך יז,י) לך התשע"ז, ע' רמ, נקודות משיחות קודש )רשימות חוברת כו( רדמו"ר ממ"ש[-]דבר מלכות, לך ּמֵ֥ רזָָ-ה  מצות . ָכָֽ
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 

יבין. כמו כן,  –עלת בחיי הנשמה היא באין ערוך יותר. )ג( התינוק בוכה וצועק מפני העדר שכלו, וכשיגדל בחיי הגוף, אבל התו
 .הצועק על הטורח וההפסד שבקיום מצוה, הרי זה רק מפני העדר השכל

 

 גמ"ר-אג 3

ֶ֑י :מ,בראשית חיי שרה כד ָל 'ָא ֶׁשרָָָָָָָָָ׃ַָוּי ֶ֖אֶמרָא  יו-הֵ֞ יְָלָפָנֹ֗ ְָ֣כּת  ְתַהַּל ָָה 
ׁשְָָ י׃י  ָֽ יתָָאב  ֵ֥ ּב  יָּומ  ֶ֖ ְׁשַּפְחּת  ּמ  יָמ  ָ֔ ְבנ  ל  ָּׁשהָ  ָא  ךְָוָלַקְחָּת  ָ֣יַחַָּדְרֶּכָ֔ ְצל  ְוה  ָּתְךָ  ֹוָא  חַָמְלָאכ  ַָלֶ֨
 

 טפחא אתנח -ויאמר אלי 

 גרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל - התהלכתי לפניו-ה' אשר

 ב שחבירו שלפניו מלמד עליו. קדמא מהפך פשטא, כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין ע"י כעין כתו - ישלח מלאכו אתך

 הפרט מרכב מהמרכיבים הבאים:



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/178    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

 קטן-מונח זקף - והצליח דרכך

 קטן-מהפך פשטא זקף - לקחת אשה לבני

 טפחא מרכא סלוק - ממשפחתי ומבית אבי

כמו שכבר היתה  קטן כעין דבר חוזר וקורה. א"א בעל בטחון בה' ואומר כאן תהיה הצלחה-יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו. פעמיים זקף

בכל התהלכותי לפני ה'. בכל התהלכותי לפני ה', מלאך ה' אתי רק שהכתוב לא הזכיר זאת במפורש. הפעם, בלקוחי אשה ליצחק מוזכר 

מכאן עתיד לקום עם ישראל, אבל זה מלמד על הכלל של כל התהלכות א"א לפני ה' ומעשה אבות סימן  במפורש, באופן יוצא מן הכלל כי

 לבנים.

 קדמא מהפך פשטא, כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין ע"י כעין כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו.  - שלח מלאכו אתךי

 ומהכלל הצריך לפרט לומדים שתמיד חזר וקרה שה' שלח מלאך לפני א"א.

 

 גמ"ר-אג 4

ּנ ה :ב,כט אשית ויצאבר הְָוה  ָ֣רַָּבָּׂשֶדֹ֗ ֹ֧הְָבא  ּנ  ְראְָוה  י-ַוַּיֵ֞ םְָׁשֹלָׁש הֶָעְדר  ןצ ָ-ָׁשֵ֞ ַ֚יָמ  יָהָּכ  יםָָעֶלָ֔ ָ֣ ְבצ  ר  ים-אןָ  ֶ֑ ָדר  ּוָָהע  ואַָיְׁשקֶ֖ ָ֣רַָהה ָ֔ ַָהְּבא 
ָלֶ֖הַָעלָ ֶבןְָּגד  ר׃-ְוָהֶאֵ֥ ָֽ יַָהְּבא  ֵ֥ ּוֶָאת-ָׁשָָּ֣מהָָכל-ְוֶנֶאְספּו]ג[ָָּפ  יםְָוָגל ל  ֹ֗ ָדר  ּוֶָאת-ָהע  ְׁשקֶ֖ רְָוה  יַָהְּבא ָ֔ ָ֣ ּפ   ָ ַעל מ  אן-ָהֶא ֶבןָ   ַהּצ ֶ֑
ֹ֧ה( כט,ב ' ויצאבר) [רמב"ן] ּנ  ְראְָוה  הַָוַּיֵ֞ ָ֣רַָּבָּׂשֶדֹ֗ ּנ ה ְבא  י-ְוה  םְָׁשֹלָׁש הֶָעְדר  יהָָ-ָׁשֵ֞ יםָָעֶלָ֔ ָ֣ ְבצ  ר  יאריך הכתוב בספור הזה להודיענו  - צ אןָ 

ָּיָ֤  ,י(כט ' ויצאבר)כי קווי ה' יחליפו כח, ויראתו תתן עוז, כי הנה יעקב אבינו בא מן הדרך והוא עיף,  ן  לבדו  ג לו  ב  אשר היו צריכים אליה  ָהא  
 :לשה עדרי צאן אשר להם רועים רבים ושומרים כלם רובצים עליה אינם יכולים להניעה כללכל הרועים, וש

ְרא ֹ֧הָ ַוַּיֵ֞ ּנ  הְוה  ָ֣רַָּבָּׂשֶדֹ֗ שהפסוק מרמז  (כט,ב ' ויצאבר) [רמב"ן]גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו כפי'  – ְבא 

-וחד והיה לרמז שיצליח בדרך ויזכה לזרע הזוכה לרמזים שבפסוקים כדברי השיעקב הגיע בעת מיוחד שאיפשר לו לעשות מעשה מי

 להלן: ]רמב"ן[

 

 גמ"ר-אג 5

הֶָאת :בראשית ויצא ל,כו ֶָ֑כהָ-ָנַׁשָ֣יְָוֶאת-ְּתָנֵ֞ ל  ןְָוא  ֶ֖ ָָּבה  ְתךֵ֛ יָא  רָָעַבְֹ֧דּת  ֶׁשֶ֨ יָא  ְָיָלַדֹ֗
ְעָּתֶָאתָ ַ֚יַָאָּתָ֣הָָיַדָ֔ יך׃-ּכ  ָֽ ַבְדּת  רָע  ֶׁשֵ֥ יָא  ֶ֖ ָדת  ב  ָע 

הֶָאת י-ָנַׁשָ֣יְָוֶאת-ְּתָנֵ֞  גרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל. כאן הכלל שיעבודו של יעקב לתנאו ללבן – ְיָלַדֹ֗

 א' נסתימה תקופת תנאו ולכן יצא מן הכלל של תנאו  שהיה עד עתה.

יכול לקיים  ב' עד עתה לא היה יכול לקיים מצוות כיבוד אב ואם בגלל שיעבודו לתנאו כצווי אביו ואמו לשאת אשה בבית לבן. מעתה

 כיבוד אב ואם.

 

 גמ"ר-אג 6
 :ת וישלח לב,ישיראב

בָ֒ ק  ַָוּי אֶמ֘רַָיע 
יָָָ ָ֣ יָָאב  ֶ֖ םָו אֹלה  יַָאְבָרָהָ֔ ָ֣ ָאב  יָ  ְצָחֶ֑קֱאֹלה   י 
ְך׃ָ'הֵָָ֞ ָּמָֽ יָבהָע  ֵ֥ יט  ְָוא  ָּוְלמֹוַלְדְּתךֶ֖ ּובְָלַאְרְצךֵ֛ יָׁשֹ֧ ַלֹ֗ ָ֣רָא  מ  ָָהא 

בָ֒ ק  , ע"פ רש"י יעקב יעקב על יעקבהמדובר בו. כאן גורע ומוסיף מ ענייןהסיף עניין ממולפעמים גורע לפעמים זרקא סגול,  –ַוּי אֶמ֘רַָיע 

שאחת מהן הובטחה בשם המיוחד לבדו. יעקב מבקש לעורר רחמי ה'  בזכות שתי הבטחות אלו .מזכיר לפני ה' שתי הבטחות ה' להגן אליו

 עליו רחמים.לגרוע ממנו מידת הדין אף אם חטא או שגג רק במחשבתו )ראב"ע( ולהוסיף 

 

יָָ'הֵָ֞ ַלֹ֗ ָ֣רָא  מ  , כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו וזהו הזכרת שם ה' המיוחד לעורר רחמי ה', גרשיים מונח רביע -ָהא 

 ,בשם המיוחד לבדוע"פ רש"י יעקב מזכיר לפני ה' את הבטחת הגנתו 

 זרקא סגולראה 

 

 גמ"ר-אג 7

ק ָֹ֗ :לג,י וישלח בראשית יַָוּי ָ֣אֶמרַָיע  ֶ֑ ָּיד  יָמ  ֶ֖ ְנָחת  ָמ  יךְָוָלַקְחָּתֵ֥ יֶנָ֔ ְּבע  ןָ  יָח  אָָמָצ את  ם־ָנֶ֨ א  ָבַָאל־ָנאָ 
י: נ  ָֽ ְרצ  יםַָוּת  ֶ֖ ֵ֥יֱָאֹלה  תְָּפנ  ְרא ֵ֛ יךָּכ  יָָפֶנֹ֗ ית  ָ֣ ןָָרא  יַָעל־ּכ ֵ֞ ָ֣ ָּכ 

 (ישעיהו לב, ה), שנאמר: מותר להחניף לרשעים בעולם הזהדרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר' שמעון בן פזי: [ בבלי סוטה מא,ב]

ֹוד אל א־י ָקר    ל ע  יב ְלנָָב  י נָד   יל ָׂ֕ א ּוְלכ  ר ל  ֹוע   י  ָאמ    וישלח 'בר). ר' שמעון בן לקיש אמר, מהכא: דבעולם הזה שרי, מכלל )טט: זה בעולם הבא( ׁש 

יָ(לג,י נ  ָֽ ְרצ  יםַָוּת  ֶ֖ ֵ֥יֱָאֹלה  תְָּפנ  ְרא ֵ֛ יךָּכ  יָָפֶנֹ֗ ית  ָ֣ לוי, דאמר רבי לוי: משל של יעקב ועשו, למה הדבר דומה? לאדם  . ופליגא דרביָרא 
את  מפחידהמוזמן )טט:  שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להורגו, אמר לו: טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית המלך

ואם יפגע במוזמן המלכות תעניש את  למלכותמקורב )המזמין אומר לעצמו שהמוזמן  , מיסתפי ולא קטיל ליה,  , אמר: ידע ליה מלכאהמזמין(

 . (המזמין, לכן פוחד ולא הורג את המוזמן
הא דריש לקיש דאמר להחניפו לעשו נתכוון לומר לו ראיתי פניך כראות פני וגו' פליגא אדרבי לוי דאמר לא להחניפו נתכוין  -ופליגא : רש"י)

 (אלא לאיים עליו ולהודיעו שהוא רגיל לראות מלאכים.
 

 : האם מותר להחניף לרשעים בעולם הזה?סוגיהה

ֹוד אל א־י ָקר    (הישעיהו לב,)מותר ע"י הסקה  - דרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר' שמעון בן פזי: ל ע  יב ְלנָָב  י נָד   יל ָׂ֕ א ּוְלכ  ר ל  ֹוע   י  ָאמ   )טט:  ׁש 

 דבעולם הזה שרי, מכלל זה בעולם הבא(

יָ(לג,י וישלח 'בר)מהכא: מותר  -ר' שמעון בן לקיש אמר,  נ  ָֽ ְרצ  יםַָוּת  ֶ֖ ֵ֥יֱָאֹלה  תְָּפנ  ְרא ֵ֛ יךָּכ  יָָפֶנֹ֗ ית  ָ֣  .ָרא 
 אסור -א' לוי 

 

יָ(לג,י וישלח 'בר)ר' שמעון בן לקיש אמר, מהכא:  נתבונן במאמר הבא: נ  ָֽ ְרצ  יםַָוּת  ֶ֖ ֵ֥יֱָאֹלה  תְָּפנ  ְרא ֵ֛ יךָּכ  יָָפֶנֹ֗ ָ֣ית   .ָרא 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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יָ(לג,י וישלח 'בר)הפסוק נתבונן בהרחבה של הסיפא של  נ  ָֽ ְרצ  יםַָוּת  ֶ֖ ֵ֥יֱָאֹלה  תְָּפנ  ְרא ֵ֛ יךָּכ  יָָפֶנֹ֗ ית  ָ֣ ןָָרא  יַָעל־ּכ ֵ֞ ָ֣  .ּכ 
ן  מצב של שימוש בחנופה: )א( מצב של אונס שיתיר חנופה )ב( מצב שאינו של אונס שיאסור חנופה. -מקף, כרב – ַעל־ּכ ֵ֞

יךָ יָָפֶנֹ֗ ית  ָ֣ ןָָרא  כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל. כאן במצב אונס החנופה הכרחית לרשע, מכאן ללמד שלא  גרשיים מונח רביע, –ַעל־ּכ ֵ֞

 להחניף אחרת.

יךָ יָָפֶנֹ֗ ית  ָ֣ ןָָרא  יַָעל־ּכ ֵ֞ ָ֣  מונח גרשיים מונח רביע, מונח מרבה המשמע של התבנית הבאה ליותר מדרשה אחת מאותו סוג.  –ּכ 

 

 גמ"ר-אג 8

ֵָ֞: כא,מג מקץ בראשית יַוְיה  ֹוןָ-נּוֶָאלָבָ֣א-יָּכ  ַַ֛הָּמלֹ֗ ֶאתַוָֽ ְפְּתָחהָ  ֶסף-ּנ  ּנ  הֶָכָֽ ינּוְָוה  ת ָ֔ ֹו-ַאְמְּתח  ְׁשָקלֶ֑ נּוְָּבמ  ֶ֖ ֹוַָּכְסּפ  יַָאְמַּתְחּתָ֔ ָ֣ ְּבפ  יׁשָ  ָא 
נּו׃ָ ָֽ ֹוְָּבָיד  תֶ֖ ַָוָּנֵֶׁ֥שבָא 
ֵָ֞ יַוְיה  ֹון-ָבָ֣אנּוֶָאל-יָּכ  ת כסף בתחתית ויקרה שכיח יתכן כי (כג,מג) [ן"רמב] פגרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל ללמד על עצמו, ע" - ַהָּמלֹ֗

אחד לשק של קונה אחר ואז הכסף של הקונה הראשון יהיה מעל  קונהשק שמילאו עליו תבואה ובמהומת השוק נשפך תוכן משק של 
 כי שלמו כסף שוה חמור לחם.  שוההתבואה וגם משקל הכסף 

ֹו (אכ,מג) [ספורנו] ְׁשָקלֶ֑ נּוְָּבמ  ֶ֖  גה ממעות של אחרים:. באותם המטבעות עצמם לפיכך חשבנו שלא היה משַּכְסּפ 
זה יוצא מן הכלל גם באותם מטבעות בפי אמתחתו ולפי המדרש גם צרור במטפחתו המקורית  מהאחיםמציאת כסף של כל אחד  אבל  - טט

 בשוק. מהומהאם יש 

 

 גמ"ר-אג 9

ָָ֣-ְוֶאת :ב,מד מקץ בראשית תֶָּכ ֶ֖ ןְָוא  ַאְמַּתַָ֣חתַָהָּקט ָ֔ יָ  ְּבפ  יםָ  ֶסףָָּתׂש  יַעַָהֶּכֹ֗ ָ֣ יְָּגב  יע ֵ֞ ֹוְּגב  ְברֶ֑ ֶָסףָׁש 
ר׃ָ ָֽ ּב  רָּד  ֶׁשֵ֥ ףָא  ֶ֖ רָיֹוס  ְדַבֵ֥ ַעׂשָּכ  ַָוַּי֕

ֶסף-ְוֶאתָבדרך הפשט יַעַָהֶּכֹ֗ ָ֣ יְָּגב  יע ֵ֞ ... יש לומר  ח"שפת שלבני יעקב אין כלי ניחוש כפי' יצא מן הכללכעין , רביעגרשיים מונח  - ְּגב 
 . לא נחש בבית יעקב כי (כג,כג ' בלקבמ) דמנחשים בו ודאי של יוסף הוא, כיון

י ָפשטא פשטא של -יוצא מן הכלל של רגילותם העשוי להיות מרומז בהימצאות גביע לניחוש אצל בני יעקב הוא ענין  -ט ט ְּבפ  יםָ   .ָּתׂש 

 ליוסף היו כביכול אמצעי ניחוש שונים,

ֶסף-ְוֶאתצרור המור בראשית פרשת מקץ  יַעַָהֶּכֹ֗ ָ֣ יְָּגב  יע ֵ֞ דם בגביע כסף אלא המלך בנימוסי מצרים היה כתוב שאין יכול לשתות א. ְּגב 
ֶסף-ְוֶאתבדרך כלל משנה המלך הוא בנו, אזי יוסף היה בבחינת בן מלך. והוא ע"פ  -טט  .ומשנהו יַעַָהֶּכֹ֗ ָ֣ יְָּגב  יע ֵ֞ , רביעגרשיים מונח  - ְּגב 

ל ישראל בני רבי שמעון אומר כ...   ,מ"דד"משנה שבת פי-של בני ישראל המלמד על כלל ישראל אפשר כנאמר ב צא מן הכללויכעין 
 .מלכים הם

החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ   ,מ"דד"משנה שבת פי
 ים הם: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 מלכ

ֶסף-ְוֶאת לכתיתבדרך ה יַעַָהֶּכֹ֗ ָ֣ יְָּגב  יע ֵ֞ ללמד על עריכת קידוש שבת ויום טוב, שהוא מדאורייתא,  , יצא מן הכללרביעגרשיים מונח  - ְּגב 

על יין שהוא מדרבנן. )יש המפרש שהסעודה של יוסף ואחיו היתה בליל שבת שהיה גם ליל פסח(. מצוות הקידוש וההבדלה הן מדאורייתא 

]ז[ וכן פי' ר"י בפרק ערבי פסחים ובפרק מי שמתו ובפ"ג ו "ט ה"הגהות מיימוניות הלכות שבת פכב"ם הל' שבת פכ"ט,א( ע"פ )רמ
 :ע"ש, ע"כ לאומרו על היין אינו אלא מדרבנןאבל מה שהצריכו  דקידוש מדאורייתאדשבועות 

 

 גמ"ר-אג 10
 :טו,ז וארא שמות
ְָ֣ךֶָאל ָָ֣-ל  צ  י  ּנ הָ  ֶקרָה  הַָּבּב ֹ֗ ֹוַָעלַּפְרע ֵ֞ ְקָראתֶ֖ ָל  ַּצְבָּתֵ֥ ְיָמהְָונ  ר-אַָהַּמָ֔ ְָׂשַפָ֣תַָהְיא ֶ֑

ך׃-ְוַהַּמֶּטֵ֛הָא ֶׁשרָ חְָּבָיֶדָֽ ַּקֵ֥ ׁשָּת  ְךְָלָנָחֶ֖ ֶָנְהַּפֵ֥
ְָ֣ךֶָאל ֶקר-ל  הַָּבּב ֹ֗ לנקביו, שהיה  - המימהיוצא  הנה י"רש, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל, רביעמונח גרשיים  - ַּפְרע ֵ֞

 ועושה שם צרכיו לנילוסר שאינו צריך לנקביו ומשכים ויוצא עושה עצמו אלוה ואומ

 בתוך המים שלא יראוהו אף עבדיו   - טט 

 

 גמ"ר-אג 11
  שמות בא יב,כב:

ֹובָּוְטַבְלֶּת֘םַָּבָּדָ֣םָא ֶׁשר זֹ֗ ַּדָ֣תָא  ג  םָא  ַּגְעֶּת םֶָאל-ּוְלַקְחֶּתֵ֞ ְוֶאל-ַּבַּסףְָ֒וה  ן-ַהַּמְׁשקֹוףָ  תָמ  ָ֣יַָהְּמזּוז ָ֔ ֶׁשָ֣רַָּבָּסֶ֑ףָ-ְׁשּת  םָא  ַָהָּדֶ֖
ַתחוְָ ֶּפָֽ יׁשָמ  ֵ֥ ּוָא  ְצאֵ֛ אָת  םָל ֵ֥ ֹוַָעד-ַאֶּתֹ֗ יתֶ֖ ֶקר׃-ּב  ָּב ָֽ

בשחיטת הצפור של המצורע בתגלחת הראשונה, מודגש במיוחד צווי לשחוט אל מים שבכלי, ולא אל כלי ריק שלא יראה כאילו צריך דמו 

ֹוב (שמ' בא יב,כב)לע"ז. אם כן אפשר כי  זֹ֗ ַּדָ֣תָא  ג  םָא  י לרמז על יצא מן הכלל ללמד על עצמו שלזה גרשיים מונח רביע עשו – ּוְלַקְחֶּתֵ֞

 בד"כ צריך חזרה כל שהיא, שני פרטים, וכאן נאמר וטבלתם ונאמר והגעתם ועל כל נתינה יש טבילה. 

 

ֹובמסכתא דפסחא פרשה יא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא  זֹ֗ ַּדָ֣תָא  ג  םָא  . מכאן אתה למד כל הלקיחות שבתורה הואיל ּוְלַקְחֶּתֵ֞
 ורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא אגוד' כך פורט אני לכל הלקיחות שבתורה שאינם אלא אגודות: ונאמרו לקיחות בת

שלרבי יהודה לולב לא צריך אגד ולכן דורש שדווקא אם כתוב שורש "לקח" ומלת "אזוב" צריך שיהיה אגוד  תוס' סוכה יג,אופירשו 

 לבד שכל לקיחה צריכה להיות אגודה.)כגון בפרה אדומה(, ורבנן דורשים ממלת לקיחה ב

 

 מפרש אגודה כשלוש.  פרה פי"א,מ"ט-ב רמב"םמפרש אגודה כחמש,  אבות פ"ג,מ"ו-ב רמב"ם

ם (שמות בא יב,כב)מרמזת תבנית הטעמים של  ְחּת ֵּ֞ ת ּוְלק  גֻד   ֹוב א  זִ֗ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו,  – א 

ֹובמפורט בה שה"לקיחה" בפסח מצרים ש זֹ֗ ַּדָ֣תָא  ג  שע"פ ספרי היא של שלושה קלחים מלמדת שכל לקיחה סתם היא של שלושה  א 

 קלחים.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ויקרא רבה )וילנא( פרשה ל 

ֹובָא"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה אתה למד שכר לקיחה במצרים כתיב )שמות יב(  זֹ֗ ַּדָ֣תָא  ג  םָא  בכמה הוית טימיא דידיה ּוְלַקְחֶּתֵ֞
ביזת ל"א מלכים לולב שעומד על האדם  ד( -)טט ביזת סיחון ועוג  ב,ג( –)טט ביזת הים  א( -)טט לישראל לירש בד' מיני והוא גרם 

 בכמה דמים וכמה מצות יש בו עאכ"ו לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון. 
ם ְחּת ֵּ֞ ת ּוְלק  גֻד   ֹוב א  זִ֗ שבשביל אזוב זול זכו לארבע ביזות, אז בשביל לולב  ללמד על הכלל כולו, גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל – א 

 יקר יזכו בהרבה יותר.

 

ם ְחּת ֵּ֞ ת ּוְלק  גֻד   ֹוב א  זִ֗ זאת הפרשה  והוסיפה (שמ' בא יב,כב) רמב"ןגרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל, משמע שיש כלל והוא ע"פ  – א 

ן ְוָל ְקחּו   (שמות בא יב,ז)שלא נאמר למעלה בפירוש, אבל שם נאמר סתם  ,בסףלה וטבי אזוב ביאור בנתינת הדם, שתהיה באגודת ם-מ  ָדֵ֔ , ה 

 ללמד שכל לקיחה האמורה בתורה סתם שתהא באגודה ושכל קבלת הדם טעונה כלי, כמדרש רבותינו )זבחים צז,ב(

 

ם ְחּת ֵּ֞ ת ּוְלק  גֻד   ֹוב א  זִ֗ במצרים הזאה באזוב לבזוי  (שמ' בא יב,כב) רלב"גצמו בלבד, ע"פ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על ע – א 

 .באצבע הכהן הימני הזאהלכבוד השם יתעלה, ההשה שהיה ע"ז. אבל במקדש 
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י :כה,יב בא שמות ָֽ הָּכ  אּוֶָאל-ְוָהָיֵ֞ םֶָאת-ָתב ָ֣ ֶ֑רָּוְׁשַמְרֶּתֶ֖ ּב  ֶׁשָ֣רָּד  'ָָלֶכֶ֖םַָּכא  ןָהֵ֛ ֹ֧ ּת  רָי  ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  הַָהּז ָָֽ-ָהָאֹ֗ ָדֵ֥ ב  ָָאת׃ָהע 
. כאן על הפסח היחיד שעשו בארץ קודם ירושה גרשיים מונח רביע. כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו - הארץ-תבאו אל-כי והיה

 וישיבה.

כדי להדגיש שמצוות חלה יקיימו מיד  בבאכםכי רק במצוות חלה נאמר  בבלי קידושין לז במסביר ע"פ  כ –לך טו יח -רש"י במדבר שלח

 " אמורות להתחיל רק אחרי ירושה וישיבה. כי תבאוישיבה. שאר מצוות הנאמרות בסגנון " עוד קודם לירושה

ומעבר  שפסח יחיד שעשו במדבר ופסח יחיד שעשו בארץ קודם לירושה וישיבה  עשו ע"פ הדיבורשפסח יחיד שעשו במדבר ופסח יחיד שעשו בארץ קודם לירושה וישיבה  עשו ע"פ הדיבורשפסח יחיד שעשו במדבר ופסח יחיד שעשו בארץ קודם לירושה וישיבה  עשו ע"פ הדיבוראומר  בבלי קידושין לז ב תוספות

וצא מן הכלל ע"פ הדבור ללמד על עצמו כי לפי לשון הצווי לכך לא עשו עד אחרי ירושה וישיבה. לכן הפסח הראשון הזה בארץ כנען י

 .תבאו-כינאמר 
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ֹוןַָׁשַּבת :בשלח טז,כג שמות 'ַָׁשָּבתֹ֧ ֶּבָ֣רָהָ֔ ֶׁשָ֣רָּד  םָהַּ֚ואָא  ֶהֹ֗ ל  'ָָמָחֶ֑רָ-ַוּי ָ֣אֶמרָא  ֶדׁשַָלהֶ֖ ָק ֵ֛
ָ֣תָא ֶׁשר ר-א  ֶׁשָֽ ּוְָוא  תָא  פֹ֗ ּוָא  ָּכל-ּת אפֵ֞ תָ  לּוְָוא  ַּבּׁש ָ֔ ֹ֧יחּו-ְּתַבְּׁשלּוָ  ףַָהּנ  ָ֔ ד  ֶרתַָעדָָהָ֣ע  ְׁשֶמֶ֖ ֶקר׃-ָלֶכֵ֛םְָלמ  ַָהּב ָֽ
ָ֣תָא ֶׁשר ּוָ-א  פֹ֗ ּוָא  רבי  – מכילתא פרביע, כעין שני לימודי יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא. ע" גרשיים מונח - ּת אפֵ֞

ָ֣תָא ֶׁשר שנאמראליעזר אומר ... שאינן רשאים לא לאפות ולא לבשל אלא אם כן עירבו  ּו-א  פֹ֗ ּוָא  לּוָעל אפוי, ו, אפו ּת אפֵ֞  .מבושל עלַּבּׁש ָ֔
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ָ֣תַָהָּׂשֶדֶ֑הָ כג,יא: םיטת משפומש םָּת אַכֶ֖לַָחַּי ְתָר֕ ךְָוי  ָ֣יַָעֶּמָ֔ נ  ֶאְבי  ְכלּוָ  ּהְָוָאָֽ ְׁשְמֶטָָּ֣נהָּוְנַטְׁשָּתֹ֗ תָּת  יע ֵ֞ ְָוַהְּׁשב 
ן ָֽ ך׃-ּכ  ְָלז יֶתָֽ הְָלַכְרְמךֶ֖ ֶׂשֵ֥ ַָּתע 
ּהמועד קטן ג א לי בב ְׁשְמֶטָָּ֣נהָּוְנַטְׁשָּתֹ֗ תָּת  יע ֵ֞  גרשיים מונח רביע,  - ְוַהְּׁשב 

כדי שכל אדם יוכל לבוא )במספר לא מוגבל( פתיחת שערי השדה לכל אדם. דרשו חז"ל שהבעלים צריך לפרוץ פרצות בגדרות  - הלכה

וליטול מן פירות ההפקר. מפני תיקון העולם תיקנו שיפתח השערים במקום לפרוץ פרצות בגדרות. הכניסה רק ליטול פירות ולא לשום 

 חרת כולל מעבר.מטרה א

  יצא מן הכלל ללמד על הכלל או על עצמו או בהיפוך תכונות על הכלל.  -גרשיים מונח רביע 

  ? רק בעלות על הפירות הגדלים מעצמם אבל לא מפקיר בעלות על אדמתו.  ושומטרק מלעבוד האדמה בא"י  שנוטשכיצד על הכלל

 ואין כל זה חל על חו"ל

  לל  ללמד על עצמו שרק בא"י חלה המצוה ולא בחו"ל. רק בשנה זאת פותח שערים ופורץ פרצות יצא מן הכ -גרשיים מונח רביע

 בגדרות.

  השמיטה והנטישה של הפרי והירק  אבליצא מן הכלל  ללמד על ..... נטישת עיבוד האדמה היא לפי שנת עולם.  -גרשיים מונח רביע

צמח )ירק ופרי( לפי שנת המעשר שלו. הדגנים וחלק מהקטניות והזיתים היא לא לפי שנת העולם מא' בתשרי עד כט באלול אלא לכל 

לפי שנה שבה הביאו שליש גידול, הירקות והאתרוג לפי לקיטה, הגרגרים )אורז, דוחן, פרג, שומשום?( לפי השרשה, פירות לפי 

 חנטה.

  בבלי מועד קטן גחישוב ערך פאי, ראה  יצא מן הכלל ללמד על -גרשיים מונח רביע 

 מונח רביע אה ר
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ָ֣ה׀ֶָאת ,כ:כז תצוהשמות  הְָּתַצֶּו יד׃ָ-ְוַאָּתֵ֞ ָֽ ֶ֖רָָּתמ  תָנ  ֹורְָלַהע ֹלֵ֥ יתַָלָּמאֶ֑ ֶ֖ ְֵַ֛֛ךָָּכת  תָָז ֵַ֥֛י  יךֶָׁשֶָ֣מןַָז ֶלָ֝ ּוָא  ְקחֶ֨ לְָוי  ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  ְָָּבנ 
ָ֣ה׀ֶָאת הְָּתַצֶּו לָ-ְוַאָּתֵ֞ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  טה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא גרשיים מונח לגרמיה )= מונח פסק( מונח רביע, לפי השי –ְּבנ 

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.

 כי אחד מתפקידי טעם פסק לרמז לקריאת הכתוב פעם עם פסק ופעם ללא פסק ולקבל שתי דרשות שונות.משוער 

ָ֣הֶָאתמשוער כי בכתוב  הְָּתַצֶּו ל-ְוַאָּתֵ֞ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  בקריאה ללא פסק, שיש בו שני טעמי מונח, כל מונח כאילו מציין ענין אחד, והתבנית  ְּבנ 

 יצא מענינו ללמד דבר מיוחד על עצמו. כולה מציינת כעין שתי פעמים מידה דבר ש



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ָ֣ה׀ ]הע' א[ )כז, כ( כפי' רש"י דבר ראשון שיצא מן הכלל הְָּתַצֶּו ְֵַ֛֛ך. ְוַאָּתֵ֞ (: מגרגרו א, מנחות פובלא שמרים, כמו ששנינו ב) - ָז
ית ]הע' כי שם הם מבשילים היטב מהחמה[, ]הע' ב[בראש הזית, ששמן המאור עשוי מגרגרים מראש האילן  ֶ֖ הזיתים כותש  - ָּכת 

במכתשת, ואינו טוחנן בריחים, כדי שלא יהו בו שמרים; ואחר שהוציא טיפה ראשונה מכניסן לריחים וטוחנן, ושמן השני פסול 
ֹור למנורה וכשר למנחות, שנאמר: יתַָלָּמאֶ֑ ֶ֖ עכ"ד. סחיטת השמן הרגילה היא בריחיים  (מנחות פו,א, ולא 'כתית למנחות' )ראה ָּכת 

לעצירת שמן, ע"י ששמים גרגר במכתשת מכים בו מכה אחת  באופן יוצא מן הכללציא שמן רב, כתית למאור נעשה ופעולה ארוכה להו

 כך שמים זית אחר וחוזר חלילה.-להוציא טיפה אחת והזית מעבר לריחיים לסחיטה למטרות אחרות כגון מנחות. אחר

 

ואף על גב דשני שבראשון וראשון שבשני שוין  -שבזית שני שוין השני שבזית ראשון הראשון  .מתני'[ א,בבלי מנחות פו]רש"י פי' 
)בכל סוג למנחות אפ"ה לא אתי בשני שבראשון למנורה דהא אמרינן בגמ' דלמנורה בעינן כתית ולא היה כתית אלא ראשון שבכל זית 

 )דמתני' דכותש ר"י היא(. מרים(מהשלושה רק הראשון מוצאים שמנו בכתית, מהאחרים מוצאים שמן בסחיטה וטחינה וזה מעורבב בש
והמלמד רק על עצמו, והוא לקיחת שמן למנורה רק מהסוג הראשון של הזיתים  הדבר השני שיצא מן הכללפי' רש"י מסייע להבין מהות 

כפי בכל אחד משלושה מקורות מסיק הזיתים ורק מה שהופק בכתית )מראשון בסוג ראשון, וראשון בסוג שני, וראשון בסוג השלישי( 

)מנחות פו, א( כי ישנם שלושה מיני זיתים וגו' וזה למרות שהשני שבמקור מסיק הראשון שוה לשמן הראשון -שמובאר במשנות ב

 שבמקור המסיק השני והוא עולה בטבעו על הראשון שבשלישי, אבל כל זה שלא בכתית למנורה.

 

 רגמ"-אג 16

ַעל,י: תצוה ל שמות ןָ  ר  ה  ֶּפ רַָאָֽ יוָאַָ-ְוכ  ָתָ֔ ֶ֑הַקְרנ  תַָּבָּׁשָנ  של מזבח הזהב – ַחֶ֖

ֶדׁש םָק ָֽ יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד  ְיַכּפ  רָָעָליוָ  יםַָאַח תַָּבָּׁשָנהָ  ֹ֗ ר  ּפ  םַָחַּטָ֣אתַָהּכ  ַּדֵ֞ ּואָ-מ  יםָהֶ֖ ֵ֥ '׃ָפלַָָקָדׁש  ָהָֽ
ים ֹ֗ ר  ּפ  םַָחַּטָ֣אתַָהּכ  ַּדֵ֞   מהפך פשטא, – ַאַח תַָּבָּׁשָנה ָגרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל, ואחריו כעין שני פרטים: )א(  – מ 

ם)ב(  יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד   קטן,-מהפך פשטא מונח זקף – ְיַכּפ  רָָעָליוָ 

ים ֹ֗ ר  ּפ  םַָחַּטָ֣אתַָהּכ  ַּדֵ֞ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. ונראה שכאן בקשר למלת  – מ 

ם יֶכָ֔ ת  ר ָ֣   ]התוה"מ[מלמד על הכלל כולו כהסבר הבא בתפקיד תבנית הטעמים והסבר  ְלד 

ם ,י(ל)שמ' תצ'  יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ כפרת אהרן על מזבח  – ]התוה"מ[קטן במלה אחת, בתפקיד כעין ריבה וריבה את הכל. ע"פ -מונח זקף – ְלד 

 הזהב בשעת חנוכתו, הפכה לצינור דרכו נמשכת הכפרה לכל הדורות.   

 
שאינן ראויין לו, אבל מזבח החיצון אינו מקדש  מזבח הפנימי מקדש פסולים בין ראויין לו בין ,הי"ח[רמב"ם פסולי המוקדשין פ"ג]

אלא פסולין הראויין לו כמו שביארנו, כיצד מזבח החיצון שעלו לו זבחים שנפסלו לא ירדו, עלתה לו קטרת זרה תרד שאין הקטרת 
, כשם שהמזבח זרה ראויה למזבח החיצון, אבל מזבח הפנימי שעלה לו קומץ מנחה בין כשר בין פסול לא ירד וכן כל כיוצא בזה

ם י ְקָד ׁש-ָּכל (ל,כט תשא 'שמ)מקדש את הראוי לו כך הכבש ושאר כלי השרת מקדשין את הראוי להם שהרי נאמר בכלים  ּנ ג  ע  ָּבה   , ה 
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 

 .כמו שביארנו באיסורי המזבחשנפסל 

ים ֹ֗ ר  ּפ  םַָחַּטָ֣אתַָהּכ  ַּדֵ֞  )ל,י( גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. ונראה שכאן בקשר למלת  – מ 
'לַָ . שלא כמזבח החיצון וכלי השרת מקדש גם מה שאינו ראוי להם)מזבח הזהב(מרבוי זה דרשו שמלמד על עצמו בלבד כי  הָֽ

םמהפך פשטא, )ב(  – ַאַח תַָּבָּׁשָנה ָשמקדשים רק הראוי להם. אפשר שהימצאות כעין שני פרטים: )א(  יֶכָ֔ ת  ר ָ֣ ְלד   – ְיַכּפ  רָָעָליוָ 

 קטן, מרמז ללימוד שיצא ללמד  על עצמו.-מהפך פשטא מונח זקף
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י שמות ויקהל לו,ט:  ֶנ הְָוֶעְׂשר  תְָׁשמ  ַאַחֹ֗ ָ֣הָָהָֽ יָע ֶרְךַָהְיר  יָעֶ֖הָָהֶאָחֶ֑תָא ַ֜ הַָהְיר  ַאָּמָ֔ ַאְרַּבָ֣עָָּבָֽ ַחבָ  הְָור ֶ֨ ַאָּמָ֔ ָּבָֽ ָםָ 
ת: יע ָֽ תְָלָכל־ַהְיר  הַָאַחֶ֖ ָּדֵ֥  מ 

ת ,ט(לו ' ויקהלשמ) ַאַחֹ֗ ָ֣הָָהָֽ יָע ֶרְךַָהְיר  אזלא מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו, שמכאן למדו על קשירה של  – א ַ֜

 כן שהיריעות תארגנה מכעין חוטים שכל אחד מהם הוא כעין חוט ארוך אחד.חוט למלאכת אריגת יריעות המש
ר"ל שתהא היריעה נארגת באחת ולא שיארגו חתיכות חתיכות ואח"כ יתפרן יחד ולא היו החוטין ארוכין כל כך והיו  ]תו"ת הערה ח[
 :צריכין לקשור

ת ,ט(לו ' ויקהלשמ) ַאַחֹ֗ ָ֣הָָהָֽ יָע ֶרְךַָהְיר  יע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל יצא. מיריעות המשכן אזלא מונח רב – א ַ֜

הנחשבות לחלק הבנין לכן אמות מדידת עמודי המשכן ואדניהם, עמודי החצר ואדניהם, יריעות החצר, כולם מדודים באמת הבנין אשר 

או באמה של חמשה טפחים . כגון  אורכה ששה טפחים. לגבי הכלים מחלוקת האם מעשיהם לפי  אמה של ששה טפחים כמו אמת הבנין

 הנידון בממדי ארון הברית.
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ֶאתָ: כט,פקודי לט שמות ם-ְוָֽ ֶ֑ ק  ָ֣הָר  ֶ֖יַָמע ׂש  ֶֹ֧לתְָוַאְרָּגָמֵ֛ןְָותֹוַלֵַ֥עתָָׁשנ  רָּוְתכ  ָׁ֣שָָמְׁשָזֹ֗ טָׁש   ָהַאְבנ ֵ֞

ר-ְוֶָֽאת ָׁ֣שָָמְׁשָזֹ֗ טָׁש   רק שש הם )כתנת, מכנסיים, מגבעת( לפניוובים שכתהכהן הדיוט  כי כל בגדיללמד על עצמו יצא מן הכלל  –ָָהַאְבנ ֵ֞

 .  שעטנזהאבנט עשוי ואילו 

 

 רגמ"-אג 19

 ראה דוגמת מפתח – :צו ז,כ ויקרא

ֶ֑יוָ-ְוַהֶּנֶָ֝פׁשָא ֶׁשר ֹוָָעָל ְמָאתֶ֖ 'ְָוט  ֶׁשָ֣רַָלהָ֔ א  יםָ  ֶּז ַבחַָהְּׁשָלמ  רָמ  ָּת אַכָ֣לָָּבָׂשֹ֗
יָה׃ָ ַעֶּמָֽ ואָמ  ֶ֖ ְכְרָתֵ֛הַָהֶּנֵֶ֥פׁשַָהה  ְָונ 
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 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י ד:,כיג ריעתז ויקרא ָֽ רָּכ  ֹוָָבָׂשָ֔ ְכַות-אָ֣ ֹוָמ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥הְָבע  ֹוְָלָבָנָֽה׃ָָָ-י  ֶמתָאֵ֥ ַדְמֶּדֶ֖ ֵ֥הָא  הַָּבֶהֵֶ֛רתְָלָבָנ ְכָוֹ֗ ָ֣תַָהּמ  ְחַי ָֽ הָמ  ָהְיָתֵ֞ ֶׁ֑שְָוָֽ  א 
הַָּבֶהֵֶ֛רתָלְָ...  (יג,כד)נאמר בחלק הסיפא של  ה( -ספרא תזריע פרשה ד פ"ז )ד  -ל סיכום הסבר ְכָוֹ֗ ָ֣תַָהּמ  ְחַי ָֽ הָמ  ָהְיָתֵ֞ ֶמתְָוָֽ ַדְמֶּדֶ֖ ָבָנֵ֥הָא 
ֹוְָלָבָנָֽה׃ הָפירוש מלות  אֵ֥ ְכָוֹ֗ ָ֣תַָהּמ  ְחַי ָֽ  הוא רפואת המכוה ע"י שהמכוה התכסתה בצרבת המכוה, היינו קרום כקליפת השום.מ 

ְכָוֹ֗ה ...(יג,כד)של הכתוב  תבנית הטעמים ָ֣תַָהּמ  ְחַי ָֽ הָמ  ָהְיָתֵ֞ הכלל ללמד מתבנית טעמים המרמזת על כתוב שיצא  גרשיים מונח רביע, – ְוָֽ

)בשחין ומכוה(. הכלל הוא "מחיה" אלא שיש מחיית בשר חי השייך בנגע העור ויש מחיה שבשחין או במכוה. תבנית  על עצמו בלבד

 הטעמים רמזה להוציא את מחית השחין או המכוה מכלל ה"מחיה" והיא לא מטמאה..
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 מה:,יג תזריע ויקרא

ּוַעָא ֶׁשר ֹוַָהֶּנָֹ֗-]מה[ְָָוַהָּצרָ֝ ּוַעְָוַעלּבָ֣ ָ֣הָָפרָ֔ ְהֶי י  ְור אׁשֹוָ  יםָ  מ  ְהי ּוְָפר  יוָי  םַָיְעֶטֶ֑הָ-ַגעְָּבָגָדֵ֞ ָָׂשָפֶ֖
א׃ָָָ ְקָרָֽ אָי  ֶ֖ אָ׀ָָטמ  ֵ֥  ְוָטמ 

 כדי ללמוד מנגע בעור ראש קרח לשאר נגעים סדר הלימוד הוא בשלבים. שלב )א( 

ֹו׃ָ(יג,מד)-או מה זו מיוחד ש רק יב )ג(פפרשה ה ספרא  ְגעָֽ ֹוָנ  מרבה את הנתקים שבראשם נגעם, ומנין לרבות שאר אף אני  ְּבר אׁשֵ֥
ן (יג,מד)המנוגעים תלמוד לומר  ֶ֖ ה  ֹ֧אְָיַטְּמֶאֵּ֛נּוַָהּכ  ֹוָדרגא תביר טפחא, טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ַטּמ  ְּבר אׁשֵ֥

ֹו׃ ְגעָֽ  בראש שאינו קרח.  מרכא סלוק, ללמד מנגע בעור ראש קרח שהוא מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן, אל נגע נתק – נ 

 שלב )ב( 

ןָָ(יג,מד) ֶ֖ ה  ֹ֧אְָיַטְּמֶאֵּ֛נּוַָהּכ  דרגא תביר טפחא, מלמד על קבוצת פרטים שעל כל אחד חל האפיון של מוכרז טמא ע"י אמירת הכהן  –ַטּמ 

ימה ופריעה, וזאת קבוצת כל נגעי הצרעת בגוף האדם: עור בשר, שחין, מכוה, נתק, עור ראש קרח. חמישה סוגי המנוגעים החייבים בפר

ּוַעָא ֶׁשרָ(יג,מה)-במרומזים  ַגע-ְוַהָּצרָ֝ ֹוַָהֶּנֹ֗ עור בשר, גרש מונח רביע, כעין יצא מהכלל כולו, המורכב מחמישה סוגי נגעים -אזלא – ּבָ֣

 .)שהופך לנגע עור בשר( שחין, מכוה, נתק, עור ראש קרח

ּוַעָ (יג,מה)רק יב )ה( פספרא פרשה ה  ם (וי' אמר כא,י)אע"פ כהן גדול לפי שנאמר ְוַהָּצרָ֝ ְפר ָֽ אָי  יוָל ֵ֥ עָּוְבָגָדֶ֖ ְפָרָ֔ אָי  ל ָ֣ , יכול אע"פ ר אׁשֹוָ 
ּוַעָ  (יג,מה)מנוגע מה אני מקיים  ָ֣הָָפרָ֔ ְהֶי י  ְור אׁשֹוָ  יםָ  מ  ְהי ּוְָפר  יוָי  ַגעָ-א ֶׁשרבכל אדם חוץ מכהן גדול תלמוד לומר ְּבָגָדֵ֞ ֹוַָהֶּנֹ֗ אע"פ ּבָ֣

 כהן גדול.

ּוַעָא ֶׁשר ַגע-ְוַהָּצרָ֝ ֹוַָהֶּנֹ֗ גרש מונח רביע, תבנית טעמים המלמדת על כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו, כי יש כאן שתי דרשות -לאאז – ּבָ֣

 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. 

ּוַעָ (יג,מה)תו"כ דורש  ּוַעָ (יג,מה)ורע, טעם לרבות כ"ג לכל הלכות מצְוַהָּצרָ֝ גרש בתפקיד של יוצא מענינו, כלומר להוציא כ"ג -אזלאְוַהָּצרָ֝

ם (וי' אמר כא,י)צרוע מאיסורו שבקרא  ְפר ָֽ אָי  יוָל ֵ֥ עָּוְבָגָדֶ֖ ְפָרָ֔ אָי  ל ָ֣ ָ   (יג,מה)ולכוללו )לקיים בו(  , ר אׁשֹוָ  ְור אׁשֹו יםָ  מ  ְהי ּוְָפר  יוָי  ְּבָגָדֵ֞
ּועַָ ָ֣הָָפרָ֔ ְהֶי  ם המוחלטים. כמו כל המצורעי י 
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 ויקרא מצורע יד,יא:

ָ֣יָהָָ֔ ְפנ  ָתֶ֑םָל  רְָוא  ֶ֖ ַּטה  יׁשַָהּמ  ֵ֥ ֵ֛תָָהא  רָא  ְמַטה ֹ֗ ָ֣ןַָהָֽ ה  ידַָהּכ  ד׃ָָ'ְוֶהֱעמ ֵ֞ ָֽ ֶהלָמֹוע  ַתחָא ֵ֥ ֶָּפֶ֖
ר (יאוי' מצ' יד,) ְמַטה ֹ֗ ָ֣ןַָהָֽ ה  ידַָהּכ  ֵָ֥ ,ושני פרטים אחריוכעין יצא מן הכלל גרשיים מונח רביע  – ְוֶהֱעמ ֵ֞ ֵ֛תָָהא  ָתֶ֑םא  רְָוא  ֶ֖ ַּטה  כעין  – יׁשַָהּמ 

  יצא מן הכלל ללמד על עצמו,

ראפשר כי  ְמַטה ֹ֗ ָ֣ןַָהָֽ ה  וזה בנוסף ליוצא מן  מונח רביע, לפחות ארבע הלכות ביוצא מן הכלל ללמד על עצמו, כפי שנימנים כאן. – ַהּכ 

)עולה, חטאת, אשם(. תנופה נוהג רק בקרבן הכלל הנאמר בכתוב, שאשם מצורע חייב תנופה חי, וזה יוצא מכלל קרבנות קדשי קדשים 

 שלמים ורק חלקיו הנקטרים והחזה והשוק, ושלמי צבור חיים של חג שבועות.

אלא בשעת )לעזרת כהנים(  שאין ישראלים נכנסים לשם...  משנה כלים פ"א,מ"ח)א( מקום התנופה. מקום התנופה הרגיל ע"פ  
מים(. יש מחלוקת בראשונים, היכן מקום התנופה של אשם המצורע ולוג השמן. )א( )של קרבן של צרכיהם לסמיכה, לשחיטה ולתנופה

 התנופה בעזרת ישראל בסמוך לשער נקנור, או )ב( התנופה בשער נקנור מחוץ לעזרה; 

מחלוקת )ב( מי מניף? בשלמים של יחיד הכהן והבעלים מניפים קרבן. בשלמי צבור רק הכהנים. באשם מצורע )קרבן של יחיד וחי( יש 

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 

 מחוץ לעזרה אל שער נקנור. הכהן והמצורע המטהר מניפים בשער מחוץ לעזרה.  מוציא את האשם אל

 )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.

שהיתה בשער נקנור,  חוץ מזוכל הסמיכות שהיו שם, קורא עליהן אני תכף לסמיכה שחיטה, "לג,א יש בריתא המלמדת בבלי זבחים -ב
. בגלל הסמיכה היוצאת "(המטהר על –)טט  ומדם אשמו )רש"י על המזבח( שאין מצורע יכול ליכנס לשם עד שמזין עליו מדם חטאתו

זרה אינה יכולה להתבצע תכף לסמיכה שמחוץ לעזרה, ונוצר שהוי כלשהו להכנסת דופן בשער נקנור, השחיטה הכשירה רק בצפון הע

 האשם לתוך העזרה לשחיטה.

אמה( והמזבח  67.5)ד( )א( לדעת רבי אליעזר בן יעקב )ראב"י( הקיר הצפוני של המזבח היה בקו האמצע של העזרה בין צפון לדרום )

ר נקנור היו מצפון לקו האמצע הנ"ל. בצירוף דעת רבי שהלכה כמותו, שהצפון אמה של שע 10אמות מתוך  5כולו בדרום העזרה, אז 

הכשר לשחיטת קדשי קדשים הוא גם מצפון מערב למזבח במקום דריסת כהנים, וגם מקום דריסת ישראל )עזרת ישראל( בחלק שהוא 

 אמה על ע"ו אמה(, אז השהוי קצר מאד. 67.5מצפון מזרח למזבח )

 

אמה מהקיר הצפוני של  60.5הט"ז( פוסק כי הקיר הצפוני של המזבח נמצא במרחק של  –ת בית הבחירה )פ"ה,הט"ו )ד( )ב( רמב"ם הלכו

העזרה. ופוסק כרבי דאמר כל צפון העזרה )צפונה מהקיר הצפוני של המזבח למזרח ולמערב( כשר לשחיטת קדשי קדשים. היינו המלבן 

על ע"ו אמה )בין קיר האולם והקיר המזרחי של העזרה(. במצב זה, צפון שער נקנור היה  אמה )בין מזבח וקיר צפוני של העזרה( 60.5של 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 שתי אמות דרומה ממלבן זה. 

 

ָתֶ֑ם (יאוי' מצ' יד,) רְָוא  ֶ֖ ַּטה  יׁשַָהּמ  ֵ֥ ֵ֛תָָהא  רָא  ְמַטה ֹ֗ ָ֣ןַָהָֽ ה  ידַָהּכ  , כעין יצא מן הכלל ללמד גרשיים מונח רביע ושני פרטים אחריו – ְוֶהֱעמ ֵ֞

בפסוק )יד,יא( המטהר עומד בשער נקנור, הבהמות והלוג שמן עומדים ) היכן עומדים הכהן, המצורע המטהר והבהמות שבפסוק )יד,יא(()על עצמו, 

 (במזרח עזרת ישראל, הראב"ד אומר שגם הם בשער ניקנור, בשתי הדעות יוצא מן הכלל ללמד על המצורע המטהר בלבד
 

 כלל ושני מחזירים אל הכללרש"י מסביר כי יש כאן שני יוצאים מן ה

ר (יאוי' מצ' יד,): (ספרא מצורע פרשה ג, פרק א או ב )ח(ע"פ מסביר )רש"י  יוצא מן הכלל )א( ְמַטה ֹ֗ ָ֣ןַָהָֽ ה  ידַָהּכ  העמדת אשם  ְוֶהֱעמ ֵ֞

שחיטתו המצורע בשער נקנור יוצאת מכלל האשמות ושל קדשי קדשים שמעמידים בצפון המזבח ושם שחיטתן, אז אולי אשם המצורע 

ְׁשַחֹ֧טֶָאת-ְוָׁשַחָ֣טֶָאת (יגוי' מצ' יד,)במקום העמדתו לכן, צריך מחזיר לכלל והוא הרישא  רָי  ֶׁשֶ֨ ְמקֹוםָא  ֶבׂשָּב ְ֠ ָלֶ֖הָ-ַהַחָּטֵ֛אתְָוֶאת-ַהֶּכֹ֗ ָהע 
ֶדׁש ֹוםַָהּק ֶ֑ ְמקָ֣ ל (וי' א,יא))-)וזה מקרא יתר כי כבר נאמרה שחיטת אשם ב ּב  ְך ע   ח   י  ר  זְּב   ּמ  נָה ה   (ָצפ  

 

חָ (דיד,י): ( יג מדות-שהיא חלק מברייתא ד)ד(  פרק א דרבי ישמעאל פרשה א ברייתאע"פ מסביר )אפשר כי רש"י  הכלל )ב( יוצא מן ְוָלַקָ֣
ןַָעל ה ָ֔ ַהּכ  ַּדָ֣םָָהָאָׁשםְָ֒וָנַתןָ  ןָ֘מ  ה  ֶ֑יתְָוַעל-ַהּכ  רַָהְיָמנ  ֶ֖ ַּטה  ֶזןַָהּמ  יתְָוַעל-ְּתנֵּ֛וְךָא ֵ֥ ָ֔ ַהְיָמנ  ֶהןָָידֹוָ  ֹוָהַָ-ּב   ֶהןַָרְגלֶ֖ ית׃ּב ֵ֥ ָֽ )מתן דם האשם  ְיָמנ 

ַחָּטאתָ (יגוי' מצ' יד,) )לכן צריך מחזיר לכלל והוא הסיפא( תלמוד לומריכול לא יהא טעון מתן דמים למזבח,  על תנוך ובהן המטהר, אז( יַָּכְ֠ ֶ֡ ּכ 
ן ה ָ֔ ַלּכ  םָהּואָ   .מזבח הרי החזירו הכתוב לכללו בפירוש לומר לך מה חטאת טעונה מתן מזבח אף אשם טעון מתן ,ָהָאָׁשֵ֥

יכול יהא דמו ניתן למעלה כחטאת? תלמוד לומר: וכו', ב'תורת כהנים' ( (א) גספרא מצורע פרשה ג, פרק  -)וכאן רש"י משתמש ב
  )מצורע פרשתא ג פרק ג,א(

 ומתן דמיו שתים שהן ארבע ביסוד כשאר קרבנות אשם ולא כחטאת שמתן דמה על ארבע קרנות המזבח, למעלה.

 

כעין יצא מן הכלל, )יד,יב( קדמא ואזלא כעין כלל, )יד,יג( קדמא,  –צא מן הכלל )א(: )יד,יא( גרשיים מונח רביע תבניות הטעמים ליו

 כעין מחזיר לקדמותו,

רָ (יאוי' מצ' יד,) ְמַטה ֹ֗ ָ֣ןַָהָֽ ה  ידַָהּכ   אשמות לידון בהעמדה,-גרשיים מונח רביע, אשם המצורע כעין יצא מן הכלל של ה -ְוֶהֱעמ ֵ֞

ןְוָלַקֶָ֨]יב[ָ ה ָ֝ קדמא ואזלא כעין כלל, אין אתה יכול להחזירו לכללו להיות כמו שאר האשמות, עד שיחזרנו הכתוב לכללו,  – חַָהּכ 

ר-ְוָׁשַחָ֣טֶָאת]יג[ָוהוא:  ֶׁשֶ֨ ְמקֹוםָא  ֶבׂשָּב ְ֠ ְׁשַחֹ֧טֶָאת -מלמד כי מקום שחיטתו כמו שקדמא, כעין מחזיר לקדמותו,  – ַהֶּכֹ֗ ַהַחָּטֵ֛אתָ-י 
ְמקָָ֣-ְוֶאת ָלֶ֖הָּב  ֶדׁשָהע   ֹוםַָהּק ֶ֑

 

 תבניות הטעמים יוצא מן הכלל )ב(: ???
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 :מות טז,יז-קרא אחריוי
םָל א-ְוָכלָ ֶדׁשַָעד-ָאָדֵ֞ רַָּבּק ֶ֖ ֵ֥ ֹוְָלַכּפ  דְָּבב אֵ֛ ֶהלָמֹוע ֹ֗ ָ֣ה׀ְָּבא ָ֣ ְהֶי ֹוָּוְבַעֶ֖דָָּכל-י  יתָ֔ ָ֣דָּב  ּוְבַע דֹוָ  ע  ֶּפ רַָּבָֽ ֹוְָוכ  אתֶ֑ ל׃-צ  ָֽ ְׂשָרא  לָי  ְָקַהֵ֥

ם-ְוָכל לא יהיה בהוויתו, כ"ג מתפשט מגשמיותו ועומד לפני  –מונח לגרמיה  –יהיה" -ענינו, כאן בצירוף "לאיוצא מ –גרשיים  – ָאָדֵ֞

 תן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באהל מועד אולפחות ארבעה ענינים, אפשר שמרמז  –מונח רביע  -הקב"ה. באהל מועד 

 

 לא שייך.צאתו" לשייך "לכפר בקדש" ול-תביר, מחלק "עד –בבאו 

 מרכא טפחא -לכפר בקדש 

 אתנח, השייך ל"לכפר בקדש" הינו ענין שאם ראוי יוצא חי, והלא שייך שאם לא ראוי היינו ממועט מיציאה חי. –צאתו -עד

 

 גמ"ר-אג 24
 :ד,אמר כב ויקרא

ֶׁשָ֣רָ לַָעֶ֖דָא  אָי אַכָ֔ ל ָ֣ יםָ  בַָּבֳּקָדׁש  ֹוָָזָ֔ אָ֣ ּואָָצר ּוַעָ  ןְָוה  ר ֹ֗ ֶַָ֣֣רעַָאה  ֶּז יׁשָמ  ֵ֞ ָ֣יׁשָא  ְטָהֶ֑רָא  ָי 
ְּבָכל ַעָ  ג  א-ְוַהּנ  יׁשָא ֶׁשר-ְטמ  ָ֔ ֹוָא  ֶפׁשָאָ֣ ְכַבת-ֶנָ֔ ּנּוָׁש  ֶּמֶ֖ אָמ  ֵ֥ צ  ָָזַַָֽ֛רע׃-ּת 

 ע? הא מני רבי עקיבא היא דמרבי לערל כטמא דתניא ר"מנלןוהטמא פטורין מן הראייה ... אלא ערל  הערל ב,ד חגיגה בבלי ראה
יׁשָ( ד,אמר כב ויקראר  )אומ ֵ֞ ָ֣יׁשָא    את הערל לרבותא 
ָ֣יׁש  .כעין מלמד שתבנית הטעמים שאחריו מלמדת בתפקידה יותר מפעם אחתמונח,  - א 

ן ר ֹ֗ ֶַָ֣֣רעַָאה  ֶּז יׁשָמ  ֵ֞ לענין הכהן הערל שלא יאכל האפשרויות הן: )א( על עצמו,  ללמדיצא מן הכלל  בתפקיד כעין גרשיים מונח רביע - א 

 )תרומה(  ערל עובד כוכבים מותר ליגע בקדשים)ב(  תרומה כטמא.
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 ויקרא בחקתי כו,יג 

יםָ ֶ֑ ָבד  םָע  ֵ֥תָָלֶהֶ֖ ְהי  ָֽ םָמ  י  ְצַרָ֔ ֶאֶָ֣רץָמ  מ  יֶָאְתֶכםָ  רָהֹוצ  את  ֶׁשֶ֨ םָא  יֶכֹ֗ ה  ֱָאֹלָֽ ָָ֣ יְָיָי ֵ֞ נ   א 
ּות׃ָ}פ{ָ ּיָֽ ֹוְממ  ְֵ֥ךֶָאְתֶכֶ֖םָקָֽ םָָוָֽאֹול  ְּלֶכָ֔ תָע  ט ָ֣ מ  רָ  ֶאְׁשּב  ָָוָֽ

םָ יֶכֹ֗ ה  ֱָאֹלָֽ ָָ֣ יְָיָי ֵ֞ נ  הכלל ללמד על עצמו, כמו בפרשת ציצת ושניהם בהקשר של יציאת מצרים, כי  גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן -א 

כי אני ...  תורה תמימה ]נט[ בבלי מגילה יא אהקב"ה בכבודו ובעצמו פעל גאולת מצרים וכך יהיה בגאולה העתידה ע"י הקב"ה בעצמו, 
 . לעתיד לבוא , שאין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם -לקיהם -ה' א

 ויקרא בחקתי כו,מד -ם ההבטחה בוזאת ג
ֶָ֖ ית  רְָּבר  ֵ֥ םְָלָהפ  ְלַכֹּלָתָ֔ יםָ  א־ְגַעְלּת  יםְָול ָֽ א־ְמַאְסּת   םָל ָֽ יֶהֹ֗ ְיב  םְָּבֶאֶָ֣רץָא ָֽ ְהיֹוָתֵ֞ ָֽ אתָּב  ָּתֶ֑םָ]מד[ְָוַאף־ַּגם־ז ְ֠ ָיָא 

ם׃ָ יֶהָֽ ה  ֱָאֹלָֽ ֵ֥יְָיָיֶָ֖ נ  יָא  ֵ֛  ּכ 
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 גפ – חע,נשא ז במדבר
 . למשל בנשיא נפתליפרט לנשיא יששכר לכל נשיא הפסוקיםהנשיאים חוזרים  בקרבנות

ע ַרת ֹוַָקָֽ ְׁשָקָלּהָ֒-׃ָָָ]עט[ָָָקְרָּבנֵ֞ ָא֘הָמ  ָ֣יםָּומ  תְָׁשֹלׁש  ֶָ֣סףַָאַחֹ֗  ֶּכ

ע ַרת ֹוַָקָֽ תָ-ָקְרָּבנֵ֞ ֶָ֣סףַָאַחֹ֗  צא מן הכלל ללמד על עצמומונח רביע, י גרשיים -ֶּכ

שהביא ויצא שכולם  והכליםכל נשיא לעצמו חשב כי עליו להקריב הקרבנות  יד[ -]במדבר רבה פר' יג  פנשיא מלמד על עצמו, ע" כל

 בעבודה שלו. כוונותחשבו אותה מחשבה לגבי מיני הקרבנות, אבל לכל נשיא היו 

 

ע ַרת ֹוַָקָֽ תָ-ָקְרָּבנֵ֞ ֶָ֣סףַָאַחֹ֗  אלא על שם קרבנות תחילהמגיד שלא נעשו  ספרי הכלל ללמד על עצמו. מןיצא  –ח רביע מונ גרשייםָ-ֶּכ

 נעשו להיות כלי שרת כיהכלים היו מכלל הקרבן,  שגם " לכן נלמדוקרבנומסביר שבקרבן נחשון בן עמינדב יש יתור " מלבי"ם
 .והוקדשו תיכף

בו גבוה אסור להשתמש  משנשתמש ו גבוה מותר להשתמש בו הדיוטעד שלא נשתמש ב העושה כלי לגבוה [פ"ג ה''ו יומא ירושלמי] 
 בו הדיוט

 

יצא מן הכלל כי נעשו  [המלבי"ם ופירושהספרי ]הירושלמי אומר הכלל הוא שעושים כלי להדיוט ואח"כ מקדישים אותו, אבל כאן ע"פ 

 תחילה כלי שרת והוקדשו תיכף משעת גמירתן ולא משעת השימוש בקדש. 

 

ומוטעם קדמא ואזלא ופרש"י ... בשביל שני  קרבנו-הקרב אתבגרשיים, בנשיא יששכר נאמר  קרבנועשר נשיאים מוטעם הערה: לאחת 

-ושנית( בשם רבי משה הדרשן אמר רבי פנחס בן יאיר נתנאל בן -דברים זכה להקריב שני לשבטים, אחת שהיו יודעים בתורה וגו' )טט 

 )במדרש רבה שיר השירים נאמר בשם רבי סימון(נשיא יששכר( השיאן עצה זו.  -צוער )טט 

הקדמא ואזלא באופן מדרשי מצביע על קדימת יששכר לקרבנות, ועל פי טט היות וקדמא ואזלא משרה אפשרות לכלל, כאן הכלל  –טט 

 שיששכר או נשיאו הוא מקור של העצה.
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ַדֶּבר-ֶּפָ֣הֶָאל: במדבר בהעלתך יב,ח הָא  ְול ָָ֣-ֶּפֵ֞ ֹוָּוַמְרֶאהָ  ֶ֑יטָּבֹ֗ 'ַָיּב  ַנֵ֥תָהֶ֖ תָּוְתמ  יד ָ֔ ָאְָבח 
ה׃ ֶׁשָֽ יְָבמ  ֵ֥ רְָּבַעְבּד  ֶ֖ םְָלַדּב  אֶתָ֔ אְָיר  ל ָ֣ ָּוַמּד ּוַעָ 

ֹו( יב,חבהע'  'במ) הָא ַדֶּבר־ּבֹ֗ מונח גרשיים רביע, מונח מלמד על רבוי לימודים בתבנית הטעמים שאחריו גרשיים רביע,  – ֶּפָ֣הֶָאל־ֶּפֵ֞

 ללמד על עצמו או על הכלל כולו.  כעין רבוי פעמים בתפקיד כעין יצא מהכלל

ע"פ המלבי"ם דרגת נבואת משה באספקלריה המאירה שאינה  )א( עשוי להיות לגבי הבדל בין נבואת משה לנבואת נביאים אחרים;

 מאצילה על נביאים אחרים,

אליו בכל עת שה' ירצה, לא כן כפרש"י ... אלא פא"פ אמרתי לו לפרוש ... מן האשה וגו' כי עליו להיות תמיד מוכן לקריאת ה' )ב( 

 שאר הנביאים שצריכים הכנה.   

או על \. יוצא מן הכלל המלמד על עצמו ופה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות ]אבות דרבי נתן פ"ב[-)ג( עשוי להיות הנאמר ב

וא( ב' עקב י,אד)חייב. )ראה  –פטור, לא אמר היפטר  –הכלל. עשוי ללמד לחושן משפט בסוגיה " קרע כסותי והפטר"  ה   ת ה   (ָּבע  
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 פרשת ציצית מא׃ –לז ,לך טו-שלח במדבר

ם:ָפ ,מא:טו שלחבמדבר  יֶכָֽ 'ֱָאֹלה  ֶ֖יָהֵ֥ נ  יםָא  ֶ֑ אֹלה  ְהיֵֹ֥ותָָלֶכֶ֖םָל  םָל  י  ְצַרָ֔ ֶאֶָ֣רץָמ  מ  יֶָאְתֶכםָ  רָהֹוצ  את  ֶׁשֶ֨ םָא  יֶכֹ֗ ה  'ֱָאֹלָֽ יָהָ֣ ֵ֞ נ  ָָא 
 עליונים , לעומת בהטעמים התחתונים בהטעמים לקיכם-אני ה' א בין להבדל סיכום

כי הקב"ה בכבודו ובעצמו הוציאנו  ממצרים, ואילו כל תשועה גרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל ללמד על עצמו,  – לקיכם-ה' א אני

 אחרת היא ע"י שליח.

 

 לעיון נוסף עם הרב קלוגר נ"י

עילאה, שלית תפיסה ביה כלל ואין עוד מלבדו. הטעמים  יחודזהו ענין  ללמד על עצמו, ענינוגרשיים מונח רביע, יצא מ – לקיכם-ה' א אני

 הגדר  בעלתהעליונים רמזו להגדרה בלתי 

רמזו  התחתוניםמעשיו. הטעמים  פיודעים את הבורא ע" שהנבראיםטפחא מרכא סלוק, זהו ענין יחוד תתאה, האופן  - לקיכם-ה' א אני

 להתפשטות ידיעת הבורא ממעשיו.

 בהמשך סעיף זה. ים א,יאדברראה גם 

 

םָ יֶכֹ֗ 'ֱָאֹלה  יָהָ֣ ֵ֞ נ   גרשיים מונח רביע - א 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 א' יצא מענינו ללמד על כל הענין

במלחמת אברהם בארבעה המלכים. שיירה שתקפה גיס וקם אחד  כאלך יד -בבלי בבא קמא פרק הגוזל קטז ב, אור החיים בראשית לך

 אמר שלעצמו מציל, בכל אופן לעצמו הציל. ואמר שלעצמו הוא מציל או אם יכול להציל ברווח ולא

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

 להפרע, נאמןרש''י  - נאמן לשלם שכר, אלקיכם רש''י -אני ה' 

 יצא מן הכלל ללמד על עצמו, כי הקב"ה יחיד ואין בלתו וממנו השכר והעונש ולא כסברת התועים על רשויות אחדות. -טט 

 ענין זה עם ההמשך מלמד על אחדותו ויחודו 

םָ י  ְצַרָ֔ ֶאֶָ֣רץָמ  מ  יֶָאְתֶכםָ  רָהֹוצ  את  ֶׁשֶ֨  קטן-קדמא מהפך פשטא מונח זקף -א 

יֶָאְתכֶָ א' רָהֹוצ  את  ֶׁשֶ֨ םָא  י  ְצַרָ֔ ֶאֶָ֣רץָמ  מ  אני ה'  -כעין כלל הצריך לפרט והמאופיין ע"י הכתוב שלפניו. כל מעשה ההצלה היה באופן שםָ 

משדד מערכות הטבע כפי הצורך ומה שנראה ככוחות מנוגדים בגילוים בבריאה )על כך מורים הטעמים התחתונים(, במקורם )על לקים -א

ועושים שליחות ה' בשלום )באחדות(  זה עם זה, כגון אש ומים רוח  לקים-אני ה' א -ומיוחדים בכך מורים הטעמים העליונים( מאוחדים 

אני -ועפר. וגם עולמות רוחניים ושרי האומות ומשחיתים למיניהם כולם פועלים כרצון ה' ושכרם ועונשם ממנו ועוד הוכחות. מזה מוכח ש

 בוראם ומקיימם ומנהיגם כרצוני. לקים -אני ה' אותי ויחודי, אחד ויחיד והבריאה הרוחנית והטבע בא מאחד לקים-ה' א

םָב'  י  ְצַרָ֔ ֶאֶָ֣רץָמ  מ  יֶָאְתֶכםָ  רָהֹוצ  את  ֶׁשֶ֨ כעין טעמא דקרא לכתוב לפניו, והוא בתבנית כעין כלל הצריך לפרט ומאופיין בכעין כתוב א 

 שחבירו שלפניו מלמד עליו. 

םָטעמא דקרא  יֶכֹ֗ 'ֱָאֹלה  יָהָ֣ ֵ֞ נ   כי הצלתי אתכם לעצמי.  םלקים שלכ-א א 

ם׃ָ יֶכָֽ 'ֱָאֹלה  ֶ֖יָהֵ֥ נ  יםָא  ֶ֑ אֹלה  ְהיֵֹ֥ותָָלֶכֶ֖םָל  כי הצלתי אתכם ... על כרחכם אני מלככם... -רש''י מרכא סלוק  - ה' אלקיכםטפחא,  – אניל 

והשגחתי הפרטית  לעצמי, שתהיו עבדי ולגיון מלך המובדל מן העולם במצוות התורה ומדיו מעוטרים בצצית השקולה כנגד כל המצוות,

ם׃מתפשטת אל כל אחד מכם וזהו ענינם של הטעמים התחתונים טפחא מרכא סלוק בקרא  יֶכָֽ 'ֱָאֹלה  ֶ֖יָהֵ֥ נ    א 
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ם: ,לקרח טז במדבר ָדָמ הֶָאת-ְוא  הָָהא  הָּוָפְצָתֶ֨ ְבָרָ֣אְָיהָוֹ֗ הָי  יָאֵ֞ ְוֶאת-ְּבר  ָתםָ  ּוָבְלָע הָא  ּוָחַָ-ָּכל-ּפ  יָהָ  םְָוָיְרדֵ֥ ֶׁשָ֣רָָלֶהָ֔ ָלהָא  ֶ֖יםְָׁשא ֶ֑ ָּי 
ֶּלהֶָאת ֶ֖ יםָָהא  ֵ֥ ָנׁש  ּוָָהא  צֵ֛ א  ָֽ יָנ  ֹ֧ םָּכ  יַדְעֶּת֕ ְָיהָוָֽה׃-ו 

ם ה-ְוא  ְבָרָ֣אְָיהָוֹ֗ הָי  יָאֵ֞  מן הכלל ללמד על עצמו יצאמונח רביע,  גרשיים - ְּבר 

חידושהוא הארץ את פיה לבלוע  פתיחת אבל... אבל העניין, כי בקיעת האדמה אינה בריאה מחודשת, עראב" כתב ן"רמבע"פ  - טט 
  .לשעתו נתחדשהוא עניין  גםבקרוב פתח גיהנם,  (קי א סנהדריןבבלי ) נהיה מעולם.... ועל דעת רבותינו לא

 החידוש החד פעמי הוא היוצא דופן ללמד על עצמו -טט 

לא היה, ועתה , נסתם כשנברא הארץ פהכל מה שנברא נשאר בעולם אבל היוצא מן הכלל המלמד על עצמו הוא  החיים-אורע"פ  – טט

 בריאה שיהיה לה פה. אותהיחזור ה' לברוא 
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דֶָּבן,א: פינחס כז ברבמד ְבָנהְָּבנָֹ֣ותְָצָלְפָחֹ֗ ְקַרָ֝ ֶּבן-ח  ֶפרֶָּבן-ַוּת  ְלָעדָ  ָ֣ירֶָּבן-ּג  תְָמַנֶּׁשָ֣הֶָבן-ָמכ  ְׁשְּפח ֶ֖ הְָלמ  ֶ֑ףָ-ְמַנֶּׁשָ֔ ָיֹוס 
ְלָּכֶָ֖ הְָוָחְגָלֵ֥הָּומ  ָעָ֔ יוַָמְחָלָ֣הָנ  ָתָ֔ ֹותְָּבנ  ְׁשמָ֣ ה׃ְוא  ֶּלהָ  ְרָצָֽ  הְָות 

ד )א( תמימה תורה ְבָנהְָּבנָֹ֣ותְָצָלְפָחֹ֗ ְקַרָ֝  כולן נתקבצו, לנקבות ולא לשבטים מתחלקת שהארץ צלפחד בנות ששמעו כיון – ַוּת 
 ברוך הקדוש אבל, הנקבות מעל יותר הזכרים על רחמיו ודם בשר, הוא ברוך הקדוש רחמי ודם בשר כרחמי לא, אמרו, עצה ליטול
ל' טֹוב־ה   (,טקמה 'תה)' שנא כלה על רחמיו הוא ּכ   יו ל  ָמִ֗ ח  ר  יו ְו  ָׂש  ע  ל־ָּכל־מ  :ע 

 [:ספרי] א(
אינו מבואר מניין למדו דבשר ודם מרחם על זכרים יותר מעל נקבות ומה טעם בדבר, ואולי י"ל דהוא מפני אותו הטעם  א(תורה תמימה הערה 

וגם מפני המעלות צילם כשהם בסכנה[ מפני שהאיש מקודש יותר שחייב בכל המצות, שאמרו בהוריות י"ג ב' האיש קודם לאשה להחיות ]כלומר לה
בידו ובכלל הוו הגברים בוני העולם, 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 

 ולכן דרך בני אדם לחוס על מציאותו יותר מעל נקבות:ן על שם בנין וכמש"כ מזה בארוכה לעיל ר"פ במדבר, אשר על כן נקרא הזכר בשם ב
ד ְבָנהְָּבנָֹ֣ותְָצָלְפָחֹ֗ ְקַרָ֝ דבשר ודם גרש מונח רביע, כעין יוצא מן הכלל המלמד על הכלל. הכלל הוא כפי' ת"ת בהערה א( -אזלא – ַוּת 

דאחדות. לכן מסיבות  מרחם על זכרים יותר מעל נקבות ְבָנהְָּבנָֹ֣ותְָצָלְפָחֹ֗ ְקַרָ֝ ישראל לא תהיה העדפה -לדרוש שבענין ירושת ארץ ַוּת 

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 

קבל ירושת אביהם בנחלת חפר סבן ולא לקבל חלק בארץ כבאות לארץ כי בקשו ל (פי' כז,ו במ')ישראל. אבל לפי הסבר רש"ר הירש -בארץ

 רק זכרים קבלו חלק כזה.
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 ב:כ,לאמטות במדבר 

ְךֶָאתָ בְָוֶאת-ַאֵ֥ ת-ַהָּזָהֶ֖ ֶֶ֑סףֶָאָֽ ֶאת-ַהָּכ ֶׁשתָ  ת-ַהְּנח ֶ֨ לֶָאָֽ ילְָוֶאת-ַהַּבְרֶזָ֔ ֶ֖ ֶרת׃-ַהְּבד  ָפָֽ ָָהע 
 כג׃,לאמטות במדבר 

ר-ָּכל א-א ֶׁשר ָּדָבֵ֞ ׁשבָָ ָיב ָ֣ ירּו א ֹ֗ ב   ׁש ָ ַּתע  ר ָבא  ְך ְוָטה ָ֔ י ַא֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטֶ֑א נ  ל י  ֶׁשֹ֧ר ְוכ ֶ֨ א א  א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ב  ם׃ ַּתע  י   ַבָּמָֽ

ר-ָּכל (כג)רש"י  א-א ֶׁשר ָּדָבֵ֞ ׁש ָיב ָ֣ לבשל בו כלום תעבירו באש, כדרך תשמישו הגעלתו, מי שתשמישו על ידי חמין יגעילנו  - ָבא ֹ֗
  (.ע"ז עה,ב ראה)  ל ידי צלי, כגון השפוד והאסכלה ילבנו באורבחמין, ומי שתשמישו ע

 

ר-ָּכל (כג)]רבי יוסף בכור שור[  א-א ֶׁשר ָּדָבֵ֞ ׁש ָיב ָ֣  ראה)שתשמישו על ידי האור; שפוד ואסכלה, צריך ליבון באש כדי להגעיל  - ָבא ֹ֗

ָמש ֹו דאורייתא (ע"ז ה,יב משנה ְתַחָּטֶ֑א (כגבמ' מט' לא,) .(חולין קח,א ראה); דטעמֹו ולא מ  הָי  ָּדֶ֖ יָנ  ֵ֥ ְךְָּבמ  שצריך טבילה, ואפילו הוא   ַא֕
טהור, ואפילו הוא חדש; דכלי מתכות הנקחים מן הגוים צריכין טבילה, דכלי מתכות כתובין בפרשת 'הזהב והכסף והבדיל והעופרת' 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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. ואשר לא יבא באש (לעיל, יט ראה)ה . ואשר נטמאו במת, צריכין הזאה שלישי ושביעי וטביל(עה,ב), כדאיתא בע"ז (לעיל כב ראה)
. (פסחים ל,ב ראה)תעבירו במים אם תשמישו בחמין, צריך להגעילו בחמין; ואם תשמישו בצונן, סגי בהדחה; דכבולעו כך פולטו 

 ומשום כלים בני יומן איצטריכא, שלא נפגם טעמם.  
 

א-א ֶׁשר ׁש ָיב ָ֣ שבו  (במ' מט' לא,כב) שהוזכרו בפסוק שלפניוכגון אלו רובות שלהן כלים ממתכות ותעמונח רביע, יורה בקצרה אל  - ָבא ֹ֗

 נמנים ששה מיני מתכות. 

ר-ָּכל א-א ֶׁשר ָּדָבֵ֞ ׁש ָיב ָ֣ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו, שדווקא לכלי מתכות מועילה הגעלה כדרך  - ָבא ֹ֗

 לא מועילה להם הגעלה באש. שימושם באש, ואילו כלים אחרים כגון כלי חרס ששימושם באש 

 

 רגמ"-אג 42

ָֽי: ,אבמדבר מסעי לג ָ֣יְָבנ  ֶּלהַָמְסע  ָתֶ֑םְָּבַיד-א ָ֝ ְבא  םְָלצ  י  ְצַרֶ֖ ֶרץָמ  ֶאֵ֥ ּוָמ  רָָיְצאֵ֛ ֶׁשֵ֥ לָא  ְׂשָרא ֹ֗ ן׃-י  ר ָֽ הְָוַאה  ֶׁשֶ֖ ָמ 
ָֽי ָ֣יְָבנ  ֶּלהַָמְסע  ל-א ָ֝ ְׂשָרא ֹ֗ ולו, כאן מספר המסעות המלצה למספר גרש מונח רביע, כעין יצא מן כלל ללמד על עצמו או על הכלל כ-זלאא – י 

 השיטין )השורות( לכתיבת ספר תורה

 מונח רביעראה 
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 לו,ו:    מסעיבמדבר 

רָא ֶׁשר ָ֣הַָהָּדָבֵ֞ ָ֣הָהָֹ֗-ֶז ָּו ֵ֥יָנהָ'צ  ְהֶי םָּת  יֶהֶ֖ ב  ֵ֥הָא  ְׁשַּפֵַ֛חתַָמּט  ְךְָלמ  ֶ֑יםַָאֹ֗ ָ֣יָנהְָלָנׁש  ְהֶי םָּת  יֶהֶ֖ ינ  ֹובְָּבע  רַָלּטֵ֥ אמ ָ֔ ל  ְבנ ֹותְָצָלְפָחדָ  ים׃ָל  ָֽ ְָלָנׁש 
רָא ֶׁשר ָ֣הַָהָּדָבֵ֞ ָ֣הָהָֹ֗-ֶז ָּו ָ֣יָנהָגרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ולפי שאחריו כתובים שני פרטים )א(  – 'צ  ְהֶי םָּת  יֶהֶ֖ ינ  ֹובְָּבע  ַלּטֵ֥

ֶ֑ים ים)ב(  ְלָנׁש  ָֽ ֵ֥יָנהְָלָנׁש  ְהֶי םָּת  יֶהֶ֖ ֵ֥הָא ב  ְׁשַּפֵַ֛חתַָמּט  ְךְָלמ   .אז יש לומר שזה יצא מן הכלל ללמד על עצמו ַאֹ֗

הכלל שבדור כיבוש וחלוקת הארץ לא הייתה רשות לבנות יורשות להנשא לבני שבטים אחרים. היוצא מן הכלל אלו בנות צלפחד שנתנה 

ְׁשַּפֵַ֛חתָלהן רשות להנשא לבני שבטים אחרים. אבל היות והיו כבר מעל גיל ארבעים שנה ועשויות היו לא ללדת, לכן הומלץ להן  ְךְָלמ  ַאֹ֗
יֶהֶָ֖ ב  ֵ֥הָא  יםַמּט  ָֽ ֵ֥יָנהְָלָנׁש  ְהֶי  אכן נשאו לבני שבט מנשה וילדו )הרב שטרום מאורות הדף התשס"ח ע"פ החת"ם סופר(.ותזכנה ללדת.  םָּת 

 

א )ט(ר' יוסף בכור שור  ב-ְול ָֽ ּס ֹ֧ ָלֵ֛ה ת  ַּמֶּטֶ֖ה ַנח  ֶ֑ר ְלַמֶּטָ֣ה מ  ,ז(: אחת בסיבת הבן, ואחד בסיבת הבעל; ושני פעמים )ראה ל - ַאח 
ר( לו,ו מס' 'במ) )קיב,ב(. ומיהו זאת המצוה לא נהגה אלא באותו דור; דדרשי )ב"ב קכ,א(: בתרא בבא-כדמפרש ב ָ֣הַָהָּדָבֵ֞ דבר זה  - ֶז

 , הרלא יהא נוהג אלא בדור זה; כדמפרש התם: כדי שיכירו מתחילה נחלתן. אבל לאחר זמן אי אפשר להיז
 בדור זהדבר זה לא יהא נוהג אלא  בבלי תענית ל,בראה 

 

 רגמ"-אג 44
 מסעי לו,ח:     מדברב

לָ֒-ְוָכל ְׂשָרא  ָ֣יָי  ַּמּטֹו֘תְָּבנ  הָמ  ָלֹ֗ ֶרֶָׁ֣שתַָנח  תָי  ַָּבֵ֞
יו׃ ָתָֽ ב  ַלֵ֥תָא  יׁשַָנח  ֶ֖ לָא  ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ְּבנ  יְרׁשּוָ  ָֽ ַעןָי  ָּׁשֶ֑הְָלַמֹ֗ ָ֣הְָלא  ְהֶי יָהָּת  ֶ֖ ֵ֥הָָאב  ְׁשַּפֵַ֛חתַָמּט  ּמ  דָמ  ְָלֶאָחֹ֗

תָ-ְוָכל( לו,ח מסעי במדבר)בבא בתרא קיא, א  בבלינן: וכו'. מנא הני מילי? דתנו רב אמואת  והאישבבא בתרא קי, ב  בבלי ַּבֵ֞
לָ֒ ְׂשָרא  ָ֣יָי  ַּמּטֹו֘תְָּבנ  הָמ  ָלֹ֗ ֶרֶָׁ֣שתַָנח  משבט אחר, ומתו וירשתן. ואין  ואמהבת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד  היאך י 

אינו דין  -האם, בן שיפה כחו בנכסי האב  יפה כחה בנכסי -כחה בנכסי האב  שהורעלי אלא בת, בן מנין? אמרת קל וחומר: ומה בת 
 בנכסי האם; וממקום שבאת: מה להלן בן קודם לבת, אף כאן בן קודם לבת.  כחושיפה 

לבא מן  דיוואחד הבת שוין בנכסי האם. מאי טעמא?  הבןבר' יוסי אמרו משום רבי זכריה בן הקצב: אחד  א' יוסי בר' יהודה ור"ר
( ויאמר ה' אל משה ב: מדין קל וחומר כיצד? )במדבר י"דתניא! הוא דאורייתא דיולא דריש דיו? והא  קמא. ותנא הדין להיות כנדון

כנדון! בעלמא דריש דיו,  להיותבפניה הלא תכלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה ארבעה עשר, אלא דיו לבא מן הדין  ירקואביה ירק 
ַּמּטֹותָ֘: קרא, דאמר הכא ושאני  בן קודם לבת.  -בן קודם לבת, אף מטה האם  -אב, מה מטה האב האם למטה ה מטה מקיש, מ 
הלמד.  י; ב' פריצת מגבלת הדיו הבאה מהמלמד, ע" הדין להיות כנדון מןלבא  דיובמידת הלימוד קל וחומר יש שני סיומים א'  – טט

הָ-ְוָכלשל הקרא  הטעמיםתבנית  דלענ" ָלֹ֗ ֶרֶָׁ֣שתַָנח  תָי  ַָּ֒בֵ֞ ל ְׂשָרא  ָ֣יָי  ַּמּטֹו֘תְָּבנ  לה תפקיד של כעין המידה יצא מן  ישמונח רביע  גרשיים מ 

לימוד קל וחומר היצא מן הכלל מלמד על עצמו שהוא פורץ את מיגבלת הדיו של  שלהכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא. בהקשר 

ַּמּטֹו֘תָממילת  כאןהמלמד.  היא מלמדת בקל וחומר  לכןהאב,  כי הבת יורשת את אמה, והיות והבת היא שניה אחרי הבן בירושת למדו מ 

כי גם הבן יורש את אמו. אלא בקל וחומר עם מיגבלת דיו הבן )הלמד( לא היה מקדים לבת )המלמד( בירושת אמן ושניהם שווים בירושת 

בא מן הדין ל דיושל  הכללגרשיים מונח רביע מלמדת שיש כאן יוצא מן הכלל המלמד על עצמו, כלומר יוצא מן  הטעמיםאמן. אבל תבנית 
ַּמּטֹותָ֘ במילתהיקש  י"וע להיות כנדון בן קודם לבת, אף מטה  -האם למטה האב, מה מטה האב  מטה מקישאת מיגבלת דיו  פורץ, מ 

 מקדים את הבת )המלמד( בירושת אמן.  הלמד והבןקודם לבת.  בן -האם 

 , זרקא סגולוחומרקל   ראה

 בתרא בבא ראה

 

 רגמ"-אג 45
 יא,דברים א

יםיְָ]יא[ָָָָָ ֶ֑ יֶכֵ֛םָָּכֶכֶ֖םֶָאֶָ֣לףְָּפָעמ  ל  ֹ֧ףָע  ס  םָי  ֶכֹ֗ ֹות  בָֽ ָ֣יָא  הֱָאֹלה  ָָהָוֵ֞
ם׃ָ רָָלֶכָֽ ֶּבֵ֥ רָּד  ֶׁשֶ֖ םַָּכא  ְָ֣ךֶָאְתֶכָ֔ יָבר  ָו 

 גרשיים מונח רביע - ה' אלהי אבתיכם

 פרשת צצית מא׃ –לך טו לז -שלח במדבר-, ודומה לענינו בא' כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו
ָ֣הֱָאל  הָ  יְָיהָו ֵ֞ נ  ם׃ָפ׀מא׀ָא  יֶכָֽ ֶ֖יְָיהָוֵ֥הֱָאל  ה  נ  יםָא  ֶ֑ אל  ה  ְהיֵֹ֥ותָָלֶכֶ֖םָל  םָל  י  ְצַרָ֔ ֶאֶָ֣רץָמ  מ  יֶָאְתֶכםָ  רָהֹוצ  את  ֶׁשֶ֨ םָא  ָיֶכֹ֗



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/187    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

עילאה, שלית תפיסה ביה כלל ואין עוד  יחודעליונים, יצא מן הכלל ללמד על עצמו, זהו ענין  בהטעמים לקיכם-אני ה' א

 הגדר  בעלתמלבדו. הטעמים העליונים רמזו להגדרה בלתי 

 

 גמ"ר-אג 46
 דברים ב,ח:    

ָ֣ינּוְָבנ י  ֹ֧תַָאח  א  רָמ  ב ֵ֞ ַַּ֛נע  ֶֶ֑ברָ-ַוָֽ ָ֣ןָָּג ֶעְצי  יַלֶ֖תָּומ  א  הָמ  ָרָבָ֔ ָהע  ֶּד ֶרְךָ  ירָמ  ע ָ֔ ְּבׂש  יםָ  ְׁשב  וַָהּי ָֽ ָׂשֹ֗ ָע 
ב׃ָָָפסקא באמצע פסוק רָמֹוָאָֽ ְדַּבֵ֥ ֶרְךָמ  רֶָּדֶ֖ ב ָ֔ ַַּ֛נע  ַוָֽ  ָ ָסַָוּנ  ֶפן

 דברים רבה )ליברמן( פרשת דברים 

ַַּ֛נעָ  יַוָֽ ָ֣ינּוְָבנ  ֹ֧תַָאח  א  רָמ  וָ-ב ֵ֞ ָׂשֹ֗ )דברים ב' ח'(, א"ר יוסי בן חנינא מי גרם שלא יפלו בני עשו בידנו, מדרך הערבות וגו', שלא הלכנו ע 
בדרכים הערבות של הקב"ה. מאילת. שלא קיימנו אילותיה ושבועתיה של תורה. ומעציון גבר. דעצינן לגיברא דעלמא, דאמרי' כל 

 נשמע )שמות כ"ד ז'(, ולא עבדי'. ונפן ונעבור. נשתעבדנו למלכיות. אשר דבר ה' נעשה ו
ר ב ֵ֞ ַַּ֛נע  ו-ְבנ י...  ַוָֽ ָׂשֹ֗ ָ֣ינּוְָבנ יגרשיים ... רביע, כעין יצא מענינו ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא. ע"י  – ע  ֹ֧תַָאח  א  ו-מ  ָׂשֹ֗ דרגא מונח  – ע 

ך הערבה של הקב"ה וכך נופלים בשעבוד גלויות ובמיוחד בשעבוד עשו הוא רביע, המרמז ליצר הרע הגורם לבני ישראל שלא ללכת בדר

 אדום. אבל כאשר ישראל עושים פסקא באמצע ומתקנים היצר אין בני עשו משתעבדין בנו עוד ומגיע מלך המשיח והגאולה.:  
ה. מאילת, כשנקיים אילותיה רבנין אמרי אימתאי אין בני עשו משתעבדין בכן, מדרך הערבה, כשנלך בדרכים הערבות של הקב"

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.

  דרגא מונח רביעראה 

 

 רגמ"-אג 47
    בטעם עליון, טו: עשרת הדברות, דיבר השבת,ואתחנן ה דברים

י ָ֣ ָּכ  ֵ֞ הָ-ְוָזַכְרָּתֹ֗ ֶָ֑֔ ַעְָנטּוָי ְזר ָ֣ ּוב  הָ  ָזָקֶ֖ ְּבָיֵ֥ ֶ֣דָח  םָ  ָּׁשָ֔ מ  'ֱָאֹלֶה  יךָ  ָ֩הֶ֨ ךָ֝ א  צ ֶ֨ םַָוּי  י  ֹ֗ ְצַרָ֔ ָ֣ יָת ׀ְָּבֶאֶָ֣רץָמ  ֶָעֵ֥ ֶֶ֣בדָָהי 
ֹותֶָאת-ַעל יךַָלע ׂשֶ֖ 'ֱָאֹלֶהָ֔ הָ֣ ְּוךָ  ןָצ  ת׃ָס-ּכ ֹ֗ ָיֵֹ֥וםַָהַּׁשָּבָֽ
י - י"רש ָ֣ ָּכ  ֵ֞ ָ֣ יָת ׀ָ-ְוָזַכְרָּתֹ֗  מנת כן פדאך שתהיה לו עבד ותשמור מצותיו. על( סנהדרין נו בבלי' )וגוֶעֵ֥ ֶֶ֣בדָָהי 

 העבדות לכאן. הזכרתמה ענין  כשישבות ממלאכה, מן הדין שישמע לו כי המלאכה היא לרבו דאל" לעבדולו הרב  אומר...  - ח"שפת
י ָ֣ ָּכ  ֵ֞ ָ֣ יָת ָ-ְוָזַכְרָּתֹ֗ םֶעֵ֥ ֶֶ֣בדָָהי  י  ֹ֗ ְצַרָ֔ מונח פסק )מונח לגרמיה( מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על  מונח גרשיים עליון בטעם – ׀ְָּבֶאֶָ֣רץָמ 

 שלקטנו: מהיצא, ובגלל רבוי המונח אפשר כי יש כאן שלושה או ארבעה יוצאים מן הכלל. להלן  כולועצמו או על הכלל 

על מנת להיות עבד ה' ולשמור מצוותיו.  מצריםמן הכלל כי ה' פדאנו משעבוד מובנו חירות ולא עבדות, והנה כאן יוצא  פדיון .א

 ולכןמונח רביע כתבנו כי ה' בכבודו ובעצמו הכה בפרעה וזכה בעם ישראל כמציל לעצמו  גרשייםלקיכם" -ה' א אניבפרשת צצית "

 עם ישראל עבדיו.

 .תמיד עובד והנה כאן יוצא מן הכלל והרב מצווה שביתה לעבדו עבד .ב

 אצל נכרי. שתעבודשביתת ומנוחת הבהמה למנוחת האדם בשבת, כי לכאורה מה לה לבהמה לשבות,  השוואת .ג

הדין לאסור  מןהיה  דלכאורה עם כל המינים ואינו חושש משום כלאים, ומנהיג ומושך אדם חורש יג התורה תמימה לפסוק  פ"ע .ד
 אדם עם בהמה במלאכה משום כלאים השתתפות

 קטנה-תלישא, במלה אחתקדמא ואזלא   ראה

 

 רגמ"-אג 48

 דוגמת מפתח ראה –דברים ואתחנן ו,ו 
ַָהּיֶֹ֖וםַָעל]ו[ָָ יְָמַצְּוךֵ֛ ֹ֧ כ  רָָאנ  ֶׁשֶ֨ ֶּלהָא  יםָָהא ֹ֗ ָ֣ ּוַָהְּדָבר  ך׃-ְוָהיֵ֞ ְָלָבֶבָֽ
 

 בבלי ברכות
 רבי אליעזר אומר עד כאן צריך כוונה בקריאת שמע

 רבי עקיבא אומר עד סוף פרשה ראשונה

 ל ללמד על עצמו שרק פסוקים אלה צריכים כוונה.בכל אופן יצא מן הכל

 

 
 שו"ע או"ח ס' לב סעיף א' וסעיף כג

 בהוויתן יהו, פי' כסדר שנכתבות בתורה יהו כתובין: - והיו
 וצריך לכתבם בסדר הזה, לכתוב תחילה הקודמת בתורה וגו' רמ"א

מבואר להלן בסימן ל"ד בטו"ר  קדימת המקוםולענין  זמןקדימת הוגו'. הג"ה זו איירי לענין  וצריך לכתבם א'ביאור הלכה בסעיף 
 וב"י עי"ש.
כשר אם אין סידור בהפרשיות של שמע  מנחות ל"ב ע"א ד"ה "דילמא"דלדברי התוספות  ט"ז ביו"ד סימן ר"ץ-ודעת ה ... בסדר הזה.

 והיה אם שמוע אחר שאין סמוכות בתורה וגו'. 
 ת הזמן וקדימת המקום בשתי פרשיות אלו בתו"מ. וקדושת יום טוב חולק על הט"ז בכוונת כוונת התוספות שאין חיוב שמירת קדימ -טט

 התוספות ואומר שכוונת התוספות שאין הקפדה על קדימת הזמן אבל יש הקפדה על קדימת המקום.

 הכלל ללמד על עצמן מןארבע פרשיות התפילין  -רביע  יצאוגרשיים,  - והיוגרשיים מונח רביע, ר"ל  -והיו הדברים האלה  -טט 

 שתי קפידות א' קפידת הזמן ב' קפידת המקום. בכתיבת התורה עצמה אין קפידת זמן וקפידת מקום.כתיבתם שיש ב -שמונח רביע 

 
 שולחן ערוך, אורח חיים, סימן לב 

 ואם שנה פסול. יעשה כל פרשיותיה פתוחות חוץ מפרשה אחרונה הכתובה בתורה שהיא "והיה אם שמוע" שיעשנה סתומה סע' לו
 גרשיים מונח רביע, והיו כהוויתן בתורה -והיו הדברים האלה אפשר שזה מבוסס על הקרא  -טט 

 קדש לי כל בכור פתוחה בראש ופתוחה בסוף - י –שמות בא יג א 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/188    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

טז והיה כי יביאך פתוחה בראש וסגורה בסוף - שמות בא יג יא 

 גורה בסוףשמע ישראל פתוחה בראש וס ט -דברים ואתחנן ו ד 

 שמע סגורה בראש וסגורה בסוף-והיה אם ט -דברים עקב ו ד 
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תדברים ראה יב,ב:  ַאְּבדּוןֶָאָֽ ָ֣דְָּתְ֠ ְבדּו-ָּכל-ַאּב  ֶׁשֹ֧רָָעָֽ ֹותָא  מֵ֞ םֶָאת-ַהְּמק  ָתֶ֖ יםָא  ֵ֥ ְרׁש  רַָאֶּתֵ֛םָי  ֶׁשֵ֥ םָא  יֶהֶ֑םָ-ָׁשָ֣םַָהּגֹוי ֹ֗  ֱאֹלה 
ְוַעל-ַעלָ יםָ  ָרמ  יםָָהָֽ ַחתָּכָָ-ֶהָהר   ֹותְָוַתֶ֖ ָנַָֽ֛ן׃-לַהְּגָבעָ֔ ֵ֥ץַָרע  ָע 

גּו: )טו(,כ קדשים ויקרא ר   ה  ה ּת  ָמ  ְּבה  ת־ה  ת ְוא  ֹות יּוָמ  ה מ  ָמ  ְבה  ֹו ּב  ן ְׁשָכְבּת  ר י ּת   ׁש   יׁש א  גּו )טו(,רש"י ויקרא כ ְוא ִ֗ ר   ה  ה ּת  ָמ  ְּבה  ת־ה  אם אדם  - ְוא 
לאדם שיודע להבחין בין טוב  קל וחומרסקל. חטא בהמה מה חטאה, אלא מפני שבאה לאדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב ת

ְּבדּון א  ת (ראה יב,ב דב')לרע וגורם רעה לחבירו לעבור עבירה. כיוצא בדבר אתה אומר  א  ד ְּתְ֠ ּב   ֹות-ָּכל-א  ְּמק מֵּ֞ , מה קל וחומר, הרי דברים ה 
חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה  אילנות שאינן רואין ואינן שומעין על שבאת תקלה על ידם אמרה תורה השחת שרוף וכלה, המטה את

 :על אחת כמה וכמה

ת (ראה יב,ב דב') ְבדּו-ָּכל-ֶאָֽ ֶׁשֹ֧רָָעָֽ ֹותָא  מֵ֞ ם-ַהְּמק  גרשיים דרגא מונח רביע. אם נאמר כי תבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח  – ָׁשָ֣םַָהּגֹוי ֹ֗

ים ... רביע תרמז על יצא מן הכלל ללמד על רביע היא הרכבה של התבנית גרשיים ... רביע ושל דרגא מונח רביע, אז תבנית הטעמים גרשי

בכל אופן שהוא יש להענישו לפי התקלה שגרם לחבירו. וכאן נכנסת תבנית  המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה-הכלל כולו ש

ְבדּוהטעמים  ֶׁשֹ֧רָָעָֽ ם-א  מו של הנחש שגרם הערמה שהטיל הנחש באדם, כ –דרגא מונח רביע בתפקיד של תיקון ההתחכמות  – ָׁשָ֣םַָהּגֹוי ֹ֗

' ֱאלה  יך: ס (,יגיח' שפ' דב)תקלה לחוה וממנה לאדם הראשון, להחזירו אל  ם ה  ה ע   ים ּת  ְהי ֵ֔ רע וגורם רעה אדם שיודע להבחין בין טוב ל,. ָּתמ  
 , בין אם הוא עצמו גם עובר עבירה ובין אם הוא עצמו אינו עובר עבירה.לחבירו לעבור עבירה

 דרגא מונח רביע, קל וחומר –קדמא ואזלא ראה 
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א: דברים ראה יב,יז ֶֶ֑֣ך-ל ָֽ ְָוצ אֶנ תְָּבָקְרךֶ֖ ר ֵ֥ ךָּוְבכ  ְצָהֶרָ֔ ְָוי  ְׁשךָ֣ יר  ְות  ְַ֛נךָ  יךַָמְעַׂש רְָּדָגָֽ ְׁשָעֶרֹ֗ לָּב  לֶָלֱאכ ָ֣ ָתּוַכֵ֞
ך׃-ְוָכלָ תָָיֶדָֽ יךָּוְתרּוַמֵ֥ ֶתֶ֖ ְדב  רְָונ  ּד ָ֔ ֶׁשָ֣רָּת  א  ְָנָדֶר יךָ 

 שיטת רבי שמעון ,דגנך ותירושך ויצהרך...תרומת ידך לאכל בשעריך מעשר תוכל-לא בבלי מכות י"ח ע"א

א יך-ל ָֽ ְׁשָעֶרֹ֗ לָּב  לֶָלֱאכ ָ֣ גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל שמורה שהפרטים שאחריו באים ללמד על עצמם או על הכלל  – תּוַכֵ֞

טהורים ע"פ רבי יוסף בכור שור האי קרא יתירא הוא, כולו, כיצד? הכלל הוא הדברים המותרים באכילה והיוצא מן הכלל הם הקדשים ה

כי כתיבתו חוזרת על פרטים שנמנו קודם, אלא שכל פרט בקדשים בא ללמד לאו שאי אפשר ללמוד מן האחרים ובזה הוא יוצא מן הכלל. 

שרק בהתקיים  אכילה(יש הגדרת שער )תנאי מתיר לאכילה, מקום לאכילה, וזמן לע"פ רלב"ג לכל פרט מן הקדשים המפורטים כאן 

 ההגדרה הוא מותר לאכילה.

שרק  יש הגדרת שער )תנאי מתיר לאכילה, מקום לאכילה, וזמן לאכילה(ע"פ רלב"ג לכל פרט מן הקדשים המפורטים כאן  -

 בהתקיים ההגדרה הוא מותר לאכילה.

או על הכלל כולו. מהפסוק כעין יצא מן הכלל שמורה שהפרטים שאחריו באים ללמד על עצמם לא תוכל לאכול בשעריך   -

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.

ךָ - ְצָהֶרָ֔ ְָוי  ְׁשךָ֣ יר  ְות  ְַ֛נךָ   מעשר שני, מלמד לאסור אכילה מחוץ למחיצות ירושליםַמְעַׂש רְָּדָגָֽ

ךּו - תָָיֶדָֽ  ביכורים, מלמד שאסור לאכול עד שלא קרא שם )מלמד על עצמו( ְתרּוַמֵ֥

יךָ - ֶתֶ֖ ְדב   תודה ושלמים, מלמד איסור אכילה קודם לזריקת הדםְונ 

תָ - ר ֵ֥  בכור, מלמד איסור אכילה בזרות )היינו אסור ללוי וישראל(ּוְבכ 

ֶֶ֑֣ך - ְָוצ אֶנ  לקלעיםחטאת ואשם, איסור מלמד איסור אכילה חוץ ְָּבָקְרךֶ֖

ר-ְוָכל - ּד ָ֔ ֶׁשָ֣רָּת  א  עולה, מלמד איסור אכילה גם בקלעים, היינו בעזרה. עולה מלמד על עצמו שהוא לאכילת מזבח ְָנָדֶר יךָ 

בלבד. לגבי העולה כל מקום חוץ למזבח הוא סוג של שעריך לפי ההגדרה לכל סוג של קדשים. חמישה איסורים: חוץ לחומה 

ה ושלמים(, אכילת זרות )ללוי וישראל()מבכור(, אכילה חוץ לקלעים)מחטאת ואשם(, אכילת )ממעשר שני(, לפני זריקה )מתוד

 עולה )מעולה(
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ֶאת :דברים ראה טז,א 'ֱָאֹלֶהֶ֑יךָ-ָׁשמֹורָ  ַסחָהֶ֖ ָ֣יָתֶָּפָ֔ יבְָוָעׂש  ֶדׁשָָהָאב ָ֔ ָח ָ֣
ְיָלה׃ םָָלָֽ י  ְצַרֶ֖ ּמ  'ֱָאֹלֶהֵ֛יךָמ  ָהֹ֧ יא ךָ֝ יבָהֹוצ ֶ֨ ֶדׁשָָהָאב ֹ֗ יְָּבח ָ֣ ֵ֞ ָּכ 

יבָּכ ֵָ֞ ֶדׁשָָהָאב ֹ֗   הוציאךגרשיים מונח רביע, מונח רביע בתפקיד של לפחות ארבע ענינים הקשורים למת  -יְָּבח ָ֣

ָ ךָ֝ יא   קדמא ואזלא במלה אחת, שוויון  -הֹוצ ֶ֨

 מזג אויר שוה -, טט חדש כשר לא חם ולא צונן ספרי אחד

 שויון יום ולילה שתיים

 בערך כל שלוש שנים חודש שלפניו משווים שנת לבנה לשנת חמה שלש

חודש שסמוך לו או בו פעם בעשרים ושמונה שנה ברכת החמה על חזרת החמה למקום תלייתה בשמים בבריאה כאשר עלתה  ארבע

 הבריאה במחשבה. 

גרשיים מונח רביע, יצא מן הכלל  - לקיכם-אני ה' אהקב"ה בלבד תלוי מעשה ההוצאה ממצרים, ודומה לו פרשת ציצית  -בעושה  חמש

ָללמד על עצמו,  ךָ֝ יא  'ֱָאֹלֶהֵ֛יךָהֹוצ ֶ֨ ְיָלהדרגא תביר ָ-הֹ֧ םָָלָֽ י  ְצַרֶ֖ ּמ  ועבד  – תרגום אונקלוסטפחא סלוק, קבוצת פרטים מצטרפים,  – מ 
היינו בצמצום אחר צמצום ירד  –הקב"ה בכבודו ובעצמו נחת דרגא  –, קבוצת ניסי ליל יציאת מצרים, כהגדת פסח  לך נסין בליליא

 יאנו ממצרים בלילה.למצרים והוצ

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א:: כדברים תצא כא, ָֽ ב  ֶ֖לְָוס  ֶ֑נּוָזֹול  ל  ַעְָּבק  ֶ֖ מ  יֶנֵּ֥נּוָׁש  הָא  ֶרָ֔ ָ֣רָּומ  סֹור  ֹוְָּבנ  נּוֶָזהָ  ירֹ֗ ָ֣יָע  ְקנ  ּוֶָאל־ז   ְוָאְמרֵ֞

ֹו (יט)דב' תצא כא, ְפׂשּוָבֶ֖ ְפׂשּוָפי' קהתי ע"פ המאירי שצריך הסכמת שניהם בהחלטה ברורה  - ְוָתֵ֥ ֹוְוָתֵ֥ )סלוק( מרכא טפחא )א( סמוכים  – בֶ֖

יה  ם׃ (יח)דב' תצא כא, שהכתוב לפניו מלמד עליו, ל  ע א  א י ְׁשמ   ֹו ְול  ּו א תֵ֔ ֹו ְוי ְסר  ּמ  ֹול א  יו ּוְבק  ֹול ָאב   ע  ְּבק  ינ  ּנּו ׁש מ ֵ֔ )דב' תצא ולכן בהסכמת שניהם  א 

ֹו (יטכא, ְפׂשּוָבֶ֖  וגו' ְוָתֵ֥

ָָ֣ (כ)דב' תצא כא, ְקנ  ּוֶָאל־ז  ֹוְוָאְמרֵ֞ ירֹ֗ ֹוגרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו.  – יָע  ירֹ֗ ָ֣יָע  ְקנ  מונח רביע, – ֶאל־ז 

 בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על עצמו, כמסומן בתוך המשנה הבאה, אבל כל הלימודים האלו נלמדים מהתוכן:
אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה  (ב)טט: יו רוצה ואמו אינה רוצה היה אב )טט: א(]*[,מ"ד[ משנה סנהדרין פ"ח]

לאביו אינו נעשה בן סורר  (בקול במראה בקומה : שוהקהתי)עד שיהו שניהם רוצים רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה  (ג)טט: 
)דב' או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה שנאמר היה אחד מהם גידם  (ד)טט:  ()קהתי: ואין הלכה כר' יהודהומורה 

ֹוָתצא כא,יט( ּמֶ֑ יוְָוא  ָ֣ ֹוָָאב  ְפׂשּוָבֶ֖ ֹוָולא גדמין  ְוָתֵ֥ תֵ֛ יאּוָא  ֹ֧ ּוָ (ככא,)ולא חגרין ְוהֹוצ  ַעָולא סומין ְּבנ  נּוֶָזהָ ולא אלמין ְוָאְמרֵ֞ ֶ֖ מ  יֶנֵּ֥נּוָׁש  א 
ֶ֑נּו ל   (דיינין)טט: החזר וקלקל נדון בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה  ,ני שלשה ומלקין אותוולא חרשין מתרין בו בפ ְּבק 

ברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון פטור ואם משנגמר  .זהו שלקה בפניהםְּבנ  נּוֶָזהָ  (כ)דב' תצא כא,הראשונים שנאמר 
 : דינו ברח ואחר כך הקיף זקן התחתון חייב

 

ֹו (כב' תצא כא,)ד ירֹ֗ ָ֣יָע  ְקנ  ּוֶָאל־ז   גרשיים מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו.  – ְוָאְמרֵ֞

ֹו ירֹ֗ ָ֣יָע  ְקנ   מונח רביע, בתפקיד לפחות ארבעה לימודים ביצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, כמסומן בתוך המשנה הבאה:– ֶאל־ז 

שמיתתן של רשעים הנאה להן  )טט: א( ורר ומורה נדון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייב]*[ בן ס,מ"ה[ משנה סנהדרין פ"ח]
 (ג)טט: יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם  (ב)טט: והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם 

כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן  (ד)טט: עולם פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע ל
 :שקט לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם (ה)טט: והנאה לעולם 

 ראה גרשיים מונח רביע, מונח רביע,

 

 רגמ"-אג 53
 וילך לא,כג:     דברים
ן-וֶָאתַוְיַצֵָ֞ ַָ֣עָּב  ָ֣קֶָואֱָ-ְיהֹוּׁש  ַז ּוןַָוּי אֶמ֘רָח  ֶאתנֹ֗ יאָ  הָָּתב  יַָאָּתֹ֗ ָ֣ לָ-ָמץָּ֒כ  ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ֶרץָא ֶׁשר-ֶאלְּבנ  ְך׃ָָ-ָהָאֶ֖ ָּמָֽ יֶָאְהֶיֵ֥הָע  ֶ֖ כ  יָָלֶהֶ֑םְָוָאנ  ְׁשַּבְָ֣עּת  ָנ 

 ,יח:    א  יהושע 
יׁשָא ֶׁשר-ָּכל ֵ֞ א-ַיְמֶרָ֣הֶָאת-א  יךְָול ָֽ ְׁשַמֹ֧עָ-ּפ ֹ֗ לָא ֶׁשר-ֶאתי  יךְָלכ ֵ֥ ץ׃ָפ-ְּדָבֶרֵ֛ ֵ֥קֶָוֱאָמָֽ ַז קָח  ֶּ֖נּוָיּוָמֶ֑תַָרֶ֖ ְָּתַצֶּו

 
    וילך לא,ז: דברים

אֶמרָוַָָ ַעַָוּי ֶ֨ יהֹוׁש ֹ֗ הָל  ֶׁשָ֝ אָמ  ְקָרֶ֨ ָלָָּ֝י  ָ֣יָָכלא  ינ  ֶאת-יוְָלע  הָָּתבֹואָ  יַָאָּתֹ֗ ָ֣ ָ֣קֶָוֱאָמץָּ֒כ  ַז ֘לָח  ְׂשָרא  ָ֣םָ-י  הֶָאלהַָָהָע ְׁשַּבֹ֧עָ-ֶּזָ֔ רָנ  ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  ָהָא֕
ם׃ יֶלֵָּ֥נהָאֹוָתָֽ הַָּתְנח  ָ֣תָָלֶהֶ֑םְָוַאָּתֶ֖ םָָלת  ָתֶ֖ ב  ֵ֛הַָלא  ְָיהָו

הָלא,ז יַָאָּתֹ֗ ָ֣ ֶאתָּכ  ָ֣םָ-ָּתבֹואָ  הֶָאלהַָָהָע ֶרץ-ֶּזָ֔ ...משה אמר לו ליהושע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן, אבל רש''י  ָהָא֕
יא ָָלא,כגהקב''ה אמר ליהושע  הָָּתב  יַָאָּתֹ֗ ָ֣  . ... תביא על כרחן הכל תלוי בך... דבר אחד לדור ולא שני דברים לדורּכ 

ן-וֶָאתַוְיַצֵָָ֞לא,כגישראל נאמר -ץכדי להביאם על כרחן ולהנהיגם באר –טט  ַָ֣עָּב  ּון-ְיהֹוּׁש  ָ֣קָָונאמר פעמיים  גרשיים מונח רביע - נֹ֗ ַז ח 
יׁשָא ֶׁשר-ָּכל,יח: א  יהושע, ונאמר ֶָוֱאָמץָ֒ ֵ֞ יך-ַיְמֶרָ֣הֶָאת-א  שלש פעמים חזק ואמץ עם נאמר ספר יהושע , ובגרשיים מונח רביעָ-ָּפ ֹ֗

 . וש, הנהגה בהנחלהזרקא סגול, לציין הנהגה בתורה, הנהגה בכיב

לבחירתו למנהיג אחרי משה כדי להנהיג  שהביאהאמור לאמץ עצמו מעבר לענוותנותו המרובה  יהושע מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא

 , הנהגה בהנחלה. בכיבושהעם בעל כרחם לציין הנהגה בתורה, הנהגה 

 פעם ישראל הוא עניו עם הנהגה שיראו ממנו נמצא ע" שמנהיג, הרעיון
  יבשם הרב ישראל לוריא נ" ינ" קובלסקיכתובות סב ב מאורות הדף הרב משה  בבלי 
 אומרתלו מאד והביא לו השנאה. הגמרא  הפריע  הארץמעמי  חהיה בן גרים לכן היה מאד שפל וענו בעיניו. הבידול של ת" ע"ר

 חקיבל על עצמו כל ההנהגות של ת" חת" נהיה עשלצורך סמכות, על אדם גדול להיות בעל שמינית שבשמינית של גאוה. כאשר ר"
 המידות שלו, כדי להבדיל עצמו מן העם.  שבירתוזאת הייתה  

 

 

 תבניות מורכבות מאד והקשר אל מידות מסוימות שהתורה נדרשת בהם 11

 (קל בתכונה אחת חמור בתכונה אחרת)ב( הלמד עולה על המלמד )ג(  כעין קל וחומר)א( מלמד ולמד ) 11.1

 

 )מעין קל וחומר עם דיו לבא מן הדין להיות כנידון(... גרשיים מהפך פשטא, כעין מלמד ולמד שמוגבל ואינו עולה על המלמד  קדמא ואזלא

 קדמא ואזלא ... גרשיים מונח רביע, כעין מלמד ולמד והלמד עולה על המלמד

 הבאה ו/או קל וחמור בתכונה אחת והקל עולה על החמור בתכונה אחרת כדוגמא

 

 ונה אחת חמור בתכונה אחרתקל בתכ 1

ָּדָתֶּ֑הָָ[כה]ָויקרא מצורע טו: י־ָתזֶּ֖ובַָעל־נ  ָֽ ֹוָכ  ּהָאֵ֥ ָּדָתָ֔ ֶעת־נ  יםְָּבל אָ  יםַָרּב ֹ֗ ָ֣ ּהָָימ  ֹובָָּדָמַ֜ י־ָיזּובָ֩זֶ֨ ָֽ הָּכ  ָּׁשֶ֡ ְָוא 
וא: ָֽ הָה  ָאֵ֥ ְהֶיֶ֖הְָטמ  ָּדָתֵּ֛הָּת  ֹ֧יָנ  ימ  ּהָּכ  ְמָאָתֹ֗ יָזָֹ֣ובָט  ָָּכל־ְימ ֵ֞

ְׁשָּכֵָָ֞[כו] ְהֶיה־ָּלֶּ֑הָָּכל־ַהּמ  ָֽ ּהָי  ָּדָתֶ֖ ְׁשַּכֵ֥בָנ  ּהְָּכמ  ָ֣יָזֹוָבָ֔ ָּכל־ְימ  ְׁשַּכ בָָעָליוָ  ָבָא ֶׁשר־ּת 
ּה: ָּדָתָֽ תָנ  ְמַאֶ֖ הְָּכט  ְהֶיָ֔ ָ֣אָי  יוָָטמ  ָ֣בָָעָלָ֔ ׁש  ֶׁשָ֣רָּת  א  יָ  ל־ַהְּכל  ְָוָכָֽ

ּה )טו,כה(נגדיר  ֹובָָּדָמָ֝  ללימודים שונים. קדמא ואזלא שמרמז על מלמד והמשכו בשני מקראות המובילים - זֶ֨



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ּהָ-ָּכלָ)טו,כה(לימוד )א(  ְמָאָתֹ֗ יָזָֹ֣ובָט  קל  מ"ט( [ )מ"ח,פרק ח פרשת זבים פרשה ה -ספרא מצורע ]גרשיים מונח רביע, ראה  –ְימ ֵ֞

  וחמור בתכונה אחת והקל עולה על החמור בתכונה אחרת

בָא ֶׁשר-ָּכלָ()טו,כו)ב(  לימוד ְׁשָּכֵ֞ ְׁשַּכ בָָעָליו ָ-ַהּמ  . הפרק פשטא, כעין נלמד מותנה ו/או מוגבל, יצא להקל ולא להחמיר גרשיים מהפך – ּת 

מלמד על זבה קטנה שמשמרת יום כנגד יום ואם לא ראתה ביום  (ז, מ"ימ" ,ו[ )מ"פרק ח פרשת זבים פרשה ה -ספרא מצורע ]ראה הבא 

 ב שמש. השימור טובלת ונטהרת. וכלי זבה קטנה וגדולה אפשר להטבילם ביום שנטמאו ונטהרים בהער

 

 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"

 

 קל וחומר 2

 
 ב ,בבלי בבא קמא כד

 - ברשות הרביםנגח, נגף, נשך, רבץ, בעט,  ( לא הדרך הטבעית של שור תםשהם  )נזקי קרן למיניהם . שור המזיק ברשות הניזק כיצד?מתני'
 . חצי נזקרבי טרפון אומר: נזק שלם, וחכמים אומרים:  - ברשות הניזק, חצי נזקמשלם 

 
קל על השן : ומה במקום שהשן ורגל ברשות היחיד( נזקיע"י השוואה לשיהיה תשלום שלם  נזק קרן ברשות היחידמנמק ) אמר להם רבי טרפון

ֶ֖ר( שמ' מש' כב,דכנדרש מהכתוב על רשות היחיד )) ברשות הרבים שהוא פטור ( שהם בדרך הטבעית של כל שור ן למיניהםשזקי )נועל הרגל  ע   ּוב 
ָ֣ה ְׂשד  ֶ֑ר ּב  , החמיר עליהן ברשות הניזק לשלם נזק שלם, מקום שהחמיר על הקרן ברה"ר לשלם חצי נזק, אינו דין שנחמיר שבו( ַאח 

 ו ברשות הניזק לשלם נזק שלם! עלי
חצי  -, מה ברה"ר )נזקי קרן ברשות הרבים(  להיות כנדון )נזקי קרן )הדרך הלא צפויה של בהמה( ברשות הניזק( אמרו לו: דיו לבא מן הדין

 חצי נזק.  -נזק, אף ברשות הניזק 
מנזק שן ברשות  חמורבחינת תשלום נזק, נזק קרן ברשות הרבים משלם חצי נזק. כלומר מ –פטור. נזק קרן ברשות הרבים  –נזק שן ברשות הרבים 

 על חומרת נזק קרן ברשות הרבים. המלמדכלומר נזק שן ברשות הרבים הוא . הרבים

 

יָ(שמ' מש' כב,דמשלם נזק מלא נלמד מהכתוב )) –נזק שן ברשות היחיד  יׁש ָ-ַיְבֶער ּכ   יַטֵ֥ב...  א  הּו מ  ֵ֛ יַטֵ֥ב ָׂשד  ֹו ּומ  ם׃ ַּכְרמֶ֖ ָֽ ( . טוען רבי ְיַׁשּל 

)שן ברבים פטור, שן ביחיד נזק שלם, לכן קרן שברבים חמור משן, צריך  מנזק שן ולכן משלם נזק שלם. נלמדטרפון שלכן נזק קרן ברשות היחיד 

 להיות כמו שן ביחיד ולשלם נזק מלא(

 ביחיד לשלם רק חצי נזק. דיושלם חצי נזק על נזק קרן ברשות היחיד ולכן אם ברבים מ המלמדורבנן אומרים שנזק קרן ברשות הרבים הוא 

 

 ,על נזק קרן ברשות היחיד, אלא המלמדשנזק קרן ברשות הרבים הוא  לא אדון קרן מקרן (א,ק כה"ב בבלי)  אמר להם: אף אני

במקום שהקל על השן  , ומהעל נזק קרן ברשות היחיד המלמדשנזק שן ורגל ברשות הרבים ונזק שן ורגל ברשות היחיד הוא  אני אדון קרן מרגל 
 אינו דין שנחמיר בקרן!  -החמיר בקרן, מקום שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הניזק  -ועל הרגל ברה"ר 

 
 (שמ' מש' כא,לה,לו)

י]לה[ָ ס   ָֽ ֹור-ְוכ  ֹ֧ףָׁשָֽ ּג  יׁשֶָאת-י  ֵ֛ ּוֶָאת-א  ְכרָ֝ ֶ֑תָּוָמֶ֨ ֶ֖הּוָָומ  ע  ֹורָר  ּוֶָאת-ׁשֵ֥ ְוָחצָ֣ ֹורַָהַחיָ  ֹוְָוַגֵ֥םֶָאת-ַהּׁש  ת-ַּכְסּפָ֔ ֶ֖ ּון׃ַָהּמ  חצי נזק לתם  ֶיֱחצָֽ

 לרבנן בכל רשות, ואפשר להעמיד גם לר' טרפון בכל רשות )ולא רק ברה"ר(

ָָֽ]לו[ָ תָי  ֶ֖ ֹורְָוַהּמ  ַּתַָ֣חתַָהּׁשָ֔ ֵ֥םָׁשֹורָ  םְָיַׁשּל  ֶ֑יוַָׁשּל ֶ֨ ּנּוְָּבָעָל ְׁשְמֶרֶ֖ אָי  םְָול ֵ֥ ְלׁש ָ֔ ֹולָׁש  ְּתמָ֣ מ  ֹורַָנָּגֵ֥חָהּואָ  יָׁשָ֣ עָּכ ְ֠ ֹוָנֹוַדֹ֗ ֹו׃ָס-ְהֶיהאָ֣ נזק  ּלָֽ

 שלם למועד בכל רשות

 לרבנן פסוק )כא,לה( מכיל הוראה לכל רשות בתם בחצי נזק ואין להם צורך לדרוש בקל וחומר. 

 מלמד שקרן חמור משן ברשות הרבים והשאר לומדים מכתוב מפורש )כא,לה(. (שמ' מש' כב,ד)הפסוק 

 
 (שמ' מש' כב,ד)

י ס   יׁש ָ-ַיְבֶער ּכ   ֶרם-אֹו ָׂשֶדָ֣ה א  ַּלח ָ ֶכָ֔ ה-ֶאת ְוׁש  יר ָ֔ ירָָ֔ ְּבע  ֶ֖ר ֹוְּבע  ע  ָ֣ה ּוב  ְׂשד  ֶ֑ר ּב  יַטֵ֥ב ַאח  הּו מ  ֵ֛ יַטֵ֥ב ָׂשד  ֹו ּומ  ם׃ ַּכְרמֶ֖ ָֽ  ס ְיַׁשּל 
   (שמ' מש' כב,ד)לר' טרפון הפסוק 

 
 חצי -חצי נזק, אף ברשות הניזק  -, מה ברה"ר )נזקי קרן ברשות הרבים( להיות כנדון )נזקי קרן ברשות הניזק(אמרו לו: דיו לבא מן הדין 

 נזק.

 
 בבלי בבא קמא כה,א

אֶמרָ(במ' בהע' יב,יד)כיצד?  והוא! דתניא: מדין ק" דאורייתא? והא דיו )כאשר לומד בק"ו האם לא לומד דיו( לית ליה דיו ט. ור"'מג 'ָ ַוּי ֶ֨ הָ֝
ים-ֶאל ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶ֖םָׁש  ָּכל  אָת  ל ֵ֥ יָהָה  ְּבָפֶנָ֔ קָָיַרקָ  ָיר   הְָוָאב  יָהָ  ֶׁשֹ֗ יר כפי' תוס' הקב"ה )אמנם היה מקום להחמ יוםלשכינה ארבעה עשר  ו, ק"מ 

 ,  יום( 14נותן כפליים באדם מאביו ומאמו, כמו כן הסגר במצורע לכל היותר 
אין דנין קל וחומר אלא להטיל על  הליכות עולםמידת קל וחומר מכילה בתוכה מגבלת דיו והיא מן התורה. כפי המוסבר בספר 

, היינו דין דיו הוא חלק ממידת קל וחומר. ק"ו מלמד לאהלמד אותה חומרא שנמצאת במלמד בלבד אבל להעדיף עליו יותר מה

'ֶָאל( במד' בהע' יב,יד)ודיו נלמד מהפסוק  אֶמרָהָ֝ ְבַע תָ-ַוּי ֶ֨ רָׁש  ָּסג ֵ֞ יםָּת  ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶ֖םָׁש  ָּכל  אָת  ל ֵ֥ יָהָה  ְּבָפֶנָ֔ קָָיַרקָ  ָיר    ָ הְָוָאב  יָה ֶׁשֹ֗ מ 
ף׃ ָֽ ָאס  רָּת  הְָוַאַחֶ֖ ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ מ  יםָ  ָָימ 

 היכא דמפריך ק"ו,  -דיו כי לית ליה 
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. 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 אית ליה דיו,  -היכא דלא מפריך ק"ו 
 לשהו יש לימוד "דיו"אבל במקום שלימוד ה"דיו" לא מפריך כל הקל וחומר כי אין מידע מלא על הלמד ממקור כ
 התם שבעה דשכינה לא כתיבי, אתא ק"ו אייתי ארבסר, אתא דיו אפיק שבעה ואוקי שבעה,

, ללא לימוד ק"ו, מרים לא היתה לא כתובים במפורשר' טרפון אומר כי במעשה מרים שבעה ימי הרחקה מחמת נזיפת השכינה 

)א( שבעת הימים לפחות לנזיפת השכינה )ב( שהיתה צריכה ארבעה מוסגרת כלל, בא הק"ו מנזיפת אביה לנזיפת השכינה ולימד 

 עשר ימי הסגר כי נזיפת השכינה חמורה מנזיפת אביה )הסבר לחומרה כפי' התוס'(. 

הָ( יב,ידבא ) ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ מ  יםָ  ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞  ללמד הגבלת "דיו" שגם לנזיפת השכינה מוציאה מחיוב הסגר שבעה ימים נוספיםּת 

 ומעמידה על שבעה ימי הסגר בלבד. נמצא כי הק"ו אינו מיותר כי לא ידענו על שבעה ימי הסגר על נזיפת השכינה.

ים( יב,טובא ) ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶנֶ֖הָׁש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ ֵ֛םָמ  ְרָי ֵ֥רָמ  ָּסג   ומלמד שבכל התורה נלמד בק"ו ודיו. ַוּת 

 

הָ( יב,יד) רשורבנן אומרים שבעת ימי ההסגר בנזיפת השכינה כתובים במפו ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ מ  יםָ  ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞ ויודעים זאת בלי ק"ו ּת 

ֵ֥רָ( יב,טו)-יום(, וכלל "דיו" הנלמד מ 14מנזיפת האב לנזיפת השכינה, ק"ו היה אמור להוסיף עוד שבעה ימים להסגר )סה"כ  ָּסג  ַוּת 
ים ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶנֶ֖הָׁש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ ֵ֛םָמ  ְרָי ( ואף שבכך הק"ו נהייה מיותר. יוצא שאף כי לא יב,יד)-כפי שכבר למדנו ב מגביל לשבעה ימים מ 

 (. יב,יד)-( לומדים "דיו" מיב,יד)-היה צורך בק"ו כי היה מידע על הלמד ב

 לדעת רבי טרפון לומדים דיו רק כאשר לא היה מידע על הלמד אחרת יש ק"ו בלי מגבלת דיו.
 

'ֶָאל( יב,יד) אֶמרָהָ֝ ה-ַוּי ֶ֨ ֶׁשֹ֗ מא ואזלא רביע, התוכן הוא נזיפת ה' והוא האמור להיות הלמד מנזיפת אביה האמור להיות המלמד. קד – מ 

אפשר כי היות ונזיפת אביה כתוב אח"כ באים הטעמים קדמא ואזלא לציין כי לצורך הדרשה בק"ו תקדים את המלמד נזיפת אביה 

 ראשון. ואחריו הולך הלמד הוא נזיפת השכינה הכתוב  –הכתוב אח"כ ואזלא 

יםהקדים המלמד  ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶ֖םָׁש  ָּכל  אָת  ל ֵ֥ יָהָה  ְּבָפֶנָ֔ קָָיַרקָ  ָיר   שאם אביה נזף בה תכלם שבעה ימים, ואמר דיו לבא מן הדין,  ְוָאב  יָהָ 

ף׃היינו נזיפת ה' שהוא הלמד  ָֽ ָאס  רָּת  הְָוַאַחֶ֖ ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ מ  יםָ  ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞ ורחקת על נזיפת אביה והוא יהיה כנידון שהבת מ ּת 

ים ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶ֖םָׁש  ָּכל  אָת  ל ֵ֥  . ה 

יםָ  ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞ קטן, כעין יצא מענינו )נזיפת האב( לידון בדבר אחר כענינו )נזיפת השכינה( -גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ּת 

צמו. רבנן אומרים זה המידע על שבעת ימי הסגר יצא להקל ולא להחמיר. רבי טרפון אומר זה כלל "דיו לבא מן הדין להיות כנידון" בע

ים( יב,טו)-בנזיפת השכינה, אבל צריך מידע כי כך קרה בפועל ומידע זה הוא הדיו הלמד מ ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶנֶ֖הָׁש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ ֵ֛םָמ  ְרָי ֵ֥רָמ  ָּסג    ַוּת 

וחומר ודיו המגביל את העונש.  אפשר כי התבנית קדמא ואזלא רביע ואחריה התבנית גרשיים מהפך פשטא מלמדת על קל –טט 

 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.

 

דיו במרים מפורש  לא במקום שיש סיבה להחמיר בדין בא ענין דיו ומגביל הדין בנלמד להיות כמו במלמד()אאלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון! 

 בתורה, זה דאורייתא
 ם.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 של

 

 )ר' טרפון לא דורש דיו כהמשך לק"ו אם לימוד כזה מייתר את הלימוד בק"ו(, והיכא דמפריך ק" -כי לית ליה דיו 
שמ' מש' 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 )

ּוֶָאת( ... כא,לה ֹו-ְוָחצָ֣ ּוֶָאתָ-רשות, ולכן כדי שהקל וחומר לא יהיה מיותר )כשיטת רבנן כי רבנן לומדים הכל מ ללא הבדל ַּכְסּפָ֔ ֹו-ְוָחצָ֣ ( ַּכְסּפָ֔

 לומד מהק"ו שברשות היחיד שמוסיף חצי נזק לחייב נזק שלם.   

 

 , ()אבל במקום שהק"ו אינו מיותר, גם לומד בק"ו עם דיו אית ליה דיו - ודלא מפריך ק" היכא
 ארבסר, אתא דיו אפיק שבעה ואוקי שבעה,  אייתי וא כתיבי, אתא ק"התם שבעה דשכינה ל

 
ּוֶָאת...  (כא,לה)) אבל הכא חצי נזק כתיב ֹו-ְוָחצָ֣  חצי נזק אחרינא ונעשה נזק שלם,  ואייתי ו, ואתא ק"(.ַּכְסּפָ֔

סיף עוד חצי נזק ומשווה אותו לנזק שן משלם חצי נזק, ברה"י הק"ו מו –פטור , ברה"י עולה לשלם נזק שלם. נזק קרן ברה"ר  –נזק שן ברה"ר 

 לשלם נזק שלם.
 .וק" )מיתר את הלימוד במידה של(ליה  אפריך )ר' טרפון טוען אם תדרשו ק"ו עם דיו זה( אי דרשת דיו 

יםָ ( יב,יד)דשכינה כתיבי:  שבעהורבנן?   ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞ ָּסג ֵ֞ר( יב,יד)? ההוא ט. ור" ּת  ? )מאין לומדים דיו( ןדדרשינן דיו הוא. ורבנ ּת 
ֵ֛ם( יב,טו)קרא אחרינא:  כתיב ְרָי ֵ֥רָמ  ָּסג  ֵ֛ם( יב,טו)-ה לומד מ)מ ט. ור"ַוּת  ְרָי ֵ֥רָמ  ָּסג  ֵ֥רָ( ( יב,טו))? ההוא (ַוּת  ָּסג  בכל )דאפי' בעלמא  למד(מַוּת 

 .לל בעלמא לא, קמ"כבודו של משה, אב םמשו הכא, ולא תאמר: )לומדים ק"ו עם דיו(  דרשינן דיו התורה בתנאים שנלמדו כאן(
 

 
 טז -במדבר בהעלתך יב,יד 
'ֶָאל אֶמרָהָ֝ יםָ-]יד[ַָָוּי ֶ֨ ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶ֖םָׁש  ָּכל  אָת  ל ֵ֥ יָהָה  ְּבָפֶנָ֔ קָָיַרקָ  ָיר   הְָוָאב  יָהָ  ֶׁשֹ֗ ָמ 

ף׃ ָֽ ָאס  רָּת  הְָוַאַחֶ֖ ֶנָ֔ ַּמח  ּוץַָלָֽ חָ֣ מ  יםָ  ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞  ּת 
ֶנֶ֖הָׁשָ  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ ֵ֛םָמ  ְרָי ֵ֥רָמ  ָּסג  עַָעד]טו[ַָָוּת  אָָנַסָ֔ ל ָ֣ יםְָוָהָעםָ  ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְרָיָֽם׃-ְבַע ףָמ  ֶ֖ ָאס  ָה 

ן׃ָפ רָָּפאָרָֽ ְדַּבֵ֥ נֶּ֖וְָּבמ  ַַּ֛יח  ֹותַָוָֽ רֶ֑ צ  ח  ּוָָהָעֶ֖םָמ  ָ]טז[ְָָוַאַחֵ֛רָָנְסעֵ֥
אין דנין קל וחומר )ק"ו( אלא להטיל על  הליכות עולם, רבי ישועה הלוי, שער ד' ע' כב )אוצר החכמה(מידת קל וחומר ודיו. 

חומרא שנמצאת במלמד בלבד אבל להעדיף עליו יותר מהמלמד לא, ואע"פ שהלמד כ"כ חמור בערך המלמד, והיינו הלמד אותה 
מיפריך  דיולבא מן הדין להיות כנדון, פירוש דיו ללמד להיות כמלמד.  .... היכא דאי אמרינן דאי אמרינן  דיודקאמר בכל דוכתא 

 וגו'  דיורינן דיו ורבנן סברי דאפילו הכי אמרינן הקל וחומר ולא יועיל דבר ר' טרפון סבר דלא אמ
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יםָ ( יב,ידע"פ הברייתא ) בבלי בבא קמא כד,ב כה,א ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞  הוא דין דיו,  ּת 

לדחות הק"ו(, כי אין בו מידע על הלמד, כאן בנושא  -רבי טרפון אומר שדין דיו נאמר במקום דלא מיפריך ק"ו )שאי אפשר לפרוך 

 כינה אורך הזמן לננזף, לכן נקבל דין דיו כנאמר בקרא זה.  נזיפת הש

יםָ ( יב,ידרבנן אומרים הקרא ) ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞ הוא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה וע"י ק"ו מנזיפת אביה לנזיפת  ּת 

ָ֣תָ( יב,טויום, והכתוב ) 14השכינה היה צריך לכאורה להוסיף שבעה אלו לשבעה של אביה ויחד  ְבַע ֶנֶ֖הָׁש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ ֵ֛םָמ  ְרָי ֵ֥רָמ  ָּסג  ַוּת 
ים ֶ֑  הוא המקור לדין דיו, ואף שלאחר לימוד הדיו מיפרך )נהיה מיתר( הלימוד בק"ו. ָימ 

יםָ ( יב,ידעונה רבי טרפון כי ) ְבַע תָָימ  רָׁש  ָּסג ֵ֞  הוא דין דיו בעצמו. אלאהוא לא המקור לדין שבעת ימים על נזיפת השכינה  ּת 

ים( יב,טו) והכתוב ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶנֶ֖הָׁש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ ֵ֛םָמ  ְרָי ֵ֥רָמ  ָּסג   בא ללמד על כל התורה כולה לענין דיו. ַוּת 

 

רבנו תם מבאר כי שלושה שותפים באדם, אביו הנותן לו חמש תכונות, אמו הנותנת לו חמש תכונות,  בבלי בבא קמא כה,א תוספות

ת אביה תיכלם שבעת ימים, אז על נזיפת ה' הייתה לכאורה אמורה להכלם ארבעה עשר והקב"ה הנותן לו עשר תכונות. לכן אם על נזיפ

 יום. 

"דיו לבא מן הדין )הלמד( להיות כנידון )המלמד(" לענין עונשין ואולי גם לשכר. -בא הכתוב ומלמדנו כאן לימוד בקל וחומר המוגבל ב

 לם שבעה ימים בלבד.שאם לאביה "המלמד" נכלמת שבעה ימים כך "ללמד" נזיפת ה' תיכ

 

 : לר' טרפון אם הדיו מייתר את הלימוד בקל וחומר אז לא אומרים דיו והלמד עשוי להיות חמור מהמלמדסיכום

 לרבנן אם הדיו מייתר את הלימוד בקל וחומר אז לומדים רק את הדיו.

 
 קדמא ואזלא, מוקדם ומאוחר 

 גרשיים מהפך פשטא ראה
 

 סיכום ביניים:

בנית לקל וחומר ודיו שעיקרה מוקדם ומאוחר )המתבטא בקדמא ואזלא( והמורה על מלמד ההולך בראש ואזלא הולך עד עתה ראינו ת

 גרש מהפך פשטא.-אחריו הלמד. אחריהם באותו פסוק או אחריו באה תבנית גרשיים או אזלא
 

 לעונשין" דיומד ולכן הלמד לא מוגבל ב"במלמד או במקור אחר יש מידע על הל בהיש תבנית טעמים שתרמז על שיטת רבי טרפון  האם

 גם לשכר. ואולי

 

פריך קל וחומר אינו דורש " עלמאיצאה מנקודת ההנחה שלכולי  הגמרא  ".דיואיכא דיו. אלא שלרבי טרפון במקום שמ 

לגבי  רייתאבלקל וחומר. ומביא  בהקשר" דיוקל וחומר ולדעתו אין בכלל לימוד של " שדורששואל רב פפא שלכאורה יש תנא  כעת

 זב.

 לא בכל ק"ו יש צורך בדיו.

 

 קל וחומר 3
 בראשית ויצא לא,מב:

יָ ַּלְחָּתֶ֑נ  םָׁש  יָקָ֣ הָר  יַָעָּתֶ֖ ֵ֥ יָּכ  ָהָָ֣יהָל ָ֔ ְצָחקָ  םָּוַפ ַחדָי  יַָאְבָרָהָ֝ יֱָ֩אֹלה ֶ֨ ָ֣יָָאב  יֱָאֹלה  ָלּול ֶ֡
יְָוֶאת-ֶאת ֵ֞ ֶמׁש׃ָָ-ָעְני  יםַָוּיֵֹ֥וַכחָָאָֽ ֶ֖ הֱָאֹלה  ֹ֧יַעַָּכַּפֵ֛יָָרָאֵ֥ ְָיג 
יָ֩ לשון 'תוכחה' ולא לשון 'הוכחה'; זה לשון  - ויוכח אמש ,מחיצה –רמב"ןבשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת, מחיצה,  – רשי"י קטנה,-לישאת –ָאב 

ולכך  הוא הוכיח בין שניהם; היודע הנסתרותואמר עתה, כי האלהים  רבנו שלמה. ויותר נכון לשון 'הוכחה', כי אמר למעלה "ויוכיחו בין שנינו" )לעיל,לז(,
 - ויוכח אמשולקחת עבודתי באנס ברצונך.  - כי עתה ריקם שלחתני)מב(   שיעור, – רבי יוסף בכור שור  אמש.אותך  ויוכחלא אמר 

 לפי שידע שהלכתי עמך בנאמנות ואתה עמי בתרמית, הוכיחך עלי.
 פזר תלישאראה 

ם יַָאְבָרָהָ֝ יְָוֶאת-ֶאתקדמא ואזלא ...  – ֱאֹלה ֶ֨ ֵ֞ ֹ֧יעַָ-ָעְני  יםְָיג  ֶ֖ הֱָאֹלה   גרשיים ... תביר,  – ַּכַּפֵ֛יָָרָאֵ֥

 קדמא ואזלא ... גרשיים ... תביר, כעין מלמד ולמד שהוא יצא להקל ולהחמיר, אין הסבר

 

 קל וחומר 4

ֶלֶ֑ךָשמות ג,יח:  ּוְָלק  ְָוָׁשְמעֶ֖
לֶָאל ְׂשָרא ָ֝ יָי  ְקנ ֶ֨ ַָאָּתהְָ֩וז  ָליוָ -ּוָבאָתֶ֡ ַמְרֶּת םָא  םַָוא  י  ְצַרֹ֗ 'ֶמֶָ֣לְךָמ  ָֽל ָכהֱאֹלָהֵ֞ הָנ  ינּוְָוַעָּתֹ֗ ְקָרָ֣הָָעל ָ֔ נ  יםָ  ּי  ְבר  ע  ֶׁשתָ-ה  יָָהָֽ אֶָּדֶָ֣רְךְָׁשֹל  ָּנֵ֞
הַָלהֵָ֥ ְזְּבָחֶ֖ רְָונ  ְדָּבָ֔ ַּבּמ  יםָ  ינּו׃ָָ'ָימ  ָֽ ֱָאֹלה 

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 

 יתית ושהוא היה אב לנביאים )ועוד גי' ולחכמים( לקודמים לפניו ולבאים אחריו".הייתה אמ

 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' 

ָ ֶלֶ֑ךָזר, אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד מתבנית טעמי פ –ּוָבאָתֶ֡ ּוְָלק  כתבנית שמע ישראל המבטא  –ְוָׁשְמעֶ֖

 היחוד והאחדות בבורא, אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנו –בורא לעולם ועיקר שני  –עיקר ראשון 

 עצמו, ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים  תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה ל – ַאָּתהָ֩

ל ְׂשָרא ָ֝ יָי  ְקנ ֶ֨  שמשה אב בנבואה לבאים אחריו  -קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו, ואזלא  – ְוז 

 

לֶָאל ְׂשָרא ָ֝ יָי  ְקנ ֶ֨ ַָאָּתהְָ֩וז  ָליוָ -ּוָבאָתֶ֡ ַמְרֶּת םָא  םַָוא  י  ְצַרֹ֗ 'ֶמֶָ֣לְךָמ  ָ ָהֵ֞ ינּוֱָאֹלה  ְקָרָ֣הָָעל ָ֔ נ  יםָ  ּי  ְבר  ע  ָֽל ָכהיָָהָֽ הָנ  ֶׁשתָ-ְוַעָּתֹ֗ אֶָּדֶָ֣רְךְָׁשֹל  ָּנֵ֞
הַָלהֵָ֥ ְזְּבָחֶ֖ רְָונ  ְדָּבָ֔ ַּבּמ  יםָ  ינּו׃ָ'ָימ  ָֽ ֱָָאֹלה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/193    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

לָתבנית טעמים  ְׂשָרא ָ֝ יָי  ְקנ ֶ֨ 'קדמא ואזלא ... ְוז  יםָ ָהֵ֞ ּי  ְבר  ע  ינּוֱאֹלה  יָָהָֽ ְקָרָ֣הָָעל ָ֔ ת על נבואת גרשיים מהפך פשטא לדרוש הגבלה זמני - נ 

 משה עד שיהיה מוכן. 

שמתחלה נראה אליו מיכאל ושם כבוד השכינה, והוא לא ראה הכבוד, כי לא הכין דעתו לנבואה, וכאשר )בסנה(  ,בשמות ג רמב"ן
ם לא הגיע עדין למעלתו הגדולה בנבואה, כי בהר סיני "נגש אל הערפל אשר ש...  כיון לבו וסר לראות, נתגלה אליו מראה השכינה,

 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. 

 משה רבנו נבא בשתי מדרגות  ,ומלבי"ם במדבר יבע"פ 

  גם הוא לא השיגה רק ע"י הכנה ומציאת חן בעיני ה', וע"כ לא יכול להשפיע מדרגה זאת על זולתובאספקלריא המאירה ש)א( נבא 

רק נבואה באספקלריא שאינה מאירה  נבא באספקלריא שאינה מאירה שע"ז היה מוכן תמיד, וע"כ יכול להשפיע על כל הנביאים)ב( 
  שזה היה לו בטבע

 

ו שמשה רבנו השיג מדרגת אספקלריא המאירה רק ע"י הכנה כך הנביאים האחרים צריכים אפשר להסיק כי כמ מלבי"םוה רמב"ןמדברי ה

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. 

 ת מוכן להשיג מדרגת נבואתו. כל אחד צריך הכנה להיו

 פמ"דסוף  הרמב"ם במורה נבוכים ח"במסביר כי משה רבנו בתחילת התגלות ה' אליו בסנה, לא הבין שזאת התגלות נבואה,  רמב"ןה

שכאשר קרא אותו ה' יתעלה במצב הנבואי חשב כי עלי הכהן קראו פעם אחר פעם שלוש מביא שבתחילת התגלות ה' לשמואל הנביא "
ם, ואח"כ ביאר הכתוב סיבת הדבר ואמר כי מה שהביאו לידי כך שחשב שהוא עלי מפני שלא היה יודע אז כי דבר ה' לביאים פעמי

 "יהיה בצורה זו וטרם נתגלה לו סוד זה עד כה

 

( ג,יח שמותלא מלמד האם גם תחילת התגלות ה' לנביאים אחרים הייתה באופן שהם לא ידעו שזאת נבואה. אפשר שהכתוב ) רמב"םה

ינּו ְקָרָ֣הָָעל ָ֔ מלמד על גלוי נבואי ראשון שהוא כעין מקרה. באופן זה הפסוק ילמד כעין קל וחומר ממשה רבנו אל שמואל אל שאר  נ 

ֶֹׁ֮ש ה( תה' צט,והנביאים, ומה מי שנאמר בם ) ן׀ מ  ר ֶ֨ יו ְוַאה  ָנֹ֗ ה  כ  ל ְּבָֽ ְִׁ֭שמּוא  ָ֣י ּו ְרא  ֹו ְּבק  אים  ְׁשמֶ֑ ֵ֥ ר  ָֽם׃ָ'הָֹ֗-ֶאל ק  נ  ּואַָיע   ... רד"קשפי'   ְוהָ֣

... בתחילת נבואתם לא הבינו שזאת ; ואפשר שהיה גדול בנבואה משאר נביאים אחר משה .... שהיה גדול בנביאים שהיו בזמנו שמואל

 נבואת ה' קל וחומר לנביאים אחרים.
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'ֶָאלָָפָ]כא[ אֶמרָהָ֝ ַעל-ַוּי ֶ֨ הְָנט  הָָיְַָֽ֛דךָ  ֶׁשֹ֗ ֶׁשְךַָעל-מ  יָח ֶ֖ ֵ֥יה  םָו  י  ֶׁשְך׃ָָָ-ַהָּׁשַמָ֔ ׁשָח ָֽ ֶ֖ םְָוָימ  ְצָרֶ֑י  ֶָאֶָ֣רץָמ 
ֶׁשֵ֛הֶָאתָָ]כב[ ֵ֥טָמ  ֹוַָעל-ַוּי  ֶׁשְך-ָידֶ֖ יָח ָֽ ֹ֧ םַָוְיה  ָלֵ֛הְָּבָכל-ַהָּׁשָמֶ֑י  פ  ים׃ָָָ-א  ָֽ ֶׁשתָָימ  םְָׁשֹלֵ֥ י  ְצַרֶ֖ ֶרץָמ  ֶָאֵ֥
אָָ]כג[ ָ֣יׁשֶָאת-ל ָֽ ּוָא  יוְָול א-ָראֵ֞ ֹ֗ יוְָׁשֹלָָ֣-ָאח  ַּתְחָּתֶ֖ יׁשָמ  ֵ֥ מּוָא  ְלָכלָקֵ֛ יםָּוָֽ ֶ֑ ם׃-ֶׁשתָָימ  ָתָֽ ֹורְָּבמֹוְׁשב  ָיהָאֶ֖ ֵ֛לָָהֵ֥ ְׂשָרא  ֹ֧יָי  ְָּבנ 
הֶָאלָָ]כד[ אַָפְרע ָ֝ ְקָרֶ֨ ּוֶָאת-ַוּי  ְבדָ֣ ע  ְלכּוָ  הַָוּי  אֶמרָ  ֶׁשֹ֗ ָּצֶ֑גַָּגָֽם-מ  קָצ אְנֶכֵ֥םָּוְבַקְרֶכֶ֖םָי  'ַָרֵ֛ ם׃ָָָ]כה[-הָ֔ ָּמֶכָֽ ְֵ֥ךָע  ַוּי ָ֣אֶמרַָָָטְּפֶכֶ֖םָי ל 

הַָּגם ֶׁשָ֔ נּוְָזבָָ-מ  ֶ֖ ןְָּבָיד  ֵ֥ ּת  ינּו׃ַָָָאָּתֵ֛הָּת  ָֽ 'ֱָאֹלה  ינּוַָלהֵ֥ ֶ֖ תְָוָעׂש  ֹלֶ֑ יםְָוע  ָ֣ ָח 
דֶָאת-ְוַגםָָ]כו[ ב ֶ֖ חַָלע  ַּקָ֔ ֶּמָּ֣נּוָנ  ַ֚יָמ  הָּכ  ַּפְרָסָ֔ רָ  ָּׁשא  אָת  נּוָל   ָּמֹ֗ ְָ֣ךָע  ָ֝נּוָי ל  ְקנ  ֶ֑ינּוָ-מ  'ֱָאֹלה  ָהָ֣

א ְָ֣חנּוָל ָֽ ַנ ה-ַוא  עַָמָֽ ַדֹ֗ ֶאת-נ  דָ  ב  'ַָעד-ַּנע  ָּמה׃-הָ֔ נּוָָׁשָֽ ֶ֖ א  ָּב 
 

'ֶָאל( ,כאי) אֶמרָהָ֝ ה-ַוּי ֶ֨ ֶׁשֹ֗ ֶׁשְךָ ( ,כאיואזלא מלמד על ענין ראשון )קדמא  קדמא ואזלא רביע, – מ  יָח ֶ֖ ֵ֥יה  םָ-ַעלו  י  ְצָרֶ֑ ֶׁשְךֶאֶָ֣רץָמ  ׁשָח ָֽ ֶ֖  ְוָימ 

ֶׁשְך (בכ,י) יָח ָֽ ֹ֧ ָלֵ֛הָ-ַוְיה  פ  םָ-ְּבָכלא  י  ְצַרֶ֖ ֶרץָמ  יםֶאֵ֥ ָֽ ֶׁשתָָימ   הראשונים ְׁשֹלֵ֥

א( ,כגיענין העולה )החמור( מהראשון )הולך אחריו ו ָָ֣-ל ָֽ ּוָא  יוָ-יׁשֶָאתָראֵ֞ ֹ֗ גרשיים מונח רביע, כעין יצא ללמד על עצמו או על הכלל  -ָאח 

יׁשָ-ל אוְָעל זה ש מוכפלם אחרים חשך ימי תועוד שלשכפרש"י ...  קודמוכאן עולה על  הלמד, אפשר כי כאן על עצמו, כי כולו ֵ֥ מּוָא  ָקֵ֛
יו ַּתְחָּתֶ֖  וגו'. יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב לא בשו. ימ 

 תבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הנוסף רב מקודמו. גרשיים מונח רביע...  קדמא ואזלא

 

 קל וחומר 6

  :כו –י,כד  אב תומש
הֶָאל (דכ,י) אַָפְרע ָ֝ ְקָרֶ֨ הָ-ַוּי  ֶׁשֹ֗ ָ  ואזלא מלמד על ענין ראשוןקדמא  קדמא ואזלא רביע, -מ  ְלכּו )פשטא פשטא, כעין מיד, כאילו ַוּי  אֶמרָ 

קָצ אְנֶכֵָ֥...  רגילות(  פרעה אמר לגרוע מרכושם םָּוְבַקְרֶכֶ֖םָי ָּצֶ֑גַרֵ֛

נּוָ-ְוַגם (וכ,י) -ענין העולה )החמור( מהראשון הנלמד בשלבים )א( מהולך אחריו ו ָּמֹ֗ ְָ֣ךָע  ָ֝נּוָי ל  ְקנ  גרש מונח רביע, כעין יצא מן -אזלא -מ 

יםָ-ַּגם ... (הכ,יף ), אפשר כי כאן על עצמו, שיקחו כל רכושם )ב( ובנוסהכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו ָ֣ נּוְָזָבח  ֶ֖ ןְָּבָיד  ֵ֥ ּת  ַאָּתֵ֛הָּת 
ינּו ָֽ 'ֱָאֹלה  ינּוַָלהֵ֥ ֶ֖ תְָוָעׂש  ֹלֶ֑ אָ(וכ,י) )כי(לא גם משלך תתן... נו אשמקננו ילך עמלא דייך ...  רש"יי' כפ  ְוע  ה-ל ָֽ עַָמָֽ ַדֹ֗ ד ָ-נ  ב  שמא ...ַּנע 

 .יותר ממה שיש בידינו ישאל
 שם וההוספה שעל פרעה להוסיף משלו על רכושם פרעה אמר לגרוע מרכושם, ישראל אמרו כל רכו

 תבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הנוסף רב מקודמו. גרשיים מונח רביעקדמא ואזלא ... 

 

 הסבר בדרך סוד

נּו-ְוַגםָָ]כו[ ָּמֹ֗ ְָ֣ךָע  ָ֝נּוָי ל  ְקנ   אלו ר"ב ניצוצות שכבר נתבררו ע"י עבודת ישראל במצרים,   - מ 

א   ְָ֣חנּוָל ָֽ ַנ ע-ַוא  ַדֹ֗ הָנ  ד ָ-ַמָֽ ב  '-ֶאתס"ת ו' א' ע' ה' ד' גי' פ"ו ניצוצות שיש עדיין לברר להשלים עבודת ה' בעולם  –ַּנע  ָּמה׃-ַעד הָ֔ נּוָָׁשָֽ ֶ֖ א  ָּב 
 עד הגאולה השלימה.  

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 הלמד עולה על המלמד 7
 ב: –יא,א  אב תומש

'ֶָאל אֶמרָהָ֝ יאַָעל-]א[ַָוּי ֶ֨ ָאב   ֹודֶָנ ֶַ֣געֶָאָחדָ  הָעָ֣ ֶׁשֹ֗ ְוַעל-מ  הָ  ְצַרָָ֔-ַּפְרע  ימ  ר  םַָאח  ֶ֑הָ-י  ֶּז ןְָיַׁשַּלֵ֥חֶָאְתֶכֶ֖םָמ  ָכ ֕
ֶּזָֽה׃ ׁשֶָאְתֶכֶ֖םָמ  ֵ֥ ׁשְָיָגר  ֵ֛ הָָּגר  ֹוָָּכָל֕ ְּלחָ֔ ְָּכַׁשֶ֨

י-]ב[ַָּדֶּבר ּהְָּכל  ָ֣תְָרעּוָתָ֔ א  מ  ָּׁשהָ  הּוְָוא  ע ֹ֗ ָ֣תָר  א  יׁש׀ָמ  ָ֣ ּוָא  לֵ֞ ְׁשא  ֶ֑םְָוי  ָ֣יָָהָע ב׃-ָנֶ֖אְָּבָאְזנ  ֵ֥יָָזָהָֽ ֶָכֶֶ֖סףָּוְכל 
'ֶָאל (א,אי) אֶמרָהָ֝ הָ-ַוּי ֶ֨ ֶׁשֹ֗ יאַָעלזלא רביע, קדמא וא -מ  ָאב   ֹודֶָנ ֶַ֣געֶָאָחדָ  ְוַעל-עָ֣ הָ  ם-ַּפְרע  י  ְצַרָ֔ -פשטא מהפך פשטא זקף מהפך מונח- מ 

 קטן ... 

 המרומזת בפסוקים אלו.  גדולה ביזת הים מביזת מצריםאפשר בא לרמז כי 
 יא: –שיר השירים א,י 

ים׃ָ]י[ָָ ָֽ רּוז  ְךַָּבח  ֶ֖ יםַָצָּואר  ָ֔ ר  ַּבּת  ְךָ  ּוְָלָחַי י  ַנָֽע ֶׂשה]יא[ָָנאו  יָָזָהבָ  ֶסף׃-ּתֹור   ֹותַָהָּכָֽ ּדֵ֥ םְָנק  ֶ֖ ְךָע  ָָּלָ֔
 ומרגליותענקי זהב  - בחרוזים צוארךשורות נזמי אזן ומצחת זהב.  - בתורים לחייך נאוו)י( כי שם קישטתיך בקישוטים נאים:  רש"י 

פרעה, שאשיאנו ואחזק את לבו לרדוף  נמלכתי אני ובית דיני לפני בא - זהב נעשה לך תוריחרוזות בפתילי זהב של ביזת הים.  )יא( 
שהיו בידך כבר, שהוצאתם ממצרים;  הכסף ודותנק עם ,זהבקישוטי  - תורילך  אחריך עם כל שבח גנזי אוצרותיו, כדי שנעשה

ים ]שהיו שואלמצויירים ומנוקדים בחברברות וגוונים  כסףכלי  - נקודותשגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים )ראה שה"ר א,נד(. 
י (שמ' בא יא,בטט  )) [.ממצרים ּהְָּכל  ָ֣תְָרעּוָתָ֔ א  מ  ָּׁשהָ  הּוְָוא  ע ֹ֗ ָ֣תָר  א  יׁש׀ָמ  ָ֣ ּוָא  לֵ֞ ְׁשא  ב-ְוי  ֵ֥יָָזָהָֽ  (  ֶכֶֶ֖סףָּוְכל 

 
ראו שרן של מצרים. ובזוה"ק כ' וירא ישראל כו' מצרים מת  והנה מצרים נוסע אחריהםכתבו חז"ל בפסוק ...  שפת אמת ויקרא פסח
"ש. וזה הי' גמר הישועה מיד מצרים. וכ' ה' ילחם לכם בשבילכם משמע שהי' מוטל מלחמה זו על בנ"י. וכמו היינו השר של מצרים ע

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 
חם לכם. וב' מלחמות אלו צריכין להיות באומה שלמטה ובשר שלמעלה. והם ב' כח אנושי. ולכן אמר להם מרע"ה אל תיראו כו' ה' יל

. דכל הרכוש גדול היה להוציא נצוצי קדושה שנתערב גדולה ביזת הים מביזת מצריםבחי' יעקב וישראל. והוא יצ"מ וקי"ס. ואחז"ל 
 :דולה ביזת היםבמצרים. ומכש"כ השר שלמעלה הנצוצות שנטבעו בו הם רבים וגבוהים ביותר. ולכן ג

הם רבים וגבוהים ביותר. ולכן גדולה ניצוצות קדושה שהוציאו בנ"י ממצרים היו במדריגה אחת וניצוצות קדושה שהיו בשר של מצרים 
 .ביזת הים

 

יאַָעלכאן המידע על הלמד מתגלה בתבנית טעמים מיוחדת  ָאב   ֹודֶָנ ֶַ֣געֶָאָחדָ  ְוַעל-עָ֣ הָ  ם-ַּפְרע  י  ְצַרָ֔ פשטא מהפך פשטא מונח מהפך  – מ 

מהפך פשטא שני מרמז על  ,פשוטה ואחת יוצאת מפשוטהמהפך פשטא אחד מרמז על דרשה אחת כדרשות, קטן מרמז לשתי -זקףקטן, -זקף

אחת היוצאת מפשוטה. אפשר שנגע כפשוטו זה מכת בכורות, נגע שלא כפשוטו זה אבדן רכושם, ועוד נגע שלא כפשוטו בשר  עוד דרשה

 גדול ראה הסבר בהמשך.  -קטן זקף-תבנית טעמים זקףשל מצרים, ע"פ 

יאַָעל  (א,אי)מקדים המלמד פסוק  -קדמא  הנידון ָאב   ֹודֶָנ ֶַ֣געֶָאָחדָ  ְוַעל-עָ֣ הָ  ם-ַּפְרע  י  ְצַרָ֔  וגו' מ 

הּוָ (א,בי)הולך אחריו הקרא הלמד  -ואזלא  הבא לידון ע ֹ֗ ָ֣תָר  א  יׁש׀ָמ  ָ֣ ּוָא  לֵ֞ ְׁשא  יה( מונח רביע, כעין יצא גרשיים מונח פסק )מונח לגרמ -ְוי 

 מכת בכורות כי: הנידוןמוסיף על הלמד כאן , אפשר כי כאן על עצמו, כי ללמד על עצמו או על הכלל כולו

הזהירם על כך שלא  ךממ בבקשהכפרש"י ...  הרוששו אות -ועשו את מצרים כמצולה שאין בה דגים כאן ועל הים, ע ברכושם א' פג
 בהם.ם לא קייגדול  שיצאו ברכו ואחרי כןם קיים בה ענו אתם ם וועבדויאמר אותו צדיק אברהם 

 גדול רמז לשרים(.-קטן זקף-זקף יא,א: שמות באובשרי אומות העולם )ראה שר של מצרים אלילי מצרים, בבכאן ועל הים פגע ב' 

 בחומר וברוח  ביזת הים מביזת מצרים גדולהתבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הנוסף רב מקודמו,  גרשיים מונח רביעקדמא ואזלא ... 

 

 קל וחומר 8
 כב -שלח יג,כא ב ותשמ

ָ֣ירָָלֶהֶ֑םָָלֶלֶ֖כֶָ ׁשְָלָהא  ֶ֖ ּודָא  ֶרְךְָוַלְֵ֛יָלהְָּבַעּמֵ֥ ָתָ֣םַָהֶּדָ֔ ַלְנח  ּודָָעָנןָ  םְָּבַעּמ  םָיֹוָמָ֝ יֶהֶ֨ ְפנ  ְךָ֩ל  ל  'ָה  ְיָלה׃]כא[ַָָוהֶ֡ םָָוָלָֽ ָתָיֹוָמֵ֥
א םָוְָ-]כב[ָָל ָֽ יֹוָמָ֔ ָעָנןָ  ּודֶָהָֽ יׁשַָעּמ  ם׃ָפָימ ֵ֞ ֶ֖יָָהָעָֽ ְפנ  ְֶ֑יָלהָל  ׁשָָל ֶ֖ ּודָָהא  ַָעּמֵ֥

ְךָ֩ (ג,כאי) ל  'ָה  ם (ג,כאי) )תבנית שלא נתיחס אליה כאן( קטנה-פזר תלישאַוהֶ֡ םָיֹוָמָ֝ יֶהֶ֨ ְפנ  א (ג,כבי)...  קדמא ואזלא – ל  ּודָ-ל ָֽ יׁשַָעּמ  ָימ ֵ֞
ָעָנן ָ מרמזת לדרוש בכעין קל וחומר עם כעין לה תבנית הטעמים הזאת המורכבת משתי תבניות הטעמים הא ,גרשיים מהפך פשטא – ֶהָֽ

אבל כאן  כבוד ה'. (ג,כאי)כבוד הרב מוגבל להיות לכל היותר כמו המלמד  (ג,כבי)ללמד כי הנלמד הגבלת דיו לבא מן הדין להיות כנידון. 

  הגבלה מותנית או זמנית, כאן הגבלת הכבוד לרב המותנית ברצון הרב.

 

םָ(אג,כי) נראה להסביר ביחד עם המשך הקרא למקומו למקומו. פזר מלמד למקום אחר ואם צריך גם םָיֹוָמָ֝ יֶהֶ֨ ְפנ   .... קדמא ואזלא – ל 

א (ג,כבי) ָעָנן ָ-ל ָֽ ּודֶָהָֽ יׁשַָעּמ   היא כעין קל וחומר המוגבלת ב"דיו" לענין מורא שמים.קו"א ... גמ"פ גרשיים מהפך פשטא. התבנית  – ָימ ֵ֞

 ר כמו המלמד.מלמד ולמד והלמד מוגבל להיות לכל היות

םָ(אכ,גי) םָיֹוָמָ֝ יֶהֶ֨ ְפנ  , המוחל והוא הקב"ה מלמדהבתפקיד  , סדר לימוד מלמד בראש )קדמא( והולך אחריו )אזלא( הלמד.קדמא ואזלא – ל 

א (בג,כי)שתבנית הטעמים של  הוא הרב הנלמדהולך אחריו  –אזלא על כבודו והולך לפני בנ"י, ו ָעָנןָ -ל ָֽ ּודֶָהָֽ יׁשַָעּמ  שיים מהפך גר - ָימ ֵ֞

ְךָ֩ א,בבלי קידושין לב-הסביר דרשת התורה תמימה . "דיו" כעין מוגבל במרמזת לדרוש כי הנלמד התבנית הזאת  .פשטא ל  'ָה  ]כא[ַָוהֶ֡
םָ םָיֹוָמָ֝ יֶהֶ֨ ְפנ  ה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא נהכוד...  הערה עו(-ב עו(מכאן שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול -ל 

ומורא רבך כמורא שמים, וא"כ  [,מ"יבד"משנה מסכת אבות פ] שכמ" "הבהק ךא מצינו שהוקשו ערך הרב לעררבמווב, מפני הר
 וגו'   נו בהקב"ה שמוחל על כבודו כך הרבידמצמ

  
  ב",מיד"משנה מסכת אבות פ

 כמורא שמים: רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך
 -כבודו מחול, הרב שמחל על כבודו  -א"ר יצחק בר שילא א"ר מתנה אמר רב חסדא: האב שמחל על כבודו ...  א,בבלי קידושין לב

ם (ג,כאי)כבודו מחול, שנאמר:  -אין כבודו מחול; ורב יוסף אמר: אפי' הרב שמחל על כבודו  םָיֹוָמָ֝ יֶהֶ֨ ְפנ  ְךָ֩ל  ל  'ָה  . אמר רבא: הכי ַוהֶ֡



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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תורה דיליה היא? הדר אמר רבא: אין,  ( ,בלב) מחיל ליה ליקריה, -שתא, התם הקדוש ב"ה עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא ה
 .ובתורתו יהגה יומם ולילה (תהלים א)דכתיב:  תורה דיליה היא,

םָ)כא( תורה תמימה שמות פרק יג  יֶהֶ֨ ְפנ  ְךָ֩ל  ל  'ָה   ]קדושין ל"ב א'[: עו(חולמכאן שהרב שמחל על כבודו כבודו מ -ַוהֶ֡

הדמיון בזה צריך קצת באור, כי למה לא נימא כזה גם במלך שכבודו מחול ונילף ג"כ מהקב"ה שהוא מלך המלכים,  ( תורה תמימה הערה עו
ך כמורא שמים, וצ"ל דהכונה היא משום דענין כבוד רב היינו הך דמורא מפני הרב, ובמורא מצינו שהוקשו ערך הרב לערך הקב"ה כמ"ש ומורא רב

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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םבשלח טו,כו:  שמות יךְָוַהָּיָׁש רָ-ַוּי אֶמרָ֩א  'ֱָאֹלֶהֹ֗ ֹול׀ָהָ֣ עְָלקָ֣ ְׁשַמָ֝ ֹוַעָּת  ָָּכלָׁשמֶ֨ יוְָוָׁשַמְרָּתֶ֖ ְצֹוָתָ֔ ְלמ  ַזְנָּתָ  א  הְָוַהָֽ ֶׂשָ֔ ַּתע  יָניוָ  יוָ-ְּבע  ָּקֶ֑ ָח 
הָא ֶׁשר-ָּכל ָלֵ֞ ַּמח  ל א-ַהָֽ םָ  ְצַר י  יְָבמ  ך׃ָס-ַׂש ְמּת  ְפֶאָֽ 'ָר  ֵ֥יָהֶ֖ נ  יָא  ֵ֛ יךָּכ  ָ֣יםָָעֶלָ֔ ָָאׂש 

 

ם ע-א  ְׁשַמָ֝ ֹוַעָּת  הָא ֶׁשר-ָּכלכעין מוקדם ומאוחר ואחריו  -ואזלא  דמאק – ָׁשמֶ֨ ָלֵ֞ ַּמח  םָ ַׂשָ -ַהָֽ ְצַר י  יְָבמ  כעין  -מהפך פשטא  רשייםג –ְמּת 

 כי לא תהיה כמחלת מצרים שאין לה רפואה אלא מחלה שיש לה רפואה. הגבלה מותנית

 

הָא ֶׁשר-ָּכלנמצא בחלק זה של הפסוק  המלמד ָלֵ֞ ַּמח  ם ָ-ַהָֽ ְצַר י  יְָבמ  םובא ללמד כי מחלות מצרים היו חשוכות מרפא אבל  – ַׂש ְמּת  -א 
ְׁשַמָָ֝ ֹוַעָּת  יךָ עָׁשמֶ֨ 'ֱָאֹלֶהֹ֗ ֹול׀ָהָ֣ ָ֣ים-ל אאז )א(  –ְלקָ֣ יךמחלות מצרים  ָאׂש   כי תורה מצילה ומגינה  ָעֶלָ֔

תהיה כלא  והמחלה מחלה יעשה כזו שתוכל להרפא ישיםכי  אףאז בארץ אשר לא יחטא לא תשמע כי אין צדיק  וח"אם  הלמד)ב( וזה 

ך׃ הושמה, היינו מוגבלת ְפֶאָֽ 'ָר  ֵ֥יָהֶ֖ נ  יָא  ֵ֛   ּכ 
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'ֶָאל :שמות יתרו יט,ט אֶמרָהָ֝ ָעָנןָ֒-ַוּי ֶ֨ ָ֣בֶָהָֽ ֶלי֘ךְָּבַע יָָּבָ֣אָא  ָ֝ כ  הָָאנ  ּנ ֶ֨ הָה  ֶׁשֹ֗ ָמ 
ְךְָוַגם ָּמָ֔ יָע  ָ֣ ְּבַדְּבר  ְׁשַמ עָָהָעםָ  ּורָי  בֵ֞ ינּוְָלעֹוָלֶ֑ם-ַּבע  ָ֣ מ  ַָיא  ְָָָּבךֶ֖

ֶׁשֵ֛הֶָאת ֵ֥דָמ  יָָהָעֶ֖םֶָאל-ַוַּיּג  ֵ֥ ְבר  '׃-ּד  ָהָֽ
 

י כ ָ֝ הָָאנ  ּנ ֶ֨ לֶָואזלא  דמאק – ה  ָעָנןָָּ֒בָ֣אָא  ָ֣בֶָהָֽ ְׁשַמ עָָהָעם ָ...  י֘ךְָּבַע ּורָי  בֵ֞  מהפך פשטא  רשייםג – ַּבע 

קדמא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, ההסבר ע"פ פי' אור החיים ותורה שלמה, הקב"ה רצה במתן תורה להתגלות לבני תבנית הטעמים 

ת משה לעולם. לכן זמנית נגרעת דרגת הנבואה הרגילה וכתוצאה מכך יאמינו בנבואישראל בדרגה נבואית שבה בני ישראל יוכלו לעמוד 

 וגם משה רבנו יהיה במתן תורה בדרגה הנבואית של בני ישראל והיא עב הענן. אספקלריה המאירה, שהיא  משה רבנושל 

 

י כ ָ֝ הָָאנ  ּנ ֶ֨ ָעָנןָ֒ואזלא  דמאק – ה  ָ֣בֶָהָֽ ֶלי֘ךְָּבַע אע"פ שמשה מסוגל הענן  במתן תורה ה' מתגלה למשה בדרגה נבואה של עב – ָּבָ֣אָא 

ְׁשַמ עָָהָעם ָלהתגלות נבואית בדרגה גבוהה ממנה, קל וחומר  ּורָי  בֵ֞ , שמתגלה להם בדרגה נבואית של עב הענן מהפך פשטא רשייםג – ַּבע 

  כי אינם מוכנים לגלוי בדרגה נבואית הגבוהה מכך.

 

' אֶמרָהָ֝ ה-ֶאל ואה, בתפקיד מלמד כי הסדר הרגיל של גלוי נבואזלא דמאק – ַוּי ֶ֨ ֶׁשֹ֗ מצב )א( הסדר -הוא ע"פ טעם מקף כרברביע, -מקף – מ 

הרגיל בדרגת אספקלריה המאירה אבל במתן תורה הגלוי הנבואי אל משה הוא במצב )ב( בדרגת עב הענן ואפשר שיש לכך ארבע סיבות 

ָּמָָ֔כמרומז בטעם רביע, ששתיים מהן כתובות בפשט  יָע  ָ֣ ְּבַדְּבר  ְׁשַמ עָָהָעםָ  ּורָי  בֵ֞ ינּוְָלעֹוָלֶ֑ם-ְךְָוַגםַּבע  ָ֣ מ  ַָיא  ועוד שתיים שבע"ה  ְּבךֶ֖

 . צריך לגלות

י  כ ָ֝ הָָאנ  ּנ ֶ֨ ָעָנןָ֒ואזלא  דמאק – ה  ָ֣בֶָהָֽ ֶלי֘ךְָּבַע מונח זרקא מונח סגול, בתפקיד של גריעה מדרגת הנבואה הרגילה של משה,  – ָּבָ֣אָא 

פה מעין הענין על הענין שאפשר שבזכות כך כל עם ישראל אספקלריה המאירה, לדרגת נבואה עב הענן. ועוד זרקא סגול בתפקיד הוס

 עולה בדרגה שיכול לקבל נבואה, 

 (א,זראשיתב)-בהכין הבורא את הבריאה לכך להיות מובדלים משאר הבריאה בדרגה רוחנית גבוהה כדי רמז רחמנא שבתבנית טעמים דומה 

ין ה   ָ֤ ל ּב  ּי ְבד ִ֗ יע ֒ ו  ת־ָהָרק  י֘ם א  ּי  ע ׂש ֱאלה  י־כ  ן:ו  יע  ו  יְה  ל ָלָרק   ע   ר מ  ׁש   י ם א  ּמ ֵ֔ ין ה  יע  ּוב   ת ָלָרק ֵ֔ ח  ּת   ר  מ  ׁש  י ם  א   ּמ  

 (לט,טושלח במדבר )-ואפשר שכל לבוש צצית הוא כהכנה לדרגה רוחנית גבוהה של ראיית שם ה' בצצית כמרומז בתבנית טעמים דומה ב

ֹו ם א תִ֗ ית   ֒ת ּוְרא  יצ  ֘ם ְלצ  ר־ א   ְוָהָי ה ָלכ  ׁש  ם א  י ע  ינ יכ ֵ֔ ר   ְבכ ם  ְוַאח  י ְלב  ָ֤ ר  א־ָת֜תּורּו ַאח  ם ְול  ם א ָת  ית   ׂש  ' ו ע  ת הֵ֔ ְצֹו  ת־ָּכל־מ  ם  א  ְרּת  יה  ם:ּוזְכ  ר  ם ז נ  ים ַאח   ּת  
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ָ֣ה׀ֶָאתָשמות תצוה כז,כ: הְָּתַצֶּו ֶלָָ֝-ְוַאָּתֵ֞ ּוָא  ְקחֶ֨ לְָוי  ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  יד׃ְּבנ  ָֽ ֶ֖רָָּתמ  תָנ  ֹורְָלַהע ֹלֵ֥ יתַָלָּמאֶ֑ ֶ֖ ְֵַ֛֛ךָָּכת  תָָז ֵַ֥֛י   יךֶָׁשֶָ֣מןַָז
ָ֣ה׀ָ א( את הפסוק –ובזה פירש בנחל קדומים )תצוה  [7]יקרה מפנינים, חקת, הרב מנשה פייגנבוים, תמוז התשע"ז ע'  הְָּתַצֶּו ְוַאָּתֵ֞

לָ-ֶאת ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  א (,לבלב ' תשאשמ) שלפי שמשה רבינו אמר ע"א(אמרו רבותינו ז"ל )זהר פנחס דף רמו כ(.  –)שמות כז ְּבנ  נ י נֵָ֔ לכך  - ְמח  
לקלל עצמו . כי אפילו משה רבינו ע"ה שמסר  בפרשה זו. והרב ש"ך )על התורה( כתב, שמזה נקח מוסר גדול שלא לא נזכר שמו

ָ֣ה׀ֶָאת בוזה רמז הכתו ועם כל זה עשה רושם בצד מה שלא נזכר שמו הקדוש בפרשה זו. נפשו להצלת ישראל, הְָּתַצֶּו ָ֣יָ-ְוַאָּתֵ֞ ְּבנ 
לָ ְׂשָרא ֹ֗ א (,לבלב ' תשאשמ) מה אירע לך באמירה –י  נ י נֵָ֔ י ן ְמח   ם־א ָׂ֕  ., ותזהירם שלא יקללו עצמן כלל עכ"דְוא 

, )במדבר רבה יט,ד(במה יהיה טהרתו )כהן(  משה רבינו ע"ה אם נטמא ולפי דרכו אפשר לרמוז במה שכתב הוא עצמו , דמפני שאמר

ָ֣ה׀ֶָאת בכהנים, וזה היה טומאה לכך ל-ְּתַצֶּו ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי   .שלא לקלל עצמם בשום אופן כמה קל וחומר חרדה ילבשו מענין זה, וישאו – ְּבנ 

יך ועוד הגד להם ֶלָ֝ ּוָא  ְקחֶ֨ י֩ך ' (ט,בי ' חקתבמ) רמז לפרשת פרה דכתיב – ְוי  ל  ּו א  ה 'ְוי ְקח  ֻדָּמ֜ ה א  במה ן( )כהשאם לא אמרת אם נטמא  – ָפָר 
 ושלא לקלל. )לדיבור מיותר(  טומאה בכהנים. ושתים אלו יהיו לזכרון תמיד שלא לפתוח פיו יהיה טהרתו , לא היה



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/196    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

ָ֣ה׀ֶָאת הְָּתַצֶּו לָ-ְוַאָּתֵ֞ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  יךגרשיים מונח לגרמיה )= מונח פסק( מונח רביע,  –ְּבנ  ֶלָ֝ ּוָא  ְקחֶ֨ קדמא ואזלא. התבנית כולה עשויה  – ְוי 

קל וחומר שבו הלמד עולה על המלמד )בסדר הפוך מהסדר קו"א  בראש וגרשיים ]מונח ... [ רביע (. וזה הסיכום ב"יקרה  ללמד בכעין

מפנינים" מה משה רבנו כעין קלל עצמו )מחני נא מספרך(, ואמר דיבור מיותר )בפר' אמר אם נטמא כהן במה יהיה טהרתו(, כך ארע לו, 

 שלא לקלל עצמו ולא לומר דיבור מיותר. כמה קל וחומרכל אחד מישראל ישא 
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הֶָאלשמות כי תשא לג,יב:  ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  ַהַַ֚עלֶָאת-ַוּי ֶ֨ ַליָ  מ  רָא  הָא  הַָאָּתֵ֞ א  'ְָרְ֠ תָא ֶׁשר-הֹ֗ ֵ֥ יָא  נ  ֹוַדְעַּתָ֔ אָהָֽ ל ָ֣ הְָוַאָּתהָ  ָ֣םַָהֶּזָ֔ יָ-ָהָע ֶ֑ ּמ  ְׁשַלֶ֖חָע   ּת 
םְָוַגםָ ְָבׁש ָ֔ יךָֽ ָ֣ ְיַדְעּת  אתָָ-ְוַאָּת הָָאַמ ְרָּתָ  יָנָֽי׃ָָמָצֵ֥ ןְָּבע  ֶ֖ ָח 

 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 

כך ולכן עונשם קל ביחס לעונש הערב רב. משה מבקש מה' שכשם שלישראל יש מלאכים שמדריכים את ישראל כך דיו לבא מן הדין  כל

 אלו הערב רב ושגם להם יהיה מלאך המדריכם בדרך ה'. 
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ל שמיני ט,ז: יקראו הֶָאָֽ ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  בֶָאל-ַוּי ֶ֨ ןְָקַר  ר ֹ֗ הֶָאת-ַאה  ַוע ׂש ֵ֞ ַחָ  ְזּב  ְוֶאתחַָ-ַהּמ  אְתךָ  ֶ֑םָ-ָּטָֽ ָ֣דָָהָע ָּוְבַע רַָּבַעְדךֶ֖ ֵ֥ ךְָוַכּפ  ָלֶתָ֔ ָע ָ֣
הֶָאת ָּוֵ֥הָהָָֽ-ַוע ׂש ֵ֞ רָצ  ֶׁשֶ֖ םַָּכא  ָדָ֔ ָ֣רַָּבע  ְוַכּפ  ָ׃'ָקְרַּב ןָָהָעםָ 
הֶָאת אְתך ָ-ַוע ׂש ֵ֞ בקר בן שנתיים, לעומת הצווי הכללי על חטאת -גרשיים פשטא, כעין יצא מכלל חטאת כהן משיח, כי מביא עגל בן – ַחָּטָֽ

ָ֣ם (וי' ד,ג)-בקר, שהוא בן שלוש שנים ולא להביא איל לעולה, כנאמר ב-הן משיח להביא פר בןכ ֹ֧ן א  ה  יחַָ ַהּכ  ֵ֛ ֶ֑ם ְלַאְׁשַמָ֣ת ֶיֱחָטֶ֖א ַהָּמׁש   ָהָע
יב ֶ֡ ְקר  ָ֣ל ְוה  ָ֩ ַע ר ַחָּטאתֹו ֶׁשֶ֨ א א  ר-ֶּבן ַּפָ֣ר ָחָטָ֝ ים ָּבָקֵ֥ ֵ֛ את׃ָ'ַלהֶָ֖ ָּתמ     ,ְלַחָּטָֽ

ָ֣דָ)ז(   ראב"ע ָּוְבַע רַָּבַעְדךֶ֖ ֵ֥ ֶ֑םְָוַכּפ  ואחר כן תעשה  ,ַּבַעְדךֶָ֖שהיא מצוה שתכפר על נפשך ועל כל הקהל; ובפר חטאת תכפר  -ָהָע
םותכפר ָקְרַּב ןָָהָעםָ  ָדָ֔  כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד היותו טהור מכל אשר חטא.  ;ַּבע 

רַָּבַעְדךֶָ֖)ז(   ר' יוסף בכור שור ֵ֥ ֶ֑םואחר כך  ,ְוַכּפ  ָ֣דָָהָע    על החייב.שיבא זכאי ויכפר  - ּוְבַע

הֶָאת כי לא יוכל אדם לכפר על אחר, עד  ראב"עכעין יצא להקל ולא להחמיר, כסוף פי'  גרשיים מהפך פשטא, – ָקְרַּב ןָָהָעם ָ-ַוע ׂש ֵ֞
   שיבא זכאי ויכפר על החייב. - ר' יוסף בכור שור היותו טהור מכל אשר חטא.

 הסבר זה משתלב בתבנית הטעמים הרחבה יותר כדלהלן

א הַוּי ֶ֨ ֶׁשָ֝ הֶָאתקדמא ואזלא ...  – ֶמרָמ  ׂש ֵ֞ תבנית של כעין קל וחומר, שבה הלמד אינו עולה   גרשיים מהפך פשטא, – ָקְרַּב ןָָהָעם ָ-ַוע 

בחומרתו על המלמד. אפשר שרוצה לומר שהעם ככלל יש בו רבים וצדקותם בד"כ לא מגיעה לצדקות אהרן הכהן, לכן לכאורה הכפרה 

יותר מכפרת אהרן הכהן על עצמו, ובא הכתוב ללמד שאהרן מכפר על עצמו בעגל בן שנתיים לחטאת ואיל  עליהם הייתה צריכה להיות

 )שהוא כבש בן שנתיים( לעולה, ועל העם בשעיר בן שנה לחטאת וכבש בן שנה לעולה.

 

ֶ֑ם (,זט ' שמ'וי) [כלי יקר] ָ֣דָָהָע ָּוְבַע רַָּבַעְדךֶ֖ ֵ֥ ה שחטא הוא, שנית מה שהחטיא גם את העם כפרתו של אהרן כפולה, אחת כנגד מ. ְוַכּפ 
ה גְד ָל ה:( כא,לב ' תשאשמ) כמו שנאמר ָטָא  יו ח  אָת ָעָל  ב   םָ אבל בכפרת העם לא נאמר כי אם ּכ  י־ה  ָדָ֔ ָ֣רַָּבע  כי המה תלוין בו והוא לא ְוַכּפ 

העם מתוקנים וקלקולם הוא אשמת  תלוי בהם. ועוד, שכפרת אהרן הוא בעצם כפרת העם, כי בזמן שמנהיגי ישראל מתוקנים אז כל
ם( ג,ויקרא ד) העם כמו שנאמר ת ָהָע  ְׁשמ   א ְלא  יח  י ֱחָט  ָּמׁש   ן ה  ּכ ה   ם ה  כי שגגת תלמוד עולה זדון ובזמן שהוא חוטא גם בשגגה אז שגגתו , א  

 :סיבה לאשמת העם שיאשמו גם במזיד על כן כפרתו הוא כפרת כל העם
רבן העם, ומה שזכרו כאן אצל כפרתו, לומר לך שכפרת אהרן תלויה בכפרת העם שאם יתכפר העם אז דבר אחר ובעד העם קאי על ק

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 
ם, לפיכך אין לו כפרה כי אם בתנאי זה שיכפר גם בעד העם אשר בידו לעשות תשובה כדי שלא יהיה הרב בגן עדן ותלמידו בגיהנו

 :החטיא

ך  (א,ט ' שמ'וי)ויש אומרים שאהרן לא היה צריך כפרה, כי אם על חטא המעשה ולא על חטא ההרהור כמבואר למעלה בפסוק  ח־ְלְ֠ ק 

ג ל ֶ֑ם (,זט '' שמוי) והעם היו צריכין גם כן כפרה על חטא המעשה לפיכך נאמר בכפרת אהרן, ע   ָ֣דָָהָע ָּוְבַע רַָּבַעְדךֶ֖ ֵ֥ לומר לך שגם  ְוַכּפ 
לבד, כי וכפר בעדם  העם צריך אל כפרתך על חטא המעשה אבל בכפרת העם שהביאו עגל לעולה לכפר גם על חטא המחשבה נאמר

 :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 

 רבנם לא צריך להיות יותר מקרבן אהרן, ויתירה מזאת מביאים רק שעיר וחטאת, וקרבן אהרן מכפר על העם.אהרן, לכן ק

לאפשר שלכן בין  הֶָאָֽ ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  ן-ַוּי ֶ֨ ר ֹ֗ הֶָאתובין  ַאה    ָקְרַּב ןָָהָעם ָ-ַוע ׂש ֵ֞

הֶָאתנמצאות המלים ותבנית הטעמים  ׂש ֵ֞ ְוֶאת-ַוע  אְתךָ  ך-ַחָּטָֽ ָלֶתָ֔  קטן-מונח זקף גרשיים פשטא – ע ָ֣

 כעין יצא מן הכלל בתוך קל וחומר שבדרך כלל הנלמד שווה למלמד. כאן הנלמד מתכפר בפחות מהמלמד.

 

 קל וחומר 14

 קל וחומר 15

לָ֒ במדבר בהעלותך ח,יט: ְׂשָרא  ָ֣יָי  ּתֹוְ֘ךְָּבנ  יוָמ  ןָּוְלָבָנֹ֗ ר ָ֣ ָ֣ים׀ְָלַאה  נ  םְָנת  ּי ַ֜ הֶָאת־ַהְלו  ָָוֶאְּתָנֶ֨
ת ַד  ב  דֶָאת־ע  ב ֵ֞ ֶ֑לַָלע  ְׂשָרא  ָ֣יָי  רַָעל־ְּבנ  ֶ֖ דָּוְלַכּפ  ֶהלָמֹוע ָ֔ ְּבא ָ֣  ָ ל ְׂשָרא  ָֽי־י  ְָּבנ 

ֶדׁש: לֶָאל־ַהּק ָֽ ֶ֖ ְׂשָרא  ָֽי־י  ֶגףְָּבֶגֵֶׁ֥שתְָּבנ  ֶנָ֔  ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  הָּב  ְהֶיַ֜ אָי  ְָול ֶ֨
ָז  ( במ' ג,לחז)מוצע לומר כי הפסוק מלמד פעמיים קל וחומר מכהן ללוי מלוי לישראל לענין  ב רְוה  ָקר    מיתה בידי שמים. יּוָמ ת ה 

ֶגף (במ' בהע' ח,יט)רש"י  ֶנָ֔  ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  הָּב  ְהֶיַ֜ אָי   :הקדש, שאם יגשו יהיה נגף גשלא יצטרכו לגשת אל - ְול ֶ֨



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/197    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

הקדש  בגשתם אל )טט: בני ישראל(אטו עכשיו שלקח הלוים לא ינגפו  )טט: הפשט של הכתוב(ועוד יש לומר דקשה לרש"י [ ג ]שפת"ח
ב יּוָמ ת: (ג,לח 'במ)והא כתיב  ָקר   ָז ר ה  ְהֶיַ֜הולכך פירש  ְוה  אָי  ֶגףבהם  ְול ֶ֨ שלא יצטרכו לגשת אל הקדש דזולת זה יש לחוש שיהא בהם  ֶנָ֔

 :נגף בגשת אל הקדש

ֶגף (יט,' חבמ) ֶנָ֔  ָ ל ְׂשָרא  ְבנ  יָי  א מלמד שלפחות אחת מן הדרשות קטן מלמד על שתי דרשות, מהפך פשט-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ּב 

יוצאת מפשט הכתוב, מפשט הכתוב משמע שהיות ויש כהנים ולוים בני ישראל כבר יכולים לגשת אל הקדש בלי שיהיה בהם נגף. ורש"י 

 הקדש, שאם יגשו יהיה נגף גשלא יצטרכו לגשת אלבפירושו מוציא הכתוב מפשט זה ומלמד שכוונת הפסוק 

ב יּוָמ ת (ג,לח 'במ) [ג ח]שפת"נצא מהפסוק שהביא  ָקר   ָז ר ה  ְדָמה  (ג,לח 'במ) ונראה מה משמעותו. הפסוק המלא הוא ְוה  ן ק   ְׁשָּכ  ּמ  ְפנ  י ה  ח נ  ים ל  ְוה 

ת ְּבנ    ר  ְׁשמ   ׁש ְלמ  ְקָדֵ֔ ּמ  ת ה  ר  ְׁשמ   ים  מ  ְמר  יו ׁש   ן ּוָבנִָ֗ ר   ה׀ ְוַאה  ָחה מ ׁש   זְָר֜ ד׀ מ  ל־מֹוע   ה  ְפנ ֩י א   ב יּוָמ ת:ל  ָקר   ָז ר ה  ל ְוה   י י ְׂשָרא  

ֵ֛ן (ויקרא א,ז)... לשון  ו([תורה תמימה הערה ס] ה  ןַָהּכ  ר ֹ֧ יַָאה  ֵ֛ן (ויקרא א,ז) מיותר כולו ְּבנ ֶ֨ ה  שיהיה אז בכלי שרת דהיינו בבגדי  ַהּכ 
םוְ ( שמ' תצ' כט,ט)דכתיב בבגדי כהונה תצוה ' ר' דפסהפ [ב,זבחים יח]-כהונה וכמו שדרשו ב ת עֹוָל  ם ְּכֻהָּנ ה ְלֻחק   ה ָלה   , בזמן ָהיְָת 

  .וגו' שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם

ב יּוָמ ת (ג,לח 'במ) כתב על ָקר   ָז ר ה  שמ' תצ' )מצות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהן שנאמר  [רמב"ם כלי המקדש פ"י, ה"ד] – ְוה 

ׁש( ח,בכ ד  י־ק   גְד  יָת ב  ם ֻּכֳּתנ  ת:( שמ' תצ' כט,ח), ְוָעׂש   ְׁשָּת  ְלּב  יב ְוה  ְקר   יו ּת  ת־ָּבָנ  וכהן גדול ששימש בפחות משמנה בגדים אלו, או כהן הדיוט  ְוא 
ְוָחג ְרָּת֩ ( שמ' תצ' כט,ט)מר שנא כזר ששימשששימש בפחות מארבעה בגדים אלו הוא הנקרא מחוסר בגדים ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים 

ט  ם ַאְבנ ֜ ם ְּכֻהָּנ ה ...א ָת  ה ָלה   ( במ' ג,לח)אלא הרי הם כזרים ונאמר  אין בגדיהן עליהן אין כהונתם עליהן, בזמן שבגדיהם עליהן כהונתן עליהן, ְוָהיְָת 
ב יּוָמ ת: ָקר   ָז ר ה   ְוה 

ה ל( במ' קרח יח,ג) [קרח פיסקא קטזספרי במדבר פרשת ]-ויש עוד זרות בעבודה כנאמר ב ת ָּכל־ָהא   ר  ְׁשמ   ְרְּתךֵ֔ ּומ  ְמרּו  מ  ְׁשמ  ְ֩ך ....  ְוָׁש  א 

בּו א י ְקָרֵ֔ ח   ל  זְּב   ּמ  ל־ה  ׁש ְוא  ד  ק ָ֤ י ה  ל־ְּכל   תּו אזהרה, א  א־יָֻמ   עונש. אין לי אלא לוים שענושים ומוזהרים על עבודת כהנים. כהנים על עבודת לוים ְול 
ם ג ם־ מנין ת"ל ּת  ם ה   ּת  ם מעבודה לחברתה מנין ת"ל. :ּג ם־א   ובהמשך גם מלמד שלוי אסור להחליף מעבודתו. .ּג ם־א 

 

םָ ּי ַ֜ הֶָאת־ַהְלו  ָ קדמא ואזלא, ואחריו  –ָוֶאְּתָנֶ֨ ל ְׂשָרא  ָֽי־י  תְָּבנ  ַד  ב  דֶָאת־ע  ב ֵ֞  גרשיים מהפך פשטא,  כעין דרישה בקל וחומר –ַלע 

םָייר התשע"ז סיון( הצעתי לדרוש תבנית טעמים כמו כאן עד עתה )א ּי ַ֜ הֶָאת־ַהְלו  הָקדמא ואזלא, כעין כלל מקיף ועוד  –ָוֶאְּתָנֶ֨ ְהֶיַ֜ אָי  ְול ֶ֨
 כעין כלל מפורט, ועתה מוצע ללמוד בפסוק זה שני פעמים מידת קל וחומר.  –קדמא ואזלא  –

םָקל וחומר ראשון  ּי ַ֜ הֶָאת־ַהְלו  ָ א ואזלא, ואחריו קדמ –ָוֶאְּתָנֶ֨ ל ְׂשָרא  ָֽי־י  תְָּבנ  ַד  ב  דֶָאת־ע  ב ֵ֞ גרשיים מהפך פשטא,  כעין דרישה  –ַלע 

 בקל וחומר

ָ קל וחומר שני  ל ְׂשָרא  ָֽי־י  תְָּבנ  ַד  ב  דֶָאת־ע  ב ֵ֞ הָגרשיים מהפך פשטא,  –ַלע  ְהֶיַ֜ אָי   קדמא ואזלא כעין דרישה בקל וחומר אבל לאחור. –ְול ֶ֨

בא מן הדין להיות כנדון, הנדון הראשון הם הכהנים, הבא מן הדין הראשון הם הלוים, מה כהן הכשר מכל הבחינות , דיו ל בקל וחומרנלמד 

כאשר אינו לבוש בגדי כהונה זר הוא אצל העבודה ויומת בידי שמים, ולוי שלא שייך בכלל בעבודת כהנים ונגש לעשות, היינו אומרים 

הן שנגש לעבוד שלא בבגדי כהונה, בא הלימוד בקל וחומר המרומז בתבנית הטעמים ומלמד כי דיו שהלוי הזה  עונשו יהיה חמור מעונש הכ

דיו לבא מן הדין להיות כנדון, הנדון השני הם  בקל וחומרללוי שאין הקדש עבודתו להיות כנידון )הכהנים( ויומת בידי שמים. ושוב נלמד 

ל הבחינות , כאשר מחליף מעבודתו כלוי לעבודת אחרת של לוי ולא כל שכן אם הלוים, הבא מן הדין הם בני ישראל, מה לוי הכשר מכ

מחליף מעבודתו כלוי לעבודת כהן או כהן מחליף מעבודת כהן לעבודת לוי שבעקבות החילוף הם זרים אצל העבודה שאליה החליפו 

ש הכהן שנגש לעבוד שלא בבגדי כהונה והלוי והכהן ובעקבות כך יומתו בידי שמים, היינו אומרים שהישראלי הזה  עונשו יהיה חמור מעונ

פי שהוא זר הוא אצל כל עבודה של כהן ושל -על-שהחליפו עבודות, בא הלימוד בקל וחומר המרומז בתבנית הטעמים ומלמד כי ישראלי אף

 די שמים. לוי אינו נענש יותר חמור מהלוי והכהן שהחליפו עבודה או הכהן לא היה בבגדיו, וגם הישראלי יומת בי
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 לב: –במדבר שלח יג,לא 

ים א[ל] ָנׁש ָ֝ א  ּו-א ֶׁשר ְוָהֶ֨ ּמֹו ָ ָעל  ּו ע  ְמרָ֔ א ָאָֽ ֹות נּוַכֶ֖ל ל ֵ֥ ֶ֑ם-ֶאל ַלע לָ֣ י ָהָע ָֽ ֵ֥ק-ּכ  ּוא ָחָז ּנּו׃ הֶ֖ ֶּמָֽ  מ 
יאּו[ָלב] ָ֝ צ  ַּב ת ַוּי  ֶׁשָ֣ר ָהָא ֶרץ ָ ּד  ּו א  ּה ָּתרָ֣ ָתָ֔ ֵ֥י-ֶאל א  ֶ֖ל ְּבנ  ְׂשָרא  ר י  אמ ֶ֑ ָ ל 
ֶרץָ ֶׁשרָ֩ ָהָאֶ֡ ְרנ א  ּה ּוָעַבֶ֨ ּור ָבָ֝ ּה ָלתָ֣ ָתֹ֗ ֶכ ֶלת ֶאֶָ֣רץ א  וא יֹוְׁשֶב יָה ָ א  ינּו-א ֶׁשר ָהָעֵ֛ם-ְוָכל ה ָ֔ ֵ֥ י ְבתֹוָכֶּ֖ה ָרא  ֵ֥ ֹות׃ ַאְנׁש  ּדָֽ  מ 

 

ים א[ל] ָנׁש ָ֝ א  יאּו[ָלב]קדמא ואזלא במלה אחת ...  – ְוָהֶ֨ ָ֝ צ  ַּב ת ַוּי   גרשיים מהפך פשטא,   ָהָא ֶרץ ָ ּד 

 

 כעין רמז לקל וחומר כהסברקדמא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, תבנית הטעמים 

אהמרגלים בהוסיפם  ֹות נּוַכֶ֖ל ל ֵ֥ ֶ֑ם-ֶאל ַלע לָ֣ ֵ֥ק)לא( רש"י חטאו בכפירה ביכולת השי"ת )אדמו"ר ממ"ש( כי מסקנתם הייתה כפי'  ָהָע  ָחָז
ּוא ּנּו הֶ֖ ֶּמָֽ ולתם כלפי בני והמשיכו שאם כך יכולת העמים כלפי השי"ת קל וחומר שכך יכ כביכול כלפי מעלה אמרו )ראה סוטה לה,א( - מ 

 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 
ספר ) והרינו שוב כבמדבר הזה שבכל עת ובכל שעה אין אנו חיים בדרך הטבע אלא מצפים לנס בלבד -הסתר הפנים בחרב מפני 
 (.הרב כיטוב –הפרשיות 

ישראל, שהיא גן עדן שמידת -קדמא ואזלא ... גרשיים מהפך פשטא, כעין רמז להגבלה מותנית לקיום עם ישראל בארץתבנית הטעמים 

יאּומא לא יוכלו שם לעמוד בדרך החיים שהארץ הזאת דורשת )ע"פ ספר הפרשיות( ואפשר שזהו הדין מתוחה שם תמיד וש ָ֝ צ  ַּב ת ַוּי   ּד 
שאי אפשר לחיות בה בדרך הטבע וזה לעז על הבורא הנותן תורה ומצוות באופן שאפשר לקיימם בטבע, כאילו ח"ו לא ברא בריאה  ָהָא ֶרץ ָ

 המושלמת בכל. 
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 ה: –במדבר קרח יז,א 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב

 
 

 

 קדמא, אזלא, מסדר, מלמד -המקרא  טעמי/©APR-2        229/198    ZZFisher-13התשע"ג –ניסן–כ"ב

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי 

'ֶָאל רָהֶ֖ ֵ֥ ר׃ָ-]א[ַָוְיַדּב  אמ ָֽ הָּל  ֶׁשֵ֥  מ 
רֶָאל םֶָאת-ֶאְלָעָזָ֝רֶָּבן-]ב[ֱָאמ ֶ֨ ןְָוָיר   ה ֹ֗ ןַָהּכ  ר ָ֣ הְָוֶאת-ַאה  ָפָ֔ ָ֣יןַָהְּׂשר  ּב  מ  תָ  ה-ַהַּמְחּת  ׁשְָזר  ֶ֖ ׁשּו׃ָ-ָהא  ָֽ יָָקד  ֶ֖ ָָהְֶ֑לָאהָּכ 

ע  יָפַָ ּק  םָר  ָתָ֝ ּוָא  םְָוָעׂשֶ֨ ָתֹ֗ ֶּלהְָּבַנְפׁש  יםָָהא ָ֝ ֶ֨ תַָמְחּתֹותַָ֩הַחָּטא  י]ג[ָא ֶ֡ ָֽ ַחָּכ  ְזּב ָ֔ ּויַָלּמ  ּפָ֣ צ  יםָ  ָֽי-ח  ְפנ  םָל  ֵ֥ יב  ְקר  ְקָּדֶׁ֑שּוָ-ה  'ַָוּי  ָהֶ֖
ל׃ָ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְבנ  ֹותָל  ְהיֵּ֥וְָלאֶ֖ ְָוי 

ַח׃ָ ָֽ ְזּב  ּויַָלּמ  ּפֵ֥ ּוםָצ  ְַ֛יַרְּקעֶ֖ ֶ֑יםַָוָֽ פ  יבּוַָהְּׂשר  ֶ֖ ְקר  רָה  ֶׁשֵ֥ ֶׁשתָא  ֹותַָהְּנח ָ֔ ַ֚תַָמְחּתָ֣ ןָא  ה ֹ֗ ָ֣רַָהּכ  חֶָאְלָעָז ַּקֵ֞ ָ]ד[ַָוּי 
ׂשְָ ָ֣יָי  ְבנ  ֹוןָל  ָּכרֵ֞ א]ה[ָז  רָל ָֽ ֶׁשֶ֨ ַמַעןָא  לְָלְ֠ 'ָ-ָרא ֹ֗ ָ֣יָהֶ֑ ְפנ  ֶרתָל  ירְָקט ֶ֖ ֵ֥ ּואְָלַהְקט  הָ֔ ןָ  ר  ה  ֶּז ֶַ֣רעַָאָֽ אָמ  ֶׁשרָל ָ֣ רָא ְ֠ יׁשָָזֹ֗ ָ֣ בָא  ְקַרָ֝ ָי 

א 'ְָּבַיד-ְול ָֽ ֶּבֹ֧רָהֵ֛ רָּד  ֶׁשֶ֨ ֹוַָּכא  ָדתָ֔ ְוַכָ֣ע  ַרחָ  ְהֶי הְָכק ֶ֨ ֹו׃ָפָ-י  הָלָֽ ֶׁשֶ֖ ָמ 
 

ויקם משה את בפ' פקודי בפסוק ...)ו(  ון גמירי דמעלין בקודש וכו'ועיין בברכות כ"ח א' איתא הלש...  (הערה ה תורה תמימהע"פ 
)שמעלין  וצ"ל דהלמוד מפסוק, זה הוא אסמכתא, ועיקר הענין היו לחז"ל מסור ומקובל:...  מבואר הדין דאין מורידין בקודש המשכן

 יע במקראות הבאים: בקדש ולא מורידים( .תבנית הטעמים המורכבת, שעיקרה קדמא ואזלא ... גרשיים מונח רב

רֶָאל  קדמא ואזלא ...  – ֶאְלָעָזָ֝ר-]ב[ֱָאמ ֶ֨

ֶּלה יםָָהא ָ֝ ֶ֨ תַָמְחּתֹותַָ֩הַחָּטא  םקדמא ואזלא  – ]ג[ָא ֶ֡ ָתָ֝ ּוָא  םְָוָעׂשֶ֨ ָתֹ֗ חַָקדמא ואזלא  – ְּבַנְפׁש  ְזּב ָ֔ ּויַָלּמ  ּפָ֣ צ  יםָ  ע  יַָפח  ּק    ר 

ן ה ֹ֗ ָ֣רַָהּכ  חֶָאְלָעָז ַּקֵ֞  גרשיים מונח רביע  – ]ד[ַָוּי 

 הנלמד עולה על המלמד, ולמסקנה שמעלין בקדש ולא מורידים.  מרמזת על ש

 

ׁשּו( ב) רש"י ָֽ יָָקד  ֶ֖ ת ָ - ּכ   בהנאה, שהרי עשאום לכלי שרת.  ואסורין ,ַהַּמְחּת 
םָ)ג(   ָתֹ֗ ֶּלהְָּבַנְפׁש  יםָָהא ָ֝ ֶ֨ םשנעשו פושעים  -ַהַחָּטא  ָתֹ֗ ַחָ...  שנחלקו על הקדוש ברוך הוא. ,ְּבַנְפׁש  ְזּב ָ֔ ּויַָלּמ  ּפָ֣ נחשת. למזבח ה -צ 

ֹותָ ְהיֵּ֥וְָלאֶ֖  . ולזכרון; שיאמרו: אלו היו מאותם שנחלקו על הכהונה ונשרפ -ְוי 
והם אסורין בהנאה, שכבר עשאום כלי שרת. לשון רבנו שלמה; ולא ידעתי טעם לאיסור הזה, שהרי  קדשו המחתות, כי( ג-ב) רמב"ן

 –טז,טז ) דש; אבל יש לומר, כי בעבור שעשו כן על פי משהקטורת זרה הקריבו, וזר שעשה כלי שרת להקריב בחוץ באיסור אינו מקו
האלה כלי שרת באהל מועד  המחתות, היו קדש, כי הם הקדישו אותם לשמים, לפי שחשבו שיענה אותם האלהים באש, ותהינה (יז

ילעולם. והנכון בעיני, כי יאמר הכתוב:  ָֽ ָֽי-ּכ  ְפנ  םָל  ֵ֥ יב  ְקר  ֹות-ה  ְהיֵּ֥וְָלאֶ֖ ְקָּדֶׁ֑שּוְָוי  'ַָוּי  לָהֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְבנ  כלומר: אני הקדשתי אותם מעת  - ל 
ל שהקריבו אותם לפני, כדי שיהיו ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְבנ  ֹותָל    .ְלאֶ֖

 

והקב"ה הקדיש המחתות  היו קדש, כי הם הקדישו אותם לשמים,  )המחתות(, (יז –טז,טז ) כי בעבור שעשו כן על פי משהע"פ רמב"ן 

לו אח"כ מעת הקרבתם לפניו מתוך כוונה שיהי ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  ְבנ  ֹותָל  חַָבהיותם  ְלאֶ֖ ְזּב ָ֔ ּויַָלּמ  ּפָ֣ צ  יםָ  ע  יַָפח  ּק   .  ר 

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. 
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 כו: -במדבר קרח יז,כה 

אֶמרָ פ 'ֶָאל]כה[ַָוּי ֶ֨ בֶָאת-הָ֝ הָָהׁש ֵ֞ ֶׁשֹ֗ ְבנ י-מ  ֹותָל  ֶרתְָלאֶ֖ ְׁשֶמֵ֥ ּותְָלמ  דָ֔ ָ֣יָָהע  ְפנ  ל  ןָ  ר  ה  תּו׃ָ-ַמּט  הַָאָֽ ָֽ אָָימ  ָעַלֶ֖יְָול ֵ֥ ָתֵ֛םָמ  יָּוְתַכֹ֧לְָּתלּוּנ  ֶָמֶ֑ר 
ה׃ָפ ֵ֥ןָָעָׂשָֽ ֹוָּכ  תֶ֖ 'ָא  ֹ֧הָהֵ֛ ָּו רָצ  ֶׁשֶ֨ ֶׁשֶ֑הַָּכא  ֶַ֖עׂשָמ  ָ]כו[ַָוַּי

'ֶָאל אֶמרָהָ֝ ה-]כה[ַָוּי ֶ֨ ֶׁשֹ֗ ן ָ-בֶָאתָהׁש ֵָ֞רביע,  קדמא ואזלא – מ  ר  ה  גרשיים מהפך פשטא, תבנית של כעין קל וחומר או הגבלה  – ַמּט  הַָאָֽ

 זמנית או מותנית. 

י( כה) רש"י)א( מרמז לפי'  ְבנ  ֹותָל  יָ-ְלאֶ֖ ָתֵ֛םָלדורות הבאים שירצו למרוד, כגון עזיה )דה"ב כו,טז(.  -ֶמֶ֑ר  ותכלה את  -ּוְתַכֹ֧לְָּתלּוּנ 
 '. של ישראל; כמו "צו" מן 'צוה תלונותם

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. 
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 ו: –במדבר קרח יז,ה 

ָּכרֵָ֞ א]ה[ָז  רָל ָֽ ֶׁשֶ֨ ַמַעןָא  לְָלְ֠ ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  ְבנ  'ָ-ֹוןָל  ָ֣יָהֶ֑ ְפנ  ֶרתָל  ירְָקט ֶ֖ ֵ֥ ּואְָלַהְקט  הָ֔ ןָ  ר  ה  ֶּז ֶַ֣רעַָאָֽ אָמ  ֶׁשרָל ָ֣ רָא ְ֠ יׁשָָזֹ֗ ָ֣ בָא  ְקַרָ֝  י 
א 'ְָּבַיד-ְול ָֽ ֶּבֹ֧רָהֵ֛ רָּד  ֶׁשֶ֨ ֹוַָּכא  ָדתָ֔ ָ֣ע  ְוַכ ַרחָ  ְהֶי הְָכק ֶ֨ ֹו׃ָפָ-י  הָלָֽ ֶׁשֶ֖ ָמ 

נּוָָּכל ֹּלָ֝ ָֽי-פָ]ו[ַָוּי  תְָּבנ  ַד  ְׂשָראָ -ע  תַָעלי  ָּמֳחָרָ֔ ָֽ מ   ָ ל-ל הְָוַעָֽ ֶׁשֵ֥ םֶָאת-מ  ֶּתֶ֖ מ  םָה  רַָאֶּתֵ֥ אמ ֶ֑ ןָל  ר ֶ֖ '׃ָ-ַאה  ַָעֵ֥םָהָֽ
ַעל ָדהָ  ע  ָּקה  לָָהָֽ יְָּבה  ל-]ז[ַָוְיה ֹ֗ ֶׁשָ֣הְָוַעָֽ ֶאל-מ  ְפנּוָ  ןַָוּי  ר ָ֔ '׃-ַאה  ֹודָהָֽ אְָּכבֵ֥ ָרֶ֖ ֶֶ֑֣ןַָוּי  הּוֶָהָעָנ ָּסֶ֖ ֵ֥הָכ  ּנ  דְָוה  ֶהלָמֹוע ָ֔ ָא ָ֣

 

ל ְׂשָרא ֹ֗ ָ֣יָי  ְבנ  ֹוןָל  ָּכרֵ֞ ַמַעןָשיים מונח רביע,כעין יצא ללמד על עצמו או על הכללגר – ]ה[ָז  אָתלשא – ְלְ֠ רָל ָֽ ֶׁשֶ֨ ב-א  ְקַרָ֝ , קדמא ואזלא – י 

, ראו מה ארע לקרח ועדתו שהיו נושאי ארון העדות בכתף, כעין סדר הפוך מקו"א ... גרשיים ]מונח[ רביע, ובו הלמד עולה על המלמד

 שלא יעשה כמותם. על אחת כמה וכמהעצמו שהיו קרואי שם, יקח כל אחד מישראל מוסר ל

א (במ' קרח יז,ה) רָל ָֽ ֶׁשֶ֨ ב-א  ְקַרָ֝ נּוָָּכלקדמא ואזלא ...  – י  ֹּלָ֝ ָֽי-פָ]ו[ַָוּי  תְָּבנ  ַד  ל ָ-ע  ְׂשָרא  גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא  – י 

 וצ"עכעין למוד קל וחומר כאן פרשות יש . אם נאמר שהתבנית עוברת גבול להחמיר
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ןֶָאת-ְול א מדבר חקת כא,כג:ב יח ָ֣ ןָס  לֹוָ֒-ָנַתֶ֨ ְגב  רָּב  ב ָ֣ ֘לָע  ְׂשָרא  ָי 
ןֶָאתָ יח ָ֝ ףָס  ְֶ֑הָצהָ-ָּכל-ַוֶּיֱאס ֶ֨ אָָי ָרהַָוָּיב ֶ֖ ְדָּבָ֔ ַהּמ   ָ ל ְׂשָרא  אתָי  ְקַר  אָל  צ ֵ֞ ֹוַָוּי  ַָעּמֹ֗
ל׃ָ ָֽ ְׂשָרא  ָּלֶֶ֖חםְָּבי  ַָוּי 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :הסבר באופן המאחד את חלקי הפסוק

ן-ְול א יח ֵ֥ ןָס  ְׂשָראָ -ֶאת ָנַתֶ֨ לֹוָ֒י  ְגב  רָּב  ב ָ֣  קדמא מרכא זרקא מונח סגול,כעין לכתחילה ובפועל -֘לָע 

ןֶָאת יח ָ֝ ףָס  ְֶ֑הָצה-ָּכל-ַוֶּיֱאס ֶ֨ אָָי ָרהַָוָּיב ֶ֖ ְדָּבָ֔ ַהּמ   ָ ל ְׂשָרא  אתָי  ְקַר  אָל  צ ֵ֞ ֹוַָוּי  קדמא ואזלא רביע ... גרשיים מהפך פשטא, , כעין רמז  - ַעּמֹ֗

 להגבלה זמנית  

ׂשְָ רש"י אתָי  ְקַר  אָל  צ ֵ֞ ָ ַוּי  ל אלו היתה חשבון מלאה יתושין, אין כל בריה יכולה לכבשה; ואם היה סיחון בכפר חלש, אין כל אדם  -ָרא 
. אמר הקדוש ברוך הוא: מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר? נתן בלב כל וכל שכן שהיה בחשבוןיכול לכבשו; 

אחד ושם נפלו; ומשם הלכו ישראל אל הערים, ואין עומד לנגדם כי אין שם אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום 
 . (תנח' חקת כג)ראה אלא נשים וטף 

לצאת  )של ממלכת סיחון(נתן בלב כל אנשי המלחמה לכתחילה היה על בני ישראל לכבוש עיר אחרי עיר בממלכת סיחון, בפועל הקב"ה 
 כך מה שלכתחילה היה הגבלה של כיבוש ארוך בפועל לא התקיים.  ;(רש"י) מן העיירות, ונתקבצו כלם למקום אחד ושם נפלו
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בֶָאל במדבר בלק כב,ד: אֶמרָמֹוָאָ֝ ֶאת-ַוּי ֶ֨  ָ ּוַָהָּקָהל כ  הְָיַלח  ןַָעָּתֵ֞ ְדָיֹ֗ ָ֣יָמ  ְקנ  ֶֶָ֣֣רקַָהָּׂשֶדֶ֑ה-ָּכל-ז  תֶָי ֶ֖ ֹורָא  ְךַָהּׁשָ֔ ְלח ָ֣ ינּוָּכ  ת ָ֔ יב  ָ֣ ְָסב 
בָּבָָ-ּוָבָלֹ֧קֶָּבןָ ֶלְךְָלמֹוָאֶ֖ ֹורֶָמֵ֥ ּפֵ֛ וא׃צ  ָֽ ֵ֥תַָהה  ָע 

ב אֶמרָמֹוָאָ֝ ןָ-ֶאלקדמא ואזלא  - ַוּי ֶ֨ ְדָיֹ֗ ָ֣יָמ  ְקנ  ָ מונח רביע  -ז  ּוַָהָּקָהל כ  הְָיַלח   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר -ַעָּתֵ֞

יות המתבטאה הגבלה, כוח עם ישראל ברוחנגרש באותו פסוק או פסוקים סמוכים מרמזת לכעין -התבנית קדמא ואזלא ... גרשיים או אזלא

 בפיהם והיא מותנית להתנהגות בדרך התורה, 

מה שור כל מה שמלחך אין בו סימן ברכה, אף אלו כל אומה , מה שור כוחו בפיו, אף אלו כוחן בפיהן במדבר רבה פר' כ' סי' ד':
 וגו'  שנוגעים אין בהם סימן ברכה. מה שור מנגח בקרניו, אף אלו מנגחין בתפלתן

של אלו במדין נתגדל, נשאל מהם מה מדתו, אמרו לו אין כחו אלא בפיו אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו  מנהיגןרש''י פי' 
 בפיו.
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֘בַָעל: ג,כגבמדבר בלק  ְתַיּצ  קָה  םְָלָבָלֹ֗ ְלָעָ֝ אֶמרָּב  ָלֶתךָ֒-ַוּי ֶ֨ ָע 
רַָמהָ יָּוְדַבֵ֥ ָ֔ ְקָראת  הָה 'ָל  ָּקר   יָי  הָאּוַלֵ֞ ְלָכֹ֗ ֶָ֣֣-ְוא  ַּג יְָוה  נ  ֶ֖ יָָלְֶ֑ךַּיְרא  י׃ְָָדּת  פ  ֶֶ֖לְךֶָׁשָֽ ַָוּי 

  ד"ה 87ע' מד  בלק במדבר ילקוט ראובני)להלן תל'( אות בית ענף בלעם,  מדרש תלפיותהפניית הרב צדוק משה: 

ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו בין במחשבה בין במעשה דמו )של הקרבן( נדרש ... כן אירע לבלעם כמה דאתמר : ילקוט ראובני
 .ל הנלוים אליוונהרג הוא וכ

הפרים והאילים שנזבחו ונשרפו ע"י בלעם ולא נתרצו חלבם ודמם ט  שכחת לקט אומות העולם ומלכיהם ונביאיהם)בשו"ת בשם( 
ולא לחיצונים, לא לרוחניים ולא לגשמיים, תבעו עלבונם. גם האתון תבעה עלבונה, שהכה אותה על שנטתה  )תל' פנים( לא לפנימים

)תל' יחייו( במלחמת מדין, והם יהיו  )ומאותם שהתיעצו עמו(  ה אמר לממונים שלהם שיקחו נקמתם מבלעםמן הדרך. עד שהקב"
ויוקח מכס מהם לכהנים ולוים, לכך נתנו יותר מכס מן החמורים מן שאר בהמות  )תל' דקדושה( ויכנסו )בסטרון( ]בסטרא[ דטהרה

 )י'( ]ה'[(: טמאות )גליא רזיא ]ל ע"ג[. עיין בערך בית המקדש סימן
אם הקב"ה תבע עלבון בהמה טמאה לא יתבע עלבון אומה שלימה שכל האומות  )אמר המחבר של מדרש תלפיות אליהו הכהן?(א"ה 

מכין והורגים בכל יום דכתיב כי עליך הורגנו כל היום אלא שאריכות הגלות להרבות בשכר ישראל כצדיק גמור ורע לו שהוא להרבות 
 .בעונשים של אומות שכרו כדחז"ל ולהכביד

 ד"ה  87ע' מד  בלק במדבר ילקוט ראובני)להלן תל'( אות בית ענף בלעם,  מדרש תלפיותהפניית הרב צדוק משה: 

וג"כ האתון לקח נקמה מבלעם שהכה אותה ובזכותה שנטתה מן הדרך אשר הכין לה בלעם זכו כל סטרין דיליה דוכרין ונוקבין ...  
 :אחרא מסאבא ונכנסו תחת ממשלת טהרה וקדושה )גלי רזיא( ונפקי מתחות שלטונא דסטרא

ם ְלָעַ֜ אֶמרָּב  הָיְָקדמא ואזלא ...  – ַוּי ֶ֨ ָּקר   יָי   גרשיים מהפך פשטא, תבנית טעמים המרמזת על אפשרות ללמוד בקל וחומר עם דיו. –ָָי ָאּוַלֵ֞

 וקם נקמת אומה שלימה שכל האומות מכים והורגיןבסיפור בלעם והאתון הקב"ה נוקם עלבון האתון המוכה סתם, קל וחומר שנ)א( 

לכן בקל וחומר לגוי שעשה כן לעבודה זרה ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו בין במחשבה בין במעשה דמו )של הקרבן( נדרש )ב( 

 או לעורר כוחות טומאה, כמו שאירע לבלעם.

ו והקב"ה נוקם עלבונם לכן בק"ו שנוקם עלבון אומה שלימה שכל )ג( העולות של בלעם תבעו עלבונם לפני הקב"ה שחלבם ודמם לא נתרצ

 האומות מכים והורגין.

 

 בדרך האפשר:

םָ ְלָעָ֝ אֶמרָּב  הָה 'ָקדמא ואזלא, ...  –ַוּי ֶ֨ ָּקר   יָי  של שטות שביקש בלעם לעצמו דרגת גרשיים מהפך פשטא, כעין תבנית קל וחומר  –אּוַלֵ֞

 ( בירור אפשרי של הקל וחומר הזה.במ' בלק כג,ד. ראה )אופן קבוע או זמנינבואה של כמו של עם ישראל או משה רבנו ב
יםֶָאל במדבר בלק כג,ד: ֶ֖ רֱָאֹלה  ָּקֵ֥ יוֶָאת-ַוּי  ָלֹ֗ ֶ֑םַָוּי ָ֣אֶמרָא  ְלָע ַח׃-ּב  ָֽ ְזּב  לַָּבּמ  י  רָָוַאֶ֖ יָָוַאֵַ֛עלָָּפֵ֥ ְכּת  ָעַרָ֔ תָ  ְזְּבח  ּמ  ְבַע תַָהָֽ ָׁש 

ת ָ-ֶאת ְזְּבח  ּמ  ְבַע תַָהָֽ יָ ׁש  ְכּת  קטן, מוציא מפשוטו )א( כי בלק ערך המזבחות )ב( לא בנאן לכבוד ה' אלא נגד שבעת -א זקףמהפך פשט –ָעַרָ֔

ערכתי  ( פי'במ' בלק, כג,א)-ב רמב"ןהמזבחות שבנו האבות כדי להוות משקל נגדם ובכך להראות לה' שהוא משתדל לפחות כמו האבות וה
חַָ-. וע"י ש(יש' ס,זלפניך מזבח שלם בקרבן שלם, יעלו על רצון מזבחך )ע"פ  ָֽ ְזּב  לַָּבּמ  י  רָָוַאֶ֖ ואברהם לא העלה אלא איל  - ָוַאֵַ֛עלָָּפֵ֥

, כעין טענת קל וחומר, ומה ראית להיענות לאברהם על איל אחד קל וחומר שעל ה' להיענות לבלעם שהעלה פר אחד )ראה בר' כב,יג(

םַָוּי ֶָ֨( במ' בלק כג,גואיל. אפשר כי טענה זאת מרומזת בתבנית הטעמים של הפסוק ) ְלָעָ֝ הָה 'ָקדמא ואזלא, ...  –אֶמרָּב  ָּקר   יָי   –אּוַלֵ֞

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 

 רק איל של אברהם אבינו.המים, בגלל עריכת שבעה מזבחות כנגד שבעה מזבחות האבות ועוד שהקריב בם פר ואיל לעומת 
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ים: יט,מטות לא ברבמד ֶ֑ ָ֣תָָימ  ְבַע ֶנֶ֖הָׁש  ַּמח  ּוץַָלָֽ חֵ֥ נֵּ֛וָמ  םָח  ְָוַאֶּתֹ֗



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ם׃ָ יֶכָֽ םָּוְׁשב  יַָאֶּתֶ֖ יע ָ֔ ּוַבּיָֹ֣וםַָהְּׁשב  יָ  יׁש  ּוַָּבּי ֹוםַָהְּׁשל  ְתַחְּטאֵ֞ ָֽ לָּת  ַָ֣עֶָּבָחָלֹ֗ ג  ל׀ָנ  גֶָנֶָ֝פׁשְָוכ ָ֣ ֶ֨ ר  לָ֩ה  ָּכ 
ּוץַָלָָֽ)יט(  (לא,יט ' מטותבמ) [רש"י] חֵ֥ ֶנֶ֖הָמ   :לעזרה טשלא יכנסו -ַּמח 

גֶָנֶָ֝פׁשָ [ספריע''פ  רש''י] ֶ֨ ר  לָ֩ה  ר' מאיר אומר בהורג בדבר המקבל טומאה הכתוב מדבר, ולמדך הכתוב שהכלי מטמא אדם בחבורי  -ּכ 
ל, או יכול אפילו זרק בו חץ והרגו, תלמוד לומר יהמת, כאלו נוגע במת עצמו ַָ֣עֶָּבָחָלֹ֗ ג  ל׀ָנ  נוגע, מה נוגע ע"י חבורו, , מקיש הורג לְוכ ָ֣

 אף הורג ע"י חבורו:

גֶָנֶָ֝פׁש ֶ֨ ר  י ָ...  קדמא אזלא - ה  יׁש  ּוַָּבּי ֹוםַָהְּׁשל  ְתַחְּטאֵ֞ ָֽ גרשיים מהפך פשטא, כעין לימוד בקל וחומר ודיו לבא מן הדין להיות כנידון.  – ּת 

לָהנידון הוא המלמד, הבא מן הדין הוא הלמד. המלמד הוא  ַָ֣עֶָּבָחָלֹ֗ ג  ל׀ָנ  ישראלי או נכרי, שזה חיבור( טמא שבעה ימים, אף הלמד  )מתְוכ ָ֣

גֶָנֶָ֝פׁשָ-)היינו הבא מן הדין( שהוא ה ֶ֨ ר   בחיבורים באמצעות כלי מתכת טמא שבעה ימים. ה 

היות והריגת אדם הוא חמור מנגיעה במת היית אומר שההורג אדם יטמא זמן רב יותר מהנוגע במת, באה התורה ומלמדת שדיו להורג אדם 

 ליטמא שבעה ימים כמו המלמד שהוא הנוגע במת הטמא שבעה ימים.בכלי המקבל טומאה )כגון כלי מתכת( ורים בחיב

היות והריגת אדם הוא חמור מנגיעה במת היית אומר שגם על הריגה ללא חיבורים, כגון בחץ יטמא ההורג ממרחק. מלמדת התורה שדיו 

בכלי המקבל טומאה )כגון כלי מתכת( נטמא במגע במת כך הלמד נטמא בחיבורין  להורג )ללמד( להיות כנידון )המלמד( וכשם שהמלמד

 נשאר טהור. זרק בו חץ והרגו,ורק בשעת החיבור )טומאת אב( וההורג בלי חיבורים, כגון 

 

 קל וחומר 25
  ,יא,יב:לבמטות במדבר 

יםָָ[יא] ןֶָעְׂשר   ֶּבֶ֨ םָמ  י  ְצַרֹ֗ ּמ  ָ֣יםָמ  ל  יםָָהע  ָנׁש ַ֜ ָהא  ְראּוָ  ם־י  בָא  ק ֶ֑ ְלַיע  קָּוָֽ ְצָחֶ֖ םְָלי  יְָלַאְבָרָהֵ֥ ְׁשַּבְֵ֛עּת  רָנ  ֶׁשֵ֥ הָא  ָדָמָ֔ ַ֚תָָהא  ְעָלהָא  ָוַמָ֔ ָׁשָנהָ 
י: ָרָֽ ּוַָאח  ְלאֶ֖ יָל א־מ  ֵ֥ ָּכ 

':ָב[י] יָהָֽ ֵ֥ ר  ּוַָאח  ְלאֶ֖ יָמ  ֵ֥ ן־נֶּ֑וןָּכ  ַעָּב  ֶ֖ יהֹוׁש  יָו  ּז ָ֔ ַהְּקנ  ֶּנהָ  יָָּכל  בֶָּבן־ְיפ  ֵ֞ ְלּת  ָּב 
 

נָָָ[יא] ָהא  ְראּוָ  ם־י  יםא  ֶּנה ָָב[י]קדמא ואזלא ... ובפסוק עצמו או בפסוק הבא כמו כאן  – ׁש ַ֜ יָָּכל  בֶָּבן־ְיפ  ֵ֞ ְלּת  גרשיים מהפך פשטא,  – ּב 

 תבנית טעמים של כעין לימוד בקל וחומר.

עשרים עד טו( מסביר שמאמר המרגלים שלא לעלות לארץ כנען כצווי ה' הוא המלמד ועונשם היה שהמרגלים ובני ה –)לב,ו אלשיך 

 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 

מחה בהם תרבות אנשים חטאים שהרי במדבר לא היה נחשבים לגיבורים ואם הם לא יעברו הרי הדבר יניע את האחרים מלעבור, ואיך צ

מקום לכך ועונשם צריך להיות חמור מעונש דור המדבר שגם יעכבו את כל העם שוב וגם יגרמו לספותם בלי הגבלת גיל כמו שהיה בדור 

בו( ועונשם יהיה רק עיכוב  60 – 20המדבר. אבל דיו לבא מן הדין )מאמר בני גד ובני ראובן(  להיות כנידון )מאמר המרגלים ותמיכת בני 

 ולא לספות.

 

וחילק תשובת תוכחתו לשלשה חלקים. אחד, לו הונח שכוונתכם טובה ופיכם ולבכם שוים, וגם לא תמשך תקלה ...  אלשיך במדבר לב

אחיכם מלכת מהדבר, הענין בעצמו הוא בלתי ראוי. וכל שכן אם תצא תקלה מהדבר, עם היות כוונתכם טובה, שהיא השנית, שימנעו 

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 הראשונה בא ויאמר, אל יעלה על רוחכם כי כאשר נשבע לבלתי הביא את אבותיכם אל הארץ, כן נשבע להביא אתכם  על כן אמר,... 

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 

פכם וכו'. וזהו וישבע לאמר, כי כל שבועתו לא היתה רק לאמר אם יראו וכו' בלתי כלב וכו' ולא אחרי לא על מה שאחרי זאת שהוא וט

 יותר:

. כלומר, כי אם על שלא מלאו אחריו יתברך לבא אל הארץועל השנית אמר כי לא מלאו אחרי, לומר, שלא היתה הגזירה על מאמר פיהם 

אחרי ה'. ושמא תאמרו האם כל כך דבר זה בלבד חמור, לזה אמר אשר נשבעתי כי לכן גם אתם תניאון את העם לבלתי בא ולא תמלאו 

 לאברהם ליצחק וליעקב. כלומר, כי בל האמין שאקיים שלש שבועות. ומורים בהתעכבם שלא אקיים שבועתי, הוא דבר מר:

ותותיו וכו' ונסו אותו זה עשר פעמים, ועל השלישית אמר, בלתי כלב וכו' כי מלאו אחרי. לומר, אם כל העונש לא היה רק על אשר ראו א

 היה ראוי יסיים ויאמר בלתי כלב וכו' שלא נסוני ומלאו אחרי. אך יורה כי אין כל הענין תלוי רק במלאת אחרי ה' בביאת הארץ:

וכו'. ואם כן ועל הרביעית אמר ויחר אף ה' בישראל. כלומר, דרך כלל. שגם הקטנים שלהם ויניעם במדבר עד תום כל הדור העושה הרע 

, אם אשר לא חטאו ולא הגיעו לכלל עונשים, לקו ויהיו נעים במדבר ממקום למקום עד תום כל הדור העושה הרע. כל קל וחומר הדברים

שכן אתם שעשיתם הרע שיניעכם מנחלתכם במדבר. ולא תאמרו כי לא יאשמו ישראל, והמה ירשו ארץ. כי הלא לא גרעו מהקטנים 

 חוטאים. כן יניע את כל ישראל עמכם עד תום אתכם:מעשרים שלקו אגב ה

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 

חטאים, שהוא תרבות רעה  כי הלא קמתם תחת אבותיכם. וגם שאין זה רק עון אשר חטא, רק תרבות אנשים שבמעט תוספת תגדש,המלאה 

מכאן שעונשם אמור  –)טט  חרון וכו', ותוספת על מדה מלאה )תגר'( ]תגרר[ מזה ומזה כמדובר: לספות עוד על )לב,יד( בלבד. הלא הוא

 להיות חמור מעונש דור המדבר(

ה בידכם מהם, ואינו מעצמכם. גם אפשר אומרו תרבות אנשים חטאים, יאמר, על שגדלו עם אנשים חטאים. שאתם תרבות שלהם נדבק ז

 כמדובר: לספות עוד מספיקעם כל זה, 

ואמר ויסף עוד להניחו במדבר בלשון יחיד. יהיה, כי בעגל היו במדבר חרשי משחית אף וחימה, ומשה סילק בזכותו החימה והוא יתברך 

הוא יתברך עד הרג במשמניהם, ואחר כך סילקו סילק האף כד"א קומה ה' באפך. וחזר במרגלים באומרו ויחר אף ה' ביום ההוא. והניחו 

)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. 

, וזהו ושחתם לכל העם באופן שעל ידי המשחית ההוא ושחתם לכל העם הזה. כי כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע

 הזה:
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ֹות: כח,לא מטותבמדבר  אֶ֑ ׁשַָהּמ  ֶ֖ מ  ח  ֶפׁשָמ  אֶָאָחָ֣דֶָנָ֔ ָ֣יםַָלָּצָבָ֔ ְצא  ַהּי  ְלָחָמהָ  תַָאְנׁש  יַָהּמ  א ֵ֞ 'ָמ  הֹ֗ ֶכסַָלָֽ ֶָמָ֝ ָתֶ֨ מ  ר  ַָָוה 
ןָ ן-מ  ּומ  ן-ָהָאָדםָ  רָּומ  ן-ַהָּבָקָ֔ יםָּומ  ֶ֖ ר  מ  אן׃-ַהח  ַָהּצ ָֽ

ָ' הֹ֗ ֶכסַָלָֽ ֶָמָ֝ ָתֶ֨ מ  ר  ְלָחָמהָ אזלא רביע, קדמא ו –ַוה  תַָאְנׁש  יַָהּמ  א ֵ֞ גרשיים מהפך פשטא, תבנית טעמים המלמדת על אפשרות לדרשה  –מ 

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(.
שהמכס והנכון בעיני הוא שהודעת פרטי החשבון במחצית חלק היוצאים בצבא הוא לגלות  מג( -לז  –לו  –,לב לא ' מט'במ)[ אור החיים]

לא שהיה מונה חמש מאות ונותן אחד לה' מפאת המכס אלא מונה תצ"ט ונותן אחד, ולזה העלה כל פרטי חשבון המכס  היה מלגיו
ון מחצת העדה בא הכתוב להסיר טעות אחר והוא שיאמר האומר לעולם מכס שנתנו וממנו תדע שהיו נותנים א' לתצ"ט, והודעת חשב

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 
ר במכס חלק הצבא הגם שיהיה ניתן צאן למספר האמור יש לומר שהיו נותנים אותו המכס ממחצית העדה שבזה יעלה מספר האמו

מלבר, אשר על כן בא הכתוב ומנה מספר חלק העדה ומנאו שלם להסיר מיחוש זה, ולזה לא פרט הכתוב במספר חלק העדה אלא 
 ' מט'במ)וכל אחד שילם חלקו ממחציתו, והוא גם כן מה שציוהו ה' במאמר  שהמכס ניתן מלגיומספר המחצית לצורך מה שכתבתי 

חּו ,כט(לא ָק  ם ּת  יָת  צ  ּמ  ח  ֹותָ...ֶאָחָ֣דָלומר שלא יפרעו המכס אלא ממחציתם וגם אמר  מ  אֶ֑ ׁשַָהּמ  ֶ֖ מ  ח  המכס הא למדת שצריך שיהיה ָמ 
 :מלגיו

ז  ,ל(לא ' מט'במ)דיו לבא מן הדין )תרומת העדה ממחציתה( להיות כנידון )מכס היוצאים למלחמה( מה המכס היה מלגיו, כך  ד׀ ָאֻח  ָח  א 

ן־ה   יםמ  ּׁש ִ֗ מ   היה מלגיו. ח 

 

 , הלמד עולה על המלמדקל וחומר 27
 מסעי לו,ח:     במדבר
לָ֒-ְוָכל ְׂשָרא  ָ֣יָי  ַּמּטֹו֘תְָּבנ  הָמ  ָלֹ֗ ֶרֶָׁ֣שתַָנח  תָי  ַָּבֵ֞

יו׃ ָתָֽ ב  ַלֵ֥תָא  יׁשַָנח  ֶ֖ לָא  ְׂשָרא ָ֔ ָ֣יָי  ְּבנ  יְרׁשּוָ  ָֽ ַעןָי  ָּׁשֶ֑הְָלַמֹ֗ ָ֣הְָלא  ְהֶי יָהָּת  ֶ֖ ֵ֥הָָאב  ְׁשַּפֵַ֛חתַָמּט  ּמ  דָמ  ְָלֶאָחֹ֗
ֶרֶָׁ֣שתָ-ְוָכל( לו,ח מסעי במדבר)בבא בתרא קיא,א  בבליוכו'. מנא הני מילי? דתנו רבנן:  אמואת  והאישבבא בתרא קי,ב  בבלי תָי  ַּבֵ֞

לָ֒ ְׂשָרא  ָ֣יָי  ַּמּטֹו֘תְָּבנ  הָמ  ָלֹ֗ משבט אחר, ומתו וירשתן. ואין לי אלא  ואמהבת יורשת שני מטות? אלא זו שאביה משבט אחד  היאך ַנח 
אינו דין שיפה  -יפה כחה בנכסי האם, בן שיפה כחו בנכסי האב  -כחה בנכסי האב  שהורעקל וחומר: ומה בת  בת, בן מנין? אמרת

 בנכסי האם; וממקום שבאת: מה להלן בן קודם לבת, אף כאן בן קודם לבת.  כחו
לבא מן  דיוהאם. מאי טעמא? ואחד הבת שוין בנכסי  הבןבר' יוסי אמרו משום רבי זכריה בן הקצב: אחד  א' יוסי בר' יהודה ור"ר

( ויאמר ה' אל משה ב: מדין קל וחומר כיצד? )במדבר י"דתניא! הוא דאורייתא דיולא דריש דיו? והא  קמא. ותנא הדין להיות כנדון
ו, כנדון! בעלמא דריש די להיותבפניה הלא תכלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה ארבעה עשר, אלא דיו לבא מן הדין  ירקואביה ירק 

ַּמּטֹותָ֘: קרא, דאמר הכא ושאני  בן קודם לבת.  -בן קודם לבת, אף מטה האם  -האם למטה האב, מה מטה האב  מטה מקיש, מ 
הלמד.  י; ב' פריצת מגבלת הדיו הבאה מהמלמד, ע" הדין להיות כנדון מןלבא  דיובמידת הלימוד קל וחומר יש שני סיומים א'  – טט

הָ-ָכלוְָשל הקרא  הטעמיםתבנית  דלענ" ָלֹ֗ ֶרֶָׁ֣שתַָנח  תָי  ַָּ֒בֵ֞ ל ְׂשָרא  ָ֣יָי  ַּמּטֹו֘תְָּבנ  לה תפקיד של כעין המידה יצא מן  ישמונח רביע  גרשיים מ 

לימוד קל וחומר היצא מן הכלל מלמד על עצמו שהוא פורץ את מיגבלת הדיו של  שלהכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא. בהקשר 

ַּמּטֹו֘תָממילת  כאןהמלמד.  היא מלמדת בקל וחומר  לכןהבת יורשת את אמה, והיות והבת היא שניה אחרי הבן בירושת האב, כי  למדו מ 

כי גם הבן יורש את אמו. אלא בקל וחומר עם מיגבלת דיו הבן )הלמד( לא היה מקדים לבת )המלמד( בירושת אמן ושניהם שווים בירושת 

לבא מן הדין  דיושל  הכללצא מן הכלל המלמד על עצמו, כלומר יוצא מן גרשיים מונח רביע מלמדת שיש כאן יו הטעמיםאמן. אבל תבנית 
ַּמּטֹותָ֘ במילתהיקש  י"וע להיות כנדון בן קודם לבת, אף מטה  -האם למטה האב, מה מטה האב  מטה מקישאת מיגבלת דיו  פורץ, מ 

 מקדים את הבת )המלמד( בירושת אמן.  הלמד והבןקודם לבת.  בן -האם 

 

תבנית טעמים בתפקיד יצא ללמד כי הבן שאינו מוזכר בפסוק )והוא הנוסף על הבת  גרשיים מונח רביעאזלא( ... )אין כאן קדמא ו

 שבפסוק( עולה בירושת האם על הבת המלמדת ולוקח כל הירושה של האם.

 

 גרשיים מונח רביע, זרקא סגול  ראה

 בתרא בבא ראה
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 כט:במדבר מטות לב,

ם םָא  ֶהֹ֗ ל  הָא  ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  י-ַוּי ֶ֨ ּוְָבנ  י-ַיַעְברָ֣ ָ֣דָּוְבנ  ת-ָג ְּתֶכםֶָאָֽ ָ֣ןָ׀ָא ְ֠ ןָָּכל-ְראּוב  ֵ֞ ֶרץָ-ַהַּיְרּד  הָָהָאֶ֖ ְכְּבָׁשֵ֥ 'ְָונ  ָ֣יָהָ֔ ְפנ  ל  ְלָחָמהָ  ּוץַָלּמ  ָחל 
םָָלֶהֵ֛םֶָאת יֶכֶ֑םָּוְנַתֶּתֵ֥ ְפנ  ָּזָֽה׃-ל  ח  ְלָעֶ֖דַָלא  ֶרץַָהּג  ֶָאֵ֥

 ובני ראובן שהוא נושא ממוני, אל גיטין וקידושין הלומדים מנושא ממוני כמו הנחלה.עכשיו נבוא ללמוד מזכיה בנחלת בני גד 
שיספיק תנאי  קל וחומר,  גילוי מילתא בעלמאמספיק  בממון)אוצר החכמה([  112]מנחת פתים חלק ב, הרב ארנטרוי חנוך ע' 

 .ול משום חומרא דעריותורק בגיטין ובקדושין צריך תנאי כפ... הרי"ף כתב  מפורש אפילו שאינו כפול.
בא"ד כלומר אף על גב דלא כפל תנאו כו' נ"ב נ"ל שהתוס' היו מקשין דמן הירושלמי משמע  [א,חכמת שלמה מסכת גיטין עה]

דבגיטין וקדושין לא בעינן תנאי כפול והתוס' כבר פסקו דבעינן בכל דוכתא תנאי כפול ולכן מיישבין דאפילו לדעת הירושלמי אינו 
 :כו' ודו"ק. )עיין במהרש"א( חומרא בעלמא שהחמירו לשם מדרבנןדלא בעינן תנאי כפול בגיטין וקדושין אלא  רוצה לומר

המוצע לומר כי תבנית הטעמים הבאה מניחה יסוד ללימוד בקל וחומר עם דיו.  ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  ת...  מא ואזלאדק – ַוּי ֶ֨ ןָָּכל-ֶאָֽ ֵ֞ ּוץָ-ַהַּיְרּד  ָחל 
ְלָחָמה ָ  א, תבנית העשויה ללמד על כעין קל וחומר עם דיו. גרשיים מהפך פשט – ַלּמ 

אם מגלה דעת )כעין מרמז( על תנאי מסוים ולא קיימו מתבטל המעשה )התמורה  גילוי מילתא בעלמאמספיק  בממון -המלמד הוא שב

ר שעל אי קיום תנאי ואם לא יקוים יתבטל המעשה. סברא לומ שיספיק תנאי מפורש אפילו שאינו כפול. קל וחומרלקיום התנאי(. לכן 

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



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ז,יט:  עקבדברים 

תָא ֶׁשר ֹלָ֝ תַָהְּגד  רָה-ַהַּמּס ֶ֨ ֶׁשֵ֥ הָא  ַעַָהְּנטּוָיָ֔ ְוַהְּזר ָ֣ ָזָקהָ  ְוַהָּי דַָהח  יםָ  ְפת  תְָוַהּמ ָֽ ת   יךְָוָהא  יֶנֹ֗ ּוָע  ָהָָָ֣ראָ֣ ךֶ֖ א  ֱָאֹלֶהֶ֑יךָָ'ֹוצ 
ן ָֽ הָהָ -ּכ  ֶׂשֵ֞ ְלָכלָ'ַיע  יםָא ֶׁשר-ֱאֹלֶה יךָ  ם׃-ָהַָ֣עּמ ָ֔ יֶהָֽ ְּפנ  אָמ  ֶ֖ הָָיר  ַָאָּתֵ֥
 

ת ֹלָ֝ תַָהְּגד  ןקדמא ואזלא ...  – ַהַּמּס ֶ֨ ָֽ הָהָ -ּכ  ֶׂשֵ֞ גרשיים מהפך פשטא, תבנית של כעין מלמד ולמד והלמד מוגבל לא להיות  – ֱאֹלֶה יך ָָ'ַיע 

אף שלא היו עדיין ראויים, -קל וחומר עם דיו לבא מן הדין להיות כנידון(. כאן המלמד הוא ההצלה ממצרים עליותר מהמלמד )מעין 

תשהיתה ע"י  תָא ֶׁשרָנסיונות( - רש"י) ַהַּמּס ֶ֨ ֹלָ֝ ה-ַהְּגד  ַעַָהְּנטּוָיָ֔ ְוַהְּזר ָ֣ ָזָקהָ  ְוַהָּי דַָהח  יםָ  ְפת  תְָוַהּמ ָֽ ת   יךְָוָהא  יֶנֹ֗ ּוָע  ן...  ָראָ֣ ָֽ הָהָ -ּכ  ֶׂשֵ֞ ָ'ַיע 
ְלָכל ים-ֱאֹלֶה יךָ  ם׃-א ֶׁשר)עמים בכלל ועמי כנען במיידי( ו ָהַָ֣עּמ ָ֔ יֶהָֽ ְּפנ  אָמ  ֶ֖ הָָיר  אפילו אם לא תשיגו למעלות הבטחון ( פנים יפות) ַאָּתֵ֥

  שלא ייראו אפ"ה יעשה ה' עמכם כמו שעשה במצרים

ילם, קל וחומר שיצילם אחרי שהם ראויים ועמי כנען , הקב"ה הצמה במצרים שבד"כ רק עינו אותם לעבדות, ולא היו עדיין ראויים להצלה

 נלחמים בהם להורגם.

 

 , הדגמת היסוד שאין עונשין מן הדיןקל וחומר 30

ואָָאַמֹ֧רָהָָ֣ דברים עקב י,א: תַָהה ָ֝ יְָּפָסלָּבע ֶ֨ ַלֹ֗ ָֽי-'ָא  ְָׁשנ  ֹוןָ-ְלךֵ֞ רֵ֥ ָא  יָתְָּלךֶ֖ ֵ֥ ַלֶ֖יָָהָהֶָ֑רהְָוָעׂש  ֵ֥הָא  ל  יםַָוע  ָ֔ נ  אׁש  ָ֣ ָּכר  יםָ  ָבנ  תָא  ץ׃ָָלּוח   ָֽ ָע 
 .   כתבלין להמתקת התנגדות יצר הרע, התורה ניתנת בלוחות השניים ותביא לביטול יצר הרעשבירת הלוחות הראשונים 

וא תַָהה ָ֝ ָֽי-ְּפָסלקדמא ואזלא, ...  – ָּבע ֶ֨ ְָׁשנ  ים ָ-ְלךֵ֞ ָבנ  תָא   גרשיים מהפך פשטא, תבנית טעמים בתפקיד כעין קל וחומר,  – לּוח  

 תבנית הטעמים הבאה:כדי לברר זאת נעיין ב

ָֽי-ְּפָסל (א,ידב' עקב ) ְָׁשנ  ים ָ-ְלךֵ֞ ָבנ  תָא  כך ...  ]אבות דרבי נתן פ"ב[-כעין יצא להקל ולא להחמיר, כנאמר ב גרשיים מהפך פשטא, – לּוח  
ים ָי ֳחָר   (,יטכב ' מש'שמ) נאמראני נותן את הלוחות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה שאמר משה אם  ח  ָלֱאלה   ֹו:ם ז ב   ד  ' ְלב  ה  י ל  ְלּת   מה  ,ּב 

ם( דב' עקב ט,יז) שנ' ןעשה תפש בשני הלוחות ושיבר כ ָ֔ ַאְׁשל  תָָוָֽ ח ָ֔ ָ֣יַָהּל  ְׁשנ  ּב  ׂשָ  תָ (א,ידב' עקב ) מנין שהודה לו המקום שנ' ,ָוֶאְתּפ  ָּבע ֶ֨
ואָָאַמֹ֧רָהָָ֣ יְָּפָסלַהה ָ֝ ַלֹ֗  .הא שהודה לו המקום על שיבורן ,ְלךֵָ֞-'ָא 

 

תבנית הטעמים המלמדת בכעין קל וחומר. דיו לבא מן הדין אלו בני ישראל )הרבים( שחטאו בעבודה זרה של עגל הזהב מכאן נלמד ל

ם (,יטכב ' מש'שמ) נאמרשלהיות כנידון זה הישראלי היחיד שעבד עבודה זרה שמתחייב כלייה  ים ָי ֳחָר  ח  ָלֱאלה   ולכן גם עובדי העגל  ז ב  

אני נותן את אמר משה אם כדי לא לחייב את הרבים שלא עבדו עבודה זרה  ]אבות דרבי נתן פ"ב[נם. וע"פ מתחייבים כלייה וזה תיקו
ם( דב' עקב ט,יז) שנ' ןתפש בשני הלוחות ושיברלכן  הלוחות לישראל נמצאתי מחייבן כלייה כ ָ֔ ַאְׁשל  תָָוָֽ ח ָ֔ ָ֣יַָהּל  ְׁשנ  ּב  ׂשָ  ]נוסחה -, ובָוֶאְתּפ 

 )כנראה כוונתו ואחזירן למוטב(. אחוז בהן ואשברם וחזרן למוטבאלא אמוסיף  א של אדר"נ[

ה ( יב,חבהע'  'במ) רבי יהודה בן בתירא אומר לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמרועוד נאמר שם  ל־פ ֵּ֞ ה א  פ  

ֹו ּב ר־ּבִ֗ ד    (טז,ט ' עקבדב) מר לו מפי הגבורה שנאמרפה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות. וי"א לא שבר משה את הלחות אלא שנא א 

ם יֶכָ֔ ה  'ֱָאֹלָֽ ַלהָ֣ ָטאֶתםָ  ּנ  הָח  ֶראְָוה   .אינו אומר וארא אלא שראה שפרח כתב מעליהם ָוא ֹ֗

ֹו( יב,חבהע'  'במ) ּב ר־ּבִ֗ ד  ה א  ל־פ ֵּ֞ ה א  מונח גרשיים רביע, מונח מלמד על רבוי לימודים בתבנית הטעמים שאחריו גרשיים רביע,  – פ  

תפקיד כעין יצא מהכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו. לימוד )א( עשוי להיות לגבי הבדל בין נבואת משה לנבואת נביאים ב

 . פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחותאחרים; לימוד )ב( עשוי להיות הנאמר באדר"נ 

 
וא  (א,ידב' עקב )אם תבנית הטעמים של הכתוב  תַָהה ָ֝ ָֽי-ְּפָסל. קדמא ואזלא, .. – ָּבע ֶ֨ ְָׁשנ  ים ָ-ְלךֵ֞ ָבנ  תָא  גרשיים מהפך פשטא, היא תבנית טעמים  – לּוח  

ם (,יטכב ' מש'שמ)-סוגיה בדרך הלימוד של קל וחומר שאין עונשין מן הדין. אז אי אפשר ללמוד מבתפקיד כעין קל וחומר, עולה  ים ָי ֳחָר  ח  ָלֱאלה   שהוא  ז ב  

 א רק אל יחידים שגם עובדים ע"ז כמו עגל הזהב מתחייבים כלייה וזה תיקונם.על יחיד ללמד ממנו אל כלל ישראל, אל

רכושם  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

 מת היסוד שאין עונשין מן הדין )היינו מלימוד בקל וחומר(יש הדג (,אידב' עקב )אובד. אפשר שבכעין קל וחומר שבפסוק 
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י֘םָ דברים ראה יב,א: ְׁשָּפט  יםְָוַהּמ  ָ֣ ּק  ח  ֶּלהַָהָֽ ָא ְ֠
י ָ֔ ְׁשָּתֶּ֑הָָּכל־ַהָּימ  ְָלר  ֶתֵ֛יךְָלךֶ֖ ֹ֧יָא ב  'ֱָאֹלה  ןָהַ֜ ֶרץָא ֶׁשרָָ֩נַתֶ֨ ּוןַָלע ׂשֹותָָּ֒בָא֕ ְׁשְמרָ֣ ֶׁשָ֣רָּת  ה:א  ָדָמָֽ ֶ֖יםַָעל־ָהא  םַָחּי  ָםָא ֶׁשר־ַאֶּתֵ֥

תדברים ראה יב,ב:  ַאְּבדּוןֶָאָֽ ָ֣דְָּתְ֠ ְבדּו-ָּכל-ַאּב  ֶׁשֹ֧רָָעָֽ ֹותָא  מֵ֞ םֶָאת-ַהְּמק  ָתֶ֖ יםָא  ֵ֥ ְרׁש  רַָאֶּתֵ֛םָי  ֶׁשֵ֥ םָא  יֶהֶ֑םָ-ָׁשָ֣םַָהּגֹוי ֹ֗  ֱאֹלה 
ְוַעל-ַעלָ יםָ  ָרמ  יםָָהָֽ ַחתָָּכל-ֶהָהר   ֹותְָוַתֶ֖ ָנַָֽ֛ן׃-ַהְּגָבעָ֔ ֵ֥ץַָרע  ָע 

' (אראה יב, דב') תבנית הטעמים ןָהַ֜ ת (ראה יב,ב דב')קדמא ואזלא ...  – ָנַתֶ֨ ְבדּו-ָּכל-ֶאָֽ ֶׁשֹ֧רָָעָֽ ֹותָא  מֵ֞ ם-ַהְּמק  גרשיים דרגא מונח  – ָׁשָ֣םַָהּגֹוי ֹ֗

רביע. אם נאמר כי תבנית הטעמים גרשיים דרגא מונח רביע היא הרכבה של התבנית גרשיים ... רביע ושל דרגא מונח רביע, אז תבנית 

)הרב אלאשוילי( )ב"דבר מלכות  אשל אברהםואזלא ... גרשיים ... רביע תרמז על כעין קן וחומר בלי הגבלת דיו. פי' הטעמים קדמא 

ַאְּבדּון)ב(  רש"יהתשע"ה( על  ָ֣דְָּתְ֠ ָ֣דָ - ַאּב  ַאְּבדּון כך-ואחרַאּב   (וי' קדשים כ,טורש"י )וראה ...  אלמא יש בפסק שהות בינתים – ְּתְ֠

ת (יב,ב ראה דב') :בהמה נרבעת( -טט ) ַאְּבדּוןֶָאָֽ ָ֣דְָּתְ֠ ֹות-ָּכל-ַאּב  מֵ֞ , מה אילנות שאינן רואין ואינן שומעין, על שבאת קל וחומרהרי , ַהְּמק 
 .וכמה-על אחת כמה –אמרה תורה: השחת שרוף וכלה, המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה  –תקלה על ידם 

 דרגא מונח רביע, רביע...  גרשייםראה 
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ָּמְֶ֑ךָ: ,יבי עקב דברים ע  לָמ  ֶ֖ א  יךָׁש  'ֱָאֹלֶהָ֔ לָָמַ֚הָהָ֣ ְׂשָרא ָ֔ י  ְָוַעָּתהָ 
ם יָא  ָ֣ ְרָאהֶָאת-ּכ  י  יךָָלֶל ֶכתְָּבָכל-ְלְ֠ 'ֱָאֹלֶהָ֝ ֶאת-הֶ֨ דָ  ב  ע  ֹוְָוַלָֽ תָ֔ ָבָ֣הָא  ּוְלַאה  יךְָּבָכל-ְּדָרָכיוָ  'ֱָאֹלֶהָ֔ ָּוְבָכל-הָ֣ ך׃-ְלָבְבךֶ֖ ַָנְפֶׁשָֽ
רג: י,י עקב דברים ְׁשמ ֵ֞ ְצֹו ת-ֶאת ל  ְך׃-תְואֶָָ'ה ָ מ  ֹובָָלָֽ ַָהּיֶֹ֑וםְָלטֶ֖ יְָמַצְּוךֶ֖ ֵ֥ כ  ֶׁשֵ֛רָָאנ  יוָא  ָתָ֔ ּק  ָח 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ְרָאהֶָאת (בי,י) שאין הש"י מבקש ממך רק היראה שבשים לבך...  ג(י,י עקב 'דב) [דברי דוד] י  'ָ-ְלְ֠ ותו לא, אלא מן מחשבת היראה שלך הֶ֨
ֹו-ָלֶל ֶכתְָּבָכלימשך  תָ֔ ָבָ֣הָא  ּוְלַאה  ְּדָרָכיוָ -ָלֶל ֶכתְָּבָכל ע"ז והיינו במצות עשה, שע"ז אמר ואינו צריך לחשוב ולדאוג, ְּדָרָכיוָ 

ר ג(י,י) עשה דהיינולא תואח"כ אמר על מצות  ְׁשמ ֵ֞ ְצֹו ת-ֶאת ל  ְך , וסיים ע"זעשהתא דכל השמר אינו אלא ל ה ָ מ  ֹובָָלָֽ וכמו , ְלטֶ֖
]דברי  ומסייםמצוה גדולה עשה.:  (ש לו )נחשבכל מי שבא עבירה לידו וניצל ממנה ולא עשה אותה  [השיר השירים רבה ד,] שארז"ל

הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר  ,מט"ו[מכות פ"ג מפורשתמשנה ]ומשום מה לא הביא  .ויש לו שכר כאילו עשה מצוה דוד[
 .כעושה מצוה

יך-ֶאת( י,יב עקב 'דב) 'ֱָאֹלֶהָ֝ ר ג(י,י עקב 'דב)...  אזלאוקדמא  – הֶ֨ ְׁשמ ֵ֞ ְצֹו ת-ֶאת ל  קטן, תבנית משני -גרשיים מהפך פשטא זקף – 'ה ָ מ 

 הכתובים בתפקיד כעין קל וחומר עם דיו.

ר ג(י,י עקב 'דב) דיו לבא מן הדין )במצוות לא תעשה ְׁשמ ֵ֞ ( מה בעל ְוַעָּתה ָָ(י,יב עקב 'דב)( להיות כנידון )במצוות עשה של תשובה ל 

 פילו לא ברח ממקום העבירה אלא ישב ולא עשה יקבל שכר.התשובה מקבל שכר אז לא כל שכן שמי שלא עבר על לא תעשה וא

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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 יב,כא: ראהדברים 

י ָֽ ר-ּכ  ֶׁשֶ֨ ֹוםָא  ַָהָּמקֹ֗ ְּמךָ֝ קָמ  ְרַחֶ֨ רָהָָָ֣י  ְבַחָ֝ ֹוָָׁשםָָ֒'י  ּוםְָׁשמָ֣ ֱָאֹלֶהי֘ךָָלׂשָ֣
ןָה ָ רָָנַת  ֶׁשֶ֨ ָא  ּצ אְנךֹ֗ ָּומ  ְּבָקְרךָ֣ ָמ  ך׃ָ'ְוָזַבְחָּתֵ֞ לַָאַּוֵ֥תַָנְפֶׁשָֽ יךְָּבכ ֶ֖ ְׁשָעֶרָ֔ ּב  ַכְלָּתָ  ךְָוָאָֽ ֶ֑ ית  ּו  רָצ  ֶׁשֶ֖ ַָּכא  ְָלךָ֔

י ָֽ ר-ּכ  ְבַחָ֝ רָי  ֶׁשֶ֨ ֹוםָא  ַָהָּמקֹ֗ ְּמךָ֝ קָמ  ְרַחֶ֨ ּצ אְנךָֹ֗וְָ קדמא ואזלא ......  קדמא ואזלא – י  ָּומ  ְּבָקְרךָ֣ ָמ  גרשיים מונח רביע, תבנית  – ָזַבְחָּתֵ֞

המלמד לעניני שחיטה הוא קרבנות והם מוגבלים למשכן או לבית המקדש )או במה קטנה כאשר היה  המרמזת כי הנלמד עולה על המלמד,

 במשכן , ובחוץ יכל לנחור,  שבמדבר נצטוו שכל הרוצה לשחוט לא ישחוט אלא שלמיםרמב"ם שחיטה פ"ד הי"ז -מותר( וכתב ה
חזר והתיר להם  חידושי הרמב"ן חולין יז,א-הנלמד לעניני שחיטה הוא חולין שהותרו בכל מקום מחוץ למשכן או מקדש. אבל ככתב ב

 .חולין בחוץ ונשאר כרת דקדשים בחוץ לדורות
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 כ,א:    שפטיםדברים 

י ָֽ הַָעל-ּכ  ְלָחָמָ֝ אַָלּמ  צ ֶ֨ ָרָ-ת  ךְָוָֽ ְיֶבֹ֗ ֶהֶ֑םָא  אָמ  יָרֶ֖ אָת  ָל ֵ֥ ְּמךָ֔ ַ֚םַָרָ֣בָמ  ַע ּוסָָוֶר ֶכבָ  יָתָס  ָ֝ ָא 
י ָֽ ם׃ָ'הָ -ּכ  י  ְצָרָֽ ֶרץָמ  ֶאֵ֥ ָמ  ְךַָהַּמַעְלךֶ֖ ָּמָ֔ ע  ֱָאֹלֶה יךָ 

י )א(רש"י  ָֽ הָ-ּכ  ְלָחָמָ֝ אַָלּמ  צ ֶ֨ סמך הכתוב יציאת מלחמה לכאן, לומר לך שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה )ראה ספ"ד קצ(. דבר  -ת 
הָ, מובטח אתה שאם אם עשית משפט צדקשופטים טו(: לומר לך: אחר )ראה תנח'  ְלָחָמָ֝ אַָלּמ  צ ֶ֨  ; וכן דוד הוא אומראתה נוצחת 

י  (תה' קיטז,קכא) ית  ׂש  ט ָעְֽ֭ ְׁשָפ  ק מ  ד  נ י-ּב ל ָוצ   ּנ יח ִ֗ י׃ ּת   ךָ-ַעל. ְלע ְׁשָק  ְיֶבֹ֗  כי לא ירחמו עליך. עליהםיהיו בעיניך כאויבים: אל תרחם  -א 
ּוסָָוֶר ֶכב ָ אחד; וכן הוא אומר: "והכית את מדין כאיש אחד" )שו' ו,טו(; ואומר: "כי בא סוס פרעה" )שמ'  כסוסבעינ י כולם  -ָס 

ָטו,יט; ראה תנח' שופטים טז(.  ְּמךָ֔ ַ֚םַָרָ֣בָמ   אבל בעיני אינו רב.   ,רבבעיניך הוא  -ַע
י רלב"ג )א( ָֽ ה-ּכ  ְלָחָמָ֝ אַָלּמ  צ ֶ֨ ַ֚םַָרָ֣בָאע"פ שהם הזהיר מלירוא מהאויבים, ו -וגו'  ת  ּוסָָוֶר ֶכב ָמישראל ויש להם ַע להם  אויכי ר ,ס 

 אש' תשמ) העלנו מארץ מצריםלבטוח בשם יתעלה אשר אין מעצור לו להושיע ברב או במעט )ע"פ ש"א יד,ו(. ויעיד על זה, שכבר 

ח   (לב,יא ֹול ְּבכ   ה׃ ּוְבָי ד ָּגד  זָָק  השם יתעלה. והנה הזהיר מלירוא  עםולא בחנית הושי; ולא בחרב עם היות ישראל אז בתכלית החולשה, ח 
 מהם, כי עם שזה הוא ממעוט הבטחון בשם יתעלה, הנה הוא דרך אל שינוצחו ישראל. 

 

י ָֽ ה-ּכ  ְלָחָמָ֝ אַָלּמ  צ ֶ֨ ך-ַעל , כעין כלל מלמד קדמא ואזלא – ת  ְיֶבֹ֗ ּוסָָוֶר ֶכב ָָתבנית הטעמים של ואחריוָא  יָתָס  ָ֝ ָרא   שטאגרש מהפך פ-אזלא – ְוָֽ

 תבנית טעמים העשויה ללמד על קל וחומר ודיו לבא מן הדין )הלמד( להיות כנידון )= המלמד, ולא לעבור אותו(

 העלנו מארץ מצריםכבר  'הדרך )א( להסבר שדיו לבא מן הדין אלו מלחמות חובה ורשות להיות כנידון זאת יציאת מצרים, כפי' רלב"ג 
בשעה שרובם לא שמרו תורה ומצוות, אז נלמד לבא מן  עם היות ישראל אז בתכלית החולשה בכח גדול וביד חזקה )ע"פ שמ' לב,יא(,

 הדין אלו מלחמות רשות כפ' רש"י בשעה שעושים משפט צדק בדרך התורה מובטחים שיוצאים למלחמה ונוצחים. 

מצרים שבה כל סוסי מצרים ומרכבותיהם הרחבת דרך )א( להסבר שדיו לבא מן הדין אלו מלחמות חובה ורשות להיות כנידון זאת יציאת 

ּוסָָוֶר ֶכב ָנחשבו לפני ה' כסוס וכרכב אחד המרומז כאן במלים  , כך יעשה ה' לשומרי מצוותיו בצאתם למלחמה שכוחות האויב יהיו לפניו ס 

 כסוס ורכב אחד.
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 דברים וילך לא,ז:

ָָָ֣ ינ  יוְָלע  ָלָ֝ אֶמרָא  ַעַָוּי ֶ֨ יהֹוׁש ֹ֗ הָל  ֶׁשָ֝ אָמ  ְקָרֶ֨ ָ֣קֶָוֱאָמץָ֒-יָָכלַוּי  ַז ֘לָח  ְׂשָרא  ָי 
ֶאתָ הָָּתבֹואָ  יַָאָּתֹ֗ ָ֣ הֶָאל-ּכ  ָ֣םַָהֶּזָ֔ ָ֣תָָלֶהֶ֑ם-ָהָע םָָלת  ָתֶ֖ ֵ֛הַָלא ב  ְׁשַּבֹ֧עְָיהָו רָנ  ֶׁשֶ֨ ֶרץָא  ָָהָא֕
ם׃ָ יֶלֵָּ֥נהָאֹוָתָֽ הַָּתְנח  ְָוַאָּתֶ֖

 :ח,וילך לא דברים
ָוְָ אַָיְרְּפךֶ֖ ְךָל ֵ֥ ָּמָ֔ ָ֣הָע  ְהֶי יךָהַּ֚ואָי  ְָ֣ךְָלָפֶנֹ֗ ל  ּוא׀ַָהה  'ָהָ֣ אַָיַעְזֶבֶָּ֑ךְָוהֵ֞  ל ָ֣

ת׃ָ ָחָֽ אָת  אְָול ֵ֥ יָרֶ֖ אָת  ָל ֵ֥
 

הָ (לא,ז)בפסוק  ֶׁשָ֝ אָמ  ְקָרֶ֨ עַַָוּי  יהֹוׁש ֹ֗ יוָָל  ָלָ֝ אֶמרָא  יךָ (לא,ח)קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא ... פסוק ָ-ַוּי ֶ֨ ְָ֣ךְָלָפֶנֹ֗ ל  ּוא׀ַָהה  'ָהָ֣ גרשיים  –ְוהֵ֞

יוָלמד עולה על המלמד . המלמד הוא ישראל הללמד כי תבנית טעמים של כעין מלמד ונלמד, ועשויה מונח לגרמיה מונח רביע,  ָלָ֝ אֶמרָא  ַוּי ֶ֨
ָ֣יָָכל ינ  ָ֣קֶָוֱאָמץָ֒-ְלע  ַז ֘לָח  ְׂשָרא  ְך, הנלמד יהושע י  ָּמָ֔ ָ֣הָע  ְהֶי יךָהַּ֚ואָי  ְָ֣ךְָלָפֶנֹ֗ ל  ּוא׀ַָהה  'ָהָ֣  ְוהֵ֞



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ְך (וילך לא,ודב' ) כלי יקראפשר כפי'  ָּמָ֔ ְָ֣ךָע  ל  יךָהַּ֚ואַָהה  'ֱָאֹלֶהֹ֗ י׀ָהָ֣ ָ֣ לשון הליכה בפרשה זו בשלושה פנים, כי אצל ישראל  . מצינוּכ 
ְך (וילך לא,ודב' )כתיב  ָּמָ֔ ְָ֣ךָע  ל  יךָהַּ֚ואַָהה  'ֱָאֹלֶהֹ֗ י׀ָהָ֣ ָ֣ 'ָָ(וילך לא,חדב' )., משמע מחזיק בידך מדריכך בדרך תלך אבל ביהושע כתיב ּכ  ְוהֵ֞

יך ְָ֣ךְָלָפֶנֹ֗ ל  ּוא׀ַָהה  ֶֶ֖לְךָמָ  (וילך לא,אדב' ). ובמשה כתיב סתם  הָ֣ בלא סעד כלל. כי זה דומה למה שנאמר בנח שהיה מקטני אמנה, ֶׁשֶ֑הַָוּי 
ְָ֣ךָ (וילך לא,ודב' )את האלהים התהלך נח )בראשית ו ט( שהיה צריך סעד לתומכם כך ישראל כתיב אצלם  ל  יךָהַּ֚ואַָהה  'ֱָאֹלֶהֹ֗ י׀ָהָ֣ ָ֣ ּכ 

ְך ָּמָ֔ יךָ(לא,חוילך דב' )כי היו צריכין סעד לתומכו ביראת ה', אבל יהושע נאמר בו   ע  ְָ֣ךְָלָפֶנֹ֗ ל  ּוא׀ַָהה  'ָהָ֣ והוא אחריו כי לא היה צריך  ְוהֵ֞
 ... כל כך סעד לתומכו כמו ישראל אבל מכל מקום לא הגיע למדריגת האבות

 

 

 (תלישא? קדמא ואזלא – בנין אבמלמד ולמד )כעין  11.2

 

 ? קדמא ואזלא לישאת -בנין אב  1

ְֵַ֥֛ראָהֶָ֖שמות ג,ד:  קְָָ'ַוַּי ֹותַָוּי  ְראֶ֑ יָָסָ֣רָל  ָ֣ י׃ּכ  ַ֛נ  ָֽ ּנ  הַָוּי ֵ֥אֶמרָה  ֶׁשֶ֖ הָמ  ֶׁשֵ֥ הַָוּי ֵ֛אֶמרָמ  ֹוְךַָהְּסֶנֹ֗ ּתָ֣ יםָמ  יוֱָאֹלה ָ֝ ָלֶ֨ ָָראָ֩א 
, לא הרי דבור הסנה שהוא תחלה לדברות כהרי דבור הר סיני שאינו תחלה לדברות. ולא בנין אבהרי אתה דן מ...  תורה שלמה ]עג[

הצד השוה שהן דבור ומפי קודש למשה והקדים בהן קריאה  ישראל.הרי דבור הר סיני שהוא לכל ישראל כהרי דבור הסנה שאינו לכל 
 . )ספרא ויקרא פ"א(לדבור, אף כל שהוא דבור ומפי קדש למשה נקדים בו קריאה לדבור

י: (דשמות ג,) ַָֽ֛נ  ּנ  הַָוּי ֵ֥אֶמרָה  ֶׁשֶ֖ הָמ  ֶׁשֵ֥ הַָוּי ֵ֛אֶמרָמ  ֹוְךַָהְּסֶנֹ֗ ּתָ֣ יםָמ  יוֱָאֹלה ָ֝ ָלֶ֨ ְקָראָ֩א  ואזלא ... רביע, אפשר  תבנית הטעמים תרסא קדמא ַוּי 

 כי תרסא? קדמא ואזלא כאן מציגים כי הכתוב נדרש בתפקיד מלמד ולמד במידה של בנין אב.

 

 ? קדמא ואזלאתלישא -בנין אב  2

ֶׁשָ֣רַָעל כז,כא: תצוהשמות  ֶכתָא  ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ דָ֩מ  ֶהלָמֹוע  ֶעֵֶ֥רבַָעד-ְּבא ָ֣ ֵ֛יוָמ  ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ֹוַָאה  תֶ֨ ְךָ֩א  ר  תַָיע  ֹ֗ ד  ֶקרָ-ָהע  ָ֣יָהֶָּ֑ב ֶ֖ ְפנ  ָָ'ל 
ל׃ָסָ ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ֶ֖ א  םָמ  ָתָ֔ ר  ְלד ָ֣ תָעֹוָלםָ  ַּק  ָח 

ֶכת ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ ֶׁשָ֣רַָעלקדמא ואזלא כעין כלל מלמד שמחוץ לפרכת  – מ  ת-א  ֹ֗ ד  מונח רביע, היו לפחות ארבע או חמש עדויות  – ָהע 

 ששכינה שורה בישראל.

ֶכתָ(שמ' תצ' כז,כא) ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ חּו֩ץ  (וי' אמר כד,ג)-ין מלמד, ובצירוף תרסא שלפניו עשוי להיות כעין בנין אב, וכן בקדמא ואזלא, כע מ  מ 

ת ֻד  כ ת ָהע   תרסא קדמא ואזלא, בשני הכתובים המנורה היא המלמדת שיעורי מיקום. – ְלָפר  

 

 תלישא? קדמא ואזלא -בנין אב  3
 שמות תצוה כט,כז:

תָ ָ הְָוא  ָ֣הַָהְּתנּוָפֹ֗ ז  ָ֣ת׀ָח  ָא  ַּדְׁשָּתֵ֞ ֶׁשָ֣רָהּוָרֶ֑םְָוק  ֶַ֖֛ףַָוא  רָהּוַנ ֶׁשֵ֥ הָא  ֹוקַָהְּתרּוָמָ֔ ָׁשָ֣
רְָלָבָנָֽיו׃ָ ֶׁשֵ֥ א  ןָּומ  ר ֶ֖ רְָלַאה  ֶׁשֵ֥ א  יםָמ  ָ֔ א  ּל  ַהּמ   ָ יל א  ָמ 

ֶׁשָ֣רָהּוָרֶ֑םתורה שלמה שמות תצוה כט כז  ֶַ֖֛ףַָוא  רָהּוַנ ֶׁשֵ֥  הבא: תורת הכהניםמביא את ָא 
 ויקרא צו ז,לד:

יֶָ֩אתָ ה-ּכ  ֹוקַָהְּתרּוָמֹ֗ ָ֣ת׀ָׁשָ֣ הְָוא  הַָהְּתנּוָפָ֝ ז ֶ֨ ָֽיָח  ָ֣תְָּבנ  א  מ  יָ  יֶהֶ֑םָ-ָלַק ְחּת  יַָׁשְלמ  ֶ֖ ְבח  ּז  לָמ  ְׂשָרא ָ֔ ָי 
ְלָחקָ ה  ןָּוְלָבָניוָ  ןַָהּכ  ר ֶ֨ ָתםְָלַאה  ָ֣ןָא ְ֠ ל׃-ָוֶאּת  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי  תְָּבנ  ֶ֖ א  םָמ  ָעֹוָלָ֔

 ספרא צו פרשה יא )=קמח(
ה)יא( למדנו שטעונים כולן תנופה מנין שיטעננו הרמה תלמוד לומר   ֹוקַָהְּתרּוָמָ֔ ֹואו    ׁשָ֣ הׁשָ֣ , שאין ת"ל שיכול אין לי אלא קַָהְּתרּוָמֹ֗

ֶׁשָ֣רָ  שמות תצוה כט כז  שוק מנין לרבות את כולו )כולם( תלמוד לומר ֶַ֖֛ףַָוא  רָהּוַנ ֶׁשֵ֥ הָא  ֹוקַָהְּתרּוָמָ֔ ׁשָ֣ תָ  הְָוא  ָ֣הַָהְּתנּוָפֹ֗ ז  ָ֣ת׀ָח  ָא  ַּדְׁשָּתֵ֞ ְוק 
  זה בנין אב לכל שטעון תנופה טעון הרמה.אלא הּוָרֶ֑םָ

 

 גרש מלרעי.-יות הקשורות בטעמים קדמא ואזלא או גרשיים שהוא אזלאבנין האב כאן בנוי על תבנ

ה  שמות תצוה כט כז –טט  ָ֣הַָהְּתנּוָפֹ֗ ז  ָ֣ת׀ָח  ָא  ַּדְׁשָּתֵ֞  תבנית כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצא. ְוק 

יֶָ֩אתָויקרא צו ז לד  ה-ּכ  ֹוקַָהְּתרּוָמֹ֗ ָ֣ת׀ָׁשָ֣ הְָוא  הַָהְּתנּוָפָ֝ ז ֶ֨ לתת בכלל מעין הפרט,היינו נותן בחזה התנופה תבנית כעין פרט וכלל ופרט  ח 

  לכל שטעון תנופה טעון הרמה.תכונה משוק התרומה כמאמר התו"כ 

 

יֶָ֩אתָויקרא צו ז לד -אבל אם גירסת הטעמים ב ָֽי-ּכ  ָ֣תְָּבנ  א  מ  יָ  הָָלַק ְחּת  ֹוקַָהְּתרּוָמֹ֗ ָ֣ת׀ָׁשָ֣ הְָוא  הַָהְּתנּוָפָ֝ ז ֶ֨ ל-ח  ְׂשָרא ָ֔ ֹוקָהיא ָי  ׁשָ֣
ה י ַָָהְּתרּוָמָ֔ ָֽיָָלַק ְחּת  ָ֣תְָּבנ  א  ל-מ  ְׂשָרא ָ֔  קטן בין שני קיסרים, אז לבנין אב יש תמיכה בפעמיים זקף בין שני קיסרים.-היינו פעמיים זקף י 

 

 תלישא? קדמא ואזלא -בנין אב  4
 ויקרא תזריע יג,מט:

ֹו ֹורָאָֽ ֹוָָבעָ֝ םַָּבֶּבֶגדָ֩אֶ֨ ַדְמָּדֹ֗ ֹוָא  הַָהֶּנַָ֝געְָיַרְקַרָ֣ק׀ָאָ֣ יָאֹו-ְוָהָיֶ֨ ֹוָ-ַבְּׁשת   אָ֣ י-ְבָכלָבע  ֶרבָ  ּואָ-ְּכל  ַעתָהֶ֑ ֵַַ֥֛געָָצַרֶ֖ ֹורֶָנ ָעָ֔
הֶָאת ן׃-ְוָהְרָאֶ֖ ָֽ ה   ַהּכ 

ת (וי' מצ' יד,לז) )ה( ספרא מצורע פרשה ו-ההסבר הבא מלמד ממראות נגעי בגדים על מראות נגעי בתים הנלמדים ב ה א  ָ֤ה -ְוָרָא  ּנ  ג ע ְוה  ּנ ִ֗ ה 

ֹו א   ת א  ק ֵ֔ ְקר  רּור ת  יְר  ע  י ת ְׁשק   ּב ֵ֔ ת ה  יר   ג ע  ְּבק  ּנ   ןה  ל מ  ן ָׁשָפ  יה   ְרא  ת ּומ  ּמ   ְמד  ק  יר׃-ד   ה 

ק׀ (יג,מטוי' תז' ) )ב( ספרא תזריע פרשה ה פרק יד ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה  ם ְוָהיָ  ְמָדִ֗ ד  ֹו א   'וי)דורש ששני המראות מצטרפים כי נאמר בנגעי בגדים  א 

ג ע (יג,מט תז' ּנ   ה ה   ְוָהיָ 

 יליף מבגדים כסף משנהמראות מצטרפים גם בנגעי בתים וכפי' כותב ששני ה ,ה"ב ד"טומאת צרעת פי 'רמב"ם הל

ֹור (יג,מט תז' 'וי)אפשר כי זה מרומז בתבנית הטעמים של הכתוב  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  ם ּב  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה   הנאמר בנגעי בגדים.  ְוָהיָ 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ג ע (יג,מט תז' 'וי) ּנ   ה ה  ם מסוג כלשהו כאן בקשר לצבעי נגעי בגדים קדמא ואזלא כעין כלל מלמד – ְוָהיָ  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   שמצטרפים זה עם  יְר 

ֹור זה לנגע אחד. המשך הפסוק  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  תרסא קדמא ואזלא עשויה לרמז לכעין כלל מלמד מסוג בנין אב שמלמד מנגעי בגדים לנגעי  –ּב 

 בתים שצבעי הנגעים מצטרפים זה עם זה לנגע אחד.

 

ֹורתרסא כמחיצה, והמלה כחלק מהכלל  – ַּבֶּבֶגדָ֩ (יג,מט)בגדים דרשנו תפקידי  בנגעי ֹוָָבעָ֝ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, תוכן הפרטים  – אֶ֨

 מלמד אלו בגדים מראים לכהן. 

ֹורואילו התבנית המורכבת  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב   תרסא קדמא ואזלא מלמדת כעין בנין אב מנגעי בגדים לנגעי בתים. – ּב 
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 ויקרא בחקתי כז,ז:

ֶּבן םָמ  א  ם-ְוְ֠ א  יםָָׁשָנ הָָוַמ ְעָלהָ  ּׁש ֶ֨ רָָׁשֶֶ֑קל-ׁש  הָָעָׂשֶ֖ ָּׁשֵ֥ מ  ָח  ָ֣הֶָעְרְּכךָ֔ רְָוָהָי ָָזָכָ֔
ים׃ָ ָֽ הְָׁשָקל  ָׂשָרֵ֥ הָע  ָבֶ֖ ְָוַלְּנק 
 

ֶּבן יםָָׁשָנ הָָוַמ ְעָלה ָ-מ  ּׁש ֶ֨  הערך משנה מסכת ערכין פ"ד מ"דם קדמא מהפך פשטא, ליבא האפיון שלפניו להודיע שגם אחרי שנת ששי - ׁש 

בזמן הערך כיצד העריכו פחות מבן חמש ונעשה יותר על בן חמש פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים  (-)שנותנים הוא כ
 נותן כזמן הערך

 סיכום: יש לקרוא השורה מימין לשמאל כעין משפט אחד ותחתיה תבניות הטעמים
    חכמים

 ומעלה  60מהקרא העוסק בגיל  נלמד בכעין בנין אב לכל הגילים י הגיל של הנידר בשעת הנדרלפ תשלום הערך התורני

קדמא מהפך פשטא, מיבא הגילים  

 60הקודמים לגיל 

שיעור ומחיצה בלימוד  –תלשא  קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף

 אלפניה

    רבי אלעזר

 מוסיף חודש ויום לכל גיל   

צה בלימוד שיעור ומחי –תלשא    

 אלפניה

    לכולי עלמא שנתות בשקלים

מחיצה בלימוד אלפניה –תלשא    
 ולאחריה

 

 ? קדמא ואזלאתלישא -בנין אב  6
 :ו,כבבמדבר בלק 
ָרה-ְוַעָּתהְָ֩לָכה אָָאָֽ יֶָאת-ָּנֶ֨ י-ּל ָ֝ ָֽ הָּכ  ָ֣םַָהֶּזֹ֗ ַנֶּכה-ָהָע  ָ יָאּוַל יָאּוַכל ּנ  ֶּמָ֔ מ  ּוםָהּואָ  ן-ָעצֵ֥ ּנּוָמ  ֶׁשֶ֖ ָגר  ֹוַָוא  ָָהָאֶֶ֑רץ-ּבָ֔

יָא  תָא ֶׁשרָ ְעּת  יָָיַדֹ֗ ָ֣ ר׃-ּכ  רָיּוָאָֽ רָָּתא ֶ֖ ֶׁשֵ֥ ְךַָוא  ָרָ֔ ְמב  ְךָ   ְּתָבר 

ָרה-ְוַעָּתהְָ֩לָכה אָָאָֽ יֶָאת-ָּנֶ֨ ה-ּל ָ֝ ָ֣םַָהֶּזֹ֗  תבנית כללית של כעין פרט קדמאה, כלל, פרט בתראה. –וגו'  ָהָע

 מעליו המתברר בפרט בתראה., פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל קטנה-תלישא -ְוַעָּתהָ֩

ָרה-ְלָכה אָָאָֽ י-ָּנֶ֨ ָ֝ יָ, כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב )רמז אחד תלישא קדמא ואזלא, רמז שני אזלאוקדמא  - ּל  ּנ  ֶּמָ֔ ... מ 

ֹוָ בלי סיבה שישראל פעמיים זקף בין שני קיסרים(. הכלל המלמד הוא שאויבי ישראל מחפשים דרכים לפגוע בישראל בין מעט בין רב, ּבָ֔

 מאיימים עליהם. וגורמים למי מישראל לחטוא וכך פוגעים בהם.

 

ָרה-ְוַעָּתהְָ֩לָכה (כב,ו)נתבונן שוב בפסוק  אָָאָֽ יֶָאת-ָּנֶ֨ ה-ּל ָ֝ ָ֣םַָהֶּזֹ֗  תבנית כללית של כעין פרט קדמאה, כלל, פרט בתראה. –וגו'  ָהָע

 ק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה., פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלקטנה-תלישא -ְוַעָּתהָ֩

ָרה-ְלָכה אָָאָֽ י-ָּנֶ֨ ָ֝ יָ, כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב )רמז אחד תלישא קדמא ואזלא, רמז שני אזלאוקדמא  - ּל  ּנ  ֶּמָ֔ ... מ 

ֹוָ  פעמיים זקף בין שני קיסרים(. ּבָ֔

ת יש כאן רמז ששיעורי חז"ל פעמים מלבר פעמים מלגיו. ובהקש מרובע הקב המרומז מביעה ספק. זאת אומר אּוַל יבדרך הלכתית: המלה 

ה-ֶאתבמונח רביע של  ָ֣םַָהֶּזֹ֗  לסאה, לומדים לשיעורי חז"ל אחרים. ָהָע

 

 ? קדמא ואזלאתלישא -בנין אב  7
 : דכה,י פינחסבמדבר 

ֶאת ָּכהָ  ֶׁש רָה  הָא  ֶּכֹ֗ לַָהּמ  ְׂשָרא ָ֝ יׁשָי  ֶ֨ םָ֩א  מְָ-ְוׁש  יתָז  ָ֔ ְדָינ  יֶָּבןַהּמ  ֶ֖ ית-ר  ָֽ יאָב  ֵ֥ ּואְָנׂש  י׃-ָסלֶ֑ ָֽ נ  ְמע  בַָלּׁש    ָאֶ֖

אין אחיו  -קנאין פוגעין בו. כהן ששמש בטומאה  -משנה. הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, והבועל ארמית  ב,בבלי סנהדרין פא
ר ששמש במקדש, רבי עקיבא הכהנים מביאין אותו לבית דין אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציעין את מוחו בגזירין. ז

 .אומר: בחנק, וחכמים אומרים: בידי שמים

 

ה ֶּכֹ֗ לַָהּמ  ְׂשָרא ָ֝ יׁשָי  ֶ֨ םָ֩א  תרסא קדמא ואזלא רביע וכו' כעין פרט קדמאה כלל ופרט, תבנית כעין מדת בנין אב, המלמד מהבועל  – ְוׁש 

, ארבעה נפגעין שלא בבית כהן ששמש בטומאה...  ם,הגונב את הקסוה, והמקלל בקוס ב,בבלי סנהדרין פאארמית קנאין פוגעין בו אל 

 דין ע"י קנאין

 

 ? קדמא ואזלאתלישא -בנין אב  8
 במדבר פינחס כח,יד:

ןָ ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע  לָּוְרב  י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ יׁש  רָּוְׁשל  הַָלָּפָ֝ ְהֶיֶ֨ יןָ֩י  יַָהה  ָ֣ צ  םָח  יֶהֹ֗ ְסּכ  ְָונ 
ֶָָ֖ ֹוְָלָחְדׁש  ְּבָחְדׁשָ֔ ֶדׁשָ  ַלֵ֥תָח ֶ֨ ָיַָהָּׁשָנָֽה׃ז ָ֣אתָע 

 התבנית פרט וכלל ופרט,  –טט 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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םָהפרט  יֶהֹ֗ ְסּכ  ָָ֩רביע -ְונ  ין יַָהה  ָ֣ צ   קטנה, כעין ענין של שני שיעורים-מונח תלישא – ח 

רָהכלל הַָלָּפָ֝ ְהֶיֶ֨   י 

לָָָהפרט הסוגר מרכב )א( י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ יׁש  ןָ)ב(ּוְׁשל  ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע  ָּוְרב 
לָּוְׁשלָ ָהפרט הסוגר )א( י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ יןָ֩בתבנית דרגא מונח רביע, מקשר את הפרט להיות חלק מהפרט הפותח יׁש  יַָהה  ָ֣ צ  םָח  יֶהֹ֗ ְסּכ  ְונ 

ןָוגם להיות פרט סוגר ומנתק אותו מהפרט הסוגר השני )ב( ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע   ּוְרב 

 מערבין נסכי פרים בנסכי אילים,  .ב מתני' בבלי מנחות פט,אהתבנית פרט וכלל ופרט סוגר ראשון מרמזת לדברי 
של יחיד בשל ציבור, של יום בשל נסכי כבשים בנסכי כבשים,  (מערבין)הפרט הסוגר השני מנותק מהראש ומהפרט הסוגר הראשון 

 אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים, אמש,
 גם בבלילת מנחות.קטע המשנה הבא שייך ללימוד אחר במשנה ובגמרא שמדובר כאן 

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

העוסק בנפח נסך הפר וכלל העוסק בפר ופרט בתראה ראשון העוסק בנפח נסך האיל היותם  פרט קדמאהאפשר שלבלילת המנחות התבנית 

רבבו כדלהלן: יחס נפח השמן לנפח הסולת במנחת פר שוה ליחס נפח השמן מקושרים ע"י הדרגא מרמז שכשרים מנחות שלהן אם נתע

כשרים,  –לנפח הסולת של מנחת איל, אף שהכמויות שונות, לכן אם נבללו כל אחת לעצמה מידת הלחות שלהן שוה ולכן אם נתערבבו 

מנחת הכבש במנחת האיל והפר כי העיסה ואילו הפרט הבתראה השני של נסך הכבש, המנותק מהפרטים שלפניו, מרמז לאיסור עירבוב 

 מכילה הרבה שמן והשמן הזה ישאב אל העיסה היבשה של מנחת הפר ו/או האיל.

 

 6שווה  0.5 -מחולק ב 3הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.5 -עשרון סולת ו 3לפר 

 6 שווה 0.33 -מחולק ב 2הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.33 -עשרון סולת ו 2לאיל 

 4שווה  0.25 -מחולק ב 1הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.25 -עשרון סולת ו 1לכבש 

 

ןָ ֶֶ֑֣י  יןַָלֶּכֶֶ֖בׂשָָי ֵ֛ תַָהה  ֵ֥ יע  לָּוְרב  י  יןָָלַאֹ֗ ָ֣ תַָהה  ֹ֧ יׁש  רָּוְׁשל  הַָלָּפָ֝ ְהֶיֶ֨ יןָ֩י  יַָהה  ָ֣ צ  םָח  יֶהֹ֗ ְסּכ  תבנית הטעמים מרמזת על  –רישא של הפסוק ְונ 

כי מוספים, והוא כעין בנין אב. כי רק במוספי ראש חדש מפורטים נפחי יין הנסכים לקרבן צבור פר, איל, כעין פרט וכלל ופרט לענין נס

 כבש. במוספים תמיד היומי, שבת, פסח וחוה"מ, שבועות, ראש השנה, יום הכפורים, סוכות וחוה"מ, עצרת, מוזכרים הנסכים בלי פירוט.

 ט:  –במד' שלח טו,ו -ם בלקרבנות יחיד של נדר ונדבה, נמנים אותם נפחי
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 במדבר מטות לב,כט:

ם םָא  ֶהֹ֗ ל  הָא  ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  י-ַוּי ֶ֨ ּוְָבנ  י-ַיַעְברָ֣ ָ֣דָּוְבנ  ת-ָג ְּתֶכםֶָאָֽ ָ֣ןָ׀ָא ְ֠ ןָָּכל-ְראּוב  ֵ֞ ֶרץָ-ַהַּיְרּד  הָָהָאֶ֖ ְכְּבָׁשֵ֥ 'ְָונ  ָ֣יָהָ֔ ְפנ  ל  ְלָחָמהָ  ּוץַָלּמ  ָחל 
ְפנָ  םָָלֶהֵ֛םָאֶָל  ָּזָֽה׃-תיֶכֶ֑םָּוְנַתֶּתֵ֥ ח  ְלָעֶ֖דַָלא  ֶרץַָהּג  ֶָאֵ֥

כדמתרצינן  דכולהו צריכיויש לנו ללמוד מהן  - ואיכא דאמרי לרבנן קאמר להו אין לך תנאי בכתובין שאינו כפול (רש"י)המשך 
 להו בקדושין בהאומר לחבירו )קד' סא ב(.

)טט: כל אזכרת תנאי כפול בגלל ולא הוו שני כתובים הבאין כאחד דכולהו מצריך להו פי' בקונטרס  - וגמרינן מינייהו]תוס' גיטין עו,א[ 

ר' חנינא בן גמליאל בקדושין )סא ב( ואין נראה להרב רבי אלחנן דהתם לא מצריך להו אלא דמשני להו דאין משום  הענין מיוחד לה(
 .ויש לומר דיש בהן שום צריכותאביד שם צריכותא אחד מהן ללמוד דניבעי תנאי כפול אבל לרבי מאיר דיליף מינייהו לא ע

כדי לדחות את ר' מאיר האומר שכל תנאי צריך רבי שמעון בן גמליאל אומר: אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול. : הסבר לתבנית הטעמים

 כללית לא צריך תנאי כפול.שיהיה כפול. התנאים הכפולים הם כעין שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין. כל אחד מלמד למקומו אבל 
 . )לומדים מכולם שצריך תנאי כפול( , וגמרינן מינייהו)האומרים שלא צריך תנאי כפול(רבנן קאמר להו)דחות את(איכא דאמרי ל
הָ )במ' מט' לב,ל( מוצע לומר כי ֶׁשָ֝ אֶמרָמ  מלמד שכללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים  ,קדמא ואזלא -ַוּי ֶ֨

םומז בטעם רביע של כמר ֶהֹ֗ ל  מספיק גלוי דעת )לא מפורש מלא(.  ]בבלי קידושין מט,ב[וזה יהיה בנין אב לכל התורה. אבל על בסיס  א 

םאפשר שעל זה מלמד  ּוְָבנ י-א  י-ַיַעְברָ֣ ָ֣דָּוְבנ  ְּתֶכם-ָג ָ֣ןָ׀ָא ְ֠ מונח מונח מונח פסק תלשא, כעין ארבע טעמי תלשא, וכל אחד  – ְראּוב 

-לכתוב אלפניו בתפקיד אומדנא, שבי"ד יאמוד כל תנאי מה 4-לימודים בתפקידי תלשא(.כאן לפחות ה 8אחריו )סה"כ לומד אלפניו ול

התנאים כאשר נאמר בגילוי דעת )לא מפורש מלא( להוכיח שהתנאי תקני ומחייב. אפשר שבקריאה ללא פסק מלמד על התחייבות  4

כי מכלל הן אתה שומע תנאים וגם פחות וזה ברוב התחייבויות מותנות.  3ות עם תנאים. ואילו בקריאה עם פסק מלמד על התחייב 4-ב

רבי חנינא בן גמליאל שבתנאי בני גד ובני ראובן ללא התנאי הכפול היה במשמע הסביר  תנאי כפול. –לאו, לכן לא צריך תנאי )א( 

 נאי הלאו לא ברור המעשה אם התנאי לא התקיים.שללא ת ]רש"י[שלא ינחלו גם בא"י המערבית. וכך גם בכתובים הנוספים שהביא 

 

 קדימותתלישא? קדמא ואזלא, סדר  אב -בנין אב  10

   מיתה א שלבעונשים שלבעיקר מהקשר הדברים הפסוק עוסק  דברים שפטים יט,טו:

ֹו ְׁשל-ע ל  מיתהמהקשר הדברים הפסוק עוסק בעונשים של  יז,ו: שפטיםדברים  ראה ים א  ד ִ֗ י׀ ְׁשנ  י ם ע  ת פ   א יּומ ֵ֔ ת ל  ּמ   ת ה  ים יּומ   ד   ה ע  ָׁש 

ל ָח ד׃-ע  ד א  י ע    פ  

א יׁשְָלָכל-ל ָֽ ֹ֗ דְָּבא  דֶָאָחָ֝ ּוְלָכל-ָיקּוםָ֩ע ֶ֨ אתְָּבָכל-ָעֹוןָ  ֶׁשָ֣רֶָיֱחָטֶ֑א-ַחָּטָ֔ ְטאָא  ֶ֖ ָח 
ֹוַָעל-ַעלָ יםָאֵ֛ ֹ֗ ד  ָ֣יָע  י׀ְָׁשנ  ָ֣ ה-ּפ  יְָׁשֹלָׁשָֽ ֵ֥ ר׃-ּפ  ּוםָָּדָבָֽ יםָָיקֵ֥ ֶ֖ ד  ָע 

א יׁש-ל ָֽ ֹ֗ דְָּבא  דֶָאָחָ֝  קטנה קדמא ואזלא רביע-לישאת - ָיקּוםָ֩ע ֶ֨

דָרש"י  דֶָאָחָ֝  כל עד שבתורה שנים אלא אם כן פרט לך בו אחד:  (על)זה בנה אב,  (סוטה ב)ע ֶ֨
ּוְלָכל-ְלָכל את-ָעֹוןָ  , אמר לחברו תן לי (ספרי), להיות חברו נענש על עדותו לא עונש גוף ולא עונש ממון אבל קם הוא לשבועה ַחָּטָ֔

 ן לך בידי כלום ועד אחד מעידו שיש לו חייב להשבע לו: מנה שהלויתיך אמר לו אי
 

 קדימותסדר  ? קדמא ואזלא,תלישא אב - בנין אב 11
 כ,יט: שפטיםדברים 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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י ָֽ ּורֶָאל-ּכ  א-ָתצָ֣ ּהָל ָֽ ָ֣יָהְָלָתְפָׂשֹ֗ ֹ֧םָָעֶל ָּלח  ה  יםְָלָֽ יםַָרּב ָ֝ ירָָ֩ימ ֶ֨ יתֶָאת-ע  ֶּמָּ֣נּוָת אכ ָָ֔-ַתְׁשח   ַ֚יָמ  ןָּכ  ַּגְרֶזָ֔ ַחָָעָליוָ  ְנּד   ל  ָצּהָ  אָע  ֹוָל ָ֣ תֶ֖ לְָוא 
ֹור׃ ָּפֶנֶ֖יךַָּבָּמצָֽ אָמ  הָָלב ֵ֥ ָ֣ץַָהָּׂשֶדָ֔ ע  יָָהָאָדםָ  תָּכ   ְכר ֶ֑ ָת 

ים-ֶאל)ה(  יםַָרּב ָ֝ ירָָ֩ימ ֶ֨ קטנה )= תרסא( בתפקיד עקירה משחיתה, -תרסא קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד מסוג בנין אב, וכן תלישא - ע 

שלו הוא כי לא רק במצור בלבד אלא בכל מקום הקוצץ אילן  ר השתלשלותומקוהדבר מאיסור בל תשחית כלל  (תורה תמימה הערה נזכבאר 
 :הוא האיסור הכללי להשחית אפילו עץ סרק במקום שהמטרה איננה אלא להשחית )כ( כ"רש"ר הירש דברים פ מאכל דרך השחתה לוקה,

ור להשחית אלא כל המשבר כלים או קורע לא תשחית את הדרוש לחיי האדם, ומטעם זה לא אילנות בלבד אס הערה נז(וכבנין אב כהמשך 
 בגדים או הורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר משום לא תשחית.

ל ֶּמָּ֣נּוָת אכ ָ֔ ַ֚יָמ   הדף על הדף בבא קמא צא,בקטן, יתיב בתפקיד דווקא כך, כאן במשמעות של ודאות, וכתב בעל -יתיב מונח זקף – ּכ 

ולפי"ז כתב הגאון השואל ומשיב זצ"ל ליישב קושית המפרשים על שיטת הרמב"ם תא מן התורה לקולא, שהרמב"ם ס"ל שכל ספיקא דאוריי
דס"ל שכל ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא, כשהתורה אסרה או חייבה, היא לא התייחסה אלא אך ורק לצד החיובי בוודאי, אבל בספק דין 

 .א דאורייתא. חומרא זו אינה קיימת בספיקא דרבנןתורה, הרי הוא אסור רק מדרבנן שפסקו להחמיר בספיק

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 

אם התורה אוסרת ספק עץ  ,ורק מדרבנן לחומרא לכרתו. ולכאורה אין זה תואם לדעת הרמב"ם )שבספק דאורייתא לקולא ומותר לכרות(
 .מאכל בהשחתה, עלינו ללמוד מאיסור זה לכל איסורי התורה, שכאשר אין אנו ידועים בוודאות שהדבר אינו אסור, עלינו לאוסרו

י 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 רב
כלל זה אינו תקף כאשר אנו עוסקים בספק אברהם בן הרמב"ם שאמר: שלמרות ששיטתו של אביו הרמב"ם שספיקא דאורייתא מן התורה לקולא, 

 )קטע זה שייך גם לכלל מלמד( ,נפשות
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ן-זקף ... התבנית א...  קטָ֔ אוָקדמֶ֨ רבי אלעזר דורשו ככלל ופרט וכלל. התבנית עשויה  ]בבלי נזיר לה[-וכלל ופרט שב... כעין פרט  אזלָ֝

 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.

 5, 5קרובים. סה"כ זהים  4,4זהים  3, 3? דב' 3, 3במ'  2, 2? וי' 1, 1? שמ' 1, 1קטן קדמא ואזלא בתורה בר' -ית טעמים ... זקףתבנ

 מופעים

 
 מהפך פשטא זק תרסא קדמא ואזלא :לב,מג מקץ בראשית
ימּו  ם ְלַבּ֖דֹו ֛לֹוַוָּיִׂשִ֥ ֣ ם ְוָלה  ים ְלַבָּדָ֑ ֵ֞ ְצר  יםְָוַלּמ  ְכל   ּתֹו ָָָהא  םָא  ָּ֩כָ ְָלַבָּדָ֔ אָי ּוןָל ֶ֨ ים יּוְכלַ֜ ל ַהִּמְצִרִ֗ ֱאכ ֹ֤ ִעְבִרים   ל  ת־ָהָֽ ם א  ח   ל ֶ֔

ה וא ִּכי־תֹוֵעָבִ֥ ִים ִה֖ ה...  )הפרט בתראה :ְלִמְצָרָֽ ָב  וא ּכ י־תֹוע  י ם ה   ְצָר  ים( מלמד אל )הפרט קדמאה  ְלמ  ְצר ֵּ֞ ָ֤ים ְול ּמ  ּתֹו   ָהא ְכל  ם א  ָדֵ֔ ( ומזה  ְלב 

 ואזלא( לעברים שלא לאכול עם הנכרים מפני חיתון בקל וחומר הפוך )גרשיים מהפך פשטא ... קדמא 

ַעלעירוב טעם עליון וטעם תחתון  :ד פסוק כ פרק שמות ספר ֶ֡ ַּמָ֔ ֶרץז"ק טעם תחתון,  – מ  ַחתָָּבָאֶֶ֖֨ ֶַַ֣֜ ָּתֶ֑  קו"א ע' – מ 

 ֣ ה־ְלךִ֥ א־ַתֲעׂש ֶ֨ ל  ל ֣ ס   ֣ ָ֡֔ה ׀ פ  ֶָ֣֣ר ְוָכל־ְּתמּוָנֶ֔ ֶׁש  ם ָָא  ַעלָ׀ַָּבָּׁשַמָ֣ י  ֶ֡ ַּמָ֔ רָָ֩מ  ֶׁשֵ֥ ֶרץַָוא  ַחתמָ ָָּבָאֶֶ֖֨ ֶַַ֣֜ ר ָּתֶ֑ ִ֥ ִים׀ ַוֲאׁש  ֣ ַחת ַּבַּמ֖ ֣ ץ ִמַּתִ֥ ר   :ָלָאִָֽ֗
 זב בעל שתי ראיות, זב בעל שלוש ראיות שנים סופרים:. , מהפך פשטא זק קדמא ואזלאספירת הזב :יג,טו מצורע ויקרא

ְטַה רָ י־י  ָֽ ֹוַָהָּזב ְָוכ  ּזֹובָ֔ ַפרָמ  ֹוְָוָסֶ֨ ת לַ֜ ים ִׁשְבַעִ֥ ס ְלָטֳהָר֖תֹו ָיִמ֛ ֣ יו ְוִכּב  ץ ְּבָגָדָ֑ ִים ְּבָׂש֛רֹו ְוָרַחַ֧ ים ְּבַמִ֥ ר ַחִּי֖  :ְוָטֵהָֽ
 שחוטי חוץ :ג פסוק יז פרק ויקרא
יׁשָ ֵ֥ יׁש ָא  ָ֣יתָא  ּב  לָמ  ְׂשָרא ָ֔ רָי  ֶׁשֶ֨ טָא  ְׁשַחַ֜ ֹור י  ב ׁשִ֥ ׂש  ֛ ז אֹו־כ  ָ֑ה אֹו־ֵע֖ ַּמֲחנ  ר ֚אֹו ַּבָֽ ֣ ט ֲאׁש  ָֽה ִמ֖חּוץ ִיְׁשַחֶ֔ ַּמֲחנ   :ַלָֽ

 כסוי הדםפשטא מונח זק קדמא ואזלא  :יג,יז אח"מ ויקרא
יׁש  יׁשְוִאֶ֨ ּבְָ ִאִ֜ ָ֣ימ  לָנ  ְׂשָרא ֹ֗ ן־ַהּג ר ָָי  ָ֣רָּומ  םַָהָּג רְָּבתֹוָכָ֔ ֶׁשֶ֨ ּודָא  יד ָיצַ֜ ר אֹו־֖עֹוף ַחָּי֛ה ֵצִ֥ ֣ ל ֲאׁש  ֹו ְוָׁשַפך   ֵיָאֵכָ֑ ת־ָּדמֶ֔ הּו א   ְוִכָּס֖
ר ָעָפָֽ  :ּב 
 סוף עונשי גלוי עריותבסיפא מהפך פשטא זק קדמא ואזלא  :כב,כ קדשים ויקרא

ם  ֹ֤ ת־ָּכל־ֻחּק ַתי  ּוְׁשַמְרּת  י א  ת־ָּכל־ִמְׁשָּפַטֶ֔ םוַ  ְוא  ֖ ם ֲעִׂשית  יא א ָתָ֑ ֶרץֶָאְתֶכם ְָָול א־ָתק   רָָהָאָ֔ ֶׁשֶ֨ יָא  ַ֜ נ  יא א  ם ֵמִבִ֥ ֛ ְתכ  ָּמה א   ָׁש֖
ת ב  ִ֥ ּה ָלׁש  ר...  )הפרט בתראה :ָּבָֽ ׁש   י א  נ ֜ יא א  ב   ְתכ  ם מ  ָּמה א  ת ָׁש  ב  יא( מלמד אל )הפרט קדמאה ָּב ּה ָלׁש   ָ֤ ְתכ ם   ְולא־ָתק  ץ א  ר  ( היות וה'  ָהָאֵ֔

יב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה' )כמו המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטוו לא תמר בו( ומקיאה הביאנו אל הארץ זה מחי

 מי שלא שומר מצוותיו.
היתה בכלל כל המצות שהצבור מביאין עליהן פר,  עבודה זרהרש"י בסיפא מונח זק תרסא קדמא ואזלא,  :כה,טו שלח במדבר

 בפר לעולהל ושעיר לחטאת: והרי הכתוב מוציאה כאן מכללן לידון
ר  ֣ ןְוִכּפ  ת ַהּכ ֵהִ֗ ל־ָּכל־ֲעַד֛ י ַעָֽ ל ְּבֵנִ֥ ח ִיְׂשָרֵא֖ ם ְוִנְסַל֣ ָ֑ ָ֣ה ָלה  י־ְׁשָגָג ָֽ ואָּכ  םָָ֩ה ָ֔ יאּוְָוה  ב ֶ֨ םָה  ה ֶאת־ָקְרָּבָנַ֜ ֣ ם' ַלהִ֗  ִאּׁש   ִלְפֵנִ֥י ְוַחָּטאָת֛

ם' ֖ה  ם֩ ...  )הפרט בתראה :ַעל־ִׁשְגָגָתָֽ יאּו ְוה  ב   ם ה  ת־ָקְרָּבנָ֜ ה א  ּׁש   ם' הִ֗ ל   א  ָּטאָת  ְפנ  י ְוח  גְגָָת ם' ה   ל  ל־ׁש  ר( מלמד אל )הפרט קדמאה ע  פ   ...  ְוכ 

ם ְונ ְסל  ח וא ּכ  י־ְׁשגָָג ה ָלה    ( ה ֵ֔

לקיהם של אלו שונא זימה לכן להכשילם בכך בכל -: )א( אשתי עצות כלליותבסיפא פשטא זק קדמא ואזלא,  :יד,כד בלק במדבר

ְצךֶ֔  -חז"ל למדו מ. מקום  נאמר באחד חל על הכל בלעם מציע להחטיא ישראל בעריות.  -מונח ז"ק במלה אחת  ִאיָע֣

 , כלל לא לומר דבר שלילי על עצמו)ב( התולה קללתו באחרים 

ה  יְוַעָּתָ֕ ך ִהְנִנִ֥ י הֹוֵל֖ ְָ֣צךָָ֔ ְלָכה   ְלַעִּמָ֑ יָע רָא  ֶׁשֶ֨ הָא  ֶׂשַ֜ ם ַיע  ֛ה ָהָעִ֥ ית ְלַעְּמך֖  ַהּז  ים ְּבַאֲחִרִ֥  :ַהָּיִמָֽ
 קריאת ט' באבבסיפא מונח זק קדמא ואזלא,  :כו,ד נןואתח דברים

םַהִעיד ִת֩י  ֹום ָבכ ֶ֨ ִים ַהּיִ֜ ת־ַהָּׁשַמ֣ ץ א  ר  ת־ָהָאִ֗ ד ְוא  י־ָאב ֣ ָ֣ל ַמֵהר֒ ּת אֵבדּון   ִּכָֽ ַע ֶרץָמ  רָָהָאָ֔ ֶׁשֶ֨ םָא  ים ַאֶּתַ֜ ן ע ְבִרַ֧ ת־ַהַּיְרֵּד֛  א 
ָּמה ּה ָׁש֖ ן ְלִרְׁשָּתָ֑ א־ַתֲאִריֻכֹ֤ יָה  ָיִמים   ל ָֽ י ָעל ֶ֔ ד ִּכִ֥ ּוןִּת  ִהָּׁשֵמ֖ ר...  )הפרט בתראה :ָּׁשֵמדָֽ ׁש   ם א  ּת ֜ ים א  ן ע ְבר   ּי ְרד   ת־ה  ָּמה א  ּה ָׁש  ְׁשָּת  ( ְלר 

דמלמד אל )הפרט קדמאה  דּון֘  ּכ  י־ָאב   ר֒  ּת אב  ה  ל מ  ע   ץ מ  ר  ( היות וה' הביאנו אל הארץ זה מחייב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה' ָהָאֵ֔

 ו לא תמר בו( ומקיאה מי שלא שומר מצוותיו.)כמו המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטו

ַעלעירוב טעם עליון וטעם תחתון  :ח פסוק ה פרק דברים ֶ֡ ַּמָ֔ ֶרץז"ק טעם תחתון,  – מ  ַחתָָּבָאֶֶ֖֨ ֶַַ֣֜ ָּתֶ֑  קו"א ע' – מ 

 ֣ ה־ְלךִ֥ ֶָֽ֨ א־ַתֲעׂש  ל  ל ֣ ס   ֣ ָ֡֔ה ׀ פ  ֶָ֣֣ר ָּכל־ְּתמּוָנֶ֔ ֶׁש  ם ָָא  ַעלָ׀ַָּבָּׁשַמָ֣ י  ֶ֡ ַּמָ֔ רָָ֩מ  ֶׁשֵ֥ ֶרץַָוא  ַחתָָּבָאֶֶ֖֨ ָּתֶַ֑֜ ר מ  ִ֥ ִים׀ ַוֲאׁש  ֣ ַחת ַּבַּמ֖ ֣ ץ ִמַּתִ֥ ר   :ָלָאִָֽ֗
  מתן צדקהבסיפא מהפך פשטא זק תלשא קדמא ואזלא,,  :יא פסוק טו פרק דברים
י  לִּכ֛ ְחַּדִ֥ ְב֖יֹון ל א־י  ב א  ר  ֣ ץ ִמּק  ר  ן ָהָאָ֑ יַָעל־ּכ ֵ֞ כ   רְָמַצְּוך ָָָאנ  אמ ָ֔ חַָָל  ת  חָָּפְ֠ ְפַּתֶ֨ יך ֶאת־ָיְדךַָָּ֜ת  ֶ֛֛ך ְלָאִחַ֧ ְבי ְנך֖  ַלֲעִנּי  ך ּוְלא  ָֽ :  ְּבַאְרצ 
  ס

 גט לאשהבסיפא מהפך פשטא מונח זק קדמא ואזלא  :א,כד תצא דברים
ח  י־ִיַּקִ֥ יׁשִּכָֽ ה ִא֛ ּה ִאָּׁש֖ אְָוָהָיֵ֞ה ּוְבָעָלָ֑ ם־ל ֹ֧ ָ֣ןָא  ְמָצא־ח  יוָת  יָנֹ֗ י־ָמ ָצאְָּבע  ָ֣תָָבּה ָָּכ  רֶָעְרַו ַתבָָּדָבָ֔ ּהְָוָכֶ֨ ר ָלַ֜ פ  ן ְּכִריֻתת   ֵסֹ֤  ְוָנַת֣
ּה ּה ְּבָיָדֶ֔ ֹו ְוִׁשְּלָח֖ פ רלר' עקיבא הוא תכנן לגרשה )הפרט בתראה לכתוב לה  :ִמֵּביתָֽ ָ֤ יֻתת   ס  ָ֣תָָבּה ָָָמ ָצא ( ולכןְּכר  רֶָעְרַו )הפרט ָּדָבָ֔

י־ָמ ָצא( קדמאה  מצב )א( לשתי הדעות שהיה לה איזה בעיה )ב( דעת ר' עקיבא שלא היה לה בעיה-מקף כרב – ּכ 
 רשת הקהלפבסיפא מהפך פשטא מונח זק קדמא ואזלא,  :יג,לא וילך דברים

ם  רּוְבֵניה ֶ֞ ֣ ּו ֲאׁש  ּו ִיְׁשְמעּו   ל א־ָיְדעִ֗ ְמדֶ֔ ה ְוָל֣ ת־֣ה  ְלִיְרָא֖ ם' א  ָ֑ ים ֱאֹלֵהיכ  ר ָּכל־ַהָּיִמִ֗ ים ַָָאֶּת םָא ֶׁשֶ֨ הַָחּי  ָדָמָ֔ רַָעל־ָהָ֣א  ֶׁשֶ֨ םָא   ַאֶּתַ֜
ים ן ע ְבִרַ֧ ת־ַהַּיְרֵּד֛ ָּמה א  ּה ָׁש֖ ר...  )הפרט בתראה פ:  ְלִרְׁשָּתָֽ ׁש   ם א  ּת ֜ ים א  ּי ְרד    ע ְבר   ת־ה  ָּמה ןא  ְׁשָּת ּה ָׁש  ( מלמד אל )הפרט קדמאה ְלר 

ם  ים... ּוְבנ יה ֵּ֞ ּיָמ ִ֗ ר ָּכל־ה  ׁש   ם א  ָ֤ ּת  ּי ים   א  ה ח  ָדָמֵ֔ א  ל־ָה  ( היות וה' הביאנו אל הארץ זה מחייב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה' )כמו ע 

כאן יש הפוך סדר )גרשיים מונח רביע לפני קדמא  המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטוו לא תמר בו( ומקיאה מי שלא שומר מצוותיו.

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.



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 בסיפא מהפך פשטא זק קדמא ואזלא :מז,לב האזינו דברים
י  רִּכִ֠ ק ל א־ָדָבֶ֨ םִמ  הּוא   ֵרִ֥ ם ִּכי־֖הּוא ּכ ֶ֔ ָ֑ ר ַחֵּייכ  ה ּוַבָּדָב֣ יכּו ַהּז ִ֗ ר   ים ַָָּתא  הָָימ  ָדָמָ֔ רַָעל־ָהָ֣א  ֶׁשֶ֨ םָא  ים ַאֶּתַ֜ ן ע ְבִרַ֧ ת־ַהַּיְרֵּד֛  א 

ָּמה ּה ָׁש֖ ר...  )הפרט בתראה פ:  ְלִרְׁשָּתָֽ ׁש   ם א  ּת ֜ ים א  ן ע ְבר   ּי ְרד   ת־ה  ָּמה א  ְׁשָּת ּה ָׁש  י ( מלמד אל )הפרט קדמאה ְלר  רּכ ְ֠ ק לא־ָדָב  ם הּוא   ר   ּכ ֵ֔  מ 

ּוא י־ה  ם ּכ  ּי יכ   ר ח  ָדָב  ה ּוב  ז ִ֗ יכּו ה  ָ֤ ר  א  ים   ּת  ה יָמ  ָדָמֵ֔ א  ל־ָה  ( היות וה' הביאנו אל הארץ זה מחייב שמירת מצוותיו כי הארץ היא שליחת ה' )כמו ע 

 המלאך שאמור היה ללכת לפניהם ונצטוו לא תמר בו( ומקיאה מי שלא שומר מצוותיו.

 

 סמוכים, בשני חצאין סמוכים, בשני פסוקים פסוקחצי באותו  ,דמאקדמא ואזלא וקדמא ואזלא או ק 13

 

ז' מי"ג מידות של ר' ישמעאל בן ר' יוסי הגלילי מכלל  . אפשר שהוא כעין מידהאפשר שמרמז לכעין כלל והפרט הוא גם כן כלל לענינו

קב וינגרטן[ כלל שצריך לפירושו של הפרט ]המחזור המפורש )בכל אחד מהספרים(, הרב יע ומפרט שהוא צריך לכלל. שהוא צריך לפרט

)שאינו מבואר בפני עצמו אלא בצירוף הפרט( ... נאמר בתורה "קדש לי כל בכור ... זכר" בדווקא זכר חייב בפדיון ולא נקבה )כדין כל 

פטר  ... רחם, שצריך שיהא שהוא בכור לזכרים, ת"ל כלל ופרט לעיל מידה ד'(. יכול אפילו יצאה נקבה לפניו יהא חייב בפדיון , מכיון 

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(.( 

 

 הוא שנוי,ש )י( מדבראו אולי מידה  )יג( מכלל שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון,י הגלילי ר' יוס ן)יג( מל"ב מידות של ר' אלעזר ב 

כי  כללות החיות של כללות העולםישראל שהם ששים רבוא נשמות פרטיות הם  כללותכי ...  [תניא ליקוטי אמרים פרק לז]כגון ... 
ד מששים רבוא מכללות העולם התלוי בנפשו החיונית להעלותו של חלק אח וכל פרט מהם הוא כולל ושייך לו החיותבשבילם נברא 
אלא שששים רבוא  דהיינו במה שמשתמש מעוה"ז לצורך גופו ונפשו החיונית לעבודת ה' כגון אכילה ושתיה ודומיהם ודירה וכל כלי תשמישיו לה' בעלייתה

מארבע הוא נשמה אחת וכן בנפש ורוח בכל עולם  שכל ניצוץ נשמות פרטיות אלו הן שרשי' וכל שרש מתחלק לששים רבוא ניצוצות
וכל ניצוץ לא ירד לעוה"ז אף שהיא ירידה גדולה ובחי' גלות ממש כי גם שיהיה צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה רבה  אצילו' בריאה יצירה עשיה עולמות

א מינה ולא מקצתה ואין ערך ודמיון ביניהם כלל כנודע לכל משכיל שהגוף אינו יכול בתענוגים לא יגיע למעלות דביקותו בה' בדחילו ורחימו בטרם ירידתו לעוה"ז החומרי ל

   לסבול כו' אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד
 

 ובית לוי[.]סדור תפלה משה אהרן עם סדר עבודה ומורה דרך, רב אהרן הלוי זצ"ל בעמח"ס מטה לוי כלל מקיף כלל פרטי ומפורט

כתב האריז"ל בעלינו כו' יכוין אחר שקבלו כל העולמות שפעם, עתה אנו מורידים כל עולם בהסבר לתפלה "עלינו לשבח" בשחרית ... 
והוא שכוונתינו להוריד אור מקיף לעולמות. כי בתפלה קבלו הפנימים. ועתה . ... לתת טרף לבני ביתו המקוים לו אל מקומו.ועולם 

ותחלה אנו מסדרים שבח להש"י שיכלול לכל הד' עולמות בקדושה ואח"כ יורדים המקיפים. ומגרשים . ... קיפיםיורדים להם המ
 ותכוין להמשיך אור מקיף מא"ס לאצילות ומאצילות לבריאה ומבריאה ליצירה ומיצירה לעשיה...  אותם שלא עשנו כגויי הארצות

 וגו'.

קדמא ואזלא . כלל מקיף היורד לארבע עולמות, כלל פרטי ומפורט. אפשר שהסדר יהיה התבנית הכללית קדמא ואזלא ]מונח[ רביע ... 

 שהכלל הכללי הוא השני והכלל הפרטי יהיה הראשון.

 

   

 יא,לא:    נח. בראשית 1

ַרחֶָאתוַָָ:לא,יא נח בראשית חֶָּתָ֝ ַּקֶ֨ ֹוָ-ּי  ֹוטֶָּבן-ְוֶאתַאְבָרָ֣םְָּבנֹ֗ ֶּבן-ל  ֶָ֖-ָהָרןָ  ֹוָא  ָׂשַרָ֣יַָּכָּלתָ֔ תָ  ֹוְָוא  ֹוְּבנָ֔ ֶָׁשתַָאְבָרָ֣םְָּבנֶ֑
אּוָוַָָ ַעןַָוָּיב ֵ֥ ַאְָ֣רָצהְָּכַנָ֔ ֶכתָ  יםָָלֶלֶ֨ ֹ֗ ּורַָּכְׂשּד  אָ֣ םָמ  ָּתָ֝ ּוָא  ְצאֶ֨ ם׃-ַעדּי  ְֵׁ֥שבּוָָׁשָֽ ןַָוּי  ָָחָרֶ֖

יָ֒ :זבראשית חיי שרה כד,. 1.1 ֹוַלְדּת  ֶאֶָ֣רץָמָֽ יָּ֘ומ  ָ֣יתָָאב  ּב  יָמ  נ  רְָלָקַחַ֜ ֶׁשֶ֨ םָא  י  ָ֣יַָהָּׁשַמֹ֗ '׀ֱָאֹלה  ָהָ֣
י ֶּבר־ל ַ֜ רָּד  ֶׁשֶ֨ ןֶָאת־ָהָאֶָ֣רץַָהּז ֶ֑אתַָָוא  ֶ֖ ֶָאּת  ךָ֔ ְרע  רְָלַזֶ֨ אמ ָ֔ ל  יָ  ע־ל  ְׁשַּבָֽ ָֽ ֶׁש רָנ  ַָוא 

ם: ָּׁשָֽ ֶ֖יָמ  ְבנ  ָּׁשֵ֛הָל  ָא  יךְָוָלַקְחָּתֵ֥ ְלָפֶנָ֔ ְׁשַל חַָמְלָאכֹוָ  ּואָי   הֹ֗

 . בראשית  כ,ט:   2

ה ֹו מ  ר ל  אמ  ּי   ם ו  ל ְך ְלַאְבָרָהִ֗ ימ   ב  א א  ּי ְקָר  ה-ו  יָת ָּל נּו  ּומ  ָ֤ ְך ּכ  יחָ -ָעׂש  י ָלֵ֔ את  ל-ָט  אָת ָעל  י ְוע  ב   ר לא-ה  ׁש   ים  א  ׂש  ע  ה מ  ה גְד ָל  ָטָא  י ח  ְכּת   ְמל  יָת -מ  ּו ָעׂש   י  ָעׂשֵ֔

ָּמד  י׃    ע 

 . בראשית  לא,מג:   3

ר א  ל אמ  ּי   ן ו  ן ָלָב  ע  ּי   ר-ו  ׁש  ל א  י ְוכ   אן צ אנ ֵ֔ ּצ   ָ֤ים ָּבנ י  ְוה  ָּבנ  י ְוה  ֹות ְּבנ ת   ָּבנ  ב ה  ק ִ֗ ָּת  -י ע  יא  ה ל  י ָמ ה-ה ר א   ְבנ ת ֵּ֞ ּוא ְול  ר -ה  ׁש   ן א  ְבנ יה   ֹו ל  ֹום א  ּיֵ֔ ה  ה  ּל  ה ָלא   ָ֤ ֱעׂש  א 

  יָָל דּו׃ 

 . בראשית  לד,כה:   4

ּו ְׁשנ  י ּי ְקח  ים ו  ב ִ֗ ם ּכ א  י ּב  ְהיֹוָת  יׁש   ְּׁשל  ֹום ה  ּי  ֩י ב  יְה  אּו-ְבנ י-ו  ּיָב   ֹו ו  ְרּבֵ֔ יׁש ח  ינָה  א   י ד  ָ֤ ח  י א  ו   ֹון ְול  ְמע  ק ב ׁש  ע  ל י ְ֠ ּו ָּכל-ע  ְרג  ּי ה  ח ו  ט  יר ּב     זָָכ ר׃ -ָהע  

 . בראשית  לט,ט:   5

א ּנ ֒י ְול  ּמ  ז ֘ה מ  י ת ה  ּב   ֹול ּב  ּנּו גָד  ינ   ם-א  י א  ּוָמה ּכ   ּנ י  ְמאֵ֔ ּמ   ְך מ  ָ֤ ּתְ -ָחׂש  ר א  ׁש   ְך ּב א  י ל אלה  ים׃ -אֹוָת  את  את ְוָחָט  ז ֵ֔ ְּגד ָלה  ה  ה ה  ה ָהָרָעָ֤ ֱעׂש   יְך א  ֹו ְוא   ְׁשּת    א 

 ראשית  מג,כג:   . ב6

ם ַאל ֹום ָלכ   ֩ר ָׁשל  ם -ו ּי אמ  ה   ל  א א  י ו ּיֹוצ   ָל  א א  ם ָּב  ְסְפכ   ם ּכ  יכ ֵ֔ ת  ְטמֹון  ְּבַאְמְּתח   ם מ  ָ֤ ן ָלכ  ם  נָת   יכ  ב  י א  ָ֤ ם ו אלה  יכ   ה  אּו ֱאל  יָרִ֗ תּת  ֹון׃ -א  ְמע    ׁש 

 . בראשית  מד,יח:   7

ד נ י֒  י א  ֘ר ּב   ּי אמ  ה ו  יו יְהּוָדִ֗ ָל  ׁש א  ּי ּג   ר ו  ּב  י ְוַאל-יְד  ד נ ֵ֔ ְבְדךָ֤ ָדָבר  ְּבָאזְנ  י א  א ע  ה׃ -נָ  ְרע   ֹוך ְּכפ  י ָכמ  ך ּכ   ְבד   ְפך  ְּבע  ר א    י  ח 

 . בראשית  מז,כב:   8

ת ּו א  ה ְוָא ְכלָ֤ ְרע ִ֗ ת פ  א   ים מ  נ   ּכ ה  ק ל  ֩י ח   ה ּכ  א ָקָנ  ים ל  נ   ּכ ה  ת ה  ק ַאְדמ   ְרע ֵ֔ -ר   ם  פ  ן ָלה  ָ֤ ר נָת  ׁש   לֻחָקם  א  ת-ה ע  ּו א  א ָמְכר  ן ל    ַאְדָמָת ם׃ -ּכ ָׂ֕

 . בראשית  מט,ל:   9

ל ר ע  ׁש   ָל ה א  ְכפ  ּמ  ה ה  ְׂשד   ר ּב  ׁש   ה א  ְּמָעָרֵּ֞ ת-ְפנ י-ּב  ם א  ה ַאְבָרָה  ֩ר ָקנָ  ׁש  ן א  ע  ץ ְּכָנ  ר  א ְּבא   ְמר   ֻחז ת-מ  א  י ל  ּת   ח  ן ה  ְפר   ת ע  א   ה מ  ָשד ִ֗ ר׃ -ה  ב    ָק 

 . שמות  ג,יג:   10

א ּי   לו  ה א  ר מ ׁש   ל-מ  י ָב֘א א  ה ָאנ כ   ּנ   ים ה  ם ְוָא ְמרּו-ָהֱאלה ִ֗ יכ   ל  נ י א  ם ְׁשָלח   יכ   בֹות  י א  ם ֱאלה   י ָלה ֵ֔ ְרּת   ֒ל ְוָאמ  ה-ְּבנ  י י ְׂשָרא  י מ  ה  ם׃ -ל   ל  ר א  ה א מ   ֹו ָמ    ְּׁשמֵ֔

 . שמות  ג,טו:   11

ל ים א  ֹוד ֱאלה   ֩ר ע  ה-ו ּי אמ  ה ּכ   ל-מ ׁש ִ֗ ֘ר א  ֒ל הְּבנ   -ת אמ  ם ז ה 'י י ְׂשָרא  יכ   ל  נ י א  ב ְׁשָלח   ק   י י ע  ק ו אלה   י י ְצָח  ם ֱאלה   י ַאְבָרָה  ם ֱאלה   יכ ִ֗ ב ת  י א  ם -ֱאלה   י ְלע ָלֵ֔ ְּׁשמ  



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ר׃  ר ד   י ְלד     ְוז  ה ז ְכר  

 . שמות  ד,יד:   12

ר ּי  ח  ף ה-ו  ו ֵ֔  'א   ּל  יך  ה  ן ָאח   ר ָ֤ א ַאה  ל  ר  ה  ּי  אמ  ה ו  י ּכ  יְּבמ ׁש ִ֗ ְעּת  ּנ ה-י יָד ָׂ֕ ָ֤ם ה  ּוא ְוג  ר ה  ּב   ר יְד  ּב   ֹו׃ -ד  ּב  ח ְּבל  ך  ְוָׂשמ   ך ְוָרא  ְקָראת ֵ֔ א ל    הּוא  י צ  

 . שמות  ה,ג:   13

ר ְונ זְְּבָחה  ל ה ְדָּבִ֗ ּמ  ים ּב  ת יָמ   ׁש  ְ֩ך ְׁשל  ר  א ד  ָכה ּנָ  ינּו נ  ל  א ָעל   ים נ ְקָר  ְבר   י ָהע  ּו ֱאלה   אְמרֵ֔ ּי   ינּו  'ו  ןֱאלה ֵ֔ ב׃ -פ   ָח ר  ֹו ב  ר א  ב  ד   נּו ּב    י ְפָּגע ֵ֔

 :   י. שמות  ז,14

ל ר ן  א  ה ְוא  ה  ָ֤ א מ ׁש  ּיָב   ה ה-ו  ָּו  ר צ  ׁש   ן ּכ א  ּי  ע ׂשּו כ ֵ֔ ה ו  ְרע ֵ֔ ת 'פ  ן א  ר   ְך ַאה  ּי ְׁשל   ּנ  ין׃ -ו  י ְלת  יְה   יו ו  ָבָד  ְפנ  י ע  ה ְול  ְרע   ְפנ  י פ  הּו ל  ּט ִ֗   מ 

 . שמות  ז,יט:   15

אמ   ּי   ל 'ר הו  ר א  ל-א  ה ֱאמ   ְּטך  ּונְט  ה-מ ׁש ִ֗ ח מ  ן ק   ר   י ם ע  ל-יְָד֩ך ע ל-ַאה  ְצר   י מ  ימ   ל-מ  ם׀ ע  ר ָת  ל-נ ה  ם ְוע  יה   ל ָּכל-יְא ר  ם ְוע   יה ִ֗ ם ְוי  ְהיּו-ַאגְמ  יה   ימ  ְקו  ה מ  ם -מ  ָד 

יָה ָדם  ְּבָכל ָבנ  ים׃ -ְוָהָ֤ ים ּוָבא  צ   י ם ּוָבע  ְצר ֵ֔ ץ מ  ר    א  

 מות  ח,יז:   . ש16

ם י א  ת-ּכ   ח  א  ּל   ינְ֘ך ְמׁש  ת-א  יך א  ְּמך  ּוְבָבּת   יך ּו ְבע  ָבד   ע  יח  ְּבך  ּוב  ְׁשל   נְנ ֩י מ  ֒י ה  ּמ  ת-ע  י ם  א  ְצר   י מ  ָ֤ ּו ָּבּת  ְלא  ב ּוָמ  ָער   ר-ה  ׁש  ה א  ָדָמ  ב ְוג  ם ָהא  ָער ֵ֔ ם ָעל  יָה׃ -ה     ה  

 . שמות  ט,כה:   17

ד ְּבָכל ָּבָר  ְך ה  ּי   ת ָּכל-ו  י ם א ַ֚ ְצר ִ֗ ץ מ  ר  ד-א   ם ְוע  ָאָד  ה מ  ָשד ֵ֔ ר ּב  ׁש   ת ָּכל-א  ה ְוא   ָמ  ת-ְּבה  ד ְוא  ָּבָרֵ֔ ה ה  ָּכ  ה  ה  ָשד  ב ה  ׂש  ָ֤ ּב  ר׃ -ָּכל-ע  ה ׁש  ָשד   ץ ה    ע  

 . שמות  י,ו:   18

י ָכל יך ּוָבּת   ּו ָבּת   י ָכל-ּוָמְלא  י֘ך ּוָבּת   ָבד  א-ע  ר ל  ׁש   י ֒ם א  ְצר  יך  -מ  ב ת   ּו א  לָראָ֤ ֹום ֱהיֹוָתם  ע  ּיִ֗ יך מ  ב ת ֵ֔ ֹות א  ב  ם -ו א  ע   א מ  ּי צ   ן ו  ּי  פ  ז  ה ו  ֹום ה  ּי  ד ה  ה ע   ָדָמֵ֔ א  ָה 

ה׃  ְרע     פ 

 . שמות  י,ז:   19

ד יו ע  ָלִ֗ ה א  ְרע   י פ  ְבד   ת-ו ּי אְמרּ֩ו ע  ח  א  ּל  ׁש ׁש  ה ז  ה ָל נּו  ְלמֹוק ֵ֔ י  י ְהי   ת-ָמת  ּו א  ְבד  ים ְוי ע  נָׁש ֵ֔ א  יה    'ה-ָה  י ם׃ ֱאלה  ְצָר  ה מ  י ָאְבָד  ע ּכ   ד ֵ֔ ם ּת  ר  ט     ם ה 

 . שמות  י,יב:   20

ר ה אמ  ּי   ל 'ו  ל-א  ה יְָדך  ע  ה נְט   ל-מ ׁש ִ֗ ל ע  ה ְוי  ע  י ם  ָּבַאְרּב ֵ֔ ְצר   ץ מ  ר  ָ֤ ת-א  ל  א  י ם ְוי אכ  ְצָר  ץ מ  ר  ת ָּכל-ָּכל-א   ץ א   ר  ב ָהָאֵ֔ ׂש  ד׃ -ע   ָּבָר  יר ה  ְׁשא   ר ה  ׁש     א 

 :   . שמות  יג,ג21

ל ה א  ר מ ׁש   אמ  ּי   ת-ו  ֹור א  ם זָכֵּ֞ יא ה-ָהָעִ֗ ד הֹוצ   ז ק יֵָ֔ י ְּבח   ים ּכ ַ֚ ָבד ֵ֔ ית ע  ּב   י ם  מ  ְצר   ּמ  ם מ  ָ֤ ר יְָצאת  ׁש   ז ה  א  ֹום ה  ּיָ֤ ל ָחמ  ץ׃  'ה  א י ָאכ   ז  ה ְול  ם מ  ְתכ     א 

 . שמות  יג,ה:   22

ך  ה-ְוָהָי ה כ  י יא  ל 'יְב  ח  -א  נ י ְוה  ְּכנ ע  ץ ה  ְ֠ ר  ְדָּת  א   ׁש ְוָעב  ב ּוְדָב  ת ָחָל  ץ זָב   ר  ְך א   ת ָלֵ֔ יך  ָל ת  ב ת   א  ע ל  ָ֤ ר נ ְׁשּב  ׁש   י א  יְבּוס ִ֗ י ְוה  ּו   ח  י ְוה  י ְוָהֱאמ ר   ת ּת   את -א  ז   ה ה  ב ָד  ָהע 

ז  ה׃  ׁש ה  ד  ח     ּב 

 . שמות  יג,טו:   23

י ּכ  י יְה ִ֗ ג ה-ו  ר   ּי ה  נּ֒ו ו  ְּלח  ְרע ֘ה ְלׁש  ה פ  ְקָׁש  ד ְּבכֹור  -ָּכל 'ה  ם ְוע  ר ָאָד  ְּבכ   י ם מ  ְצר ֵ֔ ץ מ  ר  ל-ְּבא   ה ע  ָמ  ֹור ְּבה  ח  ל ה-ְּבכ  י ז ב   נ   ֩ן א  ים ְוָכל-ָּכל 'ּכ  זְָכר ֵ֔ ם  ה  ח  ר ר   ט  ָ֤ -פ 

ְפד  ה׃  י א  ֹור ָּבנ     ְּבכ 

 . שמות  יג,יט:   24

ת ה א  ח מ ׁש   ּי ק   ת-ו  יע  א  ְׁשּב   ע  ה  ְׁשּב   ֩י ה  ֹו ּכ  ּמ  ף ע  ֹות יֹוס   ְצמ  ָ֤י י ְׂשרָ -ע  תְּבנ  ם א  ית   ל  ע  ם ְוה  ְתכ ֵ֔ ים  א  ד ֱאלה  ד י ְפק ָ֤ ר ָפק   ל  ל אמ ֵ֔ ְּתכ  ם׃ -א  ז  ה א  י מ  ְצמ ת     ע 

 . שמות  יד,לא:   25

ת ל א  ְרא י ְׂשָרא   ּי   ה ה-ו  ר ָעָׂשָ֤ ׁש   ה א  ְּגד ָלִ֗ ָּי ד ה  ת 'ה  ם א  ּו ָהָע  ּי  יְרא  י ם ו  ְצר ֵ֔ ינּו  ּב  ה 'ה-ְּבמ  מ   ֹו׃ פ 'ו  ּי א  ְבד  ה ע     ּוְבמ ׁש  

 . שמות  טז,ג:   26

ל מ  י ם ְּבנ  י י ְׂשָרא ִ֗ ה   ל  ּו א  ּי אְמר  נּו ְבי ד-ו  ָ֤ ן מּות  ל 'ה-י ּת   נּו  ע  ְבּת   י ם ְּבׁש  ְצר ֵ֔ ץ מ  ר  ע ּכ  י-ְּבא   ב  ם ָלׂש   ח  ר ְּבָאְכל  נּו ל   ָּבָׂשֵ֔ יר ה  ל-ס   נּו  א  ם א ָת  ָ֤ את  ה -הֹוצ  ז ֵ֔ ר ה  ְדָּב  ּמ  ה 

ת ית א  ז  ה ָּבָרָע  -ָּכל-ְלָהמ   ל ה  ָקָה    ב׃ ס ה 

 . שמות  יז,ה:   27

ר ה אמ  ּי   ל 'ו  ת-א  יָת ּבֹו  א  ָ֤ ּכ  ר ה  ׁש   ְּטךִ֗ א  ל ּומ  ז ְקנ  י י ְׂשָרא   ְּתך  מ  ח א  ם ְוק   ְפנ  י ָהָעֵ֔ ב ר  ל  ה ע  ח ְּביְָדך  ְוָהָל ְכָּת׃ -מ ׁש ִ֗ ר ק   יְא ֵ֔   ה 

 . שמות  יז,יד:   28

ר ה אמ  ּי   ל 'ו  ר-א  פ  ס ֵ֔ את ז ָּכרֹון  ּב  ב ז ָ֤ ה ְּכת   ע  ּכ  י מ ׁש ִ֗ ים ְּבָאזְנ  י יְהֹוֻׁש  ת-ְוׂש   ה  א  ְמח  ה א  ָּׁשָמ י ם׃ -ָמח ָ֤ ת ה  ח  ּת   ק מ  ָמל ֵ֔   ז  כ ר ע 

 . שמות  יח,יב:   29

ֱאָכל ל ל  ל׀ ז ְקנ  י י ְׂשָרא ִ֗ ן ְוכ   ר   א ַאה  ּיָב   ים ו  ים ל אלה   ה ע ָל ה ּוזְָבח   ן מ ׁש   ֹו ח ת   ח י ְתר  ּי ק ֵּ֞ ם-ו  ם ע  פְ -ל  ח  ה ל  ן מ ׁש     נ  י ָהֱאלה  ים׃ ח ת  
 יט,ט:    יתרו. שמות 30

ר ֜ה'  אמ  ּי   לו  ְך ְוג ם-א  ָּמֵ֔ י ע  ְּבר   ע ָהָעם  ְּבד  ָ֤ ּור י ְׁשמ  בֵּ֞ ע  ב ה  ָענָ֒ן ּב  י֘ך ְּבע   ל  א א  י ָּב  ה ָאנ כ   ּנ   ה ה  ת-מ ׁש ִ֗ ה א  ּי ּג  ד מ ׁש   ם ו  ינּו ְלעֹוָל  מ   ל-ְּבך  י א  ם א  י ָהָע  ְבר    ׃ 'ה-ד 

ר ֜ה'  אמ  ּי   לו  ה -א  י -לקי מקיף ו-אפשר אמירה למשה מגלוי אמ ׁש ִ֗ ה ָאנ כ   ּנ    גלוי כללי מצומצם המתאים לכלל ישראל  ה 

 בקיאות מקיפה בתורה, בקיאות בנושא מסוים –אמירה מקיפה 

 
 יט,טז:    יתרו. שמות 31

ים ְוָעָנָ֤ן ת ּוְבָרק   ֩י ק ל  יְה  ר ו  ק  ּב ִ֗ ת ה  י ּב  ְהי   יׁש   ְּׁשל  ֹום ה  ּי  ֩י ב  יְה  ל ו  ד  ע  ד ָּכל-ָּכב  ּי ֱחר   ד ו  ר ָחָז ק ְמא   ל ׁש ָפ  ר ְוק   נ  ה׃ -ָהָהֵ֔ ח  ר ּב  ּמ  ׁש   ם א    ָהָע 

 נטבעה בבריאה מאז ועד עולם, ופרטיה נשמעים בחומר ובלימוד התורה.כללות אחרי היום השלישי )שהוא הרביעי, רש"י )יט,טו(( 

 

ֶָ֣֣רָה ב׃,יתרו כ שמות ֶׁשֹ֧ יךָא  'ֱָאֹלֶהֶָ֑֔ הָ֣ יָ  ֶ֖ כ  נ  יםָאָֽ ֹ֗ ָֽ ָבד  ֵֶ֥֣יתָע  ָ֣ ּב  םָמ  י  ְצַרֶַ֖֜ ֶרץָמ  ֶאֵֶ֥֨ יךָ֩מ  ֵ֛ את  א (גשמ' ית' כ,)׃ֹוצ  ֶָֽ֣ה-ל ָ֣ ְהֶיֵ֥ יםָ-י  ָ֝ ֶ֖ ר  ח  יםָא  ֵֶ֥֨ ֱָ֩אֹלה  ְלךֵ֛
י׃-ַעל ֶֹ֣֗ ַָֽ םשני פסוקים אלו הם פסוק אחד ובו בטעם עליון  ָּפָנ י  ְצַרֶַ֖֜ ֶרץָמ  ֶאֵֶ֥֨ ים...   מ  ָ֝ ֶ֖ ר  יםָא ח  ֵֶ֥֨  קו"א ... קו"א   ֱאֹלה 

נתנו לכל ישראל  –ו באופן נתינת התורה הם בהתאם לשני הדברים שנתנו במתן תורה. התורה והמצוות ויש לומר ששני ענינים אל

  ניתן לכל אחד לפי ערכו.   –כמציאות אחת, באופן השוה לכל, למוד התורה 

 

 . שמות  כ,ד:   32

א ה-ל  ׂש   ע  ל  ׀ ְוָכל-ת  ס  ל-ְלך   פ    ע  ּמ ֵ֔  י ם  ׀ מ  ָּׁשמ    ר ּב   ָ֤ ׁש  ה א  ץ׃  ְּתמּונֵָ֔  ר  ת ָלָא ִ֗ ח  ּת    ּמ   י ם׀ מ  ר ּב  ׁש   ת ו א  ח  ָּת   ץ מ  ר  ֩ר ָּבָא   ׁש     ו א 

 . שמות  כ,י:   33

ה ָּב  ת׀ ל  י ׁש  יע ֵ֔  ְּׁשב  ֹום  ה  א 'ְוי  יך ל  ה ָכל-ֱאלה  ִ֗ ׂש    ע  נְך   -ת  ה׀ ּוב  ָּת  ה א  ר ּב  -ְמָלאָכ   ׁש    ך ְוג ְרך   א  ְמּת ִֵ֔֗ ָמ ְתך   ּוְבה  ְבְדךָ֤  ו א  ך ע  ּת ִ֗ ב  יך׃ ּוְ֠   ְׁשָער  ֵ֔

 . שמות  כא,כח:   34

ת-ְוכ  י ֹור א  ח ׁש  ת-י ּג   ֹו א  יׁש א  ת-א   ל  א  א י  ָאכ  ֹור ְולָ֤ ּׁשִ֗ ל ה  ֹול י ָסק   ת ָסק  ה ָומ   ָּׁש  י׃ -א  ֹור נָק   ּׁש  ל ה  ע  ֹו ּוב     ְּבָׂשרֵ֔



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ר ה אמ  ּי   ל 'ו  ְהי ה-א  ָרה ו  ל  י ָהָה  ל  ה א  ה ע  ּתְ -מ ׁש ִ֗ ם ְוא  תָׁש  ה ְלך  א  י ְלהֹור ָת ם׃ -נָ  ְבּת  ר ָּכת   ׁש   ה א  ְצָוֵ֔ ּמ  ן ְוה ּתֹוָרה  ְוה  ב  ת ָהא ִ֗   ֻלח  

 . שמות  כו,יג:   36

ל ּוח  ע  ה ָסר  ל י ְהי   ה  ת ָהא   יע   ְך יְר  ר  ף ְּבא   ז ה  ָּבע ד ֵ֔ ה מ  ָּמָ֤ ה ְוָהא  ז   ה מ  ָּמ  ֹו׃ -ְוָהא  ז  ה ְלכ ס ת  ז  ה ּומ  ן מ  ְׁשָּכ  ּמ  י ה  ד     צ 

 כז,טז:     . שמות37

י ֻּמ ד  ם ע  ה ר ק   ׂש   ע  ׁש ָמְׁשָז ר מ  ת ָׁשנ  י ְוׁש   ע  ן ְותֹול   ל ת ְוַאְרָּגָמ  ה ְּתכ   ָּמִ֗ ים א  ְׂשר   ְך׀ ע  ר ָמָס  ָחצ   ר ה  ע  ם ַאְרָּבָע ה׃ ּוְלׁש   ה ְוַאְדנ יה   ם  ַאְרָּבָעֵ֔   ה 
 כז,כא:    תרומה. שמות 38

ר ע ל ׁש   כ ת א  ָפר   ּוץ ל  ח  ֩ד מ  ל מֹוע  ה  ֻדִ֗ -ְּבא   דָהע  ב ע  ר  ע   ן ּוָבָנ יו מ  ר   ֹו ַאה  ר ְ֩ך א ת  ר -ת י ע  ק  'ּב   ְפנ  י ה  ת ְּבנ  י י ְׂשָרא  ל׃ ס ל  א   ם מ  ר ָתֵ֔ ת עֹוָלם  ְלד   ָ֤  ֻחק 
 כח,ד:    תצוה. שמות 39

ט ְוָעׂש   ת ְוַאְבנ   ְצנ  פ  ץ מ  ְׁשּב   נ ת ּת  יל ּוְכת   פֹוד  ּוְמע ֵ֔ ן ְוא  ׁש  ּו ח ָ֤ ׂשִ֗ ר י ע  ׁש   ים א  ְּבגָד   ּל ה ה  יְוא   גְד  נֹו-ּו ב  ה  יו ְלכ  יך ּוְלָבָנ  ן ָאח   ר   ׁש ְלַאה  ד    ל  י׃ -ק  

 . שמות  כט,כ:   40

ת ְטָּת  א  ל-ְוָׁשח  ה ע  ָּת  ָדמֹו  ְונָת  ְחָּתָ֤ מ  י ל ְוָלק  ל-ָהא ִ֗ ן ְוע  ר   ז ן ַאה  ל-ְּתנּוְ֩ך א   ית ְוע  יְָמנ ֵ֔ ז ן ָּבנָיו  ה  ּוְך א ָ֤ ל-ְּתנ  ית ְוע  יְָמנ ֵ֔ ן יָָדם  ה  ה  ן ר  -ּב ָ֤ ה  תּב   ְקָּת  א  ית ְוזָר  יְָמנ   ם ה  -גְָל 

ל ם ע  ָד  ח  ָסב  יב׃ -ה  זְּב   ּמ    ה 

 . שמות  כט,כב:   41

ן ְחָּת  מ  ת-ְוָלק  ה ְוא  ל ב ְוָהַאְליָ  ח   ַאי ל ה  ת-ָהְ֠ ה א  ס   כ  ל ב׀ ה  מ  ח   ת-ה  ת ְוא  ְּכָלי ִ֗ י ה  ת׀ ְׁשּת   ד  ְוא   ָּכב  ת ה  ר  ָ֤ ת י ת  ב ְוא   ר  ק ִ֗ י-ה  ל  ר ע  ׁש   ב  א  ל  ח   י ה  ין ּכ   ּיָמ   ֹוק ה  ת ׁש  ן ְוא   ה ֵ֔

ּוא׃  ים ה  ֻּלא   יל מ    א  

 . שמות  כט,כג:   42

ְפנ  י ה ר ל  ׁש   ֹות א  ּצֵ֔ ּמ  ל  ה  ס  ד מ  ָח  יק א  ת ְוָרק   ן ַאח   מ  ם ׁש   ת ל  ח  ּל   ת ְו ח  ם ַאח ִ֗ ח  ר ל   ּכ     ׃ 'ְוכ 

 . שמות  כט,לו:   43

ל ּיֹום  ע  ה ל  ָ֤ ׂש  ע  את ּת  ָּט  ר ח  ּט  -ּופ   ים ְוח  ֻפר ֵ֔ ּכ  לה  ֹו׃ -אָת  ע  ְדׁש  ֹו ְלק  ְחָּת  א ת  יו ּוָמׁש  ְרך  ָעָל  פ  ח  ְּבכ  זְּב ֵ֔ ּמ    ה 

 . שמות  לב,יג:   44

ה  א  ת ם ַאְרּב  ה ֵ֔ ל  ר א  ּב   ְּתד  ֘ם ָּבְ֒ך ו  ְעָּת ָלה  ר נ ְׁשּב   ׁש   יך א  ָבד ִ֗ ל ע  ק ּוְלי ְׂשָרא   ר ְלַאְבָרָה֩ם ְלי ְצָח  י ם ְוָכל-זְכ   ָּׁשָמ  י ה  ם ְּככֹוְכב   כ ֵ֔ י ָהָא  -ז ְרע  ְרּת  ר ָאמ ִ֗ ׁש   את א  ז   ץ ה  ר 

ּו ְלע ָל ם׃  ל  ם ְונָח  כ ֵ֔ ן  ְלז ְרע  ּת    א 

 . שמות  לד,ד:   45

ל ְׁשנ  י ּי ְפס   ל-ו  ל  א  ּי  ע  ר  ו  ק  ּב   ה ב  ָ֤ ם מ ׁש  ּי ְׁשּכ   ים ו  אׁש נ ִ֗ ים ָּכר  ָבנ   ת א  ָּו ה ה-ֻלח   ר צ  ׁש   א  י ּכ  ינ ֵ֔ ר ס  בָ  'ה   ת א  י ֻלח   ֹו ְׁשנ   ח ְּביָדֵ֔ ּי ק   ֹו ו    נ  ים׃ א ת 

 . שמות  לה,כא:   46

אּו ָּכל ּיָב ָׂ֕ ר-ו  ׁש  יׁש א  ֹו-א   ת נְָׂשא  יאּו א  ב  ֹו ה ְ֠ ֹו א תִ֗ ה רּוח  ֩ר נְָדָב  ׁש  ל א  ֹו ְוכ   ּב  ת ה-ל  ד  ּוְלָכל 'ְּתרּומ   ל מֹוע  ה  אכ ת א ָ֤ ְמל   ׁש׃ -ל  ד  ק   י ה  גְד   ֹו ּוְלב  ָדתֵ֔ ב     ע 
 . שמות  לו,א:   47

לְוָעָׂש֩ה  ְלא   ב ְבצ  יָא֜ ל ְוָאֳהל  יׁש ׀ְוכ   ב א   כ ם־ל ִ֗ ר֩  ח  ׁש  ן א  ה' ה֜  נָת   ָּמה ּוְתבּונָה   ָחְכָמָ֤ ת ָּבה ֵ֔ ע  ת ָלד   ׂש ֵ֔ ע  אכ ת ל  ת א  ת־ָּכל־ְמל   ב ד   ׁש ע  ד  ק   ל ה  ה ְלכ   ָּו  ר־צ  ׁש   ':ה   א 

 . שמות  לו,ג:   48

ת ָּכל ָ֤ ה א  ְפנ  י מ ׁש ִ֗ ּל  ּו מ  ּי ְקחֵּ֞ ְמל  אכ  -ו  ל ל  יאּו ְּבנ  י י ְׂשָרא ִ֗ ב   ר ה  ׁש   ְּתרּוָמה  א  ר׃ ה  ּב  ק  ר ּב  ק  ּב   ה ּב  ֹוד נְָדָב  ָל יו ע  יאּו א  ב   ם ה  ה  ּה ְוְ֠ ת א ָת  ׂש   ע  ׁש ל  ד  ק   ת ה  ב ד     ת ע 

 . שמות  לח,כו:   49

ר ע ל ל ָהע ב   ׁש ְלכ   ד  ק   ל ה  ק  ל ְּבׁש   ק  ּׁש   ית ה  צ   ח  ל ת מ  ֻּגְלּג ֵ֔ ע ל  ק  ׁש-ּב ַ֚ ְעָלה ְלׁש  ים ָׁשנָה  ָומ ֵ֔ ָ֤ ְׂשר  ן ע  ּב   ים מ  ְפֻקד ִ֗ ל  -ה  ֹות א   א  ֹות מ  א  ׁש מ  מ   ים ו ח  ָלפ ֵ֔ ת א  ׁש  ף  ּוְׁשל 

ּׁש  ים׃  מ    ו ח 

 . ויקרא  א,יא:   50

ְפנ  י ה נָה ל  ח  ָצפ   זְּב   ּמ  ְך ה  ל י  ר  ֹו ע   ט א ת  ת 'ְוָׁשח   נ  ים א  ּכ ה  ן ה  ר   ּו ְּבנ ֩י ַאה  ל-ְוזְָרק  ֹו ע  ח  ָסב  יב׃ -ָדמ  זְּב   ּמ    ה 

 . ויקרא  ב,ב:   51

ל ּה א  יָאִ֗ ל ָּכלְּבנ  י ַאה  -ו ֱהב  ּה ע   ְמנֵָ֔ ּׁש  ָסְלָּתּה  ּומ  ֹו מ  א ֻקְמצִ֗ ם ְמל  ָּׁש  ץ מ  נ י֒ם ְוָקמ   ּכ ה  ת-ר ֘ן ה  ן א  ּכ ה   יר ה  ְקט   ּה ְוה  ח  -ְלב נָָת  יח  נ יח   ה ר   ּׁש   ָחה א  זְּב ֵ֔ ּמ  ַאזְָּכָרָתּה  ה 

  ׃ 'ל ה

 . ויקרא  ה,ד:   52

ֹו לְ  ע׀ א  י ם ְלָהר   ְׂשָפת   א ב  ּט   ֩ע ְלב  ָּׁשב  י ת  ׁש ּכ   פ  ֹו נ   ּנּו ְוהּואא  ּמ   ה ְונ ְעל  ם מ  ְׁשֻבָע  ם ּב  א ָהָאָד  ּט   ר יְב  ׁש   כ ל א  יב ְלְ֠ יט ִ֗ א  ּל ה׃ -ה  ת מ  ם ְלַאח   ע ְוָאׁש     יָד  

 . ויקרא  ה,ו:   53

ת יא א  ב   ה-ְוה  ֹו ל  ָׁשמ  ן 'א  ה מ  ָב  א נְק  ר ָחָט  ׁש   ָּטאתֹ֩ו א  ל ח  ֹו-ע   ה א  ְׂשָּב  אן ּכ  ּצ   פ   -ה  את ְוכ  ָּט  ז  ים ְלח  ת ע  יר   ֹו׃ ְׂשע  ָּטאת  ח  ן מ  ּכ ה     ר ָעָל יו ה 

 . ויקרא  ה,יא:   54

ם ְׁשנ  י ְבנ י-ְוא  ים אֹ֘ו ל  י ת ר ִ֗ ְׁשּת   ֹו ל  יג יָד  ש   ת-ל֩א ת  יא א  ב   את לא-יֹונָ֒ה ְוה  ָּט  ל ת ְלח  ה ס   ָפ  ת ָהא  יר   ׂש  א ע  ר ָחָטִ֗ ׁש   ֹו א  ן ְולא-ָקְרָּבנ  מ  יָה ׁש ִ֗ ים ָעל   ן ָעל  יָה  -יָׂש   ָ֤ י ּת 

ה  את ה  וא׃ ְלב נֵָ֔ ָּט  י ח    ּכ  

 . ויקרא  ו,ג:   55

י ד ּומ  ְכנְס  ֹו ב ִ֗ ד  ן מ  ּכ ה   ׁש ה  ל-ְוָלב   ׁש ע  ֘ד י ְלּב   ת-ב  ים א  ר   ת-ְּבָׂשרֹ֒ו ְוה  ׁש א  ר ּת אכ  ל ָהא   ׁש   ן א  ׁש  ד ִ֗ ל-ה  ה ע  ׃ -ָהע ָל  זְּב  ח  ּמ  ל ה  צ  ֹו א   ח  ְוָׂשמָׂ֕ זְּב   ּמ    ה 

 . ויקרא  ו,יג:   56

ן ּו ר   ֩ן ַאה  ה ָקְרּב  רז   ׁש  יו א  ה-ָבנָ  יבּו ל  ב׃  'י ְקר   ּה ָּבָע ר  יָת  צ  ח  ר ּומ  ק  ּב ֵ֔ ּה ּב  יָת  צ  ח  יד מ  ה ָּתמ   נְָח  ל ת מ  ה ס   ָפ  ת ָהא  יר   ׂש  ֹו ע  ח א תֵ֔ ָּמׁש     ְּביֹום  ה 

 . ויקרא  ז,לד:   57

ת ֩י א  ת ְּבנ  י-ּכ  א   י  מ  ְחּת  ה ָלק   ְּתרּוָמִ֗ ֹוק ה  ת׀ ׁש  ה ְוא   ְּתנּוָפ  ה ה  ז   ז ְבח   -ח  ל מ  ן ּוְלָבנָיו  ְלָחקי ְׂשָרא ֵ֔ ָ֤ ּכ ה  ן ה  ר   ָתם ְלַאה  ן א ְ֠ ּת   ם ָוא  יה   ְלמ  ת ְּבנ  י י ְׂשָרא  ל׃ -י ׁש  א   ם מ    עֹוָלֵ֔

 . ויקרא  ח,כו:   58

ְפנ  י ה ר׀ ל  ׁש   ֹות א  ּצ  ּמ  ל ה  ס   ל 'ּומ  ם  ע  ּיָ ׂש  ד ו  ָח  יק א  ת ְוָרק   ן ַאח   מ  ם ׁש   ת ל  ח  ּל   ת  ְו ח  ה ַאח  ָּצָ֤ ת מ  ּל   ח ח  ק  ח  -ָלְ֠ ּיָמ  ין׃ ה   ֹוק ה  ל ׁש  ים ְוע     ָלב ֵ֔

 . ויקרא  ח,לא:   59

ל ה א  ר מ ׁש   אמ  ּי   ל-ו  ן ְוא  ר   ת-ַאה  ּו א  ְּׁשל  יו ּב  ת-ָּבנִָ֗ ֹו ְוא   ּו א תֵ֔ ֒ד ְוָׁשם  ּת אְכל  ל מֹוע  ה  ח א   ת  ָּבָׂש֘ר פ   ן -ה  ר   ר ַאה  י  ל אמ ֵ֔ ּו  ית  ר צ  ָ֤ ׁש  ים ּכ א  ֻּלא   ּמ  ל ה  ר ְּבס   ׁש   ם א  ח  ּל ֵ֔ ה 

יו י אְכֻל     הּו׃ ּוָבָנ 

 . ויקרא  ח,לה:   60

ת ם א  ְרּת   ים ּוְׁשמ  ת יָמ ֵ֔ ְבע   ם ָול  יְָלה  ׁש  ּו יֹוָמָ֤ ְׁשב  ד ּת  ל מֹוע   ה  ֩ח א   ת  ת ה-ּופ  ר  ְׁשמ   י 'מ  ּותּו ּכ  א ָתמ  י׃ -ְול  ן ֻצּו  ית    כ  

 . ויקרא  י,ג:   61

ה א  ל ר מ ׁש   אמ  ּי   ר-ו  ׁש  ן הּו֩א א  ר ִ֗ ר ה-ַאה  ּב   קָ  'ד  י א  ְקר ב   אמ ר  ּב  ל׀ ל  ׁש ְוע  ן׃ -ְפנ  י ָכל-ד ֵ֔ ר   ם ַאה  ּי ד   ד ו  ָּכב   ם א    ָהָע 

 . ויקרא  י,יב:   62

ה א  ל ר מ ׁש   ּב   ל-ו יְד  ְלָעזָר ְוא  ל א ְ֠ ן ְוא   ר ִ֗ ת-ַאה  ּו א  י֒ם ְקח  ּנ ֹוָתר  ר ׀ ָּבנָי֘ו ה  יָתָמ  י ה-א   ּׁש   א  ת  מ  ר  ּנֹות   ה ה  נְָחִ֗ ּמ  י 'ה  ח  ּכ   זְּב   ּמ  ל ה  צ  ֹות א   ּצ  ּוָה מ  ְכל  ים  ְוא  ׁש ָקָדׁש   ד  ק  
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  ה  וא׃ 

 . ויקרא  י,יט:   63

ל ן א  ר   ר ַאה  ּב   ת-ו יְד  יבּו א  ְקר   ּיֹום ה  ן ה ְ֠ ה ה   ת-מ ׁש ִ֗ ם ְוא  ָּטאָתָ֤ ְפנ  י ה-ח  ָלָתם  ל  ינ  י ה 'ע   ב ְּבע  ּי יט   ֹום ה  ּיֵ֔ ָּטאת  ה  י ח  ְלּת  ָ֤ ּל ה ְוָאכ  י ָּכא   אנָה א ת   ְקר     ׃ 'ו ּת 

 . ויקרא  יג,ל:   64

ה  תְוָרָא  ן א  ּכ ה   ן-ה  ק מ  הּו  ָעמ   ְרא   ָ֤ה מ  ּנ  ג ע ְוה  ּנ ִ֗ ּוא׃ -ה  ן ה  זָָק  ֹו ה  אׁש א  ת ָהר   ע  ּוא ָצר   ק הֵ֔ ן  נ  ת  ּכ ה  ֹו ה  א א תָ֤ ּמ   ק ְוט  ב ָד  ר ָצה   ָע  ֹו ׂש  ֹור ּוב    ָהעֵ֔
    יג,מט: תזריע. ויקרא 65

ֹו ֹור א  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  ם ּב  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה  ּׁשְ -ְוָהיָ  י אֹוב  ָ֤ ֹו ְבָכל-ת  ב  א  ר  י-ָבע   ת-ְּכל  ה א  ּוא ְוָהְרָא  ת ה  ע  ֹור נ  ג ע ָצר   ּכ ה  ן׃ -עֵ֔   ה 

 . ויקרא  יג,נה:   66

ת ס א  ּב   י׀ ֻהּכ  ר   ן ַאח  ּכ ה   ה ה  ּנ ה לא-ְוָרָא  ה  ג ע ְוְ֠ ּנ ִ֗ ת-ה  ָ֤ג ע א  ּנ  ְך ה  א-ָהפ   ּנ  ג ע ל  ינֹו  ְוה  ּנּו פְ -ע  ְׂשְרפ   ׁש ּת  ּוא ָּבא   א הֵ֔ ה ָטמ   ֹו׃ ָפָׂשֵ֔ ְחּת  ֹו ְבג ּב  ֹו א  ְחּת  וא ְּבָקר  ת ה ֵ֔ ת    ח  

 . ויקרא  יד,לו:   67

ת ּו א  ּנ  ן ּופ  ּכ ה   ה ה  ָּו  ת-ְוצ  ֹות א  ְרא  ן  ל  ּכ ה  א ה  ם יָב ָ֤ ר  י ת ְּבט   ּב ִ֗ א ָּכל-ה  א י ְטָמ  ג ע ְול  ּנ ֵ֔ ת-ה  ֹות א  ְרא  ן ל  ּכ ה   א ה  ן יָב   ר ּכ   ח  י ת ְוא   ָּב  ר ּב  ׁש   ָּב י ת׃ -א    ה 

 :   . ויקרא  טז,ב68

ר ה אמ  ּי   ל 'ו  ל-א  ֘ר א  ּב  ה ד  י֒ך ְוַאל-מ ׁש ִ֗ ן ָאח  ר   א ְבָכל-ַאה  ל-יָב ָ֤ ת  א  ל-ע  כ ת א  ָפר   ית ל  ּב   ׁש מ  ד  ק ֵ֔ ל-ה  ר ע  ָ֤ ׁש  ת א  ר  פ   ּכ  י ה  ה -ְפנ   ָרא   ן א  ָענֵָ֔ י ּב  ּות ּכ ַ֚ א יָמֵ֔ ָהָאר ן  ְול 

ל ת׃ -ע  ר  פ   ּכ    ה 

 . ויקרא  טז,כז:   69

את וְ  ָּט  ח  ר ה  ֩ת פ   תְוא  א א  ר הּוָבָ֤ ׁש   את א  ָּטִ֗ ח  יר ה  ת׀ ְׂשע   ל-א   יא א  ׁש יֹוצ   ד  ק ֵ֔ ר ּב  פ   ת-ָדָמם  ְלכ  ׁש א  ּו ָבא ֵ֔ נ  ה ְוָׂשְרפ  ח  ּוץ ל  ּמ  ח  ת-מ  ם ְוא  ת-ע ר ָת  ם ְוא  -ְּבָׂשָר 

ְרָׁש ם׃    פ 

 . ויקרא  יז,ה:   70

ל א  ת יאּו ְּבנ  י י ְׂשָרא ִ֗ ר יָב   ׁש   ֩ן א  ע  ם ז בְ -ְלמ  ר ה   ׁש   ֘ם א  יה  לז ְבח  י֘ם ע  ם ל  ה-ח  יֻא  ֱהב  ֒ה ו  ָשד  ל 'ְפנ  י ה  ל-א  ד א  ל מֹוע   ה  ח א   ת  ים ל  ה-פ   י ְׁשָלמ   ּו ז ְבח   ְבח  ן ְוזָ  ּכ ה    'ה 

  אֹוָת ם׃ 

 . ויקרא  יז,יג:   71

ן ל ּומ  ְּבנ  י י ְׂשָרא ִ֗ יׁש מ  יׁש א   ָּי ה אֹו-ְוא   יד ח  ּוד צ   ר יָצ  ׁש   ם א  ָּג ר ְּבתֹוָכֵ֔ ּג ר  ה  ר י  -ה  ׁש   ֹוף א  תע  ְך  א  ל ְוָׁשפ  ָעָפ ר׃ -ָאכ   הּו ּב  ָס  ֹו ְוכ    ָדמֵ֔

 . ויקרא  יז,טו:   72

ד-ְוָכל א ע  י ם ְוָטמ   ּמ   ץ ּב  יו ְוָרח   ס ְּבגָָד  ּב   ר ְוכ  ּג   ח ּוב  זְָר  ה ָּבא  ָפֵ֔ ָלה  ּוְטר  ל נְב  ָ֤ ר ּת אכ  ׁש   פ ׁש א  ב ְוָטה  ר׃ -נ ִ֗ ר    ָהע  

 . ויקרא  כ,ב:   73

ל ר֒ -ְוא  ֘ל ּת אמ  ן ְּבנ  י י ְׂשָרא  ל ּומ  י י ְׂשָרא   ְּבנ   יׁ֩ש מ  יׁש א  ן׃ -א   הּו ָבָא ב  ץ י ְרְּגֻמ  ר  ם ָהָא  ת ע   ֹות יּוָמ  ל ְך מ  ּמ   ֹו ל  ז ְרע  ן מ  ר י ּת   ׁש   ל א  ָּג ר ְּבי ְׂשָרא ִ֗ ּג  ר׀ ה    ה 

 . ויקרא  כ,ה:   74

ת נ  י א  י א  ְמּת   ת׀ -ְוׂש  ֹו ְוא   י א ת  ּת   ְכר  ֹו ְוה  ְחּת  ְׁשפ  ּוא ּוְבמ  ה  יׁש ה  ָּמ ם׃ -ָּכלָפנ  י ָּבא   ב ע  ר  ק   ל ְך מ  ּמ   י ה  ר   ֹות ַאח  זְנ  יו ל  ָרִ֗ ז נ  ים ַאח    ה 

 . ויקרא  כב,יח:   75

ר א  ל ּב   ל-ד  ן ְוא  ר   ל  ָּכל-ַאה  יו ְוא  ן-ָּבנִָ֗ ל ּומ  ית י ְׂשָרא   ּב   יׁ֩ש מ  יׁש א  ם א   ה   ל  ְרָּת  א  ל ְוָאמ  יב ָקְרּבָ -ְּבנ  י י ְׂשָרא ֵ֔ ָ֤ ר י ְקר  ׁש   ל א  ּג  ר ְּבי ְׂשָרא ִ֗ ם  ּוְלָכל-נֹו  ְלָכלה  יה  -נ ְדר 

ר ׁש  ם א  ה-נ ְדבֹוָתֵ֔ יבּו ל    ְלע ָל ה׃  'י ְקר  

 . ויקרא  כג,לו:   76

ה ה ל  ּׁש   יבּו א  ְקר   ים ּת  ת יָמ ֵ֔ ְבע   ְקָרא 'ׁש  י מ  ינ   ְּׁשמ  ֹום ה  ּי  ה ל  ה-ּב  ָ֤ ּׁש  ם א  ְבּת   ְקר  ם ְוה  ה ָלכ   ׁ֩ש י ְהי   וא ָּכל 'ק ד  ת ה ֵ֔ ר  צ   א -ע  ה ל  ב ָד  ּו׃ ְמל  אכ ת ע  ׂש  ע    ת 

 . ויקרא  כג,מ:   77

ץ נ  ף ע  ים ו ע  ת ְּתָמר ֵ֔ פ   ץ ָהָדר  ּכ  ָ֤ י ע  ֹון ְפר   אׁשִ֗ ֹום ָהר  ּי  ם ּב  ם ָלכ   ְחּת   י-ּוְלק  ְרב  ת ְוע  ְפנ  י ה-ָעב   ם ל  ְחּת ִ֗ ל ּוְׂשמ  ח  ת יָמ  ים׃  'ָנ  ְבע   ם ׁש  יכ     ֱאלה 

 . ויקרא  כד,ג:   78

ל מֹוע ִ֗  ה  ת ְּבא   ֻד  כ ת ָהע  חּו֩ץ ְלָפר   דמ  ב ע  ר  ע   ן מ  ר   ֹו ַאה  ר ְ֩ך א ת  ְפנ  י ה-ד י ע  ר ל  ק  יכ  ם׃  'ּב   ם ְלד ר ת  ת עֹוָל  יד ֻחק     ָּתמ  

 . ויקרא  כה,מו:   79

ם ְּבנ  י ָ֤ יכ  ח  דּו ּוְבא   ב   ע  ם ּת  ם ָּבה   ה ְלע ָל  ֻחזֵָ֔ ת א  ׁש  יכ ם  ָלר   ר  ם ַאח  ָ֤ ְבנ יכ  ם ל  ם א ָת  ְלּת   ְתנ ח  יׁש ְּבָאח ֵ֔ -ְוה  ל  א   ְך׃ ס -יו לאי ְׂשָרא  ֹו ְּבָפ ר  ה ב  ְרד     ת 

 . ויקרא  כו,מב:   80

ת י א  ְרּת   ת-ְוזָכ  ֹוב ְוַא֩ף א  ק  י י ע  ית   ת-ְּבר  ף א  ק ְוא   י י ְצָח  ית   זְּכ  ר׃ -ְּבר  ץ א  ר  ר ְוָהָא  זְּכ   ם א  י ַאְבָרָה  ית     ְּבר 

 . במדבר  ג,לט:   81

ה ְוַא-ָּכל ד מ ׁש   ֩ר ָפק   ׁש  ם א  ּי   ְלו  י ה  לְפקּוד   ן ע  ר   י ה-ה  ם ָּכל 'פ   ְׁשְפח ָת  ן-ְלמ  ּב  ים ָא ל ף׃ ס -זָָכר  מ  ְׂשר   ְעָלה ְׁשנ  י ם ְוע  ׁש ָומ ֵ֔ ד    ח  

 . במדבר  ג,מ:   82

ר ה אמ  ּי   ל 'ו  ד ָּכל-א  ה ְפק   ן-מ ׁש ִ֗ ּב  ל מ  ְבנ  י י ְׂשָרא ֵ֔ ר זָָכר  ל  ר ְׁשמ ָת ם׃ -ְּבכ ָ֤ ְספ   ת מ  א א   ְעָלה ְוָׂשָׂ֕ ׁש ָוָמ  ד    ח  

 ד,יב:     . במדבר83

ת ְרתּו-ָּכל-ְוָלְקחּ֩ו א  ר יְָׁש  ׁש   ת א  ָּׁשר   י ה  ל-ְּכל   ׁש ְוָנ ְתנּו  א  ד  ק ִ֗ ם ּב  ל-ָב  ּו ע  ׁש ְונְָתנ  ח  ֹור ָּת  ה ע  ְכס   ם ְּבמ  ּו אֹוָתֵ֔ ל ת ְוכ ס  ג ד ְּתכ ֵ֔ ֹוט׃ -ּב   ּמ    ה 

 . במדבר  ד,כו:   84

ת ר ְוא  ָחצ   י ה  ְלע   ֩ת ק  ׁש   -ְוא  ר א  ָחצ ִ֗ ר ה  ע  ח׀ ׁש   ת  ְך׀ פ   לָמס   ל-ר ע  ן ְוע  ְׁשָּכָ֤ ּמ  ם ְוא  ת-ה  יה ֵ֔ ת  מ  יְתר  יב ְוא  ח   ָסב ֵ֔ זְּב  ּמ  ת ָּכל-ָּכל-ה  ם ְוא   ב ָדָת  י ע  ה -ְּכל   ר י ָעׂש   ׁש   א 

ם ְוָעָב דּו׃    ָלה  

 . במדבר  ד,כז:   85

ל ה ָּכל-ע  יו ּת  ְהי ִ֗ ן ּוָבנָ  ר   ֩י ַאה  ל-פ  י ְלָכ  ּג ְרֻׁשּנ ֵ֔ ת  ְּבנ  י ה  ב ד  ל -ע  ם ּוְלכ   ָשָאֵ֔ ת ָּכלמ  ת א   ר  ְׁשמ ֵ֔ ם  ְּבמ  ל ה  ם ע  ָ֤ ְדּת  ם ּוְפק  ב ָדָת  ָשָא ם׃ -ע    מ 

 . במדבר  ה,יט:   86

ל ר א  ָ֤ ן ְוָאמ  ּכ ה ִ֗ ּה ה  יע  א ָת  ְׁשּב   ם-ְוה  ָּׁשה  א  ם-ָה א  ְך ְוא  יׁש  א ָתֵ֔ א ָׁשכ  ב א  ים ָהא   -ל  ר   ים ה  ְמָאר  ָּמר   י ה  ּמ   י מ  ּנָק ָׂ֕ ְך ה  יׁש   ת א  ח  ה ּת   ית ֻטְמָא  א ָׂשט     ּל ה׃ ל 

 . במדבר  ו,יט:   87

ת ן א  ּכ ה   ח ה  ן-ְוָלק   ָל֘ה מ  ע  ְּבׁש  זְר   ן-ה  ת  מ  ה ַאח  ָּצָ֤ ת מ  ּל   ן  ע ל-ָהַאי ֒ל ְו ח  ד ְונָת  ָח  ה א  ָּצ  יק מ  ל ּוְרק   ס ֵ֔ ת-ה  ֹו א  ר ה  ְתּג ְּלח  יר ַאח   ּנָז ֵ֔ י ה  פ   ֹו׃ -ּכ    נ זְר 

 . במדבר  ז,א:   88

ה לְ  ֹות מ ׁש   ּל  י ְּביֹו֩ם ּכ  יְה   תו  ים א  ת-ָהק   ׁש א תֹו  ְוא  ָ֤ ד  יְק  ֹו ו  ח א ת  ּי ְמׁש   ן ו  ְׁשָּכִ֗ ּמ  ת-ָּכל-ה  יו ְוא  ָלֵ֔ ת-ּכ  ח  ְוא  זְּב   ּמ  ׁש א ָת ם׃ -ָּכל-ה  ד   יְק  ם ו  ּי ְמָׁשח   יו ו  ָל    ּכ 
 ז,פט:    נשא. במדבר 89

ל ה א  א מ ׁש   ת-ּוְבב   ע א  ּי ְׁשמ   ּתֹ֒ו ו  ר א  ּב   ֘ד ְלד  ל מֹוע  ה  יו -א   ָלִ֗ ר א  ּב   ד  ֹול מ  ק  ר  ע לה  ׁש  ת  א  ר  פ   ּכ  ל ה  ָ֤ ע  ָל יו׃ פ -מ  ר א  ּב   יְד  ים ו  ְּכֻרב   ין ְׁשנ  י ה  ּב   ת מ  ֻדֵ֔ ן ָהע  ר     א 

 . במדבר  ח,יט:   90

ת ה א  ְּתנָ  ת-ָוא  ד א  ב ֵּ֞ ע  ֒ל ל  ּתֹוְ֘ך ְּבנ  י י ְׂשָרא  יו מ  ן ּוְלָבנִָ֗ ר   ם נְֻתנ  ים׀ ְלַאה  ּי   ְלו  ת ְּבנ  י-ה  ָ֤ ב ד  ל מֹוע ֵ֔ -ע  ה  ל  ְּבא   לי ְׂשָרא  ר ע  פ   ָ֤י -ד ּוְלכ  ְבנ  ה ּב  א י ְהי   ל ְול  ְּבנ  י י ְׂשָרא  

ת ְּבנ  י ג ף ְּבג  ׁש  ל  נ ֵ֔ ל-י ְׂשָרא  ל א  ׁש׃ -י ְׂשָרא   ד  ק     ה 
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 . במדבר  ט,א:   91

ר ה ּב   יְד  ל 'ו  ר-א  ְדּב  ה ְבמ  ֹון ל אמ   -מ ׁש   אׁש  ׁש ָהר  ד  ח   י ם ּב  ְצר   ץ מ  ר  א   ם מ  אָת  ית ְלצ  נ   ּׁש  ה ה  ָּׁשנָ  ינ י ּב    ר׃ ס ְ֠

 . במדבר  יא,יב:   92

ת ָּכל י א ַ֚ ית  י ָהר ִ֗ ָאנ כ   ם-ה  ה א  ז ֵ֔ ם ה  יהּו ּכ  י-ָהָע  ְדּת   י יְל  ת-ָאנ כ   ן  א  א ָהא מ  ר י ָשָ֤ ׁש   ך ּכ א  יק ִ֗ הּו ְבח  י ָׂשא   ל   ר א  ב ָת יו׃ -ת אמ   א  ְעָּת ל  ר נ ְׁשּב   ׁש   ה א  ָדָמֵ֔ ל ָהא  ק ע ַ֚ ּי נ ֵ֔   ה 

 . במדבר  יא,יח:   93

ל ם-ְוא  י ה ָהָע  ֩ם ְּבָאזְנ   ית  י ְּבכ  ם ָּבָׂש֒ר ּכ   ְלּת   כ  ּו ְלָמָח֘ר ו א  ְדׁש  ְתק  ר ה  י 'ּת אמ   ר ּכ  ל  נּו  ָּבָׂשֵ֔ כ  י י א  ָ֤ ר מ  אמ ִ֗ ן ה-ל  י ם ְונָת   ְצָר  נּו ְּבמ  ֹוב ָל  ְלּת  ם׃  'ט  כ  ר ו א    ָלכ  ם ָּבָׂש 

 . במדבר  יג,כ:   94

ם וא א  ה ה   נָ  ְּׁשמ  ץ ה  ָאר  ה ָהְ֠ י  ׁש-ּוָמ  ה ה  ּה-ָרזִָ֗ ם ָּב  ץ  א  נָב  ים׃ -ע  י ע  י ּב ּכּור   ים יְמ   ּיָמ ֵ֔ ץ ְוה   ר  י ָהָא  ְפר   ם מ  ְחּת   ם ּוְלק  ז ְקּת ֵ֔ ְתח  י ן ְוה     א ֵ֔

 . במדבר  יד,יד:   95

ל ּו א  ְמעּו  ּכ  י-ְוָאְמרִ֗ ז א֒ת ָׁש  ץ ה  ר  ֘ב ָהָא  ה ה-יֹוׁש  ָּת  ר 'א  ׁש  ז  ה א  ם ה  ב ָהָע  ר  ה ה-ְּבק   ָּת  ה׀ א  י ן נ ְרָא  י ן ְּבע   ם  ו   'ע   ְפנ יה  ְך ל  ָ֤ ה ה ל  ָּת  ן א  ד ָענִָ֗ ֻּמ  ם ּוְבע  ה ֵ֔ ל  ד ע  ָנ נְך  ע מ   ע 

ׁש ָל יְָלה׃  ּוד א   ּמ  ם ּוְבע    יֹוָמֵ֔

 יז,ג:     ר. במדב96

ח  ּכ  י זְּב ֵ֔ ּמ  ּוי ל  פ  ים  צ  ח  י פ  ָ֤ ֻקע  ם ר  ּו א ָת  ם ְוָעׂש  ּל ה ְּבנ ְפׁש ָתִ֗ ים ָהא   ָּטא   ח  ְחּתֹו֩ת ה  ת מ  ְפנ  י-א   ם ל  יֻב  ְקר  ְבנ  י י ְׂשָרא  ל׃ ו   'ה-ה  ֹות ל  ּו ְלא  ׁשּו ְוי ְהי    ּי ְקָד 

 . במדבר  יז,יא:   97

ה א  ל ר מ ׁש   אמ  ּי   ת-ו  ח א  ן ק   ר ִ֗ ן-ַאה  ְחָּתה ְות  ּמ  ל-ה ְ֠ ה א  ָר  ְך ְמה  ת ְוהֹול   ר  ים ְקט ֵ֔ ח   ְוׂש   זְּב  ּמ  ל ה  ָ֤ ע  ׁש מ  יָה א   ם ּכ  י-ָעל   יה   ל  ר ע  פ   ה ְוכ  ָד  פְ -ָהע  ּל  ף מ  צ  ק   א ה   'נ  י היָָצ 

ָּנ ג ף׃  ל ה  ח     ה 

 . במדבר  יז,כא:   98

ל ה א  ר מ ׁש   ּב   יו ׀ ָּכל-ו יְד  ָל  ּו א  ּי ְּתנ  ל ו  ֹוְך-ְּבנ  י י ְׂשָרא ִ֗ ן ְּבת  ר   ה ַאה  ּט   ֹות ּומ  ּט  ר מ  ם ְׁשנ  ים ָעָׂש  ב ָתֵ֔ ית א  ָחד  ְלב   יא א  ָ֤ ה ְלנָׂש  ּט   ד מ  ָח  יא א  ֩ה ְלנָׂש   ּט  ם מ  יה   יא   נְׂש  

ּטֹוָת ם׃    מ 

 דבר  יט,יג:   . במ99

ר-ָּכ ל ׁש  ם א  ׁ֩ש ָהָאָד  ת ְּבנ פ  ע  ְּבמ   ּנ ג   ת-ה  א א  ָּטִ֗ א י ְתח  ּות ְול  ן ה-יָמ  ָ֤ ְׁשּכ  ה לא 'מ  י נ ָד  ֩י מ   ל ּכ  ּי ְׂשָרא   וא מ  ה   ּנ  פ ׁש ה  ה ה  א ְונ ְכְרָת  ּמ ֵ֔ ֹוד -ט  ה ע  א י  ְהי ֵ֔ ק ָעָליו  ָטמ   ָ֤ ז ר 

ֹו׃  ֹו ב    ֻטְמָאת 

 . במדבר  כא,כג:   100

תנָ -ְולא ן א  יח   ן ס  ת-ת   ן א  יח   ף ס  ּי ֱאס   גְֻבלֹ֒ו ו  ר ּב  ב   ֘ל ע  ם ְּבי ְׂשָרא  ל׃ -ָּכל-י ְׂשָרא  ח  ּי ָּל  א ָי ְהָצה ו  ּיָב   ָרה ו  ְדָּבֵ֔ ּמ  ל  ה  את י ְׂשָרא  ָ֤ ְקר  א ל  ּי צ ֵּ֞ ֹו ו  ּמִ֗   ע 

 . במדבר  כב,ל:   101

ל ֹון א  ר ָהָאת  אמ  ר-ו ּת   ׁש  ת נְך  א  י א  לֹו֩א ָאנ כ   ם ה  ְלָעִ֗ דָרכ   -ּב  ֹוְדך  ע  ע  י מ  ר ל א׃ -ְבָּת ָעל ִ֗ אמ  ּי   ה ו  ֹות ְלך  ּכ   ׂש  ע  י ל  נְּת  ְסּכ ֵ֔ ן ה  ְסּכ   ה ה  ה  ז ֵ֔ ֹום ה  ּי    ה 

 . במדבר  כב,לז:   102

ל ק א  ר ָּבָל  אמ  ּי   ְקר א-ו  ל  יך  ל  י א  ְָ֤חּת  ח  ָׁשל  ל֩א ָׁשל  ם ה  ְלָעִ֗ ְך ָל ָּמה לא-ּב  א אּוכ   -ָלֵ֔ ם ל  י ה  ֻאְמנֵָ֔ ָל  ְכָּת א  ְּבד  ך׃ ָהל     ל ּכ 

 . במדבר  כג,יג:   103

ק ְלך יו ָּבָלִ֗ ָל  ר א  אמ  ּי   ל-ְלָכה -ו  י א  ּת   א א  ה ְוָקְבנֹו-ּנָ  ְרא   א ת  ֹו ל  ה ְוֻכּל  ְרא ֵ֔ הּו ת  ס ָקצ   פ  ם א ַ֚ ָּׁשֵ֔ ּנּו מ  ְרא   ר ּת  ׁש   ר  א  ֹום ַאח  ָּׁש ם׃ -ָמקָ֤ י מ    ל  

 . במדבר  כו,ט:   104

ן  ל ְוָדָת  ב נְמּוא   יָאֵ֔ ּואּוְבנ  י ֱאל  ם ה  יָר  ב  ל-ו א  ּו ע  ּצ  ר ה  ׁש   ה א  ָדִ֗ י ָהע  יא   י ְקר  וא   ם ְקר  יָר  ב  ן ו א  ה ְוע  ל-ָדָת  ָ֤ ת-מ ׁש  ד  ע  ר ן  ּב  ל-ַאה  ם ע  ּצ ָת  ח ְּבה  ר    ׃ 'ה-ק ֵ֔

 . במדבר  כז,כא:   105

ְפנ  י ה ים ל  ְׁשפ  ט ָהאּור   ֹו ְּבמ  ַאל ל  ד ְוָׁש  מ ֵ֔ ן  י ע  ּכ ה  ְלָעָזָ֤ר ה  י א  ְפנ   ל 'ְול  לפ   -ע  ּו ְוע  ּוא ְוָכל-יו י ְצא  אּו ה  יו יָב ִ֗ ֹו ְוָכל-ְּבנ י-פ   ּת  ל א  ָד ה׃ -י ְׂשָרא     ָהע 

 . במדבר  כח,כ:   106

ּו׃  ׂש  ע  י ל ּת  ְׂשר נ  ים ָלא   ר ּוְׁשנ  י ע  ָפִ֗ ים ל  ְׂשר נ   ה ע  ן ְׁשלָׁש  מ  ָּׁש  ל ת ְּבלּוָל ה ב  ם ס   נְָחָתֵ֔   ּומ  

 . במדבר  כט,יג:   107

ה א   ם ע ָל  ְבּת   ְקר  יח  נ יח ח   ל  הְוה  ָ֤ ה ר  ים ְּבנ י 'ּׁש   ים ְּבנ  י-ָפר   י ם ְּכָבׂש   יל  ם ְׁשָנ  ר א  ה ָעָׂש  ר ְׁשלָׁש  ם י ְהי ּו׃ -ָבָק  ימ   ר ְּתמ  ה ָעָׂש    ָׁשָנ ה ַאְרָּבָע 

 . במדבר  כט,לו:   108

יח  נ יח ח   ל  ה ָ֤ ה ר  ּׁש   ה א  ם ע ָל  ְבּת   ְקר  ים ְּבנ   'ְוה  ד ְּכָבׂש   ָח  י ל א  ד א   ָח  ר א  ימ  ם׃ -יפ   ה ְּתמ  ְבָע    ָׁשָנ ה ׁש 

 . במדבר  לא,מז:   109

ת ְּבנ  י צ   ח  ּמ  ה מ  ח מ ׁש   ּי ק   ת-ו  ל א  ן-י ְׂשָרא ִ֗ ד מ  ָח  ן-ָה ָאֻחז  א  ים מ  ּׁש ֵ֔ מ  ח  ן-ה  ם ּומ  ן ה-ָהָאָד  ְׁשּכ   ת  מ  ר  ְׁשמ   י  מ  ְמר  ם ׁש   ּי ִ֗ ְלו  ם ל  ן א ָת  ּי ּת   ה ו  ָמ  ְּבה  ָּו ה ה 'ה  ר צ  ׁש    'ּכ א 

ת    מ ׁש  ה׃-א 

 . במדבר  לב,יא:   110

ם י ְלַאְבָרָה  -א  ְעּת  ר נ ְׁשּב   ׁש   ה א  ָדָמֵ֔ ת ָהא  ְעָלה א ַ֚ ים ָׁשנָה  ָומ ֵ֔ ָ֤ ְׂשר  ן ע  ּב   י ם מ  ְצר ִ֗ ּמ  ים ָהע ל  ים מ  נָׁש   ּו ָהא  י לאי ְרא  ב ּכ   ק   ְלי ע  ק ּו  י׃ -ם ְלי ְצָח  ָר  ּו ַאח  ְלא    מ 

 . במדבר  לב,כב:   111

פְ  ץ ל  ר  ה ָהָא  ָ֤י הְונ ְכְּבָׁש  ה 'נ  ּי  ם מ  ם נְק  ְהי ית   בּו ו  ר ָּתֻׁשֵ֔ ְפנ  י ה 'ְוַאח   ֻחָז ה ל  א  את ָלכ  ם ל  ז   ץ ה  ר  ָהיְָתה ָהָא  ל ְוְ֠ ּי ְׂשָרא     ׃ 'ּומ 

 . במדבר  לב,לג:   112

ְבנ י ה ל  ם ׀ מ ׁש   ן ָלה   ּי ּת   ן-ו  ה ב  ב ט׀ ְמנ ּׁש   י׀ ׁש   צ   ח  ן ְול  י ְראּוב   ְבנ   ת-גָ֩ד ְול  ף א  ְמל   -יֹוס ִ֗ תמ  י ְוא   ְך ָהֱאמ ר ֵ֔ ל  יח ן  מ   ת  ס  יָה  -כ  ץ ְלָער   ר  ן ָהָאִ֗ ָּבָׁש  ל ְך ה  ֹוג מ   כ ת ע  ְמל ֵ֔ מ 

ץ ָסב  יב׃  ר  י ָהָא  ת ָער   גְֻבלֵ֔   ּב 

 . במדבר  לג,נד:   113

ת ֩ם א  ְלּת  ְתנ ח  ת-ְוה  ּו א  ְרּבָ֤ ב ּת  ם ָלר ֵּ֞ יכ ִ֗ ת  ְׁשְפח   ל ְלמ  ץ ְּבגֹוָר  ר  מְ -ָהָא  ט  ּת  ְמע  ָלתֹו  ְול  תנ ח  יט א  ר-ע   ׁש  ל֩ א  ֹו א  ָלתֵ֔ ֹות -נ ח  ּט  ֹו י  ְהי  ה ְלמ  ל ל  ּגֹוָר  ָּמה ה  ֹו ָׁש  א ל  צ  י  

ְתנ ָח לּו׃  ם ּת  יכ   ב ת    א 

 . במדבר  לה,ה:   114

ת יר א  ּוץ ָלע ִ֗ ח  ם מ  ד ת ֵּ֞ ת-ְפַאת-ּומ  ה ְוא  ָּמָ֟ י ם ָּבא  ַ֪ ְדָמה ַאְלפ  ת-ְפַאת-ק   ה ְוא  ָּמ  י ם ָּבא  ה ָי ם׀ ַאְלפ   -ְפַאת-נ ג ֩ב ַאְלפ   ָּמ  י ם ָּבא  ֹון ַאְלפ   ת ָצפ  ת ְפא   ה ְוא   ָּמִ֗ י ם ָּבא 

ים׃  ָער   י ה  ׁש   גְר  ם מ  ה י ְהי  ה ָלה ֵ֔ ו ְך ז ַ֚ ָּת  יר ּב    ְוָהע  

 . דברים  א,א:   115

ל ה  א  ר מ ׁש  ָ֤ ּב  ר ד  ׁש   ים א  ְדָבר ִ֗ ּל ה ה  ין-ָּכל-א   ּוף ּב  ֹול ס  ָרָב֩ה מ  ר ָּבע  ְדָּב  ּמ  ן ּב  ּי ְרד   ר ה  ב  ל ְּבע   ן ּוב  ין-י ְׂשָרא ֵ֔ י זָָה ב׃ -ָפאָר  ת ְוד   ר   צ  ן ו ח  ל ְוָלָב  פ    ּת  

 . דברים  א,כא:   116

ן ה ה נָת   א  ת 'ְרְ֠ יך ְלָפנ  יך א  ר ה-ֱאלה   ּב   ֩ר ד  ׁש  ׁש ּכ א  ל  ה ר ִ֗ ץ ע  ר  ְך ַאל 'ָהָא  יך  ָלֵ֔ ב ת   י א  ָ֤ א ְוַאל-ֱאלה  יָר  ָח ת׃ -ּת    ּת 

 . דברים  א,לט:   117

ׁש    ֩ם א  ְפכ  ר לאְוט  ׁש   ְבנ יכ ם א  ה ּוְ֠ ז י  ְהי ִ֗ ם ָלב   ְרּת   מ  ּוָה׃ -ר א  ם י יָרׁש  ּנָה ְוה   ְּתנ ֵ֔ ם א  ָּמה ְוָלה   אּו ָׁש  ָּמה יָב   ע ה   ֹוב ָוָרֵ֔ ּיֹום  ט  ּו ה    יְָדעָ֤
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 . דברים  ב,ט:   118

ר ה אמ  ּי   י ַאל 'ו  ל ִ֗ ת-א  ר  א  צ  ב ְוַאל-ָּת  י ל א-מֹוָאֵ֔ ה ּכ ְ֠ ְלָחָמ  ם מ  ְתָּג ר ָּב  ן ְלךָ֤ -ּת  ּת   ְבנ י א  י ל  ה ּכ   ת-מ  ַאְרצֹו  יְֻרָּׁשֵ֔ י א  ּת  ֹוט נָת   ר יְֻרָּׁש ה׃ -לֵ֔   ָע 

 . דברים  ב,לו:   119

ל ֩ר ע  ׁש  ר א  ר ע   ע  ד-ְׂשפ ת-מ  ל  ְוע  ח  ּנ   ר ּב  ָ֤ ׁש  יר א  ן ְוָהע   ל ַאְרנ   ח  ת-נ   ּנּו א  ּמ   ה מ  ר ָׂשגְָב  ׁש   ה א  ְריֵָ֔ א ָה יְָתה  ק  ד לָ֤ ּג ְלָעֵ֔ ן ה-ה  ל נָת   ּכ ָׂ֕   ינּו ְלָפנ  ינּו׃ ֱאלה    'ה 

 . דברים  ד,ט:   120

ן ד פ  ר נ ְפְׁשך  ְמא ִ֗ ר ְל֩ך ּוְׁשמ   מ  ָּׁש  ק ה  ת-ר   ח א  ְׁשּכ   ר-ּת  ׁש  ים א  ְדָבר   ן-ה  יך ּופ  ינ ִ֗ ּו ע  ְבנ  י ָבנ  יך׃ -ָרא  יך ְול  ם ְלָבנ   ְעָּת  ּי  יך ְוהֹוד  י ח  ל יְמ   ְבךֵ֔ ּכ   ְּלָב  ּורּו  מ    יָס 

 . דברים  ד,י:   121

ֹום א   י ה  יִ֗ ְפנ   ְדָּת ל  ר ָעמ   ר ה֜  'ׁש   ֱאמ   ֒ב ּב  י֘ך ְּבח ר  ל 'ֱאלה  ְקה  י ה  ל ִ֗ ת-א  י  א  ת-ל  ם א  ע   ְׁשמ  ם ְוא  י ָּכל-ָהָעֵ֔ ה א ת ִ֗ ּון ְלי ְרָא  ר י ְלְמד  ׁש   י א  ּי ים  -ְדָבָר  ם ח  ָ֤ ר ה  ׁש   ים  א  ּיָמ  ה 

ל ת-ע  ה ְוא  ָדָמֵ֔ א  ּון׃ -ָה  ד  ּמ  ם יְל    ְּבנ יה  

 . דברים  ד,יג:   122

תו   ם א  ד ָלכ   ם ע ל-ּי ּג   ים ו  ּי ְכְּתב ֵ֔ ְדָבר   ת ה  ר  ׂש   ֹות ע  ׂשֵ֔ ע  ְתכ ם  ל  ה א  ָּוָ֤ ר צ  ׁש   ֹו א  יתִ֗ ָבנ  ים׃ -ְּבר  ֹות א  י ֻלח    ְׁשנ  
 ד,יט:    ואתחנן. דברים 123
יָתֶָאת-ּוֶפן ָרא  ְיָמהְָוְָֽ֠ יֶנָ֝יךַָהָּׁשַמֹ֗ אָע  ָּׂשֶ֨ ֶמׁשְָוֶאת-ּת  ַחְָוֶאת-ַהֶּׁשֶ֨ ָ֝ ַ֚לְָצָבָָ֣-ַהָּיר  יםָּכ  ַבְדָּתֶ֑םַָהּכֹוָכב ֹ֗ םַָוע  ֵ֥יָתָָלֶהֶ֖ ו  ְׁשַּתח  ְָוה  ַּדְחָּתֵ֛ םְָונ  י  אַָהָּׁשַמָ֔

קָהָ  רָָחַלָ֝ ֶׁשֶ֨ ַחתָָּכלָ'א  יםַָּתֶ֖ ַעּמ ָ֔ ָהָֽ  ָ ל םְָלכ  ָתָ֔ א  ם׃ָ-ֱאֹלֶה יךָ  י  ַָָהָּׁשָמָֽ
 . דברים  ד,כו:   124

ת ֹום א  ּי  ם ה  ֩י ָבכ   יד ת  ע  ת-ה  י ם ְוא  ָּׁשמ   ץ ּכ  י-ה  ר  ל -ָהָאִ֗ ע   ֒ר מ  ה  דּו֘ן מ  ד ּת אב  תָאב   ים א  ם ע ְבר   ּת   ר א  ׁש   ץ א  ר  ּה ל א-ָהָאֵ֔ ְׁשָּת  ָּמה ְלר  ן ָׁש  ּי ְרד   ים  -ה  ן יָמ  יֻכָ֤ ר  א  ת 

ּון׃  ד  ָּׁשמ  ד ּת  ָּׁשמ   י ה  יָה ּכ     ָעל ֵ֔

 . דברים  ד,לב:   125

י ְׁשַאל ר-ּכ   ׁש  ים א  אׁש נ   ים ר  ן-נָ֩א ְליָמ   יך ְלמ  ּו ְלָפנ ִ֗ ים ׀ ָאָדם  ע  -ָהי  ָ֤ א ֱאלה  ֩ר ָּבָר  ׁש  ּיֹום  א  ד-לה  י ם ְוע  ָּׁשמ   ה ה  ְקצ   ץ ּוְלמ  ר  ר -ָהָאֵ֔ ָדָבָ֤ ה ּכ  נ  ְהיִָ֗ י ם ה  ָּׁשָמ  ה ה  ְקצ  

הּו׃  ע ָּכמ   נ ְׁשמ   ֹו ה  ה א  ז ֵ֔ ָּגדֹול  ה    ה 

 . דברים  ד,לד:   126

ה ּוְבָיָ֤  ְלָחָמִ֗ ים ּוְבמ  ת ּוְבמֹוְפת   ס ֩ת ְּבא ת   ב ּגֹו֒י ְּבמ  ר  ק   ֹו גֹו֘י מ  ת ל  ח  בֹוא ָלק   ים ָלְ֠ ה ֱאלה ִ֗ נ ָס  ֹו׀ ה  רא  ׁש  כ ל א  ים ְּכְ֠ ים ְּגד ל   ה ּוְבמֹוָרא   ֹוע  נְטּויֵָ֔ זְר  זָָקה  ּוב  ה -ד ח  ָעָׂש 

ם ה   ינ  יך׃  'ָלכ   י ם ְלע  ְצר   יכ  ם ְּבמ    ֱאלה 

 . דברים  ד,מב:   127

ת ח א  ָ֤ ר י ְרצ  ׁש   ח  א  ָּמה רֹוצ ִ֗ ס ָׁש  י-ָלנֻ  ְבל  הּו  ּב  ע   ּוא לא-ר  ת ְוה  ע  ם ְונִָ֗ -ד ֵ֔ ְלׁש   ל ׁש  ְּתמ   ֹו מ  לׂש נ  א ל  ן-ס א  ת מ  ל ָוָח י׃ -ַאח   ים ָהא   ָער     ה 

 . דברים  ד,מו:   128

ה מ ׁש   ָּכָ֤ ר ה  ׁש   ֹון א  ְׁשּב  ב ְּבח  ר יֹוׁש   ׁש   י א  ְך ָהֱאמ ר ֵ֔ ל  יח ן  מ   ץ ס  ר  ֹור ְּבא ִ֗ ית ְפעֵ֔ ּול ּב   יְא מַ֚ ּג ִ֗ ן ּב  ּי ְרד   ר ה  ב  י ם׃ ְּבע   ְצָר  ּמ  ם מ  אָת  ל ְּבצ    ה  ּוְבנ  י י ְׂשָרא ֵ֔

 :   . דברים  ה,ח129

א ה-ל  ׂש    ע  ל  ׀ ָּכל-ת  ס  ץ׃ -ְלך   פ    ר  ת ָלָא ִ֗ ח  ּת    ּמ   י ם׀ מ  ר ּב  ׁש   ת ו א  ח  ָּת   ץ מ  ר  ֩ר ָּבָא   ׁש   ל ו א  ע  ּמ ֵ֔  י ם  ׀ מ  ָּׁשמ    ר ּב   ָ֤ ׁש  ה א    ְּתמּונֵָ֔ 

 . דברים  ה,יד:   130

ה ָּב  ת׀ ל  י ׁש  יע ֵ֔  ְּׁשב  ֹום  ה  ה ָכל 'ְוי  ׂש   ע  א ת  יך ל  ה א  -ֱאלה  ִ֗ נְך  ְמָלאָכ  ה ּוב  ְבְדך  -ָּת  ך ְוע  ּת   מ ְרך  ְוָכל-ּוב  ך ְוׁשֹוְרך  ו ח  ָמת  א  ן -ו ְ֠ ע  יך ְלמ ִ֗ ְׁשָער ֵ֔ ר ּב  ׁש   ך ְוג  ְרך  א  ְמּת ִ֗ ְּבה 

ָמְתך  ָּכמ  ֹוך׃  ְבְדך  ו א  ּוח  ע    יָנ 

 . דברים  ה,כה:   131

ע ה   ָ֤ ּי ְׁשמ  ת 'ו  ר -א  אמ  ּי   י ו  ָל  ם א  ְרכ   ּב  ם ְּבד  יכ ֵ֔ ְבר  ֹול ד  ת 'ה֜ ק  י א  ְעּת  מ  י ָׁשְ֠ ל ִ֗ יבּו ָּכל-א  יט   יך ה  ל ֵ֔ ּו א  ְּבר  ר ד  ׁש   ז ה  א  ם ה  י ָהָעָ֤ ְבר   ֹול ד  ּב  רּו׃ -ק  ר ד  ׁש     א 

 . דברים  ה,כו:   132

ת-מ  י ר א  ְׁשמ   י ְול  ה א ת   ם ְלי ְרָא  ה ָלה ִ֗ ם ז   ן ְוָהיָ֩ה ְלָבָב  י ָּכל-ָּכל-י ּת   ְצֹות   ב ָלה   -מ  ן י יט   ע  ים ְלמ   ּיָמ   ם ְלע ָל ם׃ ה  ְבנ יה     ם ְול 

 . דברים  ח,א:   133

ת-ָּכל ם א  ְׁשּת   ם  ו יר  ם ּוָבאת  ית ִ֗ ּון ּוְרב  ן ּת  ְחי  ע  ֹות ְלמ   ׂש  ע  ּון ל  ְׁשְמר  ֹום ּת  ּי  ְּוך  ה  י ְמצ  ר ָאנ כ   ׁש   ה א  ְצָוִ֗ ּמ  ר-ה  ׁש  ץ א  ר  ע ה-ָהָאֵ֔ יכ  ם׃  'נ ְׁשּב   ב ת  א    ל 

 . דברים  ח,ב:   134

ת ְרָּת  א  ך  ה  -ָּכל-ְוזָכ  יכ  ר הֹול  ׁש   ְך א  ר  ד ִ֗ ת 'ה  ת א  ע  ּנ ְתך  ְלנ ס ְתךִ֗ ָלד   ן ע  ע  ר ְלמ   ְדָּב  ּמ  ים ָׁשָנ ה ּב  יך ז  ה ַאְרָּבע   ם-ֱאלה   יו א  ְצֹוָת  ו מ  ְצֹוָת  ר מ  ְׁשמ   ת  ר ּב  ְלָבְבך  ה  ׁש   -א 

  ל א׃ 

 . דברים  ט,י:   135

ן ה֜  ּי ּת   ת 'ו  י א  ל ִ֗ י-א  ָבנ ֵ֔ ת ָהא  ם ְּכ ָכלְׁשנ י  לּוח   יה ִ֗ ל  ים ו ע  ע ֱאלה   ְצּב   ים ְּבא  ֩ר ה  -ם ְּכֻתב   ּב  ר ד  ׁש   ים א  ְדָבר   ָקָה ל׃  'ה  ֹום ה  ׁש ְּבי  ֹוְך ָהא   ּת  ר מ  ם ָּבָה  ָּמכ     ע 

 . דברים  יא,ד:   136

ת יף א  צ   ר ה  ׁש   ֹו א  ְכּבִ֗ יו ּוְלר  י ם ְלסּוָס  ְצר   יל מ  ר ָעָׂש֩ה ְלח   ׁש   י י ם-ו א  ָ֤ ל-מ  ם -סּוף  ע  ם הְפנ יה ֵ֔ ְּבד   יְא  ם ו  יכ   ר  ם ַאח  ז  ה׃  'ְּבָרְדָפ  ֹום ה  ּי  ד ה    ע  

 . דברים  יא,ו:   137

ן ם ְּבנ  י ֱאל יָא֘ב ּב  יָרִ֗ ב  א  ן ְול  ה ְלָדָת  ר ָעָׂש  ׁש   ת-ו א  ץ  א  ר  ה ָהָא  ר ָפְצָתָ֤ ׁש   ֒ן א  ת-ְראּוב  ם ְוא  ְבָלע   יָה ו ּת  ת-פ ֵ֔ ם ְוא  יה   ת ָּכל-ָּבּת  ָ֤ ם ְוא  יה   יְקּום  א  -ָאֳהל  ר ה  ׁש  

ב ָּכל ר  ם ְּבק   יה ֵ֔ גְל    י ְׂשָרא  ל׃ -ְּבר 

 . דברים  יב,א:   138

ן ה֜  ֩ר נָת   ׁש  ץ א  ר  ע ׂשֹו֒ת ָּבָאָׂ֕ ּון ל  ְׁשְמר  ר ּת  ׁש   י֘ם א  ְׁשָפט  ּמ  ים ְוה  ֻחק   ּל ה ה  ל 'א ְ֠ ּה ָּכ  ְׁשָּת  יך ְלך  ְלר  ב ת   י א  ר-ֱאלה   ׁש  ים א  ּיָמ ֵ֔ ל-ה  ּי  ים ע  ם ח  ּת   ָדָמ ה׃ -א    ָהא 
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֩ק ְּבָכל ת ה  -ר  ְרּכ   ר ְּכב  ְלָּת  ָבָׂשִ֗ ח׀ ְוָאכ  זְּב   ת נ ְפְׁשך  ּת  ּו   ן 'א  ר ָנ ת  ׁש   יך א  ָּי ל׃ -ְלך  ְּבָכל-ֱאלה   י ְוָכא  ְּצב   ּנּו ּכ  ל ֵ֔ ָּטהֹור  י אכ  א ְוה  ָ֤ ָּטמ  יך ה    ְׁשָער  

 . דברים  יב,יח:   140

ם י א  ְפנ ֩י ה  -ּכ   ּמָ  'ל  ּנּו ּב  ל ִ֗ יך ּת אכ  ר ה  ֱאלה   ר י ְבח   ׁש   ְפנ י  ה   'קֹום  א  ְחָּתִ֗ ל  יך ְוָׂשמ  ְׁשָער   ר ּב  ׁש   י א  ו   ּל  ך ְוה  ָמת ֵ֔ ְבְדך  ו א  ך  ְוע  ּת  נְךָ֤ ּוב  ה ּוב  ָּת  י֘ך ּבֹ֒ו א  יך  'ֱאלה  ֱאלה ֵ֔

ְׁשל  ח יָד  ך׃  ל מ    ְּבכ  

 . דברים  יב,כא:   141

ר ה  -ּכ  י ר י ְבח   ׁש   ֹום א  ָּמקִ֗ ְּמך  ה  ק מ  ן ה   'י ְרח   ָ֤ ר נָת  ׁש   ּצ אנְךִ֗ א  ְּבָקְרך  ּומ  ְחָּתֵּ֞ מ  ֹו ָׁש֒ם ְוזָב  ּום ְׁשמ  י֘ך ָלׂש  ּו  ת  'ֱאלה  ל א  יך ְּבכ   ְׁשָער ֵ֔ ְלָּת  ּב  ך ְוָא כ  ּו ית   ר צ  ׁש   ְלךֵ֔ ּכ א 

  נ ְפׁש  ך׃ 

 . דברים  יב,כט:   142

י֩ת ה  -ּכ  י ת 'י ְכר  יך א  ה ָבא-ֱאלה   ָּת  ר א  ׁש   ם א  ּגֹוי ִ֗ ָּמה ָלר   -ה  ְבָּת  ְּבַאְרָצ ם׃ ָׁש  ם ְויָׁש  ְׁשָּת  א ָתֵ֔ יך ְויָר  ָפנ   ם מ  ת אֹוָת    ׁש 

 . דברים  יב,ל:   143

ן ר ְלךִ֗ פ  מ  ָּׁש  ן-ה  ָפנ  יך ּופ  ם מ  ָּׁשְמָד  י ה  ר   ם ַאח  יה ֵ֔ ר  ׁש  ַאח  ּנָק  ת-ּת  ה  א  ּל  ָ֤ם ָהא   ּגֹוי  ּו ה  ְבד  ה י ע  יָכ  ר א  אמ ִ֗ ם ל  יה   ׁש ל אלה  ְדר   ֱעׂש  -ּת  ם ְוא  יה ֵ֔ ה  ן ּג ם-הֱאל    ָא נ י׃ -ּכ  
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 . דברים  יג,ו:   144

ּב ר י ד  ת ּכ   ּוא יּוָמִ֗ ה  ֹום ה  ל  ח  ֩ם ה  ֹו ח ל  ּוא א  ה  יא ה  ּנָב   ל-ְוה  ָרה ע  ן 'ה  -ָסְ֠ ך  מ  ד  יח  ים ְלה  ָבד ֵ֔ ית ע  ּב   ְדך  מ  פ   י ם ְוה  ְצר ִ֗ ץ מ  ר  א   ם׀ מ  ְתכ   יא א  ּמֹוצ   ם ה  יכ   ְך -ֱאלה  ר  ד ֵ֔ ה 

ְּוך  ה   ר צ  ׁש   ְרּב  ך׃ ס ֱאל 'א  ק  ע מ  ְרָּת  ָהָר  ע  ּה ּוב  כ ת ָּב  יך ָלל     ה  

 . דברים  טו,ז:   145

ר-ּכ  י ׁש  ְרְצךֵ֔ א  יך ְּבא   ד ְׁשָער ֵ֔ יך  ְּבַאח   ד ַאח   ָ֤ ַאח  ֹון מ  ְבי  ת 'ה  -י ְהי ֩ה ְבך  א  ץ א  ּמ   א ְתא  ְך ל  ן ָל  יך נ ת   ת-ֱאלה   ְקפ ץ  א  א ת  ָאח   -ְלָבְבךִ֗ ְולָ֤ ְבי ֹון׃ ָי ְדךֵ֔ מ    יך ָהא 

 . דברים  יז,א:   146

֩ח ל ה  -לא זְּב  ת ה 'ת  ב   י תֹוע  ע ּכ   ר ָר  ל ָדָב  ּום ּכ   ר י ְהי  ה בֹו  מֵ֔ ׁש   ה א  ֹור ָוׂש ִ֗ יך ׁש  ּוא׃ ס  'ֱאלה   יך ה    ֱאלה  

 . דברים  יז,ה:   147

ת אָת  א  ת-ְוהֹוצ  ּוא אֹ֩ו א  ה  יׁש ה  ת-ָהא   ׂשּו א  ר ָעְ֠ ׁש   וא א  ה   ה ה  ָּׁש  לה  -ָהא  ז ה  א  ע ה  ר ָהָרָ֤ ת-ָדָב  יך א  ת-ְׁשָער ֵ֔ ֹו א  יׁש א  ים ָומ  תּו׃ -ָהא ָׂ֕ ָבנ   ם ָּבא  ְלָּת  ה ּוְסק  ָּׁש    ָהא 
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ט ּב  ין ְׁשָפִ֗ ר ל ּמ  ְּמך  ָדָב  ֩א מ  י י ָפל  ם ּב  ין-ּכ   ם ׀ ְלָד  יך וְ -ָד  ְׁשָער   ת ּב  יב   י ר  ְבר   ג ע ד  ג ע  ָלנ ֵ֔ ין נ   ין ּוב   ין ְלד ִ֗ לד   יָת א   ְמָּת  ְוָעל ֵ֔ ר ה-ק  ר י ְבח   ׁש   ֹום א  ָּמקֵ֔ ֹו׃  'ה  יך ּב    ֱאלה  

 . דברים  יז,יח:   149

ת ֹו א  ב ל  ת  ֹו ְוָכ  ְכּת  ְמל  א מ  ס   ל ּכ  ֹו ע   ְבּתֵ֔ ל-ְוָהָי ה ְכׁש  ז את  ע  ה ה  ּתֹוָרָ֤ ה ה  ְׁשנ   ּי  ם׃ -מ  ְלו  נ  ים ה  ּכ ה  י ה  ְפנ   ּל  ר מ  פ    ס ֵ֔

 . דברים  יט,ט:   150

ׁשְ -ּכ  י תת  ת-ָּכל-מ ֩ר א  ה א  ָבֵּ֞ ּיֹו֒ם ְלַאה  ְּו֘ך ה  י ְמצ  ר ָאנ כ   ׁש   ּה א  ׂש ָתִ֗ ע  את ל  ז   ה ה  ְצָו  ּמ  יו ָּכל 'ה-ה  ְדָרָכ  יך ְוָלל  כ ת ּב  ל -ֱאלה   ים ע   ׁש ָער ֵ֔ ְפָּת  ְלך  עֹוד  ָׁשל  ים ְויָס  ּיָמ   ה 

ׁש ָהא  ּל ה׃  ָּׁשל    ה 

 . דברים  כ,יד:   151

ף ְוה   ּט   ים ְוה  ּנָׁש  ק ה ְ֠ יר ָּכלר   ר י ְהי  ה ָבע   ׁש   ה ְוכ ל֩ א  ָמ  ת-ְּבה  ְלָּת  א  ְך ְוָא כ  ז ָל  ּה ָּתב   ן ה-ְׁשָלָל  ר נָת   ׁש   יך א  יך ָל ְך׃  'ְׁשל  ל א יְב ֵ֔   ֱאלה  

 . דברים  כא,יג:   152

ת יָר֩ה א  ס ֩ ת-ְוה  ה א  ְכָת  ך ּוָב  ית ֵ֔ יָה ְוָי ְׁשָבה  ְּבב  ָעל ִ֗ ּה מ  ְביָ  ת ׁש  ְמל   יָה ְוא  -ׂש  ָּׁש ה׃ -תָאב   ה ְלך  ְלא  ּה ְוָהיְָת  ְלָּתֵ֔ ל  יָה  ּוְבע  ֹוא א  ן ָּתבָ֤ ר ּכ   ח  ים ְוא   ח יָמ   ּה י  ר  ָּמ    א 

 . דברים  כה,ז:   153

ם ת-ְוא  ת א  ח  יׁש ָלק   א י ְחפ ץ  ָהא ֵ֔ ל-לָ֤ ְעָרה א  ּׁש   ֹו ה  ְמּת  ֹו ְוָעְלָת֩ה יְב  ְמּת  ים לְ -יְב  י ְלָהק   ן יְָבמ   א   ים ְוָא ְמָרה  מ  נ ִ֗ זְק  ה י ְּבמ  י׃ ה  א ָאָב  ל ל  ם  ְּבי ְׂשָרא ֵ֔ יו ׁש    ָאח  

 . דברים  כו,יג:   154

ְפנ ֩י ה   ְרָּת  ל  ן 'ְוָאמ  ׁש מ  ד  ק   י ה  ְרּת  ע   יך ּב  ה ְּכָכל-ֱאלה   ֹום ְוָלַאְלָמנֵָ֔ ּיָת  ּג ר  ל  י  ְול  ו  ּל  יו ל  ָ֤ ּת  ם נְת  י ת ְוג   ּב ִ֗ נ י לא-ה  יָת  ּו  ר צ  ׁש   ְצָוְתך  א  ּמ  -מ  י מ  ְרּת  א ָעב   יך ְול  ְצֹות  

י׃    ָׁשָכ ְחּת 

 . דברים  כו,יד:   155

ּנּו ְולא-לא ּמ ִ֗ י מ  י ְבא נ   ְלּת  א ְולא-ָאכ   ּנּו  ְּבָטמ ֵ֔ ּמ   י מ  ְרּת  ָ֤ ע  י ְּבקֹול  ה-ב  ְעּת  ת ָׁשמ ִ֗ ּנּו ְלמ   ּמ   י מ  ּת  יָת נ י׃  'נָת   ּו  ר צ  ׁש   ל א  י ְּככ   ית  י ָעׂש ָׂ֕   ֱאלָהֵ֔

 . דברים  כו,טו:   156

יָפ֩ה מ   ְׁשק  ןה  ֹון ָקְדְׁשך  מ  ְך א  ת-ְּמע  ָ֤ י ם ּוָבר  ָּׁשמ ִ֗ ת-ה  ְּמך  א  ב ּוְדָב ׁש׃ ס -ע  ת ָחָל  ץ זָב   ר  ינּו א   ב ת ֵ֔ א  ְעָּת  ל  ר נ ְׁשּב   ָ֤ ׁש  נּו ּכ א  ָּתה ָל  ר נָת   ׁש   ה א  ָדָמֵ֔ ת  ָהא  ל ְוא    י ְׂשָרא ֵ֔

 . דברים  כו,טז:   157

ה ה   ז ִ֗ ֹום ה  ּי  ת 'ה  ֹות א  ׂש  ע  ְּוך  ל  יך ְמצ  חֻ -ֱאלה   תה  ּל ה ְוא  ים ָהא   ם ְּבָכל-ק   יָת  אֹוָתֵ֔ ְרָּתָ֤ ְוָעׂש   ים ְוָׁשמ  ְׁשָפט   ּמ    נ ְפׁש  ך׃ -ְלָבְבך  ּוְבָכל-ה 

 . דברים  כו,יז:   158

ת ע   'ה  -א  ְׁשמ   יו ְול  ְׁשָפָט  יו ּומ  ְצֹוָת  יו ּומ  ר ֻחָק  ְׁשמ   יו ְול  ְדָרָכִ֗ כ ת ּב  ים ְוָלל   ְהיֹו֩ת ְלך  ל אלה   ֹום ל  ּי  ְרָּת ה  ֱאמ   ֹו׃  ה    ְּבק ל 

 . דברים  כח,לה:   159

ה ה֜  ל 'י ְּכָכ  ע ע  ין ָרִ֗ ְׁשח   ל-ּב  י ם  ְוע  ְרּכ   ּב  ר לא-ה  ׁש   י ם א  ּׁש ק ֵ֔ ד ָקְדֳקד  ך׃ -ה  גְְלך  ְוע   ּכ  ף ר  א מ  ָרפ   ל ְלה    תּוכ  

 . דברים  כח,לו:   160

ְך ה֜  ל-א ְתךִ֗ ְוא  ת 'יֹול   יך א  ים ָעל ֵ֔ ר ָּתק   ׁש   ְלְּכך  א  ֹו-מ  ר לאּגָׂ֕ ׁש   ן׃ -י א  ץ ָוָא ב  ים ע   ר   ח  ים א  ם ֱאלה   ְדָּת ָּׁש  יך ְוָעב   ב ת   ה ו א  ָּת  ְעָּת א    יָד  

 . דברים  כח,נב:   161

ר ְלך  ְּבָכל צ   ן ְּבָכל-ְוה  ח  ָּבה   ה ּב ט   ָּת  ר א  ׁש   ֹות א  ְּבֻצרֵ֔ ת ְוה  ְּגב ה   יך  ה  ת ח מ ת   ד  ָ֤ ד ר  יך ע   ר ְלך  -ְׁשָער ִ֗ ָ֤ צ  ך ְוה  ל-ְּבָכל ַאְרצ   יך ְּבָכ  ן ה-ְׁשָער ֵ֔ ר נָת   ׁש    'ַאְרְצךֵ֔ א 

יך ָל ְך׃    ֱאלה  

 . דברים  כח,נו:   162

א ר ל  ׁש   ה א  נָֻּגִ֗ ה ְבך  ְוָהע  ָּכ  ף-ָהר  ה כ  ל-נ ְסָתָ֤ ג ע  ּצ   גְָלּה  ה  ָּת ּה׃ -ר  ּה ּוְבב  ְבָנ  ּה ּוב  יָקֵ֔ יׁש ח  ינָּה  ְּבא   ע ע  ָ֤ ר  ְך ּת  ר   ג ּומ  ּנ   ְתע  ה  ץ מ  ר    ָהָאֵ֔

 . דברים  כט,יח:   163

ת ה ְּבָׁשְמעֹ֩ו א  ֹום י  ְהי ה-ְוָהיָ  ֹו ל אמ ר  ָׁשל  ְלָבבָ֤ ְך ּב  ְתָּבר   את ְוה  ז ִ֗ ה ה  י ָהָאָל  ְבר   ת-ד  ה א  ֹות ָהָרָו  ן ְספ  ע  ְך ְלמ   ל   י א  ּב   ּות ל  ר  ְׁשר  י ּב  י ּכ   ָא ה׃ -ּל ֵ֔ ְּצמ    ה 

 . דברים  ל,ט:   164

ע   'ְוהֹות  יְר֩ך ה   ל׀ מ  יך ְּבָכ  ּוב הִ֗ ֱאלה   י׀ יָׁש  ה ּכ   י ַאְדָמְתך  ְלט ָב  ְפר   ְמְּתך  ּוב  י ְבה  ְפר   ְטנְך  ּוב  י ב  ְפר   ך ּב  ה יָד ִ֗ ר 'ׂש   ׁש  ֹוב ּכ א  ּוׂש ָעל  יך  ְלטֵ֔ ׂש ע ל-ָלׂשָ֤ ב ת  יך׃ -ָׂש    א 

 . דברים  לא,ז:   165

ינ  י ָכל יו ְלע  ָל  ר א  אמ  ּי   ע  ו  ה ל יהֹוֻׁשִ֗ א מ ׁש   ּי ְקָר  ז   -ו  ֘ל ח  תי ְׂשָרא  ה ָּתבֹוא  א  ָּתִ֗ י א  ֱאָמ֒ץ ּכ   ל-ק ו  ה א  ז ֵ֔ ם ה  ע ה  -ָהָע  ר נ ְׁשּב   ׁש   ץ א  ר  ה  'ָהָאָׂ֕ ָּת  ם ְוא  ת ָלה   ם ָלת   ב ָת  א  ל 

יל  ּנָה אֹוָת ם׃  נְח    ּת 
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ר ה   אמ  ּי ָ֤ ל 'ו  ב ע ם-א  ּנְך  ׁש כ   ה ה  י׀-מ ׁש ֵ֔ ר   ה ְוזָָנ ה׀ ַאח  ז   ם ה  יך ְוָק֩ם ָהָע  ב ת   י נ כ ר א  ּוא ָבא-ֱאלה   ר הָ֤ ׁש   ץ א  ר  ת-ָהָאִ֗ ר  א  פ  נ י ְוה  זָב ָׂ֕ ֹו ו ע  ְרּבֵ֔ ָּמה  ְּבק  י -ָׁש  ית ֵ֔ ְּבר 

ֹו׃  ּת  י א  ּת  ר ָּכר   ׁש     א 

 . דברים  לא,כא:   167

י ָהיָה ּכ  ָּׁשכ   -ְוְ֠ א ת  י ל  ד ּכ   את ְלָפנָיו  ְלע ֵ֔ ז ָ֤ ה ה  יָר  ּׁש  ָענְָתה ה  ּבֹו֘ת ְוָצרֹו֒ת ְוְ֠ ֹות ר  ֹו ָרע  אןָ א ת  ְמצ   תת  י א  ְעּת  י יָד   ֹו ּכ   י ז ְרע  פ   ֹום -ח מ  ּיֵ֔ ה  ה  ּוא ע ׂש  ר הָ֤ ׁש   ֹו א  י ְצרִ֗

ל ּנּו א  יא ֵ֔ ב  ם א  ר  י׃ -ְּבט   ר נ ְׁשּב  ְעּת  ׁש   ץ א  ר    ָהָא 
 לב,יד:    האזינו. דברים 168

אן ע ם ל  ב צ ִ֗ ר ו ח  ת ָּבָק  ְמא   ָ֤ים ְּבנ  י-ח  יל  ים ְוא  ל ב ָּכר   ים ע ם-ח   ּתּוד ֵ֔ ל ב ּכ  -ָבָׁשן  ְוע  םח   ה ְוד  ָּט  ֹות ח  ה-ְלי  ְׁשּת  ָנ ב ּת  ר׃ -ע    ָח מ 

 . דברים  לב,מז:   169

י לא י-ּכ ְ֠ ם ּכ  ּכ ֵ֔ ק הּוא  מ  ר ר   ל-ָדָב  ים  ע  יכּו יָמ  ָ֤ ר  א  ה ּת  ז ִ֗ ר ה  ָדָב  ם ּוב  ּי יכ   ּוא ח  ת-ה  ים א  ם ע ְבר   ּת   ר א  ׁש   ה א  ָדָמֵ֔ א  ְׁשָּת ּה׃ פ -ָה  ָּמה ְלר  ן ָׁש  ּי ְרד     ה 

 . דברים  לב,מט:   170

ל ה א  ל   ר-ע  ה ה  ז   ים ה  ָבר   ֩ר ָהע  ל-ה  ר ע  ׁש   ב א  ץ מֹוָאֵ֔ ר  ר  ְּבא   ׁש  ֹו א  ת-נְבִ֗ ה  א  ֹו ּוְרא  ח  ֻחָז ה׃ -ְפנ  י יְר  א  ל ל  ְבנ  י י ְׂשָרא   ן ל  נ  י נ ת   ר א  ׁש   ן א  ע  ץ ְּכנ ֵ֔ ר    א  

 . דברים  לד,א:   171

ל ת מֹוָאב  א  ְרב ָ֤ ע  ה מ  ל מ ׁש   ע  ּי   פ  -ו  אׁש ה  ֹו ר ַ֚ ר נְבֵ֔ לה   ר ע  ׁש   ה א  הּו ה-ְסָּגֵ֔ ּי ְרא   ֹו ו  ח  ת 'ְפנ  י יְר  ת-ָּכל-א  ץ א  ר  ד-ָהָא  ד ע  ּג ְלָע    ָד ן׃ -ה 
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 . דברים  לד,ד:   172

ר ה֜  אמ  ּי   יך 'ו  ית   ְרא  ּנָה ה  ְּתנ   ך  א  ר ְלז ְרע  אמ ֵ֔ ק ב  ל  ְלי ע  ק ּו  ם ְלי ְצָחָ֤ י ְלַאְבָרָה  ְעּת  ְׁשּב  ר נ ְ֠ ׁש   ץ  א  ר  את ָהָא  יו ז ָ֤ ָלִ֗ ר׃ בְ  א  ב   ע  א ת  ָּמה ל  יך ְוָׁש  ינ ֵ֔  ע 

 

 מופעים לפחות. 223פסוקים  172

 

 

 מפורט –קדמא ואזלא ... קדמא ואזלא או קדמא  13.1

 

 קוא קוא .1

ַרחֶָאתוַָָ:לא,יא נח בראשית חֶָּתָ֝ ַּקֶ֨ ֹוָ-ּי  ֹוטֶָּבן-ְוֶאתַאְבָרָ֣םְָּבנֹ֗ ֶּבן-ל  ֹו-ָהָרןָ  ֶׁשתַָאְבָרָ֣םְָּבנֶ֑ ֶ֖ ֹוָא  ָׂשַרָ֣יַָּכָּלתָ֔ תָ  ֹוְָוא  ְָּבנָ֔
ּווַָָ ְצאֶ֨ אּוָָּי  ַעןַָוָּיב ֵ֥ ַאְָ֣רָצהְָּכַנָ֔ ֶכתָ  יםָָלֶלֶ֨ ֹ֗ ּורַָּכְׂשּד  אָ֣ םָמ  ָּתָ֝ ם׃-ַעדא  ְֵׁ֥שבּוָָׁשָֽ ןַָוּי  ָָחָרֶ֖

םָוַָ [ב]תורה שלמה קיע"פ  ָּתָ֝ ּוָא  ְצאֶ֨ ַרחוַָהיה צריך להאמר ויצאו אתו, כי נאמר ּי  חֶָּתָ֝ ַּקֶ֨ םוַָמהו  ּי  ָּתָ֝ ּוָא  ְצאֶ֨ אלא תרח ולוט יצאו עם  ּי 

ּוָוַָים, וכיוון שראה תרח שאברהם בנו ניצל מהאור, התהדר לעשות רצון אברהם, לכן אברהם ושרה שהם העיקר, לצאת מבין החייב ְצאֶ֨ ּי 
ם ָּתָ֝ ַען...  א  ַאְָ֣רָצהְָּכַנָ֔ ֶכתָ   עד,ב( )זח"אשזה היה רצון אברהם ושרה. מכאן יש ללמוד כל המתעורר להזדכות מסייעין ליה  ָלֶלֶ֨

 

ַרחָוַָ (לא,יא נח' בר) חֶָּתָ֝ ַּקֶ֨ צְָוַָ...  אזלאוקדמא  –ּי  םָּי  ָּתָ֝ ּוָא  מקיף וכלל פרטי, או כעין מידה ז' מי"ג מידות של ר' כעין כלל , אזלאוקדמא  –אֶ֨

 ישמעאל בריה"ג, כלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל,

 )יג( מכלל שאחריו מעשה והוא פרטו של ראשון,או כעין מידה י"ג מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג, 

 ופרטיו אחריו, 

 

ַרחָּיָ וַָ (לא,יא נח' בר) חֶָּתָ֝  , כעין כלל מקיף כל המתעורר להזדכות מסייעין ליה, כיצד יעשה?אזלאוקדמא  –ַּקֶ֨

םָוַָ ָּתָ֝ ּוָא  ְצאֶ֨ כעין כלל פרטי המפרט את הכלל המקיף. כלל בדרך התשובה: ידבק בצדיקים ללמוד מהם, לשמשם, יעשה  ,אזלאוקדמא  –ּי 

 . רצונם, ילך למקום שהצדיקים הולכים כי המקום מסוגל לזכות

ַרחָוַָ (לא,יא נח' בר) חֶָּתָ֝ ַּקֶ֨ הוא היה כביכול בעל היכולת לעשות, לכן פותח ואומר  בעודם בארץ כשדים בה תרח היה שר בממלכה –ּי 

תמלא ממנו ואינו יודע אם מן מ שראה במזלות שהעולםבנו ובעבור שרה  בת בנו. כיוון  אברהם אבינולסייע להליכתו של תרח הייתה ש
העולם מתמלא מהרן, מן   [עז רמז ילקוט שמעוני לך]העולם מתמלא מאברהם, ע"פ  [מדרש תהלים קיח]. ע"פ  םהאנשים אם מן הנשי

 הנשים מלכה ויסכה בנות הרן.

םָוַָ ָּתָ֝ ּוָא  ְצאֶ֨ ַעןבהגיעם לחרן מתברר כי רק אברהם ושרה רצונם ּי  ַאְָ֣רָצהְָּכַנָ֔ ֶכתָ  , מאברהם ושרה יתמלא העולם בעובדי ה', מנחור ָלֶלֶ֨

 יתמלא העולם באומות שאינן בינתיים עובדי ה' .  ומלכה

 

 קוא קוא .2

יָ֒ :זבראשית חיי שרה כד,. 1.1 ֹוַלְדּת  ֶאֶָ֣רץָמָֽ יָּ֘ומ  ָ֣יתָָאב  ּב  יָמ  נ  רְָלָקַחַ֜ ֶׁשֶ֨ םָא  י  ָ֣יַָהָּׁשַמֹ֗ '׀ֱָאֹלה  ָהָ֣
ןֶָאת־ָהָאָָ֣ ֶ֖ ֶָאּת  ךָ֔ ְרע  רְָלַזֶ֨ אמ ָ֔ ל  יָ  ע־ל  ְׁשַּבָֽ ָֽ ֶׁש רָנ  יַָוא  ֶּבר־ל ַ֜ רָּד  ֶׁשֶ֨ ֶָרץַָהּז ֶ֑אתַָוא 

ם: ָּׁשָֽ ֶ֖יָמ  ְבנ  ָּׁשֵ֛הָל  ָא  יךְָוָלַקְחָּתֵ֥ ְלָפֶנָ֔ ְׁשַל חַָמְלָאכֹוָ  ּואָי   הֹ֗

י (ז)כד, נ  רְָלָקַחַ֜ ֶׁשֶ֨ יקדמא ואזלא ...  – א  ֶּבר־ל ַ֜ רָּד  ֶׁשֶ֨  מקיף ואחריו כלל פרטי –קדמא ואזלא, כעין כלל כללי  - ַוא 

ָ֣יַָהָּׁשַמָֹ֗  (כד,ז ' חי"שבר) [רש"י] '׀ֱָאֹלה  יָ֘הָ֣ ָ֣יתָָאב  ּב  יָמ  נ  רְָלָקַחַ֜ ֶׁשֶ֨ םָא  בולא אמר ואלהי הארץ, ולמעלה אמר -י 
)פסוק ג( ואשביעך בה'  

לקחני מבית אבי היה אלהי שהרגלתיו בפי הבריות, אבל כש, ואלהי הארץאלהי השמים  אמר לו עכשיו הואאלהי השמים ואלהי הארץ. 

 :ו, ושמו לא היה רגיל בארץולא אלהי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בהשמים 
 אדמו"ר ממ"ש[  565]דבר מלכות חי"ש התשע"ח ע' מ, ליקוטי שיחות כ ע' 

... עד אברהם היה הקב"ה אלקי השמים היינו  לקחני מבית אבי היה אלהי השמים, אבל כש..., ואלהי הארץאלהי השמים  עכשיו הוא
י העולם. בא אברהם אבינו, האב הראשון והיהודי הראשון, ועם עבודה שאלקות  היה נחשב לדבר שמימי, שאינו שיך לעולם ולענינ

של מסירות נפש הוריד והכניס אלקות בעולם ובכל עניני העולם, בכל פרטי חיי היום יום, כך שכולם הכירו שה' הוא גם אלקי הארץ. 
ָָ֣ (ג)כד,ראה שה' הוא ואכן, הכוונה הפנימית של חיי היום יום היא, לפרסם אלקות באופן כזה, שכל הסביבה ת םָיֱאֹלה  י  יַָהָּׁשַמָ֔ ֶ֖ ָֽאֹלה  ָו 

  ָהָאֶֶ֑רץ

 

 קוא קוא .3
 יט,ט:    יתרו. שמות 30

ר ֜ה'  אמ  ּי   לו  ְך ְוג ם-א  ָּמֵ֔ י ע  ְּבר   ע ָהָעם  ְּבד  ָ֤ ּור י ְׁשמ  בֵּ֞ ע  ב ה  ָענָ֒ן ּב  י֘ך ְּבע   ל  א א  י ָּב  ה ָאנ כ   ּנ   ה ה  ּי ּג  ד מ ׁש   -מ ׁש ִ֗ ם ו  ינּו ְלעֹוָל  מ   תְּבך  י א  ל-ה א  ם א  י ָהָע  ְבר    ׃ 'ה-ד 

ר ֜ה'  אמ  ּי   לו  ה -א  י -לקי מקיף ו-אפשר אמירה למשה מגלוי אמ ׁש ִ֗ ה ָאנ כ   ּנ    גלוי כללי מצומצם המתאים לכלל ישראל  ה 

 בקיאות מקיפה בתורה, בקיאות בנושא מסוים –אמירה מקיפה 
 [בבלי קידושין ל, א]

י ליה להאי קרא לתלתא פסוקי: ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן. תנו רבנן: דכי אתא רב אחא בר אדא אמר, במערבא פסק

חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים הוו פסוקי ס"ת, יתר עליו תהלים שמונה, חסר ממנו דברי הימים שמונה. תנו רבנן: 

בבלי קידושין ל, ] אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, שנאמר: -ר שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דב -ושננתם 

 אמור לחכמה אחותי את וגו',[ )משלי ז( ב
 [בית הבחירה )מאירי( מסכת קידושין דף ל עמוד א]

תורה אף על למדת שכל חסרה ויתרה שאין הדבר ברור בה בחסרון ויתרון הואיל ואין אנו בקיאין אין להחמיר בהם כל כך לפסול בה ספר 

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:

ב ה  ָענָן֒  -אפשר קשור ל י֘ך ְּבע   ל  א א   בחסרון ויתרוןזרקא סגול בתפקיד  – ָּב 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 ["א חידושי אגדות מסכת קידושין דף ל עמוד אמהרש]
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' 

ם סוף ויאמינו בה' וע"כ אמרו במערבא שהוא פסוק אחר ור"ל בעבור שישמע העם בדברי עמך יאמינו גם בך לעולם כענין שנאמר בי

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:

 

 קוא קוא .4
 יט,טז:    יתרו. שמות 31

ת  ֩י ק ל  יְה  ר ו  ק  ּב ִ֗ ת ה  י ּב  ְהי   יׁש   ְּׁשל  ֹום ה  ּי  ֩י ב  יְה  לו  ד  ע  ים ְוָעָנָ֤ן ָּכב  ד ָּכל-ּוְבָרק   ּי ֱחר   ד ו  ר ָחָז ק ְמא   ל ׁש ָפ  ר ְוק   נ  ה׃ -ָהָהֵ֔ ח  ר ּב  ּמ  ׁש   ם א    ָהָע 

 כללות אחרי היום השלישי )שהוא הרביעי, רש"י )יט,טו(( נטבעה בבריאה מאז ועד עולם, ופרטיה נשמעים בחומר ובלימוד התורה.

עד מתן תורה הייתה גזרה "שעליונים לא ירדו לתחתונים  , אדמו"ר ממ"ש[22שיחות כרך לג, ע' ]דבר מלכות התשע"ז, ע' נד, ליקוטי 

ותחתונים לא יעלו לעליונים" לא הורגש אצל התחתונים שמקורם בהקב"ה. במתן תורה בטלה הגזרה )טט: זה כללי מקיף( וניתן כח לכל 

חידוש  –א שלמטה את שרשו ומקורו שלמעלה. רעש הנשמע ורעש אחד ואחד )טט: זה פרטי שהוא כללי מצומצם( "לראות" בכל נבר

 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  

 ה.עם הארץ קולות וברקים לפי שע

 

 קוא קוא .5

ים ב׃,יתרו כ שמות ֹ֗ ָֽ ָבד  ֵֶ֥֣יתָע  ָ֣ ּב  םָמ  י  ְצַרֶַ֖֜ ֶרץָמ  ֶאֵֶ֥֨ יךָ֩מ  ֵ֛ את  ֶָ֣֣רָהֹוצ  ֶׁשֹ֧ יךָא  'ֱָאֹלֶהֶָ֑֔ הָ֣ יָ  ֶ֖ כ  נ  א (גשמ' ית' כ,)׃ָאָֽ ֶָֽ֣ה-ל ָ֣ ְהֶיֵ֥ יםָ-י  ָ֝ ֶ֖ ר  ח  יםָא  ֵֶ֥֨ ֱָ֩אֹלה  ְלךֵ֛
י׃-ַעל ֶֹ֣֗ ַָֽ םבטעם עליון שני פסוקים אלו הם פסוק אחד ובו  ָּפָנ י  ְצַרֶַ֖֜ ֶרץָמ  ֶאֵֶ֥֨ ים  ... מ  ָ֝ ֶ֖ ר  יםָא ח  ֵֶ֥֨  קו"א ... קו"א   ֱאֹלה 

יך , אדמו"ר ממ"ש[192, ע' ד, ליקוטי שיחות כרך לרמח]דבר מלכות התשע"ז, ע'  'ֱָאֹלֶהֶָ֑֔ הָ֣ יָ  ֶ֖ כ  נ  מעמד הר סיני היה לכל ישראל  – ָאָֽ

רת הדברות נאמרו בלשון  יחיד כאחד, ו"אלו היו ישראלים חסרים אפילו אדם אחד" לא היו זוכים למתן תורה. לאידך , אחד הטעמים שעש

הוא משום שנאמרו לכל יחיד ויחיד בפני עצמו. ויש לומר ששני ענינים אלו באופן נתינת התורה הם בהתאם לשני הדברים שנתנו במתן 

 ניתן לכל אחד לפי ערכו.    –נתנו לכל ישראל כמציאות אחת, באופן השוה לכל, למוד התורה  –תורה. התורה והמצוות 

 

 ואקוא ק .6
    כד,יב: משפטים. שמות 35

אֶמרָה ָרהֶָוְהי ה-ֶאלָ'ַוּי ֶ֨ ַלֵ֛יָָהָהֶ֖ ֵ֥הָא  ל  הָע  ֶׁשֹ֗ ֶָאת-מ  הְָלךָ֝ ם׃-ָׁשֶ֑םְָוֶאְּתָנֶ֨ ָתָֽ יְָלהֹור  ְבּת  רָָּכַתֶ֖ ֶׁשֵ֥ הָא  ְצָוָ֔ ְוַהּמ  ֶבןְָוַהּתֹוָרהָ  תָָהֶאֹ֗ ח ָ֣ ָל 
ה (שמ' מש' כד,יב) ֶׁשֹ֗ 'ֶָאל־מ  אֶמרָהַ֜ הְָלךַָ֜קדמא ואזלא ...  – ַוּי ֶ֨ קדמא ואזלא, אמנם לא בחצי פסוק אחד אבל אחרי הראשון מופיע  – ְוֶאְּתָנֶ֨

 טעם רביע, המאפיין הכמעט קבוע של תבנית טעמים זאת.

ה (שמ' מש' כד,יב) ֶׁשֹ֗ 'ֶָאל־מ  אֶמרָהַ֜ הְָלךַָ֜קדמא ואזלא רביע )המאפיין הכמעט קבוע בתבנית של פעמיים קו"א(  – ַוּי ֶ֨  קדמא ואזלא – ְוֶאְּתָנֶ֨

ה (שמ' מש' כד,יב) תבנית בתפקיד ֶׁשֹ֗ 'ֶָאל־מ  אֶמרָהַ֜ הְָלךַָ֜קדמא ואזלא, כעין כלל מקיף,  – ַוּי ֶ֨  קדמא ואזלא, כעין כלל מפורט. – ְוֶאְּתָנֶ֨

 סימן ב[ שיר השירים )בובר( פרשה א -מדרש זוטא ]אפשר שזה מרמז לדרשה הבאה 
התורה כלה קבל מתחלה, חזר הקדוש ברוך הוא ואמר ד"א ישקני מנשיקות פיהו. אלו הדברות שקבל משה בראשונה, או יכול כל 

ָרהֶָוְהי ה־ָׁשֶ֑ם (שמ' מש' כד,יב) למשה ַלֵ֛יָָהָהֶ֖ ֵ֥הָא  ל   ]ירושלמי שקלים[-לעשרת הדברות )גם  .ששתי פעמים קבל את התורהמלמד , ע 

 תורה שבעל פה.תב והכתובות ביניהם( זה הכלל המקיף, והכלל המפורט עיון בכל מצווה בתורה שבכהיו שאר המצוות ש

 

ה (שמ' מש' כד,יב) ֶׁשֹ֗ 'ֶָאל־מ  אֶמרָהַ֜ הְָלךַָ֜קדמא ואזלא רביע )המאפיין הכמעט קבוע בתבנית של פעמיים קו"א(  – ַוּי ֶ֨  קדמא ואזלא – ְוֶאְּתָנֶ֨

רבע בדרך שלמד האריז"ל על תפלת "עלינו לשבח" קדמא ואזלא מלמד על כלל אור מקיף, רביע מלמד על ירידת האור המקיף אל א

 העולמות. קדמא ואזלא השני מלמד על פעולת כלל אור מקיף בעולם שאליו ירד.

 

 קוא קוא .7

ֶׁשָ֣רַָעלכז,כא:  תרומה. שמות 38 ֶכתָא  ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ דָ֩מ  ֶהלָמֹוע  ֶעֵֶ֥רבַָעד-ְּבא ָ֣ ֵ֛יוָמ  ןָּוָבָנ ר ֹ֧ ֹוַָאה  תֶ֨ ְךָ֩א  ר  תַָיע  ֹ֗ ד  ֶקרָ-ָהע  'ּב ֶ֖ ָ֣יָהֶ֑ ְפנ  ָל 
ֶָ֖ א  םָמ  ָתָ֔ ר  ְלד ָ֣ תָעֹוָלםָ  ַּק  ל׃ָסח  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥יָי   תְָּבנ 

ֶׁשָ֣רַָעל ֶכתָא  ּוץַָלָּפר ָ֝ חֶ֨ דָ֩מ  ֶהלָמֹוע  ֹוָ-ְּבא ָ֣ תֶ֨ ְךָ֩א  ר  תַָיע  ֹ֗ ד  שני נושאים הצריכים זה לזה, הפעולה הכללית של הכנת  –קו"א ... ק ָהע 

 המנורה להדלקה, להורדת אור המקיף. השני כעין כלל הצריך לפרט והוא כעין שורשי הפעולות המפורטות במנורה. 

דמא ואזלא מלמד על כלל אור מקיף, רביע מלמד על ירידת האור המקיף אל ארבע העולמות. קדמא ואזלא השני מלמד על פעולת כלל ק

 אור מקיף בעולם שאליו ירד.

 

 קוא קוא .8

ָ֣פֶָכח,ד:  תצוה. שמות 39 ְצֶנ ץָמ  ֶ֖ ֶנתַָּתְׁשּב  ילָּוְכת ֵ֥ ּוְמע ָ֔ פֹודָ  ֶׁשןְָוא  ּוָח   ֶׁשָ֣רַָיע ׂשֹ֗ יםָא  ָ֝ ֶּלהַָהְּבָגד  ֶ֑טְוא ֶ֨ ָתְָוַאְבנ 
יָ ְגד  ּוָב  נֹו-ְוָעׂשֶ֨ ֶ֖יוְָלַכה  יךָּוְלָבָנ ֵ֛ ןָָאח  ר ֵ֥ ֶדׁשְָלַאה  י׃ָ-ק ָ֝ ָֽ ָָל 

ּוָ ֶׁשָ֣רַָיע ׂשֹ֗ יםָא  ָ֝ ֶּלהַָהְּבָגד  י...  ְוא ֶ֨ ְגד  ּוָב  ֶדׁשָ-ְוָעׂשֶ֨ שני נושאים אפשר כי כאן הסדר הפוך, השני הוא כלל הבגדים שנעשו  –קו"א ... ק  -ק ָ֝

דים סמוכים לקרבנות שכקרבנות מכפרים, אור מקיף. הראשון הם פרוט הבגדים וכל אחד כלל לבגד מתרומת המשכן וכן לעתיד, כלל הבג

 .שאליו ירדהזה ועל מה מכפר. ירידת האור המקיף לארבע העולמות ושרש פעולתו בעולם 

 

 קוא קוא .9
 לו,א:    ויקהל. שמות 47

לְוָעָׂש֩ה  ְלא   ב ְבצ  יָא֜ ל׀ ְוָאֳהל  יׁש ְוכ   ב א   כ ם־ל ִ֗ ר֩ א   ח  ן ׁש  ה' ה֜  נָת   ָּמה ּוְתבּונָה   ָחְכָמָ֤ ת ָּבה ֵ֔ ע  ת ָלד   ׂש ֵ֔ ע  אכ ת ל  ת א  ת־ָּכל־ְמל   ב ד   ׁש ע  ד  ק   ל ה  ה ְלכ   ָּו  ר־צ  ׁש   ':ה   א 

לְוָעָׂש֩ה  ְלא   ב ְבצ  יָא֜ ל׀ ְוָאֳהל  יׁש ְוכ   ב א   כ ם־ל ִ֗ ר֩  ח  ׁש  ן א  מקיף, מתמיד אחד שני נושאים הצריכים זה לזה, אחד כללי,  –קו"א ... קו"א  – 'ה֜  נָת  

 כל חכם לב הכין את תכנית העבודה וכלי העבודה שלו –הכין תכנית עבודה וכלי עבודה, המפורט  -פחות. הבנה בפי' אור החיים המקיף 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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ֹו ֹור א  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  ם ּב  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה  י אֹו-ְוָהיָ  ָ֤ ְּׁשת  ֹו ְבָכלָבע   -ב  ב  א  י-ר  ת-ְּכל  ה א  ּוא ְוָהְרָא  ת ה  ע  ֹור נ  ג ע ָצר   ּכ ה  ן׃ -עֵ֔   ה 

ת (וי' מצ' יד,לז) )ה( ספרא מצורע פרשה ו-ההסבר הבא מלמד ממראות נגעי בגדים על מראות נגעי בתים הנלמדים ב ה א  ָ֤ה -ְוָרָא  ּנ  ג ע ְוה  ּנ ִ֗ ה 

ְקר   רּור ת  יְר  ע  י ת ְׁשק   ּב ֵ֔ ת ה  יר   ג ע  ְּבק  ּנ   ןה  ל מ  ן ָׁשָפ  יה   ְרא  ת ּומ  ּמ   ְמד  ד  ֹו א  ת א  ק  יר׃-ק ֵ֔  ה 

ק׀ (יג,מטוי' תז' ) )ב( ספרא תזריע פרשה ה פרק יד ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה  ם ְוָהיָ  ְמָדִ֗ ד  ֹו א   'וי)דורש ששני המראות מצטרפים כי נאמר בנגעי בגדים  א 

ג ע (יג,מט תז' ּנ   ה ה   ְוָהיָ 

 יליף מבגדים כסף משנהותב ששני המראות מצטרפים גם בנגעי בתים וכפי' כ ,ה"ב ד"טומאת צרעת פי 'רמב"ם הל

ֹור (יג,מט תז' 'וי)אפשר כי זה מרומז בתבנית הטעמים של הכתוב  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  ם ּב  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   ג ע יְר  ּנ   ה ה   הנאמר בנגעי בגדים.  ְוָהיָ 

ג ע (יג,מט תז' 'וי) ּנ   ה ה  ם ן כלל מלמד מסוג כלשהו כאן בקשר לצבעי נגעי בגדיםקדמא ואזלא כעי – ְוָהיָ  ְמָדִ֗ ד  ֹו א  ק׀ א  ְקר   שמצטרפים זה עם  יְר 

ֹור זה לנגע אחד. המשך הפסוק  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב  תרסא קדמא ואזלא עשויה לרמז לכעין כלל מלמד מסוג בנין אב שמלמד מנגעי בגדים לנגעי  –ּב 

 חד.בתים שצבעי הנגעים מצטרפים זה עם זה לנגע א

 

ֹורתרסא כמחיצה, והמלה כחלק מהכלל  – ַּבֶּבֶגדָ֩ (יג,מט)בנגעי בגדים דרשנו תפקידי  ֹוָָבעָ֝ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, תוכן הפרטים  – אֶ֨

 מלמד אלו בגדים מראים לכהן. 

ֹורואילו התבנית המורכבת  ֹו ָבע  ג ֩ד א  ּב   ים.תרסא קדמא ואזלא מלמדת כעין בנין אב מנגעי בגדים לנגעי בת – ּב 

 

 קוא קוא .11

הֶָאל ז,פט:  נשא. במדבר 89 ֶׁשָ֝ אָמ  ּתֹוָ֒-ּוְבב ֶ֨ ָ֣רָא  ֘דְָלַדּב  ֶהלָמֹוע  ָא ָ֣
עֶָאתָ ְׁשַמֶ֨ ַעל-ַוּי  ֶׁשרָ  א  ֶרתָ  ַע לַָהַּכּפ ֶ֨ יוָמ  ָלֹ֗ ָ֣רָא  ַּדּב  ֹולָמ  יו׃ָפ-ַהּקָ֝ ָלָֽ רָא  ֶ֖ ֶ֑יםַָָָָָָָוְיַדּב  ב  ָ֣יַָהְּכר  יןְָׁשנ  ֶ֖ ּב  תָמ  ָ֔ ד  ןָָהע  ר ָ֣ ָא 

ֹולָאית תניי תני ד"ה  ב([]ירושלמי יומא פ"ז ה"ג )וילנה לח  ֹולָהיה שומע אית תניי תני הכתב בולט. מ"ד ַהּקָ֝ היה שומע ניחא ַהּקָ֝
עֶָאתדכתיב  ְׁשַמֶ֨ ֹולָ-ַוּי   וגו'ַהּקָ֝

ֹולָ - ]קרבן העדה[ יו-ֶאתדעל ידי שרוח הקודש מתלבש בו היה שומע  .היה שומעַהּקָ֝ ָלֹ֗ ָ֣רָא  ַּדּב  ֹולָמ   .ַהּקָ֝
עֶָאת דכתיב ְׁשַמֶ֨ ֹול-ַוּי   באורים ותומים. (בשאילת דוד –טט )ה"נ היה כאן  (באהל מועד –טט )שמעו וכל העם לא  .ַהּקָ֝

ה (טז,פ נשא 'במ) א מ ׁש    , לחכמי התורהקדמא ואזלא כעין כלל מקיף להשפעת הנבואה, רוח הקודש, חכמת התורה לנביאים, לכהן גדול –  ּוְבב  

עֶָאת (טז,פ נשא 'במ) ְׁשַמֶ֨ יו-ַוּי  ָלֹ֗ ָ֣רָא  ַּדּב  ֹולָמ  אזלא כעין כלל מפורט של השפעת הנבואה, אחריו פרטים ובסיום כלל בתרא קדמא ו – ַהּקָ֝

 . (סוגר)

 יישוב המחלוקת כיצד שמע משה את קול ה'. פרט )א(

ה )פט(  – רש"י א מ ׁש    לשני כתובים המכחישים זה את זה, שלישי בא והכריע ביניהם. כתוב אחד אומר: "וידבר ה' אליו מאה -ּוְבב  
ה הוא חוץ לפרכת; וכתוב אחד אומר: "ודברתי אתך מעל הכפרת" )שמ' כה,כב(; בא זה והכריע ביניהם: מועד" )וי' א,א(, ו בא מ ׁש  

ל ד֘ -א  ל מֹוע  ה  תושם שומע  ,א   ֹול -א  ק  ת  הבא ה  ר  פ   ּכ  ל ה  ָ֤ ע  ים ...מ  ְּכֻרב   ין ְׁשנ  י ה  ּב   ים יוצא מן השמים לבין קולה ;מ  ְּכֻרב    לאהל יצא ומשם ,ְׁשנ  י ה 
ד֘   .מֹוע 

 ]ספורנו[מה פועל קול ה'  פרט )ב(

יוָ(ז,פט נשא 'במ) ָלֹ֗ ָ֣רָא  ַּדּב  הבא מופעים  ]ספורנו[מונח רביע, אפשר כעין לפחות ארבעה דברים הנכללים בדבור זה. אפשר כי בפי'  – מ 

 שלושה מהם כמשולב:

ָ֣ר ַּדּב  ובזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה שאין  )טט: ב(  כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו)טט: א(  . בינו לבין עצמו,מ 
' האמור בתורה באמרו כל דבורויראה פעולה במתפעל כפי הכנתו ובזה פירש אופן )טט: ג(  בה כיליות  רָהֶ֖ ֵ֥ )במ' בה'  )טט: כגון ַוְיַדּב 

 : חסלת פרשת נשא(ח,א(
 כפי'  העולם ההוא המחודש אל הכח הדברי האלקי המיוחדואפשר שדברים נוספים הם השפעת רוח קודש והשפעת 

לקי ותבא בו רוח הקדש, אשר בו שמע קול -על מכונו כעין גוף אחד נתפשט השפע הא כי בהשלמת הבנין כולו – ]ליקוטי אנשי שם[
אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת כאשר אמרנו והכל  הכח הדברי האלקי המיוחדהדר נאה ומשובח  ונמשך בו 

 .נגלה ומבואר
 

דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו  מלאך והוא המדבר לנביא,  - [אור החיים]... אבל גם מפרש  קול השם ולא מלאך – ]אור החיים[
 ועל פי זה ישבתי כל תיבת לאמר האמור בדיבורי ה',

 

יוָ(ז,פט נשא 'במ) ָלֹ֗ ָ֣רָא  ַּדּב  הבא מופעים  ]ספורנו[אפשר כי בפי'  מונח רביע, אפשר כעין לפחות ארבעה דברים הנכללים בדבור זה. – מ 

 שלושה מהם כמשולב:

ָ֣ר ַּדּב  ובזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה שאין  )טט: ב(  כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו)טט: א(  . בינו לבין עצמו,מ 
' באמרו האמור בתורה כל דבורויראה פעולה במתפעל כפי הכנתו ובזה פירש אופן )טט: ג(  בה כיליות  רָהֶ֖ ֵ֥ )במ' בה'  )טט: כגון ַוְיַדּב 

 : חסלת פרשת נשא(ח,א(
 כפי'  אל העולם ההוא המחודש הכח הדברי האלקי המיוחדואפשר שדברים נוספים הם השפעת רוח קודש והשפעת 

שר בו שמע קול לקי ותבא בו רוח הקדש, א-על מכונו כעין גוף אחד נתפשט השפע הא כי בהשלמת הבנין כולו – ]ליקוטי אנשי שם[
אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת כאשר אמרנו והכל  הכח הדברי האלקי המיוחדהדר נאה ומשובח  ונמשך בו 

 נגלה ומבואר.
 

דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו  מלאך והוא המדבר לנביא,  - [אור החיים]... אבל גם מפרש  קול השם ולא מלאך – ]אור החיים[
 זה ישבתי כל תיבת לאמר האמור בדיבורי ה', ועל פי

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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רָ ֶ֖ טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד רבוי, אפשר שזהו הכלל הסוגר את הכלל ופרט וכלל לרבות מיני הגעת נבואה ורוח הקודש  –ַוְיַדּב 

 ובדרך חכמת התורה.

 

 קוא קוא .12
 ד,יט:    ואתחנן. דברים 123
ָרָ-ּוֶפן ְיָמהְָוְָֽ֠ יֶנָ֝יךַָהָּׁשַמֹ֗ אָע  ָּׂשֶ֨ יָתֶָאתּת  ֶמׁשְָוֶאת-א  ַחְָוֶאת-ַהֶּׁשֶ֨ ָ֝ ַבְדָּתֶ֑םָ-ַהָּיר  םַָוע  ֵ֥יָתָָלֶהֶ֖ ו  ְׁשַּתח  ְָוה  ַּדְחָּתֵ֛ םְָונ  י  ַ֚לְָצָבָ֣אַָהָּׁשַמָ֔ יםָּכ  ַהּכֹוָכב ֹ֗

קָהָ  רָָחַלָ֝ ֶׁשֶ֨ ַחתָָּכלָ'א  יםַָּתֶ֖ ַעּמ ָ֔ ָהָֽ  ָ ל םְָלכ  ָתָ֔ א  ם׃ָ-ֱאֹלֶה יךָ  י  ַָָהָּׁשָמָֽ
יָתֶָאת-ּוֶפן ָרא  ְיָמהְָוְָֽ֠ יֶנָ֝יךַָהָּׁשַמֹ֗ אָע  ָּׂשֶ֨ ֶמׁשְָוֶאת-ּת  חַָ-ַהֶּׁשֶ֨ ָ֝ מתמיד, אחד  , אחד תדיר,שני נושאים הצריכים זה לזה –קו"א ... קו"א  – ַהָּיר 

 אחד מקיף אחד פרטניפחות. 

 

 קוא קוא .13
 לב,יד:    האזינו. דברים 168

ת ר ֶחְמַאֶ֨ ָ֣ב ָּבָקָ֝ ל  אן ַוח  ם צ ֹ֗ ֶלב-ע  ים ח ֶ֨ ָ֝ ים ָּכר  יל   ָֽי ְוא  ים ָבָׁשן ָ-ְּבנ  ָ֔ ם ְוַעּתּוד  ֶלב-ע  ֶ֖ ְליָָ֣ ח  ָּטֶ֑ה ֹותּכ  ָנֶ֖ב-ְוַדם ח  ְׁשֶּתה ע  ֶמר׃-ּת  ָ ָחָֽ
וכמו שהאדם במזונו צריך פעמים ביום הלחם והרבה פעמים המים, לקיום ... אוצר החכמה[  21]מנורת המאור, אבוהב יצחק, ע' 

שניהם להתמיד גופו בבריאות, גם כן לקיום הנפש צריך מענייני המצות בזמנים ידועים ומענייני האגדות בכל עת, לפי שהם צריכין ל
הנפש ולקיום הגוף; וגם דברי אגדה צריכין להמשיך לבו של אדם לכל עצה טובה.  כדגרסינן במסכת שבת פרק רבי עקיבא )פז,א(: 

דברים שמשבבין דעתו של אדם. לבסוף פירש מתן שכרה,  יט,ח(ית' )שמ'רבי יהודה אומר: בתחילה פירש ענשה, כדכתיב: "וישב משה" 
 .שה" )שם שם ט( דברים שמושכים לבו של אדם כאגדהכדכתיב" "ויגד מ

' ה(,כח 'תה)בפסוק ...  ת הְֽ֭ ל־ְפֻעל  ינּו א  א יָב   י לָ֤ ָ֤ ם  )דב' עקב ח,ג( בספרי פר' עקב דרשו. ... רבי יהושע אומר אלו האגדותוגו'.  ּכ  ח  ָ֤ ּל  ל־ה  א ע  י ל  ּכ ְ֠

ם דֹו  י ְחי  ה ָה ָאָדֵ֔ ' י ְחי  ה ָהָאָד ם:ּכ    )דב' עקב ח,ג(, זה מקרא, ְלב  א פ  י־ה  ל־ָּכל־מֹוָצ  ּור:  ג(י,לב הא')דב' ....  אלו הלכות ואגדות  י ע  יׁשָצָֽ ֵ֥ ַחְלמ  ֶמןָמ   ְוֶׁשֶ֖

ת (יד,לב הא')דב'  זה תלמוד: ר ֶחְמַאֶ֨ ָ֣ב ָּבָקָ֝ ל  אן ַוח  ם צ ֹ֗ ֶלב-ע  ים ח ֶ֨ ָ֝ ם; אלו קלים וחמורים וגזירות שוות ודינין ותשובות ָּכר  ֶלב-ע  ֶ֖  ח 
לְָ ָּטֶ֑ה יָֹ֣ותּכ   ;אלו הלכות שהן גופי מקרא ח 

ת ר ֶחְמַאֶ֨ ָ֣ב ָּבָקָ֝ ל  אן ַוח  ם צ ֹ֗ ֶלב-ע  ים ח ֶ֨ ָ֝ תקדמא ואזלא )מונח רביע( קדמא ואזלא, אפשר כי  – ָּכר  ר ֶחְמַאֶ֨ קדמא ואזלא הראשון  – ָּבָקָ֝

אןאת חייהם". אפשר כי  פר' שמות על "וימררו-זהר-מלמד על כלל המידות שהתורה והאגדה נדרשות בהן. דרשה הדומה לנדרש ב ם צ ֹ֗ -ע 
ֶלב ים ח ֶ֨ ָ֝  קדמא ואזלא השני הוא כעין כלל בכל הלכה לגופה ועליו נדרשים במידות פרטי ההלכה המסוימת. – ָּכר 

 

 גרש מהפך פשטא-אזלא 14

 גרש או גרשיים מלה מקף מהפך )פשטא(-בכתר לא נמצא אזלא

 גרש מהפך פשטא-אזלא 14.1

 :ט פסוק א פרק בראשית ספר. 1

א ּי   ר ו  יםמ  ּו ֱאלה ִ֗ י ם י ָקו  ּמ ֜ ת ה  ח  ָ֤ ּת  י ם   מ  ָּׁשמ   ֹום ה  ל־ָמק  ד א  ָחֵ֔ ה א  ָרא   ה ְות  ּי ָּבָׁש  י־כ  ן ה   :ו  יְה 

 :כד פסוק א פרק בראשית ספר. 2 

ר  אמ  ּי   יםו  א ֱאלה ִ֗ ץ ּתֹוצ   ר  ׁש ָהָא֜ ָ֤פ  ּיָה   נ  ּה ח  ינֵָ֔ ה ְלמ  ָמ  ׂש ְּבה  מ  ץ ָור   ר  ּה ְוח  יְתֹו־א   יָנ  י־כ  ן ְלמ   :ו  יְה 

 :ה פסוק ב פרק בראשית ספר. 3 

ל׀  יח  ְוכ   ה ׂש   ָשד ִ֗ ם ה  ר  ץ י  ְהי  ה ט ַ֚ ר  ב ָבָאֵ֔ ׂש  ה ְוָכל־ע   ָשד   ם ה  ר  ח ט   י֩  י ְצָמ  א ּכ  יר ל  ְמט ֜ ים  ' הָ֤  ה  ץ ֱאלה  ר  ל־ָהָאֵ֔ ם ע  י ן ְוָאָד  ד א ֵ֔ ב   ע  ָדָמ ה ל  ת־ָהא   :א 

 :יד פסוק ד פרק בראשית ספר. 4 

֩ן  ְׁשּתָ ה  ֹום יא ת ֜  ּג ר   ּיִ֗ ל   ה  ע  ה ְפנ  י מ  ָדָמֵ֔ ָפנ  יך ָהא  ר ּומ  ָסת   י א  ית  ץ ָונָד   ָנָ֤ע ְוָהי ֜ ר  י ְוָהָי ה ָּבָאֵ֔ ְרג  נ י ָכל־מ ְצא    :י ה 

 :ד פסוק ו פרק בראשית ספר. 5 

ים  ל ֵּ֞ ּנְפ  ּוה  ץ֘  ָהי  ים ָבָאר  ּיָמ   ֒ם  ּב  ן ְוג  ם ָהה  י־כ ִ֗ ר  ר ַאח  ׁש   אּו א  ָ֤י יָב ֜ ים   ְּבנ  ל־ ָה ֱאלה  ֹותא  ם ְּבנ  ּו ָהָאָדֵ֔ ם ְויְָלד  ָּמה ָלה   ים ה   ּג ּב ר   ר ה  ׁש   ם א  עֹוָל  י מ  ּׁש  ם ַאנְׁש     פ:  ה 

 :ה פסוק יח פרק בראשית ספר. 6 

ה  ְקָח  םְוא  ח  ת־ל ֜ ּו פ  דָ֤ ע  ְּבכ ם   ְוס  ר ל  רּו ַאח   ב ֵ֔ ע  ן ּת  ל־ּכ   ם ּכ  י־ע  ְרּת   ב  ם ע  ְבְדכ   ּו ע  ל־ע  אְמרֵ֔ ּי   ן ו  ה ּכ   ׂש   ע  ר ּת  ׁש   ּב    ּכ א   :ְרּתָ ד 

 :ז פסוק יח פרק בראשית ספר. 7 

ר  ָּבָק  ל־ה  ץְוא  ם ָר  ח ַאְבָרָה  ּי ק   ר ו  ן־ָּבָק֜ ְך ּב  ָ֤ ן ָוטֹוב   ר  ּי ּת   ר ו  ע  ּנ ֵ֔ ל־ה  ר א  ה   ֹות ו יְמ  ׂש  ע  ֹו ל   :א ת 

 :כט פסוק יח פרק בראשית ספר. 8 

ף  ס  ּי   ר ֜עֹודו  ָ֤ ּב  ָליו   ְלד  ר א  ּון אּול  י ו ּי אמ ֵ֔ ם י ָּמְצא  י ָׁש  ר   םַאְרָּבע   ּי  אמ  א ו  ה ל  ֱעׂש ֵ֔ ּור א  ב  ע   :ָהַאְרָּבע  ים ּב 

 :ד פסוק יט פרק בראשית ספר. 9 

֘ם  ר  י י ְׁשָּכבּו֒ ט  יר ְוַאנְׁש   י ָהע ֜ ָ֤ ּבּו ְסד ם   ַאנְׁש  י ת נָס   ּב ֵ֔ ל־ה  ר ע  ע  ּנ   ן מ  ד־זָק   ם ְוע  ָקצ  ה ָּכל־ָהָע   :מ 

 :טז פסוק כ פרק בראשית ספר. 10 

ה  רּוְלָׂשָר  ה ָאמ ִ֗ ּנ   ינָת ֜  ה  ל ף ּת  ָ֤ ף   א  יְך ּכ  ס  ָ֤ה ְלָאח ֵ֔ ּנ  ּות הּוא־ָלְך   ה  י ם ְּכס  ינ ֵ֔ ל ע  ר ְלכ   ׁש   ְך א  ָּת  ת א  ל ְוא   ת ּכ    :ְונ ָכ ח 

 :יא פסוק כב פרק בראשית ספר. 11 

א  ּי ְקָר  יוו  ָל֜ ְך א  ָ֤ ְלא  י ם' ה   מ  ָּׁשמ ֵ֔ ן־ה  ר מ  אמ  ּי   ם ו  ם ׀ ַאְבָרָה  ר ַאְבָרָה  אמ  ּי   ּנ  נ י ו   :ה 

 :יג פסוק כג פרק אשיתבר ספר. 12 

ר  ּב   ְפ֜רֹוןו יְד  ל־ע  ָ֤י א  ץ   ְּבָאזְנ  ר  ר ע ם־ָהָא  ְך ל אמ ֵ֔ ה א   ָּת  ם־א  ּו א  נ י ל  י ְׁשָמע   ּת  ף נָת ֜ ס  ָ֤ ה   ּכ  ָשד  ח ה  ּנ י ק   ּמ ֵ֔ ה מ  ְקְּבָר  י ְוא  ת   ת־מ   :ָׁש ָּמה א 

 :י פסוק כד פרק בראשית ספר. 13 

ח  ּי ק   דו  ב  ע  ה ָהְ֠ ָׂשָר  ים ע  ּל ֜ ָ֤  גְמ  ּל  ְּגמ  ד נָיו   ימ  ל ְך א  ּי ֵ֔ ּוב ו  יו ְוָכל־ט  ד ָנ  ֹו א  ָקם ְּביָד  ּיִָ֗ ְך ו  ּי  ל  ם ו  ר   ל־א  י ם א  ר   יר נ ה  ל־ע   ֹור א   :נָח 

 :ט פסוק כה פרק בראשית ספר. 14 

ּו  ּי ְקְּבר  ק א ֜תֹוו  אל   י ְצָחָ֤ יו ְוי ְׁשָמע  ת ָּבנֵָ֔ ל־ְמָער   ה א  ָל  ְכפ  ּמ  ה ה  ל־ְׂשד ֵּ֞ ן א  ְפר ָ֤ ר   ע  ן־צ  ח  ּת ֵ֔  ּב  ר יה  ח  ׁש   ל־ְפנ  י א  א ע  ְמר    :מ 

 :ז פסוק כו פרק בראשית ספר. 15 

ּו  לֵּ֞ יו  ּי ְׁשא  ָ֤ ָּמקֹום   ַאנְׁש  ֹו ה  ְׁשּתֵ֔ ר ְלא  אמ  ּי   י ו  ת  ח   וא א  י ה   ָ֤ א   ּכ  ר יָר  י ל אמ   ְׁשּת ֵ֔ נ י א  ְרגֻ֜ ן־י ה  י פ  ָ֤ ָּמקֹום   ַאנְׁש  ה ה  ְבָקֵ֔ ל־ר  ת ע  ה ּכ  י־טֹוב   ְרא    :ה  וא מ 

 :טו פסוק כז פרק בראשית ספר. 16 

ח  ק   ְבָקהו ּת  י ר ְ֠ גְד   ת־ּב  ו א  ָׂש֜ ָּגד ל   ְּבָנָּ֤ה ע  ת ה  ֻמד ֵ֔ ח  ר ה  ׁש   ּה א  ָּת  י ת א  ָּב  ׁש ּב  ְלּב   ב ו ּת  ק   ָקָט ן ְּבָנ ּה א  ת־י ע   :ה 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 :יא פסוק כח פרק בראשית ספר. 17 

ע  ּי ְפּג   ָּמ֜קֹוםו  ן ּב  ָּיָ֤ל  א ָׁשם   ו  י־ָב  ׁש ּכ  מ  ּׁש ֵ֔ ח   ה  ּי ק  ַאְבנ  י ו  ֹום מ  ָּמקֵ֔ ָּי   ה  םו  יו ׂש  ׁש ָת  א  ב ְמר  ּי ְׁשּכ   ֹום ו  ָּמק  ּוא ּב  ה   :ה 

 :מב פסוק לא פרק בראשית ספר. 18 

י  ילּול   י֩  ֱאלה   י ָאב  ם ֱאלה   ד ַאְבָרָה֜ ח  ָ֤ יָה י ְצָחק   ּופ  י ָה  י ל ֵ֔ ה ּכ   ָּת  ם ע  יָק  נ י ר  ְחָּת  ּל  י ׁש  ת־ָענְי ֵּ֞ ת־יְג  יע   א  י ְוא  פ   ה ּכ  ים ָרָא  ח ֱאלה   ֹוכ  ּי  ׁש ו   :ָא מ 

 :מג פסוק לא פרק בראשית ספר. 19 

ן  ע  ּי   ןו  ר ָלָב֜ אמ  ּי   ב ו  ק ִ֗ ֹות א  ל־י ע  ָּבנ  י ה  ָ֤ים ְּבנ ת ֜ ָּבנ  אן ָּבנ י   ְוה  ּצ   י ְוה  ל צ אנ ֵ֔ ה ְוכ   ָּת  ר־א  ׁש  ה א  ּוא ר א   י־ה  י ל  ְבנ ת ֵּ֞ ה ְול  ָ֤ ֱעׂש  ה   ָמ ה־א  ּל  ֹום ָלא   ּיֵ֔ ֹו ה  ן א  ְבנ יה   ר ל  ׁש    א 

 :יָָל דּו

 :נג פסוק לא פרק בראשית ספר. 20 

י  םֱאלה   י ַאְבָרָה֜ ָ֤ ּו נָחֹור   ו אלה  ינּו י ְׁשְפט  ינ ֵ֔ י ב  ם ֱאלה   יה   ב  ע א  ּי ָּׁשב   ב ו  ק ֵ֔ ד י ע  ח  יו ְּבפ    :י ְצָח ק ָאב  

 :יא פסוק לב פרק בראשית ספר. 21 

י  נְּת  לָקט ֜ ּכ ָ֤ ים   מ  ָסד  ת ה  ח  ֱאמ ֵ֔ ָּכל־ָה  ר ּומ  ׁש   יתָ  א  ך ָעׂש   ְבד   ת־ע  י א  קְ  ּכ   יְבמ  י   ל ִ֗ ְרּת  ן ָעב   ּי ְרד   ת־ה  ה א  ז ֵ֔ ה ה  ָּת  י ְוע  ְׁשנ  י ָהי  ית  נ ֹות ל  ח   :מ 

 :כה פסוק לד פרק בראשית ספר. 22 

֩י  יְה  ֹוםו  ּי  י ב  ְּׁשל יׁש ֜ ם ה  ים ּב  ְהיֹוָת  ב ִ֗ ּו ּכ א  ּי ְקח  ק ב ו  ע  ֹון ְׁשנ  י־ְבנ י־י ְ֠ ְמע  י ׁש  ו ֜ י ְול  ָ֤ ח  ינָה   א  יׁש ד  ֹו א   ְרּבֵ֔ אּו ח  ּיָב   ל־ָהע    ו  ח ירע  ט  ּו ּב   ְרג  ּי ה   :ָּכל־זָָכ ר ו 

 :ז פסוק לו פרק בראשית ספר. 23 

םּכ  י־ָהָי ה  ב ְרכּוָׁש  ת ָר  ב  ּׁש   ו מ  א י ְחָד  ה ְול  ץ יְָכָל֜ ר  ָ֤ ם   א  יה  את ְמג ּור  ם ָלׂש   י א ָתֵ֔ ְפנ   ְקנ יה  ם מ   :מ 

 :ז פסוק לז פרק בראשית ספר. 24 

ּנ ה  ה  ְחנּוְוְ֠ נ ֜ ים א  ָ֤ ְּלמ  ים   ְמא  ֻלּמ  ֹוְך א  ה ְּבת  ָשד ֵ֔ ּנ  ה ה  ָמה ְוה  י ָק  ֻלָּמת   ָבה א  ָ֤ה ְוג ם־נ ָּצ  ּנ  ינָה   ְוה  ם ְתֻסּב   יכ ֵ֔ ת  ֻלּמ   ָ  א  ין ו   ח  ֻלָּמת  י ו ּת  ְׁשּת  א   :ל 

 :א פסוק לט פרק בראשית ספר. 25 

ף  דְויֹוס   יְָמה הּור   ְצָר  הּו מ  ּי ְקנ   ר֩  ו  יפ  יס פֹוט  ה ְסר   ְרע ֜ ר פ  ָ֤ ים   ׂש  ָּבח  ּט  יׁש ה  ְצר ֵ֔  א   ּי ד   ימ  ים מ  אל ֵ֔ ּי ְׁשְמע  ר ה  ׁש   הּו א  ֻד   :ָׁש ָּמה הֹור 

 :ט פסוק לט פרק בראשית ספר. 26 

ּנּו  ינ   י ת גָ֜דֹולא  ּב   ז ה֘  ּב  ּנ י֒  ה  ּמ  ְך מ  ָ֤ ּנ י   ְול א־ָחׂש  ּמ   ּוָמה מ  י ְמאֵ֔ ְך ּכ   ם־אֹוָת  ר א  ׁש   ֹו ּב א  ְׁשּת  ְּת־א  יְך א  ה ְוא   ֱעׂש ֜ ה א  ְּגד ָלה   ָהָרָעָ֤ את ה  ז ֵ֔ י ה  את   :אלה  יםל   ְוָחָט 

 :ה פסוק מ פרק בראשית ספר. 27 

ְלמּ֩ו  ּי  ח  ֹוםו  ל  ם ח  יׁש ְׁשנ יה ֜ ָ֤ למֹו   א  יְָלה ח  ד ְּבל   ָחֵ֔ יׁש א  ֹון א   ְתר  ֹו ְּכפ  למ  ה ח  ְׁשק   ּמ  ה ה  ר   ְוָהא פ ִ֗ ׁש  ל ְך א  י ם ְלמ   ְצר ֵ֔ ר מ  ׁש   ים א  סּור   ית א  ר ְּבב   ה  ס    :ה 

 :ל פסוק מא פרק בראשית ספר. 28 

ָקמּו  ב  ְוְ֠ ָ֤י עׁש ֜ ן ָרָעב   ְׁשנ  יה ֵ֔ ר  ע ְונ ְׁשּכ  ח ַאח  ָשָב  ץ ָּכל־ה  ר  י ם ְּבא   ְצָר  ָּל ה מ  ב ְוכ  ץ ָהָרָע  ת־ָהָא ר   :א 

 :כג פסוק מג פרק בראשית ספר. 29 

֩ר  ֹוםו ּי אמ  ם ָׁשל  אּו ָלכ ֜ יָרִ֗ ם ַאל־ּת  יכ ֜ ה  י ֱאל  ָ֤ יכ ם   ו אלה  ב  ן א  ם נָת   ָ֤ ְטמֹון   ָלכ  ם מ  יכ ֵ֔ ת  ְסְפכ    ְּבַאְמְּתח   א םּכ  י ָּב  ָל  א א  ם ו ּיֹוצ   ה   ל  ֹון א  ְמע  ת־ׁש   :א 

 :לד פסוק מו פרק בראשית ספר. 30 

ם  ְרּת ִ֗ מ  יו א  ה ַאנְׁש   ְקנ ֜ ּו מ  ָבד  יך   ָהיָ֤ ינּו ע  ּנְעּור   ָּתה מ  ד־ע ֵ֔ ְחנּו ְוע  נ   ינּו ּג ם־א  ב ת   ּור ּג ם־א  בִ֗ ע  ץ ּת  ְׁשבּו   ּב  ר  ן ְּבא   ׁש  ת ּג ֵ֔ ב   י ם ּכ  י־תֹוע  ְצר   ה מ  ע   :אןצ    ָּכל־ר  

 :א פסוק מז פרק בראשית ספר. 31 

א  ּיָב   ף֘ ו  ּי ּג  ד יֹוס  ְרע ה֒  ו  ר ְלפ  אמ  ּי ִ֗ י ו  י ָאב   ר ּוְבָקָרם   ְוצ אָנָ֤ם ְוַאח ֜ ׁש   ם ְוָכל־א  אּו ָלה ֵ֔ ץ ָּב  ר  א   ן מ  ע  ָּנ ם ְּכָנ  ץ ְוה  ר  ן ְּבא    :ּג  ׁש 

 :יג פסוק מז פרק בראשית ספר. 32 

ם  ח  ָ֤ ין  ְול  ץ א  ר  דּכ  י־כָ  ְּבָכל־ָהָאֵ֔ ב ב   ד ָהָרָע  ל ּה ְמא   ץ ו ּת ֜ ר  ָ֤ י ם   א  ְצר   ץ מ  ר  ן ְוא   ע  י ְּכנ ֵ֔ ְפנ    :ָהָרָע ב מ 

 :ז פסוק מח פרק בראשית ספר. 33 

נ  י׀  יו א  ן ְּבב א   ָדִ֗ פ  ָתה֩  מ  י מ ֩ ל ָעל   ץ ָרח ֜ ר  ָ֤ ן   ְּבא  ע  ְך ְּכנ   ר  ד ֵ֔ ֹוד ּב  ץ ְּבע  ר  ת־א   ְבר  א ּכ  ָתה ָלב   ְפָר  הָ  א  ָ֤ ְקְּבר  ְך ָּׁשם   ָוא  ר  ת ְּבד   ְפָרֵ֔ וא א  ית ה   ם ּב    :ָל ח 

 :יא פסוק א פרק שמות ספר. 34 

ימּו  ָ֤ י ָעָליו  ו ּיָׂש  ים ָׂשר   ס ֵ֔ ן מ  ע  ֹו ְלמ   ּנ ת  ם ע  ְבלָת  ן ְּבס  ב  ּי ֜ י ו  ָ֤ ְסְּכנֹות   ָער  ה מ  ְרע ֵ֔ ם ְלפ  ת   ת־פ  ְמס  ס א  ע  ת־ר   :ְוא 

 :י פסוק ה פרק שמות ספר. 35 

ְצ֜אּו  ּי   יו  ָ֤ יווְ  ָהָעם   נ גְׂש  ְטָרֵ֔ ּו ׁש   ּי אְמר  ם ו  ל־ָהָע  ר א  ה ל אמ   ר ּכ ַ֚ ה ָאמ   ְרע ֵ֔ ינ  ּנ י פ  ן א  ם נ ת   ן ָלכ    :ּת  ב 

 :יז פסוק ח פרק שמות ספר. 36 

י  ינְך֘ ּכ   ם־א  ח   א  ּל   י֒  ְמׁש  ּמ  ת־ע  נְנ י֩  א  יח   ה  ְׁשל   יך ְּבך֜  מ  ָבד   ע  ְּמך   ּוב  יך ּו ְבע  ב ּוְבָבּת   ָער   ת־ה  ְל֜אּו א  י ּוָמ  ָ֤ י ם   ָּבּת  ְצר   ב מ  ָער ֵ֔ ת־ה   ה ְוג  ם א  ָדָמ  ם ָהא  ר־ה   ׁש   :ָעל  יהָ  א 

 :כה פסוק ח פרק שמות ספר. 37 

ר  אמ  ּי   הו  ה מ ׁש ִ֗ ּנ   י ה  א ָאנ כ ֜ ָ֤ ָּמְך   יֹוצ  י מ  ע  ְרּת   ְעּת  ל־הֵ֔  ְוה  ר' א  ב ְוָס  ָער ִ֗ ה ה  ְרע   פ  יו מ  ָבָד  ע  ֹו מ  ּמ  ע  ר ּומ  ק ָמָח  ף ר ִ֗ ָ֤ ְרע ה   ַאל־י ס  ל פ  י  לְ  ָהת ֵ֔ ְלּת  ּל  ח ב  ם ׁש  ת־ָהָעֵ֔  א 

ח   זְּב   ה   ל   ':ל 

 :לג פסוק ט פרק שמות ספר. 38 

א  ּי צ   הו  ם מ ׁש ֜ ָ֤ ע  ְרע ה   מ  יר פ  ת־ָהע ֵ֔ ׂש א  ּי ְפר   יו ו  ָפ  ל־ה   ּכ  ּו' א  ק לֹות   ו  ּי ְחְדלָ֤ ד ה  ָּבָרֵ֔ ר ְוה  ְך ּוָמָט   :ָא ְרָצה לא־נ ּת  

 :ט פסוק י פרק שמות ספר. 39 

ר  אמ  ּי   הו  נְ  מ ׁש ֵ֔ ינּוּב  ינּו ָער   נ   זְק  ְך ּוב  ינּו נ ל   נּו ְּבָבנ   ְבנֹות ֜ ָ֤נּו ּוב  נּו   ְּבצ אנ  ְבָקר   ְך ּוב  י נ ל ֵ֔ ג־ה   ּכ    :ָל נּו' ח 

 :כא פסוק יג פרק שמות ספר. 40 

 ' ה  ְך֩ ו  ם ה ל  ְפנ יה   ם ל  ּוד יֹוָמ֜ ּמָ֤ ם ָענָן   ְּבע  נְח ָת  ְך ל  ר  ד ֵ֔ ּוד ְול  יְָלה ה  ּמ  ׁש ְּבע  יר א   ם ְלָהא   ם כ תָלל    ָלה    :ָוָל יְָלה יֹוָמ 

 :יט פסוק טו פרק שמות ספר. 41 

י  ּוס ָבא֩ ּכ   ה ס  ְרע ֜ ֹו פ  ְכּבָ֤ ם ּוְבָפָרָׁשיו   ְּבר  ּיֵָ֔ ב ּב  ָּי ׁש  ם' ה   ו  ה   ל  י ע  ת־מ   ָּי ם א  ל ּוְבנ  י ה  ּו י ְׂשָרא   ה ָהְלכ  ּי ָּבָׁש  ֹוְך ב  ָּי ם ְּבת    פ:  ה 

 :טז פסוק יט פרק שמות ספר. 42 

֩י  יְה  ֹוםו  ּי  י ב  ְּׁשל  יה  ת ׁש ֜ ר ּב  ְהי   ק  ּב ִ֗ י֩  ה  יְה  ת ו  ים ק ל  ד   ְוָעָנָ֤ן ּוְבָרק ֜ ר ָּכב  ל־ָהָהֵ֔ ל ע  ר ְוק   ד ָחָז ק ׁש ָפ  ד ְמא   ּי ֱחר   ם ו  ר ָּכל־ָהָע  ׁש   נ  ה א  ח   :ּב  ּמ 

 :כב פסוק כא פרק שמות ספר. 43 

ּו  יםְוכ  י־י ּנָצ  נָׁש ִ֗ גְ֜פּו א  ה ְונָ  ָּׁשָ֤ ּו ָהָרה   א  יהָ  ְויְָצא  א יְָלד ֵ֔ ֹון י ְהי  ה ְול  ֹוׁש ָאס  ׁש ָענ  ר י ָענ ִ֗ ׁש   א  ית ּכ  ָ֤ ל ָעָליו   יָׁש  ע  ה ּב   ָּׁשֵ֔ ן ָהא  ְפל ל  ים ְונָת    :ּב 

 :ה פסוק כב פרק שמות ספר. 44 

א  צ   ׁשּכ  י־ת  ה א ֜ ים   ּוָמְצָאָ֤ ל ק צ  יׁש ְונ ֱאכ   ֹו ָּגד ֵ֔ ה א  ָקָמ  ֹו ה  ה א  ָשד   ּל  ם ה  ם ׁש  ּל ֵ֔ ר יְׁש  ְבע   ּמ  ה ה  ָר  ְּבע  ת־ה    ס:  א 

 :כ פסוק כג פרק שמות ספר. 45 

ה  ּנ   יה  ח   ָאנ כ ֜ ָ֤ ְלָאְך   ׁש ל  יך מ  ְׁשָמְרך   ְלָפנ ֵ֔ ְך ל  ר  ָד  ךֵ֔  ּב  יא  ב   ה  ֹום ְול  ָּמק  ל־ה  ר א  ׁש   י א  נ  ת  כ   :ה 

 :ג פסוק כד פרק שמות ספר. 46 

א  ּיָב   הו  ר מ ׁש ִ֗ ָ֤ פ  יְס  ת ָלָעם   ו  י א ַ֚ ְבר   ת' הֵ֔  ָּכל־ד  ים ְוא   ְׁשָפט   ּמ  ע   ָּכל־ה  ּי   ם ןו  ֹול ָּכל־ָהָע֜ ָחד   קָ֤ ּו א  אְמרֵ֔ ּי   ים ו  ְדָבר   ר ָּכל־ה  ּב   ר־ד  ׁש  ׂש  ה' ה   א   :נ ע 
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 :יג פסוק כו פרק שמות ספר. 47 

ה  ָּמ  הְוָהא  ז ֜ ה מ  ָּמָ֤ ז ה   ְוָהא  ף מ  ְך ָּבע ד ֵ֔ ר  ת ְּבא   יע   ל יְר  ה  ה ָהא   י ָס֜רּוח   י ְהי   ד   ל־צ  ן ע  ְׁשָּכ  ּמ  ז  ה ה  ז  ה מ  ֹו ּומ   :ְלכ ס ת 

 :טו פסוק כח פרק שמות רספ. 48 

יָת  ןְוָעׂש ֜ ׁש  ְׁשָפט   ח ָ֤ ה מ  ׂש   ע  ב מ  ה ח ׁש ֵ֔ ע ׂש   ד ְּכמ  פ   ּנּו א  ׂש   ע  ָהב ּת  ל ת זְָ֠ ן ְּתכ   ת ְוַאְרָּגָמ֜ ע  ׁש ָׁשנ  י ְותֹול   ה ָמְׁשָז ר ְוׁש   ׂש   ע  ֹו ּת   :א ת 

 :לה פסוק כט פרק שמות ספר. 49 

יָת  ןְוָעׂש ֜ ר ָ֤ ָכה ּוְלָבנָיו   ְלַאה  ל ָּכֵ֔ ר־ ְּככ   ׁש  יא  ית  ּו   ָכה צ  ת א ָת  ְבע   ים ׁש  ּל  א יָמ    :יָָד ם ְּתמ 

 :לו פסוק כט פרק שמות ספר. 50 

ר  אתּופ   ָּט֜ ה ח  ָ֤ ׂש  ע  ים ל ּיֹום   ּת  ֻפר ֵ֔ ּכ  ל־ה  אָת   ע  ּט  ח   ְוח  זְּב ֵ֔ ּמ  ל־ה  ְרך   ע  פ  יו ְּבכ  ְחָּת   ָעָל  ֹו ּוָמׁש  ֹו א ת  ְדׁש   :ְלק 

 :ב פסוק ל פרק שמות ספר. 51 

ה  ָּמ  ה ָאְרּ֜כֹוא  ָּמָ֤ ּוע   ָרְחּבֹו   ְוא  ה ָרב  י ם י  ְהי ֵ֔ ָּמת   ֹו ְוא  ּנּו ק ָמת  ּמ   ְרנ ָת יו מ   :ק 

 :לו פסוק ל פרק שמות ספר. 52 

ְקָּת   ּנָה֘ ְוָׁשח  ּמ  ק֒  מ  ה ָהד  ָּת  ּנָה ְונָת  ּמ ֜ ָ֤י מ  ְפנ  ֻדת   ל  ל ָהע  ה  ד ְּבא   ר מֹוע ֵ֔ ׁש   ד א  ָּוע   ָּמה ְלך   א  ׁש ָׁש  ד  ים ק   ְהי  ה ָקָדׁש    :ָלכ  ם ּת 

 :יג פסוק לא פרק שמות ספר. 53 

ה  ָּתֵּ֞ רְוא  ּב   ָ֤י ד  ל־ְּבנ  ל   א  ר י ְׂשָרא  ְך ל אמ ֵ֔ י א   ְּבת ת   ת־ׁש  רּו א  ְׁשמ   י֩  ּת  ֹות ּכ  וא א  ָ֤י ה ֜ ינ  ם ּוב  ינ יכ ם   ּב  יכ ֵ֔ ת  ת ְלד ר   ע  י ָלד ָׂ֕ נ  י ּכ   ְׁשכ  ם' ה   א  ד   :ְמק 

 :טו פסוק לב פרק שמות ספר. 54 

ן  פ  ּי ֜ דו  ָ֤ר  ּי  ה   ו  ר מ ׁש  ן־ָהָהֵ֔ ת יּוְׁשנ    מ  ת ֻלח   ֻד  ֹו ָהע  ת ְּביָד  ים   ֻלח ִ֗ ְּׁשנ  י ְּכֻתב  ם מ  יה ֵ֔ ְבר  ז  ה ע  ז  ה מ  ם ּומ   :ְּכֻתב  ים ה  

 :כז פסוק לב פרק שמות ספר. 55 

ר  אמ  ּי   םו  ר ָלה ִ֗ ָ֤ י' ה   ּכ  ה־ָאמ  ל ֱאלה   ימּו י ְׂשָרא ֵ֔ ֹו ׂש   ְרּב  יׁש־ח  ֹו א  כ  ל־יְר  ּו ע  ְבר  ר ָוׁ֜שּובּו ע  ע  ָ֤ ּׁש  ר   מ  ע  ה ָלׁש   נ ֵ֔ ח  ּו ּב  ּמ  ְרג  יו ְוה  ת־ָאח   יׁש א  יׁש־א  הּו ְוא   ע   ת־ר  יׁש א   ְוא  

ֹו ת־ְקר ב   :א 

 :יח פסוק לד פרק שמות ספר. 56 

ג  ת־ח   ּצֹו֘ת א  ּמ  ְׁשמ ר֒  ה  ת ּת  ְבע   ים ׁש  ל יָמ ֜ ָ֤ ּצֹות   ּת אכ  ר מ  ׁש   ך א  ּו ית ֵ֔ ד צ  ׁש ְלמֹוע   ד  יב ח   י ָהָאב   ׁש ּכ ַ֚ ד  יב ְּבח   אתָ  ָהָאב ֵ֔ י ם יָָצ  ְצָר  ּמ   :מ 

 :לד פסוק לד פרק שמות פרס. 57 

א  הּוְבב   ָ֤י מ ׁש ֜ ְפנ  ר' ה   ל  ּב   ֹו ְלד  ּתֵ֔ יר א  ה יָס   ְסו   ּמ  ת־ה  ֹו א  את  ד־צ  א ע  ר   ְויָָצִ֗ ּב  ל־ְּבנ  י ְוד  ל א  ת י ְׂשָרא ֵ֔ ר א   ׁש    :יְֻצּו  ה א 

 :כב פסוק לה פרק שמות ספר. 58 

אּו  ּיָב   יםו  נָׁש   ים ָהא  ּנָׁש   ל־ה  ל׀ ע  יב ּכ   ב נְד   יאּו ל ִ֗ ב  ח ה ְ֠ ז ם ָח  ת ָונ ֜ ע  ָ֤ ּב  י ְוכּוָמז   ְוט  ב ָּכל־ְּכל   יׁש זָָהֵ֔ ר ְוָכל־א ָׂ֕ ׁש   נ  יף א  ת ה  ב ְּתנּופ   ה   זָָה   ':ל 

 :א פסוק לו פרק שמות ספר. 59 

לְוָעָׂש֩ה  ְלא   ב ְבצ  יָא֜ ל׀ ְוָאֳהל  יׁש ְוכ   ב א   כ ם־ל ִ֗ ר֩  ח  ׁש  ן א  ה' ה֜  נָת   ָּמה ּוְתבּונָה   ָחְכָמָ֤ ת ָּבה ֵ֔ ע  ת ָלד   ׂש ֵ֔ ע  אכ תא    ל  ת ת־ָּכל־ְמל   ב ד   ׁש ע  ד  ק   ל ה  ה ְלכ   ָּו  ר־צ  ׁש   ':ה   א 

 :כח פסוק לח פרק שמות ספר. 60 

ל ף  ת־ָהא ֜ עְוא  ָ֤ אֹות   ּוְׁשב  ּמ  ה ה  ָּׁש  מ  ים ו ח  ְבע ֵ֔ ה ְוׁש  ים ָעָׂש  ים ָוו   ּמּוד   ה ָלע  ָפ  ם ְוצ  יה   ק ָראׁש  ּׁש    :א ָת ם ְוח 

 :ג פסוק א פרק ויקרא ספר. 61 

ם־ע ָלָ֤ה  ר נֹו  ָקְרּבָ א  ָּבָקֵ֔ ן־ה  ים זָָכ ר מ  ּנּו ָּתמ   יב   ח י ְקר  ת  ל־פ ֜ ל א  ה  ד   א ָ֤ יב מֹוע  ֹו י ְקר   ֹו א תֵ֔ ְרצ נ  ְפנ  י ל   ':ה   ל 

 :טז פסוק א פרק ויקרא ספר. 62 

יר  ס   ֹוְוה  ת־ֻמְרָאת  ּה א  יְך ְּבנ ָצָת  ְׁשל   ּה ְוה  ל א ָת֜ צ  ָ֤ ח    א  זְּב  ּמ  ְדָמה ה  ֹום ק ֵ֔ ל־ְמק  ן א  ָד ׁש   :ה 

 :ו פסוק ד פרק ראויק ספר. 63 

ל  ןְוָטב   ּכ ה   ֹו ה  ְצָּבע  ת־א  ם א  ָד  ה ּב  זָ  ם ְוה  ָד֜ ן־ה  ע מ  ב  ָ֤ ים   ׁש  ְפנ  י ְפָעמ  י' הֵ֔  ל  ת־ְפנ   כ ת א  ׁש ָפר   ד  ק    :ה 

 :כה פסוק ד פרק ויקרא ספר. 64 

ח  ןְוָלק   ּכ ה ֜ ם ה  ָ֤ ד  ָּטאת   מ  ֹו ה  ח  ְצָּבעֵ֔ ן ְּבא  ת ְונָת ָׂ֕ ְרנ   ל־ק  ח ע  זְּב   ה מ  ֹווְ  ָהע ָל  ת־ָדמ  ְך א  ֹוד י ְׁשפ ֵ֔ ל־יְס  ח א  זְּב    :ָהע ָל ה מ 

 :כח פסוק ד פרק ויקרא ספר. 65 

ֹו  עאַ֚ יו הֹוד   ָלֵ֔ ֹו א  ָּטאת  ר ח  ׁש   א א  יא ָחָט  ב   ת ָקְרָּב֜נֹו ְוה  ָ֤ יר  ז ים   ְׂשע  ה ע  יָמ  ה ְּתמ  ָבֵ֔ ֹו נְק  ָּטאת  ל־ח  ר ע  ׁש    :ָחָט א א 

 :לד פסוק ד פרק ויקרא ספר. 66 

ח  ןְוָלק   ּכ ה ֜ םמ   ה  ָ֤ ָּטאת   ד  ֹו ה  ח  ְצָּבעֵ֔ ן ְּבא  ת ְונָת ָׂ֕ ְרנ   ל־ק  ח ע  זְּב   ה מ  ּה ָהע ָל  ת־ָּכל־ָדָמ  ְך ְוא  ֹוד י ְׁשפ ֵ֔ ל־יְס  זְּב  ח   א  ּמ   :ה 

 :יח פסוק ו פרק ויקרא ספר. 67 

ר  ָ֤ ּב  ר ן  ד  ל־ָּבָנ יו א  ל־ַאה  ר ְוא  את ל אמ ֵ֔ ת ז   את ּתֹור   ָּט  ח  ֹום ה  ְמק  ר֩  ּב  ׁש  ט א  ָּׁשח   ה ּת  ָ֤  ָהע ָל֜ ָּׁשח  ָּטאת   טּת  ְפנ  י ה  ח  ׁש' הֵ֔  ל  ד  ים ק    :ה  וא ָקָדׁש  

 :לג פסוק ח פרק ויקרא ספר. 68 

֩ח  ת  פ  לּומ  ה  ד א   א מֹוע ֜ ת ת  ְצאּו   לָ֤ ְבע   ים ׁש  ד יָמ ֵ֔ ֹום ע ַ֚ את י  י ְמלֵ֔ ם יְמ   יכ   ֻּלא  י מ  ת ּכ ַ֚ ְבע   ים ׁש  א יָמ ֵ֔ ּל   ת־י ְדכ  ם יְמ   :א 

 :א פסוק י פרק ויקרא ספר. 69 

ּו ּי ְקח  ר ן ו  ה  ב ְבנ  י־א ְ֠ י֜הּוא נָָד  ב  א  יׁש ו  ֹו א   ְחָּתתִ֗ ּו מ  ּי ְּתנָ֤ ן   ו  ׁש ָבה  ימּו א ֵ֔ יהָ  ו ּיָׂש   ת ָעל   ר  יבּו ְקט   ּי ְקר ֜ ָ֤י ו  ְפנ  ׁש' ה   ל  ה א   ר זָָרֵ֔ ׁש   א א  ה לֹ֦ ָּו   :א ָת ם צ 

 :ז פסוק י פרק ויקרא ספר. 70 

֩ח  ת  פ  לּומ  ה  ד א   א מֹוע ֜ תּו ת  ְצאּו   לָ֤ ן־ָּתֻמֵ֔ מ   פ  ת ןּכ י־ׁש   ְׁשח   ם' ה   מ  יכ   ל  ּו ע  ׂש  ר ו  ּי ע  ְדב     פ:  מ ׁש  ה ּכ 

 :טו פסוק י פרק ויקרא ספר. 71 

ֹוק  הׁש  ְּתרּוָמֵּ֞ ז  ה ה  ה ו ח  ְּתנּוָפִ֗ ל ה  י ע   ָ֤ ּׁש  ים   א  ָלב  ח  יאּו ה  ה ְלָהנ  יף יָב ֵ֔ ְפנ  י ְּתנּוָפ  ה' ה   ל  ָ֤יך ְלך֜  ְוָהיָ  ְּתך   ּוְלָבנ  ם א  ר ְלָחק־עֹוָלֵ֔ ׁש   ָּו ה ּכ א   ':ה   צ 

 :כג פסוק יג פרק ויקרא ספר. 72 

יָה  ְחּת ֜ ם־ּת  דְוא  מ ָ֤ ע  ת   ּת  ר  ה   ּב  א ה  ָתה ל  ת ָפָׂשֵ֔ ב  ין ָצר   ְּׁשח   וא ה  ֹו ה   ר  ה  ּכ ה  ן ְוט    ס:  ה 

 :ט פסוק יז פרק ויקרא ספר. 73 

ח  ת  ל־פ ֜ לְוא  ה  ד   א ָ֤ א מֹוע  ּנּו ל  יא ֵ֔ ֹות יְב  ׂש  ע  ֹו ל  ה   א ת  ת' ל  יׁש ְונ ְכר   ּוא ָהא   ה  ע   ה   :ָּמ יומ 

 :ל פסוק יח פרק ויקרא ספר. 74 

ם  ְרּת   יּוְׁשמ  ְרּת ִ֗ ְׁשמ  ת־מ  י א  ְלּת   ׂ֜שֹות ְלב  ֹות ע  ֻחקָ֤ ב ת   מ  ֹוע  ּת  ר ה  ׁש   ּו א  ׂש  ם נ ע  ְפנ יכ ֵ֔ א ל  ּו ְול  ְּמא  ם ת  ּט  י ָּבה   נ   יכ  ם' ה   א    פ:  ֱאלה 

 :כב פסוק יט פרק ויקרא ספר. 75 

֩ר  פ  יוְוכ  ן ָעָל  ּכ ה ֜ יל ה  ָ֤ ְפנ  י ם  ָהָאׁשָ  ְּבא  ֹו' הֵ֔  ל  ָּטאת  ל־ח  ר ע  ׁש   א א  ֹו ְונ ְסל  ח ָחָט  ֹו לֵ֔ ָּטאת  ח  ר מ  ׁש     פ:  ָחָט א א 

 :מה פסוק כה פרק ויקרא ספר. 76 

ג ם  יְוְ֠ ְּבנ   ים מ  ּתֹוָׁשב ֜ ים ה  ָ֤ ָּגר  ם   ה  ָּמכ  ם ע  ה   ּו מ  ְקנֵ֔ ְחָּתם   ּת  ְׁשפ  ּמ  ר ּומ  ׁש   ם א  ָּמכ ֵ֔ ר ע  ׁש   ידּו א  ם הֹול   ּו ְּבַאְרְצכ   ֻחָז ה םָלכ    ְוָהי   :ל  א 

 :מו פסוק כה פרק ויקרא ספר. 77 
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ם  ְלּת   ְתנ ח  םְוה  ם א ָת֜ ָ֤ ְבנ יכ  יכ ם   ל  ר  ת ַאח  ׁש  ה ָלר   ֻחזֵָ֔ ם א  ם ְלע ָל  דּו ָּבה   ב   ע  ָ֤ם ּת  יכ  ח  ל   ּוְבא   יׁש ְּבנ  י־י ְׂשָרא  יו א   ה ְּבָאח ֵ֔ ְרד   ֹו לא־ת  ְך ב    ס:  ְּבָפ ר 

 :ל פסוק כז פרק ויקרא ספר. 78 

ר ְוָכל־מ   ץְעׂש   ר  ע ָהָא֜ ָ֤ר  ז  ץ   מ  ר  י ָהָא  ְפר   ץ מ  ה   ָהע ֵ֔ ּוא' ל  ׁש ה  ד  ה   ק    ':ל 

 :ד פסוק ג פרק במדבר ספר. 79 

ָּי ָמת  בו  ּוא נָָד  יה  ב  ְפנ  י ו א  ָבם֩ ' ה   ל  ְקר  ׁש ְּב ה  ה א   ָ֤י זָָר֜ ְפנ  ר' ה   ל  ְדּב   י ְּבמ  ינ ֵ֔ ים ס  ּו ּוָבנ   ם לא־ָהי  ן ָלה   ָ֤ ה  יְכ  ְלָעזָר   ו  רְוא    א  י יָתָמֵ֔ ל־ְפנ   ן ע  ר   יה  ם ַאה  ב    פ:  א 

 :מט פסוק ד פרק במדבר ספר. 80 

י  ל־פ   ד' ה֜ ע  ָ֤ ה אֹוָתם   ָפק  יׁש ְּבי ד־מ ׁש ֵ֔ יׁש א   ֹו א   ב ָדת  ל־ע  ֹו ע  ָשא  ל־מ  יו ְוע  ָּו ה ּוְפֻקָדָׂ֕ ר־צ  ׁש  ת־מ ׁש  ה' ה   א    פ:  א 

 :כז פסוק ה פרק במדבר ספר. 81 

ּה  ְׁשָק  י םְוה  ּמ ִ֗ ת־ה  הְוהָ  א  ל א  ם־נ ְטְמָאה֘  יְָת  ְמע   ּת  ל ו  ע  יָׁשּה֒  מ   אּו ְּבא  ּה ּוָב  י ם ָב֜ ָ֤ ּמ  ים   ה  ר  ְמָא ר  ים ה  ה ְלָמר ֵ֔ ּה ְוָצְבָת  ְטנֵָ֔ ה ב  ּה ְונְָפָל  ָכ  ה יְר  ה ְוָהיְָת  ָּׁש  ה ָהא   ְלָאָל 

ב ר  ָּמ ּה ְּבק    :ע 

 :א פסוק ז פרק במדבר ספר. 82 

י  יְה   ֹות ְּביֹום֩ ו  ּל  ה ּכ  ים מ ׁש ֜ ת־ ְלָהק   ןא  ְׁשָּכִ֗ ּמ  ח ה  ּי ְמׁש   ׁש א ֜תֹו ו  ָ֤ ד  יְק  יו א תֹו   ו  ָלֵ֔ ת־ָּכל־ּכ  ח   ְוא  זְּב   ּמ  ת־ה  יו ְוא  ָל  ת־ָּכל־ּכ  ם ְוא  ּי ְמָׁשח   ׁש ו  ד   יְק   :א ָת ם ו 

 :יט פסוק ח פרק במדבר ספר. 83 

ה  ְּתנָ  םָוא  ּי ֜ ְלו  ת־ה  ן נְֻתנ  ים׀ א  ר   יו ְלַאה  ּתֹוְך֘  ּוְלָבנִָ֗ ל֒  ְּבנ  י מ  ד י ְׂשָרא  ב ֵּ֞ ע  תא   ל  ָ֤ ב ד  ל   ת־ע  ל ְּבנ  י־י ְׂשָרא  ה  ד ְּבא   ר מֹוע ֵ֔ פ   ל־ְּבנ  י ּוְלכ  ל ע  א י ְׂשָרא   ה ְול  ָ֤י י ְהי ֜ ְבנ   ּב 

ל   ג ף י ְׂשָרא  ת נ ֵ֔ ל ְּבג  ׁש  ׁש ְּבנ  י־י ְׂשָרא   ד  ק   ל־ה   :א 

 :כו פסוק ח פרק במדבר ספר. 84 

ת  ר   יוְוׁש  ָח֜ ת־א  ל א  ה  ד   ְּבא ָ֤ ר מֹוע  ְׁשמ   ת ל  ר  ְׁשמ ֵ֔ ב ָד   מ  א הו ע  ד ל  ב   ָכה י ע  ה ָּכ  ׂש   ע  ּי  ם ּת  ְלו  ְׁשְמר ָת ם ל    פ:  ְּבמ 

 :ב פסוק יג פרק במדבר ספר. 85 

יםְׁשל ח־ְלך   נָׁש ִ֗ רּו   א  ץ ְויָֻת  ר  ת־א   ן א  ע  נ  י ְּכנ ֵ֔ ר־א  ׁש  ן א  ְבנ  י נ ת   ל ל  יׁש י ְׂשָרא   ָחד֩  א   יׁש א  ד א   ָח֜ ה א  ָ֤ ּט  ב ָתיו   ְלמ  חּו א  ְׁשָלֵ֔ ל ּת  יא ּכ    :ָבה  ם נָׂש  

 :לב פסוק יג פרק במדבר ספר. 86 

יאּו  ּי צ ֜ תו  ָ֤ ּב  ץ   ד  ר  ר ָהָא  ׁש   ּו א  ּה ָּתר  ל־ְּבנ  י א ָתֵ֔ ל א  ר י ְׂשָרא   ץ ל אמ   ר  ר֩  ָהָא  ׁש  ְרנּו א  ּה ָעב   ּור ָב֜ ּה ָלת  ץ א ָתִ֗ ר  ל ת א   ָ֤ יָה   א כ  וא יֹוְׁשב   ם ה ֵ֔ ינּו ְוָכל־ָהָע  ר־ָרא   ׁש   א 

ּה י ְבתֹוָכ  ֹות ַאנְׁש   ד   :מ 

 :כד פסוק טו פרק במדבר פרס. 87 

ה  םְוָהיִָ֗ ינ  י א   ע  ָדה֘  מ  ה ָהע  ְׂשָת  ְׁשגָגָה֒  נ ע  ּו ל  ה ְוָעׂש  ָד  ר ָכל־ָהע  ן־ָּבָקר֩  פ   ד ּב  ָח  ה א  יח   ְלע ָל֜ ָ֤ ֹו' ל  הֵ֔  נ יח ח    ְלר  נְָחת  ֹו ּומ  ט ְונ ְסּכ  ְׁשָפ  ז  ים ּכ ּמ  יר־ע  ד ּוְׂשע  ָח  ָּט ת א   :ְלח 

 :לט פסוק טו פרק במדבר ספר. 88 

֘ם ָהָי ה וְ  ֒ת  ָלכ  יצ  ם ְלצ  ית   ֹו ּוְרא  ם   א תִ֗ ְרּת  ת ּוזְכ  ְצו   ת־ָּכל־מ  ם' הֵ֔  א  ית   ׂש  ם ו ע  א־ָת֜תּורּו א ָת  י ְול  ָ֤ ר  ְבכ ם   ַאח  י ְלב  ר   ם ְוַאח  ם ע  ינ יכ ֵ֔ ּת   ר־א  ׁש  יה  ם ז נ  ים א  ר   :ַאח 

 :ז פסוק טז פרק במדבר ספר. 89 

ּו  ןּוְתנ  ׁש ׀ ָבה   ימּו֩  א   ן ְוׂש  יה   ל  ת ׀ ע  ר  ָ֤י ְקט ֜ ְפנ  ר' ה   ל  ה ָמָחֵ֔ יׁש ְוָהיִָ֗ ר ָהא   ר־י ְבח   ׁש  ּוא' ה   א  ֹוׁש ה  ָקד  ם ה  ב־ָלכ   ו  י ְּבנ  י ר   :ל 

 :ג פסוק יז פרק במדבר ספר. 90 

ת  ְחּתֹות֩ א   ים מ  ָּטא   ח  ּל ה ה  ם ָהא ֜ ּו ְּבנ ְפׁש ָתִ֗ ם ְוָעׂש  י א ָת֜ ָ֤ ֻקע  ים   ר  ח  ּוי פ  פ  ח   צ  זְּב ֵ֔ ם ל ּמ  יֻב  ְקר  פְ  ּכ  י־ה  ׁשּו' נ  י־ה  ל  ּי ְקָד  ּו ו  ֹות ְוי ְהי  ְבנ  י ְלא   :י ְׂשָרא  ל ל 

 :יא פסוק יז פרק במדבר ספר. 91 

ר  אמ  ּי   הו  ן מ ׁש ֜ ר ִ֗ ח א  ל־ַאה  ְחָּתה ק   ּמ  ת־ה ְ֠ יהָ  א  ן־ָעל   ׁש ְות  ל א ֜ ָ֤ ע  ח    מ  זְּב  ּמ  ים ה  ת ְוׂש   ר  ְך ְקט ֵ֔ ה ְוהֹול   ָר  ה ְמה  ָד  ל־ָהע  ר א  פ   ם ְוכ  יה   ל  ף אּכ  י־יָָצ   ע  צ  ק   ְפנ  י ה  ּל  ' ה   מ 

ל ח   ָּנ ג ף ה   :ה 

 :ב פסוק יח פרק במדבר ספר. 92 

יך֩ ְוג  ם  ת־ַאח  ה א  ּט   י מ  ו ֜ ב ט ל  ָ֤ יך   ׁש  ב ָאב   ְקר   ְך ה  ָּתֵ֔ ּו א  יך ְוי ָּלו  ּוך ָעל   ָּתה   ו  יָׁשְרת  ְך ּוָבנ  יך ְוא  ָּתֵ֔ י א  ְפנ   ל ל  ה  ֻד ת א    :ָהע 

 :ז פסוק כב פרק במדבר ספר. 93 

ְל֜כּו  ּי   ָ֤יו  ן ְוז ְקנ  י מֹוָאב   ז ְקנ  ְדיֵָ֔ ים מ  ם ּוְקָסמ   אּו   ְּביָָד  ּיָב   ם ו  ְלָעֵ֔ ל־ּב  ּו א  ְּבר  יְד  יו ו  ָל  י א  ְבר    :ָבָל ק ד 

 :נח פסוק כו פרק במדבר ספר. 94 

ּל ה׀  תא   ְׁשְפח   י מ  ו ִ֗ ת ל  ח  ְׁשפ   י מ  ְבנ ֜ ּל  ת ה  ח  ָ֤ ְׁשפ  ְבר נ י   מ  ת ה  ח  ח  ָ֤ ְׁשפ  י   מ  ְחל  ּמ  ת ה  ח  ְׁשפ   י מ  ת ה ּמּוׁש ֵ֔ ח  ְׁשפ   י מ  ָקְרח   ת ה  ם הֹול  ד ּוְקָה  ְמָר  ת־ע   :א 

 :יא פסוק כז פרק במדבר ספר. 95 

ין  ם־א   י֘ם ְוא  יו֒  ַאח  ם ְלָאב  ּת   ֹו ּונְת  ָלתִ֗ ת־נ ח  ֹו א  רֵּ֞ ְׁשא  ב ל  ָקר   ָל יו ה  ֹו א  ְחּת  ְׁשפ  ּמ  ׁש מ  ּה ְויָר   ה א ָת  יְָת֜ ָ֤י ְוָה  ְבנ  ל   ל  ת י ְׂשָרא  טמ   ְלֻחק   ר ְׁשָפֵ֔ ׁש   ָּו ה ּכ א  ת־מ ׁש  ה' ה   צ  :  א 

  פ

 :כד פסוק כח פרק במדבר ספר. 96 

ּל ה  ּוָּכא ֜ ׂשָ֤ ע  ת ל ּיֹום   ּת  ְבע   ים ׁש  ם יָמ ֵ֔ ה ל  ח  ּׁש   ח   א  ־נ יח   יח  ה   ר   ל־עֹול  ת' ל  יד ע  ָּתמ   ה ה  ֹו י ָעׂש    :ְונ ְסּכ 

 :כו פסוק כח פרק במדבר ספר. 97 

ֹום  יםּוְבי  ּב ּכּור ִ֗ יבְ  ה  ְקר   םְּבה  ה כ ֜ נְָחָ֤ ָדָׁשה   מ  ם' ל  הֵ֔  ח  יכ   ת  ׁש   ְּבָׁשֻבע   ד  ם י ְהי  ה מ  ְקָרא־ק   ה ָּכל־ְמל  אכ ת ָלכ ֵ֔ ב ָד  א ע  ּו ל  ׂש  ע   :ת 

 :כז פסוק כח פרק במדבר ספר. 98 

ם  ְבּת   ְקר  הְוה  יח   עֹוָל֜ ָ֤ ים' ל  הֵ֔  נ יח ח    ְלר  ר ָפר   י ם ְּבנ י־ָבָק  י ל ְׁשנ   ד א   ָח  ה א  ְבָע  י ׁש   :ָׁשָנ ה ְּבנ  י םְכָבׂש  

 :ב פסוק כט פרק במדבר ספר. 99 

ם  ית   ׂש  הו ע  יח   ע ָל֜ ָ֤ ר' ל  הֵ֔  נ יח ח    ְלר  ר פ   ן־ָּבָק  ד ּב  ָח  י ל א  ד א   ָח  ים א  ה ְּבנ י־ָׁשָנ ה ְּכָבׂש   ְבָע  ימ  ם ׁש   :ְּתמ 

 :נד פסוק לא פרק במדבר ספר. 100 

ח  ּי ק   הו  ְלָעָזָ֤ר מ ׁש ֜ ן   ְוא  ּכ ה  ב ה  זָָהֵ֔ ת־ה  תמ   א  י א   ים ָׂשר   ָלפ   ֹות ָהא  א  ּמ  אּו ְוה  ָ֤ ּיָב  ל א תֹו   ו  ה  ל־א   ד א  ֹון מֹוע ֵ֔ ל ז ָּכר  ְבנ  י־י ְׂשָרא   ְפנ  י ל    פ':  ה   ל 

 :כב פסוק לב פרק במדבר ספר. 101 

ה  ץְונ ְכְּבָׁש  ר  ָ֤י ָהָא֜ ְפנ  ר' ה   ל  בּו ְוַאח   ם ָּתֻׁשֵ֔ ְהי ית   ּי  ם ו  ה   נְק  ל' מ  ּי ְׂשָרא   ָהיְָתה ּומ  ץָהָא   ְוְ֠ את ר  ז   ֻחָז ה ָלכ  ם ה  א  ְפנ  י ל   ':ה   ל 

 :ד פסוק לד פרק במדבר ספר. 102 

ב  ּול ָלכ ם֩ ְונָס   ְּגב  ג ב ה  ּנ ֜ ָ֤ה מ  ל  ע  ים   ְלמ  ּב  ְקר  ר ע  ב  נָה ְוָע  יו ְוָהיּו   ְוָהיֻה   צ ֵ֔ ֹוְצא ָתֵ֔ ג ב ּת  ּנ   ׁש מ  ע   ְלָקד   ְרנ   א ּב  ר ְויָָצ  ָד  ר־א  צ  ר ח  נָה ְוָעב   ְצמ    :ע 

 :כא פסוק א פרק דברים ספר. 103 

ה  א  ןְרְ֠ יך' ה   נָת   ץ ְלָפנ  יך ֱאלה   ר  ת־ָהָא  ל  ה א  ׁש ע  ר֩  ר ִ֗ ׁש  ר ּכ א  ּב   י' ה֜  ד  ָ֤ יך   ֱאלה  ב ת   ְך א  א ָלֵ֔ יָר  ָח ת ַאל־ּת   :ְוַאל־ּת 

 :א פסוק ב פרק דברים ספר. 104 

ן  פ  ּנ ֜ עו  ָ֤ ָרה   ו ּנ ס  ְדָּב  ּמ  ְך ה  ר  ּוף ד   ר י ם־סֵ֔ ׁש   ּב    ּכ א  י' ה   רד  ָל  ָּנ ָסב א  יר ו  ע   ת־ה ר־ׂש  ים א  ּב  ים יָמ     ס:  ר 

 :יד פסוק ב פרק דברים ספר. 105 
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ים  ּיָמ ֵּ֞ ְכנּו׀ְוה  ר־ָהל   ׁש  ׁש א  ָקד   ע   מ  ְרנ ִ֗ ד ּב  ָ֤ ְרנּו   ע  ר־ָעב   ׁש  ל א  ת־נ  ח  ד א  ר  ים ז ֵ֔ ם ָׁשָנ ה ּוְׁשמ נ  ה ְׁשלׁש   ד־ּת   ֜דֹור ע  י ָּכל־ה  ָ֤ ְלָחָמה   ַאנְׁש  ּמ  ב ה  ר  ק   ה מ  נ ֵ֔ ח  ר ה  ּמ  ׁש    ּכ א 

ע  :ָלה  ם' ה   נ ְׁשּב  

 :כא פסוק ג פרק דברים ספר. 106 

ּוע   ת־יְהֹוׁש  יְוא  ית  ּו ֵ֔ ת צ  וא ָּבע   ה   ר ה  ינ  יך ל אמ   ת ע  ת֩  ָהר א ִ֗ ר א  ׁש   ה ָּכל־א  יכ ם  ' הָ֤  ָעָׂש֜ ְׁשנ י   ֱאלה  ים ל  ְּמָלכ   ה ה  ּל  ה ָהא ֵ֔ ָ֤ ׂש  ֹות' ה   ּכ  ן־י ע  ְמָלכֵ֔ ּמ  ר ְלָכל־ה  ׁש   הא   א   ָּת 

ר  :ָׁש ָּמה ע ב  

 :יט פסוק ד פרק דברים ספר. 107 

א  ָש  ן־ּת  יךּופ  ינ ֜ יְָמה ע  ָּׁשמ ִ֗ יתָ  ה  ָרא  ׁש ְו ְ֠ מ  ּׁש   ת־ה  ח   א  ּיָר ֜ ת־ה  ים ְוא  ּכֹוָכב ִ֗ ת־ה  ל ְוא  א ּכ ַ֚ י ם ְצָב  ָּׁשמ ֵ֔ ְחָּת   ה  ו  יתָ  ְונ ד  ח  ְׁשּת  ם ְוה  ם ָלה   ְדָּת  ב  ר ו ע  ׁש   ק א  יך  ' הָ֤  ָחל ֜  ֱאלה  

ם ים כ ל  לְ  א ָתֵ֔ ּמ ֵ֔ ת ָה ע  ח  ָּׁשָמ י ם ּת    :ָּכל־ה 

 :מט פסוק ד פרק דברים ספר. 108 

ה  ָרָב֜ ע  רְוָכל־ָה  ב  ָ֤ ן   ע  ּי ְרד  ָחה ה  זְָרֵ֔ ד מ  ה ָי ם ְוע   ָרָב  ת ָהע  ח  ת ּת   ְׁשד   ְסָּג ה א  פ    פ:  ה 

 :טו פסוק ה פרק דברים ספר. 109 

ְרָּתִֵּ֗֞  דְוזָכ  ב  י־ע  ָ֤ ׀ ּכ   ץ ָהי   יָת  ר  ְצר ִֵ֔֗  ְּבא   ך֩֜  י םמ  א  ּי צ   יך  ' הָ֤  ו   ָ֤ ם   ֱאלה  ָּׁשֵ֔ ד מ  ה   ְּבָי ָ֤ זָָק  ע   ח  זְר   ה ּוב  ן נְטּוָי ֵ֔ ל־ּכ ִ֗ ְּוך   ע  יך' ה   צ  ֹות ֱאלה ֵ֔ ׂש  ע  ֹום ל  ת־י  ָּב ת א  ּׁש    ס:  ה 

 :יח פסוק ה פרק דברים ספר. 110 

א  דְול  ְחמ   ת ת  ׁש  ך א   ע   א  ס  ר  ה ְול  ּו ֜ ְתא  ית ת  ך ּב   ע ִ֗ הּו ר  ֹווְ  ָׂשד ֜ ְבדָ֤ ָמתֹו   ע  ֹו ו א  ֹו ׁשֹור  מ רֵ֔ ל ו ח  ר ְוכ   ׁש   ע  ך א    ס:  ְלר 

 :כא פסוק ה פרק דברים ספר. 111 

ּו  ןו ּת אְמרִ֗ נּו ה   ְרָא֜ ינּו  ' הָ֤  ה  ֹו ֱאלה   ת־ְּכב ד  ֹו א  ת־ָּגְדלֵ֔ ֹו ְוא  ת־ק ל  ְענּו ְוא  ֹוְך ָׁשמ   ּת  ׁש מ  ֹום ָהא   ּיָ֤ ז ה   ה  ינּו ה  ר ָרא ֵ֔ ּב   ים ּכ  י־יְד  ת־ָהָאָד   ֱאלה    :ָוָח י םא 

 :כה פסוק ה פרק דברים ספר. 112 

ע  ָ֤ ּי ְׁשמ  ֹול' ה  ו  ת־ק  ם א  יכ ֵ֔ ְבר  ם ד  ְרכ   ּב  י ְּבד  ָל  ר א  אמ  ּי   י' ה֜  ו  ל ִ֗ י א  ְעּת  מ  ֹול ָׁשְ֠ ת־ק  י א  ְבר ֜ ם ד  ז ה   ָהָעָ֤ ר ה  ׁש   ּו א  ְּבר  יך ד  ל ֵ֔ יבּו א  יט   ר ה  ׁש   ּב  רּו ָּכל־א   :ד 

 :ג פסוק ו פרק דברים ספר. 113 

ְעָּתָ֤  ל   ְוָׁשמ  ְרָּת   י ְׂשָרא  ֹות ְוָׁשמ  ׂשֵ֔ ע  ר   ל  ׁש  ב א  ר ְלךֵ֔  י יט   ׁש   ּון ו א  ְרּב  ד ּת  ר֩  ְמא   ׁש  ר ּכ א  ּב   י' ה֜  ד  ָ֤ יך   ֱאלה  ב ת   ְך א  ץ ָלֵ֔ ר  ת א   ב זָב     פ:  ּוְדָב ׁש ָחָל 

 :ד פסוק ח פרק דברים ספר. 114 

ְת֜ך  ְמָל  אׂש  יך ָב ְלָתה   לָ֤ ָעל ֵ֔ גְְלך   מ  א ְור  ָקה ל  ים ז  ה ָבצ    :ָׁשָנ ה ַאְרָּבע  

 :ט פסוק ט פרק דברים ספר. 115 

י  לת   ע  ָרהּב  ת ָהָהִ֗ ח  ת ָלק ֜ ָבנ ים   לּוח ָ֤ ת ָה א  ית לּוח   ְּבר ֵ֔ ת ה  ר־ָּכר   ׁש  ם' ה   א  ָּמכ   ב ע  ׁש   ר ָוא  ים ָּבָהִ֗ ים יֹום   ַאְרָּבע   יְָלה ְוַאְרָּבע   ם ל ֵ֔ ח  א ל ַ֚ י ל  ְלּת  י ם ָאכ ֵ֔ א ּומ    ל 

י  :ָׁשת  ית 

 :כח פסוק יב פרק דברים ספר. 116 

ר  ְעָּתִ֗ ְׁשמ   ת ְוָׁשמ  ים א ַ֚ ְדָבר   ּל ה ָּכל־ה  ר ָהא ֵ֔ ׁש   י א  ּךָ  ָאנ כ   ּו   ן֩  ְמצ  ע  ב ְלמ  ָ֤יך ְלך֜  י יט   יך   ּוְלָבנ  ר   ם ַאח  ד־עֹוָלֵ֔ י ע  ָ֤ ה   ּכ  ׂש  ֹוב ת  ע  ּט  ר ה  ּיָָׁשֵ֔ י ְוה  ינ     ס:  ֱאלה  יך' ה   ְּבע 

 :ל פסוק יב פרק דברים ספר. 117 

ָּׁש   ר ה  ׁש   ְלךִ֗ מ  ּנָק  ן־ּת  ם פ  יה ֵ֔ ר  י ַאח  ר   ם ַאח  ָּׁשְמָד  ָפנ  יך ה  ׁש מ  ְדר   ן־ּת  ם ּופ  יה ֜ ר ל אלה  ה ל אמ ִ֗ יָכ  ְב֜דּו א  ָ֤ם י ע  ּגֹוי  ה   ה  ּל  ם ָהא   יה ֵ֔ ה  ת־ֱאל  ן א  ה־ּכ   ֱעׂש   :ּג ם־ָא נ י ְוא 

 :ז פסוק טו פרק דברים ספר. 118 

ְב֜יֹון ְבך  ּכ  י־י ְהי ֩ה  ד א  ָ֤ ַאח  ד יך  ַאח    מ  יך ְּבַאח   ְרְצךֵ֔  ְׁשָער ֵ֔ ר־ה   ְּבא   ׁש  יך' א  ן ֱאלה   ְך נ ת   א ָל  ץ ל  ּמ   ת־ְלָבְבךִ֗  ְתא  א א  ְקפ ץ   ְולָ֤ ת־ָי ְדךֵ֔  ת  יך א  ָאח   ְבי ֹון מ   :ָהא 

 :י פסוק טז פרק דברים ספר. 119 

יָת  גְוָעׂש ֜ ָ֤ ה   ָׁשֻבעֹות   ח  יך' ל  ת ֱאלה ֵ֔ ס   ת מ  ׁש    יְָדך   נ ְדב   ן רא  ּת   ר ּת  ׁש   ְכך   ּכ א   :ֱאלה  יך' ה   יְָבר 

 :ו פסוק יח פרק דברים ספר. 120 

א  יְוכ  י־יָב   ו ֜ ּל  ד ה  ָ֤ ַאח  יך   מ  ל ְׁשָער   ָּכל־י ְׂשָרא ֵ֔ ּוא מ  ר־ה  ׁש  ם ָּג ר א  ת ּוָבא   ָׁש  ּו   ֹו ְּבָכל־א  ֹום נ ְפׁשֵ֔ ָּמק  ל־ה  ר א  ר־י ְבח   ׁש   ':ה   א 

 :א פסוק כ פרק דברים ספר. 121 

א ּכ  י־ת   הצ   ְלָחָמ֜ ך ל ּמ  ל־א יְב ִ֗ יתָ  ע  ּוס ְו ָרא ֜ ב   סָ֤ כ  ם ָור   ב ע ַ֚ ְּמךֵ֔  ר   א מ  א ל  יָר  ם ת  ה   יך  ' ּכ  י־הָ֤  מ  ְך ֱאלה   ָּמֵ֔ ְלך   ע  ע  ּמ  ץ ה  ר  א   י ם מ  ְצָר   :מ 

 :א פסוק כא פרק דברים ספר. 122 

א  י־י ָּמצ   לּכ  ָדָמה   ָחָלִ֗ ר֩  ָּבא  ׁש  יך' ה   א  ן ֱאלה ֜ ָ֤ ּה ְלך   נ ת  ְׁשָּתֵ֔ ל ְלר  ה נ פ   ָשד   א ּב  ע ל  י נֹוד   ָּכ הּו מ    :ה 

 :יג פסוק כא פרק דברים ספר. 123 

יָר֩ה  ס ֩ תְוה  ְמל   ת־ׂש  ּה א  ְביָ֜ יהָ  ׁש  ָעל ִ֗ ך ְוָי ְׁשָבה   מ  ית ֵ֔ ה ְּבב  ְכָת  יהָ  ּוָב  ת־ָאב   ּה א  ָּמ  ת־א  ח ְוא  ים י  ר  ר יָמ   ח  ן ְוא   ֹוא ּכ ֜ ל  יָה   ָּתבָ֤ ּה א  ְלָּתֵ֔ ָּׁש ה ְלך   הְוָהיְָת   ּוְבע   :ְלא 

 :ד פסוק כב פרק דברים ספר. 124 

֩ה  ְרא  ֹורלא־ת  מ  ת־ח  יך א  ֹו ָאח ֜ ְך נ ְפל  ים ׁשֹורֹו   אָ֤ ר  ד ֵ֔ ְמָּת   ּב  ּל  ְתע  ם ְוה  ה   ם מ  ים ָהק   ֹו ָּתק   ּמ    ס:  ע 

 :כב פסוק כג פרק דברים ספר. 125 

ר  ד   ר  ּכ  י־ת  ד  ה   נ   יך' ל  א ֱאלה ֵ֔ ר ל  ֹו ְתַאח   ְּלמ  ׁש ְלׁש  ּנּו ּכ  י־ָדר   יך  ' הָ֤  י ְדְרׁש ֜ ְך ֱאלה   ָּמֵ֔  :ח  ְטא ְבך   ְוָהָי ה מ  ע 

 :כד פסוק כג פרק דברים ספר. 126 

א  יךמֹוָצ  ר ְׂשָפת   ְׁשמ   יתָ  ּת  ר ְוָעׂש   ׁש   ְרּתָ  ּכ א  הָ֤  נָד ֜ יך  ' ל  ה ֱאלה   ר נְָדָבֵ֔ ׁש   ְרּתָ  א  ּב     ס:  ְּבפ  יך ד 

 :א פסוק כד פרק דברים ספר. 127 

ח ּכ  י יׁש־י ק   ה א   ָּׁש  ּה א  ה ּוְבָעָל  א ְוָהיֵָּ֞ ם־ל  ן א  ְמָצא־ח   יו ת  ינִָ֗ ָצא ְּבע  י־ָמָ֤ ת ָבּה   ּכ  ְרו   ר ע  ב ָדָבֵ֔ ת  ּה ְוָכ  ר ָל֜ פ  ָ֤ יֻתת   ס  ן ְּכר  ּה ְונָת   ּה ְּביָָדֵ֔ ְּלָח  ֹו ְוׁש  ית  ּב   :מ 

 :ג פסוק כד פרק דברים ספר. 128 

יׁשּוְׂשנ ָאּ֘ה  רֹון֒  ָהא   ב ָהַאח  ת  ּה ְוָכ  ר ָל֜ פ  ָ֤ יֻתת   ס  ן ְּכר  ּה ְונָת   ּה ְּביָָדֵ֔ ְּלָח  ֹו ְוׁש  ית  ּב  ֹו מ  י א  ָ֤ יׁש יָמּות   כ  ֹון ָהא   רֵ֔ ּה ָהַאח  ר־ְלָקָח  ׁש  ֹו א  ָּׁש ה ל   :ְלא 

 :א פסוק כח פרק דברים ספר. 129 

ה  ֹוע  ְוָהיִָ֗ ם־ָׁשמָ֤ ע   א  ְׁשמ  יך' ה   ְּבקֹול   ּת  ר ֱאלה ֵ֔ ְׁשמ ָ֤ יו ל  ע ׂשֹות   ל  ְצו ָתֵ֔ ת־ָּכל־מ  ר א  ׁש   י א  ּוְ  ָאנ כ   ֹום ך  ְמצ  ּי  נְך֜  ה  יך  ' הָ֤  ּונְָת  ֹון ֱאלה   ְליֵ֔ ל ע  ץ ָּכל־ּגֹוי  י ע    :ָהָא ר 

 :כז פסוק כח פרק דברים ספר. 130 

ה  ין' ה֜ י ְּכָכ  ָ֤ ְׁשח  י ם   ּב  ְצר   ים מ  ְעפ ל ֵ֔ ים ּוב  ְטח ר ֵ֔ ב ּוב  ָּגָר  ס ּוב  ר  ָח  ר ּוב  ׁש   ל א  ָרפ  א לא־תּוכ    :ְלה 

 :א פסוק לד פרק דברים ספר. 131 

ל ע  ּי   ה ו  ת מ ׁש ֜ ְרב ָ֤ ע  ר מֹוָאב   מ  ל־ה   ֹו א  אׁש נְבֵ֔ ה ר ַ֚ ְסָּגֵ֔ פ  ר ה  ׁש   ל־ְפנ  י א  ֹו ע  ח  הּו יְר  ּי ְרא   ץ' ה   ו  ר  ת־ָּכל־ָהָא  ד א  ּג ְלָע  ת־ה  ד־ָד ן א   :ע 
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 :יא פסוק א פרק בראשית ספר. 1

ר  אמ  ּי   יםו  א ֱאלה ִ֗ ָ֤ ץ   ּת  ְדׁש  ר  א ָהָא  ׁש  ב ד ִ֗ ׂש  יע   ע ַ֚ זְר   עז ֵ֔  מ  ץ ר  י ע   ה ְפר ֵּ֞ ׂש  י   ע ָ֤ ֹו ְפר  ינֵ֔ ר ְלמ  ׁש   ֹו א  ץ ז ְרעֹו־ב  ר  ל־ָהָא  י־כ  ן ע   :ו  יְה 
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 :כח פסוק א פרק בראשית ספר. 2 

ְך  ר  יְָב  י֒ם  א ָת֘ם ו  ר ֱאלה  אמ  ּי   ם ו  ים ָלה ֜ ּו ֱאלה ִ֗ ּו ְפר  ּו ּוְרב  ְלא  ץ ּומ  ר  ת־ָהָא  הָ  א  ְבֻׁש  ּו ְוכ  ָ֤ת ּוְרדֵּ֞ ְדג  ּיָם   ּב  ֹוף ה  ָּׁשמ ֵ֔  ּוְבע  ָּי ה י םה  ת ּוְבָכל־ח  ׂש  ץ ָהר מ   ל־ָהָא ר   :ע 

 :ט פסוק ב פרק בראשית ספר. 3 

ח  ּי ְצמ ֵּ֞ ים  ' הָ֤ ו  ה ֱאלה  ָדָמֵ֔ א  ן־ָה  ץ מ  ד ָּכל־ע   ה נ ְחָמ  ְרא   ֹוב ְלמ  ל ְוט  ָכ  ץ ְלמ  א  ָ֤ ּי ים   ְוע  ֹוְך ה  ח  ן ְּבת  ָּגֵ֔ ץ ה  ת ְוע ָׂ֕ ע  ד   ֹוב ה  ע ט   :ָוָר 

 :כט פסוק ה פרק בראשית ספר. 4 

א ו   ֹוּי ְקָר  ת־ְׁשמ  ח   א  ר נ   ה ל אמ   נּו ז ְֵּ֞֠ ָ֤ מ  נּו   יְנ ח  ׂש   ע  ֹון מ  ּמ  ְּצב  ע  ינּו ּומ  ה יָד ֵ֔ ָדָמֵ֔ א  ן־ָה  ר מ  ׁש   ּה א  ָר   ':ה   א  ר 

 :ה פסוק י פרק בראשית ספר. 5 

ּל ה  א  ּומ ְ֠ ָ֤י נ ְפְרדֵּ֞ ּי  ּגֹוי ם   א  ם ה  יׁש ְּבַאְרצ ָתֵ֔ ֹו א   ְלׁש נ  ם ל  ְׁשְפח ָת   :ְּבגֹוי ה  ם ְלמ 

 :יט פסוק י פרק שיתברא ספר. 6 

י  יְה ֵּ֞ ּולו  נ י   ְּגבָ֤ ן ה  ְּכנ ע  יד ֵ֔ ּצ  ָכ ה מ  ָרה ּב א  ָז ה גְָר  ד־ע  ה ע  ָכֵּ֞ ָמה ּב א  ה ְסד   מ ָר  ה ו ע  ע ּוְצב י  ם ְוַאְדָמ  ד־ָל ׁש   :ע 

 :ט פסוק יא פרק בראשית ספר. 7 

ן  ל־ּכ ֵּ֞ אע  ל ְׁשָמּה   ָקָרָ֤ ם ָּבב ֵ֔ י־ָׁש  ת' ה   ָּבל  ל ּכ  ץ ְׂשפ   ר  ָּׁשם   ָּכל־ָהָא  ם ּומ  יָצ  י' הֵ֔  ֱהפ  ל־ְפנ   ץ ע    פ:  ָּכל־ָהָא ר 

 :ב פסוק טז פרק בראשית ספר. 8 

ר  אמ  יו ּת   ם ָׂשר ֜ ל־ַאְבָרִ֗ א א  ּנ ה־נֵָּ֞ נ י ה  ָ֤ ָצר  ת' ה   ע  ד  ּל ֵ֔ י ּב א־נָא   מ  ְפָחת ֵ֔ ל־ׁש  ָּבנ  ה אּול  י א  ּנָה א  ּמ   ע מ  ּי ְׁשמ   ם ו  ֹול ַאְבָר  י ְלק   :ָׂשָר 

 :ו פסוק יח פרק בראשית ספר. 9 

ר ו   ה   םיְמ  ֱהָלה ַאְבָרָה  ה ָהא   ל־ָׂשָר  ר א  אמ  ּי ִ֗ י ו  ר ֵּ֞ ה  ׁש מ  ים   ְׁשלָ֤ ח ְסא  מ  ל ת ק   י ס ֵ֔ ּוׁש  י ל  ׂש   ע   :ֻעג ֹות ו 

 :כח פסוק יח פרק בראשית ספר. 10 

י  ּול  ּוןאְ֠ ים י ְחְסרֵּ֞ ָ֤ ּׁש  מ  ם   ח  יק  ד  ּצ  ה ה  ָּׁשֵ֔ מ  ית ח  ְׁשח   ת  ה ה  ָּׁש  מ  ח  יר ּב  ת־ָּכל־ָהע   ר   א  ּי  אמ  א ו  ְׁשח ֵ֔  ל  א יתא  ְמָצ  ם־א  ם א  ים ָׁשֵ֔ ָּׁש ה ַאְרָּבע   מ  ח   :ו 

 :ל פסוק יח פרק בראשית ספר. 11 

ר  ּי אמ  או ְ֠ ר ַאל־נֵָּ֞ ָ֤ח  ָרה ל  אדנָי   י  ּב ֵ֔ ד  ּון אּול  י ו א  ם י ָּמְצא  ים ָׁש  ר   ְׁשלׁש   ּי  אמ  א ו  ה ל  ֱעׂש ֵ֔ א א  ְמָצ  ם־א  ם א   :ְׁשלׁש  ים ָׁש 

 :לב פסוק יח פרק בראשית ספר. 12 

ר  ּי אמ  אַאו ְ֠ ר ל־נֵָּ֞ ָ֤ח  ה ל  אדנָי   י  ְּבָר  ד  ם ו א  ע  פ ֵ֔ ְך־ה  ּון אּול  י א  ם י ָּמְצא  ה ָׁש  ָׂשָר  ר   ע  ּי  אמ  א ו  ית ל  ְׁשח ֵ֔ ּור א  ב  ע  ה ּב  ָׂשָר   :ָהע 

 :ל פסוק כד פרק בראשית ספר. 13 

י׀  יְה   תו  ְרא   ז ם ּכ  ּנ ִ֗ ת־ה  י֘ם  א  ד  ְּצמ  ת־ה  י ְו א  ל־יְד   ח תֹו֒  ע  ֹו א  י ּוְכָׁשְמעִ֗ ְבר ֵּ֞ ת־ד  ה א  ְבָקָ֤ ח תֹו   ר  ר א  ר ל אמ ֵ֔ ּב   י ּכ  ה־ד  ל   יׁש א  יׁש ו ּיָב א   ָהא   ל־ָהא ֵ֔ ּנ  ה א  ד ְוה   ע מ  

ים ּל   ְּגמ  ל־ה  ל־ָהָע י ן ע   :ע 

 :לה פסוק כד פרק בראשית ספר. 14 

 ' הֵּ֞ ְךו  ר   ד נ  י ּב  ת־א  ד א  ל ְמא   ּי גְָד  ֹו ו  ן־לֵּ֞ ּי ּת  אן ו  ף ּוָבָקר   צ ָ֤ ס  ב ְוכ   ם   ְוזָָהֵ֔ ָבד  תּוְׁשפָ  ו ע  ים ח ֵ֔ ּל   ים ּוגְמ  מ ר    :ו ח 

 :טז פסוק כה פרק בראשית ספר. 15 

ּל ה  םא   ָ֤י ה ֵּ֞ אל   ְּבנ  ּל ה י ְׁשָמע  ם ְוא   ם ְׁשמ ָתֵ֔ יה   ְצר  ם ְּבח  יר ָת  ר ּוְבט  ם ְׁשנ ים־ָעָׂש  יא    :ְלֻאּמ ָת ם נְׂש 

 :ז פסוק כו פרק בראשית ספר. 16 

ּו  לֵּ֞ יו  ּי ְׁשא  ָ֤ ָּמקֹום   ַאנְׁש  ֹו ה  ְׁשּתֵ֔ ר ְלא  אמ  ּי   יא   ו  ת  וא ח   י ה   ָ֤ א   ּכ  ר יָר  י ל אמ   ְׁשּת ֵ֔ נ י א  ְרגֻ֜ ן־י ה  י פ  ָ֤ ָּמקֹום   ַאנְׁש  ה ה  ְבָקֵ֔ ל־ר  ת ע  ה ּכ  י־טֹוב   ְרא    :ה  וא מ 

 :י פסוק כו פרק בראשית ספר. 17 

ר  אמ  ּי   ְךו  ל  ימ ֵ֔ ב  את א  ה־ז   יתָ  מ  נּו ָעׂש   ט ָּל  ְמע  ב ּכ ְ֠ ד ָׁשכ ֵּ֞ ָ֤ ך ָהָעם   ַאח  ְׁשּת ֵ֔ ת־א  אָת   א  ב   :ָאָׁש ם ינּוָעל    ְוה 

 :לט פסוק כז פרק בראשית ספר. 18 

ן  ּי  ע  קו  יו י ְצָח  ר ָאב   אמ  ּי   יו ו  ָל  ה א  ּנ ֵּ֞ ָ֤י ה  ּנ  ְׁשמ  ץ   מ  ר  ך י ְהי  ה ָהָא  ֹוָׁשב ֵ֔ ל מ  ּט   י ם ּומ  ָּׁשמ   ָע ל ה   :מ 

 :מב פסוק כז פרק בראשית ספר. 19 

ּיֻּג  ד  הו  ְבָקֵ֔ י ְלר  ְבר   ת־ד  ו א  ָׂש  ל ְּבָנ ּה ע  ָּגד   חו ּת   ה  א ְׁשל ֵּ֞ ְקָרָ֤ ק ב   ו ּת  ן ְּבָנ ּה ְלי  ע  ָקָטֵ֔ ר ה  אמ  יו ו ּת   ָלֵ֔ ּנ ה   א  ו ה  ָׂש  יך ע  ם ָאח ֵ֔ ְתנ ח    :ְלָהְרג  ך ְלך   מ 

 :ג פסוק לה פרק בראשית ספר. 20 

ּוָמה  הְונָק  ל   ל ְונ ע  ם ּב  ית־א   ה־ָּׁש  ֱעׂש  ח   ְוא  זְּב ִ֗ ל מ  ָ֤ה ָלא ֵּ֞ י   ָהע נ  ֹום א ת  י ְּבי  י   ָצָרת ֵ֔ י ו  יְה  ָּמד ֵ֔ ְך ע  ר  ד   ר ּב  ׁש   י א   :ָהָל ְכּת 

 :יח פסוק לה פרק בראשית ספר. 21 

י  יְה ֵּ֞ אתו  ָ֤ י נ ְפָׁשּה   ְּבצ  ָתה ּכ   א מ ֵ֔ ְקָר  ֹו ו ּת  י ְׁשמ  ן־אֹונ   יו ּב  ֹו ְוָאב   ָרא־ל  נְיָמ  ין ָק   :ב 

 :מ פסוק לו פרק בראשית ספר. 22 

ּל ה  א  ֹותְוְ֠ י ְׁשמֵּ֞ ָ֤ ּלּופ  ָׂשו   א  ם ע  ְׁשְפח ָתֵ֔ ְמק מ   ְלמ  םל  ם ָת  ְׁשמ ָת  ּוף ּב  ּל  ְמָנ ע א  ּוף ּת  ּל  ה א  ּוף ע  ְלָו  ּל   :יְת  ת א 

 :ד פסוק לז פרק בראשית ספר. 23 

ּו  ּי ְרא  יוו  ָחִ֗ ֹו א  ב ּכ  י־א תֵּ֞ ָ֤ ם   ָאה  יה  ב  יו א  ָחֵ֔ ָּכל־א  ּו מ  ֹו ו  ּי ְׂשנְא  א א ת  ּו ְול  ֹו יְָכל  ְּבר   :ְלָׁשל ם ד 

 :ה פסוק לט פרק בראשית ספר. 24 

י  יְה   ָאז֩ ו  ידה   מ  ֹו א ֜תֹו ְפק   יתִ֗ ל   ְּבב  ר ְוע  ׁש   ֹו ָּכל־א  ְך י ׁש־לֵ֔ ר  יְָב  ית' ה   ו  ת־ּב   י א  ְצר   ּמ  גְל  ל ה  ף ּב  י יֹוס   יְה ֵּ֞ ת ו  ָ֤ ְרּכ  ר' ה   ּב  ׁש   ֹו ְּבָכל־א  י ת י ׁש־לֵ֔ ּב   ָשד  ה ּב   :ּוב 

 :ה פסוק מג פרק בראשית ספר. 25 

ינְך   ם־א  ח  ְוא  ּל   א ְמׁש  ד ל  יׁש נ ר   ר ּכ  י־ָהא ֵּ֞ ָ֤ ל    ָאמ  ּו ינּו  א  ְרא  י לא־ת  י ָפנ ֵ֔ ְלּת   יכ  ם ּב  ח  ְּתכ  ם א   :א 

 :יא פסוק מג פרק בראשית ספר. 26 

ר  אמ  ּי   םו  ה ֜ ל  ל א  ם י ְׂשָרא   יה ִ֗ ב  ן א  ם־ּכ   פֹוא֘  ׀ א  את א  ּו ע ׂשּו֒  ז   ת ְקחֵּ֞ ָ֤ ז ְמר  ץ   מ  ר  ם ָהָא  יכ ֵ֔ ְכל  ידּו ּב  יׁש ְוהֹור   ה ָלא   נְָח  ט מ  ָ֤ י   ְמע  ט ֳצר  ׁש ּוְמע   ט אתנְכ    ְדב ֵ֔ ים ָולֵ֔  ָּבְטנ  

ד  ים  :ּוְׁשק 

 :לב פסוק מג פרק בראשית ספר. 27 

ימּו  ֹוו ּיָׂש   ֹו ל  ד  ם ְלב  ם ְוָלה   ָד  ים ְלב  ְצר ֵּ֞ ּמ  ָ֤ים ְול  ּתֹו   ָהא ְכל  ם א  ָדֵ֔ י֩  ְלב  א ּכ  ים יּוְכ֜לּון ל  ְצר ִ֗ ּמ  ל ה  ֱאכ ָ֤ ים   ל  ְבר  ת־ָה ע  ם א  ח  ה ל ֵ֔ ָב  וא ּכ י־תֹוע  י ם ה   ְצָר   :ְלמ 

 :ח פסוק מה פרק אשיתבר ספר. 28 

ה  ָּתִ֗ םְוע  ּת ֵּ֞ ם ל א־א  ָ֤ ְחּת  י   ְׁשל  ּנָה א ת  י ה ֵ֔ ים ּכ   נ  י ָהֱאלה   ימ   ב ו יְׂש  ה ְלָא֜ ְרע ִ֗ ֹו ּוְלָאדֹון   ְלפ  יתֵ֔ ל ְלָכל־ּב  ץ ּומ ׁש   ר  י ם ְּבָכל־א   ְצָר   :מ 

 :כג פסוק מה פרק בראשית ספר. 29 

יו  ָ֤חּוְלָאב ֵּ֞ ה ְּכז את   ָׁשל  ָׂשָר  ים ע  מ ר ֵ֔ ּוב יםנ ְׂשא    ח  ּט  י ם מ  ְצָר  ר מ  ׂש  ת ְוע   ת נ   ְׂשא ת א  ר נ  ְ֠ ם ָּב  ח  ֹון ָול   יו ּוָמז  ְך ְלָאב   ָד ר   :ל 

 :ז פסוק מו פרק בראשית ספר. 30 

יו  ָ֤יָּבנֵָּ֞ ֹו ָבנָיו   ּוְבנ  ּתֵ֔ יו א  ֹות ְּבנ ָת  יו ּוְבנ  ֹו ָּבָנ  יא ְוָכל־ז ְרע  ב   ֹו ה  ּת  יְָמה א  ְצָר    ס:  מ 

 :כח פסוק מו פרק בראשית ספר. 31 

ה  ת־יְהּוָדֵּ֞ ָ֤חְוא  ף ְלָפנָיו   ָׁשל  ל־יֹוס ֵ֔ ת א  יו ְלהֹור   ְׁשנָה ְלָפָנ  אּו ּג   ּיָב   ְרָצה ו  ן א    :ּג  ׁש 
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 :יט פסוק מז פרק בראשית ספר. 32 

ּותָל ָּמה  יך נָמ  ינ ִ֗ ְחנּו   ְלע  נ   נּו ּג  ם ּג ם־א  נּו ַאְדָמת ֵ֔ נּו ְקנ  ה־א ָת  ת־ַאְדָמת   ם ְוא  ח  ָּל  ה ּב  ְָ֤חנּו ְונ  ְהי ֵּ֞ נ  נּו  ְוַא א  ים ְדָמת   ָבד   ה ע  ְרע ֵ֔ ע ְלפ  ר  ן־ז ִ֗ א ְונ  ְחי ה   ְות  ּות ְול   נָמֵ֔

ה ָדָמ  א ְוָהא  ָׁש ם ל   :ת 

 :כו פסוק מז פרק בראשית ספר. 33 

ם  ָּי ׂש  ּהו  ף א ָת  ֹום ְלח ק֩  יֹוס   ּי  ד־ה  ה ע  ז ֜ ת ה  ל־ַאְדמ   י ם ע  ְצר   ה מ  ְרע   ׁש ְלפ  מ  ח   ק ל  ת ר ֵּ֞ ָ֤ נ ים   ַאְדמ  ה  ּכ   ָדֵ֔  ה  א םְלב  ה ל  ה ָהיְָת  ְרע    :ְלפ 

 :יא פסוק נ פרק בראשית ספר. 34 

ְרא  ּי   ב֩ ו  ץ יֹוׁש  ר  י ָהָא  נ ֜ ל ה  ְּכנ ע  ב  ת־ָהא ִ֗ ן   א  ר  ד ְּבג   ּו ָהָאָטֵ֔ אְמרֵ֔ ּי   ד ו  ל־ָּכב   י ם ז  ה א  ב  ְצָר  ן ְלמ  ל־ּכ ֵּ֞ א ע  ל ְׁשָמּה   ָקָרָ֤ י ם ָאב   ְצר ֵ֔ ר מ  ׁש   ר א  ב  ּי ְרד  ן ְּבע    :ה 

 :טז פסוק ג פרק שמות ספר. 35 

ְפָּתֵּ֞ ל  ְך  ת־ז ְקנ  י ְוָאס  ל א  ְרָּתָ֤  י ְׂשָרא ִ֗ ם   ְוָאמ  ל ה  י' הֵּ֞  א  ָ֤ יכ ם   ֱאלה  ת  ב   ה א  י נ ְרָא  ל ֵ֔ י א  ם ֱאלה   ק ַאְבָרָה  ב י ְצָח  ק   ר ְוי ע  ד ל אמ   י   ָפק ָ֤ ְדּת  ם ָפק   ְתכ ֵ֔ ּוי א  ָעׂש  ת־ה  ם ְוא   ָלכ  

י ם ְצָר   :ְּבמ 

 :יח קפסו ג פרק שמות ספר. 36 

ּו  ךְוָׁשְמע  ָּתה֩  ּוָבאָת   ְלק ל   י א  ל ְוז ְקנ   ְך י ְׂשָרא ֜ ל  ל־מ   י ם א  ְצר ִ֗ ם מ  ָ֤ ְרּת  מ  א  ָליו   ו  י' הֵּ֞  א  ָ֤ ּי ים   ֱאלה  ְבר  ה ָה ע  ינּו נ ְקָר  ה ָעל ֵ֔ ָּתִ֗ א ְוע  ָכה־ּנֵָּ֞ ְך נ  ל  ר  ת ד   ׁש  ים   ְׁשלָ֤  יָמ 

ר ְדָּבֵ֔ ה ּב ּמ  ה   ְונ זְְּבָח   :ֱאלה  ינּו' ל 

 :טז פסוק ז פרק שמות ספר. 37 

ְרָּת   יוְוָאמ  ָלִ֗ י' הֵּ֞  א  ָ֤ ים   ֱאלה  ְבר  נ י ָהע  ָ֤ ל  יך   ְׁשָלח  ר א  ח   ל אמ ֵ֔ ּל  י ׁש  ּמ ֵ֔ ת־ע  נ י א  ְבֻד  ר ְוי ע  ְדָּב  ּמ  ּנ  ה ּב  ְעּתָ  ְוה  ד־ּכ  ה לא־ָׁשמ    :ע 

 :כד פסוק ח פרק שמות ספר. 38 

ר  אמ  ּי   הו  ְרע ִ֗ י פ  ָ֤ח ָאנ כ ֵּ֞ ּל  ׁש  ְתכ ם   א  ם א  ְחּת ֵּ֞ יכ ם  ' הָ֤ ל   ּוזְב  ה  ר ֱאל  ְדָּבֵ֔ ק ּב ּמ  ק ר   ְרח   יקּו ה  ְרח   כ ת לא־ת  ירּו ָלל   ְעּת   ד  י ה  ע   :ּב 

 :טו פסוק יב פרק שמות ספר. 39 

ת  ָ֤ ְבע  ים  ׁש  ֹות יָמ  ּצ  לּו מ  ְך ּת אכ ֵ֔ ֹום א ַ֚ ּי  ֹון ּב  אׁשֵ֔ יתּו ָהר  ְׁשּב   ר ּת  ם ְשא   יכ   ָּבּת  י׀ מ  ל ּכ   ץ ָּכל־א כ   ה ָחמ ִ֗ ׁש ְונ ְכְרָתֵּ֞ ָ֤פ  ּנ  וא   ה  ה  ל ה  ּי ְׂשָרא ֵ֔ ֹום מ  ּי  ן מ  אׁש   ֹום ָהר  ד־י   ע 

ע  י ְּׁשב   :ה 

 :יט פסוק יב פרק שמות ספר. 40 

ת  ְבע   יםׁש  ר יָמ ֵ֔ א ְׂשא ָׂ֕ א ל  ם י ָּמצ   יכ   י׀ ְּבָבּת  ל ּכ   ת ָּכל־א כ   צ  ְחמ ִ֗ ה מ  ׁש ְונ ְכְרָתֵּ֞ ָ֤פ  ּנ  וא   ה  ה  ת ה  ד   ע  ל מ  ר י ְׂשָרא ֵ֔ ּג   ח ּב  זְר   ץ ּוְבא   :ָהָא ר 

 :כב פסוק יג פרק שמות ספר. 41 

יׁש  ּודל א־יָמ ֵּ֞ ּמָ֤ ם ה  ָענָן   ע  ּוד יֹוָמֵ֔ ּמ  ׁש ְוע  יְָלה ָהא   י ָל  ְפנ     פ:  ָהָע ם ל 

 :יט פסוק יד פרק שמות ספר. 42 

ע  ּי ס ֵּ֞ ְךו  ְלא   ים מ  ְך   ָהֱאלה ִ֗ ה ל  ְפנ י   ה  נ  ה ל  ח  ל מ  ְך י ְׂשָרא ֵ֔ ּי  ל  ם ו  יה   ר  ַאח  ע מ  ּי ס ֵּ֞ ּוד ו  ּמָ֤ ְפנ יה ֵ֔  ה  ָענָן   ע  ד םמ  מ   יה  ם ו  ּי ע  ר  ַאח   :מ 

 :יט פסוק יח פרק שמות ספר. 43 

ה  ָּתֵּ֞ עע  ָ֤ י   ְׁשמ  ְצךֵ֔  ְּבק ל  יָע  י א  ים ו יה   ְך ֱאלה   ָּמ  ה ֱהי  ה ע  ָּת  ם א  ּול ָלָעִ֗ ים מַ֚ אָת   ָהֱאלה ֵ֔ ב  ה ְוה  ָּת  ים א  ְדָבר   ת־ה  ל־ָהֱאלה  ים א   :א 

 :ט פסוק יט פרק שמות ספר. 44 

ר  אמ  ּי   ל־' ה֜ ו  הא  ה מ ׁש ִ֗ ּנ   י ה  א ָאנ כ ֜ יך֘  ָּב  ל  ב א  ּור ה  ָענָן֒  ְּבע   בֵּ֞ ע  ע ּב  ָ֤ י ָהָעם   י ְׁשמ  ְּבר   ְך ְּבד  ָּמֵ֔ ינּו ְוג ם־ְּבך   ע  מ   ם י א  ּי ּג  ד ְלעֹוָל  ה ו  י מ ׁש   ְבר   ת־ד  ם א  ל־ה   ָהָע   ':א 

 :כג פסוק יט פרק שמות ספר. 45 

ר  אמ  ּי ָ֤ ה  ו  ל־הֵ֔  מ ׁש  ל' א  ם לא־יּוכ   ת ָהָעֵ֔ ל  ע  ר ל  ל־ה   י א  יָנ  ה ס  ָּתֵּ֞ ָתה ּכ  י־א  ד ָ֤ ע  נּו   ה  ר ָּב  אמ ֵ֔ ל ל  גְּב   ר ה  ת־ָהָה  ֹו א  ְׁשּת  ד   :ְוק 

 :ה פסוק כ פרק שמות ספר. 46 

ה  ו    ח  ְׁשּת  ֘ם ל א־ת  א ָלה   ֒ם  ְול  י ָתָעְבד   י ּכ   יך  ' הָ֤  ָאנ כ ֵּ֞ ל ֱאלה   א א   ּנֵָ֔ ד ק  ק  ן פ ְ֠ ו   ת ע  ל־ָּבנ  ים ָאב   ים ע  ׁש   ּל  ל־ׁש  יםְוע   ע  ע   ּב   :ְלׂש נְָא  י ל־ר 

 :לא פסוק כה פרק שמות ספר. 47 

יָת  תְוָעׂש   ב ְמנ ר   ֹור זָָה  ה ָטה  ְקָׁשֵּ֞ ה מ  ָ֤ ָעׂש  ְּמנֹוָרה   ּת  ּה ה  ָכ  ּה יְר  יהָ  ְוָקנֵָ֔ יע   יהָ  ְּגב  ְפּת ר   יהָ  ּכ  ּנָה ּוְפָרח   ּמ    :י ְהי ּו מ 

 :לא פסוק לב פרק שמות ספר. 48 

ָּי ָׁשב  הו  ל־ה   מ ׁש   ר' א  אָא   ו ּי אמ   א ּנִָ֗ ם ָחָטֵּ֞ ז ה   ָהָעָ֤ ה ה  ָטָא  ה ח  ּו גְד ָלֵ֔ ׂש  ּי ע  ם ו  י ָלה    :זָָה ב ֱאלה  

 :יב פסוק לג פרק שמות ספר. 49 

ר  אמ  ּי   הו  ל־הִ֗  מ ׁש ֜ ה' א  א  ה ְרְ֠ ָּתֵּ֞ ר א  ָ֤ י   א מ  ל  ל א  ע  ם ה ַ֚ ת־ָהָע  ה א  ז ֵ֔ ָּתה   ה  א ְוא  נ י ל  ְעּת ֵ֔ ֹוד  ת ה  ח א   ְׁשל   ר־ּת  ׁש  י א  ּמ   ה ע  ָּתָ֤ יך   ְרָּת  ָאמ    ְוא  ְעּת   ם יְד  אתָ  ְבׁש ֵ֔ ן ְוג ם־ָמָצ   ח  

יָנ י  :ְּבע 

 :יח פסוק לח פרק שמות ספר. 50 

ְך  רּוָמס ֵּ֞ ע  ָ֤ ר   ׁש  ָחצ  ה ה  ׂש   ע  ם מ  ל ת ר ק ֵ֔ ן ְּתכ   ת ְוַאְרָּגָמ  י ְותֹול  ע  ׁש ָׁשנ   ים ָמְׁשָז ר ְוׁש   ָ֤ ְׂשר  ָּמה   ְוע  ְך א  ר  ה א ֵ֔ ב   ְוקֹוָמָ֤ ח  ׁש ְבר   ֹות ָחמ   ּמֵ֔ ת א  יק   ְלֻעּמ   ָחצ  ר ְלע    :ה 

 :לד פסוק לט פרק שמות ספר. 51 

ה  ְכס ֵּ֞ ת־מ  תְוא  יל ם   עֹור ָ֤ ים ָה א  ְמָאָדמ ֵ֔ ה ה  ְכס   ת־מ  ת ְוא  ים ע ר   ְּתָחׁש   ת ה  כ ת ְוא   ָּמָס ְך ָפר    :ה 

 :א פסוק ב פרק ויקרא ספר. 52 

פ ׁש  יבְונ ִ֗ ְקר ֵּ֞ ן ּכ  י־ת  ָ֤ נְָחה   ָקְרּב  ת' ל  הֵ֔  מ  ל  ֹוָקְרּבָ  י ְהי  ה ס   ק נ  ָ֤ ן ָעל  יָה   ְויָצ  מ  ן ׁש ֵ֔ יהָ  ְונָת    :ְלב ָנ ה ָעל  

 :יד פסוק ב פרק ויקרא ספר. 53 

יב  ְקר   ם־ּת  תְוא  נְח   ים מ  ה   ּב ּכּור   יב' ל  ּוי ָאב ֵּ֞ ׁש   ָקלָ֤ ׂש ָּבא  ל ּג  ר  ְרמ ֵ֔ יב ּכ  ְקר ָׂ֕ ת ּת  ת א   נְח   יך מ   :ּב ּכּור  

 :יז פסוק ד פרק ויקרא ספר. 54 

ל  ןְוָטב   ּכ ה   ְצּבָ  ה  ֹוא  ם ע  ָד  ן־ה  ה מ  זֵָּ֞ ע ְוה  ב  ָ֤ ים   ׁש  ְפנ  י ְפָעמ  ת' הֵ֔  ל  כ ת ְפנ  י א   ָפר    :ה 

 :ט פסוק ה פרק ויקרא ספר. 55 

ה  זֵָּ֞ םְוה  ָ֤ ד  ָּטאת   מ  יר ה  ח  ל־ק   ח   ע  זְּב ֵ֔ ּמ  ר ה  ּנ ְׁשָא  ם ְוה  ָדֵ֔ ה ּב  ֹוד י ָּמצ   ל־יְס  ח   א  זְּב   ּמ  את ה  ָּט  ּוא ח   :ה 

 :יא פסוק ו פרק ויקרא ספר. 56 

ר ָּכל ָ֤י־זָָכֵּ֞ ְבנ  ר ן   ּב  ּנָה א  ה  ל ֵ֔ ם ָחק־עֹוָלם   י  אכ  יכ ֵ֔ ת  י ְלד ר   ּׁש   א  ל' ה   מ  ר־י ּג  ע ּכ   ׁש  ם א    פ:  י ְקָד ׁש ָּבה  

 :ז פסוק יב פרק ויקרא ספר. 57 

ֹו  יבֵּ֞ ְקר  ָ֤יְוה  ְפנ  ר' ה   ל  פ   יהָ  ְוכ  ה ָעל ֵ֔ ָר  ר ְוָטה  ְּמק   יהָ  מ  את ָדמ   ת   ז ָ֤ ת ּתֹור  ד  ּי ל ֵ֔ ר ה  זָָכ  ָב ה ֹוא   ל  ּנְק   :ל 

 :יט פסוק יג פרק ויקרא ספר. 58 

ה  ֹוםְוָהיֵָּ֞ ְמקָ֤ ין   ּב  ְּׁשח  ת ה  ה ְׂשא   ֹו ְלָבנֵָ֔ ת א  ר  ה   ת ְלָבָנ ה ב  מ  ְמָד  ד  ה א  ּכ ה  ן ְונ ְרָא  ל־ה   :א 

 :מה פסוק יג פרק ויקרא ספר. 59 

ָּצ֜רּוע   ֹוְוה  ר־ּב  ׁש  ג ע א  ּנ ִ֗ יו ה  ּו ְּבגָָדֵּ֞ ים   י ְהיָ֤ ּוע   י ְהי  ה ְור אׁשֹו   ְפֻרמ  ם ָפרֵ֔ ל־ָׂשָפ  ה ְוע  א י ְעט   א ׀ ְוָטמ   א ָטמ    :י ְקָר 

 :יז פסוק יד פרק ויקרא ספר. 60 
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ר  ת  ּי   ןּומ  מ  ּׁש ֜ ר ה  ׁש   ֹו א  פִ֗ ל־ּכ  ן ע  ָ֤ ן   י ּת  ּכ ה  ּוְך ה  ל־ְּתנֵּ֞ ז ן ע  ר   א ָ֤ ה  ּט  ּמ  ית ה  יְָמנ ֵ֔ ן ה  ה  ל־ּב ָ֤ ית יָדֹו   ְוע  יְָמנ ֵ֔ ן ה  ה  ל־ּב   ֹו ְוע  גְל  יְָמנ  ית ר  ל ה   :ָהָאָׁש ם םד    ע  

 :כח פסוק יד פרק ויקרא ספר. 61 

ן  ןְונָת   ּכ ה ֜ ן׀ ה  מ  ּׁש   ן־ה  ר מ  ׁש   ֹו א  פִ֗ ל־ּכ  ּוְך ע  ל־ְּתנֵּ֞ ז ן ע  ר   א ָ֤ ה  ּט  ּמ  ית ה  יְָמנ ֵ֔ ן ה  ה  ל־ּב ָ֤ ית יָדֹו   ְוע  יְָמנ ֵ֔ ן ה  ה  ל־ּב   ֹו ְוע  גְל  יְָמנ  ית ר  ֹום ה  ל־ְמק  ם ע   :ָהָאָׁש ם ד  

 :יב פסוק טז פרק ויקרא ספר. 62 

ח וְ  ְחָּתהָלק   ּמ  ׁש ְמל א־ה ְ֠ י־א ֵּ֞ ל  ל ּג  ח  ָ֤ ע  ח    מ  זְּב  ּמ  ְפנ  י ה  ּל  א' הֵ֔  מ  יו ּוְמל  ת ָחְפנֵָ֔ ר  ים ְקט   ּמ   ה ס  ָק  יא ד  ב   ית ְוה  ּב   כ ת מ  ָפר    :ל 

 :יח פסוק טז פרק ויקרא ספר. 63 

א  ח  ְויָָצִ֗ זְּב   ּמ  ל־ה  ר א  ׁש   ְפנ  י־ה   א  ר' ל  פ   יו ְוכ  ח ָעָל  ם ְוָלק ֵּ֞ ָ֤ ד  ם ָפר  ה   מ  ד   יר ּומ  ָשע ֵ֔ ן ה  ֹות ְונָת   ְרנ  ל־ק  ח   ע  זְּב   ּמ   :ָסב  יב ה 

 :ד פסוק יז פרק ויקרא ספר. 64 

ח  ת  ל־פ ֜ לְוא  ה  ד֘  א   א מֹוע  יאֹו֒  ל  יב ֱהב  ָ֤ ְקר  י' ל  הֵ֔  ָקְרָּבן   ְלה  ְפנ   ן ל  ְׁשּכ   ם' ה   מ  ב ָד  יׁש י ָחׁש ֵּ֞ ָ֤ ם ה הּוא   ָלא  ְך ָד  ת ָׁשָפֵ֔ יׁש ְונ ְכר   ּוא ָהא   ה  ב ה  ר  ק   ֹו מ  ּמ   :ע 

 :יא פסוק יז פרק ויקרא ספר. 65 

י  ׁשּכ   ָּבָׂשר֘  נ  פ  ם ה  ָד  וא֒  ּב  י ה  נ ֵּ֞ יו ו א  ָ֤ ּת  ח   ָלכ ם   נְת  זְּב ֵ֔ ּמ  ל־ה  ר ע  פ   ם ְלכ  יכ   ל־נ ְפׁש ת  ם ע  ָד  ּוא ּכ  י־ה  ּנ  פ ׁש ה  פ  ר ּב   :יְכ 

 :יד פסוק כ פרק ויקרא ספר. 66 

יׁש  רְוא ִ֗ ׁש   ח א  ה י ק   ָּׁש  ת־א  ת־א   א  ּהְוא  ה ָּמ  וא ז ָּמ  ׁש ה   ּו ָּבא ֵּ֞ ן א תֹו   י ְׂשְרפָ֤ ְתה ֵ֔ ְהי  ה ְוא  ה ְולא־ת  כ  ם ז ָּמ   :ְּבתֹוכ 

 :כד פסוק כ פרק ויקרא ספר. 67 

ר  םָוא מ   ֘ם  ָלכ ִ֗ ּת  ּו א  ת־ַאְדָמָת֒ם  ּת  יְרׁש  י א  נ ֵּ֞ א  ָּ֤נָה ו  ְּתנ  ם   א  ת ָלכ  ׁש  ּה ָלר   ץ א ָתֵ֔ ר  ת א   ב זָב   ׁש ָחָל  נ י   ּוְדָב  יכ ֵ֔ ' ה   א  י םֱאלה  ְלּת  ְבד   ר־ה  ׁש  ם א  ְתכ   ּמ  ים א  ן־ָהע   :מ 

 :כב פסוק כג פרק ויקרא ספר. 68 

ם  ְבֻקְצְרכ ֵּ֞ ירּו  ת־ְקצ   ם א  ה ַאְרְצכ ִ֗ ּל ֵּ֞ ת ל א־ְתכ  ָ֤ ְדך   ְפא  ך ָׂש  ט ְּבֻקְצר ֵ֔ יְרך   ְול  ק  א ְקצ  ט ל  ק   ָ֤י ְתל  ּג ר   ל  ָענ  ב ְול  ז   ע  ם ּת  י א ָתֵ֔ נ   יכ  ם' ה   א    פ:  ֱאלה 

 :ט פסוק כה פרק ויקרא ספר. 69 

ְרָּתֵּ֞  ב  ע  רְוה  ָ֤ ׁש ְּתרּוָעה   ׁשֹופ  ד  ח   י ּב  ע ֵ֔ ְּׁשב  ֹור ה  ָעׂש  ׁש ּב  ד  ח   ים ְּביֹום   ל  ֻפר ֵ֔ ּכ  ירּו ה  ב   ע  ר ּת   :ְּבָכל־ַאְרְצכ  ם ׁשֹוָפ 

 :נ פסוק כה פרק ויקרא ספר. 70 

ב   ּׁש  הּוְוח  ְּׁשנ ת   ע ם־ק נ ֵ֔ ְכרֹו מ  ָּמ  ֹו ה  ד לֵ֔ ל ְׁשנ  ת ע   ּי ב   ה ה  ף ְוָהיֵָּ֞ ס  ָ֤ ְמָּכרֹו   ּכ  ר מ  ְספ   ים ְּבמ  י ָׁשנ ֵ֔ ימ   יר ּכ  ֹו י ְהי  ה ָׂשכ   ּמ   :ע 

 :ו פסוק כו פרק ויקרא ספר. 71 

י  ָ֤ ּת  ץ ָׁשלֹום  ְונָת  ר  ם ָּבָאֵ֔ ְבּת   ין ּוְׁשכ  יד ְוא   ר   ח  י מ  ּת ֵּ֞ ְׁשּב  ָּיָ֤ה ְוה  ץ ָרָעה   ח  ר  ן־ָהָאֵ֔ ב מ  ר  ר ְוח   ב   ע   :ְּבַאְרְצכ  ם לא־ת 

 :נג פסוק א פרק במדבר ספר. 72 

ם  ּי ֵּ֞ ְלו  ּוְוה  נָ֤ יב   י ח  ן ָסב  ְׁשּכ   ת ְלמ  ֻדֵ֔ ף ְולא־י ְהי  ה ָהע  צ  ת ק ֵ֔ ד   ל־ע  ל ְּבנ  י ע  ְמרּו   י ְׂשָרא   ם ְוָׁש  ּי ֵ֔ ְלו  ת ה  ר  ְׁשמ   ת־מ  ן א  ְׁשּכ   ּות מ  ד   :ָהע 

 :יז פסוק ט פרק במדבר ספר. 73 

י  ֹותּוְלפ ֵּ֞ ָעלָ֤ ל ה  ָענָן   ה  ע   ל מ  ה  י ָהא ֵ֔ ר  ח  ן ְוא   ל ְּבנ  י ּוי ְסע   כ ֵ֔ ֹום י ְׂשָרא   ְמקִ֗ ר ּוב  ָ֤ ׁש  ן י ְׁשָּכן־ָׁשם   א  ָענֵָ֔ ם ה  ּו ָׁש  נ   :י ְׂשָרא  ל ְּבנ  י י ח 

 :יד פסוק יב פרק במדבר ספר. 74 

ר  אמ  ּי   ה' ה֜ ו  ל־מ ׁש ִ֗ יָה   א  ק ְוָאב   ק   יָר ָ֤ יהָ  יָר  א ְּבָפנ ֵ֔ ל  ם ה  ָּכל   ת ת  ְבע   ים ׁש  ר יָמ   ָסג ֵּ֞ ת ּת  ָ֤ ְבע  ים   ׁש  ּוץ יָמ  ח  ח   מ  הל  ּמ  ר נ ֵ֔ ָאס  ף ְוַאח    :ּת 

 :יח פסוק יד פרק במדבר ספר. 75 

 ' ְךהִ֗ ר  ָ֤ י ם   א  פ   ד א  ס  ב־ח ֵ֔ א ְור  ן נ ׂש   ע ָעו   ׁש  ה   ָוָפ  א ְונ ק  ה ל  ד יְנ ק ֵ֔ ן פ ק ֵּ֞ ו ָ֤ ים ָאבֹות   ע  ל־ָּבנ ֵ֔ ים ע  ׁש   ּל  ל־ׁש  ע  ים ע  ּב  ל־ר   :ְוע 

 :כד פסוק יד פרק במדבר ספר. 76 

י  ְבד   בְוע  ב ָכל ִ֗ ק  ה ע   ּוח   ָהיְָתֵּ֞ ת   רָ֤ ר  ֹו ַאח   ּמֵ֔ א ע  ּל   יְמ  י ו  ָר  יו ַאח  יא ת ִ֗ ב  ץ   ו ה  ר  ל־ָהָא  א א  ר־ָּב  ׁש  ָּמה א  ֹו ָׁשֵ֔ ּנָה ְוז ְרע  ׁש    :יֹור 

 :ג פסוק טו פרק במדבר ספר. 77 

ם  ית   ׂש  הו ע  ָ֤ ּׁש  ח ע ָל ה' ל  ה   א  ב  ר   אֹו־ז ֵ֔ ד  ּל א־נ   ֹו ְלפ  ה א  נְָדָבֵ֔ ֹו ב  ם א  יכ   ד  ֹות ְּבמ ע  ׂשֵּ֞ ע  י ל  ָ֤ ר' ל  הֵ֔  נ יח ח    ח  ר  ָּבָק  ן־ה  ֹו מ  אן א  ּצ   ן־ה   :מ 

 :יז פסוק טז פרק במדבר ספר. 78 

ּו׀  יׁשּוְקח  ֹו א   ְחָּתתִ֗ ם מ  ָ֤ ּת  ם   ּונְת  יה  ל  ת ע  ר  ם ְקט ֵ֔ ְבּת ֵּ֞ ְקר  ָ֤י ְוה  ְפנ  יׁש' ה   ל  ֹו א   ְחָּתתֵ֔ ים מ  ּׁש   מ  י ם ח  ת ּוָמאת   ְחּת   ה מ  ָּת  ן ְוא  ר   יׁש ְוַאה  ֹו א   ְחָּתת   :מ 

 :ו פסוק יח פרק ברבמד ספר. 79 

י  נ ִ֗ ָ֤הו א  ּנ  י   ה  ְחּת  ם ָלק   יכ   ח  ת־א  ם א  ּי ֵ֔ ְלו  ֹוְך ה  ּת  ל ְּבנ  י מ  ם י ְׂשָרא   ָּתָנָ֤ה ָלכ ֵּ֞ ד' ל  הֵ֔  נְֻתנ ים   מ  ב ָׂ֕ ע  ת ל  ב ד   ת־ע  ל א  ה   :מֹוע  ד א  

 :ד פסוק כא פרק במדבר ספר. 80 

ּו  ּי ְסעֵּ֞ רו  ה ָ֤ ְך ָהָהר   מ  ר  ּוף ד   ב י ם־סֵ֔ ְסב   ר   ל  ת־א   ֹום ץא  ר ֱאד  ְקצ   ם ו ּת  ְך נ פ ׁש־ָהָע  ָד ר   :ּב 

 :כג פסוק כא פרק במדבר ספר. 81 

ן  ןְולא־נָת   יח   ל֘  ס  ת־י ְׂשָרא  ר א  ב   גְֻבלֹו֒  ע  ף ּב  ּי ֱאס   ן ו  יח ֜ ֹו ס  ּמִ֗ ת־ָּכל־ע  א א  ּי צ ֵּ֞ את ו  ָ֤ ְקר  ל   ל  ָרה י ְׂשָרא  ְדָּבֵ֔ ּמ  א ה  ּיָב   ם ָי ְהָצה ו  ח  ּי ָּל   :ְּבי ְׂשָרא  ל ו 

 :ד פסוק כב פרק במדבר ספר. 82 

ר  אמ  ּי   בו  ל־ז ְקנ  י מֹוָא֜ ן א  ְדיִָ֗ ה מ  ָּתֵּ֞ ּו ע  כָ֤ ח  ָקָהל   יְל  ינּו ה  יב ת ֵ֔ ת־ָּכל־ְסב   ְך א  ְלח   ֹור ּכ  ּׁשֵ֔ ת ה  ק א   ה י  ר  ָשד   ֹור ּוָבָל ק ה  פ  ן־צ  ל ְך ּב  ב מ   ת ְלמֹוָא  ה  וא ָּבע    :ה 

 :ג פסוק כג פרק במדבר ספר. 83 

ר  אמ  ּי   םו  ְלָע֜ ק ּב  ב֘  ְלָבָלִ֗ ְתי ּצ  ך֒  ה  ל־ע ָלת  ה ע  ְלָכִ֗ י ְוא  ה אּול ֵּ֞ ָ֤ י' ה   י ָקר  ְקָראת ֵ֔ ר ל  נ י ּוְדב   ה־ּי ְרא   י מ  ּג  ְדּת  ְך ְוה  ְך ָל  ּי  ל  י ו  פ   :ׁש  

 :א פסוק כד פרק במדבר ספר. 84 

ּי  ְרא  םו  ְלָעִ֗ י ּב  ֹוב ּכ   ָ֤י טֵּ֞ ינ  ְך' ה   ְּבע  ל ְלָבר   ת־י ְׂשָרא ֵ֔ ע   ְולא־ָהל  ְך א  את םְּכפ  ע ם־ְּבפ   ְקר   ים ל  ת נְָחׁש   ָּי ׁש  ר ו  ְדָּב  ּמ  ל־ה   :ָפָנ יו א 

 :יא פסוק כט פרק במדבר ספר. 85 

ז  ים  יר־ע  דְׂשע  ָח  את א  ָּט  ד ח  ְּלב ֵּ֞ את מ  ָ֤ ּט  ים   ח  ֻפר  ּכ  יד ְוע ל  ת ה  ָּתמ ֵ֔ ּה ה  נְָחָת  יה  ם ּומ    ס:  ְונ ְסּכ 

 :יט פסוק לא פרק במדבר ספר. 86 

ם  ּת ִ֗ ּוְוא  נ  ּוץ ח  ח  נ    מ  ח  ת הל  ּמ  ְבע   ים ׁש  ג ּכ ל֩ יָמ   פ ׁש ה ר   ל׀ נ ֜ ל נ ג  ע   ְוכ   ָחָלִ֗ ּו ּב  ְּטאֵּ֞ ֹום ּת  ְתח  ּיָ֤ י   ּב  ְּׁשל יׁש  ֹום ה  ּי  י ּוב  יע ֵ֔ ְּׁשב  ם ה  ּת   יכ  ם א   :ּוְׁשב 

 :כח פסוק לא פרק במדבר ספר. 87 

מ ָת   ר  סו ה  כ  הִ֗  מ ֜ ת' ל  א ֵּ֞ י מ  ָ֤ ְלָחָמה   ַאנְׁש  ּמ  ים ה  ּי ְצא   א ה  ָּצָבֵ֔ ד ל  ָח  פ ׁש א  ׁש נ ֵ֔ מ   ח  ֹות מ  א  ּמ  ן־ָהָאָדם   ה  ר מ  ָּבָקֵ֔ ן־ה  ים ּומ  מ ר   ח  ן־ה  אן ּומ  ּצ   ן־ה   :ּומ 

 :כא פסוק לה פרק במדבר ספר. 88 

ֹו  הא  יָבֵּ֞ הּו ְבא  ָּכָ֤ ת ְביָדֹו   ה  ּיָמ ֵ֔ ת ו  ֹות־יּומ   ה מ  ּכ   ּמ  ח   ה  ּוא ר צ   ל ה  ם ּג א   ָדִ֗ ית ה  ח   יָמ   ת־ָהר צ   ֹו א  גְעֹו־ב   :ְּבפ 

 :כז קפסו לה פרק במדבר ספר. 89 

א  ל א תֹו  ּוָמָצָ֤ ם ּג א   ָדֵ֔ ּוץ ה  חָׂ֕ ּול מ  גְב  יר ל  ֹו ע   ְקָלט  ח מ  ל ְוָרצ ֵּ֞ ָ֤ ָדם   ּג א  ח   ה  ר צ ֵ֔ ת־ָה  ין א  ֹו א    :ָד ם ל 

 :א פסוק לו פרק במדבר ספר. 90 

ּו  יו  ּי ְקְרבֵּ֞ ֹות ָראׁש   ת ָהָאבִ֗ ח  ָ֤ ְׁשפ  יר ְּבנ  י־ג ְלָעד   ְלמ  ן־ָמכ   ה ּב  ן־ְמנ ּׁש ֵ֔ ת ּב  ְׁשְפח   ףי ְּבנ  י מ  ּמ  ּו ֹוס   ְּברֵּ֞ ָ֤י ו  יְד  ְפנ  ה   ל  ְפנ  י מ ׁש  ים ְול  א ֵ֔ ּנְׂש  י ה  ֹות ָראׁש   ְבנ  י ָאב   :י ְׂשָרא  ל ל 

 :לז פסוק ב פרק דברים ספר. 91 
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ק  ץר   ר  ל־א   ֹון א  ּמ  א ְּבנ  י־ע  ְבּתָ  ל  ד ָקָר  ל ָּכל־י ֵּ֞ ָ֤ח  י י ּב ק   נ  ר ְוָער   ל ָהָהֵ֔ ה ְוכ   ָּו  ר־צ  ׁש   :ֱאלה  ינּו' ה   א 

 :ח פסוק ג פרק יםדבר ספר. 92 

ח  תו ּנ ק ֵּ֞ ָ֤ וא   ָּבע  ה  ץ ה  ר  ת־ָהָאֵ֔ ד א  ּי ִ֗ י ְׁשנ י   מ  ְלכ   י מ  ר ָהֱאמ ר ֵ֔ ׁש   ר א  ב  ן ְּבע   ּי ְרד   ל ה  ּנ  ח  ן מ  ר ַאְרנ   ד־ה   ֹון ע  ְרמ   :ח 

 :יא פסוק ד פרק דברים ספר. 93 

ּון  ְקְרב  ּוןו ּת  ְמד  ע  ת ו ּת  ח  ר ּת   ר ָהָה  ר ְוָהָהֵּ֞ ָ֤ ׁש   ּב ע  ד־ל  ב ָּבא  י םה   ע  ְך ָּׁשמ ֵ֔ ׁש  ָרפ  ל ָעָנ ן ח    :ו ע 

 :יד פסוק ד פרק דברים ספר. 94 

י  הְוא ת ֵּ֞ ָּוָ֤ ת' ה   צ  וא ָּבע   ה ֵ֔ ד ה  ּמ   ם ְלל  ְתכ ֵ֔ ים א  ים ֻחק   ְׁשָפט   ם ּומ  ׂש ְתכ   ע  ם ל  ץ א ָתֵ֔ ר  ר ָּבָאָׂ֕ ׁש   ם א  ּת   ים א  ָּמה ע ְבר   ְׁשָּת ּה ָׁש   :ְלר 

 :ט פסוק ה פרק דברים ספר. 95 

ו     ח  ְׁשּת  ֘ם ה לא־ת  א ָלה   ֒ם  ְול  י ָתָעְבד   י ּכ   יך  ' הָ֤  ָאנ כ ֵּ֞ ל ֱאלה   א א   ּנֵָ֔ ד ק  ק  ן פ ְ֠ ו   ֹות ע  ל־ָּבנ  ים ָאב  ים ע  ׁש   ּל  ל־ׁש  ים ְוע  ע   ּב  ל־ר   :ְלׂש נְָא  י ְוע 

 :יט פסוק ז פרק דברים ספר. 96 

ת  ס   ּמ  ְּגד ֜לתה  ּו ה  ר־ָרא  ׁש  יך א  ינ ִ֗ ת ע  ים   ְוָהא ת ָ֤ ְפת  ּמ   ָּיָ֤ד ְוה  זָָקה   ְוה  ח  ע   ה  זְר   ה ְוה  ּנְטּויֵָ֔ ר ה  ׁש   ך   א  א  יך' ה   הֹוצ  ה ֱאלה   ׂש ֵּ֞ יך  ' הָ֤  ּכ  ן־י ע  ים ֱאלה   ּמ ֵ֔ ע   ְלָכל־ָה 

ה ָּת  ר־א  ׁש  א א  ְפנ יה  ם יָר    :מ 

 :ד פסוק יג פרק דברים ספר. 97 

א  על  ְׁשמ ִ֗ י   ת  ְבר  ל־ד  יא א  ּנָב   ּוא ה  הֵ֔ ֹו ה  ל־חֹול  ם א  ֹום א  ל  ח  ּוא ה  ה  י ה  ה ּכ   יכ ם  ' הָ֤  ְמנ ס ֵּ֞ ה  ם ֱאל  ְתכ ֵ֔ ת א  ע  ם ָלד ִ֗ ָ֤ י ְׁשכ  ים   ה  ב  ה  ת־ה   א   ם' א  יכ ֵ֔ ם ֱאלה  ְבכ    ְּבָכל־ְלב 

 :ּוְבָכל־נ ְפְׁשכ  ם

 :ז פסוק יד פרק דברים ספר. 98 

ְך  הא   ת־ז ֵּ֞ א א  אְכלּו   לָ֤ י ת   ל   ע  ּמ  ה מ  ּג ָרֵ֔ י ה  יס   ְפר  ּמ  ה ּומ  ְרָס  פ  ה ה  ְּׁשסּוָע  ָּגָמל ה  תוְ  א  ת־ה ְ֠ ב  ת־ָהַאְרנ   ן א  ָּׁשָפ֜ ת־ה  ל  ה ְוא  ע  ה ּכ  י־מ  ָּמה ג ָר  ְרָסה   ה ִ֗ א ּופ  יסּו ל  ְפר ֵ֔  ה 

ים א   ם ְטמ   :ָלכ  ם ה  

 :יא פסוק טו פרק דברים ספר. 99 

י  לּכ   ֹון לא־י ְחד   ְבי  ב א  ר  ק   ץ מ  ר  ן ָהָא  ל־ּכ ֵּ֞ י ע  ָ֤ ְּוך   ָאנ כ  ר ְמצ  ת ח   ל אמ ֵ֔ ח ָפְ֠ ְפּת   ת־יְָדך֜  ּת  נ ּי  ך יךְלָאח    א  ע  ְבי נְך   ל    ס:  ְּבַאְרצ  ך ּוְלא 

 :יב פסוק יז פרק דברים ספר. 100 

יׁש  הְוָהא ֵּ֞ ׂש   ר־י ע  ׁש  ֹון א  י ְבזָדִ֗ ְלּת   ע   ְלב  ן   ְׁשמ ָ֤ ּכ ה  ל־ה  ד א  ת ָהע מ ֵּ֞ ר  ת־ה   ָׁשם   ְלָׁשָ֤ יך' א  ֹו ֱאלה ֵ֔ ט א  ּׁש פ   ל־ה  ת   א  יׁש ּומ  ּוא ָהא   הֵ֔ ְרָּת   ה  ע  ע ּוב  ּי ְׂשָרא    ָהָר   :למ 

 :א פסוק יט פרק דברים ספר. 101 

ית  יך  ' הָ֤ ּכ  י־י ְכר ֵּ֞ ם ֱאלה   ּגֹוי ֵ֔ ת־ה  ר   א  ׁש  יך' ה   א  ן ֱאלה ֵ֔ ם ְלך   נ ת   ת־ַאְרָצ  ם א  ְׁשָּתָׂ֕ ְבָּת   ו יר  ם ְויָׁש  יה   יה  ם ְבָער   :ּוְבָבּת 

 :ח פסוק יט פרק דברים ספר. 102 

יב  ם־י ְרח ֵּ֞ יך  ' הָ֤ ְוא  ְלךֵ֔  ֱאלה   ת־ְּגֻב  רּכ   א  ׁש   ע א  יך נ ְׁשּב   ב ת   א  ן ל  ץ ְלך   ְוָנָ֤ת  ר  ת־ָּכל־ָהָאֵ֔ ר א  ׁש   ר א  ּב   ת ד  ב ת  יך ָלת   א   :ל 

 :ה פסוק כא פרק דברים ספר. 103 

ּו  נ י֘ם ְונ ְּגׁש  ּכ ה  י֒  ְּבנ  י ה  ו  י ל  ם ּכ   ר ָבִ֗ יך  ' הָ֤  ָּבח ֵּ֞ ֹו ֱאלה   ְרתֵ֔ ְך ְלָׁש  ם ּוְלָבר   ם' ה   ְּבׁש   יה   ל־פ  יבָּכל־ י ְהי  ה ְוע   :ְוָכל־ָנ ג ע ר  

 :ו פסוק כג פרק דברים ספר. 104 

ה  יך  ' הָ֤ ְול א־ָאָבֵּ֞ ע   ֱאלה   ְׁשמ   ם ל  ְלָעֵ֔ ל־ּב  פ ְך֩  א  ּי ה  יך' ה   ו  ה ְּלך   ֱאלה   ְקָלָל  ת־ה  ה א  ְבָרָכ  י ל  ְבך   ּכ   ה   :ֱאלה  יך' ה   א 

 :ה פסוק כד פרק דברים ספר. 105 

ח  יׁש  ּכ  י־י ק   ה א  ָּׁש  ָדָׁשֵ֔  א  א הח  א   לָ֤ א י צ  ָּצָבֵ֔ ר ּב  ב   יו ְולא־י ע  ר ָעָל  י ְלָכל־ָדָב  ָ֤ה נָק ֵּ֞ יתֹו   י ְהי  ת ָׁשָנ ה ְלב  ָחֵ֔ ח א  ּמ   ֹו ְוׂש  ְׁשּת  ת־א  ח א  ר־ָלָק  ׁש   :א 

 :יח פסוק כד פרק דברים ספר. 106 

ְרָּתִ֗  יְוזָכ  ד ּכ   ב  ָ֤ י ם ָהי  יָת   ע  ְצר ֵ֔ יך' ה   ו  ּי ְפְדך   ְּבמ  ם ֱאלה   ָּׁש  ן מ  ל־ּכ ֵּ֞ י ע  ָ֤ ְּוך   ָאנ כ  ֹות ְמצ  ׂשֵ֔ ע  ר ל  ָדָב  ת־ה  ז  ה א    ס:  ה 

 :כב פסוק כד פרק דברים ספר. 107 

ְרָּתֵ֔  דְוָז כ  ב  י־ע   ץ ָהי  יתָ  ּכ  ר  י ם ְּבא   ְצָר  ן מ  ל־ּכ ֵּ֞ י ע  ָ֤ ְּוך   ָאנ כ  ֹות ְמצ  ׂשֵ֔ ע  ר ל  ָדָב  ת־ה  ז  ה א    ס:  ה 

 :מח פסוק כח פרק דברים ספר. 108 

ְדָּת   ת־א יְב ִ֗ ְוָעב  ר יךא  ׁש   ּנּו א  ָ֤ ְּלח  ְך' ה   יְׁש  ב ָּבֵ֔ א ְּבָרָע  ם ּוְבָצָמ  יר   ר ּוְבע  ס  ל ּוְבח   ן ּכ   ל ְונָת ֵּ֞ ְרז ל   ע ָ֤ ך ּב  ָּואר ֵ֔ ד ע ל־צ  ֹו ע   יד  ְׁשמ   :א ָת ְך ה 

 :נח פסוק כח פרק דברים ספר. 109 

א  ם־ל  רא  ְׁשמ ֜ ֹות ת  ׂשִ֗ ע  י   ל  ְבר  ת־ָּכל־ד  ה א  ּתֹוָר  את ה  ז ֵ֔ ים ה  ְּכֻתב   ר ה  פ  ס   י ְרָאה ז  הה   ּב  ם ְלְ֠ ּׁש ֵּ֞ ת־ה  ד א  ּנ ְכָּבָ֤ ּנֹוָרא   ה  ה ְוה  ז ֵ֔ ת ה   :ֱאלה  יך' ה   א  

 :כא פסוק כט פרק דברים ספר. 110 

ר  ֹורְוָאמ ֵּ֞ ד  ֹון ה  רִ֗ ר ְּבנ יכ ם   ָהַאח  ָ֤ ׁש  ּומּו   א  ם יָק  יכ ֵ֔ ר  ח  א   י מ  ּנְָכר ֵ֔ ר ְוה   ׁש   א א  ץ יָב   ר  א   ה מ  ָראּו ְרחֹוָק  ֹות ְוְ֠ ּכֵּ֞ ת־מ  ץ א  ר  ה   ָהָאָ֤ יהָ  וא  ה  ֻלא ֵ֔ ח  ת־ּת   ָּל ה ְוא  ר־ח  ׁש  ' ה   א 

 :ָּב ּה

 :כב פסוק כט פרק דברים ספר. 111 

ית  ח֘ ָּגְפר   ל  ה ָומ  ָפ  א ָכל־ַאְרָצּה֒  ְׂשר  ע   לָ֤ זָר  א ת  ח   ְול  ְצמ ֵ֔ ל  ה ת  ּה ְולא־י ע  ב ָב  ׂש  ת ָּכל־ע   כ ֵּ֞ ְהפ  ם ְּכ מ  מ ָרה   ְסד ָ֤ ה ו ע  ם ַאְדָמ  ר   ּוְצב י יֵ֔ ׁש  ְך א  ֹוְּבא  ' הֵ֔  ָהפ   ֹו פ  ָמת  ח   :ּוב 

 :כח פסוק כט פרק דברים ספר. 112 

ת  ְסָּתר ֵ֔ ּנ   ה  ה  ינּו' ל  ת ֱאלה   ּנ גְלֵּ֞ נּו ְוה  ם ּוְלָבנ ינּו   ָלָ֤ ד־עֹוָלֵ֔ ֹות ע  ׂשָׂ֕ ע  י ל  ְבר   ת־ָּכל־ד  ה א  ז  את ה ּתֹוָר    ס:  ה 

 :ל פסוק לב פרק דברים ספר. 113 

ה  יָכֵּ֞ ףא  ָחד   י ְרד ָ֤ ל ף א  י ם א ֵ֔ ם־לא   הְרָבָב   יָנ  יסּו ּוְׁשנ   ם א  ם ּכ  י־צּוָר  ה   ְמָכָרֵ֔ ם' ו  ְסּג יָר   :ה 

 :נ פסוק לב פרק דברים ספר. 114 

ת  ר ָּבָהר  ּוֻמִ֗ ָ֤ ׁש  ָּתה   א  ָּמה ע ל  ה א  ף ָׁשֵ֔ ָאס   יך ְוה  ּמ   ל־ע  ת א  ר־מ ֵּ֞ ׁש  ן ּכ א  ר ָ֤ יך   ַאה  ר ָאח   ר ְּבה   ף ָהָהֵ֔ ס  ּי ָא  ָּמ יו ו  ל־ע   :א 

 :ט פסוק לג פרק דברים ספר. 115 

יור ָהא מ ֵּ֞  ָ֤ ּמֹו   ְלָאב  א ּוְלא  יו ל  ית ֵ֔ ָחיו   ְרא  ת־א  א ְוא  יר ל  ּכ ֵ֔ ו ה  ת־ָּבָנ  יו ְוא  א ָּבָנ  ע ל  י יָָד  ָ֤ ְמרּו   ּכ  ך ָׁש  ְמָרת ֵ֔ יְתך   א  רּו ּוְבר   :י נְצ  
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 כסף-ארץ ארבע מאות שקל 16.1.2
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 ממעט האיסור מפחות מכזית , מצרף אכילה לשתיה לשיעור כזית  –טט 

ְׁשֶּתֶ֑ה ...   ]ג[ אָי  ָכֶ֖רָל ָ֣ ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי  ;  ח ֵ֥

ל׃...   ָֽ אָי אכ  יםָל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  יב  יםָו  ֵ֥ יםַָלח  ֵ֛ ָנב      ַוע 

 

 אחד לעצמו לחייבשלושה תביר וכל אחד מחלק לכל  –טט 

ְׁשֶּתֶ֑הָ אָי  ָכֶ֖רָל ָ֣ ֶמץָׁש  ןְָוח ֵ֥ ֵַ֛֛י  ֶמץַָי ירָח ֵ֥ ַיּז ָ֔ ָכרָ  ןְָוׁש  ַּי ֶ֣י  ָ]ג[ָָמ 
ל׃-ְוָכלָ ָֽ אָי אכ  יםָל ֵ֥ ֶ֖ ׁש  יב  יםָו  ֵ֥ יםַָלח  ֵ֛ ָנב  הַָוע  ְׁשֶּתָ֔ אָי  ל ָ֣ יםָ  ָנב  תָע  ְׁשַר  ָמ 
ֹוָָ ְזרֶ֑ ָ֣יָנ  לְָימ  ָ]ד[ָּכ ֶ֖
ֵָָ֛ ַחְרַצּנ  ןָמ  י  ֶָ֣פןַָהַּיֹ֗ ֶּג הָמ  ָעֶׂשָ֝ רָי  ֶׁשֶ֨ לָ֩א  ּכ  ל׃-יםְָוַעדמ  ָֽ אָי אכ  ֶ֖גָל ֵ֥ ָָז

 

 

 

  2רמה  16.2

 

  2רמה  16.3

 

 



 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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א (דברים ואתחנן ד,ב)-נאמר ב פּו ל ָ֣ ס ֹ֗ א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְגְרעֶ֖ של הדרשה )במקום  כגון חמש פרשיות בתפילין (ד פברי פר' ספ ע"פ) רש"י ופי' ת 

 (כג,מ וי' אמר) מינין ארבעעל הכתוב )במקום  , חמשת מינין בלולב(מסכתא דפסחא פרשה יח –מכילתא דרבי ישמעאל בא -, שבארבע

ם ם ּוְלַקְחֶּתֶ֨ ֹון ַּבּיָֹ֣ום ָלֶכָ֝ אׁשֹ֗ י ָהר  ֶ֨ ת ָהָדר ָ ע  ץ ְּפר  ים ַּכּפ ָ֣ ָ֔ ֵַ֥֛ף ְּתָמר  ַנ ץ ַוע  ת-ע  י ָעב ֶ֖ ֶַ֑חל-ְוַעְרב  דב' תצא )הכתוב )במקום  , וחמש ציציות(ָנ

ֹות ַאְרַּבֵ֛ע-ַעלָ(כב,יב  (תוסיפו לעשות על) ולא ,כנפות שלושתגרעו לעשות על( ) רבע ולאא בבלי זבחים יח,ב-נדרש ב זהומ ְּכסּוְתךֶָ֖ ַּכְנפֵ֥

 .(כנפות חמש

אל עלעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה  פּו ל ָ֣ ס ֹ֗ א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְגְרעֶ֖ ָ֣ת-ּוֶבן (לך יז,יב-בראשית לך)נאמר לעיל, במצוות מילה  ת  ַנ ים ְׁשמ   ָימ ֹ֗
ֹול ּמֵ֥ לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות קטן נימול לשמונה לתשעה  פה זמן()מוסי משנה שבת פי"ט מ"ה-בהתורה שבעל פה ו י 

 .  ולא יותר
 

, שבאמצעותם םהמידות שהתורה נדרשת בוהלכה למשה מסיני,  וביניהן איך לדרוש את הכתוב, תורה שבעל פהלחז"ל היו מסורות של 

עוזרים ה איך לדרוש את הכתוב באופנים שונים כהרדהוא תפקידי טעמי המקרא האחד מש ,השערההספר הזה מציע  .קבעו את ההלכה

  ., וביניהן המיעוטים והרבויים בדוגמאות לעיללהבנת דרשות התורה שבעל פה

 

האם לבצע מצוה שהיא מן פק כאשר מתעורר סועוד, אפשר כי תבניות טעמי המקרא הם גם בין המקורות של כללים תורניים שונים. כגון 

. בגלל ספק שאורו מסתיים או ליום שמתחיל לילו ,, האם ליוםשמשותדוגמא לספק היא להיכן שייך זמן בין ה מצוה.הדוחים ביצוע התורה 

קטן נימול  משנה שבת פי"ט מ"ה-מהיום השמיני ללידתו ליום אחר, כנאמר ב שמשותשנולד בזמן בין ה ,מילת קטןזה נדחית מצות 
ָ֣ת-ּוֶבן שלתבנית טעמי המקרא כי  אפשר. א יותרלעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות וללשמונה לתשעה  ַנ ים ְׁשמ  המרמזת על ָָימ ֹ֗

כלל התורני שבמצב ספק של הממקורותיו משמשת גם כאחד  ,בגלל ספק יום היום השמיני לכלול ימים נוספים למילההרחבת משמעות 

 .נדחה החיוב של ביצוע מצוה

 

( מלכים א' ה,יב)כי שלמה אמר על כל דבר ודבר של סופרים מר רב המנונא שמה שא מבארב ,כאעירובין בבלי  חידושי אגדות מהרש"א
ֶלף הָָוָאָֽ ָּׁשֵ֥ מ  כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'  פיסוק טעמים כגון זרקא וסגוללאו היינו טעם הענין אלא  מלת טעמיםדפי'  ,טעמים ח 

ֹוָואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן  ירֶ֖ מוכח  )לז,ב( נדרים )בבלי(הוא ממש שיר וב הפיסוקדפיסוק טעמים לפי התנועות של ׁש 
א (נחמיה ח,ח) שהן מן התורה מדכתיב ְקָרָֽ ינּוַָּבּמ  ֶ֖ היינו נמי ע"י  דאגמריה בסימני טעמים רבא( האמורא)וגו' ודקאמר נמי בסמוך  ַוָּיב 

היה לו פיסוק בדברי סופרים( )ו בד"ס דאפיל לחדוש()גבי דברי סופרים לרבותא  מנונא(הרב האמורא דברי כ)פיסוק טעמים ונקט ליה הכא 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()טעמים וכ"ש בד"ת 

ה, צירופים של פ-תורה שבעלבטעמי המקרא 
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