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ע"פ הכתר  מופעים 727מופעים( סה"כ  458תרסא ) –קטנה -מופעים( ותלישא 269גדולה )-תלישא –תלשא  1

 , בגירסות אחרות יש מעט יותר.הממוחשב

 יש תרסא נוספת איש מצליחע"פ 

ה   טז,טז: ראהדברים   ים ׀ ַּבָּׁשנָָ֡ ֣ ה ָׁ֩ש֣לֹוׁש ְּפָעמ  ֶא ָר ך֩ -ָכל ֵי ְר ֣י׀ ה֣ -ֶאת ְז֨כּו ג  'ְּפנ  ג ַהָּׁשֻב֖עֹות ּוְבַח֣ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַחַ֥ ר ְּבַחַ֧ ר י ְבָחָ֔ יָך ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ ֱאֹלֶהֶ֗

ה ֶאת א י ָרֶא֛ ַ֥י ה֖ -ַהֻּסּ֑כֹות ְוֹלַ֧ ם׃ 'ְּפנ  יָקָֽ  ר 

בעשרת הדברות שמות יתרו כ, דברים ואתחנן ה, בגרסות של )מגנס, קורן, איש מצליח, שו"ת ממוחשב ועוד( יש תלישות אחדות שאינן 

 כתר הממוחשב.מופיעות ב

 

 

 סיכום תפקידים
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א ה-תליש דול א -ו ֠ג ה-תליש טנ אמנהג הספרדי נקראים ל ק  לש סת -ו ֩֠ת אותיות למ"ד ורי"ש מתחלפות ביניהן )כגון שרשרת  – א ֩ר

 ושלשלת(, לכן מבחינה לשונית מובנן קרוב, המסביר את ההשערה כי הם בעלי תפקידים קרובים עם הבדלים ביניהם.

א ה-תליש דול א -ו ֠ג ה-תליש טנ בין תפקידיהם מבטאים מאמר חז"ל שיעורין, חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, וכן שיעורי עונשין,  ק 

 מידרוג בביצוע מצוות ומידרוג בעונשים ושכר, בעל בחינה נעלה, ראשון ו/או מיוחד, עקירה )מצוה, חיים(.

א ֩תליש מו֣נח ֩ . .. ֩ ח ה-מו֣נ דול א -או ֠ג ה-תליש טנ כל , ג או ת"קויוצר עוד ת"או הת"ק  גנושא את תכונת הת"וי להיות עשמונח כל  – ק 

 כל מונח נוסף לפניהםפרט כזה עשוי להתברר בהמשך הכתוב או הוא מסורת ידועה כמו הלכה למשה מסיני 

 .בד"כ כל תלישא או מונח נושא תכונת תלישא מלמד על עצמו אבל מצאנו גם יותר מלימוד אחד

א֩תבנית טעמים ליש דו-ת ה֠ג .֩ל ,יב֩ ת .. א ר ה ֩-תליש טנ בין שני קיסרים וגם כאשר התלישא בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי  ריב֩ ת ... ק

ע"י מידת גי' ו/או מידת גורעין ומוסיפין ולקשר בין  חשבוני בין המלים המטועמות או בסביבתן, לחישובפסוק שני מעלה אפשרות 

 מתקבלים שיעורי תורה שונים.המספרים המתקבלים ובין התוכן של הקרא. באופן זה 

 

. ר' יעקב לויפר הי"ו הסביר במאמרין במודיע במשך שנת התש"ע כי הסימום המקורי ההסבר הבא עוסק במשמעות צורת התלישות 

 במסורה של התלישות היה עיגול בלבד ובדפוסים הוסיפו לו קו כדי להבדילו מסימן המעגל של המסורה לענין כגון קרי וכתיב. 

 הוא בטוי נאות למחיצה וחציצה. בהשאלה הוא עשוי לציין שיעור כי שיעור הוא דבר המבטא מגבלה מצד אחד או מכל צד.המעגל 

 

א ה֩-תליש דול סימנו מעגל ומהחלק השמאלי התחתון של המעגל יוצא אלכסון בכיוון שמאל ולמטה. מיקומו מעל האות הראשונה של  -֠ג

 המילה ובמלים מוקפות בראש התבה השניה.

 המעגל אומר תוכן התבה בלבד, הוא עצמו, אפס דרשות נוספות. 

 שמש כפרט לפני כלל מסוגים שונים.אחד מתפקידיו להיות ומציין אפס רבויים לכן 

א ֩תליש ח ֩-מו֣נ ה דול אם באים קודם לתבנית טעמי עוד פרט היינו , גדולה-לישאויוצר עוד ת גדולה-לישאהמונח נושא את תכונת הת -֠ג

 .למיניו כלל

 וכן כל מונח נוסף לפניהם

 

א ה ֩-תליש טנ  סימנו מעגל ומהחלק הימני התחתון של המעגל יוצא אלכסון בכיוון ימין ולמטה. - ק

 המעגל אומר תוכן התבה בלבד, הוא עצמו, אפס דרשות נוספות. 

 יותו אפס רבויים לכן משמש כפרט לפני כלל מסוגים שונים.ה

 

 

 מצא הסבר הבא ע"פ תורת החסידותנ ספר הערכים חב"ד, מערכת אותיותב

 קטנה(-הקו האלכסון לשמאל מציין ענין מיוחד )ראה הסבר בתלישא

 הקו האלכסון לשמאל הוא ביחס לשמאל המביט בו והוא ימין המובט כמו ימין ה', ימין ישראל.

מופשט האין סופי, הצור תמים סוף ובין הקו לימין המובט משמש משל ל-הצירוף בין המעגל שאין בו תחילה וסוף והוא כעין אין

, התרעה על עונש חמור כמו תלוש משאר המציאות, המוקדם, או שמערערים על הבחירה -נבחר ע"י ה', מרומם    פעלו, כאומר

 כרת, עקירת עונש חמור )סיום תקופת עונש חמור(

 

א ה ֩-תליש טנ  ן ולמטה.סימנו מעגל ומהחלק הימני התחתון של המעגל יוצא אלכסון בכיוון ימי - ק

אלענ"ד משמעות הקו לימין הוא שהתיבה אינה מציינת דבר מיוחד, מובחר, ראשון בנושא שלה )לעומת פעולת  ה-תליש דול ( אלא כל ֠ג

 גדולה-, התרעה על עונש שלא חמור כמו ההתרעה של תלישאשאינו מיוחד

 קהל, התשמ"חאוצר החסידים, שנת ה - ספר הערכים חב"ד, מערכת אותיותמסקנה זאת מבוססת על 

 אות דל"ת ע' תכד בצורתן: יו"ד מורה על ביטול ... לכן אות דל"ת שיש בה יו"ד מאחריה ... היא בבחינת ביטול ... רי"ש

 שאין יו"ד מאחריה ... אין בה ביטול

 יו"ד לימין הדל"ת מציינת ביטול ובהשאלה לא דבר מיוחד -טט 

 

וכו'  םגם לתפקידים אחרים להצביע כי השח" ואולי( םן, חציצין ומחיצין )שח"גדולה בהקשר לשיעורי-: אחד מתפקידי תלישאהשערה

 ואחריה ופעמים רק אחריה לפניהפעמים נמצא לפניה, פעמים נמצא 

 ביותר כמאמר החזון איש זרע שעורה דבר טבעי ומשתמר. נעלהזרע בעל בחינה  – גת" - הארץ דשא ותוצא יב,א בראשית 

 ֶמר גת" -ַּב֩ע ּוְבַארְ  ה,לך יד-לך בראשית א ְכָדְרָלע ֶ֗ ה ָּב֣ ה ָׁשנָָ֝ שנה והם רמזים  13ו 12, אפשר כי מלמד על הפסוקים שלפניו בהם ֶעְׂשר ֵ֨

  העומרלפעולות בהנחת מנחת 

  אמות  4שיעור  הפסוק, רמז לתוספת שבת לפניה ואחריה, ובהמשך גת" סז" -כן -השבת על לכםכי ה' נתן  ראו בשלח טז כט שמות

 במיתה להתחייבשבת, שיעור תחום שבת ושיעור מרחק להוצאה בשבת לשביתה במדבר ב

 שיעורי בור לנזק ולמיתה –בר  אישיכרה -כי גת" -יפתח איש בור או -וכי משפטים כא לג שמות 

 לומר שוה שני סלעים. רוצה ח'שפת"עהאמור למעלה.  בערך .לאשם ערכך י"רש גת" - והביא ה יח ויקרא 

 כג וכד פסוקים-, שיעור פרוטה לס"ז -ישבע עליו לשקר -אשר מכל גת" - אוה כד  ויקרא 

 סז" - הנותרים בניוקדמא מונח פסק  -איתמר -ואל גמונח ת" - אלעזר ואלרביע  אק" - אהרן-משה אל וידבר שמיני י יב ויקרא 

לשות גדולה בדין שמים מוזכר אירוע של הית -' טט וגוהעגל  עוןמיתה על  נקנסה. מן המיתה, מלמד שאף עליהם הנותרים י"רש

 כמעט שנה לפני מות נדב ואביהו שארע

 

 שלוש גרסות בטעמים  לפחות שמיני יא לב ויקרא 

 רביע - יטמא אזלא - במתםפסק  קדמא - מהםקטנה, -תלישאמונח  מונח - יפל עליו -אשר וכל' א  
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 קטנה,-תלישא מונח - עליו -יפל-אשר וכל ר' כת"ב 

 מוקפת, במלהקטנה -תלישא מונח - עליו -יפל-אשר מונח - וכל' ג 

 שלושה שיעורי טומאה בשמונה שרצים  קמונח מונח ת" אם 

 עדשה לטמא במגע א ' 

 לא מטמא בגדים  -' משא ב 

 עליו' לטמא אוכלים בכל שהוא, הכשר אוכל בנפילת משקים ג  

 רות אוכל לקבל הכשר טומאה בנפילת , שיעור זרעים, פיס"ז -יפל מנבלתם עליו יטמא -אשר גת" - וכל שמיני יא לד לה ויקרא

 המשקים שיעורמשקים עליהם, האם גם 

 

 מלמד שלושה אק" - צרעת-נגע תורת גת" - זאת נטשל שלוש ענינים בבגד נגוע  לימוד גז" - והבגד - מז נט -תזריע יג מז  ויקרא ,

 רוב, שני שיעורים לטמא בית טהור בהכנסת על שלוש אצבעות להיטמא בהיראות בו נגע כגריס שלוש נט -מז  יגשיעורים בפסוקים 

 בכזית )נפח( אושלוש על שלוש )שטח(  

 ו

 נגע מתפשט, כעבור  -כעין שיעור, פורץ מחיצה  -תן בו מארה שלא תהנה ממנו. טט  ומדרשו...  י"רש גת" - בבגד תזריע יג נא ויקרא

 . שיעור ביעורו בשריפת כל הבגדשבוע

 עומד בעינו ובגודלו.  נגע -כעין שיעור ואומדנה  -טט  גת" - והנה תזריע יג נה ויקרא 

 באש. דבר החוזר וצומח אחרי שכבר הותר פעם אחת. היא פרחת י"רש.  גת" - בבגד אק" - עודתראה  -ואם תזריע יג נז ויקרא 

 שיעור ביעור נגע חוזר בבגד בשריפת כל הבגד מיידית ללא המתנה  - טט. את כל הבגד. תשרפנו

 ה כה -הבעלות על הפירות המוזכרים ב מחיצותתלישת  על לפניה, ללמד גת" - והיתה כה ובהר  ויקרא 

 לאכילה מההפקר, מזון שלוש סעודות, ולמדו מכאן גם לפי אומד ולא במדידה לאדםשיעור איסוף  על אחריה ללמד 

 תלישת בעלות על הפירות  -מן הבית, הפקרת  לביעור ז כה בפסוק אחריה וללמד 

 בעיר-אשר הבית גת" - וקםמונח זרקא מונח סגול  - מלאת לו שנה תמימה-עד רביעמונח  - יגאל-לא ואם כה ל בהר ויקרא - 

 יצא ביבל: לא לדרתיולצמיתת לקנה אתו  חמה( לו ) קרי לא אשרקדמא ואזלא 

 ריזה גואל מיד וגואל עד שנים בבתי ערי חומה ה בית המוכר 'מתני ערכין לא א בבלי - תמימה שנהשיעור  על לפניהללמד  ג"ת - וקם

 היינולהביא את חדש העיבור )בשנה מעוברת הוסף חודש( רבי אומר ליתן לו שנה ועיבורה  אומרים רבנן גמראעשר חודש וגו' 

 כשנת חמה וזה בכל שנה

 יהושע   יע" החלוקהמאחוזת  עקירה אחריה ללמד 

 

 כבר שולב במבוא

 ות אסת"ר היינו הגבלה או הסתרה באמצעות מחיצה, חציצהקטנה שמה כמנהג הספרדים תרסא אותי-תלישא

 

גדולה שמה כמנהג הספרדים תלשא אותיות שתל"א היינו מומחה לטיפול באילנות שיש להם שרש, המשכה התפשטות גיזום -תלישא

חר לגדל )מקור בחירה שורש( עקירה. גידול אילן מתחיל ביחור או בזרע, גידול מוגן, עקירת נטוע, נטיעת עקור, דילול וגיזום. השתל בו

גדולה = תלשא שתבניתה כעין עץ, גזע -עוקר נטוע ונוטע עקור, מדלל, גוזם, עוקר. תפקידים  אלו של שתילה ותלישה נמצאות בתלישא

 עולה משמאל לימין ומעגל המציין צמרת

 

 מין לביע כעין ביטול, דלותקטנה כשביל מימין לשמאל וגדר המקיפה שדה. כוונת השביל מי-מעניין איך נסביר תלישא

 

 קטנה היינו זכור ושמור בדבור עחד נאמרו-קטנה, בשמור אחרי מונח? כמרמז על שתי תלישא-בשניהם תלישא -זכור ושמור 

 

 מן הסתם לכל אחד לפי מעשיו  -ת"ק, מאור ושמש? אור החיים? מרקיע מעון מקור הברכות, טט  - השקיפה תבוא כו טו-דברים כי

 

ת"ק, מביע ענין של הפרדה בין מאמר משה ובין מאמר בני ישראל. הדיון בבבלי סוטה מ"ט?  - אז ישיר משה טו? שירת הים שמות בשלח

מברר כיצד הייתה הפרדה זאת, בכל אחת מארבע שיטות ההסבר משה אמר דבר מסוים ובני ישראל אמרו אחריו, היינו משה אמר ללא בני 

 ישראל והם אמרו לבדם.

 

 וגו'  פסל ומסכהת"ק  -ארור האיש אשר יעשה  בוא כז טות-דברים כי

ת"ק, התרעה על שלב שממנו והלאה זאת ע"ז היינו משעה שעבד אבל לא העושה, כאן  - יהיה לך-לאבעשרת הדברות מאנו בטעם עליון 

   העושה עם כוונת ע"ז ארורמתברר כי 

 

 

 

 

 
 .ראוגמנה שמ א זע יןלי גיטבב
 גד תצא כ-כיים רבד

֩ ֩׃ ן֒֩]֩ רֹו ֲח ַא ָ֩ה יׁש ֣ א  ָה ֩ ָאּ֘ה ּ֩וְׂשֵנ ֩ג[֩
֩ ֵּבי֑תֹו מ  ֩ ּה ָחָ֖ ְּל ְ֩וׁש  ּה ָדָ֔ ְּ֩בָי ן ְ֙֩וָנַת֣ יֻתת ר  רְּ֩כ ֶפ ֵסֵ֤ ֩ ּה בָ֩ל  ַת ְ֩וָכ֨

יׁש ֣ א  ָה ֩֙ מּות ָ֩י י ֵ֤ ֲאֶׁשר֣֩אֹו֩כ  ֩ ֹון רָ֔ ֲח ה׃-ָהַא ָּׁשָֽ א  ֹוְ֩ל ּה֩לָ֖ ָחָ֥ ָק ְ֩ל
קטן, שניים או שלושה -א מונח זקףמהפך פשט - ספר כריתות ונתן בידה קדמא ואזלא, כעין סדר קדימות ומורה על כלל ופרט  –וכתב לה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 לימודים:

 נתן ספר כריתות בידה ממש, אחד כפשוטו , 

 הוא יתר ומאפשר לימוד  ונתן בידהומשמעו נתן בחצר שלה המשתמרת. אפשר שלכן רש"י לומד כאן כי הבטוי  אחד יוצא מפשוטו

 חצר שלה המשתמרת.

 הגט  תנאים למתן הגט בשעת מתן בבלי גיטין פד פה לימוד שלישי 

 אינו גטלא כרתו במלואם ולכן  -לקיום המשאירים תלות האשה באיש  תנאים אפשריים 

 זה גטלא מונעים כריתות מלאה בין בני הזוג ולכן  - -לקיום שלא המשאירים תלות האשה באיש  תנאים אפשריים 

  זה גטלא מונעים כריתות מלאה בין בני הזוג ולכן  -לקיום תנאים בלתי אפשריים 

 

וגו', ולומדת ממנה על גנבה הגנבה  המצא תמצא בידו-ואם שמות משפטים כב גהגמרא מביאה ברייתא ובה הקרא   החצר המשתמרת לגבי

ע"י חצר הגנב, כגון שנעל השער בפני בהמה שנכנסה אל החצר. וצריכה שני המקרים לענין יד כי הגנב שונה מנתינת הגט לחצר כי עושה 

 בעל כרחה. ובהמשך לומדת שקנסו גם גנב שלא מדעת.במודע ואילו אשה אפשר לגרש 

ם֩֩ג בכשפטים ת מומש ָֽ א  ֩ ֩ ד-]ג[ ַ֩ע ר ּׁ֧שֹו מ  ֩ ה ָבָ֗ ַהְּגֵנ ֩ ֹו ד  ְ֩בָי א ָּמֵצ֨ ת   ֩ א ָּמֵצ ַ֩עד-ה  ֹור מ  ס-ֲח ֩ ם׃ ֵּלָֽ ְ֩יַׁש ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ ֑ים ַחּי  ֩ ה  ֶׂשָ֖

 ... המצא-ואםוכאילו נאמר  בין שני הכלל בידוזה כלל כלל ופרט ובמקרה כזה מטילים הפרט  המצא תמצא בידו-ואםהלימוד הוא כי 

 תמצא... בידו

קטנה מצאנו כי מורה על לימוד שיעורין, -קדמא ואזלא, בין תפקידי תלישא - תמצא בידוקטנה -תלישא -המצא -ואםתבנית הטעמים 

מאוחר קדמא ואזלא, מורה על מוקדם ו - תמצא בידוקטנה מורה על מחיצין של חצר, -תלישא -המצא -ואםחציצין ומחיצין. כאן 

ואפשרות ללימוד בכלל ופרט או בבנין אב. מוקדם ומאוחר שייך לסדר הלימוד וגם לסדר האירועים של הגנבה ועל סדר זה צריכה להיות 

 עדות.

  ביניהם במה מצינו, לגבי חצר משתמרת ידה ידוכלל ופרט וכלל בגט, כלל ופרט וכלל בגנב, וענין 

  אין אלו כתובים הבאים כאחד והמלמדים רק על עצמם.וכל כתוב נצרך בגלל שנוי מסוים שבו ולכן 

 בלי קשר לבעל כורחה או גנבה שלא לדעת בעל החצר 

 

 

קטנה )תרסא( בין יתר תפקידיהם רמז אל שיעורין, חציצין, מחיצין, מידרוג בביצוע -, תלישא(לשאגדולה )ת-תלישא 1.1

 מצוות ומידרוג בעונשין

ך ורק לגבי המקראות שעסקנו בהם ואך ורק ע"פ הספרים שצויינו בכל מקום. אין כאן שום : כל האמור הוא בגדר השערה ואדעה מראשוה

אל כלל הפסוקים בתנ"ך ואין כאן שום נסיון לחדש בהלכה. יתכנו השערות אחרות גם ע"פ הספרים שנבדק מן הפרט  הכללהנסיון ללמוד ב

 שהשתמשנו בם וגם ע"פ ספרים שלא השתמשנו בם.

 

המלים לקבלת  -לדרוש התוכן  ואיך / כיצדתהיה דרך הדרישה  מהרשות חז"ל נתמכים בטעמי המקרא המרמזים מוצעת השערה כי ד

 כן מוצעת השערה שלפעמים הלכה למשה מסיני מעוגנת לפסוקים ע"י הטעמים. -כמו הוראה. -תוצאה 

 

טעמי המקרא כחלק מהתורה גם נדרשים בארבע פשט, רמז, דרש, סוד. מהעיון בטעמים נראה כי  -התורה נדרשת בארבע אופנים פרד"ס 

 אופני פרד"ס ובכל אופן יש להם תפקידים העשויים להיות דומים בין האופנים או העשויים להיות מיוחדים לאותו אופן.

 

 לכל טעם ולסדרת טעמים עשויים להיות תפקידים אחדים לדרישת הכתוב.

 

 דיון בסוגיה ודוגמאות  1.1.1

א ה-תליש דול א – ֠ג אג הספרדים, במנה ֠תלש טנה ֩-תליש א ֩ –ק ס ר  במנהג הספרדים. ת

 

הטל הזה  באעליונים ראשי שלימות ההנהגה אשר בעולם הזה וכוללים בה אורות גדולים ועליהם  כוחותהפרחים הם למטה כלם  והנה...  419 – 418ע'  להרמח" שערי
העליונים  והכוחותוגו' ... כי כך כללות הנבראים התחתונים כוחות עליונים סגורים במכסה גשמי  הלמטשאמרתי וכל תיקוני ההנהגה תלויים בפרחים האלה שבסודם יש מציאות אלה 

  פועלים הרבה ובהם עיקר ההנהגה

 יב,בראשית אתלשא הוא  –גדולה -הראשון המטועם בתלישא קראה לאלשייך מאמר זה  אפשרלענ"ד 
ֶׁשא   ]יא[  ֶר֙ץ ֶּדֶ֗ א ָהָא֙ ֵ֤ ים ַּתְָֽדׁש  אֶמר ֱאֹלה ֶ֗ ר זְַרעֹוַוּי ֣ ֹו ֲאֶׁשַ֥ ינָ֔ ֙י ְלמ  ֶׂשה ְּפר  י ע ֵ֤ ץ ְּפר ִ֞ ֣ ַרע ע  יַע זֶָ֔ ֣ ֶׂשב ַמזְר  י-֖בֹו ַעל-ע ֵ֚ ָֽיְה  ֶרץ ַו ָֽן׃-ָהָא֑  כ 

ה֩֩]יב[֩ ֶׂש ֩ע ָֽ ְ֩וֵע֧ץ הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ַ֙רע ֶ֩ז יַע ֵ֤ ר  ְז ַמ ֩ ֵ֩עֶׂ֣שב ֶׁשא ֶּד֠ ֩ ֶרץ ָהָא  ֩ א ְרעֹו-ַוּתֹוֵצ֨ ַ֩ז ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ י ר   י-ְּפ יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל אֱ֩א ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי ֑הּו יֵנ מ  ֹוְ֩ל ב׃-בָ֖ ֹו ֩טָֽ
 

ֶרץ֩וַ֩ ָא  ָה ֩ א ֩קדמא ואזלא  –ּתֹוֵצ֨ א ֶׁש אמילת , תלשא–ֶּד֠ ֶׁש מתיחסת לצמח, ושם הטעם למנהג הספרדים תלשא בחילוף סדר אותיות שתלא  ֶּד֠

כן בחילוף סדר אותיות נקבל אשת"ל, אתל"ש. יש בכך רמזים לבחירת גידול או -או צמח. כמומרמז בצורתו על פרח  )גנן, השתל, השתיל(

 ן.עקירה לפי חפץ הגנ

 

ֶׁשאלענ"ד מילת  גדולה מורה על היות צמחים )ראה דיון בהמשך( כלים -תלישא –בטעם תלשא מורה כי אחד מתפקידי טעם תלשא ֶּ֩ד֠

בכל  מתקים-שמשקלו טבעי ו השעורהשיערו הגאונים את שקל הקדש במשקל החזו"א " לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות. וכתב
ספר מידות " )בכל זמן ובכל מקום כמו שהאגודל קבע שיעור בכל מקום , הוא הקובע השיעור... הצמח הזה שקבעו חכמים דור 

 (ושיעורי תורה, הרב פ' בניש, מהדורה  התשמ"ז, ע' שצ"ב 

 

 א,בבלי יומא פ-מאמר חז"ל כגון ב וגםשיעורין חציצין ומחיצין )שח"מ( הלכה למשה מסיני,  ב,בבלי סוכה ה-מאמר חז"ל בידועים 
-עולה מן העיון כי אחד מן התפקידים מתוך עוד תפקידים של שני הטעמים העליונים תלישאלענ"ד  עונשין הלכה למשה מסיני.שיעורי 

הינו תפקיד המרמז על שיעורי תורה אחרים, ללא קשר תרסא במנהג הספרדים,  -קטנה -תלישא ואתלשא במנהג הספרדים ,  -גדולה 

בד"כ אחריהם ידרש ענין שיעור ו/או חציצה ו/או ובם ולעתים גם בסביבתם מופעים שהם להורות שבמקראות כי בא  לצמחים ואפשר
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אכן מצאנו במקראות שונים . בבלי סוכה ה ב-יש לציין ששח"מ אלו אינם דווקא אלו שנאמר עליהם שהם הלכה למשה מסיני ב מחיצה.

 קטנה ראה בהמשך.-גדולה ותלישא-ל טעמי תלישאתמיכה להשערה זאת. בשלב זה נעסוק במאמר חז"ל זה ועל תפקידים אחרים ש

 

 להתבטא במצבים הבאים:  יםעשוי הטעמים בתפקיד שיעורין חציצין ומחיצין

  לצאת אך ורק ידי חובה או ביתר הידורמידרוג שיבטא באיזה שיעור בוצעה מצווה, 

 ות מדרגות של שיעורים ועונשין,ולהבדיל שיעורים למוטב, היינו באיזה שיעור נעברה עבירה על המצווה ועשויים להי 

  ,נסיבות ושיעור עבירה ללא עונש 

 קטנה בלבד, -נסיבות ושיעור עבירה בענישה בידי בית דין של מטה עליו כנראה יורה תלישא 

 גדולה. -נסיבות ושיעור עבירה בענישה בידי בית דין של מטה ובבית דין מעלה עליו כנראה יורה תלישא 

 

 בעונשיןהטעמים בתפקיד מידרוג 

 קטנה )תרסא( נמצא תפקיד מידרוג עונשין כפי שערכו -גדולה )תלשא( ותלישא-אפשר כי בין תפקידי טעמי תלישא
 משנה ברורה, רבי ישראל מאיר בן אריה זאב כגן )אוצר החכמה( הקדמה לחלק ג' שבת

 : על העוונותשיש כמה חלקי עונשים וראה את חומר העוון שיש באיסור חילול שבת. דהלא ידוע  ....
  ;יש ענינים שכשהאדם עובר עליהן הוא רק איסור עשה בלבד 
  ;חמור מזה, העוונות שיש עליהן איסור לאו 
  ;חמור מזה, העוונות שיש עליהן מיתה בידי שמים 
 ;חמור מזה, העוונות שיש עליהן עונש כרת 
  ,חמור מזה, אותן שיש עליהן מיתה בידי אדם 

o  ;והוא מיתת חנק 
o ,אותן שעונשן הוא הרג בסייף;  למעלה מזה 
o  ;למעלה מזה אותן שמיתתן בשריפה 
o  למעלה מכולם, אותן שמיתתן בסקילה כי היא החמורה שבמיתות, ועל עוון חילול שבת במזיד הלא מיתתו הוא

 בסקילה 
 

 :אמר כב יג ויקרא
ת ֒֩-ּוַב ֵא֣יןָ֩לּה ֩ ַר֘ע ֶז ְ֩ו ה רּוָׁשָ֗ ּ֩וְג ֣ה ָמָנ ַאְל ֩ ְהֶי ה ֩ת  י ֨ ּכ   ֩ ן ֵה ּ֩כ 

ה ּ֩ת אֵכ֑ל֩-ֶאלְ֩וָׁשָבָ֞ ָה י ָ֖ ב  ָא ֩ ֶחם ֶּלָ֥ ֩מ  ָה י ֶרָ֔ ְנעּו ּ֙֩כ  ָה ֙י ב  ָא ֩ ית ֵּ֩בֵ֤
ל ָ֖ר֩ל א-ְוָכ ֹו׃-ָז ּ֩בָֽ אַכל ֩י ָ֥

ת ֩ -ּוַב ן ֵה ת ואומרו [החיים אור]קטנה, -תלישא –ּכ  ֩-ּוַב ֣ה ָמָנ ְהֶי הַ֩אְל ֩ת  י ֨ ּכ   ֩ ן ֵה בבחינת נשמה לנשמה, שאין מגיעה  הכתוב', מדבר וגוּכ 
ת טעםכמו שאמרנו, והוא מה שנתן  להלכת דביקות הרע כל עיקר, אלא שהיא בורחת והו ֩ -ּוַב ן ֵה  מעולהלומר כי בחינה זו  תלשאּכ 

 אין זר אתה   ולזה ביותר
 

  שי בראשית יט יז מנחת
-כל כהוציאם. כשמעם. ודומיהם סמוך לתלשא ְלֶבן במסורתשכתוב  זמכלול דף ק" קרד" כרפה. וכ" ףאשר הכ"-. ְלֶבןכהוציאם ויהי

לה דין מפסיק  ואין קטנהאו תלשא  תרסאשאנו קורים אותה  היא שבסוף התיבה התלשאוזאת  ל"עכנפתלי -אשר רפה. ודגש ְלֶבן
 התיבה שאחריה ועיין מה שאכתוב בשופטים ז' על ויהי כשמע גדעון:  עםשיש לה נעימה לפי שנקשרת ומתגלגלת בנעימתה  יאעפ"
 שי שופטים ז טו  מנחת

תיבה  וראשקטנה  תלשא של ויהיזה הכלל כל  יישן כ" מדקדוקומצאתי כתוב בספר א'  דגושה ףהספרים הכ" ברוב. כשמע ויהי
. ויהי כשמוע לבן וכן הרבה. ומפני הוגן זב' ט" ומלכים גהיא נדגשת כגון ויהי כראות המלך )אסתר ה'( ומלכים א' י" ףכ" שלאחריו

 . כע" א"יהוהקריאה תקנו לבטל חוק 
 

ספרדים תלשא ותרסא יש להם שם כללי תלשא ויש גם הבחנה נוספת שלתלשא  במנהגים הנקראים הסבר מנחת שי נראה כי הטעמ פ"ע

 המבדילים ביניהם. תפקידיםקטנה. זה תומך בהשערה כי יש לטעמים אלה תפקידים דומים וגם -תרסא או תלשא קוראיםבסוף מלה 

נהג אשכנזים, לרמז על דבר מובחר, ראש, מקור. אור גדולה במ-תלישא הנקראמתפקידי טעם תלשא,  בעיון זה היא כי אחד ההשערה

֩ -ּוַבת טעםהחיים פירש  ן ֵה -כהן בתלישא-בת. בהנחה שלא הייתה לאור החיים גירסה שבה  ביותר מעולהלומר כי בחינה זו  תלשאּכ 

. רק שעד עתה מובחר דבר, הדומה להשערה מעולה בחינה תפקידקטנה מרמזת על -גדולה ותלישא-כללי לתלישא כשם תלשאגדולה, אזי 

 קטנה מרמזת לבחינה מעולה.    -( לא שיערתי כי גם תלישאט"התשס)י' אייר 

 

 גדולה-קטנה ותלישא-הבדלים בין תלישא

 יכולה להיות עם ובלי קדמא בסביבתה.  גדולה-תלישא

טים אחרים, ובכך מבטאה ענין גדולה בתפקידה כראש, כראשון, כמובחר, כשורש ענין מהווה כעין מחיצה לעצמה להבדילה מפר-תלישא

 של קדימות וסדר בשיעורין, מידרוג בביצוע הלכה למעשה.

כמעט תמיד מלווה בטעם קדמא אחריה, שאפשר כי מרמז על ענין סדר קדימות כל שהי, העשויה להיות כעין כלל ופרט או  קטנה-תלישא

 וע הלכה למעשה.סדר בשיעורין, מידרוג בביצ המבטא גם התבנית הזאתבנין אב. אפשר כי 

 ענין של התבטלות ואפשר שלכן באה אחריה קדמא לבטא ענין של קדימות. קטנה מבטאה ענין של כל שאר הפרטים שאינם ראש,-תלישא

 
 "ו העיר על ההסבר לתרסא הדברים הבאים: הי דנברגלמרדכי גו רב דודה

 םשר טפחילעחת מתדת רוי אה מגיעה לכעין מחיצה כי לכינעד אשר השעצמו,  םמצצמ "הבהק -תרסא 
א לזה וה םולענות בווכם בלה, עוההג צוםמבתוך הצ אותווד בהאדם יעשה וה' רוצה בלהגוות בגדר ילהה יארתכלית הב

 .םילמות עליונבעו



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 לשים.תנודש כי על כך קה לפרוץ בב רלהזה שיו ה למעלהטיחה מלממהצ איהשא מטה, תללמלמעלה  הצמצום אתרסא הי
 

 פקידים בכל רמות פרד"ס וב"ה לענ"ד חלקם זוהו.לטעמים אלו עוד ת

 

 שיעורין חציצין ומחיצין )שח"מ( הלכה למשה מסיני, ב,בבלי סוכה ה-בנעיין במאמר חז"ל 

 ננסה. חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני שיעוריןחייא בר אשי אמר רב:  רבי דאמר, נאמר א,עירובין ד בבלי, ב,סוכה ה בבלי -ב

הגמרא לפי סדר המאמר ולא כסדר הכתוב  י"עטיים של שיעורין, חציצין ומחיצין בעלי קשר לפסוקים המובאים מופעים פר להראות

 בגמרא.

 

 ב,סוכה ה בבלי -ב פסוק בעל קשר מסוים לפסוק שמובא פקטנה בהקשר לשיעורין ע"-פרטי של תלישא במופעעיון  – שיעורין
דאורייתא נינהו! דכתיב  שיעורין הגמרא שואלת –. מחיצין הלכה למשה מסיניחציצין ו שיעוריןבר אשי אמר רב:  חייארבי  דאמר

ֶרץ (ח,עקב ח דברים) ֶא ן֩ ּ֑מֹו ר  ְ֩ו ָ֖ה ֵאָנ ּ֩וְת ן ֶָ֥פ ְ֩וֶג ה ָרָ֔ ּ֙֩וְׂשע  ה ָּט ח  ֶרץ֩ ׁש׃-ֶאֵ֤ ָבָֽ ְד ּ֩ו ן ֶמ ֶׁ֩שָ֖ ָ֥ית  . נאמר לשיעורין, ואמר רב חנין: כל הפסוק הזה ֵז

 
 הוא. בעלמאתיבי? אלא: הלכתא נינהו, וקרא אסמכתא ותסברא, שיעורין מי כ -דאורייתא נינהו.  אלמא... 

( והקרא הוא מלמשה מסיני )הלמ" הלכהשואלת האם השיעורין הם מהתורה והרי אינם כתובים. ועונה השיעורין עצמם  הגמרא

 אסמכתא בעלמא.

, ואינו ובמשאה מטמא במגע דתנן: עצם כשעור - שעורהכי שיעור שעורה הוא למדידת עצם אדם לטמא  אומרת א,סוכה ו בבלי הגמרא
  מטמא באהל.

 

הוא בפרי  בתורה הנאמר כסף-שקלהקשורה לשעורה אשר אינה מובאת בגמרא, כי מדידת  (מ"הלמהלכה למשה מסיני )מביא  ם"הרמב

 המשנה לבכורות פרק ח' משנה ז' כתב ובפירושהמשנה בתחילת קידושין )'חצי גרגר'(,  בפירוש. שעורה גרגרהשעורה, היינו 
 ואינו יודע לו שום טעם. משעורהשקבלה איש מפי איש שהגרגר הוא  םהרמב"

 בכסףמשקל שעורה  פילמשה ששיעור הפרוטה הוא על  מסר ה' כתב, שהקב"ג ק"ס טסימן ל" ח"אוהשיעורים  בקונטרס א"החזו
 צרוף

 .ף"וברימופיעה בגאונים  םדעת הרמב" ותורה, הרב פנחס חיים בניש הי" ושיעוריספר מידות  פ"ע

 

ֶקל (טו,כג שח" בראשית)לגלות כי בקרא  זכינו קידושין ב בבלי -העיון ב מתוך ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵמ ֩ ע ְרַּב֨ ַא  ֩ ֶרץ ֩  מלת ֶּכ ֶסף-ֶא ֶרץ קטנה -תלישא בטעםֶא

ל)תרסא( מרמזת על לימוד שיעור במלים  ֶק  השיעורים כסף ובין גרגר שעורה והמסתעף מכך-התגלה כקשר בין שקל זה ושיעור ֶּכ ֶסף-ֶׁש

אונאה בשתות רביעית, , נפח אמה ריבועית, בית סאתיים , שטחהם: רוחב אצבע, אורך טפח ואמה כסף-שקלהאפשריים הנלמדים מהכתוב 

 שח" בראשית ובקרא קידושין ב בבלי -פירוט בבקטנה ו-במקומו בסעיף תלישאעיין במה שכתבנו  ., שיעור זריעה לאמה ריבועיתמלבר
 טו,כג
 מכפלה של מספר גרגרי שעורה עשויה לבטא נפח כל ח,עקב ח דברים-יא שיעור נפח קטן מכל הפירות בוהשעורה ה היות הערה ,

 אבל לא מצאנו שהחכמים השתמשו ברעיון כזה. מוזכרפרי 

 

 ב ה, סוכה בבלי פסוק שמובא פקטנה בהקשר למחיצות ע"-תלישאעיון במופע פרטי של  – מחיצות
ל (כ,כה תרומה שמות) דכתיבמכרוב,  ונילף ים׃-ֶא֨ ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ ְהיָ֖ ֩י  ֶרת יםאחא בר יעקב, גמירי: אין  רבאמר  -! ַהַּכּפ ָ֔ ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָ֥י  ְּפֵנ

 . וגו' מטפח פחותין
 

 מחיצה של עשר טפחים.  לגובהמחפשת מקור  הגמרא

שירי נלמד משיעור עובי ע וטפח טפחים תשעפסוק מפורש הוא  פשל ששה טפחים ולכן גובה ארון הברית ע" אמהמאיר מחשב לפי  רבי

 לא הלכה למשה מסיני היאהכפורת שעל הארון שנקבע כטפח. לכן מחיצה של עשר טפחים 

היא הלכה למשה  טפחיםחמשה טפחים ולכן גובה הארון והכפורת רק שמונה וחצי טפחים. לכן מחיצה של עשר  לפייהודה מחשב אמה  רבי

 מסיני.

 

ים (כ,כה תרומה שמות)-למשה מסיני ומלמד על גובה הכפורת מ הלכה הואעלמא טפח פני הכרובים  לכולי ָֽ ַהְּכֻרב  ֩ ָ֥י  פניגזרה שוה של  י"ע ְּפֵנ

 מחיצה של עשר טפחים. גובהלמשה מסיני בענין  ההלכה לא שזה. נדגיש הכרבים פני אל הכפורת

 

֩ פסוק זה  תחילת ים ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָה֣יּו ֩מפסקת דיבור  בתבנית למוד שיעור מתוכן המטועם רמזקטנה מ-מונח תלישא –ְו ים׃ ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ ְהיָ֖ י 
ים׃לומדים כי  שמכאן ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָ֥י ים׃. בלשון הגמרא נאמר גמירי כי אין טפח גובהם ְּפֵנ ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָ֥י ותוס'  ירש" פמטפח. גמירי ע" פחותְּפֵנ

 ההלכה הזאת.  התקבלהבו זה קבלה איש מפי איש עד אותו הדור  םבשיטת הרמב" בהנצי" פ"ועמשמעו הלכה למשה מסיני 

 הברית מלמד על שיעור מחיצות שיהיה עשרה טפחים אבל רק לשיטת רבי מאיר.  ארוןזה בצירוף לגובה  טפח

 

ים ֩ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָה֣יּו   בבלי סוכה ה,ב-מונח תרסא, כעין שני טעמי תרסא, מרמז לנדרש ב – ְו

בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות הנדרש מגודל  רוביןעי-וכן ב בבלי סוכה ה,ב-)א( תרסא בתפקיד שיעור, מרמז לנדרש ב

 טפח של פני הכרובים. וזאת אחת הדוגמאות בגמרא לקביעה שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. 

טפח שבו פסוק זה מלמד שיעור גובה כפורת ומזה לגובה עשרה  ב,ה סוכה בבליראה ראה דרישה מורחבת במאמר א בספר התשע"א, 

למחיצות סוכה הקטנה ביותר, ולגובה רשות אחרת )כגון רשות היחיד בתוך רשות הרבים(, ולפי דרשתנו השילוב של התוכן והמונח תרסא 

 מלמדים לכל אלה.

בבלי  )ב( תרסא בתפקיד שיעור גובה של עשרה טפחים בין קצות כנפי הכרובים למעלה ובין הכפורת שעליה עמדו הכרובים, שהגמרא
מסיקה ע"י השוואה לגובה קצות כנפי הכרובים שעשה שלמה המלך בבית ראשון ושהם היו בשליש גובה הבית, לכן גם במשכן  ה,בסוכה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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טפח, שליש מזה עשרים טפח, והיות וקודם נדרש כי גובה  60אמה =  10קצוות כנפי הכרובים היו בגובה שליש המשכן. המשכן גובהו 

עוד עשרה טפח לשליש גובה המשכן. וע"פ תבנית הטעמים המקור למעשה שלמה הוא כאן. יש להעיר ארון וכפורת עשרה טפח, לכן נותר 

עשרים אמה ולא שלושים, ואז להסביר כי כרובי שלמה הם בשליש גובה הקדש ולא קדש הקדשים.  20שיש דעה שקדש הקדשים גובהו 

 י משכן, ולכן שלמה הוסיף עשר מנורות ועשרה שולחנות.לפי הדעה של עשרים אמה, הבית הראשון היה קצת פחות מאחד עשרה נפח

 

ֶקל (טו,כג שח" בראשית) בקראפני כרובים מצאנו  שלנחמד לגובה טפח  רמז ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵמ ֩ ע ְרַּב֨ ַא  ֩   ֶּכ ֶסף-ֶאֶרץ

ל המלים ֶק ֩-ֶׁש  , קלס פשךמידת גורעין ומוסיפין אותיות  בכעיןֶּכ ֶסף

עשר אמות אורך קרש וזה שוה  במשכן שיתין פושכי. -כמה הוי להו ארך הקרש.  אמות עשר בסוכה ה, בבלי  פ"ע פשך

 יחיד של פושכי. לשון פשךששים טפחים.  היינוששים פושכי 

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

 טפח.  גובהם ביםהכרו פני. מקור אפשרי למסורת כי בארמית

 

 ב ה, סוכה בבלי פסוק שמובא פקטנה בהקשר לחציצות ע"-תלישאעיון במופע פרטי של  – חציצות
ץ( ויקרא מצורע יד,ט)דאורייתא נינהו, דכתיב  חציצין ַח֧ ֹו-ֶאת) ְוָר ר  ֩( ְּבָׂש ם י  ַּמָ֖ כי אתאי הלכתא  -שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המים!  -ַּב

שערו נמי  -אינן חוצצות. שתים איני יודע.  -חוצצת, שלש  -אמר רבה בר בר חנה: נימא אחת קשורה לשערו, כדרבה בר בר חנה. ד
ֶאתדאורייתא נינהו, דכתיב  ֩ ץ ַח֧ ָר ֩-ְו ם י  ַּ֩בַּמָ֖ ֹו ר  לכדרבי יצחק. דאמר  -כי אתאי הלכתא  -שערו!  -את הטפל לבשרו, ומאי ניהו  -ְּבָׂש

על רובו שאינו מקפיד משום  וגזרואינו חוצץ.  -, ושאינו מקפיד עליו חוצץ -מקפיד עליו רובו ודבר תורה, (  בבלי סוכה ו, ב) רבי יצחק:
  רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.

 

. קשר של יש בו ספק חציצה קשר של שלוש שערות אינו מהודק ולכן טבילה עמו אינה חוצצת. קשר של שתי שערותמדאורייתא 

  צץ.שערה אחת הדוק וחו

 

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  ורבנןשל גופו או אינו מקפיד אינו מהווה חציצה, 

 

ֶאתוְ֩( ויקרא מצורע יד,טעיקר דין חציצה נלמד מהפסוק ) ץ֩ ַח֧ ר׃-ָר ֵהָֽ ָט ְ֩ו ם י  ַּ֩בַּמָ֖ ֹו ר  ר-הגמרא לומדת מ ְּבָׂש ֵהָֽ ָט ְ֩ו ם י  ֹוַּ֩בַּמָ֖ ר  שלא יהיה דבר  ְּבָׂש

שיעור חציצה  ומהקובעת מוסיפה את שער האדם שיהיה כולו במים ללא חציצה. ההלכה למשה מסיני  ֶאתחוצץ בינו ובין המים. המלה 

ה ֩ . לענ"ד טעם תרסא במלת חוצץ -רובו ומקפיד עליו והוא  ָהָי בתחילת הפסוק מרמז על שיעור החציצה המבורר בתבנית סיום דיבור  ְ֩ו

ֶאת֩של הפסוק ֩ ץ ַח֧ ָר ר׃-ְו ֵהָֽ ָט ְ֩ו ם י  ַּ֩בַּמָ֖ ֹו ר  החמרה עליו  גזרו. וזה המידרוג במצות הטבילה והחכמים  חוצץ -עליו  רובו ומקפידוהוא  ְּבָׂש

    . שום רובו המקפידעל רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד מ

 

ֶאת ֩ ץ ַח֧ ָר ֩-ְו ר׃ ֵהָֽ ָט ְ֩ו ם י  ַּ֩בַּמָ֖ ֹו ר  תבנית סיום דיבור מגלות כי התורה מיעטה מחציצה "רובו ולא מקפיד ומיעוט ומקפיד". תרסא בהמלים ְּבָׂש

 התריעה על מידרוג במצוה, שיעור ממתי עובר על חציצה כאשר רובו ומקפיד ובפחות מכך לא חוצץ.

 שרו היינו שערומוסיף הטפל לב - ֶאת

ֶאת ֩ ץ ַח֧ ָר ֩-ְו ם י  ַּ֩בַּמָ֖ ֹו ר  רובו של מיני חוצצים שעל כל אחד חלה אותה הלכה )א( מן התורה )קבוצת פרטים  , כעיןדרגא תביר טפחא -ְּבָׂש
 ( על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד( )ב( מדרבנן )ומקפיד

רלכן  ֵהָֽ ָט  ויטבול יהיה טהור!!! )קשרים וטנוף(יר כל החציצין סגביל שרק אם יסלוק, מ – ְו

 

 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(  שו"ע יו"ד סי' קצח סק"ב רמ"א

 .רה אטו דברים החוצצים והיינו אפילו מיעוט התם קאמר לכתחלה אבל בדיעבד לא גזרינן גזירה לגזירהיכך גזוהא דכתב רמ"א אחר 

 

 שיעוריןלענין  פסוקים
 ,טו:כג  בראשית

ֶקל ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵמ ע֩ ְרַּב֨ ַא  ֩ ֶרץ ֶא ֩ י נ  ָמֵעָ֔ ְׁ֩ש ֣י נ  ד  ַמה-ֲא ֩ ךָ֖ יּ֩וֵביְנ ָ֥ ֵּ֩בינ  ֶאת-ֶּכ ֶסף ְ֩ו א ו ֑ ר׃-ה  ב ָֽ ְק ֩ ךָ֖  ֵמְת
   ח:  ,ח עקב דברים

ֶרץ ֶ֩א ן ּ֑מֹו ר  ְ֩ו ָ֖ה ֵאָנ ּ֩וְת ן ֶָ֥פ ְ֩וֶג ה ָרָ֔ ּ֙֩וְׂשע  ָּטה ח  ֩ ֶרץ ׁש׃-ֶאֵ֤ ָבָֽ ְד ּ֩ו ן ֶמ ֶׁ֩שָ֖ ָ֥ית  ֵז

 כ:    ,תרומה כה שמותלענין מחיצין  פסוק
ל ַ֙֩ע ֶהם ְּ֩בַכְנֵפי ים ֵ֤ ֲככ  ס  ֩ ה ְעָל ַמָ֗ םְ֩ל י  יְ֩כָנַפ  ְרֵׂש֨ ּפ   ֩ ים ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָה֣יּו ל-ְו ֶא ֩ יׁש ֣ א  ֩ ם ֶהָ֖ ּ֩וְפֵני ֶרת יו֩-ַהַּכּפ ָ֔ ֑ ח  ָ֩א

ל ֶר֩-ֶא֨ ים׃ַהַּכּפ ָ֔ ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ ְהיָ֖ ֩י  ֩ת
 ט:    ,מצורע יד ויקראלענין חציצין  פסוק

ֶאת ֩ ֣ח ְ֩יַגַּל י יע   ב  ַהְּׁש ֩ ַבּ֨יֹום  ֩ ה ָהָי ֶאת-ָּכל-ְו ֩ ֹו רָ֗ ֶאת-ְׂשָע ְ֩ו ֹו ת-ר אׁשֵ֤ ֶא ְ֩ו יו ֵ֩עיָנָ֔ ת ַּ֙֩גּב ֣ ֵאת ְ֙֩ו ָקנֹו ֩-ָּכל-ְז ַ֑ח ְ֩יַגֵּל ֹו רָ֖ ְׂ֩שָע
ֶאת ֩ ֣ס ֶּב ֶאת-ְוכ  ֩ ץ ַח֧ ָר ְ֩ו יו ָדָ֗ טָ֩-ְּבָג ְ֩ו ם י  ַּ֩בַּמָ֖ ֹו ר  ר׃ְּבָׂש  ֵהָֽ

 

 

 לשיעורין ולמידרוג עונשים בהשתתפות תלשא ותרסא, תורה ויונהדוגמא טובה  1.1.2

 כט,טז בשלח שמות הוא המקראגדולה -לשיעורין ולמידרוג עונשים בהשתתפות תלישאדוגמא טובה 
י ָֽ ּוּ֩כ  אָ֗ ֒֩-ְר ַהַּׁשָּבת ֩ ןָ֩לֶכ֣ם ָ֩נַת֣ ' ֩֘ה

ָמ֑י֩ -ַעל֩ ֩יֹו ֶ֣חם יֶ֩ל ָ֖ ּׁש  ַהּׁש  ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ןָ֩לֶכ ם ֵתָ֥ ֩נ  א ֣הּו ֩ ן ֩םֵּכ֠



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַאל֩ ֩ יו ְחָּתָ֗ יׁשַּ֩ת ֣ א  ֩ ׀ ֣בּו י׃-ְׁש ָֽ יע  ב  ַהְּׁש ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ֹו מָ֖ ק  ְּמ מ  ֩ יׁש א   ֩ א ֵָ֥צ ֵ֩י
 גדולה. שאר תבניות טעמים מוסברות במקומם.-כאן מוסבר רק ענין תלישא

 

֩ ּו אָ֗ ְ֩ר . ן֩-ַעל..  שיעוריןאפשר כי מלמד על ארבע מיני גדולה, -תלישא רביע –ֵּכ֠

י .א ָֽ ֒֩-ּכ  ַהַּׁשָּבת ֩ ָ֩נַת֣ןָ֩לֶכ֣ם '  מן הקודש על החול מלפניה ומאחריה ת שבתותוספשתי מלמד על  -מונח סגול זרקא מונח  -֩֘ה

֩ .ב יו ְחָּתָ֗ יׁשַּ֩ת ֣ א  ֩ ׀ ֣בּו בבלי עירובין מח,א, ]שיעור ארבע אמות להליכה לשובת במדבר ללא היקף  - מונח לגרמיה מונח רביע - ְׁש
 [, נא,א

֩-ַאל .ג ֹו מָ֖ ק  ְּמ מ  ֩ יׁש א   ֩ א ֵָ֥צ  [בבלי עירובין נא,א]מה להליכה אלפיים א תחומין , שיעורמרכא תביר טפחא - ֵי
֩-ַאל .ד ֹו מָ֖ ק  ְּמ מ  ֩ יׁש א   ֩ א ֵָ֥צ ֩-אל)בדרשת ֵי א א-אל-כיצ שם יז,ב כפירוש ] ( הוצאה מרשות לרשות כשיעוריהן המפורשים בחז"ל יוצי

 [רש"י ותוספות
 

ל ֩-ַע י ָ֖ ּׁש  ַהּׁש  ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ןָ֩לֶכ ם ֵתָ֥ ֩נ  ֣הּוא ֩ ן בידי בית דין של מעלה ובי"ד של  גדולה מונח מרכא תביר, התרעה על שיעורים ועונשים-תלישא -ֵּכ֠

 מטה על מלאכת מחשבת ביום השבת

 לימוד שיעורי עונשין בפסוק זה

 אין בם עונשין האמורים בשבת עצמה ]בבלי יומא פ"א א'[ –תוספות זמן שבת 

 איסור ללא עונש בבית דין של מטה –ארבע אמות להליכה לשובת במדבר ללא היקף 

 יש אומרים שזה מדאורייתא ויש אומרים שזה מרבנן ולכולי עלמא אין לו עונש –תחום שבת אלפיים אמה להליכה 

 היא אחת מל"ט מלאכות שבת ועונשיה מדורגים כך:הוצאה מרשות לרשות 

 כל ששגגתו חטאת על זדונו כרת, היינו מתחיב בכרת בבי"ד של מעלה 

 ל"ט מלאכות שבת דינו סקילהואם היתה התראת עדים, נידון בבי"ד של מטה לאחת מארבע מיתות בי"ד, ב 

 

 
 )הפטרת מנחה יוה"כ( ה,יונה ד

֩ ֩ ה[ ן] מ  ה֙֩ ֩יֹוָנ א ר֩-ַוֵּיֵצֵ֤ ֑י ֶדםָ֩לע  ֶּק֣ ֩מ  ֶָׁ֖שב ַ֩וֵּי ר י ָ֩הע ָ֔
ַמה ה֩ ְרֶאָ֔ ֩י  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ַ֚ד ַ֩ע ל ָהַּ֙֩בֵּצָ֔ ְחֶּת֙י בַּ֩ת ֵֶׁ֤ש ַ֩וֵּי ה ֻסָּכָ֗ ֩ ם ָׁש  ֩ ֨לֹו  ֩ ר׃-ַוַּיַעׂש י ָֽ ָּ֩בע  ָ֖ה ְהֶי ּ֩י 

 ֩  יצות להיקף לצורך טילטול בשבת בנוסף לסכה וארבע אמות מעבר לה.אפשר התרעה על הקמת מח, קטנה-תלישא -ַוַּיַעׂש

ם  ָׁ֩ש  ה֩, קדם והקיף מקומו במחיצות ,קדמא ואזלא - ֨לֹו  רביע, מארבעה צדדים -ֻסָּכָ֗

 ות.גדל קיקיון שנתן לו מקום שביתה גדול מסוכתו, והיקף צמרתו ירדו ויצרו מחיצות בגוד נחית, היינו מחיצות יורד 'ה יונה ד ובפסוק 

 
  )הפטרת מנחה יוה"כ(יונה ד,ו: 

' הָֽ ֩ ֣ן ַמ ל-ַוְי ַ֙֩ע ֵ֩צל ֹות ְהיָ֥ ָֽ ה֩ל  ֵמַע֣לְ֩ליֹוָנָ֗ ׀֩ ַ֩וַּיַ֣על ן ֹו ָקיָ֞ י ק  ֩ ים ה  ֹל ֩-ֱא֠ ָרָע֑תֹו ֵמ ֩ ֹו יל֩לָ֖ ָ֥ ַהּצ  ֹוְ֩ל ֩ר אׁשָ֔
ַ֩על ֩יֹוָנ ה ח ַמָ֥ ְׂש ה׃-ַוּי  דֹוָלָֽ הְ֩ג ְמָחָ֥ ׂ֩ש  ן ֹו ָקיָ֖ י ָֽ ּק  ַ֩ה

' הָֽ ֩ ֣ן ַמ ים-ַוְי ה  ֹל גדולה, אפשר ללימוד שני דברים בשיעורין, חציצין ומחיצין, כאן שיעור שביתה -, כעין שני תלישאגדולה-מונח תלישא - ֱא֠

 בנופו של אילן שענפיו יורדים עד לארץ, וע"פ רד"ק משמעות רחמים בדין, היינו מחיצת סנגוריה 

ה ֵמַע֣לְ֩ליֹוָנָ֗ ֩ ׀ ַ֩וַּיַ֣על ן ֹו ָקיָ֞ י  למד על עצמויצא מן הכלל ל, כעין מונח רביע)מונח לגרמיה( מונח פסק  גרשיים – ק 

ל ַ֙֩ע ֵ֩צל ֹות ְהיָ֥ ָֽ ֹו֩-ל  ֩, טןק-מרכא פשטא זקף -ר אׁשָ֔ ֹו יל֩לָ֖ ָ֥ ַהּצ  ָרָע֑תֹו,מרכא טפחא -ְל  אתנח - ֵמ

מונח רביע. ע"פ  -איש תחתיו מונח פסק  - שבו כטז,שמות בשלח ט -ל זההמונח רביע. תבנית טעמים  - מעל ליונהמונח פסק  - ויעל

מכאן סמכו חכמים ד' אמות ליוצא חוץ לתחום ג' לגופו וא' לפישוט ידיים ורגליים. טט ושם  ש"יפר -למדנו מקרא זה כ, נא,אבבלי עירובין 

 אמרו ארבע אמות לכל רוח.

שהכין איפשרה לו תחום טילטול עד סוכה לארבעים יום, שכללו שביתה בשבתות. האפשר שלפנינו מעשה רב כאשר יונה יצא חוץ לתחום 

לקים, העלה ליונה קיקיון בעל נוף יוצא מן הכלל לקיקיון. הריבוע -א-ב"ה ברחמיו בדין המרומז בה'אפשר שהקארבע אמות ממנה לכל צד. 

י ההלכה השובת בעיקרו של אילן יכול לטלטל מתחת לכל צד מעבר לסוכה ולפ אמותלפחות ארבע החסום בנוף זה היה בעל צלעות של 

 . אם יורד עד לארץ לכל נופו

 

 

 בהקשר לתקופת אבילותקטנה -גדולה ותלישא-תלישא 1.1.3
 בראשית ויחי נ,יא:

ֶאת ֩ ְּכַנֲענ  י ַהָֽ ֶרץ֩ ָא֨ ָה  ֩ ֩יֹוֵׁשב א ְר ֶבל-ַוַּיַ֡ ֵאָֽ ּו֩ רָ֔ ְמ א ַ֩וּי ֣ ד ָטָ֔ ָהָא ֩֙ ֶרן ְּ֩בג ֨ ֶבל ֵאָ֗ ַ֩על-ָה ם י  ָר֑ ְצ מ  ָ֖הְ֩ל ֶ֩ז ד ר֩-ָּכֵבָ֥ ֲאֶׁשָ֖ ֩ ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ֩ ֵב֣ל ָא ֩֙ ָמּה ְׁ֩ש א ָקָרֵ֤ ֩ ן ֵּכָ֞
֩֩ ן׃ ֵּדָֽ ַהַּיְר ֩ ר ֶב ְּ֩בֵעָ֥

 ,י:נחי יו תיאשבר
ד ַ֩ע אּו דּוּג ֣֩-ַוָּיב   ְסְּפ ֨ ַ֩וּי  ן ֵּדָ֔ ְר ַהַּי ֩ ר ֶ֣ב ְּ֙֩בֵע ֲאֶׁשר ֩ ד ָאָטָ֗ ָ֩ה ן ׃-ֶר ים ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ֶבלׁ֩ש  ֵאָ֖ ֩ יו ב   ָא ַ֩וַּיַ֧עׂשְ֩ל ד ְמא ֑ ֩ ד ְ֩וָכֵבָ֖ ֹול דָ֥ ָּ֩ג ד ְסֵּפ  מ  ֩ ם ָׁ֩שָ֔

 י נ,ית שראב מהמית רהתו

ים ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֶבל ֩בל, וכתיב את עליו ושונפי"ד(  בושבעה, שנאמר )איל כ יולע לתאבמת םדא לש שונפא, סדח "רא - ֵאָ֖ יו ב   ָא ַוַּיַ֧עׂשְ֩ל
ים ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֶבל  א'[:ב נ"ק בת]ש (יא ֵאָ֖

ים ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֶבל יםר מ, שנארהותה ןמ העבש תוליבאלן יימנא, נית - ֵאָ֖ ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֶבל ֵאָ֖ ֩ יו ב   ָא  [:ה"הג פ"ק ו"מ מישלרו]י (יב ַוַּיַ֧עׂשְ֩ל
 י ,נ תישארב הימתמה ורת על תרוהע
 פשא מטייסא על גופא,נ יומין לתאדת ה"ה ג"פ"ק ומ ירושלמי-ב ןעייוור האבילות שבעת ימים. עישאבל שת ליופשו ענו קסוהפל ע להמגה הזק סוהפד "לר (יא
א הוה עבתאבלת כל שמ אןכ וצ"ל דמ"שו', וכו פני על ין הכרס נבקעתיומא תלת חראוא, לזוא הלי אקשב פיהא ני זיושתאדליה  תמיחון דכיא, ופלגה זרדחא ברס

 נו חילוק, מדמציםניורחאלארבעה ה םינושראהימים  לשהבין הש קולחי שידלי ס"ל בבהגם דצ"ל  רחיךעל כבל אוכו',  ןולהל ןיומיתא תל ןממ"ש בירושלמי 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ג' ימים אסור  בלא שםהא דאמרו  דעל, שם בירושלמי "מוכם, י דברירלענין מלאכה ושא מים האחרונים, כמויי מרמינים דחשוארם הימי השלשין נא לעבגמר
 עד שלשה מת אלאדין על ה' אין מעיא א"יבמות קכ ילבבבל "נו קייאשלמי שהבוהיר זה דועל יסו -. ופאגא דנפשא מטייסא על ביא המ בצנעא וילפה אאכלמב
דרק יום ראשון הוי גם הם מודו א אורייתמדל דאבילות "דס םהרי"ף ורמב" ילופ, וא...  ז.י"ה"ע סי' באי זיו הפנים, וע' נאשת מיםג' י רדאח וםמים, משי

 ה:התורן שולא הז וכמס רק, ולכו"ע הוי מדרבנן בעהשות לאבי , אבלרק ביום המיתה ם זהמדאורייתא, וג
 פזר תלישאראה 

 
 צו ח,לה: ויקרא

ת ֶא ֩ ם ְרֶּת  ַמ ּ֩וְׁש ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  ה ְיָל ָ֩וַל֨ ם ָמֵ֤ ֩יֹו ֨בּו דֵּ֩תְׁש מֹוֵע  ֩ ֶהל א ֨  ֩ ח ֩-ּוֶפַת ' הָ֖ ֩ ֶרת ֶמָ֥ ְׁש ימ  ֑מּותּוּ֩כ  ָ֩ת א י׃-ְול ֣ ית  ֻ֩צֵּוָֽ ן ֵ֩כָ֖
 ֩ ח דּוֶפַת מֹוֵע  ֩ ֶהל ֩֩א ֨ ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  ה ְיָל ָ֩וַל֨ ם ָמֵ֤ ֩יֹו ֨בּו   –ֵּתְׁש

 קטן, -קדמא מהפך פשטא מונח זקף - יומם ולילה שבעת ימים תשבוקטנה, מרמז על שיעור, לפי ההמשך -תלישא - ופתח

לאבל מן התורה  מנייןשלמה )נט(  תורהאחד יוצא מפשוטו כאן כמאמר  ואזלא, קדמא מועד אהללימודים, אחד כפשוטו לענין  שני
בר אחא בשם ר' זעירא שמע  יעקב. ולמדין דבר קודם למתן תורה )בתמיה( ר' לאביו אבל שבעת ימים ויעש (י,ויחי נ בראשית) .שבעה

על עולמו שבעה  הכשם ששימר הקב")משכן( ה', משמרת  -ושמרתם את ימיםאהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת  ופתחלה מן הדא 
 (הה" ג"פ' ימי אבלות על עולמו קודם המבול( כך אתם שמרו על אחיכם שבעה )ירושלמי מועד קטן ז)כביכול 

 
 ויקרא שמיני י,ו:

ל ֶאָֽ ֩ ֶׁש֣ה מ  ֩ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ֣ ֩ ם אֵׁשיֶכָ֥ ָ֩רָֽ ָּ֩בָנ יו ׀ ֩ ר ָמ֨ יָת ָֽ א  ּוְל  ֩ ָזר ֶאְלָע ּ֩וְל ן ר ַ֡ ֲה א-ַא ֵ֤ם֩ל ָֽ ֵדיֶכ ְג ׀ּ֩וב  עּו ָר֣ ְפ ל-ּת  לָּ֩כ ְ֩וַעָ֥ תּו ֻמָ֔ ָ֩ת א ְ֙֩ול ֣ מּו ר ֨ ְפ ה֩-ת  ָדָ֖ ָהֵע
ָּ֙֩כל ֵחיֶכם ֲא ַ֩ו ף ְקצ ֑ ֶאת-י  ֩֙ ְבּכּו י  ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ֩-ֵּב֣ית '׃֩ ֩ה ף ַרָ֥ ָׂ֩ש ר ֲאֶׁשָ֖ ֩ ה ֵרָפָ֔ ַ֩הְּׂש

ל ֶאָֽ ֩ ֶׁש֣ה מ  ֩ ר ֶמ א ֩-ַוּי ֣ ָּ֩בָנ יו ׀ ֩ ר ָמ֨ יָת ָֽ א  ּוְל  ֩ ָזר ֶאְלָע ּ֩וְל ן ר ַ֡ ֲה , (ב,יד ק"מובלי ב) ע"פ ירש" פ'קטנה קדמא פסק ואזלא, -תלישאמונח פזר  מונחַא
, כי צרתם של תלמידי חכמים על הכל להתאבל לעשותמה שהכהנים אסורים לעשות כי עוסקים בשמחתו של מקום, כלל ישראל מצווים 

 אבלות לכלל ישראל.  להלכות אב בנין( ומכך כעין ב,שבת קה בבליבה )

כעין מחיצה שבבית המקדש אסורה  עניןבתקופת אוננות, של שיעור תקופת אוננות וענין של חציצה מקיום מצוות  ענין קטנה-תלישא

מחמת אבילות או שתיית יין עונשו מיתה בבית דין של מטה, מחוץלמקדש כהן יכול  בנוולהנהגת אבילות בין עובד ובין שלא עובד, והנוהג 

נים היו אסורים להתאבל כל ישראל שהכה מהאבילות כגון בקריעת בגד, פריעת הראש, ישיבה על הארץ ושאר מנהגי אבילות, כי  לנהוג

 . האבלהיו מצווים לעשות מחוץ למשכן בשבעהת ימי 

 את האסור לכהנים במקדש להיות מנהגי אבילות של כלל ישראל. מעביר פזר

 פזר תלישאראה 

 
 :ח,לד הברכהזאת  דברים

ֶאת֩ ֩ ל ֵא֧ ָר ְׂש ֩י  י ְבֵנ֨  ֩ ְבּכּו ַ֖-ַוּי  ַ֩וָֽ ֑֩יֹום ים ֣ ֹלׁש  ְׁ֩ש ב ָאָ֖ מֹו ֩ ת ב ָ֥ ְר ְּ֩בַעָֽ ה ֶׁש  ה׃מ  ֶׁשָֽ מ  ֩ ֶבל ֵאָ֥ ֩ י ָ֖ ְ֩בכ  י ֵמָ֥ ְ֩י ּו מָ֔ ְּת ּ֩י 
֩  )ב(שיעור  ְבּכּו ֩, תרסא –ַוּי  י ֶאתכעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא  קדמא –ְבֵנ֨ ֩ ל ֵא֧ ָר ְׂש ֩-י  ב מֹוָאָ֖ ֩ ת ב ָ֥ ְר ְּ֩בַעָֽ ה ֶׁש  דרגא תביר מרכא  –מ 

 ילות מדאוריתא ומדרבנן.טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, או כולם מצטרפים לנושא שכאן הוא שיעורי אב

שיעור אנינות מדאורייתא יום מיתה ולכל היותר הלילה שאחריו.  בבלי זבחים קא,ב קב,אבאבילות על האספות נפשו לבורא. שיעור

, אז יום הקבורה ולילו מרבנן ואסור באכילת . ולמאן דאמר גם הלילה מדאורייתא מרבנןולמאן דאמר רק היום מדאורייתא אז הלילה 

ימי  30ימי בכי , שבעה ימי שבעה,  ? )שלשה(... מהמשך פסוק זה נלמדים שיעורי אבילות שני ירושלמיבשם  תורה תמימהע"פ . םקדשי

 .אבלות, י"ב חודש הספד

ת (כא,בראשית א) מופיעה בפסוק העוסק בבריאת בהקשר לכך נציין כי התרסא הראשונה בתורה ֣ ֶׂשת ׀ ַהַחָּי֣ה ֶנֶ֣פׁש-ָּכל ְוא  , זה נפש  ֶׁשר֩ אֲ  ָהר ֶמָ֡

ים ֶאת 'הֵ֨  ַוּי יֶצר֩  (ז,בבראשית ) הבהמית שיש גם לאדם והמחיה את גופו. ן-ֱאֹלה ָ֝ ם ָעָפ֙ר מ  ם ְלֶנֶַ֥פׁש -ָהָאָדֶ֗ י ָהָאָד֖ ַ֥ ת ַחּי ֑ים ַויְה  יו נ ְׁשַמ֣ ח ְּבַאָּפ֖ ה ַוּי ַּפַ֥ ֲאָדָמָ֔ ָה֣

ָֽה׃  סף בו דעה ודיבור., שנתוחיה שבכולןאף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם  רש"י  ַחָּי

 .שוניםמתריעה בין היתר על שיעורי נפש חיה  תרסא

אדם והסתלקות נפש הבהמית מגופו או אסיפתה אל הבורא שהורידה לתוך גוף  מותהאחרונה בתורה עוסקת בשיעורי אבילות על  התרסא

 . בבוראהוחדת מי -לקית ניצוץ ממנה מאיר במוחו והיא תמיד מקושרת -האדמה. נפש הא מחומראדם הקרוץ 

 

 קטנה -גדולה ותלישא-פרה השערה מיזוג תלישא-יומו קרני-ירח בן 1.1.4

 פרה-יומו קרני-פרק פזר תלישא, סעיף ירח בן-ראה פרק השערות, תת



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 מופעים 269פסוקים  261( לשאגדולה )ת-תלישא  – עליון טעם מפסיק / עוצר 1.1.5

 עיםמופ 269פסוקים  261 -גדולה בתורה ע"פ גירסת הכתר ב-תלישא

 בחירת ה', ראש קבוצה,בעל בחינה נעלה, א' א' 

 צן וגו' "-העדה מדבר-ישראל כל-ישר וצדיק )במדבר חקת "ויבאו בני–א' ב' מובחר, השיג שלימות 

עקרו עיקר  –?עדת ישראל... ועשו )ת"ג( רש"י בגמרא הוריות ה -דין ואם כל-ויקרא ד' בשגגת בית –ב' עוקר עיקר מן התורה 

 מן התורה

 מלכים א' א' בנסיון המלכת אדניהו ןכגו –ב' מערער על בחירת ה' ב'

 
 

כתיב כל וכוונתו  לסנהדרין רש''י אף שלא כולם הורו וחלקם רק  -מהפך  -עדת -ויקרא ד' אם מעיני כל \\\הוריות ד' ב'
בה, כאן  התיבות המוטעמות -התיבה  -הסכימו כנראה בהנהון הראש , משמע שהמהפך ממעט על הישות המדוברת 

 מצביע על לא כולם ממש, מן היפך 
 פשטא  -ישראל 

 כלל ופרט שלא נעלם הכל רק פרט אחד -מונח ז''ק  -נעלם דבר 
 עקרו עיקר מן התורה -ת''ג  -ועשו 

 

 נבחר -בעל בחינה נעלה  1.1.1.1
 

 :יב – א,יית אאשבר
 גדולה-לישאמופע ראשון של יתיב, מופע ראשון של גרשיים, מופע ראשון של ת

א ֩]י ֩ ֙֩וַ֩[ י ר  הְּ֩פ ֶׂש ֩ע ֵ֤ י ָ֞ ר  ֵ֩ע֣ץְּ֩פ ַרע ֶ֩זָ֔ יַע ֣ ר  ְז ַמ ֩ ֶַׂ֚שב ֵ֩ע א ֶׁש ֶּדָ֗ ֩֙ ָאֶ֙רץ ָ֩ה א ְדֵׁשֵ֤ יםַּ֩תָֽ ָ֗ ה  ֱאֹל ֩ ֶמר א ינָּ֔֩י ֣ מ  ְרעֹוְל ַ֩ז ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ל-ֹו ַ֩ע ֹו י-בָ֖ ה  ְַ֖י ַ֩וָֽ ֶ֑רץ ן׃-ָהָא ֵ֩כָֽ
֩ ֩ הוַ֩]יב[ ֶׂש ֩ע ָֽ ְ֩וֵע֧ץ הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ַ֙רע ֶ֩ז יַע ֵ֤ ר  ַ֩מְז ֵ֩עֶׂ֣שב א ֶׁש ֶּד֠ ֩ ֶרץ ָהָא  ֩ א ֩-ּתֹוֵצ֨ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ י ר   ְרְּ֩פ י-ֹועַז יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֱאֹל א֩ ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי ֑הּו יֵנ מ  ֹוְ֩ל ב׃-בָ֖ ֹו ֩טָֽ

׀ א֩׀יב ֶׁש גדולה כעין צורת צמח, צמרת וגזע. כעין -גדולה, ע"פ בעה"ט קלחים דקים ירוקים, תלישא-לישאשל תבתורה מופע ראשון  - ֶּד֠

אילנות, אופן גידול השתיל גדולה במנהג הספרדים שמה תלש"א אותיות שתל"א, מומחה לטיפול בשתילים, -נמשך משורש ועולה. תלישא

מזרע או יחור במקום מוגן, עקירתו ושתילתו במקום קבוע, דילול, גיזום ועקירה כאשר פסק מלהיות מועיל. אפשר שמכך התפקידים של 

 נבחר ושל עקירה חזקה.

  - בדרך דרש או סוד

׀ א֩..׀יב ֶׁש ֶּד֠ ֩ ֶרץ ָהָא  ֩ א תוף בין כוח המצמיח שהקב''ה ברך בו את הארץ ה''דוממת'' שי -גדולה, כעין שקילות -קדמא ואזלא תלישא - ַוּתֹוֵצ֨

ובין כוח הצומח שבדשא )מתולדות הארץ(, מאמר ה' הפיח בארץ כח מצמיח והפיח בתולדותיה הצמחים כוח הצומח. ההצמחה וההזרעה 

 בגבול. החוזרים בהתמדה הם כעין כוח אין סוף של הקב''ה הבלתי בעל גבול הניתן בתוך הברואים הסופיים שהם

 מרכא טפחא סלוק!!! -ללמדך ששקולים   –עשר -אבל השווה בר' וישב? שבת נ"ד??? ויהיו בני יעקב שנים

 

יחידות  20כסף עולה גי' כ' שער, -כסף וגו' אפשר ע"פ גי' שקל-וע"פ עיון בבראשית חיי שרה בקרא אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל

׀א בצמח השעורה לתת מידה טבעית לכל עת ומקום. אם כן הנמדדות בשעורה, ואמר החזו"א כי בחר הבור א ׀יב ֶׁש גדולה ירמז -לישאת - ֶּד֠

 קטנה. -תלישא -ארץ אל צמח השעורה . ראה דיון 

 

  –גדולה -תלישא

שורש בדיבור אחד בורא )תולש מעליונים לתחתונים( דשא, עשב, עץ פרי, כח הצמיחה הכללי  –מצביע על מקור  א'

 מקור / שורש( ובו  -ומח הפרטי )ת"ג והתלבשותו בכוח הצ

 שורש / מקור / בחירת הימנעות מכלאיים  –למינו / למינהו  ב'

 
 בי-אי,א בראשית

֩֩ ֩ א[ ֙֩וַ֩]י י ר  הְּ֩פ ֶׂש ֩ע ֵ֤ י ָ֞ ר  ֵ֩ע֣ץְּ֩פ ַרע ֶ֩זָ֔ יַע ֣ ר  ַמְז ֩ ֶַׂ֚שב ֵ֩ע א ֶׁש ֶּדָ֗ ֩֙ ֶ֙רץ ָהָא א֩ ְדֵׁשֵ֤ יםַּ֩תָֽ ָ֗ ה  ֹל ֱ֩א ר אֶמ ינָּ֔֩י ֣ מ  ְרעֹוְל ַ֩ז ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ל-ֹו ַ֩ע ֹו ַ֖-בָ֖ ַ֩וָֽ ֶ֑רץ יָהָא ה  ן׃-ְי ֵ֩כָֽ
֩֩ ֩ הוַ֩]יב[ ֶׂש ֩ע ָֽ ְ֩וֵע֧ץ הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ַ֙רע ֶ֩ז יַע ֵ֤ ר  ְז ַמ ֩ ֵ֩עֶׂ֣שב ֶׁשא ֶּד֠ ֩ ֶרץ ָהָא  ֩ א ֩-ּתֹוֵצ֨ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ י ר   ְרעְּפ י-ֹוַז יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל אֱ֩א ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי ֑הּו יֵנ מ  ֹוְ֩ל ב׃-בָ֖ ֹו ֩טָֽ

ֶר֩וַ֩ דשא, עשב, עץ פרי, ונותן לארץ ולנבראים ממנה כח הצמיחה הכללי בוראבדיבור אחד  ה"הקב ָא  ָה ֩ א אּתֹוֵצ֨ ֶׁש ֶּד֠ כלל  – קדמא ואזלא ץ֩

 כח הצמיחה, 

אבכח הצמיחה הפרטי(  י' שימשך ממנו כח המצמיח )התלבשות כח הצמיחה הכללא ֶׁש  גדולה,-תלישא ֶּד֠

 הראשון שהנברא )כאן הארץ הדוממת( קיבל יכולת להוציא יש מיש הביטויהצומח הראשון,  – דשא

ֹוע ֵ֤֩איים שלמדו זאת מהעצים שנצטוו שורש ענין הימנעות הדשא מכל –/ למינהו  למינו' ב ינָ֔ מ  ְ֙֩ל י ר  הְּ֩פ  ֶׂש

 הדשא כראש קבוצה כי כולל כל הצמחים

 נעקר מהוית הדומם והופך לצומח –הדשא נתלש 

 

 גדולה מורה -תלישא –טט 

אזלא השקול לת"ג מצביע על ענין -א' בחינה מעולה ביותר על ראש/מקור/שורש וגם על ערעור על כך. כאן השקילות קדמא

 הערעור וזה תומך בהסבר בעל התניא

 ב' זרע השעורה שהוא מידה טבעית המשתמרת בכל עת

 ג' שיעור הרחקה בין זרעים ממינים שונים, ראה מאמר שעורה ושיעורין

 בצמחים -כח מצמיח בארץ, כח הצומח בזרעים  - יב-יא,בר' אד' 

 המסדירים את פעילות הביוץ הנשי. בהעדרם הביוץ פוסק  נמצא במחקר רפואי כי דגנים )חיטה שעורה ומיניהם( מכילים חמרים

 בהימצאם הביוץ מווסת.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 גדולה, -תלישא - דשא 

 ,כמרמז לצמח השעורה לעניני שיעורין 

  כח הצומח בצמחים, באדם. -כמרמז לכח עליון 

 

 

 שלושה הפסוקים הבאים מהוים ענין אחד
 . שמות תצוה כט,א

ר ֲאֶׁשָֽ ר֩ ָב  ָּד ַ֩ה ה ֶז֨ ֶה֩ -ְו הָ֩ל ֶּ֩בןַּתֲעֶׂשָ֥ ד ֶאָח֧ ֩ חַּ֩פ֣ר ַק יְ֩ל֠ ֑ ֣ן֩ל  ֵה םְ֩לַכ ָתָ֖ א  ֩ ׁש ֵּדָ֥ ַק ם׃-םְ֩ל ָֽ מ  י מ  םְּ֩ת ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ ם ָ֥ ֵאיל  ְ֩ו ר ָק  ָּ֩ב
 טו,צו ח קראוי 

ֶאת ה֩ ֶׁשֵ֤ מ  ח֩ ַּק֨ ַ֩וּי  ט ָחָ֗ ְׁש ַ֩וּי  טו[ ַ֩על-] ן ֵּת ּי  ַ֙֩ו֠ ָּדם ֶאת-ַה ֩ א ַחֵּטָ֖ ַ֩וְי ֹו ֶאְצָּבעָ֔ ְּ֙֩ב יב ב  ָס ַח֩ ְזֵּבֵ֤ ַהּמ  ֩ ְר֨נֹות ְזֵּב֑ח-ַק ַ֩הּמ 
ֶאת ְ֩ו ֶאל-ַ ֩֙ ק ָ֩יַצ ם ָּדָ֗ יו׃-ַה ָ֩עָלָֽ ר הּוְ֩לַכֵּפָ֥ ְּדֵׁשָ֖ ַק ְַ֖י ַ֩וָֽ ַח ְזֵּבָ֔ ַהּמ  ֩ ד ֣סֹו ְ֩י

 . ויקרא שמיני ט,ב:    

ל ֶאָֽ ֩ ר ֶמ א ַ֩קח-ַוּי ֣ ן ֲהר ָ֗ ן-ַא ֶּ֩ב ֵ֩עֶ֣גל ך '׃-ְל֠ הָֽ ֩ ָ֥י ְפֵנ ב֩ל  ֵרָ֖ ְק ַה ְ֩ו ם ֑ מ  י מ  הְּ֩ת ָלָ֖ לְ֩לע  י  ַאָ֥ ְ֩ו את ַחָּט  רְ֩ל ָק֧ ָּ֩ב
֣ר חַּ֩פ ַק ן֩,ְל֠ ֵּת ּי  ֵ֩עֶ֣גל-ַקח ,ַו֠ ך המשכן ביום השמיני למילואים הוא ראש חדש  חנוכתהמזבח החיצון,  ידושקהכהנים לכהן לה',  קידוש, ְל֠

)העברת( המשכת קדושה מלמעלה  במשמעות של נבחר באופן יחודי לקדושה גדולה, -טעמם תלישא -ניסן בשנה השנית ליציאת מצרים 

 למטה

 

 
 ושע  כד,ג:    יה

ֶאת ֩ ח ַּק ֶא ֶאת-ָו֠ ֩ ֵ֤ם יֶכ ֩-ֲאב  ר ָהָ֔ ַהָּנ ֩ ר ֶ֣ב ֵ֙֩מֵע ָהם ָר ְב ְּ֩בָכלַא ֹו תָ֖ א  ֩ ְך אֹוֵלָ֥ ֶאת-ָו ֩֙ ה ְרֶּב ַא ָ֙֩וָֽ ְרֶּב ַא ָ֩וָֽ ן ֶאֶּתן-ֶאֶ֣רץְּ֩כָנַ֑ע ָ֩ו ֹו ְרעָ֔ ת-ַז ֶא ֩ ֹו ק׃-לָ֖ ָחָֽ ְצ ֩י 
 תשנ"ז ע' קנ"ד, על במדבר רבה )וילנא( פרשה יד הראות תמימות על יהושע, מכון יחדיו ירושלים מקע"פ 

ה( כמה דתימא )תהלים קלה ד( כי יעקב בחר לו יה וגו' זרק' לשון זריקה והפרש)'מרק אחד כסף אלו ישראל שהפריש הקב"ה מהם מז
 ת יצחק, אואומר )יהושע כד( ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען וארבה את זרעו ואתן לו 

ח -טט  ַּק ֶא ח֩גדולה, מדרש רבה אומר שהקב"ה בלשון-תלישא – ָו֠ ַּק ֶא ריש את ישראל מבין זרק והפ –גדולה, כביכול תלש -תלישא – ָו֠

 האומות, ובחרן להיות מיוחדים לו, כמזרק אחד כסף המביע כסופי המקום לישראל.

 
 ושע  כד,לב:    יה

ֶאת ר-ְו ֲאֶׁש ֩ ֵסף ֩֠יֹו ֣מֹות ְ֩בֵני-ַעְצ ֒֩-ֶהֱע֨לּו ְׁשֶכם ֩ב  ֣רּו ָ֩קְב ֘ם ַרי  ְצ ּמ  מ  ֩ ׀ ֩ ל ֵאָ֥ ָר ְׂש ֩י 
ְּ֩בֵני֩ ת ֵא  ֵמ ֩ ב ק   ַ֩יֲע ָקָנ֧ה ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ה ַהָּׂשֶדָ֗ ֩ ת ַק֣ ֶחְל מָ֥֩-ְּב יֲח ָֽ ֲאב  ֩ ָט֑ה֩-ֹור י ְקׂש  ֩ ֣ה ָא ֵמ ְּ֩ב ם ְׁ֩שֶכָ֖
י֩ ְבֵנָֽ ּו֩ל  ְהיָ֥ ָֽ ה׃-ַוּי  ֲחָלָֽ ףְ֩לַנ ֵסָ֖   יֹו

 
 ב-לי סוטה יג,אבב
ל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, היו שני ארונות הללו אחד של מת ואחד של שכינה מהלכין זה עם זה, והיו עוברין ושבין וכ

 ()במת ואחד של שכינה; וכי מה דרכו של מת להלך עם שכינה? אמרו: ות הללו? אמרו: אחד של ונאומרים: מה טיבן של שני אר
כד לב( ואת עצמות יוסף אשר  יים זה כל מה שכתוב בזה. ואי לא עסיק ביה משה, ישראל לא הוו מיעסקי ביה? והכתיב: )יהושעק

ה? והכתיב: )יהושע כד לב  ( ויהיו בניו לא הוו מיעסקי ביל, העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם! ותו, אי לא איעסקו ביה ישרא
 ובר, קיחו לו, כבודו בגדולים יותר מבקטניםהנלבני יוסף לנחלה! אמרו: הניחו לו, כבודו במרובים יותר מבמועטין, ותו אמרו: 

 מאי שנא בשכם? אמר ר' חמא בר' חנינא: משכם גנבוהו, ולשכם נחזיר אבידתו.  -בשכם 
 

ֶאת ֵסף-ְו ֩֠יֹו ֣מֹות י משכם גנבוהו  ולשכם החזירוהו )נחזיר "כ גדולה, רמז למדרש בבבלי סוטה יג המובא ברד"ק-לישאמונח ת – ַעְצ
 אבידתו(", יוסף מובחר שארונו מהלך עם ארון השכינה

 
 ח,טז:     בהעלותךבמדבר 

תָּ֩כל ַר֨ ְט ּפ   ֩ ַחת ֵא֑לַּ֩ת ָר ְׂש ֩י  ְךְּ֩בֵנ֣י ֹו ּתָ֖ מ  ֩ י ֙֩ל ָ֔ ה ֵהָּ֙מ ֩ ים ָ֥ ְ֩נֻתנ  ים ֨ ְנֻתנ   ֩ י ֹו-ּכ  ְּ֩בכָ֥ ֶחם ֶ֩ר  ֩ י׃ ָֽ ם֩ל  ָתָ֖ א  ֩ י ְחּת  ַקָ֥ לָ֩ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ְּבֵנ֣י מ  ֩֙ ל ֩רּ֩כ 
 ֩ י יקטנה גם בתפקיד בעל בחינה נעלה המרמז להנדרש מהמלים -תלישא - ּכ  ֙֩ל ָ֔ ה " לימקום שנאמר " כל  בהעלתך סי' צב ספרי פ"ע ֵהָּ֙מ

 ולעולמי עולמים  לעולםזה  הרי

 

 

 שיעורין חציצין מחיצין 1.1.1.1
 

֩  (טכח כח,י ראוי בראשית) ח[ ֶאת֩]כ ה֩ ָּׁשָ֖ מ  ֲח ַּ֩ב ית ָ֥ ח  ֲהַתְׁש ֩ ה ָּׁשָ֔ מ  ֲח ם֙֩ ק  י ּד  ַהַּצ ֩ ים ֵ֤ ּׁש  מ  ֲח ֩ ּון רָ֞ ְס ְח ם-ָּכל-֠אּוַליַ֩י א  ֩ ית ָ֔ ח  ַאְׁש ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ר ֑י -ָהע 
ּי ֙֩ ַ֩ו ֑ים ְרָּבע  ַ֩א ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ ר ַמָ֔ ַ֙֩וּי א ֵאָליו ֩ ר ַדֵּבֵ֤ דְ֩ל ֹו ֩ע  ֶסף ַ֩וּי ֨ ֩ ט[ ֩]כ ֩֩ ה׃ ָּׁשָֽ מ  ֲח ַ֩ו ים ָ֖ ְרָּבע  ַ֩א ם ָׁ֩שָ֔ ֣א ְמָצ אֶא ֙֩ל ֣ ר ֶמ ר֩֩א ּו ַּ֩בֲעבָ֖ ה ֶאֱעֶׂשָ֔

ים׃ ָֽ ְרָּבע  ַא ָ֩ה
ַאל ר֩ ֶמ ּי א ַ֩ו֠ ֩ ם-]ל[ א  ֩ ה ֶאֱעֶׂשָ֔ א֩ ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ים ֑ ֹלׁש  ְׁ֩ש ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ ה ָר ַדֵּבָ֔ ֲא ַ֙֩ו דָני א רַ֩לָֽ ַח ֵ֤ ֩י  א ֩-ָנָ֞ ֩ ים׃ ָֽ ֹלׁש  ְׁ֩ש ם ָׁ֩שָ֖ א ְמָצָ֥ ֶ֩א

ה֩ ֵּנָֽ ה  ר֩ אֶמ ַ֩וּי ָ֗ ֩ א[ ֶאל-]ל ֩ ֣ר ַדֵּב ְ֙֩ל י ַאְ֙לּת  הֹו ֩ ֵ֤א ן-ָנ ּו אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ י דָנָ֔ ים׃ֲ֩א ָֽ ר  ָהֶעְׂש ֩ ר ּו ַּ֩בֲעבָ֖ ית ָ֔ ח  ַאְׁש ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ים ֑ ר  ֶ֩עְׂש ם ָׁ֩שָ֖
ַאל ֩ ֶמר ּי א ַ֩ו֠ ֩ ַאְך-]לב[ ֩ ה ָר֣ ַדְּב ֲא ַ֙֩ו דָני א רַ֩לָֽ ַח ֵ֤ ֩י  א ית-ָנָ֞ ָ֔ ח  ַאְׁש ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ה ָר֑ ֲ֩עָׂש ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ ַעם ה׃ַ֩הַּפָ֔ ָרָֽ ָהֲעָׂש ֩ ר ּו ַּ֩בֲעבָ֖

 
 חיי שרה כד,י:     יתשאבר

֩ ֶבד ֶע ָה֠ ֩ ח ַּק֣ ְ֩וָכלַוּי  ְך ֶל ַ֙֩וֵּיָ֔ ָניו ד  ֲא ֩ ֵ֤י ַמֵּל ְּג מ  ֩ ים ַמּל   הְ֩ג ָר֨ ֶאל-ֲעָׂש ֩ ְך ַ֩וֵּי ֶל ָקם ַ֩וָּיָ֗ ֑דֹו ְּ֩בָי ָ֖יו ָנ ד  ֲא ֩ ּוב ֶ֩אל-טָ֥ ם י  ַרָ֖ ֲה ַ֩נ ם ַרָ֥ ר׃-ֲא ֹו חָֽ ָ֩נ ר י ָ֥ ֩ע 
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ט-ה,וישב לז בראשית

ם ְ֩וַג י ָ֖ ֲאֻלָּמת  ה֩ ָמ ָ֩קָ֥ ֵּנ ה ה  ְ֩ו ה ֶדָ֔ ַהָּׂש ֩ ְך ְּ֙֩ב֣תֹו ים ֲאֻלּמ  ֩ ים ֵ֤ מ  ַאְּל ְמ ֲאַנ ְחנּו֩ ֩ ה ֵּנ ה  ְ֩ו֠ ֑֩-]ז[ ָּצ הנ   ָב
י׃֩ ָֽ ֲאֻלָּמת  ַָ֩ל ן ָ֖י ֲחֶו ַּת ְׁש ָֽ ַ֩וּת  ם ֵתיֶכָ֔ ֲאֻלּמ ֣ ֩֙ ה ֻסֶּב֙יָנ ְ֩ת ֵ֤ה ֵּנ ה  ְ֩ו
 

 כו,מקץ מו בראשית
ְ֩בֵני-ָּכל ְ֩נֵׁש֣י ד ְּלַבָ֖ מ  ֩ ֹו ֵרכָ֔ ְ֩י ֵא֣י ְצ ֙֩י  ה ַרְ֙יָמ ְצ מ  ֩ ב ק ֵ֤ הְ֩לַיֲע ָא֨ ַהָּב ֩ ֶּנֶפׁש ב-ַה֠ ק ֑ ַ֩יֲע

ׁש׃-ָּכל֩ ֵׁשָֽ ָ֩ו ים ָ֥ ּׁש  ׁ֩ש  ֶָ֖פׁש ֶ֩נ
 

 יד,פקודי לט שמות
ל ַ֩ע ים ֲאָבנ  ָה מ ֨֩-ְו֠ ְּ֩בֵניְׁש ַ֩על-ת ה ֵרָ֖ ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּתָ֥ ה ָּנ ֵה  ֩ ל ֵאָ֥ ָר ְׂש ֩-י  ָת֑ם מ  ְׁ֩ש

ל ַ֩ע יׁש ֣ א  ֩֙ ָתם ח  ֩ י ֵחֵ֤ ּתּו ט׃-ּפ  ֶב ָׁ֩שָֽ ר ָ֩עָׂשָ֖ ם ָ֥י ְׁשֵנ ֹו֩ל  מָ֔ ְׁ֩ש
 

 ברשימת הפסוקיםראה 

 
 :ה,א ויקרא

ֶאת ט֩ ַח  ְ֩וָׁש ה[ ֑ה-] ְ֩יהָו ְפֵנ֣י ר֩ל  ָקָ֖ ַהָּב ֩ ן ֶּ֩בָ֥
ֶאת֩ ֩֙ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ן ֲהר ֵ֤ ַ֩א י ְּ֩בֵנ֨ יבּו ר  ְק ה  ְר֩-ְו֠ ָז ְ֩ו ם ָּדָ֔ ֶאתַה ַ֩על-֨קּו֩ ם ָּדֵ֤ ֲאֶׁשר-ַה יב֩ ָ֔ ב  ָס ֩֙ ַח ְזֵּב ד׃-ַהּמ  מֹוֵעָֽ ֩ ֶהל א ָ֥ ֩ ח ַת ֶּ֩פָ֖

יבּו֩ ר  ְק ה  לקבלת דם קרבן כשרה )לכל שלוש הדעות בהגדרת צפון  בבלי זבחים כו,אגדולה, )ב( בתפקיד מחיצה, גבול, ע"פ -תלישא -ְו֠

ם, לקדשים קלים חייב להיות כולו בתחום צפון )תחום העזרה(, לקדשי קדשים הכהן חייב להיות ראשו ורובו בתחום צפון של עזרת כהני

 צפון היינו מגבול = מחיצה דמיונית בין חלק דרומי וחלק צפוני של העזרה( 
 בחירה -גדולה -תלישאראה 

 
 :א,ז ויקרא

ַ֩על ׁש ֵאָ֖ ן֩ ֵה  ַהּכ  ֩ ן ר ֧ ֲה ַא ֩ י ֵנ֨ ְּ֩ב ָנְתנּו ל-ְו֠ ַ֩ע ים ָ֖ ֵ֩עצ  ּו ְרכָ֥ ְ֩וָע ַ֑ח ְזֵּב ׁש׃-ַהּמ  ֵאָֽ ָ֩ה
֩ ָנְתנּו על  ב' מרמז, )ט( אע"פ שהאש יורדת מן השמים -ונתנו ... אש  - רש"יכפ – על ענין הקשור לעניני שמים א'מרמז, גדולה-תלישא -ְו֠

מצוה  רש"יענין מחיצה כי את האש שירדה מן השמים פעם אחת בחנוכת מזבח המשכן מסתירים באש מן האדם כל יום כמשתמע מפ
ן פירושו שיורדת בכל יום, אלא שירדה בימי משה לא נסתלקה עוד עד בנין שלמה, אי - שפת"חט( , ומביאור  )להביא מן ההדיוט

 . היינו אש האדם היא כעין מחיצה המסתירה את הנס של האש השמימית.וכירדה אז לא נסתלקה עד ימי מנשה.

֩ ָנְתנּו ֩גדולה ... -תלישא -ְו֠ ן ֵה  ֩תלישא ... תביר מרמזת על אפשרות חישוב.גי'  תבנית, תבירַהּכ  נּו ָנְת ן, גי' 512 עולהְו֠ ֵה  , 80 עולה ַהּכ 

 ואמירת פרשת הקרבנות העולם מתקיים: בפועלהיינו עולם. בזכות הקרבנות  לעולה תב" 432=  512 – 80ההפרש 
. מנהני מילי? אמר רבי יעקב בר אחא אמר רב משמר מתכנסין בעריהן וקורין במעשה בראשית שבאותו ישראלתענית כז, ב  בבלי

 רבונו( ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה, אמר אברהם: ו, שנאמר )בראשית ט"וארץמלא מעמדות לא נתקיימו שמים אסי: אל
 וגו': לאו. ליהשל עולם! שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר 

קורין  לכךשעל עיסקי קרבן העולם עומד,  והואילם, שמאחר שהן כלין אין העולם מתקיי - דור המבול כאנשי כז ב  תענית י"רש
 .אנשי מעמד בעריהן במעשה בראשית

 
 :א,ז ויקרא

ַ֩על ׁש ֵאָ֖ ן֩ ֵה  ַהּכ  ֩ ן ר ֧ ֲה ַא ֩ י ֵנ֨ ְּ֩ב ָנְתנּו ל-ְו֠ ַ֩ע ים ָ֖ ֵ֩עצ  ּו ְרכָ֥ ְ֩וָע ַ֑ח ְזֵּב ׁש׃-ַהּמ  ֵאָֽ ָ֩ה
֩. להם הממונה בואו והפיסו וגו' אמר יומא בבלי ָנְתנּו  נקודתהמתיצבים לפיס. הקו ימינה מתאר  הניםהכ מעגל מתארתגדולה -תלישא -ְו֠

 נעשה הפיס, בשבילההראשון בקבוצת עבודה  להיות מן השמיים הנבחרפתיחת הספירה או הכהן 

֩ י  קדמא סדר פייסות, פייס ראשון לתרומת הדשן ולמתן גזרי עצים בשביל האש,  -ְּבֵנ֨

ׁש֩ ֵאָ֖ ֩ ן ֵה  ַהּכ  ֩ ן ֲהר ֧ הנבחר בפיס להיות ראשון בקבוצת עבודה בשבילה נעשה  הכהןפת לאחר דרגא תביר טפחא, קבוצת כהנים מצטר -ַא

 הפיס.

 

ירושלמי יומא פ" מביא  תורה שלמה )קנב(. ובפיס נפרד של בין הערביים.  שחרהשני נבחרת קבוצת עבודה להקרבת התמיד של  בפיס
 בקר, בתמיד של שחר הכתוב מדבר.-האומר שלמרות שפסוק זה נאמר בבן ה"ד

ָנְתנּו ֩גדולה ... -תלישא -ְ֩ו֠ ן ֵה  ֩תלישא ... תביר מרמזת על אפשרות חישוב.גי'  תבנית, תבירַהּכ  נּו ָנְת =  512 עולהְו֠
9
ן, גי' 2  ֵה   עולה ַהּכ 
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עולת  ובכללהחוזר על עצמו, אמנם מדובר בעולת פר, אבל בבלי יומא משתמש בפסוק זה לכל עולה  תשע, המספר 9

 בתשעה כהנים בשחר ותשעה כהנים בין הערבים.התמיד שהוקרבה 
? עצמו בתשעה, בחג ביד כיצד, בעשרה, באחד עשר, בשנים עשר, לא פחות ולא יותר. קרב בתשעה תמיד. משנה יומא כו, ב  בבלי

באחד  , ושנים בידם שני גזירי עצים. בשבתבתשעה -, הוא עצמו עשרהערבים באחד  ביןהרי כאן עשרה.  -אחד צלוחית של מים 
 של מים.  צלוחיתביד אחד  -, ושנים בידם שני בזיכי לבונה של לחם הפנים. ובשבת שבתוך החג בתשעהעשר; הוא עצמו 

֩שנאמר )ויקרא א ז(  -בזר. אמר חזקיה: מניין להפשט וניתוח ששוה בזר  -. תנא: הפשיטן וניתוחן שוין גמרא ׁש ֵאָ֖ ן֩ ֵה  ַהּכ  ן֩ ַאֲהר ֧ י֩ ְּבֵנ֨ ּו֩ ָנְתנ ְו֠
ל זְ֩-ַע  לא בעיא כהונה.  -, נתינת אש בעיא כהונה, הפשט וניתוח ֵּב֑חַהּמ 
 

֩ ָנְתנּו  על ' מרמזבשהאש יורדת מן השמים )ט(,  פאע" -... אש  ונתנו - י"רשכפ – שמיםענין הקשור לעניני  על 'מרמזאגדולה, -תלישא -ְו֠

 מצוה י"רשש מן האדם כל יום כמשתמע מפבחנוכת מזבח המשכן מסתירים בא אחתענין מחיצה כי את האש שירדה מן השמים פעם 
, שלמהאין פירושו שיורדת בכל יום, אלא שירדה בימי משה לא נסתלקה עוד עד בנין  - ח"שפת, ומביאור  )ט( ההדיוטלהביא מן 

 כעין מחיצה המסתירה את הנס של האש השמימית. היא. היינו אש האדם וכירדה אז לא נסתלקה עד ימי מנשה.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ד דרות 

ד  ם [֩] א  ֩֒ י ַ֩עּמ  ְקֵנ֣י ֩ז  ד ֶֶ֣֣ג ְ֩וֶנ י֘ם ב  ְׁש ַהּי  ֩ ד ֶַָ֥֖ג ֶ֩נ ה ֵנ ְק֠ ר֩ מ ָ֗ א ֵ֩ל ֣ך ְזְנ ָא ֩ ֧ה ֶאְגֶל ֩ י ְרּת  ַמ  ָא ֩ י ֨ ֲאנ  ם-ַו א  ְ֩ו ל ָאָ֔ ְּ֙֩ג ַאל ְג ְדָע֙֩-ּת  ְ֩וֵאָֽ י הּ֩ל ָ֗ ָד ֣י ַהּג  ֩ ל ְגַא  ֩י  א ל ֨
ָאָֽ֩ ֶאְג ֩ י ָ֥ כ  ָאנ  ֩ ֶמר א ַ֩וּי ָ֖ יך ֶר֑ ֲח ַא ֩ י ָ֖ כ  ָאנ  ְ֩ו ֹול אָ֔ ְג ֙֩ל  ך ְת ֩זּוָלָֽ ין ֵאֵ֤ ֩ י ֣ ּ֙֩כ  ה ְדָע ֵאָֽ ֩ל׃ְו

ר אמ ָ֗ ֵ֩ל ְזְנ֣ך ָא ֩ ֧ה דרגא מונח רביע, ע"פ מלבי"ם, פרט ראשון להודיע לאיש כי הוא הגואל הקרוב ביותר, כי הוא אח אבימלך ודוד  – ֶאְגֶל

 דוד   -מחלון, ואילו בועז הוא בן

ה ֵנ  גדולה, -תלישא – ְק֠

 לחלקת רות בירושה ממחלון אישה  שיעור ומחיצה, כי שדה אלימלך נחלק לחלקת נעמי בירושה מאלימלך אישה, וא' 

 ב' ראשון לגאולה

 דרגא מונח רביע פרק השערותראה 

 

 

 

 קטנה )תרסא( בתפקידי כעין מובחר, ראש קבוצה-ותלישא (תלשא) גדולה-תלישא 1.1.5.3
 

 דימהקְ , מקור לענין, העדפה, לעניןראשון, ראש קבוצה, בכור, שורש  –( גתלישא גדולה )ת" –/ עוצר / מלך  מפסיק טעם .א

, העמיד או בטל דבר חמור כמו כשפים, שקילות התורה(, עוקר עיקר מן ה, ערעור על הבחירה )של הקב"ההקב" י, נבחר )ע"מיוחד .ב

 כאשר צמוד לקדמא ואזלא

  העדפהמקור לענין, שרש ענין,  ,ראש קבוצה, מובחרבחירת ה', בעל בחינה נעלה,  .ג

 

 
 ה,א ויקרא

ֶאת ט֩ ַח  ְ֩וָׁש ה[ [-֣֩ ְפֵנ ר֩ל  ָקָ֖ ַהָּב ֩ ן ֑הֶּבָ֥ ְ֩יהָו ֩י
ֶאת֩ ֩֙ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ן ֲהר ֵ֤ ַ֩א י ְּ֩בֵנ֨ יבּו ר  ְק ה  ֶאת-ְו֠ ֨קּו֩ ְר ָז ְ֩ו ם ָּדָ֔ ַ֩על-ַה ם ָּדֵ֤ ֲאֶׁשר-ַה יב֩ ָ֔ ב  ָס ֩֙ ַח ְזֵּב ד׃-ַהּמ  מֹוֵעָֽ ֩ ֶהל א ָ֥ ֩ ח ַת ֶּ֩פָ֖

יבּו֩ ר  ְק ה  מקבלה  כפרש"י)א( בעל בחינה נעלה, הם הכהנים הראויים לכהונה )שאינם פסולים מכל מיני סיבות(  –גדולה -תלישא -ְו֠
 עבודה ראשונה בקרבן שהיא חובת הכהנים אילך מצות כהונהו

ים֙֩ ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ן ר ֵ֤ ֲה ַא ֩ י ם-ֶאת קדמא מהפך פשטא –ְּבֵנ֨ ָּדָ֔  תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,ב -קטן, בתפקיד שתי עבודות בדם כנאמר ב-זקף – ַה

יבּו֩ רש"י עה"תוכפי'  ר  ְק ה   תיהן.; למדנו שהולכהשהיא הראשונה, ומשמעה לשון  קבלהזו  -ְו֠

 

 
 ויקרא ויקרא ד,יח

ן מ  ן֩ ֵה֨ ַהּכ   ֩ ן ַ֩על-ְוָנַת ם ָּד  ֑ד-ַה מֹוֵע ֩ ֶהל א ֣ ְּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֖ ֩ ' הָ֔ ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ים ַהַּסּמ  ֩ ֶרת ט ֵ֤ ְ֩ק ח ְזַּב֨ ֩מ  ְרנֹות ַ֩֩ק֠
׀ָּ֩כל֩ ֵא֣ת ֶאל-ְו ֩֙ ְך ְׁשּפ  ֩י  ר ַהָּפָ֗ ֩ ם ֲאֶׁשר-ַּד֣ ֩ ה ָלָ֔ ָהע  ֩ ֣ח ְזַּב מ  ֩֙ ד סֹו ד׃-ְי מֹוֵעָֽ ֶהל֩ א ָ֥ ֩ ח ַת ֶּ֩פָ֖

ן מ  ן֩ ֵה֨ ַהּכ   ֩ ן ַ֩על-ְוָנַת ם ָּד  ְרנֹות-ַה  גדולה, כעין פרט וכלל ופרט בתראה -קטנה קדמא ואזלא תלישא-תלישא – ַק֠

 בכהן גדול )כאן כהן משיח( הזכיר סמים שמעשירים כ"ג –מזבח קטורת הסמים  – בעל הטורים
֩-ַעל –טט  ְרנֹות רומז לכתר בתפקיד של נבחר א' אפשר שמרמז לכתר כהונה שסמים מעשירים )הערה: השולחן  –גדולה -תלישא –ַק֠

 שנטל בית דוד, מנורה רומזת אל כתר תורה וכל אחד יבוא ויטול(. –מלכות 

 

 
 ,לה:    חצו  ויקרא

ת ֶא ֩ ם ְרֶּת  ַמ ּ֩וְׁש ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  ה ְיָל ָ֩וַל֨ ם ָמֵ֤ ֩יֹו ֨בּו דֵּ֩תְׁש מֹוֵע  ֩ ֶהל א ֨  ֩ ח י-ּוֶפַת ֑מּותּוּ֩כ  ָ֩ת א ְ֩ול ֣ ' הָ֖ ֩ ֶרת ֶמָ֥ ְׁש י׃-מ  ית  ֻ֩צֵּוָֽ ן ֵ֩כָ֖
 ֩ ח דּוֶפַת מֹוֵע  ֩ ֶהל ֵּ֩תׁשְ֩֩א ֨ ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  ה ְיָל ָ֩וַל֨ ם ָמֵ֤ ֩יֹו   –֨בּו

 לכפרת -ימים )טט  שבעת  כ"יוהטעון פרישה קודם  גשכ" וללמד  כמעשה יוה" זה לכפרמעשה פרה,  זה לעשות דרשו ורבותינו י"רש

 האדומה(. -)טט את הפרה  השורף(, וכן הכהן  כיוה"

קטן, שלושה -קדמא מהפך פשטא מונח זקף - ם ולילה שבעת ימיםיומ תשבוקטנה, מרמז על שיעור, לפי ההמשך -תלישא - ופתח

 כאן פזר כי זה לא כעין בנין אב. ואיןלימודים, אחד כפשוטו ושניים היוצאים מפשוטם, 

ולכהן השורף פרה  גלאהל מועד ושני לימודים שלא כפשוטם לפרישת כ" כפשוטויהיה הלימוד  ילדרשת רבנן שהביא רש" – טט

 קודם למעשה. ימים שבעתאדומה 

 קטן, -קדמא מהפך פשטא מונח זקף - יומם ולילה שבעת ימים תשבוקטנה, מרמז על שיעור, לפי ההמשך -תלישא - ופתח

לאבל מן התורה  מנייןשלמה )נט(  תורהואזלא, אחד יוצא מפשוטו כאן כמאמר  קדמא מועד אהללימודים, אחד כפשוטו לענין  שני
. ולמדין דבר קודם למתן תורה )בתמיה( ר' יעקב בר אחא בשם ר' זעירא שמע שבעת ימים אבלביו לא ויעש י,ויחי נ בראשית. שבעה

על עולמו שבעה  ה', כשם ששימר הקב"ה)משכן( משמרת  -אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את ופתחהדא  מןלה 
 (הה" גשבעה )ירושלמי מועד קטן פ"( כך אתם שמרו על אחיכם המבול)כביכול ז' ימי אבלות על עולמו קודם 

  , קטן-מהפך פשטא מונח זקף ראה
 

 
 יב,ויקרא שמיני י

֩ ֩פ ֩ ל]יב[ ֶאָֽ ֩ ה ֶׁש  מ  ר֩ ַדֵּב֨ ֶאל-ַוְי ְ֩ו ר ָז ְלָע ֶא֠ ֩ ֶא֣ל ְ֩ו ן ֲהר ָ֗ ֶאת-ַא ֩ ֣חּו ְק ֩֒ ים ר  ֹוָת ַ֩הּנָֽ ָּ֩בָניו֘ ׀ ֩ ר ָמָ֥ יָת ֨ ֩-א  ֹות ַמּצָ֖ ָה֩ ּו ְכלָ֥ א  ְ֩ו ' הָ֔ ֩ ֵּׁש֣י א  ֵמ ֶ֙רת֙֩ ּנֹוֶת ַה ה֩ ָחָ֗ ְנ ַהּמ 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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זְ֩ ַהּמ  ֩ א׃ֵאֶ֣צל ו ָֽ ה  ֩ ים ָ֖ ָדׁש  ָ֩ק ֶדׁש ק ָ֥ י֩ ּ֩כ   ַ֑ח ֵּ֩ב
 כלל ואחריו הפרטים והם:מוקדם ומאוחר, מלמד ולמד, יכול להיות כעין כעין  -אזלא וקדמא  - וידבר משה

ר֩ רביע – אהרן-אל ָז ְלָע ֶא֠ ֩ ֶא֣ל  גדולה-מונח תלישא -ְו

ֶאל ׀-ְו ֩ ר ָמָ֥ יָת ֨  בתבה אחת פסקקדמא מונח  גרסא אחרת, פסקבתבה אחת  רכאקדמא מ גרסת כתר –֩א 

ר֩ ָז ְלָע ֶא֠ ֩ ֶא֣ל ֶאל, גדולה-מונח תלישא -ְו ׀-ְו ֩ ר ָמָ֥ יָת ֨ הבחירה עברה אל אלעזר להיות עקבות מיתת נדב ואביהו , קדמא מרכא פסק, ב –֩א 

 .עלי ובני בניו שהיו מאיתמרולתקופה מוגבלת )פסק( לראשון שממנו תמשיך שושלת הכהנים הגדולים לדורות, 

֩֒ ים ר  ֹוָת ּנָֽ ַה ֩  .שגם עליהם הייתה גזירת מיתה ממעשה העגל והואילה תפלת משה להצילם רש"יע"פ ָּבָניו֘
הרבי מזדיטשוב מעיד שהואילה תפלת משה להצילם. לשיטת  הפסקמצד אחר מוסיף אותם אל גזירת המיתה זרקא סגול  מצד אחד

 יעיד על שמחת הצלתם. גולסרקא הז קונטרס זרקא סגול בספר "לבוש לשבת ויום טוב"

 

 
 :יב,אחרי טז יקראו

א ְמל ָֽ ֩ ח ַק֣ ֲחֵלי-ְוָל ַּ֩גָֽ ה ְחָּת ַּמ ה-ַה֠ ָּק֑ ַּד ֩ ים ָ֖ ַסּמ  ֶרת֩ ט ָ֥ ְק ֩ יו ָחְפָנָ֔ ֩ א ְמל ֣ ּ֩ו ' הָ֔ ֩ ְפֵנ֣י ּל  מ  ֩֙ ַח ְזֵּב ַהּמ  ֩ ֵ֤ל ֵ֩מַע ׁש ֵ֩אָ֞
ֶכת׃֩ ר ָֽ יתַ֩לָּפ ֵּבָ֥ מ  ֩ א י ָ֖ ב  ֵה ְ֩ו
  - (לותורה שבעל פה )תורה שלמה לרב כשר זצ" כ"ת פ"ע

א ְמל ָֽ ֩ ח ַק֣ ה-ְוָל ְחָּת ַּמ  שיעור, כגדולה, שיעור חציצה ומחיצה, כאן מספר מערכות האש על המזבח ביוה"-תלישאני כעין שני עני – ַה֠

 כחותה ביוה" גהגחלים שהיה כ"

 והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס זהביום היה חותה בשל כסף ומערה לתוך של  בכל' א 

 שלשת קבים ובה היה מכניס שלשת קבים, היום חותה בשל בתוךיום היה חוצה בשל ארבעת קבים ומערה  בכל' ב 

 לתוך של שלשת קבים, והיום חותה בשל ג' קבין והיה מכניס בשל ג'  ומערהיוסי אומר בכל יום היה חותה בשל סאה  רבי' ג
 קבין

 

ֲחֵלי ַח֙֩-ַּגָֽ ְזֵּב ַהּמ  ֩ ֵ֤ל ֵמַע ֩ ׁש  , יצא להקל ולא להחמיר כענינוגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא מן הכלל לידון  –ֵאָ֞

, רבי מהאש( והיום חמש דברי ר" עליהם( ארבע מערכות )של עצים שמבערים עקה" -קטו[ בכל יום )במזבח החיצון ] פשבע" תורה
אומר בכל יום שתים והיום שלש. גמ': מנין למערכת יום הכפורים )שמוסיפין  יהודהיוסי אומר בכל יום שלש והיום ארבע, רבי 

גחליה )שיהיו  גע" בטילהאש, שהיא  לת" מההיה מספיק מלה זאת(  -)טט  גחלי, :פדתירמיה בשם ר'  רבי(  כשל יוה" לקטורתמערכה 
 היה אש הרבה(. מערכותהגחלים מרובין משלהבת. ואלו במערכה גדולה או בשאר 

֩
 בסיכום  - טט 

 מערכה רביעית או חמישיתהחיצוןמכינים עוד מערכה על המזבח  כ' ביוה"א , 

 שהאש הרבה האחרותכות ' גחליה מרובין משלהבת שלא כמו במערב 

 ולפנים ואין עוד שימוש במערכה הזאת,  לפניאש לוחשות בשביל קטורת של -' וחותים ממנה גחליג 

 חותים במחתת זהב, ומערה בשל זהב ד ' 

 ונפח המחתה שלשת קבים גחלים ה ' 

 במזבח הזהב?  השניה הקבועה, האם לא מקטירים בשחרית במערכה' בשביל קטורת בין הערביים חוזרים להשתמש ו 

 

 
 ,מו:    כובחוקתי  ויקרא

ְּ֩בַיד ָ֖י יַנ ס  ֩ ר ְּ֩בַהָ֥ ֵא֑ל ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ן י ֵּ֩בי֕נֹוּ֩וֵבָ֖ ' ֩הָ֔ ן ָ֙֩נַת֣ ר ֲאֶׁש ֩֒ ת ר  ַהּתֹו ְ֩ו י֘ם ט  ְׁשָּפ ַהּמ  ְ֩ו ים ֣ ּק  ֻח ַ֩ה ה ֶּל ֩֩-ֵא֠ ׃֩פ ה ֶׁשָֽ ֩מ 
ה ֶּל  ק  , מקור לכל מצות התורה כללותיהם, פרטיהם ודקדוקיהם מהר סיני, ולנמראש - דולהג-לישאת – ֵא֠

 על התורה שבכתב פתורה שבע" תוספתזרקא סגול לענין  ראה

 גדול לענין בנין אב לכללות פרטים ודקדוקים-קטן זקף-זקףקטן או -קטן זקף-זקף וגם

 

 
 :ז,חיקרח  במדבר

ֶאת ֩ ֨רּו ְמ ְׁש ְּתךּ֩ת  א ֠ ֩ ך הּ֩וָבֶנ֣י ַאָּת֣ םְ֩לָכל-ְו ַּנְתֶכ  ֻה ַ֩וֲעבַ֩-ְּכ ֶכת ר ָ֖ יתַ֩לָּפ ֵּבָ֥ מ  ּ֩וְל ַח ְזֵּב  ַהּמ  ֩ ר ַב֧ ֶאתְּד ֩֙ ֶאֵּתן ֩ ה ָנָ֗ ַמָּת ֩ ת ַד֣ ֲ֩עב  ֩-ְדֶּת֑ם ם ַּנְתֶכָ֔ ֻה ְּכ
֩פ ת׃ ָמָֽ ֩יּו ב ָּקֵרָ֖ ַה ָ֥ר֩ ָּז ַה ְ֩ו

 יומא כד, תורה שלמה, תורה תמימה בבלי, סיפרי ע"פ
  -גדולה -מונח מונח תלישא -ואתה ובניך אתך 

 בחירה ע"י ה', או ערעור על מצוות ה'. כל מונח מוסיף עוד ענין של ת"ג -ענין הת"ג 

  של כהנים היושב מלבית לפרכת לבדיקת יוחסיןא' בית דין 

 ב' הכהנים אוכלים תרומה בקידוש ידים )נטילת ידיים( בגבולין 

 ג' הכהנים נושאים עון הקדשים של בני ישראל 

הענין המרכזי בפסוק, כעין כלל, אף שבבלי יומא כד לא מזכירו אלא באופן אחד שוקל האם "לכל  -קדמא ואזלא  -כהונתכם -תשמרו את

 דבר המזבח" הוא כלל.

 כהונתכם "-יש לברר האם בי"ד הכהנים או הסנהדרין קובעים בעניני "תשמרו את

  ,א' מיהו כהן מיוחס ויתכן גם שקובע מיהו כהן כשר )כגון מום עובר או קבוע( לעבודה בכלל ולעבודה תמה 

 ב' קביעת מהי עבודות תמה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ,ג' קביעת מהי עבודת "מלבית לפרכת" שהיא רק לכהן 

 .ד' קביעת אזהרות ועונשי כהנים וזרים שעבדו בדבר שלגביו הם זרים 

 

 
 :ז,בלק כג במדבר

֑ר֩ ַמ ַ֩וּי א ֹו ְמָׁשלָ֖ ֩ א ָּׂשָ֥ ַ֩וּי 
ן ֶלְך-מ  ֶמָֽ ֩ ֵ֤ק ָ֩בָל י נ  ֵח֨ ַ֩יְנ ָרם ֵרי-ֲא֠ ַהְר ֵמָֽ ב֙֩ ָא ָרה-מֹו ָאָֽ ה֙֩ ֶדםְ֩לָכ ל׃-ֶקָ֔ ֵאָֽ ְׂשָר ֩י  ה ָמָ֥ ֲע ֩ז  ה ּ֩וְלָכָ֖ ב ק ָ֔ ַ֩יֲע י ֣ ּ֩ל 
ן ָרם-מ  אולי זה מקור הימשכות הנבואה  - המקוראם כך צ''ל למה פעם שניה אל  -ולי כמו פתורה לעי''ל בת''ג א -גדולה -תלישא -ֲ֩א֠

 בחו''ל על המים.

ן...  הטורים בעל ָרם-מ  ן א"ד וגו' בברכות טעון יצא אברהם אביהם ומארם, כלומר היאך אני בא עליהם מארם לקללם ֲא֠ ָרם-מ   -ֲ֩א֠
ןוגו'  ו בעולםהם לא היינ שאלולי, גדולה-תלישא ָרם-מ  אשל  שנטע בזכות אברהם באיםאשל, פירוש  בגימטריא, גדולה-תלישא -ֲ֩א֠

 וגו' בבאר שבע,

 

ן ָרם-מ   ומהם ללידת בלעם.  ולמלכהגדולה, א' מקור אברהם בארם, ב' בזכות אברהם ושרה מקור לילדים לנחור -תלישא -ֲ֩א֠

 ענין רוחני כדי לעקרם מן העולם. קללה היינו יאברהם ע" בני' בלעם נקרא לתלוש את ג
 

 
 :ט,מסעי לג במדבר

ה֩ ָמ ֑ ֵאיל  ֩ אּו ַ֩וָּיב ָ֖ ה ָרָ֔ ָּמ מ  ֩֙ ְסעּו ַ֩וּי 
ּו ֲחנ ַ֩וַּי ים ָ֖ ר  ָמ יםְּ֩ת ָ֥ ְבע  ְ֩וׁש  ם י  ַמ  ֩ ת ָ֥ ֵ֩עינ  ה ֵרָ֞ ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּת֣ ם ֵאיל  ְב ם׃-ּ֠ו ָׁ֩שָֽ

ה֩ ָמ ֑ ֵאיל  ֩ אּו ֩טפחא אתנח  -ַוָּיב ָ֖ ם ֵאיל  ְב  גדולה-תלישא -ּ֠ו

עינות מים, ואז חנו  ב"ילהם נס שיצאו  שנעשהר ויחנו באילם, מלמד שלא היה דעתם לחנות שם עד אמ ולא אילמה. ויבאו - ט"בעה 
 שם.

 ֩ ם ֵאיל  ְב תורה ורוח הקדש ושבעים  -מים לגוף ומים לנפש  מקורותגדולה מהשמים, הבקעות -תלישא של  יחודיגדולה, נס -תלישא -ּ֠ו

֩ -זקני סנהדרין, ב ה ֵרָ֞ ֶ֩עְׂש יםמונח גרשיים,  –ְׁשֵּת֣ים ָ֖ ר  ָמ ְּת ֩ ים ָ֥ ע  ְב ְ֩וׁש  ם י  ַמ  ֩ ת ָ֥ נ  יצא מן הכלל אחד  כעין,  טפחאמרכא תביר מרכא  – ֵעי

 בענין אחר שלא כענינו, יצא להקל ולהחמיר. לידוןאו שניים, 

 שם עד שנעשה להם נס לחנותשלא היה דעתם  מלמד טיצא מן הכלל אחד או שניים, כפירוש בעה" כעין  

 עינות מים, ב"י אושיצבענין אחר שלא כענינו  לידון 

 חנו שם. ואזלהקל  יצא 

 שמינו סנהדרין של שבעים .   ולהחמיר 
 הרב יוסף חיים בן אליהו מבגדד, ספר מלאך הברית, ע' ע

 שמות בשלח טו,כז:    

ּו ֲחנ ַ֩וַּי ים ֑ ר  ָמ ֣יםְּ֩ת ְבע  ְוׁש  ֩ ם י  ַמָ֖ ֩ ת ָ֥ ֵ֩עינ  ה ֵר  ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּתָ֥ ם ְ֩וָׁשָ֗ ה ָמ ֵאיל ָ֔ ֩ אּו ל-ַוָּיב ֣ ַ֩ע ם ֩-ָׁשָ֖ ם׃ י  ובן בס"ד לרמוז אלימה גי' מיל"ה יַהָּמָֽ
והאלף רמז לאליהו מלאך הברית הבא בשעת המילה. גם אלימ"ה אותיות אלהי"ם והוא ע"ד  מיל"הגם יש בה אותיות  )כולל(ע"ה

 יש אלהיםגי' אלהים רמז על קיבוץ הג' ביסוד ע"ש גם הרב גלאנטי ז"ל כתב וז"ל שם  )כולל(מ"ש הרב מאורי אור ז"ל ת"ל מילה ע"ה
 וכאשר כתבנו לעיל בס"ד אחדותוא' רמז ל מילהבו תיבת 

 

֩ ם ֵאיל  ְב  לקים-הבריאה בא אחדותביסוד רמז ל )בורה(רמז על קיבוץ הגלקי"ם -, גי' ג' אגדולה-תלישא -ּ֠ו

 

 גרשיים, מרכא תביר מרכא טפחא ראה

 
 :ח,א דברים

ת֩ ֶא ֩ ם ְפֵניֶכָ֖ י֩ל  ּת  ָ֩נַתָ֥ ה ֶ֑רץ֩-ְרֵא  ָא ָ֩ה
ֶאת֩ ֩ ְרׁ֣שּו ּ֩ו אּו ַ֚ ם׃ָהָאָ֔֩-ּב  ֶהָֽ ֵרי ֲח ַא ֩ ם ְרָעָ֖ ַז ּ֩וְל ם ֶהָ֔ ָ֙֩לֵת֣תָ֩ל ב ק  ְלַיֲע ּ֩וָֽ ק ְצָחֵ֤ םְ֩לי  ָה֨ ָר ְב ַא םְ֩ל ֵתיֶכ  ֲאב ֨ 'ַ֩ל ֠ה ֩ ְׁשַּב֣ע ֩נ  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֶ֩רץ
 

 ופרטתבנית פרט וכלל 

' ֠ה ֩ ְׁשַּב֣ע ֩נ  ֣ר בועה גדולה, כל אחד מהאבות מובחר ומיוחד וזכה לש-פרטים שהם ענינים של תלישא שלושהגדולה, -מונח תלישא מונח֩-ֲ֩אֶׁש

 מה' על ירושת הארץ משלו

ם ֵתיֶכ  ֲאב ֨ ישראל תהה נוחה -בעושה תלוי המעשה, האבות שיפורטו בפרט הסוגר פעלו להכין שארץ וגםקדמא ואזלא בתיבה אחת, כלל - ַל

 לפני בניהם ולכן היא להם נחלה בירושה ולא כליסטים שכבשו הארץ מיושביה להיכבש

ק֩  ְלַיֲע ּ֩וָֽ ק ָחֵ֤ ְצ םְ֩לי  ָה֨ ָר ְב ַא ְ֙֩ל ה' שהיא הפרט המקדים לכלל, להודיע, שמיעט  שבועתפרט סוגר לכלל ודרכו עוברת  -מהפך פשטא  קדמא -֩ב

 נחור תרח ונחור וכד' מהאבות

 

 
 :ח – ז,ראה יד דברים

ֶאת ֩ ַאְ֣ך ֩ ֑ה-]ז[ סּוָע ַהְּׁש ֩ ה ְרָסָ֖ ַהַּפ ֩ י ֵסָ֥ י ר  ַּמְפ מ  ּ֩ו ה ָרָ֔ ַהֵּג ֩ ַּמֲעֵל֣י מ  ֩֙ אְכלּו ֩ת ָֽ א ה֩ל ֵ֤ ֶ֩זָ֞
ת֩ ֶאת-ֶאָֽ ְ֩ו ָמל ָּג ֶאתהָ֩-ַה֠ ְ֩ו ֶבת ְרֶנ֨ י-ַא ָֽ ןּ֩כ  ם׃-ַהָּׁשָפ  םָ֩לֶכָֽ ֵהָ֖ ֩ ים ָ֥ א  ְטֵמ ֩ סּו י ָ֔ ר  ְפ ה  ֩ א ֙֩ל ֣ ָסה ּ֩וַפְר ה ָּמ ֵהָ֗ ה֩ ָר֣ ֧הֵ֩ג ַ֩מֲעֵל

ֶאת ְ֩ו ח[ י-] ָֽ רּ֩כ  י ז  ֲח אָ֩לֶכ֑ם֩-ַה֠ ּו הָ֖ א֩ ֵמָ֥ ָ֩ט ה אֵ֩גָרָ֔ ְ֙֩ול ֣ הּוא ֩ ה ְרָסָ֥ ַּ֩פ ס י ֨ ר  ַ֩מְפ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ס֩ ֩ עּו׃ ָּגָֽ ֩ת  א ם֩ל ָ֥ ְבָלָתָ֖ לּוּ֩וְבנ  ֩ת אֵכָ֔ א ֙֩ל ֣ ָרם ְּבָׂש ֩מ 
תז  יד ֩-ֶאָֽ ָמלַה֠ י -גדולה, ראש קבוצה ודוגמא ל-תלישא ָּג ָֽ ֩-ּכ  סּו י ָ֔ ר  ְפ ה  א֩ ֙֩ל ֣ ָסה ְר ּ֩וַפ ה ָּמ ֵ֩הָ֗ ה ָר֣ ֧הֵ֩ג     ַמֲעֵל

ת ח יד ֶא יר-ְו ז  ֲח י -גדולה, ראש קבוצה ודוגמא ל-תלישא ַה֠ ָֽ ה-ּכ  אֵ֩גָרָ֔ ְ֙֩ול ֣ א הּו ה֩ ָסָ֥ ַּ֩פְר ס י ֨ ר   ַמְפ

 
 שמיני יא,ד:     ויקרא

ֶאת ֩ ְך ַּמֲעלֵ֩-ַאֵ֤ ָֽ מ  ֩ ּו אְכלָ֔ ֩ת ָֽ א ֙֩ל ֣ ה ֶ֩ז ָס֑ה ַהַּפְר ֩ י ֵסָ֖ ַּמְפר  מ  ּ֩ו ה ָרָ֔ ַהֵּג ֩֙ תי ָמל-ֶאָֽ ָּג יַ֩ה֠ ָֽ ס֩-ּכ  י ָ֔ ר  ַמְפ ֩ ֵאיֶנּ֣נּו ה֙֩ ָס ּ֩וַפְר א ּו הָ֗ ה֩ ָר  הֵ֩ג ַמֲעֵל֨
֩֩ ם׃ אָ֩לֶכָֽ ּו הָ֖ א֩ ֵמָ֥ ָ֩ט

 שמיני יא,ז:     ויקרא
ֶאת ר-ְו י ז  ֲח יַ֩ה֠ ָֽ א-ּכ  ה֩ל ָֽ ֵּ֩גָר֣ א ּו הָ֖ ְ֩ו ה ָסָ֔ ְר ַּ֙֩פ ַ֙סע ֶׁ֩ש ע ַסָ֥ ְ֩וׁש  א ּו הָ֗ ֩ ה ְרָס  סַּ֩פ י ֨ ר  הָ֖֩-ַמְפ ֩ א ֵמָ֥ ָט ֩ ֑ר ָּג ם׃י  אָ֩לֶכָֽ ּ֩ו

 גדולה-תלישא ראה

 

 
 ראה יד,כא:     דברים

֩ל ֣֩ ֩ת אְכ֣לּו ֲאֶׁשר-ָכלא ֩ ר הַ֩לֵּג֨ ֵבָל ֙֩-ְנ֠ ר ָמכ  ֩ ֹו אֵ֤ ֩ ּה ֲאָכָלָ֗ ַ֩ו ה ָּנ ֶ֣֣ ְּתֶנ ךּ֩ת  י ֶר  ְׁשָע ָּ֔֩ב  ר  ך֩ל אְלָנְכ ֶה֑י ֱאֹל ֩ ָ֖ה הָו הַ֩לי ַאָּתָ֔ ֩֙ דֹוׁש ָק ֩ ֵ֤ם ַ֩ע י ֣ ֩-יּ֩כ  ל ְתַבֵּׁשָ֥
֩ ב ֲחֵלָ֥ ַּ֩ב י ָ֖ ד  ֩פא֩ ְּג ֹו׃ ּ֩מָֽ

֩ת אְכ֣לּוָ֩כל א ה-ל ֣ ֵבָל  , שלשה ענינים :דולהג-לישאמונח מונח ת – ְנ֠

 ' נותן קדימה לנתינה או מכירה לגר אשר בשעריך )בבלי פסחים ...(א 

. היינו מקור להלכה להתיר כל האיסורים שבתורה אם יצאו מגדר איסור )בבלי כולהנבלה נותן טעם לפגם לכל התורה -' לימוד מכלב 

 פקע ממנה האיסור לישראל.ונתינה לגר כי הסריחה פסחים ...( כאשר הנבלה אינה ראויה עוד ל

 מתיר הנאת חמץ גם בפסח( גבה איסור אכילה. )איך זה עם חמץ? רק ריה" שיש' לימוד מנבלה לכל התורה כולה להתיר הנאה אף ג 

 
 :יד,כ שפטים דברים

רָּ֩כל י ָ֥הָ֩בע   ְהֶי ֩י  ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ְ֩וכ  ה ֵהָמ  ַהְּב ְ֩ו ף ַהַּט֨ ְ֩ו ים ָּנׁש  ַה֠ ק֩ ְ֑ךְׁ֩שָלָלָ֖֩-ַר֣ זָ֩ל ב ֣ ּ֩הָּ֩ת
ֶאת ֩֙ ַכְלָּת ָאָֽ ְך׃-ְו ָ֩לָֽ ך י ֶהָ֖ ֱאֹל ֩ ' הָ֥ ֩ ן ָ֩נַת  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ך י ֶבָ֔ ְי א  ֩ ְׁ֩שַל֣ל

ים ָּנׁש  ַה֠ ק֩  גדולה, -שתי תלישא כעיןגדולה, -מונח תלישא – ַר֣

ים לאת כל זכורה שומע אני אף הקטנים שבתוכה ת" והכית פסקא ר שפטים ספרי ָּנׁש  ַ֩ה֠ ק ינו [ או אלךוהבהמה ]וגו' תבז  והטף ַר֣
כאן שהחיה את הגדולות אינו דין שיחיה את  הקטנותאלא טף של נקבות אמרת ומה מדין שהמית את הנקבות הגדולות החיה את 

 זכרים:   שלהקטנות הא אינו אומר כאן טף אלא טף 
ים  - טט ָּנׁש  ַה֠ ֩ ק  הנקבות הגדולות ומתוך כך גם את הקטנות. להחיותגדולה אפשר מרמז על -תלישא – ַר֣

 

ק יםַ֩ר֣ ָּנׁש   אור החיים נפש ורוח ביחס לנשמה פגדולה, בדרך דרש ע"-שתי תלישא כעיןגדולה, -מונח תלישא – ַה֠

ים ואומרו החיים אור ָּנׁש  ַ֩ה֠ ק  מצות, ונקראו נשים בערך הנשמה, כידוע ליודעי חן, והטף הם "ורוח נפש, פירוש נשים הם והטף ַר֣
(, וכשאדם חוזר נ טז תהלים) חקיי ה', בסוד ולרשע אמר אלהים מה לך לספר אדם קודם שהיה מתועב בעינ שעשה" טוביםומעשים 

 לזכות:  בובו יחש
 

 , השפעת מזלותאו בטל דבר חמור כמו כשפים העמידגדולה -תלישאראה 

 
 ח ,א א מלכים

 פני אביתר הכהן-על בחירתומרמז על  –גדולה -מונח תלישא –הכהן  וצדוק

 שהי לצדוק הכהן-כל שקילותמרמז על  –קדמא ואזלא  –יהוידע -בן ובניהו

 , ופרטים אחרים אחריהם:בפסוקקבוצות הטעמים ביחד מהוות הגורם המרכזי  ושתי
 כו,א א מלכים
 גדולה -תלישאמונח  –נתן הנביא(  –עבדך )טט -אני ולי

 קדמא ואזלא –הכהן  ולצדק

 

 

 ' מערער על בחירת ה' א 1.1.1.1
 הו למלוךבהתנשאות אדני ה, כ"טא' א' י" מלכים כגון

 סעודה שהיא ההפך מסעודת מצוה י', ע"התלישא גדולה, נסיון ערעור על בחירת  – ויזבח

 מן התורהאו איסור עיקר  עוקרמנתק, עוקר,  1.1.1.1
 

 :ז,יט,ב בראשית
ֶאת֩֩]ז[ ֩ ים ה   ֱאֹל ֩ ֨ה'  ֩ ר יֶצ ן-ַוּי  מ  ֩֙ ר ָ֩עָפ ם ָדָ֗ ֑ים-ָהָא ַחּי  ֩ ַמ֣ת ְׁש ֩נ  יו ַאָּפָ֖ ְּ֩ב ח ַּפָ֥ ַ֩וּי  ה ָדָמָ֔ ֲ֣א ָ֩ה

הָ֩֩ ֩ י ָ֥ ה  ה׃ַוְי ַחָּיָֽ ֩ ֶָ֥פׁש םְ֩לֶנ ָדָ֖ ָ֩א
 

ן ֩מ  ים ה   ֹל ֱ֩א ' ֨ה  ֩ ר ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[ הָּ֩כל-]י ָדָמָ֗ ָּ֙֩כל-ָהֲא ֵאת ְ֙֩ו ה ַהָּׂשֶד ֩ ֵ֤ת ֶאל-ַחַּי ֩֙ א ַ֩וָּיֵב ם י  ַמָ֔ ַהָּׁש ֩ ַמה-֣עֹוף ֹות֩ אָ֖ ְר ם֩ל  ָדָ֔ ָרא-ָהָ֣א ְק ֩-ּי  ֑֩לֹו
ָרא ְק ֩י  ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ֹו׃֩-ְוכ  מָֽ ְׁ֩ש א ּו הָ֥ ָ֖ה֩ ַחָּי ֶָ֥פׁש֩ ֶ֩נ ם ָד  ָא ָה ֩ ֧֩לֹו

ר ֩֩ן"רמב יֶצ ַ֩וּי  ֩  קטנה, רמז לחלקים הרוחניים באדם לפי שיטות שונות.-תלישא - ֩]ז[

 (, כהתנועה הבאה מן היסודות )בר' א,  נפש 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ר ֩ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  קטנה בתפקיד תולש מהדומם ונהיה לבעל נפש תנועה.-תלישא –  ]י

 רשימת פסוקים –תלישא ראה 

 

בּ֩ת ֩ :חבא יב,י שמות ֶר ָּ֙֩בֶעָ֔ ֶדׁש ח ֨ ֹוםַ֩ל ֩יֵ֤ ר ָעָׂש֨  ֩ ה ְרָּבָע ַא ְּ֩ב ן אׁש ַ֡ ר  תָּב ַמּצ ֑ ֩ ּו ֩אְכלָ֖
ב׃֩ ֶר ֶדׁשָּ֩בָעָֽ ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ֶאָח֧ ָה ֩ ֣֩יֹום ד ַ֩ע֠

ד  רבימר: צריך שיהא לילה ויום מן החדש. מנלן?  אמר  [בבלי ראש השנה כ,ב פשלמה ]שפז[ ע" תורה]משהו  עוקרגדולה -תלישאַ֩ע֠
לחדש בערב. מאי בינייהו? אביי אמר:  םועשרייוחנן אמר: )ויקרא כג( מערב עד ערב, ריש לקיש אמר: )שמות יב( עד יום האחד 

 לילה איכא בינייהו.  חצותמשמעות דורשין איכא בינייהו. רבא אמר: 
מתן תורה  שקודםלו וסוף המסכתא,  בקדושיןבשם המקנה   שפאלעיל אות  שמ" פ... ויש לומר פירוש חדש ע" ]שפח[ בסעיף והסביר

. דשהוא נחשב לערב י" ותאכלו מצות כפשוטו בליל ט" בערבעה עשר לחדש הפי' בקרא בארב דהלילה הולך אחר היום שעבר ולפ"
... לכן צריך עד יום האחד ועשרים לחדש  בעד בקר של כ" ושקרא שבעת ימים תאכל מצות מתחיל מבוקר של ט" א"סד... ולכן היה 

שגם  המכילתאשל  איש לפרש הסד" . ... בסגנון זהבונגמרים בהתחלת ליל כ" ו"טבערב, ללמדנו ששבעת הימים מתחילים מליל 
, ולחכמים כל הלילה, אינו נחשב בכלל שבעת ז"לראבעעד חצות הלילה, וחצות לילה הראשון  אלענין איסור חמץ נמשך יום כ"

 לומר שעד ולא עד בכלל. בערבעד וגו'  מפורשהימים. לכן הדגישה התורה 

 

ד להתיר בו חמץ, היינו להסיר איסור חמור  ב"לכוקובעו כמבוא  אשייך לכ"מלהיות  אמוצאי כ" של הלילהאת  עוקרגדולה -תלישאַ֩ע֠

 .אזילך אחר הלילה וזה שנוי גדול מאד מהנהוג עד  שהיום על שרש ענין מבשר תורהכן לקראת מתן -שעונשו כרת. וכמו

 
 בשלח יד,כא: שמות

ֶאת ֩ ֣ה ֶׁש מ  ֩ ט ַ֩על-ַוֵּי֨ דֹו֘ ֶאת-ָי ֩ ֩׀ ' ֣ה ְך֩ ַ֒֩וּ֣יֹוֶל חַ֩-ַהָּים ֨רּו ְּ֩ב ָּים ָּ֙֩כלַ֩ה֠ ה ָּז ַ֩ע ים ֵ֤ ד  ת-ָק ֶא ֩ ֶָׂ֥שם ַ֩וָּי ה ְיָל ם׃-ַהַּלָ֔ י  ַהָּמָֽ ֩ ּו ְקעָ֖ ָּב ַ֩וּי  ֑ה ָרָב ָח ָ֖םֶ֩ל ַ֩הָּי
ֶאת ֩ ֩׀ ' ֣ה ֩ ְך ֩-ַוּ֣יֹוֶל ָּים ָּ֙֩כלַה֠ ה ָּז יםַ֩ע ֵ֤ ד  ָק ֩ ַח ֨רּו ֶאת-ְּב ֩ ֶָׂ֥שם ַ֩וָּי ה ְיָל ָ֖ם-ַהַּלָ֔ ָב֑הַ֩הָּי ָר ָח     ֶל

הוא שהתניתי  אנייאמר אלהים יקוו המים לא קראת מתחלת התורה מה כתיב )בראשית א( ו הלו הקב" אמר... בשלח כא ו  ר"שמו
 , מתחלה שהתניתי עמו לתנאו לאיתנועמו, כך התניתי מתחלה שאני קורעו שנאמר וישב הים לפנות בוקר 

ֶאת ֩ ֩׀ ' ֣ה ֩ ְך ָּים-ַוּ֣יֹוֶל גדולה כגון עקירה , שיעור חציצה -ענינים מעניני תלישא שלושהגדולה, אפשר כי כאן -מונח מונח פסק תלישא – ַה֠

ירצה  ההבריאה שבשעה שהקב" בשעתעם הים ועם כל מי העולם  הגדולה ירמז על התנאי שהתנה הקב"-תלישא ר"שמו פצה ועוד. ע"מחי

 ותפסק בקיעתם. שוב ישתנה טבעםירצה  ההקב" כאשר כואח")יתלשו / יעקרו מטבעם(  יבקעו היינו ישתנה טבעםהים והמים 

  טפחא, קדמא, זרקא סגול ראה

 

 
 ,ה:כ יתרושמות 

א ֒֩-ל ָֽ ם ֵד֑ ְב ָ֩תָע א ְ֩ול ֣ ֘ם ֶהָ֖ הָ֩ל ֶ֣֣ ֲחֶוָ֥ ְׁשַּת ֩ת 
הֵ֤֩ ֩ י ָ֞ כ  ָאנ  ֩ י ֣ ַ֩עלּכ  ת ב ֧ ָא ֩ ֨ן ֲ֩עו ֵקד אּ֩פ ֠ ָּנָ֔ ַ֩ק ֵא֣ל ך֙֩ ֶה֙י ֱאֹל ֩ ל-' ַ֩ע ל-ָּבנ  ים ְוַע ֩ ים ָ֥ ֵּלׁש  ׃-ׁש  ֶ֣֑י ָאָֽ ְנ יםְ֩לׂש  ָ֖ ֵּבע  ֩ר 

טלה, משה אמר פוקד עון אבות על א"ר יוסי בר חנינא, משה רבינו גזר גזירה ובא נביא וב - פוקד עון אבותתורה תמימה פרשת יתרו 
 ]מכות כ"ד א'[: לו(בנים ובא יחזקאל ובטלה, שנאמר )יחזקאל י"ח( הנפש החוטאת היא תמות

...אלא ודאי דבא להורות דבכל אופן רק הנפש החוטאת היא תמות בעצמה ולא קרוביה,  תורה תמימה הערות שמות פרק כ הערה לו
 הם, וזה ע"כ שביטל יחזקאל גזירת משה: ואפילו אם אוחזין מעשה אבותיהם בידי

ד ֵק  גדולה בטעם תחתון בעשרת הדברות, מרמז לעקירת גזרת משה ע"י יחזקאל הנביא -תלישא – ּפ ֠

 

 
 :טז,ויקרא שמיני י

טז[֩ ַ֩על֩֩] ף ְקצ  ּי  ַ֩ו֠ ף ָר֑ ׂ֩ש  ֣ה ֵּנ ה  ְ֩ו ה ֶׁשָ֖ מ  ֩ ׁש ַר  ָּד ׁש֩ ר ָ֥ ָּ֩ד את ַחָּטָ֗ ַ֩ה ר ֣י ְׂ֩שע  ׀ ֵא֣ת ְ֩וַעל-ְו ֵ֤ר ָז ּ֙֩בְ֩-ֶאְלָע ר ָמ יָת ָֽ ר׃א  אמ ָֽ םֵ֩ל ָ֖ ר  ּנֹוָת ַה ן֩ ֲהר ָ֔ ַא ֩ ֵ֩נ֣י
ף ְקצ  ּי  הודה מיד  וישמע משה ויטב בעיניו: ויקרא שמיני י כ )יב( על ת"כ עקירת ידיעת המצוה.טעות משה הביאה לגדולה, -תלישא - ַו֠

חר מיתתו ולא בוש לאמר לא שמעתי.אמר רבי יהודה, חנניה בן יהודה היה דורש כל ימיו קשה הקפדה שגרמה לו משה לטעות. א
... ורבי יהודה אמר שרבי חנניה היה דורש שסבת  התורה והמצוה )מלבי"ם( הריני משיב על דבריו. ומי גרם שהקפיד, אלא שטעה.

  שהטעות היתה סיבתטעות משה היתה הקפידה. ... ולכן כששמע לדברי אהרן וחדל לקצוף לא טעה עוד. ורבי יהודה השיב עליו 
 הרן העמידו על האמת חדל לקצוף ויטב בעיניו מה שעשו ששרפו החטאת.  כי א ,קצף. ולכן כששמע מה

 

 
 כ - יט,ויקרא שמיני י

֩ ט[ ֶאל ]י ן֩ ר   ַאֲה ֩ ר ַדֵּב֨ ֶאת-ַוְי ֩ יבּו ֨ ר  ְק ה  ֩ ּיֹום ַה֠ ֣ן֩ ֵה ה֩ ֶׁשָ֗ ֶאת-מ  ְ֩ו ם אָתֵ֤ ה֩-ַחָּט ֵאֶּ֑ל יָּ֩כ ָ֖ ת  א  ֩ אָנה ֶרָ֥ ְק ַ֩וּת  ' הָ֔ ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ָלָתם ֩ע ָֽ
ַטָ֖֩ י ַהּי  ֩ ֹום ַהּיָ֔ ֩֙ את ַחָּט ֩ י ְֵ֤לּת  ָאַכ '׃ְו הָֽ ֩ ָ֥י ְּ֩בֵעיֵנ ֩ב

֩ ֩ ׃֩פ]כ[ יו ְּ֩בֵעיָנָֽ ב ַטָ֖ י ַ֩וּי  ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ ַמ֣ע ְׁש ַ֩וּי 
ּיֹום ַה֠ ֣ן֩ אלא אמר להם משה שמא זרקתם דמה אוננים, שהאונן שעבד )בבלי זבחים קא( מהו אומר  רש"י גדולה,-מונח תלישא – ֵה

 ונן.חילל. אמר לו אהרן וכי הם הקריבו, שהם הדיוטות. אני הקרבתי שאני כהן גדול ומקריב א
  האם היום זרקתם דם חטאת אוננים, שהאונן שעבד חילל.שאל  י יט משה טעה ולכן כאן י טז ע"פ הסבר רבי יהודה לת"כ 

ּיֹום  שהאונן שעבד חילל.על עקירת מצוה חמורה משה גדולה, מתוך טעות שאל -תלישא - ַה֠

  .אהרן ענה שהם לא הקריבו אלא הוא ככהן גדול הקריב כאונן 

  ה֩וַ֩המשך הפסוק ֵאֶּ֑ל יָּ֩כ ָ֖ ת  א  ֩ ה אָנ ֶרָ֥ ְק אפילו  רש"ימרכא טפחא אתנח, תבנית סוגרת דיבור המגלה, המבהירה את הקודם לה.  -ּת 
לא היו המתים בני אלא שאר קרובים שאני חייב להיות אונן עליהם כאלו כגון כל האמורים בפרשת כהנים,שהכהן מטמא 

 אמנם כ"ג אונן מקריב אך אינו אוכל. להם.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ו - ה,כה בהר ויקרא

ֶאת ְ֩ו ֹור ְקצָ֔ ֩ת  א ֙֩ל ֣ ך יְר ָֽ ְקצ  ֩ יַח ֵ֤ ְספ  ֩ ֵא֣ת ֩ ה[ ר֩-] ְבצ ֑ ֩ת  א ך֩ל ֣ ֶרָ֖ י ְ֩נז  י ֵבָ֥ ְּנ ֩ע 
ֶרץ׃ ָאָֽ ָ֥הָ֩ל ְהֶי ֩י  ן ֹו תָ֖ ַׁ֩שָּב ָ֥ת ְׁ֩שַנ

ך֩ ָמֶת֑ ְ֩וַלֲא ֣ך ְּד ְב ּ֩וְלַע ךָ֖ הְ֩ל ְ֙֩לָאְכָלָ֔ ֶרץָ֩לֶכם ָאֵ֤ ָה ֩ ת ַׁ֩שַּב֨ ה ָהְיָת ְ֩ו֠ ֩]ו[
ָּמָֽ֩ ֩ע  ים ָ֖ ר  ַהָּג ֩ ךָ֔ ְ֣ב ֹוָׁש ּ֙֩וְלת ך ְר י ָֽ ְׂשכ  ְ֩ך׃ְול 

 ב,מ סוכה בבליראה 
ה ָהְיָת  גדולה-תלישא - ְו֠

 וגו'שלא תנהוג בם כבעל הבית אלא הכל יהיו שוים בה  כרש"יהבעלות  מחיצתעקירת בתפקיד של עקירה ומחיצה,  – לימוד לאחריו 

 הגדל בשנת השבת ישאר בהוויתו, ע"פ בבלי סוכה מ,ב, בתפקיד בעל בחינה נעלה,  – לימוד לאחריו 

 בקדושת שביעית או שנת יובל גם כאשר נמכר בכסף או בחליפין וגם הנכנס במקומו נתפס בקדושת שביעית רק אם יוחלף  א' נשאר

 שוב אז החילוף הראשון יצא לחולין והאחר יתפס בקדושת שביעית )ראה מ ב ב"היתה לכם"(

 כה,ה(, אבל -ריתא הותר איסוף הספיחים שבמדאו ה'פסוק עוקר האיסור הגורף המשתמע מ בתפקיד לימוד אלפניו דולהגלישא ב' ת(

 בשיעור מועט המספיק לאכילה מיידית ולא לצבירה ולמסחר. דבר זה נאסר מדרבנן.

 

  כה,ה(, אבל בשיעור מועט המספיק לאכילה מיידית ולא -מדאוריתא הותר איסוף הספיחים שבבתפקיד שיעור,  –אלפניו לימוד(

  לצבירה ולמסחר. דבר זה נאסר מדרבנן.

 רשימת פסוקים ראה

 

אּו֩ בנשא ה כ" במדבר ָב  חיי האשהעקירת  - דולהג-לישאת - ּ֠ו

ב גנשא ה כ" במדבר ָכַת  ת השםקמחי הכנה לעקירת איסור - דולהג-לישאת - ְו֠

 

 

 ד -נשא ו א  במדבר

 הנזיר פרשת

 מד ב –בבלי פסחים מג ב 

מונח  -" תאכלו לא" -התולש איסור משרשו ונהיה להיתר. לכן ב –וקר , כעין דבר העמתיריןזה כעין דבר שיש לו  –נותן טעם לפגם  – טט

)באחד משלושה הלימודים הנלמדים מקרא זה. האחרים הם: קדימת  האיסור, המציינת עקירה משורש גדולה-תלישא –נבלה" -כלמונח, "

 ,(ג"לריהרק  -לה, חמץ; היתר הנאה מאיסור אכילה )לברר האם רק בנבילה? בשר בחלב כמו נבילגרנתינה או מכירה 

 הנזיר פרשתד  –ו א  נשא במדבר לעומת

ה֩ ְׁשֶּתָ֔ ֩י  א ֙֩לׂ ֣ ים ב  ֲ֩עָנ ת ַרֵ֤ ְׁש מ   ְוָכל־

 קטן-מונח זקף –ישתה"  לאמהפך פשטא, " –משרת ענבים" -וכל"מכעיקר הנלמד  טעם

 תלישה אלא הצירוף הופך היתר לאיסור. אינולהפוך מהיתר לאיסור,  זה

 לאיים או ערלה במים, במים, שריית כ ענבים שריית

 

 ההיתר להיות איסור נהפךתם אומר שטעם כעיקר משמע ש רבינו: ישמואל שץ נ" הרב

 

 
 ח,טז:     בהעלותךמדבר ב

תָּ֩כל ַר֨ ְט ּפ   ֩ ַחת ֵא֑לַּ֩ת ָר ְׂש ֩י  ְךְּ֩בֵנ֣י ֹו ּתָ֖ מ  ֩ י ֙֩ל ָ֔ ה ֵהָּ֙מ ֩ ים ָ֥ ְ֩נֻתנ  ים ֨ ְנֻתנ   ֩ י א֩ -ּכ  ֩ י ְחּת  ַקָ֥ לָ֩ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ְּבֵנ֣י מ  ֩֙ ל רּ֩כ  ֹו ְּ֩בכָ֥ ֶחם ֶ֩ר  ֩ י׃ ָֽ ם֩ל  ָ֩תָ֖
 ֩ י , .... אמר ( ופסקו, אה, וריש לקיש אמר קדשו )פסקוקדשו ולא  אמריוחנן  רביקטנה, בתפקיד עקירה כמתברר במחלוקת -תלישא - ּכ 

לקיש אמר  וריש, במדברבכורות  קדשואמר לא  יוחנן רבימרדכי לרב אשי: אתון הכי מתניתו לה, אנן איפכא מתנינן לה:  רבליה 
  במדבר בכורות קדשו

 

 
 :ג,שלח יד במדבר

֣ה ָמ ֶאל֩'֠ה֩ ְוָל ֩ נּו ָת  א  ֩ יא ֨ ב  ה׃-ֵמ ָמ ְי ָרָֽ ְצ מ  ֩ ּוב ׁ֩שָ֥ נּו ֦טֹובָ֩לָ֖ ֩ א ֲה֧לֹו ֩ ֑ז ְה֣יּוָ֩לַב ֩י  נּו ַטֵּפָ֖ ְ֩ו ינּו ָ֩נֵׁשָ֥ ֶרב ֶחָ֔ ַּ֩ב ל ְנּפ ֣ ֙֩ל  ּז את ַה ֶרץ֩ ָ֩הָאֵ֤
'֩ג( שלח יד, 'במ) ֩֠ה ֣ה תוב לפניו ולכתוב אחריו. בסה"כ )=תלשא(, כעין שני טעמי תלשא, שכל אחד מלמד לכ גדולה-תלישאמונח  –ְוָלָמ

ארבעה תפקידי תלשא. אפשר שאחד מהם מרמז על שגגת האמנה לדברי המרגלים על חוזקת עמי כנען, אפשר שאחד מהם הוא שגגת 

ּו  )דברים א,כז(ה. הכתוב להשמדמסירתם ו= שכחת אמונה בה' ומצוות אהבתו ויראתו, וכתוצאה האשמת ה' בשנאה אליהם  אְמרָ֔ ַוּת ֣

נּוְּבׂש   ת ֙ה' א ָתָ֔ ּוהוא בחינת מוציא שם רע. תבנית הטעמים של  נְַאֵ֤ אְמרָ֔  )מל"ב מידות()יח( קטן במלה אחת הוא כעין המידה -מונח זקף - ַוּת ֣
הנקרא בירושלמי "ריבה וריבה את הכל" התבנית מרמזת, שחלק גדול מהעם שגג בעבירה זאת וגם  מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,

. שני תפקידי תלשא  ,ה"ו[תוספתא שבועות פ"ג]ה בה' שהם בבחינת "כופר בעיקר" בהגדרתו המורחבת ע"פ בשגגת = שכחת האמונ

 נוספים צ"ע.

 כפולה טפחא-מרכא, דרגא בסדר פסוקים תלישא ראה

 

 
 ח,בראה י דברים

֩ ַהּ֑יֹום ֩ ה יםּ֩פ ָ֖ ׂש   ֩ע  ְ֧חנּו ֲאַנ ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ןְּ֩כ֠ ּו ַ֩תֲעׂשָ֔ א ֩ל ֣ ֩֩ ֩ יׁשָּ֩כל֩֩֩ ָ֖ ְּ֩בֵעיָנָֽ֩-א  ר ׃ַהָּיָׁשָ֥ ֩יו



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ל (ח,בידב' ראה ) כ  תלשא מלמדת לכתוב אלפניה ולכתוב לאחריה בתפקידי תלשא. בלימוד אלפניה בתפקיד שיעור מלמדת על תקופת  – ְּכ֠

-קטן ותלשא ביחד ילמדו על שתי תקופות זמן של היתר במה קטנה, )תקופה א( בשעת גלגל בין הכניסה לארץ ועד משכן שלה, ו-זמן. זקף

֩ (ח,בידב' ראה )נוב וגבעון בין חרבן שלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים, שבתקופות זמן אלו )תקופה ב( בשעת  ן ּו ַ֩תֲעׂשָ֔ א ל ֣
, ושחיטת חוץ ירושליםבנושא קרבנות )המרומז בכתובים הבאים בפסוק( כמו שעושים בשעת המשכן במדבר, ובעתיד בשלה, ובמקדש 

 . בשעת איסור הבמות חוץ עונשה כרת

ל (ח,ביאה דב' ר) כ  עקירה של עונש כרת על שחיטת חוץ בשעת היתר הבמות בשתי  –תלשא בלימוד לכתוב אחריה בתפקיד תלישה  – ְּכ֠

֩ (ח,בידב' ראה )-התקופות שהוזכרו לעיל. איסור שחיטת חוץ בשעת איסור במות נלמד מ ַהּ֑יֹום ֩ ה יםּ֩פ ָ֖ ׂש   ֩ע  ְ֧חנּו הלן.ֲאַנ ה֩ל  רא

ר (ח,בידב' ראה )  יצד קדמה הקדשת קדשים לפי הזמנים הבאים:כקדמא,  – ֲאֶׁש֨

הרי אלו בעשה ולא  -כל הקדשים שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות מבחוץ ...  [בבלי זבחים קיב,ב]
 תעשה וחייבין עליו כרת;

 ;בין עליהן כרתואין חייהרי אלו בעשה ולא תעשה  -הקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ  
 )ואין כרת(הרי אלו בעשה ואין בהן לא תעשה.  -הקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת היתר הבמות  

ר (ח,בידב' ראה )מכאן לומדים כי  לקרבנות שהתחייבו להם , בתפקיד הקדמה, להחיל עקירת עונש כרת בתקופות היתר במות קדמא – ֲאֶׁש֨

 ן היתר הבמות. בזמן איסור הבמות, והקרבתם בזמ

ה (ח,בידב' ראה ) יםּ֩פ ָ֖ ׂש   ֩ע  ְ֧חנּו חטאות ואשמות דרגא תביר טפחא קבוצת פרטים הקשורים לנושא הקרבת כל מיני הקרבנות והם  – ֲאַנ
וקרבנות צבור )קבוצת קרבנות חובות ורשות ליחיד ולצבור( ושעל כל אחד חלה אותה הלכה איסור שחוטי חוץ בשעת  נדרים ונדבות

 ות ועונש כרת לשוחט בחוץ.איסור במ

 היינו כמו "היום" בשעת קיום משכן, ובעתיד בשלה, ובבית המקדש.  ַהּ֑יֹום (ח,בידב' ראה )המגבלה הזאת רמוזה בטעם אתנח של 

 ח,השוואה לויקרא אח"מ יזקטנה -תלישאראה 

 קטן, קדמא דרגא תביר טפחא, טפחא )מרכא( סלוק-מונח זקף ראה

 
  ,כט:   כב תצא-כי דברים

יׁש֩ ֨ א  ָה ֩ ן ָנַת ב ְו֠ ֵכָ֥ ֶ֑סףַ֩֩הּׁש  יםָּ֩כ ֣ ּׁש  מ  ֲח ֩ ה ָרָ֖ ַּנֲע ַ֩הָֽ ָרָ֖ ַּנֲע ַ֩הָֽ י ָ֥ ֲאב  ּהַ֩ל ָּמ  ֩ע 
ּה֩ ָּנָ֔ ֩ע  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ַַ֚חת הַּ֩ת ָּׁשָ֗ א  ֣הְ֩ל ְהֶי ֹו־ת  ֩-ל א  ְולָֽ ס ֩ יו׃ ָמָֽ ּהָּ֩כל־ָי ָחָ֖ ַׁ֩שְּל ל  יּוַכָ֥

 א,כתובות מב בבלי
 הנאנסת. אומפותה למי שייך תשלום הקנס בשת פגם ובאונס גם וצער. מתי לאב ומתי לנערה ה נידון

֩ יׁש ֨ א  ָה ֩ ן ָנַת בְו֠ ֵכָ֥ ה ַהּׁש  ַּנֲעָרָ֖ ַהָֽ ֩ ָרָ֖ ַּנֲע ַהָֽ ֩ י ָ֥ ֲאב  ּהַ֩ל ָּמ   ע 

כאן שיש נערה שנפגעה הקנס והממון  אבליוסף תירץ מת האב עד שלא נגמר הדין ופסקו קנס וממון בדרך כלל הקנס מגיע ליורשים  רב

֩יגיע אליה כי כתוב  ן ָנַת ָרָ֖֩גדולה -תלישא -ְו֠ ַּנֲע ַהָֽ ֩ י ָ֥ ֲאב  ַ֩֩ל ה ַּנֲעָרָ֖  שלה. נחשבשלו כאשר יגיע לידיו אבל אם לא הגיע עדיין אליו  נחשבַהָֽ

 .עקרה הירושה מן היורשים והעבירה לנערהגדולה -תלישא

 
 ד:    ,תצא כד-כי דברים

ר-ל א ֲאֶׁשָֽ ֩ ן אׁ֣שֹו ר  ָה ֩ ַּ֩בְעָלּ֣ה ה֩-יּוַכ֣ל ָּׁשָ֗ א  ְה֧יֹות֣֩לֹוְ֩ל ּה֩ל  ְחָּת  ַק בְ֩ל ָחּהָ֩לׁ֨שּו ְּל ׁ֩ש ֠
הֻ֩֩ ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֵרי ֲח יַאָֽ ָֽ הּ֩כ  ָא '֩-ַּטָּמָ֔ ֑ה ֩ ְפֵנ֣י א֩ל  ו ָ֖ ה  ֩ ה ָבָ֥ ֩תֹוֵע
ֶאת֩ א֙֩ י ט  ֲח ַ֩ת א ה׃֩ס-ְול ֵ֤ ֲחָלָֽ ַ֩נ ךָ֖ ןְ֩ל ֵתָ֥ ֩נ  יך ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩' ֣ה ר֙֩ ֲאֶׁש ֶרץ֩ ָאָ֔ ָ֩ה

 הרישא של הקרא פרט וכלל ופרט,  תבנית

 גטי הכריתות של הבעלים המגרשיםגדולה( אלו -)שלוש מונח תלישא גדולה-ארבע תלישאהראשון כעין  הפרט

גטי  ארבעה גדולה( אלו-)שלוש מונח תלישא גדולה-ארבע תלישאהראשון כעין  הפרט. ב,יבמות קח בבליהבא מהווה חלק מתוך ההסבר 

והפרט האחרון הוא  .מנשואים לנשואים, לארוסים מן הארוסים, מן הארוסים לנשואים, מן הנשואים לארוסיםבמצבים הבאים הכריתות 

֩ ה ָּׁשָ֗ א  ְה֧יֹות֣֩לֹוְ֩ל מצבי גירושין ונשואין שניים  בארבעהרביע, הדרגא מקשר הפרט האחרון לפרט הראשון כי מדובר כאן  דרגא מונח –ל 

֩לנתק עם הרביע מהפרט  ובאלאשה ואז נאסרת עליהם בעקבות נשואיה השניים.  ָאה ֻהַּטָּמָ֔ ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֵרי ֲח גם  קלה ספרי-ה פמדובר ע" שבוַאָֽ

 נוצר ללא גירושין. והואהמצב החמישי לאסרה על בעלה  וזהוללא גירושין  בעלהשנסתרה ונאסרת על  בסוטה

 

 

 עונש שלא בידי בית דין של מטה: כרת, מיתה בידי שמים, אין לו חלק לעולם הבא 1.1.1.1
 

  יג:,עקב ז דברים

ְרֶּב֑ך֩ ְ֩וה  ךָ֖ ַרְכ ּ֩וֵב ךָ֔ ְ֣ב ֵה ֲא ַ֩ו
י ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ הָ֩-ב  ְצ ְ֩וי  ֣ך ְׁש ר  י ְ֩ות  ך  ְנ ְּדָג֨ ך֩ ָמֶת ְד ְׁ֩שַגרַא֠ ך ֲאֶׁשר-ֶרָ֗ ֩ ה ָמָ֔ ֲאָד ָה ֩ ַ֚ל ַ֩ע ך ֩צ אֶנָ֔ ת ר ֣ ְ֙֩וַעְׁשְּת ך ֩-ֲאָלֶפ֙י ך י ֶתָ֖ ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבָ֥ נ 

ְך׃ ֶתתָ֩לָֽ ָ֩לָ֥
 ביצה יג, ב  בבלי
שמו טובלו לתרומת מעשר. מאי טעמא? אמר  -בן לקיש: מעשר ראשון שהקדימו בשבלין  שמעון, אמר רבי אבהו אמר רבי גופא
 פטור מתרומה גדולה, -ר. אמר רבי שמעון בן לקיש: מעשר ראשון שהקדימו בשבלין : הואיל ויצא עליו שם מעשרבא

 

י ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ ך֩-ב  ָמֶת ְד  מידרוגגדולה, שענינם כעין שיעור, חציצה, מחיצה, -גדולה, כעין שלוש תלישא-תלישא מונחמונח  –ַא֠

 בקיום המצוה. 

ומעשרות, והאוכל בלי הפרשת תרומות  לתרומותישראל הן נקבעות -ו פעולה בתבואות ארץשכאן המידרוג שייך לקביעת מאיז אפשר

 .מעלהאוכל טבל ומתחייב כרת, עונש בבית דין של 

 בקיום המצווה בדגן  המידרוג



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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עדיין לא הגיע לגמר מלאכה  כי פטור מתרומה גדולה,  -: מעשר ראשון שהקדימו בשבלין לקישרבי שמעון בן  אמר -ש כפי

 פעולה הנקראת דיגון. אבל אם מקדימו בכרי חייב הלוי בתרומה גדולה והחלקתהל העמדת ערימה ש

 יג, ב  ביצה י"רש פוירקות שהן מרבנן ע" בפירות המידרוג
 .למעשר מלאכתן ליקבע גמרבפירות, וקאמר: אימתי  איירילעיל מינה  -גרנן למעשר  איזהו

 בראשו, כמו שיש בתפוחים ונופל מאליו כשמתיבש. חפרמשניטל פקס שלהן, והוא כמין  - משיפקסו
ערמה  העמדתהוקבעו, אלמא:  - ערמה מהן, כמין כרי העמידפקסו  שלאכלומר ואם עד  - פקסו משיעמיד ערמה ושלא

 , למעשר מלאכההויא גמר 
אבות או  טת מל"בעבירה על אח מתחייבכלומר לא  - טט. העמדת ערמה מלאכה אין -בצלים לביתו  משהביאשבת,  ולענין

 או כרת.  סקילהתולדות מלאכה האסורה בשבת ועונשיה חטאת או 

 בפירות זיתים וענבים שהן מרבנן בעוד השמן והיין הם מדאורייתא: המידרוג  י"רשבבא מציעא פח, ב  בבליע"פ 

גורן בהדיא כתיב  -ושעורין חטין  אבלגמר מלאכתן,  זה קובעתן לבית כניסתן -בני גורן נינהו.  דלאווענבים,  בזיתים - טט
 והחלקתה וזהו גמר המלאכה בדגן ובפירות. –או הירקות  מהפירותכרי, היינו העמדת ערמה  העמדתביה.וצריכין 

 

 קדמא ואזלא במלה אחתראה 

 

 
 :,הבראה י דברים

ם ָֽ א  ֩ י ה[ּ֩כ ֠ ֲאֶׁשר-ֶאל-] ֩ ֹום קָ֞ ָּכל-ַהָּמ מ  ֩֙ ֵהיֶכם ֱאֹלָֽ ֩ ' הֵ֤ ֩ ר ַח֨ ְב ת-י  ֶא ֩ ּום ָלׂשָ֥ ֩ ם ֵטיֶכָ֔ ְב ֑םׁשְ֩-ׁש  ָׁ֩ש ֹו ֩מָ֖
ה׃֩ ָּמ ָּׁ֩שָֽ אָת ּוּ֩וָבָ֥ ְרׁשָ֖ ְד ֩ת  ֹו ְכנָ֥ ְ֩לׁש 

ם֩(ה,ראה יב 'דב) מציין פסוק רבה במדבר נשא יא סעיף ... מדרש ָֽ א  ֩ י ר-ֶאל-ּכ ֠ ֲאֶׁש ֩ ֹום קָ֞ ָּכל-ַהָּמ מ  ֩֙ ֵהיֶכם ֹלָֽ ֱא ֩' הֵ֤ ר֩ ַח֨ ְב ֩-י  ּום ׂשָ֥ םָ֩ל ֵטיֶכָ֔ ְב ׁש 
ָׁ֩ש֑ם-ֶאת ֹו מָ֖ ה׃ְׁ֩֩ש ָּמ ָּׁ֩שָֽ אָת ּוּ֩וָבָ֥ ְרׁשָ֖ ְד ֩ת  ֹו ְכנָ֥ ה֩(ו כ,כאיתר 'שמ) בהקשר לפסוקְ֩לׁש  ַּ֩תֲעֶׂש ָמ֘ה ָד ֲ֩א ְזַּב֣ח ת-מ  ֶא ֩ יו ָ֩עָלָ֗ ְחָּת֣ ָזַב ְ֒֩ו י ֙֩-ּל  ך ֹלֶת֙י ע 

ֶאת ֶאת-ְו ֩ ך י ֶמָ֔ ֶאת-ְׁשָל ְ֩ו ךָ֖ אְנ ְּ֩בָכל-צ ָֽ ך ָקֶר֑ ֶאת-ְּב ֩ ר י ֣ ְזּכ  ַ֩א ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ קֹום ך׃-ַהָּמ י ָֽ ַרְכּת  ּ֩וֵב ך י ֵאֶלָ֖ ֩ א ֹו בָ֥ ָא ֩ י ָ֔ מ  מכאן שאסור להזכיר שם  .ְׁש

 המפורש מחוץ לבית הבחירה. 
את השם באותיותיו ... שהוא שם המפורש ... וכבר הזכירו דברים זולת  וההוגה אמ" י"פמסכת סנהדרין  םת לרמב"המשניו פירוש

 )לעולם הבא(שהעושה אותם אין לו חלק  אלה

 לדוריהם  שנידונים המאירי, ובשם שאין להם חלק בשכר הרוחני הנצחי כלומר:  ישראל תפארת בשם קהתי רב לו חלק אין
 .דורות ברשעם

  (ה,ראה יב 'דב) פסוק –טט ֩ י םּכ ֠ ָֽ ֹום-ֶאל-א  קָ֞ ֶאתבתפקיד אחריה מחיצה למקום שבו מותר גדולה, -תלישא - ַהָּמ ֩ ּום ֩-ָלׂשָ֥ ֹו מָ֖  -ְׁש

אתנח  - ָׁש֑םיתור לרבות על השם של ארבע אותיות, שם של מ"ב אותיות, מרכא טפחא, המפורש של ה' ככתבו, ותבנית הטעמים 

 העבודה: ברכת כהנים, כהן גדול ביום הכפורים.שעת מגביל אזכרות אלו גם במקדש רק ל

 
 ד:שמואל א ב,כ

י֩ ָּ֩בָנ֑יּ֩כ ֠ ל ַאָ֖ ֩֩ ד[ אתלשא, בתפקיד עקירה מבית דין של מעלה ולכן  – ]כ ֹו עַ֩-לָֽ ֵמָ֔ ׁ֩ש  י ֣ כ  ָאנ  ֩ ֲאֶׁש֣ר ֩֙ ה ֻמָע ַהְּׁש ה֩ כפרש מלבי"ם בפסוק  טֹוָבֵ֤

י)ב,כה( על  ָֽ ם׃-ּכ  יָתָֽ מ  ֲה 'ַ֩ל הָ֖ ֩ ץ  יבואר מפסוק כ"ז והלאה(  כי היה דינם חרוץ )כמו ש ָחֵפָ֥

 

 

 במלה אחת, עקירת איסור יוצאת מן הכלל גדולה וגרשיים-תלישא 1.1.5.6.1
 ה,כט:בראשית 

א  ָר֧ ְק ֹו-ֶאת ַוּי  מ  חַ֩ ְׁש ָ֖ ר נ  מ ֑ א ֠ה ֵל נּו ֶזָ֞ ֵמֵ֤ ֲח ֙֩ ְיַנ ּו ַּמֲעֵׂש֙נ ָֽ ן מ  ֣בֹו ְּצ ֵמע  ינּו ּו ֵדָ֔ ן ָי ה-מ  ָמָ֔ ֲ֣אָד ר ָה ּה ֲאֶׁשָ֥ ָרָ֖ ֲר ֩׃'הָֽ֩ ֵאָֽ
֠ה  חתה אמלגדולה גרשיים ב-תלישא -ֶ֩זָ֞
 :,די ינימש קראוי

֩ ֶאל֩ ה֩ ֶׁשָ֗ מ  ֩ א ָר֣ ְק ֶאת-ַוּי  ּו֩ אֵ֤ ְׂ֩ש ּו בָ֞ ְר ק ֠ ם֩ ֶהָ֗ ֲאֵל ֩ ר אֶמ ַ֩וּי ֣ ן ר ֑ ַאֲה ד֩ ּד ֣ ֩ ל ֵאָ֖ י ּז  ֻ֩ע ָ֥י ְּ֩בֵנ ן ֶ֩אְלָצָפָ֔ ֶא֣ל ְ֙֩ו ֵאל יָׁש ָֽ ֵא֣תְּ֩פֵני-מ  ֵמ ֩֙ ֵחיֶכם ֶאל-ֲא ֩ ֶדׁש ּק ָ֔ -ַה
ה׃ ֲחֶנָֽ ַּמ ּוץַ֩לָֽ חָ֖ ֩מ 

֩ ּו בָ֞ ְר ד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום מלמ - בעל הטורים -גדולה גרשיים בתבה אחת -תלישא - ק ֠

 והוציאו אותם לחוץ.

֩ ּו בָ֞ ְר  גדולה בתפקיד אלפניה ולאחריה, אחד בתפקיד עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות, אחד בתפקיד מחיצה.-תלישא - ק ֠

ּו֩ בָ֞ ְר מיוחד נעקר ( כבוד הבריות באופן -איסור( כאן, מפני )כבוד הקדש ו גדולה )מיוחד, עקירת-גדולה, גרשיים. ענין תלישא-תלישא -ק ֠

והמכניסים לא יקבלו מלקות על כך )ראה  והותרה הכנסה מיידית של כלי טמא או שעתיד להטמא לקדש לשאת ממנו המתים איסור

אם אינה כבר טמאה עתידה .  ע"פ בעל הטורים הכניסו חנית של ברזל לקדש וגגרו בה את המתים. חנית ברזל הרמב"ם בהמשך(

ב"ם הלכות ביאת רמלהיטמאות במגעה במתים. ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא. 
ם טמאים למקדש אפילו היו כלים שנגעו במת פטור מן הכרת, אבל חייב מלקות שנאמר ואם ליל הזורק כאבהמקדש פרק ג הלכה טז 

 שגת הראב"ד ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים.ה וגו' מפי השמועה למדו על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כיבוס בגדיו לוקה ארבעים.לא יכבס 

 גרשייםראה 

 
 פך פשטא ז"ק(הבבר' מלוים במ 3מ'( ) 6פ'  6) גרש-אזלאגדולה -תלישא 1.1.5.6.2

 
 :ז,ידלך -לך בראשית. 1

֩ ָּיֻׁשבּו אּוַו֠ ןַ֩וָּיב ֹ֜ ֵ֤י ֶ֙֩֩אל־ֵע ט ְׁשָּפ וא֩מ  ֣ ׁש֩ה  ֵדָ֔ הַ֩וַּיּ֕כּוָ֩ק ֵדָ֖ ת־ָּכל־ְׂש יֶ֩אָֽ ֑ ק  ֵל ָמָֽ ָ֙֩֩הֲע יְ֩וַגם ָ֔ ר  מ  ֱ֣א ָה בֶ֩את־ ֵׁשָ֖ ןַ֩הּי  ֲצצ ָ֥ ַחָֽ רְּ֩ב ָמָֽ ֩:ָּת
 :ז,לזוישב  בראשית. 2 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה֩ ֵּנ ה  ְחנּוְו֠ יםֲ֩אַנֹ֜ ֵ֤ מ  ַאְּל ְ֙֩֩מ ים ְךֲ֩אֻלּמ  הְּ֩ב֣תֹו ֵּנ הַ֩הָּׂשֶדָ֔ ה  ָמהְ֩ו יָ֩קָ֥ ָ֖ הֲ֩אֻלָּמת  ָ֑ב ָּצ ֵ֤הְ֩וַגם־נ  ֵּנ ה  ְ֙֩֩ו ה ֻסֶּב֙יָנ םְ֩ת ֵתיֶכָ֔ ֲָ֩֩אֻלּמ ֣ ן ָ֖י ֲחֶו ְׁשַּת ָֽ יַ֩וּת  ָֽ ֲאֻלָּמת  ֩:ַל
 :ל,מא מקץ בראשית. 3 

֩ מּו ָק ַבעְו֠ ֵ֤יֶׁ֩שֹ֜ ְׁ֙֩֩שֵנ ב ןָ֩רָע ֵריֶהָ֔ ֲח חַ֩א ְׁשַּכָ֥ עְ֩ונ  ַהָּׂשָבָ֖ ֶ֣רץָּ֩כל־ ֶא םְּ֩ב י  ָר֑ ְצ ה֩מ  ָּלָ֥ ָרָעָ֖בְ֩וכ  ֶרץָ֩ה ָהָאָֽ ֩:ֶאת־
 :כא,כח תצוה שמות. 4 

֩ ים ֲאָבנ  ָה ְָ֩ו֠ ן י ְהֶיֹ֜ תּ֩ת  מ ֧ לַ֩על־ְׁש ֵא  ָר ְׂש י־י  יםְּ֩בֵנָֽ העְֶׁ֩֩שֵּתָ֥ ֵרָ֖ ָת֑םְׂ֩ש מ  יַ֩על־ְׁש ֵחֵ֤ ּתּו ּ֙֩֩פ  יׁש֩חֹוָתם ֣ ֹו֩א  מָ֔ ַָ֩֩על־ְׁש ן י ְהֶי֕ ָ֥יּ֩ת  ְׁשֵנ ר֩ל  טָ֩עָׂשָ֖ ֶב ֩:ָׁשָֽ
 :חא, דברים. 5 

֩ ה ֵא  יְר ּת  םָ֩נַתָ֥ ֶכָ֖ ְפֵני ֶ֑רץ֩ל  ָא ָה אּוֶ֩את־ ַ֚ ְרׁ֣שּוּ֩ב  ֶרץּ֩ו ָהָאָ֔ ֣רֶ֩את־ ְׁשַּב֣עֲ֩אֶׁש ֩ה֩נ  ם' ֵתיֶכֹ֜ ֲאב ֨ םַ֩ל ָה֨ ָר ְב ַא קְ֩ל ְצָחֵ֤ ְ֙֩֩לי  ב ק  ְלַיֲע םָ֩לֵת֣תּ֩וָֽ ֶהָ֔ ָ֩ל
םּולְ֩ ְרָעָ֖ םַ֩ז ֶהָֽ ֵרי ֲח ֩:ַא

 :יג,ז ואתחנן דברים. 6 
֩ ךָ֔ ְ֣ב ֵה ֲא ךַָ֖֩ו ַרְכ ְרֶּב֑ךּ֩וֵב ְךְ֩וה  ַר֣ ךּ֣֩֩וֵב ְטְנ ־ב  י ָֽ ר  ָמֶתךְּ֩פ ְד י־ַא֠ ָֽ ר  ךֹּ֜֩֩וְפ ְנ ךְּ֣֩֩דָג֨ ְׁש ר  י ךְ֩ות  ֶרָ֗ ָה ְצ ְ֙֩֩וי  ך ֲאָלֶפ֙י ר־ תְׁ֩שַג ר ֣ ךְ֩וַעְׁשְּת ַ֚ל֩צ אֶנָ֔ הַ֩ע ָדָמָ֔ ֲא ָ֩ה

ע ְׁשַּבָ֥ ר־נ  ךֲ֩אֶׁש י ֶתָ֖ ֲאב  ֶתתַ֩ל ְךָ֩לָ֥ ֩:ָלָֽ
 

 בבר' מלוים במהפך פשטא ז"ק( 4מ'( ) 13פ'  13יים )גדולה גרש-תלישא 1.1.5.6.3

 
 :ה פסוק י פרק בראשית ספר. 1

֩ ה ֵאֶּל ּוֵמ֠ דָ֞ ְפְר ֵ֤י֩נ  ֵּי ֙֩֩א  ם םַ֩הּגֹוי  ָתָ֔ ְרצ  ַא יׁשְּ֩ב ָ֖ ֑נֹו֩א  ְלׁש  ם֩ל  ָתָ֖ ח  ְׁשְּפ מ  םְ֩ל ֶהָֽ ֩:ְּבגֹוֵי
 :כח פסוק יח פרק בראשית ספר. 2 

֩ ן֠אּוַלי ּו רָ֞ ְס ְח יםַ֩י ֵ֤ ּׁש  מ  ֲ֩֩ח ּד  ַ֙֩הַּצ ם ק  ה֩י ָּׁשָ֔ מ  יתֲ֩ח ָ֥ ח  הֲ֩הַתְׁש ָּׁשָ֖ מ  ֲח רַּ֩ב ֑י ָהע  ֶ֙֩֩את־ָּכל־ ֶמר אַ֩וּי ֙א ית֩ל ֣ ָ֔ ח  ֣אַ֩אְׁש ם־ֶאְמָצ ם֩א  יםָׁ֩שָ֔ ָ֖ ְרָּבע  ַ֩א
ה ָּׁשָֽ מ  ֲח ֩:ַו

 :י פסוק כו פרק בראשית ספר. 3 
֩ ר ֶמ א ְךַוּי ֣ ֶל ֶמָ֔ י אתֲ֩אב  ־ּז ָ֖ ה יתַָ֩֩מ ֣ טָּ֩ל֑נּוָ֩עׂש  ְמַע בּ֩כ ֠ דָׁ֩שַכָ֞ ַחֵ֤ ַ֙֩֩א ךָ֩הָעם ְׁשֶּתָ֔ א  אָתֶָ֥֩֩את־ ֵב ֵה ינּוְ֩ו םָ֩עֵלָ֖ ֩:ָאָׁשָֽ

 :מ פסוק לו פרק בראשית ספר. 4 
֩ ה ֵאֶּל ֹותְו֠ מָ֞ יְׁ֩ש ַ֙֩֩אּלּוֵפֵ֤ םֵ֩עָׂשו ָתָ֔ ח  ְׁשְּפ מ  םְ֩ל ָתָ֖ מ  ק  ְמ ָת֑ם֩ל  מ  ְׁש ּוףּ֩ב  ְמָנ עַ֩אּלָ֥ ּוףּ֩ת  ָ֖הַ֩אּלָ֥ ְלָו ּוףַ֩עָֽ תַ֩אּלָ֥ ֩:ְיֵתָֽ

 :לג פסוק כה פרק שמות ספר. 5 
֩ ֣ה ֹלָׁש יםְׁש ע  ב  יםְ֩ג֠ ָ֞ ד  ָּק ֻׁש ֣הְ֩מָֽ ָּקֶנ ָחדַּ֘֩֩ב ֶא רָ֩ה ֒֩וַָּ֩֩כְפּת ֣ ַרח ֣הֶ֩פ ֹלָׁש יםּ֩וְׁש ע ָ֗ ב  יםְ֩ג ד   ָּק ָ֥הְ֩מֻׁש ָּקֶנ דַּ֩ב ֶאָחָ֖ רָ֩ה חַּ֩כְפּת ֣ ַ֑ר ַ֚ןָ֩וָפ יםְ֩לֵׁשֶׁ֣שתֵּ֩כ ָ֔ ָּקנ  ַ֩ה

ים ָ֖ א  ְצ הַ֩הּי  ָרָֽ ַהְּמנ  ן־ ֩:מ 
 :כח פסוק כח פרק שמות ספר. 6 

֩ ֣סּו ְרְּכ ֶׁשןְוי  ח  ַה֠ וֶ֩את־ ָתָ֞ ַּטְּבע  ָֽ יו֩מ  ָתָ֞ ַּטְּבע  ָֽ ת֩מ  ַטְּבע ֵ֤ ֶ֙֩֩אל־ ד ֵאפֹו ילָ֩ה ֣ ְפת  ֶלתּ֩ב  הְְּ֩֩תֵכָ֔ ָֽ ֹותל  ֵחֶׁ֣שב֩יָ֖ דַ֩על־ ֵא֑פֹו ֣חָ֩ה ַּז ןְ֩ול א־י  ֶׁש ח ָ֔ לַ֩ה ֵ֩מַעָ֖
ד ֹו ֵאפָֽ ֩:ָה

 :יב פסוק לג פרק שמות ספר. 7 
֩ ר ֶמ א הַוּי ֨ ֶׁשֹ֜ ֶ֩אל־הָ֗֩֩מ  ה' ֵא הְ֩ר֠ רַ֩אָּתָ֞ ֵמֵ֤ ֙֩֩א  ַַ֚עלֵ֩אַלי ָהָע֣םַ֩ה הֶ֩את־ ַ֙֩֩הֶּזָ֔ ה ַאָּת אְ֩ו י֩ל ֣ נ  ַדְעַּתָ֔ ֹו ת֩הָֽ חֵ֩אָ֥ ְׁשַלָ֖ ר־ּת  יֲ֩אֶׁש ֑ ּמ  ה֩ע  ַאָּתֵ֤ ְ֙֩֩ו ְ֙רָּת ָ֩אַמ

י ֣ ַדְעּת  ם֩ךְָֽ֩י אתְָ֩֩בֵׁשָ֔ ָמָצָ֥ ןְ֩וַגם־ יֵ֩חָ֖ ֩:ְּבֵעיָנָֽ
 :יט פסוק לז פרק שמות ספר. 8 

֩ ֣ה ֹלָׁש יםְׁש ע  ב  יםְ֩ג֠ ָ֞ ד  ָּק ֻׁש ֣הְ֩מָֽ ָּקֶנ ָחדַּ֘֩֩ב ֶא רָ֩ה ַּ֒֩֩כְפּת ֣ ַרח ֣הָ֩וֶפ ֹלָׁש יםּ֩וְׁש ע ָ֗ ב  יםְ֩ג ד   ָּק ָ֥הְ֩מֻׁש ָקֶנ דְּ֩ב ָחָ֖ רֶ֩א חַּ֩כְפּת ֣ ַ֑ר ַ֚ןָ֩וָפ יםְ֩לֵׁשֶׁ֣שתֵּ֩כ ָ֔ ָּקנ  ַ֩ה
ים ָ֖ א  ְצ הַ֩הּי  ָרָֽ ַהְּמנ  ן־ ֩:מ 

 :כד פסוק ה פרק ויקרא ספר. 9 
֩ ל֠אֹו ּכ ָ֞ ָּׁשַב֣ע֩מ  ר־י  ָ֒֩֩עָליוֲ֘֩אֶׁש ר ֶק ֵ֤םַ֩לֶּׁש ַּל ְ֙֩֩וׁש  תֹו ֹו֩א  ר אׁשָ֔ יוְּ֩ב ָתָ֖ ׁש  מ  ֲח ֵס֣ףַ֩ו רָ֩עָל֑יו֩י  ֲאֶׁש֨ אַ֩ל ּו ֹו֩הָ֥ ָּ֖נּו֩ל  ְּתֶנ ֹום֩י  ֹוְּ֩ביָ֥ ָמתָֽ ֩:ַאְׁש

 :מד פסוק כו פרק ויקרא ספר. 10 
֩ את ־ז ֠ ַאף־ַּגם םְו ְהיֹוָתָ֞ ָֽ ֶ֣רץּ֩ב  ֶא םְּ֩ב ֶהָ֗ ֵבי ְי א֩א  יםל ָֽ ֵ֤ ְסּת  ַא ְמ ֙֩֩־ ים א־ְגַעְלּת  םְ֩ול ָֽ ֹּלָתָ֔ רְ֩לַכ ָהֵפָ֥ יְ֩ל ָ֖ ית  ר  ָּת֑םְּ֩ב י֩א  יּ֩כ   ָ֥ ֩הֲָ֖֩֩אנ  ם' ֶהָֽ ֵהי ֹל ֩:ֱא

 :ג פסוק לו פרק במדבר ספר. 11 
֩ ָהיּו דְו֠ ָחָ֞ ֶא יְ֩ל ְּבֵנ֨ י֩מ  ֵטָ֥ ְב ֵאלׁ֘֩֩ש  ָר ְׂש י־י  ְ֒֩֩בֵנָֽ ים ֵ֤הְ֩לָנׁש  ְרָע ְג ְ֙֩֩ונ  ן ֲחָלָת ֲחַל֣תַ֩נ ַּנ ינּו֩מ  ֵתָ֔ ףֲ֩אב  ַס֕ ַ֚לְ֩ונֹו ַ֣֩֩ע ֲחַל ה֩תַנ ֶּטָ֔ רַ֩הַּמ הֲ֩אֶׁשָ֥ ָ֖יָנ ְהֶי ֶה֑םּ֩ת  ָ֩ל

ל ַרָ֥ ּג  מ  נּוּ֩ו ֲחָלֵתָ֖ עַַ֩֩נ ֵרָֽ ָּג ֩:י 
 :יב פסוק כז פרק דברים ספר. 12 

֩ ה ֶּל ּוֵא֠ דָ֞ ְמ ְךַ֩יַע ָבֵרֵ֤ ְ֙֩֩ל ָהָעם ֣רֶ֩את־ ַה יםַ֩על־ ָ֔ ז  ר  םְּ֩ג ְרֶכָ֖ ְב ןְּ֩בָע ְרֵּד֑ ַהַּי ֶ֙֩֩את־ ן ְמעֹו ֣יׁ֩ש  הְ֩וֵלו  ָדָ֔ הּו י ָֽ ר֩ו  ָּׂששָכָ֖ ףְ֩וי  ֵסָ֥ ֹו ןְ֩וי ָֽ מ  ְנָי ֩:ּוב 
 :יז פסוק לא פרק דברים ספר. 13 

ה֩ ָר֣ ָח יְו ֣ א֣֩בֹוַ֩אּפ  הּו ַה֠ יםַ֩בּיֹום־ ָ֞ יַ֩וֲעַזְבּת  ֨ ְרּת  ְסַּת ה  ֵ֤יְ֩ו ָ֙֩֩פַנ ֶהם ֣הֵ֩מ ָהָי לְ֩ו ֱאכ ָ֔ הּוֶ֩ל ֻא  ְמָצ ֹותּ֩ו ֹותָ֩רעָ֥ ֑רֹותַ֩רּבָ֖ ְ֙֩֩וָצ ר ַמ ָא ּואַּ֩בּ֣יֹוםְ֩ו הָ֔ אַ֩ה ֲ֩הל ָ֗
ןַ֩ע֣ל י ֵאֵ֤ י־ ּ֙֩֩כ  ַהי ֹל יֱ֩א ָ֔ ְרּב  ק  יְּ֩ב ּונ  אָ֖ ֹותְ֩מָצ ָרעָ֥ הָ֩ה ֶּל ֵאָֽ ֩:ָה
 

 

 , השפעת מזלותאו בטל דבר חמור כמו כשפים העמיד 1.1.1.1
 :ה,בלק כב במדבר

ֶאל ֩ ים ָאכ   ַמְל ֩ ח ְׁשַל֨ ן-ַוּי  ֶּ֩ב ְלָע֣ם ַ֩על-ּב  ר ֲאֶׁש֧ ֩ ה ָר תֹו רְּ֩פ֠ י-ְּבע ָ֗ ְּ֩בֵנָֽ ֶרץ ֶ֩אָ֥ ר ָּנָה  ר א-ַה ְק ֹו֩ל  ֹו-ַעּמָ֖ ֑֩ל
ֶאת֩ ֩֙ ָּסה ֵ֤ה֩כ  ֵּנ ֙֩ה  ם ַר֙י  ְצ ּמ  מ  ֩ א ָ֩יָצֵ֤ ַ֩ע֣ם ה ֵּנ ה ֠ ֩ ר מ ָ֗ א ּמֻ֩-ֵל מ  ֩ ב ֵׁשָ֖ ֩י  א ּו הָ֥ ְ֩ו ֶרץ ָאָ֔ ָה ֩ ן י׃ֵע֣י ָֽ ֩ל 
 

ֵּנה  גדולה-תלישא - ה ֠

ויתבאר הענין ע"פ דבריהם ז"ל שאמרו ג' יועצים היו לפרעה ... ואחד מהם הוא בלעם והוא אשר  וגו'. ... הנה עם יצא - החיים-אור
 לחולזה ש ובכשפיו העמיד כישוף לבל יוכל עבד לברוח ממצרים והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצריםיעץ עליהם רעה 

 ובטל כח הכשפים הפך הידועפירוש  הנה עם יצא ממצריםלו  בלק( -)טט 
 בטל דבר חמור כמו כח הכשפים שאמור היה לפעול לעולם.  -העמיד או תלש  –משמעותה  דולהג-לישאת – טט



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :דברים שפטים כ,יד

רָּ֩כל י ָ֥הָ֩בע   ְהֶי ֩י  ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ְ֩וכ  ה ֵהָמ  ַהְּב ְ֩ו ף ַהַּט֨ ְ֩ו ים ָּנׁש  ַה֠ ק֩ ְ֑ךְׁ֩שָלָלָ֖֩-ַר֣ זָ֩ל ב ֣ ּ֩הָּ֩ת
ֶאת ֩֙ ַכְלָּת ָאָֽ ְך׃-ְו ָ֩לָֽ ך י ֶהָ֖ ֱאֹל ֩ ' הָ֥ ֩ ן ָ֩נַת  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ך י ֶבָ֔ ְי א  ֩ ְׁ֩שַל֣ל

 
  רבינו בחיי דברים כ,י

...  ועל כן הפריש הכתוב בין מלחמת הרשות למלחמת מצוה, לפי שמלחמת הרשות כנגד המזלות לא כנגד השרים העליונים, 
עקור את הכל ושלא נניח להם דבר, כי בזה יהיו נעקרים ובטלים מן העולם בין למעלה ומלחמת מצוה כנגד השרים, ולפיכך יש לנו ל

 בין למטה: 
ים -טט  ָּנׁש  ַה֠ ק֩ גדולה, הקב"ה מנהיג אומות העולם באמצעות שרים העליונים ומזלות. השרים משולים לאיש, המזלות -מונח תלישא – ַר֣

לעקור הכל. במלחמת רשות, עוקרים מזלה של אומה המתבטא בהריגת  משולים לנשים. מלחמת מצוה היא כנגד השרים ולפיכך יש

האנשים אם אינם מקבלים עליהם שבע מצוות בני נח. כי האנשים משפיעים על הנשים כמו המזלות משפיעים מהשר העליון של האומה 

ים֩לאנשים. מותירים הנשים כי כבר נעקר הכוח המשפיע. לזה ירמז ָּנׁש  ַה֠ ֩ ק  עקירת המשפיע על הנשים. –גדולה -תלישא ַר֣

 העדפהמקור לענין, שרש ענין,  -גדולה -תלישאהראה 

 

 

 מופעים 458פסוקים  448, קטנה-תלישא – עליון טעם מחבר / משרת 1.1.6

 

-ו ד,א[ עירובין בבלי]במנהג הספרדים, בין תפקידיהם קשר למאמר  תרסא –קטנה -תלשא במנהג הספרדים, ותלישא –גדולה -תלישא

 למשה מסיני. הלכהחציצין ומחיצין  שיעורין [ב,סוכה ה בבלי]

 

; במ' 70, 71; וי' 87, 90; שמ' 90, 92בר'  מופעים. 458פסוקים, ובהם  448 -מופיעה סה"כ ב )=תרסא( קטנה-תלישאהממוחשב בכת"ר 

 . 116, 117; דב' 85, 88

 397מופעים  388פסוקים  –קטנה קדמא -תלישא

  58מופעים  57ם פסוקי –קטנה מלה מקף קדמא -תלישא

 מופעים.  455פסוקים, ובהם  445 -קטנה ... קדמא מופיעה סה"כ ב-תלישא

עם שלילת קטנה טעם שאינו קדמא. ערכתי חיפושים -מחשבון זה עולה כי בשלושה פסוקים ושלושה מופעים יש לכאורה אחרי תלישא

ולא הצלחתי למצוא זאת עדיין פרט לשילוב  ,כמודגם להלן קדמא עד מרחק של שלוש מלים )כגון תרסא, מקף מקף קדמא( ועוד אופנים,

 בין טעם עליון וטעם תחתון בעשרת הדברות.

 

 0מופעים  0פסוקים  –גרש -קטנה אזלא-תלישא

 0מופעים  0פסוקים  –גרש -קטנה מלה מקף אזלא-תלישא

 0מופעים  0פסוקים  –קטנה גרשיים -תלישא

 0ופעים מ 0פסוקים  –קטנה מלה מקף גרשיים -תלישא

 קטנה וטעם אחר מקדמא-תלישא

 

 

 קטנה קשורה למאמר בבלי סוכה ובבלי עירובין שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, -תלישא

קטנה -קטנה מופיעה בתבנית קרא כעין פרט קדמאה, כלל ופרט בתראה או כלל הצריך לפרט שהוא הפרט בתראה. היינו תלישא-תלישא

יש ללמוד מהפרט בתראה משהו הקשור לשיעורין חציצין ומחיצין ויתכן שהיא תמיכה ברורה לכך שטעמי  כפרט קדמאה מתריעה כי

 המקרא הם הלכה למשה מסיני,

קטנה למנהג הספרדים נקראת תרסא שפירושו תריס היינו מחיצה או חציצה. תרסא אותיות אסת"ר, היינו ענין של מחיצה, חציצה -תלישא

גם כן סוג של מחיצה כגון שיעור תחתון או שיעור עליון לצורך מצוה או הימנעות מלא תעשה. לאו הבא מכלל  ואפשר לומר כי שיעור הוא

 עשה גם הוא ענינו מחיצה בין המותר והאסור.

אתבנית טעמים  ה ֩-תליש טנ קטנה בחצי פסוק ראשון והתביר בחצי פסוק שני מעלה -בין שני קיסרים וגם כאשר התלישא ריב֩ ת ... ק

כי יש לעשות חישוב ע"י מידת גי' ו/או מידת גורעין ומוסיפין ולקשר בין המספרים המתקבלים ובין התוכן של הקרא. באופן זה  אפשרות

 מתקבלים שיעורי תורה שונים.

א ה ֩-תליש טנ לימין מעגל מציין מחיצה וקו אפשר כי ה אלכסון בכיוון ימין ולמטה. יוצאמעגל ומהחלק הימני התחתון של המעגל  סימנו - ק

 המציין ביטול.

א ה ֩-תליש טנ  אלכסון בכיוון ימין ולמטה. יוצאמעגל ומהחלק הימני התחתון של המעגל  סימנו - ק

 נוספות.  דרשותאומר תוכן התבה בלבד, הוא עצמו, אפס  המעגל

 מענין לציין כי בערבית תרשא )שין ימנית( פירושו חרשת, היינו סוג של מחיצה או חציצה.

 חרש, אתר"ש בחילוף אותיות חי"ת ותי"ו, אתר"ש הן אותיות תרש"א –בערבית אתרש 

 

 יש דוגמאות רבות, השיעורין עשויים להיות מוחלטים )קבועים( או יחסיים לענין המדובר בו ולמעורבים בענין. שיעוריןבנושא 

דת ההוכחה על הטפח המשלים לעשרה נלמפני הכרובים שמתוכן תבנית הפסקת דיבור שלו הוא  שמות תרומה כה כהפסוק  מחיצותבנושא 

 קטנה, -מונח תלישא והיו הכרבים טפחים של מחיצה פותח 

 קטנה,-מונח תלישא  שממנו מובאת הוכחה על החציצה פותח......בשרו במים -ורחץ את  וירקא מצורע ידהפסוק  חציצותבנושא 

מדרבנן אף ...  אין חציצה אלא ברובו ומקפידמן התורה " ... משנה אחרונהר' קהתי בשם בעל " משניות טהרות פ"י מ"ג
 יחסי לענין שבו מדובר שיעורהינה תוצאה של  חציצהוגו'... היינו, מן התורה גם  במיעוט חוצץ

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 כרת, מיתה בידי שמים, במקום שנאמר דומה לשופך ע"י בי"ד של מעלהאפשרות להתרעה בעבירות בהן יש עונש  - גדולה-תלישא :

 ים דמים עונשו בידי שמ

 בידי בי"ד של מטה.התרעה על עונש אפשר כי כאן  – קטנה-תלישא 

  עונש על מגבלה בחלות הע ילהתר יאפשררוחני, כגון כרת, ותפקידה העונש בעבירות בהן יש מקדימה  קטנה-תלישאיש מקומות בהן

לת בגלל הגב, או ד של מעלהשבו העובר מתחייב בעונש בידי בי" שאין שיעור מפני. ההמעטה באה שלא בידי בית דין של מטה

קטנה מתריעה על העברה ממיתת בית דין בחנק, למיתה בידי -שתלישאבל גם מצאנו )דב' שפטים יח כ( א .תקופת הזמן ועוד נסיבות

 שמים.  

 עשה, על הרהור הלב,הבא מכלל לאו עם מלקות, לאו ללא מלקות, לאו מתריעה על  קטנה-תלישא, בעבירות בהן אין עונש רוחני 

 קטנה, התרעה על רשות להקל מהצווי-תלישאכן -. כמוועוד)כגון בפרשת העקידה( קרבן עולה ותיקונו ע"י 

  לכן אפשר לומר כי גדולה-תלישאגדול בהרבה ממספר העבירות עליהן מתריעה  קטנה-תלישאמספר העבירות עליהן מתריעה .

 ה.שכיחשהיא יותר  קטנה-תלישא-יחודית ביחס ל גדולה-תלישא

 

גדולה או של פזר או כל טעם אחר שאם יתברר שבא לפני קדמא והוא בעל -מציין פרט קדמאה שאינו בעל אפיון של תלישא קטנה-שאתלי

 אפיון ייחודי.

 

 

כעין כלל ופרט או ב יםהמתברר יםלפי מצבאו אי חלות שוה של הכתוב התרעה על שנוי הלכתי מציין בכעין פרט קדמאה  קטנה-תלישא

 הבאים אחריו. כלל הצריך לפרט

 אפשר שהדבר מורה על מופע של דבר שיצא מענינו לדון בדבר אחר 

 כענינו יצא להקל ולא להחמיר.

 שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר.

 הפרט בתראה יקבע האם זה כענינו או שלא כענינו.

יצא מענינו ועל פי תבנית הטעמים אחריו גרש או גרשיים ללא ]מונח[ רביע אחריו הבאים לתאר כעין -אפשר שזה בכך דומה לתבנית אזלא

 יתברר האם זה כענינו או שלא כענינו.

 

א ה ֩-תליש טנ  אלכסון בכיוון ימין ולמטה. יוצאמעגל ומהחלק הימני התחתון של המעגל  סימנו - ק

 נוספות.  דרשותאומר תוכן התבה בלבד, הוא עצמו, אפס  המעגל

אדבר מיוחד, מובחר, ראשון בנושא שלה )לעומת פעולת  ינתמצימשמעות הקו לימין הוא שהתיבה אינה  ד"לענ ה-תליש ֠דול כל  אלא( ֠ג

 שאינו מיוחד, 

 חאוצר החסידים, שנת הקהל, התשמ" - אותיות מערכת, דהערכים חב" ספרזאת מבוססת על  מסקנה 

 דשאין יו" ש"ריבבחינת ביטול ...  מאחריה ... היא דשיש בה יו" תביטול ... לכן אות דל" עלמורה  דע' תכד בצורתן: יו" תדל" אות 

 מאחריה ... אין בה ביטול

 לא דבר מיוחד ובהשאלהמציינת ביטול  תלימין הדל" דיו" - טט 

 שונים. מסוגיםאפס רבויים לכן משמש כפרט לפני כלל  היותו

 

א ֩תליש ח ה ֩֩-מו֣נ טנ  , עוד פרט קודם לכלל.קויוצר עוד ת" קהת" תכונתנושא את  המונח - ק

 ונח נוסף לפניהםכל מ וכן

 

רנישל  שמאל ה-ק ֟ר  קטנה.  -בטוי של תלישא היא פ

 לימודים נוספים(. אפסרק על עצמו. )צורתו כעין אפס להודיע על  מלמד

 

 ולדעת הרב ווינשטוק זצ"ל הוא לעתים גם טעם עוצר.מחבר -קטנה הוא טעם משרת-תחביר תלישא מצד

 דורש עיון נוסף, פנימיות התורהראה עם תחתון, קטנה בעשרת הדברות משולבת בטעם עליון וט-תלישא



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 קטנה ומשמעותם-גדולה או תלישא-רשימת פסוקים עם תלישא 1.2

 בראשית 1.3

 תלישא 1

 ושיעורין ממאמר שעורה

 ושיעורי זריעה מצוות התלויות בארץ

 
 :יב –בראשית א,יא 

א[ ֶ֩זָ֔֩֩֩]י יַע ֣ ר  ְז ַמ ֩ ֶַׂ֚שב ֵ֩ע א ֶׁש ֶּדָ֗ ֩֙ ָאֶ֙רץ ָ֩ה א ְדֵׁשֵ֤ יםַּ֩תָֽ ָ֗ ה  ֱאֹל ֩ ֶמר א ְרעֹוַוּי ֣ ַ֩ז ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֹו ינָ֔ מ  ְ֙֩ל י ר  הְּ֩פ ֶׂש ֩ע ֵ֤ י ָ֞ ר  ֵ֩ע֣ץְּ֩פ ל-ַרע ַ֩ע ֹו י-בָ֖ ה  ְַ֖י ַ֩וָֽ ֶ֑רץ ן׃-ָהָא ֵ֩כָֽ
ה֩֩]יב[֩ ֶׂש ֩ע ָֽ ְ֩וֵע֧ץ הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ַ֙רע ֶ֩ז יַע ֵ֤ ר  ְז ַמ ֩ ֵ֩עֶׂ֣שב ֶׁשא ֶּד֠ ֩ ֶרץ ָהָא  ֩ א ְרעֹו-ַוּתֹוֵצ֨ ַ֩ז ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ י ר   י-ְּפ יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל אֱ֩א ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי ֑הּו יֵנ מ  ֹוְ֩ל ב׃-בָ֖ ֹו ֩טָֽ
 

, כי הדשאים למדו מן העצים לגדול כל מין לעצמו. מתחילת הבריאה הדשאים צמחו כל מין בבלי חולין ס אע"פ מפרש  בר' א יב-ברש"י 

לעצמו והתורה מצוה כי הפרדה זאת תשמר ע"י האדם וזהו איסור כלאים שלא לערבב המינים. בטבע הדשאים צומחים ללא שמירת מרחק 

 פנים שונים של הפרדה למניעת כלאים ומראית של כלאים.מסוים. לעומת זאת האדם המגדל צמחים מצווה על או

 

ישראל לפחות -בהם מרומזת קדושת ארץ יב -בראשית א יא ישראל וכבודה מתבטא בפסוקים -רש"י פתח פירושו לתורה בכבוד ארץ

ראל מקודשת מכל עשר קדושות הן: ארץ ישמשנה כלים פ"א מ"ו -במצווה אחת מהמצוות התלויות בארץ והיא מצוות כלאים. נאמר ב
כדי שהעומר ושתי  הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות:

הלחם מהתבואות והביכורים מהפירות יהיו ראויים להבאה צריך לגדלם כמצוות התורה וראשית לכל זריעתם צריכה להיות ללא כלאיים. 

 כלאי זרעים בחו"ל מותרים גם מרבנןכלאי הכרם בחו"ל אסורים מרבנן, הרכבת האילן בחו"ל אסורה מהתורה,  א בבלי קידושין לט ע"פ

ממנה ויחוד וקדושה זאת מאפשרת להביא  ישראל בלבד-כלאי זרעים מדאורייתא בארץ באיסורישראל -לכן יחודה וקדושתה של ארץ
 .העומר והבכורים ושתי הלחם

 

ה על שיעור מרחק בין צמחים בגידול חקלאי מסודר בידי אדם. לקביעת שיעור מרחק הקב"ה גילה בפסוקנו מצוות כלאי צמחים מצוו

 ( כי גרגר השעורה הוא כלי המדידה של שיעור ההרחקה. א,יב)

 

אצבעות אצבעות בין זרע לזרע )כאשר ה 4.8 -במאמר נראה כי בפר' חיי שרה מרומז כי שעורה ודגנים אחרים צריכים בהנהגה טובה כ

נמדדות בגרגר השעורה(, לתת להם מרחב חיות להוציא תנובה אופטימלית, דבר שגם התגלה במחקר חקלאי לאחרונה. בהמשך המאמר 

לך ופר' וישלח, המלמדים על קבלת המסורת של שיעורי מרחק בין זרעי צמחים ממינים שונים. מהם נלמד -נראה פסוקים נוספים מפר' לך

אצבעות בין זרע לזרע לתת לו  6שונים זה מזה בערוגה של ששה על ששה טפחים )היינו אמה על אמה( צריכה כי זריעת חמשה מינים 

 מרחב חיותו להוציא תנובה אופטימלית.  

 

 

 ועוד שיעורין אחרים גרגר השעורה ככלי המדידה של שיעור ההרחקה

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

 

תרסא במנהג הספרדי מבטאים בין  –קטנה -תלשא במנהג הספרדי ותלישא –גדולה -במקום אחר בעיון העלינו השערה כי הטעמים תלישא

 –גדולה -. המופע הראשון בתורה של תלישאשיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני בבלי סוכה ה בתפקידיהם קשר למאמר חז"ל 

 בראשית א,יבתלשא הוא בפסוק 
ה֩֩]יב[ ֶׂש ֩ע ָֽ ְ֩וֵע֧ץ הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ַ֙רע ֶ֩ז יַע ֵ֤ ר  ַ֩מְז ֵ֩עֶׂ֣שב א ֶׁש ֶּד֠ ֩ ֶרץ ָא  ָה א֩ ְרעֹו-ַוּתֹוֵצ֨ ַ֩ז ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ י ר   י-ְּפ יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֱאֹל א֩ ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי ֑הּו יֵנ מ  ֹוְ֩ל ב׃-בָ֖ ֹו ֩טָֽ

ֶרץ֩ ָא  ָה ֩ א ֩קדמא ואזלא  –ַוּתֹוֵצ֨ א ֶׁש אתלשא, מילת –ֶּד֠ ֶׁש אותיות שתלא מתיחסת לצמח, ושם הטעם למנהג הספרדים תלשא בחילוף סדר  ֶּד֠

כן בחילוף סדר אותיות נקבל אשת"ל, אתל"ש. יש בכך רמזים לבחירת גידול או -)גנן, השתל, השתיל( מרמז בצורתו על פרח או צמח. כמו

 תלשא מרמז על "נבחר", "ראש". –גדולה -עקירה לפי חפץ הגנן. אחד התפקידים של התלישא

 

֩לענ"ד מילת  ֶׁשא ל ים -תלישא –די טעם תלשא בטעם תלשא מורה כי אחד מתפקיֶּד֠ גדולה מורה על היות צמחים )ראה דיון בהמשך( ּכ 

 מתקים-שמשקלו טבעי ו השעורהשיערו הגאונים את שקל הקדש במשקל " חזו"א -ה לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות. וכתב
" גודל קבע שיעור בכל מקוםבכל זמן ובכל מקום כמו שהא ... הצמח הזה שקבעו חכמים , הוא הקובע השיעורבכל דור 

1
. 

 

הנאמר בתורה הוא בפרי  כסף-שקלמביא הלכה למשה מסיני )הלמ"מ( הקשורה לשעורה אשר אינה מובאת בגמרא, כי מדידת  רמב"ם-ה

 כתב הרמב"ם בכורות פרק ח' משנה ז'-)'חצי גרגר'(, ובפירוש המשנה ל קידושין. בפירוש המשנה בתחילת שעורה גרגרהשעורה, היינו 
ע"פ "מידות ושיעורי תורה", דעת הרמב"ם מופיעה בגאונים שקבלה איש מפי איש שהגרגר הוא משעורה ואינו יודע לו שום טעם. 

הקב"ה מסר למשה ששיעור הפרוטה הוא על פי כי  חזו"א בקונטרס השיעורים או"ח סימן ל"ט ס"ק ג'-וברי"ף וכן הביא דעת ה
 משקל שעורה בכסף צרוף.

 

ֶקל בראשית ח"ש כג טוזכינו לגלות כי בקרא  בבלי קידושין ב -מתוך העיון ב ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵ֩מ ע ְרַּב֨ ַא  ֩ ֶרץ ֩ מלת  ֶּכ ֶסף-ֶא ֶרץ -בטעם תלישאֶא

לקטנה )תרסא( מרמזת על לימוד שיעור במלים  ֶק כסף ובין גרגר שעורה והמסתעף מכך כפי -שיעור זה התגלה כקשר בין שקלו ֶּכ ֶסף-ֶׁש

 שמפורט בהמשך.

 ֹוןֶ֩אֶרץ֩דברים עקב ח ח -ורה היא שיעור נפח קטן מכל הפירות בהיות והשע הערה ּ֑מ ְור  ָ֖ה֩ ּוְתֵאָנ ֶָ֥פן֩ ְוֶג ה֩ ָרָ֔ ע  ְׂש ּ֙֩ו ָּטה ץ֩ח  ֶר ן֩-ֶאֵ֤ ֶמ ֶׁשָ֖ ָ֥ית֩ ֵז

                                                           
1
 מידות ושיעורי תורה, הרב פנחס חיים בניש הי"ו, מהדורה  התשמ"ז, ע' שצ"ב 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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׃ ׁש אשר נאמר לשיעורין, אפשר היה לבטא נפח כל פרי מוזכר כמכפלה של מספר גרגרי שעורה, אבל לא מצאנו שימוש ברעיון  ּוְדָבָֽ

 כזה.

  ושיעורין:הערה על מילת ארץ 

א֩(א,יב 'בר) הפסוק .א ֶׁש ֶּד֠ ֩ ֶרץ ָא  ָ֩ה א ים לשיעורי תורה מסוימים לקיום המצוות. צמחיםמורה על היות  ַוּתֹוֵצ֨ ל   ּכ 

ֶקל (ח"ש כג,טו 'בר) הפסוק .ב ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵמ ע֩ ְרַּב֨ ַא  ֩ ֶרץ ֩-ֶא  שעורה.  צמחמרמז לשיעור יסודי בפרי היינו גרגר ֶּכ ֶסף

ע֩  (' עקב ח,חרד)הפסוק  .ג ּוְׂש ָּטה֙֩ ץ֩ח  ֶר ןֶ֩אֶרץֶאֵ֤ ֹו ּ֑מ ְור  ָ֖ה֩ ּוְתֵאָנ ן֩ ֶָ֥פ ְוֶג ה֩ ׃-ָרָ֔ ׁש ָבָֽ ֶמןּ֩וְד ֶׁשָ֖ ָ֥ית֩ אם נאמר לשיעורין, אזי מלמד כי צריכין לשער  ֵז

 ישראל לאיסורי תורה )בין בסוג, בין בגודל בינוני(.-שנשתבחה בהן ארץ צמחיםבפירות 

ירושלמי ביכורים ת כל מקום, מביא פ"ב סעיף השיעורים בפירות א"י או בפירו מידות ושיעורי תורה לרב ח"פ בנישבספר  .1.ג
כל שבעת המינים בפסוק(  ר' יהודה בר' ור' שמואל בר נחמן חד ארץ חיטה ושעורה וגו'   (' עקב ח,חרד).. ולמה נכללו )פ"א ה"ג 

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

רץפסוקים אחרים עם המלה  אפשר כי גם .2.ג דבשוצמחים עשויים להיות עם קשר לשיעורין, כגון " א ֩ו חלב זבת֩ ֩ רץ " א

המופיע בתורה אחד עשר פעמים, רובם בטעמים תביר מרכא טפחא סילוק או אתנח, בא ללמד שיעור או גודל כלשהו, כגון 

לקיש ... ציפורי ששה עשר מילין על ששה עשר מילין, ... רבי וכי תימא דלית בה זבת חלב ודבש ... ריש  א,בבלי מגילה ו

 יוחנן ... עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי

 ושיעורין ע"כ ממאמר שעורה

 

 תלישא 2

ְ֩וָכל ,ה:ב בראשית ֶרץ ָ֩בָאָ֔ ֣ה ְהֶי ָֽ ֩י  ֶַ֚רם ֶ֩ט ה ֶדָ֗ ַהָּׂש ֩ ַח י ֣ ׂ֩ש  ׀ ל ָמ֑ח-ְוכ ֣ ְצ ֩י  ֶ֣רם ֶ֩ט ה ֶדָ֖ ַהָּׂש ֩ ֶׂשב ֵ֩עָ֥
ט ֩ ֩ ְמ ה  ֩ א ל ֨  ֩ י ַ֙֩עלּכ  ים ה  ֹל ֱא ֩' הֵ֤ ר֩ ֶאת-י ד֩ ןַ֩לֲעב ָ֖ י  ַאָ֔ ֩ ם ָד֣ ָא ְ֩ו ֶרץ ָאָ֔ ה׃-ָה ֲאָדָמָֽ ָ֩ה
 

 תלישא 3
  :,יטז,ב בראשית

ֶאת֩֩[ז] ֩ ים ה   ֱאֹל ֩ ֨ה'  ֩ ר יֶצ ן-ַוּי  מ  ֩֙ ר ָ֩עָפ ם ָדָ֗ ֑ים-ָהָא ַחּי  ֩ ַמ֣ת ְׁש ֩נ  יו ַאָּפָ֖ ְּ֩ב ח ַּפָ֥ ַ֩וּי  ה ָדָמָ֔ ֲ֣א ָ֩ה
ה׃֩ ַחָּיָֽ ֩ ֶָ֥פׁש םְ֩לֶנ ָדָ֖ ָהָא ֩ י ָ֥ ה  ַ֩וְי

ר ֩֩)בר' ב,ז( יֶצ תניא שער היחוד והאמונה ] ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות שהן חשבון האותיותסא, צירופי אותיות תר – ַוּי 

ז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור ... [ פרק א
ת יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיו

מאמרות שבתורה אעפ"כ נמשך חיות לאבן ע"י צירופים וחילופי אותיו' המתגלגלות ברל"א שערים פנים ואחור כמ"ש בס' יצירה עד 
בעולם השמות שנקראים בהם שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהן צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן וכן בכל הנבראים ש

בלשון הקדש הן הן אותיות הדבור המשתלשלו' ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה ע"י חילופים ותמורות האותיות ברל"א 
שערים עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה 

ואין כח בהם לקבל החיות אלא ע"י שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה הן עצמן גדול מאד מבחי' הנבראים פרטיים שהחיות הנמשך מ
למדרגה פחותה ממנה ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות שהן חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות 

חיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה הוא כלי ל ממנו נברא פרטי וזה שמו אשר יקראו לו בלה"ק
 :שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם דאורייתא וקב"ה כולא חד

 

ֶאת֩)בר' ב,ז( ֩ ים ה   ֹל ֱא ֩' ֨ה  ֩ ר יֶצ ם-ַוּי  ָאָדָ֗ , ברכת אשר יצר את האדם בחכמה. חכמה במילואה [הרב שלמה לוינשטיין –חיים של תורה ] – ָה

 ת כ"ף מ"מ ה"י גי' תרי"ג = רמ"ח איברים )כנגד מצוות עשה( ושס"ה גידים )כנגד מצוות לא תעשה(   חי"

ר ֩אם כן  יֶצ  תרסא, בתפקיד שיעור תרי"ג מצוות, וכנגדם שיעור תרי"ג איברי וגידי אדם.  – ַוּי 

ֶאתגי' האותיות  ֩ ים ה   ֱאֹל ֩ ' ם-֨ה ָדָ֗ ָא ר ֩ות אחרי מלת = לתרי"ג צריך עוד חמשים מס' האותי 563 – ָה יֶצ ֶאתבכתוב  ַוּי  ֩ ים ה   ֹל ֱא ֩' ם֩-֨ה ָדָ֗ ָא ָה
ן מ  ֩֙ ר ם-ָעָפ ָדָ֖ ָא ָה ֩ י ָ֥ ה  ַ֩וְי ֑ים ַחּי  ֩ ַמ֣ת ְׁש ֩נ  יו ַאָּפָ֖ ְּ֩ב ח ַּפָ֥ ַ֩וּי  ה ָדָמָ֔ ֲ֣א  הוא חמשים.  ָה

 

ר ֩ולזה עשוי ירמוז  יֶצ ּי   .יש בו רוח נשמה חיה יחידהתרסא, בעל בחינה נעלה, בנוסף לנפש  – ַו

ֱאֹלבבריאה  ֩ ' ֨ה  ֩ ר יֶצ ַ֩וּי  ים  באדם יצר טוב ויצר רע שאמור להיות לו נפש חיונית כח תנועה ופריה ורביה בדומה לכל חי.   ה  

 

 תלישא 4

ן֩ ֩מ  ים ה   ֹל ֱא ֩' ֨ה  ֩ ר ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[ הָּ֩כל-]י ָדָמָ֗ ֲא ָּ֙֩כל-ָה ֵאת ְ֙֩ו ה ַהָּׂשֶד ֩ ֵ֤ת ֶאל-ַחַּי ֩֙ א ַ֩וָּיֵב ם י  ַמָ֔ ַהָּׁש ֩ ַמה-֣עֹוף ֹות֩ אָ֖ ְר ם֩ל  ָדָ֔ ָרא-ָהָ֣א ְק ֩-ּי   ֑לֹו
֩י֩  ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ָראְוכ  ֹו׃֩-ְק מָֽ ְׁ֩ש א ּו הָ֥ ָ֖ה֩ ַחָּי ֶָ֥פׁש֩ ֶ֩נ ם ָד  ָא ָה ֩ ֧֩לֹו

 

ה[ י ֩֩] ר ֩ של חלה הנרמז בפסוק  כלשהוקטנה בתפקיד שיעור -תלישא – ּכ  יֶצ ַ֩וּי  ֩ הפרשת  -קטנה בתפקיד מחיצה )הרמת -תלישא – ]ז[

מהלכות  בבפ" רבותינו שנוו...  אדם הראשון חלתו של עולם כי יד א( ר)ב"...  החיים אור פ, ע"עגולהחלה( ואידיאוגרמה של עוגה 
צמחי  כל...  , כבחיטים וכו' האוכל ממנה חייב מיתה ע" גלגל (א)מ" גהמפריש חלתו קמח וכו' אינה חלה, ותנן בפ" ל"וז (ה)מ"חלה 

...  חלה שהוא יצירת האדם כי האדמה נתחייבה בחלה וכל זמן שלא הורמה חלתה טבל היא, ממנההאדמה אסורים קודם שהורמה 

ר ֩את כל עפר העולם כאומרו והשקה את כל וגו'  וגלגל יֶצ ַ֩וּי  ֩ שנתחייבה כל  אחר החלה הרמת' וגו' את האדם עפר וגו' זה היא ה ]ז[
 הארץ וצמחיה, כלה' חלה זו, הותרה  והריםהארץ בחלה 

     
  פסוק יט י"רש

 ֩ ר ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[ ' אלא בא ופי' וגויעש אלהים את חית הארץ יצירה היא עשייה האמורה למעלה ו היא )חולין כז(, ' מן האדמהוגו]י
נבראו ועוד למדך כאן שבשעת יצירתן מיד בו  האדמהשהעופות נבראו מן הרקק לפי שאמר למעלה מן המים נבראו וכאן אמר מן 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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תחת  בשןשכתצור אל עיר  כי )דברים כ(זו לשון רידוי וכבוש כמו  יצירה (ר)ב"אגדה  ובדבריביום הביאם אל האדם לקרות להם שם, 
 ידו של אדם: 

ר ֩ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[ נבראו וכאן אמר מן האדמה  המיםשאמר למעלה מן  לפי הרקק' שהעופות נבראו מן ופי מידרוגקטנה בתפקיד -תלישא –  ]י
    נבראו

ר ֩ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  מיד בו ביום הביאם אל האדם לקרות להם שם, יצירתן שבשעתקטנה בתפקיד שיעור זמן -תלישא –  ]י
ַ֩וּי֩  ֩ ט[ ר ֩]י  וכבוש רידויזו לשון  יצירה (ר)ב"אגדה  ובדבריתנועת בעלי החיים שאינן האדם,  הגבלת –קטנה בתפקיד מחיצה -תלישא –  ֶצ

 תצור אל עיר שכבשן תחת ידו של אדם: כי )דברים כ( כמו

 

ר ֩֩ן"רמב יֶצ ַ֩וּי  ֩  שונות. שיטותקטנה, רמז לחלקים הרוחניים באדם לפי -תלישא - ֩]ז[

 אה מן היסודות )בר' א, כ(, התנועה הב נפש 
 בנשמה הזאת  כי ,חיה לנפש כולו האדם ויהי, השם הגדול, מפיו דעת ותבונה, כי הנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו....  רוח

 וכחותן לה תהיינה: הנפשותישכיל וידבר, ובה יעשה כל מעשה, וכל 
 חלקו באדם.  במחקר מביא המתחכמים ן"רמב

 באדם שלש נפשות,  כי כה( כגשמות  ע, ראב"הנשיא ח)ראב"יאמרו  מהם 
o הגדול כצומח, או תאמר בזו כח הגדול,  נפש 
o ובחיה ובכל רומש על הארץ,  בדגים כד(-כ א)לעיל עוד נפש התנועה שהזכירה הכתוב  ובו 
o הנפש המשכלת. והשלישית 

 ורק היא האלה הכחות שלשאו זאת הנפש אשר באדם מפי עליון, בה ימצ כי (א"ח ם)שמונה פרקים להרמב"יאמרו  ומהם ,
את האדם עפר מן האדמה והיה מוטל גולם כאבן דומם,  השםיחידה. והכתוב הזה כפי משמעו ירמוז כן, כי יאמר שיצר 

)לעיל א כ,  שאמר בהם והדגיםבה כמו החיות  שיתנועעחיה"  נפש" חיים, ואז חזר האדם להיות נשמתנפח באפיו  הוהקב"
חיה", כלומר ששב האדם להיות נפש בה  לנפשטעם " וזההארץ נפש חיה".  תוצא"וש חיה" המים שרץ נפ ישרצו" כד(

 חיים,

 הנפש המשכלת אשר  וזאת שונות נפשות שהם. נראה שדעתו כדברי האומרים ממללא לרוחאמר והות באדם  אונקלוס אבל
 נפחה השם באפיו היתה בו לנפש מדברת

ר ֩ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  ונהיה לבעל נפש תנועה. מהדומםש קטנה בתפקיד תול-תלישא –  ]י

֩  ב,ז ט"בעה ר יֶצ ַ֩וּי  ֩ ר ֩קטנה -תלישא - ]ז[ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  היצריםקטנה, שיעור מספר -תלישא –  ]י

; יצר טוב ויצר רע, ויצר ה' אלהים מן יצרים בשני', חד מלא וחד חסר, וייצר ה' אלהים את האדם מלא בב' יודין לפי שבראו ב, וייצר
 יצר הרע שיש לבהמות ולחיות,  דהיינו אחד יצרלהם אלא  שאין)פסוק יט( חסר; האדמה כל חית השדה 

 
ר ֩ בחיי ב,יט רבינו ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  אותיות המבטאים תכונות שיעורין בבעלי החיים צירופיקטנה, שיעורי -תלישא –  ]י

 

 סיכום

י ֩֩ה[]֩אור החיים ר ֩֩ ז[] קטנה בתפקיד שיעור כלשהו של חלה הנרמז בפסוק -תלישא – ּכ  יֶצ  -קטנה בתפקיד מחיצה )הרמת -תלישא – ַוּי 

 הפרשת חלה( ואידיאוגרמה של עוגה עגולה,
 עיר שכבשן תחת ידו של אדם: אלתצור  כי )דברים כ( כמו וכבוש רידוי

ר ֩֩ן"רמב יֶצ ַ֩וּי  ֩  רמז לחלקים הרוחניים באדם לפי שיטות שונות.תפקיד בעל בחינה מעולה, קטנה, -תלישא - ]ז[

 (, כהבאה מן היסודות )בר' א,  התנועה נפש 
 בנשמה הזאת  כי ,חיה לנפש כולו האדם ויהי, השם הגדול, מפיו דעת ותבונה, כי הנופח באפי אחר מנשמתו יתן בו....  רוח

 לה תהיינה: וכחותןישכיל וידבר, ובה יעשה כל מעשה, וכל הנפשות 
 באדם.  חלקו במחקר מביא המתחכמים ן"רמב

 באדם שלש נפשות,  כי כג כה( שמות עשיא, ראב"הנ ח)ראב"יאמרו  מהם 
o הגדול כצומח, או תאמר בזו כח הגדול,  נפש 
o ובחיה ובכל רומש על הארץ,  בדגים כד(-כ א)לעיל עוד נפש התנועה שהזכירה הכתוב  ובו 
o הנפש המשכלת. והשלישית 

 , ורק היא יחידה.האלה הכחות שלשימצאו זאת הנפש אשר באדם מפי עליון, בה  כי (אח" םשמונה פרקים להרמב") יאמרו ומהם
 הנפש המשכלת אשר  וזאת שונות נפשות שהם. נראה שדעתו כדברי האומרים ממללא לרוחאמר והות באדם  אונקלוס אבל

 נפחה השם באפיו היתה בו לנפש מדברת

֩  ב,ז ט"בעה ר יֶצ ַ֩וּי  ֩ ר ֩קטנה -תלישא - ]ז[ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  םקטנה, שיעור מספר היצרי-תלישא –  ]י

ר ֩ בחיי ב,יט רבינו ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  תכונות שיעורין בבעלי החיים המבטאיםקטנה, שיעורי צירופי אותיות -תלישא –  ]י

 

ר ֩֩רש"י ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[ שאמר למעלה מן המים נבראו וכאן אמר מן  לפי הרקקנבראו מן  שהעופות' ופיקטנה בתפקיד מידרוג -תלישא –  ]י
    נבראוהאדמה 

ר ֩ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  בו ביום הביאם אל האדם לקרות להם שם, מידיצירתן  שבשעתקטנה בתפקיד שיעור זמן -ישאתל –  ]י
ר ֩ ֶצ ַ֩וּי  ֩ ט[  לשון זו יצירה (ר)ב"אגדה  ובדברישאינן האדם,  החייםהגבלת תנועת בעלי  –קטנה בתפקיד מחיצה -תלישא –  ]י

 

 השווה

א כא׃,א בראשית ָר֣ ְב ים ַוּי  ָ֔ ה  ֹל ם-ֶאת ֱא ָ֖ ינ  ּנ  ֑֩ ַהַּת ל  ד   יםַהְּג
֣ת  ֵא ל ְו ׁש-ָּכ ַחָּי֣ה ֶנֶ֣פ ֶׂשת ׀ ַה ֶמַ֡ ר  ר ֩ ָה ְר֨צּו ֲאֶׁש ם ָׁש י  ם ַהַּמ  ֶהָ֗ יֵנ מ  ת ְל ֵא֨ ף-ָּכל ְו ֹו ֙֩ עֵ֤ הּו ָּכָנף יֵנָ֔ מ  א ְל ְר ַָ֖֥ ם ַוַּי י ָ֖ ֹלה  י ֱא ב׃-ּכ  ֹו  טָֽ

ר ֩  תפקיד בעל בחינה מעולה, קטנה, -תלישא -ֲ֩אֶׁש



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/28 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 מאין נפש האלקית יש ''םהמלבי - את האדם ויבראמאין נפש החיונית, ובבריאת האדם  יש  ''םהמלבי - ויברא
אמר נפש  לפיכך'; הצומחת . ומה שהוציאה הארץ ביום השלישי, אין לו 'נפש חיה' אלא 'נפשהנעבה יתנועע  כי -חיה  נפש (כ) – ק"רד

 דבר נע בנפש חיה שתהיה בו. -יתנועע כל נע. ופירוש שרץ נפש חיה  בהחיה, כי 
לא היה בהן כח טבעי חזק  שהמיםלפי  -לא נאמר בפרשה זו 'ויהי כן', ואמר ויברא  ־ התנינים הגדולים אתאלהים  ויברא כב( כא)

הטבע שנתן בהם, ומשניהם נעשו היצורים בהם; לפיכך אמר ויברא, ואמר אשר שרצו  ומלבדאלהי,  עזר להוציא נפש חיה מבלתי
 ;המים
 עוקר–תלישא ראה 

 

 תלישא 5

ְר֩ בראשית ב,כא: ׀ַּ֩ת ֩ ים ֧ ה  ֱאֹל ֩ ' ֨ה  ֩ ַּיֵּפל ַ֩עלַו ה ָמ  יָׁש֑ן-ֵּד ַ֩וּי  ם ָדָ֖ ָא ָ֩ה
ה׃֩ ָּנ ְחֶּתָֽ רַּ֩ת ָּ֩בָׂשָ֖ ר ָ֥ ְסּג  ַ֩וּי  יו ָתָ֔ ַּצְלע  מ  ֩֙ ַחת ַ֩א ח ַּקָ֗ ַ֩וּי 
התרסא בתפקיד שיעור,  – ַוַּיֵּפל ֩ ,כא(ב 'בר) ֵּדָמ  ׀ַּ֩תְר ים ֧ ה  ֹל להים ומלת תרדמה, אפשר כדי למנוע קריאת האות -פסק בין מלת א – ֱא

בבלי ]-. אבל זה עשוי להיות הרמז לשיעור הנאמר בכעין ברכת השם תרדמה ביחד "מת" להים והאות הראשונה ממלת-האחרונה ממלת א
 . אחד מששים למיתה -שינה  [ברכות נז,ב

 

 תלישא 6
 בראשית ב,כב:

ת ֶאָֽ ֩ ׀ ֩ ים ֧ ה  ֱאֹל ֩' ֨ה  ֩ ן ֶב ר-ַוּי  ֲאֶׁש ֩ ן-ַהֵּצָל ע ֩מ  ח ַקָ֥ ָּׁש֑ה-ָל א  םְ֩ל ָדָ֖ ָא ָ֩ה
ֶאל֩ ֩ ָה ֶאָ֖ ב  ם׃-ַוְי ָדָֽ ָא ָ֩ה

ן ֩ ֶב  מלים.  12שנה ויום לבת להיקרא אשה, רמז החל ממילת הוי"ה עד סוף הפסוק  12ד שיעור של תרסא, בתפקי – ַוּי 

נדריה קיימין, ובודקין כל שתים  -נדריה נבדקין, בת שתים עשרה שנה ויום א'  -. בת אחת עשרה שנה ויום א' בבלי נדה מה,ב מתני'
מלמד שנתן  -( ויבן ה' ]אלהים[ את הצלע בראשית ב,כבדכתיב ) -י א"ר חסדא: מ"ט דרב...  דברי רבי, -ת"ר, אלו ... גמרא. עשרה

 הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש. 
 

 תלישא 7
 טז: -בראשית ג,יד 

ל ֶאָֽ ׀֩ ֩ ים ָ֥ ה  ֹל ֱ֩א ' ֨ה  ֩ ר ֶמ ָּכל-ַוּי א מ  ֩֙ ַאָּתה ֩ ר ּו רֵ֤ ָא ֩֒ ּ֩ז את יָת ֣ יָ֩עׂש  ֣ ּ֩כ  ָחׁ֘ש ה֩-ַהָּנ ַהָּׂשֶד֑ ֩ ַחַּי֣ת ֩ ל ּכ ָ֖ מ  ּ֩ו ה ָמָ֔ ֵה ַ֩הְּב
ֵ֩תֵלָ֔֩-ַעל֩ ֣ך ְנ ח  לָּ֩כלְּג רּ֩ת אַכָ֖ ְ֩וָעָפָ֥ ך׃-ְך ַחֶּיָֽי ֩ י ֵמָ֥ ְ֩י

֩ ֩ס ֩ טז[ ל] ֶאל-ֶאָֽ ְ֩ו ֑ים ָ֩בנ  י ֣ ד  ֵּ֩תְל ֶצב ְּ֩בֶעָ֖ ְך ֵנָ֔ ר  ְ֩וֵה ְך ֶ֣֣ בֹוֵנ ְּצ ֙֩ע  ה ְרֶּב ַא ה֩ ְרָּבֵ֤ ַה ר֩ ַמָ֗ ָ֩א ֣ה ָּׁש א  ְמָׁשל-ָה ֩י  א ּו הָ֖ ְ֩ו ְך ָקֵתָ֔ ְּ֙֩תׁ֣שּו ְך יֵׁש ְך׃֩ס-א  ָּ֩בָֽ
 

ר ֩֩)בר' ג,יד(  ואשה הנדרש מהמשך פסוק )יג,יד( ומהפסוק )ג,טז( תרסא, שיעור זמן עיבור של חיות, בהמות ונחש, – ַוּי אֶמ

ָּכל)בר' ג,יד(  רש"י ה֩-מ  ַהָּׂשֶד֑ ֩ ַחַּי֣ת ֩ ל ּכ ָ֖ מ  ּ֩ו ה ֵהָמָ֔ אם מבהמה נתקלל, מחיה לא כל שכן!? העמידו רבותינו מדרש זה במסכת  -ַהְּב
ְך֩-ַעל )בר' ג,יד(בכורות )ח,א(: ללמד שימי ִעבורֹו של נחש שבע שנים.  ֵ֩תֵלָ֔ ֣ך ְנ ח   היו לו ונקצצו )ראה ב"ר כ,ה(.   רגלים -ְּג

 פירוש שנתקללה בימי עבור שלה יותר מבהמה, שימי עבורה של בהמה יותר מעבורה של חיה:  שפת"ח פ
פירוש דימי עבורה של חתול נ"ב ימים, וימי עבורה של חמור שנה, א"כ בהמה גרוע מחיה ז' פעמים כך יהא הנחש ארור מהבהמה  צ

רה שבע שנים, ואין לומר מכל החיה רצונו לומר ארי או אפעה שעבורם לג' שנים ולע' שנה, דאם כן לכתוב ז' פעמים, נמצא שימי עבו
 מכל החיה ולישתוק מכל הבהמה: 

לשנים עשר חדש; בהמה דקה  -בהמה גסה טהורה יולדת לתשעה חדשים, בהמה גסה טמאה  תני:והם ז"ל אמרו )ב"ר כ,ד(:  רד"ק
לשבעים יום, והצבי  -לששים יום, והנמיה  -לחמשים ושנים, והחזיר  -לחמשים יום, והחתול  -ב לחמשה חדשים, והכל -טהורה 

לשלש שנים,  -לששה חדשים; והארי והדוב והנמר והפיל והקוף והקפוף והקפוד  -לששה חדשים, ושאר כל השרצים  -והשועל 
לשנים  -טמאה, מוליד לחמשים יום, ובהמה גסה טמאה כחיה  -לשבעים שנה. ועוד אמרו: הכלב  -לשבע שנים, והאפעה  -והנחש 

ָּכל )בר' ג,יד(עשר חדש. וכתוב  מ  ֩֙ ה רַ֩אָּת ּו רֵ֤ ה-ָא ֶד֑ ַ֩הָּׂש ַחַּי֣ת ל֩ ּכ ָ֖ מ  ּ֩ו ה ָמָ֔ כשם שהבהמה ארורה מן החיה שבע, כך נחש ארור מן  - ַהְּבֵה
 הבהמה שבע.

הוא חי, וזהו נולד  -כל שהוא למאתים ושנים עשר  ה:ארב - (212גי'  –)טט הרב"ה כל שהוא  - ארבהובבראשית רבה )ב"ר כ,ו(: .... 
או למאתים שבעים ושנים, או למאתים  )גי' הריו"ן(,לשבעה. ואמרו על נולד לתשעה: אין האשה יולדת אלא או למאתים שבעים ואחד 

ה מסבר ליה ולא שבעים ושלשה. ואמרו על בהמה טמאה, שיולדת לשנים עשר חדש )שם(. חייא בר אדא הוה יתיב קמיה דרב; הו
סבר, מסבר ליה ולא סבר. אמר ליה: אמאי אי את סבר? אמר ליה: דחמרתי בעיא למילד, ואני מתיירא שלא תצנן ותמות. אמר ליה: 
מאי איכפת ליך? פעמים שהיא מוספת פעמים שהיא פוחתת; כשפוחתת, אינה פוחתת מימות הלבנה, וכשהיא מוספת, אינה מוספת 

ה על ימות החמה. אמר לי ה: והכתיב "הידעת עת לדת יעלי סלע", ואמר "תספר ירחים תמלאנה" )איוב לט,א,ב(? אמר: להלן בַדקָּ
 וכאן בגסה.

 

 תלישא 8
 ,כא:ג בראשית

׃֩פ֩ ם ֵׁשָֽ ַ֩וַּיְלּב  ר ֹו ֩עָ֖ ֹות ֹוָּ֩כְתנָ֥ ְׁשּת  א  ּ֩וְל ם ָד֧ ָא יםְ֩ל ה   ֹל ֱ֩א ה הָו֨ ְי  ֩ ַ֩וַּיַעׂש ֩ א[ ֩]כ
 ֩ תניא המפלת שפיר שאינו מרוקם, ר' יהושע אומר ולד, וחכ"א אינו ולד, ארשב"ל ד בבלי נדה כה,א תורה שלמה )קעו(תרסא,  -ַוַּיַעׂש

 וכו', משום ר' אושעיא מחלוקת בעכור, אבל בצלול, ד"ה אינו ולד
מלמד שאין הקב"ה עושה עור לאדם אלא  לקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם:-ויעש ה' אמיתיבי את זו דרש ר' יהושע בן חנניה 

 מאלמא בעור תליא מילתא, לא שמא עכור ולא שנא צלול.אם כן נוצר, 
 רשב"ל משום ר' אושעיא מחלוקת בעכור, אבל  לר' יהושע מרמז לתפקיד מחיצה היינו קרימת עור לאדם שוודאי נוצר, לשיטת –תרסא

החליט האם הפילה וולד או בלימוד זה תרסא בתפקיד אומדנא על מידת העכור והצלול בשפיר שאינו מרוקם כדי ל בצלול, ד"ה אינו ולד



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 שפיר שאינו מרוקם.

 

֩ ֩ ַ֩וַּיַעׂש ֩ א[ , כעין מחיצה המתבררת בפרט בתראה, כותנות העור היו כעין הצפורן שבה היו מכוסים קטנה , כעין פרט-תלישא֩-]כ

 מבריאתם. ובאו כתנות העור להצילן מיצר הרע.

ים֩֩ ה   ֹל ֱ֩א ה הָו֨  ואזלא, כעין כלל קדמא֩–ְי

א֩ ֩ ּ֩וְל ם ָד֧ ָא ְ֩ל ֹו  תביר, כעין פרט  דרגא -ְׁשּת 

׃֩פ֩ ם ֵׁשָֽ ּב  ַ֩וַּיְל ר ֹו ֩עָ֖ ֹות  , כעין פרטאחריוטפחא סלוק, יתור לרבות ורבוי  מרכא - ָּכְתנָ֥

להם לפני  הייתהעדן, ואיזה חיבה -אתה למד איך היו נראים בגן הבכלל אלא מה שיש בפרט, מהפרט בתרא ואיןמידה פרט וכלל ופרט  כעין

 קודם לחטאם. ההקב"

 

 תלישא 9
  :זי,נח ו בראשית

ָ֩֗ ֲאנ  ַ֩ו א י ֨ ב  ֵמ  ֩ י ְננ  ה  ֩ ל-ֶאתי ַ֙֩ע ם ַמ֙י  ֩ ּול ֵח֣תָּ֩כל-ַהַּמּבָ֥ ֶרץְ֩לַׁש ֲאֶׁשר-ָהָאָ֔ ֩ ר ֩-ָּבָׂשָ֗ ים ָ֔ ַחּי  ֩ ַח ֣רּו ֩֙ םמ֩ ּבֹו ָמ֑י  ַהָּׁש ַחת֩ ַּ֩תָ֖
ֲאֶׁשר֩ ֩ ל ׃-ּכ ָ֥ ע ְגָוָֽ ֩י  ֶרץ ָאָ֖ ָּ֩ב

ָ֩֗ ֲאנ  ַ֩ו א י ֨ ב  ֵמ  ֩ י ְננ  ה  ֩ ֩-ֶאתי ּול ( שלכל טיפה בבא בתרא טז,א) כלי יקרמחיצה,  קטנה קדמא מרכא, תלישא בתפקיד של-רביע תלישא –ַהַּמּבָ֥
יש דפוס בפני עצמה, וכמלא נימא יש בין כל טיפה וטיפה כדי שלא תכנס אחת בגבול חברתה. וזה הגוזל ונכנס בתחום חבירו דין הוא 

הקב"ה עליהם עונש כאן כיון שגזלו פרצו תחומים וגבולות לכן הביא שיהפכו עליו גשמי ברכה למבול כי אז כל הטיפות מתערבין: 

 במבול הנגרם כאשר טיפת מים נכנסת אל תוך גבולה של טיפה אחרת. 

ואמרו חז"ל )כתובות ל א( אף על פי שבטלו ארבע מיתות בית דין דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב חנק או  כלי יקר –רביע 
 וא שיטבעו במים,טובע בנהר וכו', נמצא שדור המבול שנכשלו באשת איש שמיתתם בחנק דין ה

ואמר על הגזל שבכפים כי ברא הקב"ה כל ...  טעם לדינם של דור המבול, לפי שחטאו בעבודה זרה וזנות וגזל...  כלי יקר –רביע 
( ורצה הקב"ה שלא יכנס שום אצבע בגבול חבירו, וזה הגוזל מחלל קדושת כתובות ז,באצבע ואצבע לתשמישו כדאיתא בגמרא )

 ר בשלוש עבירות ובחילול קדושת ידים. . אפשר כי מדבידיו

 

֩ ֩ ]יז[ י ְננ  ה  ֩ י ָ֗ ֲאנ   קטנה, אפשר כי בא ללמד ארבעה תפקידי תלישא, -רביע תלישא –ַו

א)א( שיעור זמן ללמד ע"פ  י ֨ ב  שצווי זה נאמר  בר' נח ו,ג-קדמא ללא אזלא, משמע שהכתוב כאן אין זה מקומו בזמן אלא הוא שייך ל – ֵמ

בתי מדרשות לאנושות לחזור בתשובה ובתפילה כי אין עונשין בלי אזהרה קודם לכן. ע"פ  שרים שנה של אזהרהמאה עלו שם ומשמעו 
חמשים שנה עשה נח את התבה, וסוד גדול ניתן לו עד שידע איזה עץ שהוא צריך לעשות בארץ מאה  ח"ב לקוטי מדרשים כתבי יד )ו(

 שנה קודם למבול.  120כי החל בנין התבה   רז מגביה חמשים אמה., ורוב הדעותועשרים שנה והיה נוטעו מתחלת מאה ועשרים, איזה א

)ב( תלישא תפקיד מחיצה שהם גזלו נשים ורכוש, היינו עברו מחיצות שלא להם, לכן במבול טיפות המים שינו מטבעם שאין טיפה נוגעת  

 בטיפה אחרת, חדרו זו לתחום זו ונגרם המבול. 
שלכל טיפה יש דפוס בפני עצמה, וכמלא נימא יש בין כל טיפה וטיפה כדי שלא תכנס אחת בגבול  (בבא בתרא טז,א) כלי יקר

כאן כיון שגזלו פרצו  חברתה. וזה הגוזל ונכנס בתחום חבירו דין הוא שיהפכו עליו גשמי ברכה למבול כי אז כל הטיפות מתערבין:

 שר טיפת מים נכנסת אל תוך גבולה של טיפה אחרת.תחומים וגבולות לכן הביא הקב"ה עליהם עונש במבול הנגרם כא

֩גי' שלוש מאות, זה אחד המשמעויות של  –)ג( שיעור גזל בשוה פרוטה ומעלה, שיעור חמס בפחות משווה פרוטה, פרוט"ה  ֩ טו[ ה֩] ֶז֕ ְו
֣אֹות ֵמ ֩ ֹ֧לׁש ְׁ֩ש ָתּ֑ה א  ֩ ה רַּ֩תֲעֶׂשָ֖  , והם חמסו בפחות משווה פרוטה. ֲאֶׁשָ֥

אחרי חורבן בית ראשון, כאשר  לרב ח"פ בניש" מדות ושעורי תורהקדש של בית שני. ע"פ "-שקל)ד( רמז ממבנה התבה לשיעור 

שכינתא בגלותא, עמים זרים שלטו בכנסת ישראל, התקין יחזקאל הנביא ואח"כ אנשי כנסת הגדולה ששקל הקודש יתוסף בשתות מלבר, 

גרגרי שעורה בינונית. החלטה זאת הייתה  384סף השווה למשקל גרגרי שעורה בינונית למשקל כ 320היינו ממשקל כסף השווה למשקל 

כדי לאפשר לבני ישראל לשקול שקלים למצוות שונות לפי המטבעות של המטבעה הצורית שעברה זמן מה אחרי חורבן בית ראשון 

יחזקאל והכנסת הגדולה  גרגרי שעורה ושעמים שונים השתמשו בהן )כגון היוונים(. אפשר שהחלטת 384להטביע מטבעות כסף במשקל 

 פתחה השפעה רוחנית שהשפיע על המטבעה הצורית להעלות רעיון זה.

ההוא בקרא  384מקור אפשרי למספר  ַאָּמָ֗ ֩ ֣אֹות ֵמ ֩ ֹ֧לׁש דרגא מונח רביע, כעין ערך המרכב מקבוצת מספרים המתחברים זה אל זה  -:ְׁש

אחד  –אחד, שניים  –אחד )אל אמה תכלנה( ועוד תחתיים  )יותר מארבעה מספרים( שלוש מאות ועוד חמישים ועוד שלושים ועוד

 !!! 384אחד, סה"כ  –ושלשיים 

 

חצאי  640גרגרי שעורה =  320דינר כסף )כל דינר רבע שקל ככתוב בשמואל( = משקל  4כסף חול = -שקל 2כסף קדש = סלע = -שקל

 פרוטה 160גרגרי שעורה =  80כסף מקורי = פרוטה. משקל דינר  640כסף( = -גרגרי שעורה )פסוק ארץ ארבע מאות שקל

חצאי גרגרי  768=  גרגרי שעורה 384משקל דינר כסף =  4כסף חול = -שקל 2כסף בשתות מלבר אז סלע = -אחרי התיסוף של השקל

 פרוטה.  768שעורה = 

  פרוטה 384=  גרגרי שעורה 192פרוטה, משקל שקל חול מיוסף =  192גרגרי שעורה =  96משקל דינר כסף מיוסף = 

 

כל אשר  )ז,כב(-מקביעת שעת מיתה מהפסק תהליך/בקרת גזע המוח על הנשימה או שזה  )ה( רמז למחיצה בין החיים והמתים והוא

 רוח חיים באפיו-נשמת

  רביעראה 

 

 תלישא 10
 :בראשית נח ו,יט

ָּכל מ  ָּכל-ּו ָֽ מ  ֩ ַחי ֶאל-ָה֠ ֩ א י ָ֥ ב  לָּ֩ת ּכ   מ  ֩ ם ֶ֧֣י  ְׁ֩שַנ ר א֩ -ָּבָׂשָ֞ ֩ ת ֣ ֲחי  ַה הְ֩ל ָבָ֖ ָּ֩תְ֑ךַהֵּת
ּו׃֩ ְהיָֽ ֩י  ה ָבָ֖ ֵק ּ֩וְנ ר ָ֩זָכָ֥



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 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 

 מהם )או שאין מהלכן עם בני אדם(  ואין להם בשר , ושמהלכן עם בני אדם אבל מגורשים

 
 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 
למנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב: )בראשית ו,יט(  ָּכ מ  ָּכל-ּו ָֽ מ  ַחי֩ ֶ֧֣-ָה֠ ְׁ֩שַנ ר ָּ֩בָׂשָ֞ ל ּכ   מ  ֩ ם וגו', אמרה תורה: הבא בהמה שחיין י 

 ראשי אברים שלה. האי מיבעי ליה למעוטי טריפה דלא! טריפה מלחיות זרע נפקא. 
 בראשית נח ו,יט:    

ָּכל מ  ּ֩ו ט[ ָּכל-]י ָֽ מ  ֩ ַחי ֶאל-ָה֠ ֩ א י ָ֥ ב  לָּ֩ת ּכ   מ  ֩ ם י  ֶ֣֧ ְׁ֩שַנ ר ּו׃-ָּבָׂשָ֞ ְהיָֽ ֩י  ה ָבָ֖ ֵק ּ֩וְנ ר ָ֩זָכָ֥ ְך ָּת֑ א  ת֩ ֣ ֲחי  הְ֩לַה ָבָ֖  ַהֵּת
מֵ֩ ֩ ן]כ[ מ  ּ֩ו הּו יֵנָ֗ מ  ֩֩-ָה֣עֹוףְ֩ל ֩ ֩ ֹות׃ ֲחיָֽ ַה ךְ֩ל י ֵאֶלָ֖ ֩ אּו ב ָ֥ ָ֩י ל ּכ   מ  ֩ ם ֶ֧֣י  ְׁ֩שַנ ֑הּו יֵנ מ  הְ֩ל ָדָמָ֖ ֲא ָ֩ה ֶמׂש ֶרָ֥ ֩ ל ּכ   מ  ֩ ּה יָנָ֔ מ  הְ֙֩ל ֵהָמ ַ֩הְּב

 תוספות ע"ז ה,ב 
נכר לא פירוש להקריב לגבוה בבמה שלהן דאילו בבית המקדש אפי' בדוקין שבעין נמי אסור דכתיב ומיד בן  -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.( 

יש לדקדק מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן נח מוזהר בדבר ... והא דאמרינן פ"ק דקדושין )דף  - מנין למחוסר אבר שאסור לבני נח
 נן מן העוף ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה וגו'כד:( דמצרכי

 

ָה֣עֹוף)הכוונה כנראה לנאמר דמצרכינן מן העוף  ֵמ ֩  ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה(  ]כ[

 

ָּכל מ  ּ֩ו ט[ ַחי-]י לקרבן המהווה העברה למחיצת איסור, התוס' לומד מהעוף מחוסר האיבר שאסור  –גדולה בתפקיד עקירה -תלישא – ָה֠

 לישראל )אף שאין בו דרישה לתמות וזכרות( ואם זה גם נאמר מסיני אז אסור גם לבני נח לקרבן לה'.   

ָּכל ָֽ ר-מ  ֶאלכעין יצא מענינו ולפי טעמי המשכו  – ָּבָׂשָ֞ ֩ א י ָ֥ ב  לָּ֩ת ּכ   מ  ֩ ם ֶ֧֣י  ַנ ה-ְׁש ָבָ֖ דרגא תביר מרכא טפחא, יצא לידון בענין אחר ולכן  – ַהֵּת

שמעטם  דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במהוי"ל   בקרבן בבמות שלהם לה' וס' יצא להקל לבני נחיצא להקל ולהחמיר. וע"פ ת
 מהבאת התיבה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינם ראוין לקיום העולם 

 ר מחוסר איברבקרבן בבמות שלהם לה' ולבני ישראל במשכן ובמקדש לאסו 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.

 גרשיים ... תביר יצא להקל ולהחמירראה 

 

 תלישא 11

 

בְ֩בראשית נח ז,ג:  ׁ֩ש  ה ְבָעָ֥ ׁ֩ש  ם י  ַמ  ַהָּׁש ֩ ֹוף ֵמ֧ע ֩ ַּ֩ג֣ם ֑ה ֵקָב ּ֩וְנ ֣ר ָ֩זָכ ה ָ֩עָ֖ ֩֩ ֩ ַ֩על֩ ַרע ַָ֖֖ ֶ֩ז ֹות ַחּיָ֥ ל-ְל ָ֥יָ֩כ ֶרץ׃-ְּפֵנ ָ֩הָאָֽ
י ,יד:ונח  בראשית ַב֣תֲ֩עֵצ ֵּ֙֩ת ך הְ֩ל ֶאת-ֲעֵׂשֵ֤ ֩ ֣ה יםַּ֩תֲעֶׂש ָ֖ ּנ  ק  ֩ ר ֶפ ָב֑ה-ג ָ֔ ַ֩הֵּת ֩ ֩֩ ֩ ר׃֩֩ ֶפ ּוץַּ֩בּכ ָֽ חָ֖ מ  ּ֩ו ת י  ַּבָ֥ מ  ֩ ּה ָת  א  ֩ ְרָּתָ֥ ְ֩וָכַפ

ל֩בראשית נח ו,יט: ָּכ מ  ָּכל-ּו ָֽ מ  ֩ ַחי ּכ ֩ -ָה֠ מ  ֩ ם י  ֶ֣֧ ְׁ֩שַנ ר ֶאלָּבָׂשָ֞ ֩ א י ָ֥ ב  ְך-לָּ֩ת ָּת֑ א  ֩ ת ֣ ֲחי  הְ֩לַה ַ֩הֵּתָבָ֖ ֩֩ ֩ ּו׃֩֩ ְהיָֽ ֩י  ה ָבָ֖ ֵק ּ֩וְנ ר ָ֩זָכָ֥
ן֩בראשית נח ו,כ: מ  ּ֩ו הּו יֵנָ֗ מ  ָה֣עֹוףְ֩ל ֩-ֵמ ֑הּו יֵנ מ  הְ֩ל ָדָמָ֖ ֲא ֶמׂשָ֩ה ֶרָ֥ ֩ ל ּכ   מ  ֩ ּה יָנָ֔ מ  ְ֙֩ל ָמה ֵה ַ֩הְּב ֩֩ ֩ ֹות׃֩ ֲחיָֽ ךְ֩לַה י ֵאֶלָ֖ ֩ אּו ָיב ָ֥ ֩ ל ּכ   מ  ֩ ם ֶ֧֣י  ְׁ֩שַנ

ח: ,כאנח ו בראשית ַק ֩ ה ַאָּת֣ מ֩ -ְו ךָ֗ ך-ָּכלְל ֵ֩אֶל֑י ַסְפָּתָ֖ ָא ְ֩ו ל ָאֵכָ֔ ֵ֩י ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ ֲאָכל ַ֩֩מָֽ ֩ ה׃֩֩ ָאְכָלָֽ םְ֩ל ֶהָ֖ ְ֩וָל ך  ְ֩ל ָ֥ה ָהָי ְ֩ו
 

חַ֩: ,כבנח ו בראשית ֑ ֩נ  ַָ֖עׂש ַ֩וַּי ֩ ֩ ֩ ה׃֩֩ ָ֩עָׂשָֽ ן יםֵּ֩כָ֥ ָ֖ ה  ֹל ֱ֩א ֹו ת  א  ֩ ָ֥ה ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ְּ֩כ֠
ל֩ (בכ,בר' נח ו) כ  אחריה. אפשר שכאן טעם תלשא בתפקיד מחיצה  דולה )=תלשא(, מלמדת בתפקידיה לכתוב לפניה ולכתובג-לישאת –ְּכ֠

ליון )ראה להלן(, שזה כעין מחיצה כיוון לדעת ע)היינו מחיצות(, בתפקיד בעל בחינה נעלה,  זה בנין התיבה [לא,יד ב"רע"פ  ]רש"י)כפ'

 לעצמו. מניין ידע נח לבנות מחיצות התיבה, אלו בעלי חיים להכניס, איזה מאכל או מאכלים להכין לכולם?

֩ (ח,בר' נח ו) [ספר נחע"פ  וספר בראשית ב ע' תיב תורה שבע"פ[ ]רט )=תו"ש(]תורה שלמה  ׃֩פ ' הָֽ ֩ ָ֥י ְּ֩בֵעיֵנ ן ֵחָ֖ ֩ ָצא ָמָ֥ ֩ ַח ואז נשלח ְונ ֕
אליו רפאל הקדוש ויאמר אליו אני שולחתי אליך בדבר אלהים אליך לרפאות את הארץ ולהודיע מה יהיה ומה יעשה וימלט אז נתן 

בחכמת הספר הזה היה נח מתנהג והודיע לשם בנו ...  הזה ויבינהו כיצד ינהג בו ומה מלאכתו ומה קדושת טהרתו.אליו הספר הקדוש 
כי ממנו היה מבין בתיבה ושם בנו נהג בו והחזיק בו כך אחריו בקדושתו ושם מסרו לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב 

  .לבנו וכל הדורות זה אחר זהללוי ולוי למשה ומשה לאהרן ואהרן לפנחס ופנחס 

וזה לשונו: זה הספר מספרי הרזים שנתן לנח בן למך כו' מפי רזיאל המלאך בשנת . ... ספר נח נדפס בראש ספר רזיאל ]תו"ש רטז?[
צה ביאתו לתיבה לפני כניסתו ונכתב על אכן ספיר באר הטיב וממנו למד מעשה פלאים ורזים וערכי בינה ומחשבות ענוה ועשתונות ע

לעמוד על חקר מעלות מרומים, ולשוטט כל אשר בשבעה מעונות כו' ומחכמת הספר למד נח לעשות תיבת עצי גופר, ולהסתיר מימי 
ויביאהו תחלה לתיבה לידע ממנו  שטף ומימי המבול, להביא עמו שנים ושבעה ולהכניס מכל אוכל ומכל מאכל ויתנהו בארון זהב

יעמוד להפיל שועה ובעת מותו מסרו לשם ושם לאברהם כו' עד שעמד שלמה המלך כו' אשרי עין  עתות יום ועתות לילה ובאיזה עונה
 .שראה ואזן ששמע ולב שהבין והשכיל חכמתו

 

 תלישא 12
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֩ ׃]ג[ ֹום ֩יָֽ ת ַאָ֖ ְמ ּ֩ו ים ָ֥ ּׁש  מ  הֲ֩ח ְקֵצ֕ מ  ֩ ם י  ַהַּמָ֔ ֣רּו֩ ְס ְח ַ֩וַּי ָ֩וׁ֑שֹוב ְך ָה֣לֹו ֩ ֶרץ ָאָ֖ ָה ֩ ל ֵמַעָ֥ ֩ ם י  ַהַּמ  ֩ בּו ַ֩וָּיֻׁש֧
֩ ד[ ה] ְבָע ְּ֩בׁש  י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש ֩ ֶדׁש ַּ֙֩בח ֣ ה ַהֵּתָב ֩ ח ַנ ֶדׁש-ַוָּתֵ֤ ח ֑ ֹוםַ֩ל ֩יָ֖ ר ט׃ָ֩עָׂשָ֥ ָרָֽ ֲאָר ֩ י ֵרָ֥ ָה ֩ ל ַ֩עָ֖
֩ ה[ י] ֑ ר  י ָהֲעׂש  ֶדׁש֩ ח ֣ ַה ד֩ ַ֩עָ֖ ר ֹו סָ֔ ָח ְ֩ו ְך ָה֣לֹו ֩֙ ָהיּו ֩ ם י  ַהַּמָ֗ ים׃ְ֩ו ָֽ ר  ָה ֶ֩ה י אֵׁשָ֥ ָר ּו֩ אָ֖ ְר ֩נ  ֶדׁש ח ָ֔ ֣דַ֩ל ָח ֶא ְּ֙֩ב י ר  י ֲעׂש  ָּ֩בָֽ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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אחד בסיון. כיצד? בשבעה ועשרים בכסליו פסקו הגשמים; הרי שלשה  והואחסור, ל התחילו חמשים ומאת יום מקצה)ג(   י"רש
 השביעי בחדש.  )ד( וחמשיםמאה ושמנה עשר, הרי מאה  -שלשים ושנים; ושבט ואדר וניסן ואייר  -מטבת  ותשעהמכסליו ועשרים 

משוקעת במים אחת עשרה אמה,  התיבההיתה מכאן אתה למד, ש - עשר יום בשבעהשביעי לכסליו שבו פסקו הגשמים.  והואסיון,  -
" )להלן,ה(, והוא אב, שהוא עשירי לירידת גשמים; והן היו גבוהין על ההרים ההריםבאחד לחדש נראו ראשי  בעשירישהרי כתיב "

ימים; נמצא שבששה עשר  לארבעהעשרה אמה, וחסרו מיום אחד בסיון עד אחד באב חמש עשרה אמה לששים יום, הרי אמה  חמש
. למדת שהיתה שוקעת אחת עשרה אמה במים שעל ראשי ההרים.  )ה( המחרתשל סיון לא חסרו אלא ארבע אמות, ונחה התבה ליום 

, שהוא עשירי למרחשון שהתחיל הגשם. ואם תאמר: הוא אלול ועשירי לכסליו שפסק הגשם, אבזה  - ... נראו ראשי ההריםבעשירי
לומר כן; על כרחיך שביעי אי אתה מונה  איפשרסיון, והוא שביעי להפסקה!? אי  -( השביעי" )לעיל,ד בחדששאתה אומר: " כשם

ומאה וחמשים של תגבורת המים עד אחד בסיון, אם אתה אומר שביעי לירידת  גשמיםאלא להפסקה, שהרי לא כלו ארבעים יום של 
ָח֣ד֩, והוא אלול, אי אתה מוצא: "סקהלהפאי איפשר לימנות אלא לירידה, שאם אתה אומר  והעשיריזה סיון,  איןגשמים  ְּ֙֩בֶא ן אׁשֹו ר  ָּבָֽ

ֶ֑רץ ָהָא ֩ ֵמַע֣ל ֩ ם י  ַהַּמָ֖ ֩ ּו בָ֥ ְר ָ֩ח ֶדׁש ח ָ֔ " )להלן,יג(, שהרי מקץ ארבעים יום משנראו ראשי ההרים שלח את העורב, ועשרים ואחד יום ַל
ול נראו, הרי שחרבו במרחשון, באל תאמרבשליחות היונה, הרי ששים יום משנראו ראשי ההרים עד שחרבו פני האדמה; ואם  הוחיל

   ד( הוא ניסן. ר, ולרבי יהושע )סע"ראשון לבריאת עולם שהואואין זה אלא תשרי, והוא קורא אותו ראשון, 
 

 :יג,נח ח בראשית

ְ֩וֵׁשׁש ת ַח֨ ַא ְּ֩ב י ה  ְי ֶ֑רץ-ַו֠ ָא ָה ֩ ֵמַע֣ל ֩ ם י  ַהַּמָ֖ ּו֩ בָ֥ ְר ָח ֶדׁש֩ ח ָ֔ ָח֣דַ֩ל ֶא ְּ֙֩ב ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה ָׁ֩שָנָ֗ ֹות א  ֵ֩מ
֩֩֙ ַח ֩נ  ר ֵַ֤ס ה׃-ֶאתַ֩וָּי ָמָֽ ָד ָהֲא ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ בָ֖ ְר ָ֩ח ָ֥ה ֵּנ ה  ְ֩ו ְרא ַ֩וַּי֕ ה ַהֵּתָבָ֔ ֩ ֵס֣ה ְכ ֩מ 

נעשית כמין טיט, שקרמו פניו מלמעלה  - חרבוהוא ניסן.  יהושעיא,ב( הוא תשרי, ולרבי  הלרבי אליעזר )ר" - בראשון)יג(   י"רש
 ,ז(.לג ר)ראה ב"

י ה  ְי להיות  צריךובסיכום מכריע על חודש תשרי כי  ה –ג ,בר' נח ח-ב יי שפי' רש"אלפניו כפ המבולגדולה, חישוב שיעור ימי -תלישא – ַו֠

ְ֩וֵׁשׁש יג,' נח חבר-מתואם עם הכתוב ב ת ַח֨ ַא ְּ֩ב י ה  ְי ֩-ַו֠ ֶדׁש ֣דַ֩לח ָ֔ ֶאָח ְּ֙֩ב ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה ָׁ֩שָנָ֗ ֹות א   בריאתלהמונה , והראשון הוא חודש תשרי  ֵמ

 העולם או חודש ניסן למנין ישראל.

 
 , ט,ברש"י בבלי ערכין ח,ב

 ( חלקים793תשצ"ג )-שעות ו 12יום  29חודש לבנה ממוצע אורכו 

 ( חלקים876תתע"ו )-שעות ו 8יום  354שנת לבנה ממוצעת אורכה 
 רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ו הלכה ב

קים, ולמה היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה ביום ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חל
חלקו השעה למנין זה, לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותשיע וחומש ועישור, והרבה חלקים יש לכל אלו 

 .השמות

 
 יד:  -יג ח, נחבראשית 

 ֩ ֩ ְ֩וֵׁשׁש]יג[ ת ַח֨ ַא ְּ֩ב י ה  ְי ֩-ַו֠ ָח֣ד ְּ֙֩בֶא ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה ָׁ֩שָנָ֗ ֹות א  ֵמַע֣לֵמ ֩ ם י  ּוַ֩הַּמָ֖ בָ֥ ְר ָח ֶדׁש֩ ח ָ֔ ֶ֑רץַ֩ל ָא ָ֩֩ה
ֶאת֩ ֩֙ ַח ֩נ  ר ֵַ֤ס ֩-ַוָּי ה׃ ָמָֽ ָד ָהֲא ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ בָ֖ ְר ָ֩ח ָ֥ה ֵּנ ה  ְ֩ו ְרא ַ֩וַּי֕ ה ַהֵּתָבָ֔ ֩ ֵס֣ה ְכ  ֩֩מ 

֩ס ֶרץ׃ ָהָאָֽ ֩ ה ְבָׁשָ֖ ָ֩י ֶדׁש ח ֑ ֹוםַ֩ל ֩יָ֖ ים ר   ְ֩וֶעְׂש ֧ה ְבָע ְּ֩בׁש  י ָ֔ ַהֵּׁשנ  ֩֙ ֶדׁש ּ֩֩וַבח ֨ ד[ ֩]י
 

תשרי שהוא ראש השנה לתולדות בשנת המבול המאורות והכוכבים לא שימשו כלל. אפשר שהכוונה שלא שימשו רוב השנה עד לאחד ב

י֩. מאחד לחודש תשרי החלה הלבנה לפעול וטעם מלתיגח, נחבראשית העולם שזאת אפשרות כך להבין את הפסוק  ה  ְי תלשא, מרמז  – ַו֠

 לדרוש שיעור כלשהו בהמשך הכתוב. 

ֶדׁשנוסיף לכך את תבנית הטעמים של הכתוב  ָח֣דַ֩לח ָ֔ ֶא ְּ֙֩ב ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה קטן, בתפקיד כעין כתוב סתום שלא בא לסתום -זקף רביע ... - ָׁשָנָ֗

ֶדׁש)מ"ד של( לַ֩אלא לפרש, אפשר שבא לפרש על אורך חודש לבנה, ללמד כי ביום  שעה ּבְ֩מהמולד הקודם(  30-)לבנה, היינו ביום ה ח ָ֔

֣דשהגי' שלה  ָח חלקים המרומזים בגי'  , 13-ביום( וביתר דיוק אחרי תשצ"ג חלקי שעה מתחילת השעה ה 13-)היינו בתוך השעה ה ֶא

ֵמַע֣ל֩המלים ֩ ם י  ַהַּמָ֖ ֩ ּו בָ֥ ְר ָח ֩ ֶדׁש ח ָ֔  העולה תשצ"ג יחול המולד הבא של הלבנה.  ַל

י ה  ְי  גדולה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב אורך חודש לבנה ממוצע ממולד למולד.-תלישא – ַו֠

 

)בסוף בתחילת ליל שבת  ... )בזמן שוויון יום ולילה(שרי ואם מולד תרש"י בבלי ערכין ח,ב, לשם הדגמה נשתמש בדוגמת רש"י עם שנוי 

תשעה ועשרים יום וחצי ושתי ידות שעה וע"ג  חשון(-)של חדש מרלבנה  ...נמצא מולד שעה  ששית מחצות היום ותחילת שעה שביעית(
( חלקים(. אפשר 793"ג )חלקים סה"כ תשצ 73חלקים ועוד  720חלקים השווה  1080שעות ושתי שליש שעה של  12יום  29) חלקים

מבואר בברייתא דשמואל ...  ג,במדבר מסעי לגעל  (תורה תמימה הערה ב-גם להדגים על ניסן ואייר של שנת יציאת מצרים ככתב ב
דהמולד של חודש ניסן של אותה השנה שיצאו ישראל ממצרים ... ( פ' לך) ויהי השמש באהירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' 

 ,אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונותד' היה ביום 
 

  355-של השעה התשיעית ביום ה 0.8-( חלקים. כלומר בערך ב876תתע"ו )-שעות ו 8יום  354שנת לבנה ממוצעת אורכה 

 בשבעהנעשה גריד כהלכתה )שם(.  - יבשה הארץ)יד( יום על שנת לבנה  11מלמד על אורך שנת חמה והיותה יתירה  ידבפסוק  רש"י
שמשפט דור המבול שנה  ֵאילו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות לבנה,וירידתן בחדש השני בשבעה עשר;  - ועשרים

 תמימה היה )ראה משנה עדיות ב,י(.

 
 שמות יתרו יח,א:    

ָּכל  ֩ ֵאת ֩ ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֵת֣ן ח  ֩֙ ְדָין מ  ֩ ן ֵהֵ֤ ֨רֹו֩כ  ְת ֩י  ע ַמָ֞ ְׁש ה-ַוּי  ָ֩עָׂשֵ֤ ר ּ֩וְלי֩ ֲ֩אֶׁש֨ ה ֶׁשָ֔ ְ֙֩למ  ים ה  ֹל יֱא ָֽ ַ֩עּ֑מֹוּ֩כ  ל ֵאָ֖ ָר ֶאת-ְׂש ֩' ה  ֩ א י ֧ ם׃-הֹוצ  י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ֩ ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה֩גי' המלים ָ֩עָׂשֵ֤ ר עולה תתע"ו זה מספר חלקי השעה של סיום שנת לבנה. הגי' הזאת נמצאת בפסוק המספר על שנת לבנה שבה ארעו  ֲאֶׁש֨

 .דש;(: משפט המצרים במצרים שנים עשר חב,י)עדיות במסכת המכות של מצרים כמו ששנינו 

 קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק שמשלימים את שנת הלבנה.-תלישא – ֵאת ֩

 
 אסתר ב

֩ ֩׃ ֩֩ ֶאל]יב[֩ ֩ א׀ הָ֩ל֣בֹו ָר  ְ֩וַנֲע ה ָר֨ ַנֲע  ֩ ר ּ֩ת  יַע ַ֡ ַהּג  ֩-ּוְב ֶדׁש ח ָ֔ ֩ ֣ר ָ֩עָׂש ְׁ֙֩שֵנ֣ים ים ָּנׁש  ַה ֩ ת ָדֵ֤ ּהְּ֩כ ֱה֨יֹותָ֩ל   ֩ ֵּקץ ֩מ  ֹוׁש רָ֗ ַחְׁשֵו ֲא ֩ ְך ּוַ֩הֶּמֶ֣ל אָ֖ ְמְל ֩י  ן יֵּ֩כָ֥ ּכ  
ים׃ ָֽ ָּנׁש  ַ֩ה י ֵקָ֖ רּו ְמ ּוְבַת ֩ ים ָ֔ מ  ַּ֙֩בְּבָׂש ים ָדׁש  ֳ֩ח ה ָּׁשֵ֤ ְ֩וׁש  ר ַהּמ ָ֔ ֩ ן ֶ֣מ ְּ֙֩בֶׁש ים ָדׁש  ֳ֩ח ה ָּׁשֵ֤ ׁ֩ש  ֑ן ֵקיֶה רּו ְמ ֩ ֵמ֣י ְ֩֩י

֩ ֩ טז[ ֶאל] ֩ ר ְסֵּת  ֶא ֩ ח ַק֨ ָּל ֶאל-ַוּת  ֩֙ רֹוׁש ַחְׁשֵו ֲא ְך֩ ֶל א-ַהֶּמֵ֤ הּו ֩ י ָ֖ ר  י ָהֲעׂש  ֩ ֶדׁש ח ָ֥ ַּ֩ב ֹו ַמְלכּותָ֔ ֩ ֶדׁש֩-ֵּב֣ית ְׁשַנתח ֣ ּ֩ב  ֵב֑ת ֩-ֵט ַבע ׃ֶׁשָ֖ ֹו ּותָֽ ַמְלכ ְ֩ל
֩֩ ֩ ר ֩]יב[ ֵּקץ ֩או  ּת  קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בהמשך שמשלימים את שנת הלבנה -תלישא – מ 

ֶדׁששאורכה  ח ָ֔ ֩ ֣ר ָ֩עָׂש ֣ים טז[. ְׁשֵנ ֶדׁש ] תשעות שלמות והוסף עליו סופי תבות של הכתוב  8-פותח באות חי"ת רמז ל - ח ֣ ְׁשַנ ּ֩ב  ֵב֑ת ַבע-ֵט ֶׁ֩שָ֖
ֹו׃ ַמְלכּותָֽ ֵב֑ת֩)י"ת, ממלתטֵ֩גי' תתע"ו. או בדרך דומה לחשבון אורך חודש לבנה, נאמר כי בתוך שעה  ְל היינו השעה התשיעית( ועוד  ֵט

ְׁשַנתתתע"ו חלקים המרומזים בסופי המלים של הכתוב  ּ֩ב  ֵב֑ת ֹו׃-ֵט ַמְלכּותָֽ ַבעְ֩ל     ֶׁשָ֖
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ַהּגֹוי֩  ֩ ֵ֤י ֵּי א  ֩ ּו דָ֞ ְפְר ֩נ  ה ֵאֶּל ם׃ֵמ֠ ֶהָֽ ְּ֩בגֹוֵי ם ָתָ֖ ח  ְׁשְּפ מ  ֑נֹוְ֩ל ְלׁש  יׁש֩ל  ָ֖ א  ֩ ם ָתָ֔ ְרצ  ַא ְּ֙֩ב ֩ם
ה ֵאֶּל  גדולה, שיעורין אלפניו ולאחריו.  -תלישא – ֵמ֠

גדולה נמצא בפסוק ה' בין בני יפת ובין בני חם וכנראה בא ללמד -לב, הפסוק עם טעם תלישא –תולדות בני נח נמנים בפסוקים פרק י, א 

נות בלבד, כי בזרעו של נח היו יותר משבעים כפי שפירש רשב"ם. יש כלל בתושבע"פ שאם נמנים הפרטים אומות ולשו שבעיםשיעור של 

 ללא מספר מוגדר )כפי שכתוב כאן( יכול שהותיר אחדים שלא נמנו. לכן אפשר כי טעם התלישא בא להגביל לשבעים הנמנים.

 ה -דברים א,ג  -גדולה נמצא גם ב-שבעים לשון בטעם תלישא
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 לך יב,ה:-בראשית לך

ֶאת  ֩ ָרם ַאְב ֩ ח ַּק֣ ֶאת-ַוּי  ְ֩ו ֹו ְׁשּת  א  ֩ י ַר֨ ֶּ֩בן-ָׂש ט ֶאת-֣לֹו ְ֩ו יו ָ֗ ח  ל-ָא ֶאת-ָּכ ְ֩ו ׁשּו ָרָכָ֔ ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ ֲאֶׁשר-ְרכּוָׁשם ֩ ֶָ֖פׁש ֶּנ ן֩-ַה ָר֑ ָח ְ֩ב ָ֩עׂ֣שּו
ן׃֩ ַע ְרָצהְּ֩כָנָֽ ַאָ֥ ֩ אּו ַ֩וָּיב ָ֖ ן ַע הְּ֩כַנָ֔ ְ֣רָצ ַא ֩֙ ֶכת ּוָ֩לֶל֨ אָ֗ ַ֩וֵּיְצ

 בבלי עבודה זרה ט,א
, בעונותינו שרבו יצאו מהן מה שני אלפים ימות המשיח, שני אלפים תורה, שני אלפים תוהוהוי העולם,  ת אלפים שנהששתנא דבי אליהו: 

שיצאו מהן. שני אלפים תורה מאימת? אי נימא ממתן תורה עד השתא, ליכא כולי האי, דכי מעיינת בהו, תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא 

 אשר עשו בחרן, וגמירי, דאברהם בההיא שעתא בר חמשין ותרתי הוה,דהואי! אלא )בראשית יב( מואת הנפש 
 רש"י 

 ומתרגמינן דשעבידו לאורייתא. -וגו'  אלא מן ואת הנפש

 (2000. )אלפים תוהוהוסיפם על אלף ותתקמ"ח שהיו בידך כשנולד אברהם הרי  - וגמירי דההיא שעתא הוה אברהם בר נ"ב

אלפים מכוונין מואת הנפש אשר עשו הכי הוו הוסף אותן על מנין מתן תורה ונמצא  - תורה כי מעיינת מואת הנפש אשר עשו עד מתן

והוא קע"ב שנים לאחר חורבן כיצד הרי מנית עד יציאת מצרים תמ"ח על עודף אלפים וכתיב )מ"א ו(  וגו' עד גמר ד' אלפים לבריאת עולם

שלמה את הבית הרי תתקכ"ח על אלפים כשנבנה הבית וימי בית ראשון ד' ויהי בשמנים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל עד ויבן 

מאות ועשר הרי שלשה אלפים ושל"ח שנים וגלות בבל ע' שנים הרי ת"ח וימי בית שני ת"ך הרי תתכ"ח נמצא קע"ב חסרין מד' אלפים 

 והכי תני בסדר עולם.

ואע"ג דכתיב )בראשית יב( ואברם בן חמש ]שנים[  - הוהוגמירי דאברהם אבינו בההיא שעתא בר חמשין ותרתי שנין  תוספות

ושבעים שנה בצאתו מחרן שתי יציאות הוו שהרי בברית בין הבתרים היה בן שבעים ואז היה בא"י ושוב חזר לחרן ועשה שם חמש שנים 

 כדאיתא בסדר עולם ובפ"ק דשבת )דף י. ד"ה ושל( הארכתי היטב.

    

ָרם ֩ ַאְב ֩ ח ַּק֣ קטנה, כעין שני תפקידי תלישא, ע"פ בבלי ע"ז ט,א ופ' רש"י ותוספות, אע"פ שבפסוקים קודמים נאמר כי -אמונח תליש – ַוּי 

אברהם בן שבעים וחמש בצאתו מחרן, כאן נדרש כי בהיותו בן חמישים ושתים הייתה שנת אלפיים לבריאת העולם והסתיימה תקופת 

 שנה.  התוהו והתחילה תקופת תורה בלא ימות המשיח של אלפיים

ֶאת  ֩ ָרם ַאְב ֩ ח ַּק֣ ֶאת-ַוּי  ְ֩ו ֹו ְׁשּת  א  ֩ י ַר֨ וקח ערך גימטרי של שלוש האותיות  אתמהמלה שאחרי אברם את דלג אות אחת )אל"ף( ממלת  – ָׂש

(. דלג שלוש אותיות 700( דלג שתי אותיות הבאות יו"ד אל"ף וקח ערך גימטרי של שתי האותיות הבאות ש' ת' )=900הבאות ת' ש' ר' )=

, אפשר  2000=  400+  700+  900(. חבר שלושה המספרים 400"ו ו"ו אל"ף וקח אות ערך גימטרי של האות האחת ת' )=הבאות ו

 שזה מרמז לשנת אלפיים לבריאה כנדרש בבבלי ע"ז ט,א .
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ה[ ּתָ֔֩֩֩] א  ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ ים ַהְּמָלכ  ְ֩ו ר ֶמ ְרָלע ָ֗ ָד ְ֩כ ָּ֩ב֣א ָׁ֩שָנ ה ה ֵר֨ ֶעְׂש  ֩ ְרַּבע ֶאתּוְבַא ֩ ּו ַ֩וַּיּכֵ֤ ֶאת-ֹו ְ֩ו ם י  ְרַנָ֔ ַק ֩ ת ר ֣ ְּ֙֩בַעְׁשְּת ים א  ֙֩-ְרָפ ֵאת ְ֩ו ָה֑ם ְּ֩ב ָ֖ים ַהּזּוז 
ם׃ י  ְרָיָתָֽ ק  ֩ ָ֖ה ְּ֩בָׁשֵו ים ָ֔ מ  ֵאי ָ֩הָֽ

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

 אין להם כל מובן, ולכן אם לא היו שני שמות אין לכתוב בשני שיטין. בהפרדו כדרלעמרם ש כמובן בשני השמות, משא"

אפשר כי יש במלה , שיטיןלכן אין כותבים אותו בשתי ו שני שמותלשתי מלים  בהפרדו כדרלעמרבשם  שאין למרותכי  לענ"ד נראה

 . שם פעולה ושם עצםלשתי מלים מובן לשוני כגון של  בהפרדה כדרלעמר

 בעמריםמתהפך  ורישכובפירוש יונתן כתוב שצריך להיות  בעמריםמתהפך  קישר כדרלעמר תרגם וזיאל )תיב"ע(ען בונתן ירגום ת כןא



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ר' דוד רידר וופירש כי המלך מתהפך במשמשיו וגו'  בעמריםמתהפך  כדורופירש כי המשמעות 
2
 מקור מתהפיך בעומרין קצירהביא משמעות  

 בלתי ידוע
3
  

 משמעו לעמר דרככי  אפשר

 משנה מנחות פ"י מ"ג ומ"ד ע"פ מתהפיך בעומרין קציר=  מתהפך בעמרים כדור העומרהכנת מנחת כדרור בפעולות כעין  – כדר

על האש ליבש השעורים, שטחוהו בעזרה והרוח מנשבת בו להעיף המוץ )כעין פעולת  האבוב בגלגול הביאו קופות העומר לעזרה ושם

סולת  – מקמח( הפרישו עשרון זריקה וגלגולנפות )כעין פעולת  ג, ניפוהו בי"קורה  יע" המתגלגליםים בריחי (, טחנוהוזריקה

 שעורים. 

לך יד -לך בראשיתאוריתא תקון, כלומר אפשר כי בפסוקים  כעיןלענין הכנת מנחת העומר  – לעמרכל דתקון רבנן  – ר"כדנאמר  כאילו
֩֩קטנה במלה-טעם תלישאבן העומר להנפתו המרומזים בלשיעורין בהכנת קרסימוכין  נמצאים ו –א  ה[ [֩ ֩ ְרַּבע      ּוְבַא

ֶאת֩שיעור ראשון ֩ ּו דָ֖ ְב ָ֩ע ה הָׁ֙֩שָנָ֔ ֵר ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּתֵ֤ ֩ ד[ ר-] ֶמ ְרָלע ֑ ָד  העומר   במעמד קצירת שאלות העשרה פעם ָשנָ  שתיםבד"כ  ְּכ

זו אמר הין קופה זו אמר הין. אקצור והן אומרין לו קצור ג'  קופההשמש אמרו לו הין שלשה פעמים. מגל זו אמר הין. קופה זו אמר הין  בא
משנה מנחות פ"י וענו הין שלוש פעמים ) פעמים שלשוכאשר חל בשבת שאלו שבת זו . שאלות ותשובותשתיים עשרה  כ"סה, פעמים

 . (מ"ג

ָרֶפ֣ל֩והפעולות בהכנת העומר הם כנגד  ְמ  . לאברהם פול באור שאמרנוטריקון  שנדרש ַא

קלי שנאמר אביב קלוי באש. נתנוהו באבוב והאבוב היה מנוקב  מצותמהבהבין אותו באור. כדי לקיים בו  היוו השעורים עומר נטלו
 .(משנה מנחות פ"י מ"ד)שיהא האור שולט בכולן כדי מגלגלים האבוב( -היו מכדררים  הסתם)ומן 
֙֩וכנגד  ר ֶ֙ב ֵא ְמ זריקת  -.)כעין כדרור בובעזרה והרוח מנשבת  שטחוהו' בה דבמר (רש"י בשם מדרש תנחומא) אבר לעוף ששם  ְוֶׁש

 כדי להוציא המוץ( באוירהגרגרים 

֣אוכנגד  רָּ֩ב ֶמ ְרָלע ָ֗ ָד לריחים של  נתנוהו קורה,  י"עמגלגל ריחיים  -מכדרר  כלומר  (בפר' מ" רבה) בעוביה טוען הקורה בעל  ְכ

 . ( ב 'אמור דף סג ע )לקח טוב( ויקרא זוטרתא פסיקתא) גרושות שנאמר גרש כרמל
ׁש֩שיעור שני ֹל ֩-ּוְׁש דּו׃ ָמָרָֽ ֩ ָ֖ה ָׁ֩שָנ ה ֵרָ֥ ֩את השעורה הקלויה והטחונה  כלומרֶעְׂש דּו ָרָֽ ָמ ֩ ָ֖ה ׁש-וניפו )כדרור וזריקה( ב ָשנּוָׁשָנ ֹל -ּוְׁש

ה ֵרָ֥   נפה ֶעְׂש

֩֩שיעור שלישי ָׁ֩שָנ ה ה ֵר֨ ֶעְׂש  ֩ ְרַּבע ַא  ממנו והוציאועשרה בכלי הארבע  הונחהסולת  -הקמח  שלוש עשרה,ה הוי בנפהנפ אחריּוְב
 נפה. שנאמר את עמר. אין עומר פחות מעשרון.  געשרון שמנופה בי"

 

 תלישא 16
 לך יז,ח:-בראשית לך

ַ֚תָּ֩כל ֵא ֩ יך ֶרָ֗ ְמֻג ֩ ֶ֣רץ ֶ֩א ֵא֣ת׀ ֩ יך ֶר  ֲח ַא ֩ ֨ך ְרֲע ַז ּ֩וְל ך יְ֩ל֠ ֣ ים׃-ְוָנַתּת  ָֽ ה  ֹל א םֵ֩ל ֶהָ֖ יָ֩ל ית  ָ֥ ָהי  ְ֩ו ֩עֹוָל֑ם ָ֖ת ַּז ֻח ןַ֩לֲא ַע ֶ֣רץְּ֩כַנָ֔ ֶ֩א
֩ יְ֩ל֠ ֣  גדולה, כעין שני עניני תלישא. א' שיעורין ב' חציצין ומחיצין.-מונח תלישא – ךְוָנַתּת 

תלך יז,ז: -בראשית לך אלפניו נאמר –א' שיעורין  ֶא ֩ י ֨ ת  מ  ק  ֲה ֩-ַו ֩עֹוָל֑ם ית ֣ ר  ְב ם֩ל  ָתָ֖ ר  ךְ֩לד  י ֶר  ֲח ַא ֧ך֩ ְרֲע ַ֩ז ן י ךּ֩וֵב֨ ֣יּ֩וֵביֶנָ֗ ֵּ֩בינ  י ית   ר  ְּב
ְר֩ ַז ְל ּ֩וָֽ ים ָ֔ ה  ֹל א ֵ֙֩לָֽ ך ֹותְ֩ל ְהיֵ֤ ך׃ל  י ֶרָֽ ַאֲח ֩ ךָ֖ ֲ֩ע

 תורה שלמה )מט( בבלי יבמות מב, א  ע"פ
כדאמרן, אלא שאר כל הנשים אמאי? אמר רב נחמן אמר שמואל, משום  -בשלמא יבמה  )לא יתארסו ולא ינשאו(.וכן שאר כל הנשים 

שני. מתיב רבא: לפיכך, גר  דאמר קרא: )בראשית י"ז, ז( להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך, להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של
 וגיורת צריכין להמתין ג' חדשים; הכא מאי להבחין איכא? ה"נ איכא, להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה. 
שיעור של שלושה חדשי המתנה לאשה אלמנה או גרושה מעת התאלמנותה או גירושיה לעת נישואיה החדשים להבחין בין זרע לבעלה 

 וזרע לבעלה החדש. הקודם 

וכן שיעור של שלושה חדשי המתנה לגר וגיורת שימתינו מעת גיורם עד הינשאם זה לזה כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא 

 נזרע בקדושה

 , לזרע מיוחס נתנת ירושת הארץ ולא זרע לא מיוחס,תורה שלמה )נד( ע"פ במדב"ר ט ב' מחיצין אחריו ע"פ

 , למולין נתנה הארץ ולכן מל יהושע להסיר הערלה החוצצת. תורה שלמה )נה( ע"פ מדרש אגדה ע"פ ג' חציצין אחריו
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הדרש ההלכתי עוסק בשיעורי צירוף משתתפים  הרעיון כי מוצעעוסק בתפילת אברהם להצלת חמשת ערי עמק השדים.  הפשט –טט 

 יות אחרותלתפילה ואולי לברכת המזון ואולי תפילות והוד

ֶאת  (טכח כח,י ראוי 'בר) ֩ ה ָּׁשָ֖ מ  ֲח ַּ֩ב ית ָ֥ ח  ֲהַתְׁש ֩ ה ָּׁשָ֔ מ  ֲח ֩֙ ם ק  י ּד  ַהַּצ ֩ ים ֵ֤ ּׁש  מ  ֲ֩ח ן ּו רָ֞ ְחְס ַ֩י ֠אּוַלי ֩ ח[֩ ל-]כ ם-ָּכ א  ֩ ית ָ֔ ח  ַאְׁש ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ר ֑י -ָהע 
אָ֥֩ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ ר ַמָ֔ ַ֙֩וּי א ֵאָליו ֩ ר ַדֵּבֵ֤ דְ֩ל ֹו ֩ע  ֶסף ַ֩וּי ֨ ֩ ט[ ֩]כ ֩֩ ה׃ ָּׁשָֽ מ  ֲח ַ֩ו ים ָ֖ ְרָּבע  ַ֩א ם ָׁ֩שָ֔ ֣א ְמָצ רֶ֩א ּו ַּ֩בֲעבָ֖ ה ֶאֱעֶׂשָ֔ ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ּי ֙א ַ֩ו ֑ים ְרָּבע  ַ֩א ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו

ים׃ ָֽ ְרָּבע  ַא ָ֩ה
                                                           

 ות, רידר דוד, אוצר החכמהבן עוזיאל על התורה בראשית שמ יונתן תרגום2
 אמרפל הוא נמרוד שאמר להפיל אברם אל האש הוא מלך בבל אריוך  בימיא ויהי  יד

 עילם  מלך שהיה כדור מתהפך בעמרים כדרלעומרמלך תלסר  בגבורהארוך  שהיה
 התרגום על פירוש

 ך כבשן האש אמרפל שאמר והפיל לאברהם אבינו בתו שמושמו ולמה נקרא  נמרוד ננ עירובין נ" יד
  בי" יבלתי ידוע גם בפשיטא השוה  מקור י יפונטוס בבל עיין  ד אמ" רו ב" תנחומא

  פול אמר אמרפלמובן לי אך תרגמתי לפי דרכו של המתרגם לבאר את השמות לפי חלקיהם כמו  בלתי
  תי ידועבל מקור בעומריןמתהפיך  קציר י"ובכ מתהפיך בעומרין קישר בנדפס לעומר כדור כדרלעומר כך

   בלתי ידוע מקור כישר מתהפיך בעמרא כישור מתהפך בצמר תדעל דע תעל שועל לצ" אולי
3
ן ... שופטים ז,יג הי"ו אולי ע"פ הרב מאיר מאזוזהערת   ָיָ֔ ְד מ  ַמֲחֵנ֣ה֩ ְּ֙֩ב ֵּפְך ְתַה מ  ֩֙ ים ר  ע  ְׂ֩ש ֵֶ֤חם ֶל יל֩ הְ֩צל   ֵּנ֨  וגו' ְוה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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על ט' , כמו שנאמר לעיל אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה, אם כן ביקש על ידי צירוףע"פ שפת"ח נ דכיון שמצינו גבי חמשים שביקש 

 וקטן עם ספר חומש ע"י צירוף לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים ד'שו"ע או"ח סי' נה ס"ק , ועל ידי צירוף

 כן יש גמרא  לתפילה בדיעבד אפשר ט' גדולים וארון הקודש עם ספר תורה ע"י צירוף, ויש האומר ט' והקב"ה בצירוף.-כמו

תשעה וצירוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללים ... הגה ואפילו חומש שבידו אין לצרפו  מ"ב הלכות ברכות סימן נה ס"ק ד'

 שעת הדחק )הרא"ש, ומרדכי, והגהות מיימוני פ"ט הלכות תפלה(בהו יש נוהגין להקל מי

 , ... צירוף קטן בדחק דווקא לברכו וקדיש אבל קדיש אחרי עלינו לא יאמרו מ"ב

 בחדר גדול ואחד המתפלל בחדר קטן הנפתח אל הגדול מצטרףתשעה מתפללים  ס"ק ו' מ"ב

 

ם -גדולה, שיעור צירוף לתפילה הנלמד מ-תלישא – ֠אּוַלי֩(יח,כח ' ויראבר) אפשר שלכך מרמז א  ֩ ית ָ֔ ח  ַאְׁש ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ם֩-ַוּי ֙א ָׁ֩שָ֔ ֣א ְמָצ ֶא
ה׃ ָּׁשָֽ מ  ֲח ַ֩ו ים ָ֖ ְרָּבע  -בחדר אחד ו 9בשעת דחק ה' "לא ישחית" היינו לא ידחה תפילת ארבעים וחמשה מחולק בחמש )בפשט ערים( עולה  ַא

ר עשן ב וילאפ טןק הליקרי ן דודכי בכת "לזסי פאל ברוה או ארון הקודש עם ספר תורה.תשעה וקטן עם ספר בחדר הנפתח אליו. ו/או  1
יש אומרים שהוא בן שמונה וזה שיעור הנלמד כהמשך ו ,(המהרש"א בבלי ברכות מח,א) וילין עזמנמרכין בלמי מ ודעיוא השע כשת בן

֠אּוַלי גדולה-מהתלישא ֩ ח[ ָׁ֩שָ֖֩ אל פסוק ]כ ן ּו אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩. . . ֩ ט[ ֑ים]כ ְרָּבע  ַא ֩ ַל י,  ם ן֩֩תביר, בתפקיד לחלק את התוכן הבא – אּו ּו אָ֥ ָּמְצ י 
֑ים ְרָּבע  ַא ֩ ם  היינו ארבעים לחלק בחמש עולה שמונה   ָׁשָ֖

 אחר לענין צירוף. שמונהאבל בשו"ע או"ח סי' נה אומר שהקטן הזה יכול להיות בן שש ויודע למי מתפללים. לכן יש לחפש 

 פין,טרמצ וןאר יןוא טןק איןש "ארשמהה וכן דעת השו"ע עצמובסוף 

 

ַאל֩ ֩ ֶמר ּי א ַ֩ו֠ ֩ ם-]ל[ א  ֩ ה ֶאֱעֶׂשָ֔ א֩ ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ים ֑ ֹלׁש  ְׁ֩ש ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ ה ָר ַדֵּבָ֔ ֲא ַ֙֩ו דָני א רַ֩לָֽ ַח ֵ֤ ֩י  א ֩-ָנָ֞ ֩ ים׃ ָֽ ֹלׁש  ְׁ֩ש ם ָׁ֩שָ֖ א ְמָצָ֥ ֶ֩א
ה֩ ֵּנָֽ ה  ר֩ אֶמ ַ֩וּי ָ֗ ֩ א[ ֶאל-]ל ֩ ֣ר ַדֵּב ְ֙֩ל י ַאְ֙לּת  הֹו ֩ ֵ֤א ּו-ָנ אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ י דָנָ֔ ים׃ֲא ָֽ ר  ָהֶעְׂש ֩ ר ּו ַּ֩בֲעבָ֖ ית ָ֔ ח  ַאְׁש ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ים ֑ ר  ֶ֩עְׂש ם ָׁ֩שָ֖ ֩ן

ַאל ֩ ֶמר ּי א ַ֩ו֠ ֩ ַאְך-]לב[ ֩ ה ָר֣ ַדְּב ֲא ַ֙֩ו דָני א רַ֩לָֽ ַח ֵ֤ ֩י  א ית-ָנָ֞ ָ֔ ח  ַאְׁש ֩ א ֙֩ל ֣ ר ֶמ ַ֩וּי ֙א ה ָר֑ ֲ֩עָׂש ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ ֩י  אּוַל י ֩ ַעם ה׃ַ֩הַּפָ֔ ָרָֽ ָהֲעָׂש ֩ ר ּו ַּ֩בֲעבָ֖
ר  קפסו ֶמ ּי א ַ֩ו֠ ֩  וכןהתת א קד לחליקפ, בתריבת – אּוַל י הלתפיל ובר ורשיע לדינא על מלמד שיעור לאחריו, בתפקיד דולהג-תלישא – ]ל[

ים֩אהב ֑ ֹלׁש  ְׁ֩ש ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ . קוף מפסוריצ ע"י עהבראו מתפללים ששה עולהחמש בלק חל םישלש ונהיי י  . . ֩ א[  דיקפתב, רתבי –אּוַל י֩ ]ל

ים את התוכן הבא קלחל ֑ ר  ֶ֩עְׂש ם ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ -אין תלישא אבל טעם תלישאל"א סוק פ. ביםפרטצמ הרבעאה לש עומבח לחלק יםרו עשנהיי  י 

רגדולה הפותח את פסוק  ּי אֶמ ַ֩ו֠ ֩ א[עשוי ללמד תפקיד שיעור אלפניו בפסוק  ]לב[   ]ל

ר קופס  ֶמ ּי א ַ֩ו֠ ֩ קה  ףדא ירו שתרפ( יתאשרב) אך ם כרעלהנש רמד - רוהזלה בתפקיד שיעור לאחריו, מלמד )א( ע"פ וגד-אתליש – ]לב[
 מוד א ה ענרף ד( יתשא)בר רך אמטות כשה - הרזו, א  מודע
ן ואמצי יאולן ם וכוי כלב תברוהדעשרת ת ובומאמרה שרעב קוסשעצא ביניהם מי ימי ולא מרלוכ רהעש שם וןצאימ ליאו ע"שבר

 ם לבית הכנסתימימקדעשרה שביניהם 

 

יר, בת – אּוַל י  אפשר כי ו ובנוסףנייחטובו בו וו משלשאכלנ ינוקל-א מר נברךול זוןמה רכתבל ריעוש לא ענלדי למדמ)ב( אפשר כי 

ם֩באהן וכתה תאלק לחד קיתפב ָׁ֩שָ֖ ן ּו אָ֥ ָּמְצ ה֩י  ָר֑  קיוםל תוחדש יםפנ לשני םידרהספ גהנמכ שנייםה עולמש חב קלחל הרשעינו יה ֲעָׂש

 ביעת גיל מפורשת )שו"ע שם( . או ששליח צבור יהיה אחד שהביא שתי שערות בלי קתהשמהמי ית עשבם בניתח סעודת

 

 תלישא 20
 יט,א: ויראבראשית 

ר ַע ְּ֩בַׁשָֽ ֣ב ֵׁש ֩י  ט ֹו ְ֩ולָ֖ ב ֶר ָּ֙֩בֶעָ֔ ה ָמ ד ֨ ְס ֩ ים ֵ֤ ָאכ  ַהַּמְל ֩ י ְׁ֩שֵנ֨ אּו ָּיב  ְרא-ַו֠ ַ֩וַּי ם ד ֑ ה׃-ְס ְרָצ ָאָֽ ֩ ם י  ַאַּפָ֖ ֩ חּו ְׁשַּתָ֥ ַ֩וּי  ם אָתָ֔ ָר ְק ָקם֩ל  ֶ֣֣ ַ֙֩וָּי ט ֩לֹו
 

אּו ָּיב   שב למקומו ואברהםואחר כן נסתלקה שכינת השם מעל אברהם,  ג(לב"ג )לר)יח,לג( על בחינה נעלה, -תלשא, בלימוד אלפניו ל - ַו֠
והנה הגיעה זאת הנבואה לאברהם מאהלו, בעת צאתו ללויית אלו האנשים.  מעטשהיה שוכן בו, כי זאת הנבואה באתהו בדרך, רחוק 

 בהקיץ, לעוצם מדרגתו בנבואה.

אּו ָּיב  דאזל גבריאל למהפכי' לסדום ואזל מיכאל בהדי' לשזבי' ללוט ]ב"מ פ"ו .. . תורה תמימהתלשא, בעל בחינה נעלה לאחריו  - ַו֠
 . גבריאל נשתלח להפוך את סדום, ורפאל להציל את לוט ב"ר ב'[:

 

אּו ָּיב   תלשא, בלימוד לאחריו מידרוג בעונשים, שיעור התמלאות הסאה של סדום לא מלאה עד שניסו לפגוע במלאכים ואז נחתם דינה. - ַו֠

 (בה )וילנא( פרשת וירא פרשה נ בראשית ר)

 

֩ אּו ָּיב  ם (יח,א), בלימוד לאחריו שיעור הלוך של שש שעות כי יצאו מאברהם גדולה-תלישא -ַו֠ ח ָ֥ ֹום׃ ְּכ בובאו   ַהּיָֽ ֶר ָּ֙֩בֶעָ֔ ָמה ד ֨ בראשית  ְס

ב רש"י נפטרים מאברהם בשש שעות, ובאין סדומה בערב, רבה )וילנא( פרשה נ ֶר ים מחברון לסדום? וכי כל כך שהו מלאכ  -ָּבֶעָ֔
 ,א(. ב"ר נאלא מלאכי רחמים היו, וממתינין שמא יוכל אברהם ללמד סניגוריא עליהם )ראה 

֩ אּו ָּיב  אּו, בלימוד לאחריו שיעור הלוך שעה אחת. כיצד? גי' מלת גדולה-תלישא -ַו֠ ָּיב  . נחלק בשש שעות מעת צאתם עד בואם ועד  25 - ַו֠

 משגיחים בשארית של ששית המיל.  נקבל ארבע מיל לשעה ולא בואם לסדום
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 וירא יט,יז:     בראשית

ַ֩על ֣ט ָּמֵל ה  ר֙֩ ֶמ ַ֩וּי ֙א ה ּוָצ חָ֗ ַה ֩ ם ָת  א  ֩ ם ָא֨ י הֹוצ  ְכ  ֩ י ה  ַאל-ַוְי ֩ ך ל-ַנְפֶׁשָ֔ ַאָֽ ְ֩ו יך ֶרָ֔ ֲח ַא ֩ ט י ֣ ְּ֩בָכל-ַּתּב  ד מ ָ֖ ֑ר֩-ַּתֲע ָּכ ַ֩הּכ 
טֶּ֩פן ָּמֵלָ֖ ה  ה֩ ָר ָהָ֥ ה׃-ָה ָּסֶפָֽ ּ֩ת 

 ֩ י ה  ָת֩ תרסא  -ַוְי א  ֩ ם ָא֨ י הֹוצ  ְ֩כ ה֩קדמא ואזלא  -ם ּוָצ חָ֗ , אפשר כי מלמד על רבוע תחומי העיר ו/או ארבעה מילין של מרחק צוער רביע –ַה



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 בפסוק )יט,יט(.ראה ירושלמי ברכות פרק א  -שנלמד ב מסדום, שזה יהיה פרק הזמן בין עלות השחר לנץ

 
 וירא יט,יט:     בראשית

ֵּנה ָׁ֩שָ֖֩-ה  ּוס הָ֩לנָ֥ ָב  ר  ְק את֩ ּז ֧ ַה ר֩ י ָהע ֨ ֩ א י׃ָנ֠ ָֽ ַ֩נְפׁש  י ָ֥ ח  ּ֩וְת א ו ָ֖ ה  ְצָע ר֩ מ  א֩ ֲהל ָ֥ ֩ ה ָּמ ָׁ֩שָ֗ ָּ֩נ א ה ָט֨ ָּמְל א  ֩ ְצָע֑ר מ  ֩ א ו ֣ ה  ְ֩ו ה ָּ֩מ
ֵּנה א-ה   שנה. 52שיעור כגון גי' נ"א = שנות ישוב העיר צוער לעומת שאר ערי הככר שנתישבו  –א לשת - ָנ֠

ה ָּמ  מסדום. צועראולי ארבעה מילין של מרחק  -רביע  - ָׁשָ֗

 תלישאראה 
 י מסכת ברכות פרק א ]דף ב טור א[ ירושלמ תלמוד

עד שתנץ החמה ארבעת מיל ומניין  המזרחרבי חצנא מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ארבעת מילין משיאור  אמר
 סדוםהשחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן  וכמומשיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב 

עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו  השחר' הוון אמר רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת יות מיל ארבעתלצוער 
 וכמו מילה מדמיא לחבירתה 

 

 תלישא 23
 :ב,כא וירא בראשית

ר ֲאֶׁש ֩ ד ַ֩֩לּמֹוֵע֕ ֻקָנ֑יו ְז ן֩ל  ֵּ֩בָ֖ ם ָה  ְבָר ַא הְ֩ל ָר֧ ָׂ֩ש ד ֶל ַוֵּת֨  ֩ ר ַה ים׃-ַוַּת ָֽ ה  ֹל ֱא ֩ ֹו תָ֖ א  ר֩ ֶּבָ֥ ּ֩ד 
ד (ב,כאבר' וירא )רבה )וילנא( פרשה נג בראשית  ר ַלּמֹוֵע֕ ר-ֲאֶׁש ֶּבָ֥ ֹו ּד  תָ֖ ים׃ א  ָֽ ה  ֹל רבי יודן ור' חמא, רבי יודן אמר לט' חדשים נולד , ֱא

שלא יהיו אומרין גרוף מביתו של אבימלך, רבי חמא אמר לשבעה שהם תשעה מקוטעים, רבי הונא בשם רבי חזקיה בחצות היום נולד 
ד נאמר כאן ֶמׁש ְּכ֣בֹוא (,וטז אהר' דב) להלן ונאמר ּמֹוֵע֕ ד ַהֶּׁשָ֔ ֖ אְתָךַ֥  מֹוע  י ם׃ צ  ְצָרָֽ ּמ   מ 

ר ֩ ַה  שיעורי זמן הריון בדרך כלל, ושהנולד בר קיימא, ברית מילתו ביום שמיני, והבכור פדיונו לשלושים יום. תרסא, בתפקיד – ַוַּת

ד ֶל ( או ו,בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נג)ע"פ )א( בכחדשיים מלידת יצחק נלמד שאפשר שהלידה תקדים קדמא,  – ַוֵּת֨

 ( והנולד יהיה בר קיימא.א,יאבבלי ראש השנה  שתקדים בשלושה חדשים )ע"פ )ב(

ֻקָנ֑יו החיים אור פע" ְז  ילדההעליון להוליד ולא היתה לו אלא מעלמא דנוקבא, יכוין הכתוב כי  לםנפש מעו הלידה בעת... כי חסר  .ל 
ד' וגואברהם   של שנית זקנהלידה אחרת ל בו הכנת ילדה גםאז, ו ֶל האחד הוא עת לידתו,  זקנתו' הודיע שילדה לשני זמני וגו ַוֵּת֨

 .העקידהוהשניה היא ההכנה לעת זקנה אחרת של אברהם שהוא זמן 
ֻקָנ֑יואור החיים ע"פ  ְז לעומת נפש אתנח, מגביל ללמד שבלידה זאת של יצחק הוא היה עם נפש מעלמא דנוקבא, המוגבלת  – ל 

דמעלמא דדוכרא. אבל  ֶל  קדמא, מלמד שבלידה זאת הקדימה הכנה ללידה אחרת שתתרחש בעת העקידה של יצחק.  – ַוֵּת֨

ר ֩לפיכך  ַה בעת עקידת  תרסא, יהיה בתפקיד בעל בחינה נעלה, כעין מחיצות של עולמות רוחניים עלמא דנוקבא, מעלמא דדוכרא. – ַוַּת

 וקבא ותהיה בו לידה שניה שבה תיכנס בו נפש מעלמא דדוכרא. ע"כ ע"פ אור החיים. יצחק תצא ממנו נפש מעלמא דנ

 

 בשעת ההריון של שרה היתה שנה מעוברת. כי השנהלא מושלמת הוכחה 

ר ֩֩ב:,כא וירא בראשית ַה ד ַוַּת ֶל ה ַוֵּת֨ ָר֧ ם ָׂש ָה  ָר ְב ַא ן ְל ו ֵּבָ֖ ֻקָנ֑י ְז ד ל  ֵע֕ ֹו ר ַלּמ ר-ֲאֶׁש ֶּבָ֥ ֹו ּד  תָ֖ ים׃ א  ָֽ ה  ֹל  ֱא

ר ()ב  רש"י ֲאֶׁש ֩ ד ֹו֩-ַלּמֹוֵע֕ תָ֖ א  ֩ ר ֶּבָ֥ ד את המועד דבר וקבע, כשאמר לו -"דמליל יתיה" )ת"א(  -ּד  ּוב ַלּמֹוע ִ֞ ֶל֛יָך ָאׁשַ֥ ; (די,יחוירא  'בר)  א 
 שרט לו שירטא בכותל; אמר לו: כשתגיע חמה לשירטא זו בשנה האחרת, תלד )תנ"ב וירא לו(.

 ֩ ר ַה םקטנה .... -תלישא –ַוַּת ָרָה  ְב ַא ֩ חישוב חשבוני, אפשרות לנית לתביר, תב – ְל ר ַה ם,  611גי'  –ַוַּת ָרָה   , 248 –ַאְב

  (.366 – 365שהיא ) יום 11-קצרה משנת חמה בכ יום( 355 – 354ירחית ) , שנה 363=  611 – 248ההפרש 

ֶאתאם שתי השנים שלפני ראש השנה של  ֩ ד ַקָ֥ 'ָּ֩פ ה  ה-ַו ָרָ֖ השנה השלישית צריכה להיות היו שנים ירחיות פשוטות אז  (בר' וירא כא,א) ָׂש

יום. לכן כאשר בשנה השלישית מוסיפים חודש  32-שנה ירחית מעוברת. שלוש שנות חמה ארוכות משלוש שנים ירחיות פשוטות בכ

יום חסרים שני ימים עד לשנת חמה. המספר  30יום חסרים שלושה ימים עד לשנת חמה, ואם חודש העיבור הוא בן  29עיבור של למשל 

 . 366ימים לשנת חמה מעוברת  3ימים לשנת חמה רגילה וחסר  2ם חסר יו 363

 מסקנה אפשרית מהחישוב הנ"ל שהכתוב מרמז שהיו שתי שנים ירחיות פשוטות לפני השנה השלישית שהייתה מעוברת. 

ד  שלוש שנים, שתיים פשוטות ואחת מעוברת –גדול, מספר שלוש -זקף – ַלּמֹוֵע֕

 

 תביר טפחא, אתנח גדול, דרגא-קדמא, זקףראה 

 

 תלישא 24
 ב: י,בראשית וירא כא

ׂ֩שָ֩ ך ֵאֶל י ֩ ר ַמָ֥ ּ֩ת א ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ךּ֩כ  ָמֶתָ֔ ֲא ְ֩וַעל־ ר ַּנַ֣ע ַה ַ֙֩על־ ך ְּ֩בֵעיֶנ֙י ע ַרֵ֤ ַאל־ֵי ֩ ם ָהָ֗ ָר ַאְב ֶאל־ ֩ ים ֹ֜ ה  ֹל ֱ֩א ר ֶמ א ַ֩וּי ֨ ָלּ֑ה ק  ְּ֩ב ַמ֣ע ְׁ֩ש ה ָ֩רָ֖
ַרע: ַָֽ֖ ָ֩ז ךָ֖ אְ֩ל ָּקֵרָ֥ ֩י  ק ָחָ֔ ְצ ְ֩בי  י ֣ ּ֩כ 

  ,הי"בברמן( פ"התוספתא מסכת סוטה )לי
האומרת לבעלה השמים ביני וביניך יעשו דרך בקשה ביניהן שכן מצינו באמינו שרה שאמרה לו לאבינו אברהם ישפט ה' ביני וביניך 

אמרה לו הואיל ואתה אומ' חילול שמים בדבר זה ואני אומרת חילול שמים בדבר זה יכריע המקום בין דברי לדבריך הכריע המקום  ...
֩ (,יבכא' וירא בר)ה לדבריו שנ' בין דברי ָלּ֑ה ק  ְּ֩ב ַמ֣ע ְׁ֩ש ה ָרָ֖ ָׂ֩ש ֵאֶל יך ֩ ר רּ֩ת אַמָ֥ ֲאֶׁש֨  ֩ ל ֩ ת"ל ּכ  ל ֩ מה ת"ל ּכ  ל מלמד שהכריע לשנייה ּכ 

 שהכריע לראשונה מה שניה לעדות הגר אף הראשונה לעדות הגר
דכתיב אבי מלכה ואבי יסכה,  -לדה, ואסתר. שרה שבע נביאות מאן נינהו? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חובבלי מגילה יד,א 

ה֩ (,יבכא' וירא בר) , שנאמרשסכתה ברוח הקדש -ואמר רבי יצחק: יסכה זו שרה. ולמה נקרא שמה יסכה  ָׂ֩שָרָ֖ ך ֵאֶל י ֩ ר ַמָ֥ רּ֩ת א ֲאֶׁש֨  ֩ ל ּכ 
ָלּ֑ה ק  ְּ֩ב ַמ֣ע  שהכל סוכין ביופיה. -דבר אחר: יסכה . ְׁש

֩ (,יבכא' וירא בר)דבר אחר יסכה שהיתה סוכה בנבואה, שנאמר  ... ב"סדר עולם רבה )ליינר( פ ה ָרָ֖ ָׂ֩ש ך ֵאֶל י ֩ ר רּ֩ת אַמָ֥ ֲאֶׁש֨  ֩ ל  וגו'  ּכ 
ל ֩  תרסא, כמחיצה, בעלת בחינה נעלה של רוח הקדש, של נבואה – ּכ 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 תלישא 25
 :טז,בראשית וירא כא

י֩ ֣ ֶׁשתּ֩כ  ֶקָ֔ ֩ ֲחֵו֣י ַט ְמ ּ֙֩כ  ֵחק ַהְר ֩ ֶגד ֶּנָ֗ מ  ֩ ּה בָ֩ל  ֶׁש ַוֵּת֨  ֩ ְך ַאלַ֩וֵּתֶל ֩ ה ָרָ֔ ְמ ַהָּיֶ֑לד-ָאָֽ ֩ ֣מֹות ְּ֩ב ה ְרֶאָ֖ ֶ֩א
ֶאת֩ א֩ ָּׂשָ֥ ַ֩וּת  ד ֶג ֶּנָ֔ מ  ֩ ְּך׃-ַוֵּתֶׁ֣שב ְב ַ֩וֵּתָֽ ּה ָלָ֖ ֩ק 

ד...  ,יגבראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נג ֶג ֶּנָ֗ ֩מ  ּה בָ֩ל  ֶׁש ַוֵּת֨  ֩ ְך ד נאמר כאן ,ַוֵּתֶל ֶג ֶּנָ֗ מ  ֩ ּה בָ֩ל  ֶׁש  (בב, במדבר) , ולהלן הוא אומרַוֵּת֨

ֶהל־מ יב ְלא ָֽ ַ֥ גֶד ָסב  נֶֶּ֕ ד יֲַחנָּֽו:מ  ֖ ֙֩, ֹוע  ֵחק ְר ֶׁשת הכא את אומרַה ֲחֵו֣יֶ֩קָ֔ ַט ְמ ּ֙֩כ  ֵחק ָֽינ יֶכ֙ם  (,דיהושע ג) ולהלן את אמר, ַהְר ה ּב  ְך׀ ָר֣חֹוק י ְהיֶֶ֗  ובינוַא֣

ה ָּד֑ ה ַּבּמ  י ם ַאָּמ֖ יו ְּכַאְלַּפַ֥ ינָָ֔ ד ((בב, במדבר))של  הא למדנו נגד ּוב  ֶג ֶּנָ֗ ֙֩-מ)וקמרח ((,דיהושע ג))של , ורחוק )שכאן( מ  ק ֵח , א"ר יצחק  שכאן(ַהְר
֩ ֶׁשת ֶקָ֔ ֩ ֲחֵו֣י ַט ְמ  ,(אלפיים אמה) מיל (הם שיעור)שני טווחים בקשת ּכ 

ֶהל (,זלג ' תשאשמ)...   ,גשמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מה ח ֶאת־ָהא ֹ֜ כיון שראה משה המתנה טובה שהיתה בידם , ּומ ֶׁש֩ה י ַקֵ֨
ְך׀  (,דיהושע ג) ונאמר להלןהרחק  , כמה היה רחוק א"ר יצחק מיל, נאמר כאןשה יקח את האהלומ ואבדוה, אף הוא כעס עליהם שנאמר ַא֣

ָֽינ יֶכ֙ם  ה ּב  ה ובינוָר֣חֹוק י ְהיֶֶ֗ ָּד֑ ה ַּבּמ  י ם ַאָּמ֖ יו ְּכַאְלַּפַ֥ ינָָ֔ , ולמה כעס עליהם, ר' יוחנן ורשב"ל, ר' יוחנן אמר כך דרש משה מנודה לרב מנודה ּוב 
ֶהל (,זלג ' תשאשמ) לתלמיד, לפיכך ח ֶאת־ָהא ֹ֜  ,ּומ ֶׁש֩ה י ַקֵ֨

ד (,זלג ' תשאשמ) ֑ ֶהל מֹוע  ָרא ֖לֹו א ֣ ה ְוָקַ֥ ן־ַהַָּֽמֲחנֶָ֔ ֙ק מ  ה ַהְרח  ַָּֽמֲחנֶֶ֗ ֣חּוץ ַל ָָֽטה־֣לֹו׀ מ  ֶהל ְוָנ ח ֶאת־ָהא ֹ֜  ּומ ֶׁש֩ה י ַקֵ֨

ּוץ  חַ֥ ר מ  ד ֲאֶׁש֖ ֶהל מֹוע ָ֔ ֙א ֶאל־א ֣ ' י צ  ׁש הָ֔ ֣ ָֽה: ְוָהיָ֙ה ָּכל־ְמַבק  ַָּֽמֲחֶנ  ַל

ְך ֩  תרסא, שיעור אפשרי להתרחקות מנודה.  –ּומ ֶׁש֩ה תלישא קטנה )תרסא( שיעור מיל, אלפיים אמה,  – ַוֵּתֶל

 

֩ הרב מונדרי  ְך  קטנה, הגר תלשא עצמה מהילד ישמעאל-תלישא -ַוֵּתֶל

 בבית הקברות ואם קרא לא יצא.אסור לקרות ק"ש תוך ארבע אמות של מת או  שו"ע או"ח הלכות קריאת שמע סימן עא ס"ק ז

 ב תוספות,שער הציון )יט( בבלי ברכות ג

 

 תלישא 26
 בראשית חיי שרה כג,י: 

י ְּ֩בֵנ ְך ְּ֩ב֣תֹו ב ֵׁשָ֖ ֩י  ן ֹו רָ֥ ֶאת-ְוֶעְפ ֩ י ֵ֤ ּת  ח  ַה ֩ ן ֨רֹו ֶעְפ  ֩ ן ַ֩וַּיַע ְ֩בֵני-ֵח֑ת ְזֵנ֣י ְּ֙֩בָא ָהם ָר ְב ר-ַא ַע ַׁ֩שָֽ י ֵאָ֥ ָּ֩ב ל תְ֩לכ   ר׃-ֵחָ֔ מ ָֽ א ֹוֵ֩ל רָ֖ י ֩ע 
 ֩ ן ֨רֹו, תרסא –ַוַּיַע קדמא, תרסא בתפקיד אומדנה מה הייתה דעת המוכר קודם )קדמא( המכירה, האם המוכר מוכר בעין יפה או בעין  –ןֶ֩עְפ

 רעה מוכר.

 ... )את הנאמר במשנה א, וגם את הנאמר במשנה ב(  המוכר את הבית לא מכר מ"א ד "משנה בבא בתרא פ
וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך  את הבור ולא את הדות אף על פי שכתב לו עומקא ורומא לא מ"ב 

ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו 
 דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך: 

תו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם מי שיש לו בור לפנים מבימ"ה ו "משנה בבא בתרא פ
 יוצאין ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ וזה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת: 

ד ארבע אמות דרך מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחי מ"ז
 המעמד דייני צפורי אמרו בית ארבעת קבין:  דרך הקבר אין לה שיעורהרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לה שיעור 

 

 תלישא 27

 ושיעורין ממאמר שעורה

 כסף-שקל ארץ ארבע מאות

ארץ מערת המכפלה של עפרון  וגו' . הגמרא מקישה כסף לקיחת אשה לכסף ללקיחת האשה נקנית בכסף בבלי קידושין ב א, ג א, משנה

ֶקלטו: בראשית חיי שרה כג,ע"י אברהם אבינו,  ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵמ ֩ ע ְרַּב֨ ַא  ֩ ֶרץ ֶא ֩ י נ  ָמֵעָ֔ ְׁ֩ש ֣י נ  ד  ה-ֲא ַמ ֩ ךָ֖ יּ֩וֵביְנ ָ֥ ֵּ֩בינ  ֶאת-ֶּכ ֶסף ְ֩ו א ו ֑ ר׃֩-ה  ב ָֽ ְ֩ק ךָ֖ ֵמְת
חתיכת ת הרי"ף והרמב"ם זוהי הרב משה קובלסקי הי"ו מאורות הדף במבוא למסכת קידושין הביא שיטות אחדות להגדרת כסף. בשיט

 מתכת כסף בשיעור משקל של חצי גרגר שעורה.

 

֩ י נ  ָמֵעָ֔ ְׁ֩ש ֣י נ  ד   קטן,-מונח זקף –ֲא

 ֩ ֶרץ  תלישא קטנה )תרסא(, פרט קדמאה –ֶא

ע֩ ְרַּב֨  קדמא, כעין כלל הצריך לפרט –ַא

ֶקל ֶׁ֩ש ת א ֧  דרגא תביר, כעין פרט בתראה כולל המשכו –ֶּכ ֶסף֩-ֵמ

֩ ךָ֖ יּ֩וֵביְנ ָ֥ הֵּבינ  א֩-ַמ ו ֑  מרכא טפחא, יתור לרבות, אתנח –ה 

 

֩ י נ  ָמֵעָ֔ ְׁ֩ש ֣י נ  ד  קטן מלמד -קטן, אפשר כי מלמד על שתיים או שלוש דרשות, וביניהם ענין של ערך שתיים )אחד מתפקידי זקף-מונח זקף –ֲא

 על משהו הקשור למספר שתיים, כגון שתי דרשות, שווי שתיים(

  ֩ ֶרץ  מאה אשר אפשר כי מלמד על ענין של שיעור המתברר בפרט בתראה, תלישא קטנה )תרסא(, פרט קד –ֶא

מאי סביב, אמר  -בכל גבולו סביב  תורה תמימה בראשית כגמיצרי השדה שנקנה עם מערת המכפלה.  –תרסא מלמד גם על מחיצות הערה: 
 ]ב"ב ס"ט ב'[: יג(רב משרשיא, מכאן למצרים מן התורה

ע֩ ְרַּב֨  פרט קדמא, כעין כלל הצריך ל –ַא

ֶקל ֶׁ֩ש ת א ֧ ֩ דרגא תביר, כעין פרט בתראה המכיל ענין השיעור אליו מרמז  –ֶּכ ֶסף֩-ֵמ ֶרץ , מדובר בשיעור משקל חתיכת מתכת / מטבע  ֶא

ֶקלכסף.  ֩-ֶׁש קטן -תביר, מרמז לחלק את גרגר שעורה לשתיים כשיטת הגאונים, הרי"ף והרמב"ם. המספר שתיים מרומז בטעם זקף –ֶּכ ֶסף

מָ֩של המלה  יְׁש נ   . ֵעָ֔

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 היחידה היא חצי גרגר שעורה. איך יודעים שמדובר בגרגר שעורה? 

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

֩וְ֩ ֑ר ָז ָמְׁש ֩ ֵׁ֩שׁ֣ש ֹות ַאּמָ֖ ֩ ׁש ֵמָ֥ ָח ה֩ ָמ  ק  ְ֩ו ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  ֲח ׀֩ ַחב ר ֣ ְ֩ו ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨ ֵמ  ֩ ר ָחֵצ ֶה ֩ ֶרְך ֶׁשת׃א ֣ ח ָֽ ְ֩נ ם ֶהָ֖ ְדֵני ַ֩א
ר ֩מהתבנית  ָחֵצ הקטנה -תלישא – ֶה ָמ  ק  תביר, למדנו ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין, וחישוב חשבוני שיוסבר אח"כ רמז  – ְו

 לשיעור מקוה. 

ה֩הערה: ָמ  ק  סאתיים של  , היינו רמז לבית2=  40/  20. היחס  20=  100/  5 -ב 40אותיות קו"ה מ' וגם שיש לחלק מ' =  ְו

 גרגרי שעורה, שטח חצר המשכן.

קטנה .... תביר ... אתנח כבפסוק הנ"ל ננסה לגלות ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין, -היות ובפסוקנו תבנית טעמים תלישא

 וחישוב חשבוני האם גם פסוקנו מרמז לדברים שלא נראים בפשט, 

ֶר֩בראשית חיי שרה כג טו:  ֶא ֩ י נ  ָמֵעָ֔ ְׁ֩ש ֣י נ  ד  ֶקלֲא ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵמ ֩ ע ְרַּב֨ ַא  ֩ ה-ץ ַמ ֩ ךָ֖ יּ֩וֵביְנ ָ֥ ֵּ֩בינ  ֶאת-ֶּכ ֶסף ְ֩ו א ו ֑ ר׃-ה  ב ָֽ ְ֩ק ךָ֖ ֵ֩מְת
להמלים  ֶק ֩-ֶׁש  מחוברות לכאילו מלה אחת בשביל טעם תביר שתחתיה. ֶּכ ֶסף

 ע"י מידות גימטריה וגורעים ומוסיפין נגלה כי: 

למידת גימטריה  .1.א ֶק ֩עולה  590גי'  ֶּכ ֶסף-ֶׁש ָר " ְ֩שע   שרים יחידות של שעורים.כאילו אומר עּכ'

לגורעים ומוסיפין  .2.א ֶק קאותיות  ֶּכ ֶסף-ֶׁש ס" ֩לפ ֩  ,  ׁש"ּכ

֩גי'  .3.א "ּכ ֶקלתשא ל -שמות כי -ב הרלב"גגרגר שעורה בגרה אחת )כדברי  16גרה כפול  20=  320עולה  ׁש ַהֶּׁשָ֔ ֩֙ ה ָר ֵּ֩ג ים ֵ֤ ר  ( ֶעְׂש

קוכל גרגר יש  ס" להיינו לחלק לשניים סה"כ מתקבל כי  לפ ֶק רהצאי גרגרי ח 640=  ֶּכ ֶסף-ֶׁש  שעו

ֶרץ ֩רמז נוסף לחצי גרגר שעורה בפסוק נמצא בגי'  .ב ההעולה למלה  582, כפול בערך שתיים עולה לערך  291=   ֶא ר עם  שעו

 הכולל. 

 

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

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

אמה וזה כגודל חצר המשכן, שטח לזריעת בית סאתיים. יתכן כי שטח זריעת בית סאתיים הוא של גרעיני שעורה. הקשר בין בית 

֙֩ ויקרא בחקתי כז טז-סאה לזרע שעורה נמצא ב יׁש א  ֩ יׁש ָ֥ ּד  ַ֩יְק ֹו ָּזתָ֗ ֻח ֲא ֩ ה ֵד֣ ְּׂש מ  ֩ ׀ ם ֣ א  רְ֩֩ו ֶמ ח ֣ ֩ ַַ֚רע ֶ֩ז ְר֑עֹו ַ֩ז י ֣ ְ֩לפ  ךָ֖ ְרְּכ ֶ֩ע ָ֥ה ָהָי ְ֩ו ' הָ֔ ַל
֩ ֶסף׃ ֶקלָּ֩כָֽ ֶׁ֩שָ֥ ים ָ֖ ּׁש  מ  ֲח ַּ֩ב ים ָ֔ ר  הנה ה'חומר' הוא לפי הוראת הגדר  - זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף...   רלב"גפירש ְׂשע 

 שלשים סאין. והנה המקום שיפלו שם שלשים סאין לזרע, וגו'

 

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

ֶקלאבינו קנה  ֶׁ֩ש ת א ֧ ֵמ ֩ ע ְרַּב֨ ַא  ֩ ֶרץ גרגרי שעורה בינוניים. ולענ"ד  128,000= (  320*  400היינו מחיר השוה למשקל של ) ֶּכ ֶסף-ֶא

ביניהם הכמות שתביא ליבול הטוב ביותר בשטח מאה אמה על התורה מגלה כאן שמספר זה הוא בסיס לשיעורי תורה שונים ו

 חמישים אמה היינו בית סאתיים. 

 

 .כסף-מקראות המפרשות מספר גרגרי השעורה שכמשקלם משקל שקל

ּוָּ֩כלתשא ל ׃ -שמות כי ְּתנָ֗ ֩י  ֩׀ ֣ה ֶ֩ז ֩ יג[ ַ֙֩על-] ר ֵב ֙֩-ָהע  ה ָר ֵּ֩ג ים ֵ֤ ר  ֶ֩עְׂש ֶדׁש ַהּק ֑ ֩ ֶ֣קל ְּ֩בֶׁש ֶקל ַהֶּׁשָ֖ ית֩ ָ֥ ֲחצ  ַמ ֩ ים ָ֔ ד  ֻק ֶקלַ֩֩הְּפ ַהֶּׁשָ֔ ֩ ית ֣ ֲחצ  ַמ ֶקל֩ ַהֶּׁשָ֔
' הַ֩להָֽ ָמָ֖ רּו  ׃ְּת

ה בלשון רבותינו ז"ל )משנה עירובין ז,יא ועוד(; וכבר הוסיפו עליו שתּות, והיה השקל עשרים וארבע גרה  - גרה)יג( רלב"ג.  עָּ היא מָּ
הוראת הגדר בזאת המלה , לפי מה שקבלו הראשונים מצד משקל הגרה ששה עשר גרגרי שעורה בינונית)ראה בכורות נ,א(. והנה 

 )ראה מש"ת שקלים א,ג( .
 גרה, 20כסף, כל שקל בן -עפרן ביקש ארבע מאת שקל

 גרגרי שעורה בינונית  16=  גרהכל  

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

 ושיעורין ממאמר שעורהע"כ 

 

 תלישא 28
 חיי שרה כד,י: יתשאבר

י ַמּל   הְ֩ג ָר֨ ֲ֩עָׂש ֶבד ֶע ָה֠ ֩ ח ַּק֣ ְ֩וָכלַוּי  ְך ֶל ַ֙֩וֵּיָ֔ ָניו ד  ֲא ֩ ֵ֤י ַמֵּל ְּג מ  ֩ ֶאל-ם ֩ ְך ַ֩וֵּי ֶל ָקם ַ֩וָּיָ֗ ֑דֹו ְּ֩בָי ָ֖יו ָנ ד  ֲא ֩ ּוב ֶ֩אל-טָ֥ ם י  ַרָ֖ ֲה ַ֩נ ם ַרָ֥ ר׃-ֲא ֹו חָֽ ָ֩נ ר י ָ֥ ֩ע 
ד ֶב ֶע ָה֠ ֩ ח ַּק֣ , הרב ישראל פולק, מרוה לצמאגדולה, שני שיעורין, שנלמד אותן מהמאמר של -גדולה, כעין שתי תלישא-מונח תלישא – ַוּי 

 ,פר' חיי שרה התשל"ד, בעל שפע חיים, שיעור חומש רש"יבשם האדמור מצאנז זצוק"ל תשס"ט, פרשת חיי שרה ה

 א' שיעור עשרה אנשים לברכת אירוסין,
 ררב נחמן: אמר לי הונא ב (אמר,בזכתובות  בבלי) ונצישמ "פ מהה ענרא? ויםלמג רהשוצרך לעהלמה  דקדקוש הקד ור החיים... ובא

ד"ה  ם' )שסותהו בתכו ו פה.ר שבח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמ( ויקב,ד תרוה? שנאמר: )רים בעשחתנ תכרבן לימנ: אתנ, ןתנ
 אכתת נישואין, ונראה דאסמ( ברכב,דרות  –טט ) כאוהוסין ריאת ברכ( בעבד אברהם -)טט ם דהת( א"פ ריש) להמס' כ-ב '(ווכ ראמנש

רוכבים  הרשע םהילעום ילגמ השרע בדח העקשלם .... מהת עא משתמה לרעש' דסהתו קוקדדש המב יא וגו' ... ונראה לבעלמא הי
 ו'בעשרה ... וג ןיסאירו רכתבכאן שמו,סיןורא מר ברכתול הרשע לו היהיוזאת כדי ש

 ב' שיעור עשרה אנשים להשגיח בבתי משתיות שלא ינהגו קלות ראש.

 יתבב םינקז םינממן השן יד תיבל רבי פנחס מכאן רמא תא( איאות א,כתוב)ין פירקב מילרושי-ע חיים" וז"ל: ב"שפ לבעך ישמומ   
 רךוצה הרכבל השבשבי ושלמיהירמ לדבריו רוקמהואש.... ו קלות רגהנשלא י רבגיח על הד" להשמשהפני "במשתיות שלהם וכתב 

 (י"אקס בי' ס", סרזשמואל, אבן הע בביתין יאש )ערת א ינהגו קלוח שלגיהשקנים לז שרהר( עעזאלי)
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ם :מט,שרה כד חיי בראשית א  ֩ ה ַעָּת ֶאת-ְו֠ ת֩ ֶמ  ֱא ֶ֩ו ד ֶס ֶח֧ ֩ ים ׂש   ֩ע  ם י֩-ֶיְׁשֶכ֨ ֑ דּו֩ל  ֣י ַהּג  ֩ י ָ֖ נ  ד  ֲ֩א
ם֩ א  ַ֩על-ְו ָ֥ה ֶאְפֶנ ְ֩ו י דּו֩ל ָ֔ ֣י ַהּג  ֩ א ַ֩על-ל ֕ ֹו אָ֥ ֩ ן י ָ֖ מ  אל׃-ָי מ ָֽ ְׂ֩ש

המלת  (דב' עקב י) (ברכת ציון)ע"פ  ַעָּת המשמעה חזרה בתשובה,  ְו֠ ַעָּת ה ולאחריה )למעלה ולמטה( תלשא, עשויה להדרש אלפני – ְו֠

 מובחר, עקירה(   -בתפקידי תלשא )שיעורין, חציצין, מחיצין ובו בעל בחינה נעלה 

 

֩ רישא של הפסוק בתבנית טעמים כעין פרט וכלל ופרט, פרט קדמאה ה ָּת ַע עקירה  –גדולה מרמז על מובחר וגם על תלישה -בתלישאְו֠

ה לה' שהצליח דרכו למצוא אשה ליצחק, היא רבקה שנבחרה ע"י ה' גדולה. בפסוק הקודם ספר עבד אברהם על הודאתו ַעָּת על משפחתה  ְו֠

םלעשות תשובה. וזה שמבטא העבד במלים  ים-א  ׂש   ע  ֩ ם לתת למלים תפקיד של כעין כלל הסכמתם אזלא, וקדמא ב המוטעמות – ֶיְׁשֶכ֨

 בא להודיענו שהתלשות זאת היאת הפרט קדמאה, מרחיב אופרט בתראה מהם )הרשעים( ולהתעלותה למשפחת אברהם. " ותה"להתלש

ֶאת ֩ ת ֶמ  ֱא ֶ֩ו ֶסד י-ֶח֧ ָ֖ נ  ד  י הדין שגזר ה',  –מצטרפים, מצד החסד ומצד הגבורה  קבוצת פרטיםבתפקיד דרגא תביר טפחא,  ֲא ֑ דּו֩ל  ֣י  -  ַהּג 

 .אתנח מגביל התשובה מהם לתשובה ברורה כן או לא ולא שתיקה או התחמקות
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 :י,כו בראשית תולדות

ַמה֩ ְך֩ ֶל ֶמָ֔ י ֲאב  ר֩ ֶמ א ַ֩וּי ֣ ֶאת-]י[ ֩֙ ָהָעם ד֩ ַחֵ֤ ַא ֩ ב ָׁ֩שַכָ֞ ט ְמַע ָּ֩ל֑נּוּ֩כ ֠ יָת ֣ ָ֩עׂש  את ׃-ּז ָ֖ ם ָאָׁשָֽ ֩ ינּו ָ֩עֵלָ֖ אָתָ֥ ֵב ֵה ְ֩ו ך ְׁשֶּתָ֔ ֩א 
֩֙ ָהָעם ֩ ד ַאַחֵ֤ ֩ ב ָׁ֩שַכָ֞ ט ְמַע כעין יצא מענינו  –גדולה בתפקיד שיעור, גרשיים מהפך פשטא -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  כן, רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותראבל הרשעים אינן  לא מתגאים בם( -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.

 

֩ ט ְמַע  וחלקים ממנה:  כמעטמחושב מגימטרית המלה , ושיעור זמן לטומאה יחודאפשר כי רמז לשיעור איסור גדולה, -תלישא -ּכ ֠

 ,דקות 7.72 -בשעונינו כ (טור או"ח סי' תכז הלכות ר"ח) חלקים 1080חלקי שעה בת  139 =ט "כמעגי' 

 ד', 3.83 -)במשמעות סתירת סוטה( כ ס"טד', )כ"מ"ט=(  4.39 -כ 79 =ט "עד',  6.61 -כ 119 =ט "מע 

 שניות. 30בדיוק  9)במשמעות שיעור זמן לטומאה =(  ט' 

 אבל... ,וב' שלישי מינוט ששה לערךונראה מדבריו שמתחיל  בשיעור איסור יחודדן  ומנחת יצחק חלק ד סימן צד שנת התשכ" ת"שו
 , היה מספיקעל ה' מינוטכדי לצאת מידי ספק, היינו מצמצמים השיעור  אםאפשר 

, 194כשיעור שמצינו לענין סתירה האוסרת אשה לבעלהוהוא  - 319שיעור טומאהאנציקלופדיה תלמודית כרך כג, יחוד, טור תרנ 
, אבל אין צריך להוסיף לכך שיעור ריצוי, שיש לומר שקודם הסתירה כבר 196, בתוספת שיעור פשיטת הבגדים195שהוא כדי ביאה

 גדול בהרבה משיעור ביאהשיעור של ריצוי, שהוא שיעור ויש שכתבו שאם אין לבו גס בה צריך להוסיף לזה אף  - 197נתרצתה לו
אפילו אם האשה דעתה קלה ביותר להתפתות, שדוקא לענין סתירה שלאחר קינוי חוששים שמא נתרצתה לו קודם הסתירה, ולא לענין 

 . 198איסור יחוד כשאין לבו גס מאד באשה זו שמתייחד עמה
 195, 194אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כג, יחוד, טור תרנ הערה 

שיש להחמיר "ע סוטה. עי' מנחת יצחק שם סי' צד. ועי' דבר הלכה הוספות חדשות לסי' טו שהאריך בבירור השיעור, ומסיק . ע194
 .בשיעור של שלושים וחמש שניות
ט֩נראה שהשיעורים הרמוזים בקרא  ְמַע הם בתוך שיעורי הזמנים הנידונים ע"י מנחת יצחק והאנצ' התלמודית  גדולה,-תלישא -ּכ ֠

 ים השונים.והמנהג

 

קטן -מוסבר בגי' זקף 576, )המספר י"ר פאלוך זצ"למצאנו בהיעזרות גי' הרב  יחודאיסור תלישא קשור לשיעור  – כמעט-רמז לכך ש

 מצא טוב  מצ"א אש"הגי'  437=  576 – 139גדול( -זקף

  (ע"פ תיב"עעם צעיר )בין והמלך  רות בין עםתגדולה מרמזת ע"פ ספורנו לעונש לגדול ולעמו כתוצאה מהסת-אפשר כי אז תלישא

 גרשיים מהפך פשטאראה 
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ה: :זט,וישלח לג בראשית ָר י ָֽ ֵׂ֩שע  ו ְרּכָ֖ ַד וְ֩ל ֵ֩עָׂש  ּוא הָ֥ ַה ֩ ם ו ַּבּ֨י  ֩  ַוָּיָׁשב

ו֩ ,טז(וישלח לג 'בר) [רש"י] ְרּכָ֖ ַד וְ֩ל ֵ֩עָׂש  א ּו הָ֥ ַה ֩ ַּבּ֨יום  ֩ כמאצלו אחד אחד. עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו -ַוָּיָׁשב
  

 .נשמטו כל אחד ואחד הלך לדרכו ]בראשית רבה )וילנא( וישלח עח,טו[

ַס֣ע֩  ז(,יוישלח לג 'בר)ואם תאמר והלא אף על גב דכתיב עשו לחוד בקרא אנשיו נמי במשמע, כדכתיב בסמוך [ כ שפת"ח] ָ֙֩נ ב ק  ְוַיֲע
֩ ה ָת יָגה  (ו,טוישלח לג 'בר)עשו  , הוא הדין הכי נמי, ויש לומר מפני שאמרהוא הדין נמי נשיו ובניו ועבדיו, אלא שנקט העיקרֻסּכ ָ֔ ָֽ ֣א֩-ַאּצ  ָּנ

֩ ךָ֔ ְּמ טט: לפי הסבר ע"פ טעם קדמא  וגו', ונטעה לומר שנשארו גבי יעקב, משום הכי היה לו לכתוב בהדיא שהלכו עמו, )רא"ם(.ע 

֩במלת   נשמטו מעשו קודם שובו לדרכו שעירה.ַּבּ֨יום

ו ז(,טוישלח לג 'בר) ְרּכָ֖ ַד וְ֩ל אֵ֩עָׂש  ּו הָ֥ ַה ֩ ַּבּ֨יום  ֩  נסביר תבניות הטעמים בסדר הבא – ַוָּיָׁשב

ום֩ ,טז(וישלח לג 'בר) ַּבּ֨י  ֩ ב וַוָּיָׁש ְרּכָ֖ ַד וְ֩ל ֵ֩עָׂש  א ּו הָ֥ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס  – ַה

 לנושא. השוני בין הפרטים מוסבר כלהלן:

ללמד  [נג]תורה שלמה וישלח )עם עשו( )א(  ארבע מאות איש שהלכו עמותרסא בתפקיד שעור ומחיצה   – ַוָּיָׁשב ֩ ,טז(וישלח לג 'בר)

עשו עצמם לארבע  ]ב"ר[שהיו שרים )ראשי גייסות( בכעין מחיצה לעצמם )ב( שעשו עצמם כמחיצה לעצמם כשנשמטו מעשו ולפי 

 כו.מאות מחיצות כי כל אחד הלך לדר

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 וישלח לד,כה:     בראשית

י ְׁ֩שֵנָֽ ֣חּו ְק ַ֩וּי  ים ָ֗ ב  ֲא ֹוָת֣םּ֩כ  ְהי ָֽ ּ֩ב  י יׁש   ַהְּׁשל  ֩ ַבּ֨יֹום  ֩ י ה  ל-ְבֵני-ַוְי אּוַ֩ע ַ֩וָּיב ָ֥ ֹו ְרּבָ֔ ַ֩ח יׁש ֣ א  ֩֙ ה יָנ ד  ֩ י ֵחֵ֤ ֲא ֩ ְ֩וֵלו  י ן ְמ֨עֹו ׁ֩ש  ב ק  ֲע ח֩-ַי֠ ֶּ֩בַ֑ט ר י ָ֖ ָ֩הע 
ּוָּ֩כל ְרגָ֖ ַה ר׃-ַוַּי ָ֩זָכָֽ

 תמימה בראשית לד, כה  תורה
, מצינו שקראו הכתוב איש גי" בבןשנה, אבל  גאיש בפחות מבן י" קרוילא מצינו בכל התורה שיהא  -וגו' איש חרבו ולוי  שמעון

 [:יב' ברש" ט]נזיר כ" (טשנה הוו גשמעון ולוי וגו' איש חרבו, וגמירי דההיא שעתא בני י" כדכתיב
 תמימה הערות בראשית פרק לד הערה ט  תורה

 לחשבון ,ולויב' שנים בקירוב שעלו בהריון לשלשת האחים, ראובן שמעון  אחראת לאה וילדה לו  שנשאשה יעקב עם לבן אחר שנה שע ג( כי כשתחשוב י"ט
 ב' שנים שהםחדשים שעשה בסכות, קיץ וחורף וקיץ,  ח, הוסיף עליהם ו' חדשים שעשו בדרך וי"משם כשיצאו שנה אבן י" לוישבעה חדשים לכל אחד, נמצא 

 שנדריו שנה נחשב לאיש בר דעת גילפינן דבן י" ומכאן -דאבות[, ונקרא איש, וע' בסדר עולם.  אמכ" הפ" ט]תוי" לשכםשנים בלכתו  ג, הרי לוי בן י"[זי" גל" ל]ע"
דכתיב )פ' נשא(  ןיע בר מצוה להתחייב בכל המצות, נעשה וכןלפנינו בפ' בחקתי ובפ' נשא ובפ' מטות למקומותם לעניניהם,  האי" ויתבארנדר והקדשו הקדש, 

 לבפחות מבן עשרים, ובמקום אחר בארנו ענין זה ]ע" עונשיןשל מעלה אין  דב' דב" טבשבת פ" שהאדם, וצריך טעם בדבר במ" חטאתאיש או אשה כי יעשו מכל 
שנה, ונתבאר מענין זה לפנינו בפ'  בבת י" בה כשהיא השייכים[. ודע דשיעור זה דוקא בזכר, אבל נקבה נקראת אשה לענין נדרים ועוד ענינים ד"י זבפ' לך, י"
 בפסוק ולמדתם אותם את בניכם:  עקבבפ' מטות בפ' נדרים ובפ'  ה, ועוד יתבאר אי"ב' הנדה מ"' את הצלע בדרשא דהפסוק ויבן  ,כבבראשית ב

 

י ֩-ְבֵני-ְׁשֵנָֽ ב ק  ֲע גיל איש, כלומר  שיעורריה באה ללמד גדולה, בעלת תפקיד ללמד משהו לפניה ומשהו לאחריה, ואפשר כי לאח-תלישא –ַי֠

של יעקב אצל לבן, ולוי חצי שנה עד שנה אחריו, אם כך  השמיניתממתי אדם יצא מקטנות ונהיה לאיש. כי שמעון נולד בתום השנה 

 13 כך, סה"שנים בדר 2שנים לעבודת יעקב לפרנסתו,  6שנים עד סיום העבודה עבור רחל,  5משמעון נותרו  הצעירלחישוב גילו של לוי 

 שנה ללוי. 

 שיעור וכל השיעורין הם להלכה למשה מסיני.    בתפקידכן תלישא  אם

 .ניכרכי אם עיבר אז העובר  כשנה ויום אחד ועד שלושה חדשים אח" גמיום י" ומורהסורר  בןכא  –תצא כא, כ -כי דברים ראה

 

 בדרך דרש ולא לענין שיעורין

י...  ְׁ֩שֵנָֽ ֣חּו ְק ק֩ -ְבֵני-ַוּי  ֲע ַ֩י֠  , פעמיים היתלשות גדולהגגדולה, כאילו פעמיים ת"-תלישאמונח  –ב

 כן נהגו עצמן שמעון ולוי כשאר אנשים שאינם בניו -פי-על-היו, ואף בניו' א י"רש 
 ' שלא נטלו עצה ממנו.ב
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ב֩֩בראשית וישלח לה,י:  ק ֑ ַ֩יֲע ֣ך ְמ ׁ֩ש  ים ָ֖ ה  ֹל ֱא ֩ ו ר־לָ֥ ֶמ א ַ֩וּי ָֽ
֩ ֨ך ְמ ׁש   ֩ א ֵר ָּק א־י  ל:ל ָֽ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  ו מָ֖ ְׁ֩ש ֶאת־ א֩ ָרָ֥ ְק ַ֩וּי  ך ֶמָ֔ ְׁ֩ש ֣ה ְהֶי ֙֩י  ֵאל ָר ְׂש ם־י  י֩א  ֵ֤ בּ֩כ  ק ָ֗ ַ֩יֲע ד ו ֩עֹ֜

לא שיעקר שם יעקב ממקומו אלא ]יעקב מוסיף על ישראל[ ישראל עיקר ויעקב טפל וכו'. כל  ]ברכות יג,א[ע"פ  נא[]תורה שלמה 
 אֶמרַוּי ֵ֨  )בר' ויגש מו,ב(קב יעקב ה"נ שאני התם הדר אהדריה קרא דכתיב לאברהם אברם עובר בעשה כו', אלא מעתה הקורא ליעהקורא 

ים׀ ֵ֤ ל֙  ֱאֹלה  ת ְלי ְׂשָרא  יְָלה ְּבַמְרא ֣ אֶמר ַהַלָ֔ ב׀ ַוּי ֖ ב יֲַעק ֣ ויש להעיר מדברי הב"י אע"ז סוס"י  קכ"ט מביא בשם מדרש הר'  בהערות מובא ....  יֲַעק ֑
בע לו שם שני ונשתקע ממנו שם ראשון צריך לכתוב בגט ב' שמות כי כן מצינו ביעקב שנא' מנחם מלוניש שכ' מי שנשתנה שמו והוק

א ֩ ֵר ָּק א־י   וגו' )בשם הרב יצחק אריאלי( ל ָֽ

א ֩ ֵר ָּק א־י  לענין כתיבת גט יש אלא שעקירת שם ראשון של אדם ושימוש בשם אחר,  של מקור )ראשון( וגם  קטנה, בתפקיד-תלישא – ל ָֽ

   [תורה שלמה הערה נא]מות, כפי שמביא שני השבגט לכתוב 
ֵרא ֩יש לומר כי תבנית הפסוק הוא כעין פרט וכלל ופרט,  לפי ההסבר בתורה שלמה –טט  ָּק א־י  , פרט קדמאה המלמד על קטנה-תלישא –ל ָֽ

ד֩ עקירת שם,  ו ֩עֹ֜ ֨ך ְמ י , מלמד על כעין כלל, כדי שנדרוש בפרט וכלל ופרט,קדמא ואזלא –ׁש  ֵ֤ בּ֩כ  ק ָ֗ ךַ֩֩יֲע ְׁ֩שֶמָ֔ ֣ה ְהֶי ֙֩י  ֵאל ָר ְׂש י  ם־ פרט  –א 

, ומלמד לענין כתיבת מוסיף על שם יעקב את השם ישראל ולא מחליפובתראה המרחיב על הפרט קדמאה שרק אמר על עקירת שם, כאן 

 .גט שגם אם נשתקע השם הראשון )המקורי( בגט יש לכתוב שם זה וגם כינויים של האדם
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ֲחלָ֩בראשית וישלח לה,יא:  ֵמ ֩ ים ָ֖ ְמָלכ  ּ֩ו ָּ֑ך ֶּמ מ  ֩ ֣ה ְהֶי ֩י  ם ָ֖ ּ֩גוי  ל ַהָ֥ ְק ּ֩ו וי הּ֩ג  ֵבָ֔ ְר ּ֩ו ה ֵר֣ ְּ֙֩פ ַּדי ַׁ֩ש ל ֵאֵ֤ ֩ י ֨ ֲאנ  ֩ ים ֹ֜ ה  ֹל ֱא ֨לו֩  ֩ ר ֶמ אּו:ַוּי א ֵ֩יֵצָֽ ך י ֶ֩צָ֥
 ֩ ר ֶמ  או בתפקיד שיעור המתאים להסבר )ב(: ,קטנה, בתפקיד מחיצה וגבול, המתאים להסבר )א(-תלישא –ַוּי א

֙֩ [חגיגה יב,א] בשםד[ נ]תורה שלמה )א(  ַּדי ַׁ֩ש ל ֙֩אמר ר"ל מאי דכתיב ֵאֵ֤ ַּדי ַׁ֩ש ל ֵאֵ֤ ֩ י ֨  ., אני הוא שאמרתי לעולם דיֲאנ 

֩ [תנ"י וישלח ל,א]בשם תורה שלמה נט[ ])ב(  ם ָ֖ ּ֩גוי  ל ַהָ֥ ְק ּ֩ו וי )רש"י עה"ת  בישרו שבניו עתידין להיות נעשין כגוים מה הגוים שבעיםּג 
ים יֶאְסָפה־ל ִ֞  יא,טז(בהע' )במ' שנאמר אף בניך שבעים סנהדרין  אומות( ֣ ְבע  יׁש   ׁש    א 
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ם ,ז:וישב לז בראשית ְ֩וַג י ָ֖ ֲאֻלָּמת  ה֩ ָמ ָקָ֥ ֩ ֵּנ ה ְ֩וה  ה ֶדָ֔ ַהָּׂש ֩ ְך ְּ֙֩ב֣תֹו ים ֲאֻלּמ  ֩ ים ֵ֤ מ  ַאְּל ְ֩מ ֲאַנ ְחנּו ֩ ה ֵּנ ה  ה-ְו֠ ָ֑ב ָּצ  נ 
י׃֩ ָֽ ֲאֻלָּמת  ַָ֩ל ן ָ֖י ֲחֶו ַּת ְׁש ָֽ ַ֩וּת  ם ֵתיֶכָ֔ ֲאֻלּמ ֣ ֩֙ ה ֻסֶּב֙יָנ ְ֩ת ֵ֤ה ֵּנ ה  ְ֩ו

ה֩  הְ֩ו֠ ַהָּׂשֶדָ֔ ֩ ְך ְּ֙֩ב֣תֹו ים ֲאֻלּמ  ֩ ים ֵ֤ מ  ַאְּל ְמ ֩ ֲאַנ ְחנּו ה֩ קטן , שיעור מחיצה עליון, יצא מענינו -גרש מהפך פשטא מונח זקף-גדולה אזלא-תלישא -ֵּנ

  .לדון בדבר אחר כעינינו, יצא להקל ולא להחמיר

 ...... לפי שהכניס התבואה בשיבולת ולא מירחן לפיכך עמדו.  תורה שלמה )סח(

נאמר פעמיים כי לא היתה אדמת הכהנים לפרעה. ויש המפרש כי עשה זאת להכרת הטוב להם שמצאו כי לא חטא באשת  בפר' ויגש

 פוטיפר.

  ע"ז . בדו אפשר כי במצרים היו נותנים לכהנים כעין תרומה אחרי מירוח. כיון שלא מירח לא נתן לכהנים תרומה ומנע מהם כי ע -טט

 ד.ולכן התקיימו במעט של אדמתם בלב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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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

 אביהם ואינן יודעין אנה הניחו ואמר להם כתב היה פקדון ביד  רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"י ה"ז, ובטו"ר חו"מ סי' רנ"ה ס"ט
 בחלומו כך וכך הוא )ושל פלוני הוא, ש"ע שם( ובמקום פלוני הוא והלכו ומצאו וכו' ובפרישה שם כתב דמשמע מדברי המרדכי

ור דדווקא במעשר ומעות צדקה דינא הכי ולא בפקדון דאית ביה גזל אחרים, )ועי' באור זרוע הגדול סנהדרין ל א( ונראה דמק
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 א בבלי סנהדרין ל, לשון הרמב"ם כמעט כלשון רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פ"י ה"ז

לו בחלום )על כסף אביו( כך וכך הם ובמקום פלוני הן ושל פלוני הן או של מעשר שני הן, ומצאן במקום שנאמר לו וכמנין שנאמר 

 לו. זה היה מעשה ואמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

 רין ל א, לא יתן דברע"פ בבלי סנהד 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.
 גרש מהפך פשטא-אזלאראה 
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 לז,כח: וישבבראשית 

ֶאתַוַּיעַ֩ ֩ ּו לֵ֤ ַ֙֩וַּיֲע ְמְׁשכּו ַּ֖י  ַ֩וָֽ ים ָ֗ ר  ֲח ס  ֩ ְדָינ  ים מ  ֩ ים ֲאָנׁש ֨  ֩ רּו ן-ְב מ  ֩֙ ֵסף ֶאת-יֹו ֩ ֧רּו ְמְּכ רַ֩וּי  ֹו ֩-ַהּבָ֔ ֶ֑סף יםָּ֩כ ֣ ר  ְּבֶעְׂש ֩ ים ָ֖ ְמֵעאל  ְׁש ףַ֩לּי  ֵס  ֩יֹו
ֶאת ֩ אּו י ָ֥ ה׃-ַוָּיב  ָמ ְי ָרָֽ ְצ מ  ֩ ף ֵסָ֖ ֩יֹו

רּו ֩ ְב  וסף בכסף ובנעליים. שאמדו את המחיר עבור י דזמבעה"תתרסא, אפשר בתפקיד אומדנה, כעולה מ – ַוַּיַע

רּו ֩ ְב ֶאת...  ַוַּיַע ֩ ֧רּו ְמְּכ ים-ַוּי  ָ֖ ְמֵעאל  ְׁש ףַ֩לּי  ֵס  שחישבו עשרים כסף לכל  דזמבעה"תתרסא ... תביר אפשרות לחישוב כלשהו כעולה מ – יֹו

 אח, או עשרים כסף זקוק 

ֶ֑סף דזמבעה"ת יםָּ֩כ ֣ ר  מר שנמכר בעשרים כסף לכל אחד ואחד ואם תאמר איך אדם יפה כיוסף לא נמכר כי אם במעט כזה, יש לו ְּבֶעְׂש
מאחיו. ... ויש אומרים בעשרים כסף זקוקים כסף שהרי חשבון אותיות כסף עולה ק"ס אסתרלי"ש בזקוק שקורין מאר"ק כלומר י"ג 

 .  דינרים ופ' אסתרלינש
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 בראשית וישב לז,לה:

ָכל  ֩ מּו ֻק ל-ַוָּי ְ֩וָכ יו ֙֩לְ֩-ָּבָנ֨ ן ֵא ָמ ַ֩וְי ֹו מָ֗ ֲח יוְ֩לַנ ָת  יְּבנ  ָֽ רּ֩כ  אֶמ ַ֩וּי ֕ ם ֵחָ֔ ְתַנ ֶאל-ה  ד֩ ֵר֧ ה֩-ֵא ָל א ֑ ְׁ֩ש ל ֵבָ֖ ָא ֩ ְּ֩בנ  י
יו׃ ָֽ ב  ָא ֩ ֹו תָ֖ א  ֩ ְּך ְָ֥ב ַ֩וֵּי

אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר: ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ... ב ,נחבבלי ברכות 
תהלים )המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש, שנאמר  אומר ברוך מחיה המתים. אמר רב: אין -לאחר שנים עשר חדש 

י (,יגלא ְחּת  ְִׁ֭שַּכ ֣ת נ  ֵמ ֑ב ְּכ ֵּל י מ  ית  ָ֗ י  י ָה  ָ֥ ְכל  ד׃ ּכ  ֵבָֽ  א 
 (תורה תמימה הערה כהע"פ 

מּו ֩ ֻק ֩ומלת תרסא, בתפקיד שיעור  – ַוָּי ים ָ֥ מ  ל-ָכליב חדש שחזקה על המת להשתכח מן הלב ואחרת הוא חי. משמעה ָי ְ֩וָכ יו יו-ָּבָנ֨ ָת   – ְּבנ 

אך לאחר שעברו ימים רבים שהוא ...  כלל זה שאין מקבלין תנחומין על החי לחשוב שיוסף חי,...  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד
 שיעור י"ב חודש ]עיין נזיר ה' א'[ וראו שהוא עדיין מתאבל, אז קמו כולם לנחמו בידים מוכיחות שעדיין יוסף חי הוא,

 

מּו ֩ ֻק שכתב רש"י בפסוק זה בשם מדרש, וז"ל, אמר יעקב, מחיצה, בעל בחינה נעלה, שמירה מפני מחיצת גיהנם. ...  ידתרסא, בתפק – ַוָּי
... ומפני שהוא מיצר ודואג על זה סימן זה הי' מסור בידי מפי הגבורה, אם לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה פני גיהנם, 

 תמיד, אינו מסוגל לקבל תנחומין.

 

 ישאתל 38
 יא׃,לח בראשית

֩֩ ר ֶמ א ַ֩וּי ֣ יְך ָ֗ ב  ָא ֵ֩בית־ ֣ה ָמָנ ַאְל ֩ י ֧ ב  ְׁ֩ש ֹו רַּ֩כָּלת  ְלָתָמ֨  ֩ ה ָד הּו גְְ֩י ד־י  ָח֑יוַע ֶא אְּ֩כ ּו הָ֖ ַּ֩גם־ ּות מָ֥ ן־ָי רֶּ֩פ ַמָ֔ ָא ֩ י ֣ יּ֩כ  ָ֔ ְ֩בנ  ֣ה ֵׁ֙֩שָל ַּ֩דל
יָה׃֩ ָֽ ב  ָא ֩ ית ֵּ֩בָ֥ ֶׁשב ַ֩וֵּתָ֖ ר ָמָ֔ ְךָּ֩ת ַ֩וֵּתֶ֣ל

֩ ר ֶמ א ֩ ַוּי ֣ ה הּוָד ללא ילדים ממנה. אבל  שני בעליהטבעה גורם למיתת אשה קטלנית כי בה אומדנא להחשימונח תרסא, אפשר בתפקיד  - ְי

 באמת לא הייתה זאת אשמתה.

גְ֩...  ד־י  יַ֩ע ָ֔ ְ֩בנ  ֣ה ֵׁ֙֩שָל ר֩קטן -פשטא מונח זקף -ַּדל ַמָ֔ ָא ֩ י ֣ כעין דבר החוזר וקורה  קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף, קטן-מונח זקף -ּכ 

 והסיבה מפני שחשבה לאשה קטלנית. שלא היה בדעתו להשיאה לו. כלומר דוחה היה אותה בקש רש"י אפשר כפי'
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 מ,ה:  וישבבראשית 

מּו ֩ (הבר' וישב מ,) ַחְל  חלום אחד מששים לנבואה [בבלי ברכות נז,ב]-תרסא בתפקיד אפשרי של שעור כנדרש ב)א(  – ַוַּיָֽ

מּו ֩ (הבר' וישב מ,)  ַחְל מקור לחלום במלאך גבריאל; שורש מקור פתרון החלום בספירת  ורש,ש: מחיצה נעלה, תרסא, בתפקיד )ב( – ַוַּיָֽ

 שמקורה בספירת נצח דאצילות.  חלום אחד מששים לנבואה [בבלי ברכות נז,ב]-כנדרש ב)מידת( מלכות ו

ֹון ֲחֹל֖מֹו חָ  (יא,אמ מקץ בר')-נעיין ב ְתרַ֥ יׁש ְּכפ  ֛ ֣י ָו֑הּוא א  ד ֲאנ  ה ֲח֛לֹום ְּבַלַ֥יְָלה ֶאָח֖ ַָֽחְלָמַ֥ ְָֽמנּו:ַוַנ ֹון ֲחֹל֖מֹוהפסוק מספר על  ָל ְתרַ֥ של כל שר.   פ 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה חֲ נשתמש במידת גורעין ומוסיפין ובמידת גימטריה באותיות  ַָֽחְלָמַ֥  מתקבלת הגי' נצ"ז ועם הכולל מתקבלת המלה נצ"ח ! ַוַנ

מּו ֩ (הבר' וישב מ,) ַחְל קור מזה"ב:  ופי'[ , הרב דיא"מ אייכנשטייןזה"ב(= )ר זהר בהי[ ]ב,קצאוישב  'זוהר פר]ע"פ  תרסא, בתפקיד שעור)ג(  – ַוַּיָֽ

מקום שהנבואה שורה הוא בנצח דז"א, עד מדרגת גבריאל יש )זה"ב:  .הנבואה בנצח שבאצילות  מקורמדרגה ששית למטה ממדרגת הנבואה. ו החלום
 שש מדרגות, נצח הוד יסוד מלכות מיכאל גבריאל(

 

ם (הבר' וישב מ,) ֶה  ְׁ֩שֵני מא ואזלא, סדר השתלשלות מנבואה שבנצח, למלכות שבה נשאר פתרון חלום, והחלום עצמו יורד קד – ֲח֨לֹום

֩כל אחד חלם ( ב"ר פח,דע"פ ) רש"יכפ' למלאך גבריאל, שבסיפור חלומות שרי פרעה הוליך חלום לשני אנשים )כעין שתי מחיצות( ֲח֨לֹום
ם ֶה  לום להעלות החלום ממקורו במלאך גבריאל אל שורש הפתרון במלכות , ועל פותר החשחלם את חלומו ופתרון חלום חבירו ,ְׁשֵני

 דאצילות.
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יׁש :יג,מקץ מב בראשית א  ֩ ָ֥י ְּ֩בֵנ ֲאַנ ְחנּו ֩ ֩׀ ים ֧ ח  ַא ֩ ך י ֶד֨ ֲעָב  ֩ ר ָ֩עָׂש ְׁ֩שֵנ֣ים ּו רָ֗ ְמ ן֩-ַוּי א ֶ֣רץְּ֩כָנַ֑ע ְּ֩בֶא ד ָחָ֖ ֶ֩א
ֶאת֩ ֩ ן ט ֵ֤ ָּק ַ֩ה ה ֵּנ֨ ה  ּנּו׃-ְו ֵאיֶנָֽ ד֩ ָחָ֖ ֶא ָה ְ֩ו ֹום ַהּיָ֔ ֩֙ ֙ינּו ב  ָ֩א
 

מְ֩ ר ַ֩וּי א ָ֩עָׂש ְׁ֩שֵנ֣ים ּו ךפרט קדמאה  רָ֗ י ֶד֨ ָב יׁשכלל הצריך לפרט  ֲע א  ֩ ָ֥י ְּ֩בֵנ ֲאַנ ְחנּו ׀֩ ֩ ים ֧ ח  ן-ַא ֶ֣רץְּ֩כָנַ֑ע ְּ֩בֶא ד ָחָ֖ ופרט בתראה המפרט הפרט  ֶא

  קדמאה

ּו֩ ,יג(מקץ מב 'בר)  רָ֗ ְמ ֩ רביע  –ַוּי א ר ָ֩עָׂש  ומחיצין כעין ארבע שיעורין, חציצין (ב)מארבע אמהות  )א(קטנה, -מונח תלישא -ְׁשֵנ֣ים

 מארבע אמהות  (א)

ר ֩ ָ֩עָׂש ְׁ֩שֵנ֣ים ּו רָ֗ ְמ ּו֩ פרט קדמאה ַוּי א רָ֗ ְמ ּי א )כמו  )מב,יא( ]רש"י[ע"פ  וחדיםאמהם ויוסף שרביע, אף שהם מארבע אמהות אמרו  –ַו

וכללוהו עמהם שאף הוא בן  )ובפרט בתראה מתברר(נצנצה בהם רוח הקדש   (אלבק( פר' צא[ –]ב"ר )תיאודור -הנלמד ב
ּוא֩(ד,ימב) -יוסף מרמז להם בדבריו ש מב,יד(בר' מקץ )-ואפשר שבמידת סמוכים הנלמדת ב לכן הם שנים עשר. .אביהם  ,יג(מב) הָ֗

ד ֶאָחָ֖ ּנּו׃-ש ָה  ֵאיֶנָֽ

יׁש א  ֩ ָ֥י ְּ֩בֵנ ֲאַנ ְחנּו ֩ ׀ ֩ ים ֧ ח  ן-ַא ֶאֶ֣רץְּ֩כָנַ֑ע ְּ֩ב ד ָחָ֖  פרט בתראה המפרט הפרט קדמאה ֶא

 אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם, ב' מצד יחסם ליוסף מצדים ביניהם א' תביר, מחולק - אנחנודרגא פסק  - אחים דאח מצד

תביר מרכא טפחא, על כל פרט חל הענין המדובר בו ע"פ פי'  פסקדרגא  - אחד-אחים אנחנו בני אישמצד אחר קריאה ללא פסק 

 .נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם  (יא,מב) רש"י

 רין, חציצין ומחיציןכעין ארבע שיעו (ב)

֩  ,יג(מב) ר ָ֩עָׂש ְׁ֩שֵנ֣ים ּו רָ֗  אומדנא, חציצין ומחיצין -כעין ארבע שיעורין  -רביע מונח תרסא  -ַוּי אְמ

  , העיר במקום בשער אחד עשרה שערינכנסו ב [רש"י] ע"פ עשרה שערים, – (ב,ימב)לפסוק  (א)

 מדרשו )ב"ר צא,ז( [רש"י]ע"פ  ד(י,מב)לפסוק  (ב)

 לממון לפדיון יוסף, אומדנא  (א)

 אומדנא על פעולה אם לא יסכימו לפדותו בממון, להרוג או ליהרג,  (ב)

 שיעור שניים החריבו שכם  (ג)

 

 דרגא תביר טפחא, פסק, רביע ראה
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 :כב,מקץ מב בראשית

ַאל ר֩ אמ   ׀ֵ֩ל ֩ ֲאֵליֶכ֧ם ֩ י ְרּת  ַמ֨ ָא  ֩ א ֲהלֹו ר֩ מ ָ֗ א םֵ֩ל ָת  א  ן֩ אּוֵב֨ ְר  ֩ ן ָ֖֩-ַוַּיַע ַ֩בֶּי ּו ְטאָ֥ ֶח םֶּת ְ֩וַג ַמְעֶּת֑ם ְׁ֩ש א ְ֩ול ֣ ד ׁש׃֩-ֶל ָרָֽ ְד ֩נ  ָ֥ה ֵּנ ֩ה  ֹו מָ֖ ָּ֩ד
ֵס֑ף ֩יֹו ַע ֵמָ֖ ׁ֩ש  י ָ֥ ּוּ֩כ  ְדעָ֔ ַ֖ ָ֩יָֽ א ֙֩ל ֣ ֵהם ם׃ְ֩ו ָתָֽ ֵּ֩בינ  יץ ָ֖ ַהֵּמל  ֩ י ָ֥ ּ֩כ 

 רביע - לאמר אזלאקטנה קדמא -תלישא - ראובן אתם ויען

ר֩ אמ   ׀ֵ֩ל ֩ ֲאֵליֶכ֧ם ֩ י ְרּת  ָאַמ֨  ֩ א  ורין, חציצין ומחיצות. , תבנית כעין שיעדרגא פסק תביר קדמאקטנה -תלישא -ֲהלֹו

 ֩ א ֩׀ 42גי'  -ֲהלֹו ֶכ֧ם י ֲאֵל י֩ ּת  ְר ַמ֨ רָ֩א אמ    42, שלשה ימים ספק לקליטת הזרע, ארבעים יום אינו נחשב עובר, בעבור הריו"ןעולה  271גי'  – ֵל

 יום העובר יצא מגדר ספק. 

֩ ו-ה נח ט בראשית ע"פ בבלי סנהדרין נז ב יום אינו נחשב עובר. 40המפלת עד  – משנה כרתות פ"א מ"ה ה[ [. ד֙֩֩.. ַּי מ  ֩ ם ָדָ֗ ָא ָ֩ה ַּי֣ד מ  ּו
ֶאת ֩ ׁש ר ָ֖ ֶאְד ֩ יו ָ֔ ח  ָא ֩ יׁש ֣ ם׃-א  ָדָֽ ָא ָה ֩ ֶָ֥פׁש ֶ֩֩נ ְ֑ך ָּׁשֵפ ֩י  ֣מֹו ָּ֩ד ם ָדָ֖ ָא ָּ֩ב ם ָדָ֔ ָא ָה ם֩ ַּד֣ ֩֙ ְך ֵפ ׁ֩ש  , הרמב"ם הלכות מלכים פ"ט ה"ד , וע"פ הגמרא הנ"ל]ו[

םי יעקב היו עדיין בגדר בני נח ולכן מאמר ראובן יום וכל ימי ההריון. בנ 42בן נח נהרג על הפלת עוברין ודאין היינו מעל  ָ֥ה֩-ְוַג ֵּנ ֩ה  ֹו מָ֖ ָּד
֩ ׁש׃ ָרָֽ ְד ֩-ְוַגם בתבנית טעמים סוגרי דיבור מגלה ההלכה לגבי בן נח המפיל עובר ודאי. נ  ָ֥ה ֵּנ ֩ה  ֹו מָ֖ ׁש׃ָּד ְדָרָֽ  גי' ב"ן נ"ח – נ 
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 :כג,מקץ מג בראשית

ַאל ֩ ם ָׁש֨לֹוםָ֩לֶכ   ֩ ר ֶמ ם-ַוּי א ֵהיֶכ  ֹ֨ל ֱא ֩ אּו ָרָ֗ י ֵאָל֑יּ֩ת  ֩ ֣א ָּ֩ב ם ְסְּפֶכָ֖ םַּ֩כ ֵתיֶכָ֔ ח ֣ ְמְּת ַא ְּ֙֩ב מֹון ְט ַמ ֵ֤ם֩ ןָ֩לֶכ ָ֙֩נַת֨ יֶכם ֲאב  ֩ י ֵהֵ֤ ֹל א ֵ֩ו
ֶאת֩ ֩ ם ֶהָ֖ ֲאֵל ֩ א ן׃-ַוּיֹוֵצָ֥ ֹו ְמעָֽ ׁ֩ש 

ַאל ֩ ם ָׁש֨לֹוםָ֩לֶכ   ֩ ר ֶמ ֩-ַוּי א ם ֵהיֶכ  ֹ֨ל ֱא ֩ אּו ָרָ֗ י  קדמא ואזלא כעין כלל ופרט,  פעמייםּת 

 ואזלא הראשון: קדמא

ַאל ֩ ם ָׁש֨לֹוםָ֩לֶכ   ֩ ר ֶמ ָרָ֗֩-ַוּי א י ּ֩ת   ופרט בתראה,  וכללכעין פרט קדמאה  –קטנה, קדמא ואזלא, רביע -תלישא -אּו

 ֩ ר ֶמ  פרט קדמאה, והוא כעין שיעור או אומדנא כעיןקטנה, -תלישא -ַוּי א

 אתנח, אחת מלהקטן ב-מונח זקף, קדמא ואזלא במלה אחת ראה



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ם֩:,לבבר' מקץ מג ָּד֑ ַב ֶה֣םְ֩ל ְ֩וָל ֹו ּדָ֖ ַב ֹוְ֩ל ימּו֩ל  ָ֥ ָּיׂש  ַ֩ו
ֶאתְולַ֩֩ ֩ ל ֱאכ ֵ֤ יםֶ֩ל ָ֗ ר  ְצ ַהּמ  ֩ ן ּו ֩יּוְכל  א ל ֨  ֩ י םּ֩כ  ָּדָ֔ ַב ְ֙֩ל ּתֹו א  ֩ ים ֵ֤ ְכל  א  ָה ֩ ים ָ֞ ר  ְצ י-ּמ  ֶחםּ֩כ  ֶ֙֩לָ֔ ים ר  ְב ע  ם׃-ָהָֽ י  ָרָֽ ְצ מ  ואְ֩ל ָ֖ ה  ֩ ה ָבָ֥ ֩תֹוֵע

 ֩ י  קטן.-תרסא, ענין של מחיצות, קטע קרא זה הוא טעמא דקרא לאשר לפניו ובו תבנית מהפך פשטא זקף - ּכ 

 קטן-מהפך פשטא זקףראה 
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֩: ד –בראשית מקץ מד,ג  ֩ ]ג[ ם׃ ֶהָֽ ֵרי מ  ַ֩וֲח ה ָּמ ֵהָ֖ ֩ ּו חָ֔ ֻׁ֩שְּל ים ֣ ֲאָנׁש  ָה ְ֩ו ֑אֹור ֩ ר ֶק ַ֩הּב ָ֖ ֩֩ ֩ ד[ ֶאת] ֣אּו֩ ָ֩יְצ ם ֩-ֵה֠ ף ֵסֵ֤ ְ֒֩ויֹו קּו י ח  ְר ה  א֩ ֩ל ֣ ֘ר י ָהע 
ַ֩על ֣ר ֲאֶׁש ַ֙֩ל ר ַמ ָר֩-ָא ֩ ם ְמֶּתָ֥ ַּל ׁ֩ש  ה םָ֩ל ָּמ ֶהָ֔ ֲאֵל ֩ ְרָּת֣ ַמ ָא ְ֙֩ו ַּׂשְגָּתם ה  ְ֩ו ים ֑ ֲאָנׁש  ָה י֩ ֵר֣ ֲח ַא ף֩ ד ָ֖ ְר ֩ ּום קָ֥ ֩ ֹו ה׃ֵּביתָ֔ ַחת֩טֹוָבָֽ הַּ֩תָ֥ ָ֩עָ֖

ם (מד,ד)  תלשא(, משוער כי מלמד על שיעור בכתוב לפניו ושיעור בכתוב אחריו.-גדולה )-תלישא ֵה֠

. שיעור זמן אור או עלות השחר משיאור המזרח עד שתנץ החמה תני ר' ישמעאל ליתן תחום לבוקרו של בוקר. שיעור בכתוב לפניו

 אדם מהלך ארבעה מיל, נלמד מהימלטות לוט לצוער  –השיעור עצמו בזמן שיום ולילה שוים 

 

֣אֶ֩מׁשַהֶּׁשָ֖֩ א"ר אבא כתיב ]תלמוד ירושלמי ברכות פ"א,ה"א )וילנא ג, ב ד, א([-נאמר ב ָ֑֩֩יָצ ָהָא טֶ֩רץַעל־ ו אְ֩ולָ֖ הָּ֩בָ֥ ֲעָר  ' ויראבר) צ ָֽ

ֶמׁש֩אּוָבָ֥֩וכתיב   .(כג ,יט ֑רַ֩הֶּׁשָ֖ ֵה תו מה ביאתו משיתכסה מן הבריות אף יציאתו לכשיתודע מקיש יציאתו לביא .(ז ,כב ' אמרוי) ְוָט
ר אמר רבי בא כתיב לבריות. ֑אֹו ר֩ ֶק ר התורה קראה לאור בוקר תני רבי ישמעאל )מד,ג( ַהּב ָ֖ ֶק ַּ֩בּב ָ֔ ר ֶק כדי   )שמ' בשלח טז, כא( ַּבּב ֣

 .ליתן תחום לבוקרו של בוקר

֣אֶ֩מׁשַהֶּׁשָ֖֩ א"ר אבא כתיב ,ה"א[א"ברכות פ ירושלמיפני משה ]פי'  ֶ֩מׁשַהֶּׁשָ֖֩דברי ר' אבא ג"כ מעין הקושיא דר' חנינא הם כתיב  ָיָצ
֣א ֶמׁש֩אּוָבָ֥֩ (וי' אמר כב,ז)וכתיב  ָיָצ ונימא דמקיש יציאתו לביאתו דמה ביאתו משיתכסה מן הבריות אתה מחשבו ללילה ואף על פי  ַהֶּׁשָ֖

ָ֩יָצ֣אֶ֩מׁשַהֶּׁשָ֖֩אבל כל זמן שהוא בתוך עובי הרקיע לא מיקרי  שעדיין השמש בתוך עובי הרקיע אף יציאתו לכשיתודע לבריות דוקא
֑֩ ָא ָה  ומפני מה אנחנו מחשבין היום מעלות השחר: ]דף ג עמוד ב[  ֶרץַעל־

ר . היינו טעמא דכתיבאמר ר' בא ֑אֹו ֩ ר ֶק לאור בוקר אף על פי שעדיין לא נתודע השמש להבריות אור השחר א"כ התורה קראה  ַהּב ָ֖
ר . מהכתוב הזה שבתורה למדנו כן דכתיבתני ר' ישמעאל    :קרויה בוקר ֶק ַּ֩בּב ָ֔ ר ֶק ַּ֙֩בּב ֣ תו א  ֩ ּו טֵ֤ ְק ְל בא הכתוב (  )שמ' בשלח טז, כא ַוּי 

 ]פני משה[עכ"ד  כדי ליתן תחום לבוקרו של בוקר וזהו בוקר דעלות השחר לבוקר של זריחת השמש:

 

נמצאת אומר  אם אומר ליתן עוביו של רקיע ללילה בין בערבית בין בשחרית אמר רבי יוסי בי ר' בון]תלמוד ירושלמי ברכות[ המשך 
 שאין היום והלילה שוין ותני באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי היום והלילה שוין

הו שעומד ומתפלל צריך להשוות אמר רבי הונא נלפינה מדרך הארץ שרי מלכא נפק אף על גב דלא נפק אמרין דנפק שרי עליל לא אמרין דעל עד שעתא דייעול ז 
בצד גודל וגודל  את רגליו תרין אמורין רבי לוי ורבי סימון חד אמר כמלאכים וחד אמר ככהנים מאן דאמר ככהנים לא תעלה במעלות על מזבחי שהיו מהלכים עקב

לאכים אין להן קפיצין ומה טעמא קרבת על חד מן קמייא אצל עקב ומאן דאמר כמלאכים ורגליהם רגל ישרה רבי חנינא בר אנדריי בשם רבי שמואל בר סוטר המ
כו ה' כל מעשיו קיימיא אמר רבי הונא זה שרואה את הכהנים בבית הכנס' בברכה ראשונה צריך לומר ברכו את ה' מלאכיו בשניי' ברכו את כל צבאיו בשלישית בר

העומדים בבית ה' בלילות בשנייה שאו ידיכם קדש בשלישית יברכך ה' מציון אם  במוסף בברכה הראשונה צריך לומר שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה'
 היו ארבע חוזר תליתיאתא בקדמיתא ורביעתא בתיניוותא 

ומניין  משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מילאדם מהלך ארבעת מילין  מאיילת השחר עד שיאור המזרחאמר רבי חצנא 
סדום מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר וכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן  משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת

יות' הוון אמר רבי זעירא המלאך היה מקדד לפניהן הדרך ומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל כמו  לצוער ארבעת מיל
 וכמו מילה מדמיא לחבירתה 

םבראשית וירא יט,יז:  יָאֵ֨ ֩י ְכהֹוצ  ֣ט ַעל ַויְה  ָּמל  ּוָצה ַוּי ֙אֶמ֙ר ה  ם ַהחֶ֗ ָך ַאל-א ָתָ֝ יָך ְוַאָֽל-נְַפֶׁשָ֔ יט ַאֲחֶרָ֔ ֣ ד ְּבָכל-ַּתּב  ט ֶּפן-ַּתֲעמ ֖ ֖ ָּמל  ָרה ה  ר    ָהָהַ֥ ָּכ֑ ָּסֶפָֽה׃-ַהּכ   ּת 

֩י  פרט קדמאה ֩ , בתפקיד שיעור, שתבנית הבאה מלמדת לדרוש אותו כמוסבר בהמשךתרסא –ַויְה  ם ָת  א  ֩ ם ָא֨ י הֹוצ  , קדמא ואזלא -ְכ

 להודיענו שהוא כעין כלל מלמד מצורת כעין בנין אב או דבר החוזר וקורה על השיעור המרומז בפרט קדמאה, בנין אב כי ההמשך

֣ט ַעל ָּמל  ָך ַאל-ַוּי ֙אֶמ֙ר ה  יָך -נְַפֶׁשָ֔ יט ַאֲחֶרָ֔ ֣ תבנית פעמיים זקף בין שני קיסרים, משמשת בעוד מקומות בין היתר בתפקיד כעין בנין אב,  ַּתּב 

ּוָצהעל הפרט קדמאה שהפרט בתראה  ומלמד אדם מהלך ארבעת מילין  -ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום הוא זמן ש -רביע  -ַ֩החֶ֗
ומניין משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגומר  משיאור המזרח עד שתנץ החמה ארבעת מיל

בנין אב או דבר . מקדד לפניהן הדרך בקו ישר כי המלאך ום לצוער ארבעת מילסדוכתיב השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומן 

 .מילה מדמיא לחבירתה כמו וכמוומניין מאיילת השחר עד שיאור המזרח ארבעת מיל  החוזר וקורה מלמד בכעין היקש

נ הבראשית וירא יט,יט:  ר -ה  ְצָע֑ וא מ  ֣ ָּמה ְוה  ּוס ָׁש֖ ה ָלנַ֥ את ְקר ָב֛ יר ַהּז ַ֧ א ָהע ֵ֨ י׃נָָ֠ ָֽ י נְַפׁש  ַ֥ וא ּוְתח  ֖ ר ה  ְצָע֛ א מ  ָּמה ֲהֹלַ֥ א ָׁשֶ֗ ה נָָ֝ ָּמְלָטֵ֨  א 

ָּמה  ארבעה מילין של מרחק צוער מסדום.אולי  -רביע  - ָׁשֶ֗
שעה ושליש שעה קודם ולזה אמרו שיום התורה לכל דיניה הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים. וכמו שכתב הראב"ע  [(בר' א,יד) ]אברבנאל

ַ֩הּב ָ֖֩יהיה  זריחת השמש ר ֑אֹו ֩ ר וכן אחרי בואו שעה ושליש שעה לא יהיה לילה. ומפני זה תולה הכתוב הבדל היום ברקיע המתנועע בסבוב ֶק
מהראות השמש והירח והכוכבים. ועוד כלל באמרו ולהבדיל בין היום ובין הלילה. שהמאורות יעשו הבדלים בין חלקי היום עצמו ובין חלקי 

 הלילה עצמו וגו'
 ב,מט:    ל זינוהארים דבכת ארבע מילין מתחילת שקיעת החמה עד סוף השקיעה )צאת הכוכבים( שיעור הלילהשוואה 

ֶאל ֩ ה ַהר-ֲעֵלַ֡ ַהֶּז ה֩ ֩ ים ֨ ר  ָהֲעָב  ֩ ר ַ֩על-ַה ר ֲאֶׁשָ֖ ב֩ ָאָ֔ מֹו ֩ ֶ֣רץ ְּ֙֩בֶא ר ֲאֶׁש ֩ ֹו ֑חֹו֩-ְנבָ֗ ֵר ְ֩י ְּ֩פֵנ֣י
ֶאת ה֙֩ ֵא ְר ֻחָּזָֽ֩-ּו ֲא לַ֩ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְבֵנ ן֩ל  ֵת  ֩נ  י ָ֥ ֲאנ  ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ן ַע ֶ֣רץְּ֩כַנָ֔ ֩ה׃ֶא

ר ֩-ֶאל ֹו-ַהרקטנה, מרמז על לימוד בענין שיעורין, -תלישא – ַה  רביע, מרמז על שיעור בעל ערך ארבע- ְנבָ֗

על אמירת שלוש צדקתך במנחה של שבת זכר לפטירת שלושה צדיקים במנחה של שבת, משה וכולל עמו יוסף  ח על הטור או"ח סי' רצ"ב ס"בב"

להר נבו. סימוכין ארבע מילין ו' והיה מוטל בכנפי השכינה עד מנחה של שבת, השכינה נשאה אותו משה נפטר בשקיעת החמה ביום  חב" ודוד.

מסביר כי הכוונה מתחילת שקיעה ועד  ס'תו. שיעור הליכת ארבע מילין, רבי יהודה אומר כי משקיעת החמה עד צאת הכוכבים חים צד בפסלי בב

 סוף שקיעה )כנראה כוונתו צאת הכוכבים(
 וח זמנים לאופק ירושלים בימינו, העמודות באפור לא שייכות לנאמר בעיוןדוגמא לל



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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תחילת זמן צצית,  נץ )זריחת( החמה שקיעה מלאה צאת הכוכבים

 תפילין וקריאת שמע,
 –יאור המזרח 

 עמוד/עלות השחר

  איילת השחר

דקות לפני  72-כ    
הזריחה בניסן 

 ותשרי

דקות לפני  120-כ
הזריחה בניסן 

 ותשרי
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רזמני קריאת שמע של ערב ושל שחר  שיעור לפניו ֑אֹו ר֩ ֶק ָרֵא֑ל (ו,ד ואת' 'דב)טפחא אתנח כטעמי  – ַהּב ָ֖ ְׂש ֩י  ע ַמָ֖ ינּו הַ֥  'הַ֥  ְׁש ֖ , ׀ ֶאָחָֽד׃ 'ֱאֹלה 

 רמז ללמוד עד מתי זמן קריאת שמע של לילה וממתי זמן קריאת שמע של שחר ועד מתי.
, שנאמר: 1השחר*-זמנו. התחלת הבוקר הוא מעמוד בוקר. התחלת היום. 1כב טור אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, ]בוקר[ עמוד 

ר ֑אֹו ר֩ ֶק , וכן כתוב: כל הלילה עד הבקר 4, שאף על פי שעוד לא זרח השמש, אור השחר קרוי בוקר3, התורה קראה לאור בוקר2 ַהּב ָ֖
 . 5וגו' בעלות השחר

. יומא כ ב ורש"י ד"ה ומה ת"ל, ורש"י עה"ת ויקרא יט יג, ועי' רש"י פסחים ב א ד"ה 1 1כב טור אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ג, ]בוקא דאטמא[ עמוד 
. הר"א פולדא ופ"מ שם )ועי"ש בפי' חרדים שמפרש בענין אחר(, ועי' רש"י פסחים שם וד א 4 . ירושלמי ברכות פ"א ה"א.3 . בראשית מד ג.2 וכאור בוקר כתיב.

 . שופטים יט כה.5 התחלת היום הוא מעמוד השחר.ד"ה נבדוק מצפרא. וע"ע יום ש
 ,א"רמב"ם הלכות קריאת שמע פ

עלה עמוד  [ה]קריאת שמע בלילה מצותה משעת יציאת הכוכבים עד חצי הלילה, ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא  [ד]אי זהו זמן  ט"ה
 השחר יצא ידי חובתו שלא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק אדם מן הפשיעה. 

אנוס כגון שכור  [ו]קורא קריאת שמע של ערבית אחר שיעלה עמוד השחר קודם הנץ החמה לא יצא ידי חובתו אלא אם כן היה ה י"ה
 השכיבנו.  [ז]או חולה וכיוצא בהן, ואנוס שקרא בעת זה אינו אומר 

ברכה אחרונה עם הנץ החמה, הנץ החמה כדי שיגמור לקרות ולברך  [ח]ואי זה הוא זמנה ביום מצותה שיתחיל לקרות קודם  א"הי
ושיעור זה כמו ]עישור[ שעה קודם שתעלה השמש ואם איחר וקרא קריאת שמע אחר שתעלה השמש יצא ידי חובתו שעונתה עד סוף 

 שלש שעות ביום למי שעבר ואיחר.  [ט]
, [י]מה יצא ידי חובתו מי שהקדים וקרא קריאת שמע של שחרית אחר שיעלה עמוד השחר אף על פי שהשלים קודם שתנץ הח ב"הי

 ובשעת הדחק כגון שהיה משכים לצאת לדרך קורא לכתחלה משעלה עמוד השחר. 
הקורא אחר שלש שעות ביום אפילו היה אנוס לא יצא ידי חובת קריאת שמע בעונתו, אלא הרי הוא כקורא בתורה, * ומברך  ג"הי

 לפניה ולאחריה כל היום אפילו איחר וקרא אחר שלש שעות.
 

 לתחום עיר הנמדד מעבר לשיעור לעיבור עיר .להשפעה ו שיעור אגדתא)א( . בכתוב אחריו יםורשיע

ֶאת (מד,ד) תחום עיבורה של עיר מרומז בכתוב ֩ ֣אּו ֒֩-ָיְצ יקּו ח  ְר ֩ה  א ֩ל ֣ ֘ר י מונח זרקא מונח סגול, מוסיף משהו על העיר מענין העיר,  -  ָהע 

ה ֹוקָרח֣ כד"א  ]תורה שלמה )יא( בשם מדרש[-כדאיתא ב שליטתה על הנמצאים בה, -כאן תחומה וכח השפעתה  ָֽינ יֶכם֙  י ְהיֶֶ֗ יו ובינו ּב  ינָָ֔  ּוב 

י ם ה ְּכַאְלַּפַ֥  אמר )הע' יוסף( אם יתרחקון מן העיר אפילו מיל אחד אין כל בריה יכולה להחזירן. (יהושע ג,ד) ַאָּמ֖
ע"פ רבי וה אלפיים מן העיר לא תהיה ליוסף שליטה עליהם. שאם יצאו האחים מעבר לתחום מיל השו ]חנוכת התורה[וכן בפירוש 

העשל שאם אמרו תפילת הדרך לא יוכלו לשלוט בהם. וע"פ אמרי אמת שאמר מאמר מכתב יד של רבי חיים וויטל )שאבד( שבו נאמר כאן 

 רך. לשמירה בד בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרךאפשר שמדובר כאן שהשערה מכאן ה .על ענין תפילת הדרך

 להתפלל תפילת הדרך. שיעור דרך)ב( 

ֶאת ֩ ֣אּו ָ֩יְצ ם ֒֩-ֵה֠ קּו י ח  ְר ה  א֩ ֩ל ֣ ֘ר י ם.  ָהע  , אפשר, שמדובר בשיעורי דרך למצוות תפילת הדרך. שיעור בכתוב אחריותלשא בתפקיד  – ֵה֠

ֶאתל וזה מרומז בתבנית הטעמים ש קי[ ]או"ח ס'-שיעור הדרך אינו קבוע, כפי שנלמד בטור, שו"ע, משנה ברורה ֩ ֣אּו א֩-ָיְצ ֩ל ֣ ֘ר י ָהע 
֩֒ קּו י ח  ְר מונח זרקא מונח סגול. בין תפקידי התבנית זרקא סגול נמצא התפקיד מגדיל וממעט )מאריך ומקצר( שזה עשוי ללמד על  – ה 

 שיעור דרך משתנה. טעמי מונח מרבים שימושים לתפקידי התבנית, 

 שומע תפילה; כאן )א( עשוי ללמד האם לומר או לא לומר ברכת החיתום בא"י

והר"מ מרוטנבורק כשהיה יוצא לדרך בבקר היה ...  היוצא לדרך יתפלל תפלת הדרך...  [טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קי]
אחר ח(ותהיה ברכה סמוכה לחבירתה וי"ל אותה  )טט: ברכה אחרונה בברכות השחר( אומרה אחר י"ר כדי להסמיכה לברכת גומל חסדים

לו לילך פרסה אבל בפחות מפרסה לא יחתום בברוך ואם שכח מלאומרה יאמר אותה כל ו[אומרה אלא א"כ יש שהחזיק בדרך ואין ל
 זמן שהוא בדרך ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה משם ואילך יאמר אותה בלא ברכה

שהיה סומכה ליהי רצון  מרוטנבורג(טט: )הר"מ  ויש לומר אותה אחר שהחזיק בדרך. גם)ח([ פרישה אורח חיים סימן קי אות ]לפי 
או ברכת אשר יצר ולפי הכל בו אפשר לסמוך לכל ברכה כשמחזיק בדרך כמו( ... טט: )...  היינו כשהיה מתפלל בדרך ... גומל חסדים טובים(טט: )

 . לברכה אחרונה דפרי

שו"ע א"ח הלכות תפלה ]יחזור ויתפלל תפילת הדרך שוב. )ב( כפסק השו"ע להלן שאם שינה דעתו מלנוח בעיר בדרך ויצא שוב לדרך 
אין לומר אותה >ה< אלא פעם אחת )כד( ]ח[ ביום, אפי' )כה( אם ינוח בעיר באמצע היום, אבל אם דעתו ללון בעיר  [סעיף ה סי' קי

 .ה פעם אחרתואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו, * )כו( י( יב'[ צריך לחזור ולהתפלל אות

)ג( לט"ז ביציאה מעירו מתפלל תפילת הדרך בעיר, וכל זמן שאוחז בדרך מתפלל כל יום בבוקר בלי חתימה )ולאו דווקא שיצא מחוץ 

והט"ז מתיר אפילו בתוך העיר משעה שגמר בלבו והכין עצמו לצאת אבל הא"ר והפמ"ג ...  ,ז, כט[משנה ברורה סימן קי]לעיר( 
יש לסמוך על דבריו. וכ"ז בתחלת יציאתו  בדיעבדין ע"ז והסכימו דלכתחילה יש ליזהר שלא לעשות כך אך ושארי אחרונים חולק

 .מביתו]לו[ אבל כשהוא לן בדרך יוכל לומר תה"ד בבוקר כשמכין עצמו לצאת אפילו כשהוא עדיין בעיר דכבר החזיק בדרך

ווני. ובנוסע במסילת הברזל אפילו רק פרסה יברך כשמתחיל לנסוע במקום סכנה יברך תה"ד בכל ג ,ז, כט[משנה ברורה סימן קי])ד( 

 תוך פרסה ראשונה.

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת . הכתוב(גה,י יהושע)-שעשוי גם להלמד מכאן אבל נלמד מ לענין שיעור לעיבור עיר)ג(  ֩ ֣אּו ֒֩-ָיְצ קּו י ח  ְר א֩ה  ֩ל ֣ ֘ר י מונח זרקא מונח  – ָהע 

ָֽ֩סגול, דומה לתבנית הטעמים  ּב  ַ֮֩ הֹוֻׁשַע ְ֩י ְה֣יֹות ָֽ ּ֒֩ב  חֹו י ר  ְה֣יֹות֩ ]רש"י[ מונח זרקא סגול, ועל כתוב זה פירשו )א( – (גה,י יהושע)י ָֽ ּ֩ב  י ָ֗ ה  ַוְי
֩֒ חֹו י ר  י ָֽ ּב  ַ֮֩ הֹוֻׁשַע י֩ ]רד"ק[;)ב( מכאן לעיבורה של עיר שהוא מן העיר, שאי איפשר לומר בתוך יריחו.)ע"פ בבלי נדרים נו, ב( - ְי ָ֗ ה  ַוְי

֩֒ חֹו י ר  י ָֽ ּב  ַ֮֩ הֹוֻׁשַע ְ֩י ְה֣יֹות ָֽ ו; ומיכן סמכו רבותינו ז"ל שעיבורה של עיר דינו כעיר )נדרים נו,ב(, שהרי יהושע לא היה בתוך בגבול יריח - ּב 
 .העיר

זקו כי נסעו מהגלגל אחר שנמולו שם הערלים, ועשו הפסח, ובאו להם ליריחו לכבשה וחנו את פני העיר; והקב"ה שלח מלאכו להראות ליהושע כדי לח -ואמר בהיות יהושע ביריחו 
 ונראה לו בדמות איש וחרבו שלופה בידו, מורה על הגבורה ועל הניצוח; ולבשרו,

ֵּנהיהושע  ה,יג:  ה  אְ֩ו ְר יוַ֙֩וַּיָ֔ ָנ י אֵ֩ע ָּׂשֵ֤ חֹוַ֒֩וּי  י ר  י ָֽ ּ֩ב  ַע֘ הֹוֻׁש תְ֩י ֹו ֣י ְה ָֽ יּ֩ב  ָ֗ ה  ְי ַאָּתָ֖֩-ַו נּו֩ ָלָ֥ ֹוֲ֩ה לָ֔ ר֩ אֶמ יוַ֙֩וּי ֣ ָל ֵא ַע֩ ֹוֻׁשֵ֤ ה ְךְ֩י ֶל ֑דֹוַ֩וֵּי֨ ָי הְּ֩ב ָפָ֖ לּו ֹוְׁ֩ש ְרּבָ֥ ַח ֹוְ֩ו ּדָ֔ ֶנְג ְל ֣ד֩ ֵמ ע  יׁש֙֩ םא  א  נּו׃-ה֩ י  ְלָצֵרָֽ

 

עיבורה של עיר, שבעים אמה ושיריים שמעבר למבנה המגורים האחרון שבעיר לענין מדידת תחום אלפיים אמה לשבת,  רמז איך קובעים 

א-ֶאתהנרמז בר"ת  ֩ל ֣ ֘ר י ה֩ אה"ל וגם ע"י כעין מידת גורעין ומצרפין במלים  – ָהע  ֩ א ֒֩ל ֣ ּו יק  אותיות לא ה מהוות אה"ל.ְ֩רח 

אהָ֩-ֶאת ֩ל ֣ ֘ר י מבנה ארעי יחשב לתחום שבת? הרב י"מ רושצקי הי"ו: עיין שו"ע שצ"ה ס"ו ועיין עוד בדגול מרבבה  שהואר"ת אה"ל. האם אהל  – ע 

עי"ש ובשע"ת ס"ק ב'. ומ"מ צריך להיות שנעשה  ארעי ללינת אדם השומרשעל גליון השו"ע שאין צורך ש)בית(יהיה גדול ד' אמות אלא די בזה שעשוי 

 אמת לשומר לדור שם ולא רק עבור הגדלת תחום שבת.ב

  ועיין שו"ת בית יצחק או"ח מ"ט שחולק עליו ומתיר אף בנעשה עבור היתר תחומין.

 

 , שיעור לתחום שבת)ד( 

֩ ֩ ]ג[ ּו חָ֔ ֻׁ֩שְּל ים ֣ ֲאָנׁש  ָה ְ֩ו ר ֑אֹו ֩ ר ֶק  ר"ת שוא"ה, ס"ת מרו"ר. יוסבר הדבר כפירוש הבא: - ַהּב ָ֖

ב( במדרש הובא כאן בילקוט )רמז ק"ן( וזה לשונו הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום מ [חנוכת התורה פרשת מקץ]
עד כאן. והוא תמוה. ויש לפרש דהנה איתא במדרש רבה פרשה זו  כאלפים אמהרדוף אחרי האנשים וגו' כמה דאת אמר רחוק יהיה ביניכם ובינו 

ה ואין והכן אלא לשבת שנאמר והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו וגו' עד כאן. ויש להקשות אם כן על הפסוק וטבוח טבח והכן ערב שבת הי
פיקוח נפש ואם כן האיך חללו השבטים את השבת שהלכו בשבת. וצריך לומר כי  היה בשבת שחריתוהאנשים שלחו  הבוקר אורלפי זה הא דכתיב 

)ועיין ביפ"ת ובנזה"ק( כמו דאיתא ברש"י על הפסוק למה תתראו למה  קוח נפש דוחה את השבתהיה שם דיעקב ובני ביתו היו עטופים ברעב ופי
תהיו כחושים ברעב. נמצא שיעקב ובני ביתו היו עטופים ברעב ולכן חללו את השבת. אך עדיין קשה על יוסף הלא הכיר את אחיו שהלכו בשבת 

כן היאך ציוה יוסף להחזירם ולא חס על אביו ובני ביתו שהיו עטופים ברעב. אך יש ובודאי אחיו לא חללו את השבת אם לא היה פיקוח נפש אם 
לומר דאפשר כהפירוש השני ברש"י על הפסוק למה תתראו למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כאילו אתם שבעים כי באותה שעה 

אים כעשירים כדאיתא בילקוט ולמד יוסף שיש להם תבואה בביתם רק עדיין היה להם תבואה. ואם כן יוסף ראה לאחיו שהיה פניהם שמחים ונר
ר שהם לא הלכו חוץ לתחום. רק כדי שלא יראה אותם יוסף שהם לא הכירו אותו עדיין וגם דבר אתם קשות וסברו שהוא מבני נח ולכן יצאו מן העי

על פי דין. והנה יוסף רצה  ק אלפים אמה שזה מותר לילך בשבתוהלכו ר כדי שיסבור יוסף שהם הלכו לדרכם כדי שלא יוכל עוד לדבר אתם קשות.
לבוא על האמת אם יש בביתם תבואה או לא ואיזה טעם של למה תתראו אמת. לכך צוה לאשר על ביתו קום רדוף פירוש אם תראה אותם מרחוק 

בכהאי גוונא קום רדוף אחריהם. אבל אם תראה  שלא הלכו חוץ לתחום אם כן אין כאן פיקוח נפש דאם לא כן למה לא הלכו יותר מאלפים אמה
שהם הלכו יותר מאלפים אמה אם כן בוודאי יש כאן פיקוח נפש אזי לא תרדוף אחריהם. והשתא יבואר המדרש שהתחלנו הבוקר אור והאנשים 

 ו אם ירדוף אחריהם או לא:שלחו הם יצאו את העיר לא הרחיקו כמה דאת אמר כאלפים אמה דייקא פירוש סימן זה מסר יוסף לאשר על בית
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ְ֩בֵני-ָּכל ְ֩נֵׁש֣י ד ְּלַבָ֖ מ  ֩ ֹו ֵרכָ֔ ְ֩י ֵא֣י ְצ ֙֩י  ה ַרְ֙יָמ ְצ מ  ֩ ב ק ֵ֤ הְ֩לַיֲע ָא֨ ַהָּב ֩ ֶּנֶפׁש ב-ַה֠ ק ֑ ַ֩יֲע
ׁש׃-ָּכל֩ ֵׁשָֽ ָ֩ו ים ָ֥ ּׁש  ׁ֩ש  ֶָ֖פׁש ֶ֩נ

֩-ָּכל ֶּנֶפׁש  גדולה, פרט ראשון-תלישא -ַה֠

֩יְ֩ ֵא֣י ְצ ֙֩י  ה ַרְ֙יָמ ְצ מ  ב֩ ק ֵ֤ הְ֩לַיֲע ָא֨ ַ֩הָּב ֹו  קטן, כעין כלל הצריך לפרט-מהפך פשטא מונח זקף קדמא -ֵרכָ֔

 תבנית כעין פרט וכלל ופרט וכלל  מהוים הנפש לבית יעקב הבאה ...-... כל הבאההנפש -כל כז כושפסוקים  אפשר 'א

מפורט בכלל הצריך  זה( פרט מובחר ומאוחד ומיוחד בעבודת אל אחד, פרט י"רש פ)ע" מצייןגדולה, -תלישא - הנפש-כלהראשון  הפרט

 יעקב-בני נשי מלבדלפרט והוא יכלול את יוצאי ירכו של יעקב, וגם מציין 

את  ירבה יעקב הבאה מצרימה שבעים: לביתהנפש  כל כז,מוהאחרון  והכלל  להפחיתבשם רבי יהודה בא להוסיף ולא  ןהרמב" פ"שע

את  וירבהבני לאה(,  33 -בד בת לוי שנולדה בין החומות )נכללת בבני לאה, וירבה את יוכ 33בחשבון  נכלל ם"רשב פיעקב עצמו שע"
 נשי בני יעקב מהאחיות התאומות 

֩-ָּכל ֶּנֶפׁש  וי' רבה(, עקירה פע" י, יחוד )רש"ראש, תורה שלמה(, רב" פע" ן, רמב"ם, רשב"עשיעור )תיב" בתפקידיגדולה, -תלישא - ַה֠

  או יוכבד. ועוד שהיו יותר משבעים כי נשיהם לא נמנו. ה"הקב יהבאים מצרימה, מושלמים לשבעים ע" שיעור

פרט ראשון והפרטים הבאים אלו יעקב ויוצאי ירכו המובחרים, המאוחדים  והוא המרמז לקב" -, אלופו של עולם, יחוד ראש

 כנען לרדת לגלות מצרים.-, ושגזרת הכתוב נתלשו מארץהאחד הקב" לאלומיוחדים 
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ד] ֩י ֶאת[ ֩ ף ֵסָ֗ ֩יֹו ט ֵּק֣ ל-ַוְיַל ֶרץ-ָּכ ְ֩בֶאָֽ א ְמָצֵ֤ ּנ  ַה ֶ֙סף֙֩ ֲאֶׁשר-ַהֶּכ ֩ ר ֶב ַּ֩בֶּׁשָ֖ ן ַע ֶ֣רץְּ֩כַנָ֔ ֶא ּ֙֩וְב ם ַר֙י  ְצ ֩-מ  ים ֑ ר  ְב ׁ֩ש  ֵ֩ה֣ם
ֶאת֩ ֩ ף ֵס  ֩יֹו א ה׃-ַוָּיֵבָ֥ הַ֩פְרע ָֽ יָת ֵּ֩בָ֥ ֶסף ַ֩הֶּכָ֖

֩ טו[ ָכל]  ֩ אּו ַ֒֩וָּיב  ן ֶ֣רץְּ֩כַנַע ֶא ֵמ ֘םּ֩ו ַרי  ְצ מ  ֩ ֶ֣רץ ֵמֶא ֩ ֶסף ַהֶּכָ֗ ֩ ם ּת ֣ ם-ַוּי  י  ַר֨ ְצ ָבה-ֶאל֩מ  ָהָֽ ֩֙ ר מ  א ףֵ֩ל ֵסֵ֤ ך֩-יֹו ֶּד֑ ֶ֩נְג ּות מָ֖ ָ֩נ ה ָּמ ָלָ֥ ְ֩ו ֶחם ָּ֩ל֣נּוֶ֩לָ֔
ֶסף׃֩ סָּ֩כָֽ ָאֵפָ֖ ֩ י ָ֥ ּ֩כ 

ד]֩]מא[תורה שלמה  ֩י ֶאת[ ֩ ף ֵסָ֗ ֩יֹו ט ֵּק֣ ֙֩-ָּכל-ַוְיַל ֶ֙סף , שרתה רוח נבואה על יוסף וידע מה שיש לכל אחד ואחד ומכר לעשיר ביוקר ַהֶּכ
 עני והעשיר כאחד )מדרש(ולעני בפחות, לכל אחד כפי מה שהיה לו, שתם כסף ה

ם מותו יורוח הקודש על יוסף מנעוריו ועד  שרההטור עה"ח בשם מדרש ובפדר"א פל"ט רבי פנחס אומר  י'מאמר זה מובא בפ ]מא[
ָכלמכת"י  .א לתנ"י עובביאור ובמב .)יוסף בן תורה ונביא ומכלכל את אחיו( ל"ז אות לב)רק(וראה לעיל פ '.וכו  ֩ אּו י֩ -ַוָּיב  ַר֨ ְצ ֶאלמ  ֩ ֩-ם ף ֵסֵ֤ יֹו



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ָבה ָהָֽ ר֙֩ מ  א ֶחם-ֵל ֶסף ... ָּל֣נּוֶ֩לָ֔ סָּ֩כָֽ ָאֵפָ֖ ֩ י ָ֥ י מוי"ל שכל  ,ם הכסף העני והעשיר יחדתותימה היאך  ,משמע שבאו כלם עניים ועשירים ּכ 
 ה.לעני בפרוטה כמו לעשיר בדינר ובזה תם הכסף בשונותן והיה  ,שקנה תבואה מיוסף הי' צריך להביא כתב כמה טיפול ביתו

 תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה של רוח נבואה המביאה לאומדנת המצב הכספי של כל אחד.   – אּו ַ֩וָּיב֩ 
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 :כג,מז ויגש בראשית

ֶאל ֩֙ ֵסף ֩יֹו ר ֶמ א ת-ַוּי ֵ֤ ֶא ְ֩ו ֹום ַהּי  ֩ ם ֶאְתֶכָ֥ ֩ י ית  ֨ ָקנ   ֩ ן ֵה ֩ ם ה-ָהָעָ֔ םְ֩לַפְרע ֑ ַמְתֶכָ֖ ְד ַ֩א
א֩ ֶאת-ֵהָֽ ֩ ם ַרְעֶּתָ֖ ַרעּ֩וְז ֶ֩זָ֔ ה׃-ָלֶכ֣ם ָמָֽ ֲאָד ָ֩ה

֩ (סאמה )תורה של ֹום ַהּי  ֩ ם ֶאְתֶכָ֥ ֩ י ית  ֨ ָקנ   ֩ ן סין אצלו עובדין ומוציאין יציאות ונותנין לו החומש וארבעה חלקים יוגו' נעשו כולן כערֵה
 (מדרש הגדול)להם 

י (ו,הויגש מ' בר) 'עד שלא ירד יעקב למצרים היה רעב שנ ,ה"טי"תוספתא סוטה )ליברמן( פ (בסתורה שלמה ) י ם ֶז֛ה-ּכ  בָהרָ  ְׁשנַָתַ֥ וגו'  ָע֖

א משירד מהו אומ' ֶאת-ֵהָֽ ֩ ם ַרְעֶּתָ֖ ַרעּ֩וְז ֶ֩זָ֔ ה-ָלֶכ֣ם ָדָמָֽ ֲא  :ָה
א ַרע-ֵהָֽ ֶ֩זָ֔ אקטן, שתי דרשות, דרשה )א( תמורה לקניית דבר מה. במצב זה  -זקף – ָלֶכ֣ם מצב של תמורה לקניית דבר -מקף כרב – ָלֶכ֣ם-ֵהָֽ

 ענת אונאה וזה בקרקע שאין בה טענת אונאה.מה )א( באופן שעלול להיות בו טענת אונאה )ב( באופן שאין בו ט

אדרשה )ב(  א  (סגתורה שלמה )מצב של נתינת הזרע לזריעת שדה באריסות: -מקף כרב – ָלֶכ֣ם-ֵהָֽ ַרע-ֵהָֽ ֶ֩זָ֔ מכאן אמרו  א( –)טט  ָלֶכ֣ם
ואם התנו ביניהן הרי הן  (ג –)טט יתן  לא שנהגו שיהיה הזרע על העריס מקום (ב –)טט  .מקום שנהגו שיתן בעל השדה את הזרע נותן

 ל(מדרש הגד)כפי התנאי 
ן ֩ (גכ,ויגש מז' בר)  חכירה )שוכר  )= שוכר בחלק קבוע מן התבואות שתביא האדמה( תרסא בתפקיד קביעת שיעורי ותנאי אריסות – ֵה

יהאדמה(, קבלה בשכר )שוכר בערך כסף קבוע בלי קשר לתנובת  במידה ידועה של התבואות לא משנה מה האדמה הניבה( ית  ֨  ,קדמא – ָקנ 

 קודם לקבלת האדמה ע"י כל אחד משלושה סוגי מקבלי האדמה.
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 :זבראשית ויחי מח,

ַרת֩ ְב דּ֩כ  ֹו ְּ֩בעָ֥ ְך ֶר ַּ֙֩בֶּדָ֔ ן ֶרץְּ֩כַנַ֙ע ֶאֵ֤ ְּ֩ב ל ָ֩רֵח  י ָעַל֨  ֩ ה ָת ֵמ  ן֩ ָּדָ֗ ַּפ מ  ֩ י ֣ א  ב  ְּ֩ב ׀ ֣י ֲאנ  ה֩-ַו ָת ָר֑ ֶאְפ א֩ ֶרץָ֩לב ֣ ֶ֩אָ֖
אֶ֩ ֩ ֶרְך ֶד֣ ְּ֙֩ב ָּׁ֩שם ָה ֶרֵ֤ ְקְּב ֶא ָ֩ו ֩ ֶחם׃ יתָ֩לָֽ אֵּ֩בָ֥ ו ָ֖ ה  ת֩ ָרָ֔ ְ֩פ

ַרת   ש"יר ְב ֶרץ֩-ּכ   ידכ -א" ארע ברום: "כתרג סואונקלו. ... רשןה הדמש רבי דברים, כדת תחוכמ האמ םלפי, והן את ארץמד -ֶאָ֖
מ ב") 'תניו בריכ: 'נןיראמידה', כדוארק' לעזב, תאח השדי מחריותו כא ןיקור והישקצב,  הםלה י שהימר אנאוו. ץרהא תשירח רושיע

ת  "ק:(יר])ת(. ,במג ה' )יומאַרבַ כְ  יק תעלא מבידמסה מ(; 'כאז,ק ָרָ֔ ֶאְפ ֩ ְך ֶר ֶד֣ ְּ֙֩ב ָּׁ֩שם ָה ְקְּבֶרֵ֤ ֶא ן ימינחלק בבלה אותו חלק עדעתי שיי – ָו
צדקת התה יה, שהדוכב אינה וז, ודהה נקברת בחלק יהתהיאו רה, עמביה תרבקאם . נהחלק בת בנקברת והילה דכבו היא זווה, בנ

 שלה.[נה יקבר שאב רתקבנ
י ּוָמָצאתָ֩  (ב,א יש")ל: שמואליה גבי שאול, דאמר  בוכן כתו  רוש רכוב בי יוסףר ים ְׁשנ ֵ֨ ת-ע ם ֲאנָׁש ָ֝ ל ְקֻבַרַ֥ ֛ ּול ָרח  גְבַ֥ ן ּב  ֖ נְיָמ  ח ּב  מא לא -  ְּבֶצְלַצ֑

 . וגו'ןמיינב בגבול לרח רתודקב

֣֩כעין פרט קדמאה ( ז,מח) תבנית טעמים של פסוק א  ב  ְּ֩ב ׀ ֣י ֲאנ  ה ַ֩ו ָת ֵמ  ֩ ן ָּדָ֗ ַּפ מ  ֩ לכלל ואחריו כעין  י ֵח  ָר ֩ י   ָעַל֨

ַרתפרט בתראה  ְב דּ֩כ  ֹו ְּ֩בעָ֥ ְך ֶר ֶּדָ֔ ַּ֙֩ב ן ֶרץְּ֩כַנַ֙ע ֶאֵ֤ ֶחם׃-ְּב יתָ֩לָֽ אֵּ֩בָ֥ ו ָ֖ ה  ֩ ת ָרָ֔ ֶאְפ ֩ ְך ֶר ֶד֣ ְּ֙֩ב ָּׁ֩שם ָה ֶרֵ֤ ְקְּב ֶא ָ֩ו ה ָת ָר֑ ֶאְפ א֩ ֶרץָ֩לב ֣    ֶאָ֖

אֲ֩כעין פרט קדמאה מה עושה ה ןַו ַּפָּדָ֗ מ  ֩ י ֣ א  ב  ְּב ֩ ׀ ֣י ה ֩ונח רביע, ממונח לגרמיה,  –נ  ָת  קטנה, -תלישא – ֵמ 

 שיעורים, חציצין, מחיצין  בתפקיד, אתליש מספר טעמיכעין אפשר כי התבנית הקודמת לתלישא באה ללמד על 

  , כלומר לאילו דברים מרמז טעם התלישא.פרט קדמאהאת הפרט בתראה מפרט וה

ַרת (א) ְב דּ֩כ  ֹו ֶרץ-ְּבעָ֥  )שבת(; תחום  תמדכלפים אמה אשיעור  ֶאָ֖

ֶמד ָׂשֶדָֽה :ידשמואל א יד,  ;רישה אחתי מחכד...  בקצשת הארץ.... יור חרעיש (ב) י ַמֲעָנ֖ה ֶצַ֥ ַ֥ י ...  ר' יוסף קרא מפרש ְּכַבֲחצ  ַ֥ ְּכַבֲחצ 

ֶמד ָׂשֶדָֽה י ַמֲעָנ֖ה כמשך – ַמֲעָנ֖ה ֶצַ֥ ַ֥   בקר דבצמ חצות ועד מהבקר אדם שיחרוש אורך כשיעור :כלומר ... בצמד ֲחצ 

אֶ֩ (ג) ְך֩ ֶר תְּבֶד֣ ָרָ֔     בצלצח. )בנה, וזה כבודה( מיןל בניגבורחל ב תבורקתחום  –מחיצת  ְפ

 'בר) ר' שמעון אומר בתוך חלקו שלבנה שלמי שמתה באפרתה ומי מתה באפרתה רחל שנ'. מדרש תנאים לדברים פרק לג)ד( 

֩  (חי מח,זוי י ָעַל֨  ֩ ָתה ֵמ  ֩ ן ָּדָ֗ ַּפ מ  י֩ ֣ א  ב  ְּ֩ב ׀ ֣י ֲאנ  ין  (הברכהי לג,יב 'בד)  ו ת"ליכול שתהא כל העיר בתוך שלַו ַ֥ יו ּוב  ָפ֖ ָֽן׃ ְּכת  בית המקדש  ָׁשכ 
 .בתוך שלו ושאר כל העיר בתוך חלקו של יהודה
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ל :,כחטמי חוי ראשיתב ֩-ָּכ ֑ר ָ֩עָׂש ְׁ֩שֵנ֣ים ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  י ֵטָ֥ ְב ׁ֩ש  ה ֶּל ֵ֩א 
ֲאֶׁשר ֩ ז את ְרָכתָ֖֩-ְו֠ ב  רְּ֩כ ֲאֶׁשָ֥ ֩ יׁש א   ֩ ם אֹוָתָ֔ ְך֩ ֶ֣ר ַ֙֩וְיָב ֶהם י ֲאב  ֩ ם ֶהֵ֤ רָ֩ל ֶּב֨ ם׃ּד  ָתָֽ א  ֩ ְך ַרָ֥ ֹ֩וֵּ֩ב

ה-ָּכל ֶּל ז את...  ֵא   תביר ... תלשא, כעין רמז לחישוב אלפניו – ְו֠

ל( ,כזטמ) ה-ָּכל( ,כחטמ) ָׁשָלָֽ ֶּל ֙֩ (דב' האזינו לב,יזאותיות ) ֵא  ים ּוַ֩לֵּׁשד  ְזְּבחָ֗ ֩י  ַּה ֹלָ֔ ֱא ֩ א אלו ההסתרות ההכרחיות לבריאה אשר מכח חטא אדם ל ֣

ואשר החזיקו בתוכן רפ"ח ניצוצות הקדושין משבירת הכלים בבריאה המרומזות בטעם מלת  -הראשון מציגות תכונות של קליפות הרע 

ה-ָּכל ֶּל ובני ישראל בעבודתם במצרים תקנו והוציאו ר"ב  .תביר, והתגברו מאד מאי שמירת ברי"ת )אותיות תבי"ר( של אדם הראשון – ֵא 

ללו בזימת מצרים( אבל שלימות קדושת ישראל בשמירת הברי"ת )שלא נגע –ניצוצין הקדושים  ה-ָּכ ֶּל גי' פ"ו ניצוצין הקדושין שלא  ֵא 

ּהַ֩אדמ"ת הכהני"ם גי' יצ"ר הר"ע ונשארו שבויים בין -נגאלו בעבודת ישראל כי היו ב ֹלָ֔ ֱא ֩ א גי' פ"ו היונקים חיותן מפ"ו ניצוצין  ל ֣

י(  ישעיהו נא,והקדושין שלא נגאלו עד אשר יבוא הסיום לתיקון ) ָֽ ם-ּכ  י  ַמ  ןֶּכעָ֩ ָׁש ֙֩ ָׁשֵ֤ חּו ְמָל֨ ֙֩ נ  ֶ֙רץ ָא ָה ד ְו ה ַּכֶּבֶ֣ג ְבֶלָ֔ כל פ"ו הניצוצין  ּת 

 הקדושין יגאלו, תיפסק היניקה של הקליפות והן יעלמו והעולם יעלה למדריגות שקודם לחטא אדם הראשון.

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ז את ֩ית"ד   414גדולה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה בעניני בי"ד של מעלה, גי' -תלישא ְו֠ יׁש  רפא"ל 311י' תביר, ג - א  

ר", לשמירת הדבור יתד תהיה על אזנךאפשר מכוון ל" ֩-ֲאֶׁש ם אֹוָתָ֔ ְך֩ ֶ֣ר ָב ַ֙֩וְי ֶהם י ֲאב  ֩ ם ֶהֵ֤ ָ֩ל ר ֶּב֨  ואז יתקיים בם ברכותיו  ּד 

 

כי האבות והשבטים כולם הניחו שרשים בלבות בנ"י כי כל מעשיהם לא הי' במקרה ...  [שפת אמת בראשית פרשת ויחי שנה תרמד]
ל֩-ָּכל( ,כחטמי חוי ר'ב)העולם. כמ"ש כי המה עמודי  ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  י ֵטָ֥ ְב ׁ֩ש  ה ֶּל רכו' ֵא  ֲאֶׁש ֩ ז את ֩-ְו֠ ר ֶּב֨ כו' שהעמיד כל א' על מקומו וקשר ּד 

֩אותם בשורש העליון.  ם אֹוָתָ֔ ֩ ְך ֶ֣ר ָב  .הוא התוספות שלמעלה מהטבעַוְי

ז את  תלשא בתפקיד כללי מחיצה וזהו בעל בחינה נעלה ושורש – ְו֠
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ַ֩על :,לטמי חוי ראשיתב ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ַהַּמְכֵּפָל ה ה֩ ֵד֧ ְׂש ּ֩ב  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ה ָרָ֞ י-ַּבְּמָע ן֩-ְּפֵנ ֶ֣רץְּ֩כָנַ֑ע ֶא ְּ֩ב א ֵרָ֖ ְמ ַ֩מ
ֶאת ֩ ם ָה  ְבָר ַא ֩ ה ָקָנ֨  ֩ ר ַּזת-ֲאֶׁש ֲאֻח יַ֩ל ָ֖ ּת  ח  ַ֩ה ן ר ָ֥ ֶ֩עְפ ת ֵא  ֵ֩מ ה ֶדָ֗ ר׃֩-ַהָּׂש ֶב ָ֩קָֽ

 ֩ ר ת֩...  501קטנה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה, גי' -תלישאֲאֶׁש ֵא   , אמ"ת, 441תביר, גי'  –ֵמ

 = ס' כגון ששים אותיות ברכת כהנים 60=  501 - 441הפרש גי' 

מבוא לגן עדן, אדם הראשון היה כהן גדול, במשכן נמשכת  -חצר המשכן בית סאתיים, מערת המכפלה כ בית סאתיים -מערת המכפלה 

 עבודת כהן גדול, המברך את ישראל ברכת כהנים בת ששים אותיות.

 

 

 שמות 1.4
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 שמות ב,יד:שמות 

ֶאת ֩ ְגָּת ַרָ֖ ָ֩ה ר ֲאֶׁשָ֥ ַּ֩כ ר ֵמָ֔ ֩א  ה ַאָּת֣ ֩֙ י ְרֵג֙נ  ָה ַהְל ֩ ינּו ָ֙֩עֵלָ֔ ֵפט ְ֩וׁש  ר ַׂ֩שֵ֤ יׁש ֨ א  ְ֩ל ךָ֞ ָׂ֩שְמ י ֣ מ  ֩ ר ֶמ ּי א י-ַו֠ ֑ ר  ְצ ַ֩הּמ 
֩֩֩ ר׃ ָבָֽ ָּד עַ֩ה ַדָ֥ ֩נֹו ן ָאֵכָ֖ ר֩ ַמָ֔ ַ֙֩וּי א ֶׁשה מ  ֩ א ָרֵ֤ י  ַוּי 
ֶמר֩( יד,שמות ב) ּי א , מבין האפשרויות הבאות ע, לאחריו שיעור זמן הגאולהגדולה, כעין שיעור אלפניו ולאחריו. אלפניו צ"-תלישא -ַו֠

. , מתאים בקירוב מיום נשואי יעקב ולאה ועיבור ראובןגלות מצריםמברית בין הבתרים, או מלידת יצחק, או מירידת יוסף למצרים, או מ

֩כי ההמשך  י ֣ ֙֩מונח  -מ  ט ֵפ ְ֩וׁש  ר ַׂ֩שֵ֤ יׁש ֨ א  ְ֩ל ךָ֞ ְמ ילת פעולה, השעיתה, והמשכה בעתיד, כאן גרשיים קדמא מהפך פשטא, תבנית של תח –ָׂש

 רוצה לומר התגלות מוקדמת מדאי של  משה כגואל, השעית הגלוי עד להתגלותו בק"ץ שיקבעו הקב"ה, 

שנה  143ביום נושאו את לאה ועיבור ראובן שזה היה  84-שנה מלידת יצחק עד ליציאת מצרים, אם יעקב היה בתחילת שנתו ה 400

רזי גי' מלת מלאות מלידת יצחק, א ֶמ ּי א  שנה.  400-שנה המלאות ל 143-משלימה את ה 257העולה  ַו֠

 והדבר נאמר ע"י אחד מבין דתן ואבירם מבני בניו של ראובן הטאענים לכבוד אביו ושממנו הבכור היו אמורים לצאת מלכות וכהונה.
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הָ֥֩ שמות ג,ב: ְך֩ ַא֨ ַמְל ֩ א ָר ֵּי ת֩'ַו֠ הַ֩-ֵאָל יוְּ֩בַלַּב ְך֩ ּ֣תֹו מ  ֩ ׁש ל׃ֵאָ֖ ֻאָּכָֽ ָּ֥נּו֩ ֵאיֶנ ֩ ָ֖ה ַהְּסֶנ ְ֩ו ׁש ֵאָ֔ ָּ֩ב ֣ר ֵע ּ֙֩ב  ַהְּסֶנה ֩ ֵ֤ה ֵּנ ה  ְ֩ו ְרא ַ֩וַּיָ֗ ֑ה ְּ֩סֶנ
א (בשמות ג,) ָר ֵּי ודרשו רז"ל )ספרי ברכה( ארבעים ...  ,א]רבינו[ בחיי גתלשא, דרישת תפקידי תלשא אלפניו ולאחריו. )א( אלפניו  – ַו֠

ר. וכן דרשו רז"ל )שם( על רבי עקיבא שהיו ימיו מאה ועשרים שנה ישב משה במצרים, וארבעים שנה במדין, וארבעים שנה במדב
שנה כמשה רבינו, ואמרו עליו ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד, ארבעים שנה לימד. וכמו כן הלל הזקן, גם רבן יוחנן 

 בן זכאי.
ֶע ה֩ (אשמות ג,))תנחומא ישן שמות יד(  וע"ד המדרש: ... ,א]רבינו[ בחיי גועוד )א( אלפניו כבעל בחינה נעלה ושיעור זמן  ר  ָ֥ה֩ ָהָי ֩ ה ֶׁשָ֗ מ  ּו

ן-ֶאת ֶ֣֑ ְדָי ֩מ  ֵה֣ן ֹוּ֩כ  ְתנָ֖ ח  ֩ ֹו רָ֥ ְת ֩י  ן א ֶאת֩֩צ   ֩ ג ַהֵ֤ ְנ ר-ַוּי  ְדָּבָ֔ ַהּמ  ֩ ֣ר ַאַח ן֙֩ ראה משה מעלתן של ישראל מן המדבר, שנאמר: "מי זאת עולה  ַהּצ א
בר, כהונה ומלכות מן המדבר, באר מן המדבר, ענני כבוד מן המדבר" )שה"ש ג, ו(, עליה מן המדבר, תורה מן המדבר, משכן מן המד

ֶאתמן המדבר, לפיכך  ג֩ ַהֵ֤ ְנ ר-ַוּי  ְדָּבָ֔ ַהּמ  ֩ ֣ר ַאַח ֩֙ ולא טעתה כלום כשם  ארבעים יום, א"ר שמעון בן לקיש: הלכה צאנו של משה ַהּצ אן
 (.א יט, ח -שהלך אליהו, שנאמר: "וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה" )מלכים 

 ועוד )א( אלפניו כבעל בחינה נעלה השגת חכמה עילאה והנהגת העולם בחסד ובדין

וידוע כי מוכן היה מששת  ...וע"ד הקבלה: "ומשה היה רועה", כבר היה, כי לא אמר ויהי משה רועה כמו שאמר: ...  ,א]רבינו[ בחיי ג
ַמְלאַ֨֩ (שמות ג,ב) ימי בראשית להרוג המצרי, ולכך הזכיר ֩ א ָר ֵּי הַָ֥֩ו֠ ת֩'ְך֩ ְּ֩בַלַּב ׁש-ֵאָל יו רומה שהזכיר  ... , ֵאָ֖ ְדָּבָ֔ ַהּמ  ֩ ַח֣ר , פתרונו שנכלל ַא

עד  ומחכמה לחכמהוהכונה כי מתוך המרעה נתן לבו בענין הפרנסה מאיזה מקום מתפרנס הכל, ונכנס מענין לענין  ...בו לשון הנהגה, 
השהגיע אל  ָב ֵרָֽ ֩ח  ים ָ֖ ה  ֹל ֩, כלומר ָהֱא ים ָ֖ ה  ֹל ֱא ָ֩ה ר הח֩ שהוא ַהָ֥ ָב , היא מדת הדין שהיא מדה שניה לחסד, שמשם באה הפרנסה ֵרָֽ

ומזה דרשו רז"ל )שבת פט ב( לא הר חורב שמו אלא הר  ...לעולם, שנאמר: "נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו" )שם קלו, כה(. 
הולך במדבר היה המדבר בורח ומזה דרשו כל מקום שהיה משה ... סיני שמו, ולמה נקרא שמו חורב, שמשם יצאה חורבה לעכו"ם. 

ונעשה ישוב, וכונתם בזה כי הקדוש ברוך הוא היה פותח לו שערי חכמה, והיה רואה שעדיין לא הגיע למה שהיה דורש עד שבא אל 
֩ ים ָ֖ ה  ֱאֹל ָה ר֩ הוהוא ַהָ֥ ָב ֵרָֽ  , כלומר מדת הדין והיא האש האוכלת הקרבנות, שנאמר: "ותצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה" וגו'ח 

)ויקרא ט, כד(, כנגדה באדם הנפש והיא האוכלת, שנאמר "הנפש האוכלת" )שם ז, יח(, ועל כן נראה לו המלאך "בלבת אש" כענין 
הראוי למדת הדין, ומתוך הסנה, ועל כן נהפך המטה לנחש, וידו מצורעת, והמים לדם, ועל כן הזכיר בסוף הפרשה "ויחר אף ה' 

הוא יהיה לך לפה" )שם טז(, ונרמז בו השם למפרע, בשכבר והיה ו: "ודבר הוא לך אל העם במשה" )שמות ד, יד(, וכתיב אחרי
בכל מקום שהוא רשום למפרע, וענין הפרשה מוכיח כן באשר  מורה על מדת הדיןהודעתיך בפרשת הפלגה )בראשית יא, ט( שהוא 

תורה באש על ידו במקום הזה, וישמעו כל ישראל הוא שם. והנה המראה הזאת הוא רמז למשה למה שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן 
 .אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה

 

 הוא יום הגאולה לשנה הבאהטו ניסן,  –.)ב( לאחריו בתפקיד דרישת שיעור זמן 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/47 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ה...  ,א]רבינו[ בחיי ג ַהְּסֶנָ֗ ֩ ְך ּ֣תֹו ַהְּסֶנָ֗֩. דרשו רז"ל )פדר"א מא( הוא סנה הוא סיני, וכן אנו יכולים לדרוש מ  ֩ ְך ֹו ּ֣ת ֩מ  מתוך ניסן, כי ה
֩המראה הזאת למשה בט"ו בניסן היה, וזהו  ה ַהְּסֶנָ֗ ֩ ְך ּ֣תֹו הוא יום הגאולה לשנה הבאה, ותצטרך עוד לזה לענין שאני עתיד לכתוב מ 

 )להלן י, ה(:
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הָ֖֩שמות ג,ד:  ֩ א ְר ַָ֖֥ ֶׁשָ֥֩֩'ַוַּי מ  ֩ ֶמר א ַ֩וּי   ה ַהְּסֶנָ֗ ְך֩ ּ֣תֹו מ  ֩ ים ה   ֱאֹל ֩ יו ֵאָל֨  ֩ א ָר ְק ַ֩וּי  ֑אֹות ְר ָס֣ר֩ל  ֩ י ֣ י׃ּכ  ַ֖נ  ֵּנָֽ ֩ה  ר אֶמ ַ֩וּי ָ֥ ה ֶׁשָ֖ מ  ֩ה֩
הָ֥֩ (שמות ג,ב) ודעת הרמב"ן ז"ל: בפרשה הזאת כי מה שאמר...  ,א]רבינו[ בחיי ג ֩ ְך ַא֨ ַמְל ֩ ָרא ֵּי ְּ֩בַלַּבת֩'ַו֠ ׁש-ֵאָל יו שמות ), ומה שאמר ֵאָ֖

֩ (דג, ים ה   ֹל ֱא ֩ יו ֵאָל֨  ֩ א ָר ְק הָ֥֩ (שמות ג,ב)הכל אחד, וזהו שאמר ַוּי  ֩ ְך ַא֨ ַהּסְ֩...  'ַמְל ֩ ְך ּ֣תֹו ֑המ  ה (דשמות ג,), ואמר ֶנ ַהְּסֶנָ֗ ֩ ְך ּ֣תֹו מ  ֩ ים ה   . וכן ֱאֹל
תמצא על הים שכתוב: "ויסע מלאך האלהים" )שמות יד, יט(, והוא באור לא סמוך. ואל תתמה איך יסתיר משה פניו מן המלאך, כי 

"אנכי אלהי אביך אלהי  המלאך הנזכר בכאן הוא המלאך הגואל שכתוב בו "אנכי האל בית אל" )בראשית לא, יג(, וכן אמר בכאן
 אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב" )פסוק ו(, והוא שנאמר עליו "כי שמי בקרבו" )שמות כג, כא(.

הָ֖֩)ד(  ֩ א ְר ַָ֖֥ ֑אֹות֩'ַוַּי ְר ֣ר֩ל  ָ֩ס י ֣ . קבלנו כי יש שם בן מאה אותיות ויוצא מפסוק זה, והוא מסורת רבינו שמואל הכהן ז"ל שקבל מרבו ּכ 
  :ורבו מרבו מפי רב הונא

א ֩ (דמות ג,ש) ָר ְק  שם בן מאה אותיות ויוצא מפסוק זה,תרסא, בתפקיד שיעור ובעל בחינה נעלה  – ַוּי 
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ב ,יח:ח וארא שמות ר ֑ ָ֩ע ם ות־ָׁשָ֖ ֱהיָֽ ֩ י ָ֥ ְלּת  ב  ְ֩ל ָה י ָ֩עֶלָ֔ ֣ד ֵמ ֙֩ע  י ַ֩עּמ  ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֶׁשן ּ֩ג ָ֗ ֶ֣רץ ֶא ֶאת־ ֩ ּוא הֹ֜ ַה ֩ ם ַבּ֨יו  ֩ י ית  ְפֵל ה  ְ֩ו
ָ֥֩֩ ֲאנ  ֩ י עּ֩כ   ַדָ֔ ןֵּ֩ת ַמַ֣ע ֶרץ:ְל ָהָאָֽ ב֩ ֶר ְּ֩בֶקָ֥ ' הָ֖ ֩י֩

י ֩הסבר  ית  ְפֵל ה  י ֩ דרך )א(תרסא, באופנים אחדים.  – ְו ְפֵלית  ה   תרסא בתפקיד שיעור קביעת חזקה אחרי שלוש פעמים, – ְו

האם היו ג' המכות גם בארץ גושן? נחלקו הראשונים באם  [ 45]דבר מלכות וארא התשע"ז, ע' צא, ע"פ ליקוטי שיחות כרך יא ע' 
 ...  ג' המכות הראשונות לא היו בארץ גושן אף שלא נאמרה בהם בפרוש "והפליתי וגו'גם 

ויש לומר, שלפי פשוטם של כתובים, הוצרכו ג' מכות הראשונות להיות בארץ גושן, כדי לפעול פעולתם. ב' מכות הראשונות קשורות 
)וארא ז,כ, רש"י כח(. ואם לא היה הקב"ה מכה חלק  ליאור, היתה הכוונה שעל ידן ידע פרעה "כי אני ה' "ש"הלקה את יראתם"

זרה שנמצא בגושן אין ב"יכולת השם" לשלוט עליו ח"ו, וכוונת הקב"ה -היאור אשר בארץ גושן, היה פרעה חושב שחלק העבודה
 שידע פרעה "כי אני ה' " לא היתה מתמלאת.

)שאמרו החרטומים( "אצבע אלקים היא" )וארא  –מהקב"ה  ועל דרך זה במכת כינים, מכיוון שהכוונה היתה להראות שהמכה מגיעה
ח,טו(, היתה המכה צריכה להיות בכל ארץ מצרים, כי אם היתה רק על חלק מסוים, היו החרטומים חושבים, דאף שלא יכלו הם 

הם מוגבלים, ואין להעלות הכנים כלל, אך מזה שמשה ואהרן היו יכולים להעלותם רק על חלק מסוים )ממצרים(, הרי זה ראיה שגם 
זה "אצבע אלקים". לכן היה נצרך שג' מכות ראשונות יהיו גם בארץ גושן, אבל אחרי שכבר הראה הקב"ה ש"מאת ה' היתה זאת" הרי 

֩עָ֩ מכאן ואילך הנה ם ות־ָׁשָ֖ ֱהיָֽ ֩ י ָ֥ ְלּת  ב  ְ֩ל ָה י ָ֩עֶלָ֔ ֣ד ֵמ ֙֩ע  י ַ֩עּמ  ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ן ֶׁש ּ֩ג ָ֗ ֶ֣רץ ֶאת־ֶא ֩ א ּו הֹ֜ ַה ֩ ַבּ֨יום  ֩ י ית  ְפֵל ה  בְו ולא היו המכות במקום ,  ר ֑
 .מושבם של בני ישראל

י ֩ ְפֵלית  ה  תרסא בתפקיד שיעור קביעת חזקה אחרי שלוש פעמים, כאן שהמכות בהשגחת ה', וכמו שבמכה הרביעית כבר לא היה צורך  – ְו

שר הם קורים זה מאותה סיבה להדגיש כי היא מה', כך בדברים אחרים אחרי שהם קרו שלוש פעמים בנסיבות דומות, קובעים חזקה שכא

 כמו שקרו שלוש הפעמים הראשונות. וזה לימוד שיכל לפתור הרבה מחלוקות בגמרא.

 

י ֩הסבר  ית  ְפֵל ה  י ֩ דרך )ב(תרסא, באופנים אחדים.  – ְו ְפֵלית  ה  תרסא, בתפקיד מחיצת הגנה על כל אחד מישראל באשר הוא נמצא,  – ְו

י ֩בנית הרישא של הפסוק שהוא כעין כלל ופרט וכלל. כאשר מלת  , ודבר זה נלמד מת ]התוה"מ[ראה להלן  ְפֵלית  ה  היא כעין פרט  ְו

 קדמאה של הכלל ופרט וכלל והוא מתברר בכלל ופרט וכלל. 
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ַ֩עדשמות בא י,ז:  יו ֵאָלָ֗ ֩ ה ְרע   יַ֩פ ֵד֨ ְב ַע  ֩ רּו ְמ ֶאת-ַוּי א ֩֙ ח ַׁ֩שַּל ׁש ֵקָ֔ ְ֙֩למֹו נּו ָ֥הָ֩ל֨ ֶ֩ז ה ְהֶי֨ ֙֩י  ֩-ָמַתי ים ֲ֣אָנׁש ָ֔ ֶאתָה ֩ ּו דָ֖ ְב ֶה֑ם֩ה֣֩-ְוַיַע ֵהי ֱאֹל ֩ '֩
ם׃֩֩ י  ָרָֽ ְצ מ  ה֩ ְבָדָ֖ ָא ֩ י ָ֥ עּ֩כ  ַדָ֔ ֶ֣רםֵּ֩ת ֲ֩֩הֶט

רּו ֩ ְמ ֶאתאלא בתפקיד מחיצה להפריד בין אנשים ובין משפחותיהם, ]שכל טוב )בובר([ תרסא, ע"פ  – ַוּי א ֩֙ ח ֶאת-ַׁשַּל ֩ ּו דָ֖ ְב ַיַע ְ֩ו ים ֲ֣אָנׁש ָ֔ -ָה
ֶה֑םה֣֩ ֵהי ֹל ֱ֩א    שים:. והחזק בנשים ובטף כדי שיחזרו האנ'

יו ֵאָלָ֗ ֩ ה ְרע   יַ֩פ ֵד֨ ְב ַע  ֩ רּו ְמ  פרט פרט )א(.מ)ב( ה ופרט וכלל )א( פרט, רביע ואזלא קדמא תרסא – ַוּי א

, רביע – (ב) פרט מתוך הגאולה זמן 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 קודתמנ מצרים לגאולת אפשריים זמנים ארבע

 של הטעמים שתבנית מפני ,הודאות אי על מראה והמשכו. אחישנה או בעיתה זמן, למצרים ובניו יעקב מירידת שנה 400, יצחק מלידת

ׁש֩ הקרא ֵקָ֔ מֹו ְ֙֩ל נּו ָ֥הָ֩ל֨ ֶ֩ז ה ְהֶי֨  רמזת על לכתחילה ובפועל.  קטן, מ-קדמא מרכא פשטא זקף -י 

 ֩ רּו ְמ ע: לכך במלים רמזים. מצרים יציאת זמן, שיעור בתפקיד, תרסא -ַוּי א ַדָ֔ ֶ֣רםֵּ֩ת ֶט  ֲה

ֶ֣רם֩ ֶט  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

ַדָ֔֩  הפסוק זמן ועד ומאזברהם אבינו לא הבתרים בין בברית נאמר - להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידע לך טו,יג(-' לךבר) כמו – עֵּת

 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 ביעק מירידת או, יצחק של

 .אותה משלימות הבאות הגלויות ושלוש שנה 400 של הגזרה מלאה לא שאכן הדורש ויש למצרים

ה֩ ְרע   יַ֩פ ֵד֨ ְב  ה"שהקב, ואזלא קדמא - חייהם-את וימררו ' א,יד(שמ) על כדרש, שנה ותשעים מאה עולה ואזלא קדמא' גי, ואזלא קדמא -ַע

 'בה אמונה - רוחנית מבחינה ישראל בני את כילה כמעט במצרים שהענוי בגלל שנה 190-ב הקץ את קירב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת: ,יגיבבא  שמות ֩֙ י ֙ית  א  ָר ְ֩ו ם ָׁ֩שָ֔ ַאֶּת֣ם ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ ים ַהָּבּת  ֩ ֵ֤ל ַ֩ע ת א ָ֗ םְ֩ל םָ֩לֶכ  ָּד֨ ַה  ֩ ה ָהָי ֑֩-ְו ֲ֩עֵלֶכ י ָ֖ ְחּת  ַס ּ֩וָפ ם ָּדָ֔ ַ֩ה ֩ם
ם׃-ְול א י  ָרָֽ ְצ מ  ֩ ֶרץ ֶאָ֥ ְּ֩ב י ָ֖ ת  ַהּכ  ְּ֩ב ית ָ֔ ח  ַמְׁש ְ֙֩ל ֶ֩נֶ֙גף ם ָ֩בֶכָ֥ ה ְהֶי֨ ָֽ ֩י 
ת֩)יג( רש"י א ָ֗ םְ֩ל םָ֩לֶכ  ָּד֨ ַה  ֩ ה ָהָי ת – ְו א ָ֗ םְ֩ל  אלא מבפנים. דםולא לאחרים לאות )ראה מכיל' בא פסחא ז(. מכאן שלא נתנו מן ה ,ָלֶכ 

ה ֩ ָהָי ה ֩. אלא מבפנים דםתנו מן המכאן שלא נ )ראה מכיל' בא פסחא ז(רש"י  – ְו ָהָי תרסא, בתפקיד מחיצה, ללמד על דלת הבית  – ְו

 שהסתירה את הדם בתוך הבית. תרסא בתפקיד שיעור לדם כדי טבילה כנדרש במכילתא על פסוק )יב,כב(
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ַ֩על: ט,בא יג שמות ֹות א  ְ֩ל ֨ך ְל  ֩ ה ָהָי ְהֶי ֩-ְו ןּ֩ת  ַע ַמָ֗ ךְ֩ל י ֵ֩עיֶנָ֔ ֵּ֙֩ב֣ין ן רֹו ָּכ ז  ּ֩וְל ךָ֗ ְד ךָ֩י י ֑ ְּ֩בפ  ' הָ֖ ֩ ת ַרָ֥ ֩הּ֩תֹו
ם׃֩ י  ְצָרָֽ ּמ  מ  ֩ ' הָ֖ ֩ ֲאךָ֥ הֹוצ  ה֩ ָקָ֔ ֲחָז ֩ ֣ד ְּ֩בָי ַ֚י  ּכ 

ַ֩על ,ט(יג ' באשמ) ֹות א  ְ֩ל ֨ך ְל  ֩ ָהָיה ךָ֗֩-ְו ְד ה ֩תרסא קדמא ואזלא מקף רביע, ...  – ָי ָהָי ךָ֗֩-ַעל...  ְו ְד תרסא רביע כעין רמז לארבעה  –ָ֩י

 שיעורים בתפילין?

ָהָיה ֩ ,ט(יג ' באשמ) ות ,ט(יג ' באשמ)תפקיד שיעור, והוא פרט קדמאה המתברר בכתוב תרסא ב – ְו אֹ֜ ְ֩ל ֨ך -היינו זמן הנחת תפילין כהובא ב – ְל

 . ביום חול ומשיראה חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו ועד שתשקע החמה [פ"ד,ה"י סת"םרמב"ם ]-וב [בבלי מנחות לו,ב]

שמונה הלכות יש במעשה התפילין כולן הלכה למשה מסיני  [א"ה,פ"ג רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה]ועוד בנושא שיעורים 
ולפיכך כולן מעכבות ואם שינה באחת מהן פסל, ואלו הם: שיהיו מרובעות, וכן תפירתן ברבוע, ואלכסונן ברבוע עד שיהיה להן 

 )ארבע ההלכות למשה מסיני האחרות אינן בענין שיעורים( ,ארבע זויות שוות

כיצד עושים תפילין של ראש לוקחין עץ מרובע ארכו כרחבו  [ב,ה"רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ג]ים ועוד בנושא שיעור
 )מוסיף על ה"א שיעור לגובה( ,מקפידין אלא על ארכו שיהא כרחבווכגבהו, ואם היה גבהו יותר על רחבו או פחות ממנו אין בכך כלום, ואין 

 . [לי מנחות לה,בבב]-לענין שיעור רצועות תפילין הובא ב
 

ַ֩על ,ט(יג ' באשמ)לכאורה היה מקום ללמוד שהכתוב  ֹות א  ְ֩ל ֨ך ְל  ֩ ָהָיה ךָ֗֩-ְו ְד מספר הפרשות בתפילין של יד ושל ראש  ענין של שיעורילמד  ָי

ה ֩ ,ט(יג ' באשמ)מתבנית הטעמים  ָהָי ְד֩-ַעל ,ט(יג ' באשמ)תרסא בתפקיד שיעור, והוא פרט קדמאה המתברר בכתוב  – ְו ָ֩י רביע, ענין של  –ךָ֗

 ארבע פרשיות בתפילין של יד בבית אחד, וארבע פרשיות בתפילין של ראש בארבעה בתים. 

 לומד ארבעה בתים ופרשות מאיזכורן בתורה ארבע פעמים [מסכתא דפסחא פרשה יח -מכילתא דרבי ישמעאל בא ]-אבל ה

֙֩  ,טז(יג ' באשמ) אות ֵ֤הְ֩ל ָהָי י )שמ' בא יג,ב( ר פרשת תפיליןבארבעה מקומות מזכיוגו', ְו ֲָֽאָךֵ֤  )שמ' בא יג,יא( ַקֶּדׁש־ל ֵ֨ ָֽי־יְב  ה ּכ   ,ד(ו' וא' דב) ְוָהיִָ֞

ע עַ  ג(י,יאעקב  'דב) ְׁשַמ֖ ם־ָׁשמ ֵ֤ ה א  מכאן אמרו מצות תפילין ארבע פרשיות של יד הם כרך אחד ארבע פרשיות של ראש הם ארבע  ְוָהיֶָ֗
יַקֶּדׁש־ )שמ' בא יג,ב( טוטפת ואלו הן ֲָֽאָךֵ֤  )שמ' בא יג,יא( ל ֵ֨ ָֽי־יְב  ה ּכ  ע ,ד(ו' וא' דב) ְוָהיִָ֞ עַ  ג(י,יאעקב  'דב) ְׁשַמ֖ ם־ָׁשמ ֵ֤ ה א  ואם לא כותבן כסדרן,  ְוָהיֶָ֗

 בבבלי מברכות ובמגילה לומד זאת מהיו הדברים האלה .כותבן כסדרן הרי אלו יגנזו

 

 ֩ ה ָהָי  קטנה, ענין של שיעור, חציצה ומחיצה. -תלישא - ְו

֩ [תורה שלמה )צב(]: ע"פ נין של חציצה ומחיצהע ֹות א  ְ֩ל ֨ך ְל  ֩ ה ָהָי למניח תפילין של יד ולא לאחרים, היינו תפילין של יד מכוסים )ענין ְו

 של מחיצה מאחרים( אבל ללא חציצה בין התפילה של יד ובין יד המניח.

יחו תפילין של יד, כי בכך היתה חציצה בין בגדיהם ובין היות ותפילין של יד צריכים להיות מכוסים לכן הכהנים בבית המקדש לא הנ

 גופם. אבל הניחו תפילין של ראש כי לא היוו חציצה.

 

֩-ַעלהשיעור מתברר ע"י  ענין של שיעור חציצה ומחיצה. ךָ֗ ְד  רביע, ענין של ארבע פרשיות, ארבע בתים בתפילין של ראש.   –ָי

ֹות - [)ט( קט לתאימכ] א  ְ֩ל ְל֨ך  ֩ ה ָהָי ךָ֗֩-ַעלההמשך  פ)טט ע". ְו ְד  כרך אחד של ארבע פרשיות ... בראש ארבע טוטפות ... ( ָי
 [מ"התוה] - ֹות א  ְ֩ל ֨ך ְל  ֩ ה ָהָי על ד' פרשיות אלה, שישימו אותם על היד ועל הראש, ולא  התורה. נכתב ד' פעמים, הרי צותה ְו

שו עו מזוזותהצווי כפשוטו, כמו וכתבתם על  שנאמרו הדברים דרך משל ומליצה ... רק בא ויפרשוחששה שיעמדו מהבילים 
 להם ציצית ועיקר דיני התפילין נמסרו בהלכה למשה מסיני וגו'

  שיעור של ארבע פרשיות של יד בכרך אחד, היינו לכתחילה כתובים בקלף אחד ומונחים בבית אחד ללא  [תורה שלמה )צד(]ע"פ

להיות מונחים בראשו ללא חציצה ופרשיות התפילין כתובים בארבע  מחיצות, לעומת תפילין של ראש שיש מחלוקת האם חייבים

 קלפים ומונחים בארבע בתים, היינו עם מחיצות בין הפרשיות.

 

ה ֩ ָהָי ותפרט קדמאה, או שהוא חלק מהכלל המרומז בתבנית הטעמים קדמא ואזלא של  ְו אֹ֜ ְ֩ל ֨ך ה ֩.  ְל ָהָי טעמו תרסא המורה על דרשת  ְו

 ,ה"ג[פ"א)סת"ם( רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה ]-שמרמז להכנת תפילין ל אפשרצין הלכה למשה מסיני. שיעורין חציצין ומחי
עשרה דברים יש בתפילין כולן הלכה למשה מסיני וכולן מעכבין, לפיכך אם שינה באחת מהן הרי התפילין פסולות, שנים הן 

 .שבכתיבתן: שכותבין אותן א בדיו ושיהיו נכתבין על הקלףבכתיבתן ושמנה בחפויין וקשירת רצועותיהן, ואלו הן השנים 

 

ותשמרמז לשיעור זמן הנחת תפילין, מתי זה  אפשר אֹ֜ ְ֩ל ֨ך את  (יג,יבא  'שמ): דתניא [בבלי מנחות לו,ב]? ע"פ  ְל ה ַהּז ֖ ְוָׁשַמְרָּת֛ ֶאת־ַהֻחָקַ֥

ָֽיָמה: ס ים יָמ  ֖ ּיָמ  ּה מ  ים  ְלמֹוֲעָד֑ ֖ ּיָ , ולא לילות -ּיָמ  ים מ  ֖ רמב"ם תפילין ]  ;ולא כל ימים, פרט לשבתות וימים טובים, דברי רבי יוסי הגלילי -מ 
ָֽיָמה (יג,יבא  'שמ) זמן הנחת התפילין ביום ולא ח בלילה שנאמר [ומזוזה וספר תורה פ"ד, ה"י ים יָמ  ֖ ּיָמ  ה, מ  )ובזה  זו היא מצות תפילין ֻחָקַ֥

ְוָהָיֵ֤ה  (יג,טז ' באשמ) , וכן שבתות ט וימים טובים אינן זמן תפילין שנאמר שחוקה זה פסח בלבד( ]מנחות לו,ב[-חולק על רבי עקיבא שדעתו ב

 שבתות וימים טובים הן עצמן י אות, ומאימתי זמן הנחתן משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירהו עד שתשקע החמה.ו ְלאֹות֙ 

 

כשירות.  )של תפילין של ראש(רצועות  )שיריים של(אמר רב פפא: גרדומי  [,בבבלי מנחות לה] שמרמז לשיעור רצועות התפילין. אפשר
דתשמישי מדאמרי בני רבי חייא: גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשירין, התם הוא דתשמישי מצוה נינהו, אבל הכא , )ואין ההלכה כך( ולאו מילתא היא



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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. וכמה שיעורייהו? אמר רמי בר חמא אמר ר"ל: מכלל דאית להו שיעורא, )ואין שיירי רצועות כשרים אם אין בהם שיעור( קדושה נינהו לא
  .עד אצבע צרדה

ואם היתה רחבה  רחבה כאורך השעורהוכיצד עושין הרצועות לוקחין רצועה של עור  [רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ג, הי"ב]
ממנה הקשר ותמתח שתי הרצועות מכאן ומכאן עד כדי שתקיף את הראש ויקשור  ואורך רצועה של ראשמזו השיעור כשרה, ח 

כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח רצועה אחת על אצבע ואורך רצועה של יד שיגיעו לטבור או למעלה ממנו מעט, 
או"ח  שו"ע]-ה .אמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקשור, ואם היו הרצועות ארוכות יתר על שיעורים האלו כשרות

הגה: )לב( >ט< ז*( ואין לכרוך ונוהגין העולם לכרוך על הזרוע ששה )לא( או יג שבעה כריכות. ... מוסיף  [הלכות תפילין סי' כז,ס"ח
 .הרצועה על יד ]טו[ התיתורא כדי לחזקה על היד )מהרי"ל(

 רביע ראה
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֩שמות בשלח יד, י: יב ֑ ר  ְק ה  ֩ ה ְרע ָ֖ ּ֩וַפ
י ְבֵנָֽ  ֩ אּו ְׂש ָר֩-ַוּי  ְׂש ֶאתי  ֩ ל י-ֵא֨ ְ֩בֵנָֽ ּו קָ֥ ְצֲע ַ֩וּי  ד א ָ֔ ְמ ֩֙ אּו ְר י ָֽ ַ֩וּי  ם ֶהָ֗ ֵרי ֲח ַ֩א ֵסַ֣ע ֩נ  ׀ ם י  ַר֣ ְצ מ  ָ֥ה֩ ֵּנ ה  ְ֩ו ם ֶה  ֶאל-ֵעיֵני ֩ ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩׃'הָֽ֩-י 

אּו ֩)ש' בשלח יד,י(  ְׂש שרן של מצרים ראו  ,ה[בשלח כא ר"ש]תרסא בתפקיד פריצת מחיצה מעולם החומר לעולם הרוחני, )א( הלימוד  – ַוּי 
י; )ב( פורח באויר ֶאת-ְבֵנָֽ ֩ ל ֵא֨ ָר ְׂש ם-י  ֶה   ר"ת ב' י' א' ע' וכסדרן א'צילות ב'ריאה י'צירה ע'שיה , כעין הדרשה המכילה מגוון מקורות – ֵעיֵני

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]. הים הביאני שכולם היו נביאים וזכו למראה אלהיםראה יחזקאל. וזהו במראות אל

 וחמיו הי"ו של ר' חנס הי"ו אמר שנאמר בספרים שכל אחד ראה לפי השגתו. ,מעשה מרכבה ושלשה עולמות מלאכים גלגלים ויסודות
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ר֩ :שמות בשלח טו,א י ָֽ ָ֩יׁש  ֣ז ׂשְ֩-ָא ֩י  י ּוְבֵנ֨  ֩ ה ֶׁש ֶאתמ  ֩ ל ֵא  ר֩-ָר מ ֑ ּוֵ֩לא רָ֖ ְמ ַ֩וּי א ה הָוָ֔ י ַ֙֩לָֽ ַהּז את ֩ ה ָרֵ֤ י ַ֩הּׁש 
י֩ ָֽ ּ֙֩כ  הָוה י הַ֩לָֽ ָר י ֵ֤ ַ֩בָּיָֽם׃-ָאׁש  ה ָרָמָ֥ ֩ ֹו בָ֖ ְכ ר  ְ֩ו ּוס סָ֥ ֩ ה ָּ֩גָאָ֔ ה א ֣ ָ֩ג

ר י ָֽ ה ֩-ָיׁש  ֶׁש לרבי עקיבא משה אמר שירת הים בחלקים והעם ב ,סוטה ל בבלימקף, בתפקיד ענין בעל מצבים או חלקים אחדים, ע"פ  – מ 

 ים או כל פעם ענה הללוקה. לשיטת רבי נחמיה בתחילה משה פתח ואח"כ הוא והעם אמרו ביחד. אמר בחלק

ר א,לא –ב ,סוטה ל בבלי ראה י ָֽ ׁש  ָ֩י ֣ז ה ֩-ָא ֶׁש קטנה כעין שני תפקידי תלישא, )א( בעל בחינה נעלה לאמירת שירה -נח תלישאומ – מ 

השירה מקדים ואומר בכעין מחיצה לעצמו משה  שיטת רבי עקיבאב השירה, לאמירתשונים  אופנים –וקביעת אמירת הלל, )ב( מחיצה 

אמר רב תנחום: כרס  בבלי סוטה לא,א-)ג( ענין של מחיצה או פריצת מחיצה כ אומרים אחריו., כעין מחיצה לעצמםבובני ישראל  עצמוב
 כאספקלריא המאירה וראו. )לעוברים(נעשה להן 

ְריָ֨֩כ ,בשלח טו שמות ראה מ   ֩ ח ַּק ַ֩וּת  ה֩׃֩פ יָא  ב  ְּנ ַה ֩  , אנשים במחיצה לעצמם, הנשים במחיצה לעצמםקטנה-תלישא –ותקח  –ם
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  :יט,בשלח טו שמות

ֶאת ֩ ם ֶהָ֖ ֲ֩עֵל ' ה  ֩ ָּיֶׁ֧שב ַ֩ו ם ַּ֙֩בָּיָ֔ ֹוּ֩וְבָפָרָׁשיו ְכּבֵ֤ ר  ְּ֩ב ה ְרע   ַּ֩פ ס ֨סּו  ֩ א ָ֩ב י ֣ ַהָּי֑ם-ּכ  ֵ֩מ֣י֩ ֩֩ ֩ ֩פ֩֩ ַהָּיָֽם׃ ֩ ְך ֹו ְּ֩בתָ֥ ה ַ֩בַּיָּבָׁשָ֖ ּו ָהְלכָ֥ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  ּ֩וְבֵנ֧י
 - ֣֩ הּ֩כ  ְרע   סַּ֩פ ֨סּו  ֩ א ָ֩ב  בשתים עשרה מחיצות בים. בא אחדקדמא ואזלא, אפשר כי ענין  תרסאמונח  -י

 כי מדבר בשיעור זמן להודאה. אפשר 
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ֶאת :כ,בשלח טו שמות ן֩ ֲהר   ַא ֩ ֧חֹות ֲ֩א ה ָא  י ב  ְּנ ַה ֩ ם ְרָי֨ מ   ֩ ח ַּק ַ֩וּת  ּה-׃֩פ ָד֑ ְּ֩בָי ף ַ֩הּת ָ֖ ֩֩ ָָ֩כל֩֩ אן ֩-ַוֵּתֶצֵ֤ ָה י ֶרָ֔ ַאֲח ֩֙ ים ָּנׁש  ת׃ַה ֹלָֽ ח  ְמ יםּ֩וב  ָ֖ ְּ֩בֻתּפ 
האופנים  על א,בשלח טו שמות.משה אמר שירה לאנשים, כדאיתא להם מרים ותען כא טו-ב י"כפרשתרסא, ענין מחיצה  - ותקח 

. )כעין מחיצה לעצמם( אחריואומרים בני ישראל ( לעצמו ומחיצהמקדים ואומר )כאילו  משהאמרו שירה בכל אופן  כיצדהשונים 

  .אמרה שירה לנשים  מרים נפרדת ובמחיצה

 פרק השערות תלישא ראה

 המוטעמות בהם. המליםטעמים תרסא ... תביר מרמזת על אפשרות לפעולה חשבונית בסביבתן או בין  תבנית

 514שוה  כוללועוד שני  512=  256*  2,  256תביר,  - אהרן... 514תרסא, גי'  - ותקח
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םבשלח טו,כו:  שמות א   ֩ ר ֶמ לׁשָ֩-ַוּי א ָּ֩כ ְרָּתָ֖ ַמ ְ֩וָׁש יו ְצוָתָ֔ מ  ְ֙֩ל ֲאַזְנָּת ַהָֽ ְ֩ו ה ֲעֶׂשָ֔ ַּ֙֩ת ְּ֩בֵעיָניו ר ַהָּיָׁשֵ֤ ְ֩ו יך ֶהָ֗ ֹל ֱ֩א ' ֣ה ֩ ׀ ֣קֹול עְ֩ל ַמ  ְׁש ּ֩ת  יו֩-֨מֹוַע ָּק֑ ֻ֩ח
ֲאֶׁשר-ָּכל ֩ ה ֲחָלָ֞ ַּמ ֙֩ל א-ַהָֽ ם ַר֙י  ְצ מ  ְ֩ב י ְמּת  ך׃֩ס-ַׂשֵ֤ ֶאָֽ ְפ ר  ֩ ' הָ֖ ֩ י ָ֥ ֲאנ  ֩ י ךּ֩כ   י ָ֩עֶלָ֔ ים ֣ ָ֩אׂש 

 ֩ ר ֶמ  של שיעור או מידרוג בביצוע מצוות והמתברר בפרט בתראה,  אפשריענין תרסא, פרט קדמאה המרמז על  - ַוּי א

' זירא ברכות מ' א' וכנאמר רמקבל ממנו מידה בלתי מוגבל ביכולת ללמוד תורה כמאמר  ההדבק בקב" אדםכי השיעור מרומז כך:  אפשר
 מדות, גחקי הלמודים הקבועים בי" פהן הנלמדות ע" ההלכות של כללי לימוד במובןכן שיעור עשוי להיות  כמובמכילתא: 

 ֩ ר ֶמ ה-ָּכלבפרט בתראה  מתבררהטורים  בעל פשל שיעור אשר ע" אפשריתרסא, פרט קדמאה המרמז על ענין  - ַוּי א ֲחָלָ֞ ַּמ מחלה, , ַהָֽ
ך סמך , ולכמבטלתןמיני חלאים תלוים במרה ופת במלח שחרית וקיתון של מים  ג, לומר לך שפ")ע"פ  המלחאותיות הלחם, ואותיות 

 לו )פסוק כז( עינות מים, 
ולמה נקרא שמה מחלה ששמונים ושלשה חלאין יש בה מחלה בגימטריא הכי הוו וכולן  מרהמחלה זו  ותניאבבא קמא צב ב  בבלי
 שחרית וקיתון של מים מבטלן   במלחפת 
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 : ,חטזשמות בשלח 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֱאכ ָ֗֩ ֣רֶ֩ל ָּ֩בָׂש ֶרב ָּ֩בֶע  ם ה 'ָ֩לֶכ֨ ֩ ְּ֩בֵת֣ת ה ֶׁשָ֗ מ  ֩ ר ֶמ א ֶאתַוּי ֣ ֩ '֙ ה ֩ ַע מ ֵ֤ ְׁש ּ֩ב  ַע ְׂשּב ָ֔ ֙֩ל  ֶקר ַּ֩בּב ֨ ֵֶ֤חם ְ֩וֶל ר-ל ֲאֶׁש ֩ ם ֶכָ֔ ֵתי ֣ ּנ  ו-ְּתֻל ֑י ָ֩עָל ם ָ֖ ינ  ַמּל  ֩ ם ַ֩אֶּתָ֥
ה֩ל א֩ ָמָ֔ ֩ ְ֣חנּו ל-ְוַנ ַ֩ע י ָ֥ ּכ  ֩ ם ֵתיֶכָ֖ ּנ  ְ֩תֻל ינּו '׃-ָעֵלָ֥ ֩הָֽ

ה בשלח טז,ח שמות ֶׁשָ֗ מ  ֩ ר ֶמ א עַַ֩֩וּי ֣ ְׂשּב ָ֔ ֙֩ל  ר ֶק ַּ֩בּב ֨ ֵֶ֤חם ְ֩וֶל ל ֱאכ ָ֗ ֣רֶ֩ל ָּ֩בָׂש ב ֶר ָּ֩בֶע  ם ה 'ָ֩לֶכ֨ ֩ , תבנית הטעמים היא של כעין פרט ְּבֵת֣ת

 , כעין כלל ופרט בתראה המפרט את הפרט קדמאה.קדמאה

אכילת לחם שיש ליטול ידיים עם ובלי  שיעורקטנה, זהו פרט קדמאה הבא ללמד כעין שני תפקידי תלישא לענין -מונח תלישא - ה' בתת

 ולאלאכל . בשר י"רשה. כמו כן המלצה לשיעור אכילת בשר כפי' בפרט בתרא הכתובים המזוןברכה ושיעור אכילת לחם להתחייב בברכת 

'. ענין של שיעורים לברכת המזון. בבלי ברכות ... לכתחילה ברכת המזון על וגולשובע. למדה תורה דרך ארץ שאין אוכלים בשר לשובע. 

 ובני ישראל מקפידים על עצמם עד ביצה ועד כזית.  לשובעאכילה 

מדאורייתא אוכל פחות מביצה אינו נטמא ולא מטמא ידיים לכן גם על הנטילה לא גזרו. אבל כיון י -סימן קנח זמשנה ברורה סיכום ע"פ 

שברכת המזון מברכין על כזית לכן לא חילקו רבנן וקבעו שגם נוטלים על כזית וממילא זה כולל כביצה. על אכילת פחות מכזית הט"ז 

עת אחרונים אחרים שיטול ולא יברך וע"כ נכון להחמיר. לכו"ע על כזית צריך נטילה. ומעט הב"ח הגר"א ועוד פסקו שאין צריך נטילה, וד

 פת למתק חריפות שתיה י"א שא"צ ליטול אף אם יש בו כביצה וי"א שיטול וכן מחמת הספק שיטול ללא ברכה, בפחות מכזית א"צ ליטול. 
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י: שמות בשלח טז,כט ָֽ ּוּ֩כ  אָ֗ ַהּׁשַ֩-ְר ֩ ֣ןָ֩לֶכ֣ם ָ֩נַת ' ֒֩֘ה ָּ֩בת
ל ֩-ַע ם ָמ֑י  ֩יֹו ֶ֣חם יֶ֩ל ָ֖ ּׁש  ַהּׁש  ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ןָ֩לֶכ ם ֵתָ֥ ֩נ  ֣הּוא ֩ ן ֵּ֩כ֠

ַאל ֩ יו ְחָּתָ֗ יׁשַּ֩ת ֣ א  ֩ ׀ ֣בּו ׃-ְׁש י ָֽ יע  ב  ַהְּׁש ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ֹו מָ֖ ק  ְּמ ֩מ  יׁש א   ֩ א ֵָ֥צ  ֵי

אפשר כי מלמד על ארבעה שיעורין: תוספות זמן לשבת, תחום ארבע אמות לשובת במדבר, תחום אלפיים אמה להליכה מעבר לעיר, 

 ררה ברשות הרבים, עד ארבע אמות פטושיעור העב

֩ ּו אָ֗  רביע, מתריע על ארבעה לימודי שיעורין    - ְר

ַ֩על . .. ֩ ּו אָ֗ ן-ְר על התוכן שאחרי הרביע,  מלמד על ארבעה שיעוריןפותח ענין במספר לימודים השווה ארבע, ו - גדולה-רביע ... תלישא – ֵּכ֠

 גדולה-היינו לפני ואחרי תלישא

י ָֽ ֣֩-ּכ  ָ֩נַת֣ןָ֩לֶכ ' ֒֩֘ה ַהַּׁשָּבת ֩ כאשר תבנית הטעמים זרקא מונח מונח סגול בתפקיד שתי תוספות  שיעור ראשוןזרקא מונח מונח סגול,  - ם

 חלקיות מענין התוכן המטועם, 

 מלמד דרשת תוספות זמן לפני ואחרי השבת

ל ן-ַע  גדולה בתפקיד שיעורין כנ"ל ובתפקיד מחיצין שיוסבר להלן-תלישא – ֵּכ֠

ל .ָ֩לֶכ ֩-ַע . .֩ ן  בורר הקשר למסקנה( ... תביר בתפקיד אפשרות לחישוב חשבוני מהתוכן )ולא גדולה -תלישא -םֵּ֩כ֠

ל ֩-ַע ם ָמ֑י  ֩יֹו ֶ֣חם יֶ֩ל ָ֖ ּׁש  ַהּׁש  ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ןָ֩לֶכ ם ֵתָ֥ ֩נ  ֣הּוא ֩ ן מלמד ע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות העושה חשבון על  ֵּכ֠

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

יו ְחָּתָ֗ יׁשַּ֩ת ֣ א  ֩ ׀ ֣בּו  חישוב חשבוני של רבוע  שיעור שנימונח לגרמיה מונח רביע,  – ְׁש

 מלמד תחום לשובת במדבר ארבע אמות או שמונה אמות לכל כיוון

י׃-ַאל ָֽ יע  ב  ַהְּׁש ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ֹו מָ֖ ק  ְּמ מ  ֩ יׁש א   ֩ א ֵָ֥צ  לא נבדק כיצד תבנית הטעמים מלמדת על הדרשות – ֵי

 מיל 12אמה היינו מיל, או  2000תחום שבת  שישיעור שלי

 העברה ברשות הרבים,פחות מארבע אמות פטור שיעור רביעי

ל ַאל-ַע ֩. . .֩ ן א֩-ֵּכ֠ ֵָ֥צ   –גדולה בתפקיד מחיצין -תלישא – ֩-ֵי

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

ל ן֩-ַע  נש. בשכר ועו גדולה בתפקיד דרגות-תלישא -ֵּכ֠

על שיעורים ועונשים בידי בית דין של מעלה ובי"ד של מטה על מלאכת מחשבת של הוצאה ביום השבת מלמד 

 ועל ארבעה שיעורין הנ"ל.

 רביע, זרקא סגולראה 
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 [רש"י בבלי ערכין ח,ב, ט,ב]

 ( חלקים793תשצ"ג )-שעות ו 12יום  29חודש לבנה ממוצע אורכו 

 ( חלקים876תתע"ו )-שעות ו 8יום  354שנת לבנה ממוצעת אורכה 
 [רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ו הלכה ב]

היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה ביום ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים, ולמה 
חומש ועישור, והרבה חלקים יש לכל אלו חלקו השעה למנין זה, לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותשיע ו

 .השמות

 
 יד:  -יג ח, נחבראשית 

 ֩ ֩ ְ֩וֵׁשׁש]יג[ ת ַח֨ ַא ְּ֩ב י ה  ְי ֩-ַו֠ ָח֣ד ְּ֙֩בֶא ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה ָׁ֩שָנָ֗ ֹות א  ֵמַע֣לֵמ ֩ ם י  ּוַ֩הַּמָ֖ בָ֥ ְר ָח ֶדׁש֩ ח ָ֔ ֶ֑רץַ֩ל ָא ָ֩֩ה
ֶאת֩ ֩֙ ַח ֩נ  ר ֵַ֤ס ה׃-ַוָּי ָמָֽ ָד ָהֲא ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ בָ֖ ְר ָ֩ח ָ֥ה ֵּנ ה  ְ֩ו ְרא ַ֩וַּי֕ ה ַהֵּתָבָ֔ ֩ ֵס֣ה ְכ  ֩֩֩מ 

֩ס ֶרץ׃ ָהָאָֽ ֩ ה ְבָׁשָ֖ ָ֩י ֶדׁש ח ֑ ֹוםַ֩ל ֩יָ֖ ים ר   ְ֩וֶעְׂש ֧ה ְבָע ְּ֩בׁש  י ָ֔ ַהֵּׁשנ  ֩֙ ֶדׁש ּ֩֩וַבח ֨ ד[ ֩]י
 

בשנת המבול המאורות והכוכבים לא שימשו כלל. אפשר שהכוונה שלא שימשו רוב השנה עד לאחד בתשרי שהוא ראש השנה 

י֩לחודש תשרי החלה הלבנה לפעול וטעם מלת. מאחד יגח, נחבראשית לתולדות העולם שזאת אפשרות כך להבין את הפסוק  ה  ְי  – ַו֠

 תלשא, מרמז לדרוש שיעור כלשהו בהמשך הכתוב. 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶדׁשנוסיף לכך את תבנית הטעמים של הכתוב  ָח֣דַ֩לח ָ֔ ֶא ְּ֙֩ב ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה קטן, בתפקיד כעין כתוב סתום שלא בא -רביע ... זקף - ָׁשָנָ֗

ֶדׁש)מ"ד של( לַ֩נה, ללמד כי ביום לסתום אלא לפרש, אפשר שבא לפרש על אורך חודש לב מהמולד  30-)לבנה, היינו ביום ה ח ָ֔

֣דשעה שהגי' שלה ּבְ֩הקודם(  ָח , חלקים  13-ביום( וביתר דיוק אחרי תשצ"ג חלקי שעה מתחילת השעה ה 13-)היינו בתוך השעה ה ֶא

ֵמַע֣ל֩המרומזים בגי' המלים ֩ ם י  ַהַּמָ֖ ֩ ּו ְרבָ֥ ָח ֩ ֶדׁש ח ָ֔  בא של הלבנה. העולה תשצ"ג יחול המולד ה ַל

י ה  ְי  גדולה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב אורך חודש לבנה ממוצע ממולד למולד.-תלישא – ַו֠

 

בתחילת ליל שבת  ... )בזמן שוויון יום ולילה(ואם מולד תשרי רש"י בבלי ערכין ח,ב, לשם הדגמה נשתמש בדוגמת רש"י עם שנוי 
תשעה ועשרים יום וחצי ושתי ידות שעה  חשון(-)של חדש מרלבנה  ...נמצא מולד שביעית( )בסוף שעה  ששית מחצות היום ותחילת שעה

( 793חלקים סה"כ תשצ"ג ) 73חלקים ועוד  720חלקים השווה  1080שעות ושתי שליש שעה של  12יום  29) וע"ג חלקים

מבואר ...  ג,במדבר מסעי לגעל  (ערה בתורה תמימה ה-חלקים(. אפשר גם להדגים על ניסן ואייר של שנת יציאת מצרים ככתב ב
דהמולד של חודש ניסן של אותה השנה ... ( פ' לך) ויהי השמש באהבברייתא דשמואל ירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' 

 ,אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונותשיצאו ישראל ממצרים היה ביום ד' 
 

  355-של השעה התשיעית ביום ה 0.8-( חלקים. כלומר בערך ב876ו )תתע"-שעות ו 8יום  354שנת לבנה ממוצעת אורכה 

נעשה גריד כהלכתה )שם(.  - יבשה הארץ)יד( יום על שנת לבנה  11מלמד על אורך שנת חמה והיותה יתירה  ידבפסוק  רש"י
שמשפט דור  נה,ֵאילו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות לבוירידתן בחדש השני בשבעה עשר;  - בשבעה ועשרים

 המבול שנה תמימה היה )ראה משנה עדיות ב,י(.

 
 שמות יתרו יח,א:    

ָּכל  ֩ ֵאת ֩ ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֵת֣ן ח  ֩֙ ְדָין מ  ֩ ן ֵהֵ֤ ֨רֹו֩כ  ְת ֩י  ע ַמָ֞ ְׁש ה-ַוּי  ָ֩עָׂשֵ֤ ר יֲ֩אֶׁש֨ ָֽ ַ֩עּ֑מֹוּ֩כ  ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ּ֩וְלי  ה ֶׁשָ֔ ְ֙֩למ  ים ה  ֹל ֶאת-ֱא ֩' ה  ֩ א י ֧ ם׃-הֹוצ  י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ֩ ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י 
ָ֩עָׂשֵ֤֩֩גי' המלים ר עולה תתע"ו זה מספר חלקי השעה של סיום שנת לבנה. הגי' הזאת נמצאת בפסוק המספר על שנת לבנה שבה ארעו  הֲאֶׁש֨

 .(: משפט המצרים במצרים שנים עשר חדש;ב,י)עדיות במסכת המכות של מצרים כמו ששנינו 

 שמשלימים את שנת הלבנה. קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק-תלישא – ֵאת ֩

 
 אסתר ב

֩ ֩׃ ֩֩ ֶאל]יב[֩ ֩ א׀ הָ֩ל֣בֹו ָר  ְ֩וַנֲע ה ָר֨ ַנֲע  ֩ ר ּ֩ת  יַע ַ֡ ַהּג  ן֩-ּוְב יֵּ֩כָ֥ ֶדׁשּ֩כ   ח ָ֔ ֩ ֣ר ָ֩עָׂש ְׁ֙֩שֵנ֣ים ים ָּנׁש  ַה ֩ ת ָדֵ֤ ּהְּ֩כ ֱה֨יֹותָ֩ל   ֩ ֵּקץ ֩מ  ֹוׁש רָ֗ ַחְׁשֵו ֲא ֩ ְך ַהֶּמֶ֣ל
ָד֩ ֳח ֩ ה ָּׁשֵ֤ ְ֩וׁש  ר ַהּמ ָ֔ ֩ ן ֶ֣מ ְּ֙֩בֶׁש ים ָדׁש  ֳח ה֩ ָּׁשֵ֤ ׁ֩ש  ֑ן ֵקיֶה רּו ְמ ֩ ֵמ֣י ְ֩י ּו אָ֖ ְמְל ים׃י  ָֽ ָּנׁש  ַה ֩ י ֵקָ֖ רּו ְמ יםּ֩וְבַת ָ֔ מ  ַּ֙֩בְּבָׂש ים ׁ֩֩ש 

֩ ֩ טז[ ֶאל] ֩ ר ְסֵּת  ֶא ֩ ח ַק֨ ָּל ֶאל-ַוּת  ֩֙ רֹוׁש ַחְׁשֵו ֲא ְך֩ ֶל א-ַהֶּמֵ֤ הּו ֩ י ָ֖ ר  י ָהֲעׂש  ֩ ֶדׁש ח ָ֥ ַּ֩ב ֹו ַמְלכּותָ֔ ֩ ֶדׁש֩-ֵּב֣ית ְׁשַנתח ֣ ּ֩ב  ֵב֑ת ׃-ֵט ֹו ּותָֽ ַמְלכ ַבעְ֩ל ֶׁ֩שָ֖
֩֩ ֩ ר ֩]יב[ ֵּקץ ֩או  ּת  ר חלקים של שעה בהמשך שמשלימים את שנת קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספ-תלישא – מ 

ֶדׁשהלבנה שאורכה  ח ָ֔ ֩ ֣ר ָעָׂש ֩ טז[. ְׁשֵנ֣ים ֶדׁש ] ֵב֑ת֩שעות שלמות והוסף עליו סופי תבות של הכתוב  8-פותח באות חי"ת רמז ל - ח ֣ ֵט
ת ְׁשַנ ֹו׃-ּב  תָֽ ַמְלכּו ַבעְ֩ל ֵב֑ת֩, ממלת)י"תטֵ֩גי' תתע"ו. או בדרך דומה לחשבון אורך חודש לבנה, נאמר כי בתוך שעה  ֶׁשָ֖ היינו השעה  ֵט

תהתשיעית( ועוד תתע"ו חלקים המרומזים בסופי המלים של הכתוב  ְׁשַנ ּ֩ב  ֵב֑ת ֹו׃-ֵט תָֽ ַמְלכּו ַבעְ֩ל     ֶׁשָ֖
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 :כ –שמות יתרו יט,יח 

ח[ ְבָׁשָ֔֩֩]י ַהּכ  ֩ ן ְּ֙֩כֶעֶׁ֣ש ֲ֩עָׁשנֹו ֵַ֤על ַ֩וַּי ֵאׁ֑ש ָּ֩ב ' הָ֖ ֩ ָ֩עָל יו ד ַרָ֥ ָ֩י ר ֲאֶׁש֨ ֩ ְּפֵני מ ֠ ֩ ֹו ֣ןֻּ֩כּלָ֔ ָ֙֩עַׁש יַני ס  ר֩ ַהֵ֤ דָּ֩כלְו ֱחַרָ֥ ַ֩וֶּי ד׃-ן א ָֽ ְמ ר֩ ָ֩הָהָ֖
֩ ֩ ט[ ֹול׃]י קָֽ ְ֩ב ָּ֥נּו ַ֩יֲעֶנ ים ָ֖ ה  ֹל ָהֱא ְ֩ו ר ַדֵּבָ֔ ְ֩י ֣ה ֶׁש מ  ֩ ד ְמא ֑ ֩ ֣ק ָחֵז ְ֩ו ְך הֹוֵלָ֖ ֩ ר ָפָ֔ ַהּׁש  ֣קֹול֩ ֩֙ י ה  ְַ֖י  ַוָֽ

֩֩ ֩ ַ֩על]כ[ ' ה  ד֩ ֶר ֶ֣֧ ֶאל-ַוֵּי ֩ ָ֖י יַנ ס  ֩ ר ֶאל-ַהָ֥ ֩ ה ֶׁש  מ  'ְ֩ל ֧֩ה א ְקָר֨ ַ֩וּי  ֑ר ָהָה ֩ אׁש ה׃-ר ֣ ֶׁשָֽ מ  ֩ ַָ֥על ַ֩וַּי ר ָהָהָ֖ ֩ אׁש ֩ר ָ֥
 

יח[ ׁ֑שְ֩וַהֵ֤֩֩] 'ָּ֩בֵא ו֩הָ֖ ָעָל י ד֩ רָ֩יַרָ֥ ֶׁש֨ ְּפֵניֲ֩א ֹו֩מ ֠ ֣ןֻּ֩כּלָ֔ ָעַׁש י֙֩ יַנ ס  ר - ר֩ ֶׁש֨ קדמא, קדמה ירידת שם ה' ושכן באש ובעקבות כך היה הר סיני עשן  – ֲא

 כולו.  

ח[ ֩֩]י ֵאׁ֑ש ָּ֩ב ' הָ֖ ֩ ָ֩עָל יו ד ַרָ֥ ָ֩י ר ֲאֶׁש֨ ֩ ְּפֵני מ ֠ ֩ ֹו ֣ןֻּ֩כּלָ֔ ָ֙֩עַׁש יַני ס  ר֩ ַהֵ֤ ְּפֵני - ְו חינה נעלה ביותר וענין שיעור, חציצה גדולה, ענין של ב-תלישא – מ ֠

 ומחיצה. 

ְּפֵני אל  השם הנכבדאבל ירד ...  הרמב"ן יט יטגדולה, ענין של בחינה נעלה ביותר היא ירידת השכינה במחיצה לעצמה ופי' -תלישא – מ ֠
ומשה עלה למעלה קרוב , ויתיצבו הם בתחתית ההר, הכבוד הנראה להםההר ביום השלישי, והוציא משה את העם מן המחנה לקראת 

ושכן על הר סיני  שמו הגדול ירדאם תשכיל בפרשה תבין כי  - וירד ה' על הר סיני יט כ...  הכבוד מחיצה לעצמולראש ההר ששם 
 ה',  באשכי  סיניואמת הוא כי השם בשמים וכבודו בהר כ יח , ... עליו באש

חביונו בשחק. ורגליו על הר זימן בקרבו. ראש הר סיני. ...  רי סימן תנדמחזור ויטענין של בחינה נעלה ביותר ושיעור מספר הקולות 
: טהורים בלב אחד נתן להם בסיני. יתגדל הר חורב ויתקדש סיני: כח עז ותעצומות הראם בסיני. לסבול אש באש. מורשה סיני: סיני

 ומתפוצץ בסיני:  אותנחלק לשבעה קולות ולשבעים בסיני: סובב לארבע פימאמר קול ראשון השמיע בסיני. 
 

 שיעור כ"ב אלפים של מרכבות מלאכים הנלמד מהפסוקים

֩פ (במדבר בהעלתך י,לו)  ל׃ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  י ַאְלֵפָ֥ ֩ ֹות ֲבבָ֖ ָֽ ר  ֩ ' הָ֔ ֩ ֣ה ׁ֩שּוָב ֑ר ַמ ֩י א ה ח ָ֖   ּוְבֻנ

ד֩  (תהלים  סח,יח)   ֲא ֩ ֑ן ָא ְנ ׁ֩ש  ַאְלֵפ֣י ֩ ם ַת֣י  ּב  ר  ֩ ים ָ֗ ה  ֹל ֱ֩א ֶכב ֶדׁש׃ֶרֵ֤ ַּ֩בּק ָֽ ָ֥י יַנ ס  ֩ ם ָ֩ב  ָ֥י   ָנ

 

ְּפֵני ...יט יח   גדולה, ענין של בחינה נעלה ביותר חציצה ומחיצה של אש לענין הדבור של ה' אל משה.-תלישא – מ ֠



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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הֶ֩אל֩...יט כ  ֶׁש  א֧֩ה'ְ֩למ  ְקָר֨ ר-ַוּי  ׁשָ֩הָהָ֖ א אוגו'  ר ָ֥ ְקָר֨ שם  ואמרו...  א אור החיים ויקרא אקדמא, קדמה קריאה לדיבור, והגענו לכך בזכות  – ַוּי 

מה לצד השוה של סנה וסיני שהיו באש וכו' ... הרי באותה הנבואה היה אש, ונשתנית נבואה זו ונבואת סנה מנבואת אוהל מועד, שלא היה בו  ספרא להלן( – )טטבתורת כהנים 

 וגו' אש, 

אף כל שהוא דבור קריאה לדבור והקדים בהן שהן דבור ובאש ומפי קדש למשה  )סנה וסיני()ה( אי מה הצד השוה שבהן  דבורא דנדבה פרשה א -ספרא ויקרא 
 לדיבור, יצא דבור אהל מועד שאינו באש ת"ל ויקרא וידבר הקדים קריאה לדיבור.  נקדים קריאהובאש ומפי קדש למשה 

 קדמאראה 
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ים    ב׃,יתרו כ שמות ָ֗ ָֽ ד  ֲ֩עָב ֶָ֥֣ית ֵּב֣ מ  ֩ ם י  ַרָֹ֖֜ ְצ מ  ֩ ֶרץ ֵמֶאָ֥֨  ֩ ך י את   הֹוֵצ ר֩ ֶ֣֣ ֲאֶׁש֧ ֩ ך י ָ֑֔ ֶה ֱאֹל ֩ ' ֣ה ֩֙ י ָ֖ כ  נ  מונח תרסא, מבית  –)ג"א ט"ע אשר הוצאתיך ׃ָאָֽ

 עבדים מונח רביע(

ך ֩ י את   הֹוֵצ ֩ ר ֶ֣֣ ה' הבטיח לאברהם  –ע"פ זהר חדש יתרו לא.  תורה שלמה ]פז[ט"ע מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, שיעור  – ֲאֶׁש֧

הכניסם בנ' שערי בינה ואלו הן שאנו מונים להוציאם מארץ מגוריהם, אבל לא הבטיח שלא יהיו עע"ז, וכאן הוציאם ממ"ט שערי טומאה, ו

 מיום טוב של פסח ימים ושבועות והמצוה למנות ימים ולמנות שבועות כי בכל יום מיצינו מכח טומאה ומעלינו לכח טהרה.
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א :ג,כשמות יתרו  ה-ל ֣ ֶָֽ֣ ְהֶיָ֥ ַ֩על-י  ים  ָ֖ ר  ֵח ֲא ֩ ים ָ֥֨ ה  ֱאֹל  ֩ ך  ׃-ְל י ֶָ֣֗ ַָֽ ָּ֩פָנ
 דרך א

 גגת ע"ז. אבל תבנית הטעמים הדומה בטעם עליון של הדיבר השני המרכבת מפרט קדמאה, כלל, פרט בתראה.במסכת ע"ז אין משנה על ש

א֩הפרט קדמאה הוא ה ל ֣ ְהֶי ָֽ ך ֩-י  ים -בהויתך, במחשבתך אמונה ב ְל ר   ֵח ֲא ֩ ים ֨ ה  ֹל  , )מחשבה בלי מעשה(זולתי השם יתברך לבדו ֱא

ְהֶיה֩אל ֣֩,ג( כ ' יתרושמ)הוא  ]בשולי המנחה[ע"פ הכלל  ָֽ ך ֩-י  ים ְל ר   ֲאֵח ֩ ים ֨ ה  ֹל  והוא לאו שבכללות לכל האזהרות בעבודות בפועל של ע"ז ֱא

הוא בעל ארבעה פרטים של שגגות בע"ז. התבנית הזאת מעוררת לחשוב על לימוד דומה לדיבר  ]רמב"ם הל' שגגות[פרט בתראה ע"פ 

]משנה -הלכה בשגגת ע"ז כעין משנה המקבילה ל ת שגגות פ"ז,ה"א[]הלכו-הרביעי )שבת(. אפשר כי הרמב"ם הרגיש בדמיון זה וכתב ב
 בשגגת שבת, ובה ארבעה חילוקי הלכות, שהם ארבע שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן. שבת פ"ז,מ"א[

 

ך ֩הלכה בשגגת ע"ז המרומזת בטעם תרסא של  ]רמב"ם הלכות שגגות פ"ז,ה"א[  בתפקיד עקירת ידיעה )= שכחה = שוגג(  ְל

יםלאו שבכללות של  ב ר   ֲאֵח ֩ ים ֨ ה  לובו  ֱאֹל י-ַע  רביע מרמז לארבעה חילוקי שגגות ובהתאמה החטאות לכפר עליהן. – ָּפַנָ֗

 , 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(וליס וכן אם פיער עצמו לפעור וזרק אבן למרק )טט: ב(

)טט: שגג  ושגג בעבודות אלו )טט: ידע שזאת ע"ז(וכן כל כיוצא בזה יהא חייב על כל עבודה ועבודה, במה דברים אמורים בשהזיד בע"ז 

 , = שכח שעבודות יחודיות אלו אסורות לעבודות הזרות האלה(

ושגג בע"ז אינו חייב אלא חטאת אחת, כיצד ידע שזו ע"ז ושאסור לעובדה אבל לא ידע  אבל אם הזיד בעבודות אלו( ג )טט:
 , שההשתחויה והניסוך עבירה והשתחוה וניסך חייב שתים

תו שאין קרויין ידע שאלו עבודות הן ואסור לעבוד בהן לאל אחר ולא ידע שזו ע"ז לפי שלא היתה של כסף וזהב ועלה על דע )טט: ד(
 . ע"ז אלא של כסף וזהב ועבדה בכל העבודות אינו חייב אלא חטאת אחת

 רמב"ם חזר בקצרה על שגגת השבת )כעין מקור השראה לשגגת ע"ז שבה"א.( והפלא ופלא
או נתגייר כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ושכח שנצטוו ישראל על השבת, או שנשבה והוא קטן לבין העכו"ם  [הלכה ב]

קטן והוא בין העכו"ם אף על פי שעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת שהכל שגגה אחת היא, וכן חייב 
חטאת אחת על כל חלב שאכל וחטאת אחת על דם שאכל וכן כל כיוצא בזה בעבודות אלו, וכל היודע עיקר שבת אבל שכח שהיום 

 .עשה בו מלאכות הרבה חייב חטאת אחת על היום כולו וכן חטאת על כל שבת ושבת ששגג בושבת ודימה שהוא חול אף על פי ש

 

 דרך ב

א ה-ל ֣ ֶָֽ֣ ְהֶיָ֥ ך  ֩-י  וברבינו בחיי: לא  ]קי[ )הערה(באע"ז כאן: דבר הכתוב אלהים כנגד מחשבת עובדימו ...   ]קח*[ )הערה(תורה שלמה  ְל
אתעשה לך פסל וכל תמונה, אחר שהזהיר  ֶָֽ֣-ל ֣ ְהֶיָ֥ ך  ֩-הי    במחשבה הזהיר על המעשה ְל

א ה-ל ֣ ֶָֽ֣ ְהֶיָ֥ ך  ֩-י  מחשבה בלי דבור, המחשב לעשות או לעבוד ע"ז,  בתפקיד מחיצתט"ע מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, )א(  – ְל

 לישראל אין הקב"ה מצרף מחשבה למעשה אבל במחשבת ע"ז מצרף....

יםהלכה בשגגת ע"ז בכלל של  הלכות שגגות פ"ז,ה"א[ ]רמב"ם כולל גם מחשבת ע''ז בל''ת - [רמב''ם]-ה ר   ֵח ֲא ֩ ים ֨ ה  על זה מעיד  ֱאֹל

)שמות עובר בלא תעשה שנאמר  )טט: הקב"ה( כל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה [ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב''ם]

א (ג,כיתרו  ְהֶיה֩ל ֣ ָֽ ל-י  ַ֩ע ים ר   ֲאֵח ֩ ים ֨ ה  ֱאֹל  ֩ ך י-ְל הלכות יסודי התורה ]רמב"ם  בעיקר, שזה העיקר הגדול שהכל תלוי בו , וכופר׃ ָּפַנָ֗
  [ה''ו,פ''א

י-ַעל תורה שלמה ]קכד[ ֶָ֣֗ ַָֽ י-ַעלומלשון ...  הערה(-)הסבר ב אסור לשתף שם שמים ודבר אחר )מדרש סמ"ג(,  ָּפָנ ֶָ֣֗ ַָֽ דורש במדרש  ָּפָנ
כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם שנאמר  ובסנהדרין סג. שאומר שם. .... כפשוטו שאסור לשתף שם שמים ודבר אחר

אבלתי לה' לבדו המקרא ההוא בא לעונש וזה ) ה-ל ֣ ֶָֽ֣ ְהֶיָ֥ ַ֩על-י  ים  ָ֖ ר  ֵח ֲ֩א ים ָ֥֨ ה  ֱאֹל  ֩ ך  י׃-ְל ֶָ֣֗ ַָֽ  .( לאזהרהָּפָנ
א ה-ל ֣ ֶָֽ֣ ְהֶיָ֥ ך  ֩-י  כל המשתף שם  -ל ן העולםבתפקיד אזהרת עקירה מ בסנהדרין סג.ט"ע מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, )ב( ע"פ  –  ְל

 .שמים ודבר אחר נעקר מן העולם
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 כ,טו: יתרושמות 

ל ֶאת-ְוָכ ֩ ים ֨ א  ר   ֩ ֶאת-ָהָעם ְ֩ו ת ֹל  ּקֹו ֶאת-ַה ְ֩ו ר ָפָ֔ ַהּׁש  ֩ ֣קֹול ֩֙ ֵאת ְ֩ו ם ָ֗ ד  י ֑ן֩-ַהַּלּפ  ָ֩עֵׁש ר ָהָ֖ ָ֩ה
ק׃ ח ָֽ ָר ֵמָֽ ֩ ּו דָ֖ ְמ ַּיַע ַ֩ו עּו ַ֙֩וָּיֻנָ֔ ָהָעם ֩ א ְר ֵֶ֣֤ ַ֩וַּי



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ל֩)טו(  רש"י ים-ְוָכ ֨ א  ר   ֩ שלא היה בהם אחד סומא. ומניין שלא היה בהם ִאֵלם? תלמוד לומר: "ויענו כל העם" )שמ'  מלמד - ָהָעם
ֶאתיט,ח(. ומניין שלא היה בהם חרש? תלמוד לומר: "נעשה ונשמע" )שמ' כד,ז; מכיל' יתרו בחדש ט(,  ים֩ ֨ א  ת-ר  ֹל  ּקֹו רואין את  - ַה

ת֩-ֶאתהנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר )ראה מכיל' יתרו בחדש ט(.  ֹל  ּקֹו ֩היוצאים מפי הגבורה )ראה שם(.  -ַה עּו אין 'נוע'  -ַוָּיֻנָ֔
ק֩אלא 'זיע' )ראה שם(. ָרח ָֽ ֵמָֽ ֩ ּו דָ֖ ְמ היו נרתעים לאחוריהם שנים עשר מיל כאורך מחניהם, ומלאכי השרת באין ומסייעין אותם  - ַוַּיַע

 ו בחדש ט(. ידודון" )תה' סח,יג; ראה מכיל' יתר ןלהחזירם, שנאמר "מלאכי צבאות ידודו
 

ל ק֩(.תרסא, שיעור רמז לנדרש בסוף הפסוק  – ָהָעם ֩-ְוָכ ח ָֽ ָר ֵמָֽ ֩ ּו דָ֖ ְמ היו נרתעים לאחוריהם שנים עשר מיל כאורך מחניהם,  - ַוַּיַע
ראה ידודון" )תה' סח,יג; ראה מכיל' יתרו בחדש ט(.  ןומלאכי השרת באין ומסייעין אותם להחזירם, שנאמר "מלאכי צבאות ידודו

ח[ כ –מות יתרו יט,יח שלעיל   ְּפֵני֩]י מ ֠ ֩ ֹו ֣ןֻּ֩כּלָ֔ ָ֙֩עַׁש יַני ס  ר֩ ַהֵ֤     ְו

 רביעראה 
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 :ז – ו,כב,משפטים שמות

י ָֽ ֩ -]ו[ּ֩כ  ן ֵּת ֶאלי  ֩ יׁש ֨ ֹו-א  ֩אָֽ ֵֶ֤סף הּוֶּ֩כ ם-ֵרֵע  א  ֩ ֩ יׁש ֑ א  ָ֩ה ֵּב֣ית מ  ֩ ָ֖ב ַּנ ְ֩וֻג ר מ ָ֔ ְׁש ל  ֩֙ ים ם׃-ֵכל  ַ֖י  ְׁ֩שָנָֽ ם ְ֩יַׁשֵּלָ֥ ָ֖ב ָּנ ַהַּג ֩ א ָּמֵצָ֥ ֩י 
ם א  ֩ ַהּגַ֩-]ז[ ֩֙ א ָּמֵצ ֩י  א לל ֵ֤ ַע ַּ֩בָֽ ב ַרָ֥ ְק ְ֩ונ  ב ֶאל-ָּנָ֔ ֩ ת י  ים-ַהַּבָ֖ ֑ ה  ֱאֹל ָ֩֩ה

ם֩ הּו׃-א  ֵרֵעָֽ אֶכת֩ ְמֶלָ֥ ּ֩ב  ֹו דָ֖ ָ֩י ָׁ֩שַל ח א ֩ל ָ֥
יאפשר כי  ָֽ ֩ -]ו[ּ֩כ  ן ֵּת  -ונשברה  רביעיתהטה את החבית ונטל הימנה קטנה מלמד על שיעור שליחות יד כנאמר במשנה -תלישא - י 

   משלם דמי כולה. -נשברה ו רביעית. הגביהה ונטל הימנה רביעיתאינו משלם אלא 

 קטנה ללמד על שני שיעורים כי הפסוק משמש לשיעור הטענה שני כסף וההודאה שוה פרוטה. -הקושי בהסבר כי אין כאן מונח תלישא

י ז -ו כבמשפטים  שמותאלא אם נאמר כי  ָֽ ֩ -]ו[ּ֩כ  ן ֵּת ם...  י  הּו׃-א  ֵרֵעָֽ ֩ אֶכת ְמֶלָ֥ ּ֩ב  ֹו דָ֖ ָ֩י ָׁ֩שַל ח א  יד.  עוסק בשיעור שליחות ל ָ֥

ל]ח  כבמשפטים  שמותוענין הטענה שתיים וההודאה שוה פרוטה נלמד מהקרא  ַ֩עָֽ ל-ח[ ַבר-ָּכ ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ַ֩על-ֶּפַ֡ ר ֹו מֹור-ׁשַ֡ ר֩...  ֲח֠ ֲאֶׁשֵ֤
י ּ֙֩כ  ר ַמ ה-י א ֶ֩זָ֔ א גדולה העשויה ללמד ענין שיעור, חציצה ומחיצה אלפניה ולאחריה ושני פזר כל אחד מלמד למקום -כי כאן יש תלישא ֣הּו

 ם צריך למקומו. אחר וא

 פרק השערות פזר תלישאראה 
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 תרומה כז,א: שמות

ֶאת ֩ יָת ָ֥ ֹו-ְוָעׂש  ָמתָֽ ק  ֩ ֹות ַאּמָ֖ ֩ ׁש ֹלָ֥ ְ֩וָׁש ַח ְזֵּבָ֔ ַהּמ  ה֙֩ ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בֵ֤ ָר ֩ ַחב ֩ר ָ֗ ַאּ֣מֹות ֩ ׁש ֵמ֧ ָח ְ֩ו ֶרְך א   ֩ ַאּ֨מֹות  ֩ ֵמׁש ָח ֩ ים ֑ ּט  ׁ֩ש  ֲ֩עֵצ֣י ַח ְזֵּבָ֖ ֩׃ַהּמ 
 

חַ֩ ְזֵּבָ֔ ַהּמ  ֩֙ ה ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בֵ֤  ן, שני לימודים, אחד כפשוטו ואחד מהפך מפשוטו. קט-מהפך פשטא זקף – ָר

מרובע  –)בבלי זבחים סב ב( רבוע בעל שתי משמעויות אחת כפשוטו ואחת יוצאת מפשוטו של מקרא -דרך אחת להבין זאת תהיה כ

 ורבוץ. 

 )בבלי זבחים נט ב( שאלו לשני לימודים בשיעורין של גודל המזבח. -דרך אחרת תהיה כ

ֵמׁש ֩מלת  )א(   רש"יקטנה, בתפקיד לדרוש שיעורין )כמו שמוצא בעיון ובמאמר( כאן נדרשים שיעורי גודל המזבח החיצון ,-ישאתל – ָח
דברי רבי יהודה )ראה זבחים נט,ב(. רבי  דברים ככתבן; - ושלש אמות קומתווגו',  ועשית את המזבח

מה להלן גובהו פי שנים , ונאמר בפנימי "רבוע" )שמ' ל,ב( רבוע,יוסי אומר )ראה שם(: נאמר כאן 
   משפת סובב ולמעלה ושלש אמות קומתו?; ומה אני מקיים כארכו, אף כאן גובהו פי שנים כארכו

 שמות תרומה כז א    בבלי זבחים נט ב

חַ֩ ְזֵּבָ֔ ַהּמ  ֩֙ ה ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בֵ֤ וטו אלפניו של הקרא מוציא מפשיהודה י בקטן. רבי יהודה ורבי יוסי מוצאים הכתוב מפשוטו. ר-מהפך פשטא זקף -  ָר

חַ֩ ְזֵּבָ֔ ַהּמ  ֩֙ ה ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בֵ֤  רבי יוסי לאחריו.,    ָר

ב יהודה לומד אלפניו של הקרא רבי ַח ר ָ֗ ֩ ַאּ֣מֹות ֩ ׁש ֵמ֧ ָח תמדוד מאמצעו של מזבח חמש אמות לכל רוח ותקבל ואומר דרגא מונח רביע,  - ְו

ַאּ֨מֹות֩כאילו הוא קורא הפסוק כך: שטח של  שלוש אמות. כפשוטו של מקרא גובה אבל ה ארבעה פעמים חמש על חמש אמות.  ֩ ֵמׁש ָח
ְך ֶר ב א   ַח ֩ר ָ֗ ַאּ֣מֹות ֩ ׁש ֵמ֧ ָח דרגא מונח רביע במובן של פרט מרכזי הוא ומשמעו מהמרכז הנח ארבעה משטחים כאלה או משטח אחד  - ְו

 שהוא כעין ארבעה משטחים כאלה. 

חַ֩לומד שלפני הקרא רבי יוסי  ְזֵּבָ֔ ַהּמ  ֩֙ ה ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בֵ֤ אבל  אמות,מש על חמש ם כפשוטו של מקרא ומידות אורך ורוחב המזבח הן חלומדי ָר

קיש רבוע של המזבח הפנימי לרבוע של המזבח החיצון ומה הפמיני גובהו כפול לאחריו של הקרא הזה יש להוציא הכתוב מפשוטו ולה

 מאורכו כך החיצון גובהו כפול מאורכו ולכן גובהו עשר אמה. 

אמה לכולי עלמא  10על  10חקר מקיף בנושאי המשכן אומר כי יש עוד שיטה ולפיה מידות אורך ורוחב המזבח ור' חנוך בינקה שערך מ

 אמות היה הסובב. 7אמה ובגובה  10או  3והמחלוקת היא על הגובה האם היה 

 קטן, בבלי זבחים נט ב, סב ב-דרגא מונח רביע, מהפך פשטא זקףראה 
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ְך שמות תרומה כז,יח׃ ֶר ָחֵצר ֩ א ֣ ה ֶה ָא֨ ה ֵמ ַאָּמ  ַחב׀ ָב ר ֣ ים ְו ֣ ּׁש  מ  ם ֲח י ּׁש ָ֗ ֲחמ  ה ַּב ָמ  ק  ׁש ְו ֵמָ֥ ֹות ָח ׁ֣ש ַאּמָ֖ ֑ר ֵׁש ָז   ָמְׁש
ם֩ ֶהָ֖ ְדֵני ַא ׃ ְו ֶׁשת ח ָֽ ְ֩נ

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

 ֩ ר ָחֵצ ֶה ֩ ֶרְך פירוט באמצעות כלל ופרט בתראה. הפרט קדמאה מרמז לשני תפקידי  קטנה )=תרסא(, פרט קדמאה שצריך-מונח תלישא –א ֣

 תרסא. אחד הקשור לשיעורים הקשורים למידות המשכן, אחד המלמד לשיעורים אחרים.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/54 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 שיעורים הקשורים למידות המשכן: 

ה֩   ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨  קדמא אזלא, כעין כלל שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים לו -ֵמ

  ֣֩ ּׁש  מ  ֲ֩ח ׀ ַחב ר ֣ ֑רְ֩ו ָז ָמְׁש ֩ ֵׁ֩שׁ֣ש ֹות ַאּמָ֖ ֩ ׁש ֵמָ֥ ָח ה֩ ָמ  ק  ְ֩ו ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ֩ -פרט בתראה. בחלק זה של המאמר נעסוק בחלק הקרא  –ים ים ֣ ּׁש  מ  ֲ֩ח ׀ ַחב ר ֣ ְו
ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח  . ַּב

֩ ב׀ ַח ר ֣ ׀ הענין המרכזי קשור אל הפרטְו ב ַח ר ֣  שגם הוא מדוד באותה אמה, ולא נאמר בה אמה כאן אלא בפסוקים יב ויג., ְו

 
ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים,   (שמות תרומה כז,יח)אמר רב יהודה: דאמר קרא  -מנא הני מילי? בין כג,ב בבלי עירו

אמר אביי: העמד משכן על שפת חמשים, כדי שיהא חמשים  -אמרה תורה: טול חמשים וסבב חמשים. פשטיה דקרא במאי כתיב? 
 אמה לפניו, ועשרים אמה לכל רוח ורוח. 

ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים   (שמות תרומה כז,יח)גמרא. מנא הני מילי? אמר רב יהודה אמר רב: דאמר קרא ובין נח,א בבלי עיר
אם כן לימא קרא חמשים  -האי מיבעי ליה ליטול חמשים ולסבב חמשים!  -בחמשים, אמרה תורה: בחבל של חמשים אמה מדוד. 

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

 

 חישוב שבעים אמה ושיריים

ב׀֩ ַח ר ֣  כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים. –מונח לגרמיה )מונח פסק(  –ְו

׀ ב ַח ר ֣ ֩ התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזיקריאה ללא  ְו ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨  הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,ֵמ

׀֩ו ב ַח ר ֣ ֩קריאה בהתחשבות עם פסק מנתקת מלת  ְו ׀ ב ַח ר ֣ יםמהכתוב אחריו ְו ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  ֩. נראה בהמשך לימוד  ֲח ׀ ב ַח ר ֣ כשהוא ְו

 מנותק. 

ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ   כג,בלומד מהמלים שני לימודים: א' בדף  בבלי עירוביןנית המרמזת ללפחות ארבעה לימודים. תב –מונח רביע  – ֲח

כל המדידות מדוד בחבל של חמשים אמה. שני לימודים נוספים עשויים להיות: ג' דיוק חישוב  נח,אחישוב שבעים אמה ושיריים; ב' בדף 

 שבעים אמה ושיריים; ד' העמד משכן בגבול חמשים.

 

טול חמשים ותן בחמשים. היינו טול את השטח  - בבלי עירובין כג,ב, נח,אדיוק חישוב שבעים ושיריים בארבע מידות.  ע"פ   –א' וג' 

֩ שארך החצר עודף על רוחב החצר היינו חמשים אמה על חמישים אמה ותן היינו הקף בו )עמו( ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח  ארבע פאות השטחרביע, את  -ַּב

ם אמה. פעולת הקפה זאת מטרתה ליצור ריבוע שאורך פאתו ישמש בכל מדידות התחומים כעיבור עיר האחר של החמשים אמה על חמשי

 וקרפף. 

ורש"י מניח מלחשב הלאה. ההלאה הזה הינו איבר  אצבעושני שליש  טפחיםוארבע  אמהאורך פאה זאת בהסבר רש"י בגמרא הוא שבעים 

בעוד ועוד מידות קטנות והולכות כדי לדייק בשיעור שבעים אמה ושיריים.  השגיאה, היינו ההפרש הלא מחושב שאפשר להמשיך לחשבו

 הגענו לחישוב של שלוש מידות מדויקות והשאר איבר השגיאה.
 

 בטעמים מונח רביע הן: הנקודות האחרות הכלולות

רים, קביעת תחום ערי מקלט, ב' שכל המדידות תהיינה בחבל של חמשים אמה כגון חצר המשכן, אלפיים אמה תחום שבת מעבר לריבועי ע

 מדידת שטחים, מרחק עיר בעגלה ערופה

֩ ד' ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  העמד המשכן בגבול חמשים )היינו באמצע החצר( והותר לפניו חצר רבועית של  -היינו הנח  –מונח רביע  –ֲח

  חמשים על חמישים.

 

 וספרי זוטא. שיעור הר הבית מהתורה, יחזקאל, דברי הימים, משנה מידות, ספרי

׀ ב ַח ר ֣  כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני אופנים. -מונח לגרמיה )מונח פסק(  – ְו

׀ ב ַח ר ֣ ֩ קריאה ללא התחשבות בפסק הוא המשך לענין המרכזי ְו ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨  הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר המשכן,ֵמ

׀ ב ַח ר ֣ ֩סק מנתקת מלת קריאה בהתחשבות עם פ ְו ב׀ ַח ר ֣  מהכתוב אחריו.ְו

 ניתוק זה 

 

֩מאפשר התחברותם של תיבות  ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  השהם חלק בפרט בתראה לענין המרכזי בפסוק, התיבות ֲח ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨ ויחד הם  ֵמ

ה ורוחבו חמש מאות מרמזים על דרשת שמואל הרואה לדוד המלך המובא ברש"י להלן, שהר הבית יהיה רבוע שאורכו חמש מאות אמ

 אמה ואשר יחושב כדלהלן:

ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ   ובין  2500מציין הכפל בין התוצאה  המונח,  2500השווה  50*  50מציין הכפל  בי"תאות  – ֲח

ההתיבות  ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨ יםוטעם רביע בתיבת  250,000השווה  100*  2500היינו  ֵמ ּׁש ָ֗ מ  ֲח השווה הוצאת שורש הרבוע מציין פעולת  ַּב

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

 
 משנה מידות פ"ב מ"א 

]א[ הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה רובו מן הדרום שני לו מן המזרח שלישי לו מן הצפון מיעוטו מן המערב  
 מקום שהיה רוב מדתו שם היה רוב תשמישו: 

 כ:יחזקאל מב,מפורש כי לימוד זה ע"פ 
֑אֹות ֵ֩מ ֵמׁ֣ש ֲח ב֩ ַח ר ָ֖ ְ֩ו ֹות אָ֔ ֵמ ֵמׁ֣ש֩ ֲח ֩ ֶַ֚רְך ֩א  יב ָ֔ ב  ָס ׀֩ ֩ יב ֣ ב  ָס ה֩לֹו֙֩ ָמ ֹו חֵ֤ ֩ ֹו דָ֗ ָד ְ֩מ ֹות ח  רּו ֩ ע ְרַּב֨ ַא ְ֩֩ל

ל׃ ח ָֽ ְ֩ל ֶדׁש ּק ָ֖ ַה ן֩ י ֵּ֩בָ֥ יל ֕ ּד  ְב ַה  ְל
ְך֩֩שמות תרומה כז יח׃הר הבית היה ת"ק אמה על ת"ק אמה. ... ורמז לת"ק  פירוש הרא"ש במשנה ֶר ֩א ֣ ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ֵמָא֨  ֩ ר ָחֵצ ב׀֩וְֶ֩ה ַח ר ֣

֩ ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  יםשאין תלמוד לומר ֲח ּׁש ָ֗ מ  משכן, אחד מחלק חמישים שבהר הבית.  משמעו שחצר ה( –)טט מלמד שבחצר  ַּבֲח
 כיצד?חלוק ת"ק על ת"ק והרצועות נ' על נ'  יהיו ק' רצועות של נ' על נ' הרי חצר המשכן אחד מחמשים מהר הבית: 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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לרבועים של חמישים על חמישים, יתקבלו מאה רבועים של חמשים על  500על  500משמעו אחרי חלוק שטח של  –טט 

ֶרְךחמשים. נחבר שני רבועים ביחד ונקבל  ֩֩א ֣ ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨ ֵמ  ֩ ר ָחֵצ ֶ֩ה ׀ ַחב ר ֣ יםְו ֣ ּׁש  מ  חלק אחד  שני רבועים אלו מהווים  ֲח
 מחמשים מהר הבית  

׀בעל הטורים  ב ַח ְ֩ור ֣ ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨ ֵמ  ֩ ר ָחֵצ ֶ֩ה ְך ֶר ים֩א ֣ ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  שמות תרומה ) פי' כחלק אחד מחמשים שבהר הבית כדפי' לעיל., ֲח

חּו(  כה,ב ְק .-ְוי  . . ֑ה ָמ רּו יְּ֩ת ָ֖ עשו לי מקום מקדש אחד מחמשים שבהר הבית כמו תרומה שהוא אחד מחמשים שהרי הר הבית היה  ל 
תָּ֩כל...  . אמה( 500על  500)על ת"ק של ת"ק  (50)טט =ת"ק על ת"ק ומקום החצר היה ק' על נ' שהוא אחד מנ'  ֵאֵ֤ כל עולה נ'  ֵמ

 בינוני א' מנ'. תרומה בעין( -)טט היינו 

 

 לב -במדבר בהעלתך י,כט  ידיעת מידות הר הבית מבוטא בתורה בפסוקים
ֶּ֩בן ָבב ח  הְ֩ל֠ ֶׁשָ֗ מ  ר֩ אֶמ ַ֩וּי ֣ ט[ ֶׁשה֒֩-ס֩]כ מ  ֩ ן ֵת֣ ח  ֩ י֘ ְדָינ  ַהּמ  ֩ ֵא֣ל  ְרעּו

ֶאל ֩ ְחנּו ֲאַנָ֗ ֩ ׀ ֩ ֣ים ְסע  יהַ֩-נ  ָֽ ְךּ֩כ  ַטְ֣בנּוָ֩לָ֔ ֵה ְ֙֩ו ָּת֙נּו א  ֵ֤ה֩ ןָ֩לֶכ֑םְ֩לָכ ֶאֵּת֣ ֩ ֹו תָ֖ א  ֩' הָ֔ ֣ר֩ ַמ ָא ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ קֹום ֶּבר-ָּמ ּד  ֩ ' ַ֩על-הָ֥ ֹוב ל׃-טָ֖ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י 
ם י֩א  ֧ אֵ֩אֵלְ֑ךּ֩כ  ו֩ל ֣ י אֶמרֵ֩אָלָ֖ ַוּי ָ֥ ְוֶאל-ֶאל-]ל[֩ י֩ ׃֩-ַאְרצ   ְך יֵ֩אֵלָֽ ָ֖ ֹוַלְדּת  ֩מ

אֶמרַ֩אל ַוּי ֕ י׀ַ֩על-]לא[֩ ֣ ָת֑נּוּ֩כ  ב֩א  ֣ ֲעז  ַּ֩ת ָ֖א ֣ן֩-ָנ ם׃ֵּכ י  ַ֖ יָנָֽ נּוְ֩לֵע ָּ֩לָ֖ יָת ָ֥ ְוָהי  ר֩ ְדָּבָ֔ ַּ֙֩בּמ  ּו ֵת֙נ ְעָּתֲ֩חנ  ָ֩יַדָ֗
י ָ֖הּ֩כ  ָהָי ְ֩ו ְך׃-]לב[ ְבנּוָ֩לָֽ ַטָ֥ ֵה ְ֩ו נּו ָּמָ֖ ֩ע  ' ה  יב֩ ֧ ט  ֵ֩יי ר ֲאֶׁש֨ ֩ ּוא הָ֗ ַה ֩ ַהּ֣טֹוב ׀֩ ֣ה ָהָי ְ֩ו ָּמ֑נּו ֩ע  ְ֣ך ֵ֩תֵל

 ספרי במדבר פיסקא פא 
י)פא(   ָ֖הּ֩כ  ָהָי ְ֩ו א-]לב[ ּו הָ֗ ַ֩ה ַהּ֣טֹוב ׀֩ ֣ה ָהָי ְו ֩ ָּמ֑נּו ֩ע  ְ֣ך דושנה מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקים את הארץ הניחו  , וכיֵתֵל

אמרו כל מי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטול דושנה של יריחו נתנוהו ליונדב בן רכב  של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה
 חלק בראש וגו'

יספרי זוטא פרק י  ָ֖הּ֩כ  ָהָי ְ֩ו ַהּ֣טֹוב֩-]לב[ ֩ ׀ ֣ה ָהָי ְ֩ו ָּמ֑נּו ֩ע  ְ֣ך אֵתֵל ּו הָ֗ ן׃זה בית המקדש שנא'  הטוב, ַה ָבנ ָֽ ַהְּל ְ֩ו ָ֖ה ַהֶּז ֩ ֹוב ַהּט  ֩ ר ָהָ֥ דברים  ָה

ֶ֙֩את-ֶאְעְּבָרה֩ואתחנן ג כה ְוֶאְרֶאה א֩ ן׃-ָּנָ֗ ָבנ ָֽ ְוַהְּל ָ֖ה֩ ֶּז בַ֩ה ֹו רַ֩הּט  ןָ֩הָהָ֥ ֶ֣ברַ֩הַּיְרֵּד֑ ֵע רְּ֩ב ֶׁשָ֖ הֲ֩א ָבָ֔ ץַ֩הּטֹו ָ֩הָאֶ֣ר
ֶרְך֩שמות תרומה כז,יח׃ -ב התחלנו סיכום ֩ ֩א ֣ ר ָחֵצ קטנה המציינים שני -, כעין שתי תלישאקטנה-תלישאשטעמיו מונח  פרט קדמאה –ֶה

  פרט אחד מתיחס לשטח הר הבית, פרט אחד מתיחס לחצר המשכן, שיעורים

ט[ לב,במדבר בהעלתך י כט  -ב וסיימנו ב ]כ ָב ח  ְך, המתברר בקרא שיעור, ענין של גדולה-תלישא – ְל֠ ַטְ֣בנּוָ֩לָ֔ ֵה ְ֙֩ו ָּת֙נּו א  ֩ ֵ֤ה  וכספרי וספרי ְלָכ

יזוטא על  ָ֖הּ֩כ  ָהָי ְ֩ו א-]לב[ ּו הָ֗ ַ֩ה ַהּ֣טֹוב ׀֩ ֣ה ָהָי ְ֩ו ּו ָּמ֑נ ֩ע  ְ֣ך שאורכו ורוחבו ת"ק אמה על ת"ק אמה וכמידותיו  הטוב זה בית המקדש, ֵתֵל

 .דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמהמידות 
 

֩֩לַהּכ ָ֥֩דברי הימים א כח,יט בזה נבוא להבין דברי פירוש המיוחס לרש"י בפירושו למקרא  ב ְכָת  ּ֩ב  ֹות ֲאכָ֥ ַמְל ֩ ל ילּ֩כ ָ֖ ֑ ְׂשּכ  ה  ֩ ָ֩עַל֣י ' הָ֖ ֩ ָ֥ד ַּי מ 
ית ָֽ ְבנ  סדר לו, סכום משקל ומשקל של כל כלי וכלי,  הכל בכתבפתרון:  - הכל בכתב)יט(  פירוש המיוחס לרש"י וזה לשון  ׃֩פַהַּת

דרש שמואל מן התורה  והכלבה. אורך ורוחב וגו תבניתהבית חכמני והשכילני, כמו  תבנית - כל מלאכות התבניתשמואל הרואה. 
ְךברוח הקודש, כמו ששנינו )ראה משנה מידות ב,א(: 'הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה'; דרש:  ֶר ה֩֩א ֣ ָא֨ ֵמ  ֩ ר ָחֵצ ֶה

֩ ה ַאָּמ  ָ֩ב ב׀ ַח יםְור ֣ ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  חתכם לחמש  חמשים פעמים חמשים הם עשרים וחמש מאות; נראה לומר: -( שמות תרומה כז,יח) ֲח
רצועות להיות חמש מאות על חמש מאות. והוא מיוסד בסילוק 'קרובץ' של שבת חנוכה, המתחיל 'מנשה את אפרים ואפרים את 

 מנשה'. והכל דרש שמואל ברוח הקודש ולמד לדוד כן.
 

השיעור נפח מי מקוה במילת  ָמ  ק   ְו

ורחץ )את בשרו( במים  (ויקרא מצורע טו יג) דתניא:עור מקוה ולשונה ובעוד מקומות מובאת ברייתא המלמדת על שי בבלי חגיגה יא א -ב
אמה על אמה ברום שלש אמות. ושיערו חכמים: מי מקוה ארבעים  -מים שכל גופו עולה בהן, וכמה הן  -במי מקוה. את כל בשרו  -

 סאה. 
 שמות תרומה כז יח׃רמז לכך נמצא בפסוק 

 

ה֩ ַאָּמ  הָ֩ב ָא֨ הולך אחד מן המקראות הזקוק  -מקדים קרא שהכתובים שלפניו ולאחריו זקוקים לו, ואחריו אזלא  –קדמא אזלא, קדמא  -ֵמ

הלו  ָמ  ק  ֹותְ֩ו ַאּמָ֖ ֩ ׁש ֵמָ֥  המביא לגלוי שיעור מי מקוה.  ָח

ְךמצאנו בפסוק  ֶר ׀֩  -ו א ֣ ַחב ר ֣ ֩ ְו ר ָחֵצ השהוא שטח במישור, לענ"ד המלה ֶה ָמ  ק  לתאור משמעותה גובה, ומאפשרת מעבר מתאור שטח  ְו

 נפח.

ה ָמ  ק  לענ"ד כפי . סאהכינוס מים של מ' )גי' ארבעים( יחידות נפח, וחז"ל אמרו כי גודל יחידת הנפח הוא  –קוה מ'  –גי' אותיות מקו"ה  – ְו

קנין מערת המכפלה היה בכסף שמשקלו סאתיים שעורים, שהם שיעור זריעה מומלצת כסף" -שכתבנו בסעיף "ארץ ארבע מאות שקל

 ן של מאה אמה בחמישים אמה והמוגדרת בגמרא כשטח בית סאתיים. לכן יש לנו רמז בתורה לשיעור נפח של סאתיים. לשטח מלב

 .סאהמקווה כשר הוא קווי מ' )גי' ארבעים( יחידות נפח בנות שיעור זה אפשר לצרפו לפסוק חצר המשכן להוות אסמכתא לדברי חז"ל כי 

 

֩התיבות  ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨ ָמ֩ והתבות ֵמ ק  ֹות֩הְו ַאּמָ֖ ֩ ׁש ֵמָ֥ ה, ע"פ טעם תביר בתבה  ָח ָמ  ק  )המרמז על שבירה וחילוק( מרמזות לבצע חישוב ְ֩ו

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

היחידת מדידת הנפח של מקוה היא סאה. ומשמעות  ָמ  ק  .ארבעים סאהת קוה מ' של אותיו ְו
4
   

 
 א' רוחב קלעי החצר

ֹות רבי יוסי לומד תורה שלמה )סב( ַאּמָ֖ ׁש֩ ֵמָ֥ ָח ֩ ה ָמ  ְ֩וק  . . .. ֩ ׀ ַחב ר ֣ נלמד שרוחב כל קלע חמש אמות )דבר  ורחבקומת קלעי החצר חמש אמות וממלת  ְו

 הקובע מרחק שווה בין עמודי החצר(

                                                           
ָמ֩ הי"ו אפשר לומר כי הרב מאיר מאזוז הערת  4 ְ֩וק  ה, אותיות 106= גי' אותיות מ' סא"ה = ְ֩וק ֩ גי' אותיות ה  ר"ת מ'דת ה'מים או ה'מקוה ָמ 
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ב׀֩ -טט  ַח ר ֣ ְ֩ו מההמשך המיידי ומדלגת להמשך.  ורחבק, פעם קרא ברצף ופעם עם פסק ודלג. בקריאה המנתקת את מלת כעין סדור שנחל –מונח פסק  -ו

וא זהו כעין פרט כללי אשר מצד אחד שייך אל הענין המרכזי "מאה באמה" ומצד אחר כולל את / או הקשור באופן כלשהו אל הפרטים שאחריו. כאן ה

 מלמד על רוחב קלעי החצר. 

 .קע ובניןב' אמת מדידת קר

֑ר֩ ָז ָמְׁש ֩ ֵׁ֩שׁ֣ש ֹות ַאּמָ֖ ֩ ׁש ֵמָ֥  מדידות קרקע ובנין באמת ששה טפחים –ָח

ֹות  אפשר שזה מקור למדידת שטח ובנין באמות של ששה טפחים. – ֵׁשׁ֣ש טפחא כעין פותחת טפח לקבל אפיון מהכתוב אחריה – ַאּמָ֖

 ג' רמז לכניסת גר לעם ישראל 

ה ָמ  ק   היינו, זרות הגוי מש ממנו אחרי שמל לשם גרות וטבל במקוה כשר לשם גרות.  –אותיות מש זר  –משזר  אותיות ברית, –תביר  –אותיות מקוה  – ְו
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 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/57 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 

  קירוב לערך פאי  חישוב היחס בין רוחב קורה )קוטר( והיקיפה,

 יוצגו שני קירובים 

ה׃ שמות תרומה כז,יחקירוב מתוך הפסוק  ָמ  ק  ְ֩ו .. . ה֩ ַאָּמ  הָ֩ב ָא֨ ֵמ  ֩ ר ָחֵצ ֶה ֩ ְך ֶר  א ֣

֩וֶ֩רְךא ֣֩ ה ַאָּמ  ָ֩ב ה ָא֨ ֵמ  ֩ ר ָחֵצ ֶ֩֩ה ׀ ַחב ר ֣ ְ֩ו ים ּׁש ָ֗ מ  ֲח ַּ֩ב ים ֣ ּׁש  מ  הֲח ָמ  ק  ְ֩֩ו ֑ר ָז ָמְׁש ֩ ֵׁ֩שׁ֣ש ֹות ַ֩אּמָ֖ ׁש ֵמָ֥ ָ֩ח
֩ ם ֶהָ֖ ְדֵני ַא ֶׁשתְו ח ָֽ ֩׃ְ֩נ

בית הסאה המערבי של חצר המשכן הוא רבוע של חמשים אמה על חמשים אמה. רבוע זה יכול להכיל מעגל חסום שקוטרו חמשים אמה
5
 . 

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

חצי חצר משכן שהוא ריבוע כגון החצר המערבית ומידות מעגל זה ילכו  –הנח מעגל חסום בתוך )מונח פסק מונח רביע(  -)מונח תרסא( 

֩ אמה ועוד חמשים ועוד חמש ועוד היחס בין גימטריות )קדמא ואזלא( לפי השיעורים הכתובים בפסוק מאה ב ר ָחֵצ ה֩תרסא, ֶה ָמ  ק  תביר,  ְו

 מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.

 

 .  3.141592654לפי הלוח המתמטי  =  פאי קירוב לערך 

אמה בקירוב.  2.0796327+  5+  150=  157.0796327=  50*  3.141592654הנ"ל שוה  פאי היקף המעגל החסום בקירוב 

הן מידות מרחק, בסעיף אחר במאמר הוצגה דרך ללמוד מקומת קלע כי גם  50-ו 100נמצאים בבירור בפסוק.  5 -ו 50 -ו 100המספרים 

 ך:נחשב כ  2.0796אורכה של יריעת קלע הוא חמש. לכן לפנינו שלש מידות אורך המצטרפות ביחד לחישוב היקף. את קירוב לערך 

 ֩ ָחֵצר ה֩תרסא, ֶה ָמ  ק   תביר, מבנה טעמים שמרמז על אפשרות של יחסים חשבוניים ביניהם.  ְו

 ֩ ָחֵצר ה, 303גי'  ֶה ָמ  ק    2.006622517=  303/  151, היחס ביניהם 151גי'  ְו

 אמה.  157.006622517לפי חישוב זה היקף המעגל החסום שוה 

   3.14013245=  157.006622517/  50יחושב ע"י היחס  הקירוב לערך פאי 

 

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

תמלכים א  ז,כג:   ֶא ֩ ַָ֥עׂש ַּי ד-ַו ַ֩ע ְּׂשָפ֨תֹו מ  ה֩ ַאָּמ ָּ֩ב֠ ר ֶ֩עֶׂ֣ש ֑ק מּוָצ ֩ ָ֖ם ֩-ַהָּי ֹו קֹוָמתָ֔ ֩֙ ה ַאָּמ ָּ֩בָֽ ׁש ֵמֵ֤ ָח ְ֩ו יב ָ֗ ב  ָס ֩ ׀ ֩ ל ֣ ָ֩עג  ֹו ָפת  ֙הְׂש ָקו ְ֩֩ו ים ֣ ֹלׁש  ְׁ֙֩ש ָקו ְו
ס ָ֥֩ ָ֩י ה ַאָּמָ֔ יב׃ָּב ָֽ ב  ָס ֩ ֹו תָ֖ א  ֩ב֩

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

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

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

 

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

  2.089655172=  303/  145אם נשמיט וא"ו החיבור בחצר המשכן נקבל 

     =50  /157.089655172  =3.141793103ואז קירוב לערך פאי 

 ב שונות:בדרכי חישו נציג בטבלה קירובי ערך פאי 

  קירוב לערך פאי  תאור

 3.133928571 ים של שלמה עם וא"ו החיבור 

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

   3.141509434 ים של שלמה בלי וא"ו החיבור 

 3.141592654  לפי הלוח המתמטי  פאי קירוב לערך 

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

 3.142857143 22/  7לפי היחס הידוע  פאי ערך 

ּהמהקרא  פאי ערך  ַטְׁשָּתָ֗ ּ֩וְנ ה ֶטָּ֣נ ְמ ְׁש תּ֩ת  יע ָ֞ ב  ַהְּׁש  3.0864197    ְו
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ַ֩על כז,כא: תצוהשמות  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֶכת ר   ֨חּוץַ֩לָּפ מ   ֩ ד מֹוֵע ֩ ֶהל א ֣ ֩-ְּב ֲהר ֧ ַ֩א ֨תֹו א   ֩ ְך ר  ַ֩יֲע ת ֻדָ֗ ַ֩עדָהֵע ב ֶר ֵמֶעָ֥ ֩ ה֑֩-ןּ֩וָבָנ יו ֩ ְפֵנ֣י ר֩ל  ֶק ֩֩'ּב ָ֖
֩ס֩ ל׃ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ ת ֵאָ֖ ֵמ ֩ ם ָתָ֔ ר  ד ֣ ְ֙֩ל ֩עֹוָלם ת ַּקֵ֤ ֻ֩ח

֩ ֶכת ר   ֨חּוץַ֩לָּפ מ   ֩ ד מֹוֵע ֩ ֶהל א ֣ ֨חּוץ֩מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תצוה סימן ז התוכן מלמד את האגדה הבאה ְּב מ   ֩ ד מֹוֵע ֩ ֶהל א ֣ ְּב
ֶכת ר   )בנוהג לא היתה המנורה צריכה אלא להנתן לפנים מן הפרוכת אצל הארון  ,הוא צריך לאורה, שלא יטעה אותך יצרך לומר שַלָּפ

 והיא נתונה מבחוץ מן הפרוכת להודיעך שאינו צריך לאורה של בשר ודם,  שבעולם מנורה ליד בעל המקום אבל במשכן(
ד ֩תבנית הטעמים עשויה לרמז להאגדה הבאה  מֹוֵע ֩ ֶהל א ֣ עין מחיצה של בעל בחינה נעלה, ואלו עדויות ששכינה מונח תרסא, בתפקיד כ – ְּב

 שורה בישראל.

ד ֩֩(שמ' תצ' כז,כא) מֹוֵע ֩ ֶהל א ֣ מונח תרסא, כעין שני טעמי תרסא, ללמד שיעור של שליש מ)אורך( הבית )הקדש במשכן( רחוק מן  – ְּב

 לחוץ )למזרח לכוון הפתח(. הפתח שני שלישים, שבו עמדה המנורה ומולה עמד השולחן ומזבח הזהב משוך מבין שניהם 

ֶכת֩(שמ' תצ' כז,כא) תורה שלמה ]קז[ ר   ֨חּוץַ֩לָּפ מ   ֩ ד מֹוֵע ֩ ֶהל ן...  ַהְּמנ ָרה֙ -ַוָּיֵֶׂ֤שם ֶאת (שמ' פק' מ,כד) למה נאמר לפי שנאמר, ְּבא ֣ ַכח ַהֻּׁשְלָח֑  נ ֖
ֶכתאיני יודע אם סמוכה לפרכת אם סמוכה לפתח, כשהוא אומר  ר   ֨חּוץַ֩לָּפ יותר מן הפתח. מיכן אמרו המנורה  הרי סמוכה לפרכת מ 

                                                           
5
 נקודת המפגש של אלכסוני הדופן התחתונה של ארון הברית, היתה מעל מרכז המעגל החסום בבית הסאה המערבי של חצר המשכן. 

 אמה וגו' 25ין את האילן שימוש הלכתי למעגל זה נמצא במשנה בבא בתרא פ"ב מ"ז ומי"א מרחיק



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ך מבין שניהם לחוץ ושלשתן היו עומדים בשליש הבית רחוק מן הפתח שני שלישים )מדרש ובדרום והשלחן בצפון ומזבח הזהב מש
 הגדול(

ֶכת֩(שמ' תצ' כז,כא) ר   ֨חּוץַ֩לָּפ חּו֩ץ  (וי' אמר כד,ג)-קדמא ואזלא, כעין מלמד, ובצירוף תרסא שלפניו עשוי להיות כעין בנין אב, וכן ב מ  מ 

ת ֻדָ֝ ֶכת ָהע   תרסא קדמא ואזלא, בשני הכתובים המנורה היא המלמדת שיעורי מיקום. – ְלָפר ֵ֨

ְך ֩ ר  ַ֩עד בקר)בנוסחנו: עד(  ועד)כא(  רש"יתרסא, בתפקיד שיעור כפירש  – ַיֲע ב ֶר ֶקר-ֵמֶעָ֥  דולקת (שפת"ח ט)תן לה מדתה שתהא  - ּב ָ֖
ַ֩עד ב ֶר ר-ֵמֶעָ֥ ֶק (; ושיערו חכמים: חצי לוג ללילי תקופת טבת הארוכין, וכן לכל הלילות, ואם יותר, אין בכך נחות פט,אמ)ראה  ּב ָ֖

   .)בעובי פתילים קבוע( כלום
ד ַ֩ע ב ֶר ֵמֶעָ֥ ֩ ןּ֩וָבָנ יו ר ֧ ַאֲה ֩ ֨תֹו א   ֩ ְך ר  ר-ַיֲע ֶק בקר, וכל -דקשה לרש"י דבפסוק משמע דשיעור מערכה הוא מערב עד שפת"ח ]ט[ – ּב ָ֖

המערכה. אם כן מתי הוא דולק. לכן פירש תן לה כמדתה שתהא דולקת וכו', והוי כאילו אמר יערך  )בלשוננו יסדר הנרות(הלילה יערוך 
 .בקר-מערב עד )ולא שיסדר הנרות(שיהא דולק מערב עד בוקר, לא שיעריכנו  )בשיעור( אותו אהרן ובניו בערך

בעל בחינה נעלה שורש כל נרות, הנר המערבי  –תרסא א שרש לשאר הנרות. הו)לפירושו זה הנר המערבי(  לפי שהנר האמצעי...  רלב"ג

֨תֹומתמיד בהארתו,   בו מתחיל הדלקת הנרות האחרים.  –בלשון יחיד, וטעם קדמא  - א 

ן ר ֧ ַאֲה ֩ ֨תֹו א   ֩ ְך ר  ול, מדרש מביא מקורות שונים )תו"כ אמור, מדרש הגד תורה שלמהלשון רבים,  ּוָבָנ יופותח בלשון יחיד אבל  – ַיֲע

הביאור( שמהם מלמד שהכנת המנורה להדלקה והדלקת הנרות כשרות בכהן גדול ובכהן הדיוט, ובאות ]קיב[  מביא שיטה שבמדבר היתה 

המצוה בכהן גדול בלבד כי מתחילה היו בניו מדליקין וכשמתו נדב ואביהו לא הניח עוד בניו לילך שמה יחידים זולתו. )תרסא קדמא במובן 

 בעל בחינה נעלה, כהן גדול (   קדם במדבר

 

 יקרא אמר כד,ג:. ו63ראה 
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ֶאת :ו,שמות תצוה כח ֩ ּו ׂשָ֖ ְ֩וָע ב׃-פ ֵׁשָֽ ח  ה֩ ַמֲעֵׂשָ֥ ֩ ָ֖ר ָז ָמְׁש ֩ ׁש ֵׁשָ֥ ְ֩ו ָׁ֩שנ  י ןּ֩תֹוַלַ֧עת ָמ  ְרָּג ַא ְ֩ו ֶלת ָהבְּ֩תֵכ֨ ָ֩ז֠ ד ָ֩הֵאפ ֑
 25.7142857=  360/  14תביר,  - שניתלשא  - זהב

 ולה הוי', אפשר מרמז לשם המיוחד שהיה מונח בכיס החושן הנקשר לאפוד נושאו. ע 26מעיגול למעלה זה 

 3.1428571  22/  7היא עשירית הזנב העשרוני של ערך פאי לפי היחס  0.0142857השארית  

 3.141592654ערך פאי במחשבון 

 3.141509434ים שלמה ללא ואו החיבור 

 

 לשם דו"ד קירוב מגי' של שם דו"ד לשם הוי' ומשם הוי'
 :יב,שמות תצוה כח

ֶאת֩ ֩ ְמָּתָ֞ ֩-ְוַׂש ֵא֑ל ָר ְׂש ֩י  ְבֵנ֣י ן֩ל  ר ָ֖ ָּכ ֩ז  ָ֥י ְבֵנ ַ֩א ד ֵאפ ָ֔ ָה ֩ ת ְתפ ֣ ַ֚לּ֩כ  ַ֩ע ים ָ֗ ֲאָבנ  ָה ֩ ְׁ֩שֵּת֣י
ֶאת֩ ֩ ן ֲהר ֨ ַא  ֩ א ַ֩על-ְוָנָׂש ' ה  ֩ ֵנ֧י ְפ ם֩ל  מֹוָת  ֩ס-ְׁש ן׃ ר ָֽ ָּכ ז  יוְ֩ל ֵתָפָ֖ יְ֩כ  ְׁשֵּתָ֥

 ' לשם דו"דקירוב משם הוי 13.7692=  358/  26תביר,  ה'תרסא  -ונשא 
 :,טושמות תצוה כח

ּ֑נּו דַּ֩תֲעֶׂש ֵאפ ָ֖ ֩ ה ַמֲעֵׂשָ֥ בְּ֩כ ֵׁשָ֔ ח  ֣ה֩ ַמֲעֵׂש ֩֙ ט ְׁשָּפ מ  ֩ ן ֶׁש ח ֵ֤ ֩ יָת ְ֩וָעׂש   ֩֩ס
ֹו׃֩ תָֽ א  ֩ ה ָ֖רַּ֩תֲעֶׂשָ֥ ָז ָמְׁש ֩ ׁש ְ֩וֵׁשָ֥ ָׁ֩שנ  י ְ֩ותֹוַלַ֧עת ן ְרָּגָמ  ַא ְ֩ו ֶלת בְּ֩תֵכ֨ ָה ָ֩ז֠

 קירוב משם דו"ד לשם הוי' 25.7142857=  360/  14תביר,  - שניתלשא  - זהב

 ו,חכראה 

 
 :כז,שמות תצוה כח

֩֒ ב ָה ָ֩ז ַטְּב֣עֹות ֩ י ֵּת֣ ְׁ֩ש יָת֘ ְ֩וָעׂש  ֩׃
ל ַ֩ע ם ָתַ֡ א  ֩ ה ְרּ֑תֹו֩-ְוָנַתָּת֣ ְחַּב ַמ ֩ ת יוְ֩לֻעַּמָ֖ ּ֣מּולָּ֩פָנָ֔ מ  ה֙֩ ַמָּ֙ט ְּל מ  ֩ ד ֹו ֵאפֵ֤ ָה ֩ ֨פֹות ְת כ   ֩ ְׁ֩שֵּתי

ד׃ ֹו ֵאפָֽ ָה ֩ ֶׁשב ֵחָ֖ ַעלְ֩ל ַּמ֕ ֩מ 
 זרקא מונח מונח סגול - ועשית שתי טבעות זהב 

 סא מונח פזר תר -שתי -ונתתה אתם על

 קטן-מונח זקף -ממול פניו קדמא מהפך פשטא, - כתפות האפוד מלמטה

 תהלי"םשת'י טבעו'ת -ונתת'ה את'ם ע'לסגול, גי' דו"ד ואחריו סופי תיבות  - זהב שמות תצוה כח כז

ה שביעי( עולה דו"ד שב"ע )בן שביעי, רוע 372+  14גדול, גי' -קטן זקף-זקף - זהב וישימו...  יט,שמות פקודי לט-מקושר ל

 עולה שפ"ו

 זרקא מונח מונח סגול, בדרך רמז / סוד מושרה על דוד תוספת סגולית המכשירה אותו להיות דוד אחוז בטבעות החושן

עשיתי משפט וצדק בל תניחני  נמשך אליו מהחושן רוח הקדש לאמר תהלים. כמאמרו - )תצוה, פקודי( ומהן מושרה עליו

 לעשקי
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   שמות תצוה כח,כא:  

ַָ֩על ן ְהֶי י יםּ֩ת  ֲאָבנ  ָה י-ְו֠ ְּ֩בֵנָֽ ת מ ֧ ַ֩על-ְׁש ה ֵרָ֖ ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּתָ֥ ל ֵא  ָר ְׂש ל-י  ַ֩ע יׁש ֣ א  ֩֙ חֹוָתם ֩ י ֵחֵ֤ ּתּו ּפ  ֩ ָת֑ם מ  ֩-ְׁש ֩ ט׃ ֶב ָׁ֩שָֽ ר ָ֩עָׂשָ֖ ָ֥י ְׁשֵנ ןָ֩ל  י ְהֶי֕ ֹוּ֩ת  מָ֔  ְׁש
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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֩ ס שמות תצוה כח, ָהב ָ֩ז֠ ּ֑נּו דַּ֩תֲעֶׂש ֵאפ ָ֖ ה֩ ַמֲעֵׂשָ֥ בְּ֩כ ֵׁשָ֔ ח  ֣ה֩ ַמֲעֵׂש ֩֙ ט ְׁשָּפ מ  ֩ ן ֶׁש ח ֵ֤ ֩ יָת ְ֩וָעׂש   טו[ [֩ ׁש ְוֵׁשָ֥ ֩ ָׁ֩שנ  י ַלַ֧עת ןְ֩ותֹו ָמ  ְרָּג ַא ְ֩ו ֶלת ְּתֵכ֨
ֹו׃֩ ְחּבָֽ ָר ֶרת֩ ַָ֖֥ ֶז ְ֩ו ֹו ְרּכָ֖ ָ֩א ֶרת ַָ֖֥ ֶ֩ז ָ֖הָּ֩כ֑פּול ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בָ֥ ָר ֩ טז[ [֩ ֹו׃ תָֽ א  ֩ ה ָ֖רַּ֩תֲעֶׂשָ֥ ָז  ָמְׁש

׃ ם ָתָֽ א  ּלּו מ  ְּ֩ב ּו ְהיָ֖ ֩י  ב ָה  ָ֩ז ים ָ֥ ְמֻׁשָּבצ  ֩ ֑ה ְ֩וָיְׁשֵפ ַהם ְ֩וׁש ָ֖ יׁש ָ֥ ְרׁש  יַּ֩ת יע ָ֔ ב  ְר ָ֙֩ה ר ַהּטּו ְ֩ו ֩]כ[
 

לשמות תצוה כח,כא:  ּ֩בְׁ֩שְ֩-ַע ת  ע"ב שמת"-בכעין מידת מחסירים ומוסיפים "ל – מ ֨

ַָ֩על ן ְהֶי י יםּ֩ת  ֲאָבנ  ָה י-ְו֠ ְּ֩בֵנָֽ ת מ ֧ ַ֩על-ְׁש ה ֵרָ֖ ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּתָ֥ ל ֵא  ָר ְׂש ֩-י  ָת֑ם מ   ממלת ישראל ס"ת למ"ה מה"ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"הְׁש

ל ַ֩ע יׁש ֣ א  ֩֙ חֹוָתם ֩ י ֵחֵ֤ ּתּו ֩֩-ּפ  ט׃ ֶב ָׁ֩שָֽ ר ָ֩עָׂשָ֖ ָ֥י ְׁשֵנ ָ֩ל  ן י ְהֶי֕ ֹוּ֩ת  מָ֔ ְׁ֩ש
 

ֶאת פ֩פקודי לט,שמות  ֩ ַ֩וַּיַ֧עׂש ח[ ָֽר׃֩-] ָז ָמְׁש ֩ ׁש ְ֩וֵׁשָ֥ י ָ֖ ָׁ֩שנ  ַעת ְ֩ותֹוַלָ֥ ן ְרָּגָמ  ַא ְ֩ו בְּ֩תֵכֶ֧לת ָהָ֗ ָ֩ז ד ֵאפ ֑ ֣ה֩ ַמֲעֵׂש בְּ֩כ ֵׁשָ֖ ח  ֩ ה ַמֲעֵׂשָ֥ ן֩ ֶׁש ח   ַ֩ה
ֶאת ֩ ָ֩עׂ֣שּו ּול ָהָי הָּ֩כפָ֖ ֩ ֧בּוַע ָר ֩ ט[ [-.. . ֩ ּול׃ ֹוָּ֩כפָֽ ְחּבָ֖ ָר ֶרת֩ ַָ֖֥ ֶז ְ֩ו ֹו ְרּכ  ָ֩א ֶרת ֶ֣֧ ֶ֩ז ן ֶׁש ח ֑  ַה

ְר֩ יַּ֩ת יע ָ֔ ב  ְר ָה ֩֙ ר ַהּטּו ְ֩ו ם׃]יג[ ָתָֽ א  ֻּל מ  ְּ֩ב ב ָהָ֖ ָ֩ז ת ְׁשְּבצ ָ֥ מ  ֩ ת ַסּב   מּו ֩ ֑ה ְ֩וָיְׁשֵפ ַהם ׁ֩ש ָ֖ יׁש ָ֥ ׁ֩ש 
 

לשמות פקודי לט,יד  ּ֩בְ֩-ַע ת מ ֨  ע"ב שמת"-בכעין מידת מחסירים ומוסיפים "ל – ְׁש

ל ַ֩ע ים ֲאָבנ  ָה ְּ֩בֵני-ְו֠ ת מ ֨ ַ֩על-ְׁש ה ֵרָ֖ ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּתָ֥ ה ָּנ ֵה  ֩ ל ֵאָ֥ ָר ְׂש ֩-י  ָת֑ם מ   ל"ה מל"הממלת ישראל ס"ת לה"מ מה"ל הל"מ = מל"ה מְׁש

ל ַ֩ע יׁש ֣ א  ֩֙ ָתם ח  ֩ י ֵחֵ֤ ּתּו ט׃֩-ּפ  ֶב ָׁ֩שָֽ ר ָ֩עָׂשָ֖ ם ָ֥י ְׁשֵנ ֹו֩ל  מָ֔  ְׁש
 

֩ (כח,כשמ' תצ' )-ב רש"יפי'  ּו ְהיָ֖ ֩י  ב ָה  ָ֩ז ים ָ֥ םהטורים ְמֻׁשָּבצ  ָתָֽ א  ּלּו מ  בעומק שיעור שיתמלא בעובי האבן; זהו  זהבמוקפין משבצות  - ְּב
םלשון  ָתָֽ א  ּלּו מ    .בגירסת הכת"ר הממוחשב. בצות, לא פחות ולא יותר[מלוי עביין של אבנים יהיה עומק המש כשיעור] .ְּב

֙֩ השוה בעה"ט ה ָד ְט ֶדםּ֩פ  ַּ֩גן (יחזקאל כח,יג )נאמר בנביא ל (לט,י) וגו'א ֵ֤ ֶדן ָּ֩כל-ְּבֵע֨ יָת ָ֗ ָהי  ֩ ים ה   ֹל ה-ֱא ְטָדָ֞ ֶדםּ֩פ  ֙֩א ֣ ך ֻסָכֶת ְמ ה֩ ָקָרֵ֤ ְ֩י ן ֶב  ֶא֨

ם) ָיֲהֹלָ֗ ׁש ְו י ָ֥ ֙֩ ַּתְרׁש  ם ַה ה ׁש ֨ ֵפָ֔ ָיְׁ֣ש ר ְו י ֣ ּפ  ְך ַס ֶפ בָ֩ נ ָ֔ תּו ֑ב ְרַקָ֖ ּו׃ ְ֩וָזָה נ ָנָֽ ֹו ּ֩כ ֲאךָ֖ ָּבַר ֹום֩ה  יָ֥ ְּב ְך֩ ָּ֙֩בָ֔ ֙יך ֶב ּוְנָק יך֩ ֶּפֵ֤ ֻּת ֶכת֩ א  .מלמד שנזדמנו להם אבני אפוד מגן עדן ( ְמֶל֨
יםטט: אלו  ֲאָבנ  ָה   (לט, יד כח, כא; פקודי  שמ' תצ')שב ְו֠

 

ים (שמ' תצוה כח,טו)ביאר על  רבינו בחיי ֲאָבנ  ָה  עקריות ושרשיותת הטבע, כי כל האבנים היקרות שהם ודע כי נמצא כתוב בספרי חכמ ְו֠
כי האבנים האלו הם שרש כל  התוה"מומכאן למד  אינן אלא י"ב והם אבות לכל שאר האבנים, וכל השאר מיניהם ענפיהן ותולדותיהן.

 האבנים הטובות בעולם. 
מסגולתם שהנושא אותם בטומאה יתבטל כחם  , וידועשהאבנים צריכות טהרהוראיתי בספר האבנים שחברו הפילוסוף,  רבינו בחיי

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

ים (שמ' תצוה כח,כ)רבינו בחיי  ָ֥ ב ְמֻׁשָּבצ  ָה  ּו ָז ְהיָ֖ םּבְ֩ י  ָתָֽ א  ּלּו . כלומר האבנים יהיו במלואותם משובצים זהב, והכתוב יצוה שיהיו מ 
֩ ... . האבנים על הזהב והאותיות על האבנים, והיו שבעים ושתים אותיות כנגד שבעים ושתים שמות ים ֲאָבנ  ָה היקרות למעלה מן ְו֠

֩....  הזהב ים ֲאָבנ  ָה בד ואם כן האותיות עקר הכל שבהם נברא העולם שכל בסיס לאותיות, וכן דרך לעשות בסיס מן הנקלה לנכְו֠
 הקנינים נמצאים בו:

ים ֲאָבנ  ָה  , באבני החושן היו כתובים בכל אבן שם השבט ותחומו, תורה שלמה מילואיםע"פ  מחיצה,גדולה, ענין של -תלישא - ְו֠

 

ים (כא כח,) ֲאָבנ  ָה ים (לט,יד) תלשא, – ְו֠ ֲאָבנ  ָה ללמד תפקיד תלשא משלו, ועשוי ללמד אלפניו ולאחריו, כך כל אחד מהם בא  תלשא, – ְו֠

, תרסא לדרוש שיעורין, חציצין, מחיצין, בעל בחינה נעלה –שעשויים להיות כאן כארבעה תפקידי תלשא. נזכיר כי בין תפקידי תלשא 

  מקור.

 (כא כח,)תלשא )תלישא גדולה( במלים לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער, כי כל אחד מטעמי ה

ים ֲאָבנ  ָה ים (לט,יד)תלשא,  – ְו֠ ֲאָבנ  ָה תלשא, בא ללמד תפקיד תלשא משלו, ועשוי ללמד אלפניו ולאחריו, כך שעשויים להיות כאן  – ְו֠

, בעל בחינה נעלה, תרסא לדרוש שיעורין, חציצין, מחיצין –לפחות ארבעה תפקידי תלשא. נזכיר כי לפי ההשערה בין תפקידי תלשא 

 מקור. וכך מתקבלים מהפירושים שהובאו לעיל תפקידי טעמי תלשא בשני הפסוקים:

 ב הם ענין אחד(-בחינה נעלה של אבנים שהם שורש כל אבני העולם )אפשר כי א ו .א

ברא העולם מושכות מעלות רוחניות מכח עליון, אבל לא לעצמם אלא מפני שנושאים האותיות שבהם נבחינה נעלה של אבנים  .ב

 ובצירוף עם כהן גדול טהור והשמות הקדושים באורים ותומים מגלים דבר ה'.

ים-נציע ש .ג ֲאָבנ  ָה כ(.  -המלה מלמדת לכתוב לפניה ואלו הן הפסוקים המפרטים את אבני החושן המשפט )כח, טו  (כח, כא) ְו֠

חותם שבעים ושתיים אותיות שמאירות  ההשערה היא שטעם תלשא מלמד על כעין שיעור שעל אבני החושן נחקקו בפתוחי

תשובות )שמות האבות, שמות השבטים, המלים "שבטי יה". מספר ע"ב בא כנגד שבעים ושתים שמות הכתובים בקלף שהוכנס 

בין כפלי החושן )ע"ב השמות הכתובים בקלף כל אחד בן שלוש אותיות, כאשר כל אות יוצאת בסדר מסוים מאחד משלושה 

 ( שבכל אחד ע"ב אותיות, אות מכל פסוק(.כא –שלח יד,יט שמ' ב)-פסוקים ב

יםנציע השערה שטעם מלת  .ד ֲאָבנ  ָה  -תלשא בתפקיד שיעור מלמד לכתוב לפניו אלה פסוקי שיבוץ אבני בחושן )לט, ח  )לט, יד( ְו֠

( בגירסת "ת כח, כרש"י עהע"פ ) ששיעור מלוי עביין של אבנים יהיה כעומק המשבצות, לא פחות ולא יותרובא ללמד (( יג

  הכת"ר הממוחשב. אבל אפשר שזה נלמד מהכתוב עצמו, לכן אפשר להוסיף דרך הלימוד שב)ה(.

אותיות אלו לא נספרו בע"ב אותיות וכנראה  -(. טט תורה שלמהתחומי השבטים היו כתובים באבנים ) – מחיצותתלשא בתפקיד  .ה

 לא האירו.
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תָ֨֩ שמות תצוה כט,ט: א   ֩ ְרָּת ָחַג ְ֩ו ת֩עֹוָל֑ם ַּק֣ ֻח ְ֩ל ָ֖ה ָּנ ֻה םְּ֩כ ֶה  הָ֩ל ָהְיָתָ֥ ְ֩ו ת ְגָּבע ָ֔ ֙֩מ  ֶהם ָ֩ל ַבְׁשָּתֵ֤ ָח ְ֩ו יו ןּ֩וָבָנָ֗ ר ֣ ַאֲה ֩ ְבֵנ ט ַא ֩ ֩ם



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ד ַ֩יָֽ אָתָ֥ ֵּל מ  ְ֩וַיד-ּו ן ֲהר ָ֖ ׃-ַא יו ָּ֩בָנָֽ
ְרָּת ֩֩(אנצ' תלמודית כרך א)ע"פ  ָחַג כריכות תרסא, אפשר שיעור אורך )ל"ב אמה, צ"ו אמה( ורוחב האבנט )כג' אצבעות(, שיעור ה – ְו

)עד שמסיימו או ב' פעמים(. אפשר בתפקיד חציצה אם אינו במקומו מעכב בעבודה )על הלב מתחת לאציליהם, מעל מתניהם(. אפשר 

פוסל את עבודת הכהן. רק אבנט כ"ג ביוה"כ היה פשתן בלבד.  –בתפקיד חציצה למד"א של כלאיים שאם אינו של כלאיים הרי הוא חוצץ 

 שו שלא בשעת העבודה. ועוד חציצה שאסור ללב
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לתשא ל,לא: -שמות כי ֶא ַחת-ְו ְׁש מ  ֩ ן ֶמ ֶׁ֩ש֠ ר אמ ֑ ֣רֵ֩ל ַדֵּב לְּ֩ת ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ם׃-ְּבֵנ ֵתיֶכָֽ ר  יְ֩לד  ָ֖ ָ֥הֶ֩ז ה֩ל  ְהֶי ֩י  ֶדׁש ֩ק ֨
ַ֩על ם׃-]לב[ ָ֥הָ֩לֶכָֽ ְהֶי ֩י  ֶדׁש ק ָ֖ ֩ א ּו ֶדׁש֩הָ֔ ק ֣ ֩ הּו מ ֑ ּוָּ֩כ ׂשָ֖ ַ֩תֲע א ֹו֩ל ָ֥ ַמְתֻּכְנּתָ֔ ְב ּ֩֨ו ְך ָסָ֔ י ֩י  א ֙֩ל ֣ ָדם ָא ֩ ר ְּ֩בַׂשֵ֤

בגימטריא תריסר לוגי הוו )ראה  - זהמכאן למדו רבותינו לומר, שכולו קיים לעתיד לבוא )ראה הוריות יא,ב(.  - לדרתיכם)לא( י רש"
מן השמן הזה.  - על בשר אדם לא ייסךבשני יודי"ן, לשון 'לא ִיְפַעל', כמו "למען ייטב לך" )דב' ה,טז(.  - לא ייסךכריתות ה,ב(.  )לב( 

במשקל סממנים הללו לפי מדת הין שמן, אבל אם פיחת או ריבה  כמוהואחר  לא תעשובסכום סממנין,  - שו כמוהולא תע ובמתכנתו
 מתכונתושל זה, אין הסך ממנו חייב, אלא הרוקחו )ראה כריתות ה,א(.  במתכונתוסממנין לפי חשבון מדת הין שמן מותר, ואף העשוי 

מאותו של משה  - ואשר יתן ממנוח(, וכן "במתכנתה" של קטרת )להלן,לז(.  )לג( , כמו "מתכונת הלבנים" )שמ' ה,לשון חשבון -
 שאינו צורך כהונה גדולה ומלכות. - על זר)ראה כריתות ה,א(. 

ן לא(,לתשא  שמות) ֶמ גדולה ... תביר, תבנית טעמים המרמזת על שיעורים ואפשרות לחישוב חשבוני, כאן מה שנאמר -תלישא – ֶז ה...  ֶׁש֠

כד בשיעורי הבשמים להכנת שמן המשחה והין השמן )נפח השמן שיש להציף על מרקחת הבשמים כדי שיספוג את  –ו ל כג אלפני

    בגימטריא תריסר לוגי הוו )ראה כריתות ה,ב(. - זההרקיחה( והין זה הוא כפירש רש"י 

 

 קדש" מופיע בתורה שלוש פעמים בלבד כמוצג:-הכתוב "שמן משחת

ֹו  כה(,ל תשא שמות) יָת א תֶ֗ ֣ ֶדׁשְוָעׂש  ְׁשַחת־ק ָ֔ ֶמן מ  ַח  ֶׁשֵ֚ ֑ ה ר ק  ֣ ַחת ַמֲעׂש  ְרַק֖ ַקח מ  ֶמןר ַ֥ ֶדׁש ֶׁשַ֥ ְׁשַחת־ק ֖ ָֽה מ   :י ְהֶי

ר  לא(,לתשא  שמות) ר ל אמ ֑ ֣ ל ְּתַדּב  ֖ ַ֥י י ְׂשָרא  ֶדׁשְוֶאל־ְּבנ  ְׁשַחת־ק ֵ֨ ֶמן מ  יֶכָֽם: ֶׁשָ֠ י ְלד ר ת  ֖ ַ֥ה ֶז֛ה ל   י ְהֶי

ן֩ )ל,כה( ֶַ֚מ  הוא אמצעי למשיחה המבדילה את הנמשח ומעלה אותו לדרגה נעלה משאר בני ישראל ומשאר העולם,  השמן –ֶׁש

ֶמן  לא(,לתשא  שמות)-ההבדלה מרומזת בטעם תלשא ב ר  לא(,לתשא  שמות)תלשא בלימוד אלפניו אל  –ֶׁשָ֠ ר ל אמ ֑ ֣ ל ְּתַדּב  ֖ ַ֥י י ְׂשָרא  ְוֶאל־ְּבנ 

י לעצמו( לעומת שאר בני ישראל,  תלשא בלימוד לאחריו אל ילמד על בעל בחינה נעלה )כעין מחיצה  ֖ ַ֥ה ֶז֛ה ל  בתפקיד שיעור ירמז י ְהֶי

 לוג. 12-ל ֶז֛הלדרשה ממלת 

 

והמשקלות של הלא כתובים נלמדים מן הסממנים הכתובים. וכן לימוד מהם  11ועוד יש לימוד שמספר הסממנים הוא כמו בקטורת היינו 

 אל משקלות סממני הקטורת?

 ֩ ֹו ַמְתֻּכְנּתָ֔ ְב קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין, אפשר שמדבר על זה של משה שמשקל סממנים שלו נאמר -קדמא זקף - ּ֨ו

 הוא בעונש כרת.  שאינו צורך כהונה גדולה ומלכות - על זרמאותו של משה )ראה כריתות ה,א(.  - ואשר יתן ממנוכד  -לפניו בכג 

ַ֩על ֙֩-]לב[ ָדם ָא ֩ ר ְּ֩בַׂשֵ֤ ם׃ ָ֥הָ֩לֶכָֽ ְהֶי ֩י  ֶדׁש ק ָ֖ ֩ א ּו ֶדׁש֩הָ֔ ק ֣ ֩ הּו מ ֑ ּוָּ֩כ ׂשָ֖ ַ֩תֲע א ֹו֩ל ָ֥ ַמְתֻּכְנּתָ֔ ְב ּ֩֨ו ְך ָסָ֔ י ֩י  א ֩ל ֣ ֩֩ הּו֩]לג[֩ חָּ֩כמ ָ֔ ְרַק֣ ֩י  ֣ר ֲאֶׁש ַ֚יׁש֩ א 
ַ֩על ּנּו ֶּמָ֖ מ  ֩ ן ֵּת  ֩י  ר ֲאֶׁשָ֥ ס-ַו ֩ יו׃ ֵ֩מַעָּמָֽ ת ַרָ֖ ְכ ְ֩ונ  ֑ר ָ֩ז
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ֶאל֩סתשא ל,לד: -שמות כי ֩' ֨ה  ֩ ר ֶמ ַ֩קח-ַוּי א ה ֶׁש  ָטֵ֤-מ  ָ֩נ ים ָ֗ ַסּמ  ֩ ֣ך ה׃ְל ְהֶיָֽ ֩י  ד ְּ֩בַבָ֖ ד ַּ֩בָ֥ ַ֩זָּכ֑ה ֣ה ָנ ב  ּ֩וְל ים ָ֖ ַסּמ  ֩ ה ֶחְלְּבָנָ֔ ְ֙֩ו ֵחֶ֙לת ּ֩וְׁש ׀ ֩ף֩
֩ ] ֩ ר ֶמ  סממנים, וכן משקלותיהם.   11-קטנה, רמז לשיעורים, א' מספר הסממנים מחמש הכתובים נדרש ל-תלישא - ַוּי א
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ח֣֩ ,ז:לג ות כי תשאשמ ֩מ  ׀ ָטה־֣לו ְ֩וָנָֽ ֶהל א ֹ֜ ָה ֶ֩את־ ח ַּק֨ י   ֩ ה ֶׁש מ  ֑דּו מוֵע ֩ ֶהל א ֣ ֩ ו ָרא֩לָ֖ ָקָ֥ ְ֩ו ה ֲחֶנָ֔ ַּמ ַהָֽ ן־ מ  ק֙֩ ֵח ַהְר ֩ ה ֲחֶנָ֗ ַּמ ּ֩וץַ֩לָֽ
ה:֩ ֲחֶנָֽ ַּמ ּוץַ֩לָֽ חָ֥ מ  ר֩ ֲאֶׁשָ֖ ֩ ד מוֵעָ֔ ֩ ֶהל ֶאל־א ֣ ֩֙ ֵ֩יֵצא ' הָ֔ ֩ ׁש ֵּק֣ ְמַב ָּ֙֩כל־ ה ָהָי ְ֩ו

ד...  ,יגבראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נג ֶג ֶּנָ֗ ֩מ  ּה בָ֩ל  ֶׁש ַוֵּת֨  ֩ ְך בָ֩ל֩  נאמר כאן ,ַוֵּתֶל ֶׁש דַוֵּת֨ ֶג ֶּנָ֗ מ  ֩  (בב, במדבר) , ולהלן הוא אומרּה

ד יֲַחנָּֽו: ֖ ֶהל־מֹוע  יב ְלא ָֽ ַ֥ גֶד ָסב  נֶֶּ֕ ֙֩, מ  ֵחק ְר ֶׁשת הכא את אומרַה ֲחֵו֣יֶ֩קָ֔ ַט ְמ ּ֙֩כ  ֵחק ָֽינ יֶכ֙ם  (,דיהושע ג) ולהלן את אמר, ַהְר ה ּב  ְך׀ ָר֣חֹוק י ְהיֶֶ֗  ובינוַא֣

ה ָּד֑ ה ַּבּמ  י ם ַאָּמ֖ יו ְּכַאְלַּפַ֥ ינָָ֔ ד ((בב, במדבר))של  דנו נגדהא למ ּוב  ֶג ֶּנָ֗ ֙֩-)ממרחוק ((,דיהושע ג))של , ורחוק )שכאן( מ  ק ֵח , א"ר יצחק  שכאן(ַהְר
֩ ֶׁשת ֶקָ֔ ֩ ֲחֵו֣י ַט ְמ  ,)אלפיים אמה( מיל)הם שיעור( שני טווחים בקשת ּכ 

ֶהל (,זלג ' תשאשמ)...   ,גשמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מה ח ֶאת־ָהא ֹ֜ יון שראה משה המתנה טובה שהיתה בידם כ, ּומ ֶׁש֩ה י ַקֵ֨
ְך׀  (,דיהושע ג) ונאמר להלןהרחק  , כמה היה רחוק א"ר יצחק מיל, נאמר כאןומשה יקח את האהל ואבדוה, אף הוא כעס עליהם שנאמר ַא֣

ָֽינ יֶכ֙ם  ה ּב  ה ובינוָר֣חֹוק י ְהיֶֶ֗ ָּד֑ ה ַּבּמ  י ם ַאָּמ֖ יו ְּכַאְלַּפַ֥ ינָָ֔ יוחנן ורשב"ל, ר' יוחנן אמר כך דרש משה מנודה לרב מנודה  , ולמה כעס עליהם, ר'ּוב 
ֶהל (,זלג ' תשאשמ) לתלמיד, לפיכך ח ֶאת־ָהא ֹ֜  ,ּומ ֶׁש֩ה י ַקֵ֨

ְך ֩  תלישא קטנה )תרסא( שיעור מיל, אלפיים אמה,  – ַוֵּתֶל

ּמַ֩ ]יאר הפסיק[תרסא, שיעור אפשרי להתרחקות מנודה.  –ּומ ֶׁש֩ה  ֣חּוץַ֩לָֽ ֩מ  ׀ ו ה־֣ל ָט ְ֩וָנָֽ ה לרמז לדברי רש"י ז"ל דלא משום ששמה ֲחֶנָ֗
והמנודה לרב )הקב"ה(  כיון שהיו כמנודים לרב)מעם ישראל(, רק משום ההפסקה להפסיקו מעמהם )טט: של משה(  הוא מקומו

 .כמבואר במו"ק טז,א, ועי' בתרגום יונתן כאן)למשה(  מנודה לתלמיד

מרחק ומחיצת מחנה ישראל, אהל משה היה בתחום של פחות מאלפיים אמה מהמחנה שיחשב תרסא בתפקיד שיעור  – ּומ ֶׁשה֩  (לג,ז ' תשאשמ)

ֶהלבתוך תחום המחנה וכאשר באה אשה להיוועץ במשה זה בבחינת בעלה בעיר.   מקף כבורר אהל כבית, אהל כאשתו. – ֶאת־ָהא ֹ֜
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ֶאלשמות כי תשא לג,יב:  ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ ר ֶמ א ר-ַוּי ֨ ֵמֵ֤ א  ֩ ה ַאָּתָ֞ ֩ ה ֵא ְר֠ ֩' ֶאת֩הָ֗ ֩ ַַ֚על ַה ֩֙ ר-ֵאַלי ֲאֶׁש ֩ ת ֵאָ֥ ֩ י נ  ַדְעַּתָ֔ ֹו הָֽ ֩ א ֙֩ל ֣ ה ַאָּת ְ֩ו ה ֶּזָ֔ ַה ֩ ֩-ָהָע֣ם י ֑ ּמ  ֩ע  ח ְׁשַלָ֖  ּת 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/61 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ְ֩וַגם֩ ם ְ֩בֵׁשָ֔ ךָֽ י ֣ ַדְעּת  ְ֙֩י ְ֙רָּת ַמ ָ֩א ה ַאָּתֵ֤ י׃-ְו ְּ֩בֵעיָנָֽ ן ֵחָ֖ ֩ אָת ָ֩מָצָ֥
ה ֵא  מה.תלשא, דרשה דו כיוונית, , ע"פ כלי יקר באחת מהן היא בתפקיד מקור לרצון הערב רב לשוב מצרי – ְר֠

ה ֵא תלשא, דרשה דו כיוונית, באחת מהן היא בתפקיד שורש, מקור, ע"פ כלי יקר משה מבקש שהערב רב יומשך אחריו, וה' יסכים  – ְר֠

 שגם הם יקראו עמך )עם ה'( ולא עמך )עם משה(.

 

ה ֵא רבות נוהגות לומר י"ג מידות של  תלשא, בתפקיד מקור לעת רצון. בפתיחת ארון הקודש ביו"ט, ר"ה, יוה"כ, הושענא רבה קהילות – ְר֠

ה (שמ' תשא לג,יב)-רחמים, שזהו עת רצון המתחיל בתורה מ ֵא  וגו'  ְר֠
 תרפט אמרי אמת ויקרא שבת חול המועד פסח

ֶאת (שמ' תשא לג,יב) איתא בגמרא מגילה )לא א( שבשבת חול המועד קורין ַַ֚על֩ ַה ֩֙ ֵאַלי ֩ ר ֵמֵ֤ א  ה֩ ַאָּתָ֞ ֩ ֵאה ֩-ְר֠ ה ֶּזָ֔ ַה ֩ ם טוב נותן וגו', יוָהָע֣ם
חיות לכל השנה, מקודם יש יום טוב ואחר כך ישנה הפסקה שנופלים בה, חול המועד, ואחר כך היום השביעי הוא קודש, זה הוא סדר 

֩ (שמ' תשא לג,יב)ודרך שאע"פ שנופלים יוכלו להחזיק בקדושה וזהו  ַַ֚על ַה ֵאַלי֙֩ ֩ ר ֵמֵ֤ א  ֩ ה ַאָּתָ֞ ֩ ה ֵא וגו', אז היה גם כן כך, קודם היו ְר֠
֙֩ (שמ' תשא לג,יב)חות הראשונות אחר כך נפלו ישראל ואחר כך קבלו הלוחות השניות, איתא ברש"י הלו ֵאַלי ר֩ ֵמֵ֤ ֩א  ה ַאָּתָ֞ ֵאה֩ ראה תן ְר֠

עיניך ולבך על דבריך, כתיב )מלכים א' ט ג( והיו עיני ולבי שם כל הימים ואיתא בגמרא )ברכות סב ב( שזה מתקיים גם בזמן שבית 
וכו' והוסיף לשאול,  ראה משה שהיה עת רצוןנו היה מעורר רחמים והכין דרכים, איתא )רש"י שמות לג יח( המקדש חרב, משה רבי

י֙ ( שמ' תשא לג,יט)מקודם כתיב  יר ָּכל־טּוב  ֵ֤ י ַאֲעב  , י"ג מדות, ואחר כך נאמרה פרשת רגלים, איתא במגן אברהם )ריש סימן תצד( שיו"ט ֲאנ ֵ֨
י( שמ' תשא לג,יט)כתיב  שני הוא מכחו של משה רבינו, כאן יָת ֶאת־ֲאח ָר֑ ֖ ואיתא )ברכות ז א( שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר  ְוָרא 

ישל תפילין, תפילין הרי הם כל השנה,  יָת ֶאת־ֲאח ָר֑ ֖ כּו (שמ' תשא לג,יד)היינו התקשרות בכל השנה, איתא )רש"י  ְוָרא  ֖ וכו' המתן לי  ָּפַנַ֥י י ל 
 .יום טוב הוא עת רצון ויכולים להתקשר בו על כל השנהיום טוב הוא פנים בפנים, עד שיעברו פנים של זעם, 
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לשמות פקודי לט,יד  ּ֩בְ֩-ַע ת מ ֨  ע"ב שמת"-בכעין מידת מחסירים ומוסיפים "ל – ְׁש

ל ַ֩ע ים ֲאָבנ  ָה ְּ֩בֵני-ְו֠ ת מ ֨ ַ֩על-ְׁש ה ֵרָ֖ ֶ֩עְׂש ים ְׁ֩שֵּתָ֥ ה ָּנ ֵה  ֩ ל ֵאָ֥ ָר ְׂש ֩-י  ָת֑ם מ   ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"הממלת ישראל ס"ת לה"מ מה"ְׁש

ל ַ֩ע יׁש ֣ א  ֩֙ ָתם ח  ֩ י ֵחֵ֤ ּתּו ט׃֩-ּפ  ֶב ָׁ֩שָֽ ר ָ֩עָׂשָ֖ ם ָ֥י ְׁשֵנ ֹו֩ל  מָ֔ ְׁ֩ש
ים ֲאָבנ  ָה , באבני החושן היו כתובים בכל אבן שם השבט ותחומו, דבר תורה שלמה מילואיםגדולה, ענין של מחיצה, ע"פ -תלישא - ְו֠

להמרומז בהמשך  ֩-ַע ת מ ֨ יקדמא  –ְׁש ׁ֩שְ֩-ְּבֵנ ה ָּנ ֵה  ֩ ל ֵאָ֥ ָר ְׂש ה֩י  ֵרָ֖ ֶ֩עְׂש ים מרכא תביר מרכא טפחא, כעין כלל הצריך לפרט והפרט הם –ֵּתָ֥

 קבוצת פרטים שלא צריכים להיות ביחד, אלו תחומי כל שבט. 

ים ֲאָבנ  ָה  תלשא, יתכן שגם מדובר בשיעור האבן למלאת משבצת בחושן.  – ְו֠

ים ֲאָבנ  ָה כי האבנים האלו הם שרש כל  רבינו בחייכתב בשם  התוה"מ דן,אבני אפוד מגן ע בעה"ט גדולה, בעל בחינה נעלה:-תלישא - ְו֠

 היקרות למעלה מן הזהבוהאבנים  רבינו בחייהאבנים הטובות בעולם. ולא מצאנו ברבינו בחיי כאן, מלים אלו, אלא 

 שרש כל האבנים הטובות בעולם, יקר למעלה מזהב

 שמות תצוה כח,כא:    ֩ראה
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 מ,לח:    פקודישמות 

י ֩ הֵּ֤֩֩כ  ֩ ן ל֩'ֲעַנ֨ ל-ַעָֽ ָ֥יָ֩כ ּ֑֩בֹוְ֩לֵעיֵנ ה ְיָל ָ֥הַ֩לָ֖ ְהֶי ׁשּ֩ת  ֵא֕ ְ֩ו ם ָמָ֔ ֙֩יֹו ן ְׁשָּכ ית-ַהּמ  ְּ֩בָכל-ֵּבָֽ ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ק-י  חז ק֩ונת חז ֩ חזק ֩ ם׃ ֶהָֽ ְסֵעי ַ֩מ
י ֩  תרסא, בתפקיד מחיצה ממש וגם מחיצה של בעל בחינה נעלה. – ּכ 

ן ֲעַנ֨  ֩ י הָ֔֩ תרסא קדמא, הענן מקדים לשכון על המשכן כמחיצה המסתירה את – ּכ  ֩ ד ֣בֹו ֶאת֩'ּוְכ א֩ ן-ָמֵלָ֖ ְׁשָּכָֽ ( . ומשהו מהבחינה מ,לד,לה) ַהּמ 

֩֩גדול של המלים-קטן זקף-הנעלה של כבוד הוי' מרומז בתבנית הטעמים זקף ׁש ֵא֕ ְ֩ו ם ָמָ֔ )= מש"ה ואליה"ו )הרב  403=  307+  96גי' יֹו

 י"ר פאלוך זצ"ל((

  173=  576 - 403גדול( -קטן זקף-ההפרש מתקע"ו )גי' הטעמים זקף

 אנכ"י הוי"ה אלהי"ך: .1

 נוקבי"ה: )שם אחר לספירת מלכו"ת( .2

י ֩  תרסא, בתפקיד מחיצה, להראות סיום חומש בס"ת – ּכ 

דאמר רב: הכותב ס"ת ובא לגמור, גומר ואפילו באמצע הדף. מיתיבי: הכותב ס"ת, בא לו לגמור, לא יגמור ...  [א,בבלי מנחות ל]
בחומשין. והא ס"ת קאמר! בחומשין של ס"ת.  -והולך עד סוף הדף! כי קא אמר רב באמצע הדף כדרך שגומר בחומשין, אלא מקצר 

ָ֖יָּ֩כלאיני? והא"ר יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב:  ל-ְלֵעיֵנ ֵאָֽ ָר ְׂש באמצע הדף! ההיא באמצע שיטה איתמר. רבנן אמרי: אף  י 
 .באמצע שיטה דווקאבאמצע שיטה. רב אשי אמר: באמצע שיטה דווקא. והלכתא: 

 

ללד,יב:  וזאת הברכהדברים  ָ֖יָּ֩כ הְ֩לֵעיֵנ ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֣ה ָ֙֩עָׂש ר ֲאֶׁש ֩ ֑דֹול ַהָּג ֩ א ָר֣ ַהּמֹו ֩ ל ּ֩וְלכ ָ֖ ה ָזָקָ֔ ֲח ַה ֣ד֩ ַהָּי ֩֙ ל ְלכ  ל׃-ּו ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י 
ן( מ,לח פק' 'שמ)אפשר כי  ֲעַנ֨  ֩ י תרסא קדמא, מרמז שכל חומש יש לסיים באמצע שיטה, כי גם בפסוק זה שהוא אחרון בחומש שמות  – ּכ 

לדומה לסיום ספר דברים  מופיע כתוב ָ֥יָ֩כ ית-ְלֵעיֵנ ל-ֵּבָֽ ֵאָ֖ ָר ְׂש  .  י 

 

 :חישוב צאת הכוכבים
 [מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור קה]

ר' כי ענן ה' על המשכן יומם )שמות מ לח(,  ר' מאיר אומר שני עננים היו, שנאמר]יב[ ]קה, לט[ פרש ענן למסך ואש להאיר לילה. 
חזקיה אמר למה היה משתנה להם, מפני הזבין והמצורעין, כדי שיהיו פרש ענן למסך.  חד היה, שנאמראלעזר בן שמוע אומר ענן א

אמר ר' אחא בר חנינא בתחלה היתה מוציאה דם, והיו ליצני הדור אומרים עכשיו פתח צור ויזובו מים.  יודעין אימתי ערב ואימתי בקר.
 ונחלים ישטפו )תהלים עח כ(. אה מים ושטפו מהם הרבה, שנאמראנו הולכים ונותנים פינו ונשתה הדם, ואחר כך הוצי



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרשת פקודי פרק מ

לח( כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו. מלמד שעמוד האש משלים לעמוד הענן, ועמוד ענן משלים לעמוד של אש. כל אותן 

כין לאור החמה ולאור הלבנה, אלא כל זמן שהיו רואין את הענן מאדים, יודעין שהחמה ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא היו צרי

 שוקעת, מלבין יודעין שהחמה מזרחת, וכן לעתיד לבא,

 

י ֩  תרסא, בתפקיד שיעור שיש לחשב ממלים בפסוק. – ּכ 

֩( מ,לח פק' 'שמ)גדול של המלים -קטן זקף-מרומז בתבנית הטעמים זקף ׁש ֵא֕ ְ֩ו ם ָמָ֔   403=  307+  96גי' יֹו

  173=  576 - 403גדול( -קטן זקף-ההפרש מתקע"ו )גי' הטעמים זקף

יל )בר' א,יד(-בגלל המציאה ב ֕ ּד  ְב ַה ְ֩ל ם י  ַמָ֔  )ראה להלן( אפשר כי גם כאן מרומז זמן צאת הכוכבים  ַהָּׁש

 חלקים, יתקבלו התוצאות הבאות:  1080אם נחשוב מספרים אלו כחלקי שעה תורנית של 

403 / 1080 = 0.37315 * 60min = 22.309 min / 4 min to 1 degree of sun or earth visible rotation = 5.59725 

degrees of sun under the horizon 

173 / 1080 = 0.16019 * 60 min = 9.6114 min / 4 min to 1 degree = 2.40285 degrees of sun under the horizon 

 

ד[יט:  – יד,בראשית א ה֩֩]י ַהָּלְ֑יָל ן֩ ֹוםּ֩וֵב֣י ַהּיָ֖ ֩ ן י ֵּ֩בָ֥ יל ֕ ּד  ְב ַה םְ֩ל י  ַהָּׁשַמָ֔ ֩ יַע ֣ ק  ְר ּ֙֩ב  ת ר  א  ְמ י֩ ֵ֤ ה  ְ֩י ים ָ֗ ה  ֹל ֱא ֩ ֶמר א ַ֩וּי ֣ ֩פ
׃ ים ָֽ ְוָׁשנ  ֩ ים ָ֖ מ  ּוְלָי ֩ ים ָ֔ ד  ֣מֹוֲע ּ֙֩וְל ת ת  א  ּוְ֩ל ָהיֵ֤ ְ֩ו

פנימיות התורה. גי' המלים המוטעמות וחישוב ההפרש בין הגימריה של המלים ובין הגי' של הטעמים מלמד על נושא כלשהו בדרך כלל ב

יל )א,יד( ֕ ּד  ְב ַה םְ֩ל י  ַמָ֔ חלקים וכל  1080. אם אלו חלקי שעה תורנית של  100=  576 – 476, ההפרש בין  476=  81+  395עולה  – ַהָּׁש

 דקות  4-דקות. השמש מהלכת כל מעלה בכפת השמים ב 26.44=   1586.51=  3.333*  476שניות אז  3.333חלק ערכו 

מעלות. מספר הסמוך  6.61דקות =  26.44דקות למעלה /  4דק'( לכן  4דק' =  60מע' /  15מע' לשעה,  15מעלות =  180שעות /  12)

 מע' מתחת לאופק לצאת שלושה הכוכבים הבינונים, המיוחס לרב יחיאל מיכל טוקאצ'ינסקי זצ"ל .  6.5-ל

]המעין מח, ב, בכתב עת  ]תצפיות צאת הכוכבים[מר מע' . במא 1.325 -כ דק' 5שנ'  33שנ' =  333=  3.333*  100המספר 
]בין השמשות, הרב טוקאצ'ינסקי י"ם תרפ"ט, ע' מביא שבספר  ([24, הרב יעקב גרשון וייס הי"ו )מאגר שו"ת  37 – 48התשס"ח, 

שרי. כוכבים קטנים נראים דק' בנשף של ניסן ות 22דק' בנשף ארוך בקיץ, ואחרי  28נאמר כי שלושה כוכבים בינוניים נראים אחרי   מט[

. מטבלאות התצפית המובאות רואים שכוכב הצפון שכיוונו דק' 5-דק' אחרי שקיעה. השקיעה בהר מאוחרת מהשקיעה במישור בכ 32

מע' מתחת לאופק תלוי ביום בשנה.  8 – 5קבוע ביחס לצופה ורק עולה או יורד לפי מקום  הצופה ויום בשנה, מתגלה כאשר השמש בערך 

 הוא עשוי להיות אחד מהשלושה כוכבים בכל מקום בעולם. לכן

 

ׁש( מ,לח פק' 'שמ)מהחישובים   ֵא֕ ְ֩ו ם ָמָ֔  מעלות השמש מתחת לאופק. 5.59725דקות אחרי השקיעה =  22.3מתקבל זמן צאת הכוכבים  יֹו

יל )בר' א,יד( ֕ ּד  ַהְב םְ֩ל י  ַמָ֔  עלות השמש מתחת לאופק. מ 6.61דקות אחרי השקיעה =  26.44מתקבל זמן צאת הכוכבים  ַהָּׁש

 

התורה מלמדת על שנויים בזמן צאת שלושה הכוכבים בעלי עצמה הדומה לכוכב הצפון בימים ועונות שונים במשך שנה. בנוסף אפשר 

שיש כאן גם השפעה של שנוי במהירות תנועת הארץ )או השמש כפי שנראית( בזמנים שונים במשך שנה ולכן מתקבלים זמני צאת כוכבים 

 .11:43. יום השויון באביב בערך 11:55באמצע פברואר חצות בת"א  11:23ים. בערך באמצע נובמבר זמן חצות בת"א בערך בשעה אחד

סיום הכנת המשכן היה בכ"ה כסלו. שזמן חצות שלו בערך בסוף נובמבר עד סוף דצמבר. בשעה שכדור הארץ מאיץ תנועתו ולכן מגיע 

ותר מאשר בזמן פברואר וזמן ניסן. בפברואר וביולי תנועת כדור הארץ איטית וצאת הכוכבים מאוחר לזמן צאת הכוכבים המתאימים מהר י

 יותר. 

 

 

 ויקרא  1.5
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ֶאת :ויקרא א,ה ֩ ט ַח  '-ְוָׁש ֑ה ֩ ְפֵנ֣י ר֩ל  ָקָ֖ ַהָּב ֩ ן ֶּ֩בָ֥
ֶאת ֩֙ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ן ר ֵ֤ ַאֲה ֩ י ְּ֩בֵנ֨ יבּו ר  ְק ה  ֶאת-ְו֠ ֩ ֨קּו ְר ָז ְ֩ו ם ָּדָ֔ ַ֩על-ַה ם ָּדֵ֤ ָ֔֩-ַה ב  ָס ֩֙ ַח ְזֵּב ֲאֶׁשרַהּמ  ֩ ד׃-יב מֹוֵעָֽ ֶהל֩ א ָ֥ ֩ ח ַת ֶּ֩פָ֖

יבּו֩ ר  ְק ה  מקבלה  כפרש"י)א( בעל בחינה נעלה, הם הכהנים הראויים לכהונה )שאינם פסולים מכל מיני סיבות(  –גדולה -תלישא -ְו֠
 עבודה ראשונה בקרבן שהיא חובת הכהנים ואילך מצות כהונה

ים֙֩ ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ן ר ֵ֤ ֲה ַא ֩ י ָּדָ֔֩-ֶאת קדמא מהפך פשטא –ְּבֵנ֨  תו"כ ויקרא נדבה פרשתא ד,ב -קטן, בתפקיד שתי עבודות בדם כנאמר ב-זקף – םַה

יבּו֩ רש"י עה"תוכפי'  ר  ְק ה   ; למדנו שתיהן.הולכהשהיא הראשונה, ומשמעה לשון  קבלהזו  -ְו֠

יבּו֩ ר  ְק ה  הדעות בהגדרת צפון לקבלת דם קרבן כשרה )לכל שלוש  בבלי זבחים כו,אגדולה, )ב( בתפקיד מחיצה, גבול, ע"פ -תלישא -ְו֠

העזרה(, לקדשי קדשים הכהן חייב להיות ראשו ורובו בתחום צפון של עזרת כהנים, לקדשים קלים חייב להיות כולו בתחום צפון )תחום 

 צפון היינו מגבול = מחיצה דמיונית בין חלק דרומי וחלק צפוני של העזרה( 
ֶאת)וי' א,ה( -בילקוט שמעוני וי' רמז תמא מ זריקה על יסוד המזבח במקום המזבח גם אם אין יסוד נלמד ֩֙ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ן ר ֵ֤ ֲה ַא ֩ י ְּ֩בֵנ֨ יבּו ר  ְק ה  -ְו֠

ם֩ ָּדָ֔  רב מתרגם באחסנתיה יתבני מדבחא. –ַה
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ן :ד,יח ויקרא מ  ן֩ ֵה֨ ַהּכ   ֩ ן ל-ְוָנַת םַ֩ע ָּד  ֑ד֩-ַה מֹוֵע ֩ ֶהל ְּ֩בא ֣ ר ֲאֶׁשָ֖ ֩ ' הָ֔ ֩ ְפֵנ֣י ים֙֩ל  ַהַּסּמ  ֩ ֶרת ְקט ֵ֤ ֩ ח ְזַּב֨ מ  ֩ ְרנֹות ַ֩ק֠
֣֩֩ ֵא ׀ָּ֩כלְו ֶאל-ת ֩֙ ְך ְׁשּפ  ֩י  ר ַהָּפָ֗ ֩ ם ֲאֶׁשר-ַּד֣ ֩ ה ָלָ֔ ָהע  ֩ ֣ח ְזַּב מ  ֩֙ ד סֹו ד׃-ְי מֹוֵעָֽ ֶהל֩ א ָ֥ ֩ ח ַת ֶּ֩פָ֖
 

ן מ  ן֩ ֵה֨ ַהּכ   ֩ ן ַ֩על-ְוָנַת ם ָּד  ְרנֹות-ַה  גדולה, כעין פרט וכלל ופרט בתראה -ואזלא תלישא קדמאקטנה -תלישא – ַק֠



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ֩ ן ןהַ֩מתן הדם   שיעורקטנה,כעין פרט קדמאה, מרמז על -תלישא –ְוָנַת ֩מ  ן ֵה֨ ֩-ּכ  ם ָּד  קדמא אזלא,כעין כלל או ענין מרכזי שאליו מתיחס  -ַה

לועם אפיונו הוא עובר אל  קדמאההפרט  ְרנֹות-ַע  המפרט את פרט הקדמאה בתראהגדולה, תחילת כעין פרט -תלישא –ַק֠
 ד, יז ויקרא

ן֩ד, יז מ  ֩ ֹו ֶאְצָּבעָ֖ ן֩ ֵה  ַהּכ  ֩ ל ַב֧ ָט ֣֩-ְו ְפֵנ ֙֩ל  ים מ  ַבעְּ֩פָע ֶׁ֩שֵ֤ ה ָּזָ֞ ה  ְ֩ו ם ֶכת׃ַהָּד֑ ר ָֽ ַהָּפ ֩ ָ֥י תְּ֩פֵנ ֵ֩אָ֖ ' הָ֔ ֩ ֩י
ים֙֩֩ד, יח ַהַּסּמ  ֩ ֶרת ט ֵ֤ ְ֩ק ח ְזַּב֨ מלמד עליו, כאן פסוק הקודם עסק בהזיית  ד, יז ויקרא שלפניוכתוב שחבירו  –מהפך פשטא  קדמא–מ 

  טז יט  מאח" ויקרא-כמו שכתוב בביוה"כ ה על טהרו של מזבח שבע פעמים יזהעוסק בה כאןהכתוב  למד עלשבע פעמים לפני ה' ומ
אֶ֩אל ָיָצָ֗ ְו יח[֩ י-] ְפֵנָֽ ר֩ל  ֶׁשָ֥ ַחֲ֩א ְזֵּב  ןַ֩על-ַהּמ  ְוָנַת  יר֩ ָּׂשע ָ֔ םַ֩ה ַּד֣ ּומ  ֩֙ םַ֩הָּפר ַּדֵ֤ ח֩מ  ַקָ֞ ְוָל ו֩ ָעָל֑י ֶּפ֣ר֩ ְוכ  ֩' יב׃-הָ֖ ָֽ ָסב  ַח֩ ְזֵּבָ֖ ֹותַ֩הּמ  ַ֩קְרנָ֥

ן ו֩מ  ֧י ָעָל ה֩ ָּז֨ ְוה  יט[֩ [-ָ֥֩ תְּ֩בֵנ ֻּטְמא ָ֖ ֹו֩מ  ְּדׁשָ֔ ק  ֲה֣רֹוְ֩ו ְוט  ים֩ ֑ ָעמ  עְּ֩פ ַ֣ב ֹוֶׁ֩ש םְּ֩בֶאְצָּבעָ֖ ׃ַ֩הָּד  ל ְׂשָרֵאָֽ י  ֩י֩
ַּכֵּפ֣רֶ֩את ֙֩מ  ָּלה ְוכ  ׁשְ֩וֶאת-]כ[֩ ֶד ּק ָ֔ ְוֶאת-ַה ד֩ ֵעָ֖ ֹו ל֩מ ֶה בֶ֩את-א ָ֥ י ָ֖ ְקר  ְזֵּבַ֑חְ֩וה  י׃-ַהּמ  ירֶ֩הָחָֽ ָ֥ ָּׂשע  ַ֩ה

 גדולה-תלישא ראה
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ל :ויקרא ויקרא ד,יג םָּ֩כ ֨ א  ָה֑ל-ְו ָּק ַ֩ה ָ֖י ֵמֵעיֵנ ֩ ר ָבָ֔ ָּד ֩ ַל֣ם ְ֩וֶנְע ּו ְׁשּגָ֔ ֙֩י  ֵאל ָר ְׂש ֩י  ת ַדֵ֤ ֲ֩ע
מ֩ ֩ ֩ ת ַח֨ ַא ֩ ָעׂשּו ה֩ -ָּכלְו֠ ֩ ְצ֧ות ר֩ל א֩'מ  מּו׃-ֲאֶׁשָ֥ ָאֵׁשָֽ ְ֩ו ה יָנ  ֵתָעֶׂשָ֖

ֵאל֙֩ )יג(רש"י  ָר ְׂש ֩י  ת ַדֵ֤ ר֩אלו סנהדרין )ראה ויקרא חובה פרשתא ד,ב(.  -ֲע ָבָ֔ ָּד ֩ ַל֣ם כריתות שבתורה  לטעו להורות באחת מכ -ְוֶנְע
ָעׂשּושהוא מותר.  ְ֩ו֠ ָה֑ל ָּק  .  צבור על פיהם )ראה שם,ה( שעשו - ַה

 ק ד תורה תמימה ויקרא פר
, וחד נט(, וחד להוראה שתלויה בב"ד ומעשה בקהלנח(]חד לגופיה[, וחד לחייב על כל קהל וקהל נז(ארבע קהלי כתיבי -מעיני הקהל 

 :]הוריות ה' א'[ ס(לגרירה

 

ָעׂשּו כל שבט מביאין פרים כמנין כל השבטים, פר לתלשא בתפקיד דרשה לאחריה, שיעור ישראל שחטאו בהוראת ביה"ד הגדול שאז  - ְו֠

 ושבט, משום דהמקצת שלא חטאו נגררין אחר הרוב שחטאו.

 
  פני משה מסכת הוריות פרק א

ר . מכאן למדו לומר דהוראה לעקור את כל גוף המצוה לאו הוראה היא דכתיב ר' חזקיה אמרגמ'  ר -ודרשינן מְונְֶעַל֣ם ָּדָבָ֔ ולא כל ָּדָבָ֔
ר  :ָּדָבָ֔

ָעׂשּו מלים, אותיות ממקומן בתורה וצירופם למלים אחרות היא מידה גורעין ודורשין באופנים  תלשא בתפקיד דרשה לפניה, עקירת - ְו֠

 שונים 
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ֶאת ויקרא ויקרא ד,טו: ֩ ה ָד֧ ָהֵע ֩ י ְקֵנ֨ ֩ז  ְמכּו ָס ל-ְו֠ ַ֩ע ם ֶה  ֵדי ה֑֩-ְי ֩ ְפֵנ֣י ר֩ל  ַהָּפָ֖ ֩ אׁש ֶאת֩'ר ָ֥ ֩ ט ַחָ֥ הָֽ֩-ְוָׁש ֩ ָ֥י ְפֵנ ר֩ל   ׃'ַהָּפָ֖
ם ָּכל ל֙ י ְׁשּגָ֔ -]יג[ ְוא ֵ֨ ת י ְׂשָרא  ָּכלֲעַדֵ֤ ת מ  ָעׂשּו ַאַחֵ֨ ל ְוָ֠ י ַהָקָה֑ ֖ ינ  ע  ר מ  ר ֹלא-ּו ְונְֶעַל֣ם ָּדָבָ֔ ת ֛ה' ֲאֶׁשַ֥ ְצֹוַ֧ ָֽמּו׃-מ  ינָה ְוָאׁש  ָעֶׂש֖  ת 

 
 רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ג 

אין סמיכה בקרבנות הצבור חוץ משתי סמיכות, על שעיר המשתלח ועל פר העלם דבר, ושלשה מן הסנהדרין סומכין עליו,  הלכה י
 . זה הלכה מפי משה רבינו שאין בצבור אלא שתי סמיכות ודבר

אין סמיכה בקרבנות הצבור וכו'. משנה פרק שתי מדות. ומ"ש ושלשה מן הסנהדרין  כסף משנה הלכות מעשה הקרבנות פרק ג הלכה י 
 :אלא שתי סמיכות. בס"פ שתי מדות שם סומכין. בפ"ק דסנהדרין )דף ב'( סמיכת זקנים בשלשה. ומ"ש ודבר זה הלכה מפי משה רבינו שאין בצבור

ָסְמכּו]טו[  ְך (וי' אח"מ טז,כא)תלשא, בתפקיד שיעור שלושה מן הסנהדרין הסומכין על פר העלם דבר. בשעיר המשתלח נאמר  - ְוָ֠ ן ְוָסַמֵ֨  ַאֲהר ָ֝

י-ֶאת ֣ ו ְׁשּת  יו יָָדֶ֗ ל יָָדֶ֗ אׁש ַע֣ יר   ר ֣   ַהַחי   ַהָּׂשע 
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֣֩ ויקרא ה,ב: ֲאֶׁש ֩ ֶפׁש ֶ֩נָ֗ ְּ֩בָכל֣אֹו ַּג֘ע א֒֩-רּ֩ת  ֵמ ָ֩ט ֣ר ָב  ָּד
֩ ֵמ֑א ָט ֩ ֶ֣רץ ֶׁ֩ש ת ְבַלָ֖ ְּ֩בנ  ֕אֹו ה֩ ֵמָאָ֔ ְט ֣ה֩ ָמ ֵה ְּ֙֩ב ְבַלת ְּ֩בנ  אַֹ֚ו ֩ ה ֵמָאָ֗ ְט ַחָּי ה֩ ֩ ת ְבַל֨ ְבנ   ֩ ֩אֹו ֩ ֩֩ ֩ ם׃֩֩֩ ָאֵׁשָֽ ְ֩ו א ֵמָ֖ ָ֩ט א ּו הָ֥ ְ֩ו ּנּו ֶּמָ֔ מ  ֩ ְ֩וֶנְעַל֣ם

ה ֵמָאָ֗ ְט ַחָּי ה֩ ֩ ת ְבַל֨ ְבנ   ֩  נבלת חיהאע"פ שכל  בנבלת חיה טמאה,ה אמר והנ רלב"גקטנה בתפקיד שיעור טומאה כזית כפי' -תלישא – אֹו
בנבלת ; כי פחות מכזית ממנה לא יַטֵמא במגע. וכן העניין במה שאמר שיעור טומאה, והוא כזיתלהתנות שיהיה בה  - טמאההיא 

  בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא.
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א קרא ה,יג:וי ֹו ֲאֶׁשר־ָחָט֛ ן ַעל־ַחָטאתַ֧ יו ַהּכ ה ֹ֜ ֶּפ֩ר ָעָלֵ֨ נְָחָֽה: ס ְוכ  ן ַּכּמ  ֖ ה ַלּכ ה  ֶלה ְונ ְסַל֣ח ֑לֹו ְוָהיְָתַ֥ ֖ א  ת מ  ַָֽאַחַ֥  מ 

ֶלה קרא ה,יג:וי ֖ א  ת מ  ַָֽאַחַ֥ א מ  ֹו ֲאֶׁשר־ָחָט֛ ן ַעל־ַחָטאתַ֧ יו ַהּכ ה ֹ֜ ֶּפ֩ר ָעָלֵ֨ הכתוב מלמד על ישראלי שהביא קרבן עולה ויורד, על שבועת  – ְוכ 

 העדות, שבועת שקר, טומאת מקדש וקדשיו.

תרסא, בתפקיד מחיצה, מרמז על בעל בחינה נעלה שהוא כעין מחיצה לעומת עם הארץ. המשנה פותחת בבית דין הגדול  – ְוכ ֶּפר֩  ' ה,יג(וי)

 שהורו היתר בדבר שיש בו קרבן עולה ויורד)סנהדרין של ע"א( 

 תרסא, בתפקיד העלם ידיעה = שוגג, – ְוכ ֶּפר֩  ' ה,יג(וי)
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ַ֚֩ :ה,טו ויקרא יֶנ ָֽ '֩-ֶפׁשּ֩כ  ֑ה ֩ י ְדֵׁשָ֖ ָּק מ  ֩ ה ְׁשָגָגָ֔ ּ֙֩ב  ָאה ְט ָחָֽ ְ֩ו ַעל ַמָ֔ ֩ ל ְמע ֣ ֩ת 
ֶאת  ֩ א י ב  ֵה ן-ְו מ  ים֩ ֣ מ  לָּ֩ת י  ַא֧ ֩ ' ה  ֨מֹוַ֩ל ֶסף-ֲאָׁש ֶּ֩כָֽ ְרְּכך  ְּ֩בֶע ן א ֶקל-ַהּצ ָ֗ ְּ֩בֶׁשָֽ ים ָ֥ ָקל  ם׃-ְׁש ָאָׁשָֽ ֶדׁשְ֩ל ּק ָ֖ ַ֩ה



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/64 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ד מהן יפה שתי סלעים יקרב לאשמו, . המפריש ב' סלעים לאשם, ולקח בהן שני אילים לאשם, אם היה אחמתני' ו,בבבלי כריתות כ
והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה. לקח בהן שני אילים לחולין, אחד יפה ב' סלעים ואחד יפה עשרה זוז, היפה שתי 

, סלעים יקרב לאשמו, והשני למעילתו. אחד לאשם ואחד לחולין, אם היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני למעילתו
 ויביא עמה סלע וחומשה.

א ֩ י ב  ֵה ֩...  ְו ְרְּכך  בשווי איל אשם ושווי מעילות  א,כז -כו,ב בבלי כריתות -תרסא ... תביר רמז לחישוב חשבוניים בפסוק הנידונים ב –ְּבֶע

 שאדם עושה כאשר גוזל הקדש ומשתמש בכסף לחולין, 

 

 עבורו סלע אחד!המשנה האיל היפה שני סלעים מקריב לאשם, אף ששלם  פע" – טט

ֶסף ֶּ֩כָֽ ְרְּכך  ְּ֩בֶע . ..  ֩ א י ב  ֵה ֩-ְו ים ָ֥ ָקל  היה להיות פחות משווי האיל ולכן  עשויקטנה ... תביר, מהתביר מתברר כי ערך התשלום -תלישא –ְׁש

שיעור שאינו בכתוב אלא שיעור התשלום על המעילה כי השתמש בכסף  עלקטנה התריעה -אם השתמש בהפרש הרי מעל. תלישא

 . למעילתו, לכן קנסו אותו בדמי מעילה סלע וחומשה וגם אם קנה איל נוסף שיקריבנו לחוליןאשם שהוקדש ל

 

 , תבירמונח רביע דרגא ראה
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֩ כד: –ויקרא ה,כג  י]כג[ ָֽ ּ֩כ  ֘ה ָהָי ֶאת-ְו ֩ יב ֵהׁש ֨ ְ֒֩ו ָאֵׁשם ְ֩ו ֣א ָט ֱח ֶאת-ֶי ֩ ֹו אֵ֤ ֩ ל ָזָ֗ ָּ֩ג ֣ר ֲ֩אֶׁש ה ֵזָל  ֶאת-ַהְּג ֩ אַֹ֚ו ֩ ק ָ֩עָׁשָ֔ ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ ק ֶׁש רַ֩הּפ֩ -ָהע ֨ ֲאֶׁשָ֥ ֩ ן ֹו דָ֔ ָּק
ֶאת ֩ ֹו אָ֥ ֩ ּ֑תֹו א  ד֩ ַקָ֖ ֩-ָהְפ א׃ ָמָצָֽ ר֩ ֲאֶׁשָ֥ ֩ ה ֲאֵבָדָ֖ ָ֩ה ד[ ֲאֶׁשר]כ ל֩ ּכ ָ֞ מ  ֩ ֩-֠אֹו ָ֩עָל֑יו ֵס֣ף ֩י  יו ָתָ֖ ׁש  מ  ֲח ַ֩ו ֹו ר אׁשָ֔ ְּ֙֩ב תֹו א  ֩ ֵ֤ם ַּל ְ֒֩וׁש  ר ֶק ָ֩עָליוַ֘֩לֶּׁש ָּׁשַב֣ע י 

ֹו׃ ָמתָֽ ַאְׁש ֩ ֹום ְּ֩ביָ֥ ָּ֖נּו ְּתֶנ ֩י  ֹו א֩ל  ּו הָ֥ ֩ ר ֲאֶׁש֨ ַ֩ל
֩ ד[  אחריו בפסוק )ה,כד(תלשא, תפקיד אלפניו לפסוק )ה,כג( ול - ֠אֹו]כ

֩ ד[ תלשא, תפקיד אלפניו לפסוק )ה,כג( ללמד על שיעור של שווה פרוטה לישראל שממנו ומעלה ישראל לא מוחל ולכן ישיב את  - ֠אֹו]כ

  א,סבעירובין  בבלירש"י הגזלה, ושיעור של פחות משוה פרוטה לגבי בן נח שאינו מוחל על כך ע"פ פי' 
שבע מצות, כדאמר בארבע מיתות בסנהדרין )נו, א( ואמר אזהרה שלהן זו היא מיתתן ואשמועינן ר' דהיא מ - בן נח נהרג על הגזל

 יוחנן דנכרי לא מחיל אפילו אפחות משוה פרוטה והוי גזל לדידהו.
ֶאת (כג,הויקרא )דגבי ישראל כתיב  - לא ניתן להישבון ֩ יב ֵהׁש ֨ ֩-ְו ה ֵזָל  בר נהרג, ואינו אבל בנכרי לא כתיב השבה, הלכך, כיון שעַהְּג

 משלם.
 

֩ ד[  חומש על חומש עד שיתמעט הקרן משוה פרוטה,תלשא, תפקיד לאחריו בפסוק )ה,כד( ללמד על שיעור של חמישיתיו  - ֠אֹו]כ

֩תורה תמימה  יו ָתָ֖ ׁש  מ  ֲח ַ֩ו ֹו ר אׁשָ֔ ממון המשתלם בראש מוסיף חומש, ממון שאינו משתלם בראש אינו מוסיף חומש ]מכאן לחומש  -ְּב
 ]ב"ק ס"ה ב'[: קמז(את פסקיה קרא -הקרן ואינו משתלם עם כפל ארבעה וחמשה[ אבל אשם מייתי, דכתיב ואת אשמו שמשתלם עם 

֩ יו ָתָ֖ ׁש  מ  ֲח נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש הרי זה משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן משוה פרוטה, וכן בפקדון,  -ַו
 ק"ח א'[: -]ב"ק ק"ג ב'  קמח(הרבה לקרן אחתשנאמר וחמשתיו יוסף עליו. התורה רבתה חמשיות 

ֹו֩ א֩ל  ּו הָ֥ ֩ ר ֲאֶׁש֨ ]שם ק"ג א'  קמט(הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי, דאמר קרא לאשר הוא לו יתננו -ַל
 :ברש"י[
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֣֩יֹו :ויקרא צו ח,לג ַ֚ד ַ֩ע ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  אּו ְצ ֵ֩תָֽ א ד֩ל ֵ֤ מֹוֵע  ֩ ֶהל א ֨  ֩ ח ֶּפַת מ  ֵאיֶכ֑םּ֩ו ֻּל מ  ֩ י ֵמָ֖ ְ֩י את ְמל ָ֔ ֩ ֩ם
ֶאת֩ ֩ א ַמֵּלָ֖ ְ֩י ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֩ש  ַ֚י ם׃-ּכ  ְדֶכָֽ ֶ֩י

ד֩ מֹוֵע  ֶהל֩ א ֨  ֩ ח ֶּפַת מ  ד תרסא, מרמז על שיעור, הנלמד מענין –ּו מֹוֵע  ֩ ֶהל  קדמא ואזלא ולפי ההמשך - א ֨

ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  אּו ְצ ֵ֩תָֽ א  חד היוצא מפשוטו,    קטן, שני לימודים, אחד כפשוטו וא-מהפך פשטא מונח זקף – ל ֵ֤

 כפשוטו לימי המילואים (א)

אתהיוצא מפשוטו  (ב) ְמל ָ֔ ֩ ֣֩יֹום ַ֚ד ַ֩ע ים ָ֔ מ  ָ֩י ַע֣ת ְב ׁ֙֩ש  אּו ְצ ֵ֩תָֽ א קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב ודבר החוזר וקורה -פעמיים זקף – ל ֵ֤

ה, כפי שפירש רש"י ללמוד שיעור שבעת ימים לפרישת כהן לפני יום הכפורים כל שנה, ולפרישת כהן שיעשה את הפרה האדומ

זה מעשה יוה"כ  וללמד שכ"ג טעון פרישה קודם לכפר זה מעשה פרה,  לעשותורבותינו דרשו  רש"י )ח,לד(( ח,לדבפסוק )
 האדומה(. -)טט וכן הכהן  השורף את הפרה  ,לכפרת יוה"כ( -)טט יוה"כ  שבעת ימים 

'֩לַ֩ויקרא צו ח,לד  ה  ֧ה֩ ָּו ֩צ  ֑ה֩ ֶּז ַה ֩ ַּ֩בּ֣יֹום ה ָ֩עָׂשָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ם׃ַּכ ֲ֩עֵליֶכָֽ ר תְ֩לַכֵּפָ֥ ָ֖   ֲעׂש 

 קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקףראה 
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 ויקרא צו ח,לה:    

ת ֶא ֩ ם ְרֶּת  ַמ ּ֩וְׁש ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  ה ְיָל ָ֩וַל֨ ם ָמֵ֤ ֩יֹו ֨בּו דֵּ֩תְׁש מֹוֵע  ֩ ֶהל א ֨  ֩ ח י-ּוֶפַת ֑מּותּוּ֩כ  ָ֩ת א ְ֩ול ֣ ' הָ֖ ֩ ֶרת ֶמָ֥ ְׁש י׃-מ  ית  ֻ֩צֵּוָֽ ן  ֵכָ֖
 ֩ ח דּוֶפַת מֹוֵע  ֩ ֶהל ָמֵ֤֩֩א ֨ ֩יֹו ֨בּו ֵּ֩תְׁש ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֙֩ש  ה ְיָל ָ֩וַל֨   –ם

֩  )לה(  ח ד , הנלמד מעניןסעודות בסוכה, 14שבעה לאבילות,  תרסא, מרמז על שיעור –ּוֶפַת מֹוֵע  ֩ ֶהל תשבו קדמא ואזלא ולפי ההמשך  - א ֨

 קטן, שני לימודים, אחד כפשוטו ואחד היוצא מפשוטו.-קדמא מהפך פשטא מונח זקף - יומם ולילה שבעת ימים

 ד כפשוטו לאהל מועדלימו (א)

ויעש לאביו אבל שבעת ( בראשית ויחי נ,י (מניין לאבל מן התורה שבעהתורה שלמה )נט( לימוד היוצא מפשוטו כאן כמאמר  (ב)
ופתח אהל מועד תשבו . ולמדין דבר קודם למתן תורה )בתמיה( ר' יעקב בר אחא בשם ר' זעירא שמע לה מן הדא ימים

)משכן( ה', כשם ששימר הקב"ה על עולמו שבעה )כביכול ז' ימי אבלות על משמרת  -תיומם ולילה שבעת ימים ושמרתם א
 עולמו קודם המבול( כך אתם שמרו על אחיכם שבעה )ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה(



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ֩ ח  , אחת ביום ואחת בלילה.בסוכהחיב אדם לאכול  ארבע עשרה סעודותתרסא, פי המקור הבא השיעור המרומז הוא  –ּוֶפַת

מתניתין ר' אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חיב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה. גמ' מה טעמא  שלמה )סא*( תורה
֙֩ (ויקרא צו ח,לה) ונאמר להלן תשבו (ויקרא אמר כג,מב)דר' ליעזר  נאמר כאן  ה ְיָל ָ֩וַל֨ ם ָמֵ֤ ֩יֹו ֨בּו דֵּ֩תְׁש מֹוֵע  ֩ ֶהל א ֨  ֩ ח מה ישיבה שנאמר ּוֶפַת
יםלילות כימים )שכן כתיב להלן עשה בה את ה ָ֔ מ  ָ֩י ַע֣ת ְב ׁ֙֩ש  ה ְיָל ָ֩וַל֨ ם ָמֵ֤ ( אף ישיבה שנאמר כאן )סוכה( נעשה בה את הלילות כימים. יֹו

 )ירושלמי סוכה פ"ב ה"ז(
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ל :ויקרא שמיני ט,ב ֶאָֽ ֩ ר ֶמ א ַקח-ַוּי ֣ ן֩ ר ָ֗ ֶּ֩בן-ַאֲה ֵ֩עֶ֣גל ך ם-ְל֠ ֑ מ  י מ  הְּ֩ת ָלָ֖ לְ֩לע  י  ַאָ֥ ְ֩ו את ַחָּט  רְ֩ל ָק֧ ָּ֩֩ב ֩ ֩֩ ֩ '׃וְ֩֩֩ הָֽ ֩ ָ֥י ְפֵנ ב֩ל  ַ֩הְקֵרָ֖
ל ֶאָֽ ֩ ר ֶמ א ן֩-ַוּי ֣ ֲהר ָ֗  מונח רביע  -ַא

ך-ַקח  כפרה מהקב''ה על ערעור גדול שארע במעשה העגל, . –... תלישא גדולה, בתפקיד עקירת עבירה ְל֠

 שמכפר על עצמו. שפת''חלהודיע שמכפר לו הקב''ה ע''י עגל זה על מעשה העגל שעשה. רש''י 
 לך עגל וכו'-להודיע שמעצמם התנדבו בו ולא שצוה אותם כמו שצוה את אהרן קח -ו בני אהרן על לא מת - שפת''ח י,א

ך-ַקח ר' ...  תורה שלמה ]טו[... תלישא גדולה, בתפקיד שיעור שזה המקור לכך שעגל בן בקר הוא בן שנתיים כמו שאיל בן שנתיים. ְל֠
בן בקר בן שתי שנים, קח לך עגל בן בקר ואיל לעולה, תמימים. תמימים שמעון אומר כל מקום שנאמר בתורה עגל סתם בן שנה, ..., 

 ( תוספתא פרה פ"א,ה) לשנים ותמימים מכל מום.

הא דאמר כל מקום משום פר לחודיה קא נסיב ליה, דאי משום עגל סתם ומשום עגל בן בקר )תו"כ דבורא דחובה פ"ג ו(  הראב"דופי' 
 . וגו'.תי הכא וקא מפרש בהו קראלא אשכחן בכל התורה בר מהנך דקא מיי
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ֶאתויקרא שמיני ט,ט:  ן֩ ר ֣ ֲה ַא ֩ י ְּ֩בֵנ֨ בּו ר  ְק ַּי ֵאָליו֒֩-ַו֠ ֩ ָּד֘ם ַ֩ה
ַ֩על ן ֵּתָ֖ ַ֩וּי  ם ָּדָ֔ ַּ֙֩ב ֶאְצָּבעֹו ֩ ל ְטּב ֵ֤ ֶאת-ַוּי  ְ֩ו ַ֑ח ְזֵּב ַהּמ  ֩ ְר֣נֹות ֶאל-ַק ק֩ ָ֩יַצָ֔ ם ָּד֣ ׃֩֩-ַה ַח ְזֵּבָֽ ַהּמ  ֩ ד ֹו סָ֖  ְי

 ויקרא שמיני ט,יח:    

ֶאת ֩ ט ַחֵ֤ ְׁש ֙֩וְ֩-ַוּי  ר ֩-ֶאתַהּׁשֹו ֣רָ֩לָע֑ם ֲאֶׁש ֩ ים ָ֖ מ  ַהְּׁשָל ֩ ַָ֥בח ֶ֩ז ל י  ַאָ֔ ָ֩ה
ֶאת ֩ ן ֲהר ֵ֤ ַא ֩ י ְּ֩בֵנ֨ אּו ְמצ  ַּי ַ֩על-ַו֠ הּו ֵקָ֥ ְר ְז ַ֩וּי  יו ֵאָלָ֔ ֩֙ ָּדם יב׃-ַה ָֽ ב  ָס ֩ ַח ְזֵּבָ֖ ַ֩הּמ 

ֶאתד"ה  פנים יפות שמיני ֩ ן ֲהר ֣ ַא ֩ י ְּ֩בֵנ֨ בּו ר  ְק ַּי ֵאָליו֒֩-ַו֠ ֩ ָּד֘ם  גדולה קדמא מונח זרקא סגול, -תלישא -ַה

משמע ורחצו אהרן ובניו ממנו  שמות כי תשא ל יט  ם רפ"ב כל כיור שאין בו לקדש ד' כהנים וכו' שנאמר... אמרו חז"ל בזבחי
שקידש כולם כאחד והיינו ביום השמיני ... ונראה דהיינו אחז"ל גבי מיתת נדב ואביהו שנכנסו בלא ריחוץ ידים ורגלים משמע שלא 

 קדשו ידים ורגלים אלא אלעזר ואיתמר וגו'
  תביר מיעט מהרחצה  -ורחצו תביר מרכא טפחא אתנח, מרכא טפחא כעין יתור לרבות על אהרן,   -צו אהרן ובניו ממנו ורח -טט

 משהו מן היתור היינו בנים שלא רחצו 

 
שמעתי לפרש מפני שבחטאת שהיה מתן דם בטבילת אצבע היו  וימציאו יח ט וגבי עולה ושלמים ויקריבו טט  ... ומ"ש גבי חטאת 

 הרן אוחזים את הכלי ואהרן טבל אצבעובני א
כדאמרינן בריש ב"מ דף ד' מצאתי וימציאו אבל בעולה ושלמים שהיה ע"י זריקה )וימציאו) ע"כ שנתנו הכלי ליד אהרן לכך כתיב 

 דאתי לידו משמע, ולענ"ד וגו' 
כי עולה ושלמים תחילת מתן דמם  ימציאווכי חטאת  היה צריך הולכה  מצפון המזבח לקרן דרום מערבית להתחיל מתן דם ,  ויקריבו

 בקרן מזרחית צפונית והיה במרחק הושטה.
  בּו֩ –טט ר  ְק ַּי מובחר, כי החל בהולכת הדם חובת העבודה בכהנים. מהיום השמיני יום חנוכת המזבח  בתפקידגדולה -תלישא -ַו֠

מצפון המזבח לקרן דרום "י כהנים פשוטים לומדים לעבודות יוה"כ שבו כל העבודות אמורות להיות בכ"ג. הולכת דם החטאת ע
 לכהנים הפשוטים. מעלהע"י כ"ג היא  מערבית להתחיל מתן דם

  בּו֩ –טט ר  ְק ַּי ֩ -שיעור הנלמד מ בתפקידגדולה -תלישא -ַו֠ ם ָּדָ֔ ַּ֙֩ב ֶאְצָּבעֹו ֩ ל ְטּב ֵ֤  והוא כנראה שיעור קטןַוּי 

  טט- ֩ אּו ְמצ  ַּי  ים פשוטים לעזור באופן מסוים לכ"גמובחר, כי זאת מעלה לכהנ בתפקידגדולה -תלישא - ַו֠

֩ -טט  אּו ְמצ  ַּי ֩ -שיעור הנלמד מ בתפקידגדולה -תלישא - ַו֠ הּו ֵקָ֥ ְר ְז  והוא שיעור מרובה.  ַוּי 
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י :ויקרא שמיני י,א ְ֩בֵנָֽ ֣חּו ְק ֶרת-ַוּי  ט ֑ ְק ֩ ָה י ָ֩עֶלָ֖ מּו י ָ֥ ַ֩וָּיׂש  ׁש ֵאָ֔ ן֙֩ ֵה ָ֩ב ּו ְּתנֵ֤ ַ֩וּי  ֹו ְחָּתתָ֗ ַמ יׁש֩ ֣ א  ֩ א ּו ה  י ֲאב  ַ֩ו ב ָד֨ ָ֩נ ן ֲהר  ַ֩א֠
ם׃֩ ָתָֽ א  ֩ ָ֖ה ָּו ֩צ  א ר֩ל ֦ ֲאֶׁש֧ ֩ ה ָרָ֔ ָ֩ז ֵאׁ֣ש ֩ '֙ ה ֩ ֵ֤י ְפֵנ יבּו֩ל  ר   ְק ַ֩וַּי

י ְ֩בֵנָֽ ֣חּו ְק ן֩-ַוּי  ֲהר  גדולה, בעלי בחינה נעלה, וגם תפקיד מחיצה, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור -מונח תלישא -ַא֠

 פה ולכן השיב הקב"ה נראה מי קובר מי.אף שמחשבתם היה לטובה, הדבור לא היה י?..  הח"ח על תו"כמחיצה, 

 וגו' ... עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני וממך שבהם הבית נתקדש הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדשובפסוק ג ... 

י ְ֩בֵנָֽ ֣חּו ְק ן֩-ַוּי  ֲהר  מחיצת  גדולה, בתפקיד מחיצה ועקירת איסור, שנכנסו למחיצת הקודש בלי שנצטוו על כך, עקרו איסור-מונח תלישא -ַא֠

 קודש
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ֶאל :ויקרא שמיני י,ד ה֩ ֶׁשָ֗ מ  ֩ א ָר֣ ְק ן-ַוּי  ֲהר ֑ ַא ד֩ ּד ֣ ל֩ ֵאָ֖ י ּז  ֻ֩ע ָ֥י ְּ֩בֵנ ן ֶאְלָצָפָ֔ ֩ ֶא֣ל ְ֙֩ו ֵאל יָׁש ָֽ ֩מ 
ֶאת֩ ֩ ּו אֵ֤ ְׂ֩ש ּו בָ֞ ְר ֩ק ֠ ם ֶהָ֗ ֲאֵל ר֩ ֶמ א ֵא֣תְּ֩פֵני-ַוּי ֣ ֵמ ֩֙ ֵחיֶכם ֶאל-ֲא ֩ ֶדׁש ּק ָ֔ ה׃-ַה ֲחֶנָֽ ַּמ ּוץַ֩לָֽ חָ֖ ֩מ 

֩ ּו בָ֞ ְר וראים קודם גרשיים ואח"כ תלשא, ולפי שהטעמים הבאים הם מהפך פשטא, אפשר כי גדולה גרשיים בתבה אחת, וק-תלישא - ק ֠



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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והותרה הכנסה מיידית של כלי טמא או שעתיד מרמז ליצא להקל ולא להחמיר, לבצע עקירת איסור מפני כבוד הקודש וכבוד הבריות, 

ע"פ בעל הטורים הכניסו חנית של ברזל לקדש  להטמא לקדש )כלומר מעבר למחיצה שבד"כ אוסרת הכנסה כזאת( לשאת ממנו המתים. 

וגררו בה את המתים. חנית ברזל אם אינה כבר טמאה עתידה להיטמאות במגעה במתים. ואם היא עשוייה כחץ בעל שני חלקים, באחד מהם 

 יש בית קבול ולכן במגע במת יטמא.
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ּ֙֩פֶ֩ :ז,ויקרא שמיני י אּו ְצ ֵ֩תָֽ א ד֩ל ֵ֤ מֹוֵע  ֶהל֩ א ֨  ֩ ח ֶּפַת מ  ּ֩ו י-ן׃ תּוּ֩כ  ֻמָ֔ ֲ֩עֵליֶכ֑ם-ָּת ' הָ֖ ת֩ ַחָ֥ ְׁש מ  ֩ ן ֶמ ֶׁ֩ש  ֩ ֩֩ ֩ ֩ ה׃֩֩ ֶׁשָֽ מ  ֩ ר ַבָ֥ ְד ּוּ֩כ  ַַּ֖יֲעׂשָ֖ ַ֩וָֽ
רוצה לומר, שלא יניחו עבודתם מפני המקרה הרע הזה שקרה להם. ולמדנו מזה  - ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמותו)ז( רלב"ג 

 המקום, שאיזה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן המקדש, חייב מיתה.

֩ ּו - ח ֶּפַת  שאיזה כהן שיהיה שהניח עבודתו ויצא מן המקדש, חייב מיתה.ענין זמן עבודה ומחיצה להזהיר קטנה, -תלישא -מ 
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ל :ויקרא שמיני י,יב ֶאָֽ ֩ ה ֶׁש  מ  ר֩ ַדֵּב֨ ַ֩וְי ֩ ֶאל-פ֩]יב[ ְ֩ו ָזר ְלָע ֶא֠ ֩ ֶא֣ל ְ֩ו ן ר ָ֗ ֲה ֒֩-ַא ים ר  ֹוָת ּנָֽ ַה ֩ ָּ֩בָניו֘ ֩׀ ר ָמָ֥ יָת ֨ ֩א 
ֶאת ֩ ֣חּו ּנֹו-ְק ַ֩ה ה ָחָ֗ ְנ ֑חַַ֩הּמ  ְזֵּב ַהּמ  ֵאֶ֣צל֩ ֩ ֹות ַמּצָ֖ ֩ ָה ּו ְכלָ֥ א  ְ֩ו ' הָ֔ ֵּׁש֣י֩ א  ֵמ ֩֙ ֶ֙רת ֶ֩֩ת ֩ ֩ ֩֩ א׃֩֩ ו ָֽ ה  ֩ ים ָ֖ ָדׁש  ָק ֶדׁש֩ ק ָ֥ ֩ י ּ֩כ  

 סעיף כעין מובחר, ראש קבוצהראה 
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א֩  ויקרא שמיני י,יד: ֩ ך י ֶתָ֖ ךּ֩וְבנ  ָ֥י הּ֩וָבֶנ ַאָּת֕ ֩ ֹור הָ֔ ָט ֩ ֣קֹום ָמ ְּ֙֩ב אְכלּו הּ֩ת ָֽ ָמָ֗ רּו ַהְּת ק֩ ׁ֣֩שֹו ׀ ֵא֣ת ְ֩ו ה ַהְּתנּוָפ  ֩ ה ֵז֨ ֲח  ֩ ֵאת ָּ֩תְ֑ךְו
י֩ ָֽ ָחק-ּכ  ְ֩ו ךֵ֤ ְק ל׃-ָח ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ י ֵמָ֖ יַׁ֩שְל ֵחָ֥ ְב ּז  מ  ֩ ּו ְּתנָ֔ ֙֩נ  ך ָּ֩בֶנ֙י

 ֩ ֵאת ק֩ -מבת כהן אלמנה וגרושה וזרע אין לה, לאכול מ מחיצה למנועקטנה, אפשר מתריעה על -תלישא –ְו ׁ֣֩שֹו ׀ ֵא֣ת ְ֩ו ה ַהְּתנּוָפ  ה֩ ֵז֨ ֲח
ה ָמָ֗ רּו  גמר כב,יא קראוי -, דבר המתואם עם הלמוד ב ַהְּת

ת ֒֩-ּוַב ֵא֣יןָ֩לּה ֩ ַר֘ע ֶז ְ֩ו ה רּוָׁשָ֗ ּ֩וְג ֣ה ָמָנ ַאְל ֩ ְהֶי ה ֩ת  י ֨ ּכ   ֩ ן ֵה ּ֩כ 
ֶאל ֩ ה ּ֩ת אֵכ֑ל֩-ְוָׁשָבָ֞ ָה י ָ֖ ב  ָא ֩ ֶחם ֶּלָ֥ ֩מ  ָה י ֶרָ֔ ְנעּו ּ֙֩כ  ָה ֙י ב  ָא ֩ ית ֵּ֩בֵ֤

ל ָ֖ר֩ל א-ְוָכ ֹו׃-ָז ּ֩בָֽ אַכל ֩י ָ֥
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ת יקרא שמיני יא,ט:ו ֩-ֶא ם ַּ֩בָּמ֑י  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ל ּכ ָ֖ מ  ֩ ּו אְכלָ֔ ּ֙֩ת ָֽ ה ֶ֩ז ֩ ֩ ֲאֶׁשר֩֩ ל֩ סְ֩-ּכ ֣  ֩ ֩֩לֹו לּו׃ םּ֩ת אֵכָֽ ָתָ֥ א  ֩ ים ָ֖ ָחל  ְּנ םּ֩וַב י ַּ֩בַּיּמ   ם י  ַּ֩בַּמָ֗ ֶׂשת ֶק  ַקְׂש ְ֩ו ר י ֨ ַ֩נּפ 
תחת לחיו קשקש אחד  והחינוך מצוה קנ" ספר( ט"ה גפי" חולין)'ע דב' ראה יד,ט ותוספתא תיב פע"ומקומם  למספר קשקשים *

 בשאר גופו לא סגי לן בפחות משתיים. אבלאו תחת זנבו או תחת סנפיריו, 

ר * ֲאֶׁש ֩ ל ֩ -ּכ ֣  קשקש אחד בשלושה מקומות,  ע"בתיקטנה, שיעור מספר הקשקשים בדג מחוץ למים, ע"פ -תלישא - לֹו

 קשקש אחד בכל מקום שהוא.   ע"וושסז   –ולין סו ח ליבבע"פ  *

 הדבר מתואם עם בלימוד דברים ראה ששם פירשו על הקשקש או השלושה קשקשים ואין שם תלישא 

 

 מצב )א( האם מספיק לסמוך על קשקשת בלבד או )ב( חובת נוכחות סנפיר וקשקשת, -מקף כרב – ֲאֶׁשר־לֹו֩  (,טיא ' שמ'וי)

בשני הכתובים הבאים מוצע לומר שאחד מלמד על שיעורי קשקשים של יצורי מים שבימים ונחלים כשהם במים וכשהם מחוץ למים, 

 דא כשרות, תרסא, כשיעור הקשקשים שצריכים לוו – ֲאֶׁשר־לֹו֩  (,טיא ' שמ'וי)למשל 

רתרסא,  – ְוכ ל֩ (י,יא ' שמ'וי)הכתוב השני  ֹו ֲאֶׁשֵ֨ ָֽין־לֹ֜ יר א  ֣ ים֙  ְסנַּפ  ֶׂשת ַּבּיַּמ  ים ְוַקְׂשֶקֶ֗ יר-, בתפקיד מחיצה, ילמד על תכונת הּוַבנְָחל ָ֔ ֣ ֶׂשת ְסנַּפ  באם  ְוַקְׂשֶקֶ֗

 ת העור וזה סימן טומאה.הם מתקלפים ומחיצת עור הדג נשארת שלמה, או שבעקירתם הם גם עוקרים מן מחיצ

 

 תלישא 104

ן יקרא שמיני יא,י:ו י ֵאָֽ ֩ ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ֩-ְוכ  ם ַּ֩בָּמ֑י  ֲאֶׁש֣ר ֩ ָ֖ה ַחָּי ַה ֩ ׁש ֶָ֥פ ֶ֩נ ל ּכ   מ  ּ֩ו ם י  ַהַּמָ֔ ֩ ֶ֣רץ ֶׁ֙֩ש ל ּכ  מ  ֩ ים ָחל ָ֔ ְּנ ּ֙֩וַב ים ַּ֩בַּיּמ  ֶׂשת ֶקָ֗ ַקְׂש ְ֩ו ר י ֣ ְסַנּפ  ֩ ֹו ֩ל 
ם׃֩ םָ֩לֶכָֽ ֵהָ֖ ֩ ֶקץ ֶׁ֩שָ֥
 ק לסמוך על קשקשת בלבד או )ב( חובת נוכחות סנפיר וקשקשת, מצב )א( האם מספי-מקף כרב – ֲאֶׁשר־לֹו֩  (,טיא ' שמ'וי)

בשני הכתובים הבאים מוצע לומר שאחד מלמד על שיעורי קשקשים של יצורי מים שבימים ונחלים כשהם במים וכשהם מחוץ למים, 

 תרסא, כשיעור הקשקשים שצריכים לוודא כשרות,  – ֲאֶׁשר־לֹו֩  (,טיא ' שמ'וי)למשל 

רתרסא,  – ְוכ ל֩ (י,יא ' שמ'יו)הכתוב השני  ֹו ֲאֶׁשֵ֨ ָֽין־לֹ֜ יר א  ֣ ים֙  ְסנַּפ  ֶׂשת ַּבּיַּמ  ים ְוַקְׂשֶקֶ֗ יר-, בתפקיד מחיצה, ילמד על תכונת הּוַבנְָחל ָ֔ ֣ ֶׂשת ְסנַּפ  באם  ְוַקְׂשֶקֶ֗

 הם מתקלפים ומחיצת עור הדג נשארת שלמה, או שבעקירתם הם גם עוקרים מן מחיצת העור וזה סימן טומאה.

 

 .גרב סאתייםב' לשיעור איסור ציר דג טמא בתערובות  *

   ג,ט(.  שתארפ ינימכ שו"ת האר) םעט ותןנבו בש ים א, רוביהןיעת א סוראל - יוהי קץושא( י) - ירש" *

ל ֩ * קטנה,התרעה על שיעור נותן טעם בתערובת מזון שבה יש מבעלי חיים שבמים שאינם כשרים. ואולי גם לנותן טעם -תלישא – ְוכ 

םע"י כעין בנין אב  ערובות בכלל,בת י  ַהַּמָ֔ ֩ ֶ֣רץ ֶׁ֙֩ש ל ּכ  מ  ֩ ים ָחל ָ֔ ְּנ ּ֙֩וַב ים  .פעמיים זקף בין שני קיסרים ַּבַּיּמ 

כן הסוגיה נידונה -לימוד מרכזי לנושא נותן טעם הוא בבמדבר פינחס בגיעולי כלים בני יומם של מדין שיש בם בכדי נותן טעם. כמו *

 משקה אחר לענין נותן טעם.  בנזיר בתערובות היוצא מן הגפן באוכל ו

 

 גיעולי כלים  
 במדבר מטות לא,כג:

ֲאֶׁשר-ָּכל ֩ ר ָבָ֞ א-ָּד ר֩ל ָֽ ֲאֶׁש֧ ֩ ל ְ֩וכ ֨ ֑א ַחָּט ְת ֩י  ה ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ ְּ֩ב ְך ַ֩א֕ ר ֵהָ֔ ָט ְ֙֩ו ֵאׁש ָ֩ב ירּו ֵ֤ ׁשַּ֩תֲעב  ֵאָ֗ ָ֩ב א ב ֣ ם׃-ָי י  ַ֩בָּמָֽ רּו י ָ֥ ׁשַּ֩תֲעב  ֵאָ֖ ָּ֩ב א ב    ָי
 שטעם אסור כעיקר ד: –במדבר נשא ו,ג  נזיר



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ן ֵֶ֤֣י  ַּי מ  ֩ ֩ ְ֩וָכל֩]ג[ ה ְׁשֶּת֑ ֩י  א ר֩ל ֣ ֵׁ֩שָכָ֖ ֶמץ ְ֩וח ָ֥ ן ַ֩י ַ֖י  ֶמץ ח ָ֥ ר֩ י ּז ָ֔ ַ֙֩י ר ֩-ְוֵׁשָכ ֩ ֩ ל׃ ֩י אֵכָֽ א ים֩ל ָ֥ ָ֖ יֵבׁש  ו  ֩ ים ָ֥ ח  יםַ֩ל ב   ַ֩וֲעָנ ה ְׁשֶּתָ֔ ֩י  א ֙֩ל ֣ ים ב  תֲ֩עָנ ַרֵ֤ ְׁש מ 
ד ְ֩וַע ּנ  ים ְרַצ ֵמַח ן֩ י  ַהַּיָ֗ ן֩ ֶּגֶ֣פ מ  ֩ ה ֵ֩יָעֶׂש  ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ּכ  מ  ֩ ֑רֹו ְז ֩נ  ֵמ֣י ְ֩י ל ּ֩֩כ ָ֖ ד[ ל׃-] ֩י אֵכָֽ א ָ֖ג֩ל ָ֥ ָ֩ז

ןרא שמיני יא,י: ויק י ֵאָֽ ֩ ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ֩-ְוכ  ם ַּ֩בָּמ֑י  ֲאֶׁש֣ר ֩ ָ֖ה ַחָּי ַה ֩ ׁש ֶָ֥פ ֶ֩נ ל ּכ   מ  ּ֩ו ם י  ַהַּמָ֔ ֩ ֶ֣רץ ֶׁ֙֩ש ל ּכ  מ  ֩ ים ָחל ָ֔ ְּנ ּ֙֩וַב ים ַּ֩בַּיּמ  ֶׂשת ֶקָ֗ ַקְׂש ְ֩ו ר י ֣ ְסַנּפ  ֩ ֹו  ל 
ם׃ םָ֩לֶכָֽ ֵהָ֖ ֩ ֶקץ   ֶׁשָ֥

ת֩,ג(ו)במ' נשא  ר' יוסף בכור שור ְׁשַרֵ֤ ת֩-ְוָכל, מ  ַרֵ֤ ְׁש אכל דברי רבי עקיבא )ראה נזיר לז,א(; שאם  -לומר, שֶהיתר מצטרף לאיסור  -מ 
֙֩ חצי זית פת עם חצי זית ים ב  חייב. ודין זה אינו אלא בנזיר; דאמר רבי יוחנן )ראה פסחים מג,ב(: בכל התורה כולה אין היתר  ,ֲעָנ

משום דהוי חטאת ונזיר מצטרף לאיסור, אלא בנזיר; דחידוש הוא, ומחידוש לא גמרינן. ובפסחים בפרק 'אילו עוברין' )מה,א( מפרש: 
תאין מלמדין. ורבותינו אמרו )שם מד,ב(:  -שני כתובים הבאים כאחד  ַרֵ֤ ְׁש ת-ְוָכל, מ  ַרֵ֤ ְׁש . שאם שרה ענבין ליתן טעם כעיקר – מ 

ָאן; והוא הדין לכל איסורין שבתורה,  יין,במים, ויש במים טעם   . אבל אינו לוקה עליו, כדפרישיתשטעם אסור כעיקרחייב, אם ְשתָּ
צט,א; ראה תוספות ד"ה 'רבא'(; וטעם: משום דשאר איסורין לא ילפינן מנזיר אלא מן הדין, ואין עונשין מן הדין -בחולין )צח,ב

 )ראה ספ"ב כג(. והאי לאו חידוש הוא, דבִמִדין נמי אסר טעם כעיקר; ולאו שני כתובין הבאים כאחד נינהו, דמצרך צריכי.
ל ֩ ּכ  ֩יֵ֩קטנה  -תלישא – מ  ר ןֲאֶׁש֨ י  ַהַּיָ֗ ֩ ן ֶּגֶ֣פ מ  ֩ ה  קדמא ואזלא מונח רביע   – ָעֶׂש 

ל ֩ ּכ     חייב. ודין זה אינו אלא בנזיר ענבים, אכל חצי זית פת עם חצי זיתקטנה, שיעור -תלישא – מ 

  והאי לאו חידוש הוא, דבִמִדין נמי אסר טעם כעיקר; ...  שטעם אסור כעיקר. אבל אינו לוקה עליוסוגיית 

֩  )ויקרא שמיני יא,י(יש תלישא להעיד על שיעור בנותן טעם, אבל בבעלי חיים מימיים  לא במדין ולא בנזיר ל )טעם תרסא מרמז לשיעור( ְוכ 

ין ֵאָֽ ֩ ר ם-ֲאֶׁש֨ י  ַהַּמָ֔ ֩ ֶ֣רץ ֶׁ֙֩ש ל ּכ  מ  ֩ ים ָחל ָ֔ ְּנ ּ֙֩וַב ים ַּ֩בַּיּמ  ֶׂשת ֶקָ֗ ַקְׂש ְ֩ו ר י ֣ ְסַנּפ  ֩ ֹו ש ים א, רוביהןיעת א סוראל - יוהי קץוש )וי' שמ' יא,יא( י[רש"] , ל 
   ג,ט(.  שתארפ ינימכ שו"ת האר) םעט ותןנבו ב

 ֩ ל  בתערובות.   נותן טעם איסורקטנה נתן שיעור יחסי של -תלישא - ְוכ 
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 ב:יא,ליקרא שמיני . ו30

ר ֲאֶׁש ֩ ל ל-ְוכ ֣ ּפ  ָּכל-י  מ  ֩ א ָמָ֗ ְט ֩י  ם ָת  מ  ְּ֩ב ׀ ֩ ם ֶה֨ ֵמ  ֩ י-ָעָליו אֹו-ְּכל  ֩ ד ֶג ֶ֩בֵ֤ ֣אֹו ֩֙ קָּ֩כל-ֵעץ ָׂ֩שָ֔ ֣אֹו ֩֙ ר ר-עֹו ֲאֶׁש ֩ י ֩יֵ֩-ְּכל ֕ ם י  ַּ֩בַּמ֧ ֶה֑ם ָּ֩ב ה ְמָלאָכָ֖ ֩ ה ָעֶׂשָ֥
ַ֩עד א ֵמָ֥ ָט ְ֩ו א ר׃-יּוָב  ֵהָֽ ְ֩וָט ב ֶר ָ֩הֶעָ֖

ר ֲאֶׁש ֩ ל ל-ְוכ ֣ ּפ  קטנה, כעין שני שיעורים בשמונה שרצים, משנה כלאים פ"ח מ"ה  ....תולדת הסנוים ר"י אומר בית -מונח תלישא – ָעָליו ֩-י 

אי היינו חלד דקרא או חיה, והיינו דאם הוא שרץ אינו מטמא במגע  שמאי אומרים מטמא כזית במשא וכעדשה במגע והיינו דמספקא ליה

 ומשא ואם הוא נבילה אינה מטמאה וכמן שכתבו הרמב"ם והר"ש ...

 אם הוא שרץ מטמא במגע )בשיעור עדשה( ולא במשא ולכן לא מטמא בגדים, ואם הוא חיה מטמא במגע ובמשא ושני השיעורים בכזית?

 

 ר אוכלים )זרעים, פירות( לקבל טומאה ע"י שיבואו עליהם שבעה משקים הוא כביצהבבלי שבת צא א שיעור הכש

 שיעור אוכלים להטמא בכל שהוא, ע"פ תוספות גם רש"י חזר לומר כמותם, 

 שיעור אוכלים לטמא כביצה
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 לה:     -ד יא,ליקרא שמיני . ו30

ָּכל מ  ֩ ֩ ד[ ָ֩עָל ֩-]ל א ֹו בָ֥ ָ֩י ר ֲ֩אֶׁש֨ ל ָאֵכָ֗ ֵ֩י ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֶכל א   ְ֩וָכלָה ֑א ָמ ְט ֩י  ם י  ַמָ֖ ֩ ְּ֩בָכל-יו ה ָּׁשֶתָ֔ ֩י  ֲאֶׁש֣ר ֩֙ ה ֶק ֩֩-ַמְׁש א׃ ָמָֽ ְט ֩י  י ָ֖ ְּ֩כל 
ֲאֶׁשר ֩ ל כ  ְ֩ו֠ ֩ ה[ ם׃-]ל ּוָ֩לֶכָֽ ְהיָ֥ ֩י  ים ָ֖ א  ֵמ ְט ּ֩ו ֵה֑ם ֩ ים ֣ א  ֵמ ְט ֩ ץ ֻ֩יָּתָ֖ ם י  ַר  י ְ֩וכ  ר ּ֧נּו ַּ֒֩ת א ָמ ְט ֩י  ׀ָ֩עָליו֘ ֩ ם ְבָלָתָ֥ ּנ  מ  ֩ ל ּפ ֨ ֩י 

 יועל ואב אוכל אשר יאכל אשרה למכ -שר בתוכו יטמא" )לעיל,לג( א לכ" ליוןעה ראמקב על סומ - אכל אשר יאכלה למכד( )ל  ירש"
מיני ש ככאן דברים הרבה: למדנו )ראה תו"מ דנומל .מאיטהוא בתוך כלי חרס הטמא, ו - שקה אשר ישתה בכל כליכל מ ןכו .מאיט, תוך כלי חרס הטמאב ואהו ים,מ

עולם, ואפילו נגוב. והיין והשמן וכל הנקרא ל מאהטופעם אחת, מקבל  יםעליו מים פעם אחת; ומשבאו עליו מ קבל טומאה, עד שיבאול תוקןומפרשתא ח,א( שאין אוכל מוכשר 

מדו ל ודוע. אוכלה - מאיטשקה אשר ישתה בכל כלי כל מו א בא עליו מיםי ראש: קראהמש לדרוש י ךכש 'משקה' מכשיר זרעים לטומאה כמים;
אוכל ה למכשר בתוכו יטמא" )לעיל,לג(, כל אב(: יכול יהו כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס? תלמוד לומר: "-נינו )פסחים כ,אש ךשכם; ולד הטומאה מטמא כלי ןרבותינו מכאן, שאי

טמא כלים שבתוכו. ולמדנו לפיכך אינו חוזר ומ'; לד הטומאה'ו נוממהשרץ 'אב הטומאה', והכלי שנטמא ש יאין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס. לפ, וסחראויר כלי מ מאטמ אוכל -
ותהא הפת תחלה; (, שהשרץ שנפל לאויר התנור, והפת בתוכו ולא נגע השרץ בפת, התנור 'ראשון' והפת 'שנייה'; ולא נאמר: רואין את התנור כאלו מלא טומאה, א,כאה פסחים )רעוד 

חולין קיח,ב( על ביאת מים, שאינה מכשרת זרעים, אלא אם  אהוד )רע מדנוולנגעה בהן מגבן. רס, שהרי טומאה עצמה חא נתמעטו כל הכלים מליטמא מאויר כלי כן, לשאם אתה אומר 

וד )ראה יומא ע מדנולו .נתלשושמ בוא עליו מים?י ראשמהו אומר . וםמישנתלשו; שאם אתה אומר: מקבלין הכשר במחובר, אין לך דבר אוכל שלא באו עליו מ יהןעלכן נפלו 
כמים: אין בית ח יערוושוכל הנאכל בבת אחת. א - אכלי ראשאמר נש; רים, אלא אם כן יש בו כביצהוכל מטמא אחא יןשא(, א,פ

    .הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת

 

ל כ  רגדולה, שיעור לטמא אוכלים המתיחס לכתוב לפניו, ואפשר כי מורה ללמוד גם אלפניו ע"י  -תלישא – ְו֠ ֩-ֲאֶׁש ׀ ֩ ם ְבָלָתָ֥ ּנ  מ  ֩ ל ּפ ֨ קדמא  י 

 א פסק, מרכ

 
 :יא,ממיני ש קראוי

ַ֩עד ֣א ֵמ ָט ְ֩ו יו ָדָ֖ ְּ֩בָג ס ְ֩יַכֵּבָ֥ ּה ְבָלָתָ֔ ּנ  ֙֩מ  ֵכל א  ָהָֽ ְ֩ו מ[ ֶאת-] ֩֙ א ֵׂש ּנ  ְ֩וַה ב ֶ֑ר ַ֩עד-ָהָע א ֵמָ֥ ָט ְ֩ו יו ָדָ֖ ְּ֩בָג ס ְ֩יַכֵּבָ֥ ּה ְבָלָתָ֔ ב׃-נ  ֶר ָ֩הָעָֽ
 פילו. טמא, וזהו כזית -וגע כילה או נא עוריש שאנווא, שאם ה עורשיב,ב( מ דהניירשו חכמים )ראה פ - נבלתהמ אוכלוה( )מ  ם"ברש

 א יאכל לטמאה בה" )וי' כב,ח(ל ריפהטו להנבלא נגע בידיו, כמו שכתוב "ש ימא, אעפ"ט - כלאוט: הפש

ם כן הזכיר זה בנבילת בהמה טהורה, ; גדי אכילה, והיא כזיתכ נוגעלו ושאלנ עורשידרשו )נדה מב,ב(, שבא ליתן מ פיכו ...  ן"ברמ
ס' כד(, כי השלים כאן דין הטמאות. ועל דעת מדרש 'תורת כהנים' )שמיני פרק ד,ב; )פ ה הנזכרת למעלהמאט בילתלנדין ה ואוה

   איברים היא; וכבר הזכרתי מזה )לעיל,כד(. ב להמעד(: כל טומאת נבילות נתרבו מכאן, ופרשה של -פרשה י,א

 

֩ ּה ְבָלָתָ֔ ּנ  מ  ֩֙ ֵכל א  ָהָֽ או טמאה לטמא אדם במגע בכזית ושיעור לטמא אדם במשא בכזית. קטן, שיעור נבלה מבהמה טהורה -פשטא זקף - ְו

מונח מונח  –תאכל כל נבלה -!!! אבל הדבר מתואם עם הקרא לאתלישאאמנם שני השיעורים שוים אבל אלו שני ענינים שונים. ואין כאן 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/68 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 שיתננה לגר אוכל נבלות. , ושם יש לימוד של לפחות שני שיעורים ודין קדימה במכירת הנבילה לנכרי קודםגדולה-תלישא
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 :מג – מב,שמיני יא ויקרא

ַ֩על ְך הֹוֵל֨  ֩ ל ב[ּ֩כ  מ ַ֩על-] ְ֣ך הֹוֵל ֩ ׀ ל ְ֩וכ ֣ ן ֹו ח  ַ֚דָּ֩כל-ָּג ַ֩ע ע ְרַּבָ֗ ל-ַא םְ֩לָכ י  ַרְגַלָ֔ ֩ ֣ה ְרֵּב ַ֩על-ַמ ץ ֵר֣ ַהּׁש  ֩ ֶרץ ֩-ַהֶּׁשָ֖ ֶ֑רץ ָ֩הָא
י֩ ּוםּ֩כ  ֩ת אְכלָ֖ א ם׃-ל ָ֥ ֵהָֽ ֩ ֶקץ ֶׁ֩שָ֥

ַאל ֩ ת-]מג[ ֶא ֩֙ ְּקצּו ְּבָכל-ְּתַׁש ֩ ם ֶכָ֔ ֵתי ץ֩-ַנְפׁש ֣ ֵר֑ ַהּׁש  ֩ ֶרץ ַ֩הֶּׁשָ֖
ם׃֩ ָּ֩בָֽ ם ֵמֶתָ֖ ְט ְ֩ונ  ם ֶהָ֔ ָּ֙֩ב אּו ַּטְּמ ָֽ ֩ת  א ְ֩ול ֵ֤

י ּוםּ֩כ  ֩ת אְכלָ֖ א ב[֩ל ָ֥ מ מ-] [֩ ם ֵהָֽ ֩ ֶקץ ַאלגֶׁשָ֥ ֩ ת-[ ֶא ֩֙ ְּקצּו ְּבָכל-ְּתַׁש ֩ ם ֶכָ֔ ֵתי ץ-ַנְפׁש ֣ ֵר֑ ַהּׁש  ֩ ֶרץ  ַהֶּׁשָ֖

ל ֩עם ע"פ שיעורים המרומזים בט היא באל תשקצו מדאוריתא ב"במשאכילת הנמנים  ב. אפשר שמלמד אלפניו על מ"א ב[ּ֩כ  מ  תרסא. – ]

֙֩-ַאל. ב ְּקצּו ֩-ֶאת פשטא –ְּתַׁש ם יֶכָ֔ ֵת משקצת נפשות כל  בוריבה את הכל, אכילת הנמנים במ" ריבה, מלים במקףב קטן-ףקמונח ז –ַנְפׁש ֣

גיעה בדם, ולא נ המתערבתוכד', ומה נוגע בנפש פנימה, אכילה  בעל טומאת מגע ומשא של הנמנים במ" מוזהריםבני ישראל, רק הכהנים 

 או נשיאה.

ם ֶהָ֔ ָּ֙֩ב אּו ַּטְּמ ָֽ ֩ת  א םת לימ יומשא שעליה מוזהרים רק הכהנים ומעבירה ע" מגעמוציא הכתוב מפשוטו של טומאת , מהפך פשטא – ְול ֵ֤ ֶהָ֔  - ָּב

עד שיעור שקבעו  בהנמנים במ" חייםמן בעל חיים, שאכילת קצת מבעל  חלק" בבהמהלרבות, כאילו כתוב " קטן-ףוזקיתירה  יה"אות 

 נן או תורה למשה מסיני אינו בבל תשקצו.רב

ם ָּ֩בָֽ ם ֵמֶתָ֖ ְט  קוטפחא סל – ְונ 

ם המלה  וטומאת הגוף להיות נפסל לתרומה כמו אכילת ביצה. תשקצומרבה בריה שלימה אפילו פחות משיעור כביצה לבל המלה – ָּבָֽ

֩מאפיינת את  ם ֵמֶתָ֖ ְט באיברים עד שיעור ביצה או בבריה שלימה  יםשנטמא, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה טפחא –ְונ 

ם .איברים מעל ביצה( אוסףפחות מביצה )בריה שלימה מטמאה כמו  לא בריה שלימה אינו מטמא גם שפחות משיעור ו מגביל, קוסל– ָּבָֽ

 תשקצו. בבל

פרס( בכדי אכילת פרס לטומאת  לענין אכילת שיעור )זית()כותבת()חצי בבלי יומא פ,ב-וב,ו: דברים כי תבוא כט -ראה שימוש בפסוק ב

 הגוף.  
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 פרשת נגעים
 :ג,יגתזריע  ויקרא

י ָֽ םּ֩כ  ָדָ֗ ָא ֩ ר-]ב[ ְ֩בעֹו ֵ֤ה ְהֶי ֹו-י  אָֽ ֩ ת ֵאֵ֤ ְׂ֙֩ש רֹו ר-ְּבָׂש ְ֩בעֹו ָ֥ה ָהָי ְ֩ו ֶרת ֶהָ֔ ַ֩ב ֣אֹו ֩֙ ַ֙חת ת-ַסַּפ ַע ָר֑ ָ֩צ ַגע ֶ֣֣ ֹוְ֩לֶנ רָ֖ ְּ֩בָׂש
ֶאל֩ ֩֙ א הּוָב ֶאל-ְו ֩ ֹו א  ֩ ן ֵהָ֔ ַהּכ  ֩ ן ֲהר ֣ ים׃-ַא ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ֩ ָ֖יו ָּבָנ מ  ֩ ד ַחָ֥ ַ֩א

ֶאת ֩ ֣ן ֵה ַהּכ  ֣ה֩ ָא ָר ְ֩ו ר-]ג[ ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ א֩-ַה ֑הּו ֩ ַעת ַרָ֖ ָ֩צ ַַָ֥֖גע ֶ֩נ ֹו רָ֔ ְּ֩בָׂש ֵמ֣עֹור ֩֙ ק מ  ָ֙֩ע ֶּנַ֙גע ַ֩ה ה ְרֵאֵ֤ ַמ ּ֩ו ן ֩׀ָ֩לָבָ֗ ָהַפְ֣ך ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר ְ֩וֵׂשָע֨ ר ָּבָׂש ַ֩ה֠
ֹו׃ תָֽ א  ֩ א ֵּמָ֥ ט  ְ֩ו ן ֵהָ֖ ַהּכ  ֩ הּו ָאָ֥ ָר ְ֩ו

ר )יג,ב(...  )ד( ["א פ"אספרא תזריע פ] ֹו-ְבעֹו רָ֖ גרמני, כהה, ב, מיכן אמרו בהרת עזה נראית ם שבו המראה()האד , בעור בשר של נראהְּבָׂש
)ת"ק כל אדם כמות שהוא, עשוי להתקבל כי אדם בהיר מאד לא יטמא גם במראה בהיר ביותר, אדם כהה מאד יטמא גם במראה  כושי עזהבוהכהה 

)ע"פ הראב"ד רק הבינוני  אלא בינוניים רבי ישמעאל אומר בית ישראל הריני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים )ה(. חלש(

ורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינונית ומקיפו מבחוץ ותראה צ, רבי עקיבא אומר יש לציירים סממנים שהם צרים נבדק(
ר  )יג,ב( , רבי יוסי אומר כתוב אחד אומר()כולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני כבינוני ֹו-ְבעֹו רָ֖ -ְּבעֹור )יג,ג( אומר וכתוב אחר  ְּבָׂש

ר ָּבָׂש ר  )יג,ב( , מצינו שמראות נגעים להקל, אבל לא להחמיר רואה הגרמיני בבשרו להקל נמצא' מקייםַה֠ ֹו-ְבעֹו רָ֖ )אדם בהיר מאד לא  ְּבָׂש

ר )יג,ג(, והכושי בבינונית להקל נמצאת מקיים יטמא גם במראה בהיר ביותר( ר-ְּבעֹו ָּבָׂש בינוני להקל לגביו )אדם כהה מאד משווים לצורה בצבע  ַה֠

 (.()באומד לצבע בינוני, לעומת ר"ע שכולם נבדקים לעומת צורה בצבע בינוני בבינוניוזה וחכמים אומרים זה  כי אחרת יטמא גם במראה חלש(
ר-ְּבעֹור )יג,ג( ָּבָׂש  לצבעמקף כבורר בין בדיקת צבע הנגע יחסית לצבע עור האדם הנראה )הנבדק( ובין בדיקת צבע הנגע יחסית  – ַה֠

 חכמים אומרים שזה )הלבן כגרמני( וזה )השחור ככושי( נבדקים ביחס לצבע הבינוני. .צבע הישראלי הבינוני –אשכרוע 

ר-ְּבעֹור )יג,ג( ולכן ָּבָׂש  .צורה בצבע בינוניבהשואה ללצבע בינוני, לר"ע תלשא בתפקיד שיעור צבע, לחכמים באומד  – ַה֠

 
  ויקרא תזריע יג,ג:

ֵה֣ן ַהּכ  ֣ה֩ ָא ָר ר-ֶאתְ֩ו ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ א֩-ַה ֑הּו ֩ ַעת ַרָ֖ ַַָ֥֖געָ֩צ ֶ֩נ ֹו רָ֔ ְּ֩בָׂש ר ֵמ֣עֹו ק֙֩ מ  ָ֙֩ע ֶּנַ֙גע ַה ה֩ ֵאֵ֤ ַמְר ּ֩ו ן ׀ָ֩לָבָ֗ ְ֣ך֩ ָהַפ ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר ְ֩וֵׂשָע֨ ר ָּבָׂש ַ֩ה֠
ֹו׃ תָֽ א  ֩ א ֵּמָ֥ ט  ְ֩ו ן ֵהָ֖ ַהּכ  ֩ הּו ָאָ֥ ָר ְ֩ו

(, ואח"כ שיעורי גובה בראש הפסוק שיעורי שטח, ואחריו כתובות השערות שתפקידן ללמד שיעורין בנגע )שטח, מספר שערות טמאות

 ותנאים נוספים בנגע עור הבשר.

 

 

 

 

ֶאת  שיעורין בנגע ֩ ֵה֣ן ַהּכ  ֣ה֩ ָא ָר ר-ְו ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ ר-ַה ָּבָׂש    ַה֠

ֶּנ ַגע  כלי המדידה ַּ֩ב ר  ְוֵׂשָע֨

ן  שיעורי גובה  ֩׀ָ֩לָבָ֗ ְ֣ך ָהַפ ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר  ְוֵׂשָע֨

֩ תנאים נוספים בנגע עור הבשר ר ֵמ֣עֹו ֩֙ ק מ  ָ֙֩ע ֶּנַ֙גע ַ֩ה ה ֵאֵ֤ ְר ַמ אּו ֑הּו ֩ ַעת ַרָ֖ ָ֩צ ַַָ֥֖גע ֶ֩נ ֹו רָ֔  ְּבָׂש

 

רתבנית הטעמים  ר֩-ְּבעֹו ָּבָׂש  ונלמדם תוך התקדמות ההסבר אלפניו ולאחריוגדולה, מלמד שיעורין בנגע -תלישא–ַה֠

 שיעורין לפני כלי המדידה

' ו וג ֵה֣ן֩ ָא֣הַ֩הּכ   ְוָר

ע כלי מדידה רַּ֩בֶּנ ַג  ְוֵׂשָע֨

 שיעורי גובה אחרי כלי המדידה

ן ָבָ֗ ׀ָ֩ל ַפְ֣ך֩ ַּ֩בֶּנ ַגעָ֩ה ר  ְוֵׂשָע֨

תנאים נוספים בנגע עור 

 הבשר
ַמְר֩ 'ּו ו וג ֩֙ הַ֩הֶּנַ֙גע  ֵאֵ֤

 סדר הכתוב

 סדר ההסבר



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶּנ ַגעתבנית הטעמים  ַּ֩ב ר שיעורין בנגע )שטח, מספר, גובה(, ועל שער המדידת השער הוא כלי  כעין כלל כלשהו, כאן קדמא ואזלא, - ְוֵׂשָע֨

 סימן טומאה.כ

ֶאתהמרומזים בטעמי  אלפניובלימוד  בנגע שיעורין)א(  ֩ ֣ן ֵה ַהּכ  ֩ ֣ה ָא ָר ר-ְו ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ ר֩-ַה ָּבָׂש  גדולה,-מונח מונח מונח תלישא –ַה֠

ֶּנ ַגע שלפני ַּ֩ב ר ן , והסבר(,ייג)שיעורין אלו נדרשים בשילוב עם פסוק  ]ספרא[קדמא ואזלא, וכל מונח מרמז לעוד שיעור. ע"פ  – ְוֵׂשָע֨

 נמצא בהמשך. כאן נציינם: )א( גודל הנגע בשערות, )ב( מספר השערות כסימן טומאה, )ג( גודל המחיה, )ד( גודל הביצור של המחיה. 

 (. מדידת השטח היא בכפולות של יחידת המדידה. רלב"גכיחידת מדידה היא מקום גידול שתי שערות )כפי'  - שער

 

 ומאה, מהו גובה שער לבן ומיקום הלבן בשער. מתי השער הוא סימן ט לאחריו)ב( ומלמד 

ןמהקרא  –שיעור  שיעורים אחריו ׀ָ֩לָבָ֗ ֩ ָהַפְ֣ך ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר ֵׂשָע֨ מלמד על כי אורך לבנונית שערה לר' מאיר בכלשהו, לר' שמעון כדי  ְו

 ליטול בזוג )מספרים(. הסבר מפורט בהמשך.

 נגע. שער שהפך לבן צריך להיות בתוך גבולות ה – מחיצהולימוד 

 

ֶאת ,ג(יג) שיעורין אלפניו של הכתוב ֣ן֩ ֵה ַהּכ  ֩ ֣ה ָרָא ר-ְו ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ ר-ַה ָּבָׂש   גדולה, -מונח מונח מונח תלישא – ַה֠

ר ֩-ְּבעֹו ר ָּבָׂש  טעם תלשא. שלפניממנו עצמו ומכל טעם מונח  בנגע שיעוריןגדולה( ללמד -תלשא )תלישא –ַה֠

 

 מהקרא [)יא( –תו"כ פ"ג פ"א )ז( ]-שיעורים אחדים והם עצמם נדרשים ב ( נלמד שעל הכהן לראות בנגעיג,גמהטעמים בפסוק )

ת...  )יג,י( ֵאָֽ ַּ֩בְׂש י ַחָ֖ ר֩ ָּ֩בָׂשָ֥ ְחַי ת ָֽ מ  ּ֩ו ֣רָ֩לָב֑ן שערות(, )ב( סימן טומאה  6על שערות  6כגריס הקלקי ) -ואלו הם בקצרה: )א( גודל הנגע  ֵׂשָע

 שערות לכל צד(.  2שערות(, )ד( גודל הביצור של המחיה ) 2על שערות  2שערות לבנות(, )ג( סימן טומאה מחיה בגודל ) 2שער לבן )

 

ֶאת (ג,יג)ע"פ  ועוד פרטים שעל הכהן לראות שיעורים בנגע עור הבשרפירוט ההוכחה ל ֩ ֣ן ֵה ַהּכ  ֣ה֩ ָא ר-ְוָר ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ ֩-ַה ר ָּבָׂש מונח מונח  -ַה֠

 .גדולה, כעין ארבע עניני תלישא-מונח תלישא

 

 .גריס פירוט ההוכחה לשיעור

ֵאת :רא תזריע יג,יקיו ְׂ֩ש ֵ֤ה ֵּנ ְ֩וה  ן ֵהָ֗ ַהּכ  ֩ ֣ה ָא ָר ת׃-ְו ֵאָֽ ַּ֩בְׂש י ַחָ֖ ר֩ ָּ֩בָׂשָ֥ ְחַי ת ָֽ מ  ּ֩ו ֣רָ֩לָב֑ן ֵׂ֩שָע ה ָהְפָכָ֖ ֩ א י ֕ ה  ְ֩ו ר ֹו ָּ֙֩בעָ֔ ה ָבָנ ְ֩ל
ן )יג,י( ֵהָ֗ ַהּכ  ֣ה֩ ָא ֣֩ )יג,י(מונח רביע, על הכהן לראות לפחות ארבעה דברים, ולראות ענין של רבוע המרומזים במלים  – ְוָר ְחַי תֵׂ֩שָע ָֽ מ  ּ֩ו רָ֩לָב֑ן

ת ֵאָֽ ַּ֩בְׂש י ַחָ֖ ֩ ר   ָּבָׂשָ֥

֩ )יג,י( )ז( [תו"כ פ"ג פ"א] י ַחָ֖ ֩ ר ָּ֩בָׂשָ֥ ְחַי ת ָֽ מ  ֩יכול כל שהוא ת"ל ּו ְחַי ת ָֽ מ  ּ֩ו ֑ן ֣רָ֩לָב מה שיער לבן מקום ב' שערות אף מחיה מקום ב' ֵׂשָע
נֶת ַעתָצַרֵ֨  ,יא(יג' תז' וי)חית, ת"ל עד שיהא בה שיער לבן ומ (לצרעת עם מחיהלא יחשב מראה לבן )יכול לא תהא בה  )ח(שערות.  וא֙  נֹוֶׁשֵ֤ , ה 

י֩ )יג,י(ואם כן למה נאמר  )ט(טמאה ואינה צריכה דבר אחר לסעדה.  )המראה עם מחיה בלבד(היא  ַחָ֖ ֩ ר ָּ֩בָׂשָ֥ ְחַי ת ָֽ מ  ּ֩ו ֣רָ֩לָב֑ן מלמד ֵׂשָע
ת )יג,י(ה מצד זה ת"ל יכול שיער לבן מצד זה ומחי )י(שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל שיער לבן ומחיה.  ֵאָֽ שתהא  ַּבְׂש

תמבוצרת  ֵאָֽ הא כיצד מקום שתי שערות משמאלה וכן למעלה הימינה וכן למטה הימינה מרובעות ונמצאו שלשים ושש  )יא(. ַּבְׂש
 וגו'הקילקי מרובע,  כגריס )שיעור מיזערי(גופה של בהרת שערות נמצ' 

בגודלה המזערימרובעת שתי שערות וע"פ הרמב"ם  מחיה צריכה להיות בגודל של לפחות שתי שערות על )א(
6
. 

 המחיה צריכה להיות מוקפת במראה הנגע,  )ב(

שע'  2גודל מראה הנגע כדי שיהיה לדון בו, שצריך להיות לפחות כדי לקבל מחיה בשיעור מקום גידול  אמוד)ב( מביאים ל-)א( ו )ג(

משמעה מקום גידול של שתי שערות( ובלשון כאן,  ,שע' )המלה שער 2ל שע', וביצור סביב למחיה שבכל צד רוחבו כמקום גידו 2על 
 ולא תקרב המחיה לסוף הבהרת בפחות מכדי צמיחת שתי שערות [רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"ג ה"ו]

 . מרובעשערות על שש שערות זהו גריס הקילקי  ששכגודל  רבועגודלו צריך להכיל  מראה ללא מחיה )ג( –)א( -סיכום ל

של שתי שערות על שתי שערות, )ב( גם כאשר המחיה מבוצרת בנגע השיעור הוא  רבוע)א( מחיה שיכולה להכיל   ה עם מחיהמרא

 כגריס הקילקי מרובע ואינו צריך מעבר לכך.

 מחיה מטמאה בפני עצמה ולא צריכה שער )ד(

מראה הנגע כגריס הקלקי והשער הלבן ע"פ שיעור שער לבן להיות סימן טומאה, שתי שערות לבנות במקומות שונים בתוך  )ה(
  ראינו מבוצשמבוצר ו זרכנוס ומפו טמאמ [משנה נגעים פ"ד מ"ג]

א )יג,י( השערה הדורשת עיון י ֕ ְ֩וה  ר ֹו -גדול בתפקיד חמישה לימודים, בנוסף לתפקיד של כל אחד מהם לעצמו. זקף-קטן זקף-זקף – ָּבעָ֔

 )יג,י(-ראה ב גדול כשלושה לימודים.-קטן כשני לימודים, זקף

 

ן )יג,י(בנוסף, תבנית הטעמים של הקרא  ֵהָ֗ ַהּכ  ֩ ָא֣ה ָר כלשון  בארבעה מיעוטים בסימן המחיהמונח רביע, מלמדת כי על הכהן להבחין  – ְו

֩...  )יא( [תו"כ פ"ג פ"א] י ַחָ֖ ר֩ ֩לא השחין, ָּבָׂשָ֥ י ַחָ֖ ֩ ר תלא בוהק, ָּבָׂשָ֥ ֵאָֽ תלא השחין,  ַּבְׂש ֵאָֽ  לא בבוהק.  ַּבְׂש

 

ָֽ֩ )יג,י( יּומ  ַחָ֖ ֩ ר ָּ֩בָׂשָ֥  המלים מלמדות על מחיה הנראית בשר חי ואז היא סימן טומאה כאשר מוקפת במראות הטמאות. – ְחַי ת

כאן : שעל חלקן לא חלה הלכת נגעי עור מצבי עור ת פרטים העשויה להתרחב, כאןתבנית טעמים תביר מרכא טפחא כאן מלמדת על קבוצ

 "בשר חי" ולכן אינם מחיה. בוהק )מראה לבן( ושחין )פצע( שאינםבמראות 

ת )יג,י( ֵאָֽ  סלוק הגביל את "מחית בשר חי" למראות הטמאות בלבד )והוציא את הבוהק והשחין המקיפים את "מחית בשר חי"( – ַּבְׂש

 שבוהק מטמא משום מחיה ודבריהם תמוהים כמש"כ התיו"ט שם. ]משנה נגעים פ"ו מ"ו[מביא רמב"ם ורע"ב על  ע"ד[התוה"מ ] הערה:

                                                           
. ואחר כך ונוטה לרבועגריס חצי גרגר פול. וקלקי מיוחס למקום היה הפול של אותו המקום גדול  א "ו מ"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נגעים פ 6

א מטמא באיזו צורה הזה הרי הו שעור המרובע, אבל אם היה יותר על הנגע מרובע אם היה מצומצם בשעור זה ואז יטמאהתנה ובאר שעד שיהיה 
 וגו' כמו שהזכרנו מרובעתשיהיה. וכן המחיה אשר שעורה כעדשה ובתנאי שגם היא תהיה 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 מונח רביע, תלישא (ג)יג, ,תביר מרכא טפחא, סלוק )יג,י( הרא

 

ֶאת ,ג(יג) שיעורין אלאחריו של הכתוב ֩ ֵה֣ן ַהּכ  ֣ה֩ ָא ְּ֩בעֹור-ְוָר ֶַ֣֣גע ֶּנ ָּבָׂשר-ַה ֩ ַה֠
ר ֩-ְּבעֹו ר ָּבָׂש  ושיעורים בשער להוות סימן טומאה.  בנגעמחיצה  לאחריוגדולה( בתפקיד ללמד -תלשא )תלישא –ַה֠

 שער שהפך לבן צריך להיות בתוך גבולות הנגע. – מחיצהשל  לאחריולימוד 

ןהקרא  –שיעורים של לאחריולימוד  ׀ָ֩לָבָ֗ ְ֣ך֩ ָהַפ ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר מלמד שעורים בשער להוות סימן טומאה, אורך שערה, אורך לבנונית  ְוֵׂשָע֨

 בשערה התלויה במחלוקת ר' מאיר ור' שמעון. 
רבי מאיר  בלבנוניתטמא כמה יהא  עקרן מלבין וראשן משחירמלבין טהור  שתי שערות עקרן משחיר וראשן [משנה נגעים פ"ד מ"ד]

 ( ג[ספרא פ"א פ"ב מ"]וגו' )המקבילה למשנה זאת היא   )מספריים( כדי לקרוץ בזוגר' שמעון אומר  כל שהואאומר 
מעל עור הבשר הלבן,  כלשהואומר לכולי עלמא אורך השערה כדי שתהיה ניטלת בזוג. אבל לגבי שיעור אורך הלבנונית רבי מאיר  ]רע"ב[

 . והלכה כרבי מאיר לגבי שיעור אורך הלבנונית של השערה.אורך כדי שתהיה ניטלת בזוגורבי שמעון אומר 

ן עיקרה משחיר וראשה מלבין טהור, דאמר קרא ]רע"ב[ ֩׀ָ֩לָבָ֗ ְ֣ך ָהַפ ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר  .העיקר הסמוך לנגע הפך לבן ְוֵׂשָע֨

 )ראה במקומו על סדר תורת כהנים( ג[רא פ"א פ"ב מ"ספ]המקבילה למשנה זאת היא 

ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר  בסמיכות למראה הנגע בעור.   -קדמא ואזלא מלמד כי מיקום הלבן בשער בקדימות  – ְוֵׂשָע֨

ן בקריאה אחת עם פסק ֩׀ָ֩לָבָ֗ ְ֣ך ָהַפ ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר ֵׂשָע֨  חלק שחור.מצייר שערה החלוקה לחלק לבן ו פסקקדמא ואזלא מונח פסק רביע, טעם  – ְו

ן בקריאה אחת בלי פסק ְ֣ךָ֩לָבָ֗ ָהַפ ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר  []משנה נגעים פ"ד מ"אקדמא ואזלא מונח רביע, לסימן השער יותר מארבעה הלכות  - ְוֵׂשָע֨
)בשלושה נגעים מראה ששער לבן מטמא ]מ"ג[  ואין בו סימן טהרה  )ג(ומטמא בכל מראה לובן  )ב(מטמא בתחלה  )א(ששער לבן 

 ושלא במבוצר )ז(במבוצר  )ו(ובמפוזר  )ה(במכונס  )ד( ובמכוה ואלו לא הלכות השער עצמו( לובן בשחין

 

 לפחות ארבע תבניות טעמים בפסוק זה מציירות את המצב: 

 מציירת מחיצה לציין גבולות הנגע, המחיה והביצור, –גדולה -תלישא

 מצייר הגודל המינימלי של הנגע שהוא רבוע כגריס הקלקי, –רביע 

 מצייר שערה החלוקה לחלק לבן וחלק שחור,  –סק פ

סמיכות החלק הלבן בשער למראה הנגע שבעור, עיקרן של השערות לבן אזי זה סימן טומאה, ואילו  –מצייר קדימות  –קדמא ואזלא 

 ראשן יכול להיות שחור.

 

 זוג.לשיטת רבי שמעון שהוא כדי לקרוץ )ליטול( ב בחלק זה נעסוק בשיעור גובה השער הלבן

  [ד"מ ד"נגעים פ משנה]
)וכן  כל שהוארבי מאיר אומר  בלבנוניתטמא כמה יהא  עקרן מלבין וראשן משחירשתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור 

מלמטה ונחלקה מלמעלה והיא  )לבנה(אחת  )שערה(היתה  כדי לקרוץ בזוגר' שמעון אומר  (]רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"ב,ה"א[
או שער שחור טמא אין חוששין שמא מיעט מקום שער שחור את  )הכוונה לשתי שערות(טהור בהרת ובו שער לבן  נראית כשתים

 הבהרת מפני שאין בו ממש: 
 

 ד: –,ג יג תזריע ויקרא
ֶאת ֩ ֣ן ֵה ַהּכ  ֣ה֩ ָא ָר ְ֩ו ר-]ג[ ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ ֙֩-ַה ק מ  ָ֙֩ע ֶּנַ֙גע ַ֩ה ה ְרֵאֵ֤ ַמ ּ֩ו ן ֩׀ָ֩לָבָ֗ ָהַפְ֣ך ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר ְ֩וֵׂשָע֨ ר ָּבָׂש אַ֩ה֠ ֑הּו ֩ ַעת ַרָ֖ ָ֩צ ַַָ֥֖גע ֶ֩נ ֹו רָ֔ ְּ֩בָׂש  ֵמ֣עֹור

ֹו׃ תָֽ א  ֩ א ֵּמָ֥ ט  ְ֩ו ן ֵהָ֖ ַהּכ  ֩ הּו ָאָ֥ ָר ְ֩ו
ם א  ְ֩ו ד[ ֵאין-] ֩֙ ק מ  ְ֩וָע ֹו רָ֗ ְּ֩בָׂש ְּ֩ב֣עֹור א ו ה   ֩ ה ָבָנ֨ ְל  ֩ ֶרת ֶה ן-ַּב ֩מ  ָ֣ה ְרֶא ה֩ל א-ַמ ָרָ֖ ּ֩וְׂשָע ר ֹו ְ֣ךָ֩לָב֑ן֩-ָהעָ֔  ָהַפ

ֶאת ן֩ ֵה  ַהּכ  ֩ ר ֧י ְסּג  ה  ים׃-ְו ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ַַָ֖֖גע ֶּנ ַ֩ה
֩ (יג,ג)-מ ר ןְוֵׂשָע֨ ׀ָ֩לָבָ֗ ְ֣ך֩ ָהַפ ֶּנ ַגע֩ ה֩ל אמציין מצב  )יג,ד(ונדרש מצב שערה שעיקרה לבן וראשה שחור. פסוק  ַּב ָרָ֖ ְׂשָע ֩-ּו ֑ן ְ֣ךָ֩לָב הקשור ָהַפ

 לשער שאינו לבן ואם אין גם סימני טומאה אחרים הכהן מסגיר את הנגע להמתנה. 

םנמצאת תבנית טעמים  )יג,ד(בפסוק  א  ֩ -ְו ֶרת ֶה ןקטנה ... -תלישא –ַּב ֵה  תביר, המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כגון יחס בין  – ַהּכ 

םגימטריות המלים המוטעמות בתבנית.  א  ֩ -ְו ֶרת ֶה ן,  654גי'  –ַּב ֵה   , בקירוב שמינית. 0.122324= ...  80/  654, היחס   80גי'  – ַהּכ 

 - 1.90לשיטת הגאונים, הרי"ף והרמב"ם  ח"פ בניש[ ]מידות ושיעורי תורה, רבספר ס"מ )ע"פ  2.5 – 1.9כשמינית אצבע ואם נחשבו 

מ"מ )ראה להלן(. בפרה אדומה  3.0 – 2.3-שמינית מאצבע היינונטילה בזוג יהיה כשיעור אפשר שס"מ(  2.5, החזון איש מס" 1.92

ּו֩יש דרשת שיעור נטילה בזוג ואותה תבנית  (חקת יט,ב במדבר) ְק֣ח י  ך ְ֩ו ֩אֲ֩, ... (61רסא )גי' ת – ֵאֶלי ר ה-ל אֶׁש  (, היחס 501)גי'  תביר – ָעָלָ֥

 מס" 0.23255489=  מס" 1.91*   0.121756487  המכפלהכשמינית, ואפשר שזהו כשמינית אצבע!! ) 0.121756487=  61/  501

 ס"מ . 1-הוא כחצי אצבע שהוא כ שיעור נטילה בזוג. אם השמינית היא של טפח אז (לשיעור כדי נטילת זוג מקורבערך 

דברי  -כדי לכוף ראשן לעיקרן  -שתי שערות האמורות בפרה, ובנגעים, והאמורות בכל מקום . נדה פ"ו,מי"ב[ מתני'] [י נדה נב,בבבל]
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: הלכה  גמ'.. רבי ישמעאל, ר"א אומר: כדי לקרוץ בציפורן, ר' עקיבא אומר: כדי שיהו ניטלות בזוג

 .שיעורא רבה )דכולהו( -שיהו ניטלות בזוג  .לאחוז מעט -קרוץ ל [רש"י] .כדברי כולן להחמיר

טט: לרש"י שיעור לקרוץ בציפורן הוא הוא הקטן וכדי נטילה בזוג גדול ממנו כר"א. לרמב"ם שיעור נטילה בזוג הוא הקטן כר"ע. 

ד. לשיטת רש"י כדי נטילה בזוג גדול חגירת ציפורן זה גם שיעור לפסול אבני מזבח שנפגמו ולסכין שחיטה שנפגמה. זה שיעור קטן מא

מ"מ לנטילה  2.5 -ס"מ. לכן החישוב של כ 1-מעט מחגירת ציפורן אבל קטן מכדי לכוף ראשן של השערות לעיקרן. ובוודאי קטן מכ

 יח[(בזוג עשוי להיות קירוב מתאים. )]רמב"ם פרה אדומה א,ד[ ]רמב"ם טומאת צרעת ב,א[ ]רמב"ם אישות ב,טז[ ]שו"ע אה"ז קנה,

 החשבון הזה אינו בא לפסוק הלכה.

ֲאֶׁשרחקת יט,ב:  במדבר פרה אדומה ה֩ ָרָ֔ ַהּתֹו ת֩ ַּק֣ ֻח ֩ ת ַ֚א ר֩-ז  אמ ֑ 'ֵ֩ל ה ֩ ָ֥ה ָּו ֩צ 
ֶאל ֩ ֣ר׀ ין-ַּדֵּב ֵאָֽ ֩ ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה יָמָ֗ מ  הְּ֩ת ֻדָּמ  ֲ֩א ה ָר֨ ָפ  ֩ ך ֵאֶלי ֩ ֣חּו ְק ְ֩וי  ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ר֩ל א-ְּבֵנ֣י ֲאֶׁש  ֩ ּום מָ֔ ֩֙ ל׃-ָּבּה ֩ע ָֽ ָה י ָ֩עֶלָ֖ ה ָ֩עָלָ֥

ר כדי קריצת זוג הכשיר את הפרה האדומה, במצורע לרבי שמעון יש שיעור דומה שעד שלובן השער יהיה בגובה כדי בפרה אדומה השיעו

קריצת זוג זה אינו סימן טומאה. אפשר כי היות שיעור כדי קריצת זוג בפרה אדומה דומה לשיעור המתקבל במצורע אז זה מקור לשיטת 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ע!!!  רבי שמעון לקולא כדי קריצת זוג בשער מצור
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ם :,דיגתזריע  ויקרא א  ֵאין-ְו ֩֙ ק מ  ְ֩וָע ֹו רָ֗ ְּ֩בָׂש ר ְּ֩ב֣עֹו א ו ה   ֩ ה ְלָבָנ֨  ֩ ֶרת ֶה ן-ַּב מ  ֩ ֶאָ֣ה ְר ה֩ל א-ַמ ָרָ֖ ּ֩וְׂשָע ר ֹו ֑ן֩-ָהעָ֔ ְ֣ךָ֩לָב  ָהַפ
ֶאת ן֩ ֵה  ַהּכ  ֩ ר ֧י ְסּג  ה  ים׃-ְו ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ַַָ֖֖גע ֶּנ ַ֩ה
 ועוד יותר דהוי אינו נכלל בנושא נגע צרעת, שמראה מהשיעור הזה ( שיעור תחתון לצבע הלבןב) התורה מגדירה גם 

ם א  ֩ -ְו ֶרת ֶה ּוא֩ )יג,לט(-קטנה בתפקיד שיעור ללמוד מ-תלישא - ַּב ה  ֩ ַהק יכול לכל מראה השלג בלשון ספרא  שיעורי לובן המראותּב ָ֥
א )יג,לט(יהיו טמאים ושאר כל המראות יהיו טהורים תלמוד לומר  ּו ק֩ה  ַה ק, ּב ָ֥ ַה א...  ּב ָ֥ ּו ה  ֩ ֹור הָ֥ וזה קובע  ולמעלה טמא. ממנו ָט

 שהוא מעל מראה הבוהק דהיינו לובן קרום ביצה. שיעור תחתון

 

ןפסוק ג' מלמד  ֩׀ָ֩לָבָ֗ ְ֣ך ָהַפ ֩ ֶּנ ַגע ַּ֩ב ר ה֩ל אונדרש ממנו מצב שערה שעיקרה לבן וראשה שחור. פסוק ד' מציין מצב  ְוֵׂשָע֨ ָרָ֖ ְׂשָע ְ֣ךָ֩לָב֑ן֩-ּו ָהַפ
 גיר את הנגע להמתנה. הקשור לשער שאינו לבן וכתוצאה מכך הכהן מס

םבפסוק ד' נמצאת תבנית טעמים  א  ֩ -ְו ֶרת ֶה ןקטנה ... -תלישא –ַּב ֵה  תביר, המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כגון יחס בין  – ַהּכ 

םגימטריות המלים המוטעמות בתבנית.  א  ֩ -ְו ֶרת ֶה ן,  654גי'  –ַּב ֵה    0.122324= ...  80/  654, היחס   80גי'  – ַהּכ 

 

 חקת יט,ב:     במדבר זאת ליחס המתקבל בפרה אדומה נשוה
ֲאֶׁשר ה֩ ָרָ֔ ַהּתֹו ת֩ ַּק֣ ֻח ֩ ַ֚את ר֩-ז  מ ֑ א ה'ֵ֩ל ֩ ָ֥ה ָּו ֩צ 

ֶאל ֩ ֣ר׀ ין-ַּדֵּב ֵאָֽ ֩ ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה יָמָ֗ מ  הְּ֩ת ֻדָּמ  ֲ֩א ה ָר֨ ָפ  ֩ ך ֵאֶלי ֩ ֣חּו ְק ְ֩וי  ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ר֩ל א-ְּבֵנ֣י ֲאֶׁש  ֩ ּום מָ֔ ֩֙ ל׃-ָּבּה ֩ע ָֽ ָה י ָ֩עֶלָ֖ ה ָ֩עָלָ֥
֣חּו הטעמים תבנית ְק ך ְ֩֩וי  ֩קטנה, ... -תלישא – ֵאֶלי ר ה-ל אֲאֶׁש  בסיס שעשוי להיות  תביר, מרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני – ָעָלָ֥

ך ֩שיעור כדי נטילת זוג.  לחישוב ר,  61גי'  – ֵאֶלי כי זה  נאמר אםהיינו כשמינית.  0.121756487=  61:  501, היחס 501גי'  – ֲאֶׁש 

  אזי המכפלה מס" 1.90-1.92יעורי תורה" לשיטת הגאונים, הרי"ף והרמב"ם ע"פ ספר "מידות ושאצבע שהוא  רוחבשמינית מ

 לשיעור כדי נטילת זוג. מקורבערך  מס" 0.23255489=  מס" 1.91*   0.121756487

 

וג ,: שעשוי להיות בסיס לחישוב שיעור כדי קריצת ז 0.121756= ...  61/  501במצורע דומה ליחס  0.122324= ...  80/  654היחס  

 ס"מ 1.91של למשל רוחב אצבע  שמיניתבפרה אדומה. שני היחסים מציינים בקירוב 

 ס"מ . 1-הוא כחצי אצבע שהוא כ שיעור נטילה בזוגאם השמינית היא של טפח אז 

ה כדי בפרה אדומה השיעור כדי קריצת זוג הכשיר את הפרה האדומה, במצורע לרבי שמעון יש שיעור דומה שעד שלובן השער יהיה בגוב

קריצת זוג זה אינו סימן טומאה. אפשר כי היות שיעור כדי קריצת זוג בפרה אדומה דומה לשיעור המתקבל במצורע אז זה מקור לשיטת 

 רבי שמעון לקולא כדי קריצת זוג בשער מצורע!!!  

דברי  -כדי לכוף ראשן לעיקרן  -ם שתי שערות האמורות בפרה, ובנגעים, והאמורות בכל מקו. נדה פ"ו,מי"ב[ מתני'] [בבלי נדה נב,ב]
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: הלכה  גמ'.. רבי ישמעאל, ר"א אומר: כדי לקרוץ בציפורן, ר' עקיבא אומר: כדי שיהו ניטלות בזוג

 .שיעורא רבה )דכולהו( -שיהו ניטלות בזוג  .לאחוז מעט -לקרוץ  [רש"י] .כדברי כולן להחמיר

פורן הוא הוא הקטן וכדי נטילה בזוג גדול ממנו כר"א. לרמב"ם שיעור נטילה בזוג הוא הקטן כר"ע. טט: לרש"י שיעור לקרוץ בצי

חגירת ציפורן זה גם שיעור לפסול אבני מזבח שנפגמו ולסכין שחיטה שנפגמה. זה שיעור קטן מאד. לשיטת רש"י כדי נטילה בזוג גדול 

מ"מ לנטילה  2.5 -ס"מ. לכן החישוב של כ 1-ת לעיקרן. ובוודאי קטן מכמעט מחגירת ציפורן אבל קטן מכדי לכוף ראשן של השערו

 בזוג עשוי להיות קירוב מתאים. )]רמב"ם פרה אדומה א,ד[ ]רמב"ם טומאת צרעת ב,א[ ]רמב"ם אישות ב,טז[ ]שו"ע אה"ז קנה,יח[(

 החשבון הזה אינו בא לפסוק הלכה.

 (חקת יט,ב במדברתלישא )ראה 
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֩ :זריע יג,מזויקרא ת ד ֶג ַהֶּב֕ יְו ָֽ ׃-ּכ  ים ָֽ ְׁשּת  ֶגדּ֩פ  ֶבָ֥ ֹוְּ֩ב ֶמר֩אָ֖ ֶבֶ֣גדֶ֩צָ֔ ַעתְּ֩֩ב עָ֩צָר֑ ֶַ֣֣ג ֹוֶ֩נ בָ֖ ָ֥ה֩ ְהֶי   י 

֩ :ויקרא תזריע יג,נט את תֶ֩נַגעז ֠ ֹוַר֨ ֹוָּ֩כל-ּת ב֩אָ֖ ֶר ֵעָ֔ ֹוָ֩ה י֣֙֩א ְּׁשת  ֹוַ֩ה ים֩אֵ֤ ָ֗ ְׁשּת  ֶגדַ֩הֶּצֶ֣מר׀֣֩אֹוַ֩הּפ  ַעתֶּ֩בָ֥ י-ָצַר  ׃פ-ְּכל  ֹו ֹוְ֩לַטְּמאָֽ ֹו֩אָ֥ ְ֩֩לַטֲהרָ֖ ֹור  ֑ע

 מביא הפסוקים.   בבלי שבת כו,בללא הפסוקים.  משנה נגעים פי"ג מ"חלסוגיה  הבסיס

֩ :ויקרא תזריע יג,מז ד ֶג ַהֶּב֕ יְו ָֽ ׃(-)ּכ  ים ָֽ ְׁשּת  ֶגדּ֩פ  ֶבָ֥ ֹוְּ֩ב ֶמר֩אָ֖ ֶבֶ֣גדֶ֩צָ֔ ַעתְּ֩֩ב עָ֩צָר֑ ֶַ֣֣ג ֹוֶ֩נ בָ֖ ָ֥ה֩ ְהֶי   י 

֩ :ויקרא תזריע יג,נט את תֶ֩נַגעז ֠ ֹוַר֨ ָ֗֩-)ּת ּת  ְׁש ֹוַ֩הּפ  ֶגדַ֩הֶּצֶ֣מר׀֣֩א ַעתֶּ֩בָ֥ ֹוָּ֩כלָצַר  ב֩אָ֖ ֶר ֵעָ֔ ֣֙֩אֹוָ֩ה י ְּׁשת  ֹוַ֩ה י-ים֩אֵ֤ ׃פ(-ְּכל  ֹו ֹוְ֩לַטְּמאָֽ ֹו֩אָ֥ ֹורְ֩֩לַטֲהרָ֖  ֑ע

את :ויקרא תזריע יג מז,נט ֩ז ֠ . . . ֩ ד ֶג ַהֶּב֕  גדולה, אפשר כי מלמד על שלושה שיעורים: -גדול ... תלישא-זקף – ְו

 כו,ב בבלי שבתג' על ג' אצבעות לבגד צמר ופשתים לקבל טומאת נגע צרעת ע"פ שיעור ראשון 

רמב"ם שני שיעורין לטמא בית טהור ע"י בגד טמא בנגע צרעת )רוב ג' על ג' אצבעות בשטח או כזית בנפח( ע"פ שיעור שני ושלישי 
 ספר טהרה טומאת צרעת פי"ג הי"ד

 גדול-זקףראה 
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  :ויקרא תזריע יג,מט

֩ ר ֹו ָ֩בע  ֨אֹו  ֩ ד ַּ֩בֶּבֶג ם ָּדָ֗ ְמ ַד ֲ֩א ֣אֹו ׀֩ ק ְקַר֣ ַר ְ֩י ֶּנ ַגע ַ֩ה ה ָהָי֨ ֹוְו אֹו-אָֽ ֩ י ֵ֤ ְ֩בָכל-ַבְּׁשת  ֣אֹו ֩֙ ב ֶ֙ר י-ָבֵע א֩-ְּכל  ֑הּו ֩ ַעת ַרָ֖ ָ֩צ ַַָ֥֖גע ֶ֩נ ר ֹו ֩עָ֔
ֶאת ֩ ה ָאָ֖ ְר ָה ֩֩-ְו ן׃֩ ֵהָֽ  ַהּכ 

 החמת והתורמל נראין כדרכן.  משנה נגעים פי"א מי"אנגע בקמטים של בגד הרב שפיצר תורת נגעים סימן קכב 
ם אינם תפורים או קשורים הרי זה מטמא בנגעים, ואם בגד שיש בו קמטים ונראה נגע בקמטים, נראה בדעת הראשונים, אם הקמטי

  הקמטים תפורים או קשורים הו"ל בתוך הקמטים כבית הסתרים ואינו מטמא בנגעים.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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בחכמת אדם כלל קי"ג סעי' י"ט כתב דאם הנגע למעלה על גב הקמטים אין הקמטים מצטרפים לשיעור גריס בתוך בירור הסוגיה כתב כי 
 .ל אחד ואחד לא חשיב הכל לנגע אחדכיון שיש אויר בין כ

ְ֩בָכל (יג,מט)שלושה פסוקים מתיחסים לכלי עור. הראשון שבהם  י-֣אֹו ר-ְּכל  ֹו גם מכיל רמזים להגבלות בראית נגעים בבגד ובעור ולכן  עָ֔

 נסביר אותו בהקשר לסוגיה.

ד ֩ (יג,מט) רתרסא כמחיצה, והמלה כחלק מהכלל  – ַּבֶּבֶג ֹו ָ֩בע  ן כלל מלמד, תוכן הפרטים מלמד אלו בגדים מראים קדמא ואזלא כעי – ֨אֹו

 לכהן. ובאות תבניות הטעמים הבאות וממעטות מנגעים את המצבים הבאים שאינן צריכים להראות לכהן. 

 תרסא כמחיצה, )א( למעט בית הסתרים בבגדים ובכלי עור מטומאת נגע  – ַּבֶּבֶגד ֩ (יג,מט) )א(

ַרקְ֩ (יג,מט))ב(  ְ֩י ֶּנ ַגע ַ֩ה ה ָהָי֨ ְ֩ו ם ָּדָ֗ ַדְמ ֲא ֣אֹו֩ ֩ ק׀ טעם הפסק בין הצבעים עשוי לרמז על כך שאין מראות נגעים שעל גב הקמטים הקבועים  –ַר֣

 בכלי העור מצטרפים זה לזה.

 

ֶ֩אתמצבים אלו לא חל עליהם  ה ָאָ֖ ְר ָה ן׃-ְו ֵהָֽ טפחא ללא מרכא, סלוק. סילוק מגביל מה מראים לכהן והגבלה זאת מאפיינת את  – ַהּכ 

אעל ידה לנאמר לפניה לומר שלמרות שזה מראה  הטפחא ומתפשטת ֑הּו ֩ ַעת ַרָ֖ ָצ ֩ ַַָ֥֖גע הוא לא נראה לכהן כי הוא בית סתרים או על גבי  ֶנ

 קמטים. 

 

ה ֶאת (וי' מצ' יד,לז) )ה( ספרא מצורע פרשה ו-ההסבר הבא מלמד ממראות נגעי בגדים על מראות נגעי בתים הנלמדים ב ֵ֤ה -ְוָרָא֣ נ  גַע ְוה  ַהנֶֶ֗

גַ֙ע  ןַהנֶ֙ ל מ  ן ָׁשָפ֖ יֶהַ֥ ת ּוַמְרא  ת ֖אֹו ֲאַדְמַּדּמ ֑ ֲערּור ֙ת יְַרְקַרק ָ֔ י ת ְׁשַקָֽ ת ַהַּבָ֔ יר ֣ ָֽיר׃-ְּבק   ַהק 

ק׀ (יג,מטוי' תז' ) )ב( ספרא תזריע פרשה ה פרק יד גַע יְַרְקַר֣ ה ַהנֶָ֝ ם ְוָהיֵָ֨  'וי)דורש ששני המראות מצטרפים כי נאמר בנגעי בגדים  ֣אֹו ֲאַדְמָּדֶ֗

ה  (יג,מט תז' גַעְוָהיֵָ֨  ַהנֶָ֝

 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)אפשר כי זה מרומז בתבנית הטעמים של הכתוב  ֹו ָבעָ֝ ם ַּבֶּבגֶ֩ד אֵ֨ ק׀ ֣אֹו ֲאַדְמָּדֶ֗ גַע יְַרְקַר֣ ה ַהנֶָ֝  הנאמר בנגעי בגדים.  ְוָהיֵָ֨

גַע (יג,מט תז' 'וי) ה ַהנֶָ֝ ם קדמא ואזלא כעין כלל מלמד מסוג כלשהו כאן בקשר לצבעי נגעי בגדים – ְוָהיֵָ֨ ק׀ ֣אֹו ֲאַדְמָּדֶ֗ שמצטרפים זה עם  יְַרְקַר֣

ֹור זה לנגע אחד. המשך הפסוק  ֹו ָבעָ֝ תרסא קדמא ואזלא עשויה לרמז לכעין כלל מלמד מסוג בנין אב שמלמד מנגעי בגדים לנגעי  –ַּבֶּבגֶ֩ד אֵ֨

 בתים שצבעי הנגעים מצטרפים זה עם זה לנגע אחד.

 

ד ֩ (יג,מט)בנגעי בגדים דרשנו תפקידי  רתרסא כמחיצה, והמלה כחלק מהכלל  – ַּבֶּבֶג ֹו ָ֩בע  קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, תוכן הפרטים  – ֨אֹו

 מלמד אלו בגדים מראים לכהן. 

ֹורואילו התבנית המורכבת  ֹו ָבעָ֝  א מלמדת כעין בנין אב מנגעי בגדים לנגעי בתים.תרסא קדמא ואזל – ַּבֶּבגֶ֩ד אֵ֨
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ד,י: טז "מויקרא אח ַמ ָ֩יֳע ל אֵזָ֔ ַ֙֩לֲעָז ָרל ַהּגֹו ֩ ֵ֤יו ָ֩עָל ה ָעָל֨  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ר י ָּׂשע ָ֗ ַה ָ֩עָל֑יו-ְו ֣ר 'ְ֩לַכֵּפ הָ֖ ֩ ָ֥י ְפֵנ י֩ל  ַ֩ח 
ה׃֩ ָר ְדָּבָֽ ַהּמ  ֩ ָ֖ל אֵז ֹוַ֩לֲעָז ת  א  ֩ ח ְ֩לַׁשַּלָ֥

בידיעה  שמביאים שעירי ראשי חדשים ומועדות על ביאת מקדש וקדשיו בטומאהעוסקות בכפרה  ]משנה שבועות פ"א[ ה של –משניות ב 

 ובהעלם ידיעה. 

מלמדת ששעיר המשתלח מכפר על עבירות, שאינן מתחום ביאת מקדש וקדשיו, היינו רוב מצוות  ,מ"ו[משנה שבועות פ"א]הסיפא של 

 ם.התורה בין אם נעברו בידיעה ובין אם נעברו בהעלם ידיעה בשעת עשיית

֩ (י,טז "מאח י'ו)מטרת ההסבר של תבניות הטעמים של הכתוב  ל אֵזָ֔ ַ֙֩לֲעָז ָרל ַהּגֹו ֩ ֵ֤יו ָ֩עָל ה ָעָל֨  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ר י ַהָּׂשע ָ֗ משנה שבועות ]-להראות שְו

 המתואם עם תבניות הטעמים של הכתוב הזה. הסבר הילכתיהיא  ,מ"ו[פ"א
הקלות  ועל שאר עבירות שבתורהעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין ]*[ ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנ ,מ"ו[משנה שבועות פ"א]

 (ארבע)טט: ו (עונש כרת משמים על זדון בלי עדים והתראה)טט: כריתות  ,והחמורות הזדונות והשגגות הודע ולא הודע עשה ולא תעשה
 :שעיר המשתלח מכפר (עם עדים והתראה)טט: מיתות בית דין 

 

פותר את לשון הסיפא של המשנה, ומונה ארבעה מצבים בעשיית עבירות שנסמנם  [ו"מ,א"ועות פפירוש המשנה לרמב"ם מסכת שב]

הם כרתות ומיתות בית דין ולא תשא שהיא  וחמורותהוא קורא מצות עשה ומצות לא תעשה חוץ מלא תשא בלבד.  וקלות ... בלשונו: 
ואמרו השגגות והזדונות, כלומר בין שעשה דבר מאותם מן החמורות אף על פי שהיא לא תעשה בלבד, וכפל אותם כדי לבארם. 

או לא הודע, שעיר המשתלח  (ד)טט: ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו  (ג)טט: או במזיד  (ב)טט: בשוגג  )טט: א(הקלות והחמורות 
 .מכפר ואפילו לא שב מן הקלות, אבל החמורות שעיר עם התשובה מכפרין

֩ (י,טז "מאח י'ו)טעמים הבאות: עם תבניות ה נשלב הסבר הרמב"ם יר ַהָּׂשע ָ֗ מרמז לארבעה לימודים הקשורים לשעיר המשתלח.  רביע –ְו

ר ֩ ה, תרסא בתפקיד כעין מחיצה, כאן העלם ידיעה – ֲאֶׁש  קדמא בתפקיד קודם למעשה עבירה. – ָעָל֨

 העלם ידיעה קודם למעשה העבירה – בשוגג )טט: א(

 יעה קודם למעשה העבירה אבל לא הגיע לכפרה ע"י עונש בית דין  לעושה הייתה יד – או במזיד (ב)טט: 

 אבל לא הביא כפרה אחרי המעשה העבירה –ובין הודע אליו הדבר אשר שגג בו  (ג)טט: 

 ולכן לא הביא כפרה אחרי המעשה העבירה – או לא הודע (ד)טט: 

 

ַ֙֩לעֲ֩ (י,טז "מאח י'ו) ָרל ַהּגֹו ֩ ֵ֤יו הָ֩עָל ָעָל֨  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ר י ַהָּׂשע ָ֗ לְו אֵזָ֔  סיכום הסבר אגדה ותורת הסוד לשעיר המשתלח: ָז

ר֩ (י,טז "מאח י'ו) י ַהָּׂשע ָ֗ בתפקיד רובץ היינו מונחים עליו הסברים אחדים )אפשר ארבעה לימודים( הקשורים לשעיר. אפשר  רביע –ְו

השהם כלהלן )א()ב( ) ]אוצר המדרשים  אלמכפר על מעשה עוזא ועז מרמז כי השעיר קשור לארועים קדומים( קדמא – ָעָל֨

שקטרגו לפני הבורא מה אנוש כי תזכרנו, לא לברוא את האדם, וכשהופלו מהשמים לעולם לימדו לדור  )אייזנשטיין( ערך מטטרון[

אנוש כשפים להוריד חמה לבנה וכוכבים ומזלות, )ג( ומזה בני אדם עברו לע"ז )ואיבדו האמונה בבורא( )ד( בעיקרו השעיר המשתלח 

֩ כי עוזא ועזאל לקחו בנות אדם ) ר על העריותמכפלעזאזל  ר שם הטעם תרסא מרמז למחיצה, שם הטעם תלישא מרמז לתלישת  –ֲאֶׁש



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 .ורק כשמתודה עליו מתודה אגב על כל העונותמחיצה, פרצו מחיצה שבין מלאכים ובין בני אדם(, 
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ֶאָֽ֩ :ה,יז מאח" ויקרא ֩ ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י אּו י ב   ָ֩י ר ֲאֶׁש֨  ֩ ן ַמַע ַ֩על-תְל י֘ם ח  ְב ֩ז  ֵה֣ם ֩ ֲאֶׁש֣ר ֩ ֶה֘ם ֵחי ְב ה֒֩-ז  ֶד ַהָּׂש ֩ ְּ֩פֵנ֣י
ֶאל ֩ ' הָ֗ ֻא֣םַ֩ל י ב  ֱה ֶאל-ֶו ֩ ד מֹוֵעָ֖ ֩ ֶהל א ָ֥ ֩ ח ַת ֑ן֩-ֶּפ  ֵה ַ֩הּכ 

ם׃ אֹוָתָֽ ֩' הָ֖ יםַ֩ל מ   ְׁ֩שָל י ֵח֧ ְב ֩ז  ּו ח  ְב ָז֨ ְ֩ו
֩ :ח,בראה י דברים ַהּ֑יֹום ֩ ה יםּ֩פ ָ֖ ׂש   ֩ע  ְ֧חנּו ֲאַנ ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ןְּ֩כ֠ ּו ֲעׂשָ֔ ַ֩ת א ֩ל ֣

יׁשָּ֩כל֩ ָ֖ ּ֩בְ֩-א  ר ׃ַהָּיָׁשָ֥ יו ֵ֩עיָנָֽ
 ֩ ן ַמַע  של הקרבה מחוץ למחיצות של המוקדש בזמן היתר ומוקרב בזמן איסור בחוץ.התרעה על לא תעשה  –קטנה -תלישא - ְל

ואשם. בהמות שהוקדשו בזמן היתר במות  חטאתהיתר במות הותרו שלמים והתרבו עליהם עולות להקרבה בבמות והתמעטו מההיתר  בזמן

֩ בעונש כרת.  אינובחוץ עבר אבל והוקרבו בזמן אסור במות  ן ַמַע המתואמת  כרתהתרעה על עבירה שאין עליה עונש  –קטנה -תלישא - ְל

שהוקדש בזמן  מה ולא אחרת להם! -עולם תהיה זאת להם לדורותם, זאת להם  חוקתב  קובבלי זבחים -שנאמר ב כפי ז יז -עם הנאמר ב

אין עונשו  אבל יזבחו עוד ולא תעשההיתר ומוקרב בזמן איסור בחוץ עבר על לא בחוץ עונשו כרת אבל המוקדש בזמן  והוקרבאיסור 

    זאת להם לדורותם תהיהעולם  חוקתאינו בהגדרת  כיכרת 

 היתר הבמות והוקרבו בשעת איסור במות. בשעתיז ח עוסק בקדשים שהוקדשו  מעוסק בהיתר במות. ויקרא אח" –ראה יב ח  דברים

מעונש כרת  לפטור, בזמן היתר במות בא  כדוגמתהוהיא מצוה, אז  קטנהשהותרה עולת יחיד להשחט בחוץ בבמה  מתוךראה יב ח  בדברים

 ,בהקרבהחובות יחיד, באופן האסור  של על שחיטה בחוץ

א היתר ומוקרב בזמן איסור בחוץ עבר על ל בזמןיז ח מה שהוקדש בזמן איסור והוקרב בחוץ עונשו כרת אבל המוקדש  מאח" ויקרא

    עולם תהיה זאת להם לדורותם חוקתאינו בהגדרת  כיעונשו כרת  אין אבל עודיזבחו  ולאתעשה 
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 ויקרא קדשים יט,כ:

ְׁשמ רּו  ְּבֶהְמְּתָ֙ך ֹלא-]יט[ ֶאָֽת י ם ָׂשְדָ֖ך ֹלא-ֻחק ַתי  ּת  ְלַאָ֔ יַע ּכ  ֣ י ם -ַתְרּב  ְלָא֑ ע ּכ  זְַר֣  ת 

א יֲַעלֶ֖  ז ֹלַ֥ י ֙ם ַׁשַעְטנ ָ֔ ְלַא֙ גֶד ּכ  ָֽיָך׃ּוֶבֵ֤  ה ָעֶל

י ָֽ יׁשּ֩כ  א  ְ֩ו֠ ֶאת-]כ[ ֩ ב ְׁשַּכ֨ ַבת-י  ְכ ׁ֩ש  ה ָּׁש  ַּתן-א  ֩נ  א ה֩ל ֣ ֻחְפָׁשָ֖ ֹו֩ אָ֥ ֩ ָתה ָּדָ֔ ְפ ֩נ  א ֙֩ל ֣ ה ֵּד ָהְפ ְ֩ו יׁש ָ֔ ֶפתְ֩לא  ֶר֣ ֱח ֶ֙֩נ ה ָח ְפ ׁ֩ש  א ו ֵ֤ ה  ְ֩ו ַרע ֩-ֶזָ֗ ֶרת ּק ֧ ּ֩ב  ָלּ֑ה
י ּוּ֩כ  ְמתָ֖ ֩יּו א ְהֶי ה֩ל ָ֥ ה׃-ּת  ָׁש ֻחָּפָֽ ֩ א      ל ָ֥

יׁש א  ֙֩ל אניו נאמר גדולה, שיעור אלפניו, בפסוק שלפ-תלישא - ְו֠ ך ְמְּת ֶה ֩ל א-ְּב ךָ֖ ְד ָׂ֩ש ם י  ַאָ֔ ְל ּ֩כ  יַע ֣ ְרּב  ם-ַת ָא֑י  ְל עּ֩כ  ַר֣ ְז בבלי סנה' הגמרא  ת 

שאם  - שלא הביאה שליש רש"יופי'  יש לו, ואינו מוליד כתבואה שלא הביאה שליש דמי.  אמרה כי ילד בן תשע שנים ויום זרע סט,א
 אתה זורעה אינה מצמחת.

יׁש א   שאם אתה זורעה אינה מצמחת. - שלא הביאה שליששתבואה   רש"ישיעור אלפניו, ילמד על הפסוק שלפניו כפי' גדולה, -תלישא - ְו֠
יׁש֩ א  גדולה, שיעור לאחריו והוא בן תשע ויום אחד הראוי לביאה הבא על שפחה נחרפת )באחת השיטות שפחה כנענית -תלישא - ְו֠

יגדיל לגיל שלש עשרה ויום אחד, ואילו השפחה החרופה אם היא בוגרת ובעולה הנשואה לעבד כנעני(, יביא קרבן אשם שפחה חרופה מש

 וברצונה לוקה מלקות.  

יׁשאמנם הלימוד בגמרא הוא מתוספת "וא"ו" למלה איש  א   גדולה מרמז לדרוש זאת על בסיס של הקרא.  -, אבל התלישא ְו֠

רמב"ם הלכות תשע שנים ויום אחד, תלמוד לומר ואיש.  איש פרט לקטן או יכול שאני מוציא בן ספרא קדושים פרשה ב פרק ה
בן תשע שנים ויום אחד שבא על שפחה חרופה היא לוקה והוא מביא קרבן, והוא שתהיה גדולה ובעולה  ג הלכה יז"איסורי ביאה פ

 וברצונה כמו שביארנו, שאין האיש חייב קרבן עד שתתחייב היא מלקות שנאמר בקורת תהיה והביא את אשמו
בן תשע שנים ויום אחד שבא על שפחה חרופה, היא לוקה והוא מביא קרבן, ויראה לי שאינו  ב"ם הלכות שגגות פרק ט הלכה גרמ

 מביא עד שיגדיל ויהיה בן דעת.
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עֱ֩ :,יחכ קדשים ויקרא ֶהָֽ ּה֩ ָר֣ ק  ְמ ֶאת־ ֩֙ ְרָוָתּה ֶאת־ֶע ֩ ֵ֤ה ָּל ְ֩וג  ה ָּדָוָ֗ ֩ ה ָּׁשֹ֜ א  ֶאת־ ֩ ב ְׁשַּכ֨ ר־י  ֲאֶׁש ֩ יׁש א  ָהְ֩ו֠ ֶמ֑י ָּד ֩ ֣קור ְמ ֶאת־ ֩ ה ְּלָתָ֖ ּ֩ג  א ו ֕ ה  ְ֩ו ה ָ֩רָ֔
: ם ַ֩עָּמָֽ ב ֶר ֶּקָ֥ מ  ֩ ם ֶהָ֖ ְׁ֩שֵני ּו ְרתָ֥ ְכ ְ֩ונ 

, ואף על פי שלא הוציא 9העראה. בכל הביאות האסורות אחד המערה ואחד הגומר בכלל [אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, ביאה]
ה ,יח(כ ' קד'וי): , ואמרו: מנין להעראה מן התורה, שנאמר10זרע ּה ֶהֱָֽעָרָ֔ ה ְוג ָלֵ֤ה ֶאת־ֶעְרָוָתּ֙ה ֶאת־ְמק ָר֣ ה ָּדָוֶ֗ ָּׁשֹ֜ ב ֶאת־א  יׁש ֲאֶׁשר־י ְׁשַּכֵ֨ א   ְוָ֠

11
 ,

)וממשיך בחיוב העראה בחייבי כריתות, בחייבי לאוין, בחייבי עשה, בזכור, בבהמה, באונס, במפתה( בקנין , מכאן להעראה מן התורה

 אשה, בקנין יבמה 

. 10 10הערה  . משנה יבמות נג ב; רמב"ם איסו"ב פ"א ה"י; טור אהע"ז סי' כ.9הערה  2 [הערות כרך ג, ביאה אנציקלופדיה תלמודית]

 . ויקרא כ יח.11הערה  רמב"ם שם; טור שם.
, והוא שאמרו: שתהא 52נחלקו אמוראים מהי ההעראה: יש סוברים העראה זוהי נשיקת האבר [אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, ביאה]

55. הלכה כדעה שניה54, ויש סוברים שזוהי הכנסת עטרה53אית בין השפיותאצבע נר
 . 

57, והלכה שהוא כדי לצלות ביצה ולגומעה56בשיעור זמן העראה נחלקו תנאים
 [וסימן צד שנת התשכ" חלק ד מנחת יצחק ת"שו]-ב .

 , גם לדעה של הכנסת עטרה.  דקות. ויש לעיין כי העראה צריכה מעט מאד זמן 5-כ לשוקל שיעור זמן זה ומעמידו ע

. שמואל ורבה בר בר חנה בשם ר' יוחנן ביבמות נה ב, ועי' רש"י שם וסנהדרין 52הערה  [אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך ג, ביאה] 

א בין . שמואל בירושלמי יבמות פ"ו ה"א ועי"ש בקה"ע. ועי' שו"ת נו"ב מהדו"ת סי' כג שר"ל שכשאבר הו53הערה  נה א ד"ה המערה.

. רבין ורב שמואל בשם ר' יוחנן בבבלי יבמות שם, ועי' ירושלמי שם. ועי' נו"ב שם שר"ל 54השפיות הוא נושק בפתח הפרוזדור. הערה 

. רמב"ם איסורי ביאה פ"א ה"י; טוש"ע אהע"ז כ, ועי"ש בט"ז ובית שמואל שנחלקו אם אף הכנסת מקצת 55 הערה הכנסה לפרוזדור.

 . רמב"ם סוטה פ"א ה"ב. וע"ע סוטה.57הערה  . סוטה ד א.56 העראה אלא בהכנסת כל העטרה. הערהעטרה בכלל או שאין 

ַ֩מה : י,בראשית תולדת כו ְך ֶל ֶמָ֔ י ֲאב  ֩ ר ֶמ א ֶאת-ַוּי ֣ ֩֙ ָהָעם ד֩ ַחֵ֤ ַא ֩ ב ָׁ֩שַכָ֞ ט ְמַע ֑נּוּ֩כ ֠ ָּ֩ל יָת ֣ ָ֩עׂש  את ׃-ּז ָ֖ ם ָאָׁשָֽ ֩ ינּו ָ֩עֵלָ֖ אָתָ֥ ֵהֵב ְ֩ו ך ְׁשֶּתָ֔ ֩א 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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֩ ט ְמַע  וחלקים ממנה:  כמעטמחושב מגימטרית המלה , ושיעור זמן לטומאה יחודי רמז לשיעור איסור אפשר כגדולה, -תלישא -ּכ ֠

 ,דקות 7.72 -בשעונינו כ (טור או"ח סי' תכז הלכות ר"ח) חלקים 1080חלקי שעה בת  139 =ט "כמעגי' 

 ד', 3.83 -)במשמעות סתירת סוטה( כ ס"טד', )כ"מ"ט=(  4.39 -כ 79 =ט "עד',  6.61 -כ 119 =ט "מע

לענין סתירה האוסרת אשה כשיעור שיעור טומאה  שיעור זמן [כרך כג, ]יחוד[]האנצ' התלמודית ע"פ  )במשמעות שיעור זמן ט' 
 9-מחמיר יותר ל )בר' תול' כו,י(-ואילו ב (שיש להחמיר בשיעור של שלושים וחמש שניות 194ובהערה  שהוא כדי ביאה לבעלה

 שניות. 30בדיוק חלקים,  1080חלקים של שעה בת 

יׁש ,יח(כ ' קד'וי) א   תלשא, בתפקיד לאחריו ואלפניו, לאחריו בתפקיד שיעור זמן העראה.  – ְו֠
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֩: ו,ר כאמא אויקר ֵהיֶה֑ם ֱאֹל ֩ ם ֵׁ֩שָ֖ ּו ַחְּללָ֔ ְ֩י א ְ֩ול ֣ ם ֶהָ֔ ֵהי ֹ֣ל א ֵ֙֩ל ְהיּו ָֽ ֩י  ים ֵ֤ ׁש  ד  ְ֩ק
ֶאת֩  ֩ י ָהָ֥֩-ּכ  ְ֩ו ם ָ֖ יב  ר  ְק ַמ ֩ ם םֵ֩הָ֥ ֶה  ֵהי ֹל ֱא ֶ֧חם֩ 'ֶ֩ל ה  ֩ י ֵּׁש֨ ֩֩א  ֩ ֶדׁש׃ ֩ק ָֽ  יּו

ֶאת...  ()וי' אמר כא,ו  ֩ י ֩֩-ּכ  ֩ ֶדׁש׃ ֩ק ָֽ יּו ָהָ֥ ְ֩ו ם ָ֖ יב  ר  ַמְק ֩ ם ֵהָ֥ ם֩ ֶה  ֵהי ֹל ֱא ֩ 'ֶ֩לֶ֧חם ה  ֩ י ֵּׁש֨  א 

ֶאת( )וי' אמר כא,ו[ ספרא אמור פרשה א תחילת פרק א]  ֩ י ֶדׁש-ּכ  ֩ק ָֽ יּו ָהָ֥ ְ֩ו ם ָ֖ יב  ר  ַמְק ֩ ם ֵהָ֥ ם֩ ֶה  ֵהי ֹל ֱא ֩ ֶ֩לֶ֧חם ' ה  ֩ י ֵּׁש֨ להגיד מה גרם, הם  א 
 .לרבות בעלי מומיםוהיו קודש  יםמקריבים לא הלו

י ֩( )וי' אמר כא,ו שנה. והעבודות מרומזות  20תרסא בתפקיד שיעור מדאורייתא שתי שערות לכהן להיות ראוי לעבודה, מרבנן מבן  – ּכ 

 בכעין כלל ופרט הכתוב אחריו, כפי שמוסבר להלן.
 ל בכהנים: כשר בכהנים פסול בלוים, כשר בלוים פסו מתני'.]בבלי חולין כד,א[ 

במומין כשרים, בשנים פסולים; נמצא כשר בכהנים פסול בלוים, כשר  -במומין פסולים, בשנים כשרים, לוים  -: כהנים ת"ר. גמ'
כשר לעבודה, ומומין פוסלין בו; בן לוי מבן שלשים ועד בן  כהן משיביא שתי שערות עד שיזקיןת"ר: .....  בלוים פסול בכהנים.

באהל מועד שבמדבר, אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול. א"ר יוסי:  -ושנים פוסלין בו; בד"א  חמשים כשר לעבודה,
 מאי קרא? 

ֶאָחד יַויְה ֣  )דהי"ב ה,יג( ]בבלי חולין כד,ב[ ים למחצצרים ְכָ֠ ים ַלְמַחְּצר ֵ֨ ֲרר ֹ֜ יעַ  ְוַלְמׁש ָֽ ֣ ד ְלַהְׁשמ  י אלעא עד שיזקין. עד כמה? אמר רב )כהן(: קֹול־ֶאָחֶ֗
ָּֽזְַרֲעָךִ֞  יׁשא ֣  )וי' אמר כא,יז(ת"ר:  . ..........אמר ר' חנינא: עד שירתת ם מ  קטן פסול לעבודה ואפי' תם,  )כהן(מכאן אמר רבי אלעזר:  - ְלד ר ָתֶ֗

י היא, . איכא דאמרי: הא רבשיהא בן כ'מאימתי כשר לעבודה? משיביא שתי שערות, אבל אחיו הכהנים אין מניחין אותו לעבוד עד 
עבודתו  -ואפי' פסול דרבנן לית ליה ואיכא דאמרי: רבי אית ליה פסול מדרבנן, והא רבנן היא, ולכתחלה הוא דלא, אבל דיעבד 

 כשרה: 
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 ויקרא אמר כא,י:

ֶׁשר אֲֽ ֩ יו ָח  ֵמֶא ֩ ֨דֹול ַהָּג  ֩ ן ֵה ַהּכ  ל-ְו ַ֩ע ק ֶאת-יּוַצָ֥ ֣א֩ ֵּל מ  ּ֙֩ו ָחה ְׁש ַהּמ  ן֩ ֶמ ֶׁ֩שֵ֤ ֩׀ ֶאת-ר אׁ֣שֹו ֩ ׁש ְלּב ָ֖ ֹו֩ל  דָ֔ ים֩-ָי ֑ ד  ַ֩הְּבָג
ם׃-ֶאת֩ ר ָֽ ְפ א֩י  יו֩ל ָ֥ ָדָ֖ עּ֩וְבָג ָרָ֔ ְפ ֩י  א ֙֩ל ֣ ֩ר אׁשֹו

יו )וי' אמר כא,יב(אם  ָ֩עָלָ֖ יו ָה  ֹל ֱא ֩ ת ְׁשַח֧ מ  ֩ ן ֶׁ֩שֶ֣מ ר ֶז ֵ֩נ֠ י ַ֡ ר טעם  ּכ  ֶז מלמד בין היתר על שיעור מינימום של  ]מנחת שי[תלישא בראש תיבה ֵנ֠

ן ֩ )וי' אמר כא,י( טעם, אז אפשר כי שמן המשחה ֵה ַהּכ  ֶׁשררסא בתפקיד שיעור שמן יתר של ת – ְו ל-אֲֽ ַ֩ע ק ֙֩-יּוַצָ֥ ָחה ְׁש ַהּמ  ֩ ֶמן ֶׁ֩שֵ֤ ׀ ֩  – ר אׁ֣שֹו

ושיעור זה צריך להיות מעל כזית כי אחרת אין אפשרות לכהן גדול או למלך לסוך משמן המשחה שבראשם למקום אחר בגופן אשר נדרש 

ֲאֶׁשר )וי' קד' כ,יז(-ב ֩ יׁש ֣ א  ֶאת-ְו ֩ ח ַּק֣ ֩-י  ֹו תַ֡ ח  והסך בשמן המשחה. שנעשה רק  כג([ יכין מסכת כריתות פרק א - ]תפארת ישראלפי' ֲא
, או אפילו מלך וכוה"ג שסכו מהשמן שבראשם במקום אחר כזיתוכשסך זר ממנו ...  פעם א' ע"י משה, ומושחין ממנו את הכה"ג

 :, חייב כרת ]רמב"ם שם ה"י[כזיתבגופן 

֩ א אמר כא,י(ויקר ) גמ' בשלמא שמא שכח ... והתניא [בבלי יומא יח,א] יו ָח  ֵמֶא ֩ ֨דֹול ַהָּג  ֩ ן ֵה בתפקיד בעל בחינה  –קטנה-תלישא -ְוַהּכ 

 )ת"ק(( בתפקיד שיעור לבית דין של שבעים ואחד לדון כ"ג , אז ישיר משה ענותן )כדוגמת נעלה, 

) עושר משלו(  אין לו שאם)למדים(  שיהא גדול מאחיו בכח, בנוי, בחכמה, ובעושר. אחרים אומרים: מניןבתפקיד מלמד,  קדמא ואזלא

֩  תלמוד לומר)בעושר משלהם(  שאחיו הכהנים מגדלין אותו)מצד הצטיינותו בשאר המעלות(   והוא ראוי להיות כהן גדול ֵהן ַהּכ  ְו
֩ יו ָח  ֵמֶא ֩ ֨דֹול  )מנכסי אחיו הכהנים(  ( גדלהו משל אחיוקטנה קדמא ואזלא )שאם יש צורך-תלישא –ַהָּג

֩ יו ָח  ֵמֶא ֩ ֨דֹול כעין כלל מלמד כפי שיש לגדל כהן גדול מאחיו הכהנים כך יש לגדל נשיא או מלך מכספי הצבור  בתפקיד אזלאקדמא ו –ַהָּג

 וכך לכל אדם חשוב. 

 

 הכהן הגדול ממיכאל השר הגדול, ]קג[ הגדול ממשה רבינו – תורה שלמה ]קב[ ע"פ תנחומא

 בפיה"מ לרמב"ם נידון רק בבית דין של שבעים ואחד וכן ע"פ סנהדרין ב,א טז,א]קד[ 
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 :יג,אמר כב ויקרא

ת ֒֩-ּוַב ֵא֣יןָ֩לּה ֩ ַר֘ע ֶז ְ֩ו ה רּוָׁשָ֗ ּ֩וְג ֣ה ָמָנ ַאְל ֩ ְהֶי ה ֩ת  י ֨ ּכ   ֩ ן ֵה ּ֩כ 
ֶאל ֩ ה ּ֩ת אֵכ֑ל֩-ְוָׁשָבָ֞ ָה י ָ֖ ב  ָא ֩ ֶחם ֶּלָ֥ ֩מ  ָה י ֶרָ֔ ְנעּו ּ֙֩כ  ָה ֙י ב  ָא ֩ ית ֵּ֩בֵ֤

ל ָ֖ר֩ל א-ְוָכ ֹו׃-ָז ּ֩בָֽ אַכל ֩י ָ֥
מלא וי"ו לומר שאין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים  בעה"טוכפירש  יהכנעורקטנה רמז לשיעור זמן הנמצא במלה -תלישא - כהן-ובת

 בלבד )בבלי כתובות לט א( 

 

 תלישא 120
 ג:כג,ייקרא אמר . ו57

ין׃ ָֽ ה  ַה ֩ ת ָ֥ יע  ב  ְר ן֩ ַָ֖֖י  ַ֩י ה ְסּכ ָ֥ ְ֩ונ  ַח יח ֑ ֩נ  ַח י ֵר֣ ֩' הָ֖ ה֩ ֶּׁשָ֥ א  ֩ ֶמן ַ֩בֶּׁש  ה ָלָ֥ ְּ֩בלּו ֶלת ס ֣ ֩ נ  ים ר  ֶ֩עְׂש י ְׁשֵנ֨  ֩ ָחתֹו ְנ מ  ּ֩ו



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/75 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 ֩ ָחתֹו ְנ מ  הקטנה, מרמז לדרוש במלת.... -תלישא – ּו ְסּכ ָ֥ עבור מנחה של שני עשרונים ולא  אחתשמדובר בנסך יין בשיעור רביעית יין  ְונ 

 לכל עשרון נסך של רביעין הין. 
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ד ַ֩ע ּו אְכלָ֗ ֩ת ָֽ א ל֩ל ֣ ֶמ  ְר ְ֩וַכ י ָקל ֨ ְו  ֩ ֶחם ֶאת-ְוֶל ם֩ ֲאֶכָ֔ י ֣ ב  ֲה ֩ ַ֚ד ַ֩ע ה ֶּזָ֔ ַה ֩ ַהּ֣יֹום ֩֙ ְרַּבָ֖֩-ֶעֶ֙צם ֵהיֶכ֑םָ֩ק ֹל ֱא ֩ן֩
ס ֩ ם׃ ֵתיֶכָֽ ב ָֽ ְׁש מ  ֩ ל ְּ֩בכ ָ֖ ם ֵתיֶכָ֔ ר ֣ ד  ְ֙֩ל ֩עֹוָלם ת ַּקֵ֤ ֻ֩ח

ֶחם ֩  , החדשהתרעה / אזהרה על מידרוג בהיתר  גפירוש רלב" פקטנה, ע"-תלישא – ְוֶל

ֶחם ֩  במצוות הנפת העומר, שמספיק הקרבת העומר בלי הקרבת הכבש,  מידרוגקטנה, -תלישא – ְוֶל

ת)יד(  ,י יפר'  כ"תו פ"ע יוסף בכור שור רבי פ"ע ֩-ֶא ֵהיֶכ֑ם ֱאֹל ֩ ן ְרַּבָ֖  אינו מעכב החדש, דהכבשהעומר.  -ָק
 

ֶחם ֩  –עצם היום, ובלי הבאת עומר  -עומר  הבאתבמצוות חדש, שיעור זמן להיתר חדש עם  מידרוג ג"רלבפירוש  פ"עקטנה, -תלישא – ְוֶל
 מה שהנהיג רבי יוחנן בן זכאי ביבנה.  וזה ניסן זרק בעבור ט"

 

 תלישא 122
 יקרא אמר כג,לט:. ו62

ת ֶא ֩֙ ְסְּפֶכם ָא ְּ֩ב י יע ָ֗ ב  ֶדׁשַ֩הְּׁש ח ֣ ֩י ֹוםַ֩ל ר ָעָׂש֨  ֩ ה ָּׁש מ  ַּ֩בֲח ְך ֶאת-ַאַ֡ ֩ ּגּו ח ָ֥ ֶרץָּ֩ת ָהָאָ֔ ֩ ַא֣ת ן֩-ַחג-ְּתבּו ֹו ַׁ֙֩שָּבתָ֔ ן אׁשֹו ר  ָהָֽ ֩ ֹום ַּ֩בּיֵ֤ ים ֑ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֩ש  ' הָ֖
ן׃ ֹו תָֽ ַׁ֩שָּב י ָ֖ ינ  מ  ַהְּׁש ֩ ֹום ּ֩וַבּיָ֥

 ֩ ה ָּׁש מ  ֲח  עור תשלומים של שבעה ימים לקרבן חגיגה  קטנה, רש"י אם חל בשבת מרמז שי-תלישא – ַּב
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 יקרא אמר כד,ג:. ו63

ַ֩עד ב ֶ֧ר ֵמֶע ן֩ ר   ַאֲה ֩ ֨תֹו א   ֩ ְך ר  ַ֩יֲע ד מֹוֵעָ֗ ֩ ֶהל ְּ֩בא ֣ ת ֻד  ָהֵע ֩ ֶכת ר ֨ ְלָפ  ֩ חּוץ ם׃-מ  ֵתיֶכָֽ ר  ד  םְ֩ל ֩עֹוָלָ֖ ת ַּקָ֥ ֻח ד֩ י ֑ מ  'ָּ֩ת הָ֖ ֩ ָ֥י ְפֵנ ר֩ל  ֶק ּ֩ב  
)ראה שמ' כו,לג(. ורבותינו דרשו )ראה שבת כב,ב( על נר מערבי, שהוא  ''עדותשלפני הארון, שהוא קרוי  - לפרכת העדת)ג(    רש"י
֩לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה מתחיל ובה היה מסיים.  עדות ֨תֹו א   ֩ ְך ר  ַיֲע

ַ֩עד ֵמֶעֶ֧רב ֩ ן ֲהר   ר֩-ַא ֶק , והן חכמים )ראה מנחות פט,א(: חצי לוג לכל נר ונרושיערו עריכה הראויה למדת כל הלילה;  יערוך אותו -ּב  
 די אף ללילי תקופת טבת; ומדה זו הוקבעה להם.

חּוץ ֩  קטנה, היקום המנורה בשני שליש הקדש מפתח המשכן. -תלישא – מ 

 ֩ ְך ר  אמר רבא זה נר , בבלי שבת כב ב –תורה תמימה קטנה, שיעור לנר המערבי חצי לוג המספיק לעשרים וארבע שעות, -תלישא –ַיֲע
, פירוש: נתן בנר המערבי חצי לוג שמן כמו בשאר הנרות. מערבי שנותן בה שמן כמידת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים

בשחרית מצא שש נרות האחרים כי כבו ומיטיב אותם שם בם שמן ומדליק מנר המערבי שהמשיך לדלוק. בערבית מצא שש האחרים 

 מן, הדליק מן הנר המערבי שהמשיך לדלוק ועכשו היה מטיבו ושם בו חצי לוג שמן שש נרות האחרים ומדליקו.כבויים הטיבם שם בם ש

ְך ֩ ר   קטנה, שיעור לכל נרות המנורה חצי לוג המספיק ללילה ארוך כמו של טבת, -תלישא – ַיֲע

ַ֩על כז,כא: תצוהשמות ראה  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֶכת ר   ֨חּוץַ֩לָּפ מ   ֩ ד מֹוֵע ֩ ֶהל א ֣ ֩-ְּב ת ֻדָ֗ דָהֵע בַ֩ע ֶר ֵמֶעָ֥ ֩ ןּ֩וָבָנ יו ר ֧ ַאֲה ֩ ֨תֹו א   ֩ ְך ר  ה֑֩-ַיֲע ֩ ְפֵנ֣י ר֩ל  ֶק  'ּב ָ֖
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  ,יא:מר כדא קראוי

֩ ֑ה ֶׁש מ  ֶאל־ ֩ ו תָ֖ א  ֩ אּו י ָ֥ ַ֩וָּיב  ל ַקֵּלָ֔ ַ֙֩וְי ַהֵּׁשם ֶאת־ ֩ ית ֵ֤ ֵאל  ְר ְׂש ַהּי  ה֩ ָּׁש֨ א  ן־ָהָֽ ֶּ֩ב ב ּק  ּי  ַ֩ו֠ ֩ ֩ ֩֩ ָדָֽ֩֩֩ ה־ ַמֵּט יְ֩ל ָ֖ ר  ְב ַּ֩בת־ּד  ית ָ֥ מ  ֹל ְׁ֩ש ו ּמ  א  ֩ ם  ן:ְוֵׁשָ֥

֩ ב ּק  ּי   גדולה, עקר את קדושת השם המיוחד-תלישא –ַו֠

ה ָּׁש֨ א  ָהָֽ ן־  מקף בורר בין שתי הדיעות על מה נקב את השם. – ֶּב

ה ָּׁש֨ א  ָהָֽ ן־ קדמא, ויש דיון האם לגלג על לחם הפנים הנאמר לפניו, או האם יצא מבית דינו של משה אחרי נסיונו להשתייך לשבט דן  – ֶּב

 חרי פרשת נשא ששם השבטים התקבצו לבית אבותם, וזה בשנה השנית ואילו יש אומרים שארע בשנה הראשונה  וזה מתאים שיהיה א
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 :ו – ה,בהר כה ויקרא

ֶאת ְ֩ו ֹור ְקצָ֔ ֩ת  א ֙֩ל ֣ ך יְר ָֽ ְקצ  ֩ יַח ֵ֤ ְספ  ֩ ֵא֣ת ֩ ה[ ר֩-] ְבצ ֑ ֩ת  א ך֩ל ֣ ֶרָ֖ י ְ֩נז  י ֵבָ֥ ְּנ ֩ע 
ֶרץ׃ ָאָֽ ָ֥הָ֩ל ְהֶי ֩י  ן ֹו תָ֖ ַׁ֩שָּב ָ֥ת ְׁ֩שַנ

֩ ה ָהְיָת ְ֩ו֠ ך֩]ו[ ָמֶת֑ ְ֩וַלֲא ֣ך ְּד ְב ּ֩וְלַע ךָ֖ הְ֩ל ְ֙֩לָאְכָלָ֔ ֶרץָ֩לֶכם ָאֵ֤ ָה ֩ ת ַׁ֩שַּב֨
ְך׃ ָּמָֽ ֩ע  ים ָ֖ ר  ַהָּג ֩ ךָ֔ ְ֣ב ֹוָׁש ּ֙֩וְלת ך ְר י ָֽ ְׂשכ  ְ֩ול 

 ב,מ סוכה בבלי ראה
ה ָהְיָת  גדולה-תלישא - ְו֠

 ל יהיו שוים בה שלא תנהוג בם כבעל הבית אלא הכ [רש"י]-כהבעלות  מחיצתעקירת בתפקיד של עקירה ומחיצה,  – לימוד לאחריו
 יש לכך גם בטוי בפריצת ארבעה או יותר פרצות בגדר השדה והכרם.. וגו'

 הגדל בשנת השבת ישאר בהוויתו, ע"פ בבלי סוכה מ,ב, בתפקיד בעל בחינה נעלה,  – לימוד לאחריו 

 שת שביעית רק אם יוחלף א' נשאר בקדושת שביעית או שנת יובל גם כאשר נמכר בכסף או בחליפין וגם הנכנס במקומו נתפס בקדו

 שוב אז החילוף הראשון יצא לחולין והאחר יתפס בקדושת שביעית )ראה מ ב ב"היתה לכם"(

 כה,ה(, -מדאוריתא הותר איסוף הספיחים שב ה'פסוק -עוקר האיסור הגורף המשתמע מ לימוד אלפניובתפקיד  דולהגלישא ב' ת(

ההפקר המיוחד הזה של שביעית בכל פעם שלוקח מן השדה והכרם ולא  שיעור מזון שלוש סעודות לאדם, שיטול אדם מןבאבל 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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  נאסר מדרבנן.אסוף ספיחים לצבירה ולמסחר. 
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ָ֥ה כט:בהר כה, ויקרא ְהֶי יםּ֩ת  ָ֖ מ  ָ֩י ֑רו ְמָּכ מ  ֩ ְׁ֩שַנ֣ת ם ד־ּת ָ֖ ַ֩ע ו ֻאָּלתָ֔ הְּ֙֩ג ָהְיָת ְ֩ו ה ָמָ֔ חו ֩ ר ֣י ֙֩ע  מוַׁשב ֵּ֩בית־ ר ּכ ֵ֤ ְמ י־י  ָֽ ּכ  ֩ יׁש ָ֗ א  ֻאּלְָ֩֩ו ו:ְג  תָֽ

א בהר כה,ל: ויקרא ם֩ל ָֽ ֣ א  ד-ְו ַ֩ע ל ֵאָ֗ ָּג ָמה֒֩-י  י מ  ְ֩ת ֣ה ָׁ֩שָנ ֩לֹו֘ את ְ֩מל ֣
ר ֲאֶׁש ֩ ת י  ַהַּב֨ ֩ ָקם ֲאֶׁשר-ְו֠ ֩ ר י ֩-ָּבע   ָת֑יו ר  ֹוְ֩לד  תָ֖ א  ָ֥ה֩ ֶנ ּק  תַ֩ל יֻת  מ  הַ֩לְּצ ָמָ֗ ח  ֩ א֣֩לֹו ֩ל ֣ ֩ ֩֩ ֩ ל׃֩ ֵבָֽ ַּ֩בּי  א ֵ֩יֵצָ֖ א ֩ל ָ֥

ָקם֩ ל(בהר כה, 'וי) ֲאׁשֶ֩תלשא כפרט קדמאה לפני  –ְו֠ ֩ ת י  ר-רַהַּב֨ י  קדמא ואזלא המרמז ללימוד בכלל כלשהו,  – ָּבע  

 .חדש העיבורהיתה שנה מעוברת אינו נחלט עד סופה שנאמר עד מלאת לו שנה תמימה להביא [ הלכה ה] [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]
באדר של שנה הבאה מכר ב' בתים אחד בחצי אדר ראשון ואחד בראש אדר שני זה שמכר בראש אדר שני כיון שהגיע אחד [ הלכה ו]

 .עלתה לו שנה, וזה שמכר בחצי אדר ראשון לא עלתה לו שנה עד חצי אדר של שנה הבאה מפני שירד הלוקח בחדש העיבור
ֲאֶׁשר ל(בהר כה, 'וי) ֩ ת י  ַהַּב֨ ָקם֩ ר-ְו֠ י ֒֩-ַעד ל(בהר כה, 'וי)-ב ללימוד לכתוב אלפניהתלשא בתפקיד  – ָּבע   ה ָמ י מ  ְ֩ת ֣ה ָׁ֩שָנ ֩לֹו֘ את  זרקא – ְמל ֣

-ַעד ל(בהר כה, 'וי)סגול בתפקיד הוספה ממין הענין על הענין. כאן מוסיף על שנת לבנה פשוטה פרק זמן מסוים שטעם מקף בכתוב 
את דעת רבי בהוספה של עיבורה של שנת לבנה , היינו  וביןהוספה של חודש עיבור  בין ]בבלי ערכין לא[-מרמז לבירור שב ְמל ֣

אגם נאמר  ל(בהר כה, 'וי)-בבנה לשנת חמה. יום בין שנת ל 11-השלמה של כ ם֩ל ָֽ ֣ א  ֩-ְו ל ֵאָ֗ ָּג די  ֒֩-ַע ָמה י מ  ְ֩ת ָׁ֩שָנ֣ה ֹו֘ ֩ל את לומוקש  ְמל ֣ ֵאָ֗ ָּג אל  י 

ָ֥ה֩ (כטבהר כה, 'וי)הנאמר לפניו  ֶי ְה ּת  ים֩ ָ֖ ֹוָימ  ֻאָּלתָֽ ים (כטבהר כה, 'וי)ואפשר שכך עובר אל מלת  ְג ָ֖ מ   משמעות של שנה.  ָי

ו: כט(בהר כה, 'וי)-וזה ישפיע על הכתוב לפניה ב ֻאָּלתָֽ ְ֩ג ָ֥ה ְהֶי יםּ֩ת  ָ֖ מ  ָ֩י ֑רו ְמָּכ מ  ֩ ַנ֣ת ְׁ֩ש ם ד־ּת ָ֖ ַ֩ע ו ֻאָּלתָ֔ ְּ֙֩ג ָהְיָתה שנה רגילה, שנה ְ֩ו

 יום בין שנת לבנה לשנת חמה( 11-מעוברת, שנה ועיבורה )השלמה של כ

 

ָקם ל(בהר כה, 'וי)תלשא  חזרה לטעם ילו מחיצות נחשבות חומה ואילו אינן נחשבות מחיצה וילמד א בתפקיד –ללימוד לכתוב אחריה  ְו֠

  .עיר שגגותיה חומתה או שהים חומתה אינה כמוקפת חומה [,הי"גרמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]חומה כגון 

שיעור לקביעה האם התחלת הישוב במקום יכול לאפשר לה להיקרא עיר חומה למצות גאולת מכירת  בתפקיד –ללימוד לכתוב אחריה 

אין המקום נקרא ערי חומה עד שיהיה בו שלש חצרות או יתר, ובכל חצר [ הלכה יד] [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]בית בה. כגון 
מהן ב' בתים או יתר ויקיפוה חומה תחלה ואח"כ יבנו החצרות בתוכו, אבל מקום שישב ואח"כ הוקף או שלא היו בו ג' חצרות 

  .םשל ב' בתים אינו עיר חומה אלא בתים שבו כבתי החצרי

רמב"ם ]בעל בחינה נעלה של התקדשות בכיבוש ישראל בימי יהושע ובכיבוש בימי עזרא כגון  בתפקיד –ללימוד לכתוב אחריה 
אין סומכין אלא על חומה המוקפת בשעת כיבוש הארץ, כיצד עיר שלא היתה מוקפת חומה [ הלכה טו] [שמיטה ויובל פי"ב

עתה הרי היא כבתי החצרים ועיר שהיתה מוקפת חומה בימי יהושע אף ע"פ בשעה שכבש יהושע את הארץ אף על פי שמוקפת 
שאינה מוקפת עתה הרי היא כמוקפת, וכיון שגלו בחרבן ראשון בטלה קדושת ערי חומה שהיו בימי יהושע כיון שעלה עזרא 

יה כביאתן בימי יהושע, בביאה השניה נתקדשו כל הערים המוקפות חומה באותו העת מפני שביאתן בימי עזרא שהיא ביאה שני
מה ביאתן בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו בתי ערי חומה ונתחייבו במעשר, אף ביאתם בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות 

וקדשו בתי ערי חומה ונתחייבו במעשר. +/השגת הראב"ד/ אין סומכין אלא על חומה וכו' עד הרי היא כמוקפת. א"א חדוש גדול 
אן דהוא סבר קדושת יהושע לא קידשה לעתיד לבא והדר אמר אף על פי שאינה מוקפת עתה הרי היא כמוקפת ר"ל אני רואה בכ

שהקדושה הראשונה לא בטלה עד שבטלה הארץ חידוש גדול הוא זה ואין סומכין עליו שהראשונות בטלו משבטלה הארץ אף 
  +.על פי שחומתה קיימת ואם נפלה חומתן מיד בטלה קדושתן

וכן לעתיד לבוא בביאה שלישית בעת שיכנסו לארץ יתחילו למנות שמיטין ויובלות ויקדשו בתי ערי חומה ויתחייב כל  [ה טזהלכ]
מקום שיכבשוהו במעשרות שנאמר והביאך י"י אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, מקיש ירושתך לירושת אבותיך, מה 

רים האלו אף ירושתך אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו. +/השגת ירושת אבותיך אתה נוהג ]בה[ בחידוש כל הדב
 הראב"ד/ וכן לעתיד לבא. א"א הא דלא כרבי יוסי אלא במקומות שלא קידש עזרא.+
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ֶחם֒֩ ויקרא בחקתי כו,כו: ה־ֶל ַמֵּט ַ֮֩ ם יָ֩לֶכ ֣ ר  ְב  ְּבׁש 
ָ֥֩֩ ֵהׁש  ְ֩ו ד ֶאָחָ֔ ֩ ר ּ֣נּו ְּ֙֩בַת ְמֶכם ְח יםַ֩ל ֵ֤ ָ֩נׁש  ר ֶ֩עֶׂ֣ש ָאפּו ְ֩ו֠ ל ָק֑ ְׁש ַּ֩בּמ  ם ְמֶכָ֖ ְח ֩יבּוַ֩ל ֩ ֩֩ ֩ ֩ ֩}ס{֩֩ עּו׃ ְׂשָּבָֽ ֩ת  א ְ֩ול ָ֥ ם ֲאַכְלֶּתָ֖ ַ֩וָֽ

ֶחם֒֩ ה־ֶל ַמֵּט ַ֮֩ יָ֩לֶכם ֣ ר  ְב ֩מונח זרקא סגול  –ְּבׁש  פּו ָא   -גדולה -תלישא –ְו֠

֩וגו'  ן עלמין... אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן עשר ספירן לאנהגא בהו פתח אליהו הזוהרע"פ  ולאחריו אלפניולימוד  י ֣ ר  ְב ְּבׁש 
֩֒ ֶחם ה־ֶל ַמֵּט ַ֮֩ דמונח זרקא סגול, כעין גורע ו/או מוסיף מהענין על הענין, כעין הסיג אור אין סוף ב"ה ופינה חלל ) –ָלֶכם ֶאָחָ֔ ֩ ר ּ֣נּו ( ְּבַת

דוהותיר בו "רשימו" ואחר כך הוציא מאור אין סוף ב"ה קו אור ישר ) ראשים או בשתי סדרות  קטן בתפקיד שתיים( בשני-זקף – ֶאָחָ֔

֙֩המרומזות בטעמי  ְמֶכם ְח יםַ֩ל ֵ֤ ָ֩נׁש  ר קטן( ואלו -מונח מהפך פשטא, )מונח מלמד שכאילו שתי סדרות של מהפך פשטא מונח זקף – ֶעֶׂ֣ש

עשר תיקונים דעיגולים דנפש ועשר תיקונים דיושר דרוח שהאירו ברשימו ואלו הכלים והאורות בהם נברא העולם ובהם הוא מונהג 

֩֩..המרומזים בקרא. ד ָחָ֔ ֶ֩א ר ּ֣נּו ְּ֙֩בַת ְמֶכם ְח יםַ֩ל ֵ֤ ָ֩נׁש  ר ֶ֩עֶׂ֣ש ָאפּו  .ְו֠

 

ֶחם֒֩ ה־ֶל ַמֵּט ַ֮֩ יָ֩לֶכם ֣ ר  ְב -לקים את-ויעש אמונח זרקא סגול, תבנית זאת היא כתבנית מונח זרקא סגול הראשון בתורה בר' א,ד " –ְּבׁש 

 " שאף הוא בין היתר מרמז לבריאת העולם.יתוהיה לכם לצצ" ומרמז לענין בריאת העולם, וגם כתבנית "הרקיע

 

֩וגו' ,  ובני אדם אוכלין ואינן שבעים ואוכלים לחמן במשקל...  - [בבלי שבת לג,א])והמשך הגמרא(  ָאפּו בלימוד  –גדולה -תלישא –ְו֠

 לאחריו לדרוש ענין של שיעור ומחיצה
ן שיעור החייב בחלה, ואין באחת מהן כשיעור, ונגעו זו בזו א[ שתי עיסות שיש בשתיה [סעיף א[ ]שולחן ערוך יורה דעה סימן שכו]

ונשכו זו את זו, א אם היו של שנים, אפילו הם ממין אחד, ב פטורים מן החלה, ב[ שסתם שנים מקפידים. ואם ידוע שאינם מקפידים 
 וגו' על עירוב העיסות, הרי אלו מצטרפות.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה אבל )שאר אדם( >ב< העושה עיסה )ב(  לחלקה, חייבת בחלה, ו[ שאם לא תמכר יעשנה פת.נחתום ד שעשה עיסה לעשותה שאור )א(  [סעיף ב]
 .לחלקה בבצק, פטורה

לאנשים הרבה שלא יהא באחת מהן שיעור חלה  -אבל שאר אדם העושה עיסה לחלקה בבצק  [ש"ך יורה דעה סימן שכו ס"ק ה]
 :ה חייבתאין דעתו לחלק בצק אע"פ שדעתו לחלקה אחר אפייפטורה אבל 

כתבו הלבוש והדרישה וב"ח דדוקא אם רוצה לחלקה לאנשים  -לחלקה בבצק פטורה  [פתחי תשובה יורה דעה סימן שכו ס"ק ב]
הרבה אבל בשביל שהוא מחלק לעצמו לא מקרי עושה לחלק וכתבו כן ליישב מנהגינו שנוהגות הנשים בע"ש ללוש רק שיעור חלה 

 וגו'לק לחמים שקורין קיטקי"ש שאין בהם שיעור חלה משום דלא הוי לחלקה לאנשים הרבה ונוטלים חלה ומברכים אף דדעתם לח

פטורה מהפרשת חלה. ובלחלקה אחר אפיה נחלקו הפוסקים האם חייבת  –בסיוע הרב י"מ רושצקי הי"ו : העושה עיסה לחלקה בבצק 

 שפ"א.בחלה כאשר לכל מקבל אין שיעור להפרשת חלה, עיין פתחי תשובה סק"ב וגם 

 וגם לדעת המחייבים בחלה זה רק אם חיברו העיסות לגמרי ולא מקפידים לקחת כל אחד את העיסה שלו.

 לדעת המחייבים בחלה כו(ויקרא בחקתי כו,)ונסביר הפסוק 

֩֒ ֶחם ה־ֶל ַמֵּט ַ֮֩ יָ֩לֶכם ֣ ר  ְב שאין בה שיעור לחלה מונח זרקא סגול, כעין מוסיף ו/או כעין גורע מהענין על הענין. כאן מניח עיסה  – ְּבׁש 

ָאפּו֩ומוסיף עיסות של אחרים שאין בכל אחת שיעור לחלה,  ָאפּו֩תלשא, בתפקיד אלפניו שנאסף שיעור בצק החיב הפרשת חלה,  –ְו֠  –ְו֠

֩שלא מקפידים לקחת את העיסה שלהם, ומערבן לעיסה אחת. ואז  -תלשא, בתפקיד לאחריו שתולש מחיצת בעלות  ָאפּו  תלשא בתפקיד –ְו֠

 מפריש חלה בברכה. –בעל בחינה נעלה זו ברכת הפרשת חלה, ובתפקיד תולש גורע מהעיסה 

 

ואותן נשים צדקניות שבפסוק גם בנסיבות הקשות של התוכחה, היו עריבות זו לזו ולא הקפידו על עיסתם דווקא,  לכן זכו למצוות הפרשת 

 חלה בברכה למרות שלכל אחת לא היה שיעור לעצמה. 
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ֵביֶכ֑ם֩ :קרא בחקתי כו,לדוי ְי א ָֽ ֩ ֶ֣רץ ֶא ְּ֩ב ם ַאֶּתָ֖ ְ֩ו ה ָהַּׁשָּמָ֔ ֩ ֵמ֣י ְ֩י ַ֚ל ּ֩כ  ָה י ֶתָ֗ ֶאת־ַׁשְּבת  ֩ ֶרץ ָהָאֹ֜ ֩ ה ְרֶצ֨ ּת   ֩ ז ָא ֩ ד[  ]ל
֩֩ ׃ ָה י ֶתָֽ ֶאת־ַׁשְּבת  ת֩ ְרָצָ֖ ה  ְ֩ו ֶרץ ָהָאָ֔ ֩ ְׁשַּב֣ת ַ֚זּ֩ת  ָ֩א

ת֩ ְׁשּב ֑ הּ֩ת  ָהַּׁשָּמָ֖ ֩ י ֵמָ֥ ה[ָּ֩כל־ְי ֩]ל
ּ֩בְ֩֩ ה א־ָׁשְבָת  ר֩ל ָֽ ֲאֶׁש֧ ֩ ׃ֵא֣ת ָה י ֶלָֽ ָ֩ע ם ְבְּתֶכָ֥ ְּ֩בׁש  ם ֶכָ֖ ֵתי ַׁ֩שְּבת ָֽ
 

 ֩ ז ָא ֩ ד[ ֩קטנה -תלישא –]ל ָה י ֶתָ֗ ֶאת־ַׁשְּבת  ֩ ֶרץ ָאֹ֜ ָ֩ה ה ְרֶצ֨  קדמא ואזלא רביע ... -ּת 

 )כו,לד(  ֩ ז ֩ )כו,לה(קטנה ... -תלישא –ָא ה א־ָׁשְבָת   קטנה ... תביר רמז לחישוב חשבוני, אותו מחשב-תביר, תבנית טעמים תלישא -ל ָֽ

היות שבעים שנה של גלות בבל שהן כנגד ע' שנות שהארץ לא שבתה. חוסר השביתה מורכב מסדרת שנות השמיטה שלא ל רש"י

 קיימו ומסידרת שנות יובל שלא קיימו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום .

֩מונח  -ֵא֣ת כו,לה( 'בח ')וי ם ֶכָ֖ ֵתי ְּ֩בַׁשְּבת ָֽ ה א־ָׁשְבָת  ר֩ל ָֽ מונח, מרמז  -ֵא֣תחא, בתפקיד קבוצת פרטים המצטרפים ביחד, דרגא תביר טפ -ֲאֶׁש֧

 על שתי קבוצות כאלה

 

ה֩ ֵא֣ת [רש"י] א־ָׁשְבָת  ר֩ל ָֽ שבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות השמטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל  -ֲאֶׁש֧
עונם משנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים, ובני  . שלש מאות ותשעים היו שניארבע מאות ושלשים שנהבארצם לפני המקום 

ו( ואתה שכב על  -יהודה הכעיסו לפניו ארבעים שנה משגלו עשרת השבטים עד חרבות ירושלים, הוא שנאמר ביחזקאל )יחזקאל ד ד 
נאמרה ליחזקאל צדך השמאלי וגו' וכלית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ונשאת את עון בית יהודה ארבעים יום. ונבואה זו 

בשנה החמישית לגלות המלך יהויכין. ועוד עשו שש שנים עד גלות צדקיהו, הרי ארבעים ושש. ואם תאמר, שנות מנשה חמשים 
וחמש היו, מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנה וכל שנות רשעו עשרים ושתים שנה, דכתיב ויעש אשרה כאשר עשה אחאב 

שתים שנה, כמו שאמרו באגדת חלק )סנהדרין קג א( ושל אמון שתים, ואחת עשרה ליהויקים, )מלכים ב' כא ג( ואחאב מלך עשרים ו
ב' ו "ד שמיטיןי)=( , שש עשרה למאהשנה שמיטין ויובלות שבהם, והם  לארבע מאות ושלשים וששוכנגדן לצדקיהו. צא וחשוב 

שנכנסה  ועוד שנה יתירה, שבעים חסר אחת, הרי תחמש שמיטושנה  לשלשים ושש. ששים וארבע)=(  לארבע מאות שנה, הרי יובלות
בשמטה המשלמת לשבעים. ועליהם נגזר שבעים שנה שלמים. וכן הוא אומר בדברי הימים )דה"ב לו כא( עד רצתה הארץ את 

 שבתותיה למלאות שבעים שנה:
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֑קוב ֲע ַ֩יָֽ י ֣ ית  ר  ֶאת־ְּב ֩ י ָ֖ ְרּת  ַָֽכ ָז ְ֩ו מב[ [֩ ֩֩ ֩ ֩ אַ֩֩֩֩ ר׃ְו ְזּכ ָֽ ֶא ֩ ֶרץ ָאָ֥ ְ֩וָה ר ְזּכ ָ֖ ֶ֩א ם ָה  ָר ְב ַא ֩ י ֧ ית  ר  ֶאת־ְּב ף֩ ַא֨ ְ֩ו ק ָחֹ֜ ְצ ֩י  י ֨ ית  ר  ֶאת־ְּב  ֩  ף
ביצחק לא כתיב ביה זכירה לפי ...  [בעה"ט]. ויצחק לא נאמר זכירה, אלא רואין את עפרו כאלו הוא צבור על גבי המזבח...  [תו"כ]

 וגו'. שאפרו צבור לפני הקב"ה

 , ובדברים שרואים לעיניים לא שייך זכירהה' יראה )בר' וירא( כי ענין העקידה נראית לפניו תמיד כש"כ [נותורה תמימה הערה ]

 ֩ ַאף ק֩קטנה )=תרסא(, בתפקיד במחיצת הקב"ה -תלישא –ְו ָחֹ֜ ְצ ֩י  י ֨ ית  ר  קדמא ואזלא, ברית יצחק, היא העקידה נראית לפני הקב"ה  -ֶאת־ְּב

הקב"ה, וקדמא ואזלא מלמד על  מחיצת"ג המזבח, וטעם תרסא מרמז על כעין מחיצת המזבח, וכעין תמיד כי אפרו של יצחק כאלו צבור ע

 כעין כלל שתמיד הקב"ה מקדים ורואה עקידת יצחק.
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 :מד –ויקרא בחקתי כו,מג 

ם ֵהָ֖ ְ֩ו ם ֶהָ֔ ֵ֙֩מ ה ְהַׁשָּמ ָּ֩ב ָה י ֶתָ֗ ֶ֩את־ַׁשְּבת  ֶרץ ֣ ְ֩ות  ם ֶהֹ֜ ֵמ ב֩ ֵז֨ ָע ֵּתָֽ  ֩ ֶרץ ָא ָה ְ֩ו ֶאת־ֲעו֩]מג[ ֩ ְר֣צּו ֩͏י  ֩ ָנ֑ם
֩ ם׃ ַ֩נְפָׁשָֽ ה ֲעָלָ֥ ָּ֩גָֽ י ַתָ֖ ּק  ֶאת־ֻח ְ֩ו סּו ָאָ֔ ָמ ֩ ַט֣י ְׁשָּפ מ  ְּ֩ב ן ַע ןּ֩וְבַיָ֔ ַ֩יַ֣ע

י ר  ְּ֩ב ר ָהֵפָ֥ םְ֩ל ֹּלָתָ֔ ְלַכ ֩֙ ים ־ְ֩גַעְלּת  א ְ֩ול ָֽ ים ֵ֤ ְסּת  ַא א־ְמ ם֩ל ָֽ ֶהָ֗ ֵבי ְי א ָֽ ֩ ֶ֣רץ ֶא ְּ֩ב ם ְהיוָתָ֞ ָֽ ּ֩ב  את ־ז ֠ ַאף־ַּגם ְ֩ו ד( מ (ָ֥֩ ֲאנ  ֩ י ָּת֑םּ֩כ   א  ֩ י ָ֖ ם:֩ת  ֶהָֽ ֵהי ֱאֹל ֩ ' הָ֖ ֩ י



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/78 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 ֩ ֶרץ ָא ָה ְ֩ו םמספר התיבות מתחילת התוכחה עד  בעה"טקטנה, בתפקיד שיעור, -תלישא -]מג[ ַ֩נְפָׁשָֽ ה ֲעָלָ֥ ש"ץ כמנין שנים שהכעיסו  - ָּגָֽ

  כו,לה-שבטי ישראל כי אחרי זה גלו שבטי ישראל וכחשבון של רש"י ב

  

את ־ז ֠ ַאף־ַּגם זאת בטעם תלשא, כעין שני תפקידי תלשא, ומטבעה של תלשא יהיו שני -ח, גםבמונ ואףשתי גירסאות, אחת מלת  – ְו

 תפקידים אלפניה ושני תפקידים אלאחריה. 

את ־ז ֠ ַאף־ַּגם ְ֩ו ד[ מ ( שמות ד כב) כה אמר ה' בני בכורי ישראל תורה שלמה ]רכו[ מדרש -גדולה, בעל בחינה נעלה -מונח תלישא - ]

תן הקב"ה מחליף אותם באומה אחרת ולא מואסם שנא' אמר ר' ירמיה למה נקרא בכור ... אי א ־ז ֠ ַאף־ַּגם  ְו

 לקיהם, מפני קדושת שמי עשיתי ואתי אתם חוזרים הה"ד-איני יכול להניחם כי אני ה' א...  ה-תורה שלמה ]רכט[ שמו"ר פכ"ג

 וכו' אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי( שה"ש ד,ח)
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ְר֩ ַָֽכ ָז ְ֩ו ֑ים נ  אׁש  ָֽ ר  ֩ ית ֣ ר  ְּ֩ב ם ֶהָ֖ יָ֩ל ָ֥ ּ֩ת  ֩ ֩ ֩֩ ֩ ֩׃֩ ְ֩יָיָֽ י ָ֥ ֲאנ  ֩ ים ָ֖ ה  ֹל א ֵלָֽ ֩ ם ֶה  ותָ֩ל ְהיָ֥ ָֽ ם֩ל  ָ֗ י  ַהּגו ֩ םְ֩לֵעיֵנ֣י י  ַרֹ֜ ְצ מ  ֩ ֶרץ ֵמֶא֨  ֩ ָתם א  י־ את  הוֵצָֽ ֩ ֲ֩אֶׁש֣ר
ָתם ֩ א  י־ את  הוֵצָֽ ֩ ֣ר ֣ר֩ מרמניין אף משה אהרן ומרים שנא...  תורה שלמה ]רלט[ מדרש חפץקטנה, -מונח תלישא – ֲאֶׁש ֲאֶׁש

ָתם ֩ א  י־ את  ם הוֵצָֽ י  ַרֹ֜ ְצ מ  ֩ ֶרץ ֶא֨  ֵמ

י את  ָתם ֩-הֹוֵצָֽ יםוַ   (שמ' בשלח יג,יח)תרסא, כשעור  – א  ֛ ּו ֲחֻמׁש  ל-ְבנ י ָעלַ֥ ֖ ֶרץ י ְׂשָרא  ֶאַ֥ י ם׃ מ  ְצָרָֽ גם  [גי"מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פ] מ 

מרים אחד מחמשים ויש אומרים אחד מחמש מאות. ר' ד"א וחמושים עלו שלא עלו עמהם אחד מחמשה ויש או...  ]ירושלמי שקלים[
 נוהראי אומר העבודה ולא אחד מחמשת אלפים

ְ֩יָיָֽ֩ [תורה שלמה ]רמ[ לקח טוב]  י ָ֥ ֲאנ  ֩ ים ָ֖ ה  ֹל א םֵ֩לָֽ ֶה  ותָ֩ל ְהיָ֥ ָֽ  וגו' ברית הוא לישראל שלא יכפרו בשם הנכבד -  ל 

ָתם ֩ -טט  א  י־ את  ם-הּוצאתידרשה לקראו  הוֵצָֽ )כעין בחינה נעלה  תרסא בתפקיד כעיןבחיריק,  -שורוק, אתם , הוצאתי ב ׅאׅתׇׅ

 המכוון לשם ה' שיצא עמם ממצרים, כעין גאל עצמו מגלות הׅחיל הזה.מחיצה לעצמו( 
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֒֩ :ויקרא בחקתי כו,מו ת ר  ַהּתֹו ְ֩ו י֘ם ט  ְׁשָּפ ַהּמ  ְ֩ו ים ֣ ּק  ֻח ַה ֩ ה ֶּל  ֵא֠
ָרֵא֑ל֩ ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ן י ֵּ֩בי֕נֹוּ֩וֵבָ֖ ' הָ֔ ן֩ ָ֙֩נַת֣ ר ֲ֩אֶׁש ֩ ֩֩ ֩ ד֩֩ ְּ֩בַי ָ֖י יַנ ס  ר֩ ַהָ֥ ֩פ-ְּב ה׃ ֶׁשָֽ ֩מ 

ה֩ ֶּל ֵא֠ ֩ מו[ ֒֩גדולה, בעל בחינה נעלה, מקור -תלישא –] ת ר  ַהּתו ְו ַ֮֩ ים ט  ְׁשָּפ ַהּמ  ְ֩ו ים ֣ ּק  ֻח  מונח זרקא סגול -ַהָֽ

והעולם נוהג ע"פ אלה חוקי  -.. טט  כשברא הקב"ה את עולמו נתיעץ בתורה וברא את העולם תורה שלמה ]רמא[ תנחומא בראשית א

 ורההת

ה ֶּל . ... והא דכתיב מכח יתור לשון של בהר סיני.. שפת''ח בהר כה,אראש, מקור לכל מצות התורה מהר סיני,  -גדולה -תלישא – ֵא֠
 דמשמע דכל המצות נאמרו מסיני( ויקרא בחוקתי כז,לד) לקמן בסוף הספר ''אלה המצות וגוי ''
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ןויקרא בחקתי כז,ז:  ֶּב מ  ֩ ם א  ֵ֤֩-ְו֠ ָׁ֩שָנ ים ּׁש ֨ םׁש  א  ֩֙ ה ַמְ֙עָל ָ֩ו ֶ֑קל-ה ָׁ֩ש ר ָ֩עָׂשָ֖ ה ָּׁשָ֥ מ  ֲח ֩ ךָ֔ ֶ֩עְרְּכ ָהָי֣ה ְ֩ו ר ָ֩זָכָ֔ ֩ ֩֩ ֩ ים׃֩֩֩ ָֽ ָקל  ְׁ֩ש ה ָרָ֥ ֲ֩עָׂש ה ָבָ֖ ֵק ְ֩וַלְּנ
֩ ם א  משנה מסכת קטן בין שני קיסרים -להקיש בכעין בנין אב המרומז בפעמיים זקף אלפניהגדולה, בתפקיד שיעור ומחיצה -תלישא -ְו֠

כלמטה ממנה אף שנת חמש ושנת עשרים   (61עד ערב יום הולדתו ה –)טט שנת ששים  בכולם משנת ששים מה ערכין פ"ד מ"ד
 ללמד שמספר השנה משמע עד ועד בכלל, ואחרי שעברה שנה זאת נקרא ומעלה. כלמטה ממנה

֩לרבי אלעזר  ם א  ין שני קיסרים קטן ב-ובהקשה בכעין בנין אב המרומז בפעמיים זקף אלאחריהגדולה, בתפקיד שיעור ומחיצה -תלישא -ְו֠

... חדש  ספרא בחוקותי פרשה ג )יב(-וכן ב  רבי אלעזר אומר עד שיהיו יתרות על השנים חדש ויום אחדגם אלפניה כמאמרו במשנה 
אין לי אלא לאחר ששים אחר חמש אחר עשרים מנין ודין הוא חייב אחר ששים  )יג(א' ויום א' אחר החודש הרי היא כשנת ששים. 

אחר עשרים, מה אחר ששים חדש א' ויום א' אחר החודש הרי הן כשנת ששים אף אחר חמש ואחר עשרים חודש וחייב אחר חמש ו
   אחד ויום אחד אחר החודש הרי הן כשנת חמש ושנת עשרים.

 

֩ ם א  ן פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק לחגדולה, בתפקיד שיעור ומחיצה -תלישא -ְו֠ ֶּב מ  ֩ ם א  ֙֩-ְו֠ ַמ ָ֩ו ֵ֤ה ָׁ֩שָנ ם י ּׁש ֨ ׁ֙֩ש  ה ללמדך  ְעָל
 היו השקלים לצורך הערכים, עד כאן למבן חדש, עד כאן למבן ששים, )סימני מחיצה לערכים(ששנתות 

 

 סיכום: יש לקרוא השורה מימין לשמאל כעין משפט אחד ותחתיה תבניות הטעמים

    חכמים

לפי הגיל של הנידר בשעת  תשלום הערך התורני

 הנדר

נלמד בכעין בנין אב לכל 

 םהגילי

 60מהקרא העוסק בגיל 

 ומעלה 

קדמא מהפך פשטא, מיבא  

 60הגילים הקודמים לגיל 

קטן בין שני -פעמיים זקף

 קיסרים

שיעור ומחיצה  –תלשא 

 בלימוד אלפניה

    רבי אלעזר

 מוסיף חודש ויום לכל גיל   

שיעור ומחיצה  –תלשא    

 בלימוד אלפניה

    לכולי עלמא שנתות בשקלים

מחיצה בלימוד –תלשא    

 אלפניה ולאחריה



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :יב –ויקרא בחקותי כז,יא 

ָּ֙֩כל ם א  ְ֩ו ֩ א[ ר֩ל א-]י ֶׁש ֲא֠ ה֩ ָאָ֔ ְטֵמ ֩ ָמ֣ה ֵה ֶאת-ְּב ֩ ד י ָ֥ מ  ֶהֱע ְ֩ו ' ןַ֩ל֑ה ְרָּבָ֖ ָק ֩ ָּנה ֶּמ  מ  ֩ יבּו ֧ ר  ְק ן-ַי ֵהָֽ ַהּכ  ֩ ָ֥י ְפֵנ ה֩ל  ָמָ֖ ֵה פסוק זה מדבר בקדשי  –׃ַהְּב

 מזבח.

ן י ֵּ֩בָ֥ ּה ָתָ֔ א  ֩֙ ֵהן ַהּכ  ְך֩ י ֵ֤ ר  ֶהֱע ְ֩ו ֩ ה֩]יב[ ְהֶיָֽ ֩י  ן ןֵּ֩כָ֥ ֵהָ֖ ַהּכ  ֩ ְרְּכךָ֥ עְּ֩כֶע ָר֑ ֩ ן בּ֩וֵב֣י ֹו  פסוק זה מדבר בקדשי בדק הבית. –׃טָ֖

ל)יא(  רש"י  ָּ֙֩כ ם א  ה-ְו ָאָ֔ ֵמ ְ֩ט ֣ה ָמ ֵה רבי יוחנן דמוקים לה בבעל מום  )קבוע( מעיקרו לא איכפת לן אם נפדה א' שני לימודים כפשוטן:  – ְּב

 –שהוא כמו טומאה לגבי מזבח, הכתוב מדבר, שהיא טמאה להקרבה בבעלת מוםלכלבים דהא לא נחתא מעולם קדושה לגופיה. אבל 

ולמדך הכתוב שאין קדשים תמימים יוצאין לחולין בפדיון אלא  – לימוד ב'יפדנה ויביא בדמיה קרבן אחר מסוג הקרבן שרצה להביא. 
 י אם כן הוממו )ראה תמורה לב,ב(.  

כשיעריכנה,  הכהןלמדנו מזה, שצריך שתהיה הבהמה לפני  - רע כערכך הכהן כן יהיה והעריך הכהן אותה בין טוב ובין)יב(  רלב"ג
כדי שידוקדק יותר בהערכתה; ומזה יתבאר שצריך לדקדק בהערכתה. ולזה הסכימו רבותינו ז"ל )ראה משנה סנה' א,א(, שזאת 

 ההערכה תהיה על יד שלשה, ואחד מהם כהן;

 

ר ֶׁש  לפדות את פסולי המוקדשין בערך הנאמד ע"י כהן ועוד שניים.  –, לעקור גדולה, לימוד אלפניה-תלישא – ֲא֠

 לימוד לאחריה פידיון בדבר השקול והמדוד. פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת בחוקתי דף עח עמוד ב 

דוהערכה היא רק לבהמות שאפשר להעמיד יא  י ָ֥ מ  ֶהֱע ְך, היינו חיות ואז אפשר להעריך יב ְו י ֵ֤ ר  ֶהֱע    ְו
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ֶאת־ֵּבי֑תו ויקרא בחקתי כז,טו: ֩ ל ַאָ֖ ְג ֩י  יׁש ָ֔ ּד  ְק ַהַּמ ם־ ֨ א  ְ֩ו ֩֩ ֩ ֩ ֩ ו׃֩֩ ה֩לָֽ ָי ָהָ֥ ְ֩ו יו ָ֩עָלָ֖ ך  ְרְּכ ֶסף־ֶע יתֶּ֩כָֽ ֧ יׁש  ֲ֩חמ  ַסף ָי ְ֩ו֠
יו ָ֩עָלָ֖ ך  ְרְּכ ֶסף־ֶע יתֶּ֩כָֽ ֧ יׁש  מ  ֲח ֩ ַסף ָי א ... גבי הקדש אמר רב...  תורה שלמה ]סט[ בבלי בבא מציעא נד,בתלשא דרגא תביר טפחא,  – ְו֠

 -)טט ... הפודה את הקדשו מוסיף חומש, חומשא תנן, חומשא דחומשא לא תנן. מאי )אם חזר וחילל את החומש מהו שיוסיף חומש(. 

ואם חילל החומש יוסיף חומש על החומש(.  אמר רב טיובמי משמיה דאביי, אמר  רבא מסתפק האם בהקדש יש לנהוג כמו בתרומה
י קרא מ  ֲ֩ח ַסף ָי ך֩ ְו֠ ְרְּכ ֶסף־ֶע יתֶּ֩כָֽ ֧  .  מקיש חומשו לכסף ערכו. מה כסף ערכו מוסיף חומש, אף כסף חומשו נמי מוסיף חומש,  ׁש 

 שיעור מדורג של הוספת חומש על חומש, דרגא תביר טפחא כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה. –תלשא 

ַסף ָי   .האומדאמרה תורה, שיוסיף חמישית על  ר' יוסף בכור שור כאן ע"פ פי'תלשא, בתפקיד שיעור על הענין מימינו  -  ְו֠

ַסף ָי בהקדש לא מצינו כתוב, שאם הקדיש מטלטלין,  אבל ר' יוסף בכור שור תלשא, בתפקיד שיעור על הענין משמאלו ע"פ פי' -  ְו֠
שוה מנה שחללו על שוה כט,א(: הקדש שצריך להוסיף חומש אם פודן. ולפי שלא הקפיד הכתוב על דמיהם, אמר שמואל )ערכין 

 מחולל.  פרוטה,

 

 במדבר  1.6
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  :א,א במדבר

ֶאל ֩ ֧ה' ֩ ר ַדֵּב֨ ֩-ַוְי מֹוֵע֑ד ֩ ֶהל א ֣ ְּ֩ב ָ֖י יַנ ס  ֩ ר ְדַּבָ֥ מ  ְּ֩ב ה ֶׁש  ֩מ  ֩ ֩֩ ֩ ר׃֩֩ מ ָֽ םֵ֩לא י  ַרָ֖ ְצ מ  ֩ ֶרץ ֶאָ֥ ֵמ ֩ ם אָת  יתְ֩לֵצ ָ֗ ַהֵּׁשנ  ֩ ֣ה ַּ֩בָּׁשָנ ַהֵּׁשנ  י ֩ ֶדׁש ח ֨ ַל  ֩ ָחד  ְּבֶא

֩  א א במדבר ד ָח ֶא ַהֵּׁשנ  י נהקט-תלישא -ְּב ֩ ֶדׁש ח ֨  קדמא ואזלא - ַל

 עירח( לענין נדרים המודר הנאה מיושבי  בדאמרינן )ב" ל)ג( ... וי" ח"שפתבניסן הוקם המשכן ובאחד )ג( באייר מנאם.  באחד י"רש
 השכינה שלושים יום. שהוקבעמותר להינות מבני אדם שלא דרים שם ל' יום לפי שלא חשוב קבוע לכן לא מנאןעד 

 ח"שפתפי ל - טט  ֩ ד ֶאָח  דירת קבע של שלושים יום. לשיעור, עשוי להיות המקור ואזלא קדמא -השני  לחדשקטנה -תלישא -ְּב

ֶאת֩(ב) דעת זקנים מבעלי התוספות ֩ ּו אָ֗ ֙֩-ְׂש וכו' אמר הרב בכור שור כי ע"י בקע לגלגלת דכי תשא נודע כללם דכל ישראל ביחד  ר אׁש
֩לכל שבט ושבט דגל בפני עצמו שנאמר וכאן מצינו  (אלף)דכתיב התם לשש מאות  ָת֑ם ֲאב  ֩ ֵב֣ית םְ֩ל ָתָ֖ ח  ְׁשְּפ מ   וגו'ְל

 אולי  - טט ֩ ד ָח ֶא  בין השבטים ולמחיצהשבו מנאם,  הכסף לשיעורקטנה ירמז -תלישא -ְּב

.. הוא טפל לו . האו' הנה מקום אתי, שמקומו של הקב" דוהוא ע" שוה בשיעורכי הכתוב אדרבא השכיל לדבר  ונראה החיים אור
 'וגו לחדש באחדהכללות הוא אהל מועד ולזה נסדר באחרונה כסדר שנה השנית שנסדר אחר מאמר  מחברתומעתה 

ל' יום שנראה  ואחר...   קבע ל' יום( דירת שיעור -)טט יום  משלושיםשכינה בדירת קבע ואין דירת קבע בפחות  השראתיקר  כלי פ"ע
לו  -מבמדבר בהעלתך י לה  הנלמדאלף מישראל  ב. השראת שכינה רק בלפחות כ" (המחיצכעין  -)טט שעשה לו ה' מדור בתחתונים 

 ... אלפי ישראל רבבות... 
אלף ג'  בעוד עשה מן ו' פעמים י" אלפים. רמחנות בסך ת" ד"כאלף נמצא  באלף ונשארו י" בבכל מאה אלף יש ד' פעמים כ" כי

 מחנות וגו' חאלף סך הכל כ" בוהלוים כ" אלפים( ט' אלפים = ו' ועוד ג'–) טט  אלפים ט' ישארומחנות 
שנה ב' זמן  ניסן)לנישואין  (מתן תורהבשנה א' זמן סיון ) עשרה חדשים מאירוסין אחרי זמן נישואין של ישראל הכלה לקב"ה החתן

֣ה וזה שהקבע להם מדור אחד וזמן הנישואין ל' יום עד (חנוכת המשכן ַּ֩בָּׁשָנ ַהֵּׁשנ  י ֩ ֶדׁש ַלח ֨  ֩ ד ָח יתְּ֩בֶא ָ֗ בחינה נעלה תלישא בתפקיד , ַהֵּׁשנ 

 כלהלן: אור החייםותפקיד זה גם מרומז בפי'  ביותר

 ֩ ד ָח ֶא ַהֵּׁשנ  יקטנה -תלישא -ְּב ֩ ֶדׁש ח ֨ ונראה כי הכתוב אדרבא השכיל לדבר  אור החייםקדמא ואזלא, כעין כלל, הבא ללמד כפי'  - ַל
כי ) שמקומו של הקב"ה הוא טפל אליו, הנה מקום אתיוהוא ע"ד או'  (בחלק הרישא של הפסוק ובחלק הסיפא של הפסוק) בשיעור שוה

ולזה נסדר באחרונה כסדר שנה השנית שנסדר אחר ... (ברישא סדר הכתוב הוא ה' שהוא מהכלל אל הפרטים במדבר סיני, באהל מועד 
֩מאמר  ֶדׁש ח ֨ ַל  ֩ ָחד ֩ ֩-ובסיפא החל מ) וגו'ְּבֶא ָחד ֶא  (פרטים בחדש השני בשנה השניתשהוא רמז לכללות הזמן בה' אל הְּב

 ֩ ד ָח ֶא הקמת המשכן הייתה אחת  אדמו"ר מ"מ שניאורסאהןואילך  2לקוטי שיחות ח"ח, ע' קטנה, בתפקיד בחינה נעלה, ע"פ -תלישא -ְּב

שכן לא מהעטרות שנטל יום אחד לחדש ניסן, ורצה הקב"ה שגם המנין השייך למשכן יהיה באחד לחדש, יום זכאי, ומכיון שביום הקמת המ

 היה שיך ענין אחר )מצד גודל עלוי המשכן(, מנאם באחד באייר, שדומה קצת ליום הקמת המשכן.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ֩ ד ָח ֶא ֩...  קטנה-תלישא -ְּב ם אָת   .כלי יקרהתבנית תלישא ... תביר אפשרות לחישוב חשבוני בפסוק, כגון זה המחושב בפי'  תביר, -ְלֵצ

֩ בין  היחסו/או חישוב  ד ָח ֶא ֩לְ֩ובין  15גי' ְּב ם אָת   , שאין לו עדיין הסברושתי חמישיות 37=<  561גי'  -ֵצ

 קדמאראה 
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ֵא֑ל :נד,אבמדבר  ָר ְׂש י  ֩ ְּ֩בֵנ֣י ּו ַּיֲעׂשָ֖ ַ֖ ַ֩וָֽ ֩֩ ֩ ֩ ֶאת֩֩֩ ֩ ' ֩ה  ֧ה ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ׃֩פ-ְּכ֠ ּו ָ֩עׂשָֽ ן הֵּ֩כָ֥ ֶׁשָ֖ ֩מ 
ל כ  '...  גדולה-תלישא – ְּכ֠ ֩לקשר צירופי או חשבוני כל שהו. , תבנית של אפשרות תביר – ה  לְּכ֠ ',  70גי'  – כ   , 26גי'  – ה 

 הנקרא "חותם הקודש" מספר מופעי שם הוי' בתורה )הרב זלמן פנחס הורוביץ ע"פ הרב שמואל יניב( 1820=  26*  70המכפלה 

ל כ  '...  גדולה-תלישא – ְּכ֠  שבעים שמות להוי')כנמנים ע"י בעה"ט במד' בהעלתך( שבעים תקונים ועוד שבעים אחרים ,תביר – ה 
 מדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה יד ב

לא נאררו  שבעים שקל בשקל הקדש כנגד ע' אומות שיצאו ממנו, ד"א למה שבעים כנגד מראש ספר בראשית עד קללת נחש שבעים פסוקים א"ר פנחס שני אויבים
סוקים המן מאחר הדברים האלה גדל המלך וגו' עד עד שהשלים עליהם שבעים פסוקים הנחש והמן הרשע הנחש מבראשית עד ארור אתה מכל הבהמה שבעים פ

ר )שם ויתלו את המן שבעים פסוקים לתכלית שבעים נתלה על חמשים ד"א כנגד שבעים שמות הקדושים מן בראשית עד פרשתו של נחש וא"ת יש בו אחד יות
שנא' )שם /בראשית/ יא( ויחי תרח שבעים שנה, שנים חיו בשני /בראשית/ ג( והייתם כאלהים אינו קודש, ד"א כנגד שבעים שנה שהיו לתרח כשהוליד לאברהם 

)שם /בראשית/ נ( דורות של ע' שנה קינן בדור אחד )שם /בראשית/ ה( ויחי קינן שבעים שנה ותרח בדור שני, ד"א כנגד שבעים ימים שבכו את יעקב החסיד שנא' 
וש ברוך הוא לישראל שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג, וראש השנה, ויום הכפורים וחג ויבכו אותו מצרים שבעים יום, ד"א כנגד ע' ימים טובים שנתן הקד

שלים, ד"א שבועות שנים וחמשים שבתות יש בשנת החמה הרי ע', ד"א כנגד ע' שמות שיש לו להקב"ה, ע' שמות שיש לישראל, ע' שמות לתורה, ע' שמות לירו
שי, לפי שראוי היה לחיות אלף שנים שנאמר )שם /בראשית/ ב( כי ביום אכלך ממנו מות תמות ויומו של הקדוש כנגד ע' שנה שחיסר אדם משנותיו ונתן לדוד בן י

 ,ברוך הוא אלף שנים שנא' )תהלים צ( כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה

 

ל כ  לגי' המלה תלשא בתפקיד בחינה נעלה, כדברים שיצאו מכתר דאצילות , כאשר נצרף  – ְּכ֠ כ  גי' ע' , עם האות הראשונה של שם  – ְּכ֠

ֵא֑להוי"ה היא י' נקבל ע"י, רמז לעתיק יומין.  ָר ְׂש ֩י  ֵנ֣י ְּ֩ב ּו ַַּ֖יֲעׂשָ֖  רצון עתיק יומין )הנקרא גם עתיקא קדישא(. ַוָֽ

ל כ  נתן: בצלאל על שם אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוא ,בבלי ברכות נהתלשא בתפקיד בחינה נעלה, רמז לחכמת בצלאל  – ְּכ֠
 חכמתו נקרא.

 

ל כ  לתלשא בתפקיד בחינה נעלה, כדברים שיצאו מכתר דאצילות , כאשר נצרף גי' המלה  – ְּכ֠ כ  גי' ע' , עם האות הראשונה של שם  – ְּכ֠

ֵא֑להוי"ה היא י' נקבל ע"י, רמז לעתיק יומין.  ָר ְׂש ֩י  ֵנ֣י ְּ֩ב ּו ַַּ֖יֲעׂשָ֖  (.רצון עתיק יומין )הנקרא גם עתיקא קדישא ַוָֽ

ל כ  אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: בצלאל על שם א ,בבלי ברכות נהתלשא בתפקיד בחינה נעלה, רמז לחכמת בצלאל  – ְּכ֠
 חכמתו נקרא.

ר  , עשו כפי שצוה ה' למשה ולא כסדר שמשה אמר לבצלאלקדמא – ֲאֶׁש֨

ֶאת ֩' ה  ֩ ֧ה ָּו ה-צ  ֶׁשָ֖ צוה ובצלאל כביכול שמע, וגם צירוף אותיות מעשה בראשית , קבוצת פרטים מצטרפת, שמשה דרגא תביר טפחא – מ 

 אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.כגמרא 
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: בצלאל על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: א ,בבלי ברכות נה

ל עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו: עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו: משה רבינו, מנהגו של לך אמור לו לבצלא
להיכן אכניסם?  -אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר: עשה לי ארון וכלים ומשכן! כלים שאני עושה  -עולם 

וכלים. אמר לו: שמא בצל אל היית וידעת! אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא: עשה משכן ארון 
וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת, וכתיב התם  (שמות ל"ה)בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ. כתיב הכא 

ו. אמר רבי יוחנן: אין הקדוש ברוך הוא נותן בדעתו תהומות נבקע (משלי ג')ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב  (משלי ג')
יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה. שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה  (דניאל ב')חכמה אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר 

 . כמהובלב כל חכם לב נתתי ח (שמות ל"א)דכתיב  -קמיה דרבי אבהו, אמר ליה: אתון מהתם מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה 

ל )במ' א,נד( כ   .כהנים ולוים שיעור כ"ד משמרותעל שיעורים ומחיצות, אפשר מלמד  –גדולה -תלישא ְּכ֠

 

 הפקדת הלוים על המשכן וכל כליו -מחיצה ארבע מחנות של שלושה שבטים ודגלים,  -מחיצה מפקד,  -שיעור 
זברין שלו ולא תאמר שלא יגעו בו ישראל בשעת מסעות אלא להיות ג )ללוים(ושנאן המקום  [א 'במדבר פר 'במדבר רבה )וילנא( פר]

ֵא֑ל ,נב(א)במ' אף בשעת המחנות לא יקרבו אליו אלא בני לוי הה"ד  ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ּו ָחנָ֖ לְ֩֩ו ַ֩עָֽ יׁש ֧ ֩-א  ֲחֵנ הּו יב֙֩ ,נג(א)במ' וגו' ַמ ב  ָס ֩ ּו ֲחנֵ֤ ַ֩י ם ָ֞ ּי  ַהְלו  ְו
ת ֻדָ֔ ָהֵע ֩ ֣ן ְׁשַּכ מ  )במ' ן מן המשכן כדי שלא יהיה קצף עליהן שאינן ראוין להתקרב אצלו הה"ד , ולמה אני מזהירן שירחיקו ישראל עצמְל

ַ֩על-ְול א ,נג(א ֶצף ֶקָ֔ ֩ ֣ה ְהֶי ֵא֑ל-י  ָר ְׂש ֩י  ֣י ְּ֩בֵנ ת ַדָ֖ ֶאת ,נג(א)במ' אבל הלוים הם ישמרוהו הה"ד  ֲע ֩ ם ָ֔ ּי  ַהְלו  ֩֙ רּו ְמ ּות׃-ְוָׁשָֽ דָֽ ָהֵע ֩ ן ְׁשַּכָ֥ מ  ֩ ֶרת ֶמָ֖ ְׁש  מ 
֑֩ ,נד(א)במ'  ֵא ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ּו ַַּ֖יֲעׂשָ֖ ֶאת֩֩לַוָֽ ֩ ' ה  ֩ ָּו֧ה ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ׃֩פ-ְּכ֠ ּו ָ֩עׂשָֽ ן הֵּ֩כָ֥ ֶׁשָ֖ שרחקו עצמן מן המשכן ונתנו מקום  )סימן פרשה פתוחה כרמז( ֩מ 

 .ללוי' לחנות סביב למשכן

בין מחנה ישראל ולמחנה לויה  המחיצותרש"י רומז שיש שלבים בקצף )א( אם לא נשמור  האדמו"ר ממ"ש 1ע'  כח –ליקוטי שיחות 
, "שיכנסו זרים בעבודתם" המחיצותאבל אין הכרח שזה יתבטא בפועל ממש, בעונש;  )ב( אם נעשה מעשה של פריצת  יהיה קצף,  –
 .יהיה קצף בפועל –

ל,נד( א)במ'  כ  למנוע פריצתן כדי שלא  המחיצותתלשא בתפקיד מחיצה לכתוב לפניו שגם הלויים וגם כל אחד משבטי בני ישראל שמרו  – ְּכ֠

 משכן.יפגעו מהתקרבות ל
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לג,יג: ר דבבמ יָּ֘֩כ י֩ל  ֣ ר֒֩-ּכ  ְּ֩בכֹו
ל יָ֩כ ֨ ת  ַהּכ   ֩ יָ֩כל-ְּביֹום ֵ֤ י֩ל  ְׁשּת  ַּד֨ ְק ה  ֩ ם י  ַרָ֗ ְצ מ  ֩ ֶ֣רץ ֶא ְּ֩ב ר ֹו ַ֩עד-ְּבכ  ם ָדָ֖ ָא ֵ֩מ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ְּ֙֩בי  ר ֩פ-ְּבכֹו '׃ הָֽ ֩ י ָ֥ ֲאנ  ּו֩ ְהיָ֖ ֩י  י ָ֥ ֑ה֩ל  ָמ ֵה ְּ֩ב

 ֩  קטנה-תלישא -ְּביֹום

 ה' כל בכור בארץ מצרים בו היכהלשיעור כאן זמן מדויק של חצות הלילה  אפשר רמז (א)



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/81 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 בין טיפת בכור לטיפת שאינו בכור (מחיצהענין של )אפשר רמז לאבחנה  (ב)
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 במדבר נשא ד,כו:

ֶאת ְ֩ו ר ָחֵצ  ֶה ֩ י ַקְלֵע֨  ֩ ֵאת ַ֩על-ְו ר ֲאֶׁש֨ ֩ ר ָחֵצָ֗ ֶה ר֩ ַׁ֩שַ֣ע ׀ ח ׀ֶּ֩פַ֣ת ַסְ֣ך ל-ָמ ְ֩וַע ֵ֤ן ְׁשָּכ ת-ַהּמ  ֶאָֽ ְ֩ו ם ֵריֶהָ֔ יְת ֵמָֽ ֩֙ ֵאת ְ֩ו יב ָ֔ ב  ָס ַח֙֩ ְזֵּב ל-ַהּמ  ְּ֩כֵלָ֖֩-ָּכ ָדָת֑ם ֲ֩עב  ֩י
תָּ֩כל֩ ֵא֨ דּו׃-ְו ָבָֽ ְ֩וָע ם ֶהָ֖ הָ֩ל ֵ֩יָעֶׂש  ר ֲ֩אֶׁש֧

 ֩ ֵאת , תבנית המשכן וכליו, ע"פ חמש אמה שמות תרומה כו,יח-תרסא, אפשר בתפקיד שיעור לדרוש גובה קלעי החצר מהפשט ב –ְו

זבח החיצון היה רק שלוש אמה גובה. ד"ה מדת העמודים, מבואר במפרשים שזה רק לפי ר' יהודה כי לשיטתו מ הרב שלום דב שטיינברג

אמה גובה, החמש אמה של קלעי החצר הם מעל לגובה המזבח כדי שלא יראה הכהן שעובד בראש המזבח.  10אבל לר' יוסי שהמזבח היה 

 אמה.  15לכן גובה הקלעים היה 

ֵאת ֩לפי תבנית הטעמים  ר֩תרסא פרט מקדים,  - ְו ָחֵצ  ֶה ֩ י תל מלמד קדמא ואזלא כעין כל –ַקְלֵע֨ ֶא ר֩-ְו ָחֵצָ֗ ֶה ֩ ר ַׁ֩שַ֣ע ׀ֶּ֩פַ֣תח׀ ַסְ֣ך פרט של  –ָמ

הכלל, ואין בכלל אלא מה שיש בפרט, ועל פרט זה נדרש מאורכו חמש עשרה אמה שזה היה גובהו ולכן הנאמר כי קלעי החצר גובהם 

פ התוס' זבחים ס,א ד"ה אמה )ע" 15אמה באורך  20-אמה ולכן גובה מסך הפתח מחושב ל 15-חמש אמה, יש להוסיף זאת לדרשת ה

 ואומר, מלבי"ם ומעשה חושב(
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 ד,לב:    נשאבמדבר 

ל םְ֩לָכ֨ ֶהָ֔ ֵרי ֵמ֣יְת ּ֙֩ו ָתם ד  יֵתָֽ ֩ו  ם ֶהָ֗ ְדֵני ַא ְ֩ו יב ב   ָס ֩ ר ָחֵצ֨ ֶה  ֩ ֵדי ֶאת-ְוַעּמּו ֩ ּו דָ֔ ְק ְפ תּ֩ת  מ ֣ ָדָת֑םּ֩וְבֵׁש ֲ֩עב  ל ּוְלכ ָ֖ ֩ ם ֶהָ֔ ם׃-ְּכֵלי ָאָֽ ַמָּׂש ֩ ֶרת ֶמָ֥ ְׁש מ  ֩ י ְּ֩כֵלָ֖
ֵדי ֩ ועמודי החצר סביב אלו נ"ו עמודים שהיו ...  במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה וכשעור מספר העמודים תרסא, אפשר  – ְוַעּמּו

עומדים סביב החצר שעליהם פורסים הקלעים ואדניהם אלו נ"ו אדנים שבהם היו מעמידין העמודין וד' עמודים וד' אדנים שהיו 
עמודים בפינות חצר המשכן, אלא יצאו מוטות עץ מהעמודים אל הפינה .המיוחד בדבר שלכן לא היו פורסין עליהם מסך שער החצר,

ועליהם נתלו הקלעים בפינות. וכן בשער החצר לא היו חמישה עמודים אלא ארבעה עמודים ובקצוות היו מוטות שיצאו מהעמוד הראשון 

ֵדי ֩מרומז בגי' האותיות  60והרביעי. אפשר כי המספר  סה"כ  5, ולשער החצר 3, 3, 20, 11, 20לחצר . כי עם עמודים בפינות צריך  ּמּו

 ס"ב עמודים. 

ֵדי ֩ ֵדי ֩תרסא, אפשר כשעור גובה העמודים המרומז בגי' של האותיות  – ְוַעּמּו  אמה. 20העולה  ּו

ים. כל קרש נקרא בשם א' ב' ג' וכד' כדאיתא בירושלמי הוריות )פ"ג,ה"ה( דקרש של צפון לא עמד בדרום, וכן עמודים ואדנ – העמק דבר

ֵדי ֩ובהערות שגם כל לוי נשא קרש או עמוד או כלי מסוים אליו.  ּמּו תרסא, אפשר כרמז לכעין מחיצה של כל אחד במקומו הראשון  – ְוַע

 וכל אחד עם הנושאים הקבועים שלו.
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 שטעם אסור כעיקר ד: –במדבר נשא ו,ג 

ֵׁ֩שָכָ֖֩֩ ֶמץ ְ֩וח ָ֥ ן ַ֩י ַ֖י  ֶמץ ח ָ֥ ֩ יר ּז ָ֔ ַ֙֩י ר ְ֩וֵׁשָכ ן ֵֶ֤֣י  ַּי מ  ֩ ֩ ְ֩וָכל]ג[ ה ְׁשֶּת֑ ֩י  א ד[֩֩-ר֩ל ֣ [֩ ֩ ֩ ל׃ ֩י אֵכָֽ א ים֩ל ָ֥ ָ֖ יֵבׁש  ו  ֩ ים ָ֥ ח  יםַ֩ל ב   ַ֩וֲעָנ ה ְׁשֶּתָ֔ ֩י  א ֙֩ל ֣ ים ב  תֲ֩עָנ ַרֵ֤ ְׁש מ 
ד ְ֩וַע ּנ  ים ְרַצ ַח ֵמ ן֩ י  ַהַּיָ֗ ֩ ן ֶּגֶ֣פ ה֩מ  ֵ֩יָעֶׂש  ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ּכ  מ  ֩ ֑רֹו ְז ֩נ  ֵמ֣י ְ֩י ל ל׃-ּכ ָ֖ ֩י אֵכָֽ א ָ֖ג֩ל ָ֥ ָ֩ז

ת)ג(   ר' יוסף בכור שור ַרֵ֤ ְׁש ֩-ְוָכל, מ  ת ַרֵ֤ ְׁש אכל חצי זית דברי רבי עקיבא )ראה נזיר לז,א(; שאם  -לומר, שֶהיתר מצטרף לאיסור  -מ 
֙֩ פת עם חצי זית ים ב  חייב. ודין זה אינו אלא בנזיר; דאמר רבי יוחנן )ראה פסחים מג,ב(: בכל התורה כולה אין היתר מצטרף  ,ֲעָנ

ק 'אילו עוברין' )מה,א( מפרש: משום דהוי חטאת ונזיר שני לאיסור, אלא בנזיר; דחידוש הוא, ומחידוש לא גמרינן. ובפסחים בפר
תאין מלמדין. ורבותינו אמרו )שם מד,ב(:  -כתובים הבאים כאחד  ַרֵ֤ ְׁש ֩-ְוָכל, מ  ת ַרֵ֤ ְׁש . שאם שרה ענבין במים, ליתן טעם כעיקר -מ 

ָאן; והוא הדין לכל איסורין שבתורה,  יין,ויש במים טעם  אבל אינו לוקה עליו, כדפרישית בחולין  .שטעם אסור כעיקרחייב, אם ְשתָּ
צט,א; ראה תוספות ד"ה 'רבא'(; וטעם: משום דשאר איסורין לא ילפינן מנזיר אלא מן הדין, ואין עונשין מן הדין )ראה ספ"ב -)צח,ב

 כג(. והאי לאו חידוש הוא, דבִמִדין נמי אסר טעם כעיקר; ולאו שני כתובין הבאים כאחד נינהו, דמצרך צריכי.
֩ מ֩  ל ןקטנה  -תלישא –ּכ  י  ַהַּיָ֗ ֩ ן ֶּגֶ֣פ מ  ֩ ה ֵ֩יָעֶׂש  ר  קדמא ואזלא מונח רביע   – ֲאֶׁש֨

 ֩ ל ּכ     חייב. ודין זה אינו אלא בנזיר ענבים, אכל חצי זית פת עם חצי זיתקטנה, שיעור -תלישא –מ 

  ם כעיקר; והאי לאו חידוש הוא, דבִמִדין נמי אסר טע...  שטעם אסור כעיקר. אבל אינו לוקה עליוסוגיית 

ין (ויקרא שמיני יא,י) לא במדין ולא בנזיר יש תלישא להעיד על שיעור בנותן טעם, אבל בבעלי חיים מימיים ֵאָֽ ֩ ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ֩-ְוכ  ר י ֣ ְסַנּפ  ֩ ֹו ל 
ם י  ַהַּמָ֔ ֩ ֶ֣רץ ֶׁ֙֩ש ל ּכ  מ  ֩ ים ָחל ָ֔ ְּנ ּ֙֩וַב ים ַּ֩בַּיּמ  ֶׂשת ֶקָ֗ ַקְׂש ֩ ,  ְו ל  תערובות.  ב נותן טעם איסורקטנה נתן שיעור יחסי של -תלישא - ְוכ 

 ויקרא שמיני יא,י:     ראה

ין ֵאָֽ ֩ ר ֲאֶׁש֨  ֩ ל ֩-ְוכ  ם ַּ֩בָּמ֑י  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ָ֖ה ַחָּי ַה ֩ ֶָ֥פׁש ֶ֩נ ל ּכ   מ  ּ֩ו ם י  ַהַּמָ֔ ֩ ֶ֣רץ ֶׁ֙֩ש ל ּכ  מ  ֩ ים ָחל ָ֔ ְּנ ּ֙֩וַב ים ַּ֩בַּיּמ  ֶׂשת ֶקָ֗ ַקְׂש ְ֩ו ר י ֣ ְסַנּפ  ֩ ֹו  ל 
ם׃֩ םָ֩לֶכָֽ ֵהָ֖ ֩ ֶקץ ֶׁ֩שָ֥
 .גרב סאתייםלשיעור איסור ציר דג טמא בתערובות  *

   ג,ט(.  שתארפ ינימכ שו"ת האר) םעט ותןנבו בש ים א, רוביהןיעת א סוראל - יוהי קץושא( י) - ירש" *
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 ח,יא:  בהעלותךבמדבר 

֩א]י ֶאת[ ֩ ן ֲהר ֨ ַא  ֩ יף ֵהנ  הָ֔֩-ְו ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ה ּוָפ ֵ֤םְּ֩תנ ּי  ֶאת֩'ַהְלו  ֩ ד ְ֩וָה֕יּוַ֩לֲעב ָ֖ ֵא֑ל ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ת ֵאָ֖ הָֽ֩-ֵמ ֩ ת ַדָ֥  בני קהת – ׃'ֲעב 

 

֩א]י ֲהר ֨֩[ ַא  ֩ יף ֵהנ  ֶאתְו ֩ הָ֔֩-ן ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ה ּוָפ ֵ֤םְּ֩תנ ּי  ֶאת֩'ַהְלו  ֩ ד ְ֩וָה֕יּוַ֩לֲעב ָ֖ ֵא֑ל ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ת ֵאָ֖ הָֽ֩-ֵמ ֩ ת ַדָ֥  ׃'ֲעב 
֩א]י ן [ ר ֨ ַאֲה  ֩ יף ֵהנ  תרסא קדמא, תבנית טעמים של כעין פרט קדמאה )תרסא(, כעין כלל הצריך לפרט )קדמא ללא אזלא(, והפרטים  – ְו

בני קהת ועבודתם בכתף ישאו כלי  –כי פסוק זה מכווין לפרט מיוחד  ( במדבר פרק חמדרש אגדה )בוברשהכלל צריך להם. פירש 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/82 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

המשכן וביניהם ארון העדות, אבל תבנית הטעמים המרמזת לכעין כלל הצריך לפרט מלמדת כנאמר בזוהר כי תכלית ההנפה היא לכל 

ָה֕יּו֩-הלויים )גם בני גרשון ובני מררי( דבר המרומז ב  ן של שלוש משפחות הלויגדול, עני-זקף - ְו

֩א]י ן [ ר ֨ ַאֲה  ֩ יף ֵהנ  פעולת מניעה, תרסא בתפקיד עקירת צד )כעין מחיצה, תכונה(   –תרסא קדמא, קדמא בתפקיד פעולה מקדימה  – ְו

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  בורההג
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  :במדבר בהעלתך ח,ח, יב

ֶּ֩בן ַּ֙֩פ֣ר חּו ְק ְ֩וָלָֽ ח[ ּ֩וַפר-] ן ֶ֑מ ַ֩בָּׁש ֣ה ְּ֩בלּוָל ֶלת ס ָ֖ ֹו֩ ָחתָ֔ ְנ ֨ מ  ּ֩ו ר ָקָ֔ ן-ָּב ֶ֩ב י ָ֥ את׃-ֵׁשנ  ַחָּטָֽ חְ֩ל ַּקָ֥ רּ֩ת  ָקָ֖ ָּ֩ב
ְמכ֣֩ ְס ֙֩י  ם ּי  ַהְלו  ְ֩ו ֶאת]יב[ ֩ ֶאת-ּו ֩ ה ֲעֵׂש ַ֩ו֠ ים ֑ ר  ַהָּפ ֩ אׁש ר ֣ ֩ ל ַ֩עָ֖ ם ֶהָ֔ ֵדי ֶאת-ְי ְ֩ו את ַחָּט  ֩ ד ָח֨ ֶא ַ֩על-ָה ר 'ְ֩לַכֵּפָ֖ הָ֔ ֩֙ ָלה ֩ע  ד ָחֵ֤ ם׃-ָהֶא ָֽ ּי  ַ֩הְלו 
 משנה פרה פ"א מ"ב

]ב[ ר"י הגלילי אומר פרים בני שתים שנאמר )במדבר ח( ופר שני בן בקר תקח לחטאת וחכמים אומרים אף בני שלש ר"מ אומר אף 
 ובני חמש כשרים אלא שאין מביאים זקנים מפני הכבוד:  בני ארבע

דעות הרמב"ם רע"ב ותוסיו"ט, לכולי עלמא בפרים בני שתים כשרים אבל גם גדולים מהם. ומחלוקת האם אפשר או אי אפשר  סיכום

קים ללא טעם פזר, כך בקר שמשמעו בן שלוש שנים. הפסו-בקר. כי פר בן-ללמוד מהם למקומות אחרים בם נאמר פר או פרים בלי בן

 שלפי תבניות טעמים אין לימוד של דרשהו למקום אחר.

ה ח יב ֲעֵׂש גדולה, כעין שיעור אלפניו ולאחריו, העשוי להיות מקור לדעת רבי יוסי שפרי הלויים בני שתים שנים דווקא, -תלישא – ַו֠

 וחכמים אומרים שבני שתים ויותר.
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 ח,טז: בהעלותךבמדבר 

ְנֻתנ ֨֩  ֩ י תָּ֩כלּכ  ַר֨ ְט ּפ   ֩ ַחת ֵא֑לַּ֩ת ָר ְׂש ֩י  ְךְּ֩בֵנ֣י ֹו ּתָ֖ מ  ֩ י ֙֩ל ָ֔ ה ֵהָּ֙מ ֩ ים ָ֥ ְ֩נֻתנ  ֩-ים ֩ י׃ ָֽ ם֩ל  ָתָ֖ א  ֩ י ְחּת  ַקָ֥ לָ֩ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ְּבֵנ֣י מ  ֩֙ ל רּ֩כ  ֹו ְּ֩בכָ֥ ֶחם ֶ֩ר 
 ֩ י בתפקיד  וגם קדשו ולא -מקומות הוזהרו על הבכורות ליקדש  בשלשה בכורות ד,ב בבלי פקטנה, בתפקיד שיעור ע"-תלישא - ּכ 

מרדכי לרב אשי:  רב, .... אמר ליה ( ופסקו, אה, וריש לקיש אמר קדשו )פסקוקדשו ולא  אמריוחנן  רביכמתברר במחלוקת  עקירה
  במדבר בכורות קדשולקיש אמר  וריש, במדברבכורות  קדשואמר לא  יוחנן רביאתון הכי מתניתו לה, אנן איפכא מתנינן לה: 

ימרמז להנדרש מהמלים קטנה גם בתפקיד בעל בחינה נעלה ה-תלישא ֙֩ל ָ֔ ה זה  הרי" לימקום שנאמר " כל  בהעלתך סי' צב ספרי פ"ע ֵהָּ֙מ
 ולעולמי עולמים  לעולם
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ן֩לֵ֩ במדבר בהעלותך ט,א׃ ו אׁשָ֖ ָהר  ֩ ֶדׁש ַּ֩בח ָ֥ ם י  ַר  ְצ מ  ֩ ֶרץ ֶא֧ ֵמ ֩ ם ָת֨ א יתְ֩לֵצ ֹ֜ ַ֩הֵּׁשנ  ה ַּ֩בָּׁשָנ֨ יַני ס ֠ ר־ ְדַּב ְ֩במ  ֣ה ֶׁש מ  ֶאל־ ֣ה'֩ ֩ ֣ר ַדֵּב ר:ַוְי  אמ ָֽ

ן֩לֵ֩ במדבר בהעלותך ט,א׃ ו אׁשָ֖ ָהר  ֩ ֶדׁש ַּ֩בח ָ֥ ם י  ַר  ְצ מ  ֩ ֶרץ ֶא֧ ֵמ ֩ ם ָת֨ א יתְ֩לֵצ ֹ֜ ַ֩הֵּׁשנ  ה ַּ֩בָּׁשָנ֨ יַני ס ֠ ר־ ְדַּב ְ֩במ  ֣ה ֶׁש מ  ֶאל־ ֣ה'֩ ֩ ֣ר ַדֵּב ר:ַוְי  אמ ָֽ

יַני ס ֠ ר־ ְדַּב מ  ְ֩ב ֶׁש֣ה מ  ֶאל־ ֩ ֣ה' ֩ ֣ר ַדֵּב  שא עשויה ללמד אלפניה ולאחריה.מונח מונח מונח תלשא, כעין לפחות ארבע תלשא. כל תל – ַוְי

 סה"כ שמונה תפקידי תלשא.

 בנושא אחד. מחיצה של תחילת שנה תפקידה לרמז עלאפשר כי כל תלשא מלמדת על ארבע תחילות שנה בנושאים שונים. משנה הבאה ה
ים באחד באלול ראש ארבעה ראשי שנים הן באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגל ירושלמי )וילנא( ראש השנה פ"א,ה"א מתני'

 : השנה למעשר בהמה ר' לעזר ור' שמעון אומר באחד בתשרי

ָֽה: (שמ' בא יב,ב) -)טט  י ַהָּׁשָנ ֖ ם ְלָחְדׁש  ֹון הּו֙א ָלֶכָ֔ אׁשַ֥ ים ר  ֑ אׁש ֳחָדׁש  ם ר ֣ ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖  (ַהח ַ֧

ים (שמ' בא יב,ב)כתיב  גמ' ֑ אׁש ֳחָדׁש  ם ר ֣ ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ ם , ַהח ַ֧ אׁש וא הָלֶכ֖ ואינו ראש לא לשנים ולא לשמיטים ולא ליובלות ולא לנטיעות ולא ר ֣
ם לירקות ואומר  אׁש הוא ָלֶכ֖ )בקטע הירושלמי הבא ר' שמעון בר כרסנא מוכיח שניסן ראש השנה  ואינו ראש לא למלכים ולא לרגליםר ֣

 למלכים ורגלים(.

ם (יב,ב שמ' בא) ר"ש בר כרסנא בשם רבי אחא שמע לה מן הדא...   ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ ם מיעט,  ַהח ַ֧ ֹון הּו֙א ָלֶכָ֔ אׁשַ֥ מיעט מיעוט אחר מיעוט ר 
 .למלכים ורגלים לרבות

י ם (שמ' יתרו יט,א) תני שמואל ופליג...   ְצָר֑ ֶרץ מ  ֶא֣ ל מ  ֖ את ְּבנ י־י ְׂשָרא  ַ֥ י ְלצ  יׁש ָ֔ ֶדׁ֙ש ַהְּׁשל  טט )מיכן שמונין חדשים ליציאת מצרים. א(  –)טט  ַּבח ֙

֩( במ' בה' ט,א) אין לי אלא חדשים שנים מניןב(  – ית ֹ֜ ַהֵּׁשנ  ֩ ה ַּ֩בָּׁשָנ֨ יַני ס ֠ ר־ ְדַּב מ  ֣הְ֩ב ֶׁש מ  ֶאל־ ֩ ֣ה' ֩ ַדֵּב֣ר אין לי אלא לאותו הזמן ג(  –)טט ; ַוְי
צְ ( לג,לח 'במ' מס) לאחר הזמן הזה מנין ֶרץ מ  ֶא֣ ל֙ מ  ָֽי־י ְׂשָרא  את ְּבנ  ֵ֤ ים ְלצ  ְׁשַנ֣ת ָהַָֽאְרָּבע ֶ֗ י םּב  מלכים א ) אין לי אלא לשעה לדורות מניןד(  –)טט  ַרָ֔

ָֽי (ו,א את ְּבנ  ֣ ה ְלצ  ֣אֹות ָׁשנָָ֡ ע מ  ֣ים ָׁשָנ֣ה ְוַאְרַּב֣ ְׁשמֹונ  י ב  ֣ ֶאֶָֽרץ-ַויְה  ל מ  ֣ ְצַרי ם֩ -י ְׂשָרא   (מל"א ט,י). משנבנה הבית התחילו מונין לבנינוה(  –)טט וגו'  מ 

ה ֲאׁשֶ  ים ָׁשנָָ֔ ֣ ֙ה ֶעְׂשר  ְקצ  י מ  ים ַויְה ֶ֗ ֑ ֣י ַהָּבּת  ה ֶאת־ְׁשנ  ית ַהֶּמֶָֽלְך:ר־ָּבָנַ֥ה ְׁשֹלמ ֖ ַ֥ ית ֖ה' ְוֶאת־ּב  ַ֥ . לא זכו למנות לבנינו התחילו מונין לחרבנוו(  –)טט  ֶאת־ּב 

ֶדׁש (יחזקאל מ,א) ה ֶּבָעׂ֣שֹור ַלח ֶ֗ אׁש ַהָּׁשנָֹ֜ נּו ְּבר ֵ֨ גָלּות  ׁש ָׁשָנ֣ה ְלָ֠ ֣ ים ְוָחמ  ֣  ו למנות לעצמן התחילו מונין למלכיות וגו'לא זכ ז( –וגו' )טט  ְּבֶעְׂשר 

 

אׁש  (שמ' בא יב,ב)כתיב ' גמ ]פני משה ירושלמי ראש השנה פ"א[ע"פ פי' פני משה ר"ח ניסן משמש כראש שנה כלהלן:  ם ר ֣ ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ ַהח ַ֧

ים  ֑ ים א( –)טט  וכו'. כך הוא נדרש במכילתאֳחָדׁש  ֑ אׁש ֳחָדׁש  ומנין אף למלכים ת"ל הוא החדש השני ב(  –)טט ים מגיד שניסן ראש לחדש ר ֣
ג ַהַּמּ֛צֹות גְּבַחַ֧  (טז,טז האר' דב)ומנין אף לרגלים תלמוד לומר ג(  –)טט למלוך שלמה על ישראל  ג ַהָּׁשֻב֖עֹות ּוְבַחַ֥ ר' נתן ד(  –)טט  ַהֻּסּ֑כֹות ּוְבַח֣

מלכים )שעשויים להילמד מהפסוק  –)טט לות ולא לנטיעה ולא לירקות ור' יצחק אומרים אף לשכירות בתים ולא לשנים ולא לשמיטין ויוב

ָֽי (א ו,א את ְּבנ  ֣ ה ְלצ  ֣אֹות ָׁשנָָ֡ ע מ  ֣ים ָׁשָנ֣ה ְוַאְרַּב֣ ְׁשמֹונ  י ב  ֣ ֶאֶָֽרץ-ַויְה  ל מ  ֣ ְצַרי ם֩ -י ְׂשָרא  . ומדייק הש"ס ומאי חזית דמרבית להני וממעט להני ואימא מ 
 :)חולק על המסקנה ללעיל(לא לרגלים לכם הוא ראש ולאלו שאמרנו ולא למלכים ו

 

 .ישראללר"ח ניסן משמש כראש שנה )א( ע"פ הפסוק "לכם" לקידוש החדש הראשון שבמנין חדשי השנה 

 פני משה( וזה שייך למנין שטרות של קנין והלוואות.ע"פ )ב( ראש השנה לשנים למלכי ישראל ואח"כ גם למלכי אומות העולם )

 )ד( ראש השנה לרגלים למנין בל תאחר של קרבנות רים אף לשכירות בתיםר' נתן ור' יצחק אומ)ג( 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 משך חכמה במדבר ט 
ון֩לֵ֩ ב( -)א  אׁשָ֖ ר  ָה ֶדׁש֩ ח ָ֥ ַּ֩ב ם י  ַר  ְצ מ  ֩ ֶרץ ֶא֧ ֵמ ֩ ם אָת֨ יתְ֩לֵצ ֹ֜ ַהֵּׁשנ  ֩ ה ַּ֩בָּׁשָנ֨ יַני ס ֠ ר־ ְדַּב מ  ְ֩ב ֶׁש֣ה מ  ֶאל־ ֩ ֣ה' ֩ ֣ר ַדֵּב ר:ַוְי מ ָֽ ּו ְבנ י־י ְׂשָרא ֛  א ל )ב( ְויֲַעׂשַ֧

ֹו: ַסח ְּבמֹוֲעדָֽ בפרק קמא דפסחים יליף רבן שמעון בן גמליאל דשואלין ודורשין שתי שבתות קודם הפסח מכאן, דבריש ירחא  ֶאת־ַהָּפ֖
ולרבנן, למה לן הך גזירה שוה? ונראה , דאמר בראשון לחודש. איפה?( –)טט  במדבר" דריש ספרא -קאמר, דיליף גזירה שוה "במדבר 

פרק קמא )יב, א( פליגי אם מעברין השנה מפני הטומאה. והנה אם נאמר דאין הפסח דוחה שבת, אז ודאי דמעברין  לדעתי, דבסנהדרין
אׁ֛שֹון  (שמ' פק' מ,יז)) באחד בשבת. ובשנה השנית באחד בניסן הוקם המשכן -היינו יום י"ד  -החודש, כדי שיחול פסח  ֶדׁש ָהר  י ַּבח ַ֧ ַויְה ִ֞

֖ית  נ  נָה ַהּׁש  ְׁשָּכָֽן:ַּבָּׁשַ֥ ם ַהּמ  ֶדׁש הּוַק֖ ד ַלח ֑ ודרשו ז"ל ראשון למעשה בראשית, ואם כן היה י"ד בשבת. ולפי מה דהוי סלקא דעתך דאין (, ְּבֶאָח֣
פסח דוחה שבת, אם כן היו מעברין חודש אדר, וקבעו ריש ירחא בשלושים ואחד, כדי שיהיה ארבעה עשר באחד בשבת. לכן אמר לו 

ום יקבעו ריש ירחא, ולא יאיימו על העדים לעברו, כדאמר ר' יהושע בן לוי בראש השנה פרק קמא דף כ' השם ביום שלושים, שהי
דמאיימין בניסן ותשרי לעברו. ולשיטת רבינו משה )בן מימון( סוף פרק ג מקידוש החודש, אפשר דהוה אמינא דמעברין את השנה, 

ר ֣ה' ֶאל־מ  ( ' ט,אעבמ' בה) לכן אמר הכתוב ֣ רַויְַדּב  אׁ֖שֹון ל אמ ָֽ ֶדׁש ָהר  י ם ַּבח ַ֥ ְצַר֛ ֶרץ מ  ֶאַ֧ ם מ  אָתֵ֨ ית ְלצ  נ ֹ֜ ה ַהּׁש  ינַי ַּבָּׁשנֵָ֨ ְדַּבר־ס ָ֠ ה ְבמ  ֶדׁש  :, שהיוםֶׁש֣ ַּבח ַ֥

ר אׁ֖שֹון ל אמ ָֽ לחודש  להיות הראשון( –)טט  ולא יעברו לא את השנה ולא את החודש, רק שיקבעו היום במשמע של לאו אמור ולכן( –)טט , ָהר 
טרף  )פרק(יומא סוף  )מסכת(ניסן, שיעשו בני ישראל את הפסח במועדו, שדוחה שבת עשיית פסח, והותרה אצלו שבת, וכדאמר ב

 .בקלפי, והוא כל שכן בטומאה, למאן דאמר טומאה הותרה בצבור, דאין מעברין, כדאמר בסנהדרין שם

 

֩( ' ט,אעבמ' בה) ס ֠ ר־ ְדַּב מ  ֣הְ֩ב ֶׁש מ  ֶאל־ ֩ ' ֣ה ֣ר֩ ַדֵּב אחד מהם  ]משך חכמה במדבר ט[ע"פ מונח מונח מונח תלשא, כעין ארבע תלשא,  – יַניַוְי

)כעין עוקר( שבת מפני פסח בזמנו, אחד תומך  לדחותלקביעת עבור שנה, אחד לקביעת עבור חדש, אחד תומך בדרשה ממלת מועדו 

 וקרת( ולכן אין מעברין מפני טומאת ציבור.בדרשה שהותרה טומאה בציבור, טומאת מת ברוב הצבור דוחה קדושת מקדש )כעין ע

 

צ"ע )א( חישוב עיבורי שנה וחדשים קשור לחישוב תקופות, וימי התקופות שהם ע"פ השמש ואליהם משווים את השנה העברית המבוססת 

יר ְוק ֵ֨  ( כב,ח נח' רב)-על מולדות הירח. )ב( לתקופות יש רמז ב ָקצ  ַרע ְוָ֠ ֶרץ זֶָ֡ י ָהָא֑ ֣ ד ָּכל־יְמ  א י ְׁשּב ָֽתּו:ע ֖ יְָלה ֹלַ֥ ֹום ָוַל֖ ֶרף ְויַ֥ י ץ ָוח ֛ ם ְוַקַ֧ שמ' )וכן  ר ָוח ֹ֜

ים  (בא יב,ב ֑ אׁש ֳחָדׁש  ם ר ֣ ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ יָך דברים ראה טז,א: ( ,אזה טראב' ד) , וכןוכו'ַהח ַ֧ ַסח ַל֖ה' ֱאֹלֶה֑ יָת ֶּפָ֔ ֣ יב ְוָעׂש  ֶדׁש ָהָאב ָ֔ וגו'  ָׁשמֹו֙ר ֶאת־ח ֣

ָֽה:( כב,לד תשא' שמ)ש' כג,טו: שמ' תשא לד,יח(; )ודומה לו שמ' מ ת ַהָּׁשָנ יף ְּתקּוַפ֖ ים ְוַח֙ג ָהָָֽאס ָ֔ ֑ ט  יר ח  ֣ י ְקצ  ֖ ה ְלָךָ֔ ּב ּכּור  ג ָׁשֻבע ֙ת ַּתֲעֶׂש֣  ְוַחֵ֤

 

יַני( ' ט,אעבמ' בה): סיכום ס ֠ ר־ ְדַּב ְ֩במ  ֣ה ֶׁש מ  ֶאל־ ֩ ֣ה' ֩ ַדֵּב֣ר לשא. כל תלשא עשויה ללמד מונח מונח מונח תלשא, כעין לפחות ארבע ת – ַוְי

לארבעה דברים, ר"ח ניסן משמש כראש שנה  פני משה[ופי' ]ירושלמי ראש השנה פ"א ע"פ סה"כ שמונה תפקידי תלשא.  אלפניה ולאחריה.

 תפקידי תלשא הם לעבור שנה, ארבעה ב([ -]משך חכמה במדבר ט )א  ע"פנושא מסוים. בתפקיד מחיצה של תחילת שנה לתהיה תלשא וכל 

 חדש )תפקיד שיעור ומחיצה(, עקירת )תלישת( שבת מפני פסח, עקירת טומאת מת מפני עשיית פסח.
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 :לב –במדבר בהעלתך י,כט 

֩֩ס ט[ ֶּ֩בן]כ ָבב ח  הְ֩ל֠ ֶׁשָ֗ מ  ר֩ אֶמ ֶׁשה֒֩-ַוּי ֣ מ  ֩ ן ֵת֣ ח  ֩ י֘ ְדָינ  ַהּמ  ֩ ֵא֣ל ְ֩רעּו
ֶאל ֩ ְחנּו ֲאַנָ֗ ֩ ׀ ֩ ֣ים ְסע  ן-נ  ֶאֵּת֣ ֩ ֹו תָ֖ א  ֩' הָ֔ ֣ר֩ ַמ ָא ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ קֹום יַ֩הָּמ ָֽ ְךּ֩כ  ַטְ֣בנּוָ֩לָ֔ ֵה ְ֙֩ו ָּת֙נּו א  ֵ֤ה֩ ֶּבר-ָלֶכ֑םְ֩לָכ ּד  ֩ ' ַ֩על-הָ֥ ֹוב ל׃-טָ֖ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י 

ם]ל[֩ י֩א  ֧ אֵ֩אֵלְ֑ךּ֩כ  ו֩ל ֣ י אֶמרֵ֩אָלָ֖ ְוֶאל-ֶאל-ַוּי ָ֥ י֩ ׃-ַאְרצ   ְך יֵ֩אֵלָֽ ָ֖ ֹוַלְדּת  ֩֩מ
אֶמרַ֩אל]לא[֩ י׀ַ֩על-ַוּי ֕ ֣ ָת֑נּוּ֩כ  ב֩א  ֣ ֲעז  ַּ֩ת ָ֖א ָ֥֩-ָנ ְוָהי  ר֩ ְדָּבָ֔ ַּ֙֩בּמ  ּו ֵת֙נ ְעָּתֲ֩חנ  ָיַדָ֗ ֣ן֩ ם׃ֵּכ י  ַ֖ יָנָֽ נּוְ֩לֵע ָּ֩לָ֖ ֩יָת

֩ י]לב[ ָ֖הּ֩כ  ָהָי ְך׃-ְו ְבנּוָ֩לָֽ ַטָ֥ ֵה ְ֩ו נּו ָּמָ֖ ֩ע  ' ה  יב֩ ֧ ט  ֵ֩יי ר ֲאֶׁש֨ ֩ ּוא הָ֗ ַה ֩ ַהּ֣טֹוב ׀֩ ֣ה ָהָי ְ֩ו ָּמ֑נּו ֩ע  ְ֣ך ֵ֩תֵל
 ספרי במדבר פיסקא פא 

֩)פא(   י]לב[ ָ֖הּ֩כ  ָהָי א-ְו ּו הָ֗ ַ֩ה ַהּ֣טֹוב ׀֩ ֣ה ָהָי ְו ֩ ָּמ֑נּו ֩ע  ְ֣ך דושנה קים את הארץ הניחו , וכי מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלֵתֵל
אמרו כל מי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטול דושנה של יריחו נתנוהו ליונדב בן רכב  של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה

 חלק בראש וגו'
֩ספרי זוטא פרק י  י]לב[ ָ֖הּ֩כ  ָהָי א-ְו ּו הָ֗ ַה ַהּ֣טֹוב֩ ֩ ׀ ֣ה ָהָי ְ֩ו ָּמ֑נּו ֩ע  ְ֣ך ֩זה בית המקדש שנא'  הטוב, ֵתֵל ר ָהָ֥ ן׃ָה ָבנ ָֽ ַהְּל ְ֩ו ָ֖ה ַהֶּז ֩ ֹוב דברים  ַהּט 

ְעְּבָרה֩ואתחנן ג כה אְ֩וֶאְרֶאהֶ֙֩את-ֶא ן׃-ָּנָ֗ ָבנ ָֽ ְוַהְּל ָ֖ה֩ ֶּז בַ֩ה ֹו רַ֩הּט  ןָ֩הָהָ֥ ֶ֣ברַ֩הַּיְרֵּד֑ רְּ֩בֵע ֶׁשָ֖ הֲ֩א ָבָ֔ ֹו ץַ֩הּט ָ֩הָאֶ֣ר
ֶרְך֩תרומה כז יח׃ שמות -ב התחלנו סיכום ֩ ֩א ֣ ר ָחֵצ שני  המצייניםקטנה -א, כעין שתי תלישקטנה-תלישאפרט קדמאה שטעמיו מונח  –ֶה

  פרט אחד מתיחס לשטח הר הבית, פרט אחד מתיחס לחצר המשכן, שיעורים

ט[ לב, בהעלתך י כט במדבר  -ב וסיימנו ב ]כ ָב ח  ְך, המתברר בקרא שיעור, ענין של גדולה-תלישא – ְל֠ ַטְ֣בנּוָ֩לָ֔ ֵה ְ֙֩ו ָּת֙נּו ֩א  ֵ֤ה וכספרי  ְלָכ

֩וספרי זוטא על  י]לב[ ָ֖הּ֩כ  ָהָי ֩ע֩ -ְו ְ֣ך אֵתֵל ּו הָ֗ ַה ַהּ֣טֹוב֩ ֩ ׀ ֣ה ָהָי ְ֩ו שאורכו ורוחבו ת"ק אמה על ת"ק אמה  הטוב זה בית המקדש, ָּמ֑נּו

 .דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמהוכמידותיו מידות 

֩֩ס ט[ ָבב]כ ח  הְ֩ל֠ ֶׁשָ֗ מ  ר֩ אֶמ ספרי,  פע"כרמז למונח רביע ע"פ גדולה בתפקיד שיעור אלפניו, -גדולה, תלישא-מונח רביע תלישא – ַוּי ֣

 )לחותן משה( שבע שמות נקראו לו יתר, יתרו, חובב, רעואל, חבר, פוטיאל, קני  מכילתא יתרו פ"א חמישה שמות, ע"פ ספרי זוטא

 מונח רביעראה 
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ח :ך יג,בל-חבר שלדמב ֶאת-ְׁשַל ֩֙ ֙רּו ָיֻת ְ֩ו ים ֲאָנׁש ָ֗ ֩ ֣ך ֲאֶׁשר-ְל ֩ ן ַע ֶ֣רץְּ֩כַנָ֔ ֵא֑ל-ֶא ָר ְׂש ֩י  ְבֵנ֣י ן֩ל  ֵתָ֖ ֩נ  י ָ֥ ֲ֩אנ 
ם׃֩ ֶהָֽ ָ֩ב א י ָ֥ ׂש  ָ֩נ ל חּוּ֩כ ָ֖ ְׁשָלָ֔ ּ֙֩ת  ָתיו ֲ֩אב  ה ַמֵּטֵ֤ ְ֩ל ד ָח  ֶ֩א יׁש ֨ א   ֩ ד ֶאָח ֩ יׁש ֣ ֩א 

 ֩ ָחד ֶא ֩ יׁש ֣ ד֩מונח תרסא,  –א  ָח  ֶא ֩ יׁש ֨  כעין כלל  קדמא ואזלא, -א 

חּו ארץ חמדה –מלבי"ם  ְׁשָלָ֔ ּ֙֩ת  ָתיו ֲאב  ֩ ֵ֤ה ַמֵּט דְ֩ל ָח  ֶא ֩ יׁש ֨ א   ֩ ד ָח ֶא ֩ יׁש ֣ ו מבואר בדברי האר"י ז"ל כי נשמת השבטים נתלבש.  א 
 במרגלים כ"א בנשיא שלו, ונשמת לוי נתלבש ביהושע כי לוי לא שלח מרגל בפועל. 

 כ"ד אותיות( - 24)( בש"כ)= "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"-ו כ"ה אותיות( - 25)  ליחד מ"ט אותיות של שמעוענין השליחות היה 
ְר֨תּו (יג,כג))ירוד וקיצוץ בנטיעות הוא סוד היחוד ליחד אותה בשרשה. והם גרמו פארץ ישראל(24)כי א"י  ְכ ם ַוּי  ָּׁשֵ֤ ֙֩ מ  ָרה מֹו   ְז



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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)וי' בחוקותי מ"ט קללות גלות על אי שמיטת הארץ, דב' כי תבוא צ"ח קללות באותו צ"ח קללות שבמשנה תורה  )סה"כ(וצרפו שני פעמים מ"ט   (

כשם שאין בלבך אלא אחד כן  ת שאמר שמע ישראל()בעקבוהיו השבטים שאמרו ליעקב  )של שמע ישראל(. והנה הראשון ליחוד זה אופן(
דועז"א  )ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד(בלבנו אלא אחד והזקן אמר בשכמל"ו  ָח  ֶ֩א יׁש ֨ א   ֩ ד ֶאָח ֩ יׁש ֣  שמ"עשל  שני יחודיםהם  א 

֙֩ מתתא לעילאו מעילא לתתא בשכ"מו ָתיו ֲאב  ֩ ה ַמֵּטֵ֤  שהאבות הם החלו ביחוד זה אותם תשלחו.ְ֩ל
 

חָ֩ ֶא ֩ יׁש ֣ ֩ א      בש"כו ליחד מ"ט אותיות של שמעענין השליחות ... כעין שני תפקידי תרסא אפשר כי אלו שיעורי  מונח תרסא, –ד

ד֩ ָח  ֶא ֩ יׁש ֨ מהראוי היה -)ע"פ המשך ארץ חמדה( ש מתתא לעילאו מעילא לתתא שני יחודיםד חֶ ָאמְ  –כעין כלל מלמד  קדמא ואזלא, -א 

 החיים וע"י משה שהוא מלגו של עץ החיים אשר בתוך הגן.  שיבוצעו ע"י יעקב שהוא מלבר של עץ
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ּו :כז,שלח יג במדבר ר ַסְּפ ֶאל-ַוְי ֩ אנּו ָּ֩ב֕ ּו רָ֔ ְמ א ַ֙֩וּי ֣ ֩-לֹו ְׁ֩שַלְחָּת֑נּו ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֶרץ ָאָ֖ ָ֩ה
ֶזה֩ ְ֩ו א ו ָ֖ ה  ׁש֩ ַב  ְד ּ֩ו ב ָחָלָ֥ ֩ ת ָ֩זַב֨ ַגם ּה׃-ְו֠ ְרָיָֽ ּ֩פ 

֩ ַגם זבת חלב )כז(   רש"י, ימצוות ישוב א" -אמת כדי לעקר עיקר  מריםאו -גדולה בתפקיד לימוד אלאחריו, בתפקיד עקירה -לישאת –ְו֠
   כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחלתו, אין מתקיים בסופו )ראה סוטה לה,א(. - ודבש הוא
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֩ :ג,שלח יד במדבר ֣ה ָמ ֶאל֠הְ֩וָל ֩ נּו ָת  א  א֩ י ֨ ב  ֵמ ֩ ַטֵּפָ֖֩-' ְ֩ו ינּו ָ֩נֵׁשָ֥ ב ֶר ַּ֩בֶחָ֔ ל ְנּפ ֣ ֙֩ל  ּז את ַ֩ה ֶרץ ָאֵ֤ ָ֩ה ֑ז ְה֣יּוָ֩לַב ֩י  ֩נּו
ה׃֩ ָמ ְי ָרָֽ ְצ מ  ֩ ּוב ׁ֩שָ֥ נּו ֦טֹובָ֩לָ֖ ֩ א ֲ֩ה֧לֹו

'֩ג( שלח יד, 'במ) ֩֠ה ֣ה )=תלשא(, כעין שני טעמי תלשא, שכל אחד מלמד לכתוב לפניו ולכתוב אחריו. בסה"כ  גדולה-תלישאמונח  –ְוָלָמ

כנען, אפשר שאחד מהם הוא שגגת  ארבעה תפקידי תלשא. אפשר שאחד מהם מרמז על שגגת האמנה לדברי המרגלים על חוזקת עמי

ּו  )דברים א,כז(ה. הכתוב להשמדמסירתם ו= שכחת אמונה בה' ומצוות אהבתו ויראתו, וכתוצאה האשמת ה' בשנאה אליהם  אְמרָ֔ ַוּת ֣

נּו ת ֙ה' א ָתָ֔ נְַאֵ֤ ּוהוא בחינת מוציא שם רע. תבנית הטעמים של  ְּבׂש  אְמרָ֔  )מל"ב מידות()יח(  קטן במלה אחת הוא כעין המידה-מונח זקף - ַוּת ֣
הנקרא בירושלמי "ריבה וריבה את הכל" התבנית מרמזת, שחלק גדול מהעם שגג בעבירה זאת וגם  מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל,

. שני תפקידי תלשא  ,ה"ו[תוספתא שבועות פ"ג]בשגגת = שכחת האמונה בה' שהם בבחינת "כופר בעיקר" בהגדרתו המורחבת ע"פ 

 נוספים צ"ע.

 כפולה טפחא-עקירה, דרגא מרכא –תלישא ראה 
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ה׃ :בל,שלח יד במדבר ַהֶּזָֽ ֩ ר ְדָּבָ֥ ַּ֩בּמ  ּו ְּפלָ֖ ֩י  ם ַאֶּת֑ ֩ ם ֶכָ֖ ֵרי ְג ּ֩ופ 
 קאי אמרגלים. -; וכן "אם אתם תבאו אל הארץ" )לעיל,ל( אמרגלים קאי - ופגריכם אתם)לב(   .רבי יוסף בכור שור

ּ֩בַ֩: גל,שלח יד במדבר ים ֵ֤ ע  ר  ֩ ּו ְה֨י ֩י  ֶכם ְבֵני ּ֩֠ו ֶאת׃ ֩ ּו אָ֖ ָנְׂש ְ֩ו ה ָׁ֩שָנָ֔ ֣ים ְרָּבע  ַ֙֩א ר ְדָּב ד-ּמ  ַ֩ע ֶכ֑ם ר׃-ְזנּוֵתי ְדָּבָֽ ַּ֩בּמ  ם ֶכָ֖ ֵרי ְג םּ֩פ  ּ֩ת ָ֥
כדי שיהיו אותם של בני עשרים מגיעין לכלל  ארבעים,לא מת אחד מהם פחות מבן ששים. לכך נגזר  - ארבעים שנה)לג(   רש"י

לפי שמשעשו את העגל עלתה גזרה זו במחשבה; אלא ששים. שנה ראשונה היתה בכלל ואף על פי שקדמה לשלוח המרגלים, 
במרגלים, "ופקדתי עליהם חטאתם" )שם(. ואף כאן  -שהמתין להם עד שתתמלא סאתם; וזהו שנאמר: "וביום פקדי" )שמ' לב,לד( 

וכשנכנסו  שתי עונות: של עגל ושל תלונה. וחשב להם במנין חייהם מקצת שנה ככולה, -נאמר: "תשאו את עונותיכם" )להלן,לד( 
 לשנת ששים מתו אותם של בני עשרים )ראה תנח' שלח יג(.

ְבֵניֶכם ּ֩֠ו  - ופגריכם אתם)לב(   .רבי יוסף בכור שורוהוא עשרה המרגלים כפי'  אלפניוגדולה, בתפקיד לימוד שיעור -תלישא – ׃
    אמרגלים קאי

ְבֵניֶכם ּ֩֠ו שכמו שבני עשרים בשעת הגזירה ימותו בהגיעם לגיל ששים כך כל  רש"יע"פ  אלאחריוגדולה, בתפקיד לימוד שיעור -תלישא – ׃

 השנתונים המבוגרים מהם ימותו בהגיעם בהגיעם לגיל ששים.

ְבֵניֶכם ּ֩֠ו לפי שמשעשו את העגל  רש"יבדרך סוד בתפקיד קשר למקור וגזירת מיתה )כעין עקירה(  אלאחריוגדולה, לימוד -תלישא – ׃
 עלתה גזרה זו במחשבה;
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֩ מדבר שלח יד,מג:ב ב ֶ֑ר ָח ֶּ֩ב ם ֶּתָ֖ ּ֩וְנַפְל ם ֶכָ֔ ְפֵני ֙֩ל  ָׁ֩שם י ָ֥ ַהְּכַנֲענ  ְ֩ו י ק ֨ ָמֵל ָהֲע  ֩ י ּ֩כ  ֩֩ ֩ י֩ ָֽ ְ֩ול א-ַעל-ּכ  ' הָ֔ ֩ י ֵר֣ ֲח ֵמַא ֩֙ ַׁ֩שְבֶּתם ֵ֤ן ֩-ֵּכ ֩ ם׃ ָּמֶכָֽ ֩ע  ' הָ֖ ֩ ָ֥ה ְהֶי  י 
ם ֵניֶכָ֔ ְפ ֙֩ל  ָׁ֩שם י ָ֥ ַהְּכַנֲענ  ְ֩ו י ק ֨ ָמֵל  ועל, קטן, תבנית בתפקיד לכתחילה ובפ-קדמא מרכא פשטא זקף – ָהֲע

 

י ֩  היתר בבי"ד של למטה ובבי"ד של מעלה. בתפקיד )א( היתלשות מאמונת ה', )ב( שיעורי זמן להיתר נדוי. תרסא, – ּכ 

וגו' )שם /במדבר י"ד/ מ'(,  הננו ועלינו אל המקוםבוא וראה, מה עשו ומה הוציאו בשפתותיהם, אליהו רבה )איש שלום( פרשה כז 
ָ֥֩ ַהְּכַנֲענ  ְ֩ו י ק ֨ ָמֵל ָהֲע  ֩ י ּ֙֩כ  ָׁ֩שם )שם /במדבר י"ד/ ל"ט(, מיכן  ויתאבלו העם מאד)שם /במדבר י"ד/ מ"ג(. חרדו וישבו באבל, שנאמר י

אמרו, כל המנודה יום אחד מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שלשה ימים, כל המנודה שלשה ימים מלמטה אף על 
המנודה שבעת ימים מלמטה אף על פי שהיתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד  פי שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה עד שבעה ימים, כל

ויתאבלו שלשים יום, וכל המנודה שלשים יום מלמטה אעפ"י שהתירו לו אין לו התיר מלמעלה לעולם ולעולמי עולמים, לכך נאמר 
 .העם מאד

 

-מוכח שהעם היה מנודה ומסולק מהשכינה, ו תענית ל,בבבלי -כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין היו, ו בבלי מועד קטן טו,ב

 פי' רש"י ישראל היו נזופים מחטא העגל, ותוס' פי' מחטא המרגלים. בבלי יבמות עב,א
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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֩ ( שמ' כי תשא לג,זרש"י ) נזופים מחטא העגל פי' רש"י ישראל היו נזופים מחטא העגל, ותוס' פי' מחטא המרגלים. בבלי יבמות עב,א ה ֶׁש מ  ּו
ּקַ֨֩ ֶאתי  ֩ ֩-ח ֶהל א   ל( במ' שלח יד,מב )מנודים מחטא המרגלים . )ראה תנח' כי תשא כז( מנודה לרב, מנודה לתלמידאמר: ָה ֩-ַאָֽ ן י ֵאָ֥ ֩ י ּוּ֩כ   ַּתֲעלָ֔

֩ ְרְּבֶכ֑ם ְּ֩בק  ' מלמד כי היו מנודים לשמים. ואפשר כי בית דין של משה גזר נידוי לשלושים יום ובית דין של מעלה קבע שזה לעולם על הָ֖

 ישראל, מטילי הספק באמונת ה'. -בר ה' להיכנס לארץמבזי ד

 

 ע"פ תבניות טעמים: סיכום

ב ֶ֑ר ָח ֶּ֩ב ם ֶּתָ֖ ּ֩וְנַפְל ם ֶכָ֔ ְפֵני ֙֩ל  ָׁ֩שם י ָ֥ ַהְּכַנֲענ  ְ֩ו י ק ֨ ָמֵל ָהֲע  ֩ י  ר"ת ה)ו(כשל")ו( ב"ו,  – ּכ 

י ֩  ל למטה ובבי"ד של מעלה.בתפקיד שיעורי זמן להיתר נדוי, היתר בבי"ד ש אליהו רבה )איש שלום( פרשה כז תרסא, ע"פ – ּכ 

ב ֶ֑ר ָח ֶּ֩ב ם ְנַפְלֶּתָ֖ ּ֩ו ם ֵניֶכָ֔ ְפ ֙֩ל  ָׁ֩שם י ָ֥ ַהְּכַנֲענ  ְ֩ו י ק ֨ ָמֵל  בתפקיד לכתחילה ובפועל.  קטן,-מרכא פשטא זקף קדמא – ָהֲע

 לכתחילהבתפקיד לכתחילה ובפועל, מלמדת כי לפני ה'  ,קטן-קדמא מרכא פשטא זקףאפשר כי הבנת הפסוק צריכה להילמד בסדר הבא: 

שיהיו ספקנים באמונת ה', מוציאי לשון רע ודיבה ולכן הכין רצועת עמלק רעה  לכתחילההרשות נתונה. ה' צפה  ובפועלצפוי  הכל

 פועלת באמצעות גלות, צרות, מחלות ופגיעות מעמים שונים להעניש בם את עוברי העבירה. בפועל)שתכונתו הטלת ספק( אשר 

כשל"ו בתכונת עמלק להטיל ספק באמונת ה' )המרומז בראשי תיבות(. מכך נגזר עליהם נדוי שנה הו 60 - 20המרגלים ואנשי הצבא בני 

 היתלשות מאמונת ה', ושיעורי זמן להיתר נדוי. – תרסאוכליה במדבר המרומז בטעם 

 קטן-קדמא מרכא פשטא זקףראה 
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ר טו:טז, קרחבמדבר  ֵַ֤ח ֙֩ ַוּי  ה ֶׁש מ  ד ְל א ָ֔ ֙֩ ְמ ר ֶמ פֶ֩-ַאל֩'הָ֔֩-ֶאל ַוּי ֙א ֶאלֵּתָ֖ ֩ ָחָת֑ם-ן ְנ ֩מ 
ֶאת֩ ֩ י ת  ֵרע ָ֖ ֲ֩ה א ְ֩ול ָ֥ י את  ָ֙֩נָׂשָ֔ ֶהם ֵמ ֩ ד ָחֵ֤ ֶ֩א ר ֨מֹו ֲ֩ח א ם׃-ל ֠ ֶהָֽ ֵמ ד֩ ַחָ֥ ַ֩א

ֶאל-ַאל (וטז,ט ' קרחבמ) רש"י ֩ ן ֶפ ָחָת֑ם-ֵּתָ֖ ְנ ו לפי פשוטו הקטרת - מ 
שהם מקריבים לפניך מחר אל  )ו שפת"ח ואפילו העשן לא יעלה לפניך(

דקשה לו דבקרא כתיב מנחה וקטרת אינה נקראת מנחה )ז שפת"ח  צבורז הם חלק בתמידיתפן אליהם. והמדרש אומר יודע אני שיש ל
 :, אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון, תניחנו האש ולא תאכלנו(ופירוש על התמידים שמקריב גם כן מנחה עם התמיד

י את  ָ֙֩נָׂשָ֔ ֶהם ֵמ ד֩ ֶאָחֵ֤ ֩ ֨מֹור ֲח ֩ א מדין למצרים והרכבתי את אשתי ואת בני על אפילו כשהלכתי מ חלא חמורו של אחד מהם נטלתי. - ל ֠
 .משלהם, לא נטלתי אלא משלי טהחמור, והיה לי ליטול אותו החמור

 במדרש נאמר: "חלק באותה מנחה)רש"י(.  צבור  שיש להם חלק בתמידי , אדמו"ר ממ"ש[109]שיחות קודש, ליקוטי שיחות לג, ע' 
)ורש"י לשיטתו, קרח במנחה אינו שוה פרוטה ולכן אין שייך בזה 'שלהם'  שהקריבו". אבל רש"י לא כתב כן. שהרי חלקם של עדת

כן חלקם של החמשים ומאתיים איש בתמידי צבור של כל -שאין-. מהסוכה כז, ב ד"ה כל האזרח( –שפחות משוה פרוטה אינו נחשב שלו 
 . שפיר שייך לקרותו חלק –השנה )לא במנחה או בתמיד של אותו היום( 

 [)ורשא( פרשת קרח סימן ז מדרש תנחומא]
֩ י את  ָ֙֩נָׂשָ֔ ֶהם ֵמ ד֩ ֶאָחֵ֤ ֩ ֨מֹור ֲח ֩ א מה שהיה דרכי ליטול לא נטלתי מהם, בנוהג שבעולם אדם שהוא בהקדש נוטל שכרו מן ההקדש ואני ל ֠

 מכיסי – ]מדרש אגדה[ בשעה שהייתי יורד ממדין למצרים היה דרכי ליטול מהן חמור שבשביל צרכיהם ירדתי ואעפ"כ לא נטלתי,
 .שכרתי

א( ,טוטז) ֶאל-ַאלתלשא, עשויה ללמד אלפניה  – ל ֠ ֩ ן ֶפ ָחָת֑ם-ֵּתָ֖ ְנ יוגם ללמד לאחריה  מ  את  ָ֙֩נָׂשָ֔ ֶהם ֵמ ד֩ ֶאָחֵ֤ ֩ ֨מֹור ֲח ֩ א וגו', בתפקידי תלשא,  ל ֠

 אפשר שאלפניה מדובר בשיעור החלק שיש לעדת קרח בתמידי צבור של כל השנה. 

 פרוטה.  160פרוטה, חצי שקל שוה  320צי שקל קדש. שקל קודש מדברי שוה תרומת אדם אחד לתמידי צבור של כל השנה היא ח

 פרוטה . היינו פחות מפרוטה, שלפי רש"י ע"פ שיחות הקודש אינו שייך בזה "שלהם". 0.435=  160/  365תרומה ליום אחד שוה 

 פרוטה. 110=  0.435*  250איש ליום שווה  250תרומת 

 

 סוכה כז, ב ד"ה כל האזרח –שפחות משוה פרוטה אינו נחשב שלו ר שכאן מקור לשיטת רש"י דרך ההסבר של אדמו"ר ממ"ש אפש

א( ,טוטז)  תלשא, עשויה ללמד אלאחריה על שיעור הוצאות ששליח כעין אפוטרופוס רשאי ליטול מכספי הצבור עבורו הוא פועל. – ל ֠
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ַמעַ֩֩במדבר קרח יז,ה:  לְ֩ל֠ ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ְבֵנ֣י ן֩ל  ֹו רָ֞ ָּכ אז  ר֩ל ָֽ ֲאֶׁש֨ ה֑֩-ן֩ ֩ ְפֵנ֣י ֶרת֩ל  ְקט ָ֖ ֩ יר ָ֥ ט  ְק ַה ּואְ֩ל הָ֔ ֩֙ ן ר  ֲה ַאָֽ ֩ ַרע ֵֶ֣֤ ֶּז ֩מ  א ֶׁשר֩ל ֣ ֲא֠ ֩ ר יׁשָ֩זָ֗ ֣ א  ֩ ב ַר  ְק ֩֩'י 
א ה֩ -ְול ָֽ ֩ ר ֶּב֧ ּד  ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֹוַּ֩כ ָדתָ֔ ְ֙֩וַכֲ֣ע ַרח ק ֨ ֵ֤הְ֩כ ְהֶי ׃֩פ֩-ְּבַיד֩'י  ֹו ה֩לָֽ ֶׁשָ֖ ֩מ 
א )יז,ה( ֹו-ְול ָֽ ָדתָ֔ ְ֙֩וַכֲ֣ע ח ַר ֵ֤הְ֩כק ֨ ְהֶי ביטול המחיצות , כותרת "[ 204ע"ח לקו"ש חי"ח אדמו"ר ממ"ש ע' ]דבר מלכות התשע"ז?, התש - י 

י )טז,ג( מפלג". טענתו של קרח הייתה אחדות, הוא דרש שכל העם יהיו שוים במעלה ומדרגה, כאמרו ֵ֤ ָדה֙ -ָכל ּכ  ים ֻּכָל֣ם ָהָֽע  ם ְקד ׁש ָ֔  ּוְבתֹוָכ֖
ְָֽתנְַּׂש֖אּו ַעל 'ה֑  ּוַע ּת  ל הָֽ -ּוַמּדַ֥ ואתפלג" ... ללמדך  –חלוקת ולפרוד כפי שמתרגם אונקלוס "ויקח קרח ... הוא עצמו נעשה סמל למ ׃'ְקַהַ֥

ישראל )כהנים, לוים, ישראלים, "ראשיכם", "שואב מימיכם"( לא זו -שקבעה התורה בין הסוגים השונים שבעם המחיצותשבטול 
וי לו, בזה הוא ממלא את שלמות בלבד שאינו גורם לאחדות, אלא גורם לפלוג ופרוד ביניהם. דוקא כשכל אחד מבצע את תפקידו הרא

 ראה )יז,לג(גורם לבלבול סדרי בראשית.  -כונת הבריאה, שלשמו בראו הקב"ה, ולא 

א )יז,ה( ר֩ל ָֽ ֲאֶׁש֨ ֩ ן ַמַע א-ְל֠ ּו הָ֔ ֩֙ ן ר  ֲה ַאָֽ ֩ ַרע ֵֶ֣֤ ֶּז ֩מ  א ֶׁשר֩ל ֣ ֲא֠ ֩ ר ָ֩זָ֗ יׁש ֣ א  ֩ ב ַר  ְק ן, מלת י  ַמַע רומלת  ְל֠ ֶׁש מוטעמות בטעם תלשא אשר אחד מתפקידיו  ֲא֠

קרח טען לביטול מחיצות שקבעה  [ 204]לקו"ש חי"ח אדמו"ר ממ"ש ע' יצה. אחד מטעמי תלשא אילו עשוי לרמז למאמר מרמז למח

ןהתורה וערער על שלמות הבריאה המתקיימת ע"י מחיצות היינו סיווג לתפקידים.  ַמַע , בתפקיד מחיצה, ללמד שכל אחד ממלא תלשא – ְל֠

 יאה.את תפקידו בעולם כפי כוונת הבורא בבר
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ֶאת :ז,חקרח יבמדבר  ֩ ֨רּו ְמ ְׁש ךּ֩ת  ְּת א ֠ ֩ ך הּ֩וָבֶנ֣י ַאָּת֣ ל-ְו םְ֩לָכ ַּנְתֶכ  ֻה ְדֶּת֑ם-ְּכ ַ֩וֲעַב ֶכת ר ָ֖ יתַ֩לָּפ ֵּבָ֥ מ  ּ֩וְל ַח ְזֵּב  ַהּמ  ֩ ר ְּ֩דַב֧
ֶאת֩ ֩֙ ן ֶאֵּת ֩ ה ַמָּתָנָ֗ ֩ ת ַד֣ ת׃-ֲעב  ָמָֽ ֩יּו ב ָּקֵרָ֖ ַה ָ֥ר֩ ָּז ַה ְ֩ו ם ַּנְתֶכָ֔ ֻה ְּ֩כ

. ואחריו התורה אזהרה לכל זר בעבודה במשכן ובכליו :ז –,א חקרח יבמדבר  מסיים את קבוצת הפסוקים :ז,חקרח יבמדבר הפסוק 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/86 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 מלמדת על כ"ד מתנות כהונה. אז אפשר כי תוכנו וטעמיו קשורים באופן מסוים למתנות כהונה.

ך ְּת א ֠ ֩ ך הּ֩וָבֶנ֣י ַאָּת֣ א היא גם טעם של )תלשא(. כעין שלושה תפקידי טעם תלשא, הנדרשים מהכתוב. תלש גדולה-מונח מונח תלישא – ְו

דרשה לכתוב לפניה ולדרשה לכתוב אחריה, לכן יש אפשרות לכעין שש דרשות בתפקידי תלשא )העיקריים ביניהם שיעורין, חציצין, 

 מחיצין )הכולל בחינה נעלה(, עקירה( 

האפשר כי אחד מתפקידי תלשא יהיה לרמז שבכתוב יש לדרוש הגדרת  ַמָּתָנָ֗ ֩ ת ַד֣  , )לעקור משהו( עבודת סילוקולא  )להניח משהו( ֲעב 

ְדֶּת֑םאפשר כי אחד מתפקידי תלשא יהיה לרמז שבכתוב יש לדרוש הגדרת מחיצה  )עבודה המסיימת אחת או יותר  עבודה תמה – ַוֲעַב

 .ולא עבודה שיש אחריה עבודה, עבודות(

 מא כד, תורה שלמה, תורה תמימהסיפרי, בבלי יוע"פ אפשריות בטעם תלשא, שאינן קשורות לנושא עבודת זר,  דרשות אחרות

ך ְּת א ֠ ֩ ך הּ֩וָבֶנ֣י ַאָּת֣ ֶכתהמתכנסים  בית דין של כהנים מחיצה )הכולל בחינה נעלה( )א( בדיקת יוחסין של כהנים ע"י – ְו ר ָ֖ יתַ֩לָּפ ֵּבָ֥ מ  =   ְל

הנים אוכלים תרומה בקידוש הכ (ב, )לעבודה (כגון מום עובר או קבוע)מיהו כהן כשר בעזרה ממערב לקה"ק )ספרי(, אפשר שגם קובעים 

ְדֶּת֑םעל מלת ע"פ ספרי )ד(  הכהנים נושאים עון הקדשים של בני ישראל )ג( בגבולין (נטילת ידיים)ידים  עבודה שלא בערבוביה  ,ַוֲעַב

ךאלא בסדר הנקבע ע"י פייס במעגל עשוי להיות מרומז בצורת טעם תלשא במלה  ְּת  מעגל עם נקודת פתיחה.  א ֠
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ה֘֩ :חיח, קרח במדבר ֩ ֣ר ַדֵּב ל֩'ַוְי ֶאת-ֶאָֽ ֩ ךָ֔ יְ֩ל ָֽ ָ֩נַתּ֣ת  ֵּנ֣ה ֙֩ה  י ֲאנ  ַ֒֩וָֽ ן ֲהר  ָת֑י֩-ַא מ  רּו ֶרתְּ֩ת ֶמָ֖ ְׁש ֩מ 
ל י-ְלָכ ְ֩בֵנָֽ ְדֵׁש֣י ָחק-ָק ךְ֩ל ָ֖י ָבֶנ ּ֩וְל ה ָח  ָמְׁש יםְ֩ל ֧ ְ֩נַתּת  ֨ך ֵאלְ֩ל ָר ְׂש ׃-י ֠ ם  עֹוָלָֽ

י-ְלָכלפסוק )יח,ח( מבוא למתנות כהונה.  ְ֩בֵנָֽ ְדֵׁש֣י ֵאל-ָק ָר ְׂש גדולה, כעין שני תפקידי תלישא, כגון שיעורין אלפניו -תלישא מונח – י ֠

הנמנות במקומות שונים בתורה, ואמורות להיות מרומזות בפסוקים הבאים. ויש לברר  מתנות כהונה דכ" (בבלי חולין קלג)ולאחריו, שיעור 

 ת מביאים שיטה שלישית.הרמב"ם מביא שתי שיטות. דעת זקנים מבעלי התוספומהן לפי שיש שיטות אחדות במנינם. 
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 ,ט:קרח יח במדבר

ָֽה ן-ֶז מ  ֩ ים ָ֖ ָדׁש  ֳּק ַ֩ה ֶדׁש ּק ָ֥ מ  ֩ ָ֥הְ֩לך  ְהֶי ֵאׁ֑ש֩-י  ָ֩ה
ל-ָּכל ָכ ְרָּבָנםְ֩לָֽ ל-ָק֠ ּ֩וְלָכ ם ָחָתָ֞ ְנ ל-מ  ּ֩וְלָכ ם אָתָ֗ ך׃-ַחָּט י ָבֶנָֽ ּ֩וְל א ּו הָ֖ ֩ ך  יםְ֩ל ָ֥ ָדׁש  ָק ֩ ֶדׁש ק ֣ ֩ י יבּו֩ל ָ֔ ֣ ָ֩יׁש  ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ ָמם ֲ֩אָׁש

 חולקיןשאין  כשם! ... ' יוחנן מסתברא; דתניא: מנין שאין חולקים מנחות כנגד זבחיםדר וותיהכ: אביי אמר , אנגקידושין  בבלי
מני? ר' יהודה, והוא קאמר  ספרא סתם חולק אפי' בעל מום, ואין הקטן חולק ואפי' תם; איש - אישקלים;  בקדשיםבקדשי קדשים, כך אין חולקים 

 .מדין חלוקה כלל, ש" בה דלית

ְרָּבָנם-ָּכל גדולה, בתפקיד שיעורין אלפניו ולאחריו, כל יחידת מתנת כהונה שבמקדש )קרבן, מנחה( אמורה להיות מחולקת -תלישא – ָק֠

בין כל הכהנים של בית האב שעבדו ביום שמתנת כהונה זאת הובאה למקדש. )אפשר שהיו כהנים שמשכו ידיהם ממתנה מסוימת ואחרים 

, מנחות ושאר מתנות כהונה של יום עבודה במקדש בשווי דמיהן ומחלקים לפי שווי דמים לכהנים זכו במקומם(. אין מעריכים שווי קרבנות

 שעבדו באותו היום. וגם אין חולקים במתנות כהונה של יום אחד לעומת יום אחר. 

 מרכא תביר מרכא טפחא ראה
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ייט: קרח יח, במדבר ְ֩בֵנָֽ מּו י ָ֥ ר  ָ֩י ר ֲאֶׁש֨ ֩ ים ָדׁש ָ֗ ֳּק ַה ֩ ת מ ֣ רּו ׀ְּ֩ת ל ֒֩-ּכ ֣ ה ַ֩לָֽ ֵא֘ל ָר ְׂש ָחק֩'י  ְ֩ל ךָ֖ ְּת א  ֩ ך י ֶת  ְבנ  ְ֩ול  ך ָבֶנ֧י ּ֩וְל ךָ֗ יְ֩ל ָֽ ֩-ָנַתּ֣ת  ֩עֹוָל֑ם
הָ֔֩ ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  א ו ה  ֩ ם ֩עֹוָלָ֥ ח ַל ֶמ֨  ֩ ית ר  ְך׃֩'ְּב ָּתָֽ א  ֩ ךָ֥ ְרֲע ַז ּ֩וְל ךָ֖ ְ֩ל

ית ֩ (יח,יט קרח 'במד) ר   תרסא בתפקיד שיעור מלח בקרבן, שיעור זמן מליחה שלא בקרבן ואפשר שכך למדו מקרבן. – ְּב

דמחזינן ...  דמעיקרא לא ניתנו שיעור למליחת הקרבנות....  דל"ל קרא דעל כל קרבנך תקריב מלח...  ]אמר יוסף, הל' יו"ט פ"ג,ה"ה[

א"כ  דמליחת קדשים אפי' גרגיר מלח כשרדפסק  [ר"מ פ"ה מהל' איסורי מזבח הי"א]-לדעת ה... דאצטריך קרא למשרי מליחה בשבת:

הא בגרגיר מלח ליכא משום מעבד והא ודאי כיון דיכול לקיים מצות מליחה בלי דחיית שבת וכשר הא ודאי אמאי אצטריך קרא דתקריב 

 אפי' דאיכא מצוה למלוח קדשים יפה במליחה לצלי לא דחייה שבת

 

ית ֩ (יח,יט קרח 'במד) ר   קרבן.גם נהגו בתרסא בתפקיד שיעור זמן מליחה שלא בקרבן ואפשר שכך  – ְּב
)ושעור( דמלוח כשיעור צלייתו ושעור שהיית הבשר במלח, פי' רב יהודאי גאון זצ"ל  [[קמו –ן מח ]דפוס ישן ספר יראים סימ] 

אמרינן דהוי כרותח דצלי, וכאשר הצלי מפליט את הדם כך המלח מפליט הדם. ושעור המלח כדתניא גבי קרבנות במנחות בפרק 
תן עליו מלח וחוזר והופכו ונותן עליו מלח ומעלהו ואמר אביי וכן הקומץ רבה ]כ"א א'[ כיצד הוא עושה? מביא את האבר ונו

, וטעמא שיעור ממלח בישרא כל שאינו נאכל מחמת מולחולקדירה. למדנו שצריך שיתן מלח בכל מקום. וכתב רב יהודאי גאון זצ"ל 
י כלי שאינו מנוקב הוה ליה כאלו דבהכי אמר שמואל ]קי"ז א'[ אין מניחין את הבשר אלא על גבי כלי מנוקב, ואי מלחיה על גב

דאבשיל ליה בדמיה, משום דקיי"ל מלוח הרי הוא כרותח דצלי ואסור תהוי מנא. ואי דחספא הוא בעי למתבריה. ושרי לממלח עילוי 
ק ההוא מנא ועילוי ארבילא ועילוי גילא. כללא דמילתא: כל מילי דכי שדיית מיא עילויה דייב, שרי לממלח עילויה, דדמא משריק שרי

 .כלי, מידי דהוי אכלי מנוקב
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 במדבר חקת יט,ב:

ֲאֶׁשר ה֩ ָרָ֔ ַהּתֹו ת֩ ַּק֣ ֻח ֩ ַ֚את ר֩-ז  מ ֑ א ה'ֵ֩ל ֩ ָ֥ה ָּו ֩צ 
ֶאל ֩ ֣ר׀ ין-ַּדֵּב ֵאָֽ ֩ ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה יָמָ֗ מ  הְּ֩ת ֻדָּמ  ֲ֩א ה ָר֨ ָפ  ֩ ך ֵאֶלי ֩ ֣חּו ְק ְ֩וי  ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ר֩ל א-ְּבֵנ֣י ֲאֶׁש  ֩ ּום מָ֔ ֩֙ ל׃-ָּבּה ֩ע ָֽ ָה י ָ֩עֶלָ֖ ה ָ֩עָלָ֥

 ֩ ך ֵאֶלי ֩ ֣חּו ְק  קטנה, המלמדים כאן על שני שיעורים, ו/או שיעור ומחיצה / חציצה. -מונח תלישא - ְוי 

 המכשיר והלא אדום שלא פוסל.  שיעור מספר השערות הפוסלות בפרה אדומה ושיעור גובה האדום



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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, ורות בכל מקוםהאמששיעור שתי שערות  .... רע"ב פרה פ"ב מ"המסורת בידינו ששתי שערות לא אדומות בפרה אדומה פוסלות כפי' 
 הוא כדי שיהיו ניטלות בפי הזוג. וכן הלכה:

 

שתי שערות לבנות במראה צרעת הם סימן טומאה והן דוגמא למקום אחר בתורה העוסק בשתי שערות וגובהן הפוסל. הלימוד מבוסס על 

ֶאת֩(ויקרא תזריע יג,ג) ֩ ֵה֣ן ַהּכ  ֩ ֣ה ָרָא ר-ְו ְּ֩בעֹו ֶַ֣֣גע ֶּנ ֶּנ ַגע-ַה ַּ֩ב ר ְ֩וֵׂשָע֨ ר ָּבָׂש ן ׀ ָהַפְ֣ךמא ואזלא מצייר שתי שערות קד ַה֠ מונח פסק מצייר  – ָלָבָ֗

ולא בראשן. אלא שנדגיש שההלכה נקבעה שבצרעת גובה הלבנונית בשער הוא כלשהו לעומת  (בשרשן)סמיכות לבנוניות השער בעיקרן 

 פרה אדומה שבה גובהן כדי נטילה בזוג. 

 

 .(במספריים) שיעור כדי נטילה בזוג

ָר֨֩ההסבר הבא  הָפ ֻדָּמ  ֲא ֩ שלם. וע"פ  –קדמא ואזלא, כעין כלל, תולה מראה אדום בשער ומהתוכן משמע שכל השער אדום תמים  - ה

 משנה פרה פ"ב מ"ה. אבל ע"פ שתי שערות שחורות או לבנות פסולה )בפרה(אם היו בה  רמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"א

ה֩ינו סמוכות, המרומז בתבנית הטעמים שלהפסילה תהיה אם שתי השערות גדלות בגומא אחת, הי ֻדָּמ  ֲא ֩ ה ָר֨ קדמא ואזלא, תבנית  - ָפ

של אותן שתי שערות אדום  (החלק הקרוב לעור)אם עיקרן המציירת שתי שערות במקום אחד, סמוכות. המשנה מלמדת שלא תהיה פסילה 

המשחיר ואינו חושש משום גיזה בקדשים שאין  וגוזז במספרים את ראשן...  רמב"ם הלפ"א פ"א ה"ג, עד כדי שיעור נטילה בזוג
וצריך שישאר מן המאדים כדי שינטל בזוג שכל שערה שאינה ניטלת בזוג הרי  רמב"ם הלפ"א פ"א ה"דויתירה מזה פסק . כוונתו לגוז

וצריך שישאר. זה  ."דהשגת הראב] , לפיכך אם היו בה שתי שערות לבנות או שחורות שאינן נלקטין בזוג הרי זו כשירה.כאילו אינההיא 
 [אינו מחוור שהרי אני רואה במשנה ר"ע אומר אפילו ד' וה' והן מפוזרות יתלוש אלמא לא בעי שיורא ואי איתא למילתא כשהן בגומא אחת איתא.

 לפי השגת הראב"ד שערות קצרות אלו זה כשהן בגומא אחת.

כלומר אפילו  - ר' אליעזר אומר אפילו חמשים-וגם מה ש יתלוש ותאפילו ד' וה' והן מפוזרכי גם דברי ר"ע  רע"ב פרה פ"ב מ"הפי' 
הלכה כתנא קמא שרק עד שתי שערות לא אדומות שאפשר לקצצן וישאר כדי נטילה האין הלכה כמותם אלא טובא והן מפוזרות, יתלוש. 

 בזוג מותרות.

 

 :להלן חישוב שיעור כדי נטילת זוג

֣חּותבנית הטעמים  ְק ך ְ֩֩וי  ֩קטנה, ... -שאתלי – ֵאֶלי ר ה-ל אֲאֶׁש  תביר, מרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני. אפשר כי מרמז לשיעור  – ָעָלָ֥

ך ֩כדי נטילת זוג.  ר,  61גי'  – ֵאֶלי  היינו כשמינית.  0.121756487=  61/  501, היחס 501גי'  – ֲאֶׁש 

ס"מ אזי  1.91ית מאורך של אצבע שהוא לרב חיים נאה  היות והכתוב לא פירש שיעור אזלינן בתר השיעור הנמוך. אם נאמר כי זה שמינ

 ס"מ ערך מקורב לשיעור כדי נטילת זוג. 0.23255489ס"מ =  1.91*   0.121756487המכפלה          

 

עקרן שתי שערות עקרן משחיר וראשן מלבין טהור משנה נגעים פ"ד מ"ד מרומז במצורע ע"פ  שיעור דומה של כדי נטילת זוג
וגו' ואף שאין   (מספריים) כדי לקרוץ בזוגר' שמעון אומר  כל שהוארבי מאיר אומר  בלבנוניתטמא כמה יהא  ן משחירמלבין וראש

ם (וי' תז' יג,ד)הלכה כר"ש, נמצאת בפסוק  א  ֩ -ְו ֶרת ֶה ן... (654גי' )תרסא  –ַּב ֵה  , תבנית המרמזת לאפשרות של (80גי' )תביר  – ַהּכ 

שיעור  מ"מ, שהוא כנראה 3.0 – 2.3-ונראה כי הוא כשמינית אצבע היינו כ  0.122324= ...  80/  654  חישוב חשבוני כגון היחס

 נטילה בזוג. כדי 

ם  (יג,דוי' תז' ) א  ֶרת ֩-ְו ֶה ה ַּב ָבָנ֨ א ְל ו ר ה   ֹו ְּב֣עֹו רָ֗ ֙֩ ְּבָׂש ק מ  ֶא֣הָ֩-ֵאין ְוָע ְר ן ַמ ר-מ  ֹו ה ָהעָ֔ ָרָ֖ ְ֣ך-ל א ּוְׂשָע ֑ן ָהַפ ֩ ָלָב
֧יר  ְסּג  ה  ן ְו ֵה  ַַָ֖֖גע-ֶאת ַהּכ  ֶּנ ת ַה ְבַעָ֥ ים׃ ׁש  ָֽ מ  ָ֩י

 

ה ָמָ֗ י מ    רביע, לא נראה ללמוד רביע עבור שערות כדעת רבי עקיבא על ארבע וחמש שערות מפוזרות. – ְּת

האלא אפשר כי  ָמָ֗ י מ  שנות הפרה, כי מהמלה פרה יודעים כי כבר יצאה מכלל עגלה, אבל גילה המועדף ע"פ  מוסיף שיעוררביע,  – ְּת

 ,בת ארבע שנים או שלוש, ואם היתה זקנה כשרהמצות פרה אדומה שתהיה  א ה"אבהלכות פרה פ" הרמב"ם
ואמר בן עזאי אני אפרש אם אומר אתה שלישית לאחרות במנין שלישית רבי יהושע סבר שהפרה האדומה גם צריכה להיות  ובמשנה

 כלומר מועדף לכל היותר בשנתה הרביעית. שלשית בת שלש שניםוכשאתה אומר 

 

כי אתא ... בבלי יומא מא,ב -כנאמר בעץ ארז ואזוב שני התולעת שכורכים על  (חוט הכריכה) ש עוד שיעור של משקל לשוןאפשר כי י
רב דימי אמר רבי יוחנן: שלש לשונות שמעתי, אחת של פרה, ואחת של שעיר המשתלח, ואחת של מצורע. אחת משקל עשרה זוז, 

 לי לפרש. כי אתא רבין פירשה משמיה דרבי יונתן:ואחת משקל שני סלעים, ואחת משקל שקל, ואין 
 .משקל שקל -משקל שני סלעים, ושל מצורע  -, ושל שעיר המשתלח משקל עשרה זוז -של פרה  (מא,ב) 

 

 ההסבר הבא מוסיף מחיצה / חציצה

  ולההייתה בה יבלת וחתכה אע"פ שצמח במקומה שער אדום, פס...  רמב"ם טהרה הלכות פרה אדומה פ"א ה"וכתב 

ין ֵאָֽ ֩ ר ּום-ֲאֶׁשֵ֤ מָ֔ ֩֙ כפשוטו על מום קבוע הפוסל בקדשי מזבח גם פוסל בפרה אדומה אף שאינה קדשי  לימודקטן, -מהפך פשטא זקף – ָּבּה

היוצא מפשוטו בא ללמד כי יבלת מהסוג של מום עובר שאפשר לעקרה לשם קדשי מזבח והקרבן לא יפסל, בפרה אדומה  לימודמזבח, 

הפוסלת בשלימות האדמומיות ואף אם תעקר ויעלה שער אדום תחתיה  מחיצה / חציצהמזבח אותה יבלת היא אדומה אף שאינה קדשי 

 פוסלת את הפרה האדומה.

 ד(,תלישא )ויקרא תזריע יגראה 
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 :חקת יט,ט במדבר

ה֑֩ ָט ֩ ָמ֣קֹום ְּ֩ב ָ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֩לָֽ חָ֥ מ  ֩ ּנ  יַח ה  ְ֩ו ה ָרָ֔ ַהָּפ ֵאֶ֣פר֩ ֩ ַ֚ת ֵא ר֩ ֹו הָ֗ ָ֩ט יׁש ֣ א  ֩ ׀ ַס֣ף ָא ְ֩ו ֩ ט[ ר֩] ֹ֩ו
י ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֨ הַ֩לֲע ָהְיָת א׃-ְו֠ ו ָֽ ה  את֩ ַחָּטָ֥ ֩ ה ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ ֶרתְ֩ל ְׁשֶמ  מ  לְ֩ל ֵא֧ ָר ְׂש ֩י 

ה֩(יט,ט) ָהְיָת גדולה, מלמד אלפניו על תפקיד עוקר ותפקיד מחיצה, היינו עוקר הגנת המחיצה של צמיד פתיל על כלי חרש -תלישא – ְו֠



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֵאין֩(יט,טו)רה טמא, ואילו אפר הפ (יט,טו)שהנמצא בתוכו טהור באוהל המת,  ֩ ר ֲאֶׁש  ֩ ַח ּו יָ֩פתָ֔ ֣ ְּ֙֩כל  ל ּוא׃-ְוכ  הָֽ ֩ א ֵמָ֖ ָט ֩ ָל֑יו ָ֩ע יל ָ֖ דָּ֩פת  י ָ֥ מ  ָ֩צ
ה ָהְיָת ת ְו֠ ַד֨ את-ול )על( ]תוספות יום טוב אהלות פ"ה[גדולה קדמא, מלמד לאחריו בתפקיד של בעל בחינה נעלה כי ע"פ -תלישא – ַלֲע  ַחָּטָ֥

תלַ֩)היינו לכתחילה המרומז בטעם קדמא של מדאוריתא  ַד֨   נאמן אינו אלא מדרבנן.  )עם הארץ(מה שאין ע"ה -הכל נאמנין על החטאת ו (ֲע

֩ ת ַד֨ הראשונה(  –מי נדה להזייה על כהן השורף את הפרה יש בם אפר פרת משה )הקדמאית  ]משנה פרה פ"ג,מ"א[קדמא, ע"פ  – ַלֲע

 לפחות ביום ההזייה הראשון.

ה]ספ"ב קכד[  ָהְיָת י ְו֠ ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֨ ה-ַלֲע ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ ֶרתְ֩ל ֶמ  ְׁש מ  לְ֩ל ֵא֧ ָר ְׂש  במים מנין ת"ל ,למה נאמר שיכול אין לי אלא שמלאכה פוסלת בפרה י 

ה ָהְיָת י ְו֠ ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֨ ה-ַלֲע ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ ֶרתְ֩ל ְׁשֶמ  מ  לְ֩ל ֵא֧ ָר ְׂש ה או אפילו קידשו ת"ל י  ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥  [.כבר הם למי נדה] ְל

ת ַד֨ יקדמא,  – ַלֲע ֶמ֩ -ְּבֵנָֽ ְׁש מ  לְ֩ל ֵא֧ ָר ְׂש הי  ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, כאן שמירת פרה  – ֶרתְ֩ל

תוהמים, עם הלכה שווה לפרטיה.  ַד֨ ֲע הוְ֠֩קדמא, משעת בחירת הפרה הוויתה  – ַל וזה  (ספ"ב קכדראה )ליאסר בהנאה  כקדשים ָהְיָת

ְיָתהגדולה )=תלשא( של מלת -מרומז בטעם תלישא ָה תפקיד ללמד לכתוב שאחריה על בעל בחינה נעלה ולכן חובת השמירה המתמדת. ב ְו֠

הכך גם הווית המים משנטלו  ָּדָ֖ י֩נ  נעשים בעלי בחינה נעלה כקדשים ושמירה מתמדת שלא יפסלו במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת  ְלֵמָ֥

י֩כש) [(יט,ט)]ספרי זוטא=]ספ"ב קכד[לערבובם עם האפר. ע"פ  קודםהמילוי  הֵמָ֥ ָּדָ֖ ה שמורים, הם( נ  ָּדָ֖ י֩נ  ה וכשאינן שמורים אינם ֵמָ֥ ָּדָ֖ י֩נ   .ֵמָ֥

א׃֩מהמלים פרה פ"ד,מ"ד[ ]משנה-מהלך לימוד זה נדרש ב ו ָֽ ה  ֩ את הלְ֩מלמד על  ַחָּטָ֥ ָּדָ֖ ֩נ  י  קודם. כשם שהפרה היא חטאת ואסורה במלאכה  ֵמָ֥

ת  (יט,ט) לעשייתה )המרומז בקדמא של ֲעַד֨ הלְ֩( כך ַל ָּדָ֖ ֩נ  י ועדים להכנת מי נדה נפסלים במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת המים המי ֵמָ֥

 לערבובם עם האפר.  קודםהמילוי 

 

הל"מ בשיעור דם חטאת הראוי להזאה, ויש לו דרך לימוד בהשוואת כתובים במי חטאת הראויים ליקדש בכלי כדי שאפשר יהיה 

 להזות מהם ללא שיעור תחתון שבמציאות הוא טיפה.

 . אין טעון כיבוס אלא דם שנתקבל בכלי וראוי להזייה[ בבלי זבחים צג,ב] 
ראוי להזאה. למעוטי מאי? למעוטי קיבל פחות מכדי הזייה בכלי זה ופחות מכדי הזייה בכלי זה; דתניא, רבי חלפתא בר שאול אומר: 

כתא היא ומהלכתא לא גמרינן, לא קידש. איבעיא להו: בדם מהו? הל -פחות מכדי הזייה בכלי זה ופחות מכדי הזייה בכלי זה  קידש
ם֘֩ (יט,יחחקת  'במ)מ"ט? דכתיב:  )טט: במי חטאת(או דלמא התם  ַּ֩בַּמי  ַב֣ל כן -ב' הידיעה כי מנוקד פתח, היינו מים שהוזכרו לפני –)טט: במים , ְוָט

ל (ד,ו 'וי)ה"נ כתיב:  ( )במ' חקת יט,ט( ַב֧ ם...  ְוָט ָּד֑  ?ח, היינו דם שהוזכר קודם(ב' הידיעה כי מנוקד פת –)טט: בדם  ַּב
֑הֹור֩ט:יט,חקת במדבר  ָ֩ט ֣קֹום ָמ ְּ֩ב ָ֖ה ֲחֶנ ַּמ ּוץַ֩לָֽ חָ֥ מ  ַח֩ ּנ  י ְ֩וה  ה ַהָּפָרָ֔ ֩ ֵאֶ֣פר ֩ ַ֚ת ֵא ֩ ר ֹו ָטהָ֗ ֩ יׁש ֣ א  ֩ ׀ ַס֣ף ָא ְ֩ו

י֩ ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֨ הַ֩לֲע ָהְיָת א׃-ְו֠ ו ָֽ ה  את֩ ַחָּטָ֥ ֩ ה ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ ֶרתְ֩ל ֶמ  ְׁש מ  לְ֩ל ֵא֧ ָר ְׂש ֩י 
֩ :יט,יחחקת במדבר  ַב֣ל ָט ְ֩ו וב זֹ֜ ֵא ֩ ח ַק֨ ְ֩וָל יּו־ָׁש֑ם ָהָֽ ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩ ות ְּנָפׁשָ֖ ַה ְ֩וַעל־ ים ַהֵּכל ָ֔ ְ֙֩וַעל־ָּכל־ ֶהל א ֨ ָה ַ֩על־ ֵ֤ה ָּז ְ֒֩וה  ר הו ָט ֩ יׁש ֣ א  ֩ ֘ם ַּ֩בַּמי 

ר: ֶב ָּקָֽ ַ֩ב ו אָ֥ ֩ ת ַ֩בֵּמָ֖ ו אָ֥ ֩ ל ָחָלָ֔ ֶ֩בָֽ ֣או ֩֙ ַּ֩בֶעֶ֙צם ַע ֵגָ֗ ּנ  ַה  ְוַעל־

הַ֩ :ויקרא ד,ו ן־ ֩מ  ה ָּז֨ ה  ְ֩ו ם ָּד֑ ַּ֩ב ו ֶאְצָּבעָ֖ ֶאת־ ֩ ן ֵה  ַהּכ  ֩ ל ַב֧ ָט ֶדׁש:ְו ַהּק ָֽ ֩ ֶכת ר ָ֥ ָ֖יָּ֩פ ֶאת־ְּפֵנ ֩ ' הָ֔ ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ים מ  ַבעְּ֩פָע ֶׁ֩שֵ֤ ם  ָּדֹ֜

ה ט(יט,חקת  'במ) ָהְיָת התלשא, מלמד אלפניה ולאחריה, לאחריה בתפקיד של שיעור  – ְו֠ ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ הנדרשים לחיטוי מטומאת מת. והלכה  ְל

ר הי"ו ע"פ הגרי"ז על הרמב"ם( יש לזה משהו שמספיקה טיפה למשה מסיני שאין לזה שיעור תחתון, אבל במציאות )הרב מיכל זילב

֒֩ (יט,יחחקת  'במ)לחיטוי. אז אפשר כי  ר הו ָט ֩ יׁש ֣ א  ֩ ֘ם ַּ֩בַּמי  ַב֣ל ָט ? לימודים( מלמד באחד  4 – 2מונח זרקא מונח סגול )יש כאן  – ְו

 להיות ראוייםכדי טיפה כדי שיתקדשו מהלימודים על שיעור משתנה ממעט מאד עד הרבה. ומסיק שצריך לאסוף בכלי מי חטאת ל

ם֘֩ (יט,יחחקת  'במ)להזייה. וכך מסיק ע"י השוואה בין הכתובים  ַּ֩בַּמי  ַב֣ל ָט ל (ד,ו 'וי)ובין  ְו ַב֧ ם...  ְוָט ָּד֑ לגבי דם חטאת שצריך לאסוף  ַּב

 לטבילת אצבע.  שיהיה ראויבכלי לכדי שיעור 
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 :,יז,יטיחקת יט, במדבר

֩֩ ֩]י[ ס ֶּב כ  ֶאתְו֠ ֩ ף ֵס֨ ֶאת-ָהא  ֩֙ ַהָּפָרה ֩ ר ֶפ ַ֩עד-ֵאֵ֤ א ֵמָ֖ ָט ְ֩ו יו ָדָ֔ ׃-ְּבָג ם ֩עֹוָלָֽ ת ַּקָ֥ ֻח םְ֩ל ְּ֩בתֹוָכָ֖ ָ֥ר ַהָּג ֩ ְ֩וַלֵּג ר ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ְבֵנ֣י ה֩ל  ָהְיָתָ֞ ְ֩וָֽ ב ֶ֑ר ָ֩הָע
ֶ֩אל ים ָ֖ ַחּי  ֩ ם י  ַמָ֥ ֩ ָ֩עָל יו ן ְ֩וָנַתָ֥ ֑את ַחָּט ַה ֩ ֵרַפ֣ת ְׂ֩ש ר ֵמֲעַפָ֖ א֩ ֵמָ֔ ַ֙֩לָּט חּו ְק ְ֩וָלָֽ ֩ ׃-]יז[ י ל   ֶּכָֽ

ַהּטָ֩ ֩ ֵ֤ה ָּז ה  ְ֩ו ֩ ט[ ַ֙֩על]י ר ר֩-ה  ֵהָ֥ ָט ְ֩ו ם י  ַּ֩בַּמָ֖ ץ ַחָ֥ ָר ְ֩ו יו ָד  ְּ֩בָג ס ֶּב֧ ְ֩וכ  י יע ָ֔ ב  ַהְּׁש ֩ ַּ֙֩בּ֣יֹום אֹו ְּט ח  ְ֩ו ֑י יע  ב  ַהְּׁש ֩ ֹום יּ֩וַבּ֣י ָ֖ יׁש  ַהְּׁשל  ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ א ֵמָ֔ ַהָּט
ב׃ ֶר ָּ֩בָעָֽ

֩ ס]י[ ֶּב כ  א׃גדולה, בתפקיד שיעור אלפניו לפסוק )יט,ט( -תלישא – ְו֠ ו ָֽ ה  את֩ ַחָּטָ֥ ֩ ה ָּדָ֖ ֩נ  י ֵמָ֥ זאה, והמטלטל שיעור כדי טבילת האזוב וה ְל

י֩֩(יט,כא)-יותר מזה שלא לצורך הזאה נטמא ובפחות מזה טהור, דבר הנדרש ב ֵמָֽ ֵ֤ה֩ ֵּז ַמ ּ֩ו ֩עֹוָל֑ם ת ַּק֣ ֻח ְ֩ל ם ֶהָ֖ הָ֩ל ָהְיָתָ֥ ְ֙֩יַכֵּב֣ס֩-ְו ה ָּד ַהּנ 
ד ַ֩ע א ְטָמָ֖ ֩י  ה ָּדָ֔ ּנ  ַ֩ה ֵמ֣י ְּ֙֩ב ֵגַע ּנ  ַה ְ֩ו יו ָדָ֔ ב׃-ְּבָג ֶר ָ֩הָעָֽ

֩֩ ֩֩ ֩ ס]י[ ֶּב כ   ה' גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך –יו גדולה, בתפקיד שיעור אלאחר-תלישא – ְו֠

 

 תלישא 162

 תלישא 163
 במדבר חקת יט,יג:    

ל ר-]יג[ָּ֩כָֽ ֲאֶׁש ם֩ ָד֨ ָא ָה  ֩ ְּ֩בֶנֶפׁש ֵמ֣ת ְּ֩ב ַע ֵגַ֡ ּנ  ֶאת-ַה ֩ א ַחָּטָ֗ ְת ֩י  א ְ֩ול ֣ ּות מ  ה֩ל א-ָי ָּד  ֩נ  י ֵמ֨  ֩ י ֵא֑לּ֩כ  ָר ְׂש ּי  מ  וא֩ ָ֖ ה  ַה ֩ ֶָ֥פׁש ֶּנ ַ֩ה ה ְרָת  ְכ ְ֩ונ  א ֵּמָ֔ ט  ֩ ה֙' ֩ ֵ֤ן ְׁשַּכ -מ 
ֵמ֣א ָט ֩֙ ָ֩עָליו ק ַרֵ֤ ֹו׃֩ז  ֩בָֽ ֹו ָאתָ֥ ֻטְמ ֩ ֹוד ֩עָ֖ ה ְהֶיָ֔ ָֽ ֩י 

 

ר ֲאֶׁש ֩ יׁש ֵ֤ א  ְ֩ו ֶאת-]כ[  ֩ י ָה֑לּ֩כ  ַהָּק ְך֩ ּ֣תֹו מ  א֩ ו ָ֖ ה  ַה ֶָ֥פׁש֩ ֶּנ ַה ֩ ה ְרָת  ְכ ְ֩ונ  א ַחָּטָ֔ ְת ֩י  א ְ֙֩ול ֣ א ָמ ְט ה֩ל א-י  ָּד  ֩נ  י ֵמָ֥ א֩ ֵּמָ֗ ט  ֩' ה  ׁש֩ ַּד֨ ְק א֩-מ  ֵמָ֥ ָט ֩ יו ָ֩עָלָ֖ ק ַרָ֥ ז 
א׃ ּו ֩הָֽ
ור זמן מוגבל לשהיה, אבל כל זמן שמהלך אין שיעור זמן זה נחשב, רבא מלמד כי יש שיעור לדרך קצרה ויש שיעבבלי שבועות יז,א ע"פ 

וכאשר נעצר זה או מצטבר לסה"כ המותר או בכל פעם נמדד מחדש. אפשר כי מאחד הפסוקים ילמד שיעור הדרך הקצרה, מהפסוק האחר 

 זמן מוגבל לעצירות.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/89 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 שבועותראה 

 

 תלישא 164
 חקת כ,כח במדבר

ת֩הׁשֶ֨֩מ֩ ֩ט ׁ֩שֵ֩פְּ֩יַ֩וַ֩ ר ֩ -ֶאָֽ ָדָּ֗֩בְ֩-ֶאת֩ןַאֲה ֵּ֩בֵ֤֩לְּ֩יַ֩וַ֩֩יוָג ׁ֙֩ש ָתם ת֩א  ֣֩-ֶא ָז ֩נָּ֔֩בְ֩֩רֶאְלָע ֧֩וַֹ֩ו ָ֩֩מתָּי ֲהר   ּ֩בְ֩֩םָׁשָ֖֩֩ןַא ׁ֑֩ש֩אר ֣ ֩רָהָה
ֶ֧֣וַ֩֩ דֵּי ָ֖֩֩הֶׁש֩ מ֩ ֶ֩ר ָז ֶאְלָע ן֩רְו ר׃-מ  ָהָֽ ָ֩ה

 רביע - בגדיו-אתואזלא  קדמא - אהרן-את משהקטנה -תלישא - ויפשט

שבלשון  להודיעךסופג את הארבעים, שהם צמר ופשתים. אלא כהן גדול בבגדי כהונה חוץ להר הבית  יצא... והלא אם  יט רבה מדרש
 .להרבלשון אמר לו לעלות  בואת אהרן  קחשקרבו לכהונה ואמר לו 

שלא  אפילוגדול בבגדי כהונה חוץ להר הבית וכו'. משמע, אבל בהר הבית אינו סופג את המ'  כהןאם יצא  והלא ש"הרש חדושי
במקדש לוקין וכבר רמז הגאון בעל שאגת אריה סוף  דאפילובסוף הלכות כלאים שכתב  לז" םלצורך עבודה וזה שלא כדעת הרמב"

 להמדרש הזה. דתשובה למ"

 לכאן יש אזהרה של  פרטאפשר שהיתה הוראת שעה להתיר לבישת בגדי כהונה שהם כלאיים מחוץ לחצר המשכן. אבל  כאן, כאומר

של לבישת בגדי כהונה  לאוהיתר לבישת בגדי כהונה ועל  של הבית הרהמשכן או  מחיצותקטנה, המתריעה על -תלישא - ויפשט

 שלאעשוי כלאיים(  פ)למאן דאמר שאבנט כ" פשוטלבישת בגדי כהן גדול או כהן  של לאועל  םהרמב" ולדעת אלה ממחיצותביציאה 

 בגדי כהונה. הכלאיים, הכלל הוא שכאשר אינו עובד במקדש או בהר הבית פושט  לאוהמתואמת עם  או בשעת עבודה

 או לדעה אחרת בהימצאות בהר הבית במקדש עצמו נפרד מלאו הכלאים האסור פרט לזמן העבודה  לאוזה  האם היא נוספת סוגיה

 ( או האם זה אותו הלאו.ה"כומחלוקת באבנט  ג. )שייך בודאות לכ"העבודהלצורך 

 משה פשטם ממנו  כשם לבשם ואח" ורקראש הר ההר בחומש הכריע שאהרן לא לבש בגדי כהונה עד הגיעם ל י, רש"ו"מהרז לפי

 . והדבר היה הוראת שעה.הירידהוהלביש לאלעזר בראש הר ההר ופשטם לפני 

 רביע, כעין פרט קדמאה וכלל ופרט בתראה. הכלל הוא  - בגדיו-אתואזלא  קדמא - אהרן-את משהקטנה, -תלישא - ויפשט תבנית

הכלל זמן לבוש מותר או זמן  בהקשר כהונה בגדיבתראה אומר  פרט הפשטמאה אומר במקדש או גם בהר הבית. פרט קד עבודהזמן 

 לבוש אסור. 

 , כעין פרט וכלל ופרטרביע ראה
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 :במדבר בלק כב,ה

ֶאל ֩ ים ָאכ   ַמְל ֩ ח ְׁשַל֨ ן-ַוּי  ֶּ֩ב ְלָע֣ם ַ֩על-ּב  ר ֲאֶׁש֧ ֩ ה ָר תֹו רְּ֩פ֠ י-ְּבע ָ֗ ְּ֩בֵנָֽ ֶרץ ֶ֩אָ֥ ר ָּנָה  ר א-ַה ְק ֹו֩ל  ֹו-ַעּמָ֖ ֑֩ל
מ ָ֗֩֩ א ֶאתֵל ֩֙ ָּסה ֵ֤ה֩כ  ֵּנ ֙֩ה  ם ַר֙י  ְצ ּמ  מ  ֩ א ָ֩יָצֵ֤ ַ֩ע֣ם ה ֵּנ ה ֠ ֩ י׃-ר ָֽ ֻּמל  מ  ֩ ב ֵׁשָ֖ ֩י  א ּו הָ֥ ְ֩ו ֶרץ ָאָ֔ ָה ֩ ן ֵ֩ע֣י

ים ָאכ   ַמְל ֩ ח ְׁשַל֨ לקדמא ואזלא  - ַוּי  ן-ֶא ֶּ֩ב ְלָע֣ם ר֩-ּב   מונח רביע,  -ְּבע ָ֗

֩בלעם הוא לבן, ובמקורות אחרים הוא בן בעור בן לבן ואפשר אף צאצא יותר רחוק.  - ע''פ תיב"ע הְּפ֠ ָר גדולה בתפקיד -תלישא – תֹו

הרב  ספר הפרשיותמרבקה אשת יצחק( ומבנות לבן נשות יעקב. ע''פ  -מקור. פתור נמצאת בפדן ארם על הפרת, מקור בני ישראל )טט 
 היינו למקורו של בלק. – לארץ בני עמו רש''יבלק מקורו במשפחת נחור וזה פירוש  -כיטוב 

 

ֵּנה  יצה של נבחר, בעל בחינה נעלה, וכן בתפקיד שיעור, גדולה, בתפקיד מח-תלישא - ה ֠

ה בעל הטורים )א( ע''פ ֵּנ  (. בחירת ה' בם, על קדושתם,על יציאתם מצריםגי' ס' לומר ס' רבאות יצאו ובלק מערער על כך ) ה ֠
בהם קדושה רבה אל תתירא לקללם מפני אבותם... שעשה ה' )עמם( למעלה מדרך הטבע והייתה  - עניני שליחות בלק לבלעם)ב( 

 ועתה בכל אחד מהס' רבוא יש רק חלק קטן מהקדושה ולכן אין לירא מישראל

 

֩ - החיים-אורע"פ  א ָ֩יָצֵ֤ ַ֩ע֣ם ה ֵּנ . ... ויתבאר הענין ע"פ דבריהם ז"ל שאמרו ג' יועצים היו לפרעה ... ואחד מהם הוא בלעם והוא וגו'ה ֠
ולזה  ד לברוח ממצרים והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצריםובכשפיו העמיד כישוף לבל יוכל עבאשר יעץ עליהם רעה 

 ובטל כח הכשפים הפך הידועלו הנה עם יצא ממצרים פירוש  )בלק( שלח

 

ר מ ָ֗ א  רביע, אפשר ששלחו לבלעם ארבעה טיעונים מדוע עליו לבוא – ֵל

ה)א(   ֵּנ ֙֩גדולה, בתפקיד מחיצה -תלישא– ה ֠ ם ַר֙י  ְצ ּמ  מ  ֩ א ָ֩יָצֵ֤  ונח מהפך פשטאמ -ַע֣ם

גדולה תרמז למחיצה שהעמיד לבל יצא עם ישראל ממצרים, ובלק מטיל אחריות על בלעם שכשפיו במצרים -לפי כשפי בלעם תלישא –טט 

 בטל כח הכשפים שאמור היה לפעול לעולם, ולכן עליו לבוא ולעזור למואב מפני בני ישראל.  -תלש  -גדולה בתפקיד -לא הועילו, תלישא
 מהפך פשטא, רביעראה 

 

 תלישא 167
 :ו,כבבמדבר בלק 

ה ְלָכ  ֩ ה ָרה-ְוַעָּת ָ֩אָֽ א ֶאת-ָּנ֨ ֩ י י-ּל   ָֽ הּ֩כ  ֶּזָ֗ ַה ֩ ה-ָהָע֣ם ַ֙֩נֶּכ אּוַכל ֩ ֵ֤י אּוַל ֩ י ּנ  ֶּמָ֔ מ  ֩֙ א הּו ֩ ּום ן-ָעצָ֥ מ  ֩ ּנּו ֲרֶׁשָ֖ ֲאָג ַ֩ו ֹו ֶ֑רץ-ּבָ֔ ָא ָ֩ה
ֲאֶׁשר֩ ֩ ת ֵאֵ֤ ֩ י ְעּת  ַדָ֗ ָ֩י י ֣ ר׃-ּכ  ָאָֽ ֩יּו ר רָּ֩תא ָ֖ ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ְך ָרָ֔ ְמב  ֩֙ ֵרְך ְּ֩תָב

ה )ו( רש"י ֹו-ַנֶּכ ה ני ועמיא - ּבָ֔  . לחסר מהם מעט )תנח' בלק ד( -בהם. דבר אחר: לשון משנה היא )ב"מ ט,ו(: מנכה לו מן הדמים  ַנֶּכ

ה ֹו-ַנֶּכ  כרב מצב )א( נכה )נפחית( מישראל באופן מלא )כלי יקר( )ב( נכה )נפחית( מישראל באופן מעט-מקף - ּבָ֔

 ? 24000היינו שאחרי שיטלו אלף ישארו מלגיו,  24אחד חלקי -היכן רמוז בפסוק שלהחסיר מעט הכוונה ל

ה ֩ התרסא בתפקיד שיעור, שעשוי להילמד ע"י דרשת מלת  – ְוַעָּת  25-( חלק אחד מ600000)= 24000כ"ה פעם -נ'חסיר, מ –נ'כה  ַנֶּכ

 נקי.שמואב הצליחו לפגוע בם שהלכו אחר פעור בפתוי בנות מואב ובהפקרות בנות מדין ונשאר עם ישראל  24000מלגיו שהוא 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 דוגמאות לחישוב מלבר ומלגיו. 

 ...  אנציקלופדיה תלמודית כרך טו, ]חלה[ טור רסח
, ולכן עשירית מאיפה, שיש בה שמונה היא עשירית מלבר, שהיא תשיעית מלגולדעת שמאי והלל, עשירית האיפה שנאמר בעומר 

 עשר קבים, היא שני קבים, 
 תרא דף צג עמוד ב ר' יצחק קרקושא )בשיטת הקדמונים( מסכת בבא ב

המוכר פירות. תבואה: הרי זה. הלוקח: מקבל עליו רובע הקב. שהוא חלק אחד מעשרים וארבעה לסאה: טינופת. הוא עפרורית. 
הרי זה מקבל  -מתני'. המוכר פירות לחבירו ב ,בבלי בבא בתרא צג .דסתם תבואה דרכה להיות בה רובע טינופת. אבל יותר מרובע לא

  פת לסאה;עליו רובע טנו
מהן יתר  )פסולת(נמצא  ...,  (24אחד חלקי  -)טט  המוכר חטים לחבירו מקבל עליו רובע קטנית לכל סאהא "ח הי"מכירה פי 'רמב"ם הל

אונאה ומקח טעות  'הל "מחו "עשו .ינפה את הכל ויתן לו פירות מנופין וברורין שאין בהן כלום (ב)על השיעורים האלו כל שהוא 
 .ואם אמר: פירות יפות, ולא אמר: אלו, נותן פירות שכולן יפות )טור בשם הרמ"ה(...  ף אסימן רכט סעי

 דברי רמב"ם ושו"ע הם כעין משל לעם ישראל, שכולו פירות יפות, ומי שפקרו הם מלבר –טט 

 

 תלישא 168
 :ח,בלק כה במדבר

יׁש ָֽ א  ֩ ר ַאַח֨ ֩ ָּיב א ֶאל-ַו֠ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֶאת-י  ֩֙ ר ְדק  ַ֩וּי  ה ֻּקָּבָ֗ ם-ַה ֶהָ֔ ֶאתְׁ֩שֵני ְ֩ו ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  יׁש ֣ א  ֩ ַ֚ת ֶאל-ֵא ֩ ה ָּׁשָ֖ א  ָבָתּ֑ה-ָה ֳ֩ק
ל׃֩ ָרֵאָֽ ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ ל ֵמַעָ֖ ֩ ה ַהַּמֵּגָפָ֔ ֩֙ ר ָעַצ ַ֩וֵּתָֽ

ָּיב א  גדולה, -תלישא – ַו֠

תנחומא כ' ע"פ  רש"יכי בית הדין כולל משה ואהרן שתקו כי נתעלמה מהם ההלכה לנוכח טענת זמרי, ופי'  בעל בחינה נעלהבתפקיד 
 בוא פינחס ויטול את הראוי לו, ופינחס נזכר בהלכה כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו.הדבר קרה כדי שי

 בעל בחינה נעלה, פינחס ראה את המלאך המשחית ופעולתו ותפילתו הועילה לעצור המגפה. בתפקיד

 – ראב"ע-תריסר ניסים, ו – תיב"ע-ששה ניסים, וב – בבלי סנהדרין פב,ב -לדרוש מספר הניסים שנעשו לו כדאיתא ב שיעורבתפקיד 

 עשרה ניסים. 

 טפחא, אתנח, יתיבראה 

 

 תלישא 169
 : דכה,י פינחסבמדבר 

ֶאת ֩֙ ה רֻ֩הָּכ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה ַהֻּמֶּכָ֗ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  יׁש ֨ א   ֩ ֶּ֩בן-ְוֵׁשם י ָ֖ ר  ְמ ֩ז  ית ָ֔ ְדָינ  ת-ַהּמ  י ֵ֩בָֽ א י ָ֥ ְ֩נׂש  א י׃-ָס֑לּו ָֽ נ  ְמע  בַ֩לּׁש    ָאָ֖

אין אחיו  -קנאין פוגעין בו. כהן ששמש בטומאה  -והבועל ארמית  משנה. הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, ב,בבלי סנהדרין פא
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 ַהֻּמֶּכָ֗ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  יׁש ֨ א   ֩ קדמא ואזלא רביע וכו' כעין פרט קדמאה כלל ופרט, תבנית כעין מדת בנין אב, המלמד מהבועל תרסא  – ְוֵׁשם

ארבעה נפגעין שלא בבית  ,כהן ששמש בטומאה...  הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, ב,בבלי סנהדרין פאארמית קנאין פוגעין בו אל 

 דין ע"י קנאין

ה ַהֻּמֶּכָ֗ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  יׁש ֨ א   ֩  (ב,בבלי סנהדרין פב, שאביה צוה לה להזקק רק למשה, ושמה כזבי כי כיזבה באביה )ס"ת למשה – ְוֵׁשם

ה ַהֻּמֶּכָ֗ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש לרמז למכה לכל עם ישראל, שצריך להחזירו להיות של"ם כמרומז בס"ת  – י  ֵא  ָר ְׂש ֩י  יׁש ֨ א   ֩  ס"ת של"ם, – ְוֵׁשם

צצו בין ה' ובין בני ישראל, במעשה פינחס אשר הביא רחמים תרסא, בתפקיד עקירת מחיצה של הקליפות שבאו ממעשה פעור שח – ְוֵׁשם ֩

יׁש -פשוטים מהבורא כמרומז ב ֨ ֙֩֩א  ה ֻהָּכ ר֩ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה ַהֻּמֶּכָ֗ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ה שם אהי"ה בצירוף של חדש תשרי, שם אהי"ה משמעו -א-ה-ר"ת י – י 

שוטים, וצירוף חדש תשרי הוא ימי תשובה רחמים פשוטים )רמב"ן, פר' וארא?( שם זה בתורת הסוד מייצג אמא עילאה, מקור הרחמים הפ

 סליחה ורחמים.

 

 תלישא 170
 , פרשת קרבנות ראש חדש,ידכחפינחס  במדבר

֩ ן ֶ֑֣י  ָ֩י ֶבׂש ןַ֩לֶּכָ֖ י ַהה   ֩ ת ָ֥ יע  ב  ּ֩וְר ל י  ַאָ֗ ןָ֩ל י ֣ ה  ַה ֩ ת ֧ ׁש  י ּ֩וְׁשל  ר הַ֩לָּפ  ְהֶי֨ י   ֩ ין ה  ַה ֩ י ֣ ֲחצ  ֩ ם ֶהָ֗ ְסֵּכי ְ֩ונ 
ַהָּׁשָנָֽ֩֩ ֩ י ְדֵׁשָ֖ ָח ֹוְ֩ל ְדׁשָ֔ ְּ֙֩בָח ֶדׁש ח ֨ ֩ ת ַלָ֥ ֩ע  את ֩ה׃ז ֣

 ב אמנחות פט  בבלי
 . מערבין נסכי פרים בנסכי אילים, נסכי כבשים בנסכי כבשים, של יחיד בשל ציבור, מתני'

כשרים,  -של יום בשל אמש, אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים, ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו 
 וגו'פסול. -אם עד שלא בלל 

 

סְ֩ הפרט ְ֩ונ  ם ֶהָ֗ ין ֩֩רביע -ֵּכי ה  ַה י֩ ֣  קטנה, כעין ענין של שני שיעורים-מונח תלישא – ֲחצ 

ר֩הכלל הַ֩לָּפ  ְהֶי֨   י 

 הסוגר מרכב  הפרט

ל֩֩'א י  ַאָ֗ ןָ֩ל י ֣ ה  ַה ֩ ת ֧ ׁש  י ְׁשל  ּ֩ו
ן֩'ב ֶ֑֣י  ָ֩י ֶבׂש ןַ֩לֶּכָ֖ י ה   ַה ֩ ת ָ֥ יע  ב  ְר ּ֩ו

֩֩'אהסוגר  הפרט ל י  ןָ֩לַאָ֗ י ֣ ה  ַה ֩ ת ֧ יׁש  ֩ הפרט להיות חלק מהפרט הפותח דרגא מונח רביע, מקשר את  בתבניתּוְׁשל  ין ה  ַה ֩ י ֣ ֲחצ  ֩ ם ֶהָ֗ ְסֵּכי  וגםְונ 

ן֩'ב להיות פרט סוגר ומנתק אותו מהפרט הסוגר השני. ֶ֑֣י  ָ֩י ֶבׂש ןַ֩לֶּכָ֖ י ה   ַה ֩ ת ָ֥ יע  ב  ְר  ּו

 נסכי פרים בנסכי אילים,  מערביןסוגר ראשון מרמזת לדברי המשנה  ופרטפרט וכלל  התבנית
יחיד בשל ציבור, של יום בשל  של)מערבין( נסכי כבשים בנסכי כבשים, ט הסוגר הראשון מהראש ומהפר מנותקהסוגר השני  הפרט



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים, אבל ,אמש
 אחר במשנה ובגמרא שמדובר כאן גם בבלילת מנחות. ללימודהמשנה הבא שייך  קטע

 פסול. - בללם עד שלא כשרים, א -בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו  ואם 

העוסק בנפח נסך האיל היותם  ראשוןבנפח נסך הפר וכלל העוסק בפר ופרט בתראה  העוסק קדמאה פרטהתבנית  המנחותשלבלילת  אפשר

נתערבבו כדלהלן: יחס נפח השמן לנפח הסולת במנחת פר שוה ליחס נפח השמן  אםהדרגא מרמז שכשרים מנחות שלהן  ימקושרים ע"

כשרים,  –ולכן אם נתערבבו  שוהשל מנחת איל, אף שהכמויות שונות, לכן אם נבללו כל אחת לעצמה מידת הלחות שלהן  הסולתלנפח 

, מרמז לאיסור עירבוב מנחת הכבש במנחת האיל והפר כי העיסה שלפניוואילו הפרט הבתראה השני של נסך הכבש, המנותק מהפרטים 

 היבשה של מנחת הפר ו/או האיל.הזה ישאב אל העיסה  והשמןמכילה הרבה שמן 

 

 6שווה  0.5 -מחולק ב 3הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.5 -ו סולתעשרון  3 לפר

 6שווה  0.33 -מחולק ב 2הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.33 -ו סולתעשרון  2 לאיל

 4שווה  0.25 -מחולק ב 1הין נסך והשמן שווה לנסך. היחס  0.25 -ועשרון סולת  1 לכבש

 פרק השערות דרגא מונח רביע ראה

 

 תלישא 171
 :פינחס כט במדבר

֩ ה ֶּׁשָ֖ א  ַח֩ ח ָ֔ י ֩נ  ַח י ֵר֣ ָט֑םְ֩ל ְׁשָּפ מ  םְּ֩כ ֶהָ֖ ְסֵּכי ְ֩ונ  ּה ָחָתָ֔ ְנ מ  ּ֙֩ו ד י מ  ַהָּת ֩ ֵ֤ת ַל ּהְ֩וע  ָחָתָ֗ ְנ מ  ּ֩ו ֶדׁש ח   ַ֩ה ת ַל֨ ע   ֩ ד ַב ְּל מ  ֩ ֩ ס]ו[ '׃֩  הָֽ
֩  ג"רלב ד ְּלַב מ  ֩ ֩ בזה המקום, ולא  המוספיןכב אלא למצוה. ולזה גם כן כתב אלו , שאין זה המספר הנזכר בזה המקום לעלהגיד בא ]ו[

 '  וגו כה(, להורות שאין זה לעכב אלא למצוה.-זכר אותו במקום אשר זכר הדברים העצמיים באלו הימים )ראה וי' כג,כד

֩  גרלב" פע" – טט ַבד ְּל מ  ֩ בא למצוה ולא  המוספיםנות מידרוג בביצוע המצוה כי בא להגיד שמספר קרב –קטנה, שיעור -תלישא - ]ו[֩

 לעכב, ואם יחסר יקריבו מה שאפשר.
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֩ז  כט חסנפיר במדב י יע   ב  ַהְּׁש ֩ ֶדׁש ח ֨ ַל  ֩ ר ָעׂשֹו ְקָראּוֶב ָֽ ה֩מ  ֶּזָ֗ ם-ַה ֶי֣הָ֩לֶכָ֔ ְה י  ֩֙ ׁש ֶד ֶאת֩ק ֨ ֩ ם יֶתָ֖ ּנ  ל-ְוע  ֶכ֑םָּ֩כ ֵתי ׁש  ּו׃-ַנְפ ַ֩תֲעׂשָֽ א ה֩ל ָ֥  ְמָלאָכָ֖

 ֩ ר תְוע֩ קטנה  מתריע על שיעור בענין -תלישאּוֶבָעׂשֹו ֶא ֩ ם יֶתָ֖ ֩-ּנ  ֑ם ֵתיֶכ א כט כג ראמ איקרועל הקרא  א א פמי יולבבע"פ ַנְפׁש  ֣ר֩ל ָֽ -ֲאֶׁש
ה ֶּנָ֔  – הערה צ המה תמירות .ותבתכבכ – ווריעבשמים חכנו יש כךפי, להנעת אשר לא כתבש ושמעבמוב תהכה נשי כ"והיא , ינת. ְתֻע

ת תבוככ לפו עיסהות ויזכ םשה בעלמא הליי אכרמשיעוים כמחינו ש ה לכןנעת אל שרא הלילש ןולשבאלא ' ווגשר תאכל א שנפב כל הוין חולשב בכת לאמד ל"ר
 קים:ספובוע' , רוי שיעצחבש גם י ראיסו לבאת וכר ותקלמן יק לענרא זה הו מנםאו.   'וגו םיתיי זנר שויעש הואש

 

 תלישא 173
 במדבר מטות ל,ג:

י ָֽ ּכ   ֩ יׁש ֩לַ֩-א  ר ֶ֩נ ֶד ר ּד ֨ ֹוי  אָֽ ֩ ' ֙֩לֶ֩-הָ֗ ה ֻבָע ְׁ֩ש ַבע ָּׁשֵ֤ ַ֙֩עלה  ר ָּס א  ר֩ ס ֵ֤ ֑רֹוְּ֩כָכל-ְא ָב ְּד ֩ ל ֵחָ֖ ַ֩י א ֹו֩ל ָ֥ ה׃-ַנְפׁשָ֔ ֶׂשָֽ ַ֩יֲע יו ָ֖ ּפ  מ  ֩ א ֵצָ֥ ַ֩הּי 
 ֩ יׁש  קטנה  -תלישא - א 

י ָֽ ר-ּכ  ֶ֩נ ֶד ר ּד ֨  קדמא ואזלא    – י 

֩לַ֩ ''  רביע    - הָ֗

ֹו ַ֙֩על-אָֽ ר ָּס א  ֩ ר ס ֵ֤ ְא ֶ֙֩ל ה ֻבָע ְׁ֩ש ַבע ָּׁשֵ֤ ֩-ה  ֹו  קטן-מהפך פשטא מהפך פשטא זקף - ַנְפׁשָ֔

 ֩ יׁש  בתפקידים הבאים: קטנה,-תלישא - א 

  בעל בחינה נעלה, הוא החכם המומחה –תפקיד 

  תלישא היינו עקירה –תפקיד 

  בנדר אוסר חפץ על עצמו, זה נקרא איסור חפצא, בשבועה אוסר את עצמו מלעשות או לא לעשות, זה נקרא  –תפקיד מחיצה

 איסור גברא

  מומחה או בשלושה הדיוטות, התרת נדר ביחיד  –א' סוגי נדרים ושבועות, ב'  –תפקיד שיעור 

 יד ושם בנדרים יותר משאר העם, שיחיד מומחה  המטות ... וירמוז עוד למדרש רבותינו )נדרים עח,א(, כי לראשי רמב"ן
מתיר הנדר. והנה היתר הנדרים לא נתפרש בתורה, אבל הוא הלכה למשה מסיני, תלאו הכתוב בחוט השערה, כמו שאמרו 

 וגו'  פורחין באויר ואין להם על מה שיסמוכו,  )חגיגה י,א(: היתר נדרים

 י ָֽ ּכ   ֩ יׁש ֩לַ֩-א  ר ֶ֩נ ֶד ר ּד ֨ ֩י  ' ֩ המלים עוסקות בקבלת נדר, טעמי הקרא עוסקים בהתרת / עקירת הנדר:  - הָ֗ יׁש הוא החכם  –א 

י-המומחה, בעל בחינה נעלה לאמוד האם בנסיבות שקדמו )קדמא( ל ָֽ ר-ּכ  ּד ֨ למצוא פתח  היה מצב שהנודר לא צפה ולכן אפשר י 

֩֩-להתיר / לעקור ה דאמרינן: אמר רבי יודא אמר יהיה דומה( לאחד מארבעה נדרים שאינם נדרים  –ילך  –כי הוא )אזלא ֶנ ֶדר
''֩לַ֩המרומזים ברביע של מלת  נדרי הבאי, נדרי זירוזין, נדרי שגגות, נדרי אונסין (: בבלי נדרים כא באמר רב אסי )    הָ֗

  י יוסף בכור שור, שיעור זמן לקיום נדר של גבוה לבל יאחר, כי נכתב בסמיכות לסוף פרשת פינחס ודומה לו רב רשב"םע"פ

כעניין שני דברים הללו פירש משה במשנה תורה: "כי תדור נדר ה' אלהיך לא תאחר העוסקת בקרבנות נדרים ונדבות. 
ו"מוצא שפתיך  איש כי ידר נדר,כענין  -גו' לשלמו" וגו', "מוצא שפתיך תשמר ועשית" )דב' כג,כב,כד(; "כי תדר נדר" ו

֩֩סדברים כי תצא כג  וגו'. או השבע שבועהכענין  -תשמר"  י]כב[ ָֽ ֙֩-ּכ  ר ֶ֩נֶ֙ד ר ּד ָ֥ ילַ֩ת  ָֽ ֑מֹוּ֩כ  רְ֩לַׁשְּל ַאֵחָ֖ ְ֩ת א יך֩ל ָ֥ ֶהָ֔ ֹל ֱ֩א ' -֣ה
א׃ ְט ֵ֩חָֽ ךָ֖ ְ֩ב ָ֥ה ָהָי ְ֩ו ְך ָּמָ֔ ע  ֵמָֽ ך֙֩ ֶה֙י ֱאֹל ֩ ' הֵ֤ ֩ ּנּו ְרֶׁש  ְד ֩י  ׁש ר ֨ ָ֩ד

  ֩ יׁש  תצא-דברים כי-לשיעור זמן של לא תאחר , והדרשה נלמדת מ ר מטותבמדב-טעם תלישא ב א 

 קטן )וגם פשטא פשטא(-פרק השערות רביע, קדמא ואזלא, מהפך פשטא זקףראה 

 

 תלישא 174
 :יג,מטות ל במדבר



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/92 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ם א  ֒֩-ְו ְמעֹו ָׁ֩ש ם ְּ֩ב֣יֹו יָׁשּ֘ה א  ֩ ֩׀ ם ָתָ֥ א  ֩ ר ָיֵפ֨  ֩ ר ָ֩הֵפ
ַ֩נְפָׁשָ֖֩-ָּכל֩ ר ַּסָ֥ ּ֩וְלא  ָה י ֶר  ָד ְנ ֩ל  ָה י ְׂ֩שָפֶת֧ א ֩מֹוָצ֨ ֑קּום ָ֩י א ּ֩ה֩ל ֣
ח֩ ְסַלָֽ ָֽ ֩י  ָ֖ה הָו ַ֩וי ם ָרָ֔ ֲהֵפ ֩ יָׁשּ֣ה ּה׃-א  ָ֩לָֽ

֩
ם א  ר֩-ְו ָיֵפ֨  ֩ ר  , קטנה קדמא=אזלא-תלישא -ָהֵפ

׀ ֩ ם ָתָ֥  מרכא פסק או מונח פסק - א 

֩֒ עֹו ְמ ָׁ֩ש ְּ֩ב֣יֹום יָׁשּ֘ה  מונח סגול זרקא -א 

  שפתיהכל מוצא  רבוי אנדרים פי" בבלי פ"ע החיים אור
... דבר שיש בו  מתענה' מתענה ובאחד אין מתענה, מתוך שהוא מפר למתענה מפר גם לשאינה מב' ככרות בא נדרה רב יהודה אמר

 הפרה כשהוא מפר מפר את כולם יחד.
 שם ואמר מפר למתענה ואינו מפר לשאינו מתענה.  שחלק רב אסי ולסברת

ם - טט א  ֩ -ְו ר  לא מהוה ענוי,  מה מהוה ענוי בנדר ומה פ"עקטנה, ענין של שיעורין יחסיים -תלישא -ָהֵפ

 מב' ככרות בא' מתענה ובאחד אין מתענה,  נדרה רב יהודה אמרכל מוצא שפתיה  רבוי א"פינדרים  בבלי -כ
 מככר מסוים מהווה ענוי נדר מככר אחר לא מהווה ענוי נדר

 כולם יחד. אתשהוא מפר למתענה מפר גם לשאינה מתענה ... דבר שיש בו הפרה כשהוא מפר מפר  מתוך
ָ֩יפֵ֨֩  שאינו ענוי החלקקדמא, כלל בסדר קדימות קודם מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי וזה כבר מפר את  –ר

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

ם א  ֩ -ְו ר  ענוי,      מהוהמה מהוה ענוי בנדר ומה לא אומדנא  –קטנה, ענין של שיעורין יחסיים -תלישא -ָהֵפ

ָ֩יפֵ֨֩ , ועוד דרך, שאם החלק שאינו ענוי אתקדמא, כלל בסדר קדימות קודם מפר את חלק הנדר שבו יש ענוי אבל זה אינו מפר  –ר

 קדם והפר והיא לא שמעה ועברה על נדרה, אינה עוברת כי קדם והפר.
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הַ֩לָּצָב֑א :ו,לא מטות במדבר ֶלףַ֩לַּמֶּטָ֖ ֶאָ֥ ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ ם ָתָ֥ א  ֩ ח ְׁשַל֨ ּי  ַ֩ו
֩וְ֩֩ ָתם ֶּ֩בן-ֶאתא ֠ ס ָח  יְנ ֨ ֹו׃-ּפ  דָֽ ְּ֩בָי ה רּוָעָ֖ ַהְּת ֩ ֹות רָ֥ ְצ ֲחצ  ַ֩ו ֶדׁש ּק   ַה ֩ י ּ֩וְכֵלָ֥ א ַ֙֩לָּצָבָ֔ ן ֵה ַהּכ  ֩ ֵ֤ר ָז ֶ֩אְלָע

ֶאת( פינחס לא ו במדברהוא אומר: ) וכן מג, א סוטה בבלי ְ֩ו ָתם א ֠ ֩ ֩ הַ֩לָּצָב֑א ֶלףַ֩לַּמֶּטָ֖ ֶאָ֥ ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ ם ָתָ֥ א  ֩ ח ְׁשַל֨ ּי  ס-ַו ָח  יְנ ֨ אלו  - אותם, ּפ 
 אלו השופרות.  -זה ארון ולוחות שבו, וחצוצרות התרועה  - הקודשוח מלחמה, וכלי זה מש -סנהדרין, פינחס 

 

֩ ָתם  שיעור, זאת הדרשה של עשרים וארבעה אלף, וגם של שלושים וששה אלף –בתפקיד גדולה, -תלישא -א ֠

֩ ָתם  אלו סנהדרין, קבוצה מובחרת בעל בחינה נעלה,  –בתפקיד גדולה, -תלישא -א ֠

 

 בתבנית קדמא ואזלא ין אבבנתלישא, ראה  176

ם֩במדבר מטות לב,כט: נושא העיון הוא "משפטי התנאים" ובהמשך האם הם חלים על "נדר על תנאי"  ֶהָ֗ ֲאֵל ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ ר ֶמ א ַ֩וּי ֨
ם י-א  ְ֩בֵנ ֣רּו ְב ֣דּ֩וְבֵני-ַיַע ת-ָג ֶאָֽ ֩ ְּתֶכם א ֠ ׀֩ ֩ אּוֵב֣ן ןָּ֩כל-ְר ֵּדָ֞ ְר ָהָאָ֖֩-ַהַּי ֩ ה ְכְּבָׁשָ֥ ְ֩ונ  ' הָ֔ ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ה ָמ ָח ְל ּוץַ֩לּמ  ָ֩חלֵ֤ ֶכ֑ם ְפֵני ֶ֩רץ֩ל 

ת ֶא ֩ ם ֶה  םָ֩ל ֩-ּוְנַתֶּתָ֥ ה׃ ָּזָֽ ֻח ֲא ַ֩ל ד ְלָעָ֖ ַהּג  ֩ ֶרץ ן: במדבר מטות לב,ל:ֶאָ֥ ַע ֶרץְּ֩כָנָֽ ֶאָ֥ ְּ֩ב ם ְכֶכָ֖ ְ֩בת  ּו זָ֥ ֲח א ְ֩ונ ָֽ ְּתֶכ֑ם א  ֩ ים ָ֖ ֲחלּוצ  ֩ ּו ר  ְב ַע ַ֩יָֽ א ל ֧ ם־ א   ְו

י בעזרתם בכיכוש עבר הירדן המערבי ואי ל( משה רבנו מתנה לבני גד ובני ראובן את קבלת נחלה בעבר הירדן המזרח-בפסוקים )לב,כט

מו להיות כ כיםצריקבלת נחלה זאת אם לא יעזרו אלא קבלת נחלה בעבר הירדן המערבי. חז"ל חלקו האם משפטי התנאים לקיום מעשה 

 מעשה.  או שיש נסיבות בהם בהתחייבות על תנאי לא צריכים להתקיים כל הארבעה תנאים לקיום  תנאי בני גד ובני ראובןארבעה 

 משפטי תנאים כדי שהמתנה יהיה חייב לקיים את המעשה המותנהארבעה 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. התנאים נקדים בהצגת משפטי

 (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( למעשהקודם התנאי )ב( 

 מוציא תנאי זה וכותב שיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. פ"ו,ה"ב[]רמב"ם הל' אישות -, ההתנאי בדבר אחד והמעשה בדבר אחר)ג( 

התנאי והמעשה לא באים כאחד כגון שאמר לה אם תביאי הקלף )ולא אומר במפורש שעליו כתוב הגט אבל מתכוין לקלף הגט(  הרחבה

 ט( אבל הם בדבר אחדהרי זה גיטך, אמנם התנאי קודם למעשה והם שני מעשים שונים לפי דבריו )הבאת הקלף, נתינת הג

 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. : הסבר לתבנית הטעמים

 תובים הבאין כאחד אין מלמדין. כל אחד מלמד למקומו אבל כללית לא צריך תנאי כפול.שיהיה כפול. התנאים הכפולים הם כעין שני כ
 . )לומדים מכולם שצריך תנאי כפול( , וגמרינן מינייהו)האומרים שלא צריך תנאי כפול(רבנן קאמר להו)דחות את(איכא דאמרי ל
ה֩ )במ' מט' לב,ל( מוצע לומר כי ֶׁש  מ  ר֩ אֶמ ללית רצוי במשפטי התנאים לומר ארבעה תנאים מפורשים מלמד שכ ,קדמא ואזלא -ַוּי ֨

םכמרומז בטעם רביע של  ֶהָ֗ מספיק גלוי דעת )לא מפורש מלא(.  ]בבלי קידושין מט,ב[וזה יהיה בנין אב לכל התורה. אבל על בסיס  ֲאֵל

םאפשר שעל זה מלמד  ְ֩בֵני-א  ֣רּו ְב ֣דּ֩וְבֵני-ַיַע ְּתֶכם-ָג א ֠ ֩ ֩׀ ֣ן אּוֵב סק תלשא, כעין ארבע טעמי תלשא, וכל אחד מונח מונח מונח פ – ְר

-לכתוב אלפניו בתפקיד אומדנא, שבי"ד יאמוד כל תנאי מה 4-לימודים בתפקידי תלשא(.כאן לפחות ה 8לומד אלפניו ולאחריו )סה"כ 

חייבות התנאים כאשר נאמר בגילוי דעת )לא מפורש מלא( להוכיח שהתנאי תקני ומחייב. אפשר שבקריאה ללא פסק מלמד על הת 4

כי מכלל הן אתה שומע תנאים וגם פחות וזה ברוב התחייבויות מותנות.  3תנאים. ואילו בקריאה עם פסק מלמד על התחייבות עם  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( 

 שללא תנאי הלאו לא ברור המעשה אם התנאי לא התקיים. ]רש"י[המערבית. וכך גם בכתובים הנוספים שהביא  שלא ינחלו גם בא"י



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאל ֩ ן ֵה  ַהּכ  ן֩ ר ֨ ֲה ַא  ֩ ל-ַוַּיַעל רַ֩ע ָה  ָה ר֩ ָׁ֩ש֑ם-ה ָ֥ ָ֣מת ַ֩וָּי ' הָ֖ ֩ י ָ֥ ּ֩פ 
י֩ ְּ֩בֵנָֽ את יםְ֩לֵצֵ֤ ְרָּבע ָ֗ ַא ָה ֩ ְׁשַנ֣ת ַרָ֔֩-ּב  ְצ מ  ֩ ֶ֣רץ ֶא ֵ֙֩מ ֵאל ָר ְׂש ֶדׁש׃י  דַ֩לח ָֽ ָחָ֥ ֶא ְּ֩ב י ָ֖ יׁש  ֲחמ  ַה ֶדׁש֩ ח ָ֥ ַּ֩ב ם ֩י 

 תרסא, בתפקיד שיעור, שמירת מועדים לציון ארועי עבר, שמירת שיעורים קבועים בלימוד דבר יום ביומו  – ַוַּיַעל ֩

 כמו שקריאה בתורה על מותו של אהרן סמוכה תמיד לר"ח מנחם אב שבו מת.

 סמוך תמיד לראש חודשהזמן שבו קוראים את פרשת מסעי ...  י שיחות כרך ח,מסעי, התשע"ה, ע' כד, ליקוט –דבר מלכות מטות 
מנחם אב )בר"ח עצמו, למחרתו, או בשבת מברכים, שנוסף על מה שמיניה מתברכין כל ששת הימים שאחריו(. וכיון שבכל שנה 

ֶדׁש ושנה חוזר וניעור המאורע בזמן שבו אירע לראשונה, לכן מציינת התורה את זמן מיתת אהרן דַ֩לח ָֽ ָחָ֥ ֶא ְּ֩ב י ָ֖ יׁש  ֲחמ  ַ֩ה ֶדׁש ח ָ֥ )ר"ח  ַּב
 .מנחם אב( בפר' מסעי. )יש להוסיף דמיתת צדיקים ה"ז מסעם ועלייתם של רועה ישראל וגו'(

לגבי שמירת השיעורים של לימוד חומש עם פירוש רש"י, וכן השיעורים של תהלים ותניא )ששייכים  מזה אפשר ללמוד הוראה
שיש ללומדם דבר יום ביומו, בלי  –של כל אחד  לשיעורים הקבועיםכמובן , בנוסף  –דים אותם וגו'( להימים בהם אומרים ולומ

 .לדחותם מיום למשנהו, כי השיעור של כל יום קשור לאותו יום
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֩ ח ַהֶּמַ֑ל ֩ ָ֩י֣ם יו ָתָ֖ א  ֩תֹוְצ ּו ָהיָ֥ ְ֩ו ָנה ֵּדָ֔ ְר ַהַּי ֩֙ בּול ַהְּג ֩ ד ַרֵ֤ ְ֩וָי
הָ֩לֶכָ֥֩ ְהֶי֨ ּת   ֩ יב׃ז את ָֽ ב  ָס ֩ ָה י ֹלֶתָ֖ ֻב ְג ֶרץ֩ל  ָהָא  ֩  ם

היה בין אלו לאלו  ששה עשר מילמעשר בהמה מצטרף כמלא רגל בהמה רועה וכמה היא רגל בהמה רועה  ,מ"בטפ"משנה בכורות 
 שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין היה לו באמצע מביא ומעשרן באמצע רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה: 

כמו שיכולות להשתמר ברועה אחד כשהבהמות רועות מתרחקות זו  - כמלא רגל בהמה רועהב "מ,ט"בכורות פ משנהנורא ר' עובדיה מברט
 וגו' מזו. והיינו שש עשרה מיל, דבהכי שלטא עינא דרועה.

 

ב׃ י ָֽ ב  ָס ֩ ָה י ֹלֶתָ֖ ֻב ְג ֶרץ֩ל  ָהָא  ֩ ם הָ֩לֶכָ֥ ְהֶי֨ ּת   ֩ ראה מפרט הפרט קדמאה. ע"פ תבנית טעמים כעין פרט וכלל הצריך לפרט, והפרט בת ז את

 פרט קדמאה, מלמד על שיעורין ומחיצות שידרשו בכלל ופרט בתראה.קטנה, -תלישא – ז את ֩ תורה תמימה

ה ְהֶי֨ בכיבוש הראשון של ארץ כנען לבני  הויה ראשונהכעין תחילה היינו ב מלבי"ם-)א( כעין כלל הצריך לפרט, )ב( ע"פ הקדמא,  – ּת 

יבראל מעט הפרט בתראה ישראל כאשר מספר עם יש ָֽ ב  ָס ֩ ָה י ֹלֶתָ֖ ֻב ְג ֶרץ֩ל  ָא  ָה ֩ ם -, מלמד כי הגבולות הראשונים יהיו אלה הנמנים בָלֶכָ֥

יביב(, ולעתיד לבוא נלמד ממקום אחר. ומלת  -)במ' מס' ב ָֽ ב  מלמדת שלמרות שלכל שבט יש גבולות, לענין מצוות כמו מעשר בהמה או  ָס

 אחד הוא. נדר )כגון הנאה מא"י( גבול א"י סביב

ששה עשר מיל ]דזהו שיעור ריחוק גבול א"י אחד הוא, )ב( שיעור  –תרסא מרמז שיש לדרוש מהפרט בתראה )א( מחיצה  – ז את ֩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[

֩ראה בהמה הפרט בת ָה י ֹלֶתָ֖ ֻב ְג ֶרץ֩ל  ָא  ָה ֩ ם ֶכָ֥ 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. 

השבטים בא"י מערבית לירדן אינם מונעים צירוף בתנאי המרחקים המנויים להלן, גבול  המרחקים המנויים להלן. לרבי מאיר גבולות

 הירדן מונע צירוף בין א"י המערבית ובין עבר הירדן.

 מרכא תביר טפחא ראה
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ה֩ ,ה:להמסעי במדבר  ַאָּמ֟ םָּ֩בָֽ ַּ֪י  ַאְלַּפ ֩ ה ְדָמ ֵק֣ ַאת־ ֶאת־ְּפ ֩ ר י ץָ֩לע ָ֗ ֣חּו מ  ֩ ם ֶתָ֞ ּד  ַמ ּ֩ו
ַאת־נֶ֩ ֶאת־ְּפ ֣יְו ָהע  ְ֩ו ה ַאָּמָ֖ ָּ֩ב ם י  ַאְלַּפָ֥ ֩ ן ו ָ֩צפ  ת ַאָ֥ תְּ֩פ ֵא֨ ְ֩ו ה ַאָּמָ֗ ָּ֩בָֽ ם ַאְלַּפ֣י  ֩ ׀ ַאת־ָי֣ם ֶאת־ְּפ ְ֩ו ה ַאָּמֹ֜ ָּ֩ב ם י  ַאְלַּפ֨  ֩ ב ְךֶג ַּ֩בָּתֶ֑ו ֩ר

ים:֩ ָֽ ר  ֶהָע ֩ י ְרֵׁשָ֖ ְג מ  ֩ ם ֶהָ֔ ֣הָ֩ל ְהֶי ֩י  ַ֚ה ֶ֩ז
֩עֵ֩֩,יג:יהושע ה א ָּׂשֵ֤ ַ֒֩וּי  חו י ר  י ּב  ֩ ֻׁשַע֘ הו ְ֩י ְה֣יות ָֽ ּ֩ב  י ָ֗ ה  ַ֙֩וְי ֵאָליו ֩ ַע הוֻׁשֵ֤ ְ֩י ְך ֶל ַ֩וֵּי֨ ֑דו ְּ֩בָי ה ְׁ֩שלּוָפָ֖ ו ְרּבָ֥ ַח ְ֩ו ו ּדָ֔ ֣דְ֩לֶנְג ֵמ ֙֩ע  יׁש א  ה־ ֵּנ ה  ְ֩ו א ְר ַ֙֩וַּיָ֔ יָניו

ינּו: ֵרָֽ ם־ְלָצ א  ֩ ה ַאָּתָ֖ ֩ נּו ֲהָלָ֥ ֩ ו ר֩לָ֔ ֶמ א ַ֩וּי ֣
 

אסור מן האגף  -הנודר מן הבית מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור ליכנס לעיבורה, אבל  -הנודר מן העיר  מתני'. בבלי נדרים נו,ב
֩( ,יגהיהושע ) דמי? א"ר יוחנן, דאמר קרא: )עיבור העיר נחשב כמו העיר(מנלן דעיבורא דמתא כמתא  גמ'.   . ולפנים הוֻׁשַע֘ ְ֩י ְה֣יות ָֽ ּ֩ב  י ָ֗ ה  ַוְי

֩֒ חו י ר  י בורה. אימא: אפי' בתחומה! הא אלא ש"מ בעיויריחו סוגרת ומסוגרת!  וגו', מאי ביריחו? אילימא ביריחו ממש, והכתיבּב 
ר( ,הלהמסעי  'במ) כתיב בתחומה י ֣חּוץָ֩לע ָ֗ מ  ֩ ם ֶתָ֞ ּד  ַמ  . ּו

 

֩ בעל הטורים במדבר לה )ה( ר י ֣חּוץָ֩לע ָ֗ מ  ֩ ם ֶתָ֞ ּד  ַמ הוגו' ּו ַאָּמֹ֜ ָּ֩ב ם י  ֩. וזהו חוץ מע' אמה ושירייםשאלפים אמה יהיו . ַאְלַּפ֨ ם ֶתָ֞ ּד  ַמ ּו
֩ ר י ֣חּוץָ֩לע ָ֗ ּ֩בָ֩וגו' מ  ם י  הַאְלַּפ֨  (:א,עירובין נז) ַאָּמֹ֜

 

֒֩( ,יגהיהושע ) חו י ר  י ּ֩ב  הוֻׁשַע֘ ְ֩י ְה֣יות ָֽ ּ֩ב  י ָ֗ ה    ַוְי

י ָ֗ ה   רביע מלמד שמדידת תחום של עיר מתחיל אחרי שהעיר "רובעה" וזה עצמו אחרי שעיברו את העיר כמרומז להלן – ַוְי

 ֩֒ חו י ר  י ּ֩ב  הוֻׁשַע֘  נינו מלמד לענין עיבור העיר שממנו והחוצה מודדים תחום העירזרקא סגול בתפקיד של מוסיף מענינו על ע – ְי

 

֒֩( ,יגהיהושע )-אפשר כי הנלמד מ חו י ר  י ּ֩ב  הוֻׁשַע֘ ְ֩י ְה֣יות ָֽ יּ֩ב  ָ֗ ה  ֩( ,הלהמסעי  'במ)-לעיבור העיר, רבועה ומדידת התחום שלה, יסודו ב ַוְי ם ֶתָ֞ ּד  ּוַמ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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֩ ר י ֣חּוץָ֩לע ָ֗  לל המלמד על הכלל כולו, מערי הלוים לכל ישוב לענין עיבור, ריבוע, תחום עיר גרשיים מונח רביע, כעין יוצא מן הכ –מ 

ה֩)א(  ַאָּמ֟ ָּ֩בָֽ ם ַּ֪י  ַאְלַּפ ה֩ ָמ ְד ֵק֣ ַאת־ אמה רפוי, פחות מרחק( גבול שוחק  50יומו קרני פרה, מדידת גבול עצב )חבל -מונח ירח בן  –ֶאת־ְּפ

 אמה מתוח, יותר מרחק( 50)חבל 

ב ֩)ב(  ַאת־ֶנֶג ֶאת־ְּפ  4אמה, חבל  50מצב של חבל -מצב החבל, אפשרות אחת של מקף כרב-מקף מקף תרסא, אפשרות אחת שמקף כרב – ְו

הכך על הסדר המרומז בקדמא ואזלא של -רמז לעיבור העיר ואחר –אמה למדידה בשיפועים, תרסא  ַאָּמֹ֜ ָּב ֩ ם י   2000ימדדו את  ַאְלַּפ֨

רעירובין ע"י חיפוש ראה בבלי  2400< - 2000מדידה באלכסון האמה.  י ֣חּוץָ֩לע ָ֗ מ  ֩ ם ֶתָ֞ ּד   ּוַמ
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י ְ֩בֵנָֽ י ֵטָ֥ ְב ׁ֩ש  י ְּבֵנ֨ מ  ד֩ ָחָ֞ ֶא ָהיּוְ֩ל ֒֩-ְו֠ ם י ְ֩לָנׁש  ֵא֘ל ָר ְׂש ֩י 
ֶה֑ם֩ הָ֩ל ָ֖יָנ ְהֶי רּ֩ת  ֲאֶׁשָ֥ ֩ ה ַהַּמֶּטָ֔ ֩ ֲחַל֣ת ַ֩נ ַ֚ל ַ֩ע ף ַס֕ ינּוְ֩ונֹו ֵתָ֔ ֲאב  ֩ ֲחַל֣ת ַּנ ֙֩מ  ן ֲחָלָת ַ֩נ ֵ֤ה ְרָע ְג ְ֩ונ 
ֲחָלֵתָ֖֩֩ ַ֩נ ל ַרָ֥ ּג  מ  ׃ּו ַע ֵרָֽ ָּג ֩י  ֩נּו
ָהיּו( גלו, מסעי 'במ) דתלשא   – ְו֠ ָחָ֞ ֶא יגרשיים  – ְל ְ֩בֵנָֽ י ֵטָ֥ ְב ׁ֩ש  י ְּבֵנ֨ ֒֩-מ  ים ְ֩לָנׁש  ֵא֘ל ָר ְׂש  קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל – י 

כי ירושה דאורייתא בנות צלפחד שתעבור לבעליהן לעולם לא תחזור לשבט צלפחד, וזה הוא מפני נחלת  תורה תמימה )לו,ד( הערה א(ע"פ 
   אינה חוזרת ביובל וס"ל דירושת הבעל דאורייתא

תלשא בתפקיד מחיצה, גבול שנעקר משבט לשבט, לכתחילה אם בנות צלפחד תנשאנה לבני שבט אחר נחלתן תעבור לשבט הבעל, כי זאת 

מהבנות נשאו לבני שבט אחר ולכן בפועל ירושת תורה, בפועל הן נשאו לבני דודיהן משבטם והנחלה נשארה בשבטן. אבל יש דעה שחלק 

 עברה נחלה. אבל מההתנחלות בספר יהושע לא נראה כך.

 

 דברים  1.7
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י֩]ג[ ְּ֩בַעְׁשֵּתָֽ ה ָׁ֩שָנָ֔ ֣ים ְרָּבע  ַא ְּ֙֩ב י ה  ְַ֖י ֶאל-ַוָֽ ֩֙ ה ֶׁש ר֩מ  ֶּבֵ֤ ּד  ֶדׁש֩ ח ֑ ַ֩ל ֣ד ָח ְּ֩בֶא ֶדׁש ח ָ֖ ֩ ר תָ֖֩-ָעָׂשָ֥ א  ֩' ה  ֩ ֧ה ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  לְּ֩כ֠ ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ם׃ְּבֵנ֣י ֶהָֽ ֲאֵל ֩ ֹ֩֩ו ֩֩֩] ]ד
ר ֲאֶׁש ן֩ ָּבָׁשָ֔ ַ֩ה ֶמֶ֣לְך ַֹ֚וג֩ ת֩ע ֵאָ֗ ְו ֹון֩ ֶחְׁשּ֑ב בְּ֩ב ֹוֵׁשָ֖ י ר֩ ֲאֶׁשָ֥ י֩ ָ֔ ר  מ  ֱא ֶ֣לְךָ֩ה ֶמ ֩֙ ן יח  ַ֚ת֩ס  ֵא ֹו֩ תָ֗ יַ֩הּכ  י׃֩-ַאֲחֵר֣ ע  ְדֶרָֽ ֶא תְּ֩ב ר ָ֖ ָּת ַעְׁש בְּ֩ב ֩יֹוֵׁשָ֥ ֩֩

֩ ֩ ה[ ֶאת] ֩ ר ֵּ֩בֵא  ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ יל ֣ א  הֹו ֑ב֩ ָא מֹו ֶ֣רץ֩ ֶא ְּ֩ב ן ֵּדָ֖ ַהַּיְר ֩ ֶבר מ ָֽ֩-ְּבֵעָ֥ א אתֵ֩ל ַהּז ָ֖ ה֩ ָרָ֥ ֩ר׃ַהּתֹו
ֶאל דברים א,גגדולה בתחילת הענין -אפשר כי ענין לדרוש שיעור מרומז בטעם תלישא ֩֙ ה ֶׁש מ  ֩ ר ֶּבֵ֤ ל-ּד  ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ל ְּבֵנ֣י כ  גדולה, -תלישא – ְּכ֠

֩הבאור. והמשכו  –הבאור ותחילת פסוק ה' מלמד מקום הדיבור  -פסוק ד' הוא כעין מאמר מוסגר המלמד על זמן הדיבור  ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ יל ֣ א  הֹו
ֵא֩  ֶאתֵּב ֩ ר׃-ר מ ָֽ אתֵ֩לא ּז ָ֖ ַה ה֩ ָרָ֥ ֶאל דברים א,גכאילו נאמר  ַהּתֹו ֶׁשה֙֩ מ  ֩ ר ֶּבֵ֤ ל-ּד  ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ם׃ ְּבֵנ֣י ֶהָֽ ֲאֵל ֩ ֹו תָ֖ א  ֩ ' ה  ֧ה֩ ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ   דב' א ה ְּכ֠

ֶאת ֩ ר ֵּ֩בֵא  ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ יל ֣ א  ר-הֹו מ ָֽ א אתֵ֩ל ַהּז ָ֖ ה֩ ָרָ֥     ַהּתֹו

לנמצא כי  כ   דב' א,המהכתוב אחריו. פתרון אפשרי מתחיל בקרא גדולה מרמז לתפקיד אחד של תלישא כשיעור -בטעם תלישא ְּכ֠

ֶאת ֩ ר ֵּ֩בֵא  ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ יל ֣ א  ֩-הֹו את ַהּז ָ֖ ה֩ ָרָ֥ בפירושו לפסוק  שפת"חע' ק"ח, כי  התורה בסימניה, י"מ גימפל בניש, התשנ"ט. וכתב ַהּתֹו

ל( דברים כי תבוא כז,ח) ַע ֩ ְבָּת֣ ת-ְוָכַת ֶאָֽ ֩ ים ָ֗ ֲאָבנ  הֵ֩-ָּכל-ָה ֩ ר ַּ֩בֵאָ֥ את ּז ָ֖ ַה ה֩ ַהּתֹוָרָ֥ ֩ י ֵר  ְב ּ֩ד  ס ב׃֩ ֩דברים א,ה -מפנה לפירושו ביֵטָֽ ר ֵא  ֵּב
֩-ֶאת ה ָרָ֥ במכאן אמרו חז"ל שניתנה התורה בשבעים לשון, רמז לדבר במילת ַהּתֹו ֵטָֽ  ה, הי, היט, היטב בגימ' שבעים. – ֵהי

ל ַ֩ע ְבָּת֣ ים-ְוָכַת ָ֗ ֲאָבנ  , באר היטבהתורה הזאת  (דברים כי תבוא כז,ח)-ב בעה"ט , לפחות ארבע, כאן כפירושמונח רביע, – ָה
 (70סה"כ =  26 –, היטב  24 –,היט  15 –, הי  5 –)ה  , גם בשבעים לשונותבגימטריא 

ר֩אפשר כי לפני שפת"ח היה גם בעה"ט והקיש בכעין ג"ש מלת  ֵא  ה-ֶאתֵּב ָרָ֥ ֩אל מלת ַ֩הּתֹו ר ֵאָ֥ ה֩ דברים כי תבוא כז,חבקרא ַּב ָרָ֥ ַהּתֹו
את ּז ָ֖ ַ֩֩ה ר בַּבֵאָ֥ בואז משתמש במלת  ׃ֵהיֵטָֽ ֵטָֽ  ורש מגימטריאת צירופי אותיות היטב שבעים לשון. וד ֵהי

 הנח י, בראשית -שבעים לשון נמצא גם ב
ם׃ ֶהָֽ ְּ֩בגֹוֵי ם ָתָ֖ ח  ְׁשְּפ מ  ֑נֹוְ֩ל ְלׁש  יׁש֩ל  ָ֖ א  ֩ ם ָתָ֔ ְרצ  ַא ְּ֙֩ב ם ַהּגֹוי  ֩ ֵ֤י ֵּי א  ֩ ּו דָ֞ ְפְר ֩נ  ה ֵאֶּל ֵ֩מ֠

ה ֵאֶּל  גדולה, שיעורין אלפניו ולאחריו.  -תלישא – ֵמ֠

גדולה נמצא בפסוק ה' בין בני יפת ובין בני חם וכנראה בא -לב, הפסוק עם טעם תלישא –, א תולדות בני נח נמנים בפסוקים פרק י

אומות ולשונות בלבד, כי בזרעו של נח היו יותר משבעים כפי שפירש רשב"ם. יש כלל בתושבע"פ שאם  שבעיםללמד שיעור של 

נמנו. לכן אפשר כי טעם התלישא בא להגביל לשבעים  נמנים הפרטים ללא מספר מוגדר )כפי שכתוב כאן( יכול שהותיר אחדים שלא

 הנמנים.
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ה֨֩  ֩ ן ֵּת ֶאת֩'ַוּי  ֩ ַּ֩ג ם נּו ֵדָ֗ ְּ֩בָי ינּו ֵה  ֹל ֶמֶלְך-ֱא ֩ ג ֹו ֶאת-עָ֥ ְ֩ו ן ד-ָּכל-ַהָּבָׁשָ֖ ַ֩ע הּו ַּנֵּכ֕ ַ֩ו ר-ַעּ֑מֹו י ָֽ א  ְׁש ה  ֩ י ָ֥ ְלּת  ד׃-ּב  י ָֽ ר  ָׂ֩ש ֹו ֩לָ֖
ה֨֩ אור החיים  ֩ ן ֵּת ( דעקר טורא בר תלתא פרסי ואיתי על רישיה ברכות נד,בבפרק הרואה ) . אמר בידנו, יתבאר על דרך אומרם ז"ל'ַוּי 

עד כאן, והוא אומרו  )קפץ והיכה במוט בקרסולו של עוג והרגו(וכו' משה כמה הוה וכו' שוור ומחייה בקרסוליה וקטלי  )נשאו מעל ראשו(
( נעשה אדם, גם יד משה יד כל בר' א,כושון רבים כמו )ויתן ה' פירוש ע"י תקיעת ההר בצוארו, ואומרו בידנו שהרגו בידו ממש, ואמר ל

 ישראל תחשב. 
ן ֩ ֵּת מיל כגודל מחנה ישראל. אפשר כי זה המקור לגודל מחנה  12תרסא,רמז לשיעור , עוג עקר הר בשיעור שלוש פרסות שהן  – ַוּי 

 ישראל, שהוא שיעור הדאורייתא לתחומין בשבת ויו"ט.
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/95 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ָאָבָ֗֩ ֩ א ְ֩ול ֣ ֩׃ ּ֑֩בֹו נּו ֵרָ֖ ַ֩הֲעב  ן ֹו ֶחְׁשּבָ֔ ְך֩ ֶמֶ֣ל ן֙֩ יח  ס  ֩ ֩ה
י ָֽ ֶאת-ּכ  ך֩ י ֶה  ֱאֹל ֩ ֨ה'  ֩ ְקָׁשה ֶאת-ה  ֩֙ ֵּמץ א  ְ֩ו ֹו חָ֗ ה׃֩ס-רּו ֶּזָֽ ַה ֩ ֹום ַּ֩כּיָ֥ ְדךָ֖ ְ֩בָי ֹו ּתָ֥ ןּ֩ת  ַע ַמ  ֹוְ֩ל בָ֔ ָב ְ֩ל
 קטן-זקףפשטא  - לבבו-את ואמץרביע  – רוחו-אתקדמא ואזלא  - לקיך-א' הקטנה -תלישא - הקשה כי

 הפרט האחרון מפרט מהות הפרט הראשון וכלל ופרט.  פרט תבנית 
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ֶּ֩בן ר י ֣ א  ֶאת-ָי ח֙֩ ַק הָ֩ל ַ֩עד-ָּכל-ְמַנֶּׁשָ֗ ב ְרּג ָ֔ ַא ֩ ֶ֣בל ֩-ֶח י ֑ ֲעָכת  ַהַּמ ְ֩ו י ָ֖ ר  ַהְּגׁשּו ֩ ּול בָ֥ ְּ֩ג
ַ֩על ם ָת֨ א   ֩ א ָר ְק ֶאת-ַוּי  ֩ ֹו מֵ֤ ֙֩-ְׁש ן ה׃ ַהָּבָׁש ֶּזָֽ ַה ֩ ֹום ַהּיָ֥ ד֩ ַ֩עָ֖ ר י ָ֔ א  ָ֩י ת ֣ ַ֩חּו 

גשור  ויקחכב(. וכתיב "-,כאב אעשרים ושלש ערים בארץ הגלעד" )דה" ויד את יאיר ויהי להול 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 וארם את חות יאיר מאתם

 'וגו בן יאיר, ולכן יקראו גם הן 'חות יאיר'. ובנותיה

א ֩ ָר ְק ם֩א֩ ַ֩וּי  מודיעה שהמפורט בפרט  הראשוןקטנה בפרט -כעין פרט וכלל הצריך לפרט, אפשר כי תלישא –קטנה קדמא -תלישא -ָת֨

ֶאת-ַעלבתראה  ֩ ֹו מֵ֤ ֙֩-ְׁש ן ה׃ ַהָּבָׁש ֶּזָֽ ַה ֩ ֹום ַהּיָ֥ ד֩ ַ֩עָ֖ ר י ָ֔ א  ָ֩י ת ֣ עצמו וכיבוש נבח, אך שני הכיבושים לא נשארו על שמו  יאיר כיבוש כולל ַחּו 

 כבשו ארמים המקום. רמאוחבמטות שבזמן  ןכפרמב"

 ראה פרק השערות פרט וכלל ופרט?
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֩ ה[ י]כ ָֽ ֶ֑רץ-ּכ  ָא ָּ֩ב ם ֶּתָ֖ ְונֹוַׁשְנ ֩ ים ָ֔ ָ֩בנ  ֵנ֣י ּ֙֩וְב ים ָּ֩בנ  ד י ֵ֤ ֩תֹול 
ה֩ הָוָֽ ְ֩י ָ֥י ְּ֩בֵעיֵנ ע ַר  ָה ֩ ם יֶתָ֥ ַ֩וֲעׂש  ל ֣מּוַנתּ֩כ ָ֔ ְּ֙֩ת ֶ֙סל ֶתםֶּ֩פ י ֵ֤ ַ֩וֲעׂש  ם ַחֶּתָ֗ ְׁש ה  ֹו׃-ְו סָֽ י ַהְכע  ְ֩ל ך י ֶהָ֖ ֹל ֱ֩א

[֩ ֶאתכו[ ֩ ַהּי ֹום ֩ ם ָבֶכ֨  ֩ י ת  ד  י ֶאת-ַהע  ְ֩ו ם ַמ֣י  ֶרץ-ַהָּׁש ָאָ֗ יָ֩ה ָֽ ֒֩-ּכ  ֵהר ַ֩מ ן֘ דּו ּ֩ת אֵב ד ב ֣ ָ֩א
ֶאת֩ ֩ ים ֧ ר  ְב ֩ע  ם ַאֶּת  ר֩ ֲאֶׁש֨ ֩ ֶרץ ָהָאָ֔ ֩ ְׁשָּתּ֑ה-ֵמַע֣ל ר  הְ֩ל ָּמ ָׁ֩שָ֖ ן ְרֵּד  ַ֩הַּי
א֩ ן׃-ל ָֽ ּו דָֽ ֵמ ָּׁש דּ֩ת  ֵמָ֖ ָּׁש ה  ֩ י ָ֥ ּ֩כ  ָה י ָ֙֩עֶלָ֔ ים מ  ָ֩י ֵ֤ן יֻכ ר  ֲא ַ֩ת

והוא הקדים והגלם לסוף  ונושנתם.לו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין רמז להם שיג - ונושנתם)כה(  רש"י 
(; וזהו שנאמר: "וישקוד יי' להלן,כוכדי שלא יתקיים בהם "כי אבד תאבדון" ) לונושנתם,שמונה מאות וחמשים, והקדים שתי שנים 

 (.  גיטין פח,אעמנו שמהר להביאה שתי שנים לפני זמנה )ראה צדקה עשה  -( דנ' ט,ידעל הרעה ויביאה עלינו כי צדיק יי' אלהינו" )
 

֩ י ֩]כו[ ת  ד  י  קטנה, ענין של שיעור בענין של מידרוג בעונשים,-תלישא – ַהע 

ם֩ה הכתוב פעמים בראשי התבות הבאות -ו-ה-שיעור בדרך רמז שבזכות שם המיוחד א ֶאתָ֩בֶכ֨ ֩ ֶאת-ַהּי ֹום ְ֩ו ם ַמ֣י  ֶרץ-ַהָּׁש ָאָ֗      ָה

והוא שם של רחמים וקפיצת הדרך וקפיצת האדם, תוקדם גלותם בשתי  א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץובהמשך  ה'שמים ו'את ה'יום א'ת 

 שנים ותהיה ברחמים ולא אבד תאבדון 

 

  ע"יוהוא הקדים   ונושנתם.רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה כמנין  - ונושנתם)כה(  טט ע"פ רש"י:
דּ֩ת ֩ ב ֣ ָ֒֩א ר ַמֵה ן֘֩ דּו מונח זרקא סגול, מוסיף במהר היינו מקדים בזמן, או מחסיר מזמן "ונושנתם" גי' שמונה מאות חמישים  –֩אֵב

 "  מהר( –)טט "כי אבד תאבדון ושתים, שתי שנים שמיוצגות ע"י "אבד תאבדון" מונח זרקא, כדי שלא יתקיים בהם 
 מסביר זאת באותו אופן. התורה והמצוה

 

 הקדמת זמן –גול זרקא סראה 
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ַאל ְׁ֩ש י ֣ ר-ּכ  ֲאֶׁש ֩ נ  ים אׁש  ר  ֩ ים ֨ מ  ְלָי  ֩ א ן-ָנ מ  ךְ֩ל י ַ֙֩על-ָה֣יּוְ֩לָפֶנָ֗ ָדם ָ֩א ׀ ים֩ ֵ֤ ה  ֹל ֱא ֩ א ָר֨ ָּב  ֩ ר ֲאֶׁש ֩֙ ְ֩וַעד-ַהּיֹום ם י  ַמָ֖ ַהָּׁש ֩ ה ְקֵצָ֥ מ  ּ֩וְל ֶרץ ָאָ֔ ְקֵצ֣ה֩-ָה
֩ ם ָמ֑י  ַ֩הָּׁש

ׁשְ֩֩ ֲ֩הנ  ֹו אָ֖ ֩ ה ֶּזָ֔ ַה דֹול֙֩ ַהָּג ֩ ר ָבֵ֤ ָּד הַּ֩כ ְהָיָ֗ ָֽ הּו׃ֲהנ  מ ָֽ עָּ֩כ ַ֩מָ֥
 ומדרשולכל הברואים אשר מקצה אל קצה, זהו פשוטו.  שאלוגם  - ימים ראשונים. ולמקצה השמיםעל  - לימים ראשנים)לב(   רש"י 

 והוא השיעור עצמו אשר מקצה אל קצה. הארץ עד השמים,)ראה סנה' לח,ב(: מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן 
ַאל ְׁ֩ש י ֣ ֩ -ּכ  א למקצה השמים ועד שיעור  שפת"חטנה, התרעה על דרישת שני שיעורים, א' קומת אדם הראשון, ב' ע"פ ק-מונח תלישא - ָנ

 .  ונקרא גם כן מסוף העולם ועד סופו ואין הבדל ביניהם רק בקריאת השם: קצה השמים
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י ֣ ּ֩כ  ָ֞ ְרָּתָ֗ ָזַכ ּ֩בְ֩-ְו ֙׀ ֣֙יָת ָהי  ֩ ד ֵֶֶ֤֣ב הֶ֩עָ֥ ָ֑֔ טּוָי ְ֩נ ַע ר ֣ ְז ּ֙֩וב  ה ָזָקָ֖ ֲח ֩ ד ֵֶ֣֤ ְּ֙֩בָיָ֥ ם ָּׁשָ֔ מ  ך֙֩ ֙י ֶהֵ֤ ֱאֹל ֩ ֨ה'  ֩ ך  ֲא ֨ צ  ַ֩וּי  ם י  ָ֗ ַרָ֔ ְצ מ  ֩ ֶ֣רץ ֶ֩א
ל ֶאת-ַע ֩ ֹות ךַ֩לֲעׂשָ֖ י ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩' ֣ה ך֙֩ ְּו ֩צ  ן ס-ֵּכָ֗ ֩ ת׃ ַהַּׁשָּבָֽ ֩ ֹום ֩יָ֥
 

 ֩ ך  ֲא ֨ צ  מצוות השבת, כי רבים בה שיעורי קטנה, כעין ענין של שיעורין, חציצין ומחיצין ו/או כעין מידרוג ב-תלישא בטעם עליון –ַוּי 

 המצוות, וגם יש בה ארבע רשויות שהם כעין מחיצות לענין טלטול היא מלאכת ההוצאה.

 גרשיים מונח רביעראה פרק השערות 

 קדמא ואזלא במלה אחתראה פרק השערות 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 תלישא 188
 ,יח:וואתחנן  דברים

֩֙ ן ַמַ֙ע 'ְ֩ל ֑ה ֩ ֣י ְּ֩בֵעיֵנ ֹוב ַהּטָ֖ ְ֩ו ר ַהָּיָׁשָ֥ ֩ יָת ְ֩וָעׂש   ֩ ח[ ֶאת֩]י ֩֙ ַרְׁשָּת ַ֖ ְ֩וָיָֽ אָת ְךּ֩וָבָ֗ בָ֩לָ֔ ַט ֣י ֲאֶׁשר-י  ֩ ה ָבָ֔ ַהּט  ֶ֣רץ֩ ָא ֩֩֩-ָה ך׃ י ֶתָֽ ֲאב  'ַ֩ל הָ֖ ֩ ע ְׁשַּבָ֥ ֩נ 
ֶאת ֩ ף ד ָ֥ ֲה ַ֩֩ל ט[ ֩ס-ָּכל-]י '׃ הָֽ ר֩ ֶּבָ֥ ּד  ר֩ ֲאֶׁשָ֖ ךַּ֩כ ָּפֶנ֑י מ  ֩ ך י ֶבָ֖ ְי ֩א 

 פשרה לפנים משורת הדין. זו - והטוב הישר)יח(    י"רש

על דרך הפשט: יאמר: תשמרו מצות השם ועדותיו וחקותיו )ראה  - ה' בעיניב הישר והטו ועשיתהפרשה.  וגמר...  )יח( ן"רמב
 לעיל,יז(, 

הבטחה; יאמר, כי  - למען ייטב לך-בלבד. ו בעיניו והישר הטובבעשייתן לעשות  ותכוין ראה יב, כח דבריםמשלב את  ןהרמב" כאן
 ... תה' קכה,ד(.  פע"השם מטיב לטובים ולישרים בלבותם ) כי ,לך ייטב בעיניו הטובבעשותך 

ענין גדול, לפי שאי אפשר  וזה .והישר הטוב, כי הוא אוהב בעיניו והישר הטובלא צוך תן דעתך לעשות  באשריאמר: גם  ועתה 
 ... , הרבהכלם, אבל אחרי שהזכיר מהם  והמדינות ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב שכניוהנהגות האדם עם  כללהזכיר בתורה 

קח,א(  מ, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין; וכגון מה שהזכירו )ב"דבר בכל והישר הטובר בדרך כלל שיעשה לומ חזר
  מצרא, דבר בדינא

 

על  מצראדברים ראה יב, כח, ולכן אפשר כי מה שהבבלי בבא מציעא קח ב, למד בדינא דבר  וביןמשלב בין דברים ואתחנן ו,יח  ן"הרמב

֩ נמצאואתחנן ו,יח, אפשר ללמוד גם מהפסוק דברים ראה יב, כח ובו בסיס הפסוק דברים  בְ֩לך  יַט֨ י   ֩ ן ַע קטנה קדמא ואזלא , -תלישא -ְלַמ

 , קדמא ואזלא בתפקיד זכות קדימה, ואזלא בתפקיד לאחר זכות לאחרים, מחיצהקטנה או תרסא בתפקיד -תלישא

אדם רוצה לקנות רכוש, הטוב בעיני ה' והישר בעיני אדם יהיה לתת  נלמד כי אם תהיה מטעם תרסא בתפקיד מחיצההדרשה מהטעמים 

 מצרא( -מחיצה משותפת בין רכוש האדם ורכוש הבר –גבול  -מצרא )לבעל מיצר-לבר

 מצרא ברכישת הרכוש שמעבר למחיצה -לתת מטעם קדמא זכות קדימה לבר

 מצרא.-ומטעם ואזלא שימשוך עצמו מקניה זאת לטובת הבר
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֩ ז,יב: עקב דברים ָת֑ם א  ֩ ם יֶתָ֖ ׂש  ַ֩וֲע ם ּ֩וְׁשַמְרֶּתָ֥ ה ֶּל ֵאָ֔ ָה ֩֙ ים ט  ְׁשָּפ ַהּמ  ֩ ת ֵאֵ֤ ֩ ן ּו ְׁשְמעָ֗ בּ֩ת  ֶ֣ק ֵ֩ע ׀ ֣ה ָהָי ְ֩ו
ה֨֩  ֩ ר ַמ ת֩'ְוָׁש ֶאָֽ ֩ ךְ֩לךָ֗ י ֶה  ֶאת-ֱאֹל ְ֙֩ו ית ר  ך׃-ַהְּב י ֶתָֽ ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבָ֖ ֩נ  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ד ֶס ֶחָ֔ ַ֩ה

 

 מאה.תבנית החלק השני של הפסוק כעין פרט קדמאה וכלל ופרט המפרט את הפרט קד

ה֨֩  ֩ ר ַמ ת֩'ְוָׁש ֶאָֽ ֩ ךְ֩לךָ֗ י ֶה  ֶאת-ֱאֹל ְ֙֩ו ית ר  ך׃-ַהְּב י ֶתָֽ ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבָ֖ ֩נ  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ד ֶס ֶחָ֔ ַ֩ה
ר ֩ ַמ ך֩'ה֨֩פרט קדמאה,  – ְוָׁש י ֶה  תקדמא ואזלא כעין כלל, פרט המפרט את הפרט קדמאה  – ֱאֹל ֶאָֽ ֩ ךָ֗ ֶאת-ְל ְ֙֩ו ית ר  ֩-ַהְּב ע ְׁשַּבָ֖ ֩נ  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ד ֶס ֶחָ֔ ַה

ך י ֶתָֽ ֲאב    ַל

 

ר ֩ ַמ  (, מאור ושמש) דור ְלַאְלַּפִּיםלבניו עד מצינו שאם האדם עובד את השי"ת מאהבה זכותו עומדת תרסא, שיעור זמן שמירה  – ְוָׁש
מלת  נמצאת מדה טובה יתירה על מדת פורענות אחת על חמש מאות, שזו לארבעה דורות וזו ְלַאְלַּפִּים:פירשו  בחיי רבינו-ו רש"י

ים ָ֔ ֲאָלפ  יםמיעוט רבים ללא מספר הרי זה שניים, כאן מיעוט  הופכת ע"י כלל הלימוד ָל ָ֑֔ פ  ֲאָל כן -. כמוְלַאְלַּפִּיםזה גם בשנוי הניקוד  ַל

ַ֩על( שמות כי תשא לד,ז)רבינו בחיי הביא ראיה לארבעה דורות של עוברי עבירה בנוסף על העובר הראשון מהקרא  ֹות בָ֗ ָא ֩ ֲ֩ע֣ון ׀ ד ֵק֣ ֙֩-ּפ  ים ָּבנ 
ל ל-ְוַע ַ֩ע ים ָ֔ ָ֩בנ  ּלֵ֩-ְּבֵנ֣י לׁש  ַע ְ֩ו ים ָ֖ ים׃-ׁש  ָֽ ֵּבע     ר 

ךָ֗֩( דברים עקב ז,יבאפשר שארבעה הדורות הנוספים מרומזים ברישום מקוצר בטעם מלת ) רביע, הקב"ה שומר לכל אחד בהשגחה  – ְל

תפרטית אליו האם מקיים  ֶאת-ֶאָֽ ְ֙֩ו ית ר  ך-ַהְּב י ֶתָֽ ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבָ֖ ֩נ  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ד ֶס ֶחָ֔ עבירה והוא  )פרטים המפרטים את הפרט קדמאה(. אם עשה ַה

 לא תיקנו עד, אזי נפרע מהם, ואם מתקנים אינו נפרע מהם על מעשי אבותיהם.   ארבע דורותובניו 

 רביע, קדמא ואזלאראה 
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ְרֶּב֑ך֩ ְ֩וה  ךָ֖ ַרְכ ּ֩וֵב ךָ֔ ְ֣ב ֵה ֲא ַ֩ו
י ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ צְ֩-ב  ְ֩וי  ֣ך ְׁש ר  י ְ֩ות  ך  ְנ ְּדָג֨ ך֩ ָמֶת ְד ְׁ֩שַגרַא֠ ך ֲאֶׁשר-ָהֶרָ֗ ֩ ה ָמָ֔ ֲאָד ָה ֩ ַ֚ל ַ֩ע ך ֩צ אֶנָ֔ ת ר ֣ ְ֙֩וַעְׁשְּת ך ֩-ֲאָלֶפ֙י ך י ֶתָ֖ ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבָ֥ נ 

ְך׃ ֶתתָ֩לָֽ ָ֩לָ֥
י ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ ך֩-ב  ָמֶת ְד גדולה, אפשרות לשלושה עניני שיעורין, חציצין -גדולה, כעין שלוש תלישא-מונח מונח תלישא -ַא֠

 יום המצוות היינו הפרשת תרו"מ מצילה מכרת )סוג של עונש בבית דין של מעלה( לאוכל טבל.ומחיצין, ומידרוג בק

ילימוד בהיקש מעישור  –מלמד ענינים אחדים ואחרון שבהם  - רבה דרשמ ָֽ ר  ֩-ּוְפ ך ָמֶת ְד יהיינו תיקון מאכל, לעישור ַא֠ ָֽ ר  ך-ְּפ ְטְנ זו  ב 

 הפרשת עישור. –יתר להפריש תרומות ומעשרות. כל תיקון הוא חציצת המילה, היינו תיקון האדם הישראלי שיהיה ראוי בין ה

 

  הפרשת תרו"מ ע"י ישראלי, מפרי אדמת ישראלי, שאלת האם קנין גוי בארץ מפקיע מתרו"מ, ואם לא מפקיע האם יש ענין

 להקדים לגמר מלאכה של הגוי ולקנות פירות ולהתחייב בתרו"מ

 ריש תרומת מעשר, והישראלי פטור.שאם הקדים הלוי ונטל בשבלים, הלוי יפ 

 

 תיקון המאכל ע"י עישור הנעשה על הסדר של מוקדם ומאוחר בא רק אחרי גמר מלאכת הדגן. דבר המרומז בתבנית הטעמים הבאה:

֩ ך  ְנ ת הדגן לאסור והיא גמר מלאכ מירוחהחלקת פני הדגן, פעולה הנקראת  -קדמא ואזלא במלה אחת, כעין ענין שוויון היינו השוואת  -ְּדָג֨

 אכילת ארעי מהגרעינים ולהתחייב בתרומות ומעשרות. 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 בבא ילבבעיין מעשר דגנך . לענ"ד ע"פ תבנית הטעמים מסקנה זאת מתואמת עם הלימוד המקובל לגמר מלאכת הדגן הוא מהקרא 
בענין  רהוהת ןמן ילאוכ אלוו במ" םילעפוהאת  שוכרהעי יבש קפר או יםומנאה את כרוהשי ששק רפו י אחמיש רקפא עצימ

 -דיגון היינו פעולת גמר מלאכה ע"י מירוח, שהוא החלקת  - דיגונךומשנה הקריאה ל מעשר דגנךגמר מלאכה הנלמד מהקרא 

 השוואת פני הדגן.

 

י ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ ך֩-ב  ָהֶרָ֗ ְצ ְ֩וי  ֣ך ְׁש ר  י ְ֩ות  ך  ְנ ְּדָג֨ ך֩ ָמֶת ְד  דמא ואזלא במלה אחת, מונח רביעגדולה, ק-מונח מונח תלישא - -ַא֠

 תבנית הקרא כעין פרטים מקדימים, כלל ופרטים אחרונים. 

֩ הכלל ך  ְנ והיא גמר מלאכת הדגן לאסור אכילת ארעי מהגרעינים  מירוחקדמא ואזלא במלה אחת, שוויון פני הדגן, פעולה הנקראת  -ְּדָג֨

 ולהתחייב בתרומות ומעשרות

  רמז בקדמא ואזלא כעין גבעה, זה נכון גם בפירות וירקות אך לא מתאים למשקים היוצאים בסחיטת הדגן הנאגר מטבעו יוצר גבעה

ךפירות כנאמר בקרא  ֶרָ֗ ָה ְצ ְ֩וי  ֣ך ְׁש ר  י  ְות 

 אמנם מדבר בגמר מלאכה בדגן אבל הוא מלמד על חובת גמר מלאכה בפרטים הראשונים ובפרטים האחרונים.  הכלל 

 בנין אב ולא כלל ופרט כי מלמד מדגן לשאר פרי האדמה אפשר שקדמא ואזלא כאן הם כעין

֩ ך  ְנ קדמא ואזלא במלה אחת, בעושה תלוי המעשה. לפי ה.... יש ללמוד שרק תבואה שמזריעה או מקניה היא של ישראלי מחוייבת  -ְּדָג֨

 במירוח ובתרו"מ. 

 

 

ת גמר המלאכה. אך אין בו הזכרת שאר פרי האדמה. מלמד על חובדיגונך ע"י שנוי לקריאה  - מעשר דגנךהקרא  אעיצמ באבבלי בב

ומלמדת על כל פרי האדמה. מדאורייתא רק דגן תירוש ויצהר חייבים בגמר מלאכה  דיגונךתבנית הטעמים בקרא כאן מתואמת עם הלימוד 

מקבל  אדמתך-פרישון ובתרו"מ, ושאר פרי האדמה הוא מדרבנן. אפשר שהקרא כאן ע"פ התבנית פרט וכלל ופרט אכן מפרט שהפרט הרא

 פירוטו בכלל ובפרט האחרון אל דגן תירוש ויצהר.

 

י דברים עקב ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ּ֩וְפר  ֣ך ְטְנ ך֩-ב  ָמֶת ְד גדולה. תבנית טעמים זאת עשויה להיות בעלת משמעות של כאילו -מונח מונח תלישא -ַא֠

 גדולה. -שתיים או שלוש תלישא

 ל מיתה בידי שמים על אכילת תרומה גדולה. גדולה אחת היא התרעה ע-אפשר שתלישא 

 גדולה שניה  היא התרעה על מיתה בידי שמים על אכילת תרומת מעשר. -אפשר שתלישא 

 גדולה שלישית  היא התרעה על מיתה בידי שמים על המילה. בודאות שהערל האוכל פסח ענוש כרת.-אפשר שתלישא 

 האם כהן ערל האוכל תרומה ענוש בידי שמים 

י עקבדברים  ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ּ֩וְפר  ֣ך ְטְנ ך֩-ב  ָמֶת ְד גדולה. תבנית טעמים זאת עשויה להיות בעלת משמעות של כאילו -מונח מונח תלישא -ַא֠

 גדולה. -שתיים או שלוש תלישא

  התרעה על מיתה בידי שמים על אכילת תרומה ותרומת מעשר -אחת 

  התרעה על המילה -שתיים 

  היינו  -רת אדמת א"י מישראל עדיין לא עוקר הפרי שנקנה ע"י ישראל לפני גמר מלאכתו מחובת מירוח קנין גוי בארץ. עקי -שלש

 גמר מלאכה והתחייבות לתרו"מ. 

  גמר מלאכה, נמשך עליו הברכה של דבר הסמוי מן העין, ויש בזה עידוד  -ועל דרך הדרש גם פרי הנקנה מגוי בא"י קודם מירוח

 להפריש מהם תרו"מ וכל ישראל מתברכים מכך אף שאין זה מאדמתם שנגזלה מהם.לגאול פירות אלו ו -לקנות 

  אם יש ענין )רשות או חובה( לגאול פירות א"י שגודלו ע"י נכרי קודם למירוח כדי למרחם בידי  השלכה הלכתיתאפשר שיש מכך

 יהודי ואז תגלה בם ברכת ה' וקדושת הארץ ויפריש מהם תרו"מ בשש שנים בין שמיטות.

 .אפשר שגלוי קדושת א"י בפרי א"י נמשך גם בשנת השמיטה ולכן יש לנהוג קדושה בפרי הנכרים 

 י ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ ך֩-ב  ָמֶת ְד  גדולה, מרמז -תלישא -ַא֠

 על תלישת הארץ בידי נכרים, בין אם יש להם קנין בארץ או אין להם קנין בארץ 

 על המשך קדושה ממקור הקדושה 

 ישת הארץ בידי נכרים קדושתה נשארת ומתגלה בפירותיה או נאמר שע"י קניית הפירות מכניסים אותם לקדושה ויש ענין למרות תל

 לישראל לגאול קדושה זאת בכל שנה בלי הבדל בין שנת שמיטה ושנה אחרת.

 

 א ב תוורבכ ילבב-יש חיזוק לענין הבאת קדושה על פרי אדמה מפרי בטן ב

. ביד ליכא למיקנסיהעוה צדמ ןכיוובת שת בתשוב תהאש ש"יר  הושדקי לה לתיימו' ... גו יםבכוכ ובדעשל ו רמור חובעח לוקה

ה בבר נקועהש םעמיפ)כי באם הנכרי שותף(  שהודלק הליתי ימ ייךשא לר כד זלהומלת תנאי(  -)טט  אםח, וקדבלג ע"וא...  ותוספת
הנקבה שייכת במלואה לישראל, לכשתתעבר ותמליט בכור יהיה לו  -טט וגו' ) הורוש בבכקדובר ע לדוש רהוכבת שודלק לה יתיימו

 קדושת בכורה ויחייב פדיון פטר חמור(

 

 בדרך דרש

 רומאמוד ל לחית... ה רנוגוד למ סננכ"ר הן ... תעימן ההסמוי ר אלא בדב יהוכה מצרהב ןיאחק צרבי י אמרוד"ה  ,בח ניתעי תלבב
 וגו' הזה כריבכה רבח ולהשרוך ב

 

 ֵ֩יּוב ָֽ ר  ְךְּ֩פ י-ַר֣ ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ ך-ב  ָמֶת ְד  גדולה בתפקיד של מקור, כאן מקור הברכות-גדולה. תלישא-מונח מונח תלישא - ַא֠

 י ָֽ ר  ְךְּ֩פ ַר֣ י-ּוֵב ָֽ ר  ּ֩וְפ ֣ך ְטְנ ֩-ב  ך  ְנ ְּדָג֨ ך֩ ָמֶת ְד היינו  -דבר הסמוי מן העין מתברך עד אחרי מירוח הכרי  וברךקדמא ואזלא במלה אחת,  -ַא֠

וגו' מבקש כי הברכה תימשך לנמדד כי נעשה לשם  כה בכרי הזהרב לחשוה וךברומר א דולמ לחיתה-לאכה, ולכן לפני שעד גמר מ

 הפרשת תרו"מ כמצוות ה' ולא לתועלת הבעלים.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/98 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 

יוחנן כהן גדול קבע חובת הפרשת תרומת מעשר מפרי האדמה הנלקח מעם הארץ כדי שיאכלו  ?אימה? דמתרו? עשרמע"פ מסכת 

  מאכל מתוקן ולא יתחייבו במיתה בידי שמים על אכילת פרי אדמה שלא הופרשו ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר. בודאות
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֒֩: ג,עקב חדברים  ֶבך ְרע  ַ֩וַּי ֘ך ְּנ ְיַע ַ֖ ַ֩וָֽ
ֶאת֩ ֩ ךֵ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ֣ר֩ל א-ַוַּי ֲאֶׁש ֩֙ ֶת֑יך-ַהָּמן ֲאב  ֩ ן ּו ְדעָ֖ ָ֩י א ְ֩ול ָ֥ ְעָּת ַדָ֔ ָ֩י
א֩ י֩ל ֣ ּ֩כ ֠ ךָ֗ יֲע ד  הֹו ֩ ן ַמַ֣ע ַ֩על-ַעלְ֩ל י םּ֩כ   ָדָ֔ ָא ָ֩ה ֣ה ְחֶי ֙֩י  ּדֹו ַב ֵֶ֤חםְ֩ל י-ָּכל-ַהֶּל ָֽ א֩פ  ם׃-מֹוָצָ֥ ָדָֽ ָהָא ֩ ָ֥ה ְחֶי ֩י  ' ֩הָ֖

המן בכתוב משמש דוגמא למזון העשוי מחמשת מיני דגן שאינו לחם, טעמו כלשד השמן )שמ' בשלח טז,לא( : הסבר הילכתי לתלשא

שת מיני דגן בשמן או דבש שהם דוגמאות לבלילה משבעה מיני משקים וכצפיחית בדבש )במ' בהע' יא,ט(, היינו בלילת קמח או סולת מחמ

 )נוסיף עליהם יין, טל, מים, חלב )בפועל אוסרים לבלול בחלב מפני תקלת בשר וחלב((

םהקרא  ָדָֽ ָא ָה ֩ ָ֥ה ְחֶי לה מרמז לברכה וטעם מרכא ירמז לרבוי ברכות. תכלית אכילה היא הברכה לה' על שמספק צרכינו וזן אותנו. האכי י 

 מזינה הגשמיות, הברכה מזינה את הרוחניות ומקשרת לבורא.

 להלן בעזרת הרב י"מ רושצקי הי"ו, שו"ע או"ח סי' קסח, סע' ו,ז:

ךָ֗֩ יֲע ד  הֹו ֩ ן ַמַ֣ע  ארבע או שתי רביעיות.מונח רביע, ירמז לענין של לפחות  – ְל

ךָ֗֩)א(  יֲע ד  הֹו ן֩ ַמַ֣ע ו שנעשו מחמשת מיני דגן, ברכה שלפני אכילתם מזונות והברכה שאפיל ירמז לארבעה מיני מזונות מונח רביע, – ְל

אחר אכילתם מעין שלוש. קבוצת פת הבאה בכיסמין כל אחת מהשלושה הבאים: )א( נילוש במי פירות )ב( כיס )כדמיון המן המונח בין טל 

 אפוי(; מתחתיו וטל מעליו( )ג( כעבים )כעכים, מזונות שכוססין כמו מצה, מציות, קרקרים, ביגעלע

 ובנפרד מהם )ד( מזונות שאין לו תואר פת הנקרא תוריתא דנהמא.

 

ךָ֗֩)ב(  יֲע ד  הֹו ן֩ ַמַ֣ע ימונח רביע, ירמז לענין של לפחות ארבע או שתי רביעיות,  – ְל  תלשא ירמז לתפקיד אלפניו ולתפקיד לאחריו.  – ּכ ֠

י , והוא שיעור קביעת סעודה על פת הבאה בכיסמין, ע"פ משנה תלשא בתפקיד רמז אלפניו ירמז לשיעור המרומז בטעם מונח רביע – ּכ ֠

 ברורה סימן קס"ח סע' ז אלו אכילת ארבעה ביצים.

 21ביצים וחומש ביצה, חצי עומר  43ובסידור האדמו"ר הזקן )מחב"ד( כתב ששיעור שביעה לקביעת סעודה הוא חצי עומר, העומר נפחו 

 ביצים ושלש חומשי ביצה.

שלושה המינים הקרואים פת הבאה בכיסמין יברך על נטילת ידים, המוציא. אם בסעודה יאכל מהפת הבאה בכיסמין אם יקבע סעודה על 

 בשיעור של ארבע וי"א חמש ביצים מתחייב בברכת המזון. ובפחות מארבע ביצים יברך מעין שלוש.

י סמין כדי להתחייב בברכת המזון, או מזונות בכלל תלשא בתפקיד רמז לאחריו עשוי לרמז לשיעור זמן האכילה של הפת הבאה בכי – ּכ ֠

לברכת מעין שלוש. באכילת לחם בשיעור כזית, תוך שיעור זמן אכילת פרס )מחלוקת רש"י ורמב"ם האם שיעור אכילת הפרס חצי 

 מארבע או חמש ביצים( מתחייב בברכת המזון, בפת הבאה בכיסמין לא כתוב שיעור הגבלת זמן.

ועל כן נ"ל דאינו נכון לעשות על דרך זה שיאכל כדי שביעה מפת הבאה בכיסנין  )בסוף דבריו(ימן מח דובב מישרים חלק א ס
 .ביותר מכדי אכילת פרס, כי לדעתי גם בכה"ג הוי כקבע כנ"ל

 :לתלשא הסבר אמוני

א י֩ל ֣ ּ֩כ ֠ ךָ֗ יֲע ד  הֹו ֩ ן ַמַ֣ע ולם המעשה, ושיעור אין סוף ס"ת אנכ"י, ממאמר אנכ"י השתלשלות אין סוף עלמין עד הבריאה של ע – ְל

ימרומז בטעם תלשא במלת   , בלימוד אלפניו.ּכ ֠

י ךָ֗֩לשא, בתפקיד לימוד אלפניו שמטעמי ת – ּכ ֠ יֲע ד  הֹו ֩ ן ַמַ֣ע למדנו על מזון מרכב מארבע יסודות, בא ללמד על בחינה מעולה, שבח  ְל

ל שהאדם יוכל להיזון במזון פשוט היינוהבורא שברא את האדם שיוכל להיזון בדרך המורכבת, וגם בלימוד אחריו שבח  ַ֩ע א -ל ֣
ֵֶ֤חם ם)המרכב(  ַהֶּל ָהָאָדָ֔ ֣ה֩ ְחֶי ֙֩י  ּדֹו ַב  .ְל
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 :דט, עקבדברים 

֩ה ֩-ַאל ף ד ֣ ַּ֩בֲה ךָ֗ ָבְב ְל ּ֩ב  ֣ר ַמ הָ֔֩֩'ּת א ֩ י ַא֣נ  י ב  ֱה ֩֙ י ָקת  ְד ְּ֒֩בצ  ר אמ  ֵ֩ל ֘ך ְּלָפֶני מ  ֩ ֩׀ ם ָתָ֥ א  ֩ ך י ֶה֨ ֶאת֩'ֱאֹל ֩ ֶׁשת ֶרָ֖ את֩-ָל ּז ֑ ַה ֩ ֶ֣רץ ָא ָ֩ה
ְׁשעַ֩ ר  הָּ֖֩וְב ֩ ה ֶּל ֵאָ֔ ָה ֩ ֣ם ַהּגֹוי  ֩֙ ך׃֩'ת י ָּפֶנָֽ מ  ֩ ם יָׁשָ֥ ר  ֩מֹו

֩ה ֩ ף ד ֣ ֲה ֒֩קטנה,-מונח תלישא 'ַּב ר אמ  ֵ֩ל ֘ך ְּלָפֶני מ  ׀֩ ֩ ם ָתָ֥ א  ֩ ך י ֶה֨ ֹל  כעין לכתחילה ובפועלקדמא מרכא זרקא סגול,  – ֱא

֩ה ֩ ף ד ֣ ֲה הר סיני )שהש"ר ב ד(, ונתן  במתן תורה הביאני אל בית היין, פירוש לפני בעה"ט -אפשר רמז לשיעור כ קטנה,-מונח תלישא 'ַּב
  בעה"ט -. אפשר רמז למעבר מחיצות רוחניות כלי התורה שנדרשת ע' פנים )במדב"ר יג טו(

 

ה ֩-ַאל (ט,דדב' ראה )תשובה נאמר בשערי תשובה לרבנו יונה )שער ג, כט( ...  א  ,חשוקי חמד כתובות סח ֩ ף ד ֣ ַּ֩בֲה ךָ֗ ָבְב ְל ּ֩ב  ֣ר ַמ ֩'ּת א
ּלְ֩ מ  ׀֩ ֩ ם ָתָ֥ א  ֩ יך ֶה֨ ֹל הֱָ֔֩א ֩ י ַא֣נ  י ב  ֱה ֩֙ י ָקת  ְד ְּ֒֩בצ  ר מ  א ֵ֩ל ֘ך ֶאת֩'ָפֶני ֩ ֶׁשת ֶרָ֖ את-ָל ּז ֑ ַה ֩ ֶ֣רץ ָא . הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו ָה

 ....בצדקתנו ויושר לבבנו, אבל נאמין ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו, 
אלא לעולם יראה עצמו חצי חייב  בבך', שאדם לעצמו לא ירגיש את הצלחתו במעשיו,אמנם יתכן שכל דברי הרבינו יונה אמורים לאדם עצמו 'אל תאמר בל

וחצי זכאי, וכמבואר ברמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד( "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו 
מו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצ

עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר וצדיק יסוד עולם, זה 
מקיים מצוות, שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו". אבל כאשר אדם רוצה עי"ז לעשות קידוש ה', ולהראות לאחרים את שכר ה

 .כדי לחזק אחרים שיעשו מצוות, אין בדבר זה משום 'אל תאמר בלבבך'

֩ה ֩ ף ד ֣ ֲה  , בתפקיד שיעור )א( אדם יראה עצמו חצי חייב חצי זכאי, )ב( כל העולם חצי חייב חצי זכאיקטנה-מונח תלישא 'ַּב

֩֒ ר מ  א ֵ֩ל ֘ך ְּלָפֶני  אדם והעולם לחובה, מצווה אחת מכריעה האדם והעולם לזכות.זרקא סגול, זרקא בתפקיד מאזניים, חטא אחד מכריע ה – מ 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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֩֒ ר מ  א ֵ֩ל ֘ך ְּלָפֶני מ  ׀֩ ֩ ם ָתָ֥ א  ֩ יך ֶה֨ ֹל  לכתחילה רמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד(ובפועל, ע"פ  לכתחילהכעין קדמא מרכא זרקא סגול,  – ֱא

 מעשיו יכריעו לחובה או לזכות. בפועלהאדם יראה עצמו והעולם חצי חייב חצי זכאי, 
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 :יט, עקבדברים 

ן ֵּת֨ ֶאת֩'ה֩  ַוּי  י֩ ם-ֵאַלָ֗ י ֑ ה  ֹל ֱא ֩ ֶאְצַּב֣ע ְּ֩ב ים ָ֖ ב  יםְּ֩כֻת ָ֔ ֲאָבנ  ָה ֩ ת ח ֣ ֙֩לּו ְׁ֩שֵני
ל֩ ָכ םְּ֩כָֽ ֶהָ֗ ה֨֩-ַוֲעֵלי  ֩ ר ֶּב ּ֩ד  ֲאֶׁש֣ר ֩ ים ַ֡ ר  ָב ְּד ל׃֩'ַה ָהָֽ ָּק ַה ֩ ֹום ׁשְּ֩ביָ֥ ֵאָ֖ ָה ֩ ֹוְך ּתָ֥ מ  ֩ ר ָה  ָּ֩ב ם ָּמֶכָ֥ ֩ע 

ר ֩ ֶּב ר ... קטנה-תלישא – ּד  ָה   בוני כלשהו בתוך הכתוב, בתפקיד חישוב חשתביר,  – ָּב

ָכלבעה"ט  כגון רמז לדרשת ְּכָֽ ֩ ם ֶהָ֗ ים-ַוֲעֵלי ַ֡ ר  ָב ְּד שהמצוות  ירושלמי שקליםשמתרים לדרשת  (492ד )"ה תלמוז"( בגימטריא 492)= ַה

שמ' ) הלוחות היו בהן תרי"ג מצות כנגד אותיות מן...  במדבר רבה )וילנא( פרשת קרח פרשה יח .היו כתובים על הלוחות בין הדברות

)ישעיה לג(  לא פחות ולא יותר וכולן נתנו למשה בסיני שבהם חוקים ומשפטים תורה ומשנה תלמוד ואגדהאנכי עד אשר לרעך  (ית' כ

ה (,יבי ' עקבדב) אין בכל המדות גדול מיראה וענוהיראת ה' היא אוצרו  ל ָמֵ֚  ְוַעָּת֙ה י ְׂשָרא ָ֔

ר ֩ ֶּב ּד  ֩ ֣ר מעין מחיצה, רשות  -מאמר אש  -דבור ה' י תלישא, אחד מהם בתפקיד מחיצה או חציצה, כעין שני טעמ קטנה,-מונח תלישא - ֲאֶׁש

 לעצמה, י' טפחים מעל ההר

ר ֩ועוד כגון קשר חשבוני בין הגימטריות של מלת  ֶּב רומלת  ּד   לתרי"ג מצוות התורה 200חסר  413=  207+  206,  207 -ו 206    ָּבָה 
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֙֩י֩ : י,יב עקב דברים ה ְ֑ךְ֩וַעָּת ָּמ ֵמע  ל֩ ֵאָ֖ ׁ֩ש  ך י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ ֣ה' ֩ ַ֚ה ָמ ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂ֩ש
ם א  ֩ י ֣ ֶאת-ּכ  ֩ ה ָא ְר י  ל-ְל֠ ְּ֩בָכ ֵֶ֤כת ךָ֩לֶל י ֶה  ֱאֹל ֩ ' ֶאת-֨ה ֩֙ ד ֲעב  ְ֩וַלָֽ ֹו תָ֔ א  ֩ ֣ה ֲהָב ַא ּ֙֩וְל ָרָכיו ְּ֩בָכל-ְּד יך ֶהָ֔ ֹל ֱ֩א ' ּ֩וְבָכל-֣ה ךָ֖ ְב ָב ך׃-ְל ַ֩נְפֶׁשָֽ

ַ֚ה֩ ָמ ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֙֩י  ה  , כךלפחות דווקא כך, כאן במשמע  – יתיב –ְוַעָּת

יך֩: תניא, היה רבי מאיר אומר: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר...  בבלי מנחות מג,ב ֶהָ֔ ֹל ֱ֩א ' ֣֩ה ַ֚ה ָ֩מ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֙֩י  ה ְוַעָּת
ְ֑ך ָּמ ֵמע  ֩ ל ֵאָ֖ יך רש"י .ׁש  ֶהָ֔ ֹל ֱ֩א ' ֣ה ַ֚ה֩  .קרי ביה מאה -וגו'  ָמ

ְ֑ך תוספות ָּמ ֵמע  ֩ ל ֵאָ֖ א ויש מאה אותיות בפסוק וי"מ דמה עולה בא"ת ב"ש מאה מל )שאם מלת מה תהיה כתובה( פי' ר"ת דהוי - ׁש 
֩ ובקונטרס פירש אל תקרי ַ֚ה  .אלא מאה כלומר שחייב ק' ברכות וי"מ כדי להשלים מאה באותיותיה וכי קרית מאה הרי כולןָמ

ְ֑ך – בעל הטורים ָּמ ֵמע  ֩ ל ֵאָ֖ ׁ֩ש  ך י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ ֣ה' ֩ ַ֚ה ַ֚ה֩. ָמ (. וכן מנחות מג בברכות בכל יום ) , ששואל ממך ק'(100 ק' = )גי' בא"ת ב"ש י"ץָמ
 יש בפסוק ק' אותיות )שם תוד"ה שואל( וכן ממך עולה ק':

ֹו: (ישעיה לג)... במדבר רבה )וילנא( פרשת קרח פרשה יח  יא אֹוָצרָֽ ַ֥ ת ֖ה' ה  ה֙֩ (,יבי ' עקבדב) אין בכל המדות גדול מיראה וענוה י ְרַאַ֥ ְוַעָּת
ֵאָ֖֩ ׁ֩ש  ך י ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩' ֣ה ַ֚ה֩ ָמ ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש םי  א  ֩ י ֣ ְ֑ךּ֩כ  ָּמ ֵמע  ֩ ֶאת-ל ה֩ ָא ְר י  ל-ְל֠ ְּ֩בָכ ֵֶ֤כת יךָ֩לֶל ֶה  ֹל ֱ֩א ' ֶאת-֨ה ֩֙ ד ֲעב  ְ֩וַלָֽ ֹו תָ֔ ֩א  ֣ה ֲהָב ַא ּ֙֩וְל ָרָכיו ך֩-ְּד י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ ' ֣ה

ּ֩וְבָכל-ְּבָכל ךָ֖ ְב ָב ך׃-ְל ת  ַנְפֶׁשָֽ ת  (ישעיה לג,ו)כנראה המקור )י ְרַאַ֥ ותורה  בגמטריא תרי"א ותורה תרי"א ויראה (יראה-כי בפסוק נאמר לי ְרַאַ֥
עמם הרי תרי"ג, ציצית ת"ר ח' גרורין וה' קשורין הרי תרי"ג שנים למעלה וג' למטה ימי אברהם קע"ה שנה יצחק ק"פ שנה יעקב 

הוקם על כנגד מאה ברכות כימי השמים על הארץ  קמ"ז שנה כשאתה כוללן נמצא ה' מאות שנה ושתי שנים וכן מהלך שמים לארץ
 ה אנשים בא דוד ותקן להם מאה ברכות כיון שתקנם נתעצרה המגפהשבכל יום היו מתים מישראל מא

 

ַ֚האל תקרא  -בפסוק זה צ''ט אותיות  ֩ תיבתהא' משלימה ללא פחות ממאה,  -מאה  אלא ָמ ַ֚ה בטעם יתיב, דוד המלך דרש  בתורההיחידה ָמ

 פקיד דווקא כך סייע לדרשה זאת.טעם יתיב התהמגפה. יתכן ש ולמנועקרא זה עקב המגפה וקבע לברך מאה ברכות ביום לתקן 

 

ם )דב' עקב י,יב( א  ֩ י ֣ ה-ּכ  ָא ְר י  מונח תלשא, כעין שני תפקידי תלשא, וכל תלשא עשויה להדרש אלפניה ולאחריה, סה"כ כארבעה  – ְל֠

 תפקידי תלשא. 

ַ֚ה( דב' עקב י,יב)שיעור מאה ברכות ביום  על לפניהאלימוד ( א) ָמ ֩ ל ָרֵאָ֔ ְׂש ֙֩י  ה לפחות מאה ברכות  ,כךלפחות וקא כך, דו – יתיב – ְוַעָּת

ה( ז,זשמ' בשלח ט). ועוד מרמז לבעל בחינה נעלה )כעין מחיצה לעצמו( העניו המבטל עצמו לה' כמו שאמרו משה ואהרן ביום  ְוַנְ֣חנּו ָמָ֔

 ובהתבטלותו הוא ממשיך לתוך הבריאה את "אלופו של עולם". 

ם( דב' עקב י,יב) אחריהל)ב( לימוד  א  י֩ ֣ ֩-ּכ  הְל֠ ָא ְר יראה  מצב מרמז על בחינות )דרגות( שונות ביראה,-מקף כרבמונח מקף תלשא,  – י 

 הרוממותיראה נעלה ביותר, הנקראת בחסידות יראה עילאה, יראת הרוממות, ומבטאים יראת  בחינתתתאה )כענין יראת העונש(, 

ך-ֶאת( דב' עקב י,יב)בפעולות הנאמרות בהמשך הפסוק והפרשה  י ֶה  ֱאֹל ֩ ' ל֩֨ה ְּ֩בָכ ֵֶ֤כת ֶאת-ָלֶל ֩֙ ד ֲעב  ְ֩וַלָֽ ֹו תָ֔ א  ֩ ָב֣ה ֲה ַא ּ֙֩וְל ָרָכיו '֩-ְּד ֣ה
ְּ֩בָכל יך ֶהָ֔ ֹל ּ֩וְבָכל-ֱא ךָ֖ ְב ָב ך׃-ְל ְּבָכל־ְלָבְבָךַ֥ ּוְבָכל־נְַפְׁשָ֖ך  (,הו' וא' דב)במסירות נפש לקיים קדושת החיים. ואילו בקריאת שמע  ַנְפֶׁשָֽ

 קידוש ה'.  הוא מסירות נפש עד כלות הנפש על ּוְבָכל־ְמא ֶדָָֽך:

ם( דב' עקב י,יב) א  י֩ ֣ ה-ּכ  ָא ְר י  מונח תלשא, בלימוד לאחריה.  כפירש רבינו יונה יראה היא כמו קב חומטין שמשמר כל התבואה.  – ְל֠

היינו שיעור זמן קצר ללימוד התבוננות בהנהגת ה', התבוננות של מוסר לתיקון דרכי האדם, התבוננות בחסידות. שע"י התבוננות זאת 

 את כל לימוד התורה.משמר 

  ה"מא א' מ' ה' רמז למספר  – ינו מ'לך ה'עולםהא'לנוסח כל ברכה מכיל רמז למאה הברכות שבכל יום בראשי התיבות של המלים 
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ת דברים ראה יב,ב: ֶ֩אָֽ ן דּו ַאְּב ֣דְּ֩ת֠ ל-ַאֵּב דּו-ָּכ ְב ָ֩עָֽ ר ֲאֶׁש֧ ֩ ֹות מָ֞ ק  אֶ֩-ַהְּמ ֩ ם ָתָ֖ א  ֩ ים ָ֥ ְרׁש  ֩י  ם ַאֶּת  ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ם ָ֗ ַהּגֹוי  ֩ ֶה֑ם֩-תָׁש֣ם ֵהי ֹל  ֱא
ְ֙֩וַעל-ַעל֩ ים מ  ָר ָ֩הָֽ ים ֵ֤ ר  ָה ל-ֶה ַחתָּ֩כ ְ֩וַתָ֖ ֹות ָבעָ֔ ן׃-ַהְּג ַ֖ ַרֲעָנָֽ ֩ ץ  ֵעָ֥

ן֩ דּו ַאְּב ֣דְּ֩ת֠ גדולה מלמדת אלפניה ולאחריה )שני תפקידים לכל -, כאשר תלישאגדולה-תלישא, כעין שני תפקידי גדולה-תלישאמונח  –ַאֵּב

 גדולה(, סה"כ לפחות ארבעה תפקידים.-תלישא



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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בתפקיד מידרוג במצות אבוד ע"ז בא"י חובה לאבד (, אבל זה נדרש מכפל השרש "אבד" )ב( רש"י) שרוש –יד עקירה מוחלטת בתפק )א(

 .ף אלא אם נכבושוולשרש, בחו"ל אין לרד

ן)ג(  דּו ַאְּב וזה בתפקיד עקירת מחיצה המסתירה את מקור העבודה זרה וכך מאבדה  אור החייםגדולה, ע"פ -מונח תלישא – ַאֵּב֣דְּ֩ת֠

 מאפשר גלוי בעל בחינה נעלה שזה כעין מחיצה לעצמו

ת ל-ֶאָֽ דּו-ָּכ ְב ָ֩עָֽ ר ֲאֶׁש֧ ֩ ֹות מָ֞ ק  ם-ַהְּמ ָ֗ ַהּגֹוי  ֩ ֣ם  גרשיים דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון הקילקול של היצר הרע, וגלוי הגאולה    – ָׁש

בני ישראל, שכאשר יתעצמו בתעצומות ובדרך רמז, יכוין הכתוב לרמוז איבוד לכח הנעלם גם כן בכח עם  אור החייםמתואם לפירוש 
, פירוש אשר מגעת שם עבודתם שהוא כסא ס"מ כל המקומות אשר עבדו שםהמעשה הטוב יאבדו נגלה ונסתר מהם, והוא אומרו 

)איבוד מקומות עבודה זרה עוקר כח הנעלם )כעין מחיצה( של כסא ס"מ הרשע, זה תיקון הקילקול של יצר הרע והדבר הרשע לעקרו 

ֶלְך' ה֛  הְוָהָיַ֧  (זכריה יד,ט), )בעל בחינה נעלה( כי בנפילת כח זה יתעצם כח העליוןלגלוי בחינה נעלה של הגאולה,  מביא ֶרץ ְלֶמ֖     :ַעל־ָּכל־ָהָא֑

 מרכא תביר מרכא טפחא, גרשיים דרגא מונח רביעראה 
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ְּבָכל֩דברים ראה יב,טו:  ֩ ק ָאַכְלָּת֣-ַר ְ֩ו ׀ ֣ח ְזַּב ּ֩ת  ך  ַנְפְׁש ֩ ת ַתןַ֩אַּו֨ ָ֩נָֽ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ יך ֶה  ֹל ֱ֩א ' ֧ה ֩ ת ְרַּכ֨ ב  רְּ֩כ ְּ֩בָכל-ָבָׂשָ֗ ךָ֖ ך-ְל י ֶר֑ ְׁ֩שָע
ַאָּיָֽל׃֩ ְ֩וָכ י ָ֖ ב  ּנּוַּ֩כְּצ ֙֩י אֲכֶלָ֔ ר הֹו ַהָּט ְ֩ו א ֵמֵ֤ ַ֩הָּט

)שאלו מיעוט שאינו  ודימה זה למיעוט שאינו מצוי בבהמות וטריפות וכגון י"ח טרפות בבהמה...  שו"ת משנה הלכות חלק יג סימן רל

 .יך לבדוק אחר הריאה משום דהו"ל מיעוט המצוי ואפ"ה א"צ לבדוק אחר המיעוט שאינו מצוישאף שצר מצוי(

אכלינן ולא בדקינן אחר י"ח טריפות זולתי הריאה מטעם ...  אנן בישרא...  יורה דעה סימן נז  -שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא 
ן ארובא. עיין בסוגיא דחולין בשמעתא דמנא הא מלתא דאזלינן שמצוי בה טריפות וגם זו חומרא דרבנן אבל בכל י"ח טריפות סמכינ

 ... בתר רובא
אלא ודאי דגם בס"ס לא החמיר רשב"א אלא באתיליד ריעותא מחיים שאז ליכא חזקת היתר אבל כל י"ח טריפות דסמכינן ארובא 

"ע בחזקת היתר עומדת ואפילו לכ דלא איתילד ריעותא מחייםהיינו משנשחטה ובהא ליכא מאן דפליג דנשחטה הותרה היכא 
איתיליד ספק כגון שבא זאב ונטל בני מעיים והחזירן כשהן נקובים ואפ"ה אחר שחיטה בהמה בחזקת היתר עומדת א"כ ק"ו כשאין 
ריעותא לפנינו דסמכינן ארובא בכל י"ח טריפות ולא מצרכינן בדיקה כלל כיון דאיכא חזקת היתר ואף שחזקה זו דבהמה שנשחטה 

היתר עומדת היינו חזקה דאתיא מכח רובא וא"כ החזקה הוא הרוב בעצמו מ"מ עכ"פ חזקת איסור ליכא ומוכח דבמקום  בחזקת
 דליכא חזקת איסור סמכינן ארובא ולא מצרכינן בדיקה

ק ֩ לתרסא בתפקיד שיעור רוב בהמות בחזקת כשרות, שיש כלל המרומז בטעמי קדמא ואזלא  – ַר ך֩ -ְּבָכ ַ֩נְפְׁש ת לא נולד בבהמה  שאם ַאַּו֨

ובודקים רק ראה מחומרת רבנן שמצוי בה  מכח רובאבהמה שנשחטה בחזקת היתר עומדת היינו חזקה דאתיא מום )ריעותא( אז 

 טריפות ואין בודקים י"ח טרפות אחרות, שאילו מיעוט שאינו מצוי
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    מפתח דוגמאותגם ראה דברים ראה יב,ה: 

ם ָֽ א  ֩ י ר-ֶאל-ּכ ֠ ֲאֶׁש ֩ ֹום קָ֞ ָּכל-ַהָּמ מ  ֩֙ ֵהיֶכם ֹלָֽ ֱא ֩ ' הֵ֤ ר֩ ַח֨ ְב ֶאת-י  ֩ ּום ׂשָ֥ םָ֩ל ֵטיֶכָ֔ ְב ֩-ׁש  ָׁ֩ש֑ם ֹו מָ֖  ְׁש
֩ ֩ ה׃ ָּמ ָּׁ֩שָֽ אָת ּוּ֩וָבָ֥ ְרׁשָ֖ ְד ֩ת  ֹו ְכנָ֥ ְ֩לׁש 

֑֩֩דברים ראה יב,ו: ְדֶכ ֶ֩י ַמ֣ת רּו תְּ֩ת ֵאָ֖ ְ֩ו ם יֶכָ֔ ֵת ר ֣ ְעְׂש ַמ ֩֙ ֵאת ְ֩ו ם ֵחיֶכָ֔ ְב ז  ְ֙֩ו ֵתיֶכם ֹלָֽ ֩ע  ה ָּמ ָׁ֩שָ֗ אֶת֣ם ֵב ֲה ַ֩ו ֩ם
: ם ְ֩וצ אְנֶכָֽ ם ְרֶכָ֖ ַק ְּ֩ב ת ר ָ֥ םּ֩וְבכ  ֵתיֶכָ֔ ב ֣ ְד ְ֙֩ונ  ֵריֶכם ְד ְ֩ונ 

֩-ל אדברים ראה יב,ד:  ן ןֵּ֩כָ֔ ם׃לַַ֩תֲעׂ֣שּו ֵהיֶכָֽ ֹל ֱ֩א ' ֩הָ֖
ם (הראה יב, 'דב) ָֽ א  ֩ י ר-ֶאל-ּכ ֠ ֲ֩אֶׁש ֹום קָ֞ ָּכל-ַהָּמ מ  ֩֙ ֵהיֶכם ֹלָֽ ֱ֩א ' הֵ֤ ר֩ ַח֨ ְב ת-י  ֶא ֩ ּום םָ֩לׂשָ֥ ֵטיֶכָ֔ ְב ָׁ֩ש֑ם-ׁש  ֹו מָ֖ ּ֩וְׁ֩֩ש ּו ְרׁשָ֖ ְד ֩ת  ֹו נָ֥ ְכ ה׃ְלׁש  ָּמ ָּׁ֩שָֽ אָת ָ֩בָ֥

 .ל-וץ שום בית עבודת האתשלא למחוק שום שם משמות הקדש ולא שום דבר שבקדושה ולא לנתל"ז, לאו רנ"א.  מצות השם
באות, המוחק -די, צ-להים, ש-לוה, א-שבעה שמות שאינן נמחקין: הוי"ה, אדנ"י, א"ל, אתלח )מצות לא תעשה רנב(  מצות השם

 קה.אפילו אות אחת מאלו השמות, לו

י (הראה יב, 'דב) ה במחיקה של שיעורלימוד אלפניו לפסוק )יב,ד( בתפקיד עקירה )תלישה( ובתפקיד  דולה )תלשא(, בתפקיד ג-לישאת – ּכ ֠

בהתאמה  מצוהמחיקות ומידרוג בעונשי הבתפקיד מידרוג בפגיעה דרך השחתה במקדש ובכליו, וגם  ,שמות שלא נמחקיםאות משבעה ה

 תלח מצות השםראה 

איסור  רמב"ם-וה אחריואותיות לכ"ם אלפניו ול -אות בשם עצמו, אות הנטפל לשם כגון לה'  אור החייםאות אחת,  - חיקהיעור המש

 רק על אותיות השמות הלא נמחקים.ועונש 

חת אלא נראה שלא אמר אבן בדיוק א ספריע"פ  אור החייםשיעור נתיצה של אבן אחת מן המזבח או מן העזרה.  רמב"ןע"פ  -שעור 

 שעושה בנתיצתו רושם בבנין. 

 
 דברים ראה טז,ו:    

ם ָֽ א  ֩ י ר-ֶאל-ּכ ֠ ֲאֶׁש ֩ ֹום קָ֞ חֶ֩את-ַהָּמ ְזַּבָ֥ םּ֩ת  ָׁ֩ש  ֹו מָ֔ ְׁ֩ש ֣ן ְ֙֩לַׁשֵּכ ך ֶה֙י ֹל ֱא ֩ ' הֵ֤ ר֩ ַח֨ ְב ב֩-י  ֶ֑ר ָּ֩בָע ח ַס ַ֩הֶּפָ֖
ם׃ י  ָרָֽ ְצ ּמ  מ  ֩ אְתךָ֥ ֵ֩צ ד מֹוֵעָ֖ ֩ ֶמׁש ַהֶּׁשָ֔ ֩ א ֣בֹו ְּ֩כ

שכן סבר שחג )ד"ה מאן תנא רגלים, ר' שמעון  (פירוש אור שמחהיים ( )בסוגרג א -ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה ב ב 
הנודר להקריב קרבן אסור )דר' שמעון אמר שלשה רגלים כסדרן וגו'  (כפי שהולך ומפרש לא תאחרהפסח ראשון הוא לרגלים לענין 

לא שו מן המקראות שאינו עובר על , ודר כי תדר ... לא תאחר לשלמו ... והיה בך חטא כג כבכי תצא  דבריםלאחר נדרו כדכתיב 
אלא אם כן עברו עליו שלשה רגלים  לא תאחרלא עובר על )רגל שפגע בו תחילה  וחכ"א...  (אא עם עברו עליו שלושה רגלים. תאחר

  (החל מהרגל הראשון שפגע בו אחר נדרו,
ה׃ (ו -ה ראה יב, 'דב) ת"ל...  ָּמ ָּׁ֩שָֽ אָת ֩ (ויב,) ּוָבָ֥ ה ָּמ ָׁ֩שָ֗ אֶת֣ם ֲהֵב ֲאֶׁשר-ֶאל (היב,)נדרש הכתוב, כאשר תבא  )כךַו ֩ ֹום קָ֞ '-ַהָּמ הֵ֤ ֩ ר ַח֨ ְב , מיד תהא י 

ה (ויב,)של  מצות עשהבחיוב  ָּמ ָׁ֩שָ֗ אֶת֣ם ֵב ֲה , ברגל הראשון שפגע בו לאחר נדרו מחויב להביא קרבנותיו שהתחייב בם, ואם לא הביא ַו



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 מצות עשהעובר על 

י֩(יב,ה)  ,גדולה, בתפקיד שיעור אלאחריו-תלישא – ּכ ֠

ם( יב,ה) ָֽ ר-ֶאל-א  ֲאֶׁש ֩ ֹום קָ֞ ֙֩-ַהָּמ ֵהיֶכם ֱאֹלָֽ ֩ ' הֵ֤ ֩ ר ְבַח֨  גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב. – י 

֩( טז,ו) י  גדולה, בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש,-תלישא –ּכ ֠

ם( טז,ו) ָֽ ֲאֶׁשר-ֶאל-א  ֩ ֹום קָ֞ ֙֩-ַהָּמ ך ֶה֙י ֹל ֱא ֩' הֵ֤ ֩ ר ַח֨ ְב  כעין דבר שהתחיל, הושעה, מתחיל שוב.גרשיים קדמא מהפך פשטא,  – י 

להביא הנדר ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר. ואם לא הביא, עובר בעשה אבל נותנים לו השעייה עד אחרי הרגל  יש חיוב מצות עשה

צות עשה האחרון )ראה ברור שלש שיטות( ואח"כ על כל יום שלא הביא עובר בעשה נוסף! המידרוג בעונש הגדל והולך בעובר על מ

י֩( טז,ומרומז בלמשל ) ם( טז,וגדולה, בתפקיד אלאחריו מידרוג בעונש. ההשעייה בעשה מרומזת בלמשל )-תלישא – ּכ ֠ ָֽ ֩-ֶאל-א  ֹום קָ֞ ַהָּמ
ר ֙֩-ֲאֶׁש ך ֶה֙י ֹל ֱא ֩' הֵ֤ ר֩ ַח֨ ְב גרשיים קדמא מהפך פשטא, כעין דבר שהתחיל החיוב במצות עשה ואם לא עשה, הושעה, מתחיל שוב ואם  – י 

 י הרגל האחרון צובר עונש על כל יום שלא הביא הנדר.עבר אחר

 

המתחיל ברגל הראשון שפוגע בו אחרי הנדר, אלא שנותנים למתחייב השעייה מלעבור על "בל תאחר" המרומזת  ויש חיוב של "לא תאחר"

ם( יב,הבלמשל ) ָֽ ר-ֶאל-א  ֲאֶׁש ֩ ֹום קָ֞ ֙֩-ַהָּמ ֵהיֶכם ֹלָֽ ֱא ֩' הֵ֤ ר֩ ַח֨ ְב ין דבר שהתחיל הוא החיוב של בל תאחר, גרשיים קדמא מהפך פשטא, כע – י 

 הושעה, מתחיל שוב אחרי הרגל האחרון. וזה רק חיוב אחד בלי צבירה לעומת הצבירה על העובר במצות בעשה. 

י֩( יב,הלהשעיה זאת יש שיעור הרמוז בלמשל ) גדולה, בתפקיד שיעור אלאחריו, לתת זמן ביחידות של רגלים לעבור על "בל -תלישא – ּכ ֠

 ". שלוש שיטות במספר יחידות הרגלים להשעייה בלעבור על "בל תאחר" )מרגל אחד עד חמישה רגלים(. תאחר

    שלשה רגלים כסדרן ובלבד חג המצות ראשון אשכחת אמר פעמים חמשה פעמים ארבעה פעמים שלשהלשיטת רבי שמעון 

 מים שלשה פעמים שנים פעמים אחד רבי לעזר בי רבי שמעון אמר ובלבד חג המצות אחרון אשכחת אמר פעלשיטת 
 וחכמים אומרים רגל שפגע בו תחילה ובלבד שיעברו עליו רגלי שנה כולהלשיטת 

 ירושלמי, גרשיים קדמא מהפך פשטאראה 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 מהכתוב בתורה. נקודת ציון בהר הבית

"מטר" וקו אורך לפי מיקום גריניטש . החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך הבית מהכתוב בתורה נקודת ציון בהרחישוב 
0 

0 

 ומלמד שהתורה רמזה על התפתחויות מדידה ביחידות אלו.

 ,ה:דברים ראה יב

ָֽם י א  ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ּכ ָ֠ ר הֵ֤ -ַהָּמקִ֞ ָּכל 'י ְבַחֵ֨ יֶכ֙ם מ  ּום ֶאת-ֱאֹלָֽה  ם ָלׂשַ֥ יֶכָ֔ ְבט  אָת ָּׁשָָּֽמה׃ -ׁש  ְדְרׁ֖שּו ּוָבַ֥ ֹו ת  ְכנַ֥ ם ְלׁש   ְׁש֖מֹו ָׁש֑
 דברים ראה טז,ו:

י  ָֽםּכ ָ֠ ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-א  ר הֵ֤ -ַהָּמקִ֞ ח ֶאת 'י ְבַחֵ֨ זְַּבַ֥ ם ּת  ֹו ָׁש֛ ן ְׁשמָ֔ ֣ יָ֙ך ְלַׁשּכ  י ם׃-ֱאֹלֶה֙ ְצָרָֽ ּמ  ד צ אְתָךַ֥ מ  ֖ ֶמׁש מֹוע  ֶרב ְּכ֣בֹוא ַהֶּׁשָ֔ ַסח ָּבָע֑  ַהֶּפ֖

ָֽם התוכן י א  ֹום -ֶאל-ּכ ָ֠ ף לדרשות ומוצע שבנוס ,ולכן אין מלמדין אותו דבר כעין שני כתובים הבאים כאחדהנאמר פעמיים הוא ַהָּמקִ֞

ום מרכזי של אותו מקקו אורך על ללמד בא אחד ומקום מרכזי במקדש, של קו רוחב על ללמד בא אחד ההילכתיות הנלמדות מהם, 

ְדְרׁ֖שּו (ה,ראה יב 'דב) בפסוקוזה לשונו"  שפת אמת דברים פרשת ראה שנה תרמח-. התעוררנו לדרישה זרת מתוך לימוד בבמקדש ֹו ת  ְכנַ֥  ְלׁש 
ראה  'דב) בכו' ע"ש בספרי. דהנה כתי עד אמצא מקום לה'פ נביא דרוש ותמצא ואח"כ יאמר לך נביא כמ"ש בדהע"ה אחז"ל דרוש ע"

ר הֵ֤ -ֲאֶׁשר (ה,יב י בעבודת בנ יםתלוי קדשהמית וב ישראל-רץכי א שראליי בכח דרישת בנ הולא גילה להם המקום מיד רק שיהי 'י ְבַחֵ֨
 וגו' דרישה. צריך()ש  הז"ל דבעיכמינו ח דרשושהו וז שראלי

ימתוך עיונינו בתפקידי תבניות טעמי המקרא סברנו כי טעם מלת  וטעמי המקף  ,הנלמד מהכתוב אחריו תפקיד שיעורמרמז לתלשא,  – ּכ ֠

ם בכתוב ָֽ ֹום-ֶאל-א  ם. וגם לפחות מלת ענין בעל מספר חלקיםשל תפקיד מרמזים ל – ַהָּמקָ֞ ָֽ יואפשר שגם  א   נראות כיתירות. ֶאל֩-ו ּכ ֠

 46'העובר ירושלים הוא  ,המשווה מספר דבר בעיתו של הרב מ' גנוט ידענו כי קו הרוחב מקו
0

 דקות צפון.  46-מעלות ו 31 ,31 

ָֽםמלת  מטריתגיו, 31 עולה ֶאלמלת  מטריתגי תוך קריאת התורה שמנו לב כי )ממילת המקום(  הַ אות ה מטריתגי בהוספתו 41 עולה א 

 46'ל קו רוחב מקו המשווה העובר ירושלים והוא מתקבהיינו . 46בסה"כ מתקבל 
0

 דקות צפון.  46-מעלות ו 31 ,31 

המרחק בין שתי מטר, ו 1852 -א כמרחק הובקווי רוחב הבין שתי דקות חלק השניות של קו הרוחב. משולב המידע כי  ישבנובשלב הבא ח

ימטר. אם מלת  30.8666 -א כוהשניות   . 30אזי מגי' התכנים הבאים מתקבלות שניות מעל הערך  תהיה הבסיס לשניות, 30גי'  ּכ ֠

 מרחק בשניות קו רוחב גי' התוכן = מרחק במטר התוכן 

 המחושב כך:

 / גי' התוכן 30.8666

 קו הרוחב במע' דק' שני'
מרחק במטר דרומית מנ"צ 

 של פרופ' ר' מיכלסון

 קו הרוחב במס' עשרוני

 מיקום קו הרוחב

ם ֹו קָ֞  N "36.0260 '46 שניות 6.026 186 ָּמ
0
 31 

110.168 

 

N 
0
 31.776674 

כניסה לאולמות בערך 

  בצפון רחבת הכותל

ֹום קָ֞  N "36.1879 '46 6.1879 191 ַהָּמ
0
 31  

105.168 

31.77671886 
0
 N 

 באולמות

ֹום-ֶאל קָ֞  N "37.1922 '46 7.1922 222 ַהָּמ
0
 31  

74.168   

31.77699784 
0
 N 

  צפונית לאולמות

ם ָֽ קָ֞֩-ֶאל-א   N "38.5205 '46 8.5205 263 ֹוםַהָּמ
0
 31  

33.168 

 

31.77736681 
0
 N 

 דרומית לכפת הסלע

ם ָֽ א  ֩ י ֹום-ֶאל-ּכ ֠ קָ֞  N "39.4924 '46 9.4924406 293  ַהָּמ
0
 31  

3.168 

31.77763679 
0
 N 

 בתוך כפת הסלע

נקודת הציון של פרופ'  

ר' מיכלסון דניאל, כמטר 

 ממרכז כפת הסלע

 קו רוחב  

 קו אורך

31.7776653 
0
 N  

35.2346072 
0
 E 

 

   של המסגדים נקודות הציון הרשמיות  קוי הרוחב הנ"ל הם בין

     נקודת ציון של

 N  "34  '46  קו רוחב   אקצא-מסגד אל
0
 31 N  31.77617 

 E  "09  '14  קו אורך 
0
 35 E  35.23583 

בקצה  נמצאת הר הבית

מסגד רחבת הדרומי של 

 כפת הסלע

 N  "39.288  '46   קו רוחב 
0
 31 N  31.777580 

 E "8.829   '14    קו אורך 
0
 35 E  35.235786 

     

ם (ראה טז,ו 'דב)-נשתמש ב ָֽ י֩א  ֶׁשר-ֶאל-ּכ ֠ ֹוםֲ֩א קָ֞ לפי מיקום גריניטש  חישוב קו האורךל ַהָּמ
0 

0  

ימלת  ֹום)ממילת  הַ֩בסיס למעלות, ונוסיף עליה גי' אות  30גי'  – ּכ ֠ קָ֞  מעלות 35כ ( בסה"ַהָּמ

םההפרש בין גי' מלת  ָֽ ֹום)ממילת  הַ֩דקות, ההפרש בין גי' אות  10 -הוא רמז ל 31 – ֶאלובין גי' מלת  41 – א  קָ֞ )ממלת  אֶ֩( ובין גי' אות ַהָּמ

ֶׁשראו מלת  ֶאל  דקות 14=  4+  10דקות, סה"כ  4( הוא רמז לעוד ֲא

 

 N  "36.026  '46בחישוב מדויק בקו הרוחב 
0
מטר בין שתי שניות סמוכות של קווי  26.2401( מתקבל המרחק 31.776674)=   31 

 במעלות הרוחב האחרות המוצגות לעיל הוא זעיר. בין שניות אורך אורך. הפרש המרחק

ֹוםההנחה היא שגי' מלת  קָ֞  שניות.   7.08838= "  186/  26.2401, מבטאה מרחק במטרים של שניות מעלות אורך.   186העולה  ָּמ

E "7.08838 '14המתקבל הוא בקירוב קו האורך 
 

35
0

  = (35.23530 . ) 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 אורךמרחק בשניות קו  גי' התוכן = מרחק במטר התוכן 

 המחושב כך:

 / גי' התוכן 26.2401

 קו האורך במע' דק' שני'
מנ"צ מזרחית מרחק במטר 

 של פרופ' ר' מיכלסון

 במס' עשרוני אורךקו ה
 הפרש במעלות אורך

 כותלמיקום קו האורך מה

ם ֹו קָ֞ E "7.08838 '14 שניות 7.08838"  186 ָּמ
 0

 35  

66.12 

35.235302 
0
 E 

0.0007 

 מ' בכפת הסלע 170-כ

 N0 31.776674-במ' 150-כ

ֹום קָ֞ E  "7.27893 '14  7.27893"  191 ַהָּמ
 0

 35 

 מ' , 70.64

35.235355 
0
 E 

0.0007478 

 מ' 155מ',  174 -כ

ֹום-ֶאל קָ֞  E "8.46033 '14 8.46033 222 ַהָּמ
0
 35  

 מ', 101.62

35.235683 
0
 E 

0.0010758 

 מ' 185מ',  205 

ם ָֽ ֹום-ֶאל-א  קָ֞  E "10.02282'14 10.02282 263 ַהָּמ
0
 35  

נקודת הציון של פרופ'  

 ר' מיכלסון דניאל, 

 קו רוחב  כמטר ממרכז כפת הסלע

 קו אורך

31.7776653 
0
 N  

35.2346072 
0
 E  

 מעלות  N 31.77617 - 31.7776653  =0.00149ע של פרופ' ר' מיכלסון ובין אל אקצה בין כפת הסל בקווי רוחבהפרש 

 מטר  165.56ק"מ או  0.16556ק"מ למעלה אחת שווה  111.12כפול 

ֹוםבין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת  בקווי רוחבהפרש  קָ֞  N  31.776674  - 31.7776653  =0.0009913  ָּמ

קו אקצה. -הסלע ובין נ"צ אל נ"צ מטר , שני שליש המרחק בין110.15ק"מ או  0.110153ק"מ למעלה אחת שווה  111.12ל מעלות, כפו

 הרוחב הזה הוא בערך בכניסה לאולמות שבצפון רחבת הכותל המערבי.

ֹוםבין כפת הסלע של פרופ' ר' מיכלסון ובין חישוב ממלת  בקווי אורךהפרש  קָ֞ מעלות,  0.0007=   35.23530   -  35.2346072  ָּמ

מטר מזרחית לקו האורך של פרופ' ר' מיכלסון. לפי הנספח של הספר  66.12מטר למעלה אחת בקו הרוחב הנ"ל שווה   94464.36כפול 

מטר מהמשך הכותל המערבי צפונה. נניח שמדובר במרכז הכפה. אז קו  104הבית השלישי של הרב שטיינברג, כפת הסלע במרחק של 

 . המערבי הכותלמצד המערבי של מטר מזרחית מן  170=  66+  104 -של נקודת הציון נמצא כהאורך 

ֹוםממלת בקו הרוחב המחושב  קָ֞ שביל היוצא דרומה מהשער המזרחי של הרחבה של כפת הסלע, בהמשך לזה בערך  N  31.776680  ָּמ

של הרב  "הבית השלישי"בנספח של הספר  השלושברחבה המרוצפת מזרחית לחורשה שמאחורי הכותל המערבי. לפי שרטוט אחד מ

שטיינברג זה עשוי להיות מקום שער ניקנור בין עזרת נשים ועזרת ישראל. מזה יעלה כי הכותל המערבי אינו קיר העזרה המערבי אלא 

 קיר המקיף להר הבית.

 -היות והכותל נוטה כ
0
ֹוםממלת מהצפון אז בקו הרוחב המחושב  10  קָ֞  N היינו ָּמ

0
 המרחק בין נ"צ ובין הכותל הוא  31.776674 

Tan ( 10 
0
) * 110.15 m = 19.42 m) = 150.58 m) –m  170  

מטר. נניח שעובי הקיר  89.76מטר זה  0.48אמה ללא הקירות סביבה. באמה של  187העזרה ארכה  מ"ו ב"משנה מסכת מידות פע"פ 

 N  "36.026  '46. המקום הזה נמצא בקו הרוחב מטר 92.16=  89.76+  2.40מטר,    2.4שווה  אמה 5-כשל העזרה המערבי 
0
 31   

ֹוםממלת בקו האורך המחושב כותל המערבי של היום. צד המערבי של מטר ל 58.42=  150.58 – 92.16 קָ֞  המרחק הוא ַהָּמ

מהכותל המערבי של היום  מטר 60-לפי ארכיטקט שגיב, במרחק של כמ' .  63.06=  155.22 – 92.16מ' ,  155.22=  174.64 - 19.42

המשך קו האמצע של בית החישובים סמוכים למדידותיו. שהוא מציע שהיא הכותל המערבי של בית המקדש. בתוך האדמה נמצאת חומה 

דרומה  12המקדש בניצב לכותל המערבי מגיע סמוך למקום גלוי שכינה לרב נחום שאדיקר זצ"ל )לפי נינו הרב ישראל גולדברג אבן 

 לסון בנדבך האבנים השני( ובו מתפללים אדמו"רים חסידיים. המשך קו האמצע בקו הרוחב מגיע סמוך למקום תפילת המקובלים.מקשת וי

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 0חישוב נקודת ציון בהר הבית מהכתוב בתורה. החישוב מבוסס על גימטריאות תוכן ליחידות אורך "מטר" וקו אורך לפי מיקום גריניטש 

 התפתחויות מדידה ביחידות אלו. ומלמד שהתורה רמזה על 0

ָֽם,ה: דברים ראה יב י א  ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ּכ ָ֠ ר הֵ֤ -ַהָּמקִ֞ ָּכל 'י ְבַחֵ֨ יֶכ֙ם מ  ה  ּום ֶאת-ֱאֹלָֽ ם ָלׂשַ֥ יֶכָ֔ ְבט  אָת ָּׁשָָּֽמה׃ -ׁש  ְדְרׁ֖שּו ּוָבַ֥ ֹו ת  ְכנַ֥ ם ְלׁש   ְׁש֖מֹו ָׁש֑

ָֽם דברים ראה טז,ו: י א  ֹום ֲאֶׁשר-ֶאל-ּכ ָ֠ ר הֵ֤ -ַהָּמקִ֞ ן 'י ְבַחֵ֨ ֣ יָ֙ך ְלַׁשּכ  ח ֶאת ֱאֹלֶה֙ זְַּבַ֥ ם ּת  ֹו ָׁש֛ ֶרב -ְׁשמָ֔ ַסח ָּבָע֑ י ם׃ַהֶּפ֖ ְצָרָֽ ּמ  ד צ אְתָךַ֥ מ  ֖ ֶמׁש מֹוע   ְּכ֣בֹוא ַהֶּׁשָ֔

ָֽם התוכן י א  ֹום -ֶאל-ּכ ָ֠ הנאמר פעמיים הוא כעין שני כתובים הבאים כאחד ולכן אין מלמדין אותו דבר, ומוצע שבנוסף לדרשות ההילכתיות הנלמדות מהם, אחד בא ללמד ַהָּמקִ֞

שפת אמת דברים פרשת ראה שנה -מקום מרכזי במקדש, ואחד בא ללמד על קו אורך של אותו מקום מרכזי במקדש. התעוררנו לדרישה זאת מתוך לימוד ב על קו רוחב של

ְדְרׁ֖שּו (ה,ראה יב 'דב) על תרמח ֹו ת  ְכנַ֥  שיהיה בכח דרישת בני ישראל...  אחז"ל דרוש ע"פ נביא דרוש ותמצא ְלׁש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E "7.08838 '14 0 35  ,N "36.0260 '46 0 31מרכז שער ניקנור  (1)

ע"פ ירושלמי  מיקום בית המקדש מזרח מערב במקביל לקו המשווה (2)

 עירובין פ"ה,ה"א שער חריסית )הרב א"מ פרל(.

ות מעל 10שהוא בנטיה של  מיקום בית המקדש בניצב לכותל המערבי, (3)

 מערבה מהצפון. שאר ההסברים לפי שיטה זאת.

 מזבח כולו מדרום לקו האמצע של בית המקדש (4)

 מזבח חלקו בצפון (5)

 אולם (6)

 קדש  -היכל  (7)

 קדש הקדשים (8)

מטר מהצד המערבי של  63 -  58.5-כותל מערבי של העזרה במרחק של כ (9)

מ'( שאדריכל שגיב טוביה גילה  60-המערבי, סמוך למקום )כ הכותל

 ום כותל מתחת לפני האדמה.באינפרא אד

כותל המערבי והרחבה. המשך קו האמצע של בית המקדש בניצב מגיע  (10)

מצפון  12לכותל סמוך למקום גלוי שכינה לרב נחום שאדיקר זצ"ל )אבן 

בנדבך השני( ובו מתפללים אדמו"רים. המשך קו האמצע בקו הרוחב 

 סמוך למקום תפילת המקובלים.

 עזרת נשים של בית המקדש (11)

3 

1 

2 

5 
4 

6 

10 

8 

7 

9 

11 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ,ח:דברים ראה יב

א ן ל ֣ ּו ׂשָ֔ ל ַתֲע כ  ר ְּכ֠ ְ֧חנּו ֲאֶׁש֨ ים ֲאַנ ׂש   ה ע  ם ּפ ָ֖ ׁש        ַהּ֑יֹו י ָ֖ ל א  ר-ָּכ יו׃ ַהָּיָׁשָ֥  ְּבֵעיָנָֽ
ל (ח,בידב' ראה ) כ  למדת על תקופת תלשא מלמדת לכתוב אלפניה ולכתוב לאחריה בתפקידי תלשא. בלימוד אלפניה בתפקיד שיעור מ – ְּכ֠

-קטן ותלשא ביחד ילמדו על שתי תקופות זמן של היתר במה קטנה, )תקופה א( בשעת גלגל בין הכניסה לארץ ועד משכן שלה, ו-זמן. זקף

֩ (ח,בידב' ראה ))תקופה ב( בשעת נוב וגבעון בין חרבן שלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים, שבתקופות זמן אלו  ן ּו ַ֩תֲעׂשָ֔ א ל ֣
, ושחיטת חוץ ירושליםשא קרבנות )המרומז בכתובים הבאים בפסוק( כמו שעושים בשעת המשכן במדבר, ובעתיד בשלה, ובמקדש בנו

 . בשעת איסור הבמות חוץ עונשה כרת

ל (ח,בידב' ראה ) כ  עקירה של עונש כרת על שחיטת חוץ בשעת היתר הבמות בשתי  –תלשא בלימוד לכתוב אחריה בתפקיד תלישה  – ְּכ֠

֩ (ח,בידב' ראה )-התקופות שהוזכרו לעיל. איסור שחיטת חוץ בשעת איסור במות נלמד מ ַהּ֑יֹום ֩ ה יםּ֩פ ָ֖ ׂש   ֩ע  ְ֧חנּו הלן.ֲאַנ ה֩ל  רא

ר (ח,בידב' ראה )  כיצד קדמה הקדשת קדשים לפי הזמנים הבאים:קדמא,  – ֲאֶׁש֨

הרי אלו בעשה ולא  -איסור הבמות מבחוץ  כל הקדשים שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת...  [בבלי זבחים קיב,ב]
 תעשה וחייבין עליו כרת;

 ;ואין חייבין עליהן כרתהרי אלו בעשה ולא תעשה  -הקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ  
 )ואין כרת(הרי אלו בעשה ואין בהן לא תעשה.  -הקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת היתר הבמות  

ר (ח,בידב' ראה )כאן לומדים כי מ לקרבנות שהתחייבו להם , בתפקיד הקדמה, להחיל עקירת עונש כרת בתקופות היתר במות קדמא – ֲאֶׁש֨

 בזמן איסור הבמות, והקרבתם בזמן היתר הבמות. 

ה (ח,בידב' ראה ) יםּ֩פ ָ֖ ׂש   ֩ע  ְ֧חנּו חטאות ואשמות הקרבנות והם  דרגא תביר טפחא קבוצת פרטים הקשורים לנושא הקרבת כל מיני – ֲאַנ
וקרבנות צבור )קבוצת קרבנות חובות ורשות ליחיד ולצבור( ושעל כל אחד חלה אותה הלכה איסור שחוטי חוץ בשעת  נדרים ונדבות

 איסור במות ועונש כרת לשוחט בחוץ.

 , ובעתיד בשלה, ובבית המקדש. היינו כמו "היום" בשעת קיום משכן ַהּ֑יֹום (ח,בידב' ראה )המגבלה הזאת רמוזה בטעם אתנח של 
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ר :אי,בראה י דברים ֲאֶׁש ֩ ֹום קָ֗ ַהָּמ ֩ ֣ה ָהָי תָּ֩כל-ְו ֵא  ֩ אּו י ָ֔ ב  ָ֩ת ה ָׁ֩שָּ֣מ ם ָׁ֙֩שָ֔ מֹו ֵ֤ןְׁ֩ש ְ֙֩לַׁשֵּכ ּ֩בֹו ם ֵהיֶכָ֥ ֹל ֱ֩א ' ֨ה  ֩ ר ַח ְב ֶאְתֶכ֑ם-י  ֣ה֩ ְמַצֶּו ֩ י ָ֖ כ  ָאנ  ֩ ר ֶׁשָ֥ ֲ֩א
֩֩֙ ל ְ֩וכ  ם ְדֶכָ֔ ֶ֩י ַמ֣ת ֻר ּ֙֩וְת ם ֵתיֶכ ר ָֽ ַמְעְׂש ֩ ם ֵחיֶכָ֗ ְב ז  ְ֩ו ֹלֵתיֶכ֣ם ֩עֹו ּו רָ֖ ְּד רּ֩ת  ֲאֶׁשָ֥ ֩ ם ֵריֶכָ֔ ְד ֩נ  ַח֣ר ְב '׃לַ֩מ  ֩הָֽ

תנא רגלים, ר' שמעון )שכן סבר שחג  מאן ה"ד בסוגריים פירוש אור שמחה(( )ג א -לנה ב ב )וי אה" אראש השנה פ" ירושלמי
 ..... שהולך ומפרש( דר' שמעון אמר שלשה רגלים כסדרן וגו' כפי תאחר לאהפסח ראשון הוא לרגלים לענין 

 שיעברו עד תאחר לא-, משמע שאינו עובר ב תעשו לה' במועדיכם אלה פינחס כט לט במדברהקרא  ללמדיימין )מה בא אנן ק מה
, משמע רגל ראשון( אלא אם אינו שמה והבאתם שמה ובאת ו-יב ה ראה דבריםעליו שלשה רגלים מנדרו( אם בעשה, הרי כבר אמור )

 תעשו לה' במועדיכם אלה כט לט פינחס במדברן שאי אפשר לדרוש את הכתוב בלא תעשה )על כרחך כיו ענייןענין בעשה תניהו 
 שיעברו עליו שלשה רגלים( עד תאחר לאללמד שאינו עובר על  ובא, תעשה לאמצות עשה, דרשהו לענין  לענין

 על  מתריע יא יב בקרא קטנה-תלישאבירושלים אז טעם  מדבר יא יבבשלה ואילו  מדבר ו-ה,יב ראה דבריםואפשר שהיות  - טט

 אלה לט כטפינחס  במדבר הירושלמי מהפסוק יחמשה רגלים, שעיקרו נלמד ע" עד ששלשה רגלים ולר" עד תאחר לאלאו בענין 

 יא,ראה יב דברים. ראה תעשה לאלענין  דרשהו תעשו לה' במועדיכם

 

 שעובר  הלאו כי הקרבן שייריו ברגל הראשון אחרי נדרו ואומר בפירוש מדבר שמהשמה והבאתם  ובאת העדה קרבן לפירוש

 "תשמורשפתך  מוצאלא בא, עבר על " שאם עליו

 נאמר יא יב-ב ֩ אּו י ָ֔ ב  ָ֩ת ה ה ו יב -דומה ל והוא ָׁשָּ֣מ ָּמ ָׁ֩שָ֗ אֶת֣ם ֵב ֲה ה׃֩ יא יב -ל ה יב ביןהיה אפשר לקשר  לכאורה ַו ָּמ ָּׁ֩שָֽ אָת ּוָבָ֥
אּו י ָ֔ ב  ָ֩ת ָׁ֩שָּ֣מה . . ר נאמר יא יב -וב והיות  . ֩ -ֲאֶׁש ר ַח ְב  מוצא, או לאו הבא מענין "לאוזה עשוי לציין  וטעם קטנה-בתלישא י 

במדבר פינחס כט הכתוב  והדבר מתואם ללימוד מעל  מתריע קטנה-תלישאכאן אפשרות לכך ש יש בסיכוםשפתך תשמור". 
 ,לא תעשהדרשהו לענין  לענין מצות עשה, אלה תעשו לה' במועדיכם לט

  
 קטנה-לתלישא הסבר אחר

ר ר ֩-ֲאֶׁש ַח ְב ֩קטנה, התרעה על המעטה, האם על ענין חורבן ירושלים פעמיים שעל כך אפשר שמעיד -ישאתל – י  ם ָׁ֙֩שָ֔ מֹו ְׁ֩ש ֵ֤ן ְ֙֩לַׁשֵּכ ּבֹו
֩ אּו י ָ֔ ב  ָ֩ת ה  קטן בין שני קיסרים, הקדושה של ירושלים נשארת אבל הבאת הקרבנות נפסק פעמיים. -פעמיים זקף -  ָׁשָּ֣מ

 מרכאראה 

 

 דברים ראה יב,יא:, שמור צמוד אל תלישא 201

ל :ראה יב,טו ריםדב ְּבָכ  ֩ ק ַתן-ַר ָ֩נָֽ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ יך ֶה  ֹל ֱ֩א ' ֧ה ֩ ת ְרַּכ֨ ב  רְּ֩כ ָ֩בָׂשָ֗ ָאַכְלָּת֣ ְ֩ו ׀ ֣ח ְזַּב ּ֩ת  ך  ַ֩נְפְׁש ת ְּ֩בָכל-ַאַּו֨ ךָ֖ ך-ְל י ֶר֑ ְׁ֩שָע
ַאָּיָֽל׃֩ ְ֩וָכ י ָ֖ ב  ּנּוַּ֩כְּצ ֙֩י אֲכֶלָ֔ ר הֹו ַהָּט ְ֩ו א ֵמֵ֤ ַ֩הָּט

 מונח – ואכלתסק( מונח לגרמיה )מונח פ – תזבחקדמא ואזלא  - אות נפשך-בכלקטנה -תלישא - רק
 שמעוני תורה פרשת ראה רמז תתפב  ילקוט

רק, תזבח ואכלת ולא גיזה, בשר ולא חלב, יכול יהו  למום עובר ת" עלהא אינו מדבר אלא בפסולי המוקדשים שיפדו, יכול יפדו  ...
ַתן ל, ת"זביחהאסורין לאחר  ָ֩נָֽ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ יך ֶה  ֹל ֱ֩א ' ֧ה ת֩ ְרַּכ֨ ב  ךָ֖֩-ְּכ קבוע להקדשן ונפדו יהיו אסורין )לאחר זביחה(  אם קדם מום יכול ,ְל

 רק,  לת"
 

 ֩ ק לקטנה, פרט ראשון מתוך כעין פרט וכלל -תלישא –ַר ֩-ְּבָכ ך  ַ֩נְפְׁש ת ר ופרט ַאַּו֨ ָ֩בָׂשָ֗ ָאַכְלָּת֣ ְ֩ו ׀ ֣ח ְזַּב  , ּת 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/106 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ק ֩  קטנה, פרט ראשון המתריע שים לב יש כאן מצב מיוחד המתברר בפרט בתראה.-תלישא - ַר

ק ֩ לת" עוברם שיפדו, יכול יפדו על מום המוקדשי בפסולי   עובר מום ממעט, ַר

ק ֩ לאסורין )לאחר זביחה( ת" יהיוקדם מום קבוע להקדשן ונפדו  אם   קבוע שנפל קודם הקדשם.  מום ממעט , ַר

 יג -בחקתי כז יא  ויקרא -אחרי הקדשם. וגם בם צריך פדיון הנלמד מ קבוערק פסולי המוקדשים שנפל בם מום  נותר

֩בתראה  פרטה ר ָ֩בָׂשָ֗ ָאַכְלָּת֣ ְ֩ו ׀ ֣ח ְזַּב ויש  לאדםשפסולי המוקדשים שנפל בם מום קבוע אחר הקדשם מוגבלים לאכילה מיידית  מפרטּת 

 אומרים גם לכלבים אבל אסורים בכל שימוש אחר כגון גיזה וחלב.

 יא[֩֩ בחקתי כז ויקרא לפדיון פסולי המוקדשים מקור םָּ֙֩כל֩] ֩-ְוא  הֲ֩א֠ ידֶ֩את-ֶׁשר֩ל אְּבֵהָמ֣הְ֩טֵמָאָ֔ ָ֥ ֱעמ  ְוֶה ן֑֩ה'֩ ָ֩קְרָּבָ֖ ָּנה ֶּמ  ּו֩מ  יב ֧ ְקר  -ַי
ה׃ ֶיָֽ ְה י  ן֩ ןֵּ֩כָ֥ ֵהָ֖ ַ֩הּכ  ֶעְרְּכךָ֥ עְּ֩כ ֣יןָ֩ר֑ ּוֵב ב֩ ֹו ן֩טָ֖ י ּהֵּ֩בָ֥ ָתָ֔ ן֙֩א  ֵה יְךַ֩הּכ  ֵ֤ ֱער  ְוֶה ב[֩֩ ֩֩֩]י ן׃ ֵהָֽ ָ֥יַ֩הּכ  ְפֵנ ה֩ל  ַ֩הְּבֵהָמָ֖ ֩ ם֩ ְוא  יג[֩֩ ף֩-] ַסָ֥ ָי ְגָאֶלָּ֑נהְ֩ו י  ל֩ ָּגא ָ֖

ַעל ֹו֩ תָ֖ ׁש  י ך׃-ֲחמ  ֶ֩עְרֶּכָֽ
 

 פ"ע הבא מכלל עשה. לאו שהואקטנה, פרט ראשון המתריע שים לב יש כאן מצב מיוחד המתברר בפרט בתראה, ואפשר -תלישא - ק ַ֩ר֩

יהודה  ורביהבא מכלל עשה הוא עשה,  לאו פסחים מא ב בבלילמשל  פ"וע, הבא מכלל עשה הוא עשה לאו אתנ" מצוה חינוך מנחת

 לאו הבא מכלל אמור, לאו.   : וכללאמר י"ופרש" לאמראומר אם נאמר "

 לאמרמכלל עשה זה אינו בכלל " הבאבפרשתנו אין מלת לאמר ולכן אם זה לאו  - טט." 

 קטנה -דומה תפקיד זה של תלישא בכך, אזי לאו הבא מכלל עשהקטנה מתריעה על מצב המיוחד שהוא -תלישאאם  – טט

 גדולה.-תלישאמזו שאליה מרמזת  גדולה אבל בדרגת חומרה כנראה פחותה-של תלישא מסויםלתפקיד 

מפרש שעולה מכפר על עשה ועל לאו הניתק לעשה. האם גם לאו הבא  רש"יהאם יש כפרה ללאו הבא מכלל עשה ע"י קרבן עולה.   -טט 

( א דויקרא האומר "ונראה לי מדכתיב ונרצה לו ) תוס' בבלי יומא לו אמביא  תורה שלמה ויקרא א סימן קהמכלל עשה מתכפר בעולה? 

משמע שיש לו תקנה ורצוי במקום אחר והיינו עשה, שבידו לתקן לעשות סוכה ותפילין וכיוצא בהן. ואם עבר יום או יומיים עולה מכפרת 

 עליו וכן לא תעשה הניתק לעשה".

  ונראה מכאן שאין כפרת לאו הבא מכלל עשה בעולה. ואם אין לו תיקון הרי זה חמור. -טט 

 פסק/פסיקראה 
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י֩  :כ,ברים ראה יבד ָֽ ת-סּ֩כ  ֶאָֽ ֩ ך י ֶהָ֥ ֱאֹל ֩ ' ֨ה  ֩ יב ח  ְר ֶּבר-ַי ּד  ֩ ֣ר ֲאֶׁש ַּ֩כ ֘ך ֻבְל ְך֒֩-ְּג ָ֩ל
י ָֽ רּ֩כ  ָ֩בָׂשָ֔ ְכָל֣ה א  ֩֙ ְרָּת ַמ ָא ֩-ְו ֑ר ָּ֩בָׂש ל ֱאכ ֣ ֶ֩ל ךָ֖ ַ֩נְפְׁש ָ֥ה ַאֶּו ְ֩ת ֩ ֩ ֩֩ ֩ ר׃-ְּבָכל֩ ָּ֩בָׂשָֽ ל ּ֩ת אַכָ֥ ךָ֖ ַ֩נְפְׁש ָ֥ת  ַאַּו

 מא מרכא זרקא מונח סגולקטנה קד-תלישא - (לך-כאשר דבר)גבלך -להיך את-ירחיב ה' א-כי
)ט( ... ולמה הוציאו  שפת"ח)חולין פד( למדה תורה דרך ארץ שלא יתאוה אדם לאכול בשר לא מתוך )ט( רחבת ידיים ועושר.  רש"י

 ... בהרחבת ידים ועושר וגו'ירחיב -כי... הרי מרחק גבולו ... מה אני מקיים  ירחק-כירש"י מפשוטו. וי"ל משום דכתיב בתריה )כא( 
 י"א מן המודיעין ולחוץ וי"א מן פתח ירושלים וי"א מפתח   דרך רחוקהמביא מחלוקת בשיעור  - ירחק-כיכא -ב אור החיים - טט

 העזרה 
  אמנם שפת"ח הסביר מדוע רש"י הוציא הכתוב מפשוטו שלא ללמוד מרחק אבל אפשר ששיעורי הרחוק שמביא אור החיים לדב' ראה

 בפסוקנו.קטנה ש-יב כ, מתאימים לתלישא

  תלישא בדרך פשטראה 

 וגו' ... כי ידוע כי הבשר מרמז על הדינים והגבורות פי' שתהיה בהתרחבות ... שתרצה לכלות את הדינים  ירחיב-כי מאור ושמש
והגבורות ... טט ע:י דבקות בעולם התשובה והבינה ימתיק הדינים בשרשן וממילא מתבטלים כל הדינים והגבורות מישראל  

לקים -על שונאי ישראל, וגם צריך למשוך המוחין העילאין שהם שמות הויות שהם חיות העולמות אל שמות אונמשכים 
להמתיק אותן ואח"כ ממתיק את הדינין בשרשם אל עולם הבינה ודבר זה ידוע שה' הויות הם חיות של הנפש האדם ונפש רוח 

את גבולך  דהיינו שתהיה ברחובות הנהר דהיינו עולם הבינה להיך -ונשמה תלוים בהויות הקדושים  ... וזהו כי ירחיב ה' א
לקים עם המלואים -והתשובה ואמרת ואכלה בשר לכלות את הדינים כי בשר הוא דין וגם ש' מבשר ור' מבשר עולה כל אחד א

להים -להי "א-"אלקים בריבוע כידוע "א "אל -( וגם רי"ש הוא גימטריא א300)טט היינו אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם עולה שי"ן 
ש בזה תאכל פלשון אותיות נפשך דהיינו הויות שהם אותיות וחיות של הנ אות, פי' בכל אות נפשך תאכלגימטריא ר' . ועוד 

 תכלה הדינים ותמתיק אותם בשרשן כנ"ל: לקים ואז-הבשר דהיינו שתמשיך הויות אל שמות א
  ת הם חיות הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, חמש הויויותר של קטנה תרמז על בחינה מעולה ב-תלישא -ב יירח-כיבדרך סוד 

 קדמא תרמז על היות חמש הויות הנפש תלויים בהויות הקדושים )ההויות הקדושים הם מקור להויות הנפש( - הוי"ה 

 אתאז להים להמתיק הדינים והגבורות בשרשם ו-מאריך הארכת השפעת חמש הויות הנפש אל חמש אותיות א -מרכא  - להיך-א-

 זרקא מונח סגול מוסיף לחמש הויות הנפש מעין עצמם ע"י התיקון שעשו בגבורות. - לך-גבלך כאשר דבר

 קדמא  -ירחק ממך המקום -כי דב' ראה יב כאלקים בריבוע, בפסוק הבא יש רמז לרבוע זה   -נאמר לעיל רי"ש הוא גימטריא א

פעם ו"ה,  5פעם י"ה ועוד  3לקים, פנים מקו"ם אות ק' = -ות מו"מ = אואזלא רביע, ע"פ הספר "אגודת אזוב" חוץ מקו"ם = אותי

 קו"ף במילואה = מקו"ם

 לקים-כעין המשכת ה' הויות אל אותיות א 

 תלישא דרך סודראה 

 

 תלישא 203
 ,כח:יבראה  דברים

ַ֚תָּ֩כל ֵ֩א ָּתָ֗ ְע ָׁשַמ ְו ר֩ ֶָּ֑֣ך֩-ְׁשמ ֣ יְ֩מַצֶּו ָ֖ כ  רָ֩אנ  ֶׁשָ֥ ֶּלהֲ֩א יםָ֩הֵאָ֔ ֣ ָבר  ַ֩הְּד
ב יַט֨ י   ֩ ן ַע ַעדְ֩לַמ ֩֙ ֵ֤יךַ֩אֲחֶר֙יך ָבֶנ ּוְל ֩ יך׃-ְלך  'ֱ֩אֹלֶהָֽ ָ֖י֩הָ֥ יֵנ ֵע רְּ֩ב ָׁשָ֔ ְוַהָּי ב֩ ֶׂשהַ֙֩הּ֣טֹו ֲע יַ֩תָֽ ֵ֤ םּ֩כ  ֹוָלָ֔ ֩ע

בעיני  - והישרבעיני השמים )ספרי שם(.  - הטובחמורה )ראה שם(.  כמצוהשתהא חביבה עליך מצוה קלה  - כל הדברים את...  י"רש
 )ראה שם(. אדם
 .  בסדר 'ואתחנן' )דב' ו,יח( פירשתי כאשר והישר, הטובבשמירה זו גם  להכניס ברים,כל הד אתאמר  אבל ... ן"רמב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/107 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 
 קח, א  מציעאבבא  בבלי

 בעיני ה'.  והטוב: אפילו משום דינא דבר מצרא מסלקינן ליה, משום שנאמר )דברים ו'( ועשית הישר אמרי נהרדעי
 

 בבא בתרא דף ה עמוד א  מסכת י"רש
יהיה לו שנים שכמו שצריך שמירה לשני שדות ]צריך[  דעכשיולרוניא אותה  להניח הישר והטוב שיעשהנא רב ספרא לרבי ל... וא"

 האחד מרובה כיציאת שנים ונמצא רוניא משתכר. יציאתלאחד ומכמה דברים  כג"
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ֶרָ֔֩ דברים ראה טו,ז: ְׁ֩שָע ֣ד ַאַח ְּ֙֩ב ֶח֙יך ַא ד֩ ַחֵ֤ ֵמַא ֩ ון ְביֹ֜ ֶא ֩ ֨ך ְב  ֩ ה ְהֶי י־י  ָֽ ז[ּ֩כ  [֩ ְ֑ךס ןָ֩ל ֵת֣ ֩נ  ך י ֶהָ֖ ֱאֹל ֩' הָ֥ ר־ ֲאֶׁש ֩ ךָ֔ ְרְצ ַא֨ ְּ֩ב ך   י

ן: ו ְביָֽ ֶא ָ֩ה ך י ָ֖ ח  ָא ֵמ ֩ ךָ֔ ְד ֶ֣֣ ָ֩י ֶאת־ ֩֙ ץ ְקּפ  ֩ת  א ְ֩ול ֵ֤ ךָ֗ ְב ָב ֶאת־ְל ֩ ַאֵּמ֣ץ ְ֩ת א ֩ל ֧
ו: ר֩לָֽ ְחַסָ֖ ֶ֩י ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ו רָ֔ ְחס  ַמ י֩ ֵּדַ֚ ֩ ּנּו ֶטָ֔ י ַּ֙֩תֲעב  ט ַהֲעֵב ֑֩לוְ֩ו ךָ֖ ֶאת־ָיְד ֩ ח ְפַּת  ּ֩ת  ַח י־ָפת ֧ ָֽ ח[ּ֩כ  [֩

ה ֩( ' ראה טו,זדב) ְהֶי י־י  ָֽ מצב הווית הישראלי )א( אביון שאינו ראוי למתן צדקה )ב( אביון שראוי למתן צדקה, וממשיכה -מקף, כרב – ּכ 

 התורה בראוי למתן צדקה.    

ה ֩֩(דב' ראה טו,ז) ְהֶי י־י  ָֽ  .תרסא, כשיעור מי זכאי לצדקה מצד גודל קנינו, מהו שיעור הצדקה השנתי הקטן ביותר – ּכ 
 ]תוספות מסכת כתובות דף כו עמוד א[

דר"ג בספינה שנתן מעשר ראשון לר' יהושע בן חנניא )מעשר שני פ"ה מ"ט( אי בתורת עניות יהיב ליה אמאי לא יהב ליה נמי מעשר 
אתים זוז לפי שהיו לו מעני שהרי מעשר עני נתן לר"ע ומיהו יש לדחות דלעולם בתורת עניות נתן לו ומה שלא נתן לו מעשר עני 

כדתנן במסכת פאה )פ"ח מ"ח( אבל מעשר ראשון יטול אפי' יש לו מאתים זוז דהא איכא למ"ד דאפי' כהנים דאינו נוטל במעשר עני 
 .עשירים בימי טומאה עניים נינהו ועוד דלא רצה ליתן כל מתנותיו לעני אחד

 

 . בו ד' סעיפיםגודל שכר צדקה, ואם כופין עליה, ו ]שו"ע יו"ד הלכות צדקה סי' רמז[

: מצות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד, וכמה פעמים נצטוינו בה במצות עשה. ויש לא תעשה במעלים עיניו ממנו, שנאמרא[  ]סעיף א[

ְדךָ֔֩ (דב' ראה טו,ז) ֶ֣֣ ָ֩י ֶאת־ ֩֙ ץ ְקּפ  ֩ת  א ְ֩ול ֵ֤ ךָ֗ ְב ָב ֶאת־ְל ֩ ַאֵּמ֣ץ ְ֩ת א  .ל ֧
 ]שו"ע יו"ד הלכות צדקה סי' רמט[ ]סעיף א[ 

נתינתה, אם ידו משגת יתן א כפי צורך העניים. ואם אין ידו משגת כל כך, יתן עד חומש נכסיו, מצוה מן המובחר; ב[ ואחד א[ שיעור 
 .מעשרה, מדה בינונית; פחות מכאן, עין רעה. ב ג[ וחומש זה שאמרו, שנה ראשונה מהקרן, מכאן ואילך חומש )א( שהרויח בכל שנה

 ., ואם נתן פחות מזה, לא קיים מצות צדקהמשלישית השקל לשנהפחות ד  לעולם לא ימנע אדם עצמו ]סעיף א[
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 ראה טו,ט: דברים

ֶּ֩פן רְ֩לךַ֡ ֶ֣מ ָּׁש ם-ה  ע   ֩ ר ָדָב ֩ ֣ה ְהֶי ת-י  ְׁ֩שַנָֽ ֣ה ָב ָקְר ֩ ר מ ָ֗ א ַּי ַעלֵ֩ל ְ֩בל  ֨ך ְב ָב ֒֩-ְל ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ְׁ֩שַנ֣ת ַ֩הֶּׁשַב֘ע
ן֩ל֑֩ ֵּתָ֖ א֩ת  ְ֩ול ָ֥ ֹון ְביָ֔ ֶא ָה ֩֙ ֙יך ח  ָא ְּ֩ב ךָ֗ ֵ֩עיְנ ֣ה ָרָע ְ֩ו ֹ֩ו

ֶאל ֩֙ ך י ָ֩עֶל֨ א ָרֵ֤ ָק א׃-ְו ְט ֵחָֽ ֩ ְ֩בךָ֖ ָ֥ה ָהָי ְ֩ו ' ֩הָ֔
 כעין פזר שני וצ"ע -כבבלי מכות ... שסתם הלואה לשלושים יום; מונח פזר  -פזר ירמז  פזר תלישא, פרק השערותראה 

 יום קודם לשנת שמיטה, תוספת זמן אחר שנת שמיטה לפירות שחנטו בשנת השמיטה 30תוספת זמן 
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֩ :יא –ה טו,י דברים רא ֩ ְ֩ול א]י[ ֹו ֙֩לָ֔ ן ֵּת ןּ֩ת  ֹו ֩-ָנתֵ֤ ֑֩לֹו ֣ך ְּת ְּ֩בת  ךָ֖ ְב ָב עְ֩ל ַרָ֥ ֵ֩י
ל ְּ֩בָכָֽ ך י ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩ ֣ה' ך֙֩ ֶרְכ ְ֩יָב ה ֶּזָ֗ ַ֩ה ָב֣ר ָּד ַה ֩ ׀ ְגַל֣ל ּ֩ב  י ָ֞ ך׃-ּכ  ֶדָֽ ָ֩י ח ְׁשַלָ֥ מ  ֩ ל ךּ֩וְבכ ָ֖ ַ֩מֲעֶׂשָ֔

֩ ֩ א[ י֩ל א]י ֶ֑רץ֩-ּכ   ָא ָה ֶרב֩ ֶּק֣ ֩מ  ן ֹו ְביָ֖ ֶא ֩ ל ַּדָ֥ ְח ֶ֩י
ל ֙֩לֵ֩-ַע ְמַצְּוך ֩ י ֵ֤ כ  ָאנ  ֩ ן ֶאתֵּכָ֞ ֩ ח ְפַּת֨ ַחּ֩ת  ת  רָּ֩פ֠ מ ָ֔ ֩ס-א ך׃ ְרֶצָֽ ַא ְּ֩ב ךָ֖ ְנ ְבי  ֶא ּ֩וְל ך ֶּי ַ֖ ךַ֩לֲענ  י ֧ ח  ְ֩לָא ך  ְד ָ֩י

 
חַ֩ ת  שתתן ותחזור ותתן אפילו מאה פעמים, ומלמד  כפרש"יגדולה בתפקיד שיעור ומידרוג בביצוע המצוה, מלמד אלפניו -תלישא – ָּפ֠

ֶאתלאחריו סדר קדימה עליו מרמז  ֩ ח ַּת֨ ְפ ֩-ּת  ך  ְד הקרוב אליך קודם, אח"כ עניי משפחתך, ו/או עניי  רמב"ן-ו ראב"עקדמא ואזלא, ע"פ  - ָי

זה גם מלמד על המענק לעבד העברי והאמה העבריה כאשר יוצאים לחפשי,ובאמה  ראב"עעירך, ואח"כ אביוני ארצך ואח"כ הגרים. ולפי 

"ריקם" )שמ'  - ריקםדילפי בהענקה בלימוד  נו נתנו שיעוררבותי רבי יוסף בכור שורגם על הקדמת יציאה בגלל סימני בגרות. ולפי 
 ענין של מידרוג ברמות הכנסה מפני שלא כולם שומרי דרכי השם ומצוותיו. הרלב"גוע"פ  לד,כ( משלשים של עבד,

 
תיב דכ שליש שקל בשנה חייב לעשות צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה... ושאילתות דרב אחאי פרשת כי תשא שאילתא סד 

 והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית שקל בשנה לעבודת בית אלהינו. 
ד"א פתוח תפתח, כפל הדבר וכן נתן תתן לו )פסוק י(, הענק תעניק לו )פסוק יד(, לומר שאין שעור להענקה אלא תתן ותחזור   בעה"ט

ח ,)טט אם נניח כי בעה"ט התכוון לטו,יא אז(ותתן  פת לעניים תקנת עזרא,   , חסר וי"ו מצוה ביום ו' ליתןפת
חַ֩( טו,יא) ת   שליש שקל בשנה,  –תלשא, בתפקיד רמז לשיעור צדקה לעני המתפרנס מן הצדקה  – ָּפ֠

חַ֩ אז( טו,יא,)טט אם נניח כי בעה"ט התכוון ל ת  שיעור נתינה פת בימי ו', ,)טט  , חסר וי"ו מצוה ביום ו' ליתן פת לעניים תקנת עזרא,  ָּפ֠

חַ֩ אז( טו,חהתכוון לאם נניח כי בעה"ט  , דרגא כחלק מתבנית דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין, נתינת פת כל ָפת ֧

 שבוע. 
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ר :דברים ראה טו,כ ֲאֶׁש ֩ ֹום קָ֖ ַּ֩בָּמ ה ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה ָׁ֙֩שָנ ּנּו ֩ת אֲכֶל֨ יך ֶהֵ֤ ֱאֹל ֩ ' ֨ה  ֩ ְפֵני '֩-ל  ֑ה ֣ר֩ ַח ְב ֩י  ֩֩ ֩֩ ך׃֩ הּ֩וֵביֶתָֽ ַ֩אָּתָ֖



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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לכהן הוא אומר. שכבר מצינו שהוא ממתנות כהונה, אחד תם ואחד בעל מום, שנאמר: "ובשרם  - אלהיך תאכלנו לפני ה')כ(    רש"י
מכאן שאין משהין אותו יותר על שנתו )ראה בכורות כח,א(. יכול יהא פסול משעברה שנתו?  - שנה בשנהיהיה לך" וגו' )במ' יח,יט(. 

ך... מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך" )דב' יד,כג(; מה מעשר כבר הוקש למעשר, שנאמר: "ואכלת לפני ה' אלהי
ה֩שני אינו נפסל משנה לחברתה, אף בכור אינו נפסל, אלא שמצוה תוך שנתו )ראה בכורות כז,ב(.  ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה אם שחטו בסוף שנתו  -ָׁשָנ

 )ראה ספ"ד קכה(. ; למד, שנאכל לשני ימים ולילה אחדאוכלו אותו היום ויום אחד משנה אחרת
 ֩ ְפֵני ֩קטנה, שיעור זמן אכילת בכור -תלישא- ׃֩ל  ה ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה ; למד, אם שחטו בסוף שנתו אוכלו אותו היום ויום אחד משנה אחרת -ָׁשָנ
   )ראה ספ"ד קכה(. לשני ימים ולילה אחדשנאכל 

 
 ירושלמי ר"ה פ"א ה"א )דף נו טור ג( )וילנה ג,ב ד,א(

 דברים ראה טו,כ:    
יך (טו,כ) ֶהֵ֤ ֹל ֱא ֩ ' ֨ה  ֩ ְפֵני  קטנה קדמא מהפך פשטא-תלישא - ל 

קטנה בתפקיד שיעור כאן( עד שלושים יום קודם )קדמא( לתום שנתו של הבכור נפל בו מום רשאי -אם )תלישאתני רבי ישמעאל ע"פ 

 לעכבו עד שלשים יום מנפילת המום ואפילו עובר על שנה מלידתו עד שימצא כהן לתתו לו.

 .י אילא שנת הבכור לא מחוורת והפסוק הוא אסמכתא לדרשה. אכן אסמכתא כי הדרש נסמך יפה על טעמי הקראלפי רב

 ובזמן הזה רשאי לעכבו אפילו ארבע וחמש שנים עד שימצא מומחה במומי בכור. 

 קדמא, פזר תלישא, תלישאראה 
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ַלה֨֩-ל א דברים שפטים יז,א:  ֩ ח ְזַּב ָ֩וֶׂשָ֗֩ת  ר ׁ֣֩שֹו ך י ֶה  ֱאֹל ֩ ּום֩ה' מָ֔ ֩֙ ֩בֹו ָ֥ה ְהֶי ֩י  ר עֲ֩אֶׁש֨ ָר֑ ֩ ָב֣ר ָּד ֩ ל ּ֩כ ָ֖ ֩ ֩֩֩֩ ֩ס ּוא׃ הָֽ ֩ ך י ֶהָ֖ ֹל ֱא ה'֩ ֩ ת ֩תֹוֲעַב  י ֧ ּ֩֩כ 
יך֩-ל א (דב' שפ' יז,א)יהא חייב? והתניא, רבי יהודה אומר: יכול חטאת ששחטה בדרום יהא חייב? ת"ל:  ,בבבלי זבחים לו ֶה  ֹל ֱא ֩' ֨ה  ֩ ח ְזַּב ת 

֩ ה ָ֩וֶׂשָ֗ ר עוגו' ׁ֣שֹו ָר֑ ֩ ֣ר ָב ָּד ֩ ל עָּד֩, על ּכ ָ֖ ָר֑ ֩ ֣ר  אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום! תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. ָב

ח ֩-ל א ְזַּב תרסא, יצא ממחיצת צפון לשחיטה, וגם מחשבה על הבאת דם חטאת להיכל, היינו חוץ למקומו )דומה לפסוק על הפסול  – ת 

 פזר מעביר לפסולים אחרים שקרו במקדש שישרפו(   בהבאת דם חטאת להיכל, שבו פזר תלישא, תלישא בתפקיד מחיצה,
בעלת מום ואמרו הרופאים שעל כל פנים צריך לחותכו הגם  ואפשר עוד לומר, שאם הוחלה בה אבר שנעשית בו...  (א) אור החיים

֩ -ל אשעדיין לא חתכו הרי זה פסול, והוא אומרו  ח ְזַּב ּוםוגו', ת  מָ֔ ֩֙ ָ֥ה֩בֹו ְהֶי ֩י  ר אינו מום כיון שעומד להיות מום פירוש הגם שעתה  ֲאֶׁש֨
 לא תזבחנו: 

ּום מָ֔ ֩֙ ָ֥ה֩בֹו ְהֶי ֩י  ר  ע"פ אור החיים שני פירושים למצב לכתחילה ובפועל. קטן, -קדמא מרכא פשטא זקף – ֲאֶׁש֨

ח ֩-ל א ְזַּב פי )על בעלת מום ואמרו הרופאים  נעשית בו )בעתיד(הוחלה בה אבר ש-תרסא, בתפקיד אומדנה, ע"פ אור החיים בהמה ש – ת 

 שעל כל פנים צריך לחותכו  אומדנה(

 קטן, לכתחילה ובפועל-קדמא מרכא פשטא זקף ראה
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ין :חז,שפטים י םדברי ֵּ֩בָֽ ט ְׁשָּפָ֗ רַ֩לּמ  ָדָב  ֩ ֨ך ְּמ מ   ֩ א ָּפֵל ֩י  י ֣ ן-ּכ  י םֵּ֩בָֽ ָד  ׀ְ֩ל ֩ ם ך֩-ָּד֨ י ֶר֑ ְׁשָע ּ֩ב  ת יב ָ֖ ר  ֩ י ֵרָ֥ ְב ּד  ֩ ַגע ָ֙֩לֶנָ֔ ֶ֩נַ֙גע ן י יןּ֩וֵבָ֥ ָ֗ ד  ןְ֩ל י ֣ ּ֩ד 
ְ֩וָעל ָ֔֩ ְמָּת֣ ַק לְו ֶא֨ ֩ ֹו׃-יָת ּ֩בָֽ ך י ֶהָ֖ ֹל ֱא ֩' הָ֥ ר֩ ַח  ְב ֩י  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֹום קָ֔ ַ֩הָּמ

 ֩ א ָּפֵל ֩י  י ֣ היעלמות ידיעת הלכה או הכרעת  –ענין מחיצה ושיעורין שונים. מחיצה קטנה, -כעין שני עניני תלישאקטנה, -מונח תלישא - ּכ 

 הדין מן הדיינים, מחלוקת עם המופלא שבבית דין,

ט שיעורין ואומדנים ְׁשָּפָ֗ ּמ   ע, לכאורה ארבעה סוגי משפט, רבי – ַל

 בבלי סנהדרין פז אע"פ  רבי יוסף בכור שור מונה ששה סוגי משפט
ין נגע בבין דיני ממונות לדיני מכות לדיני נפשות.  - ין דין לדיןבבין דם נידה לדם לידה לדם זיבה.  - ין דם לדםבזה הדין.  - משפטל

השקות סוטה,  - יבותראילו החרמים והערכין וההקדשות, שבאים על ידי דיבור.  - ריבדנגע אדם לנגעי בגדים לנגעי בתים.  יןב - לנגע
שבא על ידי ריב שבין אדם לאשתו; ועריפת עגלה ערופה, שעל ידי ריב בינו ובין רעהו הרג את חבירו; וטהרת מצורע )ראה סנה' 

זה לקט, שכחה ופיאה )ראה סנה' פז,א(  - שעריךבנגע. פז,א(, שעל ידי שהוא בעל מריבות ומוציא שם רע )ראה ערכין טו,ב( בא לו ה
 וכו'

 רלב"ג מונה שלוש סוגי מחלוקת בין דייני סנהדרי קטנה.

 רביעראה 
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א :דברים שפטים יט,טו יׁשְ֩לָכל-ל ָֽ ָ֗ א  ְּ֩ב ד ָח  ֶ֩א ד ֵע֨  ֩ קּום ל-ָי ּ֙֩וְלָכ ן ְּ֩בָכל-ָעו את ֱחָט֑א-ַחָּטָ֔ ֶ֩י ֲאֶׁש֣ר ֩ א ְט ֵ֩חָ֖
א֩ -ַעל֩ ֩ ים ָ֗ ד  ֵ֩ע ְׁ֩שֵנ֣י ׀ י ֣ לּפ  ַ֩ע ה-ֹו ֹלָׁשָֽ ְׁ֩ש י ָ֥ ר׃-ּפ  ָבָֽ ָּד ֩ ּום קָ֥ ָ֩י ים ָ֖ ד  ֵ֩ע

א ֩ -ל ָֽ קּום טענת מלוה והעדאת עד אחד אפילו לא כי במצב של בבלי שבועות מ,א קטנה, מרמזת על שיעור פרוטה , כנלמד -תלישא - ָי
אמאי טעמא דכתיב טענו אלא בפרוטה חייב  יׁשְ֩לָכל-ל ָֽ ָ֗ א  ְּ֩ב ד ָח  ֶא ֩ ד ֵע֨  ֩ קּום ל-ָי ּ֙֩וְלָכ ן ֩-ָעו את ָט֑א-ְּבָכלַחָּטָ֔ ֱח ֶ֩י ֣ר אֲ֩אֶׁש ְט לכל עון ולכל ֵ֩חָ֖

 חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ותניא כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד אחד מחייבו שבועה  
 בנין אב –תלישא קדמא ואזלא ראה 
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 כ,יט: שפטיםדברים 

י ָֽ ֶאל-ּכ  ֩ ר ְ֩לתָ֩-ָת֣צּו ָה ָ֩עֶל֣י ם ֵח֧ ָּל ה  ְלָֽ ֩ ים ַרּב   ֩ ים ֨ מ  ָי  ֩ ר י אע  ּה֩ל ָֽ ֶאת-ְפָׂשָ֗ ֩ ית ֵ֤ ח  א֩-ַתְׁש ֹו֩ל ֣ תָ֖ א  ְ֩ו ל ֩ת אֵכָ֔ ּ֣נּו ֶּמ מ  ַ֚י֩ ןּ֩כ  ֶזָ֔ ְר ַּ֙֩ג ָ֩עָליו ַח ּד ֵ֤ ְנ ֙֩ל  ֵעָצּה
ת ר ֑ ְכ ֩ת  ֩֩ ֩ ֩ ר׃֩֩ ֹו ַּ֩בָּמצָֽ ך ָ֖י ָּפֶנ מ  ֩ א הָ֩לב ָ֥ ַהָּׂשֶדָ֔ ֩ ֵ֙֩ע֣ץ ָדם ָא ָ֩ה י ֵ֤ ּ֩כ 

י ָֽ ֶאל-ּכ  ֩ ר ר ֩-ָת֣צּו י  מונח תרסא, כעין מספר תפקידי תרסא:  – ע 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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י)א(  ָֽ ֶאל-ּכ  ֩ ר ֩ -ָת֣צּו ר י  שתובע שלום שנים שלשה ימים עד שלא נלחם בהמגיד ע 

)ב( אפשר שיעור לשלושה ימים קודם לשבת למצור על עיר. האם טעם תרסא מרמז לדרוש מהתוכן, או שזאת דרשה מהתוכן בלי טעם 

יםתרסא.  ַרּב   ֩ ים ֨ מ   נה(קודם השבתימים שנים רבים שלשה, מכאן אמרו אין צרין על עיירות של עובדי כוכבים פחות מג' ימים  - ָי
 ]ספרי[:

במה דברים אמורים  שלשה ימיםזה אחד משלשה דברים שדרש שמיי הזקן אין מפליגים את הספינה לים הגדול אלא קודם לשבת )ג( 
 בדרך רחוקה אבל בדרך קרובה מפליגים אותה.

אינו דרך השחתה והוא  ריעה טפח,עיין מו"ק כ"ה ב' דשיעור הק ח(תורה תמימה הערה נ)ד( קורע בגדים באבל עד שיעור טפח כבאר 

   ועיי"ש במל"מ מה שתמהו עליו בזה,  ,אין לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם-סובר ש בפ"ו ה"י ממלכיםדרוש לחיי האדם המתאבל. הרמב"ם 

ים-ֶאל)ה(  ַרּב   ֩ ים ֨ מ  ָי  ֩ ר י ד עקירה משחיתה, קטנה )= תרסא( בתפקי-תרסא קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד מסוג בנין אב, וכן תלישא - ע 

שלו הוא כי לא רק במצור בלבד אלא בכל מקום הקוצץ אילן  ומקור השתלשלותהדבר מאיסור בל תשחית כלל  (תורה תמימה הערה נזכבאר 
 מאכל דרך השחתה לוקה,

כלים או קורע  לא תשחית את הדרוש לחיי האדם, ומטעם זה לא אילנות בלבד אסור להשחית אלא כל המשבר הערה נז(וכבנין אב כהמשך 
 בגדים או הורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר משום לא תשחית.

ץ ֲאֶׁשר ,)כ(כ"רש"ר הירש דברים פ)ו( שיעורי כמויות פרי ואומדנות תנובה ושווי הפירות  ֣ ק ע  ע-ַרִ֞ ַדֶ֗ ָֽי) ּת  ּוא-ֹלא-ּכ  ץ ַמֲָֽאָכל֙ הָ֔ ֵ֤ אילו נאמר . (ע 
אתה דן שאיננו  אומדנה( -)טט תדע" וגו';  -פירושו: רק עץ שסוגו איננו נושא פרי כל עיקר. אולם נאמר: "אשר  "רק עץ אשר איננו עץ מאכל", היה

נותנים עץ מאכל על יסוד ידיעה מיוחדת של טיב אותו עץ. לפי סוגו הוא עץ פרי, ואף על פי כן שוב איננו עץ מאכל ואין למנות אותו עם האילנות ה
שוב איננו נותן פרי כלל, או נותן רק פרי מועט שאין ראוי לטרוח בו. משום כך אמרו במסכת בבא קמא צא ע"ב שאסור פרי למאכל. הוא הזקין ו

 -: "דקלא דטען קבא אסור למקצציה"; וכן אמרו על עץ הזית שפריו יקר יותר: "כמה יהא בזית ולא יקצצו קב לשנהלקצוץ דקל שעודנו נושא 
נה לרמב"ם הל' מלכים פ"ו הל"ט(. ואמרו שם שאם ערך העץ עולה על ערך הפרי, כגון למטרות בנייה, מותר ; וראה כסף משרובע הקברובע" )=

לכרות את האילן לצורך אותה מטרה יקרה יותר: "ואם היה מעולה בדמים מותר". וכך מפרש הרמב"ם )שם שם הל"ח(: "לא אסרה תורה אלא דרך 
 .": אם אפשר להשיג אותה מטרה על ידי אילן סרק, יש לחוס גם על אילן הנושא רק פרי מועטהשחתה"; ואמרו שם שחובה "להקדים סרק למאכל

 אגרא דכלה דברים פרשת שופטים ( בדרך הסוד ז)
י (יט' כ,שפ' דב) ָֽ ֶאל-ּכ  ֩ ר ים-ָת֣צּו ַרּב   ֩ ים ֨ מ  ָי  ֩ ר י  . הם ימי אלול, שבאת עיר קטנה ]כמבואר לעיל[ במצור להלחם עליה לתפשה לעבודתו ית"ש,ע 

 והרמז בזה שיש בכ"ט ימי אלול תרצ"ו שעות שממתיקין הצרו"ת, שהוא בגימ' אחוריים דהוי"ה ואחוריים דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, והוא בגימ' בלע"ם
 במילואו שרצה להמשיך צרות על שונאי ישראל, וברצו"ת י"י דרכי איש גם אויביו וכו' ]משלי טז ז[
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֩  :תצא כא,יג-דברים כי ה ָר י ס   ֵה ֶאת-ֶאתְו ֩ ה ְכָת  ךּ֩וָבָ֥ ֵביֶתָ֔ ְּ֙֩ב ה ָב ְׁש ְ֩וָיָֽ ָה י ֵמָעֶלָ֗ ֩ ְבָי ּה ׁ֩ש  ת ְמַל֨ ֶאת-ׂש  ְ֩ו ָה י ָ֥ ב  ים֩-ָא ֑ מ  ָ֩י ח ַר ֶ֣֣ ֶ֩י ּה ָּמָ֖  א 
֩֩֩ ֩ ה׃ ָּׁשָֽ א  ְ֩ל ךָ֖ הְ֩ל ָהְיָתָ֥ ְ֩ו ּה ּ֙֩וְבַעְלָּתָ֔ ָה י ֵאֶל֨ ֩ ֹוא בֵ֤ ןָּ֩ת ַחרֵּ֩כ  ַא֨ ְ֩ו
ה ֩֩ יָר ס   ֵה ְ֩ו ֩ יםקטנה, בתפקיד שיעור של לפחות -תלישא – ]יג[ ֑ מ  ָ֩י ח ַר ֶ֣֣ כדי להכיר האם היא הרה  שלושה חדשיםפי ראב"ע ע"פ חז"ל ול ֶי

ָ֥ה֩בראשית וישב לח,כד:  מלפני שביה על בסיס הכתוב  ֵּנ ֩ה  ְ֩וַג ם ך ֣רַּ֩כָּלֶתָ֔ ָמ ָּ֙֩ת ְַָֽ֖נָתה ָ֙֩ז ר אמ  הֵ֩לָֽ ָדֵ֤ הּו י ד֩ל  ַ֩וֻּיַּג֨ ים ָדׁש ָ֗ ֳ֩ח ֹ֣לׁש ְׁש מ  ׀ְּ֩כ י ֣ ה  ַוְי
ף ֵרָֽ ָּׂש ְ֩ות  ָה ּו אָ֖ י הֹוצ  ֩ ה ָדָ֔ הּו ְ֩י ר ֶמ א ַ֩וּי ֣ ֑ים ְזנּונ  ה֩ל  ָרָ֖ ֩׃ָה

 :המיוחד לתשובה שהוא חודש אלולהמספיק לשב, או ירמוז, לחודש  ירח ימים זה שיעור אור החיים
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 :,יזתצא כא-דברים כי

֩֩ ֩ ֶאת]יז[  ֩ י ֶּ֩בן-ּכ  ר ר-ַהְּבכ ֨ ֲאֶׁש ֩ ל ְּ֩בכ ָ֥ ם י  ְׁ֩שַנָ֔ י ֣ ּ֙֩פ  ֵֶ֤תת֩לֹו רָ֩ל י ָ֗ ַ֩יּכ  ה ָא  ֩-ַהְּׂשנּו א֑֩לֹו ָּמֵצָ֖ ֩י 
י ַ֩הּבְ֩-ּכ  ט ְׁשַּפָ֥ מ  ֩ ֹו ֹו֩לָ֖ נָ֔ א  ֩ ית ֣ אׁש  ֵר א֙֩ ה׃֩סהּו ָרָֽ  כ 

 קמ -לט בבלי בבא בתרא ק

 הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה:-כי)אתנח(  ימצא לו-השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר-בן הבכר-כי את יז

מוצעת ההבנה הבאה מתבנית הטעמים של  ב קמ"בע"פ  .קטנה קדמא ואזלא רביע-תלישא - השנואה יכיר-בן הבכר-כי את יזפסוק  מבוא

הפרשות  ארבע חישוב לחלוקה אחרי ימצא לו-בכל אשראומדנת נכסים מרובים ומועטים  חישוב קטנה-תלישא -כי הקרא הזה: 

המרומז בטעמי קדמא  בסדר קדימות, )היינו להכיר במחויבויות אלה( רביע –יכיר להתחייבויות המוריש אשר נדרשות מטעם הכתוב 

 להשביח מאליו גם כן נכלל בחישוב המחויבויות.  הראוי ונראה כי. השנואה-בן הבכר-אתואזלא של הקרא 

 תבנית הטעמים מלמדת כיוון שאינו במלים המוטעמות על ידה.

 

 השנואה-בן הבכר-אתהפרשות אלו בסדר קדימות המרומז בקדמא ואזלא של הקרא 

 היא מן הכבד אל הקל ' כאן יש שתי דרכי מנין הקדימות אבל למסקנה הן אותו דבר, דרך ב

 (ם את כל חובות המת )מדפים לפני קיש לשל -

 יש לחשב פרנסת הבנות הקטנות ואם הנכסים מרובים יש להפריש סכום זה לכל שנת פרנוס עד בת מצוה. -

 יש להפריש לכתובת האלמנה והתחייבויות אחרות שנתן המוריש לאלמנתו עד שתנשא או תמות. -

המוריש לאלמנתו לפי שנות התחייבות בלי קשר אם תנשא האלמנה, האם או יש להפריש התחיבויות לפרנסת אם או בת האלמנה שנתן  -

 הבת.

 

 הנהגות מאוחרות 

 כתובת בנים דכרים --

חצי זכר" בת יורשת חצי ירושת בן ממטלטלין, כנגד החתן מוציא התחייבות אחיו ל"חליצת  שטרבאשכנז הנהגה מזמן המהרי"ל " --

 חינם", ונותנים לו תוספת בנדוניה

 קטן-מהפך פשטא מונח זקףקדמא ואזלא, רביע, , בלי בבא בתרא ק"מבראה 
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/110 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 :כא –כ ,תצא כא-כידברים 
 בן סורר ומורה

 ֩ ֶאל ]כ[ ֩ ּו רָ֞ ְמ ָא א׃-ְו ֵבָֽ ס  ְ֩ו ל ֩זֹוֵלָ֖ ֵל֑נּו ק  ְּ֩ב ַע ֵמָ֖ ׁ֩ש  ָּ֥נּו ֵאיֶנ ה֩ ֶרָ֔ ּ֩ומ  ר סֹוֵר֣ ֩֙ ה ֶ֩ז ֵ֤נּו ְּ֩בֵנ ֹו רָ֗ י ֩ע  ְקֵנ֣י ֩ז 
֩֩ ֩ א[ הּוָּ֩כל]כ ְרָגֻמ ֲאבָ֩-ּ֠ו ָבָֽ ֩ ֹו רֵ֤ י ֩ע  י ְ֩וָכלַאְנֵׁש֨ ֑ך ְרֶּב ּק  מ  ֩ ע ָרָ֖ ָה ֩ ְרָּתָ֥ ַע תּ֩וב  ֵמָ֔ ָ֙֩ו ים ס-נ  ֩ אּו׃ ָרָֽ ְ֩וי  ּו ְמעָ֥ ְׁש ֩י  ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י 

הּו ֻמ ְרָג גדולה, בעלת תפקיד ללמד משהו לפניה ומשהו לאחריה, ואפשר כי לפניה באה ללמד שיעור תקופת הזמן בה עלולה -תלישא – ּ֠ו

פת זמן המתחילה בהיותו בן י"ג שנה ויום אחד שרוב הבנים מביאים אז זאת תקו בבלי סנהדרין סח,בע"פ  לחול הגדרת בן סורר ומורה.

שתי שערות וזה סימן כי מאז ראויים להוליד והמסתיימת כעבור שלושה חדשים, שאם עיבר אשה ביום י"ג שנה ויום אחד אז כעבור 

 שלושה חדשים העובר ניכר.

 
 תורה תמימה דברים כא 

 ]סנהדרין ס"ח ב'[: קלד(בן הסמוך לגבורתו של אישמורה, דאמר קרא כי יהיה לאיש בן, הקטן אינו נעשה בן סורר ו -לאיש בן 
 ]סנהדרין ס"ח ב'[:קלה(בן ולא הראוי לקרותו אבכי אתא רב דימי אמר,אמרי במערבא, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, -לאיש בן

 תורה תמימה הערות דברים פרק כא הערות קלד קלה
שהוא תחלת אישותו, והוצרך לדרוש כן משום דאין לומר קטן ממש דפשיטא הוא שהרי לא בא לכלל מצות ומדייק כן מדהול"ל  ויום אחד( היינו עד י"ג שנה קלד

 כי יהיה בן סו"מ, ואחרי דבעלמא הקטן פטור, ע"כ שהשם בן שבכאן מצייר רק הצעירות, ומסמיך זה על הלשון לאיש בן, וע"ע בדרשה הבאה: 
. ומה שאמר רב חסדא בסוגיא קטן שהוליד אין בנו נעשה סו"מ ג' חדשים אחר שהביא שערות, שאז אם בא על האשה ראוי להיות העובר ניכרלאחר קלה( דהיינו 

עין משפט לא קיי"ל כן, אלא קיי"ל, כרבה בסוגיא כאן דקטן אינו מוליד, ולכן השמטנו דרשה זו, וכן ליתא בפוסקים, ובעל  -שנאמר כי יהיה לאיש בן ולא לבן בן 
, משום דבשיעור הקטנות שבהם אינו נעשה סו"מ שכל ימיו של בן סו"מ אינן אלא ג' חדשיםמדרשה זו ומהקודמת  והיוצא לדינאציין זה לרמב"ם ולא כיון בזה. 

כבר ראוי להוליד ולהקרא  ו הזמןואחר ג' חדשים מאותכמבואר לעיל אלא הסמוך לגבורתו של איש ולמדו חז"ל דהוא בן י"ג שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, 
 אב כמבואר כאן בן ולא הראוי לקרותו אב: 

 

 .  13-ששמעון ולוי בשעת מעשה דינה נקראים איש, ולוי רק סיים את שנתו הבראשית וישלח לד,כה: ראה 
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א :ד,א,תצא כב-כידברים  א[֩ל ָֽ ֶאת-]  ֩ ֶאה ְר ֶאת-ת  ֹו֩ אֵ֤ ֩ יך ח   ָא ֩ ר תְ֩-ׁ֨שֹו ה  ְ֩ו ים ָ֔ ח  ָּד נ  ֩֙ ֶה֑םֵׂשיֹו ֵמ ֩ ְמָּתָ֖ ַ֩עַּל ֩ ֩֩ ֩ ך׃֩֩֩ י ָֽ ח  ָא םְ֩ל יֵבָ֖ בְּ֩תׁש  ָ֩הֵׁשָ֥
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֩֩ ד[ ֶאת-ל א]  ֩ ה ֶא ְר ֶה֑ם-ת  ֵמ ֩ ְמָּתָ֖ ְתַעַּל ה  ְ֩ו ְך ֶר ֶּדָ֔ ַּ֩ב ים ֣ ְפל  ֙֩נ  רֹו ׁ֩שֹו ֹו אֵ֤ יך֩ ח   ָא ֩ ֨מֹור ֲ֩ח ֩ ֩֩ ֩ ֩ס֩֩֩ ֹו׃ ּמָֽ ֩ע  ים ָ֖ ק  םָּ֩ת ֵקָ֥ ָ֩ה
 

א א[֩ל ָֽ ה ֩-] ֶא ְר ֩֩ת  ד[ [֩ . . ה ֩-ל א. ֶא ְר  ייב במצווה של השבת אבידה לפחות בבעלי חיים.קטנה,בתפקיד שיעור מרחק להתח-תלישא –֩ת 

)שמות כג ה( כי תראה יכול אפילו רחוק ממנו מלא מיל תלמוד לומר )שמות כג,ד( כי תפגע אי כי תפגע  ספרי דברים פיסקא רכב
 . שיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל שהוא ריסשומע אני כמשמעו תלמוד לומר כי תראה, הא כיצד 

לא תראה את שור אחיך למה נאמר לפי שהוא אומ' )שמות כג ד( כי תפגע שומע אני כמשמעו ת"ל ברים פרק כב א מדרש תנאים לד
ששיערו חכמים אחד משבעה ומחצה למיל וזה כי תראה או כי תראה שומע אני אפלו רחוק ממנו מלוא עיניו ת"ל כי תפגע הרי זה 

 : הוא רוס
 

 

א א[֩ל ָֽ [- ֩ ה ֶא ְר לא תראה...   קטנה,בתפקיד מחיצה והתרעה על רשות להקל )למעט( מהצווי במצב מסוים, כאן ע"פ רש"י-תלישא - ת 
 וכו'. פעמים שאתה מתעלם(: ראה ספ"ד רכב) ורבותינו דרשואותו שתתעלם ממנו; זהו פשוטו.  לא תראה -והתעלמת 

[֩ ֩ -ל אד[ ה ֶא ְר   ה( התרעה על רשות להקל )למעט( מהצווי במצב מסוים, כאן ע"פ רש"יקטנה, בתפקיד מחיצה )אמיתית ומדומ-תלישא - ת 
 .(ראה ב"מ לב,א) פטורטעון,  -עם בעליו; אבל אם הלך וישב לו ואמר לו: הואיל ועליך המצוה, אם רצית לטעון  - עמו

 חכם או זקן ואין מכבודו, יתעלם.  מחיצה אמיתית כגון חמור בבית קברות ורואהו כהן, יתעלם מלהוציאו ויקרא לאחר, מחיצה מדומה או 
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ךְ֩לָכל-ל א ט:תצא כג,י-כי דברים י ֶהָ֖ ֱאֹל ֩' הָ֥ ֩ ית ֵּ֩ב  ֶלב ירֶּ֩כָ֗ ֣ ח  ְמ ּ֩ו ֩זֹוָנ ה ן ֶאְתַנ֨  ֩ א י ב  ר֩-ָת ֶד ֶ֣֑ ֶ֩נ
ַּ֩גם֩ ך י ֶהָ֖ ֹל ֱא ֩ ' הָ֥ ֩ ת ֩תֹוֲעַב  י ֧ ֩ס-ּכ  ם׃ ֶהָֽ ְׁ֩שֵני
הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי, ומצאתי אחד  אחתלו: עקיבא, הזכרתני, פעם  אמר...רבי אליעזר עונה: [ אזרה יז, עבודה בבלי]

? ולא גלכ" ס"בהכ, כתוב בתורתכם: )דברים כג( לא תביא אתנן זונה ]וגו'[, מהו לעשות הימנו ליויעקב איש כפר סכניא שמו, אמר 
הטנופת באו, למקום הטנופת  ממקום -קבצה ועד אתנן זונה ישובו  זונהאמרתי לו כלום; אמר לי, כך לימדני: )מיכה א( ]כי[ מאתנן 

זו מינות, ואל תקרב אל  -, על ידי זה נתפסתי למינות, ועברתי על מה שכתוב בתורה: )משלי ה( הרחק מעליה דרכך הדברילכו, והנאני 
רב זו זונה. וכמה? אמר  -והרשות, ואל תקרב אל פתח ביתה  מינותזו  -זו הרשות. ואיכא דאמרי: הרחק מעליה דרכך  -פתח ביתה 

 . אמות ארבעחסדא: 
יש נעבד במחובר אצל גבוה, מכשירי  לאצל גבוה? את" במחוברנעבד במחובר אצל גבוה, או אין נעבד  יש[ זרה מו,ב עבודה בבלי]

אסור במחובר לגבוה, דכתיב: )דברים כג( לא תביא  -, ומה אתנן שמותר בתלוש להדיוט ו? אמר רבא: ק"לאקרבן כקרבן דמו או 
 אינו דין שאסור במחובר לגבוה.  -להדיוט  בתלושמחיר כלב, לא שנא תלוש ולא שנא במחובר, נעבד שאסור אתנן זונה ו

֩זֹוָנ ה-ל א ן ֶאְתַנ֨  ֩ א י ב   )מבית ע"ז, מבית זונה( קטנה בתפקיד שיעור של הרחקה מפתח ביתה של זונה של ארבע אמות.-תלישא – ָת

: דכתיב אסור במחובר לגבוה, -שמותר בתלוש להדיוט  אתנן, ומה ו: ק"רבא אמרקטנה בתפקיד מחיצת איסור לגבוה -תלישא –
אינו דין שאסור  -בתלוש להדיוט  שאסור, נעבד שנא תלוש ולא שנא במחובר לא)דברים כג( לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, 

   במחובר לגבוה. 

 תביר מרכא טפחא, מונח רביעראה 
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֩-ל א ד:,תצא כד-כי דברים ריּוַכ֣ל ֲאֶׁשָֽ ן֩ אׁ֣שֹו ר  ָה ֩ ְעָלּ֣ה ה֩-ַּב ָּׁשָ֗ א  ְה֧יֹות֣֩לֹוְ֩ל ּה֩ל  ְחָּת  ַק ְ֩ל ָחּהָ֩לׁ֨שּוב ְּל ׁ֩ש ֠



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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י֩ ָֽ הּ֩כ  ָא ֻהַּטָּמָ֔ ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֵרי ֲח '֩-ַאָֽ ֑ה ֩ ְפֵנ֣י א֩ל  ו ָ֖ ה  ֩ ה ָבָ֥ ֩תֹוֵע
ֶאת֩ א֙֩ י ט  ֲח ַ֩ת א ה׃֩ס-ְול ֵ֤ ֲחָלָֽ ַ֩נ ךָ֖ ןְ֩ל ֵתָ֥ ֩נ  יך ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩' ֣ה ר֙֩ ֲאֶׁש ֶרץ֩ ָאָ֔ ָ֩ה

 הרישא של הקרא פרט וכלל ופרט,  תבנית

גטי  ארבעה גדולה( אלו-)שלוש מונח תלישא גדולה-ארבע תלישאהראשון כעין  הפרט. ב,יבמות קח בבליבר הבא מהווה חלק מתוך ההס

והפרט האחרון הוא  .מנשואים לנשואים, לארוסים מן הארוסים, מן הארוסים לנשואים, מן הנשואים לארוסיםבמצבים הבאים הכריתות 

֩ ה ָּׁשָ֗ א  ְה֧יֹות֣֩לֹוְ֩ל מצבי גירושין ונשואין שניים  בארבעהונח רביע, הדרגא מקשר הפרט האחרון לפרט הראשון כי מדובר כאן דרגא מ –ל 

֩לנתק עם הרביע מהפרט  ובאלאשה ואז נאסרת עליהם בעקבות נשואיה השניים.  ָאה ֻהַּטָּמָ֔ ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֵרי ֲח גם  קלה ספרי-ה פמדובר ע" שבוַאָֽ

 נוצר ללא גירושין. והואהמצב החמישי לאסרה על בעלה  זהווללא גירושין  בעלהשנסתרה ונאסרת על  בסוטה

 מונח רביע, דרגא מונח רביעראה 
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 כד,ח: תצא-כידברים 

ְּ֩בֶנַגע ר ֶמ ָּׁש֧ ר-ה  ֲאֶׁש  ֩ ל ְ֩וַלֲעׂ֑שֹותְּ֩ככ  ד ְ֩מא ָ֖ ר מ ָ֥ ְׁש ַעת֩ל  ַר  ׃-ַהָּצ ֹות ּוַ֩לֲעׂשָֽ רָ֥ ְמ ְׁש םּ֩ת  ָ֖ ית  ּו  ֩צ  ר ֲאֶׁשָ֥ ּי  םַּ֩כ ַהְלו  ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ֩ ם ֶאְתֶכ  ֩ ֨רּו ֩יֹו
ל ּ֩כְ֩ תרסא, בתפקיד שיעור קיצוץ נגע ותלישת סימני טומאה. דרוג המצורע בעקבות כך: )א( טמא מדאורייתא, או טמא רק מדרבנן,  – כ 

 )ב( טהור אף מדרבנן. עונש: )א( מלקות מדאורייתא, או מלקות מרדות מרבנן, )ב( פטור.

ל ֩  תרסא, בתפקיד מחיצה, ראה להלן – ְּככ 

ר ם-ֲאֶׁש ֶאְתֶכ  ֩ ֨רּו ל ֩קדמא ואזלא, כעין כלל המפתח את הפרט קדמאה  – יֹו תרסא, בתפקיד שיעור, ומלמד שנתנה התורה כח לחכמים  – ְּככ 

֩ -ול ם ָ֖ ית  ּו  ֩צ  ר ֲאֶׁשָ֥ ּי  םַּ֩כ ַהְלו  ֩ ֧ים ֲהנ  לקבוע שיעורים בקיצוץ נגע ותלישת סימני טומאה, ודירוג מצב המצורע בעקבות כך )טמא ונענש, ַהּכ 

 נגעים המרומזים בתבנית דרגא תביר מרכא טפחא )כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה( .טמא ופטור, טהור( לכל סוגי ה
 הלכה ארמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י 

התולש סימני טומאה בין כולן בין מקצתן, או הכוה את המחיה כולה או מקצתה, או הקוצץ הנגע כולו מבשרו או מן הבגד או מן 
ר֩ (,חכדתצא  ' דב)לכהן בין בתוך הסגר או בתוך החלט או אחר הפיטור הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר הבית, בין קודם שיבא  ֶמ ָּׁש֧ ה 

ע ר-ְּבֶנַג ֲאֶׁש  ֩ ל ְ֩וַלֲעׂ֑שֹותְּ֩ככ  ד א ָ֖ ְ֩מ ר מ ָ֥ ְׁש ַעת֩ל  ַר  ֩-ַהָּצ ּו רָ֥ ְמ ְׁש םּ֩ת  ָ֖ ית  ּו  ֩צ  ר ֲאֶׁשָ֥ ּי  םַּ֩כ ַהְלו  ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ֩ ם ֶאְתֶכ  ֩ ֨רּו ֹות׃יֹו ֲעׂשָֽ שלא יתלוש או  ַל
 , דרוג מצב המצורע ועונשיו בהתאם() ל אינו לוקה עד שיועילו מעשיו ואם לא הועילו אינו לוקהשיקוץ, אב

 
כוה מקצת המחיה ונשאר ממנה שעור כווית מחיה( )היתה בו בהרת ובה שלש שערות לבנות ותלש אחת,  (שעור תלישת שערות)? כיצד

 , נשאר טמא ולוקה מרבנן() ן אותו מכת מרדותכעדשה אינו לוקה שהרי הוא טמא כשהיה וכן כל כיוצא בזה ומכי
 

, עונש מדורג בהתאם למעשה() המגלח את הנתק לוקה שנאמר ואת הנתק לא יגלח, ואינו חייב עד שיגלח כל הנתק בתערשעור( )וכן 
ימני טומאה ילכו ומותר למצורע לישא במוט על כתיפו שיש בה הצרעת ולקשור הסיב על רגלו ואם הלכו ס (אופני תלישה לא מכוונים)

/השגת הראב"ד/ ואינו חייב עד שיגלח. א"א טעה בזה שהרי אמרו והתגלח בכל ). (המצורע טהור ופטור מעונש) והוא שלא נתכוון לכך
  (דבר ועל זה אמר ואת הנתק לא יגלח ועוד שהוא כתולש סימני טומאה שאין הפשיון ניכר בו.

 
טהור, וכן אם עשה כן  (מצב המצורע)עד שלא בא אצל כהן הרי זה  (תלישה מכוונת)ה התולש סימני טומאה או שכוה את המחי הלכה ב

 בימי הסגר הרי זה טהור לאחר ימי הסגר, 
ה"ז מוחלט כשהיה ואין לו טהרה עד שתפרח הצרעת בכולו או עד  (מצב המצורע)אחר שהוחלט בהן  (תלישה מכוונת)ואם תלשן 

 שתתמעט בהרתו מכגריס. 
 

קצצה בכוונה אם קצץ כל הבשר  (תלישה מכוונת)טהור,  (מצב המצורע)מי שנקצצה בהרתו כולה שלא בכוונה ( ה לא מכוונתתליש) הלכה ג
אין ( מצב המצורע)צמצום (שעור)אין לו טהרה עולמית, קצצה ב (מצב המצורע)אפילו כחוט השערה  (בשעור היתר על הנגע)החי המקיפה 

 לו טהרה עד שתפרח בכולו. 
 

שלש תלש שתים ( שעור)ה"ז טהור, היו ( מצב המצורע)שערה לבנה אחת ונשרה השניה ( שעור) בחלוטו( כסף משנה)התולש  הלכה ד
הרי זה טהור, היתה ( מצב מצורע)כוה חציה והלך חציה ( שעור)הרי זה בטומאתו, היתה בו מחיה כעדשה ( מצב מצורע)ונשרה אחת 

הרי זה ( מצב מצורע)כעדשה והלך המותר ( שעור)הרי זה טהור, כוה ( מצב מצורע)ה המותר והלך כעדש( שעור)יתירה מכעדשה כוה 
 טמא. 

ר ם-ֲאֶׁש ֶאְתֶכ  ֩ ֨רּו  קדמא ואזלא, סדר קדימות,  – יֹו

 טהור –אם קדם ותלש או כוה ונשאר שיעור סימני טומאה והלך )אזל( הסימן הנותר 

 טמא. ואפשר שגם אם נותר הרי הוא טמא. –( הסימן הנותר אם קדם ותלש או כוה ולא נשאר שיעור סימני טומאה והלך )אזל

 

ל ֩  תרסא, בתפקיד מחיצה, מחוץ למחנה, מחיצת אילן, מחיצה בתוך בית כנסת ששיעורה מפורט להלן. – ְּככ 
 רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק י הלכה יב

נכנס לבית נטמא כל אשר בבית בין אדם בין  כיצד חומרא יתירה יש במצורע שמטמא בביאתו לבית בין בימי החלט בין בימי הסגר,
כלים אע"פ שלא נגע בהן נעשו ראשון לטומאה שנאמר מחוץ למחנה מושבו מה הוא טמא אף מושבו טמא, היה עומד תחת האילן 
ועבר אדם טהור תחת האילן נטמא, היה הטהור עומד תחת האילן ועבר המצורע תחתיו לא טמאהו ואם עמד נטמא שהרי נעשה לו 

ושב, ספק עמד ספק לא עמד טהור, הכניס המצורע ראשו ורובו לבית נטמא כל שיש בתוכו, נכנס לבית הכנסת עושין לו מחיצה מ
גבוה עשרה טפחים ורחבה ארבע אמות על ארבע אמות ונכנס ראשון ויוצא אחרון, כדי שיהיה מושבו לבדו ולא יעמוד עם העם 

  ראשון ויוצא אחרון. א"א שמא יתערב עם הצבור דרך העברתו ויטמא אותם.בערבוב ויטמא אותם. /השגת הראב"ד/ ונכנס 
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ם :,זתצא כה-דברים כי א  ֶאת-ְו ֩ ַחת ַקָ֖ יׁשָ֩ל ָ֔ א  ָה ֩֙ ץ ְחּפ  ַ֩י א ֩-ל ֵ֤ ְמּ֑תֹו ב  ְ֩י



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאל ֩ ה ָר ְע ַהַּׁש  ֩ ְמּ֨תֹו ב  ְי  ֩ ה ים-ְוָעְלָת ָ֗ ֵקנ  ְּז ַ֩֩ה
ֵאָ֔֩ ָר ְׂש ְּ֙֩בי  ֵׁ֩שם יו ָ֥ ח  ָא יםְ֩ל ק ֨ ָה ְ֩ל י מ   ָב ְ֩י ן ֵמֵא֨ ֩֙ ָרה ְמ ָאָֽ י׃ְו ָֽ מ  ַ֩יְּב ה ָבָ֖ ָא ֩ א ֩ל֩ל ָ֥

ה ֩ כדי  שלשה חדשים,והנה ראוי שתמתין היבמה   .( ..כה,ה) רלב"ג, שיעור זמן שתמתין לפני פניה לבית דין, קטנה-תלישא - ְוָעְלָת
דע אם בן אין לו ממנה, שאז יוכר אם היא מעוברת.   שִיוָּ
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ך :יט,תצא כה-כי דברים ֶה֣י ֱאֹל ֩ ֣ה' ֩ ַח ֣י ָהנ  ְּ֩ב ה ָהָיַ֡ ָּכלְ֩ו מ  ֩ ך ֩-׀ְ֩ל֠ יב ָ֗ ב  ָּס ֩מ  ך י ֶב  ְי ֩א ֨
' הָֽ ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֶ֙רץ ָא ֶאת-ָּב ה֙֩ ְמֶח ּהּ֩ת  ְׁשָּתָ֔ ר  ְ֙֩ל ה ֲחָל ַ֩נָֽ ךֵ֤ ןְ֩ל ֵת֨ ֩נ  ֶהיך ֹל ם-ֱא֠ ָמ֑י  ַהָּׁש ַחת֩ ַּתָ֖ מ  ֩ ק ָמֵלָ֔ ֲ֩ע ר ֵ֩זֶ֣כ

֩פ֩ ח׃ ְׁשָּכָֽ אּ֩ת  ֩ל ָ֖
֩֙ ֶ֙רץ ָא  עמיתקטן מיד אחריה, אלא מונח תלשא, תבנית נדירה ואולי חד פ-פשטא ללא ]מונח[ זקף – ָּב

' הָֽ ֩ ֣ר ך-ֲאֶׁש ֶהי ֹל  לשא, כעין שני תפקידי תלשאת מונח – ֱא֠

' ך֩-הָֽ ֶהי ֹל  בעל בחינה נעלה )כעין מחיצה לעצמה( בעל הבירה, בעל הבריאה –גדולה -תלישא –ֱא֠

֙֩הסבר על בסיס פ' רש"י )בר' א,א(  ֶ֙רץ ָא ֩ ָּב ֣ר '-לֲאֶׁש ֶהיך-הָֽ ֹל לשהוא בעל הארץ ומלואה, ברצונו נטלה  ֱא֠ ָּכ ךא ֨֩-מ  י ֶב  )כרב משמעות )א(  ְי

ּה-אויבי ישראל )ב( הם גם אויבי ה'( ו ְׁשָּתָ֔ ר  ְ֙֩ל ֲחָלה ַ֩נָֽ ךֵ֤ ןְ֩ל ֵת֨  נ 
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ן :,טוכי תבוא כו דברים ֩מ  ך  ְדְׁש ָק ֩ ן ְּמ֨עֹו מ   ֩ ה יָפ ק  ת-ַהְׁש ֶ֩אָֽ ְך ֵרֵ֤ םּ֩וָב י  ַמָ֗ ֶאת-ַהָּׁש ֩֙ ך הָ֩ל֑נּו֩-ַעְּמ ָּת ָ֩נַתָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ה ָדָמָ֔ ֲא ָה ֩֙ ֵאת ְ֩ו ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י 
֩נ֩  ר ֲאֶׁשֵ֤ ׁש׃֩סַּכ ָבָֽ ְד ּ֩ו ב ָחָלָ֖ ֩ ת ָ֩זַבָ֥ ֶרץ ֶא  ֩ ינּו ֵתָ֔ ֲאב  ַ֙֩ל ְׁ֩שַּבְ֙עָּת

 ֩ ה יָפ ק  ֩ א"י כי הפסוק מסיים אפשר שלשיעור  בתפקידקטנה, -תלישא - ַהְׁש ב ָחָלָ֖ ֩ ת ָ֩זַבָ֥ ֶרץ ׁשֶא  ָבָֽ , כעין קבוצת תביר מרכא טפחא - ּוְד

פעים של תוכן זה באותה תבנית טעמים וכל אחד מו 9-כאן אחד מכ .פרטים העשויה להתרחב ועל חלק ממנה לא חל ענין או הלכה מסוימת

 המלמד ענין אחר שלא כל א"י היא כמתואר בכתוב. 

֩  - [בעה"ט]כאן באופן של דרש בתפקיד של חישוב כפי'  ה יָפ ק  , עולה בגימטריא ת"ק כלומר השקיפה ממהלך ת"ק שנה שמשמים  ַהְׁש
   לארץ, ותגין על הקו"ף לומר בזכות אברהם שהוליד לק' שנים,

 ֩ ה יָפ ק   לרעה חוץ מזאת.בתורה כל ההשקפות עקירת הכלל שכעין על  מזקטנה, מר-תלישא - ַהְׁש

 ֩ ה יָפ ק    [שמות רבה )וילנא( פרשה מא]-כנדרש ב פריצת מחיצות בתפקיד מחיצה, כאן בתפקיד קטנה,-תלישא -  -ַהְׁש

ה ד נָי֙ אֲ  ְלָךֵ֤  (,ז)דניאל טא ויתן אל משה ככלותו, כך פתח ר' תנחומא בר אבא  ֶׁשת ְוָל֛נּו ַהְּצָדָקָ֔ ֖ים ּב ַ֥ מהו כן, א"ר נחמיה אפילו בשעה  ,ַהָּפנ 
שאנו עושין את הצדקה מביטים אנו מעשים שלנו ויש לנו בושת פנים, אין לנו שעה שאנו באין בזרוע אלא בשעה שאנו מוציאים 

ר (,יבכו ' כ"ת)דבמעשרותינו שנאמר  ְעֵׂש הַ֩ל֠ ְ֩תַכֶּלָ֞ י ֣ ן( ,טוכו ' כ"ת)דב מה כתיב בסוף ּכ  מ  ֩ ך  ְדְׁש ָ֩ק ן ְּמ֨עֹו מ   ֩ ה יָפ ק  ם-ַהְׁש י  ַמָ֗ , א"ר ַהָּׁש
֩ אלכסנדרי גדול כחן של מוציאי מעשרות שהן הופכין את הקללה לברכה, אתה מוצא כל מקום שכתוב בתורה  ה יָפ ק  לשון צער ַהְׁש

ֵ֤  )שמות יד(הוא כמד"א  ֣ה' ה֙  ףַוּיְַׁשק  י ם ֶאל־ַמֲחנ  ְצַרָ֔ ֵ֤י ףַוּיְַׁשק ֶ֗  (,כחיט ' וירא)ברר , וכן בסדום שנאממ   וגו' ,חוץ מזו ְסד ם֙  ַעל־ְּפנ 
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ְ֩ול א דברים כי תבוא כח,סה: יַע ָ֔ ְרּג  ַ֩ת א ֙֩ל ֣ ֵהם ָה ֩ ֵ֤ם ּגֹוי  ְ֩לַכף-ּוַב ַח ֹו ָמנָ֖ ֩ ָ֥ה ְהֶי ֩-י  ֑ך ַ֩רְגֶל
֩֩ ֶפׁש׃ ָ֩נָֽ ן ֹו ֲאבָ֥ ַד ְ֩ו ם ַָ֖֖י  ֵ֩עיַנ ן ֹו ְליָ֥ ְ֩וכ  ז ַרָּגָ֔ ֩ ֣ב ֵ֙֩ל ָׁ֩שם 'ְ֩לךָ֥ ֨ה  ֩ ן  ְוָנַת

 קא תמה רבי יוחנן: מכדי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגז בבבל כתיב! א"ל: ההוא שעתא )כב,ב( לא עברינן ירדנא.[ כב,אבבלי נדרים ]
 על דהוה ליה לההוא בר חוזאה כעס כל כך שהרג לחבירו הואיל דהוה בארץ ישראל. - תמה ר' יוחנןרש"י )כב,א( 

 .ן כשאירע אותו מעשה ולא הוינן בתחום א"יעדיין לא עברנו את הירד - לא עברינן ירדנא)כב,ב(  רש"י

 

ז ַרָּגָ֔ ֩ ֣ב ֵ֙֩ל ָׁ֩שם 'ְ֩לךָ֥ ֨ה  ֩ ן בבבל, אבל הוא  –שם היה  לב רגזקטן, מלכתחילה )=קדמא( -קדמא מרכא )=מאריך( פשטא מונח זקף – ְוָנַת

גבול(.  –א בתפקיד מחיצה ישראל במעברות הירדן )תרס-הרחיק )=מאריך( ממנה )כגון במדבר מזרחה ממנה ובעבר הירדן( עד גבול ארץ

 קדמא קבעה אופן תכונה לכתחילה והמרכא קבעה את התכונה בדיעבד

  

' ֨ה  ֩ ן ז ְוָנַת ַרָּגָ֔ ֣ב֩ ֵ֙֩ל ָׁ֩שם ךָ֥ קטן, ע"פ שו"ת בית שערים חלק או"ח סי' רלז, רש"י מנחות פג,ב כל -תרסא קדמא מרכא פשטא מונח זקף – ְל

בגבולותיה )תרסא בתפקיד מחיצה( כשרות להבאת העומר ושתי הלחם, אבל מצוה מן  קטן בתפקיד שתים, יהודה, גליל(-ארצות א"י )זקף

הרחקה( עד  –המובחר להביא לכתחילה )קדמא( מיהודה, ואם לא ביכרה התבואה בקרוב לירושלים מביאין ממקום רחוק )מרכא=מאריך 

פ"ב מה' תו"מ ה"ה מצותו מן הקרוב, לא בא מהקרוב גבולות א"י. בבית שני עבר הירדן לא נתקדש ולא הביאו ממנו. וכן כתב הרמב"ם 

 מביאין אותו מכל מקום מא"י.

֣ב קרן אורה מסכת נדרים דף כב ) לענין בכורים הוא דאיכא פלוגתא אי מביאין מעבר הירדןמונח, מא"י מביאים גם ביכורים אך  - ֵל

 ד(. קדמא קבעה אופן פעולה / מצוה לכתחילה והמרכא קבעה את הבדיעבעמוד א

 קטן-קדמא מרכא פשטא מונח זקףראה 
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 :סט –,סח דברים כי תבוא כח

֩ ֩ ח[ ס ֩ל א] ךָ֔ ְ֩ל י ָֽ ְ֣רּת  ַמ ָא ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֶ֙רְך ֶּד ַּ֒֩ב ּיֹות ֳאנ  ָּ֩ב ֘ם ַרי  ְצ מ  ֩ ֩׀ ' ֩הָ֥ ֨ך יְב ָֽ ֱהׁש  ֩-ֶו ים ָ֥ ד  ךַ֩לֲעָב י ֶב  ְי א  םְ֩ל ָׁ֩ש֧ ם ְרֶּת֨ ַמַּכ ְת ה  ְ֩ו ָתּ֑ה א  ְר ד֩ל  ֹו ֩עָ֖ יף ָ֥ ס  ת 
֩ס ה׃ ֶנָֽ ק  ֩ ן י ֵאָ֥ ְ֩ו ֹות חָ֖ ְׁשָפ ְ֩ול 

֩֩ ט[ ס ֶׁשר] אֲֽ ֩ ית ר   ַהְּב י֩ ֵר֨ ְב ד   ֩ ה ֶאת-ֵאֶּל ֩' ֣ה ֩ ֧ה ָּו ֶאת-צ  ֩ ת ר   ְכ ה֩ל  ֶׁשָ֗ ָא֑ב֩-מ  מֹו ֩ ֶ֣רץ ֶא ְּ֩ב ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ
ֲאֶׁשר ֩ ית ָ֔ ר  ַהְּב ֩ ֣ד ַב ְּל ב׃֩פ-מ  ֵרָֽ ח  ְּ֩ב ם ָּתָ֖ א  ֩ ת ַרָ֥ ָּ֩כ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 : [בעה"ט]ע"פ  הסבר שיעור
֩  ט(ס,כח) ית֩קטנה -תלישא –ֵאֶּלה ר   ַהְּב ֩ י ֵר֨ ְב הָ֥֩ (חס,חכ) [בעה"ט]קדמא ואזלא  –ד  ֨ך֩ יְב ָֽ ֱהׁש  הקטע . בגימטריא זה יהיה בימי ירמיה - 'ֶו

חלק מן פר' התוכחה ואינו  המסיים ט(ס,כח)להיות כתוב בפסוק היה ל ופרשת התוכחה ויכ לכלייך נראה כש  (סח,כח) [בעה"ט]-ב הבא

. אפשר הגן מכ"ו שמות שבתוכחהבתוכחה. כנגד כ"ו שמות שבתפלת י"ח, חוץ מברכת המינין, ל השם(טט: ) כ"ו שמותתוכחה. ה

֩ כי  ה ֩קטנה -תלישא -ֵאֶּל ית ר   ַהְּב ֩ י ֵר֨ ְב  .מרמז על כ"ו שמות שבתוכחהד 

 

 : שימוש הלכתי לפסוק

ית ר   ַהְּב ֩ י ֵר֨ ְב ד   ֩ ה פעם איזכור  13קטנה )=תרסא( קדמא ואזלא, שיעור שלוש פעמים זכירת ברית בין ה' וישראל לעומת -תלישא – ֵאֶּל

  ן בברכת המזון מילה מוזכרת לפני תורה.ברית מלה בתורה, לכ
 [אנציקלופדיה תלמודית כרך ד, ברכת המזון ]המתחיל בטור תעה[]

וצריך שיקדים ברית לתורה, שברית מילה ניתנה בשלש עשרה בריתות שנאמרו בפרשת מילה שניתנה לאברהם אבינו, והתורה ניתנה 
ֵר֨֩ (כח,סט דב' תבוא) :בשלש בריתות, שנאמר ְב ד   ֩ ה ֶׁשרֵאֶּל אֲֽ ֩ ית ר   ַהְּב ֶאת-י֩ ֩' ֣ה ֩ ֧ה ָּו ֶאת-צ  ֩ ת ר   ְכ ה֩ל  ֶׁשָ֗ ֑ב֩-מ  ָא מֹו ֶ֣רץ֩ ֶא ְּ֩ב ל ֵאָ֖ ָר ְׂש י  ֩ ָ֥י ְּבֵנ

ֲאֶׁשר ֩ ית ָ֔ ר  ַהְּב ֩ ֣ד ַב ְּל ב׃-מ  ֵרָֽ ח  ְּ֩ב ם ָּתָ֖ א  ֩ ת ַרָ֥ את (,חכט ' תבואדב): ונאמר, ָּכ ּז ָ֔ ַה ית֩ ֣ ר  ַהְּב ֩֙ ֵרי ְב ּד  ֶאת־ ֩ ם ְרֶּתָ֗ ַמ  .וגו' ּוְׁש

 

י טֹוב֩  ... (ו,ג 'בר) ֣ ל  קטנה, בתפקיד תלש, עקר מצוה יחידה שנצטוה בדמיונו כי-הטעם תלישא נשתמש בשם – ּכ  ץ ְלַמֲאָכֹ֜ קדמא  –ָהע ֵ֨

י לקית , -האהדעת  שהעץ מכיל כלל , בתפקיד כללואזלא ַ֧ י םלכן ְוכ  ינֶַ֗ דרגא מונח רביע )ר"ת דמ"ר = מר"ד( מר"ד שבו  – ַתֲָֽאָוה־֣הּוא ָלע 

 ת תקע"ו ניצוצות הקדושה והחיות לבריאה )רפ"ח בשרשם רפ"ח שנפלו בבריאה(.יסו"ד מלכו"ת של ה' יתברך, ושיבש א-תלש מ

 כתשובת המשקל בא הכתוב וטעמיו 

ית )דב' תבוא כח,סט(אם תבנית הטעמים של  ר   ַהְּב ֩ י ֵר֨ ְב ד   ֩ ֶׁשר ֵאֶּלה ֶאת-אֲֽ ֩ ' ֣ה ֧ה֩ ָּו ה-צ  ֶׁשָ֗  [אלד, זירנ בבלי]ע"פ  היא פרט כלל פרט אז מ 

 ין הפרט,עא כלן אדתה א ופרט אי ללוכ פרטרבנן דרשי 

֩ ( דב' תבוא כח,סט) ה ועל  על כל מצוה ומצוה)נכרתו(  מ"ח בריתות [,בבבלי סוטה לז])=תרסא( בתפקיד שיעור ע"פ  קטנה-תלישא –ֵאֶּל

 בסיס מספר זה רבויים שונים למספר הבריתות.

ה ֩ דב' תבוא כח,סט() הַ֩תרסא, פרט קדמאה המתברר בפרט בתראה,  – ֵאֶּל ֩ י ֵר֨ ְב ית֩ד  ר   , בתפקיד כלל בריתות על כל קדמא ואזלא –ְּב

רמצוה,  ֶׁש ֶאת-אֲֽ ֩ ֣ה' ֩ ֧ה ָּו ֩-צ  ה ֶׁשָ֗ יסו"ד מלכו"ת העולה תקע"ו וגרם לשיבוש -דרגא מונח רביע. בתפקיד תיקון הפגמים שפגם ב –מ 

דתם, באים תקע"ו השפעת הקדושה והחיות לבריאה מרפ"ח ניצוצות הקדושים בשרשם אל רפ"ח שנפלו בבריאה, ובחטאו העמיק ירי

ל  -( ובשיתוף כל אחד מ12*  3*  4*  4בריתות על כל מצוה ) ֖ ַ֥י י ְׂשָרא  ( בריתות על כל מצוה של 603550*  576) מתקבלְּבנ 

 התורה. וכך מעלים הניצוצות הקדושים, מתקנים הבריאה וממליכים ה' יתברך עליה.
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 :א,דברים כי תבוא כט

ֶאל ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ א ָרָ֥ ְק ל-ַוּי  ֶה֑ם֩-ָּכ ֲאֵל ֩ ר ֶמ א ַ֩וּי ֣ ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י 
ֵא֣תָּ֩כל ֩ ם יֶתָ֗ א  ְר ֩ ּ֩וְלָכל-ַאֶּת֣ם ה ְרע ָ֥ םְ֩לַפ י  ַרָ֔ ְצ מ  ֩ ֶ֣רץ ֶא ְּ֙֩ב יֵניֶכם 'ְ֩לֵעָֽ הֵ֤ ה֩ ָעָׂש֨  ֩ ר ּ֩וְלָכל-ֲאֶׁש יו ָדָ֖ ֹו׃-ֲעָב ְרצָֽ ַ֩א

מכה  -תא מחמלה יתירה שבאחד ממשמעותיה  מחוותא - דעבד ית כל מחוותא  תיב"עקטנה קדמא , -מונח תלישא -אשר עשה  -את כל

 קטנה מרמזת לעשר מכות מצרים שאינם מוזכרות בפסוק.  -תלישא -
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בפסוקים כט ג ו רש"י לומד בפסוק )כט ו( כי ב)כט ג( לומדים מפסוק )כט ד( על שיעור ארבעים שנה, ובעה"ט לומד בפסוק )כט ג( מפסוק 

 ו( יש תלישות המרמזות לשיעורין.  )כט ד( על שיעור ארבעים שנה, ובשני הפסוקים )כט ג( ו)כט 
 :ג,דברים כי תבוא כט

֩ ֩ א]ג[ ה׃-ְול ָֽ ֶּזָֽ ַה ֩ ֹום ַהּיָ֥ ֩ ד ַ֩עָ֖ ַע מ ֑ ְׁש ם֩ל  ֶ֣֣י  ְזַנ ָא ְ֩ו ֹות אָ֖ ְר ם֩ל  י  ַָ֖֥ ְ֩וֵעיַנ ַעת ַדָ֔ ָ֙֩ל םֵ֩לב 'ָ֩לֶכָ֥ ֨ה  ֩ ן ָ֩נַת
 :,דדברים כי תבוא כט

֩ ֩ ד[ א] ֑ר֩ל ָֽ ְדָּב ַּ֩בּמ  ָ֖ה ָׁ֩שָנ ים ָ֥ ְרָּבע  ַא ֩ ֶאְתֶכ ם ְך֩ אֹוֵלָ֥ ֵתי-ָו מ ָֽ ַׂ֩שְל ּו ֩ל אָבלֵ֤ ךָ֥ ַנַעְל ְ֩ו ם ֲעֵליֶכָ֔ ֵמ ֩֙ ך׃-ֶכם ַרְגֶלָֽ ֩ ל ֵמַעָ֥ ֩ ה ָ֩בְלָתָ֖
 :,ודברים כי תבוא כט

֩ ֩ ֶאל]ו[ ֩ אּו ב ָ֖ ֶלְך-ַוָּת ֶמָֽ ֩ ן ח ֣ י ס  ֩ ַ֩וֵּיֵצ֣א ֑ה ַהֶּז ֩ ֣קֹום ֶמֶלְך-ַהָּמ ֩ ְ֩ו֨עֹוג ן ְׁשּבֹו ם׃-ֶח֠ ַּנֵּכָֽ ַ֩ו ה ָמָ֖ ָח ְל נּוַ֩לּמ  אֵת  ָר ְק ן֩ל  ַ֩הָּבָׁש֧
א (ג,כט) ן ֩-ְול ָֽ ָ֖ה (ד,כט)וסמיך ליה  בעה"טקטנה, בתפקיד שיעור -תלישא - ָנַת ָׁ֩שָנ ים ָ֥ ְרָּבע  ַא ֩ ֶאְתֶכ ם ֩ ְך אֹוֵלָ֥ אין ארבעים שנה  רמז שעד. ָו

 .(בבלי ע"ז ה ב)אדם עומד על סוף דעתו רבו 
  ֶלְך (,וכט)רש"י וכך פי'  -טט ֶמָֽ ֩ ן ח ֣ י ס  ֩ ֣א ֩-ַוֵּיֵצ ן ְׁשּבֹו גדולה, מורה על חישוב חשבונות שיעור חציצה מחיצה. -מונח מונח תלישא -ֶח֠

א (ג,כט) ד"א...  רש"י ֩-ְול ָֽ ַעת ַדָ֔ ָ֙֩ל םֵ֩לב 'ָ֩לֶכָ֥ ֨ה  ֩ ן בבלי ) ארבעים שנהשאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ָנַת
 , לפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה, אבל מכאן ואילך יקפיד וגו'.(ע"ז ה ב

 

ֶלְך ן֩-ֶמָֽ ְׁשּבֹו ֶלְך֩-ולה( כגד-גדולה, בדרך צחות מורה על תלישא)-תלישא –ֶח֠ ן-ֶמָֽ ְׁשּבֹו של התורה למצוות שיש בם חישובים שיעורין  ֶח֠

 אומדנות.  

 

ֶלְך ֶמֶלְך-ֶמָֽ ֩ ְ֩ו֨עֹוג ן ְׁשּבֹו נּו-ֶח֠ אֵת  ָר ְק ן֩ל  ְךגדולה, מרמז לשיעורין אחריה שעשוי להיות על המלים -תלישא - ַהָּבָׁש֧ ֶמֶל ֩ ן-ְו֨עֹוג ע"פ  ַהָּבָׁש֧

הבשן -הכפורים הגורמת לישוב דעתו של אדם רגיל הייטב, ולאדם גדול כגון עוג מלךביום  שיעור ככותבת לאכילהבבלי יומא פ, ב זהו 

 של אכילת ככותבת בכדי שיעור זמן של אכילת פרס.ועוד שיעור מעט. 

ה-ֶמֶלְך ָמָ֖ ָח ְל נּוַ֩לּמ  אֵת  ָר ְק ן֩ל  לכדי  דרגא תביר טפחא,כעין קבוצת פרטים מצטרפת, אפשר כי מרמז להצטרפות כל סוגי האוכלים – ַהָּבָׁש֧

 שיעור ככותבת. 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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קדמא, כעין מקושר אל הנאמר  – ְו֨עֹוגנאמר  דב' כי תבוא כט והרעיון לקשר זאת לשיעור ככותבת ביום הכפורים מתבסס על כך שפסוק 

ֵּ֙֩תָֽ֩שבו נאמר  ה ,דברים כי תבוא כט אלפניו בפסוק  ן ַמַ֙ע יֶת֑םְ֩ל ְׁ֩שת  א ר֩ל ֣ ְ֩וֵׁשָכָ֖ ן ַָ֥֖י  ְ֩וַי ם ֲאַכְלֶּתָ֔ א֩ ֶַ֚חם֩ל ֣ ֶ֩֩ל ה[ [֩' הָ֖ ֩ י ָ֥ ֲאנ  ֩ י ּוּ֩כ   ְדעָ֔
ם׃ ֵהיֶכָֽ ֹל אוכל מן השמים,וכאן מוצע כרמז לענויי  –ענין של ענוי אמנם בהקשר עצמו הוא לאי אכילת אוכלים רגילים אלא אכילת מן  ֱא

 יוה"כ.

א (ו,תבוא כט 'דב) אפשר כי גם ֣ ן ַוּי צ  יח ֣ ְׁשּבֹון-ֶמֶָֽלְך ס  ֹוג כיבוש ישראל, כקביעת מחיצה לטהר המקום לגדולה-מונח תלישא – ֶחָ֠  ,קדמא – ְועֵ֨

רק  מעשר שני ומעשר עני, אבל למעשרות וממואב ועמון שהם ארצות הקיני הקניזי והקדמוני  קודם ע"י סיחון ועוג מה שטוהר מורה על

  לעתיד לבוא.
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 : יד – יג,דברים נצבים כט

֩ ֶאת]יג[ ֩֙ ֵרת יּ֩כ  ָ֗ כ  ָאנ  ֩ ְּדֶכ֑ם ַב םְ֩ל ְּתֶכָ֖ א  ֩ א ּז ָ֔֩-ְול ָ֥ ַ֩ה ית ֣ ר  ֶאתַהְּב ְ֩ו את׃֩-את ַהּז ָֽ ֩ ה ָאָלָ֖ ָ֩ה
֩ ד[ ֶאת]י  ֩ י ה֣֩-ּכ  ֩ ָ֖י ְפֵנ ֹום֩ל  ַהּיָ֔ ֩ ֣ד ֵמ ּ֙נּו֙֩ע  ָּמ ֩ע  ה ֶ֩יְׁשנ ֹוּ֩פ ָ֗ ר ֹום׃֩'ֲאֶׁש֨ ַהּיָֽ ֩ נּו ָּמָ֥ ֩ע  ה ֵאיֶנ ּנּוּ֩פ ָ֖ ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ת֩ ֵא֨ ְ֩ו ֵה֑ינּו ֹל  ֱא

ראשון נשמות על ליקוט מזהר ועוד לליל ברית מילה. בספר נאמר שהיו שם )?( או שהראו לאדם ה – ברית יצחק-נלמד ב פסוק )כט,יד(

 גלגוליהם, עם צורת הגוף של כל גלגול.

ֶאתומתאים לומר כי הנאמר בפסוק )כט,יג(  ֩֙ ֵרת את-ּכ  ּז ָ֔ ַה ֩ ית ֣ ר  אתמרמז בדרשה אחת משתיים ) ַהְּב ּז ָ֔ קטן כשתי דרשות( לענין -זקף – ַה

 של ברית מילה. 

֩ ד[ י ֩]י נּושעליהם נאמר  תרסא כמחיצה, אלו הנשמות הלא נראות, שהגוף עדיין לא נברא, – ּכ  ָּמָ֥ ֩ע  ה ֵאיֶנ ּנּוּ֩פ ָ֖ ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ת ֵא֨ שאינן נראות  - ְו

ֹוםאבל הן נוכחות   , ַהּיָֽ
 מדרש תנחומא )בובר( פרשת ניצבים סימן ח 

ים (נצ' כט,יבדב' )]ח[   ָֽ ק  ָה ֩ ַמַ֣ען ֩-ְל ם ֹוְ֩לָעָ֗ ֩׀֩ל  ַהּ֨יֹום  ֩ ך ְת ְּתֶכָ֖֩ (נצ' כט,יגדב' ). שלא אחזור בדבר שנשבעתי לאבותם. וגו'א  א  א֩ ְּדֶכ֑םְול ָ֥ ַב , םְ֩ל
ֶאת (נצ' כט,ידדב' )אלא אף דורות העתידין לבא היו שם, שנאמר   ֩ י ֙֩-ּכ  ּ֙נּו ָּמ ֩ע  ה ֶ֩יְׁשנ ֹוּ֩פ ָ֗ ר ֹוםוגו' ֲאֶׁש֨ ַהּיָֽ ֩ נּו ָּמָ֥ ֩ע  ה ֵ֩איֶנ ּנּוּ֩פ ָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ת ֵא֨ , ולמה ְו

 אומר ישנו פה ולמה אומר איננו פה, לפי שכל הנפשות היו שם, והגוף עדיין לא נברא,
 

 ( פרשת יתרו פרשה כח שמות רבה )וילנא
ו ד"א וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר, א"ר יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני, שכן 

ֶאת (נצ' כט,ידדב' )משה אומר להם לישראל   ֩ י ה֣֩-ּכ  ֩ ָ֖י ְפֵנ ֹום֩ל  ַהּיָ֔ ֩ ֣ד ֵמ ֙֩ע  ּ֙נּו ָּמ ֩ע  ה ֶ֩יְׁשנ ֹוּ֩פ ָ֗ ר ֲאֶׁשָ֥֩֩'ֲאֶׁש֨ ֩ ת ֵא֨ ְ֩ו ֵה֑ינּו ֹל ֱ֩א נּו ָּמָ֥ ֩ע  ה ֵאיֶנ ּנּוּ֩פ ָ֖ ֩ ר
ֹום׃ ֹום, עמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא ַהּיָֽ ַהּיָֽ ֩ נּו ָּמָ֥ אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה,  ע 

 ,שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו
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ן דברים וילך לא,ב: םֶּ֩ב ֶהָ֗ ֲאֵל ֩ ר ֶמ א ֩-ַוּי ֣ ים ֨ ר  ְוֶעְׂש  ֩ ָאה םֵמ ֹו ַהּיָ֔ ֩֙ י כ  ָאנ  ֩ ֵ֤ה ָׁ֩֩שָנ ֩ ֩֩ ֩ א-ל א֩֩ ְ֩וָל֑בֹו ֣את דָ֩לֵצ ֹו ֩עָ֖ ל ֩אּוַכָ֥
ֶאת֩ ר֩ ַ֩תֲעב ָ֖ א י֩ל ָ֥ ֵאַלָ֔ ֣ר֩ ַמ ָ֩א '֙ ה ה׃-ַו ַהֶּזָֽ ֩ ן ֵּדָ֥ ְר ַ֩הַּי

ן ָאה ֩-ֶּב וילך משה, ...  ונראה לפרש על פי דבריהם בפסוק )לא,א(  אור החייםקטנה, בתפקיד שיעור ובעל בחינה נעלה, כפי' -תלישא – ֵמ
ומבקרת נשמת האדם הולכת ממנו, כאומרו )שה"ש ד ו( ונסו הצללים,  ארבעים יום קודם הפטירהא ריח,( שאמרו כי ז"ל )זוה"ק ח"

, והצדיקים יכירו בדבר, וצא ולמד מרבי שמעון בר יוחאי שהכיר ברבי יצחק כאמור בספר הזוהר )שם(:  מקום חנייתה במקום עליון
, הלכה כסדר רוח החיים שבו שתקרא משה, ...   וכאן אמר וילך משה, פירוש מותהשמות שיש לישראל הם שמות הנשואמרו עוד כי 

     הרגיל למי שמגיע קצו, וכינה לנפשו לשון זכר, כי הוא סימן לגודל הנפש כשתהיה במדרגת זכר, 
בספר הזוהר )ח"א  , אמר לא אוכל על דרך אומרםשהכיר בסילוק הנשמה הנקראת משהלא אוכל עוד וגו', לפי מה שפירשתי  פסוק ב

 ריז:( וז"ל כד נפקת נשמתא מבר נש באינון )ארבעין( ]תלתין[ יומין לית בר נש שליט בנשמתיה:

 

 ארבעים יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו, וכן אין האדם שולט עוד בנשמתו באותם ימים.שיעור 

     כשתהיה במדרגת זכר, וכינה לנפשו לשון זכר, כי הוא סימן לגודל הנפש  בעל בחינה נעלה
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 תלישא 231
 :כב –דברים וילך לא,יט 

֩ ֩׃ ֩֩ ֩ ט[ ֶאת]י ֩֙ ּוָ֩לֶכם ְתבֵ֤ הּ֩כ  ֶאת-ְוַעָּתָ֗ ֩ ּה ָדָ֥ ְ֩וַלְּמ את ַהּז ָ֔ ֩ ה ָר֣ י י-ַהּׁש  ְהֶיה-ְּבֵנָֽ ָֽ ןּ֩ת  ַע ַמ֨ ֶה֑םְ֩ל י ְּ֩בפ  ָמּ֣ה י ׂ֩ש  ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ד֩-י  אתְ֩לֵעָ֖ ּז   ַ֩ה ה ָרָ֥ י ַהּׁש  ֩ י ּל  
֩ ל׃ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְבֵנ ּ֩ב  ֩֩ י]כ[֩ ָֽ ֶא֩ -ּכ  י לֲאב  ֶאָֽ ֲאֶׁשר-ּנּו֩ ֩ ֣ה׀ ָמ ֲאָד ֶאל-ָה ֩ ה ּ֩וָפָנָ֞ ֑ן ָדֵׁש ְ֩ו ע ְ֩וָׂשַבָ֖ ל ָאַכָ֥ ְ֩ו ׁש ַבָ֔ ְד ּ֙֩ו ָחָלב ֩ ת ָ֩זַבֵ֤ יו ָתָ֗ ב  ֲא יַ֩ל ְׁשַּבְ֣עּת  ים֩-נ  ֵ֤ ה  ֹל ֱא

ֶ֩את ר ֵהֵפָ֖ ְ֩ו י ּונ  ֲ֣אצָ֔ ְ֩ונ  ּום דָ֔ ַ֙֩וֲעָב ים ר  ֵח ֩-ֲא י׃ ָֽ ית  ר  ְּ֩ב ֩֩ ֩ א[ י]כ ָהָיהּ֩כ  הַ֩-ְו֠ ֩ ה ָת ָעְנ ְ֒֩ו֠ רֹות ְ֩וָצ ַרּבֹו֘ת ֩ ָר֣עֹות ֹו֩ ת  א  ָ֩ ן א ְמֶצ֨ ֙֩ת  אתְ֩לָפָניו ּז ֵ֤ ַ֩ה ה יָר֨ ּׁש 
ֶאת ֩ י ְעּת  ַד֣ ָ֩י י ֧ ְר֑עֹוּ֩כ  ַ֩ז י ֣ ּפ  מ  ֩ ח ָּׁשַכָ֖ ֩ת  א י֩ל ָ֥ דּ֩כ   ֶאל-ְלֵעָ֔ ֩ ּנּו יֶאָ֔ ֲאב  ֩ ֶ֣רם ֶט ְּ֩ב ֹום ַהּיָ֔ ֩֙ ה ֶׂש ֩ע  ּוא הֵ֤ ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ֹו רָ֗ ְצ ֩-י  י׃ ְעּת  ְׁשַּבָֽ ֩נ  ר ֲאֶׁשָ֥ ֶרץ֩ ָאָ֖ ָ֩ה ֩֩֩ ]כב[

ֶאת ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ ב ְכּת ָ֥ ֶאת-ַוּי  ֩ ּה ָדָ֖ ְַ֖יַלְּמ ַ֩וָֽ א ֑הּו ַה ֩ ַּ֩בּ֣יֹום את ּז ָ֖ ַה ה֩ ָרָ֥ י ל׃ּבְ֩-ַהּׁש  ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ֵ֩נ
 בבלי ראש השנה לא,א 

 -ואמר רב חנן בר רבא אמר רב: כדרך שחלוקים כאן  הזי"ו ל"ך.... במוספי דשבתא מה היו אומרים? אמר רב ענן בר רבא אמר רב: 
הני כולהו בחד  כך חלוקין בבית הכנסת. במנחתא דשבתא מה היו אומרים? אמר רבי יוחנן: אז ישיר ומי כמוך ואז ישיר. איבעיא להו:
שניה חוזרת  -שבתא אמרי להו. או דלמא כל שבתא ושבתא אמרי חד? תא שמע, דתניא, אמר רבי יוסי: עד שהראשונה אומרת אחת 

 שתים, שמע מינה: כל שבתא ושבתא אמרי חד, שמע מינה. 
 

 רש"י ראש השנה לא,א 
 מאי שיר אמרי. - במוספי דשבתא



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ירכבהו על במותי  -זכור ימות עולם, השלישי  -האזינו, השני  -לקים אותה לששה פרקים, הראשון פרשת שירת האזינו חו - הזי"ו ל"ך
לולי כעס אויב אגור, הששי  -החמישי  שמונה פסוקים לפרק, ומכאן ואילך ששה פסוקים לפרקוירא ה' וינאץ,.עד כאן  - ארץ, הרביעי

 כי ידין ה' עמו. -
כך קוראין אותה ששה הקוראין בספר תורה, והשביעי קורא מן  - כך חלוקין בבית הכנסתן.פירקי השירה הזאת כא - כדרך שחלוקין
 השירה ולהלן.

 ישראל, דעלי באר )במדבר כא(. - ואז ישירעד סוף השירה. - ומי כמוכהשירת הים עד מי כמוכה. - אז ישיר
 ק, ובמחלפות כלי שיר ובתקיעת חצוצרות.הלוים, והיו חולקים הפרקים בנעימת הקול להפסי - כולהו בחד שבתא אמרי להו

 כל פרק ופרק לשבת אחת פרק אחד. - או דלמא
דהתם שית פירקי,  - חוזרת שתיםשירת המנחה של תמיד הערבים. - שנייהשירת המוספין חוזרת חלילה פעם אחת. - עד שהראשונה

 והכא תלתא: האזינו בשבת אחת, זכור בשבת שניה, וכן כולם.
 

ַהּׁש֩  ֩ ה ָעְנָת הְו֠ ָר֨  גדולה, לדרוש שיעורין:-תלישא – י
 במוספי שבת היה מחזור אמירת שירת האזינו בשישה שבועות, ובתמיד של מנחת שבת מחזור של שלושה  בבית המקדש שיעורין

מי כמוך עד -שבועות של אמירת שירת הים ושירת עלי באר. בשבת ראשונה, שירת הים עד מי כמוך, בשבת השניה שירת הים מ

 ירת הים, שבת שלישית שירת עלי בארסיום ש

 כך קוראין אותה ששה הקוראין  - כך חלוקין בבית הכנסתפירקי השירה הזאת כאן. - כדרך שחלוקיןבבית כנסת רש"י  שיעורין
 פסוקים 6ותחילת החמישי לפי  4, 11, 10, 6, 6, 6דורש עיון כי החלוקה היא  –טט בספר תורה, והשביעי קורא מן השירה ולהלן. 

 פסוקים. 8פסוקים.ואורכו  9ידין רק אחרי -הוא באות מ' ולא באות ל' ואם החמישי הוא לולי אז כי

 
 בבלי ראש השנה לא,א 

מקראי. וכנגדן גלתה סנהדרין, מגמרא. עשר מסעות נסעה שכינה,  עשר מסעות נסעה שכינה,אמר רב יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן: 
וב ומכרוב למפתן, וממפתן לחצר, ומחצר למזבח, וממזבח לגג, ומגג לחומה, ומחומה לעיר, מקראי: מכפרת לכרוב, ומכרוב לכר

... וכנגדן גלתה סנהדרין, מגמרא: מלשכת הגזית לחנות, ומחנות  -ומעיר להר, ומהר למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה 
א ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושא לשפרעם, ( ומיבנה לאושא, ומאושבבלי ראש השנה לא, בלירושלים, ומירושלים ליבנה, )

ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לצפורי, ומצפורי לטבריא. וטבריא עמוקה מכולן, שנאמר )ישעיהו כט( ושפלת מארץ תדברי. 
ר. אמר , שנאמר )ישעיהו כו( כי השח יושבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפשש גלותרבי אלעזר אומר: 

 רבי יוחנן: ומשם עתידין ליגאל, שנאמר )ישעיהו נב( התנערי מעפר קומי שבי. 
 

֩דברים וילך לא,  ֩ א[ י]כ הּ֩כ  ָהָי ֒֩-ְו֠ רֹות ְ֩וָצ ַרּבֹו֘ת ֩ ָר֣עֹות ֩ ֹו ת  א  ןָ֩ א ְמֶצ֨  גדולה, קדמא ואזלא מונח זרקא סגול,   -תלישא - ת 

כינה בשלבים של גלות וכנגדה גלתה סנהדרין, ותוספות צער שנסעה שעשרה מסעות מלמד על  בבלי ראש השנה לא, אהמשך הגמרא 

 קטנות רבות

ה ָהָי יגדולה מרמז לשיעור לאחריה הוא מספר המסעות -תלישא - ְו֠ ֩-ּכ  ֹו ת  א  ָ֩ ן א ְמֶצ֨ שנסעה שכינה בשלבים של גלות, המרומז בטעמי ת 

 קודם השכינה וכנגדה הסנהדרין –קדמא ואזלא 

 ֩֒ רֹות ְ֩וָצ ַרּבֹו֘ת ֩ זרקא סגול, תוספות צער קטנות רבות הנאספות לצרת גלות אחת )בגלל המונח, אם היה מרכא זה היה  מונח - ָר֣עֹות

המרמז לצרות נפרדות(, אבל מילת  ָהָי אמר רבי יוחנן: ומשם עתידין ליגאל, שנאמר )ישעיהו נב( זה גם לשון שמחה, אולי לומר  – ְו֠
  התנערי מעפר קומי שבי. 

 

ה אלא, כ דברים: שיעורים בדרך רמז ָר֨ י ַהּׁש  ֩ ה ָעְנָת גדולה ע"י היקש -לדרוש שיעורים לאחריה של תלישא –גדולה, קדמא -תלישא – ְו֠

ה( אלא, כ) ָר֨ י א[֩דברים האזינו ל,וממנה כמרומז ע"י בעה"ט בפירוש  ( את השירהלא, ל) -ל ַהּׁש  [֩֩ ע ַמָ֥ ְׁש ְ֩ות  ָ֑רה ַדֵּב ֲא ַ֩ו ם י  ַמָ֖ ַהָּׁש ָ֥ינּו֩ ֲאז  ַה
ֵרי ְמ א  ֶרץ֩ ָאָ֖ י׃-ָה ָֽ ֩פ 

( את השירה הזאת עד תומם וסמיך ליה האזינו, כמו שהאזנתם ושמעתם לדברי תורה כן לא, ללעיל מיניה כתיב )לב, א  –"ט בעה
האזינו לדברי השירה הזאת, כפי השפט האזינו השמים פירוש יושבי הערים הגדולות בצורות בשמים, ותשמע הארץ יושב הארץ; 

, כלומר האזינו לתרי"ג מצות, הפסוק מתחיל בה"א ומסיים ביו"ד עולה תרי"ג, אדברההשמים ופירוש יושבי כפרים וערים הקטנים, 
 ,  כנגד ז' רקיעים וז' ארצות וז' ימי המעשהוהיינו חצבה עמודיה שבעה )משלי ט; א( שכלל השם בראש השירה ויש בו ז' תיבות 

ה אלא, כ דברים: שיעורים בדרך רמז ָר֨ י ַהּׁש  ֩ ה ָעְנָת גדולה ע"י היקש -לדרוש שיעורים לאחריה של תלישא –קדמא גדולה, -תלישא – ְו֠

ה( אלא, כ) ָר֨ י שירה המרמזת(  –האזינו )טט  א דברים האזינו ל,וממנה כמרומז ע"י בעה"ט בפירוש  ( את השירהלא, ל) -אל ַהּׁש 
והיינו יש בו ז' תיבות הפסוק מתחיל בה"א ומסיים ביו"ד שכלל השם בראש השירה וובפסוקה הראשון בחינה נעלה לתרי"ג מצות, 

 ,  כנגד ז' רקיעים וז' ארצות וז' ימי המעשהחצבה עמודיה שבעה )משלי ט; א( 

 

 : מצוה לבקיאות בשירת האזינואור החיים

֩ ֩ א[ ה]כ ָהָי וגו' שימה בפיהם וגו', ולמדה ( לא, יט)כפירוש אור החיים בפסוק ( לא, יט)גדולה מרמזת אלפניה אל -אפשר כי תלישא – ְו֠
 מצות צוה ה', אחת, לכתוב, שנית, ללמדה את בני ישראל שידעו כוונת דברי השירה, שלישית, לשימה בפיהם לידע קריאתה:  שלש
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י האזינו לב,נא: דברים ֵמָֽ ְּ֩ב ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ְּ֙֩בֵנ֣י ְך ְּ֩בתֹו י ָ֗ ּ֩ב  ם ְמַעְלֶּת  ֩ ר ֲאֶׁש֨  ֩ ְדַּבר-ַעל מ  ׁש֩ ֵדָ֖ ָק ֩ ת יַבָ֥ ר  ן֩-ְמ ֑ ֩צ 
א ר֩ל ָֽ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֙֩-ַע֣ל ַּדְׁשֶּתם ל׃ק  ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ ְך ֹו ְּ֩בתָ֖ י ָ֔ ֩אֹות 

 ֩  , להסתיר סיבות מותם האמיתיותחציציןשיעורין, חציצין ומחיצין, כאן   בעניןקטנה, מרמז על לימוד -תלישא –ַעל

֩ ם ְמַעְלֶּת  ֩ ר יקדימות,  סדרואזלא, מרמז על  קדמא -ֲאֶׁש֨ ָ֗  רביע, - ּב 

מעשה העגל שהיה לו למסור  -למות אהרן  האמיתיתהסיבה  תרתהס מות משה סיבת המפרש מפרשים גגדולות פנינים מ" ראותקמ

 מעשה המרגלים שלא היה לא לשלחן או לאמר להם מה שאמר. -האמיתית למות משה  הסיבהנפשו על קידוש ה' כמו חור, הסתרת 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה֩  ד,ד:דברים האזינו ל ֩ ר ֶמ א הָ֨֩֩'ַוּי ֨ ָר ְב ַא יְ֩ל ְׁשַּבְעּת  ֩נ ֠ ֣ר ֲאֶׁש ֶ֙רץ֙֩ ָא ָה ֩ את ֩ז ֵ֤ יו ָּנהֵ֩אָלָ֗ ֶ֣֑ ֶאְּתֶנ ֩ ךָ֖ ְרֲע ְ֩לַז ר מ ָ֔ ֵ֙֩לא ב ק  ְלַיֲע ּ֩וָֽ ק ָחֵ֤ ְצ ֩םְ֩לי 
ר׃֩ ַ֩תֲעב ָֽ א ה֩ל ָ֥ ָּמ ְ֩וָׁשָ֖ ך י ְ֩בֵעיֶנָ֔ ך י ֣ ית  א  ֶ֩הְר
מאי חצובא? אמר רב יהודה אמר רב: שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ. ואמר רב יהודה אמר רב: לא  [ב,בבלי בבא בתרא נה]

. חייב במעשר -ין. אמר רב יהודה אמר שמואל: כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה מנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבול
לאפוקי מאי? לאפוקי קיני, קניזי, וקדמוני. תניא, רבי מאיר אומר: נפתוחא, ערבאה, ושלמאה; רבי יהודה אומר: הר שעיר, עמון, 

 ומואב; רבי שמעון אומר: ערדיסקיס, אסיא, ואספמיא. 
 [א,נו "ברשב"ם ב]

דהם הם ז' עממים הכתובים בכל מקום אבל קיני קניזי וקדמוני שנתנו לאברהם אבינו בין הבתרים לא יתחייבו במעשר  - יב במעשרחי
לעתיד לבא כשיחזירם לנו לעתיד כדאמר בב"ר אי נמי אם כבשו ישראל מהם אחרי מות יהושע כולן פטורין מן המעשר דכתיב התם 

את (לד,ד' וזה"ב דב) ֙֩֩ז ֵ֤ ֶ֙רץ יֲ֩אֶׁש֣רָ֩הָא ְׁשַּבְעּת  את   נ ֠ למעוטי הני שנתוספו לאברהם על השבועה כן נראה בעיני ואף על גב דרפאים נמי ֩ז ֵ֤
ּוא (ג,יג'דב)כתיב באברהם לא ממעטינן ליה דהיינו חוי דלא כתיב התם ומצינו שכבשם משה דכתיב  הָ֥ אַ֩ה ָּקֵרָ֖ ֶרץ֩י  יםֶ֩אָ֥ ָֽ א  כלומר  :ְרָפ

 בין הבתרים.היינו רפאים שניתן לאברהם 
 כולהו הני תנאי בפירוש דקיני קניזי וקדמוני פליגי. -תניא ר"מ אומר כו' 

֣ר (לד,א תזא 'דב) יֲ֩אֶׁש ְׁשַּבְעּת  אתאחד מהם בלימוד אלפניו אל  מונח תלשא, כעין שני טעמי תלשא, – נ ֠ ֙֩֩ז ֵ֤ ֶ֙רץ ָא בתפקיד מחיצה ילמד  ָה

 ו"מד לענין תר –אל גבולות הארץ הנמנים בפסוקים א 

 

. לאפוקי מאי? לאפוקי חייב במעשר -אמר רב יהודה אמר שמואל: כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה  לקטע גמרא הבא:ביחס 
 קיני, קניזי, וקדמוני.

 מוצע לומר כי הפסוק הבא מכיל תבנית טעמים העשויה ללמד על המעטת ארצות מתרו"מ.  

ּו (אלד,' וזה"ב דב) ה ֵא֨ ֶאת־ָּכל־ַ֩֩וַּיְר ֩' ֧֩ה ד ְלָעָ֖ ַהּג  ֶאת־ ֶרץ֩ ָא  ן:ָה דרגא תביר טפחא מלמד על כעין קב' פרטים שעל כל אחד חלה  - ַעד־ָּדָֽ

תביר מרכא  –אותה הלכה כאן הארץ המחויבת בתרו"מ. תכונה דומה נמצאת גם באחד משמונה? הפסוקים "ארץ זבת חלב ודבש" 

 טפחא אתנח או סלוק.

ך )ד( בעל הטורים י ֣ ית  א  ְר כי יו"ד פסוקים בתורה שכתוב בהם אשר נשבע להם להביאם לארץ )בראשית כו ג, שמות לג  מלא יו"ד.. ֶה
 :א, במדבר יד כג, לב יא, דברים א לה, י יא, לא כ, שם כא, שם כג, לד ד(. והראהו יו"ד קדושות שבא"י )כלים פ"א מ"ו(

י ְׁשַּבְעּת  ֩נ ֠ ֣ר שה אלפניה ולאחריה, סה"כ עשויות להיות לפחות ארבע מונח תלשא, כעין שני תלשא, ולתלשא יש אפשרות לדר – ֲאֶׁש

 דרשות מתפקידי תלשא )כגון שיעורין, חציצין, מחיצין, עקירה(. 

 . והראהו יו"ד קדושות שבא"י )כלים פ"א מ"ו(בתפקיד שיעור עשויה להיות  דרשה א

 בתפקיד מחיצה לחובת מעשרות עם סיום הכיבוש והנחלה ולעתיד לבוא בדרשה 

ה֩ ... . ע"פ גמרא זאת אפשר כי על מה שמשה רבנו הסתכל נקבע למעשרות א[,וי בבא בתרא נבבל]ע"פ  ר֩ אֶמ , מרמז כי קדמא ואזלא -֩'ַוּי ֨

יוה ע"י ה' ָארְ מהקרא יש ללמוד כעין כלל מלמד שהארץ שמשה רבנו הָ  ֣ר֩ -, לארבע רוחות השמים ברביע – ֵאָלָ֗ ֲאֶׁש ֩֙ ֶ֙רץ ָא ָה ֩ את ז ֵ֤
֩ י ּת  ְׁשַּבְע ם)תבנית נדירה ואולי אפילו יחידה בתורה(, הוציא הכתוב מפשוטו כי ה' נשבע  גדולה-טא מונח תלישאמהפך פש -נ ֠ ָה֨ ָר ְב ַא  – ְל

גדולה בתפקיד תלישה ובתפקיד -קדמא, בתפקיד מהתחלה, לתת לו ארץ עשרה עמים ושלושה מהם בעבר הירדן המזרחי וקבע )תלישא

, ורק לעתיד לבוא יתרחבו הגבולות למעשרות לכלול כל מה שה' נשבע  המערביבמחיצות עבר הירדן מחיצה( למעשרות רק הנמצא 

֩֙ ב ק  ְלַיֲע ּ֩וָֽ ק ָחֵ֤ ְצ םְ֩לי  ָה֨ ָר ְב ַא ואדום. אמנם  ארץ הקיני הקניזי והקדמוני בהם ישבו מואב ועמון יאה)שעבר הירדן המזרחי , היינו גם את ְל

הם חבלי ארץ אשר טוהרו לישראל ע"י כיבוש סיחון ועוג מלכי האמורי חלקים מערביים של ארץ זאת מצפון ועד דרום לאורך נהר הירדן 

 ( נכבשו ע"י ישראל ממלכי האמורילפני שמידי עמון ומואב 

א (ו,תבוא כט 'דב) אפשר כי גם ֣ ן ַוּי צ  יח ֣ ְׁשּבֹון-ֶמֶָֽלְך ס  ֹוג , כקביעת מחיצה לטהר המקום לכיבוש ישראלגדולה-מונח תלישא – ֶחָ֠  ,קדמא – ְועֵ֨

רק  מעשר שני ומעשר עני, אבל למעשרות וממואב ועמון שהם ארצות הקיני הקניזי והקדמוני  קודם ע"י סיחון ועוג מה שטוהר מורה על

  לעתיד לבוא.
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ֶאת֩ :ח,זאת הברכה לדו דברים ֩ ל ֵא֧ ָר ְׂש ֩י  י ְבֵנ֨  ֩ ְבּכּו ֑֩יֹום-ַוּי  ים ֣ ֹלׁש  ְׁ֩ש ב ָאָ֖ מֹו ֩ ת ב ָ֥ ְר ְּ֩בַעָֽ ה ֶׁש  ֩֩מ  ֩ ֩ ֩ ֩ ָ֖֩֩֩ יְ֩בכ  ֵמָ֥ ְ֩י ּו מָ֔ ְּת ַּ֖י  ה׃ַוָֽ ֶׁשָֽ מ  ֩ ֶבל ֵאָ֥ ֩ ֩י
 ֩ ְבּכּו  , בתפקיד שיעורתרסא –ַוּי 

֩-ֶאת (א)שיעור  ה ֶׁש   אותיות ַאַּמ"ת מש"ה, משה תיקן לישראל ַאַּמ"ת מידה של ששה טפחים הקרויה על שמומ 

֩  )ב(שיעור  ְבּכּו ֩, תרסא –ַוּי  י ֶאתכעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא  קדמא –ְבֵנ֨ ֩ ל ֵא֧ ָר ְׂש מֹוָאָ֖֩-י  ֩ ת ב ָ֥ ְר ְּ֩בַעָֽ ה ֶׁש  ֩מ  דרגא תביר מרכא  –ב

 טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, או כולם מצטרפים לנושא שכאן הוא שיעורי אבילות מדאוריתא ומדרבנן.

שיעור אנינות מדאורייתא יום מיתה ולכל היותר הלילה שאחריו.  בבלי זבחים קא,ב קב,אבאבילות על האספות נפשו לבורא. שיעור

, אז יום הקבורה ולילו מרבנן ואסור באכילת . ולמאן דאמר גם הלילה מדאורייתא מרבנןרק היום מדאורייתא אז הלילה  ולמאן דאמר

ימי  30ימי בכי , שבעה ימי שבעה,  ? )שלשה(... מהמשך פסוק זה נלמדים שיעורי אבילות שני ירושלמיבשם  תורה תמימהע"פ . קדשים

 .אבלות, י"ב חודש הספד

ת (כא,בראשית א) מופיעה בפסוק העוסק בבריאת ציין כי התרסא הראשונה בתורהבהקשר לכך נ ֣ ֶׂשת ׀ ַהַחָּי֣ה ֶנֶ֣פׁש-ָּכל ְוא  , זה נפש  ֲאֶׁשר֩  ָהר ֶמָ֡

ים ֶאת 'הֵ֨  ַוּי יֶצר֩  (ז,בבראשית ) הבהמית שיש גם לאדם והמחיה את גופו. ן-ֱאֹלה ָ֝ ם ָעָפ֙ר מ  יו נ ְׁשמַ֣ -ָהָאָדֶ֗ ח ְּבַאָּפ֖ ה ַוּי ַּפַ֥ ֲאָדָמָ֔ ם ְלֶנֶַ֥פׁש ָה֣ י ָהָאָד֖ ַ֥ ת ַחּי ֑ים ַויְה 

ָֽה׃  , שנתוסף בו דעה ודיבור.חיה שבכולןאף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם  רש"י  ַחָּי

 תרסא מתריעה בין היתר על שיעורי נפש חיה שונים.

סיפתה אל הבורא שהורידה לתוך גוף התרסא האחרונה בתורה עוסקת בשיעורי אבילות על מות אדם והסתלקות נפש הבהמית מגופו או א

 מיוחדת בבוראה.  -לקית ניצוץ ממנה מאיר במוחו והיא תמיד מקושרת -אדם הקרוץ מחומר האדמה. נפש הא



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 תלישא 235
 :שופטים יג כ

ַאְך ַמְל ֩ ַָ֥על ַ֩וַּי ָמה ְי ַמָ֔ ַהָּׁש ֩֙ ְזֵּבַח ַהּמ  ֩ ֵ֤ל ֵמַע ֩ ב ַה ַהַּל  ֩ ַבֲע֨לֹות  ֩ י ה  ַ֑ח֩-ַוְי ְזֵּב ַהּמ  ֩ ַ֣הב ְּ֩בַל ' ֩הָ֖
לּו ַ֩ע ּו ְּפלָ֥ ַ֩וּי  ים ָ֔ א  ר  ֩֙ ְׁשּתֹו א  ְ֩ו ַח ֹו ה׃-ָמנֵ֤ ְרָצ ָאָֽ ֩ ם ֶהָ֖ ֵני ְּ֩֩פ ֩֩

 ֩ י ה   קטנה, ענין של שיעור ומחיצה כאן יציאה ממחיצה, ענין בעל בחינה נעלה ביותר  -תלישא - ַוְי

בש בלבוש וגם זה ראו בעיניהם,ונבאר כי ראיית המלאך בעת הסתלקותו הוא ענין יותר גדולממה שיראו אותו בעודו מלו מלבי"ם
אם )מלכים ב ב י( גשמי, כי בעת אשר יפשט הלבוש אשר התגלם בו וישוב אל ענינו הרוחני אי אפשר שיראוהו עין בשר וכמו שכתוב 

)מנוח  תראה אותי לוקח מאתך יהי לך כן, כי בעת לקיחתו מן הגשם לא יראהו אלישע אם לא בהיות פי שנים ברוחו, ועל זה אמר

 . לקים ראינו-ות כי אמות נמשופטים יג כב( 

 מלכים ב ב, יראה 
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 יז,ד:שופטים 

ֶאת ֩ ֶָׁ֥שב יָכָֽ֩-ַוָּי ֩מ  ית ֵבָ֥ ְּ֩ב י ָ֖ ה  ְַ֖י ַ֩וָֽ ה ַמֵּסָכָ֔ ּ֩ו ֶ֣סל ֶּ֙֩פ ֙הּו ַַּ֖יֲעֵׂש ַ֩וָֽ ף ֵרָ֗ ֣הּוַ֩לּצֹו ְּתֵנ ַ֩וּת  ֶסף םֶּ֩כ  י  אַת֨ ָמ  ֩ ּמֹו א  ֩ ח ַּק֣ ַ֩וּת  ּ֑מֹו א  ֶסףְ֩ל הּו׃ַהֶּכָ֖ ְ֩י
והמאתים כסף היו שכר הצורף, ובתשע מאות הכסף עשה  ומסכה,פסל לעשות  לצורףונתנתהו  מאתים כסףואמו לקחה   ... רד"ק

   הפסל והמסכה.
 

 ֩ ּמֹו א  ֩ ח ַּק֣ המאתים כסף היו שכר הצורף, ובתשע מאות הכסף עשה הפסל קטנה, בתפקיד עשיית חישוב. כפי' רד"ק -מונח תלישא - ַוּת 
 כי מהפשט משתמע שהשתמשה רק במאתיים כסף.  והמסכה.
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 תלישא 237
 :ב,כב שמואל א

ד֩ ְמא ֑ ֩ ן ֵק֣ ָ֩ז י ָ֖ ְ֩וֵעל  ֩ ֩]כב[  ס
ָּכל֩  ֩ ֵאת ֩ ע ַמָ֗ ל-ְוָׁש ְ֙֩לָכ ָּ֩בָניו ן ּו ַ֩יֲעׂשֵ֤ ר ר-ֲאֶׁש֨ ֲאֶׁשָֽ ֩ ת ֵאֵ֤ ְ֩ו ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֶאת-י  ֩֙ ן בּו ְׁשְּכ ֩֩-י  ֩ ד׃ מֹוֵעָֽ ֶהל֩ א ָ֥ ֩ ח ַת ֹותֶּ֩פָ֖ אָ֔ ְב ַהּצ ֣ ֩ ים ָּנׁש ָ֔  ַה

ד א ֑ ְ֩מ ן ֵק֣ ָ֩ז י ָ֖ ְ֩וֵעל  ֩  של הכהן הפוסלו מלעבד ולא נפסל בשנים.טפחא מונח אתנח, תבנית בר' א,א, ע"פ הרד"ק זמן הרתת  – ]כב[

ֵאת ֩ ֩ ע ַמָ֗  רביע תרסא, כעין ארבעה תפקידי תרסא,  – ְוָׁש

א' עברו על שיעור זמן בישול הבשר לאכילה כדרך שמלכים אוכלים צלי וחרדל, אף שמותר לאכול לא מבושל די צרכו הכהנים צריכים 

יקח -ולאמעידה על קדימת זמן קודם היותו מבושל די צרכו, וגם )ב,טו( קדמא  –מלת ובא  ובא נער הכהן כבשל הבשרלהקפיד )ב,יג( 

  חי-ממך בשר מבושל כי אם
 כל אשר יעלה המזלג ב' עברו על שיעור כמות הבשר המגיע לכהנים )ב,יד( 

ק גירסה שלא זרקו ולרד" החלב-גם בטרם יקטירון אתג' עברו על שיעור זמן אכילה בהקדמת זמן האכילה לפני סיום זמן ההקטרה )ב,טו( 

 הדם קודם להקטרת החלב

ד' ע"י שהשהו הקרבת קיני נשים )הזבות והיולדות( אפשר שגרמו לפסילת הקנים כי הצפרים הגיעו לשיעור הציהוב ואינם כשרים עוד. 

 כן גרמו לנשים ללון חוץ לבתיהן לילה אחד )מבוסס על רש"י, רד"ק, רלב"ג(-וכמו
פרט  - מן התרים או מן בני היונהקטנים ולא גדולים )ראה חולין כב,א(.  - בני היונהולין ולא קטנים. גד - התרים  רש"י ויקרא א,יד 

 תורים.וקטן אצל  בני יונהלתחלת הציהוב, שבזה ושבזה שהוא פסול; שגדול הוא אצל 
 

 ואפשר כי נפסל צפור החטאת, וזה כמו מחיצה למנוע אכילת קדשים, 
 - וכפר עליהלמדך שאין מעכבה לאכול בקדשים אלא אחד מהם; ואי זה הוא? זה חטאת. שנאמר  - יבווהקר רש"י ויקרא תזריע יב,ז

 מי שהוא בא לכפר, בו הטהרה תלויה )ראה תו"כ תזריע פרשתא ג פרק - וטהרההכהן, 

 קטן-מהפך פשטא זקף רביע,ראה 
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 :שמואל א ב,כד

י֩ ָּ֩בָנ֑יּ֩כ ֠ ל ַאָ֖ ֩֩ ד[ אבית דין של מעלה ולכן תלשא, בתפקיד עקירה מ – ]כ ֹו עַ֩-לָֽ ֵמָ֔ ׁ֩ש  י ֣ כ  ָאנ  ֩ ֲאֶׁש֣ר ֩֙ ה ֻמָע ַהְּׁש ה֩ כפרש מלבי"ם בפסוק  טֹוָבֵ֤

י)ב,כה( על  ָֽ ם׃-ּכ  יָתָֽ מ  ֲה 'ַ֩ל הָ֖ ֩ ץ  כי היה דינם חרוץ )כמו שיבואר מפסוק כ"ז והלאה(   ָחֵפָ֥
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 :מלכים ב ב

֩֩ ֩ ח[ ֶאת] ֩ הּו ָּי֨ ֵאל   ֩ ח ַּק ֣֩-ַוּי  ַ֙֩וַּיֶּכ ֹלם ְג ַ֩וּי  ֹו ְרּתֵ֤ ַּד ֶאתַא ֩ ֩-ה ה׃ ָבָֽ ָר ָח ֶּ֩ב ם ֶהָ֖ ְׁ֩שֵני ּו רָ֥ ְב ַ֩וַּיַע ָּ֑נה ֵה ָ֩ו ה ֵהָּ֣נ ֩ ּו ָחצָ֖ ַ֩וֵּי ם י  ַ֩֩֩הַּמָ֔
֩֩ ֩ ט[ ֶאל] ר֩ ַמֵ֤ ָא ָּי הּו֩ ל  ֵא֨ ְ֩ו ם ָרָ֗ ְב יְ֩כָע ֣ ה  ֶאֱעֶׂשה-ַוְי ֩ ֣ה ָמ ֩֙ ַאל ְׁ֙֩ש יָׁשע י-ֱאל  ָֽ ָ֩נ אּ֩פ  י ה  י ָ֥ ֩ו  ע יָׁשָ֔ ֱאל  ר֩ ֶמ א ַ֩וּי ֣ ְ֑ך ָּמ ֵמע  ֩ ח ֶאָּלַק֣ ֩ ֶרם ֶטָ֖ ְּ֩ב ְך ֩-ָּלָ֔ ם ַָ֥֖י  ְׁשַנ

י׃ ֵאָלָֽ ֩ ךָ֖ ֲח רּו ְּ֩֩֩ב
֩֩ ֩ ם]י[ א  ֩ ֑אֹול ְׁש ֩ל  יָת ֣ ְקׁש  ֩ה  ֶמר א י-ַוּי ָ֖ ה  ְ֙֩י ָּתְך א  ֵמָֽ ח֩ ָּקֵ֤ יֻ֩ל ת   א  ה֩ ֶא֨ ְר ם-ּת  א  ְ֩ו ן ֣ךֵ֩כָ֔ ה׃֩-ְל ְהֶיָֽ ֩י  א ן֩ל ָ֥ י  ַ֩֩אָ֖
֩֩ ֩ א[ ֶכב]י ֶרָֽ ֩ ֵ֤ה ֵּנ ְ֩וה  ר ַדֵּבָ֔ ְ֙֩ו ְך ָהלֹו ֩ ים ֵ֤ ְלכ  ה  ה֩ ֵהָּ֣מ ֩ י ָ֗ ה  ה-ַוְי ָּיָ֔ ֵא֣ל  ֩֙ ַ֩וַּיַ֙על ֶה֑ם ְׁ֩שֵני ן ֵּ֩ב֣י דּו ָ֖ ר  ַ֩וַּיְפ ׁש ֵאָ֔ ֩ ֵסי ֣סּו ְ֙֩ו ֵ֩אׁש ם׃ י  ָמָֽ ַהָּׁש ה֩ ָרָ֖ ֳסָע ַּ֩בָֽ ּ֩֩ו
֩֩ ֩ ֩]יב[ יו ָדָ֔ ְבָג ּ֙֩ב  ֵזק ֲח ַַּ֖י ַ֩וָֽ ֑֩עֹוד הּו ָאָ֖ ָר ֩ א ְ֩ול ָ֥ יו ָ֣רָׁשָ֔ ּ֙֩וָפ ֵאל ְׂשָר ֩י  ֶכב ֶרֵ֤ ֩ י ָ֗ ב  ָא ׀֩ ֩ י ֣ ב  ָא ְמַצֵעק֙֩ ֩ א ּו הֵ֤ ְ֩ו ה ֶאָ֗ ר  ֩ יָׁש֣ע ֱאל  ֶ֩ו ים׃ ָֽ ָרע  ְק ֩ ם ַָ֥֖י  ְׁשַנ ם֩ל  ָרֵעָ֖ ְק ַ֩֩וּי 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/118 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

֩֩ ֩ ֶאת]יג[ ֩֙ ֶ֙רם ֵמעָ֩-ַוָּי ֩ ה ָ֩נְפָלָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ הּו ָּיָ֔ ֵאל  ֩ ֶרת ַ֩עלַאֶּד֣ ד מ ָ֖ ַַּ֖יֲע ַ֩וָֽ ָָׁ֥שב ַ֩וָּי ֩-ָל֑יו ן׃ ֵּדָֽ ְר ַהַּי ֩ ת ְׂ֩֩שַפָ֥
֩֩ ֩ ד[ ֶאת]י  ֩ ח ַּק ר-ַוּי  ָּי הּוֲ֩אֶׁש ֵאל  ֩ ֶרת ֶּד֨ ֶאת-ַא ֩ ֣ה ַ֙֩וַּיֶּכ ָעָליו ֵמָֽ ֩ ֵ֤ה ַאף-ָנְפָל ֩ ֑הּו ָּי ֵאל  ֵה֣י֩ ֹל ֱא ֩' הָ֖ ה֩ ַאֵּי֕ ר֩ ַמ֕ ַ֩וּי א ם י  ֶאת-ַהַּמָ֔ ֣ה֩ ַ֩וַּיֶּכ ׀ א ֩-֣הּו ם י  ַהַּמָ֗

י ֱאל  ֩ ר ַַּ֖יֲעב ָ֖ ַ֩וָֽ ה ָּנ ֵהָ֔ ָ֩ו ָּ֣נה ֵה ֩֙ ָחצּו ע׃ַוֵּיָֽ ָׁ֩שָֽ
 

֩ ֩ ח[ [ ֩ ַּקח קטנה, ענין של שיעור )בקשת אלישע לפי שניים ברוחו( ומחיצה כאן חציית הירדן ע"י אליהו )ע"פ רבי יוסף כספי -תלישא - ַוּי 

   בזכות אליהו ואלישע(, יציאה ממחיצה מעבר אליהו מהעולם החמרי לעולם רוחני, ענין בעל בחינה נעלה ביותר  

֩ ֩ ט[ ם] ָרָ֗ ְב יְ֩כָע ֣ ה  ֶאלַ֩וְי ר֩ ַמֵ֤ ָ֩א ָּי הּו ל  ֵא֨ ֙֩-ְו יָׁשע ֩ - ֱאל  ָּי הּו ל  ֵא֨ קדמא ואזלא במלה אחת כעין ענין של שוויון ובעושה תלוי המעשה. ע"פ  - ְו

 רבי יוסף כספי בקשת אלישע הייתה לשוויון בנבואה לאליהו וכיון שראהו לוקח מאיתו משמע שבאלישע היה תלוי שיתמלא בקשתו.

֩ ֩ ד[ ֩ ]י ַּקח יה, ענין של שיעור גלוי התקבלות בקשת קטנ-תלישא - ַוּי  ָֽ ָ֩נ אּ֩פ  י ה  י ָ֥ ֩ו  ע יָׁשָ֔ ֱאל  ֩ ר ֶמ א י׃-ַוּי ֣ ֵאָלָֽ ֩ ךָ֖ ֲח רּו ְּ֩ב ם ַָ֥֖י  ומחיצה כאן חציית  ְׁשַנ

     הירדן ע"י אלישע )ע"פ רבי יוסף כספי בזכות אלישע לבדו(, , ענין בעל בחינה נעלה ביותר  

 שופטים יג, כראה 
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    ,י: ט. קהלת  1

ַאָּתָ֖֩ ר֩ ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֕אֹול ְׁש ּ֩ב  ה ָמָ֔ ָחְכ ְ֩ו ַעת ַד֣ ןְ֙֩ו ֶחְׁשּבֹו ְ֩ו ה ַמֲעֶׂשֵ֤ ֩ ן י ֵא֨  ֩ י ֑הּ֩כ  ֲ֩עֵׂש ךָ֖ ֲח ְּ֩בכ  ֹות ַ֩לֲעׂשָ֥ ך  ְד ָ֩י א ְמָצ֧ רּ֩ת  ֲאֶׁש֨ ֩ ל ָּמה׃ּכ ֠ ָׁ֩שָֽ ְך ֵלָ֥ ה  ֩ ֩ה
 

ל  גדולה,-תלישא – ּכ ֠

֩ ל אּכ ֠ ְמָצ֧ רּ֩ת  ֲ֩֩אֶׁש֨ ך  ְד ֑הָי ֲ֩עֵׂש ךָ֖ ֲח ְּ֩בכ  ֹות  למעשה חשבון )ביצוע חישוב( ככתוב בהמשך. , אפשרות תבירגדולה ... -תלישא – ַלֲעׂשָ֥

ן֙֩ ֶחְׁשּבֹו ְ֩ו ה ַמֲעֶׂשֵ֤ ֩ ן י ֵא֨  ֩ י  קטנה,    -תלישא –  ּכ 

 כעין שיעור –לחשבון  דוגמא

֕אֹול ְׁש ּ֩ב  ה ָמָ֔ ָחְכ על  טמעשיו וכך ישל" טבע" יכתוב, אדם שיעשה חשבון נפש כגון יעולה תח" ט+ של" טגדול, גי' ע"-זקףקטן -זקף – ְו

 .   :מסורסממנו. וכן המקרא  שתדאג בשאול, חשבוןשוב  לך איןעשית כן,  ואם י"כפירשבא ולא יהיה בשאול חייו, יחיה בעולם ה

הלילה  וסדר פד סעיף אע' קפ" ם"התדשחכמה שער יראה הוצאת אור המוסר  ראשית חקנ" והפרש מתקע" יעולה תח" טשל" ט' ע"גי
תהלים נא, ה(  -ברמז, לבל ישכחם, לקיים )רצו  מעשיו ויכתוב, ביום ההוא שעשהכך הוא: קודם שישכב יבדוק במעשיו במה 

 סי' כא( -כתב בספר חסידים )רצו *  וכןנגדי תמיד"  וחטאתי"
 ט, וכך ע"ישכחםברמז, לבל  מעשיו ויכתובפה מלמדים שכל לילה אדם צריך לעשות חשבון ממעשי היום  -סעיפים פד  - טט 

 נפשו משאול יעל מעשיו ותח" טשל"
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 . קהלת  ט,יא:    1

֩ ֩׃ ֩֩ ֩ א[ ַחת]י ַ֩תָֽ ה ָרא ֣ ְ֩ו י ְבּת  ֙֩-ַׁש  ים נ  ב  ְּנ אַ֩ל ם֩ל ֵ֤ ְ֙֩וַג֨ ֶחם יםֶ֩ל֨ ָ֥ מ  ֲחָכ ַ֩ל א ַגם֩ל ֣ ְ֩ו֠ ה ָמָ֗ ָח ְל ַהּמ  ֩ ים ֣ ר  ּבֹו אַ֩לּג  ְ֩ול ֧ ֹוץ ר  ַהֵּמ ֩ ים ַּקּל ֨ ַל  ֩ י֩ל א ֣ ֶמׁשּ֩כ  ַ֩הֶּׁשָ֗
י ֑ןּ֩כ  ֵח ֩ ים ָ֖ ְדע  אַ֩לּי  ְ֩וַג ם֩ל ָ֥ ר ֶׁש ֶאת-ע ָ֔ ֩ ה ֶרָ֥ ְק ֩י  ַגע ָ֩וֶפָ֖ ת ם׃-ֵעָ֥ ֻּ֩כָּלָֽ

 

 ֩ י֩ל א ֣ קטנה, כעין שתי תלישות, שני שיעורין, שיעור קלותו של עשהאל שבטח עליה )רד"ק שמו"ב ב יח( ולא על ה', -מונח תלישא - ּכ 

 שיעור גבורתו של אבנר, אבל גם שיעור העבירות של אבנר עליהן הוא היה חייב מיתה. 

 

֒֩-ל א֩׃שמואל א כו טז  יָת ָ֩עׂש  ֲאֶׁש֣ר ֩ ֶּז֘ה ַה ֩ ָב֣ר ָּד ַ֩ה ֹוב ֩-ַחי֩טָ֞ ' יהָ֗ ְ֩בֵנָֽ י ֵ֤ ם-ּכ  ַאֶּתָ֔ ֩֙ אָ֩מֶ֙ות ר֩ל ָֽ ל-ֲאֶׁש֧ ַ֩ע ם ְרֶּת  ַמ ל-ְׁש ַ֩ע ם ֵניֶכָ֖ ד  '֩-ֲא ֑ה ֩ ַח י ֣ ְמׁש 
י ֵאָֽ ה֩ ְרֵאָ֗ ֩ ׀ ֩ ה ֶאת-ְוַעָּת֣ ְ֩ו ְך ֶל ַהֶּמ  ֩ ית ָ֥ ֩-ֲחנ  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ם י  ַהַּמָ֖ ֩ ַחת וַצַּפָ֥ ָתָֽ ֲאׁש  ׃ְ֩מַר יו ָתָֽ ֲאׁש   ְמַר

ולפי  ודרשו רז"לונר' מי ידע מדרכי המלחמה יותר  דרך שחוק יתגרו אלה עם אלה בחרבותיהם -וישחקו  רד"ק שמואל ב ב )יד(
 :נענש ונפל בחרבשעשה עם דם הנערים שחוק 

 :נענש אבנר... מן אבנר לדוד הקדים שמו לשם דו' זהו אל דוד תחתיו לפיכך  רד"ק שמואל ב ג יב
 כדין מורד במלכותופטים את דוד האמנם אלם צדק תדברון. אמר זה כנגד אבנר בן נר ושאר שרי שאול שהיו ש )ב(נח רד"ק תהלים 

 לא היה שאול רודף אחריו.  אילו היו הם מונעים אותווהיו אומרים כי בדין היה שאול רודף אחריו להמיתו, כי 
 

֩֙ ֶחם יםֶ֩ל֨ ָ֥ מ  ֲחָכ אַ֩ל ַגם֩ל ֣ כור סלת לסעודות יום אחד של שלמה, ושיעור עשרו של איוב  60גדולה מלמד שיעור אחריו של -תלישא - ְו֠

ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת  )ג"אוגו'  ששים כור סלתכגון אני, שהיה לחמי ליום  - וגם לא לחכמים לחםרש"י כפ
 מקל ומקידה )ראה גיטין סח,ב ורש"י שם(. ולא -)ראה מ"א ה,ב(, ועכשיו "זה היה חלקי מכל עמלי" )קה' ב,י(  ( וששים כר קמח

   "חנוני חנוני אתם רעיי" )איוב יט,כא(.  -ויהי מקנהו" וגו' )א,ג(, כשבאת שעתו כגון איוב; בתחלה: " - לנבונים עשר

 

 תלישא 243
 קהלת יא ו

ֶאת ֩ ע ַר֣ ְ֙֩ז ר ֶק ַאל-ַּבּב ֨ ב֩ ֶר ְ֩וָלֶעָ֖ ך ְרֶעָ֔ אֹו-ַז ֩ ֶז֣ה ֲה ֩֙ ר ְכָׁש ֩י  ֵ֤ה ֶ֩ז ֵא֣י ַע֩ ֵד  ֩יֹו ֨ך ֵאיְנ  ֩ י ךּ֩כ  ָ֩יֶד֑ ֣ח ַּנ ם-ַּת א  ְ֩ו ה ּ֩ו-ֶזָ֔ ים׃ ָֽ ד֩טֹוב  ָחָ֖ ֶא םְּ֩כ ֶהָ֥ ְׁ֩שֵני
 ֩ י  קטנה בתפקיד שיעורין, -לישאת - ּכ 

מצינו ברבי עקיבא שהיו לו עשרים וארבעה אלף תלמידים מגבת עד אנטיפטרס, וכולן מתו מפסח ועד עצרת; ובא אצל רבותינו  רש"י
מצינו באבצן "שלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן  -שבדרום ושנאה להם )ראה יבמות סב,ב(. ולעניין הבנים 

   " )שו' יב,ט(, וכולם מתו בחייו; ובזקנותו "הוליד את עובד" )רות ד,כא( ונתקיים לו )ראה ב"ב צא,א(.החוץ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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  אסתר 1.12

 
 רש"י בבלי ערכין ח,ב, ט,ב
 ( חלקים793תשצ"ג )-שעות ו 12יום  29חודש לבנה ממוצע אורכו 

 ( חלקים876תתע"ו )-שעות ו 8יום  354שנת לבנה ממוצעת אורכה 
 ידוש החודש פרק ו הלכה ברמב"ם הלכות ק

היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים עשרה ביום ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים, ולמה 
חלקו השעה למנין זה, לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותשיע וחומש ועישור, והרבה חלקים יש לכל אלו 

 .השמות

 
 יד:  -יג ח, נחת בראשי

 ֩ ֩ ְ֩וֵׁשׁש]יג[ ת ַח֨ ַא ְּ֩ב י ה  ְי ֩-ַו֠ ָח֣ד ְּ֙֩בֶא ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה ָׁ֩שָנָ֗ ֹות א  ֵמַע֣לֵמ ֩ ם י  ּוַ֩הַּמָ֖ בָ֥ ְר ָח ֶדׁש֩ ח ָ֔ ֶ֑רץַ֩ל ָא ָ֩֩ה
ֶאת֩ ֩֙ ַח ֩נ  ר ֵַ֤ס ֩-ַוָּי ה׃ ָמָֽ ָד ָהֲא ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ בָ֖ ְר ָ֩ח ָ֥ה ֵּנ ה  ְ֩ו ְרא ַ֩וַּי֕ ה ַהֵּתָבָ֔ ֩ ֵס֣ה ְכ  ֩֩מ 

 ֩ ר  ְ֩וֶעְׂש ֧ה ְבָע ְּ֩בׁש  י ָ֔ ַהֵּׁשנ  ֩֙ ֶדׁש ּ֩֩וַבח ֨ ד[ ֩ס]י ֶרץ׃ ָהָאָֽ ֩ ה ְבָׁשָ֖ ָ֩י ֶדׁש ח ֑ ֹוםַ֩ל ֩יָ֖ ֩ים
 

בשנת המבול המאורות והכוכבים לא שימשו כלל. אפשר שהכוונה שלא שימשו רוב השנה עד לאחד בתשרי שהוא ראש השנה 

י֩. מאחד לחודש תשרי החלה הלבנה לפעול וטעם מלתיגח, נחבראשית לתולדות העולם שזאת אפשרות כך להבין את הפסוק  ה  ְי  – ַו֠

 לשא, מרמז לדרוש שיעור כלשהו בהמשך הכתוב. ת

ֶדׁשנוסיף לכך את תבנית הטעמים של הכתוב  ָח֣דַ֩לח ָ֔ ֶא ְּ֙֩ב ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה קטן, בתפקיד כעין כתוב סתום שלא בא -רביע ... זקף - ָׁשָנָ֗

ֶדׁש)מ"ד של( לַ֩לסתום אלא לפרש, אפשר שבא לפרש על אורך חודש לבנה, ללמד כי ביום  מהמולד  30-יום ה)לבנה, היינו ב ח ָ֔

֣דשעה שהגי' שלה ּבְ֩הקודם(  ָח , חלקים  13-ביום( וביתר דיוק אחרי תשצ"ג חלקי שעה מתחילת השעה ה 13-)היינו בתוך השעה ה ֶא

ֵמַע֣ל֩המרומזים בגי' המלים ֩ ם י  ַהַּמָ֖ ֩ ּו ְרבָ֥ ָח ֩ ֶדׁש ח ָ֔  העולה תשצ"ג יחול המולד הבא של הלבנה.  ַל

י ה  ְי  ר לאחריו מרמז לחישוב אורך חודש לבנה ממוצע ממולד למולד.גדולה, בתפקיד שיעו-תלישא – ַו֠

 

בתחילת ליל שבת  ... )בזמן שוויון יום ולילה(ואם מולד תשרי רש"י בבלי ערכין ח,ב, לשם הדגמה נשתמש בדוגמת רש"י עם שנוי 
ועשרים יום וחצי ושתי ידות שעה תשעה  חשון(-)של חדש מרלבנה  ...נמצא מולד )בסוף שעה  ששית מחצות היום ותחילת שעה שביעית(

( 793חלקים סה"כ תשצ"ג ) 73חלקים ועוד  720חלקים השווה  1080שעות ושתי שליש שעה של  12יום  29) וע"ג חלקים

מבואר ...  ג,במדבר מסעי לגעל  (תורה תמימה הערה ב-חלקים(. אפשר גם להדגים על ניסן ואייר של שנת יציאת מצרים ככתב ב
דהמולד של חודש ניסן של אותה השנה ... ( פ' לך) ויהי השמש באהל ירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' בברייתא דשמוא

 ,אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונותשיצאו ישראל ממצרים היה ביום ד' 
 

  355-יום השל השעה התשיעית ב 0.8-( חלקים. כלומר בערך ב876תתע"ו )-שעות ו 8יום  354שנת לבנה ממוצעת אורכה 

נעשה גריד כהלכתה )שם(.  - יבשה הארץ)יד( יום על שנת לבנה  11מלמד על אורך שנת חמה והיותה יתירה  ידבפסוק  רש"י
שמשפט דור  ֵאילו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות לבנה,וירידתן בחדש השני בשבעה עשר;  - בשבעה ועשרים

 ב,י(. המבול שנה תמימה היה )ראה משנה עדיות

 
 שמות יתרו יח,א:    

ָּכל  ֩ ֵאת ֩ ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֵת֣ן ח  ֩֙ ְדָין מ  ֩ ן ֵהֵ֤ ֨רֹו֩כ  ְת ֩י  ע ַמָ֞ ְׁש ה-ַוּי  ָ֩עָׂשֵ֤ ר יֲ֩אֶׁש֨ ָֽ ַ֩עּ֑מֹוּ֩כ  ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ּ֩וְלי  ה ֶׁשָ֔ ְ֙֩למ  ים ה  ֹל ֶאת-ֱא ֩' ה  ֩ א י ֧ ֩-הֹוצ  ל ֵאָ֖ ָר ְׂש י 
ם׃ י  ָרָֽ ְצ ּמ  ֩מ 
ה֩גי' המלים ָ֩עָׂשֵ֤ ר הגי' הזאת נמצאת בפסוק המספר על שנת לבנה שבה עולה תתע"ו זה מספר חלקי השעה של סיום שנת לבנה.  ֲאֶׁש֨

 .(: משפט המצרים במצרים שנים עשר חדש;ב,י)עדיות במסכת ארעו המכות של מצרים כמו ששנינו 

 קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק שמשלימים את שנת הלבנה.-תלישא – ֵאת ֩

 
 אסתר ב

֩ ֩׃ ֩֩ ַ֡֩]יב[֩ ַהּג  ֶאלּוְב ֩ א׀ הָ֩ל֣בֹו ָר  ְ֩וַנֲע ה ָר֨ ַנֲע  ֩ ר ּ֩ת  ּו֩-יַע אָ֖ ְמְל ֩י  ן יֵּ֩כָ֥ ֶדׁשּ֩כ   ח ָ֔ ֩ ֣ר ָ֩עָׂש ְׁ֙֩שֵנ֣ים ים ָּנׁש  ַה ֩ ת ָדֵ֤ ּהְּ֩כ ֱה֨יֹותָ֩ל   ֩ ֵּקץ ֩מ  ֹוׁש רָ֗ ַחְׁשֵו ֲא ֩ ְך ַהֶּמֶ֣ל
ים׃ ָֽ ָּנׁש  ַ֩ה י ֵקָ֖ רּו ְמ ּוְבַת ֩ ים ָ֔ מ  ַּ֙֩בְּבָׂש ים ָדׁש  ֳ֩ח ה ָּׁשֵ֤ ְ֩וׁש  ר ַהּמ ָ֔ ֩ ן ֶ֣מ ְּ֙֩בֶׁש ים ָדׁש  ֳ֩ח ה ָּׁשֵ֤ ׁ֩ש  ֑ן ֵקיֶה רּו ְמ ֩ ֵמ֣י ְ֩֩י

טז[ [֩ ֶאל֩ ֩ ר ְסֵּת  ֶא ֩ ח ַק֨ ָּל ֶאל-ַוּת  ֩֙ רֹוׁש ַחְׁשֵו ֲא ְך֩ ֶל א-ַהֶּמֵ֤ הּו ֩ י ָ֖ ר  י ָהֲעׂש  ֩ ֶדׁש ח ָ֥ ַּ֩ב ֹו ַמְלכּותָ֔ ֩ ֶדׁש֩-ֵּב֣ית ְׁשַנתח ֣ ּ֩ב  ֵב֑ת ׃-ֵט ֹו ּותָֽ ַמְלכ ַבעְ֩ל ֶׁ֩שָ֖
֩֩ ֩ ר ֩]יב[ ֵּקץ ֩או  ּת  קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בהמשך שמשלימים את שנת הלבנה -תלישא – מ 

ֶדׁש שאורכה ח ָ֔ ֩ ֣ר ָ֩עָׂש ֣ים טז[. ְׁשֵנ ֶדׁש ] תשעות שלמות והוסף עליו סופי תבות של הכתוב  8-פותח באות חי"ת רמז ל - ח ֣ ְׁשַנ ּ֩ב  ֵב֑ת ֩-ֵט ַבע ֶׁשָ֖
ֹו׃ ַמְלכּותָֽ ֵב֑ת֩)י"ת, ממלתטֵ֩גי' תתע"ו. או בדרך דומה לחשבון אורך חודש לבנה, נאמר כי בתוך שעה  ְל היינו השעה התשיעית( ועוד  ֵט

ְׁשַנתם המרומזים בסופי המלים של הכתוב תתע"ו חלקי ּ֩ב  ֵב֑ת ֹו׃-ֵט ַמְלכּותָֽ ַבעְ֩ל     ֶׁשָ֖
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 ,ט:    ז  אסתר

ן ֩מ  ד ָח֨ ֶא ה֩ בֹוָנ ְר ַ֩ח֠ ר ֶמ א ֵּנה-ַוּי ֣ ה  ֩ ַּ֩ג֣ם ְך ֶל ַהֶּמָ֗ ֩ ְפֵנ֣י ים֩ל  ס   י ר  ר-ַהָּס ֲאֶׁש ֩ ֶּבר-ָהֵע֣ץ ּד  ֩ ר ֲאֶׁש֧ ֩ י ֳּדַכָ֞ ְר ָמ ןְ֩לָֽ ָהָמ֟ ֩ ַּ֪ה ַ֩על-ָעָׂש ד֙֩-֣טֹוב ֵמ ֩ע  ְך ֶל ַהֶּמָ֗
הָ֩ ֩ ֵב֣ית ְּ֩֩ב יו׃ ָ֩עָלָֽ הּו ְךְּ֩תֻלָ֥ ֶל ַהֶּמָ֖ ר֩ ֶמ א ַ֩וּי ָ֥ ֑ה ַאָּמ ֩ ים ֣ ּׁש  מ  ֲח ַּה֩ ב ָ֖ ָּ֩ג ן ָ֩מָ֔

ה בֹוָנ ְר ַ֩ח֠ ר ֶמ א  מעלה. של דשתי גזירות מבי" כעין גדולה,-מונח תלישא – ַוּי ֣

י ֳּדַכָ֞ ְר ָמ ֶּבר, גרשיים  - ְלָֽ ּד  ֩ ר ַ֩על-ֲאֶׁש֧ ֩-֣טֹוב ְך ֶל  דרגא מונח רביע,  -ַהֶּמָ֗



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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מונח רביע  דרגא תבנית עםאו על הכלל  עצמורביע המציין יצא מן הכלל ללמד על  מונח רגאד גרשיים של תבנית שילובכי כאן יש  אפשר

מרדכי שהיה  מעשהאת יחודיות  מדגיש השילובאחרים מתיחסים אליהם וגם יצר הרע ותיקונו.  שפרטיםהמציינת פרט עיקרי או מיוחד 

 ללא פניות לעומת כל הסובבים את אחשורוש ובראשם המן. 

 מציינת גזרה, התבנית דרגא מונח רביע:   –לשא כי ת אפשר

 שחולל המן.   ישראלאחד מצינת את יצר הרע של השתתפות מרצון בסעודת אחשורוש שהביאה לגזרה על  מצד 

 התורה מרצון בעקבות הגזרה. וקבלתהתעוררות בני ישראל בצום ובתשובה  יאחר מצינת את התקון לגזרה ע" מצד 

 נית בפסוק שהביא ללידת המן:זה מרומז באותה תב תיקון 
 ' טו,יגא שמואל

ֶאל֩ ֩ ל ֵאָ֖ מּו ְׁ֩ש א ַ֩וָּיב ָ֥ ֶאת-]יג[ ֩ י ת  מ ָ֖ י ק  ֲה ֩ ' הָ֔ ֩֙ ַאָּתה ֩ ּוְך רֵ֤ ָּ֩ב ּול אָ֗ ָׁ֩ש ר֣֩לֹו ֶמ א ַ֩וּי ֧ ֑אּול '׃֩-ָׁש הָֽ ר֩ ַבָ֥ ְּ֩ד
ּול  אָ֗ ָׁ֩ש ר֣֩לֹו ֶמ א  העונש. יראתדרגא מונח רביע, מעשה תיקון לא לחטאת שאול אלא לקבלת התורה בסיני בכפיה מתוך  – ַוּי ֧

ֶאת שאולכי משמעות מאמר  םהביא כי הרבי הראשון מרוז'ין אמר לחידושי הרי" ו"הישאול אויילבירט  יצחק ֩ י ת  מ ָ֖ י ק  '-ֲה הָֽ ר֩ ַבָ֥  היא ְּד

השר של אחשורוש אשר גרם לישראל לקבל  המןשכתוצאה מכך ששאול חמל על אגג לילה אחד נולד לאגג צאצא ממנו יצא לסוף 

 כפה עליהם הר כגיגית. ה"שהקבו התורה מפני התורה מרצון בעוד שבמדבר קיבל

 

 דברי הימים ב' 1.13

 

 תלישא 245
 דברי הימים ב  ז,ג:    

ַ֩על ' הָ֖ ֩ ד ֹו בָ֥ ּ֩וְכ ׁש ֵאָ֔ ֶדתָ֩ה ֶר֣ ְּ֙֩ב ים א  ר  ֩ ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ׀ ל ֩-ְוכ ֣ ת ַ֩הָּב֑י 
ַ֩על֩ ה ְרָצ ַאֵ֤ ֩ ם י  ַאַּפ֨  ֩ ְרעּו ְכ י֩לְ֩-ַוּי  ָ֥ ֹובּ֩כ  טָ֔ ֩ י ֣ ֙'ּ֩כ  ה ֹותַ֩ל דֵ֤ ה  ְ֩ו ּו ֲחוָ֔ ְׁשַּת ָֽ ַ֙֩וּי  ה ְצָפ ָֽ ר  ֹו׃ָה ּדָֽ ְס ַח ֩ ם ֩עֹוָלָ֖

ְרעּו ֩ ְכ פישוט ידים ורגלים. וכמה שיעור שהייה?  -דאית בה שהייה  בבלי שבועות טז,בקטנה, מורה על שיעור השתחויה, -תלישא – ַוּי 
פליגי בה ר' יצחק בר נחמני וחד דעימיה, ומנו? רבי שמעון בן פזי, ואמרי לה ר"ש בן פזי וחד דעימיה, ומנו? ר' יצחק בר נחמני, 

 רי לה ר"ש בר נחמני, ואמ
 חד אמר: כמימריה דהאי פסוקא,  שיעור אחד
ְרעּו ֩וחד אמר: כמ  שיעור אחר ְכ לסיפא, )דברי הימים ב' ז'( וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד ה' על הבית ויכרעו אפים  ַוּי 

 ארצה על הרצפה וישתחוו והודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו.

 הי"ו מאורות הדף, אמירת הפסוק או חצי הפסוק בטעמיו.והסביר הרב משה קובלסקי 
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ְׁשנּו  יט(,דהי"ב כט) ְקָּד֑ נּו ְוה  ַכ֣ ז ְּבַמְלכּו֛תֹו ְּבַמֲע֖לֹו ה  ֶלְך ָאָחַ֧ זְנ יַח֩ ַהֶּמֵ֨ ר ה  ים ֲאֶׁש֣ ת ָּכל־ַהּכ ל ֶ֗ ֣ ': סְוא  ח הָֽ זְַּבַ֥ י מ  ֖ ְפנ  ם ל  נֶָּ֕  .ְוה 

זְנ יחַ֩   יט(,דהי"ב כט) ר ה  מונח תרסא, כעין שני טעמי תרסא כל אחד עם לפחות תפקיד אחד מתפקידי טעם תרסא. אפשר שכאן  – ֲאֶׁש֣

בתפקיד כעין מחיצה או העלמת ידיעה מקדושת הכלים בין שהוקדשו במשיחת שמן המשחה בחנוכת המשכן, ובין שהתקדשו בשרתם 

 בקודש. 

 (,כהלתשא שמות )ראה 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 קטנה-גדולה או תלישא-מופעים ללא תלישא 9, מופעים 159 פסוקים 152פזר בתורה  2

 

 מופעים 955פסוקים  819 -הכתר ב גירסת פע" ךבתנ" פזר

גדולה או -עם תלישא 150גדולה או קטנה אחרי פזר, -מופעים ללא תלישא 9, מופעים 159פסוקים  152 -ב הכתרגירסת  פבתורה ע" פזר

 :שמות ד,ט-ב. פעמים 2בראשית תולדות כז,לג: -ב .פעמים 2 ם ואתחנן ה,ח:דברי-ב. פעמים 2 :שמות יתרו כ,ד -ב קטנה אחרי פזר.
 פעמים,  2 במדבר בהעלתך ט,ה:-. בפעמים 2שמות משפטים כב,ח: -בפעמים,  2

 

צורתו המוקדמת שני ראשים כלפי מעלה ראש  מזלג, קילשון וכך גם צורתו כענף וענף המסתעף ממנו מתארת את הגדרתו. בארמית פזר

 פי מטה.אחד כל
 :כב –בראשית נח ז,כא 

ל עָּ֩כ ְגַוָ֞ ַ֩וּי  א[ ַ֩על-]כ ֵמׂ֣ש ר  ָ֩ה ׀ ֣ר ּ֩וְבָכל-ָּבָׂש ה ַ֣חָּיָ֔ ּ֙֩וַב ה ֵהָמ ֹוףּ֩וַבְּב ָּ֩בעֵ֤ ֶרץ ָאָ֗ ַ֩על-ָה ץ ֵר֣ ַהּׁש  ֩ ֶרץ ֶ֑רץ֩-ַהֶּׁשָ֖ ָא ָ֩ה
ם׃֩ ָדָֽ ָא ָה ֩ ל ְ֩וכ ָ֖

ַמת ְׁש נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל ב[ּ֩כ ַ֡ תּו׃-]כ ֵמָֽ ֩ ה ָבָ֖ ָר ֶּ֩בָח ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ל ּכ   מ  ֩ יו ַאָּפָ֗ ְּ֩ב ַחּי  ים ַח֩ ֩֨רּו
ל֩( כזנח ז,בר' )) ,בפזר גדול אחד )הערה ד( , ואין זולתו במקראויש התעוררות גדול בטעמו כי הוא  ... י בראשית פרק זרבינו בחי ּכ ַ֡

 בפזר(
בטעמו כי הוא בפזר עיין בפרדס רימונים  )בעל תוספות יום טוב( )הערה ד( רהרב יום טוב ליפמאן הלוי העל –פירוש טוב טעם 

ב( תמצא כי הת"ת או היסוד נקרא פזר גדול כי הוא מפזר ונוסף עוד. וצורתו של הטעם הזה הוא כחץ ושער הטעמים )שער כ"ט, בפ"
< רמז שהיסוד יורה הזרע כחץ אל המלכות ע"כ. והיינו הנשמות הנשפעות אליה מלמעלה ולכן כאן מדבר מן הנשמה רמז מקום 

ולכן בשבת שהוא זווג העליון והנשמות נשפעות אם אומרים  בואה שהוא מקבל בזמן שעומד עליה הפזר הנותן לה השפע כנ"ל והבן
נשמת כל חי, עכ"ל הרב מור"י מהר"א, ובפי' מהר"ה )ספר נפתלי, סי' ב'( כתב שכל רמז אל עטרה, ופזר הוא רמז שמפזרת לפרנסת 

 העולם, עכ"ל. 
ספר פרדס רימונים שער מביא מ ( )הערה ד([הרב יום טוב ליפמאן הלוי העלר )בעל תוספות יום טוב –]פירוש טוב טעם ע"פ  –פזר 

ופזר הוא ...  כתב ]מהר"ה )ספר נפתלי, סי' ב'([ובפי' השפע.  (משפיענותן )הטעמים )שער כ"ט, פ"ב( ... מפזר ונוסף עוד וצורתו כחץ < 
 .רמז שמפזרת לפרנסת העולם

 אחד לפרנס עמם דברי תורה במקום אחר בתורה. מדברי תורה במקום  -הלימוד )דרך ותוכן(  –אפשר לומר כי החץ מוליך השפע 

 
פזר,  -כנס. ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו  -פזר, בשעת המפזרים  - הלל הזקן אומר: בשעת המכניסיןתניא, א ,סגבבלי ברכות 

ד (משלי יא,כד) שנאמר ֑֩עֹו ף ְ֩ונֹוָסָ֥ ר ֵּז ִַ֭פ ְמ ֩ ַ֩אְך -טט ) ֵיׁ֣ש ר ֶׁש ּי ָ֗ מ   ְך֩ ֵׂשָ֥ ח  ר׃-ְו ֹו סָֽ ְח ַמ כנס, שנאמר  -אית דור שאין התורה חביבה עליו ואם ר(, ְל
ה֑֩ (קיט,קכו 'תה) ִ֭תַ֩לֲעׂ֣שֹותַ֩ל ך׃֩'ֵע ָרֶתָֽ רּוּ֩תֹו ֵפָ֗  .ֵה 

 אתה, לשנות לתלמידים. - פזר שאין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים. -בשעת המכניסים  א,סגבבלי ברכות רש"י 
 לא תטול שררה עליהם,אתה, ו -כנס  שהגדולים שבדור מרביצים תורה. - בשעת המפזרים

 ממקום אחד למקום אחר.תורני במשמעות לשנות לתלמידים, היינו להעביר ידע  פזרמלת  -טט 

 

ל֩ח[שמות משפטים כב,] הפסוקסנהדרין ג,א  בבליע"פ  ל-ַעָֽ ַבר-ָּכ ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ל-ֶּפַ֡ ַ֩ע ר ֹו ֩-ׁשַ֡ מֹור ומשמעו  עירוב פרשיותמוגדר כמכיל ֲח֠

של שלושה דיינים שאינם סמוכים שיכולים לדון  לנושאסמוכים הדנים בדיני גזלות וחבלות  מלמד משלושה דיינים –מרחיב  -מעביר 

גדולה זה דומה לפסוקים אחרים שמצאנו המטועמים בפזר תלישא ואשר -. היות והפסוק מטועם בשני טעמי פזר ותלישאהלוואות והודאותב

 ותנו במקום אחר.הרחקה, הוצא מהעניין שבו נאמר  – משמעותוגם בהם דורשים חז"ל 

 .אחרותבפזר או הענין שסמוך לפזר נלמד לענינו וגם לענין אחר כעין ללימוד הלכות  המוטעמת התבה

 

 

מדבר מדות  בשומרים מבפנים והלוים מבחוץ כך שנינו בברייתא של ל" הכהניםתקנו המשמרות ...  מכאן...  נגבמדבר א, ן"רמב
( ישמענו )דבה" והיכן משמרות ד"כשיעשה את בניו  ה. אבל לא שמענו שצוהו הקב".. במקומו ומתפרש במקום אחר מתפרששאינו 

שהן מצוה לדורות ואינם במשכן בלבד  למדנועוד במסכת תמיד ...   ושנינואהרן  בידפקודתם לעבודתם לבא לבית ה' כמשפטם  אלה
 .המשמרות וכל התקון בעניןוהפסוקים בדברי הימים מפורשים 

ן נמצא בין פסוק במדבר א,נ שבו יש פזר מונח תלישא ,ופסוק במדבר א,נד שבו יש תלישא. המקראות עוסקים לימוד זה של הרמב"

במקומו  מתפרשמדבר שאינו  כמיבא תכונהבמשמרות כהונה, לויה ובדרשה על משמרות )מעמדות( ישראל. הפזר עשוי להילמד 
 .ומתפרש במקום אחר

 נ,א במדבר. 86
ֶאת ֩ ד ַהְפֵק֣ ֩ ה ַאָּתַ֡ להַ֩-ְו ַע  ֩ ם ּי  ְ֩וַע֣לָּ֩כל-ְלו  ת ֻד  ָהֵע ֩ ן ְׁשַּכ֨ ל-מ  ְ֩וַע֣לָּ֩כ ר-ֵּכָליו֘ ֒֩-ֲאֶׁש ֩לֹו

ֶאת֩ ֩ ּו אֵ֤ ְׂש ֩י  ה ָּמ ֶאת-ֵה  ְ֙֩ו ן ְׁשָּכ ּו-ָּכל-ַהּמ  ה ְרֻת֑ ְ֩יָׁש ם ֵהָ֖ ְ֩ו יו ֵּ֩כָלָ֔
ּו׃֩ ֲחנָֽ ַ֩י ן ְׁשָּכָ֖ בַ֩לּמ  י ָ֥ ב  ָס ְ֩ו

 נד,א במדבר
ֵא֑ל ָר ְׂש י  ֩ ְּ֩בֵנ֣י ּו ַַּ֖יֲעׂשָ֖ ַ֩וָֽ

ֶאת֩ ֩' ה  ֧ה֩ ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ןָ֩עׂשָֽ֩-ְּכ֠ הֵּ֩כָ֥ ֶׁשָ֖ פמ  ֩ ּ֩ו׃
 

מונח זרקא  - לו-אשר-כליו ועל כל-כל ועלואזלא  קמא -משכן העדת -עלקטנה -פזר מונח תלישא -הלוים -הפקד את ואתה א נ במדבר

 מונח סגול

 גדולה -תלישא -  בני ישראל ככל ויעשו א נד במדבר

 הכהונה ולוי משמרות ד"כקטנה, עשוי ללמד על -מונח תלישא פזרהלוים -הפקד את ואתהנ  א  



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 מעמדות ישראל -משמרות דכ" שיעור -גדולה -תלישא - בני ישראל ככל ויעשו נד א 

 משמרות  דשל כ" באופןגדול, ענין של שלש מעמדות בשעת קרבן תמיד, ונתפרש שזה -זקף - תשמרו כח ב פינחס במדברשכתוב  ומה

 נד  -א נ  במדבר-כנלמד ב

 

 

 . לענינו, אפשר שההסבר למידה זאת הוא: דרשהו לענין אחר ואם צריך גם דרשהו לענין אחר לענינולענינו ואם אינו  דרשהו

 מונח כאילו מקבל תכונת פזר ומלמד על מקום אחר ואם צריך גם למקומו. כל –]מונח[ ... ]מונח[ פזר 

 לקדמא ואזלא )במידת כלל ופרט וכד'( משמעו פזרהו על פני נושאים אחדים שיתכנסו לאותה הלכה.  בצירוף

 

  העברת אפיון או תפקיד מהנלמד אחרי הפזר כגון תפקיד תלישא למקום אחר ואם צריך גם למקומו. כעין

גדולה או קטנה אחרי פזר משמעותה תפקיד התלישא כגון שיעורין חציצין ומחיצין או מידרוג -המופעים עם תלישא 150השערה תבנית 

 ר בתפקיד דומה, ואם צריך גם למקומו כעוד ענין מתפקידי תלישא. במצווה נישא ע"י הפזר למקום אחר בתורה ללמוד ממנו שם אפש

 גדולה או קטנה אחרי פזר משמעותה לימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו.-המופעים ללא תלישא 9השערה תבנית 

 

 תבנית הפסוקים האלו עשויה להיות כעין פרט וכלל ופרט, או כלל ופרט, או כלל ופרט וכלל, או בנין אב, 

 עין פרט)ים( קדמאה וענין מרכזי מלמד ופרט)ים( בתראה העשויים לפרט לגבי הפרטים קדמאה ו/או ענין נוסף הנלמד בם.כ

 

 144, 138, 106, 71, 51, 31, 16, 12, 6בלי תלישא כלשהי בפסוקים שמספרם הסידורי ברשימה הוא: 

, 77, 72)ת"ק + ת"ג(,  53ת"ג(,  1פזר,  2) 43ות בטעם עליון( )עשרת הדבר 41, 38, 37, 28, 22, 20, 17, 8, 5, 3גדולה -עם תלישא

)ת"ק +  139)ת"ק + ת"ג(,  135, 133)ת"ק + ת"ג(,  132, 128, 124)קרבנות חוה"מ סוכות(,  114, 113, 112, 111, 110, 109, 78

 )ת"ג + ת"ג(,, 147ת"ג(, 

 2) 95פזר + ת"ק(,  2) 92פזר + ת"ק בטעם עליון(,  2) 40ת"ק(, פזר +  2) 30פזר + ת"ק(,  2) 10קטנה -מופעים מיוחדים עם תלישא

 פזר + ת"ק(

 
 :טומח, ויחיבראשית 

הָ֩ ֩֙ ים ה  ֱאֹל ָהָֽ ק֩ ָחָ֔ ְצ ְ֩וי  ָה֣ם ָר ְב ַא ֩֙ יְ֩לָפָניו ַתֵ֤ ֲאב  ֩ ַהְּל֨כּו ְת ה   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ה  ֹל ֱא ָ֩הָֽ ַמ֑ר ַ֩וּי א ף ֵסָ֖ ֶאת־יו ֩ ְך ֶר ָבָ֥ ֶּזַָֽ֩וְי ַה ֩ ום ַהּיָ֥ ד־ ַ֩ע י ָ֖ ד  ֵמעו ֩ י ָ֔ ת  א  ֩ ֶע֣ה  ה:ר 

ר ֩( טו,מח יויח 'בר) ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ה  ֱאֹל  פזר תרסא בדרך פנימיות התורה. – ָהָֽ

ים ַ֡ ה  ֱאֹל  פזר, מופע יחיד בכל התורה כולה במלת "אלקים" – ָהָֽ

 מופעים. 5מלת "אלקים" בטעם פזר בתנ"ך 

 

 חילה.מוצגת רשימת כל פסוקי פזר ואח"כ בעיון המפורט מספרי הפסוקים מתיחסים לסדרת פסוקי פזר שבת

 

 דוגמאות מפתח
 . בראשית  א,כא:    1

ֶאת ֩ ים ָ֔ ה  ֱאֹל ֩ א ָר֣ ְב ֩-ַוּי  ים ֑ ל  ַהְּגד  ֩ ם ָ֖ ינ  ּנ  ַ֩הַּת
ֵא֣תָּ֩כל תָּ֩כל-ְו ֵא֨ ְ֩ו ם ֶהָ֗ יֵנ מ  םְ֩ל י  ַהַּמ  ֩ ְר֨צּו ָׁש  ֩ ר ֲ֩אֶׁש ֶׂשת ֶמַ֡ ָהר  ׀֩ ֩ ֣ה ַחָּי ַה ֩ י-ֶנֶ֣פׁש יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל ֱ֩א א ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ֹוףָּ֩כָנף ֩֩-עֵ֤ ב׃ ֹו ֩טָֽ

֩ -ְוֵא֣תָּ֩כלנית מופע פזר ראשון בתורה בתב ֲאֶׁשר ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ָהר  ׀֩ ֩ ֣ה ַחָּי ַה ֩ -קטנה, כעין תפקיד תלישא-מונח מונח מונח פסק פזר תלישא ֶנֶ֣פׁש

 קטנה ענין של שיעור המעבר לארבעה ענינים אחרים. 

 
  ע' ריב ריג זיעקב וינגרטן, התשמ" הרבהיחוד ליום חמישי, המחזור המפורש, יום הכפורים, נוסח ספרד,   שיר
 ראים והנשכלים,/ והמדעים בעשר כלולים:/הנ כל

 /:כמיות וששת נדות,/ ושלש גזרות ועתות ומדות ושבע
 יֹות,  השכל יהדברים הנראים בעין והנלמדים ומובנים ע" כל :פירוש וכל המדעים, נכללים בעשרה סוגים, ובשבעה מיני ַכמָּ

 מימדים( -)טט  מידותשלוש , בשלושה אופני לשון, בשלושה זמנים, ב)תנועה(ובששה אופני נדנוד 

 [ֵא֣תָּ֩כל ְ֩ו ֩ א[ ר ֩-כ ֲאֶׁש ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ר  ָה ׀֩ ֣ה֩ ַחָּי ַה ֩  קטנה-מונח מונח פסק פזר תלישא מונח ֶנֶ֣פׁש

 למקום הכתוב )מונח מונח  גםלימודי דרוש למקום אחר ואם צריך  ארבעכללי, אפשר כי תבנית הטעמים מלמדת כך:  הסבר – טט

(. אחד מהענינים שונה מהאחרים חשיעורין, חציצין, מחיצין )שמ" עניינןעצמו, וכל הדרשות קטנה ללימוד שיעור -מונח פזר( ותלישא

 מקשר לעשר ספירות ץ'יעב"ר ,/ והמדעים בעשר כלולים:/והנשכליםהנראים  כל (. כגוןפסק)ענין 

קום הכתוב )מונח מונח מונח למ גםלימודי דרוש למקום אחר ואם צריך  ארבעמפורט: אפשר כי תבנית הטעמים מלמדת כך:  הסבר – טט

הנראים והנשכלים,/  כל(. בלי לשייך שיעור בוודאות למילה מסוימת נאמר כי חפזר(, וכל הדרשות עניינן שיעורין, חציצין, מחיצין )שמ"
 שלהם: והטעמיםאחד מן המילות  יע" מיוצגיםוהמדעים 

֩ ֵא֣ת  כלולים,  בעשרְו
 מקשר לעשר ספירות,  ץ'יעב"ר

 , ופועל, ונפעלוקנין: עצם, וכמה, ואיך, ומצטרף, ואנה, ומתי, ומצב, סוגים סוגי עשרהכתב על  הלבבות חובות

֩ ֵא֣ת יֹות ושבעְו  ַכמָּ

֩-ָּכל  ששה אופני תנודה  –נדות  וששתֶנֶ֣פׁש
֩ ַחָּי֣ה  ששה אופני תנודה ,  –נדות  וששת  כגוןללא פסק, לרמז על ענין הדומה לאחרים,  קריאהַה

֩ ׀ ֩ ַחָּי֣ה   ,לשוןאופני  –גזרות  ושלשהאחרים, כגון  מןפסק, לרמז על ענין אחד השונה מהותית  עם קריאהַה
 שדווקא לכאן מתאים ענין עשר ספירות  אפשר

֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ר   שלשה זמנים  –עתות  ושלשָה



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ר ֩       מדות ושלש ֲאֶׁש

 

 באופן הבא:שיעור שחיטת עוף סימן אחד,  ב,בבלי חולין כז שלא למקומו ע"פ לימוד אחד 

.[ב]כ ֵא֣תָּ֩כל. תָּ֩כל-ְו ֵא֨ ְ֩ו ם ֶהָ֗ יֵנ מ  םְ֩ל י  ַהַּמ  ֩ ְר֨צּו ָׁש  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ָהר  ׀֩ ֩ ַחָּי֣ה ַה ֩ ֩-ֶנֶ֣פׁש הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ֹוףָּ֩כָנף יעֵ֤ יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל ֱא ֩ א ְר ַָ֖֥ ב׃-ַוַּי ֹו ֩טָֽ
ֶרְך֩ ָב֧ ַוְי ב[֩֩ ּוֶ֩את]כ ְלאֵ֤ ּומ  ּו֩ ּוְרבָ֗ ּו֩ רְּ֩פ֣ר יםֵ֩לאמ ֑ ָ֖ םֱ֩אֹלה  ָת  ים-א  ָ֔ םַּ֙֩בַּיּמ  ֙י  ץַ֩הַּמ ֶר ֶרבָּ֩בָאָֽ ָ֥ י  ֹוף֩ עָ֖ ֩׃ְוָה
ֶרךכי פסוק  ָב֧ ְי ַו ב[֩֩ ויוצר קשר בין נפש החיה ובין והעוף  דרגא, בתפקיד קישור להמשכת אפיון כלשהו מלפניה לאחריהפותח ב – ]כ

 . ירב בארץ

 ְר֨צּו ב,בבלי חולין כז ר שלא למקומו ע"פלימוד אח ָׁש  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ר  ָ֩ה ֩׀ ֣ה ַחָּי  ב,בבלי חולין כז -סופי תיבות תור"ה, כמו ש ַה

 תורת נפש החיה המותרת באכילה והאסורה באכילה. כא,בראשית א-למז -יא,ב, יא,מו ויקרא שמיני-קשר מאכן מ

  לומד בענין המפלת כמין בהמה וכו' צריך שיעור שראשו כאדם כדי  ב,בבלי נידה כבלמקומו ע"פ שלא  לימוד אחדאפשר כי

 שתטמא אבל ראשו שלא כאדם לא מטמאה

 

הואיל ונאמרה בו יצירה כאדם. אלא  -מין בהמה ]וכו'[. אמר רב יהודה אמר שמואל: מ"ט דר' מאיר המפלת כ...  ב,כבבבלי נדה 
ים ֶאת (א' א,כבר) מעתה, המפלת דמות תנין תהא אמו טמאה לידה הואיל ונאמר בו יצירה כאדם, שנאמר א ֱאֹלה ָ֔ ים-ַוּי ְבָר֣ ֑ ֖ם ַהְּגד ל  ! ַהַּתנ ינ 

ובא  (ויקרא יד)ושב הכהן  (ויקרא יד) בריאה מיצירה. מאי נפקא מינה? הא תנא דבי רבי ישמעאל: אמרי: דנין יצירה מיצירה, ואין דנין

ים ׀ ֶאת (ז' א,כבר) זו היא שיבה זו היא ביאה! ועוד: נגמר בריאה מבריאה, דכתיב -הכהן  ֵ֤ א ֱאֹלה  ֹו-ַוּי ְבָרֵ֨  (ז' א,כבר) אמרי:! ָהָאָד֙ם ְּבַצְלמָ֔

א  א  (ז' א,כבר), לגופיה -  ַוּי יֶצר֩  (ז,ב'בר): לאפנויי, ודנין יצירה מיצירה. אדרבה  ַוּי יֶצר֩  (ז,ב'בר), לגופיה -ַוּי ְבָרֵ֨ ודנין בריאה , לאפנויי -ַוּי ְבָרֵ֨
 'בר); , מופנה גבי אדם ומופנה גבי בהמה(בבהמה  ַוּי ֶצר֩  (יט,ב'בר)-באדם ו  ַוּי יֶצר֩  (ז,ב'בר) -טט ) מופנה משני צדדין -: וייצר מבריאה! אלא

א  (זא,כ ים֩  ַוַּיַ֣עׂש (ה' א,כבר), מאי מופנה גבי בהמה? אילימא מדכתיב. גבי אדם מופנה, גבי תנינים אינו מופנה -ַוּי ְבָרֵ֨ ת-ֶאת ֱאֹלה  ֶרץ ַחּיֵַ֨  ָהָאָ֝
ן 'הֵ֨  ַוּי ֶצר֩   (יט,ב'בר)וכתיב  ים מ  ה ָּכל-ֱאֹלה ָ֝ ת (ה' א,כבר) גבי תנין נמי אפנויי מופנה, דכתיב -ַחַּיֵ֤ת ַהָּׂשֶד֙ה -ָהֲאָדָמֶ֗ ֛ ֶמׂש-ָּכל ְוא  ה ֶרַ֥  וכתיב, ָהֲאָדָמ֖

ים ֶאת (א' א,כבר) א ֱאֹלה ָ֔ ים-ַוּי ְבָר֣ ֑ ם ַהְּגד ל  ֖ דיבשה הוא. ומאי נפקא מינה בין מופנה מצד אחד למופנה משני  -דכתיב התם ! רמש ַהַּתנ ינ 
אין למדין הימנה;  -נה כל עיקר צדדין? נפקא מינה דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל: כל גזרה שוה שאינה מופ

למדין ואין משיבין.  -למדין ומשיבין; מופנה משני צדדין, דברי הכל  -למדין ואין מושיבין, לרבנן  -מופנה מצד אחד, לרבי ישמעאל 
צדדין,  ורבי ישמעאל, מאי איכא בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדין? נפקא מינה דהיכא דאיכא מופנה מצד אחד ומופנה משני

וילפינן מופנה משני צדדין; ולהכי אפניה רחמנא לבהמה משני צדדין, כי היכי דלא נגמר  (ג,אכבבלי נדה ) שבקינן מופנה מצד אחד
 מן מופנה מצד אחד.

 
למדין ומשיבין; מופנה מצד אחד,  -רב אחא בריה דרבא מתני לה משמיה דרבי אלעזר לקולא: כל גזרה שוה שאינה מופנה כל עיקר 

למדין ואין משיבין. ולרבנן, מאי איכא  -למדין ומשיבין; מופנה משני צדדין, דברי הכל  -למדין ואין משיבין, לרבנן  -לרבי ישמעאל 
בין מופנה מצד אחד לשאינה מופנה כל עיקר? נ"מ היכא דמשכחת לה מופנה מצד אחד ושאינה מופנה כל עיקר, ולאו להאי אית ליה 

שבקינן שאינה מופנה כל עיקר, וגמרינן ממופנה מצד אחד. והכא מאי פירכא איכא? משום  -יה פירכא פירכא, ולאו להאי אית ל
  שכן מטמא מחיים. -דאיכא למיפרך: מה לאדם 

 
 בראשית א,כא:   
ים ֶאת א ֱאֹלה ָ֔ ת ָּכל-ַוּי ְבָר֣ ֣ ים ְוא  ֑ ֖ם ַהְּגד ל  ּו ַהַּמָ֝ -ַהַּתנ ינ  ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְרצֵ֨ ת ָּכלֶנֶ֣פׁש ַהַחָּי֣ה ׀ ָהר ֶמָ֡ ם ְוא ֵ֨ ינ ֶהֶ֗ י-י ם ְלמ  ים ּכ  ֖ ְַ֥רא ֱאֹלה  הּו ַוַּי ינ ָ֔ ֹוף ָּכנָ֙ף ְלמ  ֹוב׃-עֵ֤  טָֽ

ים֩  ַוַּיַ֣עׂש :הבראשית א,כ ת-ֶאת ֱאֹלה  ֶרץ ַחּיֵַ֨ ּה ָהָאָ֝ ינֶָ֗ ָמה֙ -ְוֶאת ְלמ  ּה ַהְּבה  ינָָ֔ ת ְלמ  ֛ ֶמׂש-ָּכל ְוא  ה ֶרַ֥ הּו ָהֲאָדָמ֖ ֑ ינ  ְַ֥רא ְלמ  ים ַוַּי ֖ י ֱאֹלה  ֹוב׃-ּכ   טָֽ

ים ׀ ֶאתַוּי בְ בראשית א,כז:  ֵ֤ א ֱאֹלה  א א ָתָֽם׃-ָרֵ֨ ה ָּבָרַ֥ ָב֖ א א ֑תֹו זָָכַ֥ר ּונְק  ים ָּבָר֣ ֖ ֶלם ֱאֹלה  ֹו ְּבֶצַ֥  ָהָאָד֙ם ְּבַצְלמָ֔

 

ים ֶאת 'הֵ֨  ַוּי יֶצר֩  ,ז:בבראשית  ן-ֱאֹלה ָ֝ ם ָעָפ֙ר מ  ָֽה׃-ָהָאָדֶ֗ ם ְלֶנֶַ֥פׁש ַחָּי י ָהָאָד֖ ַ֥ ת ַחּי ֑ים ַויְה  יו נ ְׁשַמ֣ ח ְּבַאָּפ֖ ה ַוּי ַּפַ֥ ֲאָדָמָ֔  ָה֣

ן 'הֵ֨  ַוּי ֶצר֩  :יט,בבראשית  ים מ  ה ָּכל-ֱאֹלה ָ֝ ֙ת ָּכל-ָהֲאָדָמֶ֗ ֙א ֶאל-ַחַּיֵ֤ת ַהָּׂשֶד֙ה ְוא  י ם ַוּיָב  ְר֖אֹות ַמה-֣עֹוף ַהָּׁשַמָ֔ ם ל  ָאָדָ֔ ר י ְקָרא-ּי ְקָרא-ָה֣ ֹו -֑לֹו ְוכ ל֩ ֲאֶׁשֵ֨ לַ֧

ֹו׃ ּוא ְׁשמָֽ ם ֶנֶַ֥פׁש ַחָּי֖ה הַ֥  ָהָאָד֛

 

ֵא֣תָּ֩כל]֩ ְ֩ו א[ ר ֩-כ ֲאֶׁש ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ר  ָה ׀֩ ֣ה֩ ַחָּי ַה ֩ , כל מונח כעין פזר. תפקיד אחד מהפזר ללמד על קטנה-מונח מונח פסק פזר תלישא ונחמ – ֶנֶ֣פׁש

 איך לומדים בגזרה שוה לכל התורה כולה. 

 

א (א' א,כבר)למדים שבפסוק  בבלי נדה כב,ב-מהדיון ב ֖ם-ֶאת...  ַוּי ְבָרֵ֨ אמלת  ַהַּתנ ינ  גבי  אַוּי ְבָרֵ֨  (ז' א,כבר) ואילו גבי תנינים אינו מופנה ַוּי ְבָר֣

 למדין ומשיבין; -למדין ואין מושיבין, לרבנן  -מופנה מצד אחד, לרבי ישמעאל לכן  ,אדם מופנה

 בבהמה, ששניהם פנויים אז לומדים ולא משיבין. אז לרבי ישמעאל מה ההבדל?  ַוּי ֶצר֩  (יט,ב'בר)-באדם ו  ַוּי יֶצר֩  (ז,ב'בר)ואילו אם לומדים 

 המסקנה

, שזה למדין ואין משיבין -מופנה משני צדדין, דברי הכל ל דרך הלימוד בגזרה שוה לכל התורה כולה שג"ש אפשר כי פזר אחד בא ללמד ע

 .לא כמו הפסוק הזה

א (ז' א,כבר)ואם יש מופנה מצד אחד )כמו  (, נלמד את המופנה משני    ַוּי ֶצר֩  (יט,ב'בר)  ַוּי יֶצר֩  (ז,ב'בר)( וגם מופנה משני צדדים )כמו ַוּי ְבָרֵ֨

 ם ולא את המופנה מצד אחד.צדדי

 

א (א' א,כבר)) והכא ֖ם-ֶאת...  ַוּי ְבָרֵ֨ ? משום דאיכא )מה משיבין לדעת רבנן שבמופנה מצד אחד למדין ומשיבין( מאי פירכא איכא (ַהַּתנ ינ 

 .)לעומת בהמה ויצור מים שאינם מקבלים טומאה מחיים( שכן מטמא מחיים -למיפרך: מה לאדם 

 

 ה בדרך השלילה:הגדרת לימוד גזרה שו

 לרבי ישמעאל מופנה מצד אחד נדחה מפני מופנה משני צדדים.

 לרבנן מופנה מצד אחד נדחה כאשר יש פירכא.

א (א' א,כבר)פסוק ) ֖ם-ֶאת...  ַוּי ְבָרֵ֨  ( הוא הצד שאינו מופנה והוא מלמד את הנ"ל. ַהַּתנ ינ 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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   ז,בקבבלי שבת  למקומו ע"פשלא  לימוד אחדאפשר כי 

֩ פ,ראשית אב ל]כ[ ַ֩ע ְ֙֩יעֹוֵפ֣ף ֹוף ְ֩וע ֑ה ַחָּי ֩ ֶ֩נֶ֣פׁש ֶרץ ֶׁ֩שָ֖ ם י  ַהַּמָ֔ ֩ ְר֣צּו ְׁש ֩י  ים ָ֔ ה  ֱאֹל ֩ ר ֶמ א ַ֩על-ַוּי ֣ ֶרץ ֩-ָהָאָ֔ ם׃ י  ָמָֽ ַהָּׁש ֩ יַע ָ֥ ק  ְר ֩ ָ֖י ְּ֩פֵנ א[ א֩]כ ָר֣ ְב ַוּי 
ֶאת ֩ ים ָ֔ ה  ֹל ֣תָּ֩כל-ֱא ֵא ְ֩ו ים ֑ ל  ד  ַהְּג ֩ ם ָ֖ ינ  ּנ  ֶהָ֗֩-ַהַּת יֵנ מ  םְ֩ל י  ַהַּמ  ֩ ְר֨צּו ָׁש  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ר  ָ֩ה ֩׀ ֣ה ַחָּי ַה ֩ תָּ֩כלֶנֶ֣פׁש ֵא֨ ְ֩ו א֩-ם ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ֹוףָּ֩כָנף עֵ֤

י יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל ֩-ֱא ב׃ ֹו ֩טָֽ ֶאת]כב[ ֩ ּו אֵ֤ ְל מ  ּ֩ו ּו בָ֗ ְר ּ֩ו ֣רּו רְּ֩פ מ ֑ א יםֵ֩ל ָ֖ ה  ֹל ֱא ֩ ם ָת  א  ֩ ְך ֶר ָב֧ ֩-ַוְי ֶרץ׃ ָאָֽ ָּ֩ב ב ֶר ָ֥ ֩י  ֹוף ָהעָ֖ ְ֩ו ים ָ֔ ַּ֙֩בַּיּמ  ם ַ֩הַּמ֙י  י]כג[ ה  ְַ֖י ֩-ַוָֽ ב ֶר ֶעָ֥
י ה  ְַ֖י ֩פ-ַוָֽ י׃ ָֽ יׁש  מ  ֲח ֩ ֹום ֩יָ֥ ר ֶק ֩ב ָ֖

חייב, מאן תנא? אמר רבי ירמיה: רבי אליעזר היא, דתניא, רבי אליעזר אומר: ההורג  -ים כו'. הא הורגן ושאר שקצ ז,בקבבלי שבת 
אבל כהורג גמל בשבת. מתקיף לה רב יוסף: עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה, דאינה פרה ורבה.  -כינה בשבת 

ם לא למדוה אלא מאילים, רבי אליעזר סבר: כאילים, מה אילים שיש בהן נטילת לא פליגי. ושניה - שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין
אף כל דפרה ורבה. אמר ליה אביי: וכינה אין פרה  -אף כל שיש בו נטילת נשמה. ורבנן סברי: כאילים, מה אילים דפרין ורבין  -נשמה 

מינא הוא דמיקרי ביצי כינים. והתניא: טפויי וביצי  -! ורבה? והאמר מר: יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים
 -מינא הוא דמיקרי ביצי כינים. והרי פרעוש דפרה ורבה. ותניא: הצד פרעוש בשבת, רבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פוטר!  -כינים! 

חייב, ומר  -שאין במינו ניצוד  אמר רב אשי: צידה אהריגה קרמית? עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא דמר סבר: דבר
 .אפילו רבי יהושע מודה -סבר: פטור. אבל לענין הריגה 

 

ֵא֣תָּ֩כל  (בר' א,כא) לא פליגי. - אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין ֶׂשת-ְו ֶמַ֡ ר  ָ֩ה ׀ ֣ה֩ ַחָּי ַה ֩ ים֩  (בר' א,כב)...  ֶנֶ֣פׁש ָ֖ ה  ֱאֹל ֩ ם ָת  א  ֩ ְך ֶר ָב֧ ַוְי
ּו בָ֗ ְר ּ֩ו ֣רּו רְּ֩פ מ ֑ א  אחד מהם מלמד למקום אחר שהוא הריגה בשבת של שקצים וכד' שפרים ורבים  –ונח פסק פזר מונח מונח מ ֵל

 
לא פליגי. ושניהם לא למדוה אלא מאילים, רבי אליעזר סבר: כאילים, מה אילים שיש בהן  -אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין 

 אף כל דפרה ורבה. -אילים דפרין ורבין אף כל שיש בו נטילת נשמה. ורבנן סברי: כאילים, מה  -נטילת נשמה 

ים׃כה,ה:  תרומהשמות  ָֽ ּט  ׁ֩ש  י ַ֩וֲעֵצָ֥ ים ָ֖ ָחׁש  תְּ֩ת ר ָ֥ ְ֩וע  ים מ   ָּד ָא ְמ ֩ ם ֧ ֵאיל  ֩ ת ר ֨ ְ֩וע 
ת שמות ויקהל לה,ז: ר ֨ ם ְוע  ֧ ים ֵאיל  מ   ָּד ָא ת ְמ ר ָ֥ ם ְוע  י ָ֖ ָחׁש  י ְּת ים׃ ַוֲעֵצָ֥ ָֽ ּט   ׁש 

ֶׁשר-ְוָכללה,כג:  ויקהלשמות  ׁשֲ֩א י ָ֞ ּ֩תְ֩-א  ֹו ּתָ֗ ֣א֩א  ְמָצ ּו׃נ  יא ָֽ יםֵ֩הב  ָ֖ ׁש  ְּ֩תָח ת ר ָ֥ ע  יםְ֩ו םְ֩מָאָּדמ   ֧ יל  תֵ֩א ר ֨ ע  ֑יםְ֩ו ּז  ְוע  ׁ֣ש֩ ְוֵׁש י֩ ָ֖ ַעתָׁ֩שנ  ֹוַלָ֥ ְות ן֩ ְוַאְרָּגָמ  ֵ֩כֶ֧לת֩
ת ר ֨  קדמא, בא מימי בראשית, וכשם שהוא פרה ורבה מימי בראשית כך כל השקצים ורמשים הפרים ורבים מימי בראשית. – ְוע 

 

 
 . בראשית ויחי נ,יז:28

ּ֩֩כ ָֽ֩֩ י-ה]יז[ ּ֙֩כ  אָתם ַחָּט ְ֩ו ך י ֶחֵ֤ ַא ֩ אֶּ֩פַׁ֣שע ָ֩נ֠ ָׂ֩ש֣א א ָאָּ֣נַ֡ ֩ ף ֵסָ֗ ֣רּוְ֩ליֹו ְמ יך֩-ת א ֑ ב  ָא ֩ ֵה֣י ֱאֹל ֩ י ֵדָ֖ ְב ַ֩ע ַׁשע אְ֩לֶפָ֥ ָ֩נָ֔ ָׂ֙֩ש֣א ה ְ֩וַעָּת ך ּו ָמלָ֔ ֣הְ֩ג ָ֩רָע
יו׃ ֵאָלָֽ ֩ ם ָרָ֥ ַדְּב ְּ֩ב ף ֵסָ֖ ֩יֹו ְּך ְָ֥ב ַ֩וֵּי

, שנאמר, אנא שא פעמיםאל יבקש יותר מג' חנינא, כל המבקש מטו מחבירו  ריוסי ב" ר"א - נאשא  אנאבראשית נ, יז  תמימה תורה
 א'[: ז]יומא פ" (יחנא וגו' ועתה שא נא

 תורה תמימה בראשית פרק נ פסוק יז  על הערות
אם לא מחל לו לאחר הפעם  זיותר, אבל הרשות בידו לבקש יותר מג' פעמים, בכ" לבקששאינו מחויב  ל, ור"ג( דייק מדכתיב שלש פעמים נא, ועיין בחא"יח

סי'  חלעיל בפ' וירא בפסוק ויתפלל אברהם וגו', ופרטי דינים מזה באו" זהבענין  כ, צריך המבקש לומר בפני עשרה שביקש ממנו ולא מחל לו. ועיין מש"שיהשלי
 ל"וזויאמר אנא כפר, לקדשי קדשים  כשיצא מבניכם כהן גדול שיכנוס ביוה" חייכם, אתם אמרתם בלשון אנא שא נא, הודע דאיתא במדרשים, אמר הקב" -. ו"תר

שחשדו ליוסף  כןשלא ינהוג מעשה הצדוקים בעבודתו, ועל זה היה פורש ובוכה, ואף הכא היה  ג"לכהא', שהיו משביעין  חביומא י" דמ" פשייכות הסמיכות ע"
 במה שאין בו ]שרוצה לנקום מהם[ ובכה על זה כמבואר בקרא: 

, בשעיר פנימי, בשעיר לעזאזל וכל פעם מבקש שלוהן גדול מתוודה שלוש פעמים בפר : כביום הכפורים ג, פיוט עבודת כ"כ"יוה מחזור

 בשם אנא

 גדולה כאן משמשת -אפשר כי תלישא

 א' כשיעור של שלוש בקשות מחילה, ואם לא מחל יאמר המבקש בפני עשרה שביקש ולא מחל לו. 

 ע"י כהן גדול ביוה"כ מהקב"הב' מחילה אלו עניני שמיים, וכאן זה מעבר ע"י הפזר לבקשת המחילה 

פזר מעביר ענין שיעור שלוש בקשות מחילה לבקשות כ"ג ביוה"כ. תורה תמימה למד מבכי יוסף על שחשדו בו שרוצה לנקום באחיו לבכי 

 כ"ג על שחשדו בו שמא ינהוג כצדוקים בעבודתו. 

 
 . ויקרא קדשים כ,יז:    77

ר֩ ֲאֶׁש ֩ יׁש ֣ א  ֶאת-ְו ח֩ ַּק֣ ַּ֩בת-י  ֹו תַ֡ ח  ֣֩-ֲא ב  ַ֩בתָא ֣אֹו ֩ ֶאת-יו ה֩ ָא֨ ָר ְ֩ו ּמֹו א-א ֠ י ָֽ ה  ְ֩ו ּה ְרָוָת  ֶאת-ֶע ה֩ ֶאֵ֤ ְר ֩-ת  ְּ֩בֵנ֣י ָ֖י ּוְ֩לֵעיֵנ ְרתָ֔ ְכ ֨ ְ֩ונ  א ּו הָ֔ ד֩ ֶ֣ס ֶח ֩֙ ְרָותֹו ֶע
א׃ ָּׂשָֽ י  ֩ ֹו ֲ֩עונָ֥ ה ָּלָ֖ ּ֩ג  ֹו ת  ח  ֲא ֩ ְרַו֧ת ֶ֩ע ַ֩עָּמ֑ם

ר ֲאֶׁש ֩ יׁש ֣ א  ֶאת-ְו ֩ ח ַּק֣ ַּ֩בת-י  ֹו תַ֡ ח  ַ֩בת-ֲא ֣אֹו ֩ יו ֣ ב  ֩-ָא ּמֹו  יד –בבלי מכות יג אפשר ללמוד מכאן, ע"פ ממונח מונח פזר, כעין שלוש פזר,  - א ֠

 במדבר כמדה ומשקל הסממנים כמו שעשה אותו משרע"היכין, כריתות פ"א(  –שמן המשחה )תפארת ישראל  למפטם)א(  שתי כריתות

 בשמן המשחה שעשה משה, על זר שאינו צורך כהונה גדולה ומלכות, שלא מפרש עונשו במקומו )שמ' תשא ל,לב,לג(,  הסךו

ֹו (בל,ל שא' תשמ)בשני הפסוקים:  קטן במלה אחת-קדמא זקףשר כי תבנית הטעמים אפ ְבַמְתֻּכנְּתָ֔ ּו (וי' קד' כ,יז) ּוֵ֨ ְרתָ֔ ְכ ֨ מרמזת ללימוד  - ְונ 

 זה.

כי כאן רק בת אביו ללמד לכל התורה שאין עונשין מן הדין ואין מזהירים מן הדין )מחצי אחיות לאחות מלאה(,  בבלי כריתות ג,א)ב( ע"פ 

 .או רק בת אמו ומפסוק אחר "אחותך היא לא תגלה ערותה" למד על אחות בת אביו ובת אמו, ולענישה צריך כתוב מפורש

ֶאת)ג(   ֩ ה ָרָא֨ ּה-ְו ְרָוָת  קדמא ואזלא, מלמד מרכזי, דרשו שפסוק זה כולו יתור ונדרש לענינים אחרים, תבנית הטעמים היא פרטים  - ֶע

 זי, פרטים אחרים המלמדים לענינם ולענינים אחרים. קדמאים לענינים אחרים, כלל מרכ

ֶאת ה֩ ָא֨ ָר ּה-ְו ְרָוָת   מן התורה ויש להראות למותרה טעם הדבר שעליו מתרים היינו הכתוב האוסר, כפ' שהתראהקדמא ואזלא, מלמד  - ֶע

ֶאת תורה תמימה ֩ ה ָא֨ ָר ּה-ְו ְרָוָת  ֲאׁשֶ֩אמר עולא, מניין להתראה מן התורה, שנאמר  - ֶע ֩ יׁש ֣ א  ֶאת-רְו ֩ ח ַּק֣ ֹו-י  תַ֡ ח  ֶאת ... ֲא ה֩ ָא֨ ָר ּה-ְו ְרָוָת  , ֶע
 :]סנהדרין מ' ב'[ מב(ואם אינו ענין לכרת תנהו ענין למלקות מא(אטו בראיה תליא מילתא, אלא עד שיראוהו טעמו של דבר



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :שיתרו בו שהיא ערוה עליו, דבלא"ה אפשר שלא ידע מהאיסור מא(הערה  תורה תמימה
ראה בכרת, כיון דכל עיקר התראה הוא כדי לידע אם הוא שוגג או מזיד, וזה שייך רק בעונש אנשים, משא"כ כרת הוא ר"ל לא שייך הת (במהערה 

 .עונש מהקב"ה, וקמי שמיא גליא אם הוא שוגג או מזיד, ולכן תנהו ענין אם התרו בו למלקות דשייך באחותו

 

ַ֩בת-ַּבת ֣אֹו ֩ יו ֣ ב  ֩-ָא ּמֹו שלוש תלשא )א( אפשר כי נותן שעור זמן להתראה לידע אם הוא  כעין( , גדולה )תלשא-מונח מונח תלישא - א ֠

שוגג או מזיד וזה שייך רק בעונש אנשים. אבל בכרת שהוא עונש מה' ובפרט בעריות של אח ואחות הרגילים זה לזה, צריכים להתרות בו 

 על שיעור ל"ט מלקות )ארבעים יכנו?(. 

א"ר אלעזר א"ר הושעיא: כל  א,גבבלי כריתות תיקונה בחטאת  –כרת, שגגה  –לי התראה מלקות, זדון ב –)ב( זדון אחותו בהתראה 
ְך -ַעל]לב[  (בל,ל שא' תשמ), ומאי היא? מפטם וסך, דכתיב: ב' לאוין וכרת אחד חלק חטאת ביניהןמקום שאתה מוצא  ר ָאָד֙ם ֹ֣לא י יָסָ֔ ְּבַׂשֵ֤

ֹו  ְבַמְתֻּכנְּתָ֔ נּו ַעל (גלל, שא' תשמ)וגו', כרת אחד, דכתיב: ּוֵ֨ ֶּמ֖ ן מ  ֛ ר י ּת  הּו ַוֲאֶׁשַ֥ ח ָּכמ ָ֔ ר י ְרַק֣ יׁש ֲאֶׁש֣ ַעָּמָֽיו׃-א ֵ֚ ת מ  וכי מאחר דלאוין מוחלקים,  ָז֑ר ְונ ְכַר֖
 ,, לרבנן מיבעיא להו, לומר שאין עונשין מן הדין)שעונשין מן הדין( כרת דאחותו דכתב רחמנא ל"ל? לר"י כדאית ליה

 עובר בשגגה אחת )בהעלם אחד( על יותר מאחת העריות חייב קרבן על כל אחת בנפרד.)ג( אחות לחלק יצאת מכל העריות, ללמד שה

 

 רשימת פסוקים 2.1

 בראשית 2.1.1
 . בראשית א,כא:    1

ֶאת ֩ ים ָ֔ ה  ֱאֹל ֩ א ָר֣ ְב ל-ַוּי  ֵא֣תָּ֩כ ְ֩ו ים ֑ ל  ַהְּגד  ֩ ם ָ֖ ינ  ּנ  תָּ֩כל-ַהַּת ְ֩וֵא֨ ם ֶהָ֗ יֵנ מ  םְ֩ל י  ַהַּמ  ֩ ְר֨צּו ָׁש  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ר  ָ֩ה ׀ ֣ה֩ ַחָּי ַה ֩ ֩-ֶנֶ֣פׁש ֹוף ֩עֵ֤ הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ָנף ָּכ
י יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל ֱ֩א א ְר ַָ֖֥ ֩֩-ַוַּי ב׃ ֹו ֩טָֽ

 . בראשית ג,ו:    2
ה ֲאָו ַ֩תָֽ י ֧ ְ֩וכ  ל ַמֲאָכ  ץְ֩ל ָהֵע֨  ֩ ֩טֹוב י ֣ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ָה ֩ א ֶר ַּ֩גם-ַוֵּת֣ ן ֵּת֧ ַ֩וּת  ַ֩וּת אַכ֑ל ֹו ְריָ֖ ּפ  מ  ֩ ח ַּקָ֥ ַ֩וּת  יל ָ֔ ַהְׂשּכ  ְ֙֩ל ָהֵעץ ֩ ד ָמֵ֤ ְח ְוֶנ ֩ ם י  אָ֩לֵעיַנָ֗ ֩-֣הּו ּה יָׁש  א  ְל

֩ ֩ ל׃ ַ֩וּי אַכָֽ ּה ָּמָ֖ ֩ע 
 ית נח ז,ב:    . בראש3

ַּקח ָֽ הּ֩ת  ָרָ֗ הֹו ַהְּט ֩ ָמ֣ה ֵה ַהְּב ֩ ׀ ל ּכ ֣ ן-מ  מ  ּ֩ו ְׁשּ֑תֹו א  ְ֩ו יׁש ֣ א  ֩ ה ְבָעָ֖ ׁ֩ש  ה ְבָעָ֥ ׁ֩ש  ך  ֩-ְל ֩ ֹו׃ ְׁשּתָֽ א  ְ֩ו יׁש ָ֥ א  ֩ ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ א ו ה   ה֩ ָרָ֥ ה  ְ֩ט א ֶׁשר֩ל ֣ ֲא֠ ֩ ה ֵהָמַ֡ ַ֩הְּב
 . בראשית נח ז,כב:    4

ַמת ְׁש נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל ֵמָֽ֩-ּכ ַ֡ ֩ ה ָרָבָ֖ ָח ֶּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ל ּכ   מ  ֩ יו ַאָּפָ֗ ְּ֩ב ַחּי  ים ֩ ַח ֩תּו׃֩֩֨רּו
 . בראשית נח ח,כב:    5

דָּ֩כל ֩-ע ָ֖ ֩ תּו׃ ְׁשּב ָֽ ֩י  א ה֩ל ָ֥ ְיָל ָ֩וַלָ֖ ֹום ְ֩ויָ֥ ֶרף ח   ָ֩ו ץ י  ַק֧ ְ֩ו ם ח   ָ֩ו ר ְ֩וק ֨ ר י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע ֶ֩זַ֡ ֶ֑רץ ָא ָה ֩ ֵמ֣י ְ֩י
 . בראשית נח י,יג:    6

ֶאת ֩ ד ָ֩יַלָ֞ ם י  ַרַ֡ ְצ מ  ֶאת-ּו ְ֩ו ים ֧ ד  ֶאת-לּו ְ֩ו ים מ   ת-ֲעָנ ֶא ְ֩ו ים ָ֖ ב  ָה ֩-ְל ֩ ים׃ ָֽ ח  ַ֩נְפֻּת
 ת וירא כא,יד:    . בראשי7

ח ַּקָֽ ָֽ ַ֩וּי  ר ֶק ַּ֩בּב ַ֡ ׀ ֩ ָה֣ם ָר ְב ַא ֩ ֶאל-ַוַּיְׁשֵּכ֣ם ֩ ן ֵּת֣ ַ֩וּי  ם י  ַמ  ֩ ַמת ֵח֨ ְו  ֩ ֶחם ַ֩על-ֶל ם ָׂ֩ש֧ ר ָג ת-ָה֠ ֶא ְ֩ו ּה ָמ  ְכ ר֩-ׁש  ְדַּבָ֖ מ  ְּ֩ב ַתע ַ֩וֵּתָ֔ ְך ַ֩וֵּתֶ֣ל ֶחָ֑ה ְַ֖יַׁשְּל ַ֩וָֽ ד ֶָ֖ל ַהֶּי
֩֩ ַבע׃ ָׁ֩שָֽ ר ֵאָ֥ ְּ֩ב

8֩֩֩ ,ב:֩ ֩כב א ר ֩וי אשית ר ֩ב .֩
ַ֩קח ר ֶמ א ֶאת-ַוּי ַ֡ ֩ א אֶ֩-ָנ֠ ֩ ֨ך ְנ ֲאֶׁשר-תּב  ֩ ךֵ֤ יְד ָֽ ח  ֶאת-ְי ֩֙ ְ֙בָּת ַה ְך-ָא ְ֩וֶל֨ ק ָחָ֔ ְצ ֶאל-י  ֩ ךָ֔ ֩-ְל ים ָ֔ ר  ֶהָה ֣ד֩ ַח ַא ֩ ַ֚ל ַ֩ע ה ָלָ֔ ָׁ֩שםְ֙֩לע  ֵ֤הּו ַהֲעֵל ְ֩ו ֑ה ָּי ר  ַהּמ ָֽ ֩ ֶרץ ֶאָ֖

֩֩ יך׃ ֵאֶלָֽ ֩ ר ַמָ֥ א  ֩ ר ֲ֩אֶׁשָ֖
 . בראשית חיי שרה כד,לו:    9

ַ֩וּי֩  ְקָנָתּ֑ה ֩ז  י ֵרָ֖ ֲח ַא ֩ י ָ֔ נ  ד  א ַ֙֩לָֽ ן ֵ֩ב י ָ֥ נ  ד  ֲ֩א ֶׁשת ֵא֨  ֩ ה ָר ָׂ֩ש ד ֶל ןַוֵּתַ֡ ֶאת-ֶּת ֩ ֹו ל-לָ֖ ר-ָּכ ֩-ֲאֶׁש ֩ ֹו׃ ֩לָֽ
 . בראשית תולדות כז,לג:    10

 . בראשית תולדות כז,לג:    10.1
ַ֩עד ֣ה ָל ד  ְּ֩ג ֘ה ָרָד ֲ֩ח ֣ק ְצָח ֩י  ד ַר֨ ֱח י-ַוֶּי ָֽ מ  ר֩ ֶמ א ַ֒֩וּי ַ֡ ד א  ד-ְמ ַהָּצָֽ ֩ ֣הּוא ֩ א ֹו ַּ֩גם-ֵאפַ֡ ֑הּו ֲרֵכ ֲאָב ָ֩ו א ֹו בָ֖ ֶרםָּ֩ת ְּ֩בֶטָ֥ ל ּכ   מ  ֩ ל ַכָ֥ א  ָ֩ו י א֩ל   ֵב ַוָּי֨  ֩ ד ְך֩-ַצי  ּו רָ֖ ָּב

הְ֩ ֩֩י  ה׃ ֶ֩יָֽ
 . בראשית תולדות כז,לו:    11

ֶאת ֩ ם י  ַמָ֔ ֣הַ֩פֲע ֶ֙֩ז י ֵב֙נ  ְק ַַּ֖יְע ַ֩וָֽ ב ק ָ֗ ַ֩יֲע ֹו מ  ְׁ֩ש א ָר֨ ָק  ֩ י ֲהכ  ֩ ר ֶמ א ֲהל א-ַוּי ַ֡ ר֩ ַמ֕ ַ֩וּי א י ֑ ְרָכת  ּ֩ב  ח הָ֩לַק֣ ַ֩עָּתָ֖ ָ֥ה ֵּנ ה  ְ֩ו ח ָקָ֔ יָ֩ל ֣ ָרת  ֩֩-ְּבכ  ה׃ ָרָכָֽ ְּ֩ב י ָ֖ ּ֩ל  ְלָּת ָ֩אַצָ֥
     . בראשית תולדות כח,ט:12

ֶאל ֩ ו ֵ֩עָׂשָ֖ ְך ֶָ֥ל ת-ַוֵּי ֶאָֽ ֩ ח ַּקַ֡ ַ֩וּי  ֑אל ָמֵע ְׁש ַּ֩בת-י  ׀ ֲחַל֣ת ֶּ֩בן-ָמ אל ָמֵע֨ ְׁש ַ֩על-י  ֹות ְ֩נָבי  ֧חֹות ֲא ֩ ם ָה  ְבָר ֩֩-ַא ס ֩ ה׃ ָּׁשָֽ א  ֹוְ֩ל יו֩לָ֥ ָ֩נָׁשָ֖
 . בראשית ויצא כט,י:    13

ֶאת ֩ ב ק   ַ֩יֲע ה ָרָא֨  ֩ ר ֲאֶׁש יַּ֩כ ַ֡ ה  ַּ֩בת-ַוְי ל ֵחָ֗ ֶאת-ָר ְ֩ו ֹו ּמָ֔ א  י֩ ֣ ח  ֲא ֩֙ ן ק ָ֗֩-ָלָב ַ֩יֲע ַּגׁ֣ש ַ֩וּי  ּ֑מֹו א  ֩ י ֣ ח  ֲא ֩ ן ןָ֩לָבָ֖ א ֶאתצ ָ֥ ֩ ֵֶֶ֤֣גל ַ֩וָּי ר֩-ב ֵאָ֔ ַהְּב ֩ י ֣ ּ֙֩פ  ֵמַעל ן֙֩ ֶ֙ב ֶא ָה
ֶאת ֩ ְק ְׁש ֩֩-ַוַּי֕ ֹו׃ ּמָֽ א  י֩ ָ֥ ח  ֲא ֩ ן ןָ֩לָבָ֖ א ֩צ ָ֥

 . בראשית ויצא ל,ל:    14
ֲאֶׁשר  ֩ ט ְמַע ֩ י ַ֡ הַ֩גם-ּכ  ֶאֱעֶׂשָ֥ ֩ י ָמַת  ֩ ה יְ֩וַעָּתָ֗ ֑ ַרְגל  ְ֩ל ְתךָ֖ א  ֩ ֩ה' ְך ֶר ָב֧ ַ֩וְי ב ר ָ֔ ץָ֩ל ר ֣ ְפ ַ֙֩וּי  ְ֩לָפַני ךֵ֤ הְ֩ל ֩-ָהָי֨ י׃ ָֽ ת  ֵבי יְ֩ל ָ֖ כ  ָ֩֩אנ 

 . בראשית ויצא לא,מב:    15
ת ֶא ֩ י ְחָּת֑נ  ַּל ׁ֩ש  ם ֵריָק֣ ֩ ה ַ֩עָּתָ֖ י ָ֥ יּ֩כ  ָהָ֣יה֩ל ָ֔ ֩֙ ָחק ְצ ֩י  ד ַח ּ֩וַפֵ֤ ם ָה  ָר ְב ַ֩א י ֵה֨ ֹל ֱא  ֩ י ב  ָא ֩ ֵה֣י ֹל ֱא ֩ י ת-לּוֵלַ֡ ֶא ְ֩ו י ָ֞ ֩-ָעְני  ח ֹוַכ ַ֩וּיָ֥ ים ָ֖ ה  ֱאֹל ֩ ה ָאָ֥ ָר ֩ י ַּפ  ַּ֩כ ֧יַע ְיג 

֩֩ ֶמׁש׃ ָ֩אָֽ
 . בראשית וישלח לב,לג:    16

ל ן֩ל א-ַע ֩בְ֩-ֵּכַ֡ יי אְכ֨לּו ֶאת-ֵנָֽ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ַ֙֩על-י  ר ֲאֶׁש ֩ ה ָּנֶׁשָ֗ ַה ֩ ד ֣י ְּ֙֩בַכף-ּג  ָ֩נַגע י ֵ֤ ֑הּ֩כ  ַהֶּז ֩ ַהּ֣יֹום ֩ ד ַ֩עָ֖ ְך ֵרָ֔ ַהָּי ֩ ה׃֩֩-ַּכ֣ף ָּנֶׁשָֽ ַ֩ה ד י ָ֖ ְּ֩בג  ב ק ָ֔ ַ֩יֲע ְך ֶר ֶ֣֣ ֶ֩י
1 7֩֩ ֩֩ ֩לו,ו: ֩ אשית ר ֩ב . 

ֶאת ֩ ו ֵ֩עָׂשַ֡ ח ַּק֣ ת-ַוּי  ֶא ְ֩ו ָׁשיו ת-ָנ֠ ֶא ְ֩ו ת-ָּבָנ֣יו ֶא ְ֩ו ָתיו֘ ל-ְּבנ  ת-ָּכ ֶא ְ֒֩ו יתֹו ֵּ֩ב ֣ה-ַנְפׁ֣שֹות ְקֵנ ֶאתמ  ְ֩ו ָּ֙֩כל-ָּכל-ּו ֵאת ְ֩ו ֹו ְמּתָ֗ ֶה ֶ֣רץ֩-ְּב ֶא ְּ֩ב ׁש ָרַכָ֖ ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֹו ְנָינָ֔ ק 
ֶאל ֩ ְך ַ֩וֵּיֶ֣ל ן ֩֩-ְּכָנַ֑ע יו׃ ָֽ ח  ָא ב֩ ק ָ֥ ַ֩יֲע ָ֖י ְּפֵנ מ  ֩ ֶרץ ֶ֩אָ֔

1 8֩֩ ֩֩ א: ט, ֩֩ל אשית ר ֩ב . 
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הַ֩ ד֙֩ ַּי מ  ֩ י ָ֔ ר  ְצ מ  ֩ יׁש ֣ א  ֩֙ ים ח  ַהַּטָּב ֩ ר ַׂ֩שֵ֤ ה ְרע   סַּ֩פ י ֨ ר  ְס  ֩ ר יַפ ט  הּוּ֩פֹו ְקֵנַ֡ ַ֩וּי  ָמה ְי ָר֑ ְצ מ  ֩ ד ַר֣ הּו ֩ ף ֵסָ֖ ה׃ְ֩֩ויֹו ָּמ ָׁ֩שָֽ הּו ֻדָ֖ הֹור  ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ים ְמֵעאל ָ֔ ְׁש ּ֩י 
 לט,ה: וישב. בראשית 19

ָּ֙֩כל ְ֩וַעל ֹו ֵביתָ֗ ְּ֩ב ֹו ת  א  ֩ ד י ק ֨ ְפ ה   ֩ ז ָא ֵמ ֩ י ַ֡ ה  ֶ֩יׁש-ַוְי ֣ר ֶאת-ֲאֶׁש ה'֩ ֩ ְך ֶר ָב֧ ַ֩וְי ֹו ְּ֩בָכל-לָ֔ ה' ֩ ֵ֤ת ְרַּכ ּ֩ב  י ָ֞ ה  ַ֩וְי ֵס֑ף ֩יֹו ְגַל֣ל ּ֩ב  י ָ֖ ר  ְצ ַהּמ  ֩ ית ֶ֩יׁש-ֵּבָ֥ ֣ר ֩-ֲאֶׁש ֹו לָ֔
֩֩ ה׃ ֶדָֽ תּ֩וַבָּׂש י  ַּ֩בַּבָ֖

2 אשי0 ר ֩ב .֩֩ ֩֩ ֩מג,ז: ֩  ת
ַאל ָׁ֩שָֽ ֣אֹול ָׁ֩ש ּו רַ֡ ְמ ֶּגד-ַוּי א ַּנ֨ ַ֩ו ח ָאָ֔ ֩ ֲהֵיׁ֣שָ֩לֶכ֣ם ֩֙ ַ֩חי ם יֶכָ֥ ֲאב  ֩ ד ַה֨עֹו ר֩ מ ָ֗ א נּוֵ֩ל ְדֵּת  מֹוַל ּ֩וְל יׁשָ֩ל֣נּו א  ל-ָה֠ ַ֩ע ֹו ֩-לָ֔ ֣דֹוַע ֲהָי ֩ ה ֵאֶּ֑ל ָה ֩ ים ֣ ר  ָב ְּד ַ֩ה י ָ֖ ּפ 

ֶאת ֩ דּו י ָ֖ ר  הֹו ר֩ ַמָ֔ ֩י א י ֣ עּ֩כ  ַדָ֔ ֩-ֵנ ֩ ם׃ יֶכָֽ ח  ֲ֩א
2 1֩֩ ֩ ד,יז:֩ ֩מ ֩ אשית ר ֩ב . 

ילָ֩ ֣ ָחל  ֩ ר ֶמ א ְהֶיהַוּי ֕ ָֽ ֩י  א ּו הַ֚ ֩ ֹו דָ֗ ְּ֩בָי יַע ב   ַהָּג א֩ ְמָצ֨ נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ יׁש ַ֡ א  ָ֩ה את ֩ז ֑ ֹות ֵמֲעׂשָ֖ ֩ י ֶאל-הּ֩ל ָ֔ ֩ ֹום לָ֖ ּוְ֩לָׁש ֲ֩עלָ֥ ם ַאֶּת֕ ְ֩ו ד ֶב ָ֩עָ֔ י ֣ ֩֩-ּל  ס ֩ ם׃ יֶכָֽ ֲ֩אב 
 . בראשית ויגש מה,כג:    22

֩נ ָֽ֠֩ ת נ ַ֡ ֲאת  ֩ ר ְ֩וֶעֶׂ֣ש ם י  ָר֑ ְצ מ  ֩ ּ֣טּוב מ  ֩ ים ָ֖ א  ְׂש ֩נ  ים ָ֔ ר  ֲחמ  ֩ ה ָר֣ ֲ֙֩עָׂש ז את ֵ֤חְּ֩כ ָׁ֩שַל יו ָ֞ ב  ָא ּ֩֩וְל ְך׃ ֶר ָּדָֽ יוַ֩ל ָ֖ ב  ָא ןְ֩ל ֹו ז  ָמ ּ֩ו ֶ֧חם ָ֩וֶל ֣ר ָּ֩ב ת א  ְׂ֩ש
 . בראשית ויגש מז,כד:    23

ְ֩ולַ֩ ָאְכְלֶכ ם ְל ּ֩וָֽ ה ֶד֧ ַהָּׂש ֩ ַרע ֶז֨ ְל  ֩ ֣הָ֩לֶכם ְהֶי ֩י  ת ד ַ֡ ַהָּי ֩ ְרַּב֣ע ַא ְ֩ו ה ְרע ֑ ְלַפ ֩ ית ָ֖ יׁש  מ  ֲח ֩ ם ּ֩וְנַתֶּתָ֥ ת א ָ֔ ַּ֙֩בְּתבּו ה ָהָי ְ֩ו ל ֱאכ ָ֥ ְ֩וֶל ם ָבֵּתיֶכָ֖ ְּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֥
֩ ֩ ם׃ ַטְּפֶכָֽ ְ֩ל

 ת ויגש מז,כו:    . בראשי24
ד ַע  ֩ ק ח  ףְ֩ל ֵסַ֡ ֩יֹו ָתּ֣ה א  ֩ ַ֩על-ַוָּיֶׂ֣שם ה ֶּז  ַה ֩ ֩֩-ַהּ֨יֹום ה׃ ְרע ָֽ הְ֩לַפ ָהְיָתָ֖ ֩ א ם֩ל ָ֥ ַבָּדָ֔ ְ֙֩ל ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ת ַמֵ֤ ַאְד ֩ ק ַרָ֞ ֩ ֶמׁש ח ֑ הַ֩ל ְרע ָ֖ םְ֩לַפ י  ַר  ְצ מ  ֩ ת ַמָ֥ ְד ַ֩א

     מח,ה: ויחי. בראשית 25
י ְׁ֩שֵנָֽ ה צְ֩-ְוַעָּתַ֡ מ  ֩ ֶ֣רץ ְּ֩בֶא ך  יםְ֩ל ֨ ד  ּנֹוָל ַה  ֩ ך ַ֩עדָבֶני ם י  י-ַרָ֗ ה֩ל  ָמ ְי ַרָ֖ ְצ מ  ֩ ך ֵאֶל י ֩ י ָ֥ א  ְהיּו-ּב  ָֽ ֩י  ן ֹו ְמעָ֖ ְ֩וׁש  ן אּוֵבָ֥ ְר הּ֩כ  ְמַנֶּׁשָ֔ ּ֙֩ו ם ַר֙י  ֶאְפ ֩ ֩֩-ֵה֑ם י׃ ָֽ ֩ל 

 . בראשית ויחי מח,טו:    26
ֶאת ֩ ְך ֶר ָבָ֥ הָ֩-ַוְי ֩֙ ים ה  ֱאֹל ָהָֽ ק֩ ָחָ֔ ְצ ְ֩וי  ָה֣ם ָר ְב ַא ֩֙ יְ֩לָפָניו ַתֵ֤ ֲאב  ֩ ַהְּל֨כּו ְת ה   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ה  ֹל ָהֱא ֩ ֑ר ַמ ַ֩וּי א ף ֵסָ֖ דיֹו ַ֩ע י ָ֖ ד  ֵמעֹו ֩ י ָ֔ ת  א  ֩ ֶע֣ה ֩֩-ר  ה׃ ֶּזָֽ ַה ֩ ֹום ַ֩הּיָ֥

 . בראשית ויחי נ,יא:27
ֶאת ֩ ְּכַנֲענ  י ַהָֽ ֶרץ֩ ָא֨ ָה  ֩ ֩יֹוֵׁשב א ְר ֶבל-ַוַּיַ֡ ֵאָֽ ּו֩ רָ֔ ְמ א ַ֩וּי ֣ ד ָטָ֔ ָהָא ֩֙ ֶרן ְּ֩בג ֨ ֶבל ֵאָ֗ ַ֩על-ָה ם י  ָר֑ ְצ מ  ָ֖הְ֩ל ֶ֩ז ד ר֩-ָּכֵבָ֥ ֲאֶׁשָ֖ ֩ ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ֩ ֵב֣ל ָא ֩֙ ָמּה ְׁ֩ש א ָקָרֵ֤ ֩ ן ֵּכָ֞

֩֩ ן׃ ֵּדָֽ ַהַּיְר ֩ ר ֶב ְּ֩בֵעָ֥
 בראשית ויחי נ,יז:   . 28

ה י-ּכ ָֽ ּ֙֩כ  אָתם ַחָּט ְ֩ו ך י ֶחֵ֤ ַא ֩ ֶּ֩פַׁ֣שע א ָ֩נ֠ ֣א ָׂ֩ש א ָאָּ֣נַ֡ ֩ ף ֵסָ֗ ֣רּוְ֩ליֹו ְמ ף֩-ת א ֵסָ֖ ֩יֹו ְּך ְָ֥ב ַ֩וֵּי יך ֑ ב  ָא ֩ ֵה֣י ֹל ֱ֩א י ֵדָ֖ ְב ַ֩ע ַׁשע אְ֩לֶפָ֥ ָ֩נָ֔ ֣א ָׂ֙֩ש ה ְ֩וַעָּת ך ּו ָמלָ֔ ֣הְ֩ג ָרָע
֩֩ יו׃ ֵאָלָֽ ֩ ם ָרָ֥ ַדְּב ְּ֩ב

 

 שמות 2.1.2
 . שמות  ג,יח:    29

אָתַ֡֩ ֑ךּ֩וָב ֶל ק  ּוְ֩ל ְמעָ֖ ֶאלְ֩וָׁש ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  י ְקֵנ֨ ז  ְו  ֩ ה ה-ַאָּת ֲלָכ ֵ֩נָֽ ה ְ֩וַעָּתָ֗ ינּו ָ֩עֵלָ֔ ה ְקָר֣ ֙֩נ  ים ּי  ר  ְב ע  ָהָֽ ֩ י ֵהֵ֤ ֱאֹל ֩ ה' ֩֙ ֵאָליו ֩ ם ְרֶּתֵ֤ ֲאַמ ַ֩ו ם י  ַרָ֗ ְצ מ  ֩ ְך א֩-ֶמֶ֣ל ָּנָ֞
֩֩ ינּו׃ ֵהָֽ ֹל ֱ֩א הַ֩לה' ָחָ֖ ְזְּב ְ֩ונ  ר ְדָּבָ֔ ַּ֙֩בּמ  ים מ  ָ֩י ֶׁשת ֹלֵ֤ ְׁ֩ש ֶרְך ֶּ֩ד֣

 . שמות  ד,ט:    30
 . שמות  ד,ט:    130.

הָ֩ םְו א  ֩ ה ַהַּיּבָ֩-ָיַ֡ ֩ ְ֩וָׁשַפְכָּתָ֖ ר ַהְיא ָ֔ ֩ ֵמ֣י ֵּמי מ  ֩֙ ְחָּת ַק ְ֩וָל ך ֶלָ֔ ק  ְ֙֩ל ן ְמעּו ְׁש ֩י  א ְ֩ול ֵ֤ ה ֶּל ֵאָ֗ ָה ֩ ֹות ת  א  ָה ֩ י ְׁשֵנ֨ ל   ֩ ַּ֩גם ינּו ַ֡ מ  ֲא ַ֩י א ֣ר֩ל ֣ ֲאֶׁש ֩֙ ם ַהַּמ֙י  ֩ ּו ָהיֵ֤ ְ֩ו ֑ה ָׁש
ן ֩מ  ח ַּק֣ ֩֩-ּת  ֶׁשת׃ ַּ֩בַּיָּבָֽ ם ָדָ֖ ּוְ֩ל ָהיָ֥ ְ֩ו ר א ָ֔ ַ֩הְי

 . שמות  ד,לא:    31
ַּ֖י֩  ַ֩וָֽ ָהָע֑ם ן֩ ֵמָ֖ ֲא ַַּ֖י ַ֩וָֽ ּו ְמעַ֡ יְׁש ָֽ ה֩ -ּכ  ד֩ ַק֨ ֶאת-ֶאת֩'ָפ ֩֙ ה ָא ָר ֩ י ֵ֤ ְ֩וכ  ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ֩֩-ְּבֵנ֣י ּו׃ ֲחוָֽ ְׁשַּת ָֽ ַ֩וּי  ּו דָ֖ ְּק ַּ֖י  ַ֩וָֽ ם ָיָ֔ ָ֩עְנ

3 2֩֩ ֩ ה,ג:֩ ֩ ֩ מות ֩ש . 
ֵהָ֔֩ ֱאֹל ֩ ה' ַ֙֩ל ה ְזְּבָח ְ֩ונ  ר ְדָּבָ֗ ַּ֩בּמ  ים מ   ָ֩י ֹ֨לֶׁשת ְׁש  ֩ ְך ֶּדֶר ֩ א ָּנַ֡ ֩ ה ֵ֩נֲ֣לָכ ָ֩עֵל֑ינּו א ָר֣ ְק ֩נ  ים ָ֖ ר  ְב ָהע  ֩ י ֵהָ֥ ֱאֹל ֩ ּו רָ֔ ְמ א ןַוּי ֣ ֹו֩-ינּוֶּ֩פ֨ אָ֥ ֩ ר ֶב ֶּדָ֖ ַּ֩ב נּו ְפָּגֵעָ֔ י 

֩֩ ב׃ ֶר ָחָֽ ֶ֩ב
3 3֩֩֩ ֩ ד: ה,י ֩ ֩ מות ֩ש . 

ר ֲאֶׁש ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ְּ֙֩בֵנ֣י ֵרי ְט ׁ֩ש ָֽ ּו ם-ַוֻּיּכָ֗ ַּג ֩ ם ְלׁש ָ֔ ׁ֩ש  ֣מֹול ְת ּ֙֩כ  ן ְלּב  ֵ֤ם֩ל  ְקֶכ ָח ֩ ם יֶת֨ ּל  כ   ֩ ֩ל א ּוַע ּדַ֡ ַ֩מ ר מ ֑ א הֵ֩ל ְרע ָ֖ יַ֩פ ְגֵׂשָ֥ ֩נ  ם ֶהָ֔ ֲ֩עֵל ֣מּו ם-ָׂש ַּ֩ג ֹול מָ֖ -ְּת
֩֩ ֹום׃  ַהּיָֽ

 . שמות וארא ז,יט:    34
מֶ֩ א ֶאלַוּי ֨ ֩ ֩ה' ל-ר ֶאָֽ ֩ ר ֱאמ ֣ ֩ ה ֶׁשָ֗ ה-מ  ּ֩וְנֵטָֽ ֣ך ַמְּט ח֩ ַק֣ ן֩ ר ַ֡ ַעל-ַאֲה  ֩ ך ְד ל-ָי ַ֩עָֽ ם י  ַר  ְצ מ  ֩ י ֵמ֨ ַ֩על-ֵמי ׀ ָת֣ם ר  ֲה ל-ַנ ְ֩וַע ֶה֣ם ֵרי א  ְ֩וַע לָּ֩כל-ְי ם ֶהָ֗ ֵמי -ַאְג

ְהיּו ָֽ ְ֩וי  ם ֶהָ֖ ֵמי ֵמי ֩ ָ֥ה ְקֵו ל-מ  ְּ֙֩בָכ ָ֩דם ה ָי ָהֵ֤ ְ֩ו ם ֩-ָד֑ ֩ ים׃ ָֽ ֲאָבנ  ָב ּ֩ו ים ָ֖ םּ֩וָבֵעצ  י  ַרָ֔ ְצ מ  ֩ ֶ֣רץ ֶ֩א
 י,ב:     באשמות . 35

ּ֩וֶבן ך  ְנ ֩ב  י ְזֵנ֨ ָא ְּב  ֩ ר ַסֵּפ ןְּ֩ת ַע ַמַ֡ ֶאת-ּוְל ְ֩ו ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ְּ֙֩ב י ְתַעַּלְ֙לּת  ה  ֩ ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֵא֣ת ֩ ךָ֗ ְנ ר-ּב  ֲאֶׁש ֩ י ַתָ֖ ת  י-א  םּ֩כ  ְעֶּתָ֖ ַד י ֩ו  ָ֩ב֑ם י ְ֣מּת  ֩֩-ַׂש ה'׃ ֩ י ָ֥ ֲ֩אנ 
 יב,יח:     בא. שמות 36

בּ֩ת אְכלָ֖֩ ֶר ָּ֙֩בֶעָ֔ ֶדׁש ח ֨ ֹוםַ֩ל ֩יֵ֤ ר ָעָׂש֨  ֩ ה ְרָּבָע ְּ֩בַא ן אׁש ַ֡ ר  ָּ֩֩ב ב׃ ֶר ָּ֩בָעָֽ ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ֶא ָ֩ה ֣֩יֹום ד ַ֩ע֠ ת ַמּצ ֑ ֩ ּ֩ו
3 7֩֩ ֩֩ ב,כז: ֩י ֩ מות ֩ש . 

ֶ֩זַבח ם ְרֶּתַ֡ ַמ ֲא ַ֩על-ַו ַסח ֣רָּ֩פ֠ ֲאֶׁש ֩ ה' אַ֩ל ּו ה  ח֩ ַס י-ֶּפ֨ ְ֩בֵנָֽ י ת-ָּבֵּתֵ֤ ֶא ֩ ֹו ְּ֩בָנְגּפָ֥ ם י  ַרָ֔ ְצ ְּ֙֩במ  ֵאל ָר ְׂש ֶאת-י  ְ֩ו ם י  ַרָ֖ ְצ ֩-מ  ם ָהָעָ֖ ֩ ד ּק ָ֥ ַ֩וּי  יל ֑ ּצ  ה  ֩ ָּבֵּת֣ינּו
֩ ֩ ּו׃ ֲחוָֽ ְׁשַּת ָֽ  ַוּי 

 . שמות בא יג,ה:    38
י ָֽ ֣ה֩כ  ָהָי הַ֡֩-ְו ֩ ֣ך ֲא י ב  ֶאלְי ֩ ת-' ָ֩זַבָ֥ ֶרץ ֶ֩א  ְך ָ֙֩לֶ֣תתָ֩לָ֔ ך ֶת֙י ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבֵ֤ ֩נ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ י ָ֗ ס  בּו ַהְי ְ֩ו ֣י ּו  ח  ְ֩וַה י ר   מ  ֱא ָה ְ֩ו י ֨ ּת  ח  ַה ְ֩ו י ְּכַנֲענ  ַהָֽ֠ ֩ ֶ֣רץ ָבׁ֑שֶ֩֩א ְד ּ֩ו ב ָחָלָ֖

ֶאת ֩ ְדָּת  ַב ֩֩-ְוָע ה׃ ֶּזָֽ ַה ֩ ֶדׁש ח ָ֥ ַּ֩ב את ּז ָ֖ ַה ה֩ ָדָ֥ ָ֩הֲעב 
 מות בשלח יג,כא:    . ש39

֩ ' הַ֡ ָ֩וָלַָֽ֩ו ם ָמָ֥ ֩יֹו ֶכת ֶה֑םָ֩לֶלָ֖ רָ֩ל י ֣ א  ׁשְ֩לָה ֵאָ֖ ֩ ד ּו ְּ֩בַעּמָ֥ ה ְ֩וַל ְיָל ְך ֶר ֶּדָ֔ ַה ֩ ָת֣ם ח  ַ֙֩לְנ ן ָ֩עָנ ד ּו ְּ֩בַעּמֵ֤ ם ָמ  ֩יֹו ם ֶה֨ ְפֵני ל   ֩ ֵלְך ֩ה  ֩ ה׃  ְיָל
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 כ,ד:     יתרו. שמות 40
 שמות יתרו כ,ד:     40.1

א ה-ל ֣ ְ֩וָכל-ַתֲעֶׂש֨ ׀ ֶ֣֙סל֙֩ ֶ֣֩פ ךָ֥ ַ֡ה-ְל מּוָנָ֔ ְּ֩֩֩ת ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתָ֩ל ֶ֣֣ ַּתָ֥ מ  ֩ ׀ ם ֶ֣֣י  ַּ֩בַּמָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַחת ָּת֑  מ  ֩ ֶרץ ָּבָאָ֖֨  ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַעל ַ֡ ַּמָ֔ מ  ֩ ׀ ֩֙ ם ַמ֣֙י  ַּ֩בָּׁש ר ֶ֣֣ ֲ֩אֶׁשֵ֤
4 1֩֩֩ ֩ ֩כ,י: ֩ מות ֩ש . 

א יך֩ל ֣ ָ֑֗ ֶה ֹל ֱא ֩ ה' ׀ַ֩ל ֶ֣֣ת ַׁ֩שָּבָ֖ י ע ָ֔  י ב  ַהְּׁש ֩֙ ל-ְו֨יֹום הָ֩כ ֣֨ ֣ךָֽ֩-ַתֲעֶׂש ְנ ה׀ּ֩וב  ַאָּת֣ ה֩ ֙֩-ְמָלאָכ ַ֡ ְתך  ָמָֽ ֲא ַ֩ו ְּדךֵ֤֨ ְב ַ֩ע ך ֶּתָ֗ ב  ּ֩֩֠ו ך׃ י ֶרָָֽ֔ ְׁשָע ּ֩ב  ֶ֣֣ר ֲאֶׁשָ֥ ֩֙ ךָ֖ ְר ְ֩וֵג ך ָ֗ ְמֶּתָ֔ ֶה ּ֩וְב
 . שמות משפטים כא,כט:    42

֩ ל ֵקָ֔ ָּס ֙֩י  ר ַהּׁשֹו ֑ה֩ ָּׁש א  ֩ ֣אֹו ֩ יׁש ָ֖ א  ֩ ית ָ֥ מ  ְ֩וֵה ּנּו ֶרָ֔ ְמ ְׁש ֩י  א ְ֙֩ול ֣ ְבָעָליו ּ֩ב  ֵ֤ד הּוַע ְ֩ו ם ְלׁש ָ֗ ׁ֩ש  ל מ ֣ ְּת מ  א֩ ּו ה  ֩ ח ַנָּג֨  ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א  ֩-ְוַגםְו ֩ ת׃ ָמָֽ ֩יּו יו ְּ֩בָעָלָ֖
 . שמות משפטים כב,ח:    43

 . שמות משפטים כב,ח:    43.1
ל ַבר-ָּכל-ַעָֽ ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ַ֩על-ֶּפַ֡ ר ֹו ַ֩על-ׁשַ֡ ר מֹו ל-ֲח֠ ַ֩ע ה ַ֩על-ֶׂש֨ ה ָמ  י-ָּכל-ַׂשְל ּ֙֩כ  ר ַמ ֩י א ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה ָדָ֗ ַבר-ֲאֵב ְּד א֩ ב ָ֖ ָ֩י ים ָ֔ ה  ֹל ֱא ָ֩ה ַ֚ד ַ֩ע ה ֶ֩זָ֔ א -֣הּו

֩֩ ס ֩ הּו׃ ֵרֵעָֽ םְ֩ל ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ ם ְ֩יַׁשֵּלָ֥ ים ָ֔ ה  ֹל ֱא ֩֙ ן יֻע ְרׁש  ַ֩י ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֶה֑ם ְׁ֩שֵני
 לה:    . שמות תרומה כה,44

ַחת רַּ֩ת ְ֩וַכְפּת ֕ ה ָּנ ֶּמָ֔ מ  ֩֙ ים ָּקנ  ַה ֩ ֵ֤י ְׁ֩שֵנ ַחת ַּ֙֩ת֣ ר ְ֩וַכְפּת  ה ָּנ ֶּמָ֗ מ  ֩ ָּקנ  ים ַה ֩ י ְׁשֵנ֨  ֩ ַחת רַּ֩ת ן-ְוַכְפּת ַ֡ מ  ֩ ים ָ֖ א  ְצ ַהּי  ֩ ים ָ֔ ָּקנ  ַה ֩֙ הְ֩לֵׁשֶׁ֙שת ָּ֑נ ֶּמ מ  ֩ ים ָ֖ ָּקנ  ַה ֩ ָ֥י -ְׁשֵנ
ה׃֩֩ ָרָֽ ַ֩הְּמנ 

 כח,א:     תצוה. שמות 45
ֶאת  ֩ ך ֵאֶלי ב֩ ֵר֣ ַהְק ֩ ה ַאָּתַ֡ ח ֩ -ְו ָ֩א ן ר ֨ ֲה ֶאתַא ְ֩ו ך ֲהנֹו-י לְ֩לַכ ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ ְך ֹו ּת  מ  ֩ ֹו ּתָ֗ א  ֩ ָ֥י֩-ָּבָנ֣יו ְּ֩בֵנ ר יָתָמָ֖ א  ְ֩ו ָ֥ר ָז ֶאְלָע ֩ א ּו ה  י ֲאב  ַ֩ו ב ָ֩נָד֧ ן ֲהר ֕ ַא ֩ י ֑ ל 

ן׃֩֩ ֲהר ָֽ  ַא
4 6֩֩ ֩ ח,כז:֩ ֩֩כ מות ֩ש . 

ל ַ֩ע ם ָתַ֡ א  ה֩ ְ֒֩וָנַתָּת֣ ב ָה ָ֩ז ֹות ַטְּב֣ע ֩ ְׁ֩שֵּת֣י יָת֘ ּ֣מּול-ְוָעׂש  מ  ֩֙ ה ַמָּ֙ט ְּל מ  ֩ ד ֹו ֵאפֵ֤ ָה ֩ ֹות ְת֨פ כ   ֩ ְׁ֩֩֩שֵּתי ֹוד׃ ֵאפָֽ ָה ֩ ֶׁשב ֵחָ֖ ַעלְ֩ל ַּמ֕ מ  ֩ ְרּ֑תֹו ְחַּב ַמ ֩ ת יוְ֩לֻעַּמָ֖ ָּ֩פָנָ֔
     . שמות תצוה כח,לב:47

י ָֽ ָ֥ה֩פ  ָהָי ְהֶיה-ְו ָֽ ֩י  א ָר  ְח ַ֩ת י ָ֥ גְּ֩כפ  ֵרָ֗ ֩א  ֣ה ַמֲעֵׂש ֩ יב ב   ָס ֩ יו ֨ ְלפ   ֩ ה ְהֶי ֩י  ה ָׂ֩שָפַ֡ ְּ֩בתֹו֑כֹו ֹו ׃֩֩-ר אׁשָ֖ ַע ֵרָֽ ָּק ֩י  א ֹו֩ל ָ֥ ּ֩לָ֖
 . שמות  כט,כ:    48

ֶאת ֩ ְטָּת֣ ַח ֩וְ֩-ְוָׁש ל י  ַאָ֗ לָה ַ֩ע ה מֹוְ֙֩וָנַתָּתַ֡ ָּד מ  ֩ ְחָּתֵ֤ ַק ְ֩וַעל-ָל ן ר   ַאֲה ן֩ ֶז א ֨  ֩ ְך ְ֩וַעל-ְּתנּו ית ָ֔ ָמנ  ַהְי ֩֙ ָּ֩בָניו ן ֶז א ֵ֤ ֩ ְך ל-ְּת֨נּו ְ֩וַע ית ָ֔ ָמנ  ַהְי ֩֙ ָדם ָ֩י ן ֶה ֶהן֩-ּב ֵ֤ ּב ָ֥
ֶאת ֩ ְקָּת֧ ַר ָז ְ֩ו ֑ית ָמנ  ַהְי ֩ ם ַ֩על-ַרְגָלָ֖ ם ָּד  ֩֩-ַה יב׃ ָֽ ב  ָס ֩ ַח ְזֵּבָ֖ ַ֩הּמ 

4 לְ֩֩לב,יג: תשא. שמות 9  ֩ ָהם ָר ְב ַא רְ֩ל ְךְ֒֩זכ ַ֡ ָּ֩ב ֶה֘ם ָ֩ל ְׁשַּבְ֣עָּת ֩נ  ר ֲאֶׁש֨ יך֩ ֶדָ֗ ֲ֩עָב ל ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ ֩י 
ת ֶאָֽ ֩֙ ְרֶּבה ַ֩א ם ֶהָ֔ ֲאֵל ֩ ֣ר ַדֵּב ל-ַוְּת ְ֩וָכ ם ָמ֑י  ַהָּׁש ֩ י ֵבָ֖ םְּ֩ככֹוְכ ֶכָ֔ ְרֲע ֩-ַז ֩ ם׃ ָלָֽ ּוְ֩לע  ֲחלָ֖ ְ֩וָנ ם ְרֲעֶכָ֔ ְ֙֩לַז ן ֶאֵּת י֩ ְרּת  ַמָ֗ ָא ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩ את ּז   ַ֩ה ֶרץ ָא֨ ָ֩ה

5 0֩ ֩֩לג,יג: תשאשמות . ֩ ֩ 
ם א  ֩ ה ֶאתנָ֩-ְוַעָּתַ֡ ֩֙ א ָ֩נ י ֵ֤נ  ֵע ד  הֹו ֩ ך י ְּ֩בֵעיֶנָ֗ ן ֵח  ֩ י את  ָמָצ֨  ֩ ְמָצא-א ֶא ֩ ן ַע ַמָ֥ ְ֩ל ֲעךָ֔ ָד֣ ֵא ְ֩ו ך ָרֶכָ֔ ֩֩-ְּד ה׃ ֶּזָֽ ַה ֩ ֹוי ַהּגָ֥ ֩ ךָ֖ ַ֩עְּמ י ָ֥ הּ֩כ  ֵא֕ ְר ּ֩ו ך ְּ֩בֵעיֶנ֑י ן ֵ֩חָ֖

5 1֩֩ ֩֩ ד: ד, ֩֩ל מות ֩ש . 
י ְׁ֩שֵנָֽ ל ס ַ֡ ְפ ֶאל-ַוּי  ֩֙ ַ֙֩וַּיַ֙על ר ֶק ַ֩בּב ֨ ה ֶׁשֵ֤ מ  ֩ ם ַ֩וַּיְׁשֵּכ֨ ים ָ֗ נ  אׁש  ר  ֲאָבנ  יםָּ֩כ ֩ ת ח ֨ ֣֩-ֻל ַ֩֩ה ים׃ ָֽ ֲאָבנ  ֩ ת ח ָ֥ ָ֖יֻ֩ל ְׁ֩שֵנ ֹו דָ֔ ְּ֩בָי ח ַּק֣ ַ֩וּי  ֑תֹו א  ֩ ה' ָ֥ה֩ ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש  יַּ֩כ יַנָ֔ ס  ֩ר֩

5 2֩֩֩ ֩ ט: ד, ֩֩ל מות ֩ש . 
ם א  ֩ ר ֶמ א ֶלְך-ַוּי ַ֡ ֵ֩יָֽ י דָנָ֔ ֲא ֩֙ ך ְּ֩בֵעיֶנ֙י ן ֵחֵ֤ ֩ י את  ָמָצ֨  ֩ א ם-ָנ יַ֩ע ֵ֤ ְרֵּב֑נּוּ֩כ  ק  ְּ֩ב ָ֖י דָנ ֲא ֩ ָ֥א ּ֩ו-ְקֵׁשה-ָנ נּו אֵתָ֖ ַחָּט ּ֩וְל ָ֥נּו ַ֩לֲעוֵנ ְחָּת  ָסַל ְ֩ו א ּו הָ֔ ֩֙ ֶרף ֩ע ֨ ֩ נּו׃ ַחְלָּתָֽ ְ֩נ

5 3֩֩֩ א:֩ ה,כ ֩֩ל מות ֩ש . 
אּוָּ֩כל ר-ַוָּיב ֕ ֲאֶׁש ֩ יׁש ָ֖ ֶאת-א  ֩ אּו י ב  ֵה֠ ֩ ֹו תָ֗ א  ֹו֩ ח  רּו ֩ ה ָב֨ ְד ָנ  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל ְוכ ַ֡ ֩ ּ֑בֹו ֣אֹו֩ל  ל-ְנָׂש ּ֙֩וְלָכ ד ֶהל֩מֹוֵע א ֵ֤ ֩ אֶכת ְמֶל֨ ֩ל  ה' ֩ ת ַמ֨ רּו ֩-ְּת ֹו ָדתָ֔ ֲעב ֣

ֶדׁש׃֩֩ ּק ָֽ ַה ֩ י ֵדָ֖ ְג ב  ּ֩וְל
5 4֩֩֩ ֩ ד: ה,כ ֩֩ל מות ֩ש . 

ּ֙֩ונְ֩-ָּכל ֶ֙סף ַמתֶּ֩כ ּו רֵ֤ יםְּ֩ת ָ֗ ר  לֵמ יםְ֩לָכ ּט   ׁ֩ש  י ֲ֩עֵצָ֥ ֹו ּת  א  ֩ א ְמָצ֨ נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל ְ֩וכ ַ֡ ה' ֩ ַמ֣ת רּו תְּ֩ת ֵאָ֖ ֩ אּו י ֕ ֵ֩הב  ֶׁשת אּו׃֩֩-ח ָ֔ י ָֽ ב  ֵה ה֩ ָדָ֖ ָהֲעב  ֩ אֶכת ְ֩מֶלָ֥
5 5֩֩ ֩ א:֩ ֩לז,כ ֩ מות ֩ש . 

ַחת רַּ֩תָֽ ְ֩וַכְפּת ֕ ה ָּנ ֶּמָ֔ מ  ֩֙ ים ָּקנ  ַה ֩ ֵ֤י ְׁ֩שֵנ ַחת ַּ֙֩ת֣ ר ְ֩וַכְפּת  ה ָּנ ֶּמָ֗ מ  ֩ ָּקנ  ים ַה ֩ י ְׁשֵנ֨  ֩ ַחת רַּ֩ת ָ֖֩-ְוַכְפּת ַ֡ ָּקנ  ַה ֩ ָ֥י ְׁ֩שֵנ ים ָ֖ א  ְצ ַהּי  ֩ ים ָ֔ ָּקנ  ַה ֩֙ הְ֩לֵׁשֶׁ֙שת ָּ֑נ ֶּמ מ  ֩ ים
֩֩ ה׃ ָּנ ֶּמָֽ ֩מ 

5 6֩֩ ֩֩ ט,כ: ֩֩ל מות ֩ש . 
ַ֩על ם ְּתֻנַ֡ ַּ֖י  ַ֒֩וָֽ ב ָה ָ֩ז ת ַטְּבע ֣ ֩ י ֵּת֣ ְׁ֩ש ַַּ֖יֲעׂשּו֘ ד׃֩֩-ַוָֽ ֵאפ ָֽ ָה ֩ ֶׁשב ֵחָ֖ ַעלְ֩ל ַּמ֕ מ  ֩ ְרּ֑תֹו ְחַּב ַמ ֩ ת ְלֻעַּמָ֖ ֩ יו ּ֣מּולָּ֩פָנָ֔ ֙֩מ  ה ַמָּ֙ט ְּל מ  ֩ ד ֵאפ ֵ֤ ָה ֩ ת פ ֨ ְת כ   ֩ ְׁ֩שֵּתי

5 7֩֩ ֩ א:֩ ט,כ ֩֩ל מות ֩ש . 
ֶאתַוּי֩  ֩ ֣סּו ֶאל-ְרְּכ  ֩ ָתיו ַּטְּבע  מ  ן֩ ֶׁש ח ַ֡ ל-ַה ַ֙֩ע ת ְהי  ָֽ ֶלת֩ל  ילְּ֩תֵכָ֗ ֣ ְפת  ּ֩ב  ד ֵאפ   ָה ֩ ת ְ֩ול א-ַטְּבע ֨ ד ֵאפ ָ֔ ָה ֩ ר֩-ֵחֶׁ֣שב ֲאֶׁש  דַּ֩כ ֵאפ ֑ ָה ֩ ל ֵמַעָ֖ ֩ ן ֶׁש ַהח ָ֔ ֩ ֣ח ַּז י 

ֶאת ה'֩ ֩ ָ֥ה ָּו ׃֩פ֩֩-צ  ה ֶׁשָֽ ֩מ 
֩
 

 ויקרא  2.1.3
     . ויקרא  א,יא:58

נָ֩ ָ֩צפ ָ֖ ַח ְזֵּב  ַהּמ  ֩ ְך ֶר ֶ֣֧ ֶ֩י ַ֩ע֣ל ֹו ת  א  ֩ ט ַח֨ תְוָׁש ֶא ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ֩ ן ר ֨ ַאֲה  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ָזְר ְ֩ו ה' ֩ ְפֵנ֣י ַ֩על-ה֩ל  ֹו מ  ב׃֩֩-ָּד י ָֽ ב  ָס ֩ ַח ְזֵּבָ֖ ַ֩הּמ 
 . ויקרא  ג,ב:    59

ַ֙֩על דֹו ָ֩י ְך ַמֵ֤ ָס ֶאת-ְו ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ן֩ ר ֨ ַאֲה  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ְר ָז ְ֩ו ֑ד מֹוֵע ֶהל֩ א ֣ ֩ ח ַת ָח֕טֹוֶּ֩פָ֖ ּ֩וְׁש ֹו ְרָּבנָ֔ ָק ֩ אׁש ַ֩על-ר ֣ ם ָּד  ב׃֩֩-ַה י ָֽ ב  ָס ֩ ַח ְזֵּבָ֖ ַ֩הּמ 
 יקרא  ד,ג:    . ו60

ֶּ֩בן ֣ר ַּ֩פ א ָט  ָח ר֩ ֲאֶׁש֨  ֩ אתֹו ַחָּט ַ֩ע֣ל֩ יב ַ֡ ר  ְק ה  ְ֩ו ָהָע֑ם ֩ ַמ֣ת ַאְׁש אְ֩ל ָטָ֖ ֶ֩יֱח ַח י ַהָּמׁש   ֩ ן ֵה֧ ַהּכ  ֩ ם ֣ ֩֩-א  את׃ 'ְ֩לַחָּטָֽ ה יםַ֩ל מ   ָּ֩ת ר ָקָ֥ ָּ֩ב
 . ויקרא  ד,כב:    61

ָּכל מ  ֩ ַח֣ת ַא ֩ ה ְ֩וָעָׂשַ֡ ָט֑א ֱח ֶ֩י א י ָ֖ ָ֩נׂש  ר ר֩ל א-ֲאֶׁשָ֥ ֲאֶׁש֧ ֩ יו ָה  ֱאֹל ֩ ה'  ֩ ְצות ֶׂש֩ -מ  ֵ֩תָע ֩ ם׃ ָאֵׁשָֽ ְ֩ו ָ֖ה ְׁשָגָג ּ֩ב  ה  יָנ
6 2֩֩ ֩ ד:֩ ה, ֩ א֩ ר ק ֩וי . 
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ְ֩וֶנְעַל֣ם ה ֻבָעָ֖ ְׁש ּ֩ב  ם ָד  ָא ָה ֩ א ַבֵּט֧ רְ֩י ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  בְ֩ל֠ י ט ָ֗ ֵהי ְ֩ל ֣אֹו ֩ ׀ ע ַר֣ ָה םְ֩ל י  ַת  ְׂשָפ ֩ב  א ַבֵּט֨ ְל  ֩ ָּׁשַבע ֩ת  י ֣ ֶפׁשּ֩כ  ֶ֩נַ֡ הּוא֣֩אֹו ְ֩ו ּ֑נּו ֶּמ ֩-מ  ם ָאֵׁשָ֖ ְ֩ו ע ַדָ֥ ָי
֩֩ ֶּלה׃ ֵאָֽ ֵמ ֩ ת ַחָ֥ ַא ְ֩ל

6 3֩֩֩ ה,ו:֩ ֩ א֩ ר ק ֩וי . 
אֶ֩ ֩ א י ֣ ב  ֵה ן-תְו מ  ֩ ה ָב֨ ֵק ְ֩נ א ָט  ָח ר֩ ֲאֶׁש֨  ֩ אתֹו ַחָּט ֩ ַ֩ע֣ל ה' ֣מֹוַ֩ל ֹו-ֲאָׁש אָֽ ֩ ה ְׂשָּב  אןּ֩כ  ֹו׃֩֩-ַהּצ ָ֥ אתָֽ ַחָּט ֵמ ן֩ ֵהָ֖ ַהּכ  ֩ ָ֩עָל יו ר ֶּפָ֥ ְ֩וכ  ֑את ַחָּט יםְ֩ל ָ֖ ּז  ֩ע  ת ַרָ֥ י ְׂ֩שע 

 . ויקרא צו ו,ב:    64
ת ֶאָֽ ֩ ו ֶאת-ַצֵ֤ ְ֙֩ו ן ֲהר  ָד֨֩-ַא ְק מֹו  ֩ ַ֩על ה ָלַ֡ ָהע  א֩ ו ֣ ה  ֩ ֑ה ָל ָהע  ֩ ת ַרָ֖ ֩ז ָ֥אתּ֩תֹו ר מ ָ֔ א ַ֩עלָּבָנ֣יוֵ֩ל ָּ֩כל-ה ַח ְזֵּבֵ֤ ד-ַהּמ  ַ֙֩ע ה ַח֩-ַהַּלְ֙יָל ְזֵּבָ֖ ַהּמ  ׁש֩ ֵאָ֥ ְ֩ו ר ֶק ַהּב ָ֔

֩֩ ֹו׃ ּ֩בָֽ ד ַק ּו ּ֩תָ֥
 ו,יג:     צו. ויקרא 65

ֲאֶׁשר ֩ ןּ֩וָבָנ יו ר ֨ ַאֲה  ֩ ן ְרַּב ָ֩ק ה יָתָ֖֩-ֶזַ֡ ֲחצ  ַמ ּ֩ו ר ֶק ַּ֩בּב ָ֔ יָתּ֣ה ֲחצ  ַ֩מ יד ֑ מ  הָּ֩ת ְנָחָ֖ מ  ֩ ֶלת ס   ֩ ה ֵאָפָ֥ ָה ֩ ת ֨ ר  י ֲ֩עׂש  ֹו תָ֔ א  ֩ ֣ח ָּמַׁש ה  ֩֙ ְּ֩ביֹום ה' יבּוַ֩ל ֣ ר  ְק ּהַ֩י
֩֩ ב׃ ֶר ָּ֩בָעָֽ

     . ויקרא צו ו,יח:66
ל ֶאָֽ ֩ ר ֶאל-ַּדֵּבֵ֤ ְ֙֩ו ן ֲהר  ֩-ַא ים ָ֖ ָדׁש  ָק ֶדׁש֩ ק ָ֥ ֩ ה' ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  את ַחָּט ַהָֽ ט֩ ֵחֵ֤ ָּׁש הּ֩ת  ָל  ָהע  ֩ ט ֵח֨ ָּׁש ּת   ֩ ֲאֶׁשר ֩ ֹום קַ֡ ְמ ּ֩ב  ֑את ַחָּט ַה ֩ ת ַרָ֖ אתּ֩תֹו ר֩ז ָ֥ מ ָ֔ א ָּבָנ֣יוֵ֩ל

֩֩ א׃ ו ָֽ ֩ה 
 . ויקרא צו ו,כג:    67

ל ֩אֶ֩-ְוָכ ּה ָמ  ָּד ֩מ  א יּוָב֨  ֩ ֲאֶׁשר ֩ את ֩֩-לַחָּטַ֡ ׃֩פ ף ֵרָֽ ָּׂש ׁשּ֩ת  ֵאָ֖ ָּ֩ב ָאֵכ֑ל אֵ֩ת ֶדׁש֩ל ֣ ַּ֩בּק ָ֖ ר מֹוֵע דְ֩לַכֵּפָ֥ ֩ ֶהל ֩א ֧
 . ויקרא שמיני י,ו:    68

ל ֶאָֽ ֩ ֶׁש֣ה מ  ֩ ר ֶמ א ַאל-ַוּי ֣ ֩ ם אֵׁשיֶכָ֥ ָ֩רָֽ ָּ֩בָנ יו ׀ ֩ ר ָמ֨ יָת ָֽ א  ּוְל  ֩ ָזר ֶאְלָע ּ֩וְל ן ר ַ֡ ֲה א-ַא ֵ֤ם֩ל ָֽ ֵדיֶכ ְג ׀ּ֩וב  עּו ָר֣ ְפ ל-ּת  לָּ֩כ ְ֩וַעָ֥ תּו ֻמָ֔ ָ֩ת א ְ֙֩ול ֣ מּו ר ֨ ְפ ה֩-ת  ָדָ֖ ָהֵע
ָּ֙֩כלי֩  ֵחיֶכם ֲא ַ֩ו ף ֶאת-ְקצ ֑ ֩֙ ְבּכּו י  ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ֩-ֵּב֣ית '׃֩ ֩ה ף ַרָ֥ ָׂ֩ש ר ֲאֶׁשָ֖ ֩ ה ֵרָפָ֔ ַ֩הְּׂש

6 9֩֩ ֩֩ א,כו: ֩י א֩ ר ק ֩וי . 
ל ָכ םָ֩לֶכ֑םּ֩כָ֩-ְלָֽ ֵהָ֖ ֩ ים ָ֥ א  ֵמ ְ֩ט ה ַמֲעָלָ֔ ה֩ ָּנ ֶ֣֣ ֵאיֶנ ֩֙ ה ָר ְ֩וֵג ַעת ַסָ֗ ׁ֩ש  ָּנה ֶ֣֣ ֵאיֶנ ֩ ׀ ַ֣סע ְ֩וֶׁש ה ָס  ְר ֶסתַּ֩פ ַמְפֶר֨  ֩ וא ה  ֩ ֣ר ֲאֶׁש ה֩ ֵהָמַ֡ ם-לַהְּב ֶהָ֖ ָּ֩ב ַָ֥ע ֵג ּנ  ַ֩֩֩ה א׃ ְטָמָֽ ֩י 

 . ויקרא תזריע יג,כה:    70
ן ֩מ  ק ָ֙֩עמ ֣ ָה ֶא ַמְר ּ֩ו ֶרת ַּ֩בַּבֶהָ֗ ן רָ֩לָב  ֵׂשָע֨  ֩ ְך ְהַּפ ֶ֩נ ֣ה ֵּנ ְ֩וה  ן ֵהַ֡ ַהּכ  ֩ ָתּ֣ה א  ֣ה֩ ָא ָר ַַָ֥֖גע֩-ְו ֶ֩נ ן ֵהָ֔ ַהּכ  ֩֙ תֹו א  א֩ ֵּמֵ֤ ט  ְ֩ו ה ָח ָר֑ ָ֖הָּ֩פ ְכָו ַּ֩בּמ  וא ָ֔ ה  ֩ ַעת ַר֣ ָ֩צ ר ֹו ָהעָ֔

֩֩ א׃ ו ָֽ ה  ֩ ַעת ַרָ֖ ָ֩צ
7 ֩֩יג,נח: תזריע. ויקרא 1 ֩ ֩ 

ַהֶּבַ֡֩ ֹוְו אָֽ ֩ ד אֹו-ֶג ֩ י ֨ ֹו-ַהְּׁשת  אָֽ ב֩ ֶר ֩֩-ָכל-ָהֵע  ר׃ ֵהָֽ ָט ְ֩ו ית ָ֖ ֵׁ֩שנ  ס ְ֩וֻכַּבָ֥ ֶַ֑֣גע ָּנ ַה ֩ ם ֶהָ֖ ֵ֩מ ר ָסָ֥ ְ֩ו ס ֣רְּ֩תַכֵּבָ֔ ֲאֶׁש ֩֙ ר ָהעֹו ֩ י ֵ֤ ְּ֩כל 
 . ויקרא מצורע יד,יג:    72

ֶאת ֩ ֣ט ַח ֶאת-ְוָׁש ֩ ט ַח֧ ְׁש ֩י  ר ֲאֶׁש֨ ֩ קֹום ְמ ּ֩ב ֠ ֶבׂש ֶאת-ַהֶּכָ֗ ְ֩ו את ַחָּט  הָ֩-ַה ֩ את ַחָּט יַּ֩כ֠ ַ֡ ֶדׁשּ֩כ  ַהּק ֑ ֩ ֣קֹום ְמ ּ֩ב  ה ָלָ֖ יםָ֩הע  ָ֖ ָדׁש  ָק ֶדׁש֩ ק ָ֥ ֩ ן ֵהָ֔ ַ֙֩לּכ  א הּו ם֩ ָאָׁשָ֥
֩֩ א׃ ּו ֩הָֽ

    מטומאת נדה לטומאת עכו"םטו,כד:  מצורע. ויקרא 73

ְוָכל ֩ ים ֑ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֩ש  א ֵמָ֖ ָט ְ֩ו יו ָ֙֩עָלָ֔ ָּדָתּה ֩נ  י ֵ֤ ה  ּ֩וְת ּה ָתָ֗ א  ֩ יׁש א   ֩ ב ְׁשַּכ֨ י   ֩ ב ָׁ֩שכ  ם ַ֡ א  ר-ְו ֲאֶׁש ֩ ְׁשָּכ ב ֩֩-ַהּמ  ס א׃֩ ָמָֽ ְט ֩י  יו ָ֩עָלָ֖ ב ְׁשַּכָ֥ ֩י 
חצי לוג שמן לתודה, ורביעית יין לנזיר, וי"א יום בין נדה  ת למשה מסיניוהלכ בהלכה לימוד לע"ז, ברמז שלש ,כה:טו מצורע. ויקרא 74

י,  לנדה ָֽ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ת-ְו ֶ֙֩ע ְּ֩בל א ים ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ ָ֩ימ  ּה ָמ  ָּד ֩ ֨זֹוב  ֩ י-ָיזּוב ָֽ ֹו֩כ  אָ֥ ֩ ּה ָּדָתָ֔ ל-נ  ַ֩ע ּוב זָ֖ ָּדָתּ֑הָּ֩כל-ָת הְ֩-נ  ּהּ֩ת  ָּדָת  ֩נ  י ֵמ֧ י ּהּ֩כ  ְמָאָתָ֗ ֻט ֩ ֣֩זֹוב י ֵמָ֞ ְ֩י ָ֖ה ֶי
֩֩ א׃ ו ָֽ ה  ֩ ה ָאָ֥ ֵמ ְ֩ט

7 5֩֩ ֩ ח,ג:֩ ֩י א֩ ר ק ֩וי . 
ֶרץ ֶאָֽ ֩ ה ַמֲעֵׂש֧ ם-ְּכ ְ֩יַׁשְבֶּת ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ם י  ַר  ְצ ֶרץ-מ  ֶאָֽ ֩ ֣ה ַמֲעֵׂש ּ֩וְכ ַ֩תֲעׂ֑שּו א ּה֩ל ֣ ם֩-ָּבָ֖ ֶהָ֖ ֵתי ּק  ֻח ּוּ֩וְב ַ֩תֲעׂשָ֔ א ֙֩ל ֣ ה ָׁ֩שָּ֙מ ם ֶאְתֶכָ֥ ֩ יא ֨ ב  ֵמ  ֩ י ֲאנ  ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩ ן ַע ְּכַנַ֡

֩ ֩ כּו׃ ֵ֩תֵלָֽ א ֩ל ָ֥
    ה אחת להעלמת עין מהרבה עבירותהעלמת עין מעביר כ,ד: קדשים. ויקרא 76

ֶ֩את ֶרץ ָא  ָה ֩ ם ַע֨  ֩ מּו י ַ֩יְעל  ַהְעֵל֣ם ֩ ם ַ֡ א  ן-ְו מ  ֩֙ ֶהם ֵני י ֩֩-ֵעָֽ ֹו׃ תָֽ א  ֩ ית ָ֥ מ  ָה ֩ י ָ֖ ְלּת  ב  ְךְ֩ל ֶל ֹוַ֩לּמ ֑ ְרעָ֖ ַּז מ  ֹו֩ ּתָ֥ ְּ֩בת  א ּו הָ֔ ַ֩ה יׁש ֣ א  ָ֩ה
 . ויקרא קדשים כ,יז:    77

ר ֲאֶׁש ֩ יׁש ֣ א  ֶאת-ְו ֩ ח ַּק֣ ַּ֩בת-י  ֹו תַ֡ ח  ַ֩בת-ֲא ֣אֹו ֩ יו ֣ ב  אָ֨֩-ָא ָר ְ֩ו ּמֹו ֶאתא ֠ א-ה֩ י ָֽ ה  ְ֩ו ּה ְרָוָת  ֶאת-ֶע ה֩ ֶאֵ֤ ְר ֩-ת  ְּ֩בֵנ֣י ָ֖י ֵנ ּוְ֩לֵעי ְרתָ֔ ְכ ֨ ְ֩ונ  ּוא הָ֔ ד֩ ֶ֣ס ֶח ֩֙ ְרָותֹו ֶע
֩֩ א׃ ָּׂשָֽ י  ֩ ֹו ֲ֩עונָ֥ ה ָּלָ֖ ּ֩ג  ֹו ת  ח  ֲא ֩ ְרַו֧ת ֶ֩ע ַ֩עָּמ֑ם

     . ויקרא אמר כא,יב:78
ן מ  ׁשְ֩-ּו ֩מ  ֶ֣מן ֶׁ֩ש ֶזר ֵ֩נ֠ י ַ֡ ָה֑יוּ֩כ  ֹל ֱא ׁש֩ ַּד֣ ְק מ  ֩ ת ֵאָ֖ ֩ ל ַחֵּלָ֔ ְ֩י א ְ֩ול ֣ א ֵ֩יֵצָ֔ א ֙֩ל ֣ ָּדׁש ְק '׃ַ֩֩הּמ  ה ֩ י ָ֥ ֲאנ  ֩ יו ָ֩עָלָ֖ יו ָה  ֹל ֱא ֩ ת ַ֩ח֧

7 9֩֩֩ ֩ ֩כג,כ: א֩ ר ק ֩וי . 
ַ֩על ה' ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ה יםְּ֩תנּוָפ ֵ֤ ר  ֻּכ ַהּב  ֩ ֶחם ֶל֨  ֩ ַ֩על ם ָתַ֡ א  ֩ ׀ ֣ן֩ ֵה ַהּכ  ֩ ֣יף ֵהנ  ֩֩-ְו ן׃ ֵהָֽ 'ַ֩לּכ  ה ּוַ֩ל ְהיָ֥ ֩י  ֶדׁש ק   ֩ ים ֑ ָבׂש  ָ֖יְּ֩כ ְׁ֩שֵנ

 . ויקרא אמר כג,כז:    80
֩ ֧֩יֹום ֶּז ה ַה ֩ י יע ֨ ב  ַהְּׁש  ֩ ֶדׁש ח  רַ֩ל ֶּ֩בָעׂ֣שֹו ְך ָראַאַ֡ ְק ָֽ מ  ֩ א ּו הָ֗ ֩ ים ֣ ר  ֻּפ ֶאת-ַהּכ  ֩ ם יֶתָ֖ ּנ  ְ֩וע  ם ֣הָ֩לֶכָ֔ ְהֶי ֙֩י  ֶדׁש ֩֩-ק ֨ ה'׃ הַ֩ל ֶּׁשָ֖ א  ֩ ם ְבֶּתָ֥ ַר ְק ה  ְ֩ו ֶכ֑ם ֵתי ַ֩נְפׁש 

 . ויקרא אמר כג,לו:    81
ה֑֩ הַ֩ל ֶּׁשָ֖ א  ֩ יבּו ָ֥ ר  ְק יםַּ֩ת ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ֩'ׁ֩ש 

ָרא ְק מ  ֩ י ַ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ֩ הָ֔֩-ַּבּ֣יֹום הַ֩לָֽ ֶּׁשֵ֤ א  ֩ ם ְבֶּת֨ ַר ְק ה  ְ֩ו ם הָ֩לֶכ  ְהֶי֨ י   ֩ ֶדׁש ֩ק  אָּ֩כל' ו ָ֔ ה  ֩ ֶ֣רת ֩-ֲעֶצ ֩ ּו׃ ַ֩תֲעׂשָֽ א ה֩ל ָ֥ ָדָ֖ ֲ֩עב  אֶכת ְ֩מֶלָ֥
8 2֩֩ ֩֩ ט: ֩כג,ל א֩ ר ק ֩וי . 

ת ֶא ֩֙ ְסְּפֶכם ָא ְּ֩ב י יע ָ֗ ב  ֶדׁשַ֩הְּׁש ח ֣ ֩י ֹוםַ֩ל ר ָעָׂש֨  ֩ ה ָּׁש מ  ַּ֩בֲח ְך ֶאת-ַאַ֡ ֩ ּגּו ח ָ֥ ֶרץָּ֩ת ָהָאָ֔ ֩ ַא֣ת ן֩-ַחג-ְּתבּו ֹו ַׁ֙֩שָּבתָ֔ ן אׁשֹו ר  ָהָֽ ֩ ֹום ַּ֩בּיֵ֤ ים ֑ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֩ש  ה'
֩֩ ן׃ ֹו תָֽ ַׁ֩שָּב י ָ֖ ינ  מ  ַהְּׁש ֩ ֹום  ּוַבּיָ֥

 . ויקרא אמר כד,ט:    83
ָחק ֩ ה' ֩ י ֵּׁשָ֥ א  ֵמ ֩ ֹו ּוא֩ל  הָ֥ ֩ ים ָדׁש ֨ ָק  ֩ ֶדׁש ֩ק  י ַ֡ ׁשּ֩כ  ד ֑ ָק ֩ ֣קֹום ָמ ְּ֩ב הּו ֲאָכֻלָ֖ ַ֩ו יו ָבָנָ֔ ּ֩וְל ן ֲהר ֣ ַא ְ֙֩ל ה ְיָת ָהָֽ ֩֩-ְו ס ֩ ם׃ ֩עֹוָלָֽ

     . ויקרא בחקתי כז,כח:84
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ל-ַאְך ָּכל-ָּכ מ  ֩ ה' יׁשַ֩ל ֨ א   ֩ ם ר  ֲח ַ֩י ֲאֶׁש֣ר ֩ ֶרם ר-ֵחַ֡ ֵד֣֩-ֲאֶׁש ְּׂש מ  הּ֙֩ו ָמ םּ֩וְבֵה ָדֵ֤ ָא ֵמ ֩ ֹו ֵא֑לָּ֩כללָ֗ ָּג ֩י  א ְ֩ול ֣ ר ָּמֵכָ֖ ֩י  א ֹו֩ל ָ֥ ָּזתָ֔ ֻח ֲ֩א ֶדׁש-ה ֩ק ָֽ ֶרם -ֵח֕
֩֩ ה'׃ אַ֩ל ּו הָ֖ ֩ ים ָ֥ ָדׁש  ָ֩ק

֩
 

 במדבר 2.1.4
 . במדבר  א,מד:    85

יׁש א  ֩ יׁש ֑ א  ֩ ר ָ֩עָׂשָ֖ ָ֥ים ְׁ֩שֵנ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ֵא֣י י ּ֙֩וְנׂש  ן ֲהר  ַאָֽ ְ֩ו ה ֶׁשֵ֤ מ  ד֩ ָּפַק֨  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ד  ַהְּפֻק ֩ ה ֵבית-ֵאֶּ֣ל דְ֩ל ָחָ֥ ֩֩-ֶא ּו׃ ָהיָֽ ֩ יו ָתָ֖  ֲאב 
 א,נ:      . במדבר86

ֶאת ֩ ד ַהְפֵק֣ ֩ ה ַאָּתַ֡ ל-ְו ַע  ֩ ם ּי  ְ֩וַע֣לָּ֩כל-ַהְלו  ת ֻד  ָהֵע ֩ ן ְׁשַּכ֨ ל-מ  ְ֩וַע֣לָּ֩כ ר-ֵּכָליו֘ ֶאת-ֲאֶׁש ֩ ּו אֵ֤ ְׂש ֩י  ה ָּמ ֵה  ֩֒ ֶאת-לֹו ְ֙֩ו ן ְׁשָּכ ל-ַהּמ  ֩-ָּכ ם ֵהָ֖ ְ֩ו יו ֵּכָלָ֔
֩֩ ּו׃ ֲחנָֽ ַ֩י ן ְׁשָּכָ֖ בַ֩לּמ  י ָ֥ ב  ָס ְ֩ו הּו ְרֻת֑ ְ֩יָׁש

8 7֩֩֩ ֩ ד: ֩ג, ר֩ מדב ֩ב . 
פְ֩ א֩ל  ֣הּו י ֲאב  ַ֩ו ב ָד֣ ָ֩נ ָ֣מת ים֩ל אַוָּי ָ֖ יּ֩וָבנ  יַנָ֔ ס  ֩ ְדַּב֣ר ְּ֩במ  ֩ה' ֵ֤י ְפֵנ ה֩ל  ָר  ָ֩ז ׁש ֵא֨  ֩ ָבם ר  ְק ַה ְּ֩בָֽ ה' ֩ ַ֩על-ֵנ֣י ר ָמָ֔ יָת ֣ א  ְ֙֩ו ר ָז ֶאְלָע ן֩ ֵהֵ֤ ַ֩וְיַכ ֶה֑ם ֩-ָה֣יּוָ֩ל ָ֖י ְּפֵנ

֩֩ ׃֩פ ם ֶהָֽ י ֲאב  ֩ ן ֲהר ָ֥ ַ֩א
  . במדבר ג,לח:88

ֶהל א ָֽ  ֩ ְפֵני ָמה֩ל  ְד ֵק֣ ֩ ן ְׁשָּכַ֡ ַהּמ  ֩ ְפֵנ֣י ֣ים֩ל  נ  ח  ַה ֩-ְו ה ָח ָר  ְז מ  ֩ ׀ ֩ ד ֩מֹוֵע֨ ְּ֩בֵנ֣י ֶרת ֶמָ֖ ְׁש מ  ׁשְ֩ל ְקָּדָ֔ ַהּמ  ֶ֣רת֩ ֶמ ְׁש מ  ֩֙ ים ר  ְמ ׁ֩ש ָֽ יו ןּ֩וָבָנָ֗ ר ֣ ְ֩וַאֲה ׀ ֶׁש֣ה מ 
ֵא֑ל ָר ְׂש ת׃֩֩י  ָמָֽ ֩יּו ב ֵרָ֖ ָּק ַ֩ה ָ֥ר ָּז ַה ְ֩ו

8 9֩֩ ֩֩ מו: ד, ֩֩ דבר ֩במ ֩ . 
ל ֶאת-ָּכָֽ ֩ ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  י ֵאָ֥ י ּ֩וְנׂש  ן ר   ֲה ְ֩וַא ה ֶׁש֧ מ  ֩ ד ַק֨ ָּפ  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ד  ֻק ָתָֽ֩-ַהְּפ ֲאב  ֩ ית ֵבָ֥ ּ֩וְל ם ָתָ֖ ח  ְׁשְּפ מ  ֑םְ֩ל ּי  ַ֩הְלו  ֩  ם׃
 ו,יד:     נשא. במדבר 90

ֶאת ֩ יב ֣ ר  ְק ה  ֩-ְו ְרָּב֣נֹו 'לַָ֩ק ֶּבן֩הַ֡  ֩ ַּ֩בת-ֶּכֶבׂש ת ַח֧ ַא ֩ ה ְ֩וַכְבָׂש֨ ה ָלָ֔ ְ֙֩לע  ד ָח ֶא ֩ ים ֵ֤ מ  ָ֩ת ל-ְׁשָנ֨תֹו י  ַאָֽ ְ֩ו ֑את ַחָּט הְ֩ל ָמָ֖ י מ  ּהְּ֩ת ָת  ֩-ְׁשָנ ים ָ֖ מ  ָּ֩ת ד ָחָ֥ ֶא
֩ ֩ ים׃ ָֽ מ  ְׁשָל ֩ל 

9 1֩֩֩ ֩ א: ז, ֩ ר֩ מדב ֩ב . 
֩ ים ֣ ק  ָה הְ֩ל ֶׁש  מ  ֩ ֹות ַּכּ֨ל  ֩ ְּ֩ביֹום י ַ֡ ה  ֶאת-ֶאתַוְי ְ֙֩ו תֹו א  ֩ ׁש ֵּדֵ֤ ַק ַ֩וְי ֹו ת  א  ֩ ח ְמַׁש֨ ַ֩וּי  ן ְׁשָּכָ֗ ל-ַהּמ  ת-ָּכ ֶא ְ֩ו יו ֶאת-ֵּכָלָ֔ ְ֩ו ַח ְזֵּבָ֖ ֩-ָּכל-ַהּמ  ם ֵחָ֖ ְמָׁש ַ֩וּי  ֵּכָל֑יו

֩֩ ם׃ ָתָֽ א  ֩ ׁש ֵּדָ֥ ַק ַ֩וְי
9 ר2֩ מדב ֩ב ך. העלת ֩֩֩ב ֩֩ ה: ֩ט,

9 2 .1֩ ֩֩֩ ה: ט, ֩ ך העלת ֩ב ר דב מ ֩ב . 
ת ֶא ֩ ֶד֩-ַוַּיֲעׂ֣שּו ח   ֹוםַ֩ל ֩יָ֥ ר ָעָׂש֨  ֩ ה ְרָּבָע ְּ֩בַא ן ֹו אׁשַ֡ ר  ָּ֩ב ח ַס ֶאתַהֶּפַ֡ ֩ ה' ֵ֤ה֩ ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  יָנ֑יְּ֩כ֠ ס  ֣ר֩ ְדַּב מ  ְּ֩ב ם י  ְרַּבָ֖ ָהַע ֩ ן י ֵּ֩בָ֥ ֩-ׁש ָ֥י ְּ֩בֵנ ּו ָ֩עׂשָ֖ ן הֵּ֩כָ֥ ֶׁשָ֔ מ 

֩֩ ל׃ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י 
 . במדבר נשא ט,י:    93

ֶאל ֩ ר י-ַּדֵּב  יׁשּ֩כ  ֣ א  ֩ יׁש ֣ א  ר֩ מ ֑ א לֵ֩ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ה-ְּבֵנ ְהֶיָֽ ֵתיֶכָ֔֩-י  ר ֣ ד  ֩אַֹ֚וְ֩ל ם הָ֩לֶכָ֗ ָק  ח  ְ֩ר ֶרְך ֶד֨ ְב  ֩ אֹו ֩ ֶפׁש ׀ָ֩לֶנַ֡ ֣א֩ ֵמ ָ֩֩ט ה'׃ חַ֩ל ַס הֶ֩פָ֖ ָׂש ְ֩וָעָ֥ ֩ם
9 4֩֩֩ ח:֩ א,י ֩י ר֩ מדב ֩ב . 

ֶאל י-ְו רּ֩כ  ָּ֙֩בָׂשָ֔ נּו ֵל֨ ֲאכ  ַ֩י י ֵ֤ מ  ֩ ר אמ ָ֗ 'ֵ֩ל ה ֩ י ְזֵנ֨ ָא ְּב  ֩ יֶתם ְּ֩בכ  י ַ֡ ּ֒֩כ  ר ָּ֩בָׂש ֲאַכְלֶּת֣ם ַ֩ו ֘ר ָמָח ְּדׁ֣שּוְ֩ל ְתַק ה  ֩ ר ַמ  םּ֩ת א ה'֩-ָהָע֨ ֩ ן ְ֩וָנַת֨ ם י  ָר֑ ְצ מ  ְּ֩ב נּו בָ֩לָ֖ ֹו טָ֥
֩ ֩ ם׃ ֲאַכְלֶּתָֽ ַ֩ו ר ָּ֩בָׂשָ֖ ָ֩לֶכ ם

9 א5 ֩י ר֩ מדב ֩ב .֩֩ ֩֩  ,כו:
י ְׁ֩שֵנָֽ ֣רּו ֲא ָּׁש ְ֩ול ָ֥֩-ַוּי  ים ָ֔ ב  ַּ֙֩בְּכֻת ה ֵהָּ֙מ ְ֩ו ַח ּו רָ֗ ָה ֩ ֶה֣ם ֲ֩עֵל ח ַנ דַ֩וָּת֧ ָד  ֵמי ֩ י ֨ ַהֵּׁשנ   ֩ ְ֩וֵׁשם ד ֶאְלָּדַ֡ ֩ ֩׀ ֣ד ֶאָח ָה ֩ ֵׁ֩ש֣ם ה ֲחֶנַ֡ ַּמ ַּ֩בָֽ ׀ ֩ ים ֣ הֲ֩אָנׁש  ֱהָל א ֑ ָה ֩ ּו אָ֖ ָ֩יְצ א

֩֩ ה׃ ֲחֶנָֽ ַּמ ַּ֩בָֽ ּו אָ֖ ְתַנְּב ָֽ ַ֩וּי 
9 6֩֩ ֩ א,לב:֩ ֩י ר֩ מדב ֩ב . 

ל םָּ֩כ ָהָעַ֡ ֩ ָקם ֶ֣֣ הַ֩-ַוָּי  ֩ ְ֩וָכלַהּיֹום א ֶאת-֨הּו ֩֙ ְספּו ַא ַ֩וַּיָֽ ת ָרָ֗ ֳח ָּמ ַהָֽ ֩ ֣֩יֹום ׀ ל ְ֩וכ ֣ ה ְיָל ֶהם֙֩-ַהַּל  ּוָ֩ל חֵ֤ ְט ְׁש ַ֩וּי  ים ֑ ר  ָמ ֳ֩ח ה ֲ֩עָׂשָר֣ ף ַסָ֖ ָא ֩ ט י ְמע ֕ ַהַּמ ֩ ו ַהְּׂשָלָ֔
֩֩ ה׃ ֲחֶנָֽ ַּמ ַהָֽ ֩ ֹות יבָ֖ ב  ְס ֩ ַח ֹו טָ֔ ָׁ֩ש

 לך יג,כו:    -. במדבר שלח97
ל ֶא  ֩ אּו ַ֩וָּיב  ּו ל-ַוֵּיְלכַ֡ ֶאָֽ ְ֩ו ה ֶׁש֨ ֶאל-מ  ְ֩ו ן ר   ֲה ּ֩בְ֩-ָּכל-ַא ת ַד֧ יֲע ֶאל-ֵנָֽ ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֶאת-י  ְ֙֩ו ר ָב ָּד ֩ ם ָתֵ֤ א  ֩ יבּו ַ֩וָּיׁש ֨ ָׁשה ֵד֑ ָק ֩ ן ָרָ֖ רָּ֩פא ְדַּבָ֥ ה֩-ָּכל-מ  ָדָ֔ ָהֵ֣ע

ֶאת ֩ ּום אָ֖ ְר ֩֩-ַוַּי ֶרץ׃ ָאָֽ ָה ֩ י ָ֥ ר  ְּ֩פ
9 ֩שלח8 ר מדב ֩ב .-֩֩ ֩֩ ֩יג,לב: ך  ל

ֶאל ֩ ּה ָתָ֔ ֣רּו֩א  ֣רָּ֩ת ֲאֶׁש ֩֙ ֶ֙רץ ָא ָה ֩ ת ַּבֵ֤ ּד  ֩ אּו י צ   ְרנ-ַוּי  ַב֨ ָע  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ֶרץ ָאַ֡ ָ֩ה ר מ ֑ א לֵ֩ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י אְּ֩בֵנ ו ָ֔ ה  ֩֙ ָה ֶב֙י ֩יֹוְׁש ֵֶ֤לת ֶכ א  ֩ ֶ֣רץ ֶ֩א ּה ָתָ֗ א  ֩ ר ּהָ֩ל֣תּו ָ֩ב  ּו
ל ֲאֶׁשר-ְוָכ ֩ ֩֩-ָהָע ם ֹות׃ ּדָֽ מ  ֩ י ְנֵׁשָ֥ ַא ֩ ּה ְ֩בתֹוָכָ֖ ינּו ָ֥ א  ָ֩ר

9 9֩֩֩ ֩ ד: טו,כ ֩ ר֩ מדב ֩ב . 
ל ְ֒֩וָעׂ֣שּוָ֩כ ה ְׁשָגָג ה֩ל  ֶ֩נֶעְׂשָת֣ ָד֘ה ָהֵע ֩ ֵמֵעיֵנ֣י ֩ ם ֣ א  ֩ ה ָהָיָ֗ ֶּ֩בן-ְו הַּ֩פ֣ר ָדַ֡ ֙֩-ָהֵע ַח ח  י ֩נ  ַח י ֵרֵ֤ ְ֩ל ה ָל  דְ֩לע  ָח֨ ֶא  ֩ ר ָק ָּ֩֩ב ֑ט ְׁשָּפ ֹוַּ֩כּמ  ְסּכָ֖ ְ֩ונ  ֹו ָחתָ֥ ְנ מ  ּ֩ו ה' ַלָֽ

ר י ת׃֩֩-ּוְׂשע  ַחָּטָֽ דְ֩ל ָחָ֖ ֶא ֩ ים ָ֥ ּז  ֩ע 
 . במדבר קרח טז,ז:    100

ר ֲ֩אֶׁש יׁש א   ָה ה֩ ָהָיָ֗ ְ֩ו ר ָחָ֔ ָ֩מ ה' ֩ ֵ֤י ְפֵנ ֶרת֩ל  ְקט   ׀֩ ֩ ן ֶה֨ ֲעֵלי  ֩ מּו י ְ֩וׂש  ׁש ֵאַ֡ ׀֩ ֩ ֣ן ֵה ָ֩ב ַרב-ּוְת֣נּו ֩ ֑דֹוׁש ָּק ַ֩ה א ֣הּו ה'֩ ר֩ ַחָ֥ ְב ֩-י  ֩ י׃ ָֽ ָ֥יֵ֩לו  ְּ֩בֵנ ם ָ֩לֶכָ֖
 בר קרח טז,יד:    . במד101

ֶאל ֩ א ף֩ל ֣ ן-ַאַ֡ ֶּת ֨ ַ֩וּת  נּו ָתָ֔ א  י ֣ ב  ֲה ֩֙ ַבׁש ְד ּ֩ו ֵ֤ב ָחָל ֩ ת ָזַב֨  ֩ ֶרץ ֩֩-ֶא ה׃ ַ֩נֲעֶלָֽ א ר֩ל ָ֥ ֵּקָ֖ םְּ֩תַנ ֵה  ָה ֩ ים ָ֥ ֲאָנׁש  ָה ֩ י ַהֵעיֵנָ֞ ֩ ֶ֑רם הָ֩וָכ ֶד֣ ָׂ֩ש ת ֲחַלָ֖ ַ֩נ נּו  ָלָ֔
 . במדבר קרח טז,כו:    102

ֶאל ֩ ר ַדֵּב֨ הָ֩-ַוְי י֩ ֳהֵל֨ ָא  ֩ ֵמַעל ֩ א ָ֩נַ֡ רּו ֣סּו ֩ ר אמ ָ֗ הֵ֩ל ָד  לָהֵע ַאָֽ ְ֩ו ה ֶּל ֵאָ֔ ָה ֩֙ ים ְרָׁשע  ָהָֽ ֩ ים ֵ֤ ל-ֲאָנׁש  ְּ֩בָכ ּו ְּגעָ֖ ן-ּת  ֣רָ֩לֶה֑םֶּ֩פ ל-ֲאֶׁש ְּ֩בָכ ּו ָּספָ֖ ֩֩-ּת  ם׃ ַ֩חּט אָתָֽ
 . במדבר קרח יז,ג:    103
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י ָֽ ּ֩כ  ַח ְזֵּבָ֔ ּ֣פּויַ֩לּמ  ֙֩צ  ים ח  ֵ֤יַ֩פ ֻּקֵע ר  ֩ ם ָת  א  ֩ ָעׂ֨שּו ְ֩ו ם ָתָ֗ ְּ֩בַנְפׁש  ֶּלה ֵא  ָה ֩ ים ֨ א  ַחָּט ַה  ֩ ְחּתֹות ַמ ֩ ת י-ֵאַ֡ ְפֵנָֽ ם֩ל  יֻבָ֥ ר  ְק ַ֩וּי֩ -ה  ֩ה' ָ֥י ְבֵנ ֹות֩ל  אָ֖ ּוְ֩ל ְהיָ֥ ְ֩וי  ׁשּו ָּד֑ ְק
֩֩ ל׃ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י 

1 0 4֩֩ ֩ ֩יז,יז:֩ ֩ דבר ֩במ . 
ֶאל ֩ ֣ר׀ תָּ֩כל-ַּדֵּב ֵאֵ֤ ֵמ ֩ ב ָא  ֩ ית ֵב֨ ְל  ֩ ה ַמֶּט ֣ה֩ ַמֶּט ֩ ם ָּתַ֡ א  ֵמ ֩ ח ַק֣ ְ֩ו ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ֶאת-ְּבֵנ֣י ֩ יׁש ֣ א  ֩ ַמּ֑טֹות ֩ ר ָ֩עָׂשָ֖ ָ֥ים ְׁ֩שֵנ ם ָתָ֔ ֲאב  ֩ ֵב֣ית ְ֙֩ל ֶהם ֵא י ָֽ ֩-ְנׂש  ֹו מָ֔ ְׁש

ל ַ֩ע ב ְכּת ָ֖ ֩֩-ּת  הּו׃ ַ֩מֵּטָֽ
1 0 דב5 ֩במ .֩֩֩ ֩ א: ֩֩יז,כ  ר

ֶאל ה֩ ֶׁש  מ  ֩ ר ַדֵּב֨ ׀ָּ֩כל-ַוְי ֩ ֵאָל֣יו ֩ ְּת֣נּו ַ֩וּי  ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ֩-ְּבֵנ֣י ר ָעָׂשָ֖ ֩ ָ֥ים ְׁ֩שֵנ ם ָתָ֔ ֲאב  ֵב֣ית֩ ְ֙֩ל ד ֶאָח ֩ א י ֵ֤ הְ֩לָנׂש  ַמֶּט֨ ד֩ ֶאָח  ֩ א י ְלָנׂש ֨  ֩ ה ַמֶּט ֩ ם ֶהַ֡ ֵאי י ָֽ ְנׂש 
֩֩ ם׃ ַמּטֹוָתָֽ ֩ ֹוְך ְּ֩בתָ֥ ן ר ָ֖ ַאֲה ֩ ה ַמֵּטָ֥ ּ֩ו ַ֩מּ֑טֹות

1 0 ֩יח,יז: קרח. במדבר 6 ֩ ֩ ֩ 
כֹור ְּ֩בָֽ ְ֣ך ֹוׁשַ֡֩-ַא אָֽ ֩ ר ֹו-ֹו אָֽ ֩ ֶׂשב רֶּ֩כ  ֶ֩את-ְב֨כֹו ֵה֑ם ֶדׁש֩ ק ֣ ֩ ה ֶּדָ֖ ְפ ֩ת  א ֵ֩ע ז֩ל ָ֥ ר ֹו ַ֩על-ְבכָ֥ ק ר ֵ֤ ְז םּ֩ת  ָמָ֞ ֶאת-ָּד ְ֙֩ו ַח ְזֵּב ה֩-ַהּמ  ֶּׁש  א  ֩ ר י ט ָ֔ ְק ֶחְלָּב֣םַּ֩ת

'׃֩֩ ה ַ֩ל ַח ח ָ֖ י ֩נ  ַח י ֵרָ֥ ְ֩ל
     . במדבר חקת יט,יג:107

ל ר-ָּכָֽ ֲאֶׁש ֩ ם ָד֨ ָא ָה  ֩ ְּ֩בֶנֶפׁש ֵמ֣ת ְּ֩ב ַע ֵגַ֡ ּנ  אֶ֩-ַה ֩ א ַחָּטָ֗ ְת ֩י  א ְ֩ול ֣ ּות מ  ה֩ל א-תָי ָּד  ֩נ  י ֵמ֨  ֩ י ֵא֑לּ֩כ  ָר ְׂש ּי  מ  א֩ ו ָ֖ ה  ַ֩ה ֶָ֥פׁש ֶּנ ַה ה֩ ְרָת  ְכ ְ֩ונ  א ֵּמָ֔ ט  ֩ ֩ה' ֵ֤ן ְׁשַּכ ק֩-מ  ַרֵ֤ ז 
֩֩ ֹו׃ ֩בָֽ ֹו ָאתָ֥ ְמ ֻט ד֩ ֹו ֩עָ֖ ה ְהֶיָ֔ ָֽ ֩י  ֣א ֵמ ָט ֩֙  ָעָליו

    . במדבר בלק כה,ו: 108
ֶאל ֩ ב ַ֩וַּיְקֵרֵ֤ א ָּ֩בָ֗ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  י ְּבֵנ֨ מ   ֩ יׁש א  ה֩ ֵּנַ֡ ה  ֶאת-ְו ֩֙ ָחיו ֩-ֶא ֵנ֣י יתְ֩לֵעי ָ֔ ְדָינ  לַהּמ  ָ֖יָּ֩כ ּ֩וְלֵעיֵנ ה ֶׁשָ֔ י-מ  ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֣ ֶהל֩-ֲע א ָ֥ ֩ ח ַת יםֶּ֩פָ֖ ָ֔ כ  ֩ב  ה ֵהָּ֣מ ְ֩ו ֵא֑ל ָר ְׂש י 

֩֩ ד׃ ֩מֹוֵעָֽ
 . במדבר פינחס כט,יח:    109

֩ ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩ו
 . במדבר פינחס כט,כא:    110

ם ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩֩ו ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ  ַל֠
 . במדבר פינחס כט,כד:    111

֩ ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ֵאיל  יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ ֩מ 
 . במדבר פינחס כט,כז:    112

ְ֩וַלּכְ֩ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩ו ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָ֩בׂש  
 . במדבר פינחס כט,ל:    113

֩ ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ   ּו
 . במדבר פינחס כט,לג:    114

ְׁשּפָ֩ מ  םְּ֩כ ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ֵאיל  יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכ ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩ו ֩ ם׃ ָ֩טָֽ
1 1 5֩֩֩ ֩ א,יב: ֩֩ל דבר ֩במ . 

ֶאל ֩ אּו ַ֡ ֶאל-ַוָּיב  ְו  ֩ ה ֶׁש ֶאל-מ  ְ֩ו ן ֵה  ַהּכ  ֩ ר ָז֨ י-ֶאְלָע ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֣ ֶאת-ֲע ֩ ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֶאת-י  ְ֩ו י ֧ ב  ֶאת-ַהְּׁש ְ֩ו ַח ֹו ק  ֶאל-ַהַּמְל ֩ ל ֶאל-ַהָּׁשָלָ֖ ֩ ֑ה ֲחֶנ ַּמ ב֩-ַהָֽ ָאָ֔ מֹו ֩ ת ב ֣ ְר ַעָֽ
ַ֩על ר ֩֩-ֲאֶׁשָ֖ ס ֹו׃֩ חָֽ ֵר ְ֩י ן ֵּדָ֥ ְר ַ֩י

1 1 6֩֩ ֩ ב,לג:֩ ֩֩ל דבר ֩במ . 
ֵּת֣ ְבֵניַוּי  ה֩ל  ֶׁשַ֡ מ  ׀֩ ֩ ֶה֣ם ֶ֩בן-ןָ֩ל ְמַנֶּׁש֣ה ֩ ׀ ֶ֣בט ֵׁ֩ש ׀ י ֣ ֲחצ  ְ֩וַל ן אּוֵב  ְר ֩ י ְבֵנ֨ ְול   ֩ ד ֶאת-ָג ֩ ף ֵסָ֗ ת-יֹו ֶא֨ ְ֩ו י ָ֔ ר  ָהֱאמ  ֩ ֶמֶ֣לְך ֩֙ ן ח  י ס  ֩֙ ֶכת ְמֶל֨ ֩-ַמ ֹוג ֩עָ֖ ֶכת ְמֶלָ֔ ַמ

ב׃֩֩ י ָֽ ב  ָס ֶרץ֩ ָאָ֖ ָה ֩ י ֵרָ֥ ָ֩ע ת ְגֻבֹלָ֔ ּ֙֩ב  ָה ֶר֙י ֶרץְ֩לָע ָהָאָ֗ ֩ ַהָּבָׁש֑ן ֩ ְך ֶ֩מֶ֣ל
    . במדבר מסעי לה,יז: 117

ֲאֶׁשר  ֩ ָ֩יד ן ֶ֣ב ֶא ְּ֩ב ם ַ֡ א  ֩֩-ְו ׃ ַח ֵצָֽ ָהר  ֩ ת ַמָ֖ ֩יּו ֹות מָ֥ א֩ ֑הּו ֩ ֵצַ֣חָֽ ר  ֩ ת מ ָ֖ ַ֩וָּי ָּכ הּו ה  ֩ ּה ָּ֩בָ֥ ֨מּות ָ֩י
 . במדבר מסעי לה,יח:    118

ץ ֵ֩עָֽ י ֣ ְכל  ּ֩ב  ֹו ֲאֶׁשר-אַ֡  ֩ ד ׃֩֩-ָי ַח ֵצָֽ ר  ָה ֩ ת ַמָ֖ ֩יּו ֹות מָ֥ א֩ ֑הּו ֩ ַ֣חָֽ ֵצ ר  ֩ ת מ ָ֖ ַ֩וָּי ָּכ הּו ה  ֩ ֹו ּ֩בָ֥ ֨מּות ָ֩י
֩

 דברים  2.1.5
 . דברים  א,א:    119

ֶאלֵאּ֣לֶ֩ ֶׁשה֙֩ מ  ֩ ר ֶּבֵ֤ ּד  ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ים ָ֗ ר  ָב ְּד ַ֩ה ֵּ֩בין-ָּכל-ה ּוף ס  ֩ ֨מֹול  ֩ ָבה ָר ָּ֩בֲע ר ְדָּבַ֡ ַּ֩בּמ  ן ְרֵּד֑ ַהַּי ֩ ר ֶב ְּ֩בֵעָ֖ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ין-י  ןּ֩וֵבָֽ ָר֧ א ֩-ָּפ ן ְ֩וָלָבָ֥ ֶפל ּת  
֩֩ ב׃ ָהָֽ ָ֩ז י ָ֥ ד  ְ֩ו ת ר ָ֖ ֲחֵצ ַ֩ו

 . דברים  א,יט:    120
ֵא֣תָּ֩כל ְך֩ ֶל ֵּנַ֡ ַ֩ו ב ֵרָ֗ ח  ֵמ ֩ ַּס֣ע ּנ  ָר֨֩-ַו ּנֹו ְוַה  ֩ דֹול ַהָּג ֩ ֣ר ְדָּב אַ֩הּמ  ב ֕ ָּנ ַ֩ו ָת֑נּו א  ֩ ינּו ֵהָ֖ ֱאֹל ֩ ה' ֩ ָּו ה ֩צ  ר ֲאֶׁשָ֥ יַּ֩כ ָ֔ ר  ֱאמ  ָה ֣ר֩ ַ֩ה ְך ֶר ֶּדַ֚ ֩ ם יֶתָ֗ ְ֩רא  ֲאֶׁש֣ר ֩ א ּו ה  ַ֩ה א

֩֩ ׃ ַע ְרֵנָֽ ַּ֩ב ׁש ֵדָ֥ ָק ֩ ד ַ֩עָ֖
1 2 1֩֩ ֩ ֩ב,לו:֩ ֩ רים ֩דב . 

ַעל  ֩ ֲאֶׁשר ֩ ר ֵעַ֡ ר  ת-ֵמֲע ְ֙֩וַעד-ְׂשַפ ַ֙חל ַּ֩בַּנ ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ר י ָהע ֨ ְ֩ו ְרנ  ן ַא ֩ ַחל ְרָיָ֔֩-ַנ֨ ק  ה֙֩ ְיָת ָהָֽ ֩ א ד֩ל ֵ֤ ְלָעָ֔ ֶאתַהּג  ֩ ּ֑נּו ֶּמ מ  ֩ ה ָבָ֖ ָׂ֩שְג ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֩ה'֩-ה ן ָ֩נַת  ל ַהּכ ֕
֩ ֩ ינּו׃ ינּוְ֩לָפֵנָֽ ֵהָ֖ ֹל ֱ֩א

 . דברים ואתחנן ד,ט:    122
דֶּ֩פן א ָ֗ ְמ ֩ ך  ַ֩נְפְׁש ר מ ֨ ּוְׁש  ֩ ך ְ֩ל ר ֶ֣מ ָּׁש ה  ק֩ ֶאת-ַרַ֡ ֩ ח ְׁשַּכ֨ ֲאֶׁשר-ּת  ֩ ים ר   ְּדָב ן-ַה ּ֩וֶפ ך י ֵ֩עיֶנָ֗ ֣אּו ם֩-ָר ַדְעָּתָ֥ הֹו ְ֩ו ך ַחֶּי֑י ֩ ֵמ֣י לְ֩י ּ֩כ ָ֖ ךָ֔ ְ֣ב ָב ְּל מ  ֩֙ רּו סּ֙ו ָי

֩֩ ך׃ י ָ֩בֶנָֽ ָ֥י ְבֵנ ְ֩ול  ך ָ֖י ָבֶנ ְ֩ל
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 . דברים ואתחנן ה,ח:    1123.
א ה-ל ֣ ׀ָּ֩כל-ַתֲעֶׂשָֽ֨ ֶ֣֙סל֙֩ ֶ֣֩פ ךָ֥ ֩֩-ְל ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתָ֩ל ֶ֣֣ ַּתָ֥ מ  ֩ ׀ ם ֶ֣֣י  ַּ֩בַּמָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַחת ָּת֑  מ  ֩ ֶרץ ָּבָאָ֖֨  ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַעל ַ֡ ַּמָ֔ מ  ֩ ׀ ֩֙ ם ַמ֣֙י  ַּ֩בָּׁש ר ֶ֣֣ ֲאֶׁשֵ֤ ַ֡ה֩ מּוָנָ֔  ְּת

1 2 ֩ה4 ֩ רים ֩דב .֩֩ ֩ ד:֩  ,י
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֣הָ֩כל ַ֩תֲעֶׂש א יך֩ל ֣ ָ֑֗ ֶה ֹל ֱא ֩ ה' ׀ַ֩ל ֶ֣֣ת ַׁ֩שָּבָ֖ י ע ָ֔  י ב  ַהְּׁש ֩֙ ךָֽ֩-ְו֨יֹום ְנ ַאָּת֣הּ֩וב  ֩ ה ְּדךָֽ֩-ְמָלאָכַ֡ ְב ְ֩וַע ך ֶּת֣ ְ֩וָכל-ּוב  ך  ְר מ  ֲח ַ֩ו ֨ך ְר ְ֩וׁשֹו ך ָמֶת ֲא ך֩-ַו֠ ְמֶּתָ֗ ֶה ְּב
֩֩ ך׃ ֹו ֑מָֽ ָּ֩כ ָמְתךָ֖ ֲא ַ֩ו ךָ֥ ְּד ְב ַחַ֩ע ּו ָ֩ינ  ַען ַמָ֗ ךְ֩ל י ֶרָ֔ ְׁשָע ּ֩ב  ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ ך ְר ַ֖ ְ֩וֵגָֽ
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ת ֶאל-ֶאָֽ ה'֩  ֩ ר ֶּב ּד  ה֩ ֶּל ֵאַ֡ ָ֩ה ים ֣ ר  ָב ְּד ל-ָּכל-ַה ַ֩ע ם ְכְּתֵבָ֗ ַּ֖י  ַ֩וָֽ ָס֑ף ָ֩י א ְ֩ול ֣ ֹול דָ֖ ָּ֩ג ֹול קָ֥ ֩ ל ָרֶפָ֔ ָהֲע ְ֩ו ן ֶ֣֣ ֵאׁשֶ֙֩הָעָנ ָה ֩ ֹוְך ּתֵ֤ מ  ֩ ר ָהָ֗ ָּ֩ב ם ַהְלֶכ  ֩-ְק ת ח ֣ ֻ֙֩ל ְׁשֵני

֩ ֩ י׃ ֵאָלָֽ ֩ ָ֖ם ְּתֵנ ַּ֖י  ַ֩וָֽ ים ָ֔ ֲ֩אָבנ 
1 2 6֩֩֩ ֩ ֩ה,כג: ֩ רים ֩דב .֩

יָ֩כל ֣ מ  ֩ י ֣ ּתֹוְךָּבָׂשַ֡֩-ּכ  מ  ֩ ר ַדֵּב֧ ְמ ֩ ַחּי  ים ֩ ים ֨ ה  ֹל ֱא  ֩ קֹול ֩ ַמ֣ע ָׁ֩ש ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֩֩-ר י׃ ח  ַ֩וֶּיָֽ נּו מ ָ֖ ׁשָּ֩כ ֵא  ָ֩ה
1 2 7֩֩֩ ֩ ֩ה,כו: ֩ רים ֩דב . 

י ָֽ ֶאת-מ  ֩ ר מ ָ֥ ְׁש ְ֩ול  י ת   א  ֩ ה ָאָ֥ ְר םְ֩לי  ֶהָ֗ ֶ֩ז הָ֩ל ם ָב֨ ָב ְל  ֩ ה ָהָי ְ֩ו ן ֵּתַ֡ ל-י  יָּ֩כל-ָּכ ְצוַתָ֖ ם׃-מ  ָלָֽ םְ֩לע  ֶהָ֖ ְבֵני ְ֩ול  ם ֶה  בָ֩ל ַטָ֥ י ֩י  ן ַע ַמ֨ יםְ֩ל ֑ מ  ַ֩הָּי ֩ 
1 2 8֩֩ ֩ ֩֩ו,כב:֩ רים ֩דב . 

הּ֩וְבָכל ְרע ָ֥ ְּ֩בַפ ם י  ַר  ְצ מ  ְּ֩ב ׀ ֩ ים ֧ ָרע  ְ֩ו ים ל ֨ ד  ְּ֩ג ים ְפת  מ  ּ֩֠ו ת אֹות ֣ ֩ ה' ֩ ן ֵּת֣ ֩-ַוּי  ֩ ינּו׃ ֵנָֽ ֹוְ֩לֵעי ֵּ֩ביתָ֖
1 2 9֩֩ ֩֩ א: ֩ז, ֩ רים ֩דב . 

ֶאל ֩ ך י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ ה' ֩֙ ך ֲא י ָֽ ב  ְ֩י י ֵ֤ ר-ּכ  ֲאֶׁש ֶרץ֩ ָא֕ ָ֩בא-ָה ה ם-ַאָּתָ֥ ֹוי  ּ֩גָֽ ַׁש֣ל ְ֩וָנ ְׁשָּתּ֑ה ר  הְ֩ל ָּמ ֩-ָׁשָ֖ ׀ ֩ ים ֣ ַ֩רּב  ֣י ַהְּכַנֲענ  ְ֩ו י ר   מ  ֱא ָה ְ֩ו י ְרָּגׁש ֨ ַהּג  ְו  ֩ י ּת  ח  ַ֩ה ך י ָּפֶנַ֡ מ 
֩֩ ׃ ָּך ֶּמָֽ מ  ֩ ים ָ֖ מ  ַ֩וֲעצּו ים ָ֥ ַרּב  ֩ ם ָ֔ ֣ה֩גֹוי  ְבָע ׁ֩ש  י ָ֔ ס  בּו ַהְי ְ֙֩ו י ּו  ח  ַהָֽ ְ֩ו י ּז ָ֗ ר  ַהְּפ ְ֩ו

1 3 0֩֩֩ ֩ ֩ט,י: ֩ רים ֩דב . 
ֶאת י֩ ֵאַלָ֗ ֩ ה' ֩ ן ֵּת֨ י-ַוּי  ֵל ַ֩וֲע ים ֑ ה  ֹל ֱא ֩ ֶאְצַּב֣ע ְּ֩ב ים ָ֖ ב  יםְּ֩כֻת ָ֔ ֲאָבנ  ָה ֩ ת ח ֣ ֙֩לּו ָכלְׁשֵני םְּ֩כָֽ ְך֩-ֶהָ֗ ֹו ּתָ֥ מ  ֩ ר ָה  ָּ֩ב ם ָּמֶכָ֥ ֩ע  ה'  ֩ ֶּבר ּד  ֩ ֲאֶׁש֣ר ֩ ים ַ֡ ר  ָב ְּד ַה

֩֩ ל׃ ָהָֽ ָּק ַה ֩ ֹום ְּ֩ביָ֥ ׁש ֵאָ֖ ָ֩ה
     . דברים ראה יב,יח:131

ם א  ֩ י ַ֡ ך-ּכ  ָמֶתָ֔ ֲא ַ֩ו ְּד֣ך ְב ְ֙֩וַע ֶּתך ּ֩וב  ךֵ֤ ְנ הּ֩וב  ַאָּת֨ ֩֒ ּ֩בֹו ֘ך ֶהי ֱאֹל ה'֩ ֩ ר ַח  ְב ֩י  ר ֲאֶׁש֨ ֩֙ קֹום ּנּוַּ֩בָּמ יךּ֩ת אֲכֶלָ֗ ֶה  ֹל ֱא ֩ ה'  ֩ ְפֵני הַ֩֩ל  ךְ֩ו י ֶר֑ ְׁשָע ּ֩ב  ֣ר ֲאֶׁש ֩ י ָ֖ ֵּלו 
ך׃֩֩ ֶדָֽ ָ֩י ח ְׁשַלָ֥ ֩מ  ל ְּ֩בכ ָ֖ ך י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ ה' ֩֙ ְפֵני ֩ל  ְחָּתָ֗ ַמ ְ֩וָׂש
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ֶּבר ד  ֩ י ֣ תּ֩כ  ָמָ֗ ֩יּו א ּו ה  ַ֩ה ֲח֨לֹום ַה  ֩ ֵלם ח  ֩ ֣אֹו א֩ ּו הַ֡ ַה א֩ י ֣ ב  ָּנ ַה ַ֩על-ְו ָרה ֙֩-ָס֠ ך ְד ַהּפ ָֽ ְ֩ו ם י  ַרָ֗ ְצ ֩מ  ֶ֣רץ ֵמֶא ֩ ׀ ֶאְתֶכ֣ם ֩ א י ָ֥ ַהּמֹוצ  ֩ ם ֵהיֶכ  ֹל ֱ֩א ֩֩ה' ֵּב֣ית מ 

ן מ  ך֙֩ ֲח י ָֽ ּד  ַה יםְ֩ל ָ֔ ד  ס֩֩-ֲעָב ך׃֩ ְרֶּבָֽ ּק  מ  ֩ ע ָרָ֖ ָ֩ה ְרָּתָ֥ ַע ָּ֩בּ֑הּ֩וב  ךָ֩לֶלֶ֣כת י ֶהָ֖ ֱאֹל ֩ ה' ֩ ך  ְּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֧ ְך֩ ֶר ַ֩הֶּדָ֔
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ֶ֩בן ך י ֣ ח  ָא ֩ ךַ֡ יְת ָֽ ס  ְ֩י י ֣ ֹו-ּכ  אָֽ ֩ ך ֶּמ ֹו-א ֠ אָֽ ֩ ֨ך ְנ רְּ֩כנַ֩-ב  ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֵרֲעך  ֧אֹו֩ ֩ ך ֵחיֶקָ֗ ֩ ֵאֶׁ֣שת ֩ ׀ ֣אֹו ֩ ך  ְּת ים֩ב  ֣ ה  ֹל ֱא ה֙֩ ָד ְב ַע ְ֩וַנָֽ ה ֵ֩נְלָכָ֗ ר אמ ֑ רֵ֩ל ַּ֩בֵּסֶ֣ת ךָ֖ ְפְׁש
֩֩ ך׃ י ֶתָֽ ב  ַ֩וֲא ה ַאָּתָ֖ ֩ ְעָּת ַדָ֔ ָ֩י א ֙֩ל ֣ ֲאֶׁשר ֩ ים ָ֔ ר  ֵח ֲ֩א
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ֲאֶׁשר  ֩ ל ְּ֩בכ  ֶסף ַהֶּכַ֡ ֩ ה ךָ֖֩-ְוָנַתָּת֣ ָאְל ְׁש ָֽ רּ֩ת  ֲאֶׁשָ֥ ֩ ל רּ֩וְבכ   ּ֙֩וַבֵּׁשָכָ֔ ן ןּ֩וַבַּי֙י  א רּ֩וַבּצ ָ֗ ָק֣ ַּ֩בָּב ך  ַ֩נְפְׁש ה ַאֶּו֨ ֑ךְּ֩ת ַ֩֩נְפֶׁש

֩֩֩ ך׃ הּ֩וֵביֶתָֽ ַאָּתָ֥ ֩ ְחָּתָ֖ ַמ ְ֩וָׂש יך ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩ ה' ֩֙ ְפֵני ם֩ל  ָּׁ֩שָ֗ ָאַכְ֣לָּת ְ֩ו
1 3 5֩֩ ֩֩ ט: ד,כ ֩י ֩ רים ֩דב . 

ין ֵאָֽ ֩ י ֣ יּ֩כ  ַ֡ ַהֵּלו  ֩ ֣א ֶר֩-ּוָב ָב ְ֩י ן ַע ַמֵ֤ ְ֩וָׂשֵב֑עּוְ֩ל ּו ָאְכלָ֖ ְ֩ו ך י ֶרָ֔ ְׁשָע ּ֩ב  ֣ר ֲ֙֩אֶׁש ָמָנה ַאְל ָהָֽ ְ֩ו ֹום ַהָּיתֵ֤ ְ֩ו ר ַהֵּג ְ֩ו֠ ְך ָּמָ֗ ֩ע  ה ֲחָל  ְ֩וַנ ק ֶל ֵח֨  ֩ ך֩לֹו י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ ה' ֩֙ ְכך
֩֩-ְּבָכל ֩ס ה׃ רַּ֩תֲעֶׂשָֽ ֲאֶׁשָ֥ ֩ ְדךָ֖ ָ֩י ה ַ֩מֲעֵׂשָ֥
 . דברים ראה טו,ט:    136

ֶּ֩פן רְ֩לךַ֡ ֶ֣מ ָּׁש ם-ה  ע   ֩ ר ָדָב ֩ ֣ה ְהֶי ת-י  ְׁ֩שַנָֽ ֣ה ָב ָקְר ֩ ר מ ָ֗ א ַּי ַעלֵ֩ל ְ֩בל  ֨ך ְב ָב ן֩-ְל ֵּתָ֖ ֩ת  א ְ֩ול ָ֥ ן ֹו ְביָ֔ ֶא ָה ך֙֩ ֙י ח  ָא ְּ֩ב ךָ֗ ֵ֩עיְנ ֣ה ָרָע ְ֒֩ו ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ְׁ֩שַנ֣ת ַהֶּׁשַב֘ע
ֶאלל֑֩ ֩֙ ך י ָ֩עֶל֨ א ָרֵ֤ ָק ְ֩ו ֩֩-ֹו א׃ ְט ֵחָֽ ֩ ְ֩בךָ֖ ָ֥ה ָהָי ְ֩ו ֩ה'

 . דברים ראה טו,יט:    137
ל א֩תָ֩-ָּכָֽ ְ֩ול ָ֥ ך ֶרָ֔ ׁ֩שֹו ר ְבכ ֣ ּ֙֩ב  ד ֲעב  ַ֩תָֽ א ך֩ל ֵ֤ ֶה֑י ֹל ֱא ה'֩ יׁשַ֩ל ָ֖ ּד  רַּ֩תְק ָּזָכָ֔ ַ֙֩ה ך אְנ ּ֩וְבצ ָֽ ְרךֵ֤ ְבָק ּ֩ב  ד ָּוֵל֨ י   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ר ֹו ַ֩֩הְּבכַ֡ ך׃ ַ֖ ֩צ אֶנָֽ ר ֹו ְּ֩בכָ֥ ז ָ֖  ג 
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הָ֩כל ֶא֨ ָר ֵ֩י ה ַּ֩בָּׁשָנַ֡ ׀ ֩ ים ֣ מ  ֶאת-ָׁש֣לֹוׁשְּ֩פָע ֩ ך  ְר ֩-ְזכּו ַהֻּסּ֑כֹות ֩ ַח֣ג ֹותּ֩וְב ַהָּׁשֻבעָ֖ ֩ ג ַחָ֥ ֹותּ֩וְב ַהַּמּצ  ג֩ ַח֧ ְּ֩ב ר ָחָ֔ ְב ֩י  ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ קֹום ַּ֩בָּמ ך י ֶהָ֗ ֱאֹל ֩ ה' ֩ ׀ ְּפֵנ֣י
ֶאת ה֩ ֶא  ָר ֵ֩י א ֩֩-ְול ֧ ם׃ ָקָֽ ֵרי ֩ ה' ֩ ָ֥י  ְּפֵנ

 . דברים שפטים יז,ה:    139
ֶאת ֩ אָת֣ הֹוֵצ ּוא-ְו הַ֡ ַה ֩ יׁש ֣ א  ֶאתָ֩ה  ֩ ֶאת-אֹו ֩ ׂשּו ָ֩ע֠ ֣ר ֲאֶׁש א֩ ו ה   ַה ה֩ ָּׁש֨ א  ֶאל-ָה ֩֙ ה ַהֶּז ֩ ע ָרֵ֤ ָ֩ה ר ָּדָב֨ ֶאת-ַה ֩ ך י ֶרָ֔ ֶאת-ְׁשָע ֩ ֹו אָ֖ ֩ יׁש ֕ א  ֑ה֩-ָה ָּׁש א  ָה

֩ ֩ תּו׃ ֵמָֽ ָ֩ו ים ָ֖ ֲאָבנ  ָּ֩ב ם ַקְלָּתָ֥ ְס ּ֩ו
     . דברים שפטים יח,ג:140

ם א  ח֩ ַָ֖ב ֶּז ַ֩ה י ֵחָ֥ ְב ֩ז  ת ֵא  ֵמ ֩ ם ֵא֣תָ֩הָעָ֗ ֵמ ֩ ֲהנ  ים ַהּכ  ֩ ט ְׁשַּפ֨ מ   ֩ ה ְהֶי ֩י  ה ֶזַ֡ ר-ְו םׁ֣֩שֹו ֩֩-א  ה׃ ָבָֽ ֵּק ַה ְ֩ו ם ַָ֖֖י  ָחַי ַהְּל ְ֩ו ַע ר ָ֥ ַהְּז ֩ ן ֵהָ֔ ַ֙֩לּכ  ן ְ֩וָנַת ֑ה  ֶׂש
 . דברים שפטים יח,כ:    141

א ר֩ל ָֽ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֵא֣ת ֩ י ָ֗ מ  ְׁש ּ֩ב  ר ָּדָב  ֩ ר ַדֵּב֨ ְל  ֩ יד ז  ָ֩י ֣ר ֲאֶׁש ֩ יא ַ֡ ב  ָּנ ַה ְ֣ך֩ א׃֩-ַא ּו הָֽ ַ֩ה א י ָ֥ ב  ַהָּנ ֩ ת ֵמָ֖ ּ֩ו ים ֑ ר  ֵח ֲ֩א ים ֣ ה  ֱאֹל ֩ ם ְּ֩בֵׁשָ֖ ר ַדֵּבָ֔ ְ֩י ֣ר ֲאֶׁש ַ֩ו ר ַדֵּבָ֔ ְ֙֩ל יו ית  ּו   ֩צ 
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ֶאל ה֩ ָבָ֖ ְּקר  ַה ר֩ י ָהע ָ֔ ֩ ֣ה ָהָי א-ְו ר֩ל ָֽ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ר ָקָ֗ ָּ֩ב ֶ֩עְגַל֣ת וא ה   ַה ר֩ י ָהע ֨  ֩ ְקֵני ֩ז  ּו חַ֡ ְק ְ֩וָל ָחָל֑ל ר֩ל א-ֶה ֲאֶׁשָ֥ ֩ ּה ָּ֙֩בָ֔ ד ֩֩-ֻעַּב ל׃ ְּ֩בע ָֽ ה ָ֩מְׁשָכָ֖
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ֶאת ֩ א ו ֵ֤ ה  ַ֩ה ר י ָהע ֨  ֩ ְקֵני ֩ז  דּו ַ֡ ר  הֹו ֶאל-ְו ֩֙ ה ֶעְגָל ר֩ל א-ָהָֽ ֲאֶׁש  ן֩ ֵאיָתָ֔ ֩ ַ֣חל ְרפּו-ַנ ְ֩וָעָֽ ַע ֵר֑ ָּז ֩י  א ְ֩ול ֣ ֹו ּ֩בָ֖ ד ֵבָ֥ ת-ֵיָע ֶא ֩ ם ַחל׃֩֩-ָׁשָ֥ ָּנָֽ ַּ֩ב ה ָ֩הֶעְגָלָ֖
1 4 4֩֩ ֩ ב,ו:֩ ֩֩כ רים ֩דב . 

ַ֩קן א ֵר֣ ָּק ֩י  י ֣ ְּ֩בָכל-ּכ  ְך ֶר ֶּד  ַּ֩ב ך י ׀ְ֩לָפֶנַ֡ ֩ ר ּ֣פֹו ַ֩על-צ  ֣אֹו ֩ ׀ ַ֙֩על-ֵע֣ץ ֶבֶ֙צת ר  ֩ ם ֵאֵ֤ ָה ְ֩ו ים ָ֔ ֵ֩ביצ  ֣אֹו ֩֙ ים ח  ר  ֶאְפ ֶרץ֩ ָאָ֗ ָ֔֩-ָה ח  ר  ֶאְפ ַ֩עלָה ֹו אָ֖ ֩ ֩-ים ים ֑ ַהֵּביצ 
ַ֩על-ל א ם ֵאָ֖ ָ֩ה ח ַּקָ֥ ֩-ת  ֩ ים׃ ָֽ  ַהָּבנ 

1 4 5֩֩ ֩ ֩כב,יז:֩ ֩ רים ֩דב .֩
ֵּנה ה  א-ְו ֩ל ָֽ ר מ ָ֗ א יםֵ֩ל ר   ָב ְּד ֩ ֹ֨לת י ֲעל   ֩ ָׂ֩שם א ּו ר׃֩֩-הַ֡ י ָֽ ָהע  ֩ ָ֥י ְקֵנ ֩ז  ָ֖י ְפֵנ ה֩ל  ְמָלָ֔ ַהּׂש  ֩֙ ְרׂשּו ּ֩וָפָֽ י ֑ ּת  ֩ב  ְּ֩בתּוֵל֣י ה ֶּל ֵאָ֖ ְ֩ו ים ְּ֙֩בתּול ָ֔ ך ְּת ב  יְ֩ל את   ָמָצֵ֤

 ב,כו:    תצא כ-. דברים כי146



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/132 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

֙֩ל א ה ָר ַּנֲע ְ֙֩וַלָֽ ָר ַּנֲע ַ֩על-ְוַלָֽ יׁש ֵ֤ א  ֩ ֨קּום ָי  ֩ ר ֲאֶׁש יַּ֩כ ַ֡ ָמֶ֑ותּ֩כ  ֩ א ֵחְ֣ט ֩ ה ָרָ֖ ַּנֲע ַ֩לָֽ ַּנֲעָרָ֖ ןַ֩לָֽ י ֵאָ֥ ר֩ ָבָ֔ ָד ֩ ֣ה ה׃֩֩-ַתֲעֶׂש ַהֶּזָֽ ר֩ ָבָ֥ ָּד ַ֩ה ן ֶפׁשֵּ֩כָ֖ ֶ֩נָ֔ ֣חֹו ְרָצ ּ֙֩ו ֙הּו ֵ֩רֵע
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ָּכל מ  ך֩ ֩׀ְ֩ל֠ ך ֶה֣י ֹל ֱא ה'֩ ַח֩ ֣י ָהנ  ְּ֩ב ה ָהָיַ֡ ה'-ְו ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֶ֙רץ ָא ָּ֩ב יב ָ֗ ב  ָּס מ  ֩ ך י ֶב  ְי ֶאת-א ֨ ה֙֩ ֶח ְמ ּהּ֩ת  ְׁשָּתָ֔ ר  ְ֙֩ל ה ֲחָל ַ֩נָֽ ךֵ֤ ןְ֩ל ֵת֨ ֩נ  ֶהיך ֹל ק֩-ֱא֠ ָמֵלָ֔ ֲ֩ע ר ֵזֶ֣כ
֩֩ ֩פ ח׃ ְׁשָּכָֽ אּ֩ת  ם֩ל ָ֖ ָמ֑י  ַהָּׁש ֩ ַחת ַּתָ֖ ֩מ 
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פְ֩ ֩ל  ְרָּתַ֡ ַמ ָא ןְו מ  ֶדׁש֩ ּק ֣ ַה י֩ ְ֧רּת  ַע ּ֩ב  ך י ֶה  ֹל ֱא ה'֩  ֩ ל-ֵני הְּ֩כָכ ָמָנָ֔ ַאְל ְ֩וָל ַ֙֩לָּי֣תֹום ר ְ֙֩וַלֵּג י יוַ֩לֵּלו  ֵ֤ ּת  ְ֩נַת ם ְ֩וַג֨ ת י  י֩ל א-ַהַּבָ֗ יָת֑נ  ּו  ֩צ  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ךָ֖ ְצָוְת -מ 
֩֩ י׃ ְחּת  ָׁ֩שָכָֽ א ְ֩ול ָ֥ ך י ְצוֶתָ֖ ּמ  מ  ֩ י ְרּת  ַבָ֥ ָ֩ע

1 4 9֩֩ ֩ ֩כז,ג:֩ ֩ רים ֩דב . 
ת ֶאָֽ ֩ ן ֶהָ֗ ֲ֩עֵלי ְבָּת֣ ל-ְוָכַת בְ֩-ָּכ ֶאלּד  ֩ א ב ֨ ָּת  ֩ ר ֲאֶׁש ן֩ ַע ַמַ֡ ךְ֩ל ֶר֑ ְב ְּ֩בָע את ּז ָ֖ ַ֩ה ה ָרָ֥ ַהּתֹו י֩ ֶׁשר-ֵר  אֲֽ ֩ ֶרץ ָא  ָחָלב֙֩-ָה ת֩ ָ֩זַבֵ֤ ֶ֣רץ ֶ֩א ךָ֗ ןְ֩ל ֵת֣ ֩נ  ֶה֣יך׀ ֹל ֱ֩א ה'

י ֵהָֽ ֹל ֱ֩א ֩ה' ר ֶּב  ּד  ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ׁשַּ֩כ ַבָ֔ ְד ֩֩-ּו ְך׃ ךָ֩לָֽ י ֶתָ֖ ֲ֩אב 
1 5 0֩֩֩ ֩ טו: ז, ֩֩כ רים ֩דב . 

הּ֩תֹועֲ֩ ּ֩וַמֵּסָכ  ֶסל ֶפ֨  ֩ ה ַ֩יֲעֶׂש ֣ר ֲאֶׁש ֩ יׁש ַ֡ א  ָה ר֩ ֣רּו לָא ְ֩וָע֧נּוָ֩כ ר ַּ֩בָּסֶ֑ת ְ֩וָׂש֣ם ׁש ָרָ֖ ָח י֩ ֵדָ֥ ְ֩י ה ַמֲעֵׂש  ֩ ה' ֩ ס֩֩-ַב֣ת ֩ ן׃ ֵמָֽ ָא ֩ ּו ְמרָ֖ ָא ְ֩ו ָ֩הָע ם
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ֶאת  ֩ ְמעֹו ְּ֩בָׁש ה ָהָיַ֡ ה-ְו ְהֶי ָֽ ֩י  ָׁ֙֩ש֣לֹום ר מ  א ֹוֵ֩ל בֵ֤ ָב ְל ּ֩ב  ְך ֵר֨ ְתָּב ה  ְ֩ו את ּז ָ֗ ַ֩ה ה ָאָל  ָה י֩ ֵר֨ ְב עַ֩-ּד  ַמ  ְ֑ךְ֩ל ֵאֵל ֩ י ָ֖ ּב  ּות֩ל  רָ֥ ר  ְׁש ּ֩ב  י יּ֩כ   ָ֖הּ֩ל ָ֔ ָרָו ָה ֩ ֹות ְספָ֥ ן֩
֩֩-ֶאת ה׃ ָאָֽ ֵמ ַ֩הְּצ
 . דברים  לב,מט:    152

ֶאל ֩ ה ַהר-ֲעֵלַ֡ ֩ ַהֶּז ה ֩ ים ֨ ר  ָהֲעָב  ֩ ַ֩על-ַהר ר ֲאֶׁשָ֖ ֩ ב ָאָ֔ מֹו ֩ ֶ֣רץ ֶא ְּ֙֩ב ר ֲאֶׁש ֩ ֹו ֶאת-ְנבָ֗ ֩֙ ה ְרֵא ּ֩ו ֑חֹו ֵר ְ֩י ל֩-ְּפֵנ֣י ָרֵאָ֖ ְׂש ֩י  ָ֥י ְבֵנ ֩ל  ן ֵת  ֩נ  י ָ֥ ֲאנ  ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ַען ְּ֩כַנָ֔ ֶ֣רץ ֶא
ה׃ ָּזָֽ ֻח ֲא ַ֩ל

 

 שמואל א 2.1.6

םלד: שמואל א' יד, ֲאַכְלֶּתָ֔ ַ֙֩ו ה ֶז ָּ֩ב ם ֶּתֵ֤ ְט ַח ּ֩וְׁש הּו ְׂ֩שֵיָ֗ יׁש ֣ א  ְ֩ו ֹו ר  ׁ֩שֹו יׁש ֨ א   ֩ ֵאַלי ֩ ֣יׁשּו ַהּג  ֩ ם ֶהַ֡ ְרֶּת֣םָ֩ל ַמ ֲא ַ֩ו ם ָ֩בָעַ֡ ֣אּולֻּ֩פ֣צּו ָׁ֩ש ר ֶמ א -ְול אַ֩וּי ֣
ֶאל ֩ ל ֱאכ ֣ 'ֶ֩ל הָ֖ ּוַ֩ל אָ֥ ְט ֶח ם-ֶת ָּד֑ ַ֩ה ֩ ֩֩ ל֩֩ ׁשּוָ֩כ ֨ טּו-ַוַּיּג  ֲח ְׁש ַ֩וּי  ה ְיָל ַהַּלָ֖ ֩ ֹו ד  ְ֩בָי ֧רֹו ׁ֩שֹו יׁש ֣ א  ֩ ם ם׃-ָהָע  ָׁ֩שָֽ

֙֩,כג: שמואל א יז ַּגת מ  ֩ ֹו מֵ֤ ְׁ֩ש י ֨ ְׁשּת  ַהְּפל   ֩ ָּ֩גְלָית ה ֩עֹוֶלָ֞ ם י  ַהֵּבַנַ֡ ֩ יׁש ֣ א  ֣ה֩ ֵּנ ה  ְ֩ו ם ָּמָ֗ ֩ע  ַדֵּב֣ר ְמ ֩ ׀ א ֣הּו ְר֣ותְו ַּמַע ֩֩מ  ר ַדֵּבָ֖ ַ֩וְי ים ָ֔ ּת  ְׁש ְר֣כֹותְּ֩פל  ַּמַע מ 
ד׃ ָֽ ָּדו  ֩ ע ַמָ֖ ְׁש ַ֩וּי  ֵאֶּ֑לה ָה ֩ ים ֣ ר  ָב ְּד ַּ֩כ

חשמואל א יז,מ:  ַּק֨ ֹו ַוּי  ְקל  ֹו ַמ דָ֗ ַחר ְּבָי ְב ֹו-ַוּי  ָּׁש֣ה ֣ל מ  י ֲח ֵקָֽ ם-ַחֻּל ֣י ן ׀ ֲאָבנ  ַחל-מ  ַּנַ֡ ם ַה ָתם ַוָּיֶׂ֣ש י א ֠ ְכל ֨ ים ּב  ֧ ע  ר  ר ָה ֹו-ֲאֶׁש ט ל  ּו קָ֖  ּוַבַּיְל
ֹו ַקְל֣ע ֑דֹו ְו ָׁ֖ש ְבָי ַּג י׃-ֶאל ַוּי  ָֽ ְׁשּת  ַ֩הְּפל 

 

 מלכים א 2.1.7
 מלכים א ו,א:   

י ְּ֩בֵנָֽ ֣את הְ֩לֵצ ָׁ֩שָנַ֡ ֣אֹות ֵמ ֩ ְרַּב֣ע ַא ְ֩ו ֣ה ָׁ֩שָנ ֣ים מֹונ  ְׁש ֩ב  י ֣ ה  ֶרץ-ַוְי ֶאָֽ ֵמ ֩ ֵא֣ל ָר ְׂש ַּבּׁשָ֩-י   ֩ ם ַרי  ְצ ֩מ  י ָ֔ ַהֵּׁשנ  ֶדׁש֩ ח ֣ ַ֩ה א ּו הַ֚ ֩ ו ָ֗ ֶדׁש֩ז  ח ֣ ְּ֩ב ית יע   ב  ְר ָה ֩ ה ָנ֨
ַ֩על ה מ ָ֖ ְׁ֩שֹל ְך ֹלָ֥ ְמ הָֽ֩-ל  תַ֩ל י  ַהַּבָ֖ ֩ ן ֶב ָ֥ ַ֩וּי  ֵא֑ל ָר ְׂש ֩'׃י 

 :יאמלכים א יט,
֩֒ ה ֩ ְפֵנ֣י ֩ל  ֘ר ָ֩בָה ְדָּת֣ ַמ ְ֩וָע ֵ֩צ֣א ר ֶמ א ה֣֩֩'ַוּי ָ֗ ֧ה֩ ֵּנ ה  י֩'ְו ְסָלע  ר֩ ְמַׁשֵּבֵ֤ ּ֩ו ים ֨ ר  ָה  ֩ ק ֵר ְמָפ ק֩ ָחָזָ֞ ְ֩ו ה דֹוָלַ֡ ְּ֩ג ֣רּוַח ְ֩ו ר ֵבָ֗ הָ֔֩ע  ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ה֑֩֩'ם ַח֩ ּו רָ֖ ָ֩ב א ֩'ל ָ֥

הָֽ֩ ֩ ַעׁש ַרָ֖ ָ֩ב א ַעׁש֩ל ָ֥ ַרָ֔ ֩֙ רּ֙וַח ָה ר֩ ַחֵ֤ ַא ֩׃'ְו
 ירמיהו אסתר 2.1.8

 יב ,כה ירמיהו

ַ֩על ד ק ֣ ֶאְפ ֩ ה ָׁ֩שָנַ֡ ֣ים ְבע  ׁ֩ש  אות ְמל ֣ ֣ה֩כ  ָהָי ֶלְך-ְו ל-ֶמָֽ ְוַע  ֩ ֶבל ֻאם-ָּב ְ֩נ ֧הּוא ַה ֩ ֶאת-ַהּ֨גֹוי ֩ ' ל-ה  ְ֩וַע ָ֖ם ָנ ם-ֲעו י ֑ ּד  ֶ֣רץַּ֩כְׂש ֶ֩א
ָֽ֩֩ ֹוְ֩לׁש  תָ֖ א  ֩ י ָ֥ ְמּת  ם׃ְוַׂש ָלָֽ ֩עֹו ֹות מָ֥ ְ֩מ

 אסתר ב,טו:ודומה לכך 
ר ּ֩ת  ֣יַע ְבַהּג  ֵּת֣רַּ֩בת-ּו ְס ח-ֶא ַקָֽ ָל  ֩ ֶׁשר יֲ֩א דָ֩מְרֳּדַכַ֡ לּ֩ד ֣ ֣י  יַח ֹואֶ֩אל-ֲאב  תָ֩ל֣ב ַב  ֹוְ֩ל םֶ֩את-֨ל ֣ י֩א  רּ֩כ ֠ ָבָ֔ ָּ֙֩ד ָׁשה ְק א֩ב  ֶלְך֩ל ֵ֤ יס-ַהֶּמָ֗ ְסר  ָ֥י֩ רֵ֩הַג י אַמ  ר֩ ֶׁשָ֥ -ֲא

ים ֑ ָּנׁש  ֵמ֣רַ֩ה ׁש  ֶלְך֩ ַ֩הֶּמָ֖
ֵׂש֣א֩ ֙֩נ  ֵּתר ְס יֶ֩א ֵ֤ ְּתה  ָ֖יָּ֩כלַו יֵנ ֵע ןְּ֩ב יָה׃-תֵ֩חָ֔ ֶאָֽ ֩ר 
 

 :לא,אסתר ט מגילת
֩ ֩ ֶאת֩ ֩ ם ַקֵּיַ֡ א[ְ֩֩ל ּיְ֩-]ל ק  ֩ ר ֲאֶׁש  ְ֩וַכ ה ַהַּמְלָּכָ֔ ֩ ֣ר ְסֵּת ֶא ְ֙֩ו י ד  הּו ַהְּי ֩ ֵ֤י ֳּדַכ ְר ָמ ֩ ם ֶה  ֲ֩עֵלי ם ַּי֨ ק   ֩ ר ֲאֶׁש םַּ֩כ ֶהָ֗ ֵּני ְזַמ ּ֩ב  ה ֶּל ֵא  ָה ֩ ים ֨ ר  ַהֻּפ  ֩ ֵמי ַ֩עלְי ּו -מָ֥

ל ְוַע ֩ ם ָקָתָֽ֩-ַנְפָׁשָ֖ ַזֲע ְ֩ו ֹות מָ֖ ַהּצֹו י֩ ֵרָ֥ ְב ּד  ֩ ְרָע֑ם ׃ַז ֩ם
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 עיון –בראשית  2.2

 בראשית –בראשית  2.2.1

 פזר תלישא 1
 . בראשית  א,כא:    1

ֶאת ֩ ים ָ֔ ה  ֱאֹל ֩ א ָר֣ ְב ֩-ַוּי  ים ֑ ל  ַהְּגד  ֩ ם ָ֖ ינ  ּנ  ַ֩הַּת
ֵא֣תָּ֩כל תָּ֩כל-ְו ֵא֨ ְ֩ו ם ֶהָ֗ יֵנ מ  םְ֩ל י  ַהַּמ  ֩ ְר֨צּו ָׁש  ֩ ר ֲ֩אֶׁש ֶׂשת ֶמַ֡ ָהר  ׀֩ ֩ ֣ה ַחָּי ַה ֩ י-ֶנֶ֣פׁש יםּ֩כ  ָ֖ ה  ֹל ֱ֩א א ְר ַָ֖֥ ַ֩וַּי הּו יֵנָ֔ מ  ְ֙֩ל ֹוףָּ֩כָנף ב׃-עֵ֤ ֹו ֩֩֩טָֽ

֩-ְוֵא֣תָּ֩כלמופע פזר ראשון בתורה בתבנית   ֩ ֲאֶׁשר ֩ ֶׂשת ֶמַ֡ ָהר  ׀֩ ֩ ֣ה ַחָּי ַה ֩ -קטנה, כעין תפקיד תלישא-מונח מונח מונח פסק פזר תלישאֶנֶ֣פׁש

 קטנה ענין של שיעור המעבר לארבעה ענינים אחרים. ראה דוגמת מפתח.

 

 פזר תלישא 2
 יום הכפורים ז:כ,כגויקרא אמר ראה . בראשית  ג,ו:    2

ה ֲאָו ַ֩תָֽ י ֧ ְ֩וכ  ל ַמֲאָכ  ץְ֩ל ָהֵע֨  ֩ ֩טֹוב י ֣ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ָה ֩ א ֶר ַּ֩גם-ַוֵּת֣ ן ֵּת֧ ַ֩וּת  ַ֩וּת אַכ֑ל ֹו ְריָ֖ ּפ  מ  ֩ ח ַּקָ֥ ַ֩וּת  יל ָ֔ ַהְׂשּכ  ְ֙֩ל ָהֵעץ ֩ ד ָמֵ֤ ְח ְוֶנ ֩ ם י  אָ֩לֵעיַנָ֗ ֩-֣הּו ּה יָׁש  א  ְל
֩ ֩ ל׃ ַ֩וּי אַכָֽ ּה ָּמָ֖ ֩ע 

ה ֲאָו ַ֩תָֽ י ֧ ם-ְוכ  י  אָ֩לֵעיַנָ֗ ,  יתאוה ויתור אחר עיניו שבו ןכים אחריו, כאן כפרמב"נמש הפרטיםדרגא מונח רביע, פרט מרכזי שכל  – ֣הּו

 תאוות היצר 

  חצי שעור אסור מן התורה. א,עדבבלי יומא , דרגא מונח רביע, סעיף היצר ומניעתו ראה

֩טֹוב ֩ י ֣ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ָה ֩ א ֶר פקיד אחר של פעמיים שיעור או ת כעיןהעברה למקום אחר,  -קטנה, כעין פעמיים פזר -מונח פזר מונח תלישא – ַ֩וֵּת֣

 תלישא. 

 הדמיוני לאשה הכח ג"רלב פ"ע., כמלאכים ע"ראב פ, ע"עולמותכאלהים, יוצרי  להיות ירש" פבעל בחינה מעולה ע" בתפקיד תלישא

 הבחינה המעולה היא דמיון להרע לאדם כאן

 של עקירה בתפקיד תלישא

 .החיות והעופות וכן ; האשה אכלה פעַמִים והאדם פעם אחת הנה קרד" פשיעור ע" בתפקיד תלישא

 

֩ אפשר כי  טֹוב ֩ י ֣ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ָ֩ה א ֶר העברה למקום אחר, כעין פעמיים שיעור או תפקיד  -קטנה, כעין פעמיים פזר -מונח פזר מונח תלישא – ַוֵּת֣

, שנה עד התחדשותו כמו עוף "חול" 1000חיי אדם של  קטנה בתפקיד שיעור-תלישא בראשית רבה פר' י"טאחר של תלישא. ע"פ 

שהאכילה גרמה לשכינה להיעקר מתחתונים לרקיע הראשון וחטאים אחרים גרמו לעקירת השכינה עד  קטנה בתפקיד עקירה-תלישא

 לרקיע השביעי. 

העקירות אלו הם תוצאות  ֲאָו ַ֩תָֽ י ֧ ם-ְוכ  י  אָ֩לֵעיַנָ֗  דרגא מונח רביע, תעתועי יצר הרע. העקירה הראשונה. – ֣הּו

ָּׁשָ֡  :ובראשית ג, ֶרא ָהא  ֣ י ַתֲָֽאָוהַוּת  ַ֧ ל ְוכ  ץ ְלַמֲאָכָ֝ י טֹו֩ב ָהע ֵ֨ ֣ ן ּגַם-ה ּכ  ַ֧ ּת  ל ַוּת  ְר֖יֹו ַוּת אַכ֑ ּפ  ח מ  ַקַ֥ יל ַוּת  ֙ץ ְלַהְׂשּכ ָ֔ ד ָהע  י ם ְונְֶחָמֵ֤ ינֶַ֗ ּה ַוּי אַכָֽל׃-֣הּוא ָלע  ָּמ֖ ּה ע  יָׁש֛  ְלא 

 ה-ו-ה-והוא שם א 17תרסא העשויה לרמוז לגי' המלה העולה  – טֹוב ֩

שעות מבריאתם עד שעמד על  5שעות מתחילת יום ששי בבריאה, ועוד  12אפשר  – 17לה העולה תרסא העשויה לרמוז לגי' המ – טֹוב ֩

 רגליו. מעתה האדם בעל בחירה להתאוות טוב וקדושה, או להתאוות כמו בהמה אכילה וזיווג. 

נעשה גולם,  -ו, שניה הוצבר עפר -אמר רבי יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום; שעה ראשונה ...  ב,לחבבלי סנהדרין 
 -קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית  -עמד על רגליו, ששית  -נזרקה בו נשמה, חמישית  -נמתחו אבריו, רביעית  -שלישית 

נטרד  -נידון, שתים עשרה  -סרח, אחת עשרה  -נצטווה שלא לאכול מן האילן, עשירית  -עלו למטה שנים וירדו ארבעה, תשיעית 
 .לווהלך 

 

 נח -בראשית  2.2.2

 

 פזר תלישא 3
 . בראשית נח ז,ב:    3

ַּקח ָֽ הּ֩ת  ָרָ֗ הֹו ַהְּט ֩ ָמ֣ה ֵה ַהְּב ֩ ׀ ל ּכ ֣ ן-מ  מ  ּ֩ו ְׁשּ֑תֹו א  ְ֩ו יׁש ֣ א  ֩ ה ְבָעָ֖ ׁ֩ש  ה ְבָעָ֥ ׁ֩ש  ך  ֩-ְל ֩ ֹו׃ ְׁשּתָֽ א  ְ֩ו יׁש ָ֥ א  ֩ ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ א ו ה   ה֩ ָרָ֥ ה  ְ֩ט א ֶׁשר֩ל ֣ ֲא֠ ֩ ה ֵהָמַ֡ ַ֩הְּב
ן בראשית נח ז ב מ  ה֩-ּו ֵהָמַ֡ רפזר  -ַהְּב ֶׁש ֩ל ֣֩ דולהג-לישאת - ֲא֠ ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ א ו ֩ה   ה ָרָ֥ ְטה  ֩  מונח מרכא תביר טפחא -א

 רביע -שבעה קדמא ואזלא  - לימים עודת"ק  -כי  בראשית נח ז ד

 תביר - מכלרביע  -באפיו קדמא ואזלא  - רוח חיים-נשמת תרסא, -אשר פזר  -כל  בראשית נח ז כב

  ,לעולם יספר אדם בלשון כבוד זה כעין בנין אב לכל התורה כולה להאריך כדיכעין פרט וכלל ופרט. 

  אפשרות לימוד מתפקיד תרסא למקום אחר 

 )אפשרות לימוד תרסא תביר במידת גי' ובמידת גורעין ומוסיפין אפשר לענין שח"ם )שיעורין חציצין מחיצין 
  רד"ק

הטהורות, לפי שהיה , בהרבות מיני כדי שיאכלו מהם נח ובניו והבאים אחריהםאלא מה שרצה האל להשאיר מן הטהורה שבעה, 
רוצה להתיר לו בשר לאכול, מה שלא התיר לאדם שלפניו )ראה בר' ט,ג(. ואע"פ שלא מנע ממנו שום בשר מהטמאות, כמו שאמר 

"כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה" )שם(, עד שמנעם מבני ישראל הקדושים, אע"פ כן לפי הטבע, הטהורות טובות למאכל בני 
וברוב לא יאכלו בני אדם בשאר האומות, הטמאות, אלא מפני רעב. לפיכך היה צריך להשאיר בבהמות  אדם יותר מהטמאות;

הטהורות יותר מן הטמאות, כדי לאכול מהם וְלַחיֹות זרע, אע"פ שהכתוב לא אמר אלא "לחיות זרע" )להלן,ג(, לפי שהעקר הוא 
אין לשאול, למה שבעה ולא ששה או שמנה או יותר, כי האל ראה לחיות, כדי שימצאו הדורות הבאים אחר נח ובניו ספוקם מהם. ו

ה.  איש ואשתוזכר ונקבה, ואמר  - איש ואשתולא תכילם התבה. ופירוש  -בחכמתו, כי שבעה צריך ויספיקו, ויותר  בדרך ַהְשָאלָּ
(; וכאשר אינם שוות באיכות וכאשר הזוגות שוות באיכות אחת, יאמר "איש אל אחיו" )במ' יד,ד(; "אשה אל אחותה" )שמ' כו,ג

  איש ואשתו.אחת, וראויים להזדוג זה עם זה כמו זכר ונקבה, יאמר 
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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כן הוא דרך הכתוב במקומות; וכן "אשר לא יהיה טהור" )דב'  -ולא אמר 'טמאה'  ומן הבהמה אשר לא טהרה היא,ומה שאמר 
ח' יח,יח(; "לא טובה השמועה" )ש"א ב,כד(; "ולהכרית גוים כג,יא(; "כי לא טהור הוא" )ראה ש"א כ,כו(; "ואשר לא טוב עשה" )י

 לא מעט" )יש' י,ז(, והדומים להם. פעם ידבר במקים פעם במכחיש, 
 

 .לעולם יספר אדם בלשון כבודוהכל אחד. ורבותינו ז"ל )פסחים ג,א( למדו מזה, שלא יוציא אדם דבר מגונה מפיו; ואמרו: 
 

ר ֶׁש ָרָ֥֩ דולהג-לישאת - ֲא֠ ְטה  ֩ א ֩ל ֣ ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ א ו ֩ה   ֩ מונח מרכא תביר טפחא -ה ֩ ֹו׃ ְׁשּתָֽ א  ְ֩ו יׁש ָ֥  א 

 כי ובזווגם יקימו את מינם מחדש ובתפקיד ראש, לענין זוגות שאינם שוות באיכותן מחיצה למיניהםתלשא,  –גדולה -תלישא
,ג(; וכאשר אינם שוות וכאשר הזוגות שוות באיכות אחת, יאמר "איש אל אחיו" )במ' יד,ד(; "אשה אל אחותה" )שמ' כו רד"ק

  איש ואשתו.באיכות אחת, וראויים להזדוג זה עם זה כמו זכר ונקבה, יאמר 
 

ר ֶׁש  פעם ראשונה בתורה שעקם הכתוב  והוסיף אותיות ללמד לשון נקיה - דולהג-לישאת - ֲא֠

 
 :ב,נח ז בראשית

ח֩]ב[֩ ַּק ָֽ הּ֩ת  הֹוָרָ֗ ַהְּט ֣ה֩ ָמ ַהְּבֵה ׀֩ ל ּכ ֣ ֣֩-מ  א  ה֩ ְבָעָ֖ ׁ֩ש  ה ְבָעָ֥ ׁ֩ש  ך  ְׁשּ֑תֹוְל א  ְ֩ו ֩יׁש
ן֩ מ  ׃-ּו ֹו ְׁשּתָֽ א  ְ֩ו יׁש ָ֥ א  ֩ ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ א ו ה   ֩ ה ָרָ֥ ה  ְ֩ט א ֩ל ֣ ר ֶׁש ֲא֠ ֩ ה ָמַ֡ ֵה ַ֩הְּב
 

ר ֶׁש ֩גדולה -תלישא - ֲא֠ ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ א ו ֩ה   ה ָרָ֥ ְטה  ֩ א ֩מונח מרכא תביר טפחא  -ל ֣ ֩ ֹו׃ ְׁשּתָֽ א  ְ֩ו יׁש ָ֥  א 

 מינם מחדש אתובזווגם יקימו  כי ראש ובתפקיד, לענין זוגות שאינם שוות באיכותן למיניהם מחיצהתלשא,  –גדולה -תלישא
" )שמ' כו,ג(; וכאשר אינם שוות אחותהאל  אשהאל אחיו" )במ' יד,ד(; " איששוות באיכות אחת, יאמר " הזוגות וכאשר ק"רד

  ואשתו. אישונקבה, יאמר  זכרבאיכות אחת, וראויים להזדוג זה עם זה כמו 
 

ן ב,ז נח בראשית מ  ה֩-ּו ָמַ֡ ֵה ר פזר -ַהְּב ֶׁש ֩גדולה -תלישא - ֲא֠ ם ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ א ו ה   ה֩ ָרָ֥ ה  ְט ֩ א  מונח מרכא תביר טפחא -ל ֣

, ראש, מקור ללמד מכאן לנקבהתלשא בתפקיד שיעור למאן דאמר שהיו חמישה פרים להקרבה, מחיצה להבדיל בין זכר  - תלשא פזר

דיף לאמר בדרך ארוכה ונקיה לשון קצרה כאשר יש לומר דבר מגונה ע אדםלדבר בלשון נקיה , תפקיד עקירה של הכלל לעולם יתפוס 

 .יספר אדם בלשון כבוד לעולם, הפזר מפזר זאת לכל התורה כולה, ובכלל : ומגונהמבדרך קצרה 

 
 :ח,נח ז בראשית

ן ן-מ  ֨ ּ֩ומ  ה ָרָ֔ הֹו ַהְּט ֩֙ ָמה ֵה ה-ַהְּב ָר֑ ה  ְ֩ט ה ַָָּ֖֖נ ֵאיֶנ ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ה ֵהָמָ֔ ַ֩הְּב
ן֩ ֨ מ  ר-ּו ֲאֶׁש ֩ ל ְ֩וכ ָ֥ ֹוף ַ֩על-ָהעָ֔ ׂש ֵמָ֖ ה׃-ר  ָדָמָֽ ֲא ָ֩ה

 :ג,אפסחים  בבלי
יוציא  אללישנא מעליא הוא דנקט. וכדרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: לעולם  -? לילי... ותנא דידן מאי טעמא לא קתני 

ן(  נח ז, ח בראשיתמפיו, שנאמר ) מגונההוציא דבר  ולא אותיות שמונהאדם דבר מגונה מפיו, שהרי עקם הכתוב  ה֙֩-מ  ֵהָמ ַהְּב
ן ֨ מ  ּ֩ו ה ָרָ֔ הֹו ההַ֩-ַהְּט ָר֑ ה  ְ֩ט ה ַָָּ֖֖נ ֵאיֶנ ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ה ֵהָמָ֔  ,ְּב

ןּו נח ז,ח בראשיתאפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב  ב"דב ח"בפ אההסבר של המהרש" נתפוס – טט ֨ ר֩-מ  ֲאֶׁשָ֥ ֩ ה ֵהָמָ֔ ַהְּב
ה ָר֑ ְטה  ה֩ ָּנ ַָ֖֖ לענין לא  דוגמאותעוד  זה מדריך לא לדבר בגנות בהמה בכלל. ולפי המשך בבלי פסחים ג, א המביא פסוקכי  ונאמר' וגו ֵאיֶנ

 יוציא אדם דבר מגונה מפיו, 

ן נח ז ב בראשיתטעמי  פע" לתרץ אפשר מ  א-ּו ו ה   ֩ ה ָרָ֥ ה  ְ֩ט א ֶׁשר֩ל ֣ ֲא֠ ֩ ה ָמַ֡ ֵה הפזר  כי  טפחאמרכא תביר  מונחגדולה -פזר תלישא – ַהְּב

כלל לדבר בדרך קצרה כאשר מגיע גדולה ילמד שיעקור מה-בתורה ובדרך ארץ, ותלישא נקיהילמד למקומות אחרים שאדם ידבר בלשון 

 . הנוספותינקוט דרך ארוכה וגם לענין שיעור מספר האותיות , של גנות ולשון לא נקיה לענין

פה ירמז שיש דרך דיבור נקיה  לכןמרכא תביר טפחא מרמזת על קבוצת פרטים שלא צריכים להיות ביחד, וגם זה או זה  התבניתכן -כמו

 הנקיה והארוכה. דרךגנות בה, אז יתפוס רק וארוכה או דרך דיבור קצרה ו

 ראש, מקור ללמד מכאן לנקבהתלשא בתפקיד שיעור למאן דאמר שהיו חמישה פרים להקרבה, מחיצה להבדיל בין זכר  - תלשא פזר ,

כה לשון קצרה כאשר יש לומר דבר מגונה עדיף לאמר בדרך ארו אדםלדבר בלשון נקיה , תפקיד עקירה של הכלל לעולם יתפוס 

 .יספר אדם בלשון כבוד לעולם: , הפזר מפזר זאת לכל התורה כולה, ובכלל ומגונהונקיה מבדרך קצרה 

 , השערות פזר תלישא, מרכא תביר טפחא פרק ראה

 

 פזר תלישא 4
 . בראשית נח ז,כב:4

֩ ל ֩ פזר  -ּכ ַ֡ תתרסא  -ֲאֶׁשר ַמ ְׁש ֩-נ  ַחּי  ים ֩ ֩קדמא ואזלא  -֨רּוַח יו ַאָּפָ֗ עד היכן הוא בודק )המפקח את את הגל(  ר"ת [צא] שלמה תורה ביער –ְּב
' דתניא מהיכן הולד נוצר מראשו וכו', אבא שאול אומר מטיבורו ... דכל מידי ממציעתיה מיתצר, אבל לענין וכו עד לבו אומריםחוטמו, ויש  עד

֩,מדעיקר חיותא באפיה הוא דכתיב מודיאבא שאול  אפילו נפש פקוח ל ֩ פזר  -ּכ ַ֡ ר ׁשְ֩תרסא  -ֲאֶׁש תנ  ֩-ַמ ַחּי  ים ַח֩ ֩קדמא ואזלא  -֨רּו יו ַאָּפָ֗  –ְּב

 (א,יומא פהבבלי ) ביער

 טט -  ֩ ר הלב  בדק אםב ,סוטה מח בבלי פאדם. ע" של חיות באפיה עיקרתרסא מלמד שיעור בדיקה לענין פקוח נפש בשבת כי  –ֲאֶׁש

ין דאין חיות ניכר בלבו וניכר בחוטמו אבל דזימנ לבוקודם בודק חוטמו האם נושם אבל בדק חוטמו קודם ולא נושם אינו צריך לבדוק 

 ילהיפך לא עי' פירש"

 טט - ֩ ל ֩ פזר  -ּכ ַ֡ ר בנפלים,  פוטרשמואל אין הראש  אמר ב,מו בכורותשלמה ]צב[  תורהתרסא מלמד על שיעור למקום אחר  -ֲאֶׁש

ַמת טמ" ְׁש נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל יו-ּכ ַ֡ ַאָּפָ֗ ְּ֩ב ַחּי  ים ַח֩ פירושו  פע" דחשיב רישיה, אידך לא חשיב רישיה.רוח חיים באפיו, הוא  דנשמת, כל היכא ֨רּו

֩פוטרו עד שיצא ראשו ורובו.  הנפלח' )חדשים( שהוציא ראשו חי והחזירו וקדמו אחיו ויצא הוי בכור לכהן שאין ראש  בן]צב[  ַחּי  ים ֩ ַח ֨רּו



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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יו ַאָּפָ֗  (יש"דהיינו ראשו אבל אי לאו בר קיימא לא חשיב אפיה )ר אפיושהוא בן חיים הלך אחר  מי ְּב

משנה ... )י(  מפקחין ובודקים עד חוטמו; אם לא הרגישו בחוטמו חיות, )י( אז ודאי מת...  שבת סימן שכט סעיף ד  'ח הל"או "עשו
ַמת (בר' נח ז,כב) דכתיב –)י( אז ודאי מת  ברורה ְׁש נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל ֩-ּכ ַ֡ יו ַאָּפָ֗ ְּ֩ב ַחּי  ים ַח֩  :משמע דהרוח חיים תלוי באפיו֨רּו

ׁשְ֩ כב נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל ֩-ַמתּכ ַ֡ ַחּי  ים ַח֩  לדברים אחרים הדומים לענינו. הפזרמפזר בנין אב הקטנה קדמא אזלא ... כעין -פזר תלישא –֨רּו

 
ְׁשַמת֩רבינו בחיי בר' נח ז, ]כב[בפירושו על  הרב יום טוב ליפמאן העלר )תוספות יום טוב( –טוב טעם ע"פ ספר  –פזר  נ   ֩ ֶׁשר לֲ֩א ל֩-ּכ ַ֡ ּכ   ו֩מ  י ּוַחַ֩חּי  יםְּ֩בַאָּפָ֗ ֨ר

׃֩ ּו ת הֵ֩מָֽ ָבָ֖ רֶּ֩בָחָר ֶׁשָ֥ ...  השפע )לנשמה(הנותן לה ... מפזר ונוסף עוד וצורתו כחץ < ...  פרדס רימונים שער הטעמים )שער כ"ט, פ"ב(מביא מספר ֲא

 חר בתורה. מדברי תורה במקום אחד לפרנס עמם דברי תורה במקום א -הלימוד )דרך ותוכן(  –. אפשר לומר כי החץ מוליך השפע שמפזרת לפרנסת העולם

מטעם הרבנות  לישראלי זצ" שאולבראשות הרב  ועדה :קביעת מותו של אדם לצורך השתלת איברים מאדם מתלענין אפשר העברה 

בגזע המח נפגעת באופן בלתי הפיך האדם מת. דעה זאת גובשה עם פוסק הדור  הנשימההראשית לישראל למדה מפסוק זה, שכאשר בקרת 

דעת הרב אלישיב זצ"ל שע"פ נשימה זה רצח ויש לקבוע ע"פ פעילות הלב )שמעתי מחבר הכנסת הרב ליצמן  .לפיינשטיין זצ" משההרב 

 .א"הגרכאן דעת  להוסיףיעקב הי"ו )התשע"ה((. 

העברת תכונה זאת לנושא קביעת בכורה, ולנושא השתלת איברים מאדם מת.  –קטנה בתפקיד אומדנה של קביעת זמן מיתה. פזר -תלישא

 ם מסייע לאומדנה למיתות משונות שבפרשת מסעי במיתות משונות הנלמדות מהכהו באבן יד או בכלי עץ.אפשר שג

ֶבן יָ֩ד ֲאֶׁשר ,יז:לה. במדבר מסעי 117ראה )בפרק פזר תלישא(  ם ְּבֶא֣ ַָֽח׃-ְוא ָ֡ ת ָהר צ  ֹות יּוַמ֖ ַחָֽ ֑הּוא מַ֥ ֣ ת ר צ  ָּכ֛הּו ַוּיָמ ֖ ּה ה  ּות ָּבַ֥ ֩יָמֵ֨ ֩ 

ָֽץ ,יח:להמדבר מסעי . ב118ראה )בפרק פזר תלישא(  י ע  ֣ ְכל  ֹו ּב  ַָֽח׃  -יָ֩ד ֲאֶׁשר-אָ֡ ת ָהר צ  ֹות יּוַמ֖ ַחָֽ ֑הּוא מַ֥ ֣ ת ר צ  ָּכ֛הּו ַוּיָמ ֖ ֹו ה  ּות ּבַ֥  יָמֵ֨
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 פזר תלישא 5
 . בראשית נח ח,כב:    5

 בראשית נח ח,כב
דָּ֩כל ֩ע ָ֖ ֩ ֶ֑רץ֩-]כב[ ָא ָה ֩ ֵמ֣י  ְי

ַלָ֖֩֩ ָ֩ו ֹום ְ֩ויָ֥ ֶרף ָ֩וח   ץ י  ַק֧ ְ֩ו ם ח   ָ֩ו ר ְ֩וק ֨ ר י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע ֶ֩זַ֡ תּו׃ ְׁשּב ָֽ ֩י  א ה֩ל ָ֥ ְ֩יָל
דָּ֩כל ֶ֑רץ֩-ע ָ֖ ָא ָה ֩ ֵמ֣י  טפחא מונח אתנח  -ְי

ַרע֩  תנהו לעניין אחר, ואם צריך גם לענינו: כל עוד אפשר מעברים בא"י, רק אם כולם גלו מעברין בחו"ל.–פזר  - ֶזַ֡

ר֩ י ָקצ   שעור עיבור ותקופות, מנין מתמיד לימי החמה ולימי הלבנה.  –גדולה -תלישא - ְו֠
 "חורב" פרק ז  -רקי דרבי אליעזר )היגר( פ

היו לפני הקב"ה,  ותקופות ומחזורות ועבוריםבשמנה ועשרים באלול נבראו חמה ולבנה, ומניין שנים וחדשים וימים ולילות וקצים 
וחוה מסר  והיה מעבר את השנה ואח"כ מסרם לאדם הראשון בגן עדן, שנ' זה ספר תולדות אדם, מנין עולין בו תולדות בני אדם,

ר֩לחנוך ונכנס תוך העבור ועבר את השנה, שנ' עוד כל ימי הארץ י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע זרע זו תקופת תשרי, קציר זו תקופת ניסן, קור זו תקופת , ֶזַ֡
 , קיץ בעתו וחורף בעתו, מנין החמה ביום ומנין הלבנה בלילה לא ישבותו, ...טבת, חום זו תקופת תמוז

העבור, והיו מעברין את השנה בארץ, מת יוסף ואחיו ונתמעטו העבורים מישראל במצרים, שנ' וימת ויעקב מסר ליוסף ולאחיו סוד 
שנ'  עתידים להתמעט בסוף מלכות רביעית,, כך הם וכשם שנתמעטו העבורים מישראל בארץ מצריםיוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, 

הם עד עכשו היה לי סוד העבור, מכאן ואילך שלהן הוא, לעבר ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר, מהו לאמר אמור ל
... שגלו]י[ כלם ולא נשאר אחד מהם בארץ, היו מעברין את גלו לבבל והיו מעברין את השנה על ידי הנשאר בארץאת השנה בארץ, 

 ...השנה בבבל, 

ם מעברין את השנה על האלנות ועל שנ' בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם, שלהם היא לעבר את השנה, על שלשה דברי
העשבים ועל התקופה, הגיעו שנים ולא הגיע אחד מהן, אין מעברין את השנה לא על האילנות ולא על העשבים, הגיע אחד מהן ולא 

מעשרים יום של חדש ולמעלה מעברין את השנה, מחזור העבור  על התקופה, אם נכנסת תקופת טבתהגיעו שנים, מעברין את השנה 
 ..., ט שנה וז' מחזורין קטנים יש בו, מהן מג', מהן מב', שלש של שתים, שלש של שלש, גו"ח י"א י"ד י"ז י"ט, שתים משלשהי"

בראש חדש ניסן נגלה הב"ה על משה ועל אהרן בארץ, והיה שנת חמש עשרה שנה של מחזור הגדול של לבנה ושנת שש עשרה שנה 
 לכם.  של מחזור העבור, מכאן ואילך המנה יהיה

 בבלי עבודה זרה ח,א 
ח' ימים לפני תקופה, וסימנך: )תהלים קלט( אחור וקדם צרתני  -ח' ימים אחר תקופה, סטרנורא  -גמ'. אמר רב חנן בר רבא: קלנדא 

 וגו'. ת"ר: לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו,
וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, עמד וישב ח' ימים בתענית ]ובתפלה[, כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, 
אמר: מנהגו של עולם הוא,  ... בשלמא למ"ד: בתשרי נברא העולם, יומי זוטי חזא, יומי אריכי אכתי לא חזא; אלא למ"ד: בניסן 

 טי ויומי אריכי! ]דהוי[ זוטי כולי האי לא חזא. נברא העולם, הא חזא ליה יומי זו
 ספורנו בראשית ח,כב 

, לא ישבותו מלהתמיד על אותו האופן בלתי טבעי עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו
כי קודם  ת השתנות כל אלה הזמניםוזה שילך השמש על גלגל נוטה מקו משוה היום ובנטיתו תהיה סבשהגבלתי להם אחר המבול, 

המבול היה מהלך השמש תמיד בקו משוה היום ובזה היה אז תמיד עת האביב ובו היה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים 
ולאורך ימיהם, ואמר שיהיה זה כל ימי הארץ עד אשר יתקן האל יתברך את הקלקול שנעשה בה במבול כאמרו הארץ החדשה אשר 

שה כי אז ישיב מהלך השמש אל קו משוה היום כמאז ויהיה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים ולאורך חייהם כמו אני עו
 שהיה קודם המבול כאמרו כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקולל וזה רצה באמרו מוצאי בקר וערב תרנין: 

 
באורך זמן האור ביום, כאשר הוא מתארך עד תקופת תמוז ומתקצר עד תקופת טבת, כמתאים למיקום  ע"פ בבלי ע"ז כבר בבריאה היה שנוי יומי –טט 

נו ירושלים מצפון לקו המשוה. הסיבה לכך לא מפורשת אבל זה למשל יכול להיות בגלל תנועה תנודתית של השמש וכדור הארץ זה מול זה. ע"פ ספור

ת לשמש בגלגל נוטה מקו המשוה הגורם להשתנות הזמנים )אור, עונות(. דבר זה יכול להאמר גם לגבי עה"ת אחר המבול הקב"ה הגביל תנועה בלתי טבעי

 כדור הארץ.  

דורש לענין אחר כגון לענין המעמדות בלויה שאינו שייך לנושא תקופות. ודורש פזר לענינו כאן התמדת הארץ במסלולה בנטיה מן  –פזר  – זרע –טט 

 יתים, עד אשר ישיב ה' העולם לתיקונו הראשון. המשווה הגורם להשתנות הע



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/137 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 

רוְ֠֩התבנית  י ֶרף...  גדולה-תלישא - ָקצ  ח   מרמזת על אפשרות לחישוב חשבוני. כאן מובאים בעיקר חישובי זויות מיצהר בימי תביר,  – ָו

יְ֩תקופה שונים ממילות הקרא  ָ֩וַלָ֖ ֹום ְ֩ויָ֥ ֶרף ָ֩וח   ץ י  ַק֧ ְ֩ו ם ח   ָ֩ו ר ק ֨ ְ֩ו ר י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע ֶ֩זַ֡ ה ָ֩ל
גימטריה בלי וא"ו   

 החיבור

 המלה או המלים גימטריה מלאה

ַרע 277 277    ֶזַ֡
רוְ֠֩   י ר 406 400  ָקצ  י ָקצ   ְו֠

רוְ֩   ר 306 300     ק ֨ ק ֨  ְו

םוָ֩   ם 54 48     ח   ח    ָו

ץוְ֩   י  ץ 206 200    ַק֧ י  ַק֧  ְו

ֶרףוָ֩   ֶרף 294 288   ח   ח    ָו

ֹוםוְ֩   ם 62 56     יָ֥ ֹו  ְויָ֥

הוָ֩ "אחד" כל אות ברבוע 81=  42+  82+  12 ְיָל ה 81 75 ַלָ֖ ְיָל  ָוַלָ֖

     
רוְ֩ 360   מעלות מעגל 360 ם֩ק ֨ ח    ָו

  677 683 ֩ ַרע ירוְֶ֠֩זַ֡ ָ֩קצ 
  ֩ ץ 500 י  ַק֧ ֶרףְ֩ו ח    ָו

ר 737=  54+  683 731   י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע ֶ֩֩זַ֡ . . םוָ֩. ֩ח  
ר 806=  500+  306    ק ֨ ְ֩֩ו . ץ.. י  ַק֧  ֶרףָוח ֩ ְ֩ו

בערך זוית  82.290

מיצהר השמש בי"ם 

 בתקופת תמוז

 0.9143  * 900  =

82.2952
0

 

737 \ 806  =

0.9143 
ר י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע ֶ֩֩זַ֡ . . ם. ח   ָ֩ו

  -מחולק ב

ר ק ֨ ְ֩֩ו . ץ.. י  ַק֧ ֶרףְ֩ו ָ֩וח  
זוית מיצהר  81.62530

השמש בי"ם בתקופת 

 תמוז בסטיה זעירה

זוית מיצהר תמוז מדודה 

81.672620 
0.9069  * 900  =

81.6253
0

 

731 \ 806  =

0.9069 
ר י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע ֶ֩֩זַ֡ . . םוָ֩. ֩ח  

  -מחולק ב

ר ק ֨ ְ֩֩ו . ץ.. י  ַק֧ ֶרףְ֩ו ָ֩וח  
זוית בין ניצב  8.37460

י"ם ובין מקום השמש 

מעל חוג הגדי בתקופת 

 תמוז

 81.6253
0

מעורבות מלת "וחם"   = 900  - 

בחישוב מיצהר תקופת 

֩תמוז כנאמר בפדר"א

רך נטיית ציר בע 65.170

כדור הארץ, נטיית קו 

  24.82750המשוה 

 0.7241   *900  =
65.170 

294 \ 406  =

0.7241 
ֶרף ח   יר֩\ָ֩ו ָקצ  ְ֩ו֠

כמעט נטיית  66.150

הציר, נטיית קו המשוה 

23.850  

 0.735    *900  =

66.150 

ֶרף 0.735=  400 \ 294 ח   ירוְ֠֩֩\ָ֩ו ָ֩קצ 

נטיית הציר  66.470

נטיית קו בסטיה זעירה, 

לעומת  23.530המשוה 

 23.43920נטיה נמדדת 

 677 \ 500   =0.7385 

0.7385   *900 = 

66.470 

 ֩ ץ י  ַק֧ ֶרףְו ח   ָ֩ו
  -מחולק ב

֩ ַרע ירוְֶ֠֩זַ֡ ָ֩קצ 
לעומת הזוית  55.080

הנמדדת השווה 

31.7666  +23.4392 

הזוית בין  55.2058= 

ירושלים ובין חוג 

הסרטן, דרומית לקו 

 המשוה 

 0.612   *900  =

55.080  

 =31.7666  +

23.4392 

ר 0.612=  500 \ 306 ק ֨ ץ֩\ְ֩ו י  ַק֧ ֶרףְ֩ו ח    ָו

55.080 - 900  =

בערך זוית  34.920

מיצהר השמש בי"ם 

 בתקופת טבת

מעורבות מלת "וקר"    

בחישוב מיצהר תקופת 

 טבת כנאמר בפדר"א

     
31.76660 - 900  =

זוית מיצהר  58.2330

קופות השמש בי"ם בת

 תשרי ניסן לעומת הבא:

    

כמעט מצהר  57.600

 תקופות תשרי וניסן
םָ 0.64=  75/  48 57.600 = 900 *   0.64  הוָ֩ \ ח   ְיָל  ַלָ֖

    ֩
78.3870 - 900  =

קרוב לערך  11.6130

שהיה נטיית  11.300

 0.87096  *900  =

78.3870 
ם 0.87096=  62 \ 54 ח   ם \ ָו ֹו  ְויָ֥
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הציר הגיאו מגנטי מהציר 

 1900הגיאוצנטרי בשנת 
800 - 900  =10.000 

 10.000קרוב לערך 

נטיית הציר הגיאו מגנטי 

מהציר הגיאוצנטרי 

 2010בשנת 

 0.88888  *900  =

80.000 

םוָ֩ 0.88888=  54 \ 48 ם֩ח   ח    ָו

 הן: בחישובים שונים בפסוק התוצאות הבולטות 

 ר ק ֨ םְ֩ו ח    , מעלות מעגל 360 ָו

 ְ֩֠֩ו ַרע ֶ֩זַ֡ . . .֩ ר י םוָָ֩קצ  ר -ב מחולק֩ח   ק ֨ ְ֩֩ו ץ י  ַק֧ ְ֩ו .. ֶרף. ח   81.6253מעלות שווה  90כפול ָ֩ו
0

 בתקופת תמוזם "זוית מיצהר השמש בי 

מיצהר תמוז מדודה מהזוית  בסטיה זעירה
0

81.67262  

 ֩ ץ י  ַק֧ ֶרףְו ח   ֩ -ב מחולקָ֩ו ַרע רוְֶ֠֩זַ֡ י 66.47מעלות שווה  90כפול  ָקצ 
סטיה זעירה, נטיית קו המשוה בכדור הארץ נטיית ציר  0

0
23.53 

 השווה  לעומת נטיה נמדדת
0

23.4392  

 ר ק ֨ ֩ \ְ֩ו ץ י  ַק֧ ֶרףְו ח   55.08מעלות שווה  90כפול ָ֩ו
0 

)קו הרוחב של י"ם ועוד קו הרוחב של חוג הסרטן  לעומת הזוית הנמדדת השווה

55.2058 =  23.4392+  31.7666 דרומה מקו המשווה(
0

  .55.08
0 

 - = 90
0 

34.92
0

ם "זוית מיצהר השמש בישהיא קירוב ל 

 בתקופת טבת

 ָ֩םו הוָ֩֩-מחולק ב֩ח   ְיָל 57.60מעלות שווה  90כפול  ַלָ֖
0

 90הזוית הנמדדת ע"י לעומת . תקופות תשרי וניסןבי"ם צהר ימזוית הכמעט  

31.7666מעלות פחות קו הרוחב של ירושלים  
0

 - = 90
0 

 58.233
0

 .ת תשרי ניסןם בתקופו"זוית מיצהר השמש בי 

 במשך שנת החמה )ידיעה  אינה אחידהשנה בשנה, למרות שתנועת הנטיה  התוצאות האלה קובעות את מיצהר ימי התקופה

 ממדידה אישית( 

 ָ֩םו ם֩-מחולק ב֩ח   ח   80מעלות שווה  90כפול ָ֩ו
0

  .80
0

 - 90
0

 = 10.00
0

 2010נטיית הציר הגיאו מגנטי מהציר הגיאוצנטרי בשנת כ 

 –האלקטריות של כדור הארץ ועל כל תורת החשמל  –זוית הציר הגיאומגנטי בפסוק מרמזת על התכונות החשמליות  . הימצאות

 האלקטריקה בבריאה.

לפיכך הפסוק גילה את הזוויות הנחוצות לקביעת ימי תקופה באופק ירושלים. כלי המדידה המתואר בעקיפין בבבלי סוכה ב,ב )דופן 

 ופת תמוז( מאפשר לבית הדין לתכנן עיבורי חדשים ושנים ע"פ החשבון. עשרים אמה ואורך צילה בתק

 
ץבראשית נח ח,כב הפסוק  ֣יָ֩הָאֶ֑ר ְיֵמ דָּ֩כל־ וגו' מגלה תכנית כדור הארץ בתורה לקיום מצוות בראש ובראשונה בנקודת היסוד של כדור הארץ, מקום  ע ָ֖

 י אבן השתיה.אבן השתיה בירושלים, והתנועה הניצפית של השמש כלפ –המזבח 

ארבע שישיות -מעלות צפונה נמצא בערך בכארבע שישיות מגובה כדור הארץ החל בקוטב הדרומי. בזה דומה האדם לאדמה שלבו בכ 32 -לב העולם בכ

 מגובהו מן האדמה כעין מאמר חז"ל אדם עולם קטן.

במרכז מערכת השמש, וכמו שמערכת השמש שבה כדור הארץ אינה  ירושלים היא לב העולם הרוחני, היא לא מרכז עולם החומר, כמו שכדור הארץ אינו

 במרכז החומר של הגלכסיה הנקראת שביל החלב וכמו שמוערך שהגלכסיה של שביל החלב אינה במרכז חומר היקום. יש כאן נקודת ביטול / התבטלות

א היינו יכולים להתקיים במרכז מערכת השמש ובמרכז היקום יסודית כלפי הבורא, הבורא עשה עמנו חסד שקבענו בצד ולא במרכז החומר הנברא כי ל

 בגלל הכוחות העצומים של החומר הפועלים במרכזים.

אפשר שכך יש להבין המאמר שחכמי ישראל הסכימו לדעת חכמי אומות העולם שהארץ סובב לשמש. כי לענין החומר אין )כדור( הארץ במרכז, אבל 

ר הארץ במרכז כי הקב"ה איווה לו מושב בתחתונים ומושב זה הוא המרכז ממנו יוצאת תורה לבריאה והוא בית חזרו ואמרו להם שמבחינה רוחנית כדו

 המקדש בירושלים שעבורו הקב"ה תכנן וברא את העולם.

 

ור החישובים כאן מאמר פרקי אבות פ"ג מכ"ג רבי אלעזר בן חסמא אומר: קנין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות, תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה. לא

 זה משמעו שלחישוב תקופות יש לחשב גימטריאות בחכמת התורה תוך פרפורים )שינויים( קלים כדי להגיע לתוצאות מדויקות.

 

 תוספות יום טוב מסכת בבא בתרא פרק ו  :תפקיד פזר
כנגד ז' הבלים. גמ'. ופי' הרשב"ם  כתב הר"ב שהיו עושין שבעה מעמדות וכו' כמו שכתב עוד במ"ג פ"ד דמגילה. ומ"ש -המעמד 

הולכין מעט ויושבין לנחם האבל או להרבות צער על המת שמת ולהרבות בבכי. ולתת איש אל לבו לשוב בתשובה כי חיי האדם הבל. 
הבלים  ועומדים והולכים מעט וחוזרין ויושבין מעט. כך עושין ז' פעמים. כדי לתת אל לבם שחיי האדם הבל. והיינו כנגד ז' )הבל(

 ' נחבר)שהנכון שהוא כנגד ז' דברים ]שעניני[ העולם נפסקים בהם כדכתיב  )נימוקי יוסף(שכתובין בראש ספר קהלת. ע"כ. וכתב נ"י 

תּו׃ (,כבח ְׁשּב ָֽ ֩י  א ֶרף֩ל ָ֥ ח   ָ֩ו ץ י  ַק֧ ְ֩ו ֶרף ח   ָ֩ו ץ י  ַק֧ ְ֩ו ם ח   ָ֩ו ר ְ֩וק ֨ ר י ָקצ  ְ֩ו֠ ַרע י בוקר יום אחד. ויום ולילה נחשבין אחת. כדכתיב ויהי ערב ויה ֶזַ֡
 לומר כי החי יתן אל לבו כי העולם וכל עניניו הבל. ואשרי מי שעמלו בתורה ומעשים טובים. ע"כ:

 
 מנהגי לוית המת להפסיק ולהספיד שבע פעמים כהפסקות המוזכרות בפסוק

 תוספות יום טוב מסכת בבא בתרא פרק ו, שו"ת פעולת צדיק חלק א סימן נג  
ם בז' מעמדות כנגד ז' הבלים. ב' פעמים כתוב הבלים וג' פעמים הבל הרי ז', ונמוקי יוסף במס' בתרא פ' דלפי דברי הרמב"ם הטע

וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה נחשבים א' כנגד ויהי  זרע וקצירהמוכר פירות כ' שהם כנגד ז' דברים שהעולם נפסקין בהם והם 
 לכלל י"ג שנה. ... ערב ויהי בקר וכו' עכ"ל. לפי זה אפי' לא הגיע

 ומניחין את המטה בארץ ומספידין. ואח"כ הולכין קצת ומניחין שוב המטה בארץ ומספידין. וכן על ז"ה שבע פעמים

 )יהושע ו,ד,יג( גם שם מונח פזר.-נלמד מהקפות יריחו. אפשר מ שו"ת פעולת צדיק חלק ג סימן צשבע הקפות סביב מיטת המת ע"פ 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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כמאן  אמות , אבל מחזקת יותר מד' על ד' אמות דברי הכל כשרה. 'אמות על ד 'מחלוקת בסוכה שמחזקת ד אמר רב הונא סוכה ב ב
, שבחשבון של גובה עשרים אמה ויותר מארבע על ארבע יש צל סכך של יותר מראשו ורובו ושולחנו בתירוץ קמאועיין תוס'  כרבי זירא.

 היינו מה ששיערו חכמים שבעה על שבעה טפחים.. 

על ריצפת ט' יהיה במשך זמן של מהלך חמה  7ט' על  7שמציב תנאי נוסף לפיו הטלת צל סכך של  מתאפת עיין ש תירוץ שניל תוס' וע

 או האם צ"ל ארבע אמות ושליש טפח כפי החשוב בשרטוט.  סוכה של ארבע אמות.ה

 13" -משך זמן זה הוא כ
0
 8  *2 " =26 

0
 עור כזה בהלכה? כשעה וארבע וחצי דקות. האם יש שי 16 

 א' ושליש טפח,  4א' ושליש טפח *  4א' *  20התנאי לסוכה של 

  .כל מקום בעולםבוט' ולא מובן מה משמע  7ט *  7בירושלים יהיה בה צל  תמוזתקופת בש

 

81.67262 זוית מצהר תמוז מדודה 
0

 

 6.83189381טנגנס שוה 

 טפח 17.56467582אמה =  2.92744597אמה מחולק בטנגנס הנ"ל  20

 לכן כדי שהסוכה תהיה כשרה דופנה הצפונית צריכה להיות במרחק 

 אמות וקצת יותר מחצי טפח   4היינו  24.56467582טפח =   17.56467582טפח +   7 
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 שמש מצהירה
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'47 810 

00 
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 אמה 27.6998דופן בגובה 

 טפח 166.1988  -השוה ל
 אמות  4מטילה צל של 

 טפחים 24 -השווה ל

 גובה דופן

 בטפחים

 אמה 20.00דופן בגובה 

 טפח 120.00  -השוה ל
 אמות  2.927מטילה צל של 

 טפחים 17.5646 -השווה ל

 בתקופת תמוז, בירושלים, ההפרש 

 טפחים 24אמה שהוא           27.6998בין אורך הצל של דופן בגובה 
 טפחים 17.5646אמה שהוא  20.00הצל של דופן בגובה     ובין אורך

צל סכך הדופן הצפונית צריכה  טפחים 7טפחים, וכדי שיהיה  6.67הוא 
טפח מהדופן הדרומית כפי רב הונא בסוכה ב,ב  24.564להיות בלפחות 

 שמחזיקה ראשו ורובו של אדם שש על שש טפחים וטפח משולחנו.

 

 אורך צל

 בטפחים



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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חזיק ראשו ורובו של אדם. אפשר כי הלמ"ס זאת הלכה למשה מסיני )הלמ"ס( שסוכה צריכה להיות לפחות שבע על שבע טפחים כדי לה

 ו-ישעיהו ד' המעוגנת בנבואת 
֩֩ ֩ ה[ ָּכל]  ֩ ַ֩על ' הַ֡ א֩ ָר֣ ַהר-ּוָב ֩ ן ל-ְמ֨כֹו ְ֩וַע ן ּי ֹו ַ֩על-צ  י ָ֥ הָ֩לְ֑יָלהּ֩כ  ָבָ֖ ָה ׁשֶ֩ל ֵאָ֥ ֩ ַגּה ְ֩ונ   ן ְ֙֩וָעָׁשָ֔ ָמם ֩יֹו ׀ ֩ ן ֵֶ֣֤ ָ֩עָנ ָה ֶאָ֗ ְקָר ה׃֩-ָּכל-מ  ֻחָּפָֽ ֩ ד ֹו ָּ֩כבָ֖
֩֩ ֩ ָ֥הְ֩לֵצל]ו[ ְהֶי ּ֩ת  ֻסָּכ ה ֩-ְו ם ָמָ֖ ֩פיֹו ר׃ ָטָֽ ָּמ מ  ּ֩ו ֶרם ַָ֖֖ ֶּז מ  ֩ ר ֹו ְסּתָ֔ ּ֙֩וְלמ  ה ֶס ַמְח ּ֩וְל ב ֶר ח ֑ ֵ֩מ
 

'֩( ישעיהו ד' הואמר רבה א"ר יוחנן: עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק, שנאמר: )בבלי בבא בתרא עה, א  הַ֡ ֩ א ָר֣ ּוָב
ל ָּכ  ֩ ַ֩הר-ַעל ן ל-ְמ֨כֹו ְ֩וַע ן ּי ֹו ֩-צ  ׁש ֵאָ֥ ֩ ַגּה ְ֩ונ   ן ְ֙֩וָעָׁשָ֔ ָמם ֩יֹו ֩׀ ן ֵֶ֣֤ ָ֩עָנ ָה ֶאָ֗ ְקָר ַ֩עלמ  י ָ֥ הּ֩כ  הָ֩לְ֑יָל ָבָ֖ ָה ה׃-ָּכל-ֶל ֻחָּפָֽ ֩ ד ֹו , מלמד שכל אחד ואחד ָּכבָ֖

 עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו. 
יש' ד' אחד ועשן ב' ונוגה ג' אש ד' להבה ה' כי על כל כבוד ו' חופה ז' ול"נ כי על כל כבוד אינו מן החשבון אבל ) - ענן יומםרשב"ם 

ָ֥הְ֩לֵצל֩(ו ְהֶי ֻסָּכ הּ֩ת  ֩י-ְו ם ָמָ֖  דסמיך ליה לסיפיה דהאי קרא הוה השביעי והאי על כל כבוד לכדמפרשי' בסמוך אתא.ֹו
 מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א 

כשאר קדשים קלים דקדק לומר בשוקי ירושלים כו' כי לא יהיו אוכלין בשרו רק במקום קדוש תוך חומות ירושלים והשאר כו' ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים כו'. 

ואמר שאף עורו לא יבא רק לשימוש  ורוב הקונים שם בשוקי ירושלים דבר מאכל הוא ממעות מעשר שני שהוא קודש שא"א להוציא רק בדבר מאכל תוך חומות ירושלים
לשמה רק לשם גמול מאתו ית' ויש שלא לשמה רק  לפי שיש בענין לימוד ועשיית המצות ד' מעלות יש העושה לשמה ויש עושה שלאכו' זכה ואמר  דהיינו לסוכהמצוה 

סוכה עושין לו סוכה שהוא מצות  שעושה לשמה גמול מאדם ויש העושה כדי שיהיה נקרא רב וחשוב וכדי לקנתר כמ"ש כל זה בחידושינו בסוף נדרים ולזה אמר זכה
 דין שלעתיד ולא סוכה לשמה  וגו'מיום ה רק לצל להגן על ראשוית' אין עושין לו  לא זכה רק לשלם גמול מאתו לשמה

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף עה עמוד א 

דהחופות יהיו בזכות מצות סוכה שקיימו בעוה"ז כמ"ש במדרשות ובפ"ק דע"ז וע"כ יהיו ז'  .עתיד הקב"ה לעשות ז' חופות כו'
 שמצות סוכה כל שבעה וגו'

 כה. המהרש"א מלמד על שבע סוכות כנגד שבעה ימי סו

 עורו של לויתן לצל סוכה, מי שזכה זוכה לסוכה ברחבות, מי שלא עשה לשמה זוכה לסוכה עבור ראשו ורובו להגן עליו ביום הדין. 

 

סוכות להלכה למשה מסיני של שיעור סוכה הקטן ביותר להיות שבעה על שבעה )וי"א ששה(  –אפשר שהנביא ישעיה רמז בשבע חופות 

בו של אדם וטפח משולחנו, כל שם סוכה הוא כנגד טפח אחד. וכדי שישב תחת כל שמות הסוכות בודאות, נעשה טפחים להחזיק ראשו ורו

שבע רצועות של טפח על שבעה טפחים פעמיים, וניתנם לאורך ולרוחב זה על זה נקבל ארבעים ותשע ריבועי טפח על טפח שבכל אחד 

 מות החופות. שני שמות סוכה ואדם זוכה לשבת ראשו ורובו תחת כל ש

     שמות ויקהל לז,ט: ואותו פסוק כולל בטעמיו שמות תרומה כה,כ: -לתמיכה כי ראשו של אדם יכול להיות טפח נמצא ב

םַ֙֩על יֶה ְנֵפ ַכ יםְּ֩ב ֵ֤ כ  ֲכ ה֩ס  ְעָל ְלַמָ֗ ם֩ י  ַפ  ְכָנ י֩ ֵׂש֨ ְר ּפ   ֩ ים ֻרב  ְּכ ָה֣יּוַ֩ה ׁשֶ֩אל-ְו י ֣ ם֩א  יֶהָ֖ ֵנ ְפ ֶרתּ֩ו ּפ ָ֔ ַּכ ל-ַה יוֶ֩א֨ ֑ ח  ת֩י֩ -ָא ֶר ּפ ָ֔ ַּכ ים׃ַ֩ה ָֽ ֻרב  ְּכ ָ֥יַ֩ה ֵנ ְּפ ּו֩  ְהיָ֖
מפסוק זה נדרש כי פני הכרובים היו טפח וזאת הלכה למשה מסיני )הלמ"ס(. כרובים הם אנשים צעירים, אם הפנים טפח אז גם אורך 

 ורוחב ראשם טפח.

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 פזר תלישא 6
 . בראשית נח י,יג:    6

ֶאת֩]יג[֩ ֩ ד ָ֩יַלָ֞ ם י  ַרַ֡ ְצ מ  ֶאת-ּו ְ֩ו ים ֧ ד  ת-לּו ֶא ְ֩ו ים מ   הָ֩-ֲעָנ ֶאתְל ְ֩ו ים ָ֖ ים׃-ב  ָֽ ח  ַ֩נְפֻּת
    סב -בבלי בבא בתרא ס  -מבוא ל

בני של משל לישראל והמצוות, בקעה ובה שדות רבים בעלי שימוש יחיד, אלו שבעים האומות והלשונות  -בעל שימושים רבים הוא בית 

כל ענין הגויים, יומם ולילה לא  כנראה מרשימת השמות וטעמיהם אפשר לדרוש הדגמות של מו"מ שזה .נח שתפקידם לשרת לעם ישראל

 עבירות. שוישבותו כדי שלא יע

 

דהפסוק  ָיַלָ֞ ֩ ם י  ַרַ֡ ְצ מ  ת-ֶאתפזר גרשיים  - ּו ֶא ְ֩ו ים ֧ ד  ת-לּו ֶא ְ֩ו ים מ   ת-ֲעָנ ֶא ְ֩ו ים ָ֖ ב  ָה ים׃-ְל ָֽ ח  דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת פרטים  – ַנְפֻּת

 מצטרפת.

 נסביר הפסוק בהתאמה לגמרות שונות. 

 מכירת שדה ללא מיצרים בשטח   סב, א –א, ב בבלי בבא בתרא סא' 

 האם שייר לעצמו או לא שייר.  במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי בבא בתרא סב, ב  בבליב' 

 

 מכירת שדה ללא מיצרים בשטח   סב, א –בבלי בבא בתרא סא, ב א' 

םאפשר כי הפזר כאן מלמד אל תקרי  י  ַרַ֡ ְצ מ  מְ֩אלא  ּו יםּו ַ֡ ר   גבולות    - ָצ

 -ואי אשמעינן בקעה, משום דלא הוה ליה למימצר ליה, אבל בית דהוה ליה למימצר ליה ולא מצר ליה ...  בבלי בבא בתרא סא, ב
 . וגו'כוליה זבין ליה, צריכא

ים(ּו)לחוד דלא ידע מוכר היאך ימצא שדה אחת בתוך שדותיו והלכך הוצרך להרחיב  - דלא הוה ליה למימצר רשב"ם ַ֡ ר  ולכתוב  ְמָצ
 שדה ראובן מן המזרח ושדה שמעון מן המערב וכן לכל ד' רוחות 

֩הפסוק  ם י  ַרַ֡ ְצ מ  דּו ת-ֶאת גרשייםפזר  - ָיַלָ֞ ֶא ְ֩ו ים ֧ ד  ת-לּו ֶא ְ֩ו ים מ   ת-ֲעָנ ֶא ְ֩ו ים ָ֖ ב  ָה ים-ְל ָֽ ח  דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת טעם פזר  – ׃ַנְפֻּת

לכן היות ואין מצרים ברורים / מובהקים בשדה צריך לציין שמות הבעלים של השדות  מצר. –ללא תלישא אחריו שבין תפקידיה מחיצה 

של ארבעה שמות. להבים דומה קצת ללהב החרב  בר' נח י, יגמארבעה צדדים המצטרפים ביחד לציין השדה הנמכר, בדומה לפסוק 

ד הפירושים היא באסיה הקטנה )תורכיה של ימינו( המתהפכת שבידי הכרובים ששומרים על הדרך מקדם לעדן, היינו מזרח, לוד לפי אח

ולכן הפסוק הבא צפון.  –במערב, נפתחים  –במערב, להבים  –בדרום מצרים, ענמים  –ישראל. השערה אחרת לודים -היינו צפונית לארץ

 . אלו במצר מערב כמו מערב לא"י -בנח המציין פלשתים 

 

 באה שלפיה המכירה עשויה להיות בשדה משולש.מצב שבו יש שני בעלים באותו צד מתאים לגמרא ה
 בבלי בבא בתרא סב,א 

אמר רב: לא קנה אלא כנגד הקצר. אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב: ויקנה כנגד ראש  -... מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר 
גיסא, מדהוה ליה למכתב ליה דראובן תור! שתיק רב. ומודה רב, היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד 

כנגד לוי ודשמעון כנגד יהודה, ולא כתב ליה, שמע מינה: כנגד ראש תור הוא דאמר ליה. מצר ראובן מזרח ומערב, ומצר שמעון צפון 
 צריך למכתב ליה: מצר ראובן רוחין תרין, ומצר שמעון רוחין תרין.  ... -ודרום 

 

 האם שייר לעצמו או לא שייר.  דה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעיבמכירת ש  בבא בתרא סב,ב בבליב' 

דהפסוק  ָיַלָ֞ ֩ ם י  ַרַ֡ ְצ מ  ת-ֶאתפזר גרשיים  - ּו ֶא ְ֩ו ים ֧ ד  ת-לּו ֶא ְ֩ו ים מ   ת-ֲעָנ ֶא ְ֩ו ים ָ֖ ב  ָה ים׃-ְל ָֽ ח  דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת אפשר כי  – ַנְפֻּת

םהפזר כאן מלמד אל תקרי  י  ַרַ֡ ְצ מ  ְמצָ֩אלא  ּו יםּו ַ֡  גבולות    - ר 

ד ת גרשיים יצא מעינינו,  - ָיַלָ֞ ֶאת-ֶא ְ֩ו ים ֧ ד  ת-לּו ֶא ְ֩ו ים מ   ֶאת-ֲעָנ ְ֩ו ים ָ֖ ב  ָה ים׃-ְל ָֽ ח  דרגא תביר טפחא סלוק, לדון בדבר אחר שלא  – ַנְפֻּת

 כענינו , יצא להקל ולהחמיר 

ֶאת. כאן קעהצייןשלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי במכירת שדה בב ֩-ְו ים ָ֖ ב  ָה שלוש  היינו ציין בתפקיד מנתק מסלוק,  -חא טפְל

שמות, האם במצר הרביעי החמיר והותיר לעצמו, או הקל ומכר בעין יפה, אם כתב שלא השאיר לעצמו, מכר הכל אפילו יש במצר -מצרים 

 תשעה קבין זרע תבואות.ת שורת עצי תמר ושטח זריע

 
 בבלי בבא בתרא סב,ב 

אמר רב: קנה הכל חוץ ממצר רביעי; ושמואל אמר: אפי'  -מצר שלישי, ומצר רביעי לא מצר לו ... מצר לו מצר ראשון ומצר שני ו
מצר רביעי; ורב אסי אמר: לא קנה אלא תלם אחד על פני כולה, סבר לה כרב, דאמר: שיורי שייר, ומדשייר במצר, שייר נמי בכולהי. 

לא אמרן אלא  -קנה. וכי לא מבלע נמי  -מבלע, אבל מבלע  אמר רבא, הלכתא: קנה הכל חוץ ממצר רביעי. ולא אמרן אלא דלא
קנה. מכלל דכי מובלע, אע"ג  -דאיכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין, אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא, ולא הוי תשעת קבין 

מצר רביעי. ולא אמרן אלא קנה. איכא דאמרי: אמר רבא, הלכתא: קנה הכל ואפילו  -דאיכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין 
לא אמרן אלא דליכא עליה ריכבא דדיקלא, ולא הוי תשעת קבין, אבל איכא עליה  -לא קני. וכי מבלע נמי  -דמבלע, אבל לא מבלע 

לא  -לא קנה. מכלל דכי לא מובלע, אף על גב דליכא עליה ריכבא דדיקלא, ולא הוי תשעת קבין  -ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין 
שמעינן מתרוייהו לישני דרבא, דבשדה לא שייר ולא מידי. ושמעינן נמי, דהיכא דמבלע, וליכא עליה ריכבא דדיקלא, ולא הוי  קני.

אתמר  -לא קנה; מבלע ואיכא עליה, לא מבלע וליכא עליה  -קנה; לא מבלע, ואיכא עליה ריכבא דדיקלא והוי ט' קבין  -תשעת קבין 
 יסא, שודא דדייני. לה להאי גיסא ואתמר לה להאי ג

משני הסברי רבא נלמד שאם במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי לא השאיר לעצמו דבר בתנאי: א'  –טט 

שמיצר זה מובלע במיצרים משני צדדיו )היינו הם מעבר לו(; ב' שאין עליו שורת דקלים; ג' אין בשטח המובלע מקום זריעת תשעה קבין 

 אמה רבועית( זה להחמיר על המוכר ולהקל על הקונה. 3750)

 –אבל אם מיצר רביעי אינו מובלע בין שני מיצרים שמצידיו ויש עליו שורת דקלים ושטו מקום זריעת תשעה קבין המוכר השאיר לעצמו 

 זה להקל על המוכר ולהחמיר על הקונה.

 כל מקרה אחר נתון לאומדנת הדיינים.

 פחאדרגא תביר טפחא, טראה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 וירא –בראשית  2.2.3

 פזר תלישא 7
 . בראשית וירא כא,יד:    7

יד[֩ ח֩] ַּקָֽ ָֽ ַ֩וּי  ר ֶק ַּ֩בּב ַ֡ ׀ ֩ ָה֣ם ָר ְב ַא ֩ ֶאל-ַוַּיְׁשֵּכ֣ם ן֩ ֵּת֣ ַ֩וּי  ם י  ַמ  ֩ ַמת ֵח֨ ְו  ֩ ֶחם ל-ֶל ַ֩ע ם ָׂ֩ש֧ ָגר ֶאת-ָה֠ ְ֩ו ּה ָמ  ְכ ָ֑ה֩-ׁש  ֶח ְַ֖יַׁשְּל ַ֩וָֽ ד ֶָ֖ל ַ֩הֶּי
֩ ֩֩ ֩ ֩֩֩ ַבע׃ ָׁ֩שָֽ ר ֵאָ֥ ְּ֩ב ר ְדַּבָ֖ מ  ְּ֩ב ַתע ַ֩וֵּתָ֔ ְך ַ֩וֵּתֶ֣ל

רַוַּיׁשְ֩ ֶק ַּ֩בּב ַ֡ ׀ ֩ ָה֣ם ָר ְב ַא ֩ חמונח מונח פסק )מונח לגרמיה( פזר,  – ֵּכ֣ם ַּקָֽ ָֽ ֶחם ֩-ַוּי  קטנה, כעין שלוש פזר ללמוד למקום אחר ענין -תלישא - ֶל

 קטנה, כגון שיעור, חציצה, מחיצה-מתפקידי תלישא

ח ַּקָֽ ָֽ ֩ -ַוּי  ֶחם  שבע,-קטנה, שיעור לחם להגיע מגרר לבאר-תלישא - ֶל

ם  י  ַמ  ֩ ַמת ֵח֨  יעור מים קטן, כי מים מצויים בהפקר,  ש – ְו

ֶאל ֩ ן ֵּת֣ ר-ַוּי  ָג  גדולה. -גדולה, כאילו שתי תלישא-מונח תלישא – ָה֠

א' א"א אמר להגר תדבקי באמונת ה', חסד ה' ליריאיו ולא יחסר לך השיעור הנצרך לך, תעזבי אמונת ה' )היינו עקירה גדולה(, 

 יחסר לך.

לא ראתה באר המים, חזרה לאמונת ה' התגלתה לה באר המים והמים הספיקו עד הגיעה ב' מחיצה או חציצה, עזבה אמונת ה' 

 לבאר שבע.

 בעקבות כך קשרה פתחה ולסוף אחרי מות שרה חזרה לחיות עם א"א )פסוקים אח"כ(  

 
 :    ,טזאכ ויראבראשית 

ָרָ֔֩ ְמ ָאָֽ ֩ י ֣ ֶׁשתּ֩כ  ֶקָ֔ ֩ ֲחֵו֣י ַט ְמ ּ֙֩כ  ק ֵח ַהְר ד֩ ֶג ֶּנָ֗ מ  ֩ ּה בָ֩ל  ֶׁש ַוֵּת֨  ֩ ְך ַאלַוֵּתֶל ֩ ֶאת-ה ֩ א ָּׂשָ֥ ַ֩וּת  ֶגד ֶּנָ֔ מ  ֩ ַ֩וֵּתֶׁ֣שב ַהָּיֶ֑לד ֩ ֣מֹות ְּ֩ב ה ְרֶאָ֖ ׃-ֶא ְּך ְב ַ֩וֵּתָֽ ּה ָלָ֖ ֩ק 
 

 ֩ ְך  קטנה, שיעור להתרחק מע"ז כמו מצואה, ארבע אמות?,הפניית גב,-תלישאַוֵּתֶל

ֶׁשת ֶקָ֔ ֩ ֲחֵו֣י ְמַט ּ֙֩כ  ק ְרֵח  קטן, פרש"י שתי טיחות, אולי זה שיעור להולדת בנים    -פשטא מונח זקף – ַה

ניו וא עילניו כמפלמשיעור להתרחק מע"ז לקריאת שמע ולתפילה משנה  א,יזכעל פסוק  םינינפ רבש מוח םשי שנא וטיקילע"פ 
 אמה  2000וכמלוא עיניו מוסבר עד שמאור העין לא מבחינה, והוא אמות., ' ו דיומאחור

 אפשר שיש כאן הלכה להתפלל מעבר למחיצה בחדר שיש בו מת.
זרה ה בודי עלל בפנתפהע ולמאת שיקרת רולק אסור ראש דעוי נכ שתק חוימטק כחהר דגבה לה מנוד יש לומר משישעו... 
 ת.מוא' דיו אחורומו ניא עיולכמ ומלפני מהם יןקימה מרחכוין תניתבמ ויננושו" למר את צאהכתוב " מראכמ
 ם. רכיד שני היו לפניה התפללל רוצה התיהם ויחיאחד הש תתח דליאר טמנה את הע"ז והכה הגר ולז

 ראותו. ל לוכלא תש ןוכיה פנימל"ז עה נוףטי אהשי דאפילו מנגה שב ליול הניעי אוללהתרחק מ' א
 לל.ותתפ מותד' א הריחואל ךלית לישנהו
 לכותכמה ש דעי כ ריהאחול תומ' אד ךליל הז אופן לה לעיתו אלה בזו הילד תא תרא במושללהתרחק  הל העם היטמנם עוד או
 תרה יושבחר הל זה כעך ראילא וה שהוהו עמ עגר לכבאות ה רצרות נהבל האם עלרחמי  ודגיה מננפ ךהפל לא תוכל ותראול
 עם אל שאל אראה וגו' טל ם שבתומה תחא יםילפא ואיתמ ךליל
ה יפנ ךלהפו יבאפשר הל היה ותו לאארל להיכו היתהש ודאי כל עוד אלאותר יאו  חתאאמה  חקתרניה בהפ הפכה לא מהלו

ד ה מגיזו ראות ולא יותרל םעיני רואט מלושד כאן עכי  מהאיים פלא ו והואותלראד וע לוכת שלא םוך למקלילחת כרמו הוהית
ַאלב כתוה ֩ ה ָרָ֔ ְמ ָאָֽ ֩ י ֣ ֶׁשתּ֩כ  ֶקָ֔ ֩ ֲחֵו֣י ַט ְמ ּ֙֩כ  ק ֵח ַ֩הְר ד ֶג ֶּנָ֗ מ  ֩ ּה בָ֩ל  ֶׁש ַוֵּת֨  ֩ ְך ד-ַוֵּתֶל ַהָּיֶ֑ל ֩ ֣מֹות ְּ֩ב ה ֶאָ֖ ְר  הה היתחקורהת רעיק מר אשרול ֶא

ַאל הם אמפיילא וקחבר ֩ ה ָרָ֔ ְמ ָ֩אָֽ י ֣ ֩-ּכ  ַהָּיֶ֑לד ֩ ֣מֹות ְּ֩ב ה ֶאָ֖ ְר  ...ֶא
ו בשום תאולר לכות אשל ןויכ פללתלה הקול לישא אתו מנגד ופילא בשיה ללכי ךכ כל קהתרחהש כיוןשב כתומנם יאמר הא... ו

 מותא' ד קתחרהב פניה ךפלה הכריצ והיתה ללפתהל מנגד בשיל ולהכי היתה אלך כ כלת חקרה מתייתהלא ן אם כ ןשאין, מופא
 זיבות ע"שת חלזה יגיד מעאה וצו ןידכ הרזודה בע ןידוווקא דו ינוא עימל קלהתרח ןר מלפניו צריכישא  ן זהידכתוב הודיע הו

 (.הצואה )שם ו טינוףמא כישה
 

 פזר תלישא 8
 . בראשית חיי שרה כד,לו:    9

ְקָנָת֑ ֩ז  י ֵרָ֖ ֲח ַא ֩ י ָ֔ נ  ד  א ַ֙֩לָֽ ן ֵ֩ב י ָ֥ נ  ד  ֲ֩א ֶׁשת ֵא֨  ֩ ה ָר ָׂ֩ש ד ֶל ןַוֵּתַ֡ ֶּת ַ֩וּי  ֶאת-ּה ֩ ֹו ל-לָ֖ ר-ָּכ ֩-ֲאֶׁש ֩ ֹו׃ ֩לָֽ
אבינו כתב כל  שאברהם טז( אשטר המתנה בידי )ראה פר" - לו את כל אשר לו ויתן י"רש פאברהם הראה למשפחת רבקה ע" עבד

 ליצחק. נכסיו

 יש נוחלין, יש מתנה החלה שעה לפני המיתה. פרקדרשות בבלי בבא בתרא פרק מי שמת או  פ"ע

יהקרא  שלהוא בפסוק זה. תבנית הטעמים  כי המקור לכך אפשר ָ֔ נ  ד  א ַ֙֩לָֽ ן ֵ֩ב י ָ֥ נ  ד  ֲא ֩ ֶׁשת קטן, מרמזת על כך -קדמא מרכא פשטא זקף – ֵא֨

מרכא  קדמא. כיון שלא ידועה שעה זאת אז המתנה חלה מיד או בזמן רחוק. אלפני מיתת א" שעהשאברהם אבינו נתן מתנה ליצחק שתחול 

 תחילה ובפועל.רחוק, או לכ –מרמזים על היחס קרוב 

ה ֩ ָר ָׂ֩ש ד ֶל את העקרון של תחולת הסכם או  יעבירקטנה, אפשר כי תלישא מלמדת על השיעור שעה לפני המיתה, פזר -פזר תלישא – ַוֵּתַ֡

. נושא ידוע הוא תחולת גט שעה לפני מיתה כדי לפטור מיבום. מדאורייתא בתורהענין כלשהו שעה לפני מיתה לנושא או נושאים אחרים 

 , מדרבנן קבעו מתן גט כדי למנוע יבום. גם זה מבנה של לכתחילה ובפועל. יבום יש לבצע

ירך אביו( היינו המשך ולא עקירה ולכן לא מתאים כאן לדרוש תפקיד התלישא  הואהיא מכח העקרון שברא כרעא דאביו )הבן  ירושה

לכן גם כן לא מתאים כאן. לכן  המלמדוא הנלמד ולא גט שיחול שעה לפני מיתה הוא סוג של עקירה, אבל ה ימיבום ע" פטורכעקירה. 

 מעבירה לגט לפטור מיבום. והפזרהתלישא כנראה מרמזת על השיעור שעה לפני המיתה 

 פזר תלישאלכתחילה ובפועל,  –קטן -קדמא מרכא פשטא זקףראה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 תולדות -בראשית  2.2.4

 פזר תלישא 9

 פזר תלישא 10

א֩:ג,תולדות כז בראשית ָׂ֙֩ש ה ֣אֵ֩כֶלָ֔֩-ְוַעָּת ָ֩נ י ָ֖ הּ֩ל  ָד ּו ְ֩וצָ֥ ה ַהָּׂשֶדָ֔ ֩֙ ְ֩וֵצא ך ַקְׁשֶּת֑ ְ֩ו ךָ֖ ךֶּ֩תְלְי הי ד י  ד׃ָ֩צָֽ י  ָ֩צָֽ
ַ֩עד,לג: כז. בראשית תולדות 10 ֣ה ָל ד  ְּ֩ג ֘ה ָרָד ֲח ֣ק֩ ָח ְצ ֩י  ד ַר֨ ֱח ד֒֩-ַוֶּי א  ְ֩מ

י ָֽ מ  ֩ ר ֶמ א ד-ַוּי ַ֡ ַהָּצָֽ א֩ ֣הּו ֩ א ֹו ַּ֩גם-ֵאפַ֡ ֑הּו ֲרֵכ ֲאָב ָ֩ו ֹוא בָ֖ ֶרםָּ֩ת ֶטָ֥ ְּ֩ב ל ּכ   מ  ֩ ל ַכָ֥ א  ָ֩ו י א֩ל   ֵב ַוָּי֨  ֩ ד ֩-ַצי  רָ֖ ה׃ָּב ְהֶיָֽ ֩י  ְך ּ֩ו
וה' למדו ה' הלכות שחיטה וה' סימני טהרה בעוף ... יתירים יחולין... שני ה" בבלי ט"בעהכתיב,  - הציד לי הוצוד תולדות כז ג בראשית

  בחיה סימני טהרה

 ת שחיטה שיעור ה' הלכו -קטנה -תלישא - ציד-הצד הואפזר  - אפוא-מיפזר  - ויאמר תולדות כז לג בראשיתשקשור לקרא  אפשר

 החיהה' סימני טהרת העוף, וה' סימני טהרת  מוליך פזר וכלצד חיות או עופות,  ולאכי יעקב שחט גדיים 

שונות, משה רבנו, יצחק  למקראות איפה או איפואהשוואת המילה  י"עמי כתב את ספר איוב, נעשית היקש  בסוגיה שלמה תורה ע"פ

 רועים( הם )איפה, יוסף ויעקב

 

 פזר תלישא 11
 ,לו:    כז. בראשית תולדות 11

ֶאת֩ ֩ ם י  ַמָ֔ ֣הַ֩פֲע ֶ֙֩ז י ֵב֙נ  ְק ַַּ֖יְע ַ֩וָֽ ב ַ֩יֲעק ָ֗ ֹו מ  ְׁ֩ש א ָקָר֨  ֩ י ֲהכ  ר֩ ֶמ א ַ֩וּי ַ֡ ֩-]לו[ י ֑ ְרָכת  ּ֩ב  ח ַק֣ הָ֩ל ַ֩עָּתָ֖ ָ֥ה ֵּנ ְ֩וה  ח ָקָ֔ יָ֩ל ֣ ָרת  ְּ֩בכ 
ֲהל א ֩ ר ַמ֕ ה׃-ַוּי א ָרָכָֽ ְּ֩ב י ָ֖ ּ֩ל  ְלָּת ָ֩אַצָ֥

בשעת לידה, בשביל שידו אוחזת בעקבי, ונמצאתי אני בכור  ו יעקבקרא שמבתמיה: הלמען אשר  - הכי קרא שמו יעקב)לו( רשב"ם 
והוא פשוט, והיה לו ליטול פחות ממני, יטול פי שנים ממני? וכן "הכי אחי אתה", ודינך ליטול שכר הרבה, "ועבדתני חנם" )בר' 

מרובים, הבנים יירשו והבנות יזונו; שנינו, בפרק מי שמת )משנה ט,א(: בזמן שהנכסים )קלט ב( כט,טו(?! בתמיה. וכן בבבא בתרא 
אומר: וכי בשביל שאני זכר ויפה כחי בנכסים מרובים, הורע כחי  אדמוןנכסים מועטים, הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים; 

 בנכסים מועטין!? בתמיה.
 

 קטנה, בתפקיד אומדן נכסים בירושה. כגון בכור נוטל פי שניים מאחים אחרים.-תלישא –הכי 

 הלכת חלק הבנים בירושה לעומת חלק הבנות בירושה. –פזר, מעביר מנושא ירושת בן בכור לעומת בן פשוט, לנושא  –אמר וי

  ונמצאתי אני בכור והוא פשוט, והיה לו ליטול פחות ממני, יטול פי שנים ממני?  הרשב"ם פירש כי עשו אמר

)בירושה מרובה בזמן שהנכסים מרובים, הבנים יירשו והבנות יזונו; בבבא בתרא שנינו, בפרק מי שמת )משנה ט,א(: ועל דרך זאת 

 הבנים הם כמו הבכור הנוטל פי שניים מכל אח פשוט והבנות הם קצת בדמיון לאחים הפשוטים ורק יזונו(

ונות והבנים )בירושה מועטה הבנות המדומות לאחים פשוטים ניז נכסים מועטים, הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים; אבל כאשר

 המדומים לאח בכור ישאלו על הפתחים(

 

 פזר תלישא 12
     . בראשית תולדות כח,ט:12

ֶאל ֩ ו ֵ֩עָׂשָ֖ ְך ֶָ֥ל ת-ַוֵּי ֶאָֽ ֩ ח ַּקַ֡ ַ֩וּי  ֑אל ָמֵע ְׁש ַּ֩בת-י  ׀ ֲחַל֣ת ֶּ֩בן-ָמ אל ָמֵע֨ ְׁש ַ֩על-י  ֹות ְ֩נָבי  ֧חֹות ֲא ֩ ם ָה  ְבָר ֩֩-ַא ס ֩ ה׃ ָּׁשָֽ א  ֹוְ֩ל יו֩לָ֥ ָ֩נָׁשָ֖
 - נשיו-עלנביות  אחותקדמא ואזלא  - אברהם-ישמעאל בן-בתפסק )מונח לגרמיה(  מונח מחלת-אתפזר  - ויקח תולדות כח ט בראשית

 דרגא תביר טפחא 

לגדולה, והנושא אשה, ולמד  והעולהמצינו באגדת ספר שמואל שלושה מוחלים להם עונותיהם, גר שנתגייר, פסק ,  מונח -מחלת -את
  .עונותיו, לכך נקראת מחלת שנמחלו מכאןהטעם 

 , ולפי רמב"ן עשו נתן דעתו להתגיר.היינו לחתן כאן עשו למקומו, גר ולעולה לגדולהמחילה ל היינו למקום אחר -פזר  - ויקח

 חיי שרה כה ט בראשית-אברהם וחזר בתשובה כפי שהסברנו ב-מצד היותו בן ישמעאלקדמא ואזלא, שקדם  - אברהם-ישמעאל בן-בת

 אשה זאת אפשרות שגם עשו יחזור בתשובה. בכחהיה  ולכן לי פסחים מבהעשל או רבי יונתן אייבשיץ על בב רבי פ"ע

 על י, היינו כאן כפרש"ביחדדרגא תביר טפחא, תבנית הפסקת דיבור של קבוצת פרטים שעשויים להתקיים  - נשיו-עלנביות  אחות אבל

 נות.על מרשעיות שהיו לו כבר( שלא גרש את הראשו מרשעת להוסיף רשעה על רשעתו )ר" - נשיו

 

 ויצא –בראשית  2.2.5

 פזר תלישא 13
 . בראשית ויצא כט,י:    13

ֶאת ֩ ב ק   ַ֩יֲע ה ָרָא֨  ֩ ר ֲאֶׁש יַּ֩כ ַ֡ ה  ַּ֩בת-ַוְי ל ֵחָ֗ ֶאת-ָר ְ֩ו ֹו ּמָ֔ א  י֩ ֣ ח  ֲא ֩֙ ן ֶאת-ָלָב ֩ ֵֶֶ֤֣גל ַ֩וָּי ב ק ָ֗ ַ֩יֲע ַּגׁ֣ש ַ֩וּי  ּ֑מֹו א  ֩ י ֣ ח  ֲא ֩ ן ןָ֩לָבָ֖ א ר֩-צ ָ֥ ֵאָ֔ ַהְּב ֩ י ֣ ּ֙֩פ  ֵמַעל ן֙֩ ֶ֙ב ֶא ָה
ֶאת ֩ ְק ְׁש ּמָֽ֩-ַוַּי֕ א  י֩ ָ֥ ח  ֲא ֩ ן ןָ֩לָבָ֖ א ֩֩צ ָ֥ ֹ֩ו׃

ר ֩ ֲאֶׁש יַּ֩כ ַ֡ ה  ֩קטנה-תלישא פזר – ַ֩וְי . . ֶאת. ּ֑מֹו-ְו א  ֩ י ֣ ח  ֲא ֩ ן ןָ֩לָבָ֖ א קטנה מרמזת לשיעור המעט של צאן לבן, כפי -אפשר כי התלישא - צ ָ֥

֩֩ בראשית ויצא ל לשיעקב אומר ללבן  ֩ ֲאֶׁשר]ל[  ֩ ט ְמַע ֩ י ַ֡ ַר֩-ּכ  ְ֩ל ךָ֖ ְת א  ֩' ה  ְך֩ ֶר ָב֧ ַ֩וְי ב ר ָ֔ ץָ֩ל ר ֣ ְפ ַ֙֩וּי  ְ֩לָפַני ךֵ֤ ְ֩ל ה ָ֩הָי֨ ה ֶאֱעֶׂשָ֥ ֩ י ָמַת  ֩ ה ְ֩וַעָּתָ֗ י ֑ ְגל 
ם י׃-ַג ָֽ ֵבית  יְ֩ל ָ֖ כ  ֩  ויצא כט י' ברשני הפסוקים פותחים באותה תבנית טעמים   ָאנ  ֲאֶׁשר יַּ֩כ ַ֡ ה  ֩֩ בר'ויצא ל ל,  קטנה-פזר תלישא – ַוְי ֩ י֩]ל[ ַ֡ ּכ 

 ֩ ט  קטנה-פזר תלישא– ְמַע

ר ֩אפשר כי  ֲאֶׁש פעמים  שלש החיים אור -ו , אמו לאהבתאבל הכל  בחיי רבינוקטנה, בתפקיד ענין מובחר, והוא כפירשו -תלישא - ַּכ
 .ולכבוד אמואמו  אחיאחי אמו ...לומר שכל מעשיו היו לצד היותו 

 

י ַ֡ ה   לכבוד אמו ולא בגלל רחל.  כי עשה הכל כן הוא ולאפזר , נראה לדרשו: א' צער שיאמרו שפעל מתאווה ונשק מתאווה  – ַוְי

 

 פזר תלישא 14



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ל,ל:. בראשית ויצא 14
ֲאֶׁשר  ֩ ט ְמַע ֩ י ַ֡ ֩-ּכ  ְך ֶר ָב֧ ַ֩וְי ב ר ָ֔ ץָ֩ל ר ֣ ְפ ַ֙֩וּי  ְ֩לָפַני ךֵ֤ הְ֩ל 'ָהָי֨ הַ֩גם֩ה  ֶאֱעֶׂשָ֥ ֩ י ָמַת  ֩ ה יְ֩וַעָּתָ֗ ֑ ַרְגל  ְ֩ל ְתךָ֖ ֩֩-א  י׃ ָֽ ת  ֵבי יְ֩ל ָ֖ כ  ָ֩אנ 

    לט,ה: וישבבראשית 

ֹו ְוַעל֙ ָּכל יתֶ֗ ֹו ְּבב  יד א תָ֝ ְפק ֵ֨ ָא֩ז ה  י מ  ר יֶׁש-ַויְה ָ֡ ֶרְך ה֛ -ֲאֶׁש֣ ֹו ַויְָבַ֧ ת ה֙ -ֶאת 'לָ֔ ְרַּכֵ֤ י ּב  ף ַויְה ִ֞ ֑ גְַל֣ל יֹוס  י ּב  ֖ ְצר  ית ַהּמ  ַ֥ ר יֶׁש-ְּבָכל 'ּב  י ת ּוַבָּׂשֶדָֽה׃-ֲאֶׁש֣ ֹו ַּבַּב֖  לָ֔

י (בר' ויצא ל,ל) ַ֡ יפזר, לוקח נושא  – ּכ  ֑ ַרְגל  ְ֩ל ְתךָ֖ א  ֩ ' ה  ְך֩ ֶר ָב֧ ומלמד על תעות אומות העולם בעשותם כעין רגל צדיק )יעקב שבא ברגליו(  ַוְי

 לעבודה זרה.

י (ה,טל שבבר' וי) ֶרְך ה֛ פזר, לוקח נושא  –  ַויְה ָ֡ ף-ֶאת 'ַויְָבַ֧ ֑ גְַל֣ל יֹוס  י ּב  ֖ ְצר  ית ַהּמ  ַ֥ ומלמד על תעות אומות העולם בעשותם כעין רגל צדיק )יוסף  ּב 

 שבא ברגליו( לעבודה זרה.

 
ם :למז, ויחיבראשית  ע  י֙֩ ְבּת  ַכ ָׁשָֽ בֻ֩-ְו ְק יּ֩ב  נ  ַּתָ֖ ַבְר ּוְק ם֩ י  ְצַרָ֔ ּמ  ֙֩מ  י ּוְנָׂשאַת֙נ  י֩ ַתָ֔ ב  ך׃ֲא ָבֶרָֽ ְד ה֩כ  ֶׂשָ֥ יֶ֩אֱע ָ֖ כ  רָ֩אנ  ַוּי אַמ֕ ָ֩רָת֑ם֩

ם֩)ל( תורה תמימה  י  ְצַרָ֔ ּמ  ֙֩מ  י ָׂשאַת֙נ  , יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, ואם מתים שבחו"ל חיים למה הטריח את יא(אמר קרנא, דברים בגו –ּוְנ
 :]כתובות קי"א א'[ יב(מפני שלא קיבל עליו צער מחילות -בניו 

 ר"ל יש כאן דברים מסותרים בענין זה וצריך לשים לב להם: ערות יא(תורה תמימה ה
ר"ל אף על פי שלא הי' צריך לזכות א"י שהיא מכפרת כמש"כ )פ' האזינו( וכפר אדמתו עמו, מפני שצדיק גמור הי', בכ"ז לא רצה להקבר  יב(

ו"ל, והיינו, שעצמותיהם מתגלגלים ע"י מחילות האדמה עד בחו"ל מפני שלא קיבל עליו צער גלגול מחילות שבאים לזה הצדיקים הקבורים בח
וצ"ל א"י וחיים שם. ואמנם צ"ע דלפי טעם זה לבד הו"ל לצות לבניו שיקחו את עצמותיו לעת שיצאו ממצרים כמ"ש יוסף והעליתם את עצמותי, 

 ירושלמי ע"ז פ"ג ה"ב-כעין מ"ש בשלא רצה להקבר במצרים וכמש"כ רש"י שחשש שלא יעשוהו אלוה, ו דעוד טעמים היו לו ליעקב
י (בר' ויצא ל,כז)דיעקב על שם שאמר לו לבן  האנשי כות עשו רגלי ְׁשּת  נ י נ ַחֶּ֕ ַ֥ ָָֽך׃ 'ה֖  ַויְָבֲרכ  גְָלֶל , ולכן חשש שאח"כ לא יניחו לקחת את גופו ּב 

בירושלמי סוטה פ"א ה"ז ועצמותיו, וכמו שהי' באמת ביוסף שלא הניחו למשה לקחת עצמותיו והי' טרח הרבה בזה, כמבואר 
 יעו"ש:

 
המוציא שיברי כלים הרי אילו מותרין מצא תבנית יד או תבנית רגל הרי אילו אסורין מפני  מתני' ב"ה,ג"ירושלמי )וילנא( עבודה זרה פ

 ,ית יד ותבנית רגלמעתה אפילו תבנשולחן מכירה, חנות( )רבי יוסי בשם ר' יוחנן מפני שרובן באין מן הדלפקיות  גמ'שכיוצא בהן נעבד: 
תרנגולתא פירוש( )היא מפני שכיוצא בהן נעבד. כתיב ]מלכים ב יז ל[ ואנשי בבל עשו את סכות בנות שונה כי בדומה להם נעבד( )שנייא 

ר' ויצא ב)דיעקב וריגליה דיוסף רגל של( )ריגליה פירוש( )עשו את נרגל בגרסת ונציה אנשי כות( )ופרחיה ]מלכים ב יז ל[ ואנשי בית שמש 

י (ל,כז ְׁשּת  נ י נ ַחֶּ֕ ַ֥ ָָֽך׃ 'ה֖  ַויְָבֲרכ  גְָלֶל ֶרְך (בר' וישב לט,ה) ּב  ף-ֶאת 'ה֛  ַויְָבַ֧ ֑ ְגַל֣ל יֹוס  י ּב  ֖ ְצר  ית ַהּמ  ַ֥  . ּב 

י (בר' ויצא ל,ל)פני משה הוסיף הפסוק עם מלת רגל  ה-ֲאֶׁשר ְמַעט֩  ּכ ָ֡ ץ ְלָפנַי֙  ְלָךֵ֤  ָהיֵָ֨ ב ַוּי ְפר ֣ ֶרְך ָלר ָ֔ ה גַםא ְתָ֖ך  'ה֛  ַויְָבַ֧ י ֶאֱעֶׂשַ֥ ה ָמַת֛ י ְוַעָּתֶ֗ ֑ -ְלַרגְל 

ָֽי׃ ית  י ְלב  ֖ י )ל(  רש"י ָאנ כ  ֑ יל( ) ק"דר...  בשביל ביאת רגלי אצלך; עם רגלי באת ברכה, -ְלַרגְל  י . ְמַעט֩  ּכ ָ֡ ֑ רוצה לומר: מזמן  -ְלַרגְל 
 . שהלכתי בעבודתך, נתברכת; כמו שאומרים בני אדם: רגל טובה לפלוני

. והן כצלמים הרי אלו מותרין דכי הוו שלמים ספק עבדום ספק לא עבדום ואת"ל המוצא שברי כלים מתני' ה"ב,ג"ז פ"פני משה ע
. שעושין מפני שכיוצא בהן נעבד (...  מצא תבנית יד או תבנית רגל -)טט  עבדום שמא ביטלוה ולכך שברום והוי ספק ספיקא ולקולא:

 תבנית יד מעיקרא ועובדין אותה:
 וכיוצא ואין כאן בית מיחוש שנעשית לע"ז: חנות(). מן כלים שעושין כעין דלפקי בן באין מן הדלפקיותמפני שרוגמ' 

 שיש הוכחה שהיא מע"ז כדקתני מפני שכיוצא בהן נעבד: (שונה). שנייא היא . יהו מותרין:מעתה אפי' תבנית יד או רגל
שכך היו נוהגים בע"ז שלהם  (הביא המקראות שבספר מלכים)קראי דמלכים ביד ורגל דע"ז מייתי להו ל )כיוון שעסק(. איידי דאיירי כתיב

 . עם אפרוחיה סכות בלשונם תרנגולת ובנות אפרוחיה:תרנגולתא וכו': שעשו אנשי כות או בית שמש()כדלקמן ריגליה דיעקב 
ֶרְך (ל,ל בר' ויצא). צורת רגל עשו להם על שם ריגליה דיעקב דאמר לו לבן נחשתי וגו' וכתיב את נרגל י  'ה֛  ַויְָבַ֧ ֑ וכן ריגליה א ְתָ֖ך ְלַרגְל 

 דיוסף דכתיב ויברך ה' וגו' ועושין תבנית רגל לניחוש להם. ובבבלי פ' ד' מיתות נרגל תרנגול:
 

 פזר תלישא 15
 . בראשית ויצא לא,מב:    15

֩עַ֩ י ָ֥ יּ֩כ  ָהָ֣יה֩ל ָ֔ ֩֙ ָחק ְצ ֩י  ד ַח ּ֩וַפֵ֤ ם ָה  ָר ְב ַ֩א י ֵה֨ ֹל ֱא  ֩ י ב  ָא ֩ ֵה֣י ֹל ֱא ֩ י תלּוֵלַ֡ ֶא ֩ י ְחָּת֑נ  ַּל ׁ֩ש  ם ֵריָק֣ ֩ ה ת-ָּתָ֖ ֶא ְ֩ו י ָ֞ ֩-ָעְני  ח ֹוַכ ַ֩וּיָ֥ ים ָ֖ ה  ֱאֹל ֩ ה ָאָ֥ ָר ֩ י ַּפ  ַּ֩כ ֧יַע ְיג 
֩֩ ֶמׁש׃ ָ֩אָֽ

 ֩ י ב   לשוןלשון 'תוכחה' ולא לשון 'הוכחה'; זה  - אמש ויוכח ,מחיצה –ן"רמבשכהו עיניו והרי הוא כמת,  בשבילמחיצה,  – י"רשי קטנה,-תלישא –ָא

שניהם; ולכך  ביןהוכיח  הוא הנסתרות היודעעתה, כי האלהים  ואמר " )לעיל,לז(,שנינובין  ויוכיחו'הוכחה', כי אמר למעלה "רבנו שלמה. ויותר נכון לשון 
 - אמש ויוכחברצונך.  באנסולקחת עבודתי  - עתה ריקם שלחתני כי)מב(  שיעור,  – יוסף בכור שור רבי  .אמש אותך ויוכחלא אמר 

 עלי. הוכיחךואתה עמי בתרמית,  לפי שידע שהלכתי עמך בנאמנות
י  פזר    - לּוֵלַ֡

 

 וישלח –בראשית  2.2.6
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ל ן-ַע ּו-ל א ֵּכַ֡ י י אְכ֨ל ל-ְבֵנָֽ ֵא  ָר ְׂש ד-ֶאת י  ֣י ה ּג  ָּנֶׁשָ֗ ֙֩ ַה ר ל ֲאֶׁש ְך ַּכ֣ף-ַע ֵרָ֔ ד ַהָּי ֶּז֑ה ַהּ֣יֹום ַעָ֖  ַה
י  ֵ֤ ֙֩ ּכ  ע ְך-ְּבַכף ָנַג ֶר ֶ֣֣ ב ֶי ק ָ֔ ד ַיֲע י ָ֖ ה ְּבג  ָּנֶׁשָֽ ֩׃ַה

 כעין כלל ופרט וכלל, להיותהפסוק עשויה  תבנית

ל֩י אְכ֨לּו-ל א֩ כללפזר,  – כן-עלפרט קדמאה  מכעיןהכלל ראשון מורכב  כאשר ֵא  ָר ְׂש י־י   קדמא ואזלא,   -ְ֩בֵנָֽ

ה - פרטהכלל קדמאה הם:  פרטי ָּנֶׁשָ֗ ַה ֩ ד ֣י ְך֩בבעל חיים  מקומו ומפרט והולךֶ֩את־ּג  ֵרָ֔ ַהָּי ֩ ַ֙֩על־ַּכ֣ף ר ֩֩֩מפרט זמנוו והולךֲ֩אֶׁש ַהּ֣יֹום ֩ ד ַעָ֖
ֶּז֑ה  ַה

֩֩ וכולל החוזרבתראה  והכלל ְך ֶר ֶ֣֣ ְּ֙֩בַכף־ֶי ָ֩נַגע י ֵ֤ בּכ  ק ָ֔ לכלול כל הבהמות והחיות הטהורות באיסור גיד  ית" פע" מרבה. הכלל האחרון ַיֲע

גיד הנשה וזה איסור  סורלאיבאכילת גיד הנשה, חזר וכלל ע''פ ת''י יכלול כל בעלי החיים הכשרים בהמות וחיות  וכללופרט  כללהנשה. 

 זה מיעט גיד הנשה של החיות הכשרות מכלל היתר חלבן. וכללמיוחד כי גיד נשה הוא חלב, וחלב חיות מותר, ובכלל ופרט 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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   הוא בעצם בנין אב כי מתחיל מהאדם ומלמד לכל ה הבהמות והחיות הטהורות. הזהאפשר כי כל המבנה  אבל

֩ ן  פזר -ַעל־ֵּכַ֡

 

ד-ֶאת ֣י ָּנֶׁשָ֗֩ ּג   לפחות הלכות ארבעזה הוא מקור ל פסוק הַה

 יםהטהורבחיות )תיב"ע(, בהמות והעופות )נדיר אבל קיים( גיד הנשה  לאכוללא תעשה לא  מצוותי הוז עניןשל  לגופו' א

ראל הלכות תלמוד תורה להורות למנוע מיש עשו" פע" 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 

 

 בנגיעת כף הירך היזק בדבר בלתי נחשב אצלנו. הורעשיהיה היזק אשר  כדי - ספורנו דרש ברמת
נחשב. בא הפזר להעיד שההיזק ליעקב אבינו עבר מיד ולא השאיר רושם בבניו  בלתי, היינו דבר לגיד הנשה ע''פ בבלי חולין אין טעם - טט

 ונעלם(.  התפזר)ההיזק 

 

נעקרה קדושה ממנו והוא  כיהנשה אין טעם  בגיד החיים אורעמוקים שהשגתם קשה. ע''פ  לדבריםהנשה הוא משל  גיד יקר כלי ע''פ - טט

 בה טעם.   משל לבחינת הקליפה שאין -סימן 

 

לך עסק בנסתרות. כנראה הכלי יקר מכוון  איןזו להורות למנוע מישראל החקירה בנסתרות כמ''ש  במצוה ורמז יקר הכלי כלשון
 ' רמ''ו סע' ד'סי''ם ובשו''ע יו''ד הלכות לימוד תורה,  ברמב לאמור
 התורה''ד מהלכות יסודי ספ, הגהות הרמ''א ... פרדס ... רמב''ם ספר מדע   בסיפא

 ''ך סק''ו ד''ה אבל לא בלימוד שאר החכמות. ... ש
 

 ערוך יורה דעה סימן רמו סעיף ד  שולחן
שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא,  א: ה וי"הגהאדם לשלש למודו...ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו.  חייב

ללמוד כי אם מקרא, משנה  לאדם(. ואין וס" הסי' רמ" לע" פוע" תם ר"הכל. )טור בש בשבילבמשנה וגמרא, אדם יוצא ידי חובתו 
 הסימן מ" שהבא, ו אבל לא בלמוד )ד( שאר חכמות. )ריב" והעולםוגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה 

רא בין החכמים טיול בפרדס. ואין נק וזהומותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים,  מ( ומ"א"רשבותלמידי 
 יסודיד' מהל'  פסוף מדע ס" ם, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות )רמב"וייןלאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר 

 התורה(. 
 
 ו  קיורה דעה סימן רמו ס" ך"ש

)בפ' אין  שים קוראים אותו פרדס כמ"הם שחכמ מרכבהמהל' יסודי התורה שעניני מעשה בראשית ומעשה  דכתב בספ" ם"שהרמב
 סשבכלל הש" פשאע" ם"הרמבשאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה כתב  דע" ל"רשפרדס  לדורשין( ... ונ"

 חכמת...גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד  לעכ" סוש" ממשנהלא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו  מהן מ"
בן ארבעים לבינה בשגם  ששנה כמ" ארבעיםויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן  סהקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"

 חכמיכל זה בד'  שהמתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ" ורובשצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה 
 האמת:

 
 ג' דרוש מה אינו נחשב אכילה

 ו,א,בצ -ה,ב צלי חולין בב

ל ן-ַע ּו-ל א ֵּכַ֡ י י אְכ֨ל ל-ְבֵנָֽ ֵא  ָר ְׂש ד-ֶאת י  ֣י ה ּג  ָּנֶׁשָ֗ גיד הנשה עצמו אינו ראוי לאכילה ולולא גזירת הכתוב שאסור לאכלו, האוכלו כאילו  ַה

לי אף ממוקדשין, לא אכל, כך כל דבר אחר שאינו ראוי לאכילה כגון עצמות, פרסות, קרניים למשל מנבלות, מבעלי חיים טמאים, או

 אכילה ביוה"כ האוכלם אינו עובר על איסור.

 

 בבריהד' איסור שאינו נמדד בשיעור אלא 

תורה אוסרת בשם תואר או בשם עצם. בכל דבר שהתורה האם ההאומרים יסוד והגדרה ,  לקט ראשונים מאורות הדף מ' קובלסקיהרב 

 כללי עינב בודד פחות משיעור(באופן )ערלה יש שיעור אכילה, כגון ערלה, טבל, נבלה  -אסרה בתואר 

ל לכןכגון גיד הנשה, שרץ, אבר מן החי )כגון עצם הקטן מכזית(,   ,בכל דבר שהתורה אסרה בשם עצם יש בריה ן-ַע פזר ללא טעם  – ֵּכַ֡

 .שרץ ואבר מן החיאל ילמד שנאמר בשם עצם וממנו  ,בבריהרמז לאיסור שאינו נמדד בשיעור אלא מתלישא )גדולה או קטנה אחריו( 

 

 בויש –בראשית  2.2.7
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 . בראשית וישב לט,ה:19

ָּ֙֩כל ְ֩וַעל ֹו ֵביתָ֗ ְּ֩ב ֹו ת  א  ֩ ד י ק ֨ ְפ ה   ֩ ז ָא ֵמ ֩ י ַ֡ ה  ֶ֩יׁש-ַוְי ֣ר ֶאת-ֲאֶׁש ה'֩ ֩ ְך ֶר ָב֧ ַ֩וְי ֹו ְּ֩בָכל-לָ֔ ה' ֩ ֵ֤ת ְרַּכ ּ֩ב  י ָ֞ ה  ַ֩וְי ֵס֑ף ֩יֹו ְגַל֣ל ּ֩ב  י ָ֖ ר  ְצ ַהּמ  ֩ ית ֶ֩יׁש-ֵּבָ֥ ֣ר ֩-ֲאֶׁש ֹו לָ֔
֩֩ ה׃ ֶדָֽ תּ֩וַבָּׂש י  ַּ֩בַּבָ֖

 בראשית ויצא ל,ל:    . 14ראה 
ֲאֶׁשר  ֩ ט ְמַע ֩ י ַ֡ הַ֩גם-ּכ  ֶאֱעֶׂשָ֥ ֩ י ָמַת  ֩ ה יְ֩וַעָּתָ֗ ֑ ַרְגל  ְ֩ל ְתךָ֖ א  ֩ ֩ה' ְך ֶר ָב֧ ַ֩וְי ב ר ָ֔ ץָ֩ל ר ֣ ְפ ַ֙֩וּי  ְ֩לָפַני ךֵ֤ הְ֩ל ֩֩-ָהָי֨ י׃ ָֽ ת  ֵבי יְ֩ל ָ֖ כ  ָ֩אנ 

 

 ויגש –בראשית  2.2.8
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 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 . בראשית ויגש מה,כג:    22
ָ֩֔ ר  ֲחמ  ֩ ה ָר֣ ֲ֙֩עָׂש ז את ֵ֤חְּ֩כ ָׁ֩שַל יו ָ֞ ב  ָא ּ֩֩וְל ְך׃ ֶר ָּדָֽ יוַ֩ל ָ֖ ב  ָא ןְ֩ל ֹו ז  ָמ ּ֩ו ֶ֧חם ָ֩וֶל ֣ר ָּ֩ב ת א  ְׂש ֩נ ָֽ֠ ת נ ַ֡ ֲאת  ֩ ר ְ֩וֶעֶׂ֣ש ם י  ָר֑ ְצ מ  ֩ ּ֣טּוב מ  ֩ ים ָ֖ א  ְׂש ֩נ  ֩ים

 מונח דרגא תביר טפחא סלוק - בר ולחם ומזון לאביו לדרךגדולה -תלישא -נשאת מונח פזר  -ועשר אתנת 

 )ק"ט( 109גי'  - ומזון)אתק"ן(  - 551גי'  - נשאת

 ו לו"ל ס"ת ת"ר תר"ם כנ"ור"ת א"ו נב"
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 . בראשית ויגש מז,כד:    23

ְ֩ולַ֩ ָאְכְלֶכ ם ְל ּ֩וָֽ ה ֶד֧ ַהָּׂש ֩ ַרע ֶז֨ ְל  ֩ ֣הָ֩לֶכם ְהֶי ֩י  ת ד ַ֡ ַהָּי ֩ ְרַּב֣ע ַא ְ֩ו ה ְרע ֑ ְלַפ ֩ ית ָ֖ יׁש  מ  ֲח ֩ ם ּ֩וְנַתֶּתָ֥ ת א ָ֔ ַּ֙֩בְּתבּו ה ָהָי ְ֩ו ל ֱאכ ָ֥ ְ֩וֶל ם ָבֵּתיֶכָ֖ ְּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֥
֩ ֩ ם׃ ַטְּפֶכָֽ ְ֩ל

כי ריט"ע הציע מסוי לצרכי הקהל ע"פ קושי מתברר  [)ריט"ע( הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם]-ה( הדנים ב)באוצר החכמ מעיון בספרים

ת֩העבודה וגודל ההכנסות. מסוי קרקע וחקלאות במדרגת מס נמוכה עד אפסית, רבית במדרגת מס גבוהה. לכן אפשר כי  בּוא ָ֔ ָיהַּ֙֩בְּת ְוָה
ה יתְ֩לַפְרע ֑ ָ֖ ׁש  י םֲ֩חמ  ֶּתָ֥ ע"פ טעמיו, מלמד בתבנית פרט וכלל הצריך לפרט על מסוי רצוי.  והחלק השנינה דמלכותא דינה. מלמד על דיּ֩וְנַת

ֶי֣הָ֩לֶכם ֩ ְה י  ת֩ ֣עַ֩הָּיד ַ֡ עפרט קדמאה,  – ְוַאְרַּב ַר םכלל הצריך לפרט,  ְלֶז֨ לְ֩לַטְּפֶכָֽ ְוֶלֱאכ ָ֥ ם֩ יֶכָ֖ ֵּת רְּ֩בָב ֶׁשָ֥ ְוַלֲא ְלָאְכְלֶכ ם֩ ּוָֽ ה֩ ָּׂשֶד֧ פרט בתראה  - ַה

 מאה.המברר את הפרט קד

םבפרט בתראה נמצאת תבנית הטעמים  יֶכָ֖ ֵּת רְּ֩בָב ֶׁשָ֥ ְוַלֲא ְלָאְכְלֶכ ם֩ ּוָֽ ה֩ ָּׂשֶד֧ דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ַה

ע֩הקשורים לנושא מסוי עם הלכה שווה לכולם שככלל )המרומז בטעם קדמא של ַר ( יש להשתתף במסוי לצורך הקהל. ואילו תבנית  ְלֶז֨

ְלאָ֩הטעמים  םּוָֽ יֶכָ֖ ָבֵּת רְּ֩ב תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוי הפוטרת חסרי הכנסות ובעלי  – ְכְלֶכ םְ֩וַלֲאֶׁשָ֥

ם֩הכנסה נמוכה ממיסי קהל ולזה נוסף גם לְ֩לַטְּפֶכָֽ  ָלֶכם ֩. וזה יברר את טעם תרסא של כרבוי מגבלות של מסוימרכא סלוק,  –ְ֩וֶלֱאכ ָ֥

תכנסות ויכולת לשלם, וטעם פזר של במשמעות הערכת ה  מעביר מהנושא הדן במסוי תבואות למסוי רצוי לצורך הקהל. ַהָּיד ַ֡

֩לטעם פזר הסברים נוספים  ת ד ַ֡ ם ֩ותרסא ַהָּי  ָלֶכ

ת֩ (דכ,ויגש מז' בר) ד ַ֡ ַהָּי ֩ ְרַּב֣ע ַא ְרַּב֣ע֩וינה ... ובפירוש ר"י מ [סה]תורה שלמה  אחת בדרך מוסר, שתי דרשות בתפקידי פזר, מונח פזר -ְו ַא
֩ ת ד ַ֡ ֩כאן(  [שכל טוב])מדרש()וכ"ה ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. מכאןַהָּי ת ד ַ֡ ַהָּי ֩ ְרַּב֣ע ַא חסר וי"ו כלומר מכאן אמרה תורה שלא ְו

 (שמ' תשא ל,טו)הנגינות של התיבות  (יקול אליהו, פרשת תשא ע-כתב הגר"א ב להשוואה. אדם יותר מחמש, והד' יניח לעצמו יבזבז

אֶהעָ֩ ר֩ל ָֽ י ֣ ה-ׁש  ְרֶּבָ֗ בבלי ]-. ובע"א( המבזבז אל יבזבז יותר מחומשלרמז על מאמרם ז"ל במס' כתובות )דף נ'  ... הוא מונח רביעי, ַי

רבי אליעזר אומר המחרים לא יחרים כל רכושו אלא עד כדי שישאיר לו מעט, רבי אלעזר בן עזריה אומר כרבי אילא שאמר  [אכח,ערכין 

' -ָּכל-ַאְך (כז,כח 'בח 'וי )-, ורמז לכך לוישאיר לעצמו ארבע חלקים ז אל יבזבז יותר מחומשבאושא התקינו המבזב יׁש הָ֝ ֩ם א ֵ֨ ר יֲַחר  ֶרם ֲאֶׁש֣ ח ָ֡

ָּכל ֹו-ֲאֶׁשר-מ   רביע, ישאיר ארבע חלקים. - לֶ֗

  ֩ ֣הָ֩לֶכם ְהֶי ַרעקטנה -מונח תלישא -י  ֶז֨ םקדמא  - ְל ָבֵּתיֶכָ֖ ְּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֥ ַל ְ֩ו ָאְכְלֶכ ם ְל ּ֩וָֽ ה ֶד֧ םדרגא תביר מרכא טפחא  -ַ֩הָּׂש ַטְּפֶכָֽ לְ֩ל ֱאכ ָ֥  - ְוֶל

 מרכא סלוק

֩ ם ָבֵּתיֶכָ֖ ְּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֥ והשפחות אשר בבתיכם. משמע שהמצרים לא היו עבדים לפרעה אלא  העבדים י"רש' כפיתור לרבות  -מרכא טפחא  -ְוַל

. בכל שנה לחק שלא יעבור הזה העלות לו המסל -והיינו עבדים לפרעה  – (מז,כה) י"רש' וכפאריסים הפכו ל –האדמה  בקנית י"רש 'כפי

 פעם אחת בלבד. מהזרע שנתן להם שגדלוחמישית מהיבול בתבואות  טט: כעין מס עובד בצורה של דמי אריסות בשווי של

ל ֱאכ ָ֥ ם֩רכא מרבהמ – ְוֶל ַטְּפֶכָֽ  כןלוכל בהמתם כבר מכרו לפרעה או לבהמות.  יםאחרשל ולא ולטף בלבד לטפכם  סלוק, מגביל – ְל

 לפיכך זאת הקלה נוספת שפעל יוסף לטובת העם המצרי. ה מהחמישית של פרעה.תהאכלת הבהמות הי

 

ת֩ (דכ,ויגש מז' בר) ד ַ֡ ַהָּי ֩ ְרַּב֣ע ַא ת, אחת בדרך פנימיות התורה, שתי דרשות בתפקידי פזר, מונח פזר -ְו ד ַ֡ פזר להעביר ענין האכילה  – ַהָּי

כבעל בחינה נעלה, האכילה היא בבחינת "בורא" המהפך מדומם צומח וחי למדבר בתוך  – ם ָ֩לכֶ֩לברכות הנהנין מפני שהטעם תרסא של 

 גוף האוכל.

ה (דכ,ויגש מז' בר) ובאופן אחר יבואר,קדושת לוי בראשית פרשת ויגש  ְרע ֑ יתְ֩לַפ ָ֖ יׁש  מ  ֲח ֩ ם ּ֩וְנַתֶּתָ֥ ֩ ַרע֩֩ ֶז֨ ְל  ֩ ֣הָ֩לֶכם ְהֶי ֩י  ת ד ַ֡ ַהָּי ְרַּב֣ע֩ ַא ְו
֩וְ֩ ָאְכְלֶכ ם ְל ּ֩וָֽ ה ֶד֧ םַהָּׂש ָבֵּתיֶכָ֖ ְּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֥ דהנה אמרו במשנה דברכות פרק אלו דברים )נא, ב(, בית שמאי אומרים 'שברא' מאור האש, ובית הלל . ַל

נמצא אתי שפיר, דבכל ברכות הנהנין שייך למימר 'בורא' פרי העץ או 'בורא' פרי הגפן אפילו לבית שמאי, דבזה ....  .אומרים 'בורא' מאורי האש
', כי 'בורא' לשון הוה, שהרי כשאדם אוכל ונהנה אזי מתעלים כל הדברים לבחינת מדבר, ונעשה מבחינת דומם צומח חי, בחינת שייך לומר 'בורא

מדבר, ונמצא בעת אכילת האדם נעשים ברואים חדשים ומתעלים לבחינת מדבר, ושייך בזה שפיר לברך בלשון הוה, היינו 'בורא', שהרי בשעת 
שמתהפכים הכל מבחינתם לבחינת אדם. ולזה אף בית שמאי מודו בכל הברכות הנהנין מברכין 'בורא' פרי העץ לשון  האכילה נעשה בריה חדשה,

 הוה, רק גבי הבדלה שהוא דבר שאינו נכנס לגוף האדם, רק שעושים מצוה בהמאור, בזה סבירא לבית שמאי דלא שייך בזה 'בורא', כי אינו נעשה
 .האדם, לכן סבירא להו דיש לברך 'שברא' דייקא, היינו שכבר בראבריה חדשה, כי אינו נכנס לגוף 

 
ה (דכ,ויגש מז' בר)ויבואר בזה הפסוק ...  ע ֑ ְר ַפ ְל ית֩ ָ֖ יׁש  ֲחמ  ם֩ ַתֶּתָ֥ ְנ ֶכ םּ֩֩֩ו ְל ְכ ָא ְל הּ֩וָֽ ָּׂשֶד֧ עַ֩ה ַר ְלֶז֨  ֩ ֶכם ֣הָ֩ל ֶי ְה ת֩י  ַהָּיד ַ֡ ֣ע֩ ְרַּב נפשי'  . דהנה אמרינן בגמרא ברכות פרק קמא )י, א(, הני חמשה 'ברכיְוַא

וא רואה ואינו נראה אף הנשמה כנגד מי אמרם דוד, כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה, מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם כולו אף הנשמה מלאה כל הגוף, מה הקדוש ברוך ה
הור אף הנשמה טהורה, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים אף רואה ואינו נראה, מה הקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו אף הנשמה זנה את כל הגוף, מה הקדוש ברוך הוא ט

 . הנשמה יושבת בחדרי חדרים, יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו, עיין שם

 

ם, היינו הקדוש ברוך הוא 'רואה ואינו נראה' הוא סתום, ושהקב"ה 'זן הם סתומי הארבע דברים( אורייתא סתים וגליא והקב"ה סתים וגליא. והנה ח"ג עג, א) זוהר הקדושוהנה מבואר ב
ם֩' )ישעיה ו, ג(. וזהו הפירוש את כל העולם כולו' ו'טהור' ו'יושב בחדרי חדרים' זה הוא סתום, רק מה שהקב"ה 'מלא כל העולם כולו' זה נקרא גליא, ש'מלא כל הארץ כבודו ַתֶּתָ֥ ּוְנ

ה ְרע ֑ ַפ ְל ית֩ ָ֖ יׁש  ה, וזהו זהו נקרא גליאו שהחמישית הוא שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו, ', היינ ֲחמ  ע ֑ ְר ֶכם ֩. התגלות, היינו ְלַפ ָל ֣ה֩ ְהֶי ת֩י  ד ַ֡ ַהָּי ֣ע֩ ְרַּב ַא  שהוא סתום, שארבעה הוא סתום, ְו
֩ כנ"ל, וזהו  ֶכם ָל ֣ה֩ ְהֶי ת֩י  ד ַ֡ ַהָּי ֣ע֩ ְרַּב ַא ה-שהוא סתום, וְו ע ֑ ְר ַפ ְל ית֩ ָ֖ יׁש   . שהוא אתגליא ֲחמ 

 

ית-יות שהויכול לה ָ֖ יׁש  ית֩-הוא באתגליא, שה ֲחמ  ָ֖ יׁש  הוא ה"א, והיא ה"א אחרונה שבשם הוי"ה ברוך הוא, וידוע )עי' ס' מאמרי רשב"י פ' בראשית ד"ה מרוב אונים( שה"א אחרונה ֲחמ 
 הוא עלמא דאתגליא:

 
ֶכם ֩פרפרת  ֶכ םתרסא ...  – ָל ְל ְכ ָא ְל  לים ומלים בסביבותיהן. תביר, תבנית המעלה אפשרות חישוב בין שתי המ – ּוָֽ

 גי' ז"ן )א'שגב( 57=  147 - 90, הפרש 147 - ולאכלכם 90גי'  לכם 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ר"ת חול"ה )א'שגב( - חמישית לפרעה וארבע הידת 

  ר"ת ליל"ה )א'שגב( -יהיה לכם לזרע השדה 

  האם קשר ליציאת מצרים, פרעה כחולה בלילה -טט 

  = ר חולה נוטל אחד מששים מחוליו., ביקו60ועוד ארבע כולל =  56ארבע פעמים י"ד 

 

 פזר תלישא 20
 . בראשית ויגש מז,כו:24

ד ַע  ֩ ק ח  ףְ֩ל ֵסַ֡ ֩יֹו ָתּ֣ה א  ֩ ַ֩על-ַוָּיֶׂ֣שם ה ֶּז  ַה ֩ ֩֩-ַהּ֨יֹום ה׃ ְרע ָֽ הְ֩לַפ ָהְיָתָ֖ ֩ א ם֩ל ָ֥ ַבָּדָ֔ ְ֙֩ל ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ֩ ת ַמֵ֤ ַאְד ֩ ק ַרָ֞ ֩ ֶמׁש ח ֑ הַ֩ל ְרע ָ֖ םְ֩לַפ י  ַר  ְצ מ  ֩ ת ַמָ֥ ְד ַ֩א
֩יֹו֩(וכ,ויגש מז' בר)  ָתּ֣ה א  ֩ ֩ ַוָּיֶׂ֣שם ק ח  ףְ֩ל כי במקור הבא קטנה, תבנית כאילו שלוש פזר. -תלישא , כאילו שלוש פזר, מונח מונח פזר -ֵסַ֡

ה (דכ,ויגש מז' בר) [סה]תורה שלמה  א( –)טט נמצאות דרשות לענינים אחרים:  ְרע ֑ תְ֩לַפ י ָ֖ יׁש  מ  ֲח ֩ ם ּ֩וְנַתֶּתָ֥ ת א ָ֔ ַּ֙֩בְּתבּו ה ָהָי יהושע  'ר, ְו
ה ו'לום בעולם והוא אכ ופרעה אין ל ין בשם ר' לוי נדסכ ְרע ֑ יתְ֩לַפ ָ֖ יׁש  מ  ֲח ֩ ם ּ֩וְנַתֶּתָ֥ ת א ָ֔ ַּ֙֩בְּתבּו ה ָהָי אבל הקב"ה שהכל שלו אינו  ו'וג ְו

ק֩ (כב,ויגש מז 'בר) מושב זקניםבכת"י  )ובהערות( ... (ב –)טט ( מכתי"ו במנח"י פצ"הב"ר )מר לך שתפרוש לו אלא אחד מעשרה וא ַר 
֑ה ָקָנ ֩ א ים֩ל ֣ ָ֖ ֲהנ  ַהּכ  ת֩ ַמָ֥ ְד לתת תרומות ומעשרות להביא לירושלים שעולה  שלא יהיו צרי עין... בעבור ישראל  זה נכתב בתורהלמה  ַא

, ראו מה עשה פרעה לכומרים שלא קנה קרקע שלהם, וגם פטרם מן החומש בע"ז שלו, כ"ש אתם שאתם בני ואני נותן לכם לחומש
 וגו' את ארץ כנען בחנם שתתנו במקום מצוה כי אתם בני אל חי.

לרבינו ...לומר לך אם המלך מטיל מס על העיר בני העיר יתנו ותלמידי חכמים שעוסקים בתורה  יומם ולילה לא  ספר חסדים (ג – )טט
... וכו עובדי ה' שיהיו ישראל מספיקין מזונותיהם וכל צרכיהם שנאמר )תה' לו,כה( ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם  יתנו וגו'

 צרכיהם.אלא עשיתי תקנתם לכל 
 

ָקָנ֑ה (בכ,ויגש מז' בר)  218 - 217 בראשית רבתי פרשת ויגש עמוד ֩ א ים֩ל ֣ ָ֖ ֲהנ  ַהּכ  ֩ ת ַמָ֥ ְד ַא ק֩ נכתבה פרשת מכאן אתה למד שלא ...   .ַר 
 ., שהיה מוכחת עליהם על זאתכהני פרעה אלא כדי שיביטו ישראל בה ויבינו ממנה ליתן מעשרות כדין

 

 ֩ ק ח  םתרסא, ...  –ְל י  ַר  ְצ  תביר, תבנית המעלה אפשרות חישוב בין שתי המלים ומלים בסביבותיהן. – מ 

 ֩ ק ח  ם֩, 69בצמצום בשתיים  138גי'  -ְל י  ַר  ְצ  , 190בצמצום בשתיים  380גי'  -מ 

 ֩ ק ח  ד רסאת -ְל ה֩-ַע ֶּז  ַה ֩ ירדו נפש ש 69קדמא ואזלא, כאילו מרמז כי יוסף הקדים חוק החומש במצרים לפני בוא בני ישראל  -ַהּ֨יֹום

שנה, וחוק זה לטובת מצרים היה בתוקף עד יציאת  210 -ל 400 -שנה מ 190 -למצרים )כי יוכבד נולדה בין החומות( וקיצור השעבוד ב

בני ישראל ממצרים. ישיבתם בארץ גשן היתה ללא חקלאות לכן לא היו מחויבים למס החומש לפרעה, נמצא שהיו פטורים ממס החומש 

מרכא טפחא, מקשר לפטור הכהנים ממס חומש  - בארץ מצריםדרגא תביר  -וישב ישראל  מז כז כי לכך מרמז  כמו כהני מצרים ואפשר

 מפורש כי אלו אחיו  הרפאים-עבדיו את-ויצו יוסף את ויחי ' בומצרף אותם לפטורים, אולי נחשבו כעין כהנים כי בפר' 

 

 ויחי –בראשית  2.2.9

 פזר תלישא 21
 . בראשית ויחי מח,ה:25
ה[֩  יוְ֩ ] ְׁ֩שֵנָֽ ה ַ֩עד-ַעָּתַ֡ ם י  ַרָ֗ ְצ מ  ֶ֣רץ֩ ֶא ְּ֩ב ך  יםְ֩ל ֨ ד  ּנֹוָל ַה  ֩ ך י-ָבֶני ה֩ל  ְיָמ ַרָ֖ ְצ מ  ֩ ך ֵאֶל י ֩ י ָ֥ א  ֵ֩ה֑ם֩-ּב 

ְהיּו֩ ָֽ ן֩י  ֹו ְמעָ֖ ְ֩וׁש  ן אּוֵבָ֥ ְר הּ֩כ  ְמַנֶּׁשָ֔ ּ֙֩ו ם ַר֙י  ׃-ֶאְפ י ָֽ ֩ל 
  וכולל אחד )תשכ"ה( ראובן שמעון )שווה(אפרים מנשה גי' )תשכ"ו(  – דעת זקנים מבעלי התוספות

ה...  הקדמה, )אוצר החכמה( על מכונו ענף ברכות בחשבון, הרב הצב"י משה ארמוניארמון  ְמַנֶּׁשָ֔ ּ֙֩ו ם ַר֙י  ן֩עולה תשל"ב  ֶאְפ אּוֵבָ֥ ְר
ן ֹו ְמעָ֖  עולה תשל"א ועם הכולל עולה תשל"ב.  ְוׁש 

י ְׁ֩שֵנָֽ ה ך ֩-ְוַעָּתַ֡ ך֩ פזר תלישא, תלישא כרמז לגימטריות בכלל ) – ָבֶני יםְ֩ל ֨ ד  ּנֹוָל כלל( שהם מדה מל"ב מידות שהתורה קדמא ואזלא כ – ַה

ה֩והאגדה נדרשת בהם )לרבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי( ולגימטריות שהם בהפרש של אחד,  , לימוד לכל התורה כולה ע"פ פזר –ְוַעָּתַ֡

קת השימוש בגימטריאות שהם בהפרש של אחד שנחשב גימטריא מדוילמדו חז"ל זכות על הנ"ל מהגימטריה הנ"ל  ארמון על מכונו
 .הענין ולא מאולצת לצורך

 

ה (ה,ויחי מח' בר) מלת )הרב בן ציון אבא שאול( בדברים פר' עקב, היא ענין של תשובה. אפשר שכאן מרומז  ברכת ציוןע"פ דרשת  ְוַעָּתַ֡

ןעל התקבלות תשובת ראובן במעשה בלהה, וע"י תבנית הטעמים של  ֹו ְמעָ֖ ְ֩וׁש  ן אּוֵבָ֥ שאר ה למרכא טפחא, כיתור לרבות התשוב – ְר

י (ד,ויחי מח' בר)השבטים, ולכולם  ַתּת   ֩ (ד,ויחי מח' בר)שוויון בירושת הארץ )ב ְוָנ֨ י ַתּת    .במלה אחת, בתפקיד שוויון( קדמא ואזלא –ְוָנ֨

 

֩ ה ְהיּופזר ֩–ְוַעָּתַ֡ ָֽ ֩י  ן ֹו ְמעָ֖ ְ֩וׁש  ן אּוֵבָ֥ ְר הּ֩כ  ְמַנֶּׁשָ֔ ּ֙֩ו ם ַר֙י  י׃-ֶאְפ ָֽ וד אלפניו ולאחריו. קטן וההלכה אחריו, כעין לימ-)אתנח( פשטא זקף - ל 

הלאחריו הוא השוואת אפרים ומנשה לראובן ושמעון כמייצגי כל בני יעקב לירושה בארץ ישראל, הלימוד אלפניו מכוון אל תחילת הקרא 

ה אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו  )וראה גם שם(בבלי כתובות עב,ב  מלמד למקום אחר, אל ההלכה ע"פ –פזר  -  ְוַעָּתַ֡
ְהיּו בראשית ויחי מח,ה מולידיו וסימניך בפני ָֽ ֩י  ן ֹו ְמעָ֖ ְ֩וׁש  ן אּוֵבָ֥ ְר הּ֩כ  ְמַנֶּׁשָ֔ ּ֙֩ו ם ַר֙י  י-ֶאְפ ָֽ  קטן מרכא טפחא סלוק. -)אתנח( פשטא זקף -׃ ל 

 ?ההלכה שהמקללת ילדיו בפני מולידיו או מולידיו בפני ילדיו יוציאה בלא כתובה. כיצד הגענו לכתובה 

י ֩ -ְׁשֵנָֽ ך כנגד ראובן  כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.ין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כבני יעקב קטנה, ענ-תלישא - ָבֶני

בה נשא את אסנת לאשה וגם הקמיע שכתב יעקב ושם על צוארה, הבנים הם בכלל  שטר כתובהושמעון וזאת כיון שיוסף הראה ליעקב 

 ישראל. 

 הידו של יוסף ובני יוסף במעמד ברכת יעקב ליוסף ולבניו נמצאים יחד יעקב מול ְמַנֶּׁשָ֔ ּ֙֩ו ם ַר֙י  בנית אסנת שיוסף נשאה בכתובה,  ֶאְפ

 קטנה עוקרת אותה מזכות הכתובה להוציאה בלא כתובה..   -אם ח"ו האשה תקלל הסבא או הנכדים בעת המצאם ביחד התלישא

 

ה יְ֩וַעָּתַ֡ ֩ -ְׁשֵנָֽ ך     כפי' רש"י ליטול חלק בארץ איש כנגדו.בני יעקב קטנה, ענין של מחיצה, אפרים ומנשה יחשבו כ-תלישא פזר ָבֶני



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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֩ ה יְוַעָּתַ֡ ך ֩-ְׁשֵנָֽ אפשר כי מלמד רשות לאבא לתת מתנות מחיים שלא כפי שאחרי מותו הירושה לבכור פי שניים  –פזר לימוד למקומו  ָ֩בֶני

 משאר האחים )ראב"ע, רבי יוסף בכור שור(.

 מרכא טפחאראה 
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ֶאת֩טו:. בראשית ויחי מח,26 ֩ ְך ֶר ָבָ֥ ֑ר֩-ַוְי ַמ ַ֩וּי א ף ֵסָ֖ ֩יֹו
ַ֩עד י ָ֖ ד  ֵמעֹו ֩ י ָ֔ ת  א  ֩ ֣ה ֶע ר  ָ֙֩ה ים ה  ֱאֹל ָהָֽ ק֩ ָחָ֔ ְצ ְ֩וי  ָה֣ם ָר ְב ַא ֩֙ יְ֩לָפָניו ַתֵ֤ ב  ֲ֩א ַהְּל֨כּו ְת ה   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ה  ֱאֹל ה׃-ָה ֶּזָֽ ַה ֩ ֹום ַ֩הּיָ֥

֩ כעין פרט קדמאה  ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ה  ֹל ֱא  קום אחר ואם צריך למקומו.  קטנה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה ולימוד למ-פזר תלישא - ָה

 

 ֩ ר  האבות הלכו לפני ה' ויצרו רווח, מחיצה של כבוד אליו   – ה ) (למש רהתוקטנה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה, -תלישא ֲאֶׁש

֩ ה ) (למש רהתו ים ַ֡ ה  ֹל ֱא  רווח של כבוד לנשיא -, עושים מחיצה  בדין מידת הרחמיםָה

 ני, רחמים בדין-הוי' אד – לקים-האמשמעו מידת רחמים, אפשר להוסיף כי גי'  לקים-האע א' כל מקום שמופי –לימוד למקום אחר 

 ב' רווח של כבוד לנשיא 

 
 :טומח, ויחיבראשית 

הָ֩ ֩֙ ים ה  ֱאֹל ָהָֽ ק֩ ָחָ֔ ְצ ְ֩וי  ָה֣ם ָר ְב ַא ֩֙ יְ֩לָפָניו ַתֵ֤ ֲאב  ֩ ַהְּל֨כּו ְת ה   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ה  ֹל ֱא ָ֩הָֽ ַמ֑ר ַ֩וּי א ף ֵסָ֖ ֶאת־יו ֩ ְך ֶר ָבָ֥ ַ֩וְי ֶע֣ה ה:ר  ֶּזָֽ ַה ֩ ום ַהּיָ֥ ד־ ַ֩ע י ָ֖ ד  ֵמעו ֩ י ָ֔ ת   א 

ָּכל בראשית ויחי מח,טז: מ  ֩ י ת   א  ֩ ל ֵא֨ ַהּג   ֩ ְך ָא ֶאת-ַהַּמְל ֩ ֵרְ֘ך ָב ְ֩י ע ֒֩-ָרָ֗ ים ר  ְּנָע ַ֩ה
֑ק֩֩ ָח ְצ ְ֩וי  ָה֣ם ָר ַאְב ֩ י ַתָ֖ ֲאב  ֩ ם ְ֩וֵׁשָ֥ י ָ֔ מ  ְׁ֙֩ש ֶהם ָ֩ב א ֵרֵ֤ ָּק ְ֩וי  ֩ ֩֩ ֶרץ׃֩֩ ָאָֽ ָ֩ה ב ֶר ְּ֩בֶקָ֥ ב ר ָ֖ ּוָ֩ל ְדּגָ֥ ְ֩וי 
 

ַ֡֩( טו,מח יויח 'בר) ה  ֱאֹל ר ָ֩הָֽ ֲאֶׁש ֩  פזר תרסא בדרך פנימיות התורה. – ים

ּו֩ ( טז,מח יויח 'בר) הד" [אדמו"ר ממ"ש 11"דבר מלכות" ויחי התשע"ז, ע' רסג. נקודות משיחות קודש, ליקוטי שיחות כה, ע' ] ְדּגָ֥ ְוי 
ֶרץ׃ ָאָֽ ָ֩ה ֶרב ֶקָ֥ ְּ֩ב ב ר ָ֖ יוסף אין עין הרע שולטת בהם  מה הדגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של ָל

)בבלי ברכות כ,א(. דגים בטלים למקור חיותם שהרי הם עצמם אינם נראים, ורואים רק את המים. וכתוצאה מכך, הם כלים ראויים 
לברכת ה' ברבוי גדול. שכן, כל עוד הנברא מרגיש את ה"אני" של, המוגבל, הוא יכול לקבל רק השפעה מוגבלת בלבד; ואילו ביטול 

 . ה"אני", מכשירו לקבל השפעה באופן שלמעלה ממדידה והגבלה

 

ר ֩( טו,מח יויח 'בר)נפעיל פי' זה עם תבנית הטעמים פזר תרסא בתוכן  ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ה  ֱאֹל ר ֩. טעם תרסא  ָהָֽ והגבלה )שיעור  בתפקיד מדידה ֲאֶׁש

", אבל כאשר הנברא רק השפעה מוגבלת בלבד; כל עוד הנברא מרגיש את ה"אני" של, המוגבל, הוא יכול לקבל  מוגבל( מלמד כי "

יםפועל ביטול ה"אני" שלו אל  ַ֡ ה  ֹל ֱא )גי' הוי"ה אדנ"י הוא רחמים בדין( אזי טעם פזר הוא כחץ משפיע השפע האלקי ממקום למקום  ָהָֽ

השפעה באופן שלמעלה  מכשירו לקבלכאן טעם פזר מרמז שביטול האדם ה"אני" שלו  ((בר' נח ז,כב))תוספות יום טוב על רבינו בחיי 
 . ממדידה והגבלה

 

ים ַ֡ ה  ֱאֹל  פזר, מופע יחיד בכל התורה כולה במלת "אלקים" – ָהָֽ

 מופעים. 5מלת "אלקים" בטעם פזר בתנ"ך 
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 . בראשית ויחי נ,יא:27

ֶאת ֩ ְּכַנֲענ  י ַהָֽ ֶרץ֩ ָא֨ ָה  ֩ ֩יֹוֵׁשב א ְר רָ֔֩-ַוַּיַ֡ ְמ א ַ֩וּי ֣ ד ָטָ֔ ָהָא ֩֙ ֶרן ְּ֩בג ֨ ֶבל ֵאָ֗ ֶבלָה ֵאָֽ ַ֩על-ּו֩ ם י  ָר֑ ְצ מ  ָ֖הְ֩ל ֶ֩ז ד ר֩-ָּכֵבָ֥ ֲאֶׁשָ֖ ֩ ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ֩ ֵב֣ל ָא ֩֙ ָמּה ְׁ֩ש א ָקָרֵ֤ ֩ ן ֵּכָ֞
֩֩ ן׃ ֵּדָֽ ַהַּיְר ֩ ר ֶב ְּ֩בֵעָ֥

 . בראשית ויחי נ,יז:28
ה י-ּכ ָֽ ּ֙֩כ  אָתם ַחָּט ְ֩ו ך י ֶחֵ֤ ַא ֩ ֶּ֩פַׁ֣שע א ָ֩נ֠ ֣א ָׂ֩ש א ָאָּ֣נַ֡ ֩ ף ֵסָ֗ ֣רּוְ֩ליֹו ְמ ֩אֱ֩-ת א י ֵדָ֖ ְב ַ֩ע ַׁשע אְ֩לֶפָ֥ ָ֩נָ֔ ֣א ָׂ֙֩ש ה ְ֩וַעָּת ך ּו ָמלָ֔ ֣הְ֩ג ףָ֩רָע ֵסָ֖ ֩יֹו ְּך ְָ֥ב ַ֩וֵּי יך ֑ ב  ָא ֩ ֵה֣י ֹל

֩֩ יו׃ ֵאָלָֽ ֩ ם ָרָ֥ ַדְּב ְּ֩ב
 

 :,ינחי יו תיאשבר
֩ ַ֩עד ]י[ אּו דּו-ַוָּיב   ְסְּפ ֨ ַ֩וּי  ן ֵּדָ֔ ַהַּיְר ֩ ר ֶ֣ב ְּ֙֩בֵע ר ֲאֶׁש ד֩ ָטָ֗ ָהָא ן֩ ֶר ֣ ׃-ּג  ים ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֶבל ֵאָ֖ ֩ יו ב   ָא ַ֩וַּיַ֧עׂשְ֩ל ד ְמא ֑ ֩ ד ְ֩וָכֵבָ֖ ֹול דָ֥ ָּ֩ג ד ְסֵּפ  מ  ֩ ם ָׁ֩שָ֔
 י נ,ית שראב מהמית רהתו

בֶ֩ יםֵאָ֖ ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֩בל, וכתיב את עליו ושונפי"ד(  בושבעה, שנאמר )איל כ יולע לתאבמת םדא לש שונפא, סדח "רא - ל יו ב   ָא ַוַּיַ֧עׂשְ֩ל
ים ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֶבל  א'[:ב נ"ק בת]ש (יא ֵאָ֖

ים ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש  ֶבל בֶ֩ר מ, שנארהותה ןמ העבש תוליבאלן יימנא, נית - ֵאָ֖ ֵאָ֖ ֩ יו ב   ָא יםַוַּיַ֧עׂשְ֩ל ָֽ מ  ָ֩י ת ְבַעָ֥ ׁ֩ש   [:ה"הג פ"ק ו"מ מישלרו]י (יב ל
 י ,נ תישארב הימתמה ורת על תרוהע
 פשא מטייסא על גופא,נ יומין לתאדת ה"ה ג"פ"ק ומ ירושלמי-ב ןעייוור האבילות שבעת ימים. עישאבל שת ליופשו ענו קסוהפל ע להמגה הזק סוהפד "לר (יא
א הוה בעתאבלת כל שמ אןכ וצ"ל דמ"שו', וכו פני על ין הכרס נבקעתיומא תלת חראוא, לזוא הלי אקשב פיהא זיו נישתאדליה  תמיחון דכיא, ופלגה זרדחא ברס

 נו חילוק, מדמציםניורחאלארבעה ה םינושראהימים  לשהבין הש קולחי שידלי ס"ל בבהגם דצ"ל  רחיךעל כבל אוכו',  ןולהל ןיומיתא תל ןממ"ש בירושלמי 
ג' ימים אסור  בלא שםהא דאמרו  דעל, שם בירושלמי "מוכם, י דברירלענין מלאכה ושא מים האחרונים, כמויי מרמינים דחשוארה םימי השלשין נא לעבגמר

 עד שלשה מת אלאדין על ה' אין מעיא א"יבמות קכ ילבבבל "נו קייאשלמי שהבוהיר זה דועל יסו -. ופאגא דנפשא מטייסא על ביא המ בצנעא וילפה אאכלמב
 ףט סעי"סי' יחה סלמ יו"ד הלכות-ש"כ בלמך סמאנו מקור והבש מיהירושל דבריפ ע"י"ל  גם -ז. י"ה"ע סי' באי זיו הפנים, וע' נאשת מיםג' י רדאח וםמים, משי
, שעו"יכו', ולא צלי אכלו מבושל אל יןולכן אי מליחה עוד ע" צאי אלו בתוכו ומד שבייתמליחה נ ים בלאמי' ה גהששור[ בשר טב שוןלכך הנים ]הגאוורו , ה"בי

 ני קלקול והצטמקותא מפוהש נוטה ארה, הסבפיא ו' ימים משתני זיג חרשאי"ל דהטעם ל נ"ה י הירושלמילפ, וזוראה להווד יסו ורמקכל  ןיבו הפוסקים שאתוכ
 ק:ואינו ראוי לצאת עוד אפילו ע"י מליחה, ודו" דםצטמק המ ר ג' ימיםחדא רולפי"ז מבוא, הדם



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 קשוה םינא' ועוד אחרוכ' ק ו"יין בתוס' מ, ועהתמית, בלשון בת"מ דםין מקודולמא ינחרא חאנוסון תורה תם מדן מקוידמל יכו, ימלשירוב יךרפ בושו (בי
 הרא ה, ומ"תתמ דםקומ יןמדל ונא ניםעני המהרי כמה וכ, שאלפ ןל הענילובאמת בכ, התהמש ימשבעת י ןינלע הן תורם מתמקודליף יפיה דוגשלמי ורמי
, םיענינ ראש וכמ רהות מדין מקודם מתןל נוא נה וכן כאןכווהן, וכי צ"ל וכ וםמקובמי, שלל דט"ס קל בירוי"זה. ואולי  על תור ולהקשוקחן לכא ילמושריה

 ק"ומת ליבבה ראבגמ הוהנ -"כ[. שמכויחותא, למדין בנשון ולהש רפלת"ת, צריך מ םדומק ולמדין ולהגירסא] ןאוכ םוקאל"ף במ אלן בכושלמי רגיל המלה ווביר
 יי, לפושלמויר בבליים שבדומין הלב ינא"מ לדנ א, ויש למצושבעהל אבף חג שבעה א מהל, אבתי חגיכם לפכוהח' מוס דע סוקמפת לובימי איך ז' ף סמ' יליכ' א
 בחוה"מ, ומשני לא םסייו לבאבח פת', א בי" ק"במומר אדמן מדרבנ כת חוה"מדמלא ת"ר יפלר"א הקשה הו, לז"וק ליה, ופד"ה תי' א כ"ב ז"התוס' בע כ"מש

 מן אתכלה אסמ שישפי לת חוה"מ דאורייתא, למלאכ ית דקר"רץ ר', ותיוכסור מדאורייתא ודאמ ה"א אפילו חואל ןרבנו דאסור מדבלא מיבעי יימיבעי קאמר, לא מ
רי ת קזאל בכו תורהה אבילות יש סמך מןלגם דלמי שרוילה "כואכ"ל. , עיכם לאבלכתי חגכתיב והפקבלה ד ריבדמ אסמכתא רק ול ןאישי אבל קורה, לאפותה

 הילות שבעבאנו קת ןרבנכתב, ' ב"ו טזיר ש לנבמפרע' ו -"ק. ודר"א, וה יתשכקוו, אתת חוה"מ דאורייאכמלד אבילות, ש"מי גבל "מ דאורייתאוהח כתלמלא
ב' ד י" "קבמו' סותה כ"שמכ "לסמי, ואפשר לומר דלרושית השדר אלי והבייח הדרשה מבבוצ"ע שהנעכ"ל.  ים,בעת ימשל בא וויעש לאבי ארקאה וואסמכ

 הרומג הנה דרשאיילות שבעה בן אידרשא זו לענד"ל יוהנה לדינא קי -ב. ה כתירוזה בת קסופם דשומ ומלאכה, יעו"ש, אר סואישמעינן רק א ל תיהפסוק והפכדמ
ג פ" שרא"א, כמש"כ היתריאווי מדהשון, ורק אנינות אילו אבילות יום רפ, ואןרבנדת מוין אבילוסקים הוי ענב הפכתא בעלמא, דלדעת רומסא קר, מדאורייתא

דרק יום ראשון הוי גם הם מודו א אורייתמדל דאבילות "דס םהרי"ף ורמב" ילופ, ואהש משש דרבפסוק דר ינפ' שמיב "היה אז ראבו"ק, ולפנינו יתדמג פ"דברכות ו
  ה:התורן שולא הז וכמס רק, ולכו"ע הוי מדרבנן בעהשות לאבי , אבלתהרק ביום המי ם זהמדאורייתא, וג

דּו (חי נ,יבר' וי) ְסְּפ ֨ ם-ַוּי   קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין או כעין דבר הלמד מסופו. -קדמא זקף – ָׁשָ֔

 א' אפשר כי המספד הזה היה בסוף שבעת ימי האבל או שעשו שני הספדים.

פסוק הבא ובו יש לימוד משיעור חלוקת ימי השבעה לשני חלקים, שלשה ימים ושבעה ימים אל האת מעבירה את ב' אפשר כי תבנית ז

 שלשה ימי הבכי אל שיעור שלשה ימי מליחת בשר ואח"כ הכשרתו אך ורק בצלי.

֩  (חי נ,יאבר' וי) ֩יֹוֵׁשב א ְר  ואם צריך למקומו.  קטנה, ענין של שיעור, חציצה מחיצה ולימוד למקום אחר-פזר תלישא –ַוַּיַ֡

 אחד  יום  בשיעורי אבלות ח,דל כהברה אתוזם ברידראה  –. טט רבנןלימוד לשבעת ימי אבל מ – (חי נ,יבר' וי)-ל תורה תמימה

 חדש 12יום,  30, 7?, 3? 2 מדאורייתא, השאר מרבנן

א' עדות על מת,  –לימוד למקום אחר מכאן  ה.שלושה ימי בכי, עד אז הנשמה נמצאת ליד הגוף. אח"כ משתנה זיו הפנים והנשמה הולכת ל

 ב' בשר שנשאר בו דם שלושה ימים, משתנה באופן שאי אפשר להכשירו עוד במליחה, רק בצלי.
 יא נ,ת שיראב מהמית רהתו

ְּכַנֲענ  י֩(אי)  ַהָֽ ֶרץ֩ ָא֨ ָה  ֩ ֩יֹוֵׁשב א ְר , (יגרותיה הםומר, איזוריא זריעל' א[, רקב, ומה עשויעשל  חסד באבלותו עשו יםענכנה אףא, ני]ת - ַוַּיַ֡
 י[:ה"ה פ"א וטס מישלרו]י (ידקומתם פו, זקייהם התירו, רבנן אמרתפכ ריקשר, ומא שילקן ן בומע' שר

ֶבל ָ֖ה-ֵאָֽ ֶ֩ז ד  [:שםם ]ש (טוםירצלמה ז דכב אבל ואמרע ובצבא וראשהד למ, מוםשלר ב"ן ודי "רא - ָּכֵבָ֥
 דחל אכו הצדיקים ךובת ןא', הקב"ה יושב בגן עד א"לענית תבמו בע, כצאברה על הוראה ומ מ"כב", דזהן "שולה קיידדט שופ( ערה טוהמה מית רהתו

פ'  אלתכיבמ, ו"שה", יעו"ז לשוןלהו בכו כתיבף מדיליוע צבאב משהה ל"בהק ראהה ריםאמר הנה אלהינו זה, ובמנחות כ"ט א' שלשה דבשנבאצבע, יו מראה על
, ועוד רורהמצה ומ לעבע צאבלהורות  רשבאפ יהיהנו שוהיילחן, שעל ה ךים לפניחונמור מרו השמצ הבשע אלאתי ראמ אלזה  בור, בעיה' לה עשה ז ורעב, בבא

 : האלכ
 

ם׃֩֩֩ ָּוָֽ ר֩צ  ֶׁשָ֥ ֲא ַּכ ן֩ ֵּכָ֖ ֑לֹו֩ ָ֖יו֩ ָנ ּוָ֩ב ׂשָ֥ ֲע ֩]יב[ַ֩֩וַּי

֩ ֩ ֑֩֩ ַ֩הַּמְכֵּפָל ה ְׂ֩שֵד֣ ת ַרָ֖ ְמָע ּ֩ב  ֹו תָ֔ א  ֩ ֣רּו ְקְּב ַ֩וּי  ן ַע הְּ֩כַנָ֔ ְ֣רָצ ַא ֩֙ ָ֩בָניו ֹו תֵ֤ א  ֩ ֨אּו ְׂש ַ֩וּי  ֩ ֶאת]יג[ ֩ ם ָה֨ ְבָר ַא  ֩ ָקָנה ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩ ַּזת-ה ֻח הַ֩לֲא ֶד  ת֩-ַהָּׂש ֵא  ֵ֩מ ר ֶב ֶקָ֗
ַ֩על י ָ֖ ּת  ח  ַ֩ה ן ר ָ֥ א׃-ֶעְפ ֵרָֽ ְמ ַמ ֩ ָ֥י ְּ֩פֵנ

֩ ֹו תָ֔ ֣רּו֩א  ְקְּב ַ֩וּי  ן ַע הְּ֩כַנָ֔ ְ֣רָצ ַא ֩֙ ָ֩בָניו ֹו תֵ֤  קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף –א 

 
וְ֩וָכל֩֩֩ י ָחָ֔ ֶא אְ֩ו ּו ֣ה ה֙֩ ְ֙יָמ ַר ְצ ף֩מ  יֹוֵסֵ֤ ָׁשב֩ ד[ַ֩֩וָּי֨ י-]י ָ֥ ל  ע  תָה ֶא ר֩ ְקּב ֣ ל  ֹו֩ ּתָ֖ א  ֶאת-ם֩ ֹו֩ רָ֥ יָ֩קְב ֵרָ֖ ֲח ַא יו֩ ֑ י-ָאב  ֵחָֽ ֲא ּו֩ אֵ֤ ְר ו׃֩֩֩]טו[ַ֩֩וּי  י ָֽ י-ָאב  ּכ  ף֙֩ ַ֚ת֩-יֹוֵס ֵא נּו֩ ָלָ֔ יב֙֩ ׁש  בָ֩י ֵׁשֵ֤ ָה ֑ףְ֩ו יֹוֵס נּו֩ ְׂשְטֵמָ֖ ּו֩י  לָ֥ ּו֩ רָ֔ אְמ םַ֩וּי ֣ ֶהָ֔ י ֲאב  ֵמ֣ת֩

ל ֶאל-ָּכ ּ֕וּו֩ ְיַצ ֹו׃֩֩֩]טז[ַ֩֩ו תָֽ א  נּו֩ ְל ָּגַמָ֖ ר֩ ֶׁשָ֥ ֲא ה֩ ָ֣רָעָ֔ ך-ָה י ֣ ָאב  ר֩ אמ ֑ ֵל ף֩ ר׃֩יֹוֵסָ֖ אמ ָֽ ֵל ֹו֩ ֹותָ֖ ָ֥י֩מ ֵנ ְפ ל  ה֩ ָּוָ֔ ֩צ 

֩ ֩ ה֩ י-]יז[ּ֩֩כ ָֽ ּ֙֩כ  אָתם ַחָּט ְ֩ו יך ֶחֵ֤ ַא ֩ אֶּ֩פַׁ֣שע ָ֩נ֠ ֣א ָׂ֩ש א ָּ֣נַ֡ ָא ֩ ף ֵסָ֗ ֣רּוְ֩ליֹו ְמ ְּך֩-ת א ְָ֥ב ַ֩וֵּי יך ֑ ב  ָא ֩ ֵה֣י ֱאֹל ֩ י ֵדָ֖ ְב ַ֩ע ַׁשע אְ֩לֶפָ֥ ָ֩נָ֔ ָׂ֙֩ש֣א ה ְ֩וַעָּת ך ּו ָמלָ֔ ֣הְ֩ג ָרָע
יו׃ ֵאָלָֽ ֩ ם ָרָ֥ ַדְּב ְּ֩ב ף ֵסָ֖ ֩יֹו

֣֩ יזנ,ת ישארב הממית רהתו ָׂ֩ש א ָּ֣נַ֡ אָ֩א ָ֩נ֠  נא שאא, רנאמש, םמג' פעמי רתיו של יבקרו אמחביטו מ קשבהמכל א, נניר חב"י סיו"ר א -א
 א'[:ז פ"א ומ]י (יחתה שא נאועוגו'  נא
לא  םז א, בכ"םימקש יותר מג' פעלבו ידבל הרשות ב, אתריומחויב לבקש ו ינשאר"ל ויין בחא"ג, ועא, נים עמפ לשש יבכתמדק ייד יח(ערה המה מית רהתו
', ופרטי ווג רהםבאלל יתפו סוקזה לעיל בפ' וירא בפ ןינעב עיין מש"כו. ול חלמולא  ממנו יקשבש שרהע ניפב ומרלש מבקך היו לאחר הפעם השלישי, צרל למח

לקדשי קדשים וה"כ יבכנוס ישל וגד הןכ םיכם שיצא מבניכחיא, נ שון אנא שאבלם רתב"ה, אתם אמהקר אמם, ישדרמא בתדאי ודע -ו. "י' תר"ח סבאו מזה יניםד
בוכה, ואף הכא ורש ופ יהה הז לעו, וודתבעם בוקידצהה וג מעששלא ינה ין לכה"גא י"ח א', שהיו משביעוממ"ד בי יכות ע"פמסהות כיי, וז"ל שרפכנא אויאמר 

 בקרא:  ארבוכמבכה על זה ם[ והם מרוצה לנקו]ש בון ה שאיבמן שחשדו ליוסף כ היה
: כהן גדול מתוודה שלוש פעמים בפר שלו, בשעיר פנימי, בשעיר לעזאזל וכל פעם מבקש ריםכפוה ביום ג"ת כודבע "כ, פיוטהור יחזומ

 בשם אנא

 גדולה כאן משמשת -אפשר כי תלישא

 א' כשיעור של שלוש בקשות מחילה, ואם לא מחל יאמר המבקש בפני עשרה שביקש ולא מחל לו. 

 ר ע"י הפזר לבקשת המחילה ע"י כהן גדול ביוה"כ מהקב"הב' מחילה אלו עניני שמיים, וכאן זה מעב

פזר מעביר ענין שיעור שלוש בקשות מחילה לבקשות כ"ג ביוה"כ. תורה תמימה למד מבכי יוסף על שחשדו בו שרוצה לנקום באחיו לבכי 

 כ"ג על שחשדו בו שמא ינהוג כצדוקים בעבודתו. 

 דוגמת מפתחראה 

י ֙֩-ּכ  ה ְ֩וַעָּת ּוך ָמלָ֔ ֣הְ֩ג אָ֩֩רָע ָ֩נָ֔ ֣א  קטן בין שני קיסרים-פעמיים זקף –ָׂש

 
ַּגם֩֩֩ כּו֙֩ ְל ח[ַ֩֩וֵּיָֽ ַאל-]י ף֩ יֹוֵסָ֖ ם֩ ֶה  ֲאֵל ר֩ אֶמ ם׃֩֩֩]יט[ַ֩֩וּי ֧ י ָֽ ד  ֲעָב ַל ֩ ךָ֖ ְל ּו֩ ָּ֥נָֽ ֶּנ ה  ּו֩ רָ֔ אְמ וַ֩וּי ֣ ֑י ָנ ְלָפ ּו֩ לָ֖ ְּפ ַּ֖י  וַ֩וָֽ י ָחָ֔ ֑ה-ֶא ָרָע י֩ ַלָ֖ ָע ם֩ ַׁשְבֶּתָ֥ ֲח ם֩ ַאֶּת֕ ]כ[ְ֩֩ו י׃֩֩֩ נ  ָאָֽ ים֩ ָ֖ ה  ֱאֹל ַחת֩ ַתָ֥ ֲה י֩ ּכ   אּו֩ ָר֑ י הּ֩֩ת  ָבָ֔ ְלט  ּ֣ה֩ ָׁשָב ֲח ים֙֩ ה  ֱאֹל

ַעם ת֩ ָ֥ י  ֲח ַה ָ֖הְ֩ל ֶּז ַה ֹום֩ ַּכּיָ֥ ה֩ ׂש   ֲע ַען֩ ַאל-ְלַמָ֗ ה֙֩ ַעָּת כא[ְ֩֩ו ב׃֩֩֩] ת-ָרָֽ ֶאָֽ םְ֩ו ֶכָ֖ ְת ֶא ל֩ ְלֵּכָ֥ ַכ ֲא י֩ כ   ָאנ  אּו֩ ָרָ֔ י ַעל-ּת  ר֩ ַדֵּבָ֖ ְי םַ֩ו אֹוָתָ֔ ֵח֣ם֩ ַנ ְי ֶכ֑םַ֩ו ְּפ יְ֩-ַט וַ֩ו י ֑ ָאב  ֣ית֩ אּ֩וֵב ּו הָ֖ ם֩ י  ַרָ֔ ְצ ףְּ֙֩במ  יֹוֵס ֵֶׁ֤שב֩ כב[ַ֩֩וֵּי ם׃֩֩֩] ָּבָֽ ף֩ל  יֹוֵסָ֔ י֩ ֣ ח 
רֶּ֙֩בן י כ  ֵ֤יָ֩מ םְּ֩בֵנ ַּגָ֗ ים֩ ֑ ׁש  ֵּל ָ֖יׁ֩ש  םְּ֩בֵנ י  ַרָ֔ ְפ ֶא ףְ֙֩ל יֹוֵס א֩ ְר ֵֶ֣֤ כג[ַ֩֩וַּי ים׃֩֩֩] ָֽ רָׁ֩שנ  ֶׂש ֶעָ֖ הָ֩ו ָאָ֥ ַעל-ֵמ ּו֩ דָ֖ ְּל הֻ֩י ֶּׁשָ֔ ַנ ף׃-ְמ יֹוֵסָֽ י֩ ֵּכָ֥ ְר ּ֩ב 

֩ ֩ ֶאל֩ ֩֙ ֵסף ֩יֹו ר אֶמ ַ֩וּי ֵ֤ ֩ ד[ ֶאתְ֩-]כ ֩ ֵ֤ה ֶהֱעָל ְ֩ו ם ֶאְתֶכָ֗ ֩ ד ְפק ֣ ֩י  ד ק ֧ יםָּ֩פ ָ֞ ה  ֹל א ֵ֩ו ֵמ֑ת ֩ י ָ֖ כ  ָ֩אנ  יו ָחָ֔ ןֶא מ  ֩֙ ֶאל-ֶכם ֩ את ַהּז ָ֔ ֩ ֶ֣רץ ֩-ָהָא ע ְׁשַּב  ֩נ  ר ֲאֶׁשָ֥ ֶרץ֩ ָא֕ ָה
ב׃ ק ָֽ ְלַיֲע ּ֩וָֽ ק ָחָ֖ ְצ םְ֩לי  ָהָ֥ ָר ְב ַא ְ֩ל

ֶאל ֩ את ּז ָ֔ ֶרץ֩-ַה ָא֕ "ם, הפרש מתקע"ו ֶסֶד"ק, 740גדול, גי' -קטן זקף-זקף –ָה  , ָשְּמ"ָּת, ָּתש 

"ם ֶסֶד"ק, כנאמר ב ן (,טם בישירה ירש)-סה"כ כאילו נאמר ָשְּמ"ָּת ֶסֶד"ק, ָּתש  מ  ֩֙ ַח ֙י ן-ַמְׁשּג  מ  ֩ יץ ָ֖ ֵמצ  ֩ ֹות ֹּלנָ֔ ַח ים-ַהָֽ ָֽ ַרּכ  ׃, מסייע לעם ישראל ַהֲח



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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לפתוח חרך, סדק לעת הגאולה, התעוררותא דלמעלה, ואז כאשר עם ישראל פותח כפתחו של מחט ומתעורר, התעוררותא דלטטה, הקב"ה 

 פותח הגאולה כפתחו שלו אולם.
ֵּנה֩ב יםירהשר שי י֩ה  ָ֔ ֹוד  ֹולּ֩ד ֩֩֩]ח[֣֩֩ק ס ַעל-׃֩ ֩֙ ָ֖הָּ֩ב֑אְ֩מַדֵּלג ץַ֩על-ֶז ַקֵּפָ֖ יםְ֩מ ָ֔ ֹות׃-ֶהָ֣הר  ָבעָֽ ַ֩הְּג

֩ ֩ ֵּנה֩ ֩ה  ים ֑ ַאָּיל  ָה ֩ ר ֶפ ֹוְ֩לע ֣ אָ֖ ֩ י ָ֔ ב  ְצ ֙֩ל  י ד  דֹו ה֩ ֶמֵ֤ ּדֹו ֩֩ ט[ ן-] מ  ֩֙ ַח ֙י ַמְׁשּג  ֩ נּו ַח֣רָּ֩כְתֵלָ֔ ַא ד֙֩ ֵמ ֩עֹו ֵ֤ה ן-ֶז מ  ֩ יץ ָ֖ ֵמצ  ֩ ֹות ֹּלנָ֔ ַח ים׃-ַהָֽ ָֽ ַרּכ  ֲח ַ֩ה
֩ ֩ עְ֩֩ יָ֩ל ְךַ֩ר ּומ  ֩קָ֥ י ֑ יְ֩וָאַ֣מר֩ל  ָ֖ ֹוד  ָ֥ה֩ד ָעָנ י[֩֩ י] ּוְלכ  י֩ ָ֖ ָיָפת  י֩ ָ֥ ְך׃-ָית   ָלָֽ

 לוגד-זקף ןקט-זקף' יק גרפ-תתראה 
ֶאת֩֩֩ ף֩ יֹוֵסָ֔ ֣ע֩ ְׁשַּב ה[ַ֩֩וַּי כ ֶאת-] ם֩ ֶתָ֥ ל  ַהֲע םְ֩ו ֶכָ֔ ְת ֶא ים֙֩ ה  ֱאֹל ד֩ ְפק ֵ֤ ד֩י  ָּפק ֨ ר֩ אמ ֑ לֵ֩ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ָ֥י֩י  ֵנ ה׃-ְּב ֶּזָֽ י֩מ  ַתָ֖ ַ֩עְצמ 

 

 

 עיון -שמות  2.3
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ק֩  ּוְ֩ל ְמעָ֖ ֶאלְוָׁש ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  י ְקֵנ֨ ז  ְו  ֩ ה ַאָּת ֩ אָתַ֡ ֑ךּ֩וָב ה-ֶל ֲלָכ ֵ֩נָֽ ה ְ֩וַעָּתָ֗ ינּו ָ֩עֵלָ֔ ה ְקָר֣ ֙֩נ  ים ּי  ר  ְב ע  ָהָֽ ֩ י ֵהֵ֤ ֱאֹל ֩ ה' ֩֙ ֵאָליו ֩ ם ְרֶּתֵ֤ ֲאַמ ַ֩ו ם י  ַרָ֗ ְצ מ  ֩ ְך א֩-ֶמֶ֣ל ָּנָ֞
֩֩ ינּו׃ ֵהָֽ ֹל ֱ֩א הַ֩לה' ָחָ֖ ְזְּב ְ֩ונ  ר ְדָּבָ֔ ַּ֙֩בּמ  ים מ  ָ֩י ֶׁשת ֹלֵ֤ ְׁ֩ש ֶרְך ֶּ֩ד֣

 הסבר שני

השביעי שנוסח ע"פ רמב"ם ספר המדע הלכות יסודי תורה פ"ז "אני מאמין באמונה שלמה כי נבואת משה רבינו  זה הפסוק הוא יסוד לעיקר

 הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים )ועוד גי' ולחכמים( לקודמים לפניו ולבאים אחריו".

 ויש להסבירו במעגלי הסבר הולכים ומתרחבים כדי לבנות את ההסבר נדבך על נדבך.

 זה עשרים ושש מלים ועשרים ושש טעמים כולל מקף, ללא געיות. מספר זה מרמז למקור הנבואה משם הוי'  בפסוק

֩ אָתַ֡ ֩פזר, אולי כאן מייבא העקרון של עיקר מעיקרי האמונה, לומד מתבנית טעמי  –ּוָב ֑ך ֶל ק  ּוְ֩ל עָ֖ ְמ כתבנית שמע ישראל המבטא  –ְוָׁש

 והאחדות בבורא, אל העיקר השביעי אמיתות נבואת משה רבנו היחוד –בורא לעולם ועיקר שני  –עיקר ראשון 

ה ֩  תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כעין במחיצה לעצמו, ובתפקיד שורש ומקור, משה כאב לנביאים ולחכמים   – ַאָּת

ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  י ְקֵנ֨ ז   אים אחריו שמשה אב בנבואה לב -קדמא ואזלא, קדמא במובן שמשה אב בנבואה לבאים לפניו, ואזלא  – ְו

 

 הסבר ראשון

ל֩ ֵא  ָר ְׂש ֩י  י ְקֵנ֨ ז  ְו  ֩ ה ַאָּת ֩ אָתַ֡ קטנה קדמא ואזלא, אפשר כי התלישא מרמז על מחיצה והפזר מיצא מחיצה זאת למעמד הר -פזר תלישא -ּוָב

אַ֩ ה אשמות . כאן נצטווה משה שיבואו זקני ישראל עמו לפרעה. בפועל לא באו כנאמר סיני ְ֩ו ֣ה ֶׁש ֩מ  ַ֚אּו ָּ֩ב ר ַחָ֗ ַא ְ֩ו א[ ֶאל] ֩ ּו רָ֖ ַ֩וּי אְמ ן -ֲהר ָ֔
ה הּ֩כ ָֽ ְרע ֑ ֶאת-ַּפ ֩֙ ח ַׁ֩שַּל ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ֵה֣י ֹל ֱ֩א '֙ ה ר֩ ַמֵ֤ ר׃-ָא ְדָּבָֽ ַּ֩בּמ  י ָ֖ ּגּו֩ל  ח ָ֥ ְ֩וָי י ָ֔ אבל הזקנים  ואחר באו משה ואהרן פרש"י ה א -לכן כ ַעּמ 

... י"ל  עיקר שפת"ח )ס( והחזירם לאחוריהם )ס( ונגש משה לבדו והם לא יגשו כד ב ובסיני נפרע להםנשמטו ... לפי שיראו ללכת, 
)כי הפרעון בפני עצמם, וזהו מפני  ולא היה להם מחיצהוהזקנים היו בתוך העם  ואהרן לעצמולעצמך  אתה מחיצההרי רש"י פירש 

 כאן נשמטו(.

 רש"יכפי שפירש  אספה לי שבעים איש מזקני ישראל  יא טז במדבר בהעלתך -ד"א אפשר כי שיעור זקני ישראל מיובא לכאן מ 
ֶאת֩֩ג טזות שמ ֩ ַסְפָּתָ֞ ָא ְ֩ו ְ֣ך ל-ֵל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ְקֵנ֣י מיוחדים לישיבה, ואם תאמר זקנים סתם, היאך אפשר לו לאסוף זקנים של  - זקני ישראל  ז 

 ס' רבוא.

 ֶאת֩טז ג ֩ ַסְפָּתָ֞ ָא ְ֩ו ְ֣ך ל-ֵל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ְקֵנ֣י ל הכלל כולו, יוצא מן הכלל ללמד על עצמו או עגרשיים מונח רביע,כעין שני לימודי מונח  -  ז 

להודיע כי בני ישראל היו מקדמת דנא תחת זקנים המיוחדים לישיבה ולכן היו זמינים לאסיפה. כי רואים ביציאת מצרים אחד מהם 

 ובמסע במדבר כי מן הסתם יכול היה לאסוף אבל לא היה צורך.
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ם א  ֩ ה ָהָיַ֡ ת֩ -ְו א  ָה ֩ י ְׁשֵנ֨ ל   ֩ ַּ֩גם ינּו ַ֡ מ  ֲא ַ֩י א ֩ל ֣ ֑ה ַהַּיָּבָׁש ֩ ְ֩וָׁשַפְכָּתָ֖ ר ַהְיא ָ֔ ֩ ֵמ֣י ֵּמי מ  ֩֙ ְחָּת ַק ְ֩וָל ך ֶלָ֔ ק  ְ֙֩ל ן ְמעּו ְׁש ֩י  א ְ֩ול ֵ֤ ה ֶּל ֵאָ֗ ָה ֩ ֹ֩ות
ן מ  ֩ ח ַּק֣ ֣רּ֩ת  ֲאֶׁש ֩֙ ם ַהַּמ֙י  ֩ ּו ָהיֵ֤ ֩-ְו ֩ ֶׁשת׃ ַּ֩בַּיָּבָֽ ם ָדָ֖ ּוְ֩ל ָהיָ֥ ְ֩ו ר א ָ֔ ַ֩הְי

 

ם א  ֩ ה ָהָיַ֡ ינּו-ְו ַ֡ מ  ֲא ַ֩י א שאחד מהם מלמד על זהוי נביא אמת לעומת  פזר מונח פזר, כעין שלוש פזר, דרשות למקומות אחרים. אפשר - ל ֣

כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה' שלחו אינו צריך לעשות אות כאחד  הלכה אי "רמב"ם הלכות יסודי התורה פ-נביא שקר כנאמר ב
 מאותות משה רבינו או כאותות אליהו ואלישע שיש בהם שינוי מנהגו של עולם, אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים להיות

י (דב' שפטים יח,כא)בעולם ויאמנו דבריו שנאמר  ַ֥ ר ְוכ  ָך ת אַמ֖ ְלָבֶב֑ יָכה֙  ּב  ע א  ר-ֶאת נ ַד֣ ר ַהָּדָבָ֔ ְּב֖רֹו-ֹלא ֲאֶׁשַ֥ לפיכך כשיבוא אדם הראוי  ׃'הָֽ  ד 
לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא לעבוד את ה' במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו הים או החיה מת 

וכיוצא באלו ואחר כך נאמין בך, אלא אומרים לו אם נביא אתה אמור דברים העתידים להיות והוא אומר ואנו מחכים לראות היבואו 
 . דבריו אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר, ואם באו דבריו כולן יהיה בעינינו נאמן

ַדע֙  (שמואל א ג,כ) יו נאמנים כולן הרי זה נביא אמת כמו שנאמר בשמואלובודקין אותו פעמים הרבה אם נמצאו דבר הלכה ב -ָּכל ַוּי ֙

ל ן י ְׂשָרא ָ֔ ָּד֖ ר-ְוַעד מ  ֣ ַבע ְּבא  י ָׁש֑ ן ּכ ֵ֚ ל נֱֶאָמ֣ יא ְׁשמּוא ָ֔ ֖  ׃ ס'ַלהָֽ  ְלנָב 
בא, שהקב"ה  אם לא עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו, ואין אומרים הנה דבר ולא ...דברי הפורענות שהנביא אומר  הלכה ד

אבל אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך ולא באה  ...ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם 
הא למדת שבדברי הטובה בלבד ... הטובה שאמר בידוע שהוא נביא שקר, שכל דבר טובה שיגזור האל אפילו על תנאי אינו חוזר, 

 יבחן הנביא, 
שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה, שהרי משה רבינו העיד ליהושע נביא  הלכה ה

והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה אות, וכן לדורות, נביא שנודעה נבואתו והאמינו בדבריו פעם אחר פעם או שהעיד לו נביא והיה 
בנבואתו שמא אינה אמת, ואסור לנסותו יותר מדאי ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם הולך בדרכי הנבואה אסור לחשב אחריו ולהרהר 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ּו ֹ֣לא ס ( דב' ואת' ו,טז) שנאמר ם ַּבַּמָּסָֽה׃ 'ה֖ -ֶאת ְתנַּסָ֔ יֶת֖ ר נ ּס  ם ַּכֲאֶׁשַ֥ יֶכ֑ ַׁ֧ש( שמ' בשלח יז,ז)שאמרו  ֱאֹלה  ם 'ה֛  ֲהי  נּו א  ֖ ְרּב  , אלא מאחר  ָאָֽי ן׃ פ-ְּבק 
ּו  (יח' ב,ה) עו כי ה' בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו, כענין שנאמרשנודע שזה נביא יאמינו ויד י ְוָיְ֣דעָ֔ ַ֥ יא ּכ  ֖  פ ְבתֹוָכָֽם׃ ָהָיַ֥ה נָב 

 :רוב הלכותיו פ' הנחנקין )דף פ"ט( אמורין בבבלי ושנויין בירושלמי, והשאר מחכמתו י"מגדל עוז הלכות יסודי התורה פ

 

 פזר תלישא 27
 . שמות  ד,לא:31

ן֩ ֵמָ֖ ֲא ַַּ֖י ַ֩וָֽ ּו ְמעַ֡ ְׁש ַּ֖י  ַ֩וָֽ יָהָע֑ם ָֽ ה֩ -ּכ  ד֩ ַק֨ ֶאת-ֶאת֩'ָפ ֩֙ ה ָא ָר ֩ י ֵ֤ ְ֩וכ  ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ֩֩-ְּבֵנ֣י ּו׃ ֲחוָֽ ְׁשַּת ָֽ ַ֩וּי  ּו דָ֖ ְּק ַּ֖י  ַ֩וָֽ ם ָיָ֔ ָ֩עְנ
ּו ְמעַ֡ ְׁש ַּ֖י    הלכה ה י"רמב"ם הלכות יסודי התורה פפזר, אפשר שמלמד לקבלת נביא אמת, ראה   - ַוָֽ

ין זה השני צריך חקירה, שהרי משה רבינו העיד ליהושע והאמינו בו נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא הרי הוא בחזקת נביא וא
כל ישראל קודם שיעשה אות, וכן לדורות, נביא שנודעה נבואתו והאמינו בדבריו פעם אחר פעם או שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכי 

דב' ) נהיה הולכים ומנסים לעולם שנאמרהנבואה אסור לחשב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינה אמת, ואסור לנסותו יותר מדאי ולא 

ּו ֹ֣לא ס ( ואת' ו,טז ם ַּבַּמָּסָֽה׃ 'ה֖ -ֶאת ְתנַּסָ֔ יֶת֖ ר נ ּס  ם ַּכֲאֶׁשַ֥ יֶכ֑ ַׁ֧ש( שמ' בשלח יז,ז)שאמרו  ֱאֹלה  ם 'ה֛  ֲהי  נּו א  ֖ ְרּב  , אלא מאחר שנודע שזה  ָאָֽי ן׃ פ-ְּבק 
ּו  (יח' ב,ה) שנאמרנביא יאמינו וידעו כי ה' בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו, כענין  י ְוָיְ֣דעָ֔ ַ֥ יא ּכ  ֖  פ ְבתֹוָכָֽם׃ ָהָיַ֥ה נָב 
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ֶאל ֩ ' ה  ֩ ֶמר א ַ֩וּי ֨ ֩ ט[ ל-]י ֶ֩אָֽ ר ֱאמ ֣ ֩ ה ֶׁשָ֗ ה-מ  ֵטָֽ ּ֩וְנ ַמְּט֣ך ֩ ח ַ֩ק֣ ן ר ַ֡ ֲה ַעל-ַא  ֩ ך ְד ל-ָי ַ֩עָֽ ם י  ַר  ְצ מ  ֩ י ֵמ֨ ַ֩על-ֵמי ׀ ָת֣ם ר  ֲה ְ֩וַעל-ַנ ֶה֣ם ֵרי א  ְ֩וַע ל-ְי ם ֶהָ֗ ֵמי ַ֩אְג
ְהיּו-ָּכל ָֽ ְ֩וי  ם ֶהָ֖ ֵמי ֵמי ֩ ָ֥ה ְקֵו ְּ֙֩בָכל-מ  ָדם ֩ ה ָי ָהֵ֤ ְ֩ו ם ׃-ָד֑ ים ָֽ ֲאָבנ  יםּ֩וָב ָ֖ םּ֩וָבֵעצ  י  ַרָ֔ ְצ מ  ֩ ֶ֣רץ  ֶא

ל שלמה )פו( תורה ֶאָֽ ֩ ר ן֩-ֱאמ ֣ ֲהר ַ֡ הפזר  ענינימונח פזר, כעין שני  –ַא ֵטָֽ ּ֩וְנ ֣ך ַמְּט ח֩ ך ֩-ַק֣ ְד שלושה עניני  כעיןקטנה, -מונח מונח תלישא –.ָי

 קטנה-תלישא

 , כי מסוכן כמו מכת דם במצרים התקופהעשויה לרמז לחישוב זמני תקופות, פזר ירמז להמנעות משתיית מי נהרות בזמן שחלה  ישאתל 'א

לרמז למים שאובים )כעין תלושים(  עשויההמדרש הגדול תלישא  פשתרגם אונקלוס עצים ואבנים ככלי עצים וכלי אבנים, ע" לפי 'ב

 נהרות ומאגרים שונים שאינם מקבלים טומאה, פזר ירמז ? מים טומאה לעומת סאה מקבלי 40בכלים שבגודל עד 

 , קדמא ואזלאפסק ראה

 

 שמות בא 2.3.2
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ּ֩וֶבן ך  ְנ ֩ב  י ְזֵנ֨ ָא ְּב  ֩ ר ַסֵּפ ןְּ֩ת ַע ַמַ֡ ֶאת-ּוְל ְ֩ו ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ְּ֙֩ב י ְתַעַּלְ֙לּת  ה  ֩ ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֵא֣ת ֩ ךָ֗ ְנ ר-ּב  ֲאֶׁש ֩ י ַתָ֖ ת  ֩-א  ָ֩ב֑ם י ְ֣מּת  יַׂש םּ֩כ  ְעֶּתָ֖ ַד י ֩֩-ו  ה'׃ ֩ י ָ֥ ֲ֩אנ 
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי  ,ה"גז"רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ-)כז אדר התשע"ג( הרב גימפל בניש הי"ו בשם ... נאמר ב

שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. וכיצד משנה 
 ... קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו, השולחן מלפניהם  [א]מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים 

ואנו דשלחנות שלנו גדולים ואי אפשר בקל לעקרן מנהג כשר לסלק הקערה שבה  ,ה"גז"הגהות מיימוניות הלכות חמץ ומצה פ [א]
 ...  בר אכלו ואין צריך יותר כדי להתמיה התינוקותהמצות והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כ

ן ַע ַמַ֡ ר ֩ להם קליות ואגוזים )מפזר(מחלק  -פזר, רמז ל – ּוְל ַסֵּפ ך֩  וחוטפין מצה זה מיד זה-קטנה רמז ל-תלישא – ְּת ְנ ֩ב  י ְזֵנ֨ ָא קדמא  – ְּב

והמרור והתבשיל לצד אחר כאילו כבר לסלק הקערה שבה המצות או  השולחן [א]ועוקרים  -ואזלא במובן של מוקדם והולך, רמז ל
 אכלו

 

ך֩ ד שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יג  ְנ ֩ב  י ְזֵנ֨ ְּבָא  ֩ ר ַסֵּפ ןְּ֩ת ַע ַמַ֡ , גלה הקדוש ברוך הוא למשה מה מכה יביא עליהן וכתב משה ּוְל
ך֩ ברמז  ְנ ֩ב  י ְזֵנ֨ ָא ְּב  ֩ ר ַסֵּפ ןְּ֩ת ַע ַמַ֡ ֩...  , זו מכת ארבה כמה דתימא )יואל א( עליה לבניכם ספרו,ּוְל ן ַע ַמַ֡  ועוד ז"ה עולה ארב"ה  196גי' ּוְל

֩ ארבה בגבוליך. תימה אנה דבר יי למשה, וי"מ דיליף סיפור סיפור דכת' כאן )ד( ר' חיים פלטיאל שמות פרק י  ר ַסֵּפ ןְּ֩ת ַע ַמַ֡ וכתיב ּוְל
גבי ארבה. מי' תימא הוא  ביואל לבניכם )ת(ספרו, או משום דכתיב כאן אשר התעללתי והתם ביואל כתיב והודיע בעמים עלילותיו

ז"ל שהרבה נביאות מצינו שאמר]ו[ הנביאים ואינו מפורש היכן אמרו  רבי' יוסף בכור שורשהרי יואל היה אחרי כן כמה ימים, ותירץ 
ועל הלשון של סיפור הדורות הבין משה שהוא מכת ארבה. ורשב"ם פי' רמז לו הק' שנ' ואת אותותי אשר שמתי בם ...  ,הק' י"ש

 .בה חשך מכת בכורותאר

ן ַע ַמַ֡  , אל נבואות נביאים אחרים בלי שנאמר היכן אמרו הק' י"ש. היכן אמרו הק' י"שמפורש פזר, מעביר רעיון נבואת משה בלי ש – ּוְל

 ֩ ר ַסֵּפ שות נהגת עמך לע...  תורה שלמה ]ח[-תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה היינו ליתן שבח להקב"ה לספר תהלתו בין האומות, כ –ְּת
ך֩ לך שם תפארת )תה' סג,יד(. כשנגאלו ישראל ממצרים אמר להם משה לא במעשיכם אתם נגאלין, אלא  ְנ ֩ב  י ְזֵנ֨ ְּבָא  ֩ ר ַסֵּפ ןְּ֩ת ַע ַמַ֡  ְל

 (מדרש תהלים מזמור מד) וכה"א שירו לה' שיר חדש ספרו בגוים כבודו. מספרים תהלתו בין האומותלהקב"ה שבניו  ליתן שבח

ת תורה שלמה ]יא[ ֶא ר-ְו ֲאֶׁש ֩ י ַתָ֖ ת  ָ֩ב֑ם-א  י ְ֣מּת  שמו בם דברי אותותיו )תה' קה,כז(, א"ר יהודה בר סימון שהיו המכות נרשמות , ַׂש
 (ח-מדרש תהלים מזמור קה ) בגופן באותיות, שנאמר ואת אותותי אשר שמתי בם.

"ש באח"ב, ומשה מביט בו איזה אמר רבי יודן בר סימון שהיו המכות חקוקות על המטה בלשון נוטריקון דצ"ך עדובהערות כתב ... 
מכה ראויה לפרעה לבוא ומביאה, והיה המטה משואוי ממ' סאה, ושל סנפירון היה, והיה מכה בו, והמכות נרשמות בגופן. ומבואר 

ראה תו"ש בר' ד ]קיט[, מדרש על הפסוק וישם ה' לקין אות, שנרשם בזרועו אות אחת . שלגירסא אחת, אות מהמכה נרשם בגופן
 .משמו

ר ֩ ַסֵּפ תרסא בתפקיד שיעור של משקל המטה, ועוד תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה כי המטה מסנפירון שבמקום אחר נאמר שזה  – ְּת

 מכסא הכבוד. אפשר שאבן סנפירון היא מסוג י"ב אבני החושן שהן בעלות תכונה להעביר השפעת רוח הקודש אל הנביא או הכהן.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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יא֩ ובס' מנחה בלולה אותותי אל תקרי  ַתָ֖ , אלא אותיותי, שהם אותיות השם הנכבד, שהוא היה המחזק ומכבד לבו, וכמו שההוגה ת 
אתי שהוא תרגום של אותיות  (י,א) השם באותיותיו נעקר מן העולם כך יהיה אחרית פרעה ועמו. ולזה תרגם אונקלוס אותותי הראשון

 אתותי שהוא תרגום של אות. (י,ב)והב' 
ן ךָ֗֩-ּוֶב ְנ יאל תקרי פשר כי מרמז למדרש רביע, א – ּב  ַתָ֖ ת   שהוא היה המחזק ומכבד לבו, , אלא אותיותי, שהם אותיות השם הנכבד,א 

ר ֩ ַסֵּפ  של פרעה ועמו מן העולם קטנה בתפקיד עקירה-תלישא – ְּת

ן ַע ַמַ֡  עולםההוגה השם באותיותיו נעקר מן הפזר, מעביר רעיון עקירת פרעה מן העולם בגלל שהתנגד לה' בפיו אל  – ּוְל

ן ַע ַמַ֡ ַען֩)ובמדרש הגדול מביא שם אחרי זה  תורה שלמה ]ז[ הערותפזר, מעביר רעיון השבח על עקירת פרעה לברכת הנסים  – ּוְל ַמַ֡ ּוְל
ן ֶב ּו ֩ ְנך  ב  י֩ ָאְזֵנ֨ ְּב  ֩ ֵּפר ְנךָ֗֩-ְּתַס  משנה )גמרא( דברכות נד. הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל מברך ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום (ּב 

 הזה.
 

 פזר תלישא 30
 . שמות בא יב,יח:    36

֩֩ ב׃ ֶר ָּ֩בָעָֽ ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ֶא ָ֩ה ֣֩יֹום ד ַ֩ע֠ ת ַמּצ ֑ ֩ ּו בּ֩ת אְכלָ֖ ֶר ָּ֙֩בֶעָ֔ ֶדׁש ח ֨ ֹוםַ֩ל ֩יֵ֤ ר ָעָׂש֨  ֩ ה ְרָּבָע ְּ֩בַא ן אׁש ַ֡ ר  ָּ֩ב
֙֩ ( ות בא יב,יחשמ) ֶדׁש ח ֨ ֹוםַ֩ל ֩יֵ֤ ר ָעָׂש֨  ֩ ה ְרָּבָע ַא ְּ֩ב ן אׁש ַ֡ ר   קדמא מהפך פשטא קטנה-פזר תלישא֩-ָּ֩ב

֩֙ ֶדׁש ח ֨ ֹוםַ֩ל ֩יֵ֤ ר  מלמד עליו. שלפניו כתוב שחבירו כעין  –קדמא מהפך פשטא ֩-ָ֩עָׂש֨

֩ מקדימים תבנית זאת  ה ְרָּבָע ְּ֩בַא ן אׁש ַ֡ ר   קטנה. -פזר ותלישא֩-ָּב

 הפזר מכוון לענינו ולענין אחר.

ן  אׁש ַ֡ ר   חודש האביב בו נעשה הפסח. כאןענינו  - פזר – ָּב

בפסוק נמצא טעם פזר ללא טעם מונח אחד או יותר לפניו אז לפי הגדרות תפקידי תבניות הטעמים אליו יכוון הפזר. היות ו הענין האחר

 אין מקום לדרוש מהפזר ליותר מענין הלכתי אחד בתורה או בתורה שבע"פ. הועלו ההשערות הבאות:

ֶאת֩אפשר שנרמז מהתבנית קדמא מהפך פשטא, כאומר ל ְך לקרא שלפניו  )א(  ֩ ְרֶּת֘ם ַמ ַ֒֩הַּמּצ-ּוְׁש והשתמש באפיונו כאן בדרשתו ֹ֩ות

֒֩וּצמ֩ "קרי ביה  ןהפוגע במצווה היינו  כילתא[מ]-ולכן בלשון ה "בחיריק(דרוש הכתיב ) ֹות אׁש ַ֡ ר  , כאילו נכתב לא יעבור ממנה ָּב

ֶאת ֩ ְרֶּת֘ם ַמ ֒֩הַ֩-ּוְׁש ּצוֹות ן֩מ  אׁש ַ֡ ר   ת והמצוה הראשונה שאתה נפגש בה עשה אותה.(ֺ)היינו אין מעבירין על המצוו.ָּב

ְרָּבָעה ּ֩בְ֩ )ב( תתרסא בתפקיד חובת שיעור  – ַא ַמּצ ֑ ֩ ּו )בתוך שיעור זמן של אכילת פרס הנלמד ממקום אחר(. טעם פזר במלת  כזית ּת אְכלָ֖

ן אׁש ַ֡ ר   )הרב א"מ פערל(.חובת שיעור אכילת פת כזית מליל ראשון של פסח לליל ראשון של סוכה, מעביר  ָּב

דמעביר ממילת  (ג)  )הרב א"מ פערל( ובן עד ועד בכלללכל התורה כולה שזה במ - ַע֠

 הרב י"מ רושצקי( (לכלל של חיוב בחצי שיעור איסור מחמץ לכל התורה כולהאפשרי מקור  ()ד

רנאמר שמטעם קדמא במלת  אם ()ה  ללא אזלא אחריו, לפנינו כעין תבנית כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל.  ָעָׂש֨

֩יֵ֤֩אזי המלים  ר ָעָׂש֨  ֩ ה ְרָּבָע ַא ְּ֩ב ן אׁש ַ֡ ר  ָּ֙֩ב ֶדׁש ח ֨ הצריך לפרט,  כעין כללקדמא יתיב פשטא מציינות את הקטנה -תבנית פזר תלישא - ֹוםַ֩ל

 תחילת הענין והיא: שעת נודעהיום בשנה ועדיין לא ומשמעותן 

ב פרט הצריך לכללה ֶר  . או יכול כל שעות הערב? לכן צריך לכלל הצריךהיום בשנההמלמד את יכול כל ערב? לכן צריך לכלל  – ָּבֶעָ֔

בלפרט ללמד שמלת  ֶר   .מציינת זמן הסמוך ליום שנקרא ארבעה עשר ָּבֶעָ֔

ן אׁש ַ֡ ר   פזר יקח את הרעיון הזה ללמד לכל התורה כולה, שבערב משמעו שיצא ממספרו של היום הקודם ופתח מספר היום הבא. – ָּב

 
רבא: )אומר( לבער חמץ. רב פפא אמר אמר רב יהודה: הבודק צריך שיברך. מאי מברך? רב פפי אמר משמיה ד [בבלי פסחים ז,א]

בעל ביעור. מר סבר:  -כי פליגי  [בבלי פסחים ז,ב] כולי עלמא לא פליגי דודאי להבא משמע, -משמיה דרבא: על ביעור חמץ. בלבער 
עה כשבודק החמץ בלילי ארב [רמב"ם חמץ ומצה פ"ג, ה"ו] .והלכתא: על ביעור חמץ...  מעיקרא משמע, ומר סבר: להבא משמע.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו עשר או ביום ארבעה עשר או בתוך הרגל מברך קודם שיתחיל לבדוק ה 

שו"ע ] ., ובודק ומחפש בכל המקומות שמכניסין להם חמץ כמו שבארנו, ואם בדק לאחר הרגל אינו מברךוצונו על ו ביעור חמץ
 :קודם שיתחיל לבדוק )ב( יברך א'( )א( [או"ח הלכות פסח סי' תלב, ס"א

 

 בדיקת חמץ

אׁש ַ֡֩: יב,יח בא שמות ר  ה ֩֩ןָּב ְרָּבָע ַא רְּ֩ב וםָ֩עָׂש֨ ֙֩֩יֵ֤ ֶדׁש ח ֨ בַ֩ל ֶר ּוָּ֩בֶעָ֔ תּ֩ת אְכלָ֖ דַ֩מּצ ֑ ד֣֩יוםַ֩ע֠ ֶאָח֧ יםָ֩ה ר   ֶדׁשְ֩וֶעְׂש ח ָ֖ בַ֩ל ֶר ֩:ָּבָעָֽ
 ,ה"א[א"( פסחים פא,א ירושלמי )וילנא]

עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה ובמה אמרו  לארבעהאור  מתני' ]דף א עמוד א[
שורות  שתישתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל אומרים 

ְרֶּתם֘֩ (יב,יזבא  'שמ)כתיב  גמ'החיצונות שהן העליונות:  ַמ הַּ֩֩וְׁש ֶ֒֩את־ יַּ֩מּצות ָ֗ ּ֙֩֩כ  הַ֩הּ֣יוםְּ֩בֶעֶ֙צם ֶּזָ֔ יַ֩ה את  ם֩הוֵצָ֥ אוֵתיֶכָ֖ ְב ֶ֣רץֶ֩את־צ  ֶא ֵ֩מ
ם י  ָר֑ ְצ אׁש ַ֡֩ ח(יב,יבא  'שמ). מ  ה ֩֩ןָּבר  רְּ֩בַאְרָּבָע וםָ֩עָׂש֨ ֙֩֩יֵ֤ ֶדׁש ח ֨ בַ֩ל ֶר ּוָּ֩בֶעָ֔ תּ֩ת אְכלָ֖ דַ֩מּצ ֑ וםַ֩ע֠ ד֣֩י ֶאָח֧ יםָ֩ה ְׂשר   ֶדׁשְ֩וֶע ח ָ֖ בַ֩ל ֶר מין . מה אנן קיי:ָּבָעָֽ

ֵ֤֩ טו(יב,בא  'שמ) אם לאכילת מצה כבר כתיב ְבַע ֙֩֩תׁש  ים מ  לּוַ֩מּ֣צותָ֩י ד יח(יב,בא  'שמ). ואם לומר שמתחיל בארבעה עשר והכתיב ּת אֵכָ֔ ַ֩ע֠
ד֣֩יום ָח֧ ֶא יםָ֩ה ר   ֶדׁשְ֩וֶעְׂש ח ָ֖ ֶרבַ֩ל  אלא אם אינו ענין לאכילת מצה תניהו ענין לביעור חמץ.. :ָּבָעָֽ
 
 [ רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"ג] לארבעה א[,אירושלמי פסחים ]

לחפש אחר החמץ במחבואות )טט: ע"פ הרב מיכל זילבר הי"ו דברי סופרין ברמב"ם משמעו מהתורה רק אין ידוע הכתוב( ומדברי סופרים 
הנר, מפני  ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביתין החמץ בלילה מתחלת ליל ארבעה עשר לאור

שבלילה כל העם מצויין בבתיהן ואור הנר יפה לבדיקה, ואין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר, וכן החכם * לא יתחיל לקרות בעת 
 זו שמא ימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחלת זמנה.

עד מקום שידו מגעת וזה  חור שבאמצע הבית שבין אדם לחבירו זה בודק ה[רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"] שתי א[,אירושלמי פסחים ]
בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו, אבל חור שבין ישראל לגוי אינו בודק כלל שמא יאמר הגוי כשפים הוא עושה לי 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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 אלא מבטלו בלבו ודיו, וכל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה.
וגג היציע ורפת בקר ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן שאינו חורי הבית התחתונים והעליונים  ו[רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"]

מסתפק מהן ובית דגים גדולים אינן צריכין בדיקה אלא אם כן הכניס להן חמץ, אבל אוצרות שכר ואוצרות יין שמסתפק ממנו ובית 
א באלו צריכין בדיקה שסתמן שמכניסין המלח ובית השעוה ובית דגים קטנים ובית העצים ובית המוריס וחורי הבית האמצעיים וכיוצ

להן חמץ, ואם ידע בודאי שלא הכניס שם חמץ אינו צריך בדיקה, וכשבודק המרתף בודק ממנו שתי שורות החיצונות שהן העליונה 
ושלמטה ו ממנה. +/השגת הראב"ד/ ואוצרות יין ואוצרות שמן שאינו מסתפק מהן. א"א טעה בשמן שאע"פ שמסתפק מהן אינו 

 ך לפי שיש קבע לסיפוקו.+צרי
כותים כל זמן שעושין מצתן עם ישראל נאמנין הן על ביעור חמץ. אם אינן עושין מצתן עם  )וילנה ב,ב([ ה"אא,ירושלמי פסחים פ"] 

א֩ ,יט(יבבא  'שמ)דרשין  )שאינם( ישראל אינן נאמנין על ביעור חמץ. א"ר יוסה הדא דתימר בבתים אבל בחצירות חשודין הן. דאינון ל ָ֥
֩ ָבֵּתיֶכ֑ם ְּ֩ב א ָּמֵצָ֖  לא בחצרותיכם. י 

ָבֵּתיֶכ֑ם֩,יט: יבבא שמות  ְּ֩ב א ָּמֵצָ֖ ֩י  א ר֩ל ָ֥ א ֕ ְׂ֩ש ים ָ֔ מ  ָ֩י ַע֣ת ְב ׁ֩ש 
ֶרץ: ָאָֽ ָ֩ה ח ַרָ֥ ְז ֶא ָ֖רּ֩וְב ַּ֩בֵּג ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ת ַד֣ ֵמֲע ֩֙ וא ה  ַה ֩ ֵֶ֤פׁש ֶּנ הַ֩ה ְרָתָ֞ ְכ ְ֩ונ  ֶצת ֶמָ֗ ְח ַמ ֩ ֵכ֣ל א  ׀ָּ֩כל־ י ֣ ּ֩כ 

פה, ולכן לא למדו לפי טעמי המקרא, ולכן למדו "לא ימצא בבתיכם" כפשוטו. אבל -לו תורה שבעלטט: יש לומר שהכותים לא קב

א ,יט(יבבא  'שמ)כאשר קוראים בטעמי המקרא אז  ָּמֵצָ֖ ֩י  א מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ועוד טעם  – ל ָ֥

ּמָ֩ ,יט(יבבא  'שמ)טפחא כפותח טפח לאפיין את הכתוב  ֩י  א אל ָ֥ ָבֵּתיֶכ֑םבכעין הכתוב אחריו  ֵצָ֖ ובסה"כ מרחיב הבדיקה לכעין בתיכם  ְּב

 היינו חצרותיכם.

ָבֵּתיֶכ֑םעיון בהגבלה הבאה מטעם אתנח במלת   אתנח מגביל בל יראה ובל ימצא לבבתיכם שלא הושכרו לנכרי על פסח. – ְּב

 [בבלי פסחים ה,ב] עיין גם

 

ֵ֤֩: יב, טובא שמות  ְבַע ֙֩֩תׁש  ים מ  לּוַ֩מּ֣צותָ֩י ְַ֚ךּ֩ת אֵכָ֔ ןַּ֩בּ֣יוםַ֩א ו אׁשָ֔ ר  ָּ֥֩תַָ֩֩ה ר֩יתּוְׁשּב  א ָ֖ ָּבֵּתיֶכ֑םְּׂ֩ש ׀֩מ  י ֣ ֵכ֣לּ֩כ  א  ץָּ֩כל־ ֵמָ֗ הָ֩ח ְרָתָ֞ ְכ ֵֶ֤פׁשְ֩ונ  ֶּנ ַ֩ה
֩֙ א ו ה  לַ֩ה ֵאָ֔ ָר ְׂש ּי  ום֩מ  ּיָ֥ ן֩מ  אׁש ָ֖ ר  וםָ֩ה יַ֩עד־יָ֥ ָֽ ע  ב  ֩:ַהְּׁש

֙֩֩וםּוַבּיֵ֤֩: יב, טזבא שמות  ן אׁשו ר  ֶדׁשָ֩ה ק ָ֔ ָרא־ ְק ֙֩֩מ  יּ֩וַבּיום יע ָ֔ ב  ֶדׁשַ֩הְּׁש ק ָ֖ א־ ְקָר ֣ה֩מ  ְהֶי ֑֩֩י  ֙֩֩םָלֶכ ה ְמָלאָכ ֣הָּ֩כל־ ם֩ל א־ֵיָעֶׂש ֶהָ֔ ְַ֚ךָ֩ב ַ֩א
֣ר ָאֵכ֣לֲ֩אֶׁש ֶפׁשֵ֩י אְ֩לָכל־ֶנָ֔ ּו ו֩הָ֥ ּדָ֖ ַב הְ֩ל םֵ֩יָעֶׂשָ֥ ֩:ָלֶכָֽ

ְרֶּתם֘֩: יב,יזבא שמות  ַמ ּ֒֩֩וְׁש ַהַּמּצות יֶ֩את־ ָ֗ ּ֙֩֩כ  ֶ֙צם הַ֩הּ֣יוםְּ֩בֶע ֶּזָ֔ יַ֩ה את  ם֩הוֵצָ֥ אוֵתיֶכָ֖ ְב ֶ֣רץֶ֩את־צ  ֶא םֵ֩מ י  ָר֑ ְצ ם֩מ  ְרֶּתָ֞ ַמ וםֶ֩את־ּ֩וְׁש ַ֩הּיָ֥
ֶּז ה םַ֩ה ֵתיֶכָ֖ ר  ד  תְ֩ל ַּקָ֥ םֻ֩ח ֩:עוָלָֽ

אׁש ַ֡֩: יב,יח בא שמות ר  ה ֩֩ןָּב ְרָּבָע ַא רְּ֩ב וםָ֩עָׂש֨ ֙֩֩יֵ֤ ֶדׁש ח ֨ בַ֩ל ֶר ּוָּ֩בֶעָ֔ תּ֩ת אְכלָ֖ דַ֩מּצ ֑ ד֣֩יוםַ֩ע֠ ֶאָח֧ יםָ֩ה ר   ֶדׁשְ֩וֶעְׂש ח ָ֖ בַ֩ל ֶר ֩:ָּבָעָֽ
 

ד ח(יב,יבא  'שמ)בספירה לאחור מהנאמר כאן  ד֣֩יוםַ֩ע֠ ָח֧ יםָ֩הֶא ר   ֶדׁשְ֩וֶעְׂש בַ֩לח ָ֖ ֶר  מגיעים לליל ט"ו בניסן )בחדש הראשון(, לכן :ָּבָעָֽ

אׁש ַ֡֩ ח(יב,יבא  'שמ)הנאמר  ר  ה ֩֩ןָּב ְרָּבָע ַא רְּ֩ב וםָ֩עָׂש֨ ֙֩֩יֵ֤ ֶדׁש ח ֨ בַ֩ל ֶר ּוָּ֩בֶעָ֔ תּ֩ת אְכלָ֖ לא אם אינו ענין לאכילת מצה אאינו כפשט הכתוב ַ֩מּצ ֑
אׁש ַ֡֩אפשר שלכך מרמז טעם מלת  תניהו ענין לביעור חמץ. ר  ָּ֩ב  פזר, אבל זה קרוב לנושא, ן

ר֩-אפשר שזה נלמד מ וםָ֩עָׂש֨ ֙֩֩יֵ֤ ֶדׁש ח ֨ בַ֩ל ֶר קטן מורה על שני לימודים, שלפחות אחד מהם יוצא -קטן, זקף-קדמא מהפך פשטא זקף – ָּבֶעָ֔

 וי להיות קשור לטעם קדמא.מפשט הכתוב, והוא עש

ום ֙֩֩יֵ֤ ֶדׁש ח ֨ בַ֩ל ֶר ּומהפך פשטא, מוציא מפשט הכתוב אח"כ  – ָּבֶעָ֔ תּ֩ת אְכלָ֖   ַמּצ ֑

רואז ע"י  לאכילת מצות ע"י  הכנהבחדש הראשון ולאכל מצות מוציא מהפשט  ומעביר למשמע  14-קדמא מלמד להקדים לערב ה –ָ֩עָׂש֨

 בל יראה ובל ימצא. –אכילת מצות חל איסור חמץ  בדיקת החמץ כי במקום אחר נאמר שבזמן

 

אׁש ַ֡֩֩יח(יב,בא  'שמ) ר  , איסור לשעותפזר, רעיון של איסור חמץ לר' יהודה מחצות יום י"ד ניסן, ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד, היינו  –֩ןָּב

חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה  סוף שעה()עד כל )טט: ביום י"ד ניסן( ר"מ אומר אוכלין  מתני' ]ירושלמי פסחים פ"א,ה"ד[-שייך ל
ר"מ אומר משש שעות ולמעלן מדבריהן. ר' יודה אומר משש שעות  גמ'אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש: 

ְַ֚ך טו(יב,בא  'שמ). מה טעמא דר"מ מדברי תורהולמעלן  וןַּ֩בּ֣יוםַ֩א אׁשָ֔ ר  ְַ֚ךזה חמשה עשר. יכול משתחשך ת"ל ָ֩ה . הא כיצד תן לו לפני ַא
ְַ֚ך טו(יב,בא  'שמ)שעה אחת. מה טעמא דר' יודה  )טט: בסוף יום י"ד ניסן( שקיעת החמה  ןַּ֩בּ֣יוםַ֩א ו אׁשָ֔ ר  זה י"ד. יכול כל היום כולו ת"ל  ָה

ְַ֚ך  .חלוק את היום חציו לחמץ וחציו למצה. הא כיצד ַא

 

אׁש ַ֡֩֩יח(יב,בא  'שמ) ר  יסור חמץ לר' יהודה מחצות יום י"ד ניסן, ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד, היינו איסור לשעות, פזר, רעיון של א –֩ןָּב

 מועבר לנושא שעות פוסלות בקדשים.

ָ֖ה (יב,ה ' באשמ)קדשים קלים מנלן? אמר רבא, תניא: ...  [בבלי זבחים כה,ב] ן־ָׁשָנ ֶּ֩ב ר ָ֩זָכָ֥ ים מ   ָ֩ת ה שיהא תמים ובן שנה בשעת  -  ֶׂשָ֥
֣ה (יב,ה ' באשמ)לה, בהולכה, בזריקה מנין? ת"ל: שחיטה; בקב ְהֶי , כל הוייותי' לא יהיו אלא תם ובן שנה. איתיביה אביי, רבי יהושע י 

. ומי איכא מידי דבשעת תרגומא: אבן שנהזורק את הדם.  -אומר: כל הזבחים שבתורה, שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב 
 . אמר רבא, זאת אומרת שעות פוסלות בקדשיםן שתים? שחיטה בן שנה, בשעת הולכה וזריקה ב

דשנה האמורה בקדשים קיימא לן בפרק יוצא דופן במסכת נדה )דף מז:( דאין  - שעות פוסלות בקדשים...  [ב,זבחים כהבבלי רש"י ]
אמר כג,יב(  'וי) כגון הפסוק )טט: מונין לה מתשרי כשאר ראשי שנים אלא מיום שנולד מעת לעת לשנה הבאה וילפינן לה מקרא דכתיב בהו

:' ה ַלהָֽ ים ֶּבן־ְׁשנָ֛תֹו ְלע ָל֖ ַ֧ ֶבׂש ָּתמ  ֶמר ֶּכ֣ ם ֶאת־ָהע ֑ ָֽיְפֶכ֖ ֹום ֲהנ  ם ְּביַ֥ יֶתֶּ֕ בן שנתו שנתו שלו ולא שנתו של מנין עולם ואשמעינן הכא דלא  ( ַוֲעׂש 
י"ד ובט' שעות ושחטו לשנה הבאה בי"ד תימא מיום ליום הוא דבעינן ולא משעה לשעה אלא אף משעה לשעה שאם נולד בניסן ב

 בניסן בט' שעות אסור לזרוק דמו בעשירית שכבר עברה שנתו.
 

אׁש ַ֡֩֩יח(יב,בא  'שמ) ר  פזר, רעיון של איסור חמץ לר' יהודה מחצות יום י"ד ניסן, ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד, היינו איסור לשעות,  –֩ןָּב

אמרי, הלכתא: מתענין לשעות, ואם השלים ר"ע )תוס' רב עוקבא( ... [ בלי עבודה זרה לד,אב]-מועבר לנושא תענית לשעות המוזכרת ב
   מתפלל תפלת תענית; -



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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)נחלת צבי: פרק אחרון  גרסינן במסכת סופרים [טור אורח חיים הלכות פסח סימן תע]תענית לשעות הקשורה לפסח היא תענית בכורים 

והטעם זכר לנס שניצולו ממכת בכורות וכתב אבי העזרי  ומשמע מההמשך שזאת תענית שעות( )טט: הבכורות מתענין בערב פסח הלכה ג( 
א(שגם בכור לאב יש לו להתענות כמו שהיתה המכה גם בהם ומיהו גדול הבית א"צ להתענות אף ע"פ שהיתה בהם המכה לא 

רב ששת  פרק )פרק ערבי פסחים קח,א(ולת שבת: )ע מחמרינן כולי האי האיסטניס מתענה כדי שיאכל מצה לתיאבון והכי איתא בגמרא
 :הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא משום דאיסטניס הוה ואי הוה אכיל ביממא לא הוה מצי אכיל בליליא

והוא שלא יאכל כלום שאר היום, כיצד הרי שהיה טרוד בחפציו  מתענה י אדם שעות [רמב"ם תעניות פ"א, הי"ג]-תענית לשעות ב
בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד כ תשע שעות ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום, הרי זה מתענה אותן שעות  ומתעסק

ומתפלל בהן עננו, שהרי קבל עליו התענית קודם שעות התענית, וכן אם אכל ושתה ואחר כך התחיל להתענות שאר היום הרי זה 
התחיל להתענות שאר היום הרי זה תענית שעות. א"א אין זה כלום, שהרי אמרו /תענית/ +/השגת הראב"ד/ וכן אכל ושתה ואח"כ תענית שעות. 

)יב( והוא שלא טעם כלום כל אותו היום ועוד אמרו )שם /תענית י"ב/( כל תענית שלא שקעה עליו חמה לא שמיה תענית, המימרא הראשונה 
י מאחר שאכל שוב אינו מתענה, והמימרא השניה באה למעט מי שאמר מיעטה שאם אכל בחצי היום ורצה להתענות עד הערב לאו כלום היא כ

 אפילו בערב הריני בתענית עד חצי היום כי מאחר שלא יצא עליו היום בעינוי קבלתו לאו כלום היא.+
ציו והוא שלא יאכל כל היום. כיצד, )הרי( שהיה טרוד בחפ תענית שעותמתענה אדם  [שו"ע או"ח הלכות תענית סי' תקסב, ס"י]

ומתעסק בצרכיו ולא אכל עד חצות או עד ט' שעות, )מג( ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום, ה"ז מתענה אותם שעות ומתפלל 
בהם עננו שהרי קבל עליו התענית >יג< קודם שעות התענית. ויש אומרים )מד( שגם זה תענית שעות צריך )מה( שיקבלנו עליו 

כגון שקבל עליו מאתמול להתענות עד חצי היום, וכשהגיע לחצי היום )מו( נמלך וגמרו, או מאתמול; >יד< והיכי משכחת לה, 
 .שקבל עליו להתענות למחר מחצי היום ואילך, ולמחר נמלך ולא אכל גם בחצי היום ראשון, )מז( הרי זה תענית שעות

 

אׁש ַ֡֩֩יח(יב,בא  'שמ) ר  ם י"ד ניסן, ולר' מאיר משעה אחרונה בי"ד, היינו איסור לשעות, פזר, רעיון של איסור חמץ לר' יהודה מחצות יו –֩ןָּב

המקבל שדה מחבירו לשבוע  .בבא מציעא פ"ט,מ"י[ משנה] קי,ב[ בבא מציעאבבלי ]-מועבר לנושא תשלום לשכיר שעות המוזכרת ב
ן המנין. שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר אין השביעית מ -השביעית מן המנין. קבלה הימנו שבע שנים בשבע מאות זוז  -אחד בשבע מאות זוז 

גובה כל היום, יצא  -שכיר שבת, שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע, יצא ביום  שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. לילה גובה כל היום,
 .גובה כל הלילה וכל היום -בלילה 

שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה לא נתנו לו בבוקר עובר ואיזהו זמנו  ד[ ס"ק טור חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלט]
אם כלה שכירותו ביום יש לו  ושכיר שעותמשום בל תלין שכיר לילה זמנו ליתנו כל היום לא נתנו לו בערב עובר משום ביומו תתן שכרו 

שכיר שבת שכיר  טט: עד לפני זריחת השמש()אם כלה בלילה יש לו תשלום כל אותו הלילה  )טט: עד הערב שמש(תשלום כל אותו היום 
 שנה שכיר חודש יצא ביום גובה כל אותו היום יצא בלילה גובה כל אותו הלילה:

ק-ל א( יג,יטקד'  'וי) ֲעׁש ָ֥ ךָ֖֩-ֶאת ַת א ֵרֲע ֩֩ ְול ֣ ֩֩ ל֩ ֑ ז  ְג א ת  ן-ל ָֽ י ת ָתל ָ֞ ר ְּפֻעַּלָ֥ י ְּתךָ֖֩ ָׂשכ   ד א  ר׃-ַע ֶק תביר גרשיים מרכא תביר טפחא , גרשיים ...  ּב ָֽ

כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. אחד האופנים  –כעין יצא להקל ולהחמיר, מרכא תביר טפחא 

 הוא סוף זמן התשלום לשכיר שעות ביום ובלילה לעומת שכיר יום ושכיר לילה.

 

אׁש ַ֡֩֩יח(יב,בא  'שמ)  ר  ה ֩֩ןָּב ְרָּבָע רְּ֩בַא  רר = הנ"-ה-ס"ת נ – ָעָׂש֨

 בשם הרב א"מ פרל הי"ו )מוצ"ש י"ד כסלו התשע"ח(: המשנה מלמדת שבדיקת חמץ לאור הנר מרומזת בתורה.

ה ֩ ְרָּבָע ַא , או שיעור עומק חיפוש  ארבעה עשר לילמתחלת  [רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"ג]תרסא בתפקיד שיעור, כאן זמן  – ְּ

...  מנו שתי שורות החיצונות שהן העליונה ושלמטה ו ממנה.וכשבודק המרתף בודק מ ה, ה"ו[רמב"ם חמץ ומצה פ"ב, ה"]

 ובמקום אחר מקום שהיד מגעת, מעלה מטה, בתוך סדקים

 

אׁש ַ֡֩֩יח(יב,בא  'שמ)]מכילתא בא פסחא י[  ר  ה ֩֩ןָּב ְרָּבָע ַא רְּ֩ב ועשרים לחדש בערב מה תלמוד לומר  עד יום האחדהכתו' קבעו חובה  ָעָׂש֨
 .יום האחד ועשרים לרבות את הלילותצות תאכלו אין לי אלא ימים, לילות מנין? תלמוד לומר עד לפי שהוא אומ' שבעת ימים מ

 

֩( יח)]רש"י[  ים ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ֶא ָה ֩ ֣֩יֹום ד (? לפי יטלהלן  שפת"ח()לפי לעיל,טו" )גירסת כתר שבעת ימיםלמה נאמר, והלא כבר נאמר " -ַע֠
֩(, לילות מניין? תלמוד לומר: שם" )ימיםשנאמר " ים ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ָהֶא ֩ ֣֩יֹום ד  (מכיל' בא פסחא יראה )ַע֠

 ]שפת"ח לפסוק יט[ 
ואם תאמר דהכא משמע דכל שבעה ימים חובה הוא ולעיל פירש רש"י בהדיא דכל שבעה רשות הוא ויש לומר הא דפירש רש"י  )ל(

רי לענין השבתת שאור והא דנקט הכא למה מיי יב,יט( –)טט והכא לעיל דרשות הוא היינו אכילת מצה דהפסוק משתעי באכילת מצה 
֩ [טי]שבעת ימים מצות תאכלו אלא קרא דכתיב הכא  )טו(נאמר והלא כבר נאמר שבעת ימים אינו רצונו לומר קרא דלעיל  ְבַע֣ת ׁש 

ָבֵּתיֶכ֑ם ְּ֩ב א ָּמֵצָ֖ ֩י  א ר֩ל ָ֥ א ֕ ְׂ֩ש ים ָ֔ מ  ח[]וקרא דלעיל מיניה ָ֩י .֩י ֶדׁש֩.. ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ֶא ָ֩ה ֣֩יֹום ד ב׃ַ֩ע֠ ֶר  מיירי לענין השבתת שאורָּ֩בָעָֽ
הוה אמינא דביום אתה מצווה על השבתת שאור אבל לא בלילה עיין ברא"ם שהאריך  יב,יט( –)טט ואי לא הוה נאמר אלא שבעה ימים  

 כאן: 

 

"א שכוללים גם המכילתא מדברת באכילת מצה ורש"י סתם. נאמר שלמדנו לשבעת ימי אכילת מצה משקיעת החמה בי"ד עד מוצאי כ –טט 

ח[הלילות. לענ"ד רצף הזמן הזה נתמך ע"י תבנית הטעמים ֩֩]י ֶדׁש֩ ֩מונח -֣יֹום ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ֶאָח֧ המלמדת על שתי  דרגא תביר טפחא -ָה

קבוצות פרטים ואלו הלילות והימים שבין ארבעה עשר עד עשרים, לכלול את הלילות לרשות אכילת מצה ולחיוב השבתת השאר ע"פ 

אם אינו ענין לשל לפניו תנהו ענין לשל לאחריו שבעת ימים שאר לא )שפט( ...  תורה שלמה -מובא ב ח ומכילתא דרשב"ישפת"
 ימצא בבתיכם, אין לי אלא ימים לילות מנין? תלמוד לומר עד יום האחד ועשרים בערב שאר לא ימצא בבתיכם.

 

ח[[המכילתא חברה בין פסוק יח ופסוק יט  –טט  ֣֩יֹום֩י ד ב׃ַ֩ע֠ ֶר ָּ֩בָעָֽ ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ .ָ֩הֶא . .. ָבֵּתיֶכ֑ם֩ [טי] . ְּ֩ב א ָּמֵצָ֖ ֩י  א ר֩ל ָ֥ ְׂ֩שא ֕ .
ָבֵּתיֶכ֑ם֩[טי]הקרא  ְּ֩ב א ָּמֵצָ֖ א֩י  ר֩ל ָ֥ א ֕ ְׂ֩ש ים ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת קטן כתיאור ואחריו ההלכה, הינו בעל תבנית לימוד -הוא בתבנית )קיסר( מונח זקףׁ֩ש 

֩[יכם לשבעת ימים מתיחס ומאפיין את הכתוב לפניו בסיפא של הפסוק אלפניו ולאחריו. לפיכך הוצאת השאר מבת ח[ ֩י ר ָעָׂש֨  ֩ ְרָּבָעה ַא ןְּ֩ב אׁש ַ֡ ָּבר 

ת ַמּצ ֑ ּו֩ ְכלָ֖ ּת א ב֩ ֶר ֶעָ֔ ָּ֙֩ב ֶדׁש ֹוםַ֩לח ֨ ב׃֩יֵ֤ ֶר ָּ֩בָעָֽ ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ֶאָח֧ ָה ֩ ֣֩יֹום ד ֩סיפא זאת מכילה ַ֩ע֠ ד ֶאָח֧ יוצרת רצף זמן הכולל לילות בין דרגא ָה

 ין העשרים ואחד בערב.הארבעה עשר וב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ים ר   ְ֩וֶעְׂש ד ֶאָח֧ בדרגא תביר, התביר ממעט משהו ממלת  – ָה ֶר סלוק, והדרגא גורם להתפשטות מיעוט זה אלפניו, היינו לימים שהם  – ָּבָעָֽ

באחרי  ֶר ֶדׁשָּ֙֩בֶעָ֔ ח ֨ ֹוםַ֩ל ֩יֵ֤ ר ָעָׂש֨  ֩ ה ְרָּבָע ַא קופה הזאת. דבר היינו חמישה עשר ביום. מיעוט זה הינו הפטור מאכילת מצה בכל הת ְּב

֩דברים שפטים טז,ח  המתואם עם הנאמר  ס ֩ ה׃ ְמָלאָכָֽ ֩ ה ַ֩תֲעֶׂשָ֖ א יך֩ל ָ֥ ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩ ' ֣ה ֩֙ ֶ֙רת ֲ֩עֶצ י יע ָ֗ ב  ַהְּׁש ֩ ַבּ֣יֹום ּ֩ו ַמּ֑צֹות ֩ יםּ֩ת אַכ֣ל ָ֖ מ  ָ֩י ֶׁשת  ֵׁשָ֥

 שממעט את האחד ועשרים מאכילת מצה וממנו נלמד בדבר שיצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא.

 

֩ ח[ ת]י ַמּצ ֑ ֩ ּו בּ֩ת אְכלָ֖ ֶר ָּ֙֩בֶעָ֔ ֶדׁש ח ֨ ֹוםַ֩ל ֩יֵ֤ ר ָעָׂש֨  ֩ ְרָּבָעה ַא ְּ֩ב ן אׁש ַ֡ ר  ב׃ָּ֩֩ב ֶר ָּ֩בָעָֽ ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ֶא ָה ֩ ד֣֩יֹום ַ֩ע֠
ד אמר מר: צריך שיהא לילה ויום מן החדש. מנלן? רבי   בבלי ראש השנה כב[ ע"פ]תורה שלמה ]שפז[ גדולה עוקר משהו -תלישאַ֩ע֠

ח[]א כג( מערב עד ערב, ריש לקיש אמר: )שמות יב יוחנן אמר: )ויקר ..י . ֩ ב׃֩( ֶר ָּ֩בָעָֽ ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ָהֶא ֩ ֣֩יֹום ד . מאי בינייהו? ַע֠
 אביי אמר: משמעות דורשין איכא בינייהו. רבא אמר: חצות לילה איכא בינייהו. 

וסוף המסכתא, שקודם מתן  המקנה  בקדושין לו בשם ]שפא[... ויש לומר פירוש חדש ע"פ מ"ש לעיל אות  ]שפח[ והסביר בסעיף
תורה הלילה הולך אחר היום שעבר ולפ"ד הפי' בקרא בארבעה עשר לחדש בערב תאכלו מצות כפשוטו בליל ט"ו שהוא נחשב לערב 

ח[]י"ד. ... ולכן היה סד"א שקרא שבעת ימים תאכל מצות מתחיל מבוקר של ט"ו עד בקר של כ"ב ... לכן צריך  ..֩י .֩֩ דַ֩ע֠ ָח֧ ָהֶא ֩ ֣֩יֹום ד
ב׃ ֶר ָּ֩בָעָֽ ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   , ללמדנו ששבעת הימים מתחילים מליל ט"ו ונגמרים בהתחלת ליל כ"ב. ... בסגנון זה יש לפרש הסד"א של ְוֶעְׂש

המכילתא שגם לענין איסור חמץ נמשך יום כ"א עד חצות הלילה, וחצות לילה הראשון לראבע"ז, ולחכמים כל הלילה, אינו נחשב 
 בערב לומר שעד ולא עד בכלל.שבעת הימים. לכן הדגישה התורה מפורש עד וגו' בכלל 

 

ד של מוצאי כ"א מלהיות שייך לכ"א וקובעו כמבוא לכ"ב להתיר בו חמץ, היינו לעקור איסור חמור  הלילהגדולה עוקר את -תלישאַ֩ע֠

 גדול מאד מהנהוג עד אז.כן מבשר לקראת מתן תורה שהיום ילך אחר הלילה וזה שנוי -שעונשו כרת. וכמו

 

ְרָּבָעה ֩ ַא ר שמרמז לשיעור אחד,  ,תרסא  -ְּב ֩ ... ,קדמא  -ָעָׂש֨ ד  תלשא שמרמז לשני שיעורים)אתנח(  -ַע֠

 )הרב א"מ פערל, הרב אולבסקי( שלוש כזית מדאורייתא

מצה בזמן שאין ביה"מ  כזית)ג( , לטמא שהיה בדרך רחוקה שיאכל כזית מצה ללא קרבן פסח כזית )ב( קרבן פסח, כזית א( בזמן ביה"מ)

 קיים

 

בורא פרי ואם ברכת המרור הייתה  על אכילת מרור מחלוקת, לפי הרא"ש הכזית נצרך בגלל נוסח הברכה -בחובת אכילה כזית מרור 

 היה מספיק כלשהו כמו באכילת כרפס האדמה

 

 בתוך שיעור זמן של אכילת פרס כזיתמצה  תריאכילת ההרב י"מ רושצקי: 

 של אכילת פרס שיעור זמןבתוך  כזיתחמץ או שאור  - אכילת איסורב כרת על חיו

 (כולל של פרס )ראה רמב"ם בשיעור נפחתר יאוכל ה בתוך כזיתחמץ או שאור  - אכילת תערובות איסור

 

֩ ד ֩תלשא,  -ַע֠ ֩ מונח -֣יֹום ֶדׁש ח ָ֖ יםַ֩ל ר   ְ֩וֶעְׂש ד ָח֧ ֶא ל קבוצה חל על כל פרט אותה דרגא תביר טפחא, כעין שתי קבוצות פרטים שבכ -ָה

 ב ניסן"יום א' עד צאת הכוכבים של ליל כאור ת של אכילת מצה שאין חובה לקיימה ממצווה קיומי כגוןהלכה או מצטרפים לענין אחד, 

 קבוצת זמן איסור חמץ מהפסקת אכילת חמץ ביום ארבעה עשר עד צאת הכוכבים של כב ניסן מצווה חיוביתו

  ר חמץ עדיין אין מצוות אכילת מצה ומרורמתחילת איסו 14וביום 

֩אפשר כי  * ר  קדמא ירמז על קדם זמן איסור חמץ לחיוב אכילת מצה שאינם מגיעים ביחד -ָעָׂש֨

 הפסקת איסור חמץ בצאת הכוכבים של כב ניסן ולא אחרי חצות או כל לילוהקדמת  תורה שלמה

 

(֩ ר ֩קדמא(  -ָעָׂש֨ ב ֶר ָּ֙֩בֶעָ֔ ֶדׁש ח ֨ ֹוםַ֩ל  ,14איסור חמץ מקדים לחצות יום  דרשה כפשטקטן, -קףמהפך פשטא ז -יֵ֤

 בניסן. 15, כי חובת מצה מתחילה רק אחרי צאת הכוכבים של 14 מפשט הכתוב המוציאדרשה 
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 . שמות בא יג,ה:    38
י...  ָֽ ֣ה֩כ  ָהָי הַ֡֩-ְו ֩ ֣ך ֲא י ב  ֶאלְי ֩וְ֩-'֩ ֣י ּו  ח  ַה ְ֩ו י ר   מ  ֱא ָה ְ֩ו י ֨ ּת  ח  ַה ְ֩ו י ְּכַנֲענ  ֶ֣רץַ֩הָֽ֠ בֶ֩א ָחָלָ֖ ֩ ת ַבָ֥ ָ֩ז ֶרץ ֶא  ֩ ְך ָ֙֩לֶ֣תתָ֩לָ֔ ך ֶת֙י ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבֵ֤ ֩נ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ י ָ֗ ס  ַהְיבּו

ֶאת ֩ ְדָּת  ַב ְ֩וָע ָבׁ֑ש ְד ֩֩-ּו ה׃ ֶּזָֽ ַה ֶדׁש֩ ח ָ֥ ַּ֩ב את ַהּז ָ֖ ֩ ה ָדָ֥ ָ֩הֲעב 
י...  ָֽ ֣ה֩כ  ָהָי הַ֡֩-ְו ֩ ֣ך ֲא י ב  ֶאלְי ֩'-֩ י ְּכַנֲענ  ֶ֣רץַ֩הָֽ֠  גדולה-מונח מונח פזר מונח תלישאֶא

 ה -ג ,בא יג שמות

אמֶ֩֩ ַ֩וּי ֨ ֩ ֶאל]ג[ ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ ֶאת-ר ֩ ר ֹו ָ֩זכָ֞ ם ֩-ָהָעָ֗ ם ֶאְתֶכָ֖ ֩' ה  ֩ א י ֧ הֹוצ  ד֩ ָ֩יָ֔ ק ֶז ח ֣ ְּ֩ב ַ֚י יםּ֩כ  ָ֔ ד  ֲ֩עָב ֵּב֣ית מ  ֩֙ ם ַר֙י  ְצ ּמ  מ  ֩ ם אֶתֵ֤ ְ֩יָצ ר ֲאֶׁש֨ ה֙֩ ֶּז ַה ֩ ֹום ַהּיֵ֤
ץ׃ ֵמָֽ ָח ֩ ל ָאֵכָ֖ ֵ֩י א ְ֩ול ָ֥ ֑ה ֶּז ֩מ 

ב׃ י ָֽ ב  ָא ָ֩ה ֶדׁש ח ָ֖ ְּ֩ב ים ֑ א  ְצ ֩י  ַאֶּת֣ם ֩ ֹום ַהּיָ֖ ֩֩ ד[ [֩
י ָֽ ָהָי֣ה֩כ  ְ֩ו ֩ ה[ ֶאל-] ֩ ' ֩הַ֡ ֣ך ֲא י ב  ֣֩-ְי תֶ֩א ַבָ֥ ָ֩ז ֶרץ ֶא  ֩ ְך ָ֙֩לֶ֣תתָ֩לָ֔ ך ֶת֙י ֲאב  עַ֩ל ְׁשַּבֵ֤ ֩נ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ י ָ֗ ס  בּו ַהְי ְ֩ו ֣י ּו  ח  ְ֩וַה י ר   מ  ֱא ָה ְ֩ו י ֨ ּת  ח  ַה ְ֩ו י ְּכַנֲענ  ַהָֽ֠ ֶרץ֩

ֶאת ֩ ְדָּת  ַב ְ֩וָע ָבׁ֑ש ְד ּ֩ו ב ה׃-ָחָלָ֖ ַהֶּזָֽ ֩ ֶדׁש ַּ֩בח ָ֥ את ּז ָ֖ ַה ה֩ ָדָ֥ ָ֩הֲעב 
 ה,בא יג שמות

 מרכא טפחא אתנח תביר - זבת חלב ודבש ארץגדולה ... -ח תלישאמונ – הכנעני-ארץ-אלפזר  מונחמונח  -יביאך ה' -כי והיה 

, כעין מונח מונח פזר -יביאך ה' -והיה כי, שני ענינים של שיעור והם מושפעים ו/או משפיעים על גדולה-תלישאמונח  – הכנעני-ארץ-אל

 שלוש פזר שענינו דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו

 . ומאחריודולה, שני ענינים של שיעור, מלפניו ג-מונח תלישא – הכנעני-ארץ-אל



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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כי  האביבהכנעני( בחדש -של ארץ -ד לומדים על עבור השנה שיהיה הפסח )טט  –תורה שלמה )מה( מהפסוקים יג ג  פ"ע מלפניו

אביב  מפניהיתה השנה ראויה להתעבר  אםמשנה הלכות קידוש החודש פרק ד  כסףאכילת חמץ אסורה אחרי יום תקופת האביב, 
 התורה מןשלא הגיע או מפני התקופה שלא יהא אביב בתקופה חדשה שהם עיקר זמני העיבור 

בפסוק  מוזכריםחמישה עממים הנמנים בפסוק היא ארץ זבת חלב ודבש, וארץ הפריזי והגרגשי הלא  ארץתורה שלמה  פ"ע מאחריו

 .ודבשב היא פחותה מארץ המוזכרים אבל ביחס לשאר הארצות גם היא ארץ זבת חל

 : ענין עיבור השנה הרחבת

 הקבוצהשנה אף כי היא צריכה. אפשר כי  לעברראש השנה וסנהדרין מונות קבוצת סיבות לעיבור שנה וקבוצת סיבות שלא  מסכתות

 חדשיםעקירה של -חלות חודש האביב ותקופת האביב וכתוצאה מכך תלישה בגלל עיבור שיעורגדולה, ענין -הראשונה שייכת לתלישא

השנה: על האביב,  אתרבנן: על שלשה דברים מעברין  תנוסנהדרין יא, ב  בבליומועדות ממקומם ללא העיבור. קבוצה זאת היא הגמרא 
 אין מעברין.  - מהןמעברין, ועל אחד  -ועל פירות האילן, ועל התקופה. על שנים מהן 

, כעין שלוש פזר שענינו דרוש למקום אחר מונח מונח פזר -ה' יביאך -והיה כילעיבור שנה מבוטאת ע"י  ואילו קבוצת הסיבות האחרות

 ואם צריך גם למקומו. 

 :למקומו שלושה ענינים
מעברין, ועל אחת  -תנו רבנן: על שלשה ארצות מעברין את השנה: יהודה, ועבר הירדן, והגליל. על שתים מהן בבלי סנהדרין יא, ב 

 אין מעברין. -מהן 
בנן: אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה צריכה מפני הדרכים, ומפני הגשרים, ומפני תנורי פסחים, תנו רא סנהדרין יא,  בבלי

 ויש עוד סיבות המסייעות להחלטה לעבר שנה.  ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו.

 צריכה להתעבר וכיוצא בזה.  פי שהיא-על-דין לא לעבר בשני רעבון אף-נתנה תורה רשות לביתא , בסנהדרין י בבלי

֩֩למקום אחר: '  דין הפקר. -דין לעקור דברים מסוימים מהתורה, כגון הפקר בית-פזר, מה' נתנה התורה רשות לבית –הַ֡

 

  ֩יחס בין י ְּכַנֲענ  ֩ובין  205גי'  –ַהָֽ֠ ֶרץ הקרוב  35.1634השווה לטנגנס הזוית  0.704467=  291 \ 205מחושב כך:  291גי' ֶא 

34.7942צהר הנמדדת בירושלים בתקופת טבת השווה לזוית המ
0

יום מאפשרת לקבוע מנקודת  91.25. תקופה ממוצעת של  

 תקופת האביב. –מיצהר טבת את נקודת תקופת ניסן 

  54.8365השווה לטנגנס הזוית  1.4195=  205 \ 291היחס
0

 לעומת הזוית הנמדדת הבאה: 

 55.08
0

 שלים ובין חוג הסרטן בתקופת טבתהזוית בין ירו 23.4392+  31.7666=  

   58.2334=  90 – 31.7666זוית המיצהר בירושלים בתקופות תשרי ניסן שווה  

  הקרוב לקו הרוחב  24.1037הוא של זוית  0.4195אלא אחרי מעגל שלם( לכן סינוס  1.4195)אין סינוס ישיר לערך

23.4392
0

 של חוג הגדי של כדור הארץ.  

 

 205 \ 291  =0.704467  90*  0.704467. כפל היחס  45.2134או קוסינוס הזוית  44.7865השווה סינוס הזוית
0

  =

63.4020
0

 . לא נמצא לזה הסבר . 

 

 על דרך רמז
 שמות בא יג,ה:    

י ָֽ ֣ה֩כ  ָהָי ֶאל-ְו ֩ ' הַ֡ ֩ ֣ך ֲא י ב  ְׁשַּבֵ֤֩-ְי ֩נ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ י ָ֗ ס  בּו ַהְי ְ֩ו ֣י ּו  ח  ְ֩וַה י ר   מ  ֱא ָה ְ֩ו י ֨ ּת  ח  ַה ְ֩ו י ְּכַנֲענ  ַהָֽ֠ ֩ ֶ֣רץ בֶ֩א ָחָלָ֖ ֩ ת ָ֩זַבָ֥ ֶרץ ֶ֩א  ְך ָ֙֩לֶ֣תתָ֩לָ֔ ך ֶת֙י ֲאב  עַ֩ל
ֶאת ֩ ְדָּת  ַב ְ֩וָע ָבׁ֑ש ְד ה׃-ּו ֶּזָֽ ַה ֶדׁש֩ ח ָ֥ ַּ֩ב את ַהּז ָ֖ ֩ ה ָדָ֥ ָ֩הֲעב 

גדולה, אינו אלא לצד מכירת מערת המכפלה ע''י עפרון החתי -גדולה, אפשר שכל היותו נבחר המצוין בתלישא-מוטעם בתלישאכנען 

דע כל העולם שבחירי הכנעני מכרו מרצונם את מערת המכפלה לאברהם אבינו ולא יהיו מערערים לעיני בני חת לאברהם אבינו כדי שי

 על כך.

 

 בשלח –שמות  2.3.3

 

 פזר תלישא 32
 . שמות בשלח יג,כא:    39

 כב -שמות בשלח יג כא 
֩ ד ּו הְּ֩בַעּמָ֥ ְ֩וַל ְיָל ְך ֶר ֶּדָ֔ ַה ֩ ָת֣ם ח  ַ֙֩לְנ ן ָ֩עָנ ד ּו ַעּמֵ֤ ְּ֩ב ם ָמ  ֩יֹו ם ֶה֨ ְפֵני ל   ֩ ֵלְך ה  ֩' הַ֡ ַ֩ו ֩ א[ ׃]כ ה ְיָל ָ֩וָלָֽ ם ָמָ֥ ֶכת֩יֹו ֶה֑םָ֩לֶלָ֖ רָ֩ל י ֣ א  ָה ׁשְ֩ל ֵ֩אָ֖

א ֩֩ל ָֽ ׃֩פ-]כב[ ם ָהָעָֽ ֩ ָ֖י ְפֵנ ה֩ל  ׁשָ֩לְ֑יָל ֵאָ֖ ָה ֩ ד ּו ְ֩וַעּמָ֥ ם ָמָ֔ ֙֩יֹו ן ָעָנ ֶהָֽ ֩ ד ּו ַ֩עּמֵ֤ יׁש ָ֞ מ  ָ֩י
 

֩ א[ הַ֡֩]כ  כמיםהויין ליה בנים תלמידי ח -רב הונא: הרגיל בנר פזר, אפשר שנדרש מכאן )א( כרבא לפירסומי ניסא ע"י נר חנוכה )ב(  – 'ַו

 בפסוק נמצאים רמזים אחדים לקביעת זמנים ביום.

הַ֡֩ . בית דין של מטה מקדש ראשי חדשים וכך קובע את הזמנים של הבריאה ועל פיו נוהג בית דין של מעלה וה' ה' ובית דינו רמב"ןפי'  – 'ַו

 דן את העולם לפי זמנים אלו.

ד ּו ַעּמֵ֤ ְּ֩ב ם ָמ  ֩יֹו ם ֶה֨ ְפֵני ר֩ (דברי הימים א יב,לג)של ר"ת ל' י' ב' הם ראשי ר"ת  – ל  ָכָ֗ ָּׂשש י  ֣י֩ ְּבֵנ מ  יםּו ָ֔ ּת  ע  ַ֙֩לָֽ ה יָנ ֩ב  ֵ֤י ֵע ְד ת יֹו ַע ֣ה-ַמה ָלַדָ֖ ֲעֶׂש ֵא֑ל ַּי ְׂשָר  י 

תיל"ש דה"א תתרעט(, שיודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, וזהו שאמר ) ופירש רבותינו רד"קופי'  ַע ַדָ֖ ֣ה-ַמה ָל ֵא֑ל ַּיֲעֶׂש ָר ְׂש , וזהו י 
ים ָ֔ ּת  ע  ַ֙֩לָֽ ה יָנ ֩ב  ֵ֤י ְדֵע  , כלומר: לזמני העולם; שהיו יודעים לחשב בתקופות המזלות. יֹו

 

֩֙ ן ָ֩עָנ ד ּו  עולה בזמ"ן נ"ץ חמ"ה  292=  170+  122גי'  – ְּבַעּמֵ֤

ׁש ֵאָ֖ ֩ ד ּו  עולה שקיה"ח )ר"ת שקיעת החמה( 423=  301+  122גי'  - ְּבַעּמָ֥

ׁש ֵאָ֖ ֩ ד ּו  ר(עולה ז"ה עלה"ש הב"א )עלה"ש ר"ת עלות השח 423=  301+  122גי'  - ְּבַעּמָ֥



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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הַ֡֩ . ביום הדין הגדול לעתיד לבוא, יוציא ה' חמה מנרתיקה והיא תעשה דין ברשעים )כגון ישעיה ד,ה,ו()כגון ה' ובית דינו רמב"ןפי'  – 'ַו

שמות בשלח בבלי ע"ז ג(. אפשר כי מכאן ומבבלי שבת כג,ב בדברי רב יוסף לדביתהו בהדלקת נרות שבת, מרומז כי לפחות פסוק )
 ישראל, הילכתיים ותוכניים )אמיתיים השייכים לתבנית העולם(. -נים שונים בארץ( מרמז לזמיג,כא

: בא"י בגלל רפרקצית השמש )שבירת קרני האור באויר( השמש  3הי"ו ע'  זמנים בהלכה, הרב ח"פ בנישנקדים בציטוט קצר מהספר 

ת לאופק. במדע האסטרונומיה מיקומם ותנועתם של ( מתח 31/  60נראית זורחת ושוקעת כאשר השמש האמיתית נמצאת כמחצית מעלה ) 

גרמי שמים נקבע לפי מרכז קוטרם ללא תלות בתנאים משתנים. בהלכה הנץ חמה מוגדר כזריחת שפתה העליונה של השמש והשקיעה 

 מוגדרת כשקיעת שפתה העליונה כפי ראות עינינו.

-יים )הנקרא התוכני הנקבע ע"י חישוב לפי תנועתם( במעט יותר מלכן הנץ והשקיעה ההילכתית מוקדם או מאוחר מהנץ והשקיעה האמית

מעלה לזריחת חצי גוף(. לדעת בעל הלבושים, הגר"א והגרש"ז )כנראה בעל  0.26 -מעלה לרפרקציה ו 0.52=  0.78 -מעלה )כ 3/  4

אור בא"י בימי תקופה שונים ומהם עולה ל מצוינים אורכי זמן  –התניא( מחשבים את חלוקת השעות לפי הנץ והשקיעה התוכניים. בע' כט 

-דקות ולכן הנץ התכני מגיע אחרי הנץ ההלכתי בכ 7-כי בתקופת ניסן ותשרי אורך זמן האור ההילכתי ארוך מאורך זמן האור התוכני בכ

בימי תקופת תמוז  דקות. 3.5-דקות( והשקיעה ההילכתית מגיעה אחרי השקיעה התכנית בכ 3.7שניות( )בע' אחר נאמר  210-דקות )כ 3.5

 דקות.   4.5-שניות( והשקיעה ההילכתית מגיעה אחרי השקיעה ההילכתית בכ 270-דקות )כ 4.5-וטבת הנץ התוכני מאחר בכ

א[֩ ְך ֩...  ]כ ֵל  ישראל.-תרסא, אפשר מרמז להפרש הזמן בין הנץ והשקיעה ההלכתיים והאמיתיים בתקופות ניסן ותשרי בארץ – ה 

ם (ח,יוישלח לג 'בר)-חלקים. ב 1080שעה ההילכתית היא בת  ָׁ֩שֵל  ב ק ֨ ַיֲע  ֩ חלקי שעה עגול השמש עובר מחצית קוטרו  19 -מצאנו כי ב ַוָּיב א

+  19מעלה(. סה"כ  0.52 -חלקי שעה עגול השמש עובר מלוא קוטרו כפי שנראה לעינינו )כ 38 -מעלה(. ב 0.26 -כפי שנראה לעינינו )כ

ְך ֩קים של תנועת השמש המחושבת, קרוב למספר חלקים גי' של מספר החל 57=  38 ֵל או למשל גי' של המלה והכולל  55גי'  – ה 

, זה יהיה כעין מספר החלקים של תנועת השמש המדומה בשעת 65( . אם נקח את המילה "הולך" ואותיות וכולל עולה גי' 59והאותיות )

מתארכים. חלק שעה הילכתית בתקופת ניסן ותשרי אורכו בשעונינו שקיעה או נץ כי בגלל שבירת קרני האור השקיעה או הנץ הנראים 

דקות. ידוע ממעקב  3.61111=  216.66645=  3.33333*  65דקות.  3.05שניות =  183.33333=  3.33333*  55שניות.  3.33333

 מתקבלת תוצאה המתארת טווח זמן.  רב שנים כי חלים שנויים קלים באורכי זמן שונים לפי מיקום כדור הארץ ביחס לשמש בכל שנה ולכן

֩בפסוק נמצאת תבנית הטעמים  א[ הַ֡֩]כ ֵלְך ֩֩'ַו ה...  ה   תרסא ... תביר, המרמזת לאפשרות של חישוב חשבוני כלשהו.  – ְוַל ְיָל

הגי' המלה  ַל ְיָל הנץ או דקות שזה שווה להפרש בין זמן  4.5שניות =  270=  3.33333*  81. אם אלו חלקי שעה אזי  81עולה  ְו

 השקיעה ההילכתיים ובין זמן הנץ או השקיעה התוכניים )האמיתיים( בתקופות תמוז וטבת. 

 

ם ָמ  ֩יֹו ם ֶה֨ ְפֵני =  3.33333*  311אזי  1080, אם אלו חלקי שעה של  311=  96+  215קדמא ואזלא, כעין מלמד, גי' המלים עולה  – ל 

מיל וזה לשיטת הגאונים זמן צאת  3/  4דקות שהן הזמן להילוך  18ה מניב דקות, שעיגולו כלפי מעל 17.2777שניות =  1036.6656

שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש הכוכבים אחרי זמן השקיעה ההילכתית. זמן זה נקרא בין השמשות ומתאים למאמר הגמרא 
 היינו שיש פרק זמן שהם נמצאים ביחד, ואז מתהווים דמדומים.משלים לעמוד הענן. 

ֶה֑םלְ֩ רָ֩ל י ֣ א  דקות,  17.8333שניות =  1069.9989=  3.33333*  321אזי  1080, אם אלו חלקי שעה של  321=  75+  246גי'  – ָה

 מיל וזה לשיטת הגאונים זמן צאת הכוכבים אחרי זמן השקיעה ההילכתית. 3/  4דקות שהן הזמן להילוך  18שעיגולו כלפי מעלה מניב 

 

 ֩ ֵלְך ה  ֩ ' הַ֡ קטנה מרמזת על שיעור זמן שבו עמוד אחד מקדים להצטרף לעמוד האחר קודם לסיום תפקידו של -קטנה, תלישא-שאפזר תלי - ַו

 האחר.     

 פע"ר ומל רשפאו...  רה ?עה המימת הרותמלמד שיעור תוספות שבת ע"פ  למקום אחרפזר מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו. 
א להוסיף הרבה יותר מדאי, לש מצוה ךכ, שבת יאצומבעל הקודש בין בערב שבת בין צוה להוסיף מחול ם שמדכש סקיםמש"כ הפו

 וגו' ,יןיפוסמ בתקדושת שם כר שלשניצת ק םסיפיכשמויען כי 

ם (אכ,גי) נראה להסביר ביחד עם המשך הקרא למקומו ָמ  ֩יֹו ם ֶה֨ ְפֵני ל   ֩ ְך ֵל ה  ֩' הַ֡ א בכ גיקדמא ואזלא ....  – ַו ָענָ֩-ל ָֽ ֶהָֽ ֩ ד ּו ַ֩עּמֵ֤ יׁש ָ֞ מ  ָ֙֩י  - ן
 גרשיים מהפך פשטא. התבנית הזאת היא כעין קל וחומר המוגבלת ב"דיו" לענין מורא שמים.

םהקל? המלמד  ָמ  ֩יֹו ם ֶה֨ ְפֵני ל   ֩ ְך ֵל ה  ֩ ' הַ֡   '[:א ל"ב ןישודק] (ועלדו מחוכבו ודובכ למחל עש ברהש ןאכמ ַו

א (בג,כי)הולך אחריו הנלמד –ואזלא  ֙֩-ל ָֽ ן ָעָנ ֶהָֽ ֩ ד ּו ַ֩עּמֵ֤ יׁש ָ֞ מ  ...  עו הרעה המימת הרותע"פ ים מהפך פשטא המוגבל ב"דיו" וזה גרשי - ָי

 ךבר ארומו ש"מכ ה"בקה ךוקשו ערך הרב לערהש וניצמ ארומבוהרב,  ניורא מפדמהך  ונהיי ד רבדענין כבו םושמ איה הנוכהד
 וגו'   כך הרב ודובשמוחל על כ ה"בקהב וניצמדמא"כ וכמורא שמים, 

    

ֶה֑ם (אג,כי)המלמד הם העמודים אבל אולי צריך ללמוד כך:  ָ֩ל ר י ֣ א  ָה ׁשְ֩ל ֵאָ֖ ֩ ד ּו ְּ֩בַעּמָ֥ ה ְ֩וַל ְיָל ֶרְך ֶּדָ֔ ַה ֩ ָת֣ם ח  ַ֙֩לְנ ן ָ֩עָנ ד ּו  שהקדימו   ְּבַעּמֵ֤

א (בג,כי) והנלמד הם ה-ל ָֽ ׁשָ֩לְ֑יָל ֵאָ֖ ָה ֩ ד ּו ְ֩וַעּמָ֥ ם ָמָ֔ ֙֩יֹו ן ָעָנ ֶהָֽ ֩ ד ּו ַ֩עּמֵ֤ יׁש ָ֞ מ   לענין תוספת שבת מוגבלת לזמן שניכר שהוא לשם קדושת שבת.  ָי

   (בג,כי) יש מידע על שני העמודים וזה מאפשר לפרוץ את מגבלת ה"דיו" של הקרא (אג,כי)י הוא שבקרא המלמד רק הקוש

 קל וחומרראה 

 
 אגרא דכלה שמות פרשת בשלח 

  "יוסף" ויהושע שבא מיוסף. קשר בין "וה' " יהושע י,יא:

ד ּב ית ם ְּבמֹוַרֵ֤ ל ה ִ֞ ֣י י ְׂשָרא ֶ֗ ְּפנ  ם׀ מ  י ְּבנָֻס֣ ן 'ַוהָ֡  חֹור ן֙ -ַויְה ִ֞ ֹות מ  ים ְּגד לַ֧ יֶה֩ם ֲאָבנ ֵ֨ ֣יְך ֲעל  ְׁשל  י ם ַעד-ה  ים ֲאֶׁשר-ַהָּׁשַמ֛ תּו ַרּב ֶ֗ ה ַוּיָֻמ֑ ד -ֲעז ָק֖ ֣י ַהָּבָרָ֔ תּ֙ו ְּבַאְבנ  מ ֙

ל ֶּבָחֶָֽרב׃ ס ֖ ַ֥י י ְׂשָרא  ר ָהְר֛גּו ְּבנ  ֲאֶׁשַ֥  מ 
 יג,יט:    בשלחשמות 

ה ֶאת ח מ ֶׁש֛ ְׁשּב ָ֝ -ַוּי ַקַ֥ ַע ה  ֩י ַהְׁשּב ֵ֨ ּ֑מֹו ּכ  ף ע  ֖ ֹות יֹוס  ם ֶאת-יַע ֶאתַעְצמַ֥ יֶתַ֧ ם ְוַהֲעל  י֙ם ֶאְתֶכָ֔ ד ֱאֹלה  ד י ְפק ֵ֤ ר ָּפק ֵ֨ ל֙ ל אמ ָ֔ ֵ֤י י ְׂשָרא  ְּתֶכָֽם׃-ְּבנ  ֶּז֖ה א  י מ   ַעְצמ ַת֛

ֶכת יֹו שלח יג,כא:ב ותשמ ם ָלֶל֖ יר ָלֶה֑ ֣ ׁש ְלָהא  ֖ ּוד א  ֶרְך ְוַל֛יְָלה ְּבַעּמַ֥ ם ַהֶּדָ֔ ּוד ָענָ֙ן ַלנְח ָת֣ ם ְּבַעּמֵ֤ ם יֹוָמָ֝ ְפנ יֶהֵ֨ ְ֩ך ל  ' ה ל  ָֽיְָלה׃ַוהָ֡ ם ָוָל  ָמַ֥

הַ֡֩ (שמ' בשלח יג,כא) ֹות 'ַוהָ֡   (יהושע י,יא) ואידך, )כאן( ב' בטעם פזר, דין. 'ַו ים ְּגד לַ֧ יֶה֩ם ֲאָבנ ֵ֨ ֣יְך ֲעל  ְׁשל  במלחמות האמורי, פז"ר נקרא היסוד , ה 
בפזר, כמו[ התם נעשה על ידי  הוא ובית דינו יחודא שלים, והמחבר הוא יסוד, ]ועל זה מרמזת המסורה שניהם 'ַוהָ֡  דרגא דיוסף, והנה

ה ֶאת יהושע שבא מיוסף, כמו כן כאן ח מ ֶׁש֛ ף -ַוּי ַקַ֥ ֖ ֹות יֹוס  הַ֡֩֩וכו',ַעְצמַ֥ ֩ 'ַו ם ֶה֨ ְפֵני ל   ֩ ְך ֵל  וכו'. ה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/158 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

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

' הַ֡ בההוא שעתא כמה יאות ושפירו הות להאי כלה דאתכפיאת עד השתא בגלותא והשתא אזלת , אמאי אלא )פזר( זקיף טעמא לעילא ַוָֽ
 מלמד על שמחת השכינה בזקיפו דרישא באכלוסהא בחדוה,

ם ָמֹ֜ ֩יו ם ֶה֨ ְפֵני יום שכל הימים דהיינו כל הספירות של ז"א כלולות בו ...  חסד דז"אקדמא ואזלא, כעין כלל, כולל כנאמר בזוהר ...  – ל 
 יום של שאר הימים, בחסד,

 

 בשלח –שמות  2.3.4
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 . שמות יתרו כ,ד:    40

א ה-ל ֣ ְ֩וָכל-ַתֲעֶׂש֨ ׀ ֶ֣֙סל֙֩ ֶ֣֩פ ךָ֥ ֩֩-ְל ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתָ֩ל ֶ֣֣ ַּתָ֥ מ  ֩ ׀ ם ֶ֣֣י  ַּ֩בַּמָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַחת ָּת֑  מ  ֩ ֶרץ ָּבָאָ֖֨  ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַעל ַ֡ ַּמָ֔ מ  ֩ ׀ ֩֙ ם ַמ֣֙י  ַּ֩בָּׁש ר ֶ֣֣ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ַ֡ה מּוָנָ֔ ְּ֩ת
ַתָֽ֩שמות יתרו כ,ד: טעם עליון  ֩ א הל ֣ ֩-ֲעֶׂש ֣ך (-)ְל ְ֩לךָ֥ ְ֩וָכל֩ ׀ ֩ ֶ֣סל ַ֩וָֽ֩-ֶפ ַעל ַּמַ֡ מ  ֩ ׀ ֩ ם ַמ֣י  ַּ֩בָּׁש ֲאֶׁש֣ר ֩ ה מּוָנַ֡ ַחתְּת ָּת  מ  ֩ ֶרץ ָא֨ ָּב  ֩ ר ֲ֩אֶׁש

֣֩ ֲאֶׁש ֶרץ׃ַו ָאָ֗ ַחתָ֩ל ַּת֣ מ  ֩ ׀ ם ַּ֩בַּמ֣י   ר

אַ֩תָֽ֩  )שמות יתרו כ,ד(בעיון הבא נשוה את תבנית הטעמים בטעם עליון של  הל ֣ ְ֩וָכל-ֲעֶׂש ׀ ֶ֣סל֩ ֶ֩פ ֣ך ה-ְל מּוָנַ֡ מונח מונח מונח פסק  – ְּת

ַעלפה. וההמשך -פזר, כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל ַּמַ֡ מ  ֩ ׀ ֩ ם ַמ֣י  ַּ֩בָּׁש ֣ר מונח מונח פסק פזר, מלמד – ֲאֶׁש

֩ ַוָֽ֩ )שמות יתרו כ,ד(לעוד שלושה או ארבעה נושאים, וההמשך  ַחתֲאֶׁשר ָּת  ֩מ  ֶרץ ָא֨  קדמא ואזלא מרמז לכלל כלשהו – ָּב

ה֩ א(,מל"א ו)נתבונן בתבנית הטעמים של  להשוואה ָׁ֩שָנַ֡ ֣אות ֵמ ֩ ְרַּב֣ע ַא ְ֩ו ֣ה ָׁ֩שָנ ֣ים מונ  ְׁש ֩ב  י ֣ ה  )לימוד מונח מונח מונח מונח מונח פזר  –ַוְי

֩  לנושאים אחרים( ם ַרי  ְצ מ  ֶרץ־ ֶאָֽ ֵמ ֩ ֵא֣ל ָר ְׂש י־י  ְּ֩בֵנָֽ ֣את י  )לימוד לשיעורים אחדים(מונח מונח תרסא  –ְלֵצ ב  ָהְר ֩ ה ָּׁשָנ֨ יתַּב קדמא ואזלא  – ע ֹ֜

 )רמז ללימוד בכלל כלשהו(
ראשי שנים  -ארבעה  ר"ה פ"א,מ"א[ משנה] פה ע"פ-לומד ללפחות ששה נושאים אחרים בתורה ובתורה שבעל ]בבלי ראש השנה ב,ב[

ם: ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרי -ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול  -הם. באחד בניסן 
ראש השנה לאילן,  -השנה לשנים, ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה, ולירקות. באחד בשבט  -ראש  -באחד בתשרי. באחד בתשרי 

 . כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו

 :א תעשההעושה עבו' זרה המחתיך והמעמיד הסך והמקנח והמגרר עובר בל[ ז"ה,תוספתא מסכת מכות )צוקרמאנדל( פרק פ"ה]

ְָֽך: )שמ' תשא לד,יז(הביא כתוב נוסף  ]תוספתא מכות פ"ד,ה"ה[ ]חזון יחזקאל, הרב יחזקאל אברמסקי[ א ַתֲעֶׂשה־ָל ה ֹלַ֥ ָכ֖ י ַמּס  ַ֥     ֱאֹלה 

חוצב ה ]ירושלמי ע"ז פ"ד ה"ד[-כדאיתא בשחייב על כל פעולה ופעולה שהוא עושה בה כדי לעשותה עבודה זרה. לאשמועינן  )טט: הפסוק בא(

וגם אם לא עשאה בידו וגם לא נעשתה ... . לוקה המסותת( –)פסל הנחצב  צלם לע"ז אע"ג דאת אמר אין קרקע נאסר מתרין בו על כל סיתות וסיתות לכשיתלש
על פי ציוויו, אך כיון שקנאה להשהותה ולא לאבדה נמי חייב עליה. אבל אם לא נעשתה לו על פיו, וגם לא קנאה, אז בהשהותה 

 .תו אינו חייב על זהבבי

דהיינו העושה אותה  ,וקאדלאו בעשיה ד ,דאצטריך לאשמועינן הדושא...  ]חסדי דוד, הרב דוד פרדו[ ]תוספתא מכות פ"ד,ה"ה[
וקמ"ל  .מה לי פלגא הכול דדמה לי עבי ,אזהר רחמנא אלא הוא הדין נמי כל תיקון שעושה בגופה עובר משום לא תעשהדלגמרי הוא 

ולא מיבעיא  .]סנהדרין פ"י,ה"ב ?[ וכדכתיבנא התם  ( ,ה"ט[רמב"ם עבודה זרה פ"ג] )אפשר שמתיחס להשגת הראב"ד על רי לאו שבכללותאין זה מיקד
 שאינו אלא ליופי ,ה ביושר ואפי' סיכה וקינוח או גירוד בשל עץדהיינו חיתוך איברים שהוא ודאי בכלל עשיה אלא אפילו להעמידמחתך  [לא מיבעיא] ,קאמר

 .בעלמא בכלל עשיה

ַ֩תָֽ֩  )שמות יתרו כ,ד(הסבר לתבנית הטעמים בטעם עליון של  מוצע ]תוספתא מכות פ"ד,ה"ה[-ע"פ הפירושים ל א הל ֣ ֩׀֩-ֲעֶׂש ֶ֣סל ֶ֩פ ֣ך ְל
ל ה-ְוָכ מּוָנַ֡ ֩ההמשך  ובהוספתפה. -מונח מונח מונח פסק פזר, כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל – ְּת ֣ר ֲאֶׁש

ַעל ַּמַ֡ מ  ֩ ׀ ֩ ם ַמ֣י  כעין לפחות שמונה או תשעה נושאים בתורה ובתורה  וביחדמונח מונח פסק פזר, עוד שלושה או ארבעה נושאים, – ַּבָּׁש

 ובדומהפה שיהיה בהם חיוב על עשיה חלקית כחיוב על עשיה שלמה. ו/או דמוי עשיה מסוימת לכעין עשיית או עבודת ע"ז. -שבעל

 המוסיף כמספר הזה של נושאים. צ"ע מהם הנושאים האלו. כגון המוצג להלן בקצרה: חנן ה,ח()דברים ואת של בטעם עליון
 ,כאילו עובד עבודה זרה -ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדות [ בבלי פסחים קיח, א] )לימוד א(
 כאילו עובד עכו"םקה בידו לעבר את השנה ואינו מעברה אמרין כל מי שספי ,ה"א )וילנא טו,א([ג"ירושלמי חגיגה פ] )לימוד ב(
 ,()בעשיית העגל הכתוב כאילו עבד עבודה זרה )על אהרון( העלה עליו [תנא דבי אליהו אליהו זוטא )איש שלום( פרשה ד] )לימוד ג(

וחכמים כאילו הורג את הנפש,  לבטלה ...ר' אליעזר בן יעקב אומר כל [ ח"הי,א"מסכתות קטנות מסכת כלה פ] )לימוד ד( )לימוד ה(

 ,וכל המחליף בדבור כאילו עובד עבודה זרה, אומרים כאילו עובד עבודה זרה

 ,כאילו עובד עכו"םועל פי מה שכתבנו דהבטל מפריה ורביה  [א,דברי מלכיאל מסכת נדה יג]

ם ּת   יג(,שמות משפטים כג) [שפתי כהן] )לימוד ו( יֶכ֖ י ֲאל  ְרּת  ל ֲאֶׁשר־ָאַמַ֥ ָֽיָך:ּוְבכ ֛ ע ַעל־ּפ  א י ָּׁשַמ֖ ירּו ֹלַ֥ י֙ם ֹ֣לא ַתזְּכ ָ֔ ר  ים ֲאח  ֵ֤ ם ֱאֹלה  רּו ְוׁש ֵ֨ ֑  ...  ָּׁשמ 

ם  , ולזהכאילו עבד עבודה זרה )בין העשה ובין הלא תעשה ומקיים רק אחד מהם( לזה בא הציווי שלא יפריד ביניהם שאם הפריד ְוׁש ֵ֨

ירּו י֙ם ֹ֣לא ַתזְּכ ָ֔ ר  ים ֲאח  ֵ֤ שהרי (  [בבלי שבת קה,ב]-)כנראה על בסיס הנאמר ב [שו"ת מים חיים חלק א סימן ב]ד ז( )לימוד ח( )לימו  :ֱאֹלה 
, והאם יעלה על הדעת לחייבו סקילה כאילו עבד ל המתגאה כאילו עבד עבודה זרה, או ככל הכועס כאילו עובד עבודה זרהאמרו 

ותני רבי חייא בר רב מדיפתי, רבי [ בבלי כתובות סח,א]לימוד ט( )   ,וכו' צד הדומה לעבודה זרהעבודה זרה ממש, אלא שיש בו 
דרש דוד כל  ]תוספתא ע"ז פ"ד,ה"ה[ )לימוד י(   ,כאילו עובד עבודת כוכבים -יהושע בן קרחה אומר: כל המעלים עיניו מן הצדקה 

כל הדר בחוץ  מרו ]כתובות קו ב[אוכבר [ יערות דבש חלק ב דרוש ה] כאילו עובד עכו"םהמניח ארץ ישראל בשעת שלום ויוצא 
בפשטות דין המחלל שבת בפרהסיא  [א,רשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יק( מסכת יבמות ו] )לימוד יא(    ,לארץ כאילו עובד עכו"ם

 ,חל רק כשהגברא עשה מלאכה בשבת )לכל התורה כולה(ונעשה מומר לכהת"כ  כאילו עובד עכו"ם

 

ר ֩ )שמות יתרו כ,ד( ֲאֶׁשָ֥ תרסא בפנימיות התורה כעין בחינה נעלה )כעין מחיצה לעצמה( אחת מעשר או אחד עשרה ספירות דעיגולים או  – ַו

 דיושר.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ר ֩)דב' וא' ה,ח(  ֲאֶׁשָ֥ תרסא בפנימיות התורה כעין בחינה נעלה )כעין מחיצה לעצמה( אחת מעשר או אחד עשרה ספירות דעיגולים או  –  ַו

 דיושר.
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֩ ל ֵקָ֔ ָּס ֙֩י  ר ַהּׁשֹו ֑ה֩ ָּׁש א  ֩ ֣אֹו ֩ יׁש ָ֖ א  ֩ ית ָ֥ מ  ְ֩וֵה ּנּו ֶרָ֔ ְמ ְׁש ֩י  א ְ֙֩ול ֣ ְבָעָליו ּ֩ב  ֵ֤ד הּוַע ְ֩ו ם ְלׁש ָ֗ ׁ֩ש  ל מ ֣ ְּת מ  א֩ ּו ה  ֩ ח ַנָּג֨  ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א  ֩-ְוַגםְו ֩ ת׃ ָמָֽ ֩יּו יו ְּ֩בָעָלָ֖
֩֩פ ֩ ח[ י]כ ָֽ ֶאת-ְוכ  ֩ ר ֹו ׁ֩שָ֥ ח ַּג֨ ֶאת-י  ֩ ֹו אָ֥ ֩ יׁש הַ֩-א   ֩ ל ֵק  ָּס ֩י  ֨קֹול ָ֩ס ֵמ֑ת ָ֩ו ה ָּׁשָ֖ ֶאתא  ֩֙ ָאֵכל ֵ֩יָֽ א ְ֩ול ֵ֤ ר ֹו י׃-ּׁשָ֗ ָֽ ק  ָ֩נ ר ֹו ַהּׁשָ֖ ֩ ַעל ֹוּ֩וַבָ֥ רָ֔ ְּ֩בָׂש

֩֩ ֩ ט[ ֩]כ ל ֵקָ֔ ָּס ֙֩י  ר ַהּׁשֹו ֑ה֩ ָּׁש א  ֩ ֣אֹו ֩ יׁש ָ֖ א  ית֩ ָ֥ מ  ֵה ְ֩ו ּנּו ֶרָ֔ ְמ ְׁש ֩י  א ְ֙֩ול ֣ ָליו ְבָע ּ֩ב  ֵ֤ד הּוַע ְ֩ו ם ְלׁש ָ֗ לׁ֩ש  מ ֣ ְּת מ  א֩ ּו ה  ֩ ח ַנָּג֨  ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א  םְו ֩-ְוַג יו ְּבָעָלָ֖
֩ ת׃ ָמָֽ ֩יּו ֩֩ ֩ ם]ל[ ֙֩-א  ן ְ֩וָנַת ו ֑י ָ֩עָל ֩יּוַׁש֣ת ר ֶפ רּכ ָ֖ ֲאֶׁש ֩ ל ֹוְּ֩ככ ָ֥ ַ֩נְפׁשָ֔ ן ֣ ְדי  ׃-ּפ  יו ָ֩עָלָֽ ת ַׁשָ֖ ֩יּו

 

 ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א   קטנה, -פזר, תלישא - ְו

שור שנגח אדם ומת הורגים השור. אבל שור מועד  בבא קמא מא א בבלילשור המועד. ע"פ  אומדנת כופרקטנה מרמזת לדרוש -תלישא

בנגיחה השלישית או הרביעית )מחלוקת( ההורג אדם ו ואז השור של ניגחים ע"י תם האם ימות אומדנא. נידון שיש ישלם גם כופר)כא, ל( 

 .בכופרנהיה מועד ומתחייב 

א֩ ּו ה  ֩ ח ַנָּג֨  ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א   קטנה!-פזר תלישא֩-ְו

 

-בשחיטת השור אחר גמר דין על בשר ועל העור נלמד מ איסור אכילה בכזית, איסור הנאה בפרוטהגם לשיעורין  קטנה מרמזת-תלישא

רָ֔֩-ֶאת)כא, כח(   ֹוְּבָׂש
 הרב עובדיה יוסף הי"ו כי עור אדם מת מותר בהנאה לטיפול רפואה לחולה ועל בסיס זה פסקאפשרות  –פזר 

 

 חורין שהרגו שור .-מן הדפים הבאים בבבלי ב"ק נלמד על אומדנת דמים בבן

 

 

֩י֩ : כט,משפטים כא שמות א ְ֙֩ול ֣ ְבָעָליו ּ֩ב  ֵ֤ד הּוַע ְ֩ו ם ְלׁש ָ֗ ׁ֩ש  ל מ ֣ ְּת מ  ֩ א ּו ה  ֩ ח ַנָּג֨  ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א  ֑הְ֩ו ָּׁש א  ֩ ֣אֹו ֩ יׁש ָ֖ א  ֩ ית ָ֥ מ  ֵה ְ֩ו ּנּו ֶרָ֔ ְמ ְׁ֩ש
ְ֩וַגם ל ֵקָ֔ ָּס ֙֩י  ר ׃-ַהּׁשֹו ת ָמָֽ ֩יּו יו ְּ֩בָעָלָ֖

 א,עח סנהדריןבבלי  ראה
 

 משפטים כא,כט שמות
֑ה֩ ָּׁש א  ֩ ֣אֹו ֩ יׁש ָ֖ א  ֩ ית ָ֥ מ  ְ֩וֵה ּנּו ֶרָ֔ ְמ ְׁש ֩י  א ְ֙֩ול ֣ ְבָעָליו ּ֩ב  ֵ֤ד הּוַע ְ֩ו ם ְלׁש ָ֗ ׁ֩ש  ל מ ֣ ְּת מ  א֩ ּו ה  ֩ ח ַנָּג֨  ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א  ְ֩ו

ְ֩וַגם ל ֵקָ֔ ָּס ֙֩י  ר ׃ְּבעָ֩-ַהּׁשֹו ת ָמָֽ ֩יּו יו ָ֩לָ֖
 עח,א סנהדריןבבלי  ראה

, השלחין, והשיחין, והמערות, והשובכות, והמרחצאות, ובית הבדין, ובית , והבורותהבתים חזקת. בבא בתרא כח, א מתני' בבלי
ישמעאל חזקתה שלש שנים ואינן מיום ליום; ר'  -הבעל  שדה, שלש שנים מיום ליום חזקתן -והעבדים, וכל שהוא עושה פירות תדיר 

 בבאחרונה, וי" וחדשאומר: חדש בראשונה,  עחדש; ר" חהרי י" -, ושנים עשר חדש באמצע באחרונהאומר: ג' חדשים בראשונה, ג' 
 -בשדה לבן, אבל בשדה אילן, כנס את תבואתו ומסק את זיתיו כנס את קייצו  - א"בדישמעאל:  רחדש. א" דהרי י" -חדש באמצע 

 אלו ג' שנים.  הרי
 

 -המועד, מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות  משוראמר ר' יוחנן, שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים: מנין לחזקה ג' שנים? '. גמ
 נפק לה מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח.  -כיון דאכלה תלת שנין  נ, ה"מועדנפק לי' מחזקת תם וקם ליה בחזקת 

 
 שלא ליהנות בשור הנסקל. – , מצוה )יד(בכ" הלכהק ד' ס' קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פר ם"רמב

מנחת חינוך לתת בו שני לאוים לאו של  החינוך... שחטו שחיטה כשרה הרי זה אסור בהנייה, ואם אכל מבשרו כזית לוקה )ראה ספר 

 נבילה ולאו של שור הנסקל(

 ב' ב', פסחים כ"ב ונ" קדושין משנה מגיד 

 לכך נאמר ולא  באכילהשור שיצא ליסקל וקדמו בעליו ושחטוהו, בשרו אסור  חקפ" תל" מ"סהמשפטים  מכילתא עוז מגדל

 ;כיאכל את בשרו ע"

 דכריתות ו... במשנה רפ" מסקילהשהוא פטור  נודע הליקוטים ספר 

 בנ" –מצוות מ'  ח,מנ"הממית הד" דפ" קהנוגחת ואחת הנרבעת בכלל זה ויש חולקין, ב" אחתבשור הנסקל  נאמר המפתח ספר ,

 ב, בעל חי לא חייב מטעם בור. – חע"

 

 שלא לאכול שור הנסקל. בנ" מצווה החינוך ספר

 שור אלא אף כל המזיקין בהמה חיה ועוף, אלא שידבר ברגיל. דווקאשמ' כא כח, ולא יאכל את בשרו, ולאו  מכילתא חינוך מנחת

של שור הנסקל, דאסרו הכתוב באכילה. ונוסף  הזהוד בלאו והנאתו: שור שנגמר דינו, אם נסקל חוץ ממה שהוא נבלה, עובר ע אכילתו

חוץ  בהנאהלנכרי או איזה הנאה, ואפילו העור ושאר דברים כגון גידים ועצמות, הכל אסור  יתתנולאיסור אכילה אסור גם בהנאה שלא 

 , ב(ב"קמפרש. אם אכל כזית מבשרו לוקה שתיים, משום נבלה ומשום לאו זה )חולין 

 הדין אכל כזית לוקה, שאלה האם על אכילת עורו לוקין. אחר גמר נשחט

 מרדות ... מכתדאין לוקין, אבל מכין  זמאכלות האסורות הט" חפ" ם: הר"הנאה



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 כל שאסור מן התורה אסור לעשות בו סחורה )כללי לא רק בשור הנסקל( ח"הי

 דאמרו לו ...(  השרבע או נרבע גם כן כך )כריתות כד א, תוס' ד" שור

וכו' ונחש ביחיד ונוהג בזמן הזה ואסור בהנאה, בבא קמא טו ב,  וזאבשפסק שם לענין ארי  בסנהדרין ה" הפ" משהמית ועיין ר" נחש

 משכחת ליה דיני כופר, גם דהאידנא בתפס.  כ, הן שהן מועדין מתחילתן,א"מועדיןבמתניתין דחמשה 

 סמוכים. דדווקא, לא דווקא אלא שצריך בי" יבא" נוהג

 אסורין -א'  זמ" קסקל ביציו, חלב השור ב"הנ עוף

... למדו מזה לענין עגלה ערופה דיש בה משום אותו ואת בנו דעריפתה זו היא ועגלה הד" אע" במשום נבילה ... ועיין תוס' חולין פ" איסור

 יטות שהוא נבילה.פריך בפש סלענין טומאה ... והש" ועגלה העגלה ובתוס' שם ד" הד" יב' ברש" א,ועיין מנחות ק"שחיטתה

 
 משפטים כא,כט:     שמות

֩ ל ֵקָ֔ ָּס ֙֩י  ר ַהּׁשֹו ֑ה֩ ָּׁש א  ֩ ֣אֹו ֩ יׁש ָ֖ א  ֩ ית ָ֥ מ  ְ֩וֵה ּנּו ֶרָ֔ ְמ ְׁש ֩י  א ְ֙֩ול ֣ ְבָעָליו ּ֩ב  ֵ֤ד הּוַע ְ֩ו ם ְלׁש ָ֗ ׁ֩ש  ל מ ֣ ְּת מ  א֩ ּו ה  ֩ ח ַנָּג֨  ֩ ר ׁ֩שֹו ם ַ֡ א  ֩-ְוַגםְו ת׃ ָמָֽ ֩יּו יו ְּ֩בָעָלָ֖
 :הבאואדמות היא של שלוש שנים מרומזת בפסוק באופן  מנין לחזקה ג' שנים? חזקת הבתים אושאהולכי  דרשת  –שור נגח הוא  ואם

 ,םבמלה שלש" מופיענדרש המספר שלוש, הוא גם  –מתמול שלשם  מהמלים

 ג' נגיחות חזקה – נגח

 'א'דמותונוטריקון ח'זקת ה'בתים  – אח' הו" נג

 ההמלה שנ" תר" –'ור נ'גח ה'וא ש

 

֩ ם ַ֡ א   כאן שלש שנה לחזקת בתים ואדמות. למקום אחר אחריופזר מעביר התכונה הנלמדת  –ְו

֩ ם ַ֡ א   , כאן למקומופזר אם צריך לדרוש גם  –ְו

֩ – טט ם ַ֡ א   המצוי אל  משורפזר, כעין בנין אב ללמד  –ְו

 ותקפו לאדם[ לבעלי חיים אחרים שהתנהגו שלא כדרכם, נעשו מועדים בין לבעלי חיים בין א

בתרנגול במקור,  כגון חיים אחרים לבעלישכיבה,  – ברביצהפה, בעיטה ברגל, נגי – בשור[ מהמצוי בשור בקרן לאופני היזק אחרים ב

 ברגליים, בכנפיים, בצפרניים

 ג[בית דין של כ"ג

 וכו' ונחש ביחיד, נידונים ביחיד וזאב[ בעלי חיים מסוכנים בעלי תרבות )שתרבתו אותם וחיותן עם בני אדם( כגון ארי ד

 , ולא יתננו לכלבים. היתר הנאה רק בפרש.אסורים)סנהדרין פ א( ועורו, גידים, עצמות, דם [ חלבה )פסחים כב ב, כז ב( וביצתה ה

 ז[ כל בעלי החיים שנעשתה בם או באמצעותם עבירה כגון רובע ונרבע, ע"ו

 פסק הדין נעשה מציאות אחרת ונאסר י[ ע"ז

 

 ם אחרים הקשורים לכך.התריע על כך שמהשור המצוי והנגיחה המצויה ילמדו דברי למקומוהנדרש  פזר

 את תוכן ההתרעה כי מדובר מהמצוי אל בעלי חיים שונים, ועל אופני מיתה שונים, מגלותוהמית איש  המלים

 טפחא, כעין יתור לרבות על הנגיחה את הנשיכה, דחיפה, בעיטה, רביצה ועוד. מרכא –איש  והמית

 

אה בבלי בבא בתרא כח( עולה כי אפשר כי השור יהיה מועד לימים )ר לא-יג סעיפיםהשולחן חושן משפט סי' שפט  ערוךמ בסיכום

באותה קרן שלוש פעמים, או נגף  נגחכגון פעם בחודש או בימי תקיעת שופר ואם במקומו תוקעים רק פעם בשנה וכל פעם  מרוחקים

 הוא מועד ומשלם נזק שלם. הרישלוש פעמים או נשך שלוש פעמים ועוד אופני נזק 

 סקל.הרג אדם י ואם

 

  ואחרת לחזקת הבתים שלש שנים הביא ר' אלכסנדר שיכמנטר הי" הוכחה
 ה:    -, דדהימים ב   דברי

ַ֩על ד ֵמָ֞ ֩עֹו ֩ ד[ מ֩ -] ֩ ֣ים נ  ּ֙֩פ  ה ֹלָׁש ּ֩וְׁש ה ְגָּב ֶ֩נָ֗ ֣ים נ  ׀ּ֩פ  ֣ה ֹלָׁש ּ֩וְׁש ה ָ֩י ָּמ ׀ ֩ ים ֨ נ  פ   ֩ ה ּ֩וְׁשלֹוָׁש ה ֹוָנ ָ֩צפַ֡ ׀ ֩ ֣ים נ  ֣ה֩פ  ֹלָׁש רְׁ֩ש ָקָ֗ ָּ֩ב ֣ר ָעָׂש ֩ ָ֥םְׁ֩שֵנ֧ים ַהָּי ְ֩ו ה ָח ָרָ֔ ְז
לֲעלֵ֩ ְ֩וָכ ה ָמְ֑עָל ְל מ  ֩ ם ֶהָ֖ ה׃-י ְיָת םָּ֩בָֽ ֶהָ֖ ֵרי ֲ֩אח 

ת ְׂ֩שַפ ֣ה ַמֲעֵׂש ְּ֙֩כ ּ֩וְׂשָפתֹו ח ַפ ֶטָ֔ ֩ ְב֣יֹו ְ֩וָע ה[ ס-] ֩ יל׃ ָֽ ָ֩יכ  ים ָ֖ ֲאָלפ  ֩ ֶׁשת ֹלָ֥ ְׁ֩ש ים ָ֔ ַּ֩בּת  ֣יק ז  ֲח ַמ ֩ ָּנ֑ה ׁ֩שֹוַׁש ח ַר סֶּ֩פָ֖ ֹו ּ֩כָ֔
ת֩ :,הדהימים ב   דברי ַפ ֣הְׂ֩ש ֵׂש ַמֲע ְּ֙֩כ ֹו ָפת ּוְׂש ַפח֩ ֹוֶ֩טָ֔ ֣י ְב ֹו-ְוָע ׁ֩ש ַרח ֶּפָ֖ ֹוס֩ ֣יּכָ֔ ֲחז  ַמ ֩ ֑ה ָּנ ַׁ֩ש ֶׁשת ֹלָ֥ ְׁ֩ש ים ָ֔ ַּ֩בּת  ילק ָֽ כ  ָי ים֩ ָ֖ פ  ֩סֲאָל ֩׃

ֶׁשת אותיות ֹלָ֥ ְׁ֩ש ים ָ֔ ַּ֩בּת  ק ֣י ז  ֲח ַ֩מ ֑ה ָּנ יםבדיוק אותיות  הם ַׁש ֩שנ ֩שלש הבתים ֩ קת   חז

 חזקת משפטים כא,כט: שמותלבררו. בפסוק  צריךהפסוקים המובאים בהקשר לחזקת הבתים שלש שנים קיים קשר לבקר, שעדיין  בשני

ניםאותיות  המכיל הימים ב ד,ה: דבריבקר, והפסוק היינו  – בשורהבתים מרומזת  ֩ש ֩שלש ֩הבתים קת המשכו של פסוק  הוא חז

 המזכיר בקר. 

 

 בתרא כח,א בבא בבלי ראה
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ל ַבר-ָּכל-ַעָֽ ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ַ֩על-ֶּפַ֡ ר ֹו ַ֩על-ׁשַ֡ ר מֹו ל-ֲח֠ ַ֩ע ה ַ֩על-ֶׂש֨ ה ָמ  ֩י א-ָּכל-ַׂשְל ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה ָדָ֗ יֲאֵב ּ֙֩כ  ר ַבר-ַמ ְּד א֩ ב ָ֖ ָ֩י ים ָ֔ ה  ֹל ֱא ָ֩ה ַ֚ד ַ֩ע ה ֶ֩זָ֔ א -֣הּו
֩֩ ס ֩ הּו׃ ֵרֵעָֽ םְ֩ל ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ ם ְ֩יַׁשֵּלָ֥ ים ָ֔ ה  ֹל ֱא ֩֙ ן יֻע ְרׁש  ַ֩י ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֶה֑ם ְׁ֩שֵני

ל ַ֩עָֽ ח[ ַבר-ָּכל-] ל-ְּד ַע ֩ ַׁשע ל-ֶּפַ֡ ַ֩ע ר ֹו ַ֩על-ׁשַ֡ מֹור ַ֩על-ֲח֠ ה ַ֩על-ֶׂש֨ ה ָמ  ה֩-ָּכל-ַׂשְל ֲ֩אֵבָדָ֗
י֩ ּ֙֩כ  ר ֩י אַמ ר ֩יָ֩-ֲאֶׁשֵ֤ ים ָ֔ ה  ֱאֹל ָ֩ה ַ֚ד ַ֩ע ה ֶ֩זָ֔ א ְּדַבר֣הּו ֩ א ֩-ב ָ֖ ֶה֑ם ְׁ֩שֵני
֩ס֩ הּו׃ ֵרֵעָֽ םְ֩ל י  ַָ֖֖ ְׁ֩שַנ ם ְ֩יַׁשֵּלָ֥ ים ָ֔ ה  ֹל ֱ֙֩א ן יֻע ְרׁש  ַ֩י ר ֲ֩אֶׁשֵ֤
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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  ]בבלי בבא קמא סג,א[-ע"פ הדיון ב

ל  (כב,ח 'מש 'שמ) ַבר-ָּכל-ַעָֽ ַׁשע-ְּד  מקף מקף מקף, – ֶּפַ֡

 מצב בבחירת מידת הדרישה )א( כלל ופרט וכלל )ב( רבוי מיעוט רבוי-מקף )א( מסמן רב

 מצב האם הפשע חל על )א( בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים במגע ובמשא )ב( מצב )א( ועוד עופות-סמן רבמקף )ב( מ

 מצב האם הפשע חל על )א( מחשבה או )ב( חל על דיבור )לשליח( ושליחת יד בידי הנפקד או שלוחו-מקף )ג( מסמן רב

ל  (ב,חכ 'מש 'שמ)דתנו רבנן:  -. מנהני מילי? גמרא]בבלי בבא מציעא מד,א[  ל-ַעָֽ ַבר-ָּכ ַׁשע-ְּד , בית שמאי אומרים: מלמד שחייב על ֶּפַ֡
ר... או יצווה לשלוחו או עבדו  המחשבה כמעשה, ובית הלל אומרים: אינו חייב עד שישלח בו יד ַב ַׁשע-ְּד   ֶּפַ֡

 

מטרת הגמרא להוכיח  ]בבלי קמא סג,א[-במקומות אחרים בגמרא בפסוק זה מסתפקים במידת הלימוד כלל ופרט וכלל. ב הסבר למקף )א(

כי הפשע חל על בעלי חיים שנבלותיהם מטמאים וגם על עופות. ורק לימוד במידת רבוי מיעוט רבוי מביאה למסקנה זאת לכן היא הנבחרת 

 כאן, ונדחית מידת כפכ. 

 ים במגע ובמשא ועופותמתוך לימוד ברבוי מיעוט רבוי מובן שדרך הלימוד היא כמצב )ב( בעלי חיים שנבלותיהם מטמא הסבר למקף )ב(

 נמצא לעיל הסבר למקף )ג(

 

ל  (כב,ח 'מש 'שמ) הסבר לטעם פזר ַבר-ָּכל-ַעָֽ ַׁשע-ְּד  בפסוק. שלושה המקפים מגלים שיש שלושה רבדיםמקף מקף מקף,  – ֶּפַ֡

ממעטים קרקעות  ובמידת הלימוד כלל ופרט וכלל וגם במידת הלימוד רבוי מיעוט רבוי בחיובי שמירהרובד )א( פשט הפסוק עוסק )א( 

 עבדים ושטרות מחיובי השמירה

י  (כב,ח 'מש 'שמ)-הנלמד מ מודה במקצתרובד )ב( פשט הפסוק עוסק )ב( בשומר הטוען טענת  ּ֙֩כ  ַמר ֩י א ר ה-ֲאֶׁשֵ֤ ֶ֩זָ֔ א גם בו נתמעטו  ֣הּו

 באותן מידות לימוד של רובד )א( קרקעות עבדים ושטרות

ללא קשר לשומרים וגם שם נתמעטו באותן באותן מידות לימוד של  ת לכל הלכות ממונותמודה במקצרובד )ג( טעם פזר מעביר הלכות דין 

 רובד )א( קרקעות עבדים ושטרות

 

  מודה במקצת)ג( -רובד )ב( ו

אין מודה במקצת חייב שבועה מן התורה עד שיטעננו בדבר שבמדה או במשקל או במנין ויודה  ה"א[ רמב"ם טוען ונטען פ"ד]ע"פ 
מדה או שבמשקל או שבמנין, כיצד עשרה דינרין יש לי בידך אין לך בידי אלא חמשה, כור חטים יש לי בידך אין לך בדבר שב דלו

)על טענה מוגדרת במידה או משקל או מנין, מודה בידי אלא לתך, שתי ליטרין של משי יש לי בידך אין לך בידי אלא רוטל הרי זה חייב 

 )טענה לא מוגדרת( וכן כל כיוצא בזה, אבל אמר לו כיס מלא דינרין מסרתי לך או מנין, חייב שבועה(במקצת בהודאה מוגדרת במידה או משקל 
  )הודאה לא מוגדרת( לא מסרת לי אלא צרור של דינרין )טענה מוגדרת(, מאה דינרין מסרתי לך )הודאה מוגדרת( לא מסרת לי אלא חמשים

 .וכן כל כיוצא בזה )משבועה( הנחת אתה נוטל הרי זה פטורולא מנית אותן בפני ואיני יודע מה היה בו ומה ש
במשנה )שבועות מב,ב( כתוב "אין נשבעין אלא על דבר שבמידה שבמשקל ושבמנין", ואפשר לפרש  ]פי' מוסד הרב קוק ד[

נתבע אומר לא דינרים מסרתי לך וה 100. )טט: לכן אם אמר לו שהכפירה בלבדה שעליה נשבעים צריכה להיות מסוימת ולא ההודאה

מסרת לי אלא צרור של דינרים היה צריך להישבע. שהרי הכפירה היא מסוימת כי כופר במאה אבל ההודאה אינה מסוימת כי אינה מוגדרת 

 במדה משקל מנין( 

 . )טט: לכןאולם בברייתא שם כתוב אלא עד שיטעננו בדבר שבמידה ובמשקל ובבמנין ויודה לו בדבר שבמידה  ובמשקל ובמנין

 במקרה הנ"ל אינו נשבע(

י (כב,ח 'מש 'שמ) ּ֙֩כ  ַמר ֩י א ר ה-ֲאֶׁשֵ֤ אֶ֩זָ֔   ֣הּו

י א-ּכ  שהכפירה בלבדה שעליה נשבעים צריכה להיות מסוימת מצב על מה נשבעים במודה במקצת )א( פרוש למשנה -מקף כרב – ֣הּו
לו בדבר  ויודהשקל או בבמנין בדבר שבמידה או במהיא  הטענה. )ב( פרוש למשנה ע"פ הברייתא שנשבעים כאשר ולא ההודאה

 . ע"פ הרמב"ם התורה מלמדת על מצב )ב(שבמידה  או במשקל או במנין

 

ל בבלי סנהדרין ג,א ַ֩עָֽ ח[ ר-ָּכל-] ַב ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ַ֩על-ֶּפַ֡ ר ֹו ר-ׁשַ֡ מֹו ֲ֩֩ח֠ . . י. ה-ּכ  ֶ֩זָ֔ א  .הודעה במקצת -)כטענה אלא( כי הוא זה  לאמשמעו ֣֩הּו

 . בדיני גזלות וחבלותנחשבים מומחים שהם בלבד רשאים לדון ה -פשט הפסוק מדבר בשלושה דיינים סמוכים 

  סמוכים עד משה רבינו -בעל בחינה נעלה  -תפקיד אחד של תלישא. 

של שלושה דיינים שאינם סמוכים  לנושאמלמד משלושה דיינים סמוכים הדנים בדיני גזלות וחבלות  –מרחיב  -מעביר  עירוב פרשיות

 .ותהלוואות והודאשיכולים לדון ב

  דיני הלוואות והודאות  אלשהם בשלושה דיינים סמוכים )דיני גזלות וחבלות( מציין עירוב פרשיות ללמד מדיני ממונות  -תפקיד פזר

 .שלושה דיינים פשוטים )לא סמוכים(שידונו ב
 

 ב,שבועות לט בבלי
 דיקא מתניתין כותיה דרב וקראי כותיה דשמואל  רבא אמר

ותנן נמי ההודאה בפרוטה  קתניני הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה ואילו כפירת טענה פרוטה לא ' כותיה דרב דקתמתני דיקא
 ואילו כפירה בפרוטה לא קתני 

י( ו,משפטים כב שמות) דשמואל דכתיב כותיה וקראי ָֽ ֶאל-ּכ  ֩ יׁש ֨ א   ֩ ן ֵּת ֹו-י  אָֽ ֩ ֵֶ֤סף הּוֶּ֩כ ֩-ֵרֵע  ר מ ָ֔ ְׁש ֙֩ל  ים כסף שנים מה  אףכלים שנים  מהֵכל 
י( ח,משפטים כב שמות) שוב אף כל דבר חשוב וקאמר רחמנאכסף דבר ח ה-ּכ  ֶ֩זָ֔ א ההוא מיבעי ליה להודאה במקצת הטענה  ורב ֣הּו

  חייב במקצת ואודי במקצת כפר דאי זה וכתיב הואכתיב  ושמואל
  ממין הטענה להודאה וחד במקצת הטענה להודאה חד ורב
 

י( ו,משפטים כב שמות) ָֽ ֩ -ּכ  ן ֵּת  ור להטענה שתי כסף והודאה שווה פרוטהקטנה שיע-תלישא –י 

 

י י"רש ָֽ יׁש-]ו[ּ֩כ  ֨ א   ֩ ן ֵּת   ' כסף ועלה קאי כי הוא זה דבר חשוב ושיערו חכמים שמעה כסף דבר חשוב הוא:בנתינה  תחלת .י 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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כפירת לקמן )דף מ:( דאפילו ב אמרינן. גרסינן ולא גרסינן אף כלים דבר חשוב דאילו בכלים דבר חשוב אף כל דבר חשוב כסף מה

רחמנא כי הוא זה על זה באה השבועה כשיאמר כי הוא זה כשמודה במקצתה  וקאמרמחטין חייב והאי אף כל במידי דלאו כלי קאמר 
 מתוך טענת שתי כסף היא:  הודאהאלמא 

 
לם הודאה ולעו קאידאין שבועה אלא בהודאה במקצת כלומר את זה אני מודה ולא לאגמורן דאטענת ב' כסף  ליה. זה מיבעי ההוא

 לבד מכפירת שתי כסף קאמר: 
 

 

ל ַבר-ָּכל-ַעָֽ ֩-ְּד ַׁשע מה שנהנה בלבד  תאכילת בהמה ברשות הרבים מפירות או כלים שהושמו שם, ישלם חלקי כא -בבא קמא יח  פזר -ֶּפַ֡

 .המלא ולא הנזק כי חסך הוצאות אכילת בהמתו

 מודה במקצת המשלם חלקית על אונס? חצי נזק ולא ה  רמב"ם שאלה ופקדון פ"ד ה"טכפסיקת  אפשר כי מקורו בשומר חינם

קדמא ואזלא, מרכז  -שלמה -שה על-על גדולה-תלישא - שור על חמור-לעפזר,  - דבר פשע-כל-עלפשטים תשמות מ-ה  כשואל

 הקרא על בעלי חיים ומטלטלים

   
 רמב"ם שאלה ופקדון פ"ד ה"ט

דיען שהוא פקדון ולא שמרו כדרך השומרין שהן חייבין לשלם לבעל מכאן אתה למד שהשומר שמסר הפקדון לאשתו ובני ביתו והו
הפקדון ובעל הבית פטור שכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד, מעשה באחד שהפקיד כשות אצל אחד והיה לו לשומר 

השמש פטור כשות אחרת ואמר לשמשו מזה הכשות תשליך לתוך השכר והלך השמש והשליך מכשות של פקדון אמרו חכמים ש
שהרי לא אמר מזה השלך ומזה אל תשלך ודימה שהוא מראה מקום ואינו מקפיד ע"ז )על זה( וכן בעה"ב פטור שהרי אמר לו מזה 

, לפיכך אם נעשה השכר חומץ פטור מלשלם ובין כך ובין כך חייב השומר שבועה שכך ואינו משלם אלא דמי מה שנהנה בלבדהשלך 
 אירע וכן כל כיוצא בזה.

 

תחילתו בפשיעה וסופו באונס, על הפשיעה שהעלה הגדי והכלב לראש הגג חייב, על הנפילה זה אונס ופטור אלא אם  בא קמא כב אב

 קפצה 

 
הלל אומרים: אינו חייב עד שישלח בו יד,  ובית. החושב לשלוח יד בפקדון, בית שמאי אומרים: חייב, משנהב בבא מציעא מג, בבלי

הּו׃-םא֩  (ז,כב 'מש 'שמ)שנאמר  ֵרֵעָֽ ֩ אֶכת ְמֶלָ֥ ּ֩ב  ֹו דָ֖ ָׁ֩שַל חָ֩י א . רביעית אלאאינו משלם  -. הטה את החבית ונטל הימנה רביעית ונשברה ל ָ֥
 משלם דמי כולה. -הגביהה ונטל הימנה רביעית ונשברה 

ל (ח,כב 'מש 'שמ)דתנו רבנן:  -. מנהני מילי? גמראבבא מציעא מד,א  בבלי ַבר-ָּכל-ַעָֽ ַׁשע-ְּד ים: מלמד שחייב על שמאי אומר בית, ֶּפַ֡
ם (ז,כב 'מש 'שמ)בו יד, שנאמר  שישלחהמחשבה כמעשה, ובית הלל אומרים: אינו חייב עד  הּו׃-א  ֵרֵעָֽ ֩ אֶכת ְמֶלָ֥ ֹוּ֩ב  דָ֖ ָ֩י ָׁ֩שַל ח א  -. ל ָ֥

לנאמר  כבראמרו להן בית שמאי לבית הלל: והלא  ל-ַעָֽ ַבר-ָּכ ַׁשע-ְּד  'מש 'שמ) אמרו להן בית הלל לבית שמאי: והלא כבר נאמר -! ֶּפַ֡

ם֩(ז,כב הּו׃-א  ֵרֵעָֽ אֶכת֩ ְמֶלָ֥ ּ֩ב  ֹו דָ֖ ָ֩י ָׁ֩שַל ח א לכן מה תלמוד לומר  אם. ל ָ֥ ַבר-ָּכל-ַעָֽ ֩-ְּד ַׁשע שיכול אין לי אלא הוא, אמר לעבדו  -ֶּפַ֡
ל֩ולשלוחו מנין? תלמוד לומר  ַבר-ָּכל-ַעָֽ ע-ְּד ַׁש  . ֶּפַ֡

ַבר-ָּכל-לַעָֽ֩ (ח,כב 'מש 'שמ)כדי לחייב לכן  מחשבה צריכה להאמרבית שמאי בעלי שיטה כי  –טט  ַׁשע-ְּד פזר, מלמד למקום אחר  – ֶּפַ֡

 במשמע דיבור פשע( שזה למקום אחר( פשע-דבר)של פשע שנאמרה )מלמד שחייב על המחשבה ואם צריך למקומו, אז אפשר 
 זה  כעין למקומו. כמעשה,

 'שמ)צע מתחייבים, לכן גם במשמע של דיבור המצווה לאחרים לבצע שליחות יד ואז המצווה והמב פשע-דברגם בית הלל מפרשים 

ל (ח,כב 'מש ל-ַעָֽ ַבר-ָּכ ַׁשע-ְּד פזר, מלמד למקום אחר ואם צריך למקומו, אז אפשר כי למקומו מלמד על פשיעת )שליחות יד(  – ֶּפַ֡

השומר עצמו ולמקום אחר זה דבור ציוויו לעבדו ושלוחו של השומר לפשוע בשליחות יד. מכאן לימוד כי יש שליח לדבר עבירה. 

 קטן או מרכא טפחא.  -אחרים רבוי כזה עשוי להיות מבוטא במונח זקףבמקראות 
גירי דידיה הוא דאהנו לה.  -טעמא  מאימשלם את כולה.  -את החבית כו'. אמר רבה: לא שנו אלא נשברה, אבל החמיצה  הטה

לימא קא סבר שמואל  -א נטל. ממש, אלא כיון שהגביהה ליטול אף על פי של נטל -הגביהה ונטל הימנה כו'. אמר שמואל: לא נטל 
בעי רב אשי: הגביה  -. רביעיתאמרי: לא, שאני הכא דניחא ליה דתיהוי הא חבית כולה בסיס להא  -צריכה חסרון?  אינהשליחות יד 

מינטר, או דלמא: שאני נטירותא דארנקי  -, אבל זוזא חמראארנקי ליטול הימנה דינר, מהו? חמרא הוא דלא מינטר אלא אגב 
 עלך המפקיד.  הדרןתיקו.  -רותא דדינר? מנטי

 :ז – ו,משפטים כב שמות

֩ י]ו[ ָֽ ֵּתן ֩-ּכ  ׁשֶ֩אל֩י  י ֨ ֹו-א  ֵֶ֤סף֩אָֽ ּוֶּ֩כ ה ֵע  ם-ֵר ֩֩א  ׁש י ֑ ֣יתָ֩הא  ֵּב ָ֖ב֩מ  ַּנ ְוֻג ר֩ ְׁשמ ָ֔ ֙֩ל  ים ם׃-ֵכל  י  ַ֖ ְׁשָנָֽ ם֩ ְיַׁשֵּלָ֥ ָ֖ב֩ ָּנ אַ֩הַּג ָּמֵצָ֥ ֩י 
ם ַעל-]ז[֩א  בַּ֩בָֽ ְקַרָ֥ ְונ  ב֩ ָּמֵצאַ֙֩הַּגָּנָ֔ י  א֩ תֶ֩אל-ל ֵ֤ י  ֹל-ַהַּבָ֖ יםָ֩הֱא ֑ ֩ה 

ם֩ הּו׃-א  ֵרֵעָֽ אֶכת֩ ְמֶלָ֥ ּ֩ב  ֹו דָ֖ ָ֩י ָׁ֩שַל ח א ֩ל ָ֥
יכי  אפשר ָֽ ֩ -]ו[ּ֩כ  ן ֵּת  - ונשברה רביעיתאת החבית ונטל הימנה  הטהיד כנאמר במשנה  שליחותקטנה מלמד על שיעור -תלישא - י 
   משלם דמי כולה. - ונשברה רביעית. הגביהה ונטל הימנה רביעיתאלא  משלםאינו 

 כי הפסוק משמש לשיעור הטענה שני כסף וההודאה שוה פרוטה.  שיעוריםקטנה ללמד על שני -ן כאן מונח תלישאבהסבר כי אי הקושי

י (ז – ו,כב 'מש 'שמ)אם נאמר כי  אלא ָֽ ֩ -]ו[ּ֩כ  ן ֵּת ם...  י  הּו׃-א  ֵרֵעָֽ ֩ אֶכת ְמֶלָ֥ ּ֩ב  ֹו דָ֖ ָ֩י ָׁ֩שַל ח א  בשיעור שליחות יד.  עוסק ל ָ֥

ל֩(ח,כב 'מש 'שמ) מהקרא למדהטענה שתיים וההודאה שוה פרוטה נ וענין ל-ַעָֽ ַבר-ָּכ ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ל-ֶּפַ֡ ַ֩ע ר ֹו ר-ׁשַ֡ מֹו י...  ֲח֠ ּ֙֩כ  ר ֩י אַמ ר ֩-ֲאֶׁשֵ֤ א ֣הּו
ה ואם צריך  אחרללמד ענין שיעור, חציצה ומחיצה אלפניה ולאחריה ושני פזר כל אחד מלמד למקום  העשויהגדולה -כאן יש תלישא כי ֶזָ֔

 למקומו. 

 תלישאראה 

 
   . שמות משפטים כב,ח:  1



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ל ַבר-ָּכל-ַעָֽ ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ַ֩על-ֶּפַ֡ ר ֹו ַ֩על-ׁשַ֡ ר מֹו ל-ֲח֠ ַ֩ע ה ַ֩על-ֶׂש֨ ה ָמ  י-ָּכל-ַׂשְל ּ֙֩כ  ר ַמ ֩י א ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ה ָדָ֗ ַבר-ֲאֵב ְּד א֩ ב ָ֖ ָ֩י ים ָ֔ ה  ֹל ֱא ָ֩ה ַ֚ד ַ֩ע ה ֶ֩זָ֔ א -֣הּו
֩֩ ס ֩ הּו׃ ֵרֵעָֽ םְ֩ל ַָ֖֖י  ְׁ֩שַנ ם ְ֩יַׁשֵּלָ֥ ים ָ֔ ה  ֹל ֱא ֩֙ ן יֻע ְרׁש  ַ֩י ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֶה֑ם  ְׁשֵני

 תצא כב,ג:    -. דברים כי4

֣ה ֧ןַּ֩תֲעֶׂש לְ֩וֵכ הְ֩לָכ ֣ןַּ֩תֲעֶׂשָ֗ ְ֒֩וֵכ ְמָלתֹו ְ֩לׂש  ֘ה ְ֩וֵכ֣ןַּ֩תֲעֶׂש ֹו רָ֗ מ  ֲח ֲאֶׁשר-ַל ך֩ י ח   ָא ת֩ ַדָ֥ ס-ֲאֵב ֩ ם׃ ְתַעֵּלָֽ ה  לְ֩ל ֩תּוַכָ֖ א אָתּ֑ה֩ל ָ֥ ְמָצ ּ֩ו ּנּו ֶּמָ֖ מ  ֩ ד ּ֩ת אַבָ֥
 באיסור להזיק לחבירו)אוצר החכמה(  קהלות יעקב כרך יב )בבא קמא( הרב יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל, סימן א'

, שחייבתו תורה להציל ממון חבירו השבת אבידהנלמד מדין  האיסור להזיק ממון חבירוב ד"ה ונראה דיסוד מהדורה התש"ן ע' י
שחייב שלא יזיק בידים ובב"מ דל"א אמרי' לכל אבידת אחיך  וכש"כאפילו מהפסד שלא בא על ידו והוזכר בלאו דלא תוכל להתעלם, 

 וגו'שמחויב להציל מעצמו שלא יזיק  כש"כחר שבא על ממון חבירו, לרבות אבידת קרקע וגו' וכיון שמחויב להציל ממזיק א

הְ֩לָכלתצא כב,ג:-דברים כי מהקרא  ֣ןַּ֩תֲעֶׂשָ֗ .ְוֵכ . ֲאֶׁשר-. ֩ יך ח   ָא ֩ ת ַדָ֥ ס-ֲאֵב ֩ ם׃ ְתַעֵּלָֽ ה  לְ֩ל ֩תּוַכָ֖ א אָתּ֑ה֩ל ָ֥ ְמָצ ּ֩ו ּנּו ֶּמָ֖ מ  ֩ ד ּ֩ת אַבָ֥
ל -נלמד בכעין היקש מ ת-ְלָכ ַדָ֥ האֲ֩-ָּכל-ַעל֩(זח,כב 'מש 'שמ)אל הקרא  ֲאֵב ָדָ֗  להציל אבידה בהשבתה אל בעליה, ואז נעבור לתחילת  ֵב

ל (ח,כב 'מש 'שמ) ַבר-ָּכל-ַעָֽ ל-ְּד ַ֩ע ַׁשע ר-ֶּפַ֡ ֹו נלמד מדין )ה( האיסור להזיק ממון חבירופזר פזר, ואחד מהפזר ילמד למקום אחר  – ׁשַ֡
   השבת אבידה

   מד, א -עא מג, ב בבלי בבא מצי -אפשר כי הפזר השני ילמד שיש שליח לדבר עבירה כפי שנלמד ב

 

 תרומה –שמות  2.3.6

 

 פזר תלישא 38
 :כ,כה רומהת שמות

ל ַ֙֩ע ֶהם ְּ֩בַכְנֵפי ים ֵ֤ ֲככ  ס  ֩ ה ְעָל ַמָ֗ םְ֩ל י  יְ֩כָנַפ  ְרֵׂש֨ ּפ   ֩ ים ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָה֣יּו ל-ְו ֶא ֩ יׁש ֣ א  ֩ ם ֶהָ֖ ּ֩וְפֵני ֶרת יו֩-ַהַּכּפ ָ֔ ֑ ח  ָ֩א
ל ים׃-ֶא֨ ָֽ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ ְהיָ֖ ֩י  ֶרת ַ֩הַּכּפ ָ֔

ים ֩ ב  ֻר ַהְּכ ֩ ָה֣יּו   בבלי סוכה ה,ב-, כעין שני טעמי תרסא, מרמז לנדרש במונח תרסא – ְו

בענין גובה טפח של הכפורת שעל ארון העדות הנדרש מגודל  עירובין-וכן ב בבלי סוכה ה,ב-)א( תרסא בתפקיד שיעור, מרמז לנדרש ב 

פח למחיצות סוכה הקטנה שבו פסוק זה מלמד שיעור גובה כפורת ומזה לגובה עשרה ט ב,ה סוכה בבליטפח של פני הכרובים. ראה 

 ביותר, ולגובה רשות אחרת )כגון רשות היחיד בתוך רשות הרבים(, ולפי דרשתנו השילוב של התוכן והמונח תרסא מלמדים לכל אלה.

בבלי  )ב( תרסא בתפקיד שיעור גובה של עשרה טפחים בין קצות כנפי הכרובים למעלה ובין הכפורת שעליה עמדו הכרובים, שהגמרא
מסיקה ע"י השוואה לגובה קצות כנפי הכרובים שעשה שלמה המלך בבית ראשון ושהם היו בשליש גובה הבית, לכן גם במשכן  ,בסוכה ה

 קצוות כנפי הכרובים היו בגובה שליש המשכן. 

 ראה לעיל בדוגמאות

 

 פזר תלישא 39
 . שמות תרומה כה,לה:    44

ְ֩וַכפְ֩ ה ָּנ ֶּמָ֗ מ  ֩ ָּקנ  ים ַה ֩ י ְׁשֵנ֨  ֩ ַחת רַּ֩ת ַחתְוַכְפּת ַ֡ רַּ֩ת ְ֩וַכְפּת ֕ ה ָּנ ֶּמָ֔ מ  ֩֙ ים ָּקנ  ַה ֩ ֵ֤י ְׁ֩שֵנ ַחת ַּ֙֩ת֣ ר ָּ֑נה-ּת  ֶּמ מ  ֩ ים ָ֖ ָּקנ  ַה ֩ ָ֥י  ְׁשֵנ
ן֩ מ  ֩ ים ָ֖ א  ְצ ַהּי  ֩ ים ָ֔ ָּקנ  ַה ֩֙ ה׃-ְלֵׁשֶׁ֙שת ָרָֽ ַ֩הְּמנ 

ַחת ֩ רַּ֩ת , כפי ופרחים וכל הפרטים של גביעים כפתורים טפח יקטנה, תלישא מרמזת על שיעור כאן גובה המנורה ח"-פזר תלישא -  ְוַכְפּת ַ֡

קנים מכל מתכת שהיא וגם  שבעהקטנה תרמז על איסור עשיית מנורת -כי תלישא אפשר.  מלאכת המשכן י ברייתא פע" י"רשרש שפי

 שלא במידותיה.  

אם תיעשה בכיכר זהב טהור. כמו כן מעביר תבנית כללית של המנורה )שבעה  אחרתמעביר מבנה זה על כל פרטיו למנורת זהב  – פזר

 פברייתא מלאכת המשכן וע" פכח כט וע" מנחותבבלי  פמסביר ע" םכלי שימוש( למנורות ממתכות אחרות. המלבי", נרות, גובהקנים, 

מקשה, ואפשר  עשיהכי אפשר לעשות מנורה ממתכות אחרות ואולי אף מזהב אבל לא ככר ואז אין חובת  א"פ חהל' בהב" םהרמב"

 ופרחי הקנים מרכיבים אותם בנפרד.  גביעית אחרות להדביק הקנים, ומכל מקום גם במנורת המשכן וגם במנורו

לאסור עשיית בית תבנית היכל וכלי המקדש בתבניתם אבל שלא כמו במנורה  קניםכי פזר יקח את איסור עשיית מנורת שבעת  אפשר

ודת כוכבים : הצלמים והצורות של עב דין אקמ" סימןערוך יורה דעה  שולחןלעשות כדוגמתם בשיעור אחר. ראה  מתיראפשר כי 
אולם. חצר תבנית עזרה. שלחן תבנית שלחן. מנורה  תבניתיעשה בית תבנית היכל כשיעור גבהו וארכו ורחבו. אכסדרה  לא ח סעיף

 בלאקנים או של ששה או שמנה אבל של שבעה לא יעשה אפילו משאר מיני מתכות ואפילו  חמשהתבנית מנורה. אבל עושה של 
 טפחים.  חאפילו אינה גבוהה י"גביעים וכפתורים ופרחים ו

 אפשר כי בדרך סוד פזר ירמז לענין הבא:

ר ְ֩וַכְפּת ֕ ה ָּנ ֶּמָ֔  ש+ ות" ל= קה" 841=  706+  135גי'  - מ 

 ר= סה" ס= הר" ה= רס" 265=  841 -576=   ומתקע" הפרש

, היינו עולים ויורדים ש)גובר( ות" לשאורה קה" רסה" –מלכות בית דוד נמשלה ללבנה  [זל ע' שט",וישב לח בראשיתבחיי  רבנו]ע"פ 

ר֩ במליםאור החמה המתמיד בלי שנוי כמו אור נר המערבי המתמיד. אפשר כי הרמז לנר המערבי  כמואבל מתמידים  ּת ֕ ְוַכְפ ָּנה֩ ֶּמָ֔ -זקף –מ 

 , שאורו תמיד דלק כמו אור החמה.המערביגדול טעמי זוג הקנים האמצעי, לדעה אחת, אחד מהם הוא נר -קטן זקף

 גדול-קטן זקף-גימטריה זקף ראה

 

 תצוה –שמות  2.3.7
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ֶאת. שמות תצוה כח,א: 45  ֩ ֵאֶליך ֩ ב ֵר֣ ְק ַה ֩ ה ַאָּתַ֡ ֶאת-ְו ְ֩ו יך ח   ָא ן֩ ר ֨ ֹו-ַאֲה ֲהנ לְ֩לַכ ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ ְך ֹו ּת  מ  ֩ ֹו ּתָ֗ א  ֩ ֩-ָּבָנ֣יו י ֑ ֩ל 
֩֩֩ ן׃ ר ָֽ ַאֲה ֩ ָ֥י ְּ֩בֵנ ר ָמָ֖ יָת א  ְ֩ו ָ֥ר ָז ֶאְלָע ֩ ּוא ה  י ֲאב  ַ֩ו ב ָד֧ ָ֩נ ן ר ֕  ַאֲה

 ות רבה )וילנא( פרשה לז שמ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֶאת )א(  ֩ ך ֵאֶלי ֩ ב ֵר֣ ְק ַ֩ה ה ַאָּתַ֡ ך-ְו י ח   ָא ֩ ן ֲהר ֨ הה"ד )זכריה י( ממנו פנה ממנו יתד ממנו קשת מלחמה, בא וראה אומות הקדמונים  ַא
כשהיו מבקשים להעמיד להם מלך היו מביאים מכל מקום ומעמידים עליהם שכה"א )בראשית לו( וימלוך באדום מדנהבה מבצרה 

 וכן כלן, אבל ישראל אינו כן אלא מהם גדוליהם מהם מלכיהם, מהם כהניהם, מהם נביאיהם, מהם שריהם,
כך אמר הקב"ה למשה יכול הייתי לעשות לאחיך כ"ג חוץ מדעתך אלא שהייתי מבקש שתהא גדול שמות רבה )וילנא( פרשה לז ... 

  עליו, מתוך בני ישראל
 

אֶ֩ )א(  ֩ ך ֵאֶלי ֩ ב ֵר֣ ְק ַ֩ה ה ַאָּתַ֡ ך-תְו י ח   ָא ֩ ן ֲהר ֨  פזר מונח תרסא, קדמא ואזלא  – ַא

ך ֩ ֵאֶלי ֩ ב ֵר֣ ְק  מונח תרסא, תרסא בתפקיד מחיצה לעצמו בעל בחינה נעלה, נבחר, כמו  –  ַה

ך-ֶאת י ח   ָ֩א ן ֲהר ֨  קדמא ואזלא, כעין כלל למנות לתפקיד נבחר מתוך עם ישראל, ושהמנוי יהיה לרצון הציבור  – ַא

ה ַאָּתַ֡ ביר את עקרון מנוי אהרן הנבחר שהוא מישראל, ולרצון משה אל כל מנוי למשרה של ממונה על הציבור להיות מקרב פזר, מע – ְו

 ישראל.

 יז,טו:    שפטיםדברים -הדרשה הידועה היא מ
הָ֥֩ ר֩ ַח  ְב ֩י  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ְך ֶל ֶמָ֔ ֩֙ ך י ָ֩עֶל֨ ים ֵ֤ ׂש  ְך֩'ׂ֣שֹוםָּ֩ת ֶל ֶמָ֔ ֩֙ ך י ֶל֨ ָ֩ע ים ֵ֤ יךָּ֩תׂש  ֶחָ֗ ַא ב֩ ֶר ֶּק֣ מ  ֩ ּ֑֩בֹו יך ֶהָ֖ ֹל ֱ֩֩א י ָ֔ ר  ָ֩נְכ יׁש ֣ א  ֩֙ ך י ָ֩עֶל֨ ת לָ֩לֵתֵ֤ ֩תּוַכָ֗ א ל ֣

א ר֩ל ָֽ ּוא׃-ֲאֶׁשָ֥ הָֽ ֩ ך י ָ֖ ח   ָא
א ' יוסף בכור שורר ר֩ל ָֽ א-ֲאֶׁשָ֥ ּו הָֽ ך֩ י ָ֖ ח  (: רב אכשר לרב מרי בר יבמות מה,במותר, כדאמרינן )ראה  -כלל; אבל אמו מישראל  - ָא

ך֩דבבל; כיון דאמו מישראל,  פורסירחל ומנייה ב י ֶחָ֗ ַ֩א ֶרב ֶּק֣ ן ביה, אף על גב דאמרינן )ראה שם(: כל משימות שאתה קרינמ 
֙֩משים  ך י יך֩לא יהיו אלא ,ָעֶל֨ ֶחָ֗ ַא ֶרב֩ ֶּק֣   .מ 

 
 כלי יקר שמות פרק כח 

ֶאת )א(  ֩ ך ֵאֶלי ֩ ב ֵר֣ ְק ַ֩ה ה ַאָּתַ֡ ך-ְו י ח   ָא ֩ ן ֲהר ֨ ל ... ַא ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְּ֩בֵנ ֹוְך ּת   . הוסיף כאן לשון ואתה לומר לך שמצד מעשה העגל נתרחק אהרןמ 
כמו שנפסלו בכורי ישראל ומשה קירבו בתפילתו כמו שנאמר )דברים ט כ( ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן 

 בעת ההיא.
ך ֩ ֵאֶלי ֩ ב ֵר֣ ְק  מונח תרסא, תרסא בתפקיד מחיצה של פסילה מצד מעשה העגל.   – ַה

אֵ֩ (ז,ככ תצוה שמות) וזהו ,כ:פנים יפות שמות פרק כז ֩ ֨חּו ְק ְךְוי  ָ֩ז ַ֖ ת ַָ֥֖י  ַ֩ז ֶ֣מן ֶׁ֩ש יך ת, הרמז לזה כי שמ"ן ז"ך מספרו ֶל  ַָ֥֖י  , וירמז עוד כי אמרו ַז
]עץ חיים שער ט"ו, פ"ו[ שבחינת חכמה הוא משם הוי' במילוי יודין שמספרו ע"ב, והוא שורש נשמתו של משה כידוע ועם מספר 

תעולה כמספר  (417=  345+  72)משה  ַָ֥֖י  ֩ , ויש לרמז במה ש"ה(417)=  ַז ר ֑אֹו יתַ֩לָּמ ָ֖ [ הסכת ושמע ב,סג] ברכותלמ"ש חז"ל בסוף ָּכת 
 ... שהוא עיון ההלכה לידע שורשו על בוריה כפירש"י שם,  כתתואח"כ  הסישראל 

שקול א' מעורר קול הסמוך לשרשו, וכן עין של כל אחד יראה ע"פ עין חבירו הסמוך לו עד שישפיע האור עין העליון לעין של מטה, 
ֶאת (א,כח תצוה שמות) בתריהוהיינו דאמר   ֩ ך ֵאֶלי ב֩ ֵר֣ ַהְק ֩ ה ַאָּתַ֡ ֩-ְו ך י ח   ָ֩א ן ר ֨ ֲה  וגו':ַא
[ ת"ר מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם וכו', שוב מעשה וכו' שתלמדני ע"א] ל"אדף  שבתאיתא במס' 

ר ואלה הבגדים וגו', נראה שהביאו הני תלתא עובדי כל התורה כולה וכו', שוב מעשה בנכרי אחד וכו' ושמע קול סופר שהיה אומ
[ דר"מ ס"ל מתנה על מה שכתב בתורה תנאו בטל הא בדרבנן תנאו ע"א] נ"ו דף כתובותלהודיע ענוותנותו של הלל, משום דאיתא ב

יהודא בן תימא אומר  [א,צדס"פ השוכר את הפועלים ] ב"מקיים, ור"י ס"ל איפכא בדאורייתא תנאו קיים ובדרבנן תנאו בטל, ואיתא ב
כל תנאי שאי אפשר לקיימו תנאו בטל, וכיון בעובדא קמא הוי מתנה תנאי על תורה שבע"פ דהוא מתנה בדרבנן, ובעובדא שניה הוי 

ליה מתנה בדבר שא"א לקיימו, ובעובדא ג' ע"מ שאהיה כה"ג הוי מתנה בדאורייתא, נמצא למ"ד תנאו בטל אין כל כך ראיה 
 לל, לכך מייתי הני תלתא עובדא דלכ"ע באחד מהם תנאו קיים, ומחמת ענוותנותו קירבו תחת כנפי השכינה:לענוותנותו של ה

ך ֩ ֵאֶלי ב֩ ֵר֣ ַהְק ֩ ה ַאָּתַ֡ פזר מונח תרסא, תרסא בעל בחינה נעלה השפעת אור עין העליון לעין של מטה, פזר מעביר עקרון ההשפעה אל  – ְו

 פ שמתנה על תורה שבכתב או שבע"פ.  ענין קירוב נכרי או שאינו יודע תורה אע"

 

ֵהָֽ֩,יט: שמות ויקהל לה ָ֖יוְ֩לַכ ָ֩בָנ י ֵדָ֥ ְג ֶאת־ּב  ְ֩ו ן ֵהָ֔ ַהּכ  ן֩ ֲהר ֣ ַא ְ֙֩ל ֶדׁש ַהּק ֨ י֩ ֵדֵ֤ ְג ֶאת־ּב  ֩ ֶדׁש ַּ֩בּק ֑ ת ֵר֣ דְ֩לָׁש ָרָ֖ ַהְּׂש ֩ י ֵדָ֥ ְג ֩ן:ֶאת־ּב 
֩ מדרש הגדול[ – סא]תורה שלמה  ד ָרָ֖ ַהְּׂש ֩ י ֵדָ֥ ְג  בהן אלו בגדי כהונה משמשין ֶאת־ּב 

֩אומרין  שבמקרש וי ד ָרָ֖ ַהְּׂש ֩ י ֵדָ֥ ְג אלו שבעה בגדים שפורשין על גבי הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וכלי השרת בדרך ֶאת־ּב 
֙֩ ,בשעת משוי ֶדׁש ַהּק ֨ ֩ י ֵדֵ֤ ְג  .יין כנגד תשעה ושלשים אבות מלאכות שנאסרו בשבתוהרי אלו תשעה ושלשים צו .אלו בגדי כהונהֶאת־ּב 

ֵדָ֥֩ ְג ֶ֩את־ּב  ד ָרָ֖ ַהְּׂש ֩ ַ֥  (' תצ' כח,בשמ)זה שנאמר י ֶדׁש יתָ ְוָעׂש  י־ק ֖ גְד  ש וכמותן צוה דים צוויים שמע משה מפי קושוגו' הרי אלו תשעה ושל ב 
ית ֖  (' בהע' יב,זמב)לא הוסיף ולא גרע ועליו הוא אומר  ,משה את ישראל ן יְּבָכל־ּב  ּוא נֱֶאָמַ֥  .: שלא הוסיף ולא גרע בעשיית המשכןהָֽ

יין כנגד כנגד תשעה ושלשים אבות והרי אלו תשעה ושלשים צו"למדרש הגדול לומר מתוך שדן בבגדי השרד ובגדי הכהנים מנין 
 "?מלאכות שנאסרו בשבת

בפרשת תרומה ופרשת תצוה ובפרשת כי תשא אתה מוצא הרבה מעבר לל"ט צוויין הקשורים לבנין המשכן לבגדי הכהנים, לכהונתם 

ַ֥  (' תצ' כח, בשמ)שנאמר  ]מדרש הגדול[-מתוך דברי ה הפותחת בחנוכת המשכן. ֶדׁש יתָ ְוָעׂש  י־ק ֖ גְד  ים צוויים שוגו' הרי אלו תשעה ושל ב 
קטנה( בתפקיד שיעור הצוויין -, מוצע לומר שהרמז לשיעור ל"ט צוויין נמצא בטעמים מונח תרסא )=תלישאשדשמע משה מפי קו

ב במליםוהבחינה הנעלה שלהם לשמירת שבת ויום טוב  ֣ ֶליָ֩ך  ַהְקר  ה  )א( (' תצ' כח,אשמ) בפסוק הקודם הפותח את מנוי הכהניםא  ְוַאָּתָ֡

ב וַ  ן נָָדַ֧ י ַאֲהר ֶּ֕ ֑ ל ְלַכֲהנֹו־ל  ֖ ַ֥י י ְׂשָרא  ּ֛תֹוְך ְּבנ  ֹו מ  ּתָ֔ יָך ְוֶאת־ָּבָנ֣יו א  ן ָאח ֹ֜ ֶליָ֩ך ֶאת־ַאֲהר ֵ֨ ב א  ֣ ַ֥י ַאַהְקר  ר ְּבנ  יָתָמ֖ י֛הּוא ֶאְלָעָזַ֥ר ְוא  ןֲאב    :ֲהר ָֽ

 

באמנם בפרשת תצוה עצמה הסברנו את טעמי  ֣ ֶליָך֩  ַהְקר  ֶליָך֩ : בדרך אגדהמונח תרסא כעין שני תרסא,  – א  ב א  ֣ מונח תרסא, כעין  – ַהְקר 

שני תפקידי תרסא. תרסא בתפקיד בחינה נעלה ובתפקיד מחיצה להחזיר את אהרן בעל הבחינה הנעלה אל מחיצת הקודש שהתרחק 

ֶליָך֩ : בדרך הלכהעלה וממחיצת הקודש בנסותו למנוע את העם מעבודה זרה ויצא העגל, וגם הסברנו מהבחינה הנ ב א  ֣ מונח  – ַהְקר 

 .בכיור ולנטילה בכלל בתפקיד שיעור מראה מים תרסא אחת, בתפקיד שיעור מים בכיור תרסא אחת. תרסא, כעין שני תפקידי תרסא

שר שהפתרון הנכון הוא בשיעור ל"ט הצוויין ובחינתם הנעלה לשמירת שבת ויום טוב. אפ ]מדרש הגדול[-אבל בעקבות הדרשה של ה

  ( שמ' פק' מ,ל)-וב (שמ' תשא ל,יז)-ואילו דברים הקשורים למי הכיור ונטילה נלמדים מפרשות הכיור החל ב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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     . שמות תצוה כח,לב:47

י ָֽ ָ֥ה֩פ  ָהָי ְלפ ֨֩-ְו  ֩ ה ְהֶי ֩י  ה ָׂ֩שָפַ֡ ְּ֩בתֹו֑כֹו ֹו ְהֶיהר אׁשָ֖ ָֽ ֩י  א ָר  ְח ַ֩ת י ָ֥ גְּ֩כפ  ֵרָ֗ ֩א  ֣ה ַמֲעֵׂש ֩ יב ב   ָס ֩ ַע׃-יו ֵרָֽ ָּק ֩י  א ֹו֩ל ָ֥  ּלָ֖
 שמות פקודי לט,כג:   

י ָֽ ׃-ּופ  ַע ֵרָֽ ָּק ֩י  א ב֩ל ָ֥ י ָ֖ ב  ָס ֩ יו הְ֩לפ   ָׂ֩שָפָ֥ א ָר֑ ְח ַ֩ת י ֣ פ  ֹוְּ֩כ ְּ֩בתֹוכָ֖ יל ָ֥  ַהְּמע 
 

 צה,א  –בבלי זבחים צד,ב 
...  קורעו נכנס ומכבסו במקום קדוש. -ש, נטמא חוץ לקלעים נכנס ומכבסו במקום קדו -מתני'. בגד שיצא חוץ לקלעים ( צד,ב)

עַ֩( שמות תצוה כח,לב) מכניסו בפחות משלש על שלש ומכבסו, משום שנא': -אמר ריש לקיש: מעיל שניטמא ( צה,א) ֵרָֽ ָּק ֩י  א  .ל ָ֥
 

ה ֩ ְהֶי  מכניסו בפחות משלש על שלש -אמר ריש לקיש: מעיל שניטמא ( בבלי זבחים צה,אתרסא, בתפקיד דרוש שיעור כנאמר ) – י 

עַ֩( שמות תצוה כח,לב) משום שנא': ומכבסו,)אצבעות(  ֵרָֽ ָּק ֩י  א   .ל ָ֥
ה ֩ ְהֶי עַ֩תרסא, בתפקיד דרוש שיעור, והדרש נבנה על משמעות  – י  ֵרָֽ ָּק ֩י  א שאינו מכניס שיעור  - בפחות משלש על שלש רש"י, כפי'  .ל ָ֥

עַ֩שום שנאמר ולהכניסו מ שאי איפשר לקורעובגד טמא לעזרה לפי  ֵרָֽ ָּק ֩י  א  ל ָ֥
 

 

ה ֩ ְהֶי ֩ ...  פקודי –תפארת שלמה על התורה תרסא, בתפקיד בעל בחינה נעלה כפי'  – י  ה ְהֶי ה ֩השם הוי"ה אותיות י  ְהֶי שמ' , כמ"ש )י 

ָ֖הָּ֩כ֑פּול(  תצוה כח,טז ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בָ֥ ֩, ָר ּוַע ָ֖הָּ֩כ֑פּולהוא השם הוי"ה ָרבָ֥ ְהֶי ָֽ  ב' פעמים י"ה י 

 
 ט,כ:    כ תצוה. שמות 48
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ֶאת ֩ ְטָּת֣ ַח ל-ְוָׁש ַ֩ע ה מֹוְ֙֩וָנַתָּתַ֡ ָּד מ  ֩ ְחָּתֵ֤ ַק ְ֩וָל ל י  ַאָ֗ ְ֩וַעל-ָה ן ר   ַאֲה ן֩ ֶז א ֨  ֩ ְך ְ֩וַעל-ְּתנּו ית ָ֔ ָמנ  ַהְי ֩֙ ָּ֩בָניו ן ֶז א ֵ֤ ֩ ְך ל-ְּת֨נּו ְ֩וַע ית ָ֔ ָמנ  ַהְי ֩֙ ָדם ָ֩י ן ֶה ֶהן֩-ּב ֵ֤ ּב ָ֥
ֶאת ֩ ְקָּת֧ ַר ָז ְ֩ו ֑ית ָמנ  ַהְי ֩ ם ַ֩על-ַרְגָלָ֖ ם ָּד  יב-ַה ָֽ ב  ָס ֩ ַח ְזֵּבָ֖ ַ֩֩הּמ   ׃

ה ֩ -ַעלפזר  - ְוָנַתָּתַ֡ ְך ןקטנה  -תלישא –ְּתנּו ֲהר   ַא ֩ ן ֶז  קדמא ואזלא – א ֨

 ונתתה על תנוך, זה רום של אוזן שהוא גדר האמצעי. תורה שלמה )סו( מדרש הגדול
 וכי אהרן ובניו טעונים מתן בהונות? אלא ללמדן היאך מטהרין את המצורעין. - תורה שלמה )סז( מדרש הגדול

ונתתה על תנוך אזן אהרן, למה טעוניןמתן בהונות, ארו רבותינו אוזן ששמעה על הר סיני  )סח( מדרש הביאור כת"יתורה שלמה 
תשא -ג( אחרים לסוף ארבעים יום שמעה לקול העם שאמר קום עשה לנו אלהים )שם כי-אנכי ולא יהיה לך אלהים )שמות יתרו כ,ב

 ארבעים יום רצו לעשות העגל צריכה כפרה. לב,א( צריכה כפרה, רגלים שעלו להר סיני, לסוף
ל ֩ -ַע ְך קטנה , בתפקיד מחיצה, ע"פ מקורות שונים בתורה שלמה ובהם רמב"ם הלכות עבדים פ"ג ה"ט תנוך האוזן הוא גדר -תלישא –ְּתנּו

אהרן משמיעה לקול קשה בין החלק החיצוני של האוזן ובין החלק המקיף את החלק השקוע )הנקב( של האוזן. וכעין היבדלות וכפרה ל

יתשא לב,א: -שמות כי העם שאמרו לשון הרע על משה ָֽ םּ֩כ  ָהָעָ֔ ֩ א ְר ֶ֣֣ ן-ַוַּי ֩מ  ֶדת ֶר֣ הָ֩ל ֶׁשָ֖ מ  ֩ ׁש ֵׁשָ֥ ל-ב  ַ֩עָֽ ם ָהָע  ֩ ל ֵה֨ ָּק ַ֩וּי  ָה֑ר ּו֩-ָה רֵ֤ ְמ ַ֩וּי א ן ר ָ֗ ֲה ַא
ה ֲ֩עֵׂש ׀ ֣קּום ֩֙ י-ֵאָליו נּוּ֩כ  י ְ֙֩לָפֵנָ֔ ְלכּו ֵ֩יָֽ ר ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ים ָ֗ ה  ֹל ֱא ֩ הֶ֩-ָל֣נּו ֩ ר ֲאֶׁשֵ֤ יׁש֩ ָ֗ א  ָה ֣ה֩ ֶׁש מ  ׀֩ ֣ה ֶמהֶז ֩ ְענּו ַדָ֖ ָ֩י א ם֩ל ָ֥ י  ַרָ֔ ְצ מ  ֶ֣רץ֩ ֶא ֵמ ֩֙ נּו ֹו׃-ֱעָל֨ ה֩לָֽ ָי וכך  ָהָ֥

 גרמו לעבודה זרה של העגל כך הפזר ילמד להיבדלות וכפרה למצורע מלשון הרע שגרמה לצרעתו.

 

דם באותן  קטנה בתפקיד שיעור מתן הדם על תנוך האזן, בהן יד ימין ובהן רגל ימין. ואז הפזר ילמד לשיעור מתן-אפשר שתלישא -טט 

 מקומות בטהרת מצורע.
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4 ְך֒֩֩. שמות תשא לב,יג:9 ָּ֩ב ֶה֘ם ָ֩ל ְׁשַּבְ֣עָּת ֩נ  ר ֲאֶׁש֨ יך֩ ֶדָ֗ ֲ֩עָב ל ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ ְלי   ֩ ָהם ָר ְב ַא רְ֩ל ְ֩זכ ַ֡
ת ֶאָֽ ֩֙ ְרֶּבה ַ֩א ם ֶהָ֔ ֲאֵל ֩ ֣ר ַדֵּב ל-ַוְּת ְ֩וָכ ם ָמ֑י  ַהָּׁש ֩ י ֵבָ֖ םְּ֩ככֹוְכ ֶכָ֔ ְרֲע ְרּת֩ -ַז ַמָ֗ ָא ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩ את ּז   ַ֩ה ֶרץ ָא֨ ָ֩ה ֩ ם׃ ָלָֽ ּוְ֩לע  ֲחלָ֖ ְ֩וָנ ם ְרֲעֶכָ֔ ְ֙֩לַז ן ֶאֵּת ֩י֩

פטור.  -המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני נכרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שיישן  משנה. ב[,כטבבלי שבת ]
 .פחם חייב. רבי יוסי פוטר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה -כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה 

מותר מיבעי  -שמע מינה רבי יהודה היא. רישא במאי עסיקנא? אי בחולה שיש בו סכנה  -מדקתני סיפא חייב  גמרא. [בבלי שבת ל,א]
חייב חטאת מיבעי ליה! לעולם בחולה שיש בו סכנה, ובדין הוא דליתני מותר, ואיידי דבעי למתני  -ליה! ואי בחולה שאין בו סכנה 

ההיא  -פטור אבל אסור  -לא יכבה, ואם כבה  -מי רישא פטור. והדתני רבי אושעיא אם בשביל החולה שיישן תנא נ -סיפא חייב 
 . בחולה שאין בו סכנה, ורבי שמעון היא

 )ע"פ רש"י לכבות נר מפני חולה מסוכן( שאול שאילה זו לעילא מרבי תנחום דמן נוי: מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא?

שכשחטאו ישראל במדבר עמד משה לפני הקדוש ברוך הוא,  -ודקאמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו  [בלי שבת ל,אב]...  
ך֩( שמ' תשא לב,יג) ואמר כמה תפלות ותחנונים לפניו ולא נענה, וכשאמר י ֶדָ֗ לֲ֩עָב ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ ְלי   ֩ ָהם ְבָר ַא רְ֩ל מיד נענה, ולא  -ְזכ ַ֡

 אני את המתים שכבר מתו?ושבח  יפה אמר שלמה

: נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר, )לענין לכבות נר מפני חולה שיש בו סכנה( ולענין שאילה דשאילנא קדמיכון [בבלי שבת ל,ב]... 
ָרָהם ֩)רעיון מענין גי'  .)היא נשמת האדם( מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא ַאְב רְ֩ל ( 505=  278+  227ה )עול ְזכ ַ֡

 נ"ר הנ"ר ( 

, שנאמר )מהאש( ואני יורד ומצילו לאש( –)השלך אברהם לאּור אלא לשמי ירד  )אמר הקב"ה(...  ]שמות רבה )וילנא( פרשת בא פרשה יח,ה[
שממנו ממשיך עם  צ"ע האם ההצלה הייתה בכיבוי האש ובשבת. הקב"ה הציל נשמת אברהם)בראשית טו( אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים. 

המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני נכרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה,  משנה. ]בבלי שבת כט,ב[-ישראל. אפשר שכאן הקשר ל
: פיקוח נפש דוחה שבת להצלת חיי ישראל כלשהו, ועדיף ישראל פשוט חי על גדולי ישראל מתים. והמסקנה פטור. -מפני החולה שיישן 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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פזר מעביר למצבי חירום  טעםשעבדו עבודה זרה היו בבחינת שוטה, רוח רעה נכנסה בהם. ו/או בחינת חולה מסוכן. אפשר כי  בני ישראל

 אחרים של פיקוח נפש.

 

֒֩...  [בבלי ברכות לב,א] ְך ָּ֩ב ֶה֘ם ָ֩ל ְׁשַּבְ֣עָּת ֩נ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ך י ֶדָ֗ ֲ֩עָב ל ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ ְלי   ֩ ָרָהם ַאְב רְ֩ל ֒֩. מאי ְזכ ַ֡ ְך ר רבי אלעזר: אמר משה אמ - ָּב
כך שבועתך  -לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, אלמלא נשבעת להם בשמים ובארץ הייתי אומר כשם ששמים וארץ בטלים 

כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי  -בטלה. ועכשו שנשבעת להם בשמך הגדול, מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים 
 עולמים.

 אינו יכול לעמוד. -יכול לעמוד, לשלשים ואחד מלכים  -לפניו: רבונו של עולם, עדיין יש להם לומר: למלך אחד אמר ...  

ָהם ֩ ָר ְב ַא  ?שלשים ואחד מלכיםתרסא כשיעור, ענין  – ְל

֩  ג[רש"י שמות לב,י] ָהם ְבָר ַא רְ֩ל א קבל שכרו, תנהו אם עברו על עשרת הדברות, אברהם אביהם נתנסה בעשרה נסיונות ועדיין ל -ְזכ ַ֡
 לו, ויצאו עשרה בעשרה:

ל ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ ְלי   ֩ ָהם ָר ְב ַא אם לשרפה הם, זכור לאברהם שמסר עצמו לישרף עליך באור כשדים. אם להריגה, זכור ליצחק  - ְל
( ואעשה אותך לגוי )פסוק י שפשט צוארו לעקידה. אם לגלות, זכור ליעקב שגלה לחרן, ואם אינן נצולין בזכותן, מה אתה אומר לי

 :ואם כסא של שלוש רגלים אינו עומד לפניך בשעת כעסך, קל וחומר לכסא של רגל אחתגדול, 

ך (שמ' תשא לב,יג) י ֶדָ֗ ֲ֩עָב ל ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ ְלי   ֩ ָהם ְבָר ַא רְ֩ל בשעת סכנה כאשר מדת הדין מתוחה ראוי להזכיר זכות אבות. אפשר כי  – ְזכ ַ֡

( וי"ג מידות של רחמים שהקב"ה [בבלי ברכות י,ב]-ילת משה אחרי מעשה העגל והתלות בזכות אחרים )כנאמר במעביר פסוקי תפ טעם פזר

 לימד את משה אל סליחות ימי תענית, סליחות בחדש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכפורים.

ָהם ֩ ָר ְב ַא  אלו שעברו על עשרת דברות במעשה העגל. תרסא כשיעור, עשרה נסיונות של אברהם פודים את עם ישראל או – ְל

ל ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ ְלי   ֩ ָהם ָר ְב ַא ךשלושה שמות הם שלוש רגלים של כסא בעל ארבע רגלים המרומז בטעם רביע של  – ְל י ֶדָ֗ וזה רמז  ֲעָב

֩  (' תשא לב,יגשמ))יג(  [בעל הטורים שמות לב]עוסקת בו. וצירוף דומה כתב  [בבלי שבת ל]-לדוד מלך ישראל שהאגדתא ב ָהם ָר ַאְב רְ֩ל ְזכ ַ֡
ך י ֶדָ֗ ֲ֩עָב ל ֵא  ָר ְׂש ּ֩וְלי  ק ָח֨ ְצ הקדים עבדיך לאבות. )דברים ט כז( זכור לעבדיך לאברהם וגו'  כאן הקדים האבות לעבדיך וכתיב התם. ְלי 

 לה יא א(:)מ"א יא יג(. ועבדי דוד )יחזקאל לד כד( )עי' מגי לומר כי היו עבדיו מתחלה ועד סוף. כיוצא בו דוד עבדי

 

ָהם ֩ ְבָר ַא רְ֩ל  פזר תרסא – ְזכ ַ֡
  [ ]סעיף יא[שו"ע או"ח הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סי' נה]

 . עבריין שעבר על גזירת הצבור )מו( או שעבר עבירה, אם )מז( לא נידוהו נמנה למנין עשרה
אבון אבל להכעיס אפילו בדבר אחד או שהוא מומר כתב הפמ"ג דוקא עבירה שעבר לתי -או שעבר עבירה  [משנה ברורה סימן נה ס"ק מו]

אפילו ]מג[ עבירה שחייב עליה מיתה  -לא נידוהו  ז[משנה ברורה סימן נה ס"ק מ]. לע"ג או לחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו"ם ואינו מצטרף
נם מצטרפין לעשרה שאינם מודים והטעם דכתיב בעכן חטא ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא ובקדושתיה קאי. וכת הנקרא קראים ]מד[ אי

 :בתורה שבע"פ. וכל מי שהוא ]מה[ כופר בתורה שבע"פ אין מצטרף לכל דבר שבקדושה
* מנודה, * אין מצרפין אותו לכל דבר שצריך עשרה, אבל מותר להתפלל בבהכ"נ שהוא שם, אלא אם כן פירשו להחמיר [ סעיף יב]

 .עליו בכך

ניין כשר מרומז בטעמי תלישא גדולה וקטנה אחדים בתפילת אברהם להצלת סדום ועמורה, שלא טט: אמנם שיעור של עשרה אנשים למ

ביקש על פחות מעשרה צדיקים וזה מקושר לנח ואשתו, שלשה בניו ונשותיהן. אבל אנשי סדום היו בני נח ולא היו חייבים בתרי"ג מצוות 

 ג[רש"י שמות לב,י]היו מישראל שעבדו עבודה זרה להכעיס. ועל כך פ' שנתנו לישראל במתן תורה. במעשה העגל, שארע אחרי מתן תורה 

 ֩ ָהם ְבָר ַא רְ֩ל אם עברו על עשרת הדברות, אברהם אביהם נתנסה בעשרה נסיונות ועדיין לא קבל שכרו, תנהו לו, ויצאו עשרה  -ְזכ ַ֡
 בעשרה:

ָהם ֩-אפשר ש ְבָר ַא רְ֩ל והשקלא  ]שו"ע או"ח סי' סה סקי"א, סקי"ב[-יין כשר כבתפקיד שיעור של עשרה אנשים למנ תרסאטעם  – ְזכ ַ֡

 וטריא בפוסקים להגדרת "מי אינו יכול להימנות בעשרה כבסיס לצירוף אחרים לתפילה". 

מעביר מתפילת משה לנושא של מניין של עשרה אנשים כשר לכל דבר שהקדושה, לתפילה, לאמירת קדושה וקדיש, לענין לומר  פזרטעם 

הסכמות הקהל, ד"ה לפנים בישראל( )עברין כזה לא מצטרף לזימון  –רכת המזון? )משכנות הרועים אות ה סימן קיב לקינו בב-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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5 0֩ א֩ ֩תשא לג,יג:כי שמות . ֩ ה ֶאת-םְוַעָּתַ֡ ֩֙ א ָ֩נ י ֵ֤נ  ֵע ד  הֹו ֩ ך י ְּ֩בֵעיֶנָ֗ ן ֵח  י֩ את  ָמָצ֨  ֩ א א-ָנ ְמָצ ֶ֩א ן ַע ַמָ֥ ְ֩ל ֲעךָ֔ ָד֣ ֵא ְ֩ו ך ָרֶכָ֔ ך֩-ְּד ְּ֩בֵעיֶנ֑י ן ֵ֩חָ֖
֩֩ ה׃ ֶּזָֽ ַה ֩ ֹוי ַהּגָ֥ ֩ ךָ֖ ַ֩עְּמ י ָ֥ הּ֩כ  ֵא֕ ְר ּ֩ו

ה א ֩מסמל תשובה,  – ְוַעָּתַ֡ ם־ָנ א ֩תרסא בתפקיד עקירת זכירת המצווה, היינו שגגה,  – א  ם־ָנ בתפקיד בקשת עקירת תוכן וטעם תרסא  – א 

ןהעבירה בשגגה ואפילו בזדון,  ֵחֹ֜ ֩ י את   קדמא ואזלא בתפקיד כלל וסדר.    – ָמָצ֨

ס֩שמות כי תשא לג,כג: ֩ ּו: אָֽ ָר ֵ֩י א ָ֖י֩ל ָ֥ ּ֩וָפַנ י ָר֑ ח  ֲא ֶאת־ ֩ יָת ָ֖ א  ָר ְ֩ו י ָ֔ ֶאת־ַּכּפ  ֩֙ י ת  ר  ס  ֲה ]דבר מלכות התשע"ח, לקוטי שיחות כרך כא,  ַו

י [232אדמו"ר ממ"ש, ע'  ָ֖ א  ָר יְו ָר֑ ח  ֲא ֶאת־ ֩ רש"י הראהו קשר של תפילין, הסיר חלק מהטלית והראה למשה קשר של תפילין  ָת

שבאחורי ראשו. הקב"ה לימד למשה סדר בקשת רחמים וקריאת י"ג מדות של רחמים. יש לתמוה היאך עובר אדם על מצוותיו של 

אם היה זוכר לא היה עובר. וזהו הטעם שאדם רוצה הקב"ה. אלא שבאותו רגע שעובר על רצונו יתברך "שוכח" אמונתו בקב"ה, ו

לעקור ולכפר על החטא ותשובתו באמירת י"ג מדות לבקש  רחמים מהקב"ה, וצריך להיות עטוף בטלית ותפילין, כי שתי מצוות אלו 

היא )שמ' בא יג,ט( תוכנם ה"זכירה".דמצות צצית היא )במ' שלח טו,לט( " וראיתם אתו וזכרתם את כל מצוות ה' ", ומצוות תפילין 

 "והיה ... לזכרון בין עיניך "

 

 עיון –ויקרא  2.4

 ויקרא –ויקרא  2.4.1
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     . ויקרא  א,יא:58



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה֑֩ ֩ ְפֵנ֣י ה֩ל  ָנ ָ֩צפ ָ֖ ַח ְזֵּב  ַהּמ  ֩ ְך ֶר ֶ֣֧ ֶ֩י ַ֩ע֣ל ֹו ת  א  ֩ ט ַח֨ תְוָׁש ֶא ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ֩ ן ר ֨ ַאֲה  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ָזְר ְ֩ו ַ֩על-' ֹו מ  ב׃֩֩-ָּד י ָֽ ב  ָס ֩ ַח ְזֵּבָ֖ ַ֩הּמ 
 א ,נזבבלי עירובין 

סביב דקרנות. דאי לא תימא  -מאי סביב  -רביע דקרנות. אמר ליה רבינא לרב אשי: והא סביב כתיב!  -רב אשי אמר: מאי רביע ... 
סביב דקרנות,  -וזרקו )בני אהרן( את הדם על המזבח סביב, הכי נמי סביב ממש? אלא מאי סביב  (יאאו  הוי' א,)הכי, גבי עולה דכתיב 

 . סביב דקרנות -סביב הכי נמי: מאי 

 

 עולה מבקרה:  –ויקרא א,ג 

֩ ם]ג[ ן-א  מ  ֩֙ ְרָּבנֹו ָק ֩ ֵ֤ה ָל ֶאל-ע  ּ֑נּו֩ יֶב ר  ְק ַ֩י ים ָ֖ מ  רָּ֩ת ָ֩זָכָ֥ ר הָֽ֩-ַהָּבָקָ֔ ֩ ָ֥י ְפֵנ ֹו֩ל  נָ֖ ְרצ  ֹו֩ל  תָ֔ א  ֩ יב ֣ ר  ְק ַ֙֩י ד מֹוֵע ֶהל֩ א ֵ֤ ֩ ח ַת ֩'ֶּפ  ֩׃ ד[ ל֩] ַ֩עָ֖ ֹו דָ֔ ָ֩י ַמְ֣ך ְוָס
֩ יו׃ ָ֩עָלָֽ ר ֹוְ֩לַכֵּפָ֥ ה֩לָ֖ ְרָצָ֥ ְ֩ונ  ֑ה ָל ָהע  ֩ אׁש ֩ר ֣ ה[ ֶאתוְ֩] ֩ ט ַח  ה֑֩-ָׁש ֩ ְפֵנ֣י ר֩ל  ַהָּבָקָ֖ ֩ ן ֶאת֩'ֶּבָ֥ ֩֙ ים ֲהנ  ַהּכ ָֽ ן֩ ר ֵ֤ ַאֲה ֩ י ְּ֩בֵנ֨ יבּו ר  ְק ה  ֨קּו֩-ְו֠ ְר ָז ְ֩ו ם ָּדָ֔ ַה

ַ֩על-ֶאת ם ָּדֵ֤ ֲאֶׁשר-ַה ֩ יב ָ֔ ָ֙֩סב  ַח ְזֵּב ד׃-ַהּמ  מֹוֵעָֽ ֩ ֶהל א ָ֥ ֩ ח ַת ֶּ֩פָ֖
 מצאן עולהיא:  –ויקרא א,י 

֩ ס   ם]י[ א  ן-ְו ן-מ  ֩מ  ְרָּב֧נֹו ָק ֩ אן ן-ַהּצ ֨ מ  ֩ ֹו אָ֥ ֩ ים ָ֖֩-ַהְּכָׂשב   ּז  ָ֩הע  ּנּו׃ יֶבָֽ ר  ְק ַ֩י ים ָ֖ מ  רָּ֩ת ָ֩זָכָ֥ ֑ה ָל ֩יםְ֩לע  א[ ַח֩]י ְזֵּב  ַהּמ  ֩ ְך ֶר ֶ֣֧ ֶ֩י ַ֩ע֣ל ֹו ת  א  ֩ ט ַח֨ ְוָׁש
ה֑֩ ֩ ְפֵנ֣י ה֩ל  ָנ ֶאת֩'ָצפ ָ֖ ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ן֩ ֲהר ֨ ַא  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ְר ָז ַ֩על-ְו ֹו מ  ב׃-ָּד י ָֽ ָסב  ַח֩ ְזֵּבָ֖ ַ֩הּמ 

 

ֶאת (,יאוי' א)לפי שטעם פזר בתפקיד אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר, הוא בקרא  –טט  ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ן֩ ר ֨ ַאֲה  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ָזְר ַ֩על-ְו ֹו מ  -ָּד
ב׃ י ָֽ ָ֩סב  ַח ְזֵּבָ֖ ֶאת (וי' א,יא)-ולא ב ַהּמ  ֩ ֨קּו ַ֩על-ְוָזְר ם ָּדֵ֤ ֩-ַה יב ָ֔ ב  ָס ַח֙֩ ְזֵּב  -רב אשי אמר: מאי רביע לכן מוצע כי הגרסה בגמרא תהיה ... ַהּמ 

 (יא וי' א,)סביב דקרנות. דאי לא תימא הכי, גבי עולה דכתיב  -ב מאי סבי -רביע דקרנות. אמר ליה רבינא לרב אשי: והא סביב כתיב! 
ֶאת ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ן֩ ר ֨ ַאֲה  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ְר ָז ל-ְו ַ֩ע ֹו ב׃-ָּדמ  י ָֽ ב  ָס ַח֩ ְזֵּבָ֖  -סביב דקרנות, הכי נמי: מאי סביב  -, הכי נמי סביב ממש? אלא מאי סביב ַהּמ 

 . סביב דקרנות

שים מקדשים למקום אחר ולא ממקום אחר לקדשים. ע"י טעם פזר מעבירים רעיון קרנות מזבח שייך לקדשים. באופן רגיל לא דור

טבלאות, וכל טבלה רבועית  4מקדשים לריבוע עיר בכלל, כאשר כאן רב אשי מביא ראיה להשלמת תחומי העיר לרבוע מלא בהוספת 

למגרש עיר לווים בנוסף לשטחים שנושקים  נוגעת לקרן עיר בזוית ישרה עם פאות העיר המסתיימות בקרן. רבע מטבלה שבקרן מצורף

לפאות העיר. מכאן מובן שיש טבלה בכל קרן שמצטרפת לתחום העיר, ולמעשה ריבוע העיר בתחילה ואח"כ ריבוע התחומים נמשך 

 מהמזבח וקרנותיו. 

א שטבלה זאת מורחבת המזבח עצמו המתואר בפשט כטבלה של חמש אמות על חמש אמות ודרשת רבי יהודה שעשויה להיות לכולי עלמ

 לעשר על עשר אמות.

חַ֩ (א,שמות תרומה כז) ב,בבלי זבחים נט ְזֵּבָ֔ ַהּמ  ֩֙ ה ְהֶי ָֽ ֩י  ּוַע בֵ֤ י בקטן. רבי יהודה ורבי יוסי מוצאים הכתוב מפשוטו. ר-מהפך פשטא זקף – ָר

ב (א,שמות תרומה כז)אלפניו ללמוד לכתוב מוציא מפשוטו יהודה  ַח ר ָ֗ ֩ ַאּ֣מֹות ֩ ׁש ֵמ֧ ָח  אחריוכתוב למוציא מפשוטו של מקרא רבי יוסי  ,ְו

ֹו ָמתָֽ ק  ֩ ֹות ַאּמָ֖ ֩ ׁש ֹלָ֥  .ְוָׁש

ַחב (א,שמות תרומה כז) יהודה לומד אלפניו של הקרא רבי ר ָ֗ ֩ ַאּ֣מֹות ׁש֩ ֵמ֧ ָח תמדוד מאמצעו של מזבח חמש אמות ואומר דרגא מונח רביע,  - ְו

אמות. כאילו הוא קורא הפסוק כך: שטח של  שלוש כפשוטו של מקרא גובה אבל ה .לכל רוח ותקבל ארבעה פעמים חמש על חמש אמות

ְך ֶר א   ֩ ַאּ֨מֹות  ֩ ֵמׁש ב ָח ַח ֩ר ָ֗ ַאּ֣מֹות ׁש֩ ֵמ֧ ָח דרגא מונח רביע במובן של פרט מרכזי הוא ומשמעו מהמרכז הנח ארבעה משטחים כאלה או  - ְו

 ומי שבת()ראה בבלי עירובין נז,א לימוד מריבוע מזבח לריבוע עיר לתחמשטח אחד שהוא כעין ארבעה משטחים כאלה. 

אמה לכולי עלמא  10על  10ור' חנוך בינקה שערך מחקר מקיף בנושאי המשכן אומר כי יש עוד שיטה ולפיה מידות אורך ורוחב המזבח 

 אמות היה הסובב. 7אמה ובגובה  10או  3והמחלוקת היא על הגובה האם היה 

 

את הערים בית נכנס בית יוצא פגום נכנס פגום יוצא היו כיצד מעברין  ,מ"אה"משנה מסכת עירובין פאפשר כי מכאן המקור למשנה 
ועושין אותה כמין טבלא מרובעת כדי שם גדודיות גבוהות י' טפחים וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה מוציאין את המדה כנגדן 

 :שיהא נשכר את הזויות
 

אמר רבי  -ן לגבי מזבח. מנלן דטעונין יסוד? למד על בכור ומעשר ופסח שהן טעונין מתן דמים ואימורי...  ב,סדבבלי פסחים 
ֶאת (יא וי' א,)אלעזר: אתיא זריקה זריקה מעולה. כתיב הכא את דמם תזרק על המזבח וכתיב התם  ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ֩ ן ר ֨ ֲה ַא  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ְר ָז ֹו֩-ְו מ  ָּד

ל ב׃-ַע י ָֽ ב  ָס ַח֩ ְזֵּבָ֖  אף פסח נמי טעון יסוד. -. מה עולה טעונה יסוד ַהּמ 
את דמם תזרוק על המזבח, מתנה אחת אתה אומר מתנה אחת או שתי מתנות של ארבע אמרת ת קרח פיסקא קיח ספרי במדבר פרש

ק"ו ומה אם במקום שרבה בחלבים מיעט בדמים כאן שמיעט בחלבים אינו דין שנמעט בדמים או חלוף ומה אם במקום שמיעט 
֧ים֩ (יא וי' א,)בחלבים ריבה בדמים כאן שרבה בחלבים אינו דין שנרבה בדמים ת"ל  ֲהנ  ַהּכ  ֩ ן ר ֨ ַאֲה  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ְר שתי מתנות שהן ארבע ְוָז

]דנתי וחלפתי בטל או חילוף וזכיתי לדון כבתחילה ומה אם במקום שריבה בחלבים מיעט בדמים כאן שמיעט בחלבים אינו דין 
 שנמעט בדמים ומה ת"ל את דמם תזרוק על המזבח מתנה אחת[.

צה, מקום זריקת דם ביסוד המזבח, בתפקיד שיעור מתנת דם אחת )בבת אחת( ביסוד וגם אם נתערב בדם מתן תרסא, בתפקיד מחי – ְּבֵני ֩

 ארבע ר' יהושע אומר ינתן במתן אחד ר' אליעזר אומר ינתן במתן ארבע.

 

 פזר תלישא 46
 . ויקרא  ג,ב:    59

ַ֙֩על דֹו ָ֩י ְך ַמֵ֤ ָס ֩וְ֩-ְו ֑ד מֹוֵע ֶהל֩ א ֣ ֩ ח ַת ָח֕טֹוֶּ֩פָ֖ ּ֩וְׁש ֹו ְרָּבנָ֔ ָק ֩ אׁש ֶאתר ֣ ֩ ֧ים ֲהנ  ַהּכ  ן֩ ר ֨ ַאֲה  ֩ ְּ֩בֵני ּו קַ֡ ְר ַ֩על-ָז ם ָּד  ב׃֩֩-ַה י ָֽ ב  ָס ֩ ַח ְזֵּבָ֖ ַ֩הּמ 
 . ויקרא  ד,ג:    60

 פזר תלישא 47

ֶּ֩בן ֣ר ַּ֩פ א ָט  ָח ר֩ ֲאֶׁש֨  ֩ אתֹו ַחָּט ַ֩ע֣ל֩ יב ַ֡ ר  ְק ה  ְ֩ו ָהָע֑ם ֩ ַמ֣ת ַאְׁש אְ֩ל ָטָ֖ ֶ֩יֱח ַח י ַהָּמׁש   ֩ ן ֵה֧ ַהּכ  ֩ ם ֣ ֩֩-א  את׃ 'ְ֩לַחָּטָֽ ה יםַ֩ל מ   ָּ֩ת ר ָקָ֥ ָּ֩ב
ַהּמָ֩ ֩ ן ֵה֧ ַהּכ  ֩ ם ֣ ָהָע֑םא  ֩ ַמ֣ת ַאְׁש אְ֩ל ָטָ֖ ֶ֩יֱח ַח י  , כעין שתי קבוצות פרטים מצטרפיםאתנחמונח דרגא תביר מרכא  - ׁש  

א ָט  ָ֩ח ר ֲאֶׁש֨  ֩ אתֹו ַחָּט ֩ ַ֩ע֣ל יב ַ֡ ר  ְק ה  ֶּ֩בן ואזלאקטנה קדמא -פזר מונח תלישא –ְו ֣ר את׃-ַּפ ַחָּטָֽ 'ְ֩ל הָ֖ יםַ֩ל מ   רָּ֩ת ָקָ֥  טפחאמרכא תביר  מונח ָּב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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במקום, המתבטאים בשתי קבוצות פרטים  משח" עניני, כעין שני מריך למקומו, אפשר מענין שח"סלוק, כעין דרוש למקום אחר ואם צ

 מחולקים.  
 בבלי הוריות י,א 

אתֹו ֩ ַחָּט ֩ ַ֩ע֣ל יב ַ֡ ר  ְק ה  מביא חטאת  -, מלמד שמביא על חטאתו משעבר. ונייתי נמי נשיא מק"ו: ומה משיח שאין מביא בשגגת מעשה ְו
( אשר נשיא יחטא, ויקרא ד כבאינו דין שמביא חטאתו משעבר! תלמוד לומר: ) -ת מעשה משעבר, נשיא שמביא חטאת בשגג

 כשהוא נשיא אין, כשהוא הדיוט לא.
֩  א מ ק  מהמלים ַחָּטאתֹו ֩ ַ֩ע֣ל יב ַ֡ ר  ְק ה   אנו למדים שיעור/מידרוג שכהן מחויב בקרבן גם לאחר שעבר ממשיחותוְו

 ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא רמז תסו 
 

שיא מביא בשגגת מעשה אף משיח מביא בשגגת מעשה ת"ל לאשמת העם הרי משיח כצבור. אי מה צבור הורה ועשו אחרים . מה נ
על מה שחטא הוא מביא ואין מביא על מה  חטאתו על והקריבכהוראתו חייבין אף משיח הורה ועשו אחרים כהוראתו יהא חייב ת"ל 

 שחטאו אחרים. 
 א מ ק מכאן אנו למדיםשיעור דד 

 

 פזר תלישא 48
 . ויקרא  ד,ג:    60

ֶּ֩בן ֣ר ַּ֩פ א ָט  ָח ר֩ ֲאֶׁש֨  ֩ אתֹו ַחָּט ַ֩ע֣ל֩ יב ַ֡ ר  ְק ה  ְ֩ו ָהָע֑ם ֩ ַמ֣ת ַאְׁש אְ֩ל ָטָ֖ ֶ֩יֱח ַח י ַהָּמׁש   ֩ ן ֵה֧ ַהּכ  ֩ ם ֣ את׃-א  'ְ֩לַחָּטָֽ הָ֖ יםַ֩ל מ   ָּ֩ת ר ָקָ֥  ָּב

 

 פזר תלישא 49
 . ויקרא  ד,כב:    61

֩֩ ָּכלפ מ  ַח֣ת֩ ַ֩א ה ְ֩וָעָׂשַ֡ ֑א ָט ֶ֩יֱח א י ָ֖ ָ֩נׂש  ר ה֨֩-ֲאֶׁשָ֥  ֩ ְצות ר֩ל אמ  ֲאֶׁש֧ ֩ יו ָה  ֱאֹל ֩ ם׃-' ָאֵׁשָֽ ְ֩ו ָ֖ה ְׁשָגָג ּ֩ב  ה יָנ ֵ֩תָעֶׂש 
  פ, א איומ בליב
: אתניהו - ןטק כזיתא בןרק יבייחמד אנימ ? איןירויעורין. מאי ירבה בשיעשב רבהיו ן אחריבא בית די , שמאורעב לו שיויכתש יךצרה זמן הזלב בכל חזר: האולעי אבר רמא
ר֩ל א( בכד רא יקו) ׃,ֵתָעֶׂש֩ -ֲאֶׁש֧ ם ָאֵׁשָֽ ְ֩ו ָ֖ה ְׁשָגָג ּב  ֩ ה ל ע מביא קרבן אין - ויעתדמיב שא לו, תגגשמביא קרבן על  - תועיידמ השב יָנ

 ןיוריעבש רבהיאי מ, ןטק תזיכא ןקרב יבייחדמ אעיקריה מתעדיק אסלדי מא. ולית גדולזדאיכא כ דקרבן ע יאלא, דלא מחייבו. שגגת
 . ןרישיעות חממ תורבנקב רבהא ימש -

 

אַ֩ ֩ ה ָּכלְוָעָׂשַ֡ מ  ֩ ה֨֩-ַח֣ת  ֩ ְצות יומ  ָה  ֹל ֱא מרמזת על שיעור מינימלי לגבי השב  קטנה-תלישאקטנה קדמא ואזלא. -פזר מונח תלישא – '֩

קרבן על שגגתם , שיביא בכל מצוות לא תעשה שיש בהן עשה ועל זדונם כרתילמד על שב מידיעתו  הפזרמידיעתו כדי להביא קרבן. 

ר֩ל א חטאת ׁשְ֩-ֲאֶׁש֧ ּ֩ב  ה יָנ ֶׂש  ֵ֩תָע ם׃ ָאֵׁשָֽ ְ֩ו ָ֖ה  ואילו כל מין מומר לא מקבלים קרבנותיו.ָגָג

גגתו, ש עלבן רא קיו מבניאו תעדימישב ו ינ. אתוגשג עלן ברק ביאמ ותעידימ שבה -ם שוא השגגברא ויק רשתה פמתמי ורהת
 ' א'[:חות יהור] ו(פרמומה מן נותרבקן קבלימ ןאין שמכא

 

ָּכל מ  ֩ ַח֣ת ַא ֩ ה ָה֩ -ְוָעָׂשַ֡ ֹל ֱא ֩' ֨ה  ֩ ְצות ֩מ  לא תעשה שיש בהן עשה ועל זדונם כרת,  מצוותהפזר ילמד על שב מידיעתו בכל  כי אפשריו

ר֩ל א שיביא קרבן חטאת. אבל ם׃-ֲאֶׁש֧ ָאֵׁשָֽ ְ֩ו ָ֖ה ְׁשָגָג ּ֩ב  ה יָנ  ֵתָעֶׂש 

 

ָּכל מ  ֩ ַח֣ת ַא ה֩ ְ֩וָעָׂשַ֡ ֑א ָט ֱח ֶ֩י א י ָ֖ ָ֩נׂש  ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֩ ֩]כב[ ר֩ל א-פ ֲאֶׁש֧ ֩ יו ָה  ֱאֹל ֩ ' ֨ה  ֩ ְצות ָ֖֩-מ  ְׁשָגָג ּ֩ב  ה יָנ ׃ֵתָעֶׂש  ם ָאֵׁשָֽ ְ֩ו ֩ה
ָּכל מ  ֩ ַח֣ת ַא ֩ ה ֩ -ְוָעָׂשַ֡ ְצות קטנה, כעין -קטנה, כעין דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו, מענין התלישא-תלישאפזר מונח  - מ 

 חציצין ומחיצין או מדרוג בביצוע המצוות.   שיעורין

 ב , י א -הוריות ט, א בבלי פ"ע כד -ד כב  ויקרא פסוקים
 .זשבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת ולא ב ע" המצות לכ בחטאת נשיא על עוסקים

 קרבנות החטאת על שגגתו כאשר שב מידיעתו,  בסוגיקטנה מלמדת כי לנשיא יש מידרוג -כי תלישא אפשר

 כשבה או שעירה,  לנשיא מביא כהדיוט, על המצוות הנ" היותוחטא קודם  אם 

 עזים, שעירקרבן של הנשיא  לת הבאת הקרבן, מביא על המצוות הנ"ועדיין נשיא בשע נשיאותוחטא בתקופת  אם 

 מנשיאותו, מביא קרבן נשיא,  עברעד שהביא קרבן  אם 

 ממשיחותומביא קרבן הדיוט, שלא כמו כהן משיח שאין שינוי בסוג קרבנו גם אם עבר  מנשיאותוחטא אחרי שעבר  אם . 

 

 .שילוב בין השיטות ובין הסבר הרב שטיינזלץ

 .זשבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת ולא ב ע" המצות כל בחטאת נשיא על עוסקיםי הנשיא פסוק

ָּכל֩כי אפשר מ  ַח֣ת֩ ֩ -ַא ְצות  בסוגיכי לנשיא יש מידרוג  קטנה, שני מיני שיעורים ומידרוגים,-כעין שני תלישא מלמד קטנה-תלישא מונח מ 

 וילמד על שיעור כתיבת שתי אותיות בשבת ויו"ט קרבנות החטאת על שגגתו כאשר שב מידיעתו,

 

ולכן לא תעשה שיש בהן עשה ועל זדונם כרת, שיביא קרבן חטאת.  מצוותעל שב מידיעתו בכל מהנשיא לכל ישראל ילמד  פזראפשר כי 

 ע"פ תלמוד הרב שטיינזלץ. שתי אותיות בשבת ויו"ט בענין שיעור כתיבהילמד גם 

ולכל שיטות התנאים הדנים בסוגיה התבה  -סלוק  אגדול טפח-זקף -הפסוק וי' ד ב' ועשה מאחת מהנה  בכל הגרסות בבלי שבת קג א

אחת בין משתיים בין שתי אותיות זהות שיש להן משמעות  (תבה)''ועשה'' משמע שיעור העבירה הוא כתיבת שתי אותיות בין משם 

 בין שאין להן משמעות.

 שיעור כתיבה אסור של שתי אותיות. גדול מרמז על-זקף -אם כן ''ועשה'' 

 רבי שמעון גם לומד ועשה אחת, ועשה מהנה, 

 .?רת גם חיבור לתבה שלפני הטפחאשהאם הטפחא שפותחת טפח לחיבור בין היתור ''מאחת'' למיעוט ''מהנה'' מאפ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ַח֣ת֩ ַא ֩ ה ָ֖֩ ויקרא ד כבמביא שקרא זה מקורו בפסוק תלמוד הרב שטיינזלץ  -ְוָעָׂשַ֡ ָ֩נׂש  ר ָט֑אֲ֩אֶׁשָ֥ ֱח ֶ֩י א  מרכא טפחא אתנח -י

ָּכל מ  ֩ ַח֣ת ַא ֩ ה ה֨֩-ְוָעָׂשַ֡  ֩ ְצות יו֩'מ  ָה  ֹל  אזלאוקדמא  טנהק-לישאפזר מונח ת - ֱא

לשיטת הרב שטיינזלץ אפשר שהקרא משמש לנשיא ולכל נפש ובשביל כל נפש  -אם אינו לגופו דרשהו לענין אחר  - פזר -טט ועשה 

֣֩יקרא ד כב ו יש מכאן היקש ַח ַא ֩ ה ָּנה׃ '' ב' דוי  תְוָעָׂשַ֡ ֵמֵהָֽ ֩ ת ַחָ֖ ַא ֵמ ֩ ה   ''אחת'' ''מאחת'' ְוָעָׂש֕
   גדול-זקףראה 

 

 

 

 צו –ויקרא  2.4.2
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ת֩. ויקרא צו ו,ב: 64 ֶאָֽ ֩ ו ֶאת-ַצֵ֤ ְ֙֩ו ן ר  ֲה ֑ה֩-ַא ָל ָהע  ֩ ת ַרָ֖ אתּ֩תֹו ֩ז ָ֥ ר מ ָ֔ א ָּ֩בָנ֣יוֵ֩ל
ַ֩על ה ָד֨ ְק מֹו  ֩ ַ֩על ה ָלַ֡ ָהע  ֩ א ו ֣ ָּ֩כל-ה  ַח ְזֵּבֵ֤ ַ֙֩עד-ַהּמ  ה קֶ֩-ַהַּלְ֙יָל ֹו׃ַהּב ָ֔ ּ֩בָֽ ַקד ּו ּ֩תָ֥ ַח ְזֵּבָ֖ ַהּמ  ׁש֩ ֵאָ֥ ְ֩ו  ר

א - טט ו ֣ ֩ ה  ה ָלַ֡  .צריך דרשהו לענינו ואםמרמז לשני ענינים דרשהו לענין אחר , מונח מוסיף ענין מסוג פזר –פזר  מונחָהע 
 )וילנה טו ב( אהי" אמגילה פ" ירושלמי

 בן חנינה יוסימסייע לר'  קרייה ...
  מונח פזר - העלה היא פחא אתנח,מרכא ט - ... זאת תורת העלה צו ו ב ויקרא  

 בני נח מקריבין ... שהיו
 קדריש. אומה" מעיקרא. משמע הידועה העלה ע"קה
 מרכא -)ו(זאת תורת זבח השלמים  צו ז יא ויקרא לגבי שלמים כתיב וכשבאו נח בבנישכבר היתה קריבה  משמע העלה. היא מ"פנ

 אלא אשר יקריב משמע מכאן ולהבא ולא הקריבום בני נח. ק,טפחא סלו מרכא -יקריב )לה'(  אשר טפחא מונח אתנח,
 

 בבלי מסכת זבחים דף פד עמוד א  תלמוד
פסולין וזרקו את דמו. רבי יהודה  ושקבלו'. אלו אם עלו לא ירדו: הלן, והיוצא, והטמא, ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו, מתני

 שאומר: לא תרד )שהיה פסולו בקדש(, שר" שאם עלתה תרד; ר" -לקלעים  חוץאומר: שנשחט בלילה, ונשפך דמה, ויצא דמה 
בקדש: הרובע והנרבע,  פסוליןאין הקדש מקבלו. ואלו שלא היו  -הקדש מקבלו, לא היה פסולו בקדש  -שפסולו בקדש  כלאומר: 

מין; רבי חנינא סגן הכהנים מכשיר בבעלי מו עדופן ובעלי מומין, ר" והיוצאוהמוקצה והנעבד, והאתנן והמחיר, והכלאים והטרפה, 
 -, וכולן שעלו חיים לראש המזבח יעלוהמזבח. כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא  גהיה אבא את בעלי מומין מע" דוחהאומר: 

 יפשיט וינתחה במקומה.  -המזבח  בראשתרד, שחטה  -ירדו. עולה שעלתה חיה לראש המזבח 
 

 חוץ דמה ושיצאבלילה, ושנשפך דמה,  לשנשחטההרי אלו ג' מיעוטין, פרט  -זאת היא העולה  (ויקרא ו)'. תניא, ר' יהודה אומר: גמ
, ושנשפך דמה, ושיצא דמה בלילהאין לי אלא עולה כשרה, מנין לרבות שנשחטה  -אומר: עולה  ששאם עלתה תרד. ר" - לקלעים

קבלו פסולין וזרקו את דמו, הניתנין למטה שנתנן למעלה למקומו, וש וחוץחוץ לקלעים, והלן, והיוצא, והטמא, ושנשחט חוץ לזמנו 
: תורת העולה, ל? ת"מנין, והניתנין בחוץ שנתנן בפנים, בפנים שנתנן בחוץ, ופסח וחטאת ששחטן שלא לשמן, למטהולמעלה שנתנן 

 ריבה תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדו. 
 

א ללמד על הקטר חלבים ואברים שיהא כשר כל הלילה )ראה מגילה כא,א(. הזה ב העניןהרי  -' וגו תורת העלה זאת  עה"ת י"רש
בא, לומר: תורה אחת לכל העולים, ואפילו  הואלרבות  -על הפסולין, אי זה אם עלה ירד, ואי זה אם עלה לא ירד; שכל 'תורת'  וללמד

, שלא היה בהן( וכיוצא ואת הנרבע )ראה שם,ח מיעט את הרובע - העלה הוא, פרשה א,ז(. צו כפסולין, שאם עלו לא ירדו )ראה תו"
 פיסולן בקדש; שנפסלו קודם שבאו לעזרה. 

 

 אפשר שהפזר משליך לכל הפסולין שנפסלו קודם שבאו לעזרה עה"ת ירש" לפי – טט

֣֩אין מיעוט, וטעם הפזר  שדר' יהודה המלים ממעטות שלושה דברים, ור" אליבא הקדש מקבלו, -שפסולו בקדש  כל – טט ה֩ה  ָלַ֡ ָהע  ֩ א ו
 המונח שלפניו מרבים  גם ואולי

 

ה ָלַ֡  ושיצא דמה חוץ לקלעים  -פזר  – ָהע 

ה ָלַ֡ ככל דבר שהוא ראוי לאישים  כךאם עלתה לא תרד  לאישיםעולה שהיא ראויה  מה ספרא -מיעוט  - הוריות ג בבליגם  -פזר  - ָהע 
את אלו  ומוציא בקודשאת אלו שפסולן  מרבהר''ג אומר לא ירדו. ...יהושע לרבן גמליאל, דם ונסכים ש רבי, מה בין אם עלה לא ירד

 פסולן בקודש היה שלא
 אין הקודש מקבלו וכו' בקודששר''ע אומר כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו, לא היה פסולו  כלל

 )טט פרט לדיעה שיש נסכים לעצמם( נסכים שאינם באים בגלל עצמם יצאובגלל עצמה  באה עולה...  

ה - טט ָלַ֡  פזר דרשהו לענין אחר ואם צריך גם לענינו.  – ָהע 

 לעצמה פסול יציאה חוץ לקלעים,  כאן

 אחר כל דבר ראוי לאישים שבא בגלל עצמו, ופסולו בקודש, אם עלה לא ירד  לעניין

 (א' ו"מיומא  בבלישעלו ולא ירדו, במדורה רביעית או חמישית על המזבח ) הפסוליםשריפת  – טט
 (המתיבתאא )בלשון עורך  ומ" יומא בבלי
 -עושה להן מערכה בפני עצמה וסודרן, ואפילו בשבת.  -עולה שנתותרו  איברירבי אלעזר משום בר קפרא, אומר היה רבי מאיר:  אמר

, . ודוקא שמשלה בהן האורלפסוליןנצרכה אלא  לאאמר רבי אבין:  -לן? תנינא: בכל יום היו שם ארבע מערכות!  משמעמאי קא 
 לא.  -אין, ואי לא  -ואחד פסולין, אי משלה בהן האור  כשיריןלא. איכא דאמרי: אחד  -בל לא משלה בהן האור א
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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אירדו היא בקרא הבא המתחיל  ולאשריפת הפסולים שעלו – טט ו ֣ ֩ ה  ה ָלַ֡ דרשהו לענין  לענינומרמז לשני ענינים שאם אינו  –פזר  מונחָהע 

המזבח  בראש נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת שלאכשירים  שלקרבנותאלעזר בדברי רבי מאיר  רבי חידש א ויומא מ בבלי פאחר, ע"

 הגדולה. מהמערכה ונפרדת משותפתלהן מערכה  עושההמזבח, או  בראששלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת  פסולים ולקרבנות

 

 : סיכום

 קטנה קדמא -מונח פזר תלישא – היא העלה על מוקדה

 אלא ישרפו בראש המזבח. כיצד? לא ירדו ,לרבות פסוליםשאם קדמה עליתן של הקרבנות מלמד  קדמא

להוסיף מדורה נפרדת לקרבנות כשרים שלא נגמר עיכולן,  -מחיצה  מספר מדורות, -מלמדת שיעור ומחיצה, שיעור  קטנה-תלישא

 ומקרבנות כשירים כאלה דורש ע"י

שלא נגמר עיכולן עושה  פסולים לקרבנותן במערכה נפרדת בראש המזבח לומד מקרבנות כשירים שלא נגמר עיכולן ושורפפזר 

 הגדולה. מהמערכה ונפרדת משותפתלהן מערכה  עושההמזבח או  בראשמערכה נפרדת 

 

 

  כג׃,צו ו ויקראהדבר ללימוד  ודומה

את-ְוָכל֩ ר ֩ ַחָּטַ֡ א ֲאֶׁש ּה יּוָב֨ ָמ  ָּד ֶהל-ֶאל מ  ר מֹוֵע ד א ֧ ֶדׁש ְלַכֵּפָ֥ ּק ָ֖ א ַּב אָ֩ ל ֣ ׁש ֵכ֑לֵת ֵאָ֖ ף׃ ָּב ֵרָֽ ָּׂש  פ ּת 
֩
דרשהו לענין אחר, היינו פזר לכל אותם פסולים  משמעותהואינה לגופה כי כבר יש הוכחות אחרות,  היות פזר –חטאת -כלכן -על - טט

 .יושרפם במדורה המיוחדת בקודש כפרש" בםבקודש שלא נאמר בם כיצד לנהוג 

 
 . ויקרא צו ו,כג:    67

את-ְוָכל֩ ר ֩ ַחָּטַ֡ א ֲאֶׁש ּה יּוָב֨ ָמ  ָּד ֶהל-ֶאל מ  ר מֹוֵע ד א ֧ ֶדׁש ְלַכֵּפָ֥ ּק ָ֖ א ַּב ָאֵכ֑ל ל ֣ ׁש ֵת ֵאָ֖ ף׃ ָּב ֵרָֽ ָּׂש  פ ּת 
 

 פסחים כד א  בבלי
שבתורה בשריפה! אמר קרא )ויקרא ו  איסוריןאף כל  -תנהו ענין לאיסור הנאה. אי מה כאן בשריפה  -אינו ענין לאכילה  ואם

איסורין שבתורה בשריפה. והאי בקדש באש תשרף להכי הוא דאתא? האי  כלבשריפה, ואין  -כג( בקדש באש תשרף, בקדש 
, ואין לי אלא אותה בקדש ששורפיןחטאת  עללימד  -! דתניא, רבי שמעון אומר: בקדש באש תשרף שמעון לכדרביליה  מיבעי

 ? תלמוד לומר: )וכל( בקדש באש תשרף. מנין קליםקדשי קדשים ואימורי קדשים  פסוליזו בלבד, 
 ב' ג, נ"וה" זפסחים פ" שלמיירו

 לשאר קרבנות שארע בן פסול בקדש שישרפו בבירה.  -חטאת -כל - ע... ר"
 .לתלמידו בבלי פסחים הנ" ש"רלומד  כך - טט

 

ּה֩ ָמ  ָּד ֩מ  א יּוָב֨  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ את ַחָּטַ֡  קטנה קדמא ואזלא -פזר תלישא -ְוָכל־

דרשהו לענין אחר, היינו פזר לכל אותם פסולים בקודש  שמעותהמואינה לגופה כי כבר יש הוכחות אחרות,  היות פזר –חטאת -כל

 .יושרפם במדורה המיוחדת בקודש כפרש" בםשלא נאמר בם כיצד לנהוג 
, דהא איסור אכילה בגופייהו כתיב, זו מדה באכילהלאוסרם  -אינו ענין  ואם יבבלי מסכת פסחים דף כג עמוד ב רש" תלמוד

 לענין אחר, ותלמֹוד דבר לדבר אחר, עניןנהו ת -בתורה, דבר שלא הוצרך לגופו 
 המדות הלכה למשה מסיני. וכל  המשפט בהוספתמסיים  י"רש
 

יחזיר  -. תנן התם: אברים שפקעו מעל גבי המזבח, קודם חצות יומא כ,א גמרא -תרסא, שיעור זמן, מחיצה בזמן בחצות הלילה כ – ַעל ֩
֙֩-ָּכל֩(' צו ו,ביו)אמר רב: כתוב אחד אומר  -לין בהן. מנא הני מילי? לא יחזיר, ואין מוע -ומועלין בהן, לאחר חצות  ה והקטיר, ַהַּלְ֙יָל

ים (' צו ו,גיו)וכתוב אחד אומר כל הלילה  ֣ ר  ֵה  , הא כיצד? חלקהו, חציו להקטרה וחציו להרמה.ְו
 

ַ֩על ה ָד֨ ְק מֹו  ֩ ָּ֩כל-ַעל ַח ְזֵּבֵ֤ ַ֙֩עד-ַהּמ  ה ר-ַהַּלְ֙יָל ֶק   - ַהּב ָ֔

 ֩ ה֩֩הנלמד מכעין כלל הצריך לפרט הבא מספר מדורות, -ת שיעור ומחיצה, שיעור מלמד קטנה-תלישאַעל ָד֨ ְק , פותח הכלל קדמא –מֹו

למדורה שניה  הצריך לפרט והוא המדורה הראשונה. ָּ֩כל-ַע ַח ְזֵּבֵ֤ ַ֙֩עד-ַהּמ  ה ר-ַהַּלְ֙יָל ֶק ֹומדורה שלישית  ַהּב ָ֔ ּ֩בָֽ ַקד ּו ּ֩תָ֥ ַח ְזֵּבָ֖ ַהּמ  ֩ ׁש ֵאָ֥  ְו

 צו ו' ה' קראוי-ל המזבח.  המדורה הרביעית אפשר שנלמדת מעל לפחות שלוש מדורות אש עמלמד 
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ר. ויקרא צו ו,יג: 65 ֲאֶׁש ֩ ןּ֩וָבָנ יו ר ֨ ַאֲה  ֩ ן ְרַּב ָק ֩ ה יד֩-ֶזַ֡ ֑ מ  הָּ֩ת ָחָ֖ ְנ ֩מ  ֶלת ס   ֩ ה ֵאָפָ֥ ָה ֩ ת ֨ ר  י ֲ֩עׂש  ֹו תָ֔ א  ֩ ֣ח ָּמַׁש ֙֩ה  ְּ֩ביֹום ה' יבּוַ֩ל ֣ ר  ְק ַ֩י
֩֩ ב׃ ֶר ָּ֩בָעָֽ ּה יָתָ֖ ֲחצ  ּ֩וַמ ר ֶק ַּ֩בּב ָ֔ יָתּ֣ה ֲחצ  ַ֩מ

ובכלל פרשה זו, שיביא הכהן הגדול בכל יום "מנחת חביתין", וכן שיביא כהן בתחילת עבודתו מנחה זו, ...  [א,א מנחות עחחברות]
 והיא נקראת "מנחת חינוך", וכמבואר לעיל נא ב.

ר: יג[,ו ' צו]וידכתיב:  ֲאֶׁש ֩ ןּ֩וָבָנ יו ֲהר ֨ ַא  ֩ ן ְרַּב ָק ה֩ ֩-ֶזַ֡ יבּו ֣ ר  ְק ַ֩י ' הָ֗ ַ֩לָֽ ֹו תָ֔ א  ֩ ֣ח ָּמַׁש ֙֩ה   -ְּביֹום
ֹו-וכי מה למדנו לבניו מ תָ֔ א  ֩ ֣ח ָּמַׁש ה  ֩֙ ֹו? והיינו, כיון שאמר הכתוב יֹום תָ֔ ןּ֩וָבָנ יווהכוונה לאהרן, מדוע אמר הכתוב תחילה  א  ר ֨  ?ַאֲה

 אלא, מקיש חינוכו ]זו מנחת חינוך של כהן הדיוט[, להמשחו ]זו מנחת חביתין שמביא הכהן הגדול בכל יום[; וכדי ללמד:
להכתוב אומר , שהרי מה המשחו רבוכה ַ֩עָֽ ד[ ָּ֑נה-]י ֶא י ְרֶּבֶ֣כתְּ֩תב  ֻמ ה֩ ןֵּ֩תָעֶׂשָ֖ ֶמ ַּ֩בֶּׁש  ת ַבָ֗ ֲח ַ֩מ , ללמד שיביא כהן חינוכו רבוכה, אף ֩

 .במילואים, יום חינוך הוא ומביא רבוכההדיוט אף הוא רבוכה, וכן 
ה֩ (יג,צו ו 'וי)מוצע לומר  טט:  שאין נזכר בו הענין הזה. בתפקיד העברת רעיון הלכתי ממקום זה למקום אחר בתורה  פזר –ֶזַ֡

ה֩ (יג,צו ו 'וי) יו י(,כא ' אמרוי)כאן מעביר רעיון מכהן גדול על עושר לנשיא ולמלך.  –ֶזַ֡ ֶאָחֹ֜ ֹול מ  ֩ן ַהָּגדֵ֨ שהוא גדול מאחיו בנוי בכח , ְוַהּכ ה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 . בחכמה ובעושר; אחרים אומרים: מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו
קרבן עולה ויורד על שמיעת הקול  כהן גדול ונשיא יתחייבו שניהם[ ו"מ,ב""ם מסכת הוריות פפירוש המשנה לרמב]ועוד רעיון 

 ועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקדש וקדשיו,

 

֩  (יג,צו ו 'וי) ן ְרַּב  מלמד על שיעור, קטנה -תלישא –ָק

ל )ויקרא צו ו,יד( )א( [ספרא צו פרשה ג פרק ד] ֩-ַעָֽ ֶמן ַּ֩בֶּׁש  ת ַבָ֗ ֲח ֩י, מלמד שטעונה כלַמ ן ֶמ להוסיף לה זמן אחר, ואיני יודע ַּבֶּׁש 
 .שלשת לוגים לעשרוןכמה, הריני דן זו טעונה שמן ומנחת נסכים טעונה שמן, מה מנחת נסכים שלשת לוגים לעשרון, אף זו 

 

֩  (יג,צו ו 'וי) ןּ֩וָבָנ יו ֲהר ֨  מרמז על לימוד מכאן בכלל ופרט  קדמא אזלא –ַא

העֲ֩ יג[,ו ' צו]וי הפרט המלמד הוא ֵאָפָ֥ ָה ֩ ת ֨ ר  י מצות תודה  3של חינוך כ"ה ושל המשח כ"ג ושל כל יום בכ"ג לשיעור הקטן ביותר של  ׂש 

משלושה מינים שיהיו מעשירית האיפה )זה המיעוט הנדרש לצאת במצות תודה( ולחם חמץ אחד עשירית האיפה. ואילו השיעור הגדול 

 למד ממקום אחר.של עשר לחמי חמץ מאיפה ושלוש פעמים עשר מצות מאיפה נ
 אמר רב חסדא: כהן גדול המתקרב לעבודה ]המתחיל בעבודה[ צריך הוא להביא שתי עשרונות האיפה:

הא דאמר מר בר חייא שהוא מביא שלש עשרונות, היינו בכגון דלא עבד עבודה כשהוא כהן הדיוט, וצריך הוא להביא עשרון 
 (11הרי שלשה עשרונות עם מנחת החביתין.) אחד לחינוכו ככהן הדיוט, והאחד לחינוכו ככהן גדול,
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     . ויקרא צו ו,יח:66

ל ֶאָֽ ֩ ר ֶאל-ַּדֵּבֵ֤ ְ֙֩ו ן ֲהר  הָ֔֩-ַא ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  את ַחָּט ַהָֽ ט֩ ֵחֵ֤ ָּׁש הּ֩ת  ָל  ָהע  ֩ ט ֵח֨ ָּׁש ּת   ֩ ֲאֶׁשר ֩ ֹום קַ֡ ְמ ּ֩ב  ֑את ַחָּט ַה ֩ ת ַרָ֖ אתּ֩תֹו ר֩ז ָ֥ מ ָ֔ א ָּ֩בָנ֣יוֵ֩ל ים ָ֖ ָדׁש  ָק ֶדׁש֩ ק ָ֥ ֩ '
֩֩ א׃ ו ָֽ ֩ה 

 ספרא צו פרשה ג 
החטאת זאת אינה נוהגת בבמה, תורת חטאת, תורה אחת לכל חטאות שיהא דמם טעון כיבוס וכי מאין יצאת מכלל שנאמר  זאת תורת

הכהן המחטא אותה יאכלנה, ואשר יזה מדמה תכבס יכול אין לי אלא חטאות החיצונות שיהא דמה טעון כיבוס חטאות הפנימיות מנין 
החיצונות למריקה ולשטיפה לא שוו לכיבוס חטאות הפנימיות שלא שוו למריקה ודין הוא ומה אם קדשי קדשים ששוו לחטאות 

ושטיפה אינו דין שלא ישוו להם לכיבוס, ת"ל תורת החטאת, תורה אחת לכל חטאות שיהא דמם טעון כיבוס. )ב( יכול אף חטאת 
, זהו שאמר לרבות כל חטאות שלא העולה תשחט את החטאת לפני ה' במקום אשר תשחטהעוף יהא טעון כיבוס תלמוד לומר זאת, 

תהא שחיטתן אלא בצפון, ורבי אליעזר אומר מכאן לעולת חובה שלא תהא שחיטתה אלא בצפון קודש קדשים לרבות זבחי שלמי 
 צבור שלא תהא שחיטתה אלא בצפון, היא פרט לתודה ואיל נזיר. )ג(

 וןא מ ק מכאן אנו למדים מחיצה למקום שחיטת כל החטאות שישחטו בצפ
 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק כ 

, ואשמותכא( מזבח אדמה.... מלמד שצפונו של מזבח כשר לשחיטה, ומאי על, בסמוך: את עולותיך ואת שלמיך. את לרבות חטאות 
 )ויקרא ו יח .... מלמד ששם המפורש אסור להאמר בגבולין, שנאמר אשר אזכיר החטאת במקום אשר תשחט העולה תשחטשנאמר 

את שמי, ]ולא בגבולין. ר"א בן יעקב אומר בכל המקום אשר אזכיר את שמי[ מקום שאני אוהב אותן, כגון בתי כנסיות ובתי מדרשות, 
 שם אבוא אליך וברכתיך: 

הָ֔֩ -טט  ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  את ַחָּט ַ֩הָֽ ט ֵחֵ֤ ָּׁש הּ֩ת  ָל  ָהע  ֩ ט ֵח֨ ָּׁש ּת   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ֹום קַ֡ ְמ ּ֩ב  ר ֩ - ' ֲאֶׁש ֩ ֹום קַ֡ ְמ ד על מוגבלות מקום תרסא בתפקיד מחיצה, ללמ – ּב 

ֹוםשל כפרה )חטאת על שגגות, עולה על עשה(,  קַ֡ ְמ מחיצה שבגבוליה בלבד מותר להזכיר  –פזר, מלמד ממקום כפרה למקום  – ּב 

 שם המפורש ואסור לאמרו בגבולין. 

ֹוםד"א  קַ֡ ְמ מדרשות, שם אבוא כגון בתי כנסיות ובתי מחיצה שבו הקב"ה אוהב עמו ישראל  –פזר, מלמד ממקום כפרה למקום  – ּב 
 אליך וברכתיך:

 ילקוט שמעוני תורה פרשת צו רמז תפח וגם  ויקרא רבה )מרגליות( פרשה לב 
אמר ר' אליעזר בר חביבא פעם אחת לששים שנה או לשבעים שנה מביא הקב"ה דבר גדול בעולם ומכלה את הממזרים ונוטל עמהם 

שלא  במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאתשם רבי שמעון בן לקיש כשרים שלא לפרסם את החוטאים, ואתיא כדאמר רבי לוי ב
לפרסם החוטאים, וגם הוא חכם ויבא רע לא מסתברא אלא ויבא טוב אלא שאפילו רעה שהקב"ה מביא לעולם בחכמה הוא מביאה 

ר משלשים יום אימתי בזמן ואת דבריו לא הסיר כל כך למה וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי און, רב הונא אמר אין ממזר חי יות
 שאינו מפורסם,

שיעור של פעם אחת לששים או לשבעים שנה  הדרשא מ ק  מבמקום אשר תישחט העולה תישחט החטאת נמצאנו למדים בדרך 

 מתנקה העולם מין הממזרים 

֙֩  -טט  את ַחָּט ַ֩הָֽ ט ֵחֵ֤ ָּׁש הּ֩ת  ָל  ָהע  ֩ ט ָּׁשֵח֨ ּת   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ֹום קַ֡ ְמ ֩ ...   שלא לפרסם החוטאים,ּב  ר תרסא בתפקיד מחיצה למקום משותף ֲאֶׁש

ֹום -לשחיטת קרבנות כדי לא לפרסם החוטאים ומזה  קַ֡ ְמ רב הונא אמר אין ממזר פזר מלמד למקום אחר שיעור הקשור לפרסום  – ּב 
 חי יותר משלשים יום אימתי בזמן שאינו מפורסם,

 
 ה"גרמב"ם מעשה הקרבנות פ"ה  

במקום אשר הרי נאמר בעולה ושחט אותו על ירך המזבח צפונה ובחטאת הוא אומר ומנין שאין שוחטין קדשי קדשים אלא בצפון, ש
העולה תשחט החטאת, וכשם שהחטאת נקראת קדש קדשים כך העולה נקראת קדש קדשים, ובאשם הוא אומר במקום אשר  תשחט

ת ושני כבשים בני שנה ישחטו את העולה ישחטו את האשם, ושלמי צבור הוקשו לחטאת שנאמר ועשיתם שעיר עזים אחד לחטא
 לזבח שלמים לפיכך הן קדשי קדשים כחטאת ונשחטין במקום שחיטתה, 

 א מ ק    ולהלכה למד הרמבם מהפסוק מחיצה למקום שחיטת קודשי קודשים שישחטו רק בצפון 
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 . ויקרא צו ו,כג:    67

מֹוֵע דְ֩לכַ֩֩ ֩ ֶהל אׂ ֧ ֶ֩אל־ ּה ָמ  ָּד מ  א֩ יּוָב֨  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ את ַחָּטַ֡ ָאֵכ֑לְ֩וָכל־ ֵ֩ת א ֩לׂ ֣ ֶדׁש ּקׂ ָ֖ ַּ֩ב ר ֵּ֩פָ֥



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ף׃֩ ֵרָֽ ָּׂש ׁשּ֩ת  ֵאָ֖ ָּ֩ב
 . ויקרא צו ו,ב:    64ראה משולב בפסוק 

ת ֶאָֽ ֩ ו ַ֩צֵ֤ ֩ ֶאת-]ב[ ְ֙֩ו ן ר  ֲה ַ֩על-ַא ה ָד֨ ְק מֹו  ֩ הַ֩על ָלַ֡ ָהע  ֩ וא ֣ ה  ֩ ֑ה ָל ָהע  ת֩ ַרָ֖ אתּ֩תֹו ֩ז ָ֥ ר מ ָ֔ א ָּ֩כל-ָּבָנ֣יוֵ֩ל ַח ְזֵּבֵ֤ ַ֙֩עד-ַהּמ  ה ׁש֩-ַהַּלְ֙יָל ֵאָ֥ ְ֩ו ר ֶק ַהּב ָ֔
ֹו ּ֩בָֽ ַקד ּו ּ֩תָ֥ ַח ְזֵּבָ֖  ׃ַהּמ 

 

 שמיני -ויקרא  2.4.3
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 . ויקרא שמיני י,ו:    68

ל ֶאָֽ ֩ ֶׁש֣ה מ  ֩ ר ֶמ א ׀֩-ַוּי ֣ ֩ ר ָמ֨ יָת ָֽ א  ּוְל  ֩ ָזר ֶאְלָע ּ֩וְל ן ר ַ֡ ֲה  קטנה קדמא פסק אזלא -מונח מונח פזר, תלישא - ָּבָנ יופסק ַא

ל ֶאָֽ ֩ ֶׁש֣ה מ  ֩ ר ֶמ א ֩-ַוּי ֣ ָּ֩בָנ יו ׀ ֩ ר ָמ֨ יָת ָֽ א  ּוְל  ֩ ָזר ֶאְלָע ּ֩וְל ן ר ַ֡ ֲה , מה מו"ק יד בקטנה קדמא פסק ואזלא, ע"פ רש"י בשם -אמונח מונח פזר תלישַא

שהכהנים אסורים לעשות כי עוסקים בשמחתו של מקום, כלל ישראל מצווים לעשות, כי צרתם של תלמידי חכמים על הכל להתאבל בה 

 להלכות אבלות לכלל ישראל.  בנין אב( ומכך כעין בבלי שבת קה,ב)

נות וענין של חציצה מקיום מצוות בתקופת אוננות, ענין כעין מחיצה שבבית המקדש אסורה ענין של שיעור תקופת אונ קטנה-תלישא

הנהגת אבילות בין עובד ובין שלא עובד, והנוהג בנוול מחמת אבילות או שתיית יין עונשו מיתה בבית דין של מטה, מחוץ למקדש כהן יכול 

רץ ושאר מנהגי אבילות, כי מה שהכהנים היו אסורים להתאבל כל ישראל לנהוג אבילות כגון בקריעת בגד, פריעת הראש, ישיבה על הא

 היו מצווים לעשות מחוץ למשכן בשבעת ימי האבל. 

 פזר

ל ספרא שמיני פרשה א  )כח( ֶאָֽ ֩ ֣ה ֶׁש מ  ֩ ר ֶמ א ַ֩וּי ֣ ן-]ו[ ר ּ֩ולְַ֩֩אֲהר ַ֡ ָז רֶ֩אְלָע ָמ֨ יָת ָֽ א  מיכן אמרו הרוגי בית דין אין מתעסקים עליהם לכל , ּוְל
 מרו אנו הולכים לבתינו ומתאבלים ואוננים ובוכים הלא פיקדנו המקום שלא נצא מבית המקדששמא תא דבר

ל ֶאָֽ ֩ ֶׁש֣ה מ  ֩ ר ֶמ א ן-ַוּי ֣ ר ַ֡ ֲה ן-מונח מונח פזר, מרמז לשלושה ענינים הנלמדים מכאן, )א( תו"כ לא הביא את המלה  –ַ֩א ֲהר ַ֡ המוטעמת בטעם ַ֩א

מיכן אמרו הרוגי בית דין אין מתעסקים ים הפשוטים באותה עת לא להתאבל לצווי פזר, המעביר את הצווי לשעה לאלעזר ולאיתמר הכהנ
  עליהם לכל דבר

֙֩( י,ז)ב( פזר אחד עשוי ללמד להתנהגות כהן גדול שמת לו מת. פסוק ) אּו ְצ ֵ֩תָֽ א ד֩ל ֵ֤ מֹוֵע  ֩ ֶהל א ֨  ֩ ח ֶּפַת מ  ספרא שמיני פרשה המובא ע"י ּו

מיכן אמרו כהן גדול שמת לו מת  קדש, ותו"כ מביא דרשה שלא מפשוטו של מקראמדבר על איסור יציאת כ"ג מהמשכן ומהמ א  )כח(
ואפשר כי הדרשה הזאת קשורה לענין נוסף הנלמד מאחד ה"פזר"  אינו יוצא אחר המטה הם נכסים והוא נגלה, הם נגלים והוא נכסה, 

 (   י,ובפסוק )

( מת לו מת לכהן גדול אינו יוצא לאחר המטה אלא הן נכסין רין יח,אסנהד) ועוד להתנהגות כהן גדול באבילותו, איתא בפרק כהן גדול
שנאמר ומן המקדש לא יצא,  אינו יוצא מן המקדשוהוא נגלה הן נגלין והוא נכסה ויוצא עד פתח העיר דברי ר"מ ר' יהודה אומר 

הוא מתנחם מאחרים כל העם אומרים וכשדרך כל העם עוברין זה אחר זה והממונה ממצעו בינו לבין העם,  הוא מנחם את אחריםוכש
 . וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מסב על הספסלוהוא אומר להם תתברכו מן השמים,  לו אנו כפרתך
ה-ֶאתמה ת"ל ...  ספרא שמיני פרשה א )לט(ללמד משרפת נשמה והגוף קיים למיתת בית דין בשרפה  בנין אב)ג( פזר לכעין  ֵרָפָ֔ , ַהְּׂש

הה דן, נאמר כאן הרי את ֵרָפָ֔ הונאמר להלן שרפה, מה ְּׂש ֵרָפָ֔ האמורה כאן שרפת נשמה וגוף קיים, אף שרפה האמורה להלן שרפת ְּׂש
 נשמה וגוף קיים, שרפה האמורה בבת כהן והאמורה באשה ואמה.

 

ּו֩ א )כז( ספרא שמיני פרשה)ד( "פזר" אחד בדרך אגדתא ללמד מנדב ואביהו לכבוד שעושה הקב"ה לשאר צדיקי עולם   בָ֗ ְקְר ַּ֖י  ַ֩וָֽ ה[ [
֩ ם ָתָ֔ נ  ְּ֙֩בֻכֳּת ֻאם ָּׂש שאילו נשרפו גופן ואין בגדיהם קיימים היו מפורסמים ומבוזים  שחס המקום עליהם במיתתן יותר מבחייהםמלמד ַוּי 

להם אילו שהכעיסו את המקום שנכנסו לפניו שלא כרצונו כך עשה אלא נשרף גופם ובגדיהם קיימים והרי דברים קל וחומר ומה אם 
 .קל וחומר לשאר צדיקים

 קטנה, שיעורי אבילות, הלכות אבילות-גדולה תלישא-תלישאראה 

 

 תזריע -ויקרא  2.4.4
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ן ֩מ  ק מ ֣ ָ֙֩ע ֶאָה ְר ּ֩וַמ ֶרת ֶהָ֗ ַּ֩בַּב ן רָ֩לָב  ֵׂשָע֨  ֩ ְך ֶ֩נְהַּפ ֣ה ֵּנ ה  ְ֩ו ן ֵהַ֡ ַהּכ  ֩ ָתּ֣ה א  ֣ה֩ ָרָא ְ֩ו ֩ ה[ ּ֩בַ֩-]כ א ו ָ֔ ה  ֩ ַעת ַר֣ ָ֩צ ר ֹו ָחהָ֩העָ֔ ָר֑ ָ֖הָּ֩פ ְכָו  ּמ 
֩֩֩֩ א׃ ו ָֽ ה  ֩ ַעת ַרָ֖ ָ֩צ ַַָ֥֖גע ֶ֩נ ן ֵהָ֔ ַהּכ  ֩֙ תֹו א  ֩ א ֵּמֵ֤ ט   ְו

 אין תורת כהנים. ננסה לרכז אפשרויות לאילו דרשות התבניות מרמזות. (יג,כה)לפסוק 

ְך ֩ (יג,כה)הקרא  ְהַּפ ֶ֩נ ֣ה ֵּנ ה  חיצה( אי הצטרפות קטנה, המרמז לכעין שני תפקידי תלישא: )שיעור( זמני ראיית פשיון, )מ-מונח תלישא – ְו

 נגעי עור הבשר,שחין, מכוה.

" שנלמד ממכוה )יג,כז( שפשיון מטמא אחר זמן ראיית הפשיוןסעיף "הנושא של  ויקרא תזריע יג,ז: ראה זמן ראיית הפשיוןהנושא של 

 הפטור.

 אי הצטרפות נגעי עור הבשר, השחין, והמכוההנושא של 

ְך ֩ (יג,כה) ְהַּפ ֶ֩נ ֣ה ֵּנ ה  כי למרות  רש"י עה"ת )יג,כד(לרמז כפ'  –קטנה, כעין שני תפקידי תלישא, אפשר בתפקיד מחיצה -מונח תלישא – ְו
שסימני מכוה וסימני שחין שוים הם, למה חלקן הכתוב, לומר שאין מצטרפין זה עם זה, נולד חצי גריס בשחין וחצי גריס במכוה, לא 

 )שלם( )חולין ח,א( ידונו כגריס 

 

ן (יג,כה)בקרא  אפשרויות ללימוד מהפזר ֵהַ֡ ַהּכ  ָתּ֣ה֩ א  ֩ ֣ה ָא ָר מונח מונח פזר, תבנית שאינו מופיעה בפסוקי השחין, אלא רק בפסוקי  – ְו

 המכוה, כל מונח עשוי להיות עוד פזר, ללמד למקום אחר.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת מלובנת, שגם בשחיטה וגם בנגעים כאשר יש חיתוך או דקירה במתכ העיקרוןבנושא הכויה עולה  בבלי חולין ח,א-ממהלך הגמרא ב

מרמז שכוח החיתוך בדבר חם קודם לכוח החום מרומז במכוה אבל הלימוד  טעם פזר במכוהבגלל החידוד כוח החיתוך קודם לכוח החום. 

 בא מהלכות שחיטה אל המכוה. קישור לשחיטה עשוי להיות בצורת טעם פזר כצורת סכין וחודה.  בבלי חולין ח,א-ב

 

 )להלן סוגיית הגמרא בחולין 

ן]֩ מ  ֩ ק מ ֣ ָהָ֙֩ע ְרֶא ַמ ּ֩ו ֶרת ַּ֩בַּבֶהָ֗ ן רָ֩לָב  ֵׂשָע֨  ֩ ְך ְהַּפ ֶ֩נ ֵּנ֣ה ְ֩וה  ן ֵהַ֡ ַהּכ  ֩ ָתּ֣ה א  ֩ ָא֣ה ְ֩וָר ֩ ה[ ה֩-כ ָח ָר֑ ָ֖הָּ֩פ ְכָו ַּ֩בּמ  וא ָ֔ ה  ֩ ַעת ַר֣ ָ֩צ ר ֹו ָ֩העָ֔
֩֩֩֩ א׃ ו ָֽ ה  ֩ ַעת ַרָ֖ ָ֩צ ַַָ֥֖גע ֶ֩נ ן ֵהָ֔ ַהּכ  ֩֙ תֹו א  ֩ א ֵּמֵ֤ ט   ְו

שמואל בשחיטה בסכין מלובן; )ב( ספק דומה בדיני שחין  , האותיות הגדולות בדיון המפורט מלמדות )א( דינו של רב זירא בשםהקדמה

ומכוה; )ג( נסיון להוכיח את )ב( הספק מדינו של רב זירא לדין נגעים ודחיית הגמרא; )ד( נסיון להוכיח את )ב( הספק, מברייתא בדיני 

 בשיפוד מלובן. נגעים ודחיית הגמרא. האותיות הקטנות הרחבת צדדי הספק שב)ב( בדיני שחין ומכוה בגלל הכאה

 
 שחיטתו כשרה, חידודה קודם לליבונה.  -א"ר זירא אמר שמואל: ליבן סכין ושחט בה בבלי חולין ח,א 

  והאיכא צדדין! בית השחיטה מירווח רווח.
 איבעיא להו: ליבן שפוד והכה בו, משום שחין נדון או משום מכוה נדון? 

בוע אחד בשני סימנין, בשער לבן ובפסיון, ולמה חלקן הכתוב? לומר שאין מצטרפין זה למאי נפקא מינה? לכדתניא: שחין ומכוה מטמאין בש
זהו  -עם זה; ותניא: איזהו שחין ואיזהו מכוה? לקה בעץ, באבן, בגפת, בחמי טבריא, ובכל דבר שלא בא מחמת האור לאתויי אבר מעיקרו 

זו היא מכוה; ותניא:  -ח, ובכל דבר הבא מחמת האור לאתויי חמי האור שחין, ואיזהו מכוה? נכוה בגחלת, ברמץ, בסיד רותח, בגפסית רות
בטל שחין את המכוה; והכא היכי דמי? כגון דהוה  -בטל מכוה את השחין, ואם מכוה קודמת לשחין  -שחין ומכוה, אם שחין קודם למכוה 

חבטא קדים, ואתי הבלא ומבטל ליה לחבטא, והוה ליה ביה חצי גריס שחין מעיקרא, וליבן שפוד והכה בו ונפק ביה חצי גריס אחר, מאי? 
  שחין ומכוה ולא מצטרפין, או דלמא הבלא קדים, ואתי חבטא ומבטל ליה להבלא, והוה ליה שחין ושחין ומצטרף?

 שחיטתו כשירה, חידודה קודם לליבונה, אלמא חבטא קדים. חדוד שאני. -ת"ש, דאמר ר' זירא אמר שמואל: ליבן סכין ושחט בה 
 :נדון משום מכות אש, אלמא חבטא קדים. התם נמי דברזייה מיברז, דהיינו חדוד -ת"ש: ליבן שפוד והכה בו 

 

 שחיטתו כשרה, חידודה קודם לליבונה. -ליבן סכין ושחט בה מהלך הגמרא )א( דינו של רב זירא בשם שמואל 

 

גיעה המכוה ולכן הנגע נידון משום מכוה, או הבל הליבון קודם האם החבטה קודמת ואחריה מ ליבן שפוד והכה בו -)ב( הגמרא הסתפקה ב

 ואחריה החבטה ונידון הנגע משום שחין.

 

)ג( נסיון להוכיח את )ב( הספק מדינו של רב זירא לדין נגעים שכשם שבשחיטה הדין הוא שהשחיטה כשירה משום שחידודה של הסכין 

ים קודם שנכוו מחום הסכין, גם בדיני נגעים חבטת השיפוד קודם לכויה מהבל החותכת את הסימנים קודם לחום הליבון ונחתכו הסימנ

 הליבון.

שבלהב סכין שחיטה הדבר שונה כי מתוך שהוא דק מאד חומו אינו חזק ולכן פעולת החיתוך קודמת לכוח החום שבו, ולכן  ודחיית הגמרא

 שכוח החום מקדים לכוח המכה. השחיטה כשירה. מה שאין כן במכת השיפוד שהוא רחב מלהב הסכין יתכן

 

 )ד( נסיון להוכיח את )ב( הספק, מברייתא בדיני נגעים.

הרי לנו ברייתא מפורשת שהחבטה קודמת  נדון משום מכות אש, אלמא חבטא קדים. -ת"ש: ליבן שפוד והכה בו ברייתא מפורשת 

 ואח"כ בא כוח החום וגרם למכוה המבטלת את השחין שנגרם מהחבטה.

שגם את הברייתא ניתן להעמיד במקרה שדקרו בחוד השיפוד ולא שהיכה בו ברוחבו של שיפוד, ולכן החיתוך קדם לחום  גמראודחיית ה

 הגורם למכוה.  

: בשחיטה להב הסכין קודם לחום הליבון והשחיטה כשירה, בנגעים אם דקרו בשיפוד מלובן דקירת השיפוד קודמת לחום הגורם סיכום

 אחרי הדקירה מבטל חבטת הדקירה וגורם מכוה(.למכוה )כוח החום הבא 

 ואם היכה בשיפוד רחב נשארת הגמרא בספק.

 

שגם בשחיטה וגם בנגעים כאשר יש חיתוך או דקירה במתכת מלובנת, בגלל החידוד כוח  העיקרוןממהלך הגמרא בנושא הכויה עולה 

 החיתוך קודם לכוח החום.(

 

באשה אחת שבאת לפני ר"ע, אמרה לו: ראיתי כתם. אמר לה: שמא מכה היתה  (פ"ח,מ"גמשנה נדה )מעשה  ... משנה נח,בבבלי נדה 
 ביך? אמרה לו: הן, וחיתה. אמר לה: שמא יכולה להגלע ולהוציא דם? אמרה לו: הן. וטהרה ר"ע.

ר ֣אֹו ס (כה –כד ,יג 'תז 'וי) י ָבָׂשָ֔ ָֽ ָ֥ה-ּכ  ְהֶי ֹו י  רָ֖ ְכַות ְבע  ה ֵאׁ֑ש-מ  ָהְיָתָ֞ ְחַי֣ת ְוָֽ ָֽ כְ֩ מ  הַהּמ  ֶרת ָוָ֗ ֶה  ָ֥ה ַּב ָבָנ ֶמת ְל ֶּדָ֖ ְמ ֹו ֲאַד ה׃ אָ֥ ָבָנָֽ ֣ה ְל ָא ָר ָתּ֣ה ְו  א 
ן ֵהַ֡ ֵּנ֣ה ַהּכ  ה  ְהַּפְך ֩ ְו ר ֶנ ן ֵׂשָע֨ ֶרת ָלָב  ֶהָ֗ ֙֩ ַּבַּב ֶאָה ְר ַמ ק ּו מ ֣ ן ָע ר-מ  ֹו ת ָהעָ֔ ַע א ָצַר֣ ו ָ֔ ָ֖ה ה  ְכָו ָחה ַּבּמ  ָר֑ א ָּפ ֵּמֵ֤ ט  ֙֩ ְו ֹו ת ן א  ֵהָ֔ ע ַהּכ  ַַָ֥֖ג ת ֶנ ַע ַרָ֖  ָצ

א׃ ו ָֽ  ה 
ָר֩ (כה,יג 'תז 'וי)בפסוק  ָתּ֣ה ָא֣הְו ן א  ֵהַ֡ תבנית הטעמים היא מונח מונח פזר, כעין שלושה פזר שאחד מתפקידיו לדרוש למקום אחר.  ַהּכ 

אפשר שכאן נדרש ענין מחית המכוה לשלב ראשון של רפואת פצע בגוף והוא הגלדת מכה בקרום חלוש שנקרא לו מחית המכה כעין מה 

֣֩ (כד,יג 'תז 'וי) וקרא...  רלב"גשפי'  ְחַי ָֽ ה תמ  ְכָוָ֗ ובעל תכונה שעלול העור החלוש שנתחדשה שם אחר שנתרפאה מהמוגלא אשר בה.  ַהּמ 

 יבשה וראויה להגלע כלומר להתלחלח ולהוציא דם תולה. - ואם יש בה מכה נח,בבבלי נדה  רש"ילהיקרע בקלות ולהוציא דם כפי' 
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7 ֩֩. ויקרא תזריע יג,נח:1 ֩ ֩ 
ֹו אָֽ ֩ ד ֶג ַהֶּבַ֡ א-ְו ֩ י ֨ ֹו-ֹוַהְּׁשת  אָֽ ב֩ ֶר ֩֩-ָכל-ָהֵע  ר׃ ֵהָֽ ָט ְ֩ו ית ָ֖ ֵׁ֩שנ  ס ְ֩וֻכַּבָ֥ ֶַ֑֣גע ָּנ ַה ֩ ם ֶהָ֖ ֵ֩מ ר ָסָ֥ ְ֩ו ס ֣רְּ֩תַכֵּבָ֔ ֲאֶׁש ֩֙ ר ָהעֹו ֩ י ֵ֤ ְּ֩כל 

ֹו (חניג,)-לימוד לטעם פזר ב אָֽ ֩ ד ֶג ַהֶּבַ֡ אֹו-ְו ֩ י ֨ ב-ַהְּׁשת  ֶר  ָהֵע 

עה, והאשה טהורה החיה טמאה טומאת שב -, ופשטה חיה את ידה ונגעה בו האשה שמת ולדה בתוך מעיה. א מתני',עאבבלי חולין 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 עד שיצא הולד. 

ר' ישמעאל דאמר: עובר במעי -אליבא דהיא  טומאה זו אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופריםמלמדת כי  א ,עבבבלי חולין  -הגמרא ב
  טהור, גזרו בה טומאה מדרבנן. -אשה 

כפיקה הנפל  ראש התח הרחם עד שנראנפפירש כי היולדת עצמה נטמאת מהעובר המת כאשר  ח"ה ה"רמב"ם הלכות טומאת מת פכ
   נטמא הבית מפני העובר אע"פ שעדיין לא יצא.ומכנה זאת  של שתי

 

 -דומה הדבר לטומאת צרעת בבית הסתרים ובקמטי בגדים שאינם נבדקים ומן התורה אינם מטמאים הנוגע בם ולא מטמאים בביאה לאהל 

 הגורם לטומאת היולדת. כפיקה של שתיראש הנפל טמא עד גלוי שיעור בית. וכך גם בטומאת עובר מת המוסתר והבלוע שאינו מ

ד֩(וי' תז' יג,נח)אפשר כי טעם פזר במלת  ֶג ַהֶּבַ֡ ֹו֩ובהמשך מילות ְו אֹו-אָֽ ֩ י ֨ ֩-ַהְּׁשת  ב ֶר לגילוי טומאה כפיקה של שתי מרמזים ללמוד שיעור ָהֵע 

 הגלוי.   בלועה ביולדת )עובר מת( שבהתגלותה מטמאה את היולדת שהיתה טהורה עד 

 
 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת ערלה פרק ג 

מתני' הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה וארגו בבגד ואין ידוע אי זה הוא רבי מאיר אומר ידלק הבגד וחכמים אומרים יעלה  הלכה ב
ובמוקדשים מקדשין באחד ומאתים. האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד. משיער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק. 

 בכל שהן:

ד֩השערה שאפשר כי  ֶג ַהֶּבַ֡ פזר, מלמד מחוט נגוע בצרעת שכעבור שבועיים נשרף וכן אם נארג בבגד הבגד ישרף, אל חוטים אסורים  –ְו

 שנארגו בבגד שישרפו )הצבועים בצבעי ערלה, צמר בכור, שער נזיר, שער פטר חמור(

 

 מצורע -ויקרא  2.4.5
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ם י ֑ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֩ש  א ֵמָ֖ ָט ְ֩ו יו ָ֙֩עָלָ֔ ָּדָתּה ֩נ  י ֵ֤ ה  ּ֩וְת ּה ָתָ֗ א  ֩ יׁש א   ֩ ב ְׁשַּכ֨ י   ֩ ב ָׁ֩שכ  ם ַ֡ א  ְ֩ו
ר-ְוָכל֩ ֲאֶׁש ֩ ְׁשָּכ ב ֩ס-ַהּמ  א׃ ָמָֽ ְט י  ֩ יו ָ֩עָלָ֖ ב ְׁשַּכָ֥ ֩י 

שעיה ל( תזרם כמו דוה צא תאמר אמר ר' עקיבא מנין לעבודת כוכבים שמטמאה במשא כנדה שנאמר )י א"ט מ"משנה מסכת שבת פ
 לו מה נדה מטמאה במשא אף עבודת כוכבים מטמאה במשא:

 א"מ ט"פירוש המשנה לרמב"ם שבת פ
טומאת משא, היא שכל הנושא דבר המטמא במשא אף על פי שלא נגע בו אלא היה דבר חוצץ בינו ובין הטומאה, הרי משיהיה כובד 

טהרות נבאר מה הם הדברים המטמאים במשא ומה אינו מטמא, ושם נבאר ראיות כל זה. אותו דבר טמא עליו טמאו, ובפתיחת סדר 
ור' עקיבה סובר שכל הנושא עבודה זרה נטמא ואפילו היתה בתוך קופסא וכיוצא בה. וחכמים אומרים אינה מטמאה אלא במגע, 

ה לומדים חכמים שאינה מטמאה לאברים, והנוגע בה בגופו הוא שמתטמא, והראיה שממנה למד ר' עקיבה שהיא מטמאה במשא ממנ
והוא אמרם אקשה רחמנא לנדה שאינה מטמאה לאברים, וכמו שיד הנדה או רגלה אם נחתכה אינה מטמאה משום נדה כך חלק 

מצורת עבודה זרה אינו מטמא, אלא כולה היא שמטמאה במגע כשרץ שאינו מטמא אלא במגע כמו שנבאר בפתיחות טהרות, והשוה 
ב לשרץ באמרו שקץ תשקצנו כי חרם הוא. והטעם שהלכו חכמים בטומאת עבודה זרה לקולא מפני שהיא מדרבנן, אותה הכתו

 .ואצלינו כלל כל שהוא מדרבנן ויש להכריע בו להחמיר ולהקל הולכין בו להקל. והלכה כחכמים
 ר' עובדיה מברטנורא מסכת שבת פרק ט 

ם, כמו דוה, כאשה נדה, כדכתיב )ויקרא ט"ו( והדוה בנדתה, ובעבודת כוכבים משתעי כלומר יהי בעיניך כזרי -תזרם כמו )אשה( דוה 
 קרא:

 

הבעל דאמר רב הונא רבי חמא בר גוריון בשם רב ...   אמר רבי מנא...  תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שבת פרק ט הלכה אלפי 
משמע משיעור הע"ז ששמה בעל קרבן העדה וכפירוש  .יםראש גוייה היה ונאפון היה ]שופטים ח לג[ וישימו להם בעל ברית לאלה

֩ ( וי' מצ' טו,כד)-שגודלו כראש גוייה מקשר לענין של בעילה שהוא ענין הכתוב ב ב ָׁ֩שכ  ם ַ֡ א  פזר תרסא, ולכן פזר תרסא מרמזים ביחד  -ְו

 מבעילת נדה לשיעור טומאת משא של ע"ז וזה יהיה מדאורייתא.

 

עבודה זרה לטומאת משא של נדה שמטמאה גם כאשר היא בתוך כלי או כלים. ואפשר כי הכתוב מרמז  רבי עקיבא משווה טומאת משא של

֩ ( וי' מצ' טו,כד)-זאת ב ב ָׁ֩שכ  ם ַ֡ א  ֩פזר תרסא, כאשר  -ְו ם ַ֡ א  ֩פזר לוקח את הרעיון  –ְו יו ָ֙֩עָלָ֔ ָּדָתּה ֩נ  י ֵ֤ ה  כאילו במשא ומעבירו למשא עבודה ּוְת

אזרה  ֵמָ֖ ָט ב ֩,  ְו  ור נשיאת עכו"ם שלימה כלשהו תרסא, ושיע – ָׁשכ 

 

הפירושים המובאים כבר מקבלים ההנחה שעכו"ם מטמאה במשא כנדה. אבל עצם הרעיון שעכו"ם מטמאה כנדה נראה כי נמצא בתוכן 

֩ ( וי' מצ' טו,כד)-והטעמים של הכתוב ב ב ָׁ֩שכ  ם ַ֡ א   פזר תרסא,  -ְו
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חצי לוג שמן לתודה, ורביעית יין לנזיר, וי"א יום בין נדה  ת למשה מסיניוהלכ שלשז בהלכה לימוד לע"ז, ברמ טו,כה: מצורע. ויקרא 74

 ,  לנדה

י ָֽ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ת-ְו ֶ֙֩ע ְּ֩בל א ים ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  ָ֩י ּה ָמ  ָּד ֩ ֨זֹוב  ֩ י-ָיזּוב ָֽ ֹו֩כ  אָ֥ ֩ ּה ָּדָתָ֔ ַ֩על-נ  ּוב זָ֖ ל-ָת ָּדָתּ֑הָּ֩כ ה֩-נ  ֵמָאָ֥ ְט ָ֖ה֩ ְהֶי ּהּ֩ת  ָּדָת  ֩נ  י ֵמ֧ י ּהּ֩כ  ָאָתָ֗ ֻטְמ ֩ ֣֩זֹוב י ֵמָ֞ ְי
֩֩ א׃ ו ָֽ ֩ה 

 :לטעם פזר פשט הלכתיסבר ברמת ה

ים ויקרא מצורע טו,כד: ֑ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ׁ֩ש  א ֵמָ֖ ָט ְו ֩ יו ָ֙֩עָלָ֔ ָּדָתּה ֩נ  י ֵ֤ ה  ּ֩וְת ּה ָתָ֗ א  ֩ יׁש א   ֩ ב ְׁשַּכ֨ י   ֩ ב ָׁ֩שכ  ם ַ֡ א  ְ֩ו
ר-ְוָכל֩ ֲאֶׁש ֩ ְׁשָּכ ב ס-ַהּמ  ֩ א׃ ָמָֽ ְט י  ֩ יו ָ֩עָלָ֖ ב ְׁשַּכָ֥ יו  י  מא את נושאו או גי' ג"ם ע"ג )עבודת גילולים( מפני שיש מחלוקת האם בועל נדה מט ָעָלָ֔

אפילו לא מטמאו כלל לכן קשה ללמוד מפסוק זה על ע"ז שמטמאה במשא. לעומת זה בפסוק )טו,כה( אין מחלוקת ולכן טעם הפזר עשוי 

ה (כבישעיהו ל,) [א"מ,משנה שבת פ"ט]ללמד מהזבה אל ע"ז שמטמאה במשא. הפסוק המובא במשנה  ֙ם ְּכ֣מֹו ָדָוָ֔ זְר   יש לומר שהדוה עשויה ּת 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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" עבודת כוכבים שמטמאה במשא כנדה"להיות נדה ועשויה להיות זבה והלכות טומאתן דומות, לכן אין הכרח לומר שמאמר ר' עקיבא 

מתכוין לנדה דווקא, אלא זה גם יכול להיות זבה שבה אין מחלוקת לגבי הנוגע בה שמטמא עצמו ובגדיו )טו,כז( וגם הנושאה נטמא )כנראה 

 וללמוד ממנה לע"ז שמטמאה במשא.בהיקש לנדה )טו,לג(( 

֩ :ויקרא מצורע טו,כה ָּדָתּ֑ה ַ֩על־נ  ּוב זָ֖ י־ָת ָֽ ו֩כ  אָ֥ ֩ ּה ָּדָתָ֔ ֶ֙֩עת־נ  ְּ֩בל א ים ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  ָ֩י ּה ָמֹ֜ ָּ֩ד ֨זוב  ֩ ּוב ז י־ָי ָֽ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ְ֩ו
א: ו ָֽ ה  ֩ ה ֵמָאָ֥ ְ֩ט ָ֖ה ְהֶי ּהּ֩ת  ָּדָת  ֩נ  י ֵמ֧ י ּהּ֩כ  ָאָתָ֗ ְמ ֻט ֩ ֣֩זוב י ֵמָ֞ ָּ֩כל־ְי

 

אַמר  (כבישעיהו ל,)אמר ר' עקיבא מנין לעבודת כוכבים שמטמאה במשא כנדה שנאמר ]*[  [א"מ,משנה שבת פ"ט] א ּת ַ֥ ֖ ה צ  ֙ם ְּכ֣מֹו ָדָוָ֔ זְר  ּת 

ֹו:  :מה נדה מטמאה במשא אף עבודת כוכבים מטמאה במשא לָֽ

ת  (ישעיהו ל, כב) ַכ֣ ת ַמּס  ָך ְוֶאת־ֲאֻפַּד֖ י ַכְסֶּפָ֔ ֣ יל  ּפּו֙י ְּפס  ם ֶאת־צ  אֶתֶ֗ ּמ  ֹו:ְוט  אַמר לָֽ א ּת ַ֥ ֖ ה צ  ֙ם ְּכ֣מֹו ָדָוָ֔ זְר  ָך ּת   זְָהֶב֑

 
 [א"מ,ט"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבת פ]

]א[ טומאת משא, היא שכל הנושא דבר המטמא במשא אף על פי שלא נגע בו אלא היה דבר חוצץ בינו ובין הטומאה, הרי משיהיה 
מה הם הדברים המטמאים במשא ומה אינו מטמא, ושם נבאר ראיות כל כובד אותו דבר טמא עליו טמאו, ובפתיחת סדר טהרות נבאר 

זה. ור' עקיבה סובר שכל הנושא עבודה זרה נטמא ואפילו היתה בתוך קופסא וכיוצא בה. וחכמים אומרים אינה מטמאה אלא במגע, 
מים שאינה מטמאה לאברים, והנוגע בה בגופו הוא שמתטמא, והראיה שממנה למד ר' עקיבה שהיא מטמאה במשא ממנה לומדים חכ

והוא אמרם אקשה רחמנא לנדה שאינה מטמאה לאברים, וכמו שיד הנדה או רגלה אם נחתכה אינה מטמאה משום נדה כך חלק 
מצורת עבודה זרה אינו מטמא, אלא כולה היא שמטמאה במגע כשרץ שאינו מטמא אלא במגע כמו שנבאר בפתיחות טהרות, והשוה 

ו שקץ תשקצנו כי חרם הוא. והטעם שהלכו חכמים בטומאת עבודה זרה לקולא מפני שהיא מדרבנן, אותה הכתוב לשרץ באמר
 .ואצלינו כלל כל שהוא מדרבנן ויש להכריע בו להחמיר ולהקל הולכין בו להקל. והלכה כחכמים

 

 :הסבר ברמת רמז לטעם פזר

ה )וי' מצ' טו,כה( ָּׁשַ֡ א  ות באופן מפוזר )שלא כסדרן( מלות שלוש הלכות למשה מסיני ... פזר, מרמז שבראשי תיבות של הפסוק טמונ – ְו

הל"מ  –)טט איני שומע לך, אלא,  -אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לר"ע: אפי' אתה מרבה בשמן ]בשמן[ כל היום כולו  [בבלי נדה עב,ב]

 הלכה למשה מסיני. -ום שבין נדה לנדה ואחד עשר י (גהל"מ  –)טט ורביעית יין לנזיר,  (בהל"מ  –)טט חצי לוג שמן לתודה,  א(

י טו,כה( מצ' ')וי [מראי מקומות והגהות לתניא עמ' יט]דבר מלכות, )פר' מצורע התשע"ד( נקודות משיחות קודש  ָֽ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ֩-ְו ֨זֹוב  ֩ ָיזּוב
ים ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  ָ֩י ּה ָמ  )טט שמלת תניא היא : תניא אשמעתי מאאמו"ר הרה"ג והרה"ח שליט" לנדהלתחילת אחד עשר יום שבין נדה  (רש"י) ָּד

 –)טט ורביעית יין לנזיר,  (בהל"מ  –)טט חצי לוג שמן לתודה,  הל"מ א( –)טט ר"ת תודה נזיר יא. )הכונה למאמר רז"ל )נדה עב,ב(  – נוטריקון(

  הלכה למשה מסיני. -ואחד עשר יום שבין נדה לנדה  (גהל"מ 

י ויקרא מצורע טו,כה: ָֽ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ֨זֹוב-ְו  ֩ ּוב ז ֶ֙֩עתָ֩י ְּ֩בל א ים ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  ָ֩י ּה ָמ  י-ָּד ָֽ ֹו֩כ  אָ֥ ֩ ּה ָּדָתָ֔ ל-נ  ַ֩ע ּוב זָ֖ ֩-ָת ָּדָתּ֑ה ֩נ 
וא׃֩-ָּכל֩ ָֽ ה  ֩ ה ֵמָאָ֥ ְ֩ט ָ֖ה ְהֶי ּהּ֩ת  ָּדָת  ֩נ  י ֵמ֧ י ּהּ֩כ  ָאָתָ֗ ְמ ֻט ֩ ֣֩זֹוב י ֵמָ֞ ְ֩י

ּובתוד"ה  תודה נזיר יאנתבונן בפסוק ונגלה בר"ת שלו  –טט  זָ֖ הוהמלה תוד"ה בר"ת של המלים  ָת ָּׁשַ֡ א  ְ֩ו ָ֖ה ְהֶי ּה ּת  ָמ  ָֽ֩ ָּד אה    ו

ּההמלה נזי"ר בר"ת של  ָּדָתָ֔ ים ָיזּוב ֩ פעמים( 2) ֨זֹובפעמים(  3) נ  ָ֗ יםאו  ַרּב  ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ    ָי

יםאו  ָיזּוב ֩האותיות י"א  ֣ מ  ֹווהמלה  ָי  אָ֥

 

י ָֽ ּהי"א ימי של  שיעורדרישת בתפקיד תרסא,  – ָיזּוב ֩-ּכ  ָמ  ָּד ֩ י יבה המתחילים אחרזמספר ימי לדרוש  קדמא ואזלא כעין כלל מלמד - ֨זֹוב

ים מהכתוב אחריו שבעה ימי נדה ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ    ָי

ים ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  ָ֩י ּה ָמ  ָּד ֩ , מונח רביע ת שבעה נקיים אם פסקה הזיבה, או המשך ספירת ימי הזיבהספירתחילת רביעי כשר ליום רביע,  – ֨זֹוב

 זיבה.או שממשיכה בהן  ת נקייםרבוי ימים הכשרים לספיר

ים)א(  ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  יםיום שלישי, וטעמי הקרא מלמדת רבים מלת שניים, ל מלמדת עימים מלת  ָי ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  מונח  מלמדים כך: מונח רביע, – ָי

ים-דרשים מנוספים על השלושה הנ ימים משמש כעוד רביע, וסה"כ נקבל שמונה ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  ובסה"כ י"א יום ימי זיבה. גם מספר אותיות  ָי

ים ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ   ן זה. וושמונה מרמז על כי – ָי

ים ב() ָ֗ ַרּב  ֩ ים ֣ מ  שהוא בתחילה היום הרביעי אחרי שלושה ימי זוב ואם הפסיק זובה הריהו הוא הראשון לשבעה נקיים, ובמחזור ז' ימי  ָי

 נדה ושלושה ימי זיבה, הריהו יום י"א מיום תחילת הנדה האחרון.

 

ּה)טו,כה(  ָמ  ָּד ֩  קדמא ואזלא מלמד והמשכו בשני כיוונים - ֨זֹוב

֩ה]ככיון )א(  ֩-לּכָ֩[ ּה ָאָתָ֗ ְמ ֻ֩ט ֣֩זֹוב י ֵמָ֞ גרשיים מונח רביע, כעין נלמד העולה על המלמד, זבה גדולה מטמאה אחרי שלושה ימים, והנלמד  –ְי

 שגם זבה קטנה מטמאה אחרי יום ואחרי יומיים

֩כיון )ב(  ר-ָּכל]כו[ ֲאֶׁש ֩ ב ְׁשָּכָ֞ ֙֩-ַהּמ  ָ֩עָליו ֵ֤ב ְׁשַּכ להקל ולא להחמיר כי המשכב גרשיים מהפך פשטא, כעין נלמד מותנה ו/או מוגבל, יצא  – ּת 

 והמושב יטמאו רק טומאת ערב

 ,יג:וירא יחת בראשיראה 
 ֩ ֶאל ]יג[ ֩ ' הָ֖ ֩ ר ֶמ א י׃-ַוּי ָ֥ ְנּת  ַקָֽ ָ֩ז י ָ֥ ֲאנ  ַ֩ו ד ֵאֵלָ֖ ֩ ְמָנ ם ףֻ֩א ַאָ֥ ַה ר֩ מ ָ֗ הֵ֩לא ָׂ֩שָר  ה ָק֨ ָצֲח  ֩ ֶּ֩זה ה ָה֑םָ֩לָּ֣מ ָר ְב ַ֩א
 

 אחרי מות –ויקרא  2.4.6

 

7 5֩֩ ֩ ח,ג:֩ ֩י מות ֩ רי אח א֩ ר ק ֩וי . 
ֶרץ ֶאָֽ ֩ ה ַמֲעֵׂש֧ ם-ְּכ ְ֩יַׁשְבֶּת ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ם י  ַר  ְצ ֶרץ-מ  ֶאָֽ ֩ ֣ה ַמֲעֵׂש ּ֩וְכ ַ֩תֲעׂ֑שּו א ּה֩ל ֣ ם֩-ָּבָ֖ ֶהָ֖ ֵתי ּק  ֻח ּוּ֩וְב ַ֩תֲעׂשָ֔ א ֙֩ל ֣ ה ָׁ֩שָּ֙מ ם ֶאְתֶכָ֥ ֩ יא ֨ ב  ֵמ  ֩ י ֲאנ  ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩ ן ַע ְּכַנַ֡

֩ ֩ כּו׃ ֵ֩תֵלָֽ א ֩ל ָ֥
 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 העלמת עין מעבירה אחת להעלמת עין מהרבה עבירות    . ויקרא קדשים כ,ד:76

ַ֩֡ א  ֶ֩אתְו ֶרץ ָא  ָה ֩ ם ַע֨  ֩ מּו י ַ֩יְעל  ַהְעֵל֣ם ֩ ן-ם מ  ֩֙ ֶהם ֵני י ֩֩-ֵעָֽ ֹו׃ תָֽ א  ֩ ית ָ֥ מ  ָה ֩ י ָ֖ ְלּת  ב  ְךְ֩ל ֶל ֹוַ֩לּמ ֑ ְרעָ֖ ַּז מ  ֹו֩ ּתָ֥ ְּ֩בת  א ּו הָ֔ ַ֩ה יׁש ֣ א  ָ֩ה
ם ַ֡ א  בדברים  שיעלימוהעלימו בדבר אחד, סוף  אם -יעלימו  העלם ואם)ד(  רש"יפזר, מעביר רעיון מכאן למקום שונה בתורה כפי'  – ְו

 סנהדרי גדולה )ראה תו"כ קדושים פרשתא ט,יא(. שיעלימוהעלימו סנהדרי קטנה, סוף הרבה. אם 

ם ַ֡ א   והכרתיוהברייתא השנויה ב'תורת כהנים' )קדושים פרשתא י,טו(: ( כ,ה קדשיםויקרא פזר, מעביר רעיון מולך לכל ע"ז כפי' רמב"ן ) – ְו
כמשמע מדברי הרב )רש"י(, אבל יאמר  אחרי המולך, לזנות"ז בהכרת, אינו מייתור לרבות שאר ע - המולךאחריו לזנות אחרי  םכל הזוני ואתאותו 

אחת  -כי הכרת הזה כולו מיותר הוא, ונדרוש אותו לשאר ע"ז. והוא מה שאמרו בגמרא )ראה סנה' סד,ב(: שלש כריתות בעבודה זרה למה? 
נתרבו שלא כדרכה למיתה ומחייב אותן בכאן בהכרת, ואחת למולך. ולמאן כדרכה, ואחת לשלא כדרכה, כלומר: לִזּבּוַח וקטור ונסוך והשתחויה ש

 : בכל עבודה זרה שבעולם, כמו שהזכרנו.  רלמעביר בנו שלא כדרכה, כלומ -דאמר: מולך עבודה זרה הוא 
֣ם מּו ֩ ַהְעֵל י  שלש כריתות בעבודה זרהמונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, אפשר כי אחד מהם זה  – ַיְעל 
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 . ויקרא קדשים כ,יז:77

ר ֲאֶׁש ֩ יׁש ֣ א  ֶאת-ְו ֩ ח ַּק֣ ַּ֩בת-י  ֹו תַ֡ ח  ַ֩בת-ֲא ֣אֹו ֩ יו ֣ ב  ֶאת-ָא ה֩ ָא֨ ָר ְ֩ו ּמֹו א-א ֠ י ָֽ ה  ְ֩ו ּה ְרָוָת  ֶאת-ֶע ה֩ ֶאֵ֤ ְר ֩-ת  ְּ֩בֵנ֣י ָ֖י ֵנ ּוְ֩לֵעי ְרתָ֔ ְכ ֨ ְ֩ונ  ּוא הָ֔ ד֩ ֶ֣ס ֶח ֩֙ ְרָותֹו ֶע
א׃ ָּׂשָֽ י  ֩ ֹו ֲ֩עונָ֥ ה ָּלָ֖ ּ֩ג  ֹו ת  ח  ֲא ֩ ְרַו֧ת ֶ֩ע ַ֩עָּמ֑ם

 דוגמת מפתחראה 

 

 מר ויקרא א 2.4.8
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     . ויקרא אמר כא,יב:78

ן֩ מ  ּ֩ו ֩ '׃-]יב[ הָֽ ֩ י ָ֥ ֲאנ  ֩ יו ָ֩עָלָ֖ יו ָה  ֹל ֱא ת֩ ַח֧ ְׁש מ  ֩ ן ֶ֣מ רֶׁ֩ש ֶז ֵ֩נ֠ י ַ֡ ָה֑יוּ֩כ  ֱאֹל ֩ ׁש ַּד֣ ְק מ  ֩ ת ֵאָ֖ ֩ ל ַחֵּלָ֔ אְ֩י ְ֩ול ֣ א ֵ֩יֵצָ֔ א ֙֩ל ֣ ָּדׁש ְק  ַהּמ 

ר ֶז ֵ֩נ֠ י ַ֡  גדולה ללא קדמא או אזלא אחריהם-פזר תלישא - ּכ 

י' ו) כתיב אמר ר' לעזר כהן גדול שחטא מלקין אותו, ואין מעבירין אותו מגדולתו. אמר ר' מא ב(ירושלמי סנה' פ"ב ה"א )וילנה ט 

' (א,יבכר מא הָֽ ֩ י ָ֥ ֲאנ  ֩ יו ָ֩עָלָ֖ יו ָה  ֱאֹל ֩ ת ַח֧ ְׁש מ  ן֩ ֶ֣מ ֶׁ֩ש ֶזר ֵ֩נ֠ י ַ֡  כביכול מה אני בקדושתי, אף אהרן בקדושתו. ּכ 
הוא תמיד בקדושתו ולא תשתנה קדושתו אף לאחר שחטא  כלומר, כשם שאצל הקב"ה לא שייך חילול כביכול, אף כה"ג אור שמחה

'֩-והלקו אותו. וקדריש ליה מ הָֽ ֩ י ָ֥ ַ֥  (וי' אמר כא,טו) דמיותר, דהא כתיב בסוף הפרשה ֲאנ  ֹו' ה֖  יֲאנ   .ְמַקְּדׁשָֽ

' (א,יבכר מאי' ו) הָֽ ֩ י ָ֥ ֲאנ  ֩ יו ָ֩עָלָ֖ יו ָה  ֹל ֱא ת֩ ַח֧ ְׁש מ  ֩ ן ֶׁ֩שֶ֣מ ר ֶז ֵ֩נ֠ י ַ֡  טפחא מרכא סלוק.)אתנח( פזר תלשא מונח דרגא תביר  -ּכ 

 ֩ר ֶז  .טפחאתביר מונח דרגא  -עליו  אלהיושמן משחת , ויחודיותו מתבררת בתבנית הפסק דיבור גלהודיע יחודיות כה" - תלשא –ֵנ֠

וזה שפירש אור  מרכא סלוק אני ה', ומאופיינים ע"י פרטים מצטרפים קבוצותטפחא, היינו תביר אפשר כעין שתי סדרות של דרגא 

 שחטא והלקו אותו. לאחרתמיד בקדושתו ולא תשתנה קדושתו אף  ..., אף אהרן בקדושתימה אני  כביכולשמחה 

 אפשר ֩ י ַ֡ שמן משחת אלקיו וגו' אבל נשיא שלקה דלית  נזרמחזירין אותו לקדושתו דכתיב  גדווקא כה"פזר ילמד למקום אחר, ּכ 
 .כתיב ביה אין מחזירין

  ֩אפשר ר ֶז ֵ֩נ֠ י ַ֡ אחריהם, ילמד למקום אחר, למשיחת מלך ואינו כעין בנין אב כי לא דומה משיחת כהן  פזר תלשא ללא קדמא ואזלאּכ 

ר֩ גדול למשיחת מלך. ֶז ֵ֩נ֠ י ַ֡ ֩כ"ג משיחתו בכעין אות  –ּכ  י ַ֡ ר( ואילו משיחת מלך כמין  Xיוונית )האות ּכ  ֶז  (WWWWW) ֵנ֠
  יכין מסכת כריתות פרק א -תפארת ישראל 

ם א' ע"י משה, ומושחין ממנו את הכה"ג בין גבות עיניו תמונת והוא כי יוונית והסך בשמן המשחה. שנעשה רק פע כג(
 ]עי' מ"ש זבחים פ"י סי' ל"ז[, ולמלך מזרע דוד מושחין במצחו כמין נזר ]עי' רמב"ם פ"א מכלי מקדש ה"ט[

 נחת דרגא במלקות ומחזירין אותו כעיןבדרך דרש  וא 
 ין נזר, ואת הכהנים כמין כי. אמר רב מנשיה: כמין כי יוני.ת"ר: מושחין את המלכים כמ ב ,בבלי כריתות ה

ר֩כמו  כריתות רש"י ֶז י֩כמין  סביב על ראשו. -ֵנ֠ ַ֡  אות יוונית ועשוי כזה /במקור מופיע במקום זה האות הלטינית איקס/ -ּכ 

֩כמין ב ,רש"י מנחות עד י ַ֡  כמין כי יווני. יווני שבלשונינו קורין לכ"ף שלהן כי שהיה נוטל מן השמן באצבעו -ּכ 
֩כמין א ,מנחות עה בבליתוספות  י ַ֡ ובערוך  כמין כ'או נון ויש מפרשים כמין  גימלובפירושי חומש פי'  טי"תצייר בקונט' כמין  -ּכ 

יוונית פירוש יצק שמן על ראש ]אהרן[ ויורד אילך ואילך  כי כמיןוהכהנים  נזרפירש דתניא בכריתות )דף ה:( המלכים מושחין כמין 
 שני מרגליות וזהו צורתו. כמין

 
 . ויקרא אמר כג,כז:80
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 :כט –אמר כג כז  ויקרא

ָרא :זכ,ויקרא אמר כג ְק ָֽ מ  ֩ א ּו הָ֗ ֩ ים ֣ ר  ֻּפ ַהּכ  ֩ ֧֩יֹום ֶּז ה ַה ֩ י יע ֨ ב  ַהְּׁש  ֩ ֶדׁש ח  רַ֩ל ֶּ֩בָעׂ֣שֹו ְך ֶאת-ַאַ֡ ֩ ם יֶתָ֖ ּנ  ְ֩וע  ם ְהֶי֣הָ֩לֶכָ֔ ֙֩י  ֶדׁש ֩-ק ֨ ֶכ֑ם ֵתי ַ֩נְפׁש 
'׃ הָֽ הַ֩ל ֶּׁשָ֖ א  ֩ ם ְבֶּתָ֥ ַר ְק ה  ְ֩ו

נית הטעמים בחלק ניכר מפסוק זה מקבילה לפסוק )בר' ג,ו( ומעיד על התיקון שיום הכפורים מכפר על חטא כל אדם מיצר הרע שנכנס תב

 באדם בגלל חטא אדם הראשון. ובעיקר הימצאות התבנית דרגא מונח רביע בהקבלה ובנושא של כפרה.

ֲאָכ֩ ,ו: בראשית ג ַמ ץְ֩ל ָהֵע֨  ֩ טֹוב ֩ י ֣ הּ֩כ  ָּׁשַ֡ א  ָה ֩ א ֶר ֲאָוהַוֵּת֣ ַ֩תָֽ י ֧ ְ֩וכ  ַ֩וּת אַכ֑ל-ל ֹו ְריָ֖ ּפ  מ  ֩ ח ַּקָ֥ ַ֩וּת  יל ָ֔ ַהְׂשּכ  ְ֙֩ל ָהֵעץ ֩ ד ָמֵ֤ ְח ְ֩וֶנ ם י  אָ֩לֵעיַנָ֗ ֣֩הּו
ַּ֩גם֩ ן ֵּת֧ ל׃-ַוּת  ַכָֽ ַ֩וּי א ּה ָּמָ֖ ֩ע  ּה יָׁש  א  ְ֩ל

א ,ו:בראשית ג ֶר ה ַוֵּת֣ ָּׁשַ֡ א  י ָה ֣ ץ טֹוב ֩ ּכ  ל ָהֵע֨ ֲאָכ  ַמ י ְל ֧ ָוה ְוכ  ֲא ּוא-ַתָֽ ם ֣ה י   ָלֵעיַנָ֗

 רביע מקף מונח דרגא ואזלא קדמא  תרסא מונח פזר מונח 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ְך  :זכ,אמר כג 'וי ר ַאַ֡ ֶדׁש ֩ ֶּבָעׂ֣שֹו ח  י ַל יע ֨ ב  ֶּז ה ַהְּׁש ם ַה ים ֧יֹו ֣ ר  ֻּפ א ַהּכ  ּו  הָ֗

          
ד ,ו:בראשית ג ָמֵ֤ ְח ֙֩ ְוֶנ ל ָהֵעץ י ָ֔ ַהְׂשּכ  ח ְל ַּקָ֥ ֹו ַוּת  ְריָ֖ ּפ  ֑ל מ      ַוּת אַכ

    אתנח טפחא מרכא קטן-זקף פשטא מהפך 
א :זכ,אמר כג 'וי ְקָר ָֽ ֙֩-מ  ׁש ֶד ֣ה ק ֨ ְהֶי ם י  ם  ָלֶכָ֔ יֶתָ֖ ּנ  ת ְוע  יֶכ֑ם-ֶא ֵת ׁש  ְפ     ַנ

       קטן-זקף מונח פשטא 
ן ,ו:בראשית ג ֵּת֧ ּה-ַּגם ַוּת  ָׁש  י ּה ְלא  ָּמָ֖ ל ע        ַוּי אַכָֽ

      סלוק טפחא מקף תביר דרגא 
ם  :זכ,אמר כג 'וי ֶּתָ֥ ְב ְקַר ה ְוה  ֶּׁשָ֖ ' א  הָֽ       ַל

      סלוק טפחא מרכא  

 

֩וְ֩ ֩ ח[ ם׃-ָכל]כ ֵהיֶכָֽ ֹל ֱא ֩ ' הָ֥ ֩ ָ֖י ְפֵנ ם֩ל  ֲ֩עֵליֶכָ֔ ֣ר אְ֩לַכֵּפ ּו הָ֔ ֩֙ ים ר  ֻּפ ֹוםּ֩כ  ֩יֵ֤ י ֣ ֑הּ֩כ  ֶּז ַה ֩ ַהּ֣יֹום ֩ ֶצם ֶעָ֖ ְּ֩ב ּו ַ֩תֲעׂשָ֔ א ֙֩ל ֣ ה ְ֩מָלאָכ
יָ֩כל ֵ֤ ּ֩֩כ  ט[ א-]כ ֲאֶׁש֣ר֩ל ָֽ ֩֙ ֶּנֶ֙פׁש ׃-ַה ָה י ֵמַעֶּמָֽ ה֩ ְרָתָ֖ ְכ ְ֩ונ  ֑ה ַהֶּז ֩ ַהּ֣יֹום ֩ ֶצם ְּ֩בֶעָ֖ ה ֶּנָ֔ ֻע ְ֩ת
ְּׁשב֩  :ז,פינחס כט במדבר ֶדׁשַ֩ה ַלח ֨  ֩ ֹור ָעׂש ֶב ְקָראּו ָֽ ה֩מ  ֶּזָ֗ יַ֩ה םֶ֩את-יע   יֶתָ֖ ּנ  ְוע  ם֩ ֶי֣הָ֩לֶכָ֔ ְה י  ׁש֙֩ ֶד יֶכ֑םָּ֩כל-ק ֨ ֵת ׁש  ּו׃-ַנְפ ׂשָֽ אַ֩תֲע ה֩ל ָ֥  ְמָלאָכָ֖

 ֩ ֹור ָעׂש םֶ֩אתעל שיעור בענין  מתריעקטנה  -תלישאּוֶב יֶתָ֖ ּנ  יֶכ֑ם֩-ְוע  ֵת ׁש  א אמר כג כט ויקראהקרא  על יומא פ א בבלי פ"עַנְפ ֶׁש֣ר֩ל ָֽ -ֲא
ה ֶּנָ֔ ֻע בלשון חיוב כל  כתבמדלא  ל"ר – תמימה הערה צ תורה בככותבת. –הכתוב במשמעו שכתב אשר לא תענה, לפיכך שינו חכמים בשיעורו  ינהש כ, יוה" תניא. ְת

זה הוא  ואמנם.   אכילה בעלמא שהם כזית והוסיפו על ככותבת שהוא שיעור שני זיתים וגו' משיעוריהנפש אשר תאכל וגו' אלא בלשון שלילה אשר לא תענה לכן שינו חכמים 
 , וע' בפוסקים:איסור יש גם בחצי שיעור אבלמלקות וכרת  לעניןרק 
 

 ויקרא אמר כג, כט  תמימה תורה
 ]בבלי יומא פ' א'[: (צבככותבת - בשיעורו, יום הכפורים שינה הכתוב במשמעו שכתב אשר לא תעונה, לפיכך שינו חכמים תניא -לא תענה  אשר)כט(  

 ]שם שם ב'[: (צא, מאי טעמא, דכתיב אשר לא תעונה, פרט למזיקפטור פלקיש, האוכל אכילה גסה ביוהכ" ריש אמר -לא תענה  אשר
 א'[: א]שם פ" (צבעל תוספת ענוי כרתשעל עצומו של יום ענוש כרת ואינו ענוש  מלמד -היום הזה  בעצם

 תורה תמימה ויקרא אמר כג, כט  על הערות
תעונה לכן שינו חכמים משיעורי אכילה בעלמא שהם בכזית והוסיפו על ככותבת שהוא  לאאשר תאכל וגו' אלא בלשון שלילה אשר  מדלא כתב בלשון חיוב כל הנפש ל( ר"צ

לקות וכרת דבציר מככותבת לא מייתבא דעתיה והוי מעונה. ואמנם זה הוא רק לענין מ וגמירי[. וטעם הדבר, דכיון דכתיב אשר לא תעונה ותפ" סר" אזיתים ]ע' מג" שנישיעור 
 איסור יש גם בחצי שיעור, וע' בפוסקים: אבל

אם אכל אוכלים שאינם ראוים לאכילה כגון כס פלפלין אז זנגבילא וכדומה. והנה מה ששייך  וכןשאז אכילתו מזקת לו,  פ( כגון שאכל בתחלת הלילה על השובע מערב יוהכ"צא
 לדרשות שבפסוק זה מבואר לפנינו בפ' אחרי: עוד
 נבאר ענין זה:  ז"צאות  בעד שתחשך לא מחינן בהו, ולקמן פ' ל" פואוכלות בערב יוהכ" פ"יוהכבזה דנשים שאינן יודעות ענין תוספת  מ. ונ"טלעיל אות פ" כ( כמש"צב

 

֩ י יע   ב  ַהְּׁש ֩ ֶדׁש ח ֨ ַל  ֩ ר ֶאתקטנה קדמא ואזלא, מתריע על מידרוג במצוות -תלישאּוֶבָעׂשֹו ֩ ם ֶתָ֖ י ּנ  ֩-ְוע  ֶכ֑ם ֵתי ׁש  ל ובמצוותַנְפ א֩-ָּכ ה֩ל ָ֥ ְמָלאָכָ֖
ּו׃ תוספת  על. מלמד שעל עצומו של יום מוזהר ואינו מוזהר היום הזה בעצם אמר כג כח ויקראהקרא  על יומא פא א בבלי פ"ע ַתֲעׂשָֽ

 'וגולפניו ולאחריו  כבתוספת הזמן שמוסיפין מחול על הקודש ביוה" לר" – תמימה הערה פט תורהמלאכה. 
 תוספת ענויצב( עלנוש כרת ואינו ע – תמימה הערה צב תורה

 

ֶּז ה֩ כז,אמר כג ויקרא ַה ֩ י יע ֨ ב  ַהְּׁש  ֩ ֶדׁש ח  רַ֩ל ֶּ֩בָעׂ֣שֹו ְך א֩קטנה קדמא ואזלא -פזר מונח תלישא –ַאַ֡ ּו הָ֗ ֩ ים ֣ ר  ֻּפ ַהּכ  ֩  דרגא מונח רביע    –֧יֹום

ועוד,  כבמצוות יוה" מידרוג קטנה כגון שיעורין, חציצין ומחיצין ו/או-קטנה כלומר שני לימודים של תלישא-תלישאכתוב פזר, שתי  כאילו

 צריך גם למקומו.  ואםקטנה למקום אחר -ולימוד מטעם פזר של תפקיד תלישא

 

 ֩ ֶדׁש ח  רַ֩ל ֶּ֩בָעׂ֣שֹו ְך ֶאת ... פזר מונח תלישא -ַאַ֡ ֩ ם יֶתָ֖ ּנ  ֩-ְוע  ֵתיֶכ֑ם  -אפשר כי זהו מה שנדרש בומשני פסוקים אח"כ  אתנח טפחא  -ַנְפׁש 

לעונשין  שתיהלשיעור אכילה ושיעור  מרמז קטנה-תלישא שתיכעין  מונח תלישא. כילה ושתיהעל אי צירוף א ב - א,יומא פ בבלי

 .למתענה, אשר לכולי עלמא לא מצטרפין כי אין מצרופן ישוב דעת כביוה"

 

אתו ומכל שטע: שויהאמר רבי כלל  א,בבלי יומא פאמרמז לשיעור טומאת גוויה וע"פ : ביא,מ שמיניויקרא הכתוב  ,בפא מוי בבלי
 וכל אופן אחר לא מצטרף. ורבנן אומרים שלטומאות שונות אף ששיעורם שונה מצטרפין. ף,רטמצ –שוה  ורוושיע

 אבל לענין ענוי נפש ביוה"כ רבי יהושע ורבנן מסכימים שאין השיעורים השונים מצטרפים לישוב דעת המתענה.

 

שיעור טומאה אילו נפחי הגורמים  נבלה, שרץ טובל וממתין עד הערב( )כגון קרי, סוג טומאה נקבע לפי זמן מינימלי עד שאפשר להיטהר

 לטומאה.  

 

֩֩ויקרא אמר כג,ע"י מתחיל מענין צירוף של מאכל ומשקה ביוה"כ, ולומד  ֩ ְך]כז[ מקום אחר לענין צירוף סוגי טומאה שונים פזר ל – ַאַ֡

 לטמא.

 

 הסברים אחרים לטעם פזר

 כבמלאכת ההוצאה בשבת כמו ביוה" אי צירוף של שיעורי דברים שונים על מלמד פזראפשר כי מלאכות ולכן  טבל" לשבתדומה  כ"יוה

 פט"ז טפ" חפ" זשבת פ" משנהעצמו, ראה 

 

ֶּז ה֩ כז,אמר כג ויקרא ַה ֩ י יע ֨ ב  ַהְּׁש  ֩ ֶדׁש ח  רַ֩ל ֶּ֩בָעׂ֣שֹו ְך   –פזר  –ַאַ֡

משאר עשרת ימי תשובה, אבל זה בדרש המלים ולא מן כלומר מיחד את יוה"כ ימי תשובה, ורק יום הכפורים מכפר;  עשרת יקר כליע"פ 

 הטעם.

 וזה לימוד למקום אחר לגמרי. לומר פסוקים בשעת ברכת כהנים )סוטה מ( לא החיים אורע"פ 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 פזר תלישא 63
 . ויקרא אמר כג,לו:81

ה֑֩ הַ֩ל ֶּׁשָ֖ א  ֩ יבּו ָ֥ ר  ְק יםַּ֩ת ָ֔ מ  ָ֩י ְבַע֣ת ֩'ׁ֩ש 
ָרא ְק מ  ֩ י ַ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ֩ ם-ַּבּ֣יֹום הָ֩לֶכ  ְהֶי֨ י   ֩ ֶדׁש הָ֔֩֩ק  הַ֩לָֽ ֶּׁשֵ֤ א  ֩ ם ְבֶּת֨ ַר ְק ה  אָּ֩כלְו ו ָ֔ ה  ֩ ֶ֣רת ֲ֩עֶצ '-֩ ֩ ּו׃ ַ֩תֲעׂשָֽ א ה֩ל ָ֥ ָדָ֖ ֲ֩עב  אֶכת ְ֩מֶלָ֥

ָרא... ויקרא אמר כג,לו ְק מ  ֩ י ַ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ֩ ֹום ֩ -ַּבּ֣י ֶדׁש ָראקטנה, -)אתנח( מונח פזר תלישא -ק  ְק ֩ -מ  ֶדׁש קטנה בתפקיד בעל בחינה -תלישא -ק 

רמז לסיום קריאת ספר התורה בשמיני עצרת, שבעבר סיימו פעם בשלוש שנים  אפשר קריאת תורה מיוחדת, -נעלה ובתפקיד שיעור 

 ואח"כ פעם בשנה ומזה הנהגת שמחת תורה.

֩ י ַ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ֩ ָרא העברת ,אתנח( מונח פזר, כעין שני עניני פזר) –ַּבּ֣יֹום ְק ֩ -מ  ֶדׁש  קריאת תורה מיוחדת  -ק 

 לשמחת תורה בגולה ביום התשיעי,  א'

֩... ויקרא אמר כג,לומרבנן ואשר יש לה קשרים אחדים לסוכות. לפני שנעסוק בקשרים אלו נעיין בפסוק  המצולחנוכה שהיא  'ב ַּבּ֣יֹום
ָרא ְק מ  ֩ י ַ֡ ינ  מ  ֶדׁש ֩-ַהְּׁש . הפסוק פותח בשבעה ימי סוכות וממשיך ליום השמיני מתחילת סוכות, היינו כעין יחידה אחת. הדבר דומה לחנוכה ק 

אפשר שהנס נתגלה כבר ביום הראשון כי מאז מות ו והנס נתגלה החל מהיום השני עד היום השמיני. אלא שבחנוכה ביום הראשון הדליק

 –שמעון הצדיק כהן גדול נר המערבי שהודלק בערב כבה לפני שהכהן הגיע בבוקר להיטיב הנרות. אבל אחרי הדלקת הנרות בערב של כד 

 כה כסלו מצאו הנר המערבי דולק.

, בכל יום יש קריאת תורה בפרשת חנוכת המזבח במשכן, כל יום נשיא שבט אחד. ביום השמיני קוראים ארבעה חנוכה אורכה שמונה ימים

חַ֩במדבר נשא ז,פד  נשיאים וקטע הסיכום ְזֵּבָ֗ ַהּמ  ֩ ֲחֻנַּכ֣ת ֩ ׀ את  .ז ֣

ָרא בסוכות לכל יום יש ְק ֩ -מ  ֶדׁש  הולך ופוחתהשל מספר פרים ק 

 

 .הסבר אגדתא לפזר

( רגל בפני עצמו א,מחדף ) והלכתא אומרים זמן בשמיני של חג תניא כוותיה דרב נחמן שמיני ... ב,בה מזבבלי סוכה פ"ד לולב וער
סימן הוא כדמפרש ואזיל( פייס בפני עצמו זמן בפני עצמו רגל בפני עצמו קרבן בפני עצמו שירה בפני עצמו  רש"ילענין פז"ר קש"ב )
 ברכה בפני עצמו:

בציבור בשמיני עצרת ושמחת תורה, ואמר על כך רבינו יהושע מבעלז שרמז פז"ר קש"ב  רבינו מפרשיסחא הזהיר שיתפללו *

 .שהתפילות המפוזרות )פז"ר( של כל השנה מתכנסות )קש"ב( ע"י תפילה בציבור בשמיני עצרת

 הרב יהושע ישראלי הסביר שם החג "שמיני עצרת החג הזה" הוא יום שכל השנה חג )סובב( סביבו *

ַהּׁשְ֩ -טט  * ֩ ָראַּבּ֣יֹום ְק מ  ֩ י ַ֡ ינ  ֩ -מ  ֶדׁש פז"ר קש"ב = קש"ב פז"ר התפילות ללא קשב )ללא כוונה מלאה( המונחות מפוזרות סביב ק 

ָרא השנה מתוקנות ע"י ְק ֩ -מ  ֶדׁש ֩ קטנה )ציור מעגל( תפילה בציבור עם כוונה-לישאת –ק  י ַ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ֩  - החג הזהמונח פזר,  -ַּבּ֣יֹום

 נקודת המרכז המתקנת 

֩ )ללא כוונה מלאה( המונחות מפוזרות סביב השנההתפילות ללא קשב  * י ַ֡ ינ  מ  ַהְּׁש ֩ נקודת המרכז של  - החג הזהמונח פזר,  -ַּבּ֣יֹום

ָרא ְק ֩ -מ  ֶדׁש  בכוונה המתקנת אותן -קטנה )ציור מעגל( תפילה בציבור בקש"ב -תלישא -ק 

 

֩הָ֔֩ ויקרא אמר כג,ד-פרשת המועדים מתחילה ב י ֵד֣ מֹוֲע ֩ ה ֶַּ֚ל הָ֔֩ ויקרא אמר כג,לזפיע פסוק . בתוך פרשת סוכות מו'ֵא ֩ י ֵד֣ מֹוֲע ֩ ה ֶַּ֚ל , 'ֵא
שמלמד שוב על המועדים. הרב דושינסקי אמר שאפשר כי הפסוק השני מרמז שיהיה עוד מועד לה' והוא חנוכה. דבר המשתלב ברמז 

 מטעמי המקרא.
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ק֣֩ ָמ ְּ֩ב הּו ֲאָכֻלָ֖ ַ֩ו יו ָבָנָ֔ ּ֩וְל ן ֲהר ֣ ַא ְ֙֩ל ה ְיָת ָהָֽ ׁשְ֩ו ד ֑ ָק ֩  ֹום
ָחק ֩ ' ֩הָ֖ י ֵּׁשָ֥ א  ֵמ ֩ ֹו ּוא֩ל  הָ֥ ֩ ים ָדׁש ֨ ָק  ֩ ֶדׁש ק  ֩ י ַ֡ ס-ּכ  ֩ ם׃ ֩עֹוָלָֽ

 בבלי בבא בתרא קמג,א 
ויקרא . ואמר רב יוסף: מנא אמינא לה? דתניא, רבי אומר; )מחצה... ההוא דאמר לה לדביתהו: נכסיי ליך ולבניך, אמר רב יוסף: קנתה 

֩( אמר כד,ט יו ָבָנָ֔ ּ֩וְל ן ֲהר ֣ ְ֙֩לַא ה ְיָת ָהָֽ אהרן בר חלוקה הוא, להכי פרט ביה  -לבניו. אמר ליה אביי: בשלמא התם  מחצהלאהרן  מחצה -ְו
רחמנא למשקל פלגא, אשה לאו בת ירושה היא, דיה שתטול כאחד מן הבנים. איני? והא עובדא הוה בנהרדעא ואגביה שמואל פלגא! 

 ואגביה רבי יוחנן פלגא!  -בטבריא 
ָבָנָ֔֩ ּ֩וְל ן ֲהר ֣ ַא ְ֙֩ל ה ְיָת ָהָֽ בהענקת לחם אחד משני לחמי עצרת )שבועות( לכ"ג  לימוד אחדקטן, שני לימודים כפשוטם, -פשטא מונח זקף – יוְו

בהענקת מחצה מלחמי לחם הפנים לכ"ג ומחצה למשמר היוצא והנכנס בשבת ויש בזה  לימוד שניולחם אחד לשאר הכהנים שעבדו, 

 וך לה )ששה לחמים או חמישה או ארבע(חילוקים בין שבת רגילה ובין שבת עם יו"ט בה או סמ

מסכתות יומא ומנחות וספרא )תו"כ( עוסקים בנושא לחם הפנים. במסכת בבא בתרא רב יוסף לומד מרבי שפסוק זה מלמד לצוואת שכיב 

 מרע שאם אמר פרט וכלל, הפרט נוטל מחצה והכלל נוטל מחצה.

 חלוקת רכוש ע"פ צוואת שכיב מרע. לענ"ד החלק הבא של הפסוק הוא שמכיל ההפניה לעניני –טט 

ָחק ֩ ' ֩הָ֖ י ֵּׁשָ֥ א  ֵמ ֩ ֹו ּוא֩ל  הָ֥ ֩ ים ָדׁש ֨ ָק  ֩ ֶדׁש ק  ֩ י ַ֡ ֩-ּכ  ס ֩ ם׃ ֩עֹוָלָֽ
 ֩ ֶדׁש ק  ֩ י ַ֡  קטנה, לימוד שיעור והעברתו לענין אחר.    -פזר תלישא - ּכ 

֩אפשר כי בס"ת  ים ָדׁש ֨ ָק  ֩ ֶדׁש  ש'מ' מרומז שכיב מרע ק 

ֶדׁש ֩אפשר כי השיעור מרומז בגימטריה של ר"ת של :  ֩֩ק  ' ֩ייָ֖ י ֵּׁשָ֥ א  ֵמ ֩ ֹו א֩ל  ּו הָ֥ ֩ ים ָדׁש ֨ עולה מחצ"ה מחצ"ה ,  1+ 285ק'ק'ה'ל'מ'י' גי'  ָק

 שיעור זה שייך ללחם עצרת ולחם הפנים. 

ָחקבנוסף גם מחצה של עוד דבר מרומז בס"ת של  ֩' הָ֖ ֩ י ֵּׁשָ֥ א  ֵמ ֹו֩ ם-ל  ֣ר֩( דברים עקב יא,והיקו"ם כמו בקרא ) –ו'י'ה'ק'ם'  – עֹוָלָֽ ֲאֶׁש ֩֙ קּום ַהְי
ֶהָ֔֩ ַרְגֵלי ְּ֩ב  היינו רכוש המעמיד את האדם על רגליו. ם



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/179 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ָחקמנין שמדובר בנחלה? אותיות המלים  ֩' ם-הָ֖ י)( דברים עקב יא,והם אותיות הקרא ) עֹוָלָֽ ֩( ּכ   ַ֩עּ֑מֹו ' הָ֖ ק֩ ֶל ֹו׃)ֵחָ֥ לַ֩נֲחָלתָֽ ֶב בֶ֩חָ֥ , וקשרו (ַיֲעק ָ֖

ה( ירמיהו  ב,גלפסוק מתהדק בקרא ) ָאת ֑ יתְּ֩תבּו ָ֖ אׁש  ֵר ֩' הָ֔ ַ֙֩ל ֵאל ָר ְׂש ֩י  ֶדׁש  ק ֵ֤
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֩יְ֩֩[ח] ָ֥י ְפֵנ ְרֶכ ּנּו֩ל  ַע ַ֩יָֽ ת ַהַּׁשָּבָ֗ ֩ ְּ֩ב֣יום ת ַהַּׁשָּבֹ֜ ֩ ְָּ֖֩ב֨יום ָ֩֩֩י ם׃ ֩עוָלָֽ ית ָ֥ ר  ְּ֩ב ל ֵאָ֖ ָר ְׂש י־י  ְּ֩בֵנָֽ ת ֵאָ֥ ֵ֩מ ד י ֑ מ  ָּ֩ת
֩֩ ֩ ט[ ׁש֩] ד ֑ ָק ֩ ֣קֹום ָמ ְּ֩ב הּו ֲאָכֻלָ֖ ַ֩ו יו ָבָנָ֔ ּ֩וְל ן ר ֣ ַאֲה ְ֙֩ל ה ְיָת ָהָֽ ְ֩ו

֩ ֹו ּוא֩ל  הָ֥ ֩ ים ָדׁש ֨ ָק  ֩ ֶדׁש ק  ֩ י ַ֡ ָחקּכ  ֩ ' ֩הָ֖ י ֵּׁשָ֥ א  ס-ֵמ ֩ ם׃ ֩עֹוָלָֽ
֩֩ ֩ ֶּ֙֩בן]י[ א ֶּ֙֩בן-ַוֵּיֵצ א הּו ְ֩ו ית ֵאל ָ֔ ְר ְׂש ֩י  ֣ה ָּׁש ֩-א  ָרֵא֑ל ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ְך ֹו ְּ֩בתָ֖ י ָ֔ ר  ְצ מ  ֩ יׁש ֣ ֩א 

י׃֩ ָֽ ֵאל  ְר ְׂש ַהּי  ֩ יׁש ָ֖ א  ְ֩ו ית ֵאל ָ֔ ְר ְׂש ַהּי  ַ֚ן֩ ֶּ֩ב ה ֲחֶנָ֔ ַּמ ַּ֙֩בָֽ ָּנצּו ַ֩וּי 
 

֩ ֹו ּוא֩ל  הָ֥ ֩ ים ָדׁש ֨ ָק  ֩ ֶדׁש ֩ק  י ַ֡ ּ֩֩כ  ט[  קטנה קדמא מרכא תביר-פזר תלישא -]

לומד משיעור  א,בבלי זבחים פזע"פ  פזרבשיעור של תשעה ימים ומטעם  קטנה-תלישאאפיית הלחם לאכילה לפי טעם  קדמאע"פ טעם 

זבח מציל מכך גם המציל לחם הפנים מלינה אף שמונח עליו ימים ולילות רבים חן לימים בשולחן לשיעור זמן במזבח. כשם שהשו

 לגמרי מפסול לינה, לרבא אין מציל מפסול לינה אבל מקדשהו להקרבה בפסולו.לרבה מציל הקרבנות המונחים עליו. 

  11.22, היחס  36גי'  לו 404גי' קדש תביר רמז לאפשרות של חישוב. לו תרסא ... קדש תבנית . 

  אולי רמז לפחות מתשעה ימים שלימים בין אפייה לאכילה 9/  101היחס ההפוך שוה 

 ל"ו צדיקים בכל דור.-ל או לימוד מל"ו ל"ו אוכלים?-אפשר שיש עניין ב 

 

ֶּ֙֩בן א ַ֩וֵּיֵצ ֩ ֩-]י[ ית ֵאל ָ֔ ְר ְׂש ֩י  ֣ה ָּׁש מהיכן יצא, רבי לוי אומר מעולמו יצא, רבי ברכיה אומר מפרשה  רש"יקטן -פשטא מונח זקף -א 
 ,ביום השבת יערכנו (ח,כד) שלמעלה יצא, לגלג ואמר

 ֩ ת ַהַּׁשָּבֹ֜ ֩ ַהַּׁשָּבָ֗֩קדמא ואזלא  –ְּב֨יום ֩ ֣יום ְּ֩ב ְרֶכ ּנּו ַע ַ֩יָֽ להודיע קדמא קודם לשבת קודמת  ביום השבתונח רביע תביר, כפל מ –ת

 מונח רביע רמז ליותר מארבע ימים ביום השבת  -הייתה האפיה, ו
 בתמיה. תשעה ימיםדרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, או שמא פת צוננת של  )המשך רש"י(

מדמינן לה .... או  שולחןלינה מועלת בראשו של מזבח או אינה מועלת ... ואלא דירדו לבעא מיניה רבא מרבה ד"ה  בבלי זבחים פז א
 וגו' דילמא לקרקע מדמינן, א"ל אין לינה בראשו של מזבח

 שולחן כלי העשוי לנחת ומציל לחם הפנים מלינה אף שמונח עליו ימים ולילות רבים 

 מפסול לינה, לרבא אין מציל מפסול לינה אבל מקדשהו להקרבה  מזבח מקדש כל העולה עליו, גם פסולים. לרבה מציל לגמרי

 בפסולו.

  לכן לרבה אם ירד מן המזבח יעלה בחזרה ואם לא פסול מסיבה כלשהי ישרף או במדורה מרכזית או בנפרדת והפסול ישרף במדורה

 נפרדת או עם הכשרים במדורה נפרדת.

 הקרבנות שארע להם פסול בקודש כמו החטאת אבל לרבא יפסל ולא יעלה אלא ישרף במדורה בעזרה לכל 

 

 

 ויקרא בחקתי  2.4.9
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 ֩ ח[ ְך ]כ ָּכל-ָּכל-ַא מ  ֩ ' ה  יׁשַ֩ל ֨ א   ֩ ם ר  ֲח ַ֩י ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֶרם ר-ֵחַ֡ ֵא֑לָּ֩כל-ֲאֶׁש ָּג ֩י  א ְ֩ול ֣ ר ָּמֵכָ֖ ֩י  א ֹו֩ל ָ֥ ָּזתָ֔ ֻח ֲא ה֩ ֵד֣ ְּׂש מ  ּ֙֩ו ָמה ֵה ּ֩וְב ם ָדֵ֤ ָא ֵמ ֩ ֹו ֶרם֩-לָ֗ ֵח֕

ֶדׁש ֩-ק ָֽ ים ָ֥ ָדׁש  '׃ָק אַ֩להָֽ ּו ֩הָ֖
֩֩גירסה אחרת ח[ ְ֣ך ]כ ֶרם-ָּכלַ֩א  פזרמונח  – ֵחַ֡

֩ -ָּכל-ַאְך  ם ר  ַ֩יֲח ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֶרם למקום אחר ואם צריך  אחד או שניים ללמדקטנה, ענין של שני שיעורים למקומו, וענין -פזר מונח תלישא - ֵחַ֡

 גם למקומו.

)א( כל דיני מעשר בהמה נלמדים מחרמי כהנים;  שוטנשטיין -ל סקרו-ירושלמי מעשר שני  פ"א ה"? )וילנה ?( פי' עורכי הוצאת ארט

)ב( כשם שאין קידושין ואין מכר בחרמי כהנים כך אין קידושין ומכר בבשר קדשים, אבל יש קידושין ומכר בגידין, עצמות, צפרניים? של 

 קדשים. 

 
תם 'סהאומר  - הוא יםקדש ל חרם קדשכ. םיפדנגבוה  ימן, וחרכה ידלואו שיבד ע ןפדיו הםן לים אכהניי שהכל מודים שחרמ...  ש"יר

לים חם יני כהחרמשד ללמ - הוא ה' ל חרם קדש קדשיםכש פרמים' נהסתם חרמים לכ' , והאומראיה מכאןרלבדק הבית' מביא  חרמים
 נותן את - הבדנ , ואםןהן דמיתונ -ם נדר א(: כת ערכין )כח,ב. כמו ששנינו במסתן לכהןונו, םליק יםדשק לעשים ודק שיקד לע

    טובתה.

 נותן את טובתה, ואין להם פדיון עד שיבואו לידי כהן, וחרמי גבוה נפדים. –נותן דמיהם, בנדבה  –ע"פ רש"י חרמי כהנים בנדר 

 כל הפעולות האלה מחייבות שיעורי שומה. 

 תריע על שומה לפדיון הנדבה כי נותן טובתהקטנה שניה ת-קטנה אחת תתריע על שומת הנדר כי נותן דמים, תלישא-לכן נאמר כי תלישא
  לב"גר

מן  אחר ןימ םומקה דק הבית או למזבח, בארה בזהשו לבדהוקכש זההמה ושדה אחובום אדדין קדשי  הולפי שבארה התור  ...
ך לל שראבי רםחר "כל מאש, כמו יםנים בסתם הם לכהה. כי החרמליתע שםד הוכבם לינכהל תתל שיא ישדשיק המ ואהש, ודהקה

  מ' יח,יד(.יה" )ביה
 

 מידרוג בהקדשות, למי מוקדשקטנה מתריע על -תלישאבזה בהדרגה,  והנה ירדה התורה
 ה',  םזכרה ההקדשות שה י בראשונהכ



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ים, הנלכ םשה תוהקדשה רהזכ אחר כןו
 ליגא אלו רכמי אלו תוזבהמה ומשדה אחוכל אשר לו מאדם מ. הבהמ עשרומ גןים, כגון מעשר דלעבההקדשות שהן ל אחר כן זכרהו
 י לו. וכנענים, שגופן קנההוא עבדו ואמתו  אשר לו הנה האדם -
 

 מידרוג בהקדשות, כמה יוקדשקטנה מתריע על -תלישא
אדם ובהמה מת הסבה אמרה זה לבריות. ולזא רך אחרשר לו, ויצטאלאדם שיחרים כל  ראוי ןעיר, שאיהל - אשר מכל רהואמרה התו

  אדם ובהמה.מהסבה אמרה  ת קנייניו. ולזאתצקאם  שיחרים כי ירות שאין ראולהו - אחוזתו ומשדה
 

 מתריע על שיעור צדקהקטנה -פזר המקבל איפיון מתלישא
 . שחוממתר וז יבבזאל יז בזמבהשא(, נ, תובותה כאר) הצדקין הבענ "לנו זתיובר נוהתקי הה בעינהסב ולזאת

 

 

 עיון -במדבר  2.5

 במדבר במדבר 2.5.1
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יׁש: מד,א במדבר .85 ֑ א  ֩ ר ָ֩עָׂשָ֖ ָ֥ים ְׁ֩שֵנ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ֵא֣י י ּ֙֩וְנׂש  ן ֲהר  ְ֩וַאָֽ ה ֶׁשֵ֤ מ  ֩ ד ַק֨ ָּפ  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ים ַ֡ ד  ֻק ַהְּפ ֩ ה ֵ֩אֶּ֣ל ֩֩ ֩ ֩ ֩ יׁש֩֩ ֵבית-א  דְ֩ל ָחָ֥ ּו׃-ֶא ָהיָֽ ֩ יו ָתָ֖ ֲ֩אב 
ים֩ )במ' א,מד( ַ֡ ד  ֻק ַהְּפ ה֩   פ, כעין שני טעמי פזר המלמדים רעיונות מכאן למקומות אחרים בתורה שבע"מונח פזר -ֵאֶּ֣ל

אדם הראשון היה אמור להיות עם ישראל שבשביל עבודתו עם התורה נברא העולם. העולם  ]זהר[ע"פ  )במ' א,א(ראה 

ה( בסיני. תבנית הטעמים הפותחת את פסוקי הפקודים בכל -הושלם בקבלת התורה ע"י עם ישראל )המאורגנים בשבטי י

ית ּבָ  )בראשית א,א(שבט מעידה שהם קשורים אל  ֖ אׁש  יםְּבר  ֑ א ֱאֹלה  יָך ית' כ,ב(שמות )ולפתיחת עשרת הדברות  ָר֣ ֙י ֣ה' ֱאֹלֶהָ֑֔ ֖  ָאָֽנ כ 

 עד סוף הפרק,)במדבר א,יח( בטעם תחתון. היינו בריאה לשם קבלת עול מלכות שמים ולימוד וקיום התורה. ראה גם 
 ושם הסברנו שכולם מאמינים בחידוש העולם וקבלת עול מלכות שמים. )במדבר ב( 

ונציע לומר שכאן רעיון מעמדות ישראל על קרבן התמיד ואנשים אלו היו יראי  מכאן תקנו המשמרות )במ' א,נג( ן[רמב"]כאן את פי' נצרף ל

֩ )במ' א,מד( -שמים מקבלי עול מלכות שמים מאמיני חידוש העולם לומדי ומקיימי התורה כמו הנמנים ב ים ַ֡ ד  ֻק ַהְּפ ה֩ ֩.ֵאֶּ֣ל
֩ ֩)במ' א,מד(-פר המשתתפים בכל מעמד מרומז באפשר ששיעור מספר המעמדות ומס דֲאֶׁשר שלקחו את המספר של כ"ד משמרות כהונה  ָּפַק֨

֩ ֩)במ' א,מד(ולויה ונתנו כנגדו כ"ד מעמדות ישראל וטעם  דֲאֶׁשר ַק֨ קדמא מרמז כי קדמו המעמדות בהתארגנותם ופתחו בתענית ותפילות  – ָּפ

 לפני זמן מעמדם על הקרבן.
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ֶאת: נ,א דברבמ. 86 ד֩ ֵק֣ ַהְפ ֩ ה ַאָּתַ֡ ל-ְו ַע  ֩ ם ּי  ְ֩וַע֣לָּ֩כל-ַהְלו  ת ֻד  ָהֵע ֩ ן ְׁשַּכ֨ ל-מ  ַע֣לָּ֩כ ְ֩ו ֒֩-ֲאֶׁשר-ֵּכָליו֘ ֹו ֩ל
ֶאת֩ ֩ ּו אֵ֤ ְׂש ֩י  ה ָּמ ֶאת-ֵה  ְ֙֩ו ן ְׁשָּכ הּו-ָּכל-ַהּמ  ְרֻת֑ ְ֩יָׁש ם ֵהָ֖ ְ֩ו יו ֵּ֩כָלָ֔ ֩֩ ֩ ֩ ֩ ּו׃֩֩ ֲחנָֽ ַ֩י ן ְׁשָּכָ֖ יבַ֩לּמ  ָ֥ ב  ָס ְ֩ו

ֵא֑ל: נד,א במדבר ָר ְׂש י  ֩ ְּ֩בֵנ֣י ּו ַּיֲעׂשָ֖ ַ֖ ַ֩וָֽ ֩֩ ֩ ֩ ֶאת֩֩֩ ֩ ' ֩ה  ֧ה ָּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ׃֩פ-ְּכ֠ ּו ָ֩עׂשָֽ ן הֵּ֩כָ֥ ֶׁשָ֖ ֩מ 
ֶאת )במ' א,נ( ֩ ד ֵק֣ ַהְפ ה֩ ַאָּתַ֡ ֩ -ְו ם ּי  מונח זרקא  - לו-אשר-כליו ועל כל-ועל כלמא ואזלא דק -משכן העדת -עלקטנה -פזר מונח תלישא -ַהְלו 

 מונח סגול

והלוים מבחוץ כך שנינו בברייתא של ל"ב מדות מדבר שאינו  מכאן תקנו המשמרות ... הכהנים שומרים מבפנים...   )במ' א,נג( ן[רמב"]
אלה  (דבה"י)והיכן שמענו  כ"ד משמרותמתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר ... אבל לא שמענו שצוהו הקב"ה שיעשה את בניו 

ינם במשכן בלבד ושנינו עוד במסכת תמיד ...  למדנו שהן מצוה לדורות ואפקודתם לעבודתם לבא לבית ה' כמשפטם ביד אהרן 
 .והפסוקים בדברי הימים מפורשים בענין המשמרות וכל התקון

 )ֶאת  )במ' א,נ ֩ ד ֵק֣ ַהְפ ה֩ ַאָּתַ֡ ֩ -ְו ם ּי    כ"ד משמרות כהונה ולויהקטנה, עשוי ללמד על -פזר מונח תלישאַהְלו 

 )ֵא֑ל )במ' א,נד ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ּו ַַּ֖יֲעׂשָ֖ לַ֩וָֽ כ   בתפקיד מחיצות גדולה -תלישא – ְּכ֠

 כ"ד משמרות אופן של של שלש מעמדות בשעת קרבן תמיד, ונתפרש שזה באחד גדול, ענין -זקף - תשמרו )במ' פי' כח,ב( ומה שכתוב

 נד  -במדבר א נ -בכנלמד 

ל )במ' א,נד( כ   .כהנים ולוים שיעור כ"ד משמרותעל שיעורים ומחיצות, אפשר מלמד  –גדולה -תלישא ְּכ֠

 הפקדת הלוים על המשכן וכל כליו -מחיצה שלושה שבטים ודגלים, ארבע מחנות של  -מחיצה מפקד,  -שיעור 
להיות גזברין שלו ולא תאמר שלא יגעו בו ישראל בשעת מסעות אלא  )ללוים(ושנאן המקום  [א 'במדבר פר 'במדבר רבה )וילנא( פר]

ֵא֑ל ,נב(א)במ' אף בשעת המחנות לא יקרבו אליו אלא בני לוי הה"ד  ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ּו ָחנָ֖ לְ֩֩ו ַ֩עָֽ יׁש ֧ ֩-א  ֲחֵנ הּו יב֙֩ ,נג(א)במ' וגו' ַמ ב  ָס ֩ ּו ֲחנֵ֤ ַ֩י ם ָ֞ ּי  ַהְלו  ְו
ת ֻדָ֔ ָהֵע ֩ ֣ן ְׁשַּכ מ  )במ' , ולמה אני מזהירן שירחיקו ישראל עצמן מן המשכן כדי שלא יהיה קצף עליהן שאינן ראוין להתקרב אצלו הה"ד ְל

ַ֩על-ְול א ,נג(א ֶצף ֶקָ֔ ֩ ֣ה ְהֶי ֵא֑ל-י  ָר ְׂש ֩י  ֣י ְּ֩בֵנ ת ַדָ֖ ֶאת ,נג(א)במ' הם ישמרוהו הה"ד אבל הלוים  ֲע ֩ ם ָ֔ ּי  ַהְלו  ֩֙ רּו ְמ ּות׃-ְוָׁשָֽ דָֽ ָהֵע ֩ ן ְׁשַּכָ֥ מ  ֩ ֶרת ֶמָ֖ ְׁש  מ 
ֵא֑ל ,נד(א)במ'  ָר ְׂש ֩י  ְּ֩בֵנ֣י ּו ַַּ֖יֲעׂשָ֖ ֶאתַ֩֩וָֽ ֩ ' ה  ֩ ָּו֧ה ֩צ  ר ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  ׃֩פ-ְּכ֠ ּו ָ֩עׂשָֽ ן הֵּ֩כָ֥ ֶׁשָ֖ שרחקו עצמן מן המשכן ונתנו מקום  )סימן פרשה פתוחה כרמז( ֩מ 

 .ללוי' לחנות סביב למשכן

בין מחנה ישראל ולמחנה לויה  המחיצותרש"י רומז שיש שלבים בקצף )א( אם לא נשמור  האדמו"ר ממ"ש 1ע'  כח –וטי שיחות ליק
, "שיכנסו זרים בעבודתם" המחיצותיהיה קצף,  אבל אין הכרח שזה יתבטא בפועל ממש, בעונש;  )ב( אם נעשה מעשה של פריצת  –
 .יהיה קצף בפועל –

ל,נד( א)במ'  כ  למנוע פריצתן כדי שלא  המחיצותתלשא בתפקיד מחיצה לכתוב לפניו שגם הלויים וגם כל אחד משבטי בני ישראל שמרו  – ְּכ֠

 יפגעו מהתקרבות למשכן.

 תלישא ראה

 

 פזר תלישא 68



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 במדבר א,נ. 86
ֶאת ֩ ד ַהְפֵק֣ ֩ ה ַאָּתַ֡ ל-ְו ַע  ֩ ם ּי  ְ֩וַע֣לָּ֩כל-ַהְלו  ת ֻד  ָהֵע ֩ ן ְׁשַּכ֨ ל-מ  ְ֩וַע֣לָּ֩כ ר-ֵּכָליו֘ ֒֩-ֲאֶׁש ֩לֹו

ֶאת֩ ֩ ּו אֵ֤ ְׂש ֩י  ה ָּמ ֶאת-ֵה  ְ֙֩ו ן ְׁשָּכ ּו-ָּכל-ַהּמ  ה ְרֻת֑ ְ֩יָׁש ם ֵהָ֖ ְ֩ו יו ֵּ֩כָלָ֔
ּו׃֩ ֲחנָֽ ַ֩י ן ְׁשָּכָ֖ בַ֩לּמ  י ָ֥ ב  ָס ְ֩ו

ֶאת ֩ ד ַהְפֵק֣ ֩ ה ַאָּתַ֡ ֩ -ְו ם ּי   קטנה, קדמא ואזלא מונח זרקא מונח סגול, -פזר מונח תלישא - ַ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 קודשבת זרקא סגול מוסיף ללוים חו

 הכנת ושמירת החומרים לעבודת הקודש  התוה"משמירת המקום, שמירת ונשיאת הכלים, כלי הכלים, וע"פ 

 ם לשררה בעבודת המשכן, בהתמנות 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 לויההתמנות הזו היא בצווי מה' למשה, אף ששבט הלוי כבר נועד לעבודת ה' מלידתו )בר' ויצא 

 אפשר להסביר כי פזר מעביר את רעיון ההתמנות לשררה ע"י ה' לכל מינוי שהוא ע"י ה'. "טבעה)א( ע"פ פי'  –פזר 

 להנהגה בחיי היום יום בדרגת כוונה לטהרה בדרגת תרומה, בדרגת קודש, בדרגת חטאת.  כוונה לשם קודש)ב( מעביר רעיון חובת 

 
 מ"ו,משנה חגיגה פ"ב

למעשר והוחזק למעשר אסור לתרומה טבל לתרומה והוחזק לתרומה אסור לקדש הטובל לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר טבל 
 אסור לחטאת טבל לחמור מותר לקל טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל:  טבל לקודש והוחזק לקודש

 ע"פ רמב"ם זאת טבילה לאכילה בדרגת קודש, וכנראה צריך גם טבילה להכנה לדרגת קודש.

 

 ר בסוגריים ע"פ רמב"ם()ההסב משנה מסכת חגיגה פ"ג מ"א
 וגו' )כי הכלי החיצון חוצץ(חומר בקודש מבתרומה שמטבילין כלים בתוך כלים לתרומה אבל לא לקדש 

 

ד בעה"ט )ב( ֵק֣ ָרָׁש֑ע( תה' קט,וב' במסורה, הכא. ואידך ) ַהְפ ֩ ָ֩עָל֣יו ד ֵק֣ וזהו שאמרו אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן . ַהְפ
דֶ֩את נעשה רשע מלמעלה. וזהו ֵק֣ ֩ -ַהְפ ם ּי  ָרָׁש֑ע שנעשו שוטריםַהְלו  ֩ דָ֩עָל֣יו ֵק֣  . ַהְפ

א"ר יוחנן, פרנס טוב מכריז עליו הקב"ה  - ראה קראתי בשם תורה תמימה שמות לא,)ב( -הוא כמובא ב אפשר כי המקור לבעה"ט
 הכרזתי -)א( קראתי במובן  [:ברכות נ"ה א'] א(ראה קראתי בשם בצלאלבעצמו דכתיב 
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  . במדבר ג,לח:88

ֶהל א ָֽ  ֩ ְפֵני ָמה֩ל  ְד ֵק֣ ֩ ן ְׁשָּכַ֡ ַהּמ  ֩ ְפֵנ֣י ֣ים֩ל  נ  ח  ַה ֩-ְו ְּ֩בֵנ֣י ֶרת ֶמָ֖ ְׁש מ  ׁשְ֩ל ְקָּדָ֔ ַהּמ  ֶ֣רת֩ ֶמ ְׁש מ  ֩֙ ים ר  ְמ ׁ֩ש ָֽ יו ןּ֩וָבָנָ֗ ר ֣ ְ֩וַאֲה ׀ ֶׁש֣ה מ  ֩ ה ָח ָר  ְז מ  ֩ ׀ ֩ ד מֹוֵע֨
ֵא֑ל ָר ְׂש ת׃֩֩י  ָמָֽ ֩יּו ב ֵרָ֖ ָּק ַ֩ה ָ֥ר ָּז ַה ְ֩ו

אַ֩יש פסיק בין  - בעל הטורים ְ֩ו ֣ה׀ ֶׁש ֩מ  ן  לומר משה במקום אחד ואהרן ובניו במקום אחד לבד.ֲהר ֣
ה֩-טט  ָמ ְד ֶהל ֵק֣ א ָֽ  ֩ ְפֵני ֩-ל  ד מונח תלישא בכעין שני תפקידי תלישא, אפשר כי מרמז לשתי  –קדמא פסק  טנהק-לישאמונח ת -|֩מֹוֵע֨

 מחיצה לעצמו, מחיצות, אהל מועד 

֣ה׀ ֶׁש מ  ֩ ה ָח ָר  ְז יו שה מחיצה לעצמו,אזלא, מונח פסק מ –מ  ןּ֩וָבָנָ֗ ר ֣ ֲה ַא מחיצה לעצמם , הפסק מדגיש הבדל משמעותי בין מונח רביע  – ְו

 ימינו לשמאלו.

  פסקראה 

 

 במדבר נשא 2.5.2
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ֶאת. במדבר נשא ו,יד: 90 ֩ יב ֣ ר  ְק ה  ְרָּב֣נֹו֩לַ֩-ְו 'ָק ֶּבן֩הַ֡  ֩ ַּ֩בת-ֶּכֶבׂש ת ַח֧ ַא ֩ ה ְ֩וַכְבָׂש֨ ה ָלָ֔ ְ֙֩לע  ָחד ֶא ֩ ים ֵ֤ מ  ָ֩ת ֨תֹו ֩-ְׁשָנ ה ָמָ֖ י מ  ּהְּ֩ת ָנָת  ֑אתְׁש ַחָּט ְ֩ל
ל֩ י  ַאָֽ ֩-ְו ֩ ים׃ ָֽ מ  ְׁשָל ים֩ל  ָ֖ מ  ָּ֩ת ד ָחָ֥ ֶ֩א

 במדבר נשא ו,יט:
ֶאת ֩ ן ֵה  ַהּכ  ֩ ח ַק֨ ן-ְוָל מ  ֘ה֩ ְּ֩בֵׁשָל ַע ר ֣ ְּז ן-ַה ֙֩מ  ַחת ַא ה֩ ַמָּצֵ֤ ֩ ת ַחַּל֨ ְ֒֩וָֽ ל ַאי  ַ֙֩על-ָה ן ְ֩וָנַת ָח֑ד ֶ֩א ה ַמָּצָ֖ ק֩ י ָ֥ ק  ְר ּ֩ו ל ֩-ַהַּסָ֔ ֹו חָ֥ ְתַּגְּל ָֽ ה  ר֩ ַאַחָ֖ ֩ יר ָ֔ ז  ָּנ ַה ֩ ַּכֵּפ֣י

ֹו׃-ֶאת רָֽ ְז ֩נ 
ֶאת֩(במ' נשא ו,יד) יב֩ ֣ ר  ְק ְרָּב֣נֹו֩-ְוה  'לַָ֩ק  מונח מונח פזר, כעין שלוש פזר ללמוד למקומו וללמד למקומות אחרים בתורה.   – טטוד"ל -הַ֡

 האיל ההיתר נתבשל עם הזרוע האסור להבעלים ואף על פי כן לא נאסר האיל ה"ג )ה"ד(ערלה פרק א  ירושלמיפני משה למקומו 
 דבזרוע בשלה אין כאן אלא מאה בין הכל ואפ"ה מותרהכא אפי' מאה מותר דקים להו לרבנן 

. כל מה שאסרתי לך במקום אחר התרתי לך כאן פזר אחד עשוי ללמד לשיעור כל נותני טעמים לאיסור אחד מששים או אחד ממאה.
מאה מלבד בכל מקום דמשערת במאה צריך שיהא בזרוע בשלה כדמפרש ואזיל לפי שבכל מקום מאה אסור ומאה ועוד מותר כלומר 

 כמו בתרומה וכיוצא בההאיסור ועם הכל יהא אחד ומאה 

 תרסא, שיעור נפח זרוע איל מול נפח כל האיל. – ֶּכֶבׂש ֩
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 . במדבר נשא ט,י:    93

ר ָ֥י-ֶאל ַּדֵּב  ל ְּבֵנ ֵאָ֖ ָר ְׂש ר י  מ ֑ א יׁש ֵל ֣ ׁש א  י ֣ י א  ה-ּכ  ְהֶיָֽ ֵמ֣א-י  ׁש ׀ ָט ֶפ ֶרְך אֹו ֩ ָלֶנַ֡ ֶד֨ ה ְב ָק  ח  ם ְר ם אַֹ֚ו ָלֶכָ֗ ֵתיֶכָ֔ ר ֣ ד  ה ְל ָׂש ָעָ֥ ַסח ְו הָֽ֩ ֶפָ֖ ֩׃'ַל
 ט׃,נשא ו במדבר



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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י ָֽ ֨מּות-ְוכ  ת ָי ֙֩ ֵמֵ֤ ו ע ָעָלי ם ְּבֶפַ֣ת א ָ֔ ְת א ּפ  ֵּמָ֖ ט  אׁש ְו ֑רֹו ר ֣ ְז ֵ֤ח נ  ַּל ֙֩ ְוג  ֹו ְּב֣יֹום ר אׁשֹו ָרתָ֔ ֳה ם ָט ֹו י ַּבּיָ֥ ָ֖ יע  ב  ּנּו׃ ַהְּׁש ֶחָֽ  ְיַגְּל
 ,י:    ט. במדבר נשא 93

עליו. אשכחן נזיר, עושה  במחוורת -עליו  מתקרא )במדבר ו ט( וכי ימות  מראהתהום גופא היכא כתיבא? אמר רבי אלעזר:  וטומאת
 דרךלכם. רבי שמעון בן לקיש אמר: כדרך, מה  במחוורת -קרא )במדבר ט י( בדרך רחוקה לכם  אמראמר רבי יוחנן:  -פסח מנלן? 

אין  -העולם, הכיר בה אחד בסוף העולם  בסוףד כל שלא הכיר בה אח -אף טומאה נמי בגלוי. מיתיבי: אי זהו טומאת התהום  -בגלוי 
עד דידעי בה תרין, לרבי  -עד דידע הוא, לרבי יוחנן דאמר לכם במחוורת לכם  עליוזה טומאת התהום. לרבי אלעזר דאמר במחוורת 

 , וקרא אסמכתא בעלמא. לה: טומאת התהום הלכתא גמירי אלאעד דידעי כולי עלמא.  -בן לקיש דאמר כדרך  שמעון
 

 הלכה למשה מסיני.  היינו  אסמכתא בעלמא.  וקראהתהום הלכתא גמירי לה,  טומאת - טט

נפרד מתבת  –פסק  –גלוי, מצד אחר טמא  –מצד אחד טמא נפש  –ואזלא[  קדמאקטנה -]פזר[ .... ]תלישא –]מונח פסק[ נפש  –' טמא א

פסח שנעלם מהם טומאת  המקריביםר ללמד על כל שכמות הבעלים פז –זאת טומאת התהום, נפש  –שמנותק ממנו  – שנסתרהיינו  –נפש 

 התהום.

 

 
 ,י:    ט. במדבר נשא 93

ֵתיֶכָ֔֩ דׂ רׂ ֣ ֩אַֹ֚וְ֩ל ם הָ֩לֶכָ֗ חׂ ָק  ְ֩ר ֶרְך ֶד֨ ְב  ֩ אֹו ֩ ֶפׁש ׀ָ֩לֶנַ֡ ֣א֩ ֵמ ָט ה־ ְהֶיָֽ י־י  יׁשּ֩כ  ֣ א  ֩ יׁש ֣ א  ֩ ר מׂ ֑ לֵ֩לא ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ֶאל־ְּבֵנ ֩ ר חַ֩ליַּדֵּב  ַס הֶ֩פָ֖ ָׂש ָעָ֥ ְ֩ו  ׃יָ֩ם
 

 ט׃,נשא ו במדבר
מ֨֩֩ י־ָי ָֽ ְ֩וכ  ֵ֩מֵּ֤֩ות ְּ֙֩ב֣יֹום רׂ אׁשֹו ֵ֤ח֩ ַּל ְ֩וג  ֑רֹו ְז ֩נ  אׁש רׂ ֣ ֩ א ֵּמָ֖ ט  ְ֩ו ם אׂ ָ֔ ְת ֶפַ֣תעּ֩פ  ְּ֙֩ב ָ֩עָליו ָרתָ֔֩ת ֳה ּנּו׃ָט ֶחָֽ ְ֩יַגְּל י ָ֖ יע  ב  ַהְּׁש ֩ ֹום ַּ֩בּיָ֥ ֹ֩ו

 ,י:    ט. במדבר נשא 93
חׂ ָק֩  ְ֩ר ֶרְך ֶד֨ ְב  ֩ אֹו ֩ ֶפׁש ׀ָ֩לֶנַ֡ ֣א֩ ֵמ ָט ה־ ְהֶיָֽ י־י  יׁשּ֩כ  ֣ א  ֩ יׁש ֣ א  ֩ ר מׂ ֑ לֵ֩לא ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ֶאל־ְּבֵנ ֩ ר חַּ֩דֵּב  ַס הֶ֩פָ֖ ָׂש ָעָ֥ ְ֩ו ם ֵתיֶכָ֔ דׂ רׂ ֣ ֩אַֹ֚וְ֩ל ם הָ֩לֶכָ֗

֩׃יַָ֩לי
עליו. אשכחן נזיר, עושה  במחוורת -עליו  מתקרא )במדבר ו ט( וכי ימות  אמרהתהום גופא היכא כתיבא? אמר רבי אלעזר:  וטומאת

 דרךלקיש אמר: כדרך, מה  לכם. רבי שמעון בן במחוורת -קרא )במדבר ט י( בדרך רחוקה לכם  אמראמר רבי יוחנן:  -פסח מנלן? 
אין  -העולם, הכיר בה אחד בסוף העולם  בסוףכל שלא הכיר בה אחד  -אף טומאה נמי בגלוי. מיתיבי: אי זהו טומאת התהום  -בגלוי 

עד דידעי בה תרין, לרבי  -עד דידע הוא, לרבי יוחנן דאמר לכם במחוורת לכם  עליוזה טומאת התהום. לרבי אלעזר דאמר במחוורת 
 , וקרא אסמכתא בעלמא. לה: טומאת התהום הלכתא גמירי אלאעד דידעי כולי עלמא.  -בן לקיש דאמר כדרך  שמעון

 

 הלכה למשה מסיני.  היינו  אסמכתא בעלמא.  וקראהתהום הלכתא גמירי לה,  טומאת - טט

נפרד מתבת  –פסק  –גלוי, מצד אחר טמא  – מצד אחד טמא נפש –ואזלא[  קדמאקטנה -]פזר[ .... ]תלישא –]מונח פסק[ נפש  –' טמא א

פסח שנעלם מהם טומאת  המקריביםפזר ללמד על כל שכמות הבעלים  –זאת טומאת התהום, נפש  –שמנותק ממנו  – שנסתרהיינו  –נפש 

 התהום.

 

 

 לך-במדבר שלח 2.5.3
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 לך יג,כו:    -. במדבר שלח97

ל ֶא  ֩ אּו ַ֩וָּיב  ּו ל-ַוֵּיְלכַ֡ ֶאָֽ ְ֩ו ה ֶׁש֨ ר ֩ -מ  ֲה ֶאלַא ְ֩ו י-ָּכל-ן ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֧ ֶאל-ֲע ֩ ל ֵא  ָר ְׂש ָׁשה-י  ֵד֑ ָק ֩ ן ָרָ֖ רָּ֩פא ְדַּבָ֥ ֩מ 
ֶאת֩ ְ֙֩ו ר ָב ָּד ֩ ם ָתֵ֤ א  ֩ יבּו ֶאת-ָּכל-ַוָּיׁש ֨ ֩ ּום אָ֖ ְר ַ֩וַּי ה ָדָ֔ ֶרץ׃-ָהֵ֣ע ָאָֽ ָה ֩ י ָ֥ ר  ְּ֩פ

 פזר - וילכו

 אזלא וקדמא  קטנה-תלישא - אהרן-ואלמשה -אל ויבאו

 קטנה-לישאת - ויבאופזר,  - וילכו אמר רבי יוחנן בשם רבי מאיר 

 אמרי אמתבשם  הרב שטרום הי"ו, מאורות הדףמקיש הליכתם לביאתם, מה הליכתם בעצה )מחשבה( רעה כך חזרתם בעצה )מחשבה( רעה. 

 אין הקב"ה מצרף לישראל מחשבה רעה למעשה עד שיעשה.

 מחשבה רעה אין הקב"ה מצרף למעשה, פרט לע"ז בבלי קדושין לט ב, מ א 

 י פאה פ"א בו מחולק בין יהודי לגוי.תוס' לט ב מביא ירושלמ 

 

, ממעשה החזרה במחשבה רעה מרמז הפזר להקיש קטנה-תלישא - ויבאו -כעין לענין אחר ואם צריך גם לענינו. כאן מ פזר, - וילכו 

 קטנה שבמחשבתם כבר תלשו עצמם מענין כיבוש הארץ, אבל תלישא במחשבה-להליכה שאף שאותה שעה כשרים היו, מרמז תלישא

עדיין אינה מעשה להיענש עליו אלא זה הרהור הלב על צווי ה' ולכפר על הרהור הלב מביאים עולה. כדוגמת ההסבר על עקידת יצחק 

 שהיה עליהם להביא עולה על הרהור הלב ואברהם אבינו תהה האם זה על הרהור הלב שלו או של יצחק אבינו והתברר שזה של יצחק.

לב, קרבן עולההתרעה על הרהור ה קטנה-תלישא 

 התרעה על לאו הבא מכלל עשה קטנה-תלישאבמקומות אחדים ראינו 

 מקדימה לעונש כרת קטנה-תלישאאף שיש מקומות בהן 

 בבלי סוטה לד ב לה א

  לך ....-במדבר שלח

 קטנה-תלישא - ויבאופזר,  - וילכו אמר רבי יוחנן בשם רבי מאיר 

 ה( רעה כך חזרתם בעצה )מחשבה( רעה. מקיש הליכתם לביאתם, מה הליכתם בעצה )מחשב

 

, ממעשה החזרה במחשבה רעה מרמז הפזר קטנה-תלישא - ויבאו -כעין לענין אחר ואם צריך גם לענינו. כאן מ פזר, - וילכו 

קטנה שבמחשבתם כבר תלשו עצמם מענין כיבוש הארץ, אבל -להקיש להליכה שאף שאותה שעה כשרים היו, מרמז תלישא



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 עדיין אינה מעשה להיענש עליו אלא זה הרהור הלב על צווי ה' ולכפר על הרהור הלב מביאים עולה.  תלישא במחשבה

 התרעה על הרהור הלב, קרבן עולה קטנה-תלישא 

  התרעה על לאו הבא מכלל עשה קטנה-תלישאבמקומות אחדים ראינו 

  כגון מקדימה לעונש כרת ובאה למעט הנסיבות לכרת קטנה-תלישאאף שיש מקומות בהן 

 א,ב לה,בבלי סוטה לד ראה
 

 קרח –במדבר  2.5.4
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 . במדבר קרח טז,ז:    100

ר ֲ֩אֶׁש יׁש א   ָה ה֩ ָהָיָ֗ ְ֩ו ר ָחָ֔ ָ֩מ '֙ ה ֩ ֵ֤י ְפֵנ ֶרת֩ל  ְקט   ׀֩ ֩ ן ֶה֨ ֲעֵלי  ֩ מּו י ְ֩וׂש  ׁש ֵאַ֡ ׀֩ ֩ ֣ן ֵה ָ֩ב ֑דֹוׁש֩-ּוְת֣נּו ָּק ַ֩ה א ֣הּו ֩' הָ֖ ר֩ ַחָ֥ ְב  י 
׃-ַרב י ָֽ ָ֥יֵ֩לו  ְּ֩בֵנ ם ָ֩לֶכָ֖

׀ תורה שלמה )סה( ֩ ֣ן ֵה ָ֩ב ֶרתּ֩וְת֣נּו ְקט   ֩ ׀ ֩ ן ֶה֨ ֲעֵלי  ֩ מּו י ׁשְ֩וׂש  אש תמיד תוקד על המזבח לא ( ויקרא צו ו,ותניא: )בבלי יומא מה,ב  ֵאַ֡
)אש אש מחתה ומנורה  )ת"ש דהאי קרא במזבח העולה כתיב(של קטורת שלא תהא אלא על המזבח החיצון.  מערכה שניה, לימד על תכבה

)דכתיב גבי קרח ודין הוא: נאמרה אש בקטורת  )שתהא ניטלת מעל המזבח החיצון(מניין?  ל יומא(דיוה"כ דלפני ולפנים ואש דמנורה דהדלקת נרות דכ
אף כאן  -, ונאמרה אש במחתה ומנורה, מה להלן על מזבח החיצון )אתה ואהרן איש מחתתו( ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת, תו"ס ד"ה נאמרה (

 על המזבח החיצון. 

 

ֶרת ט   ְק ׀֩ ֩ ן ֶה֨ מא פסק אזלא, בקריאה ללא פסק טעמי קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד על הקטרת קטורת בכל יום וביוה"כ, קד – ֲעֵלי

 וכן כעין כלל מלמד למקור האש לפעולות בקדש ובקדש הקדשים )קטורת, מנורה(, קריאה עם פסק ראה להלן.  

מּו ֩ י רקטנה בתפקיד שיעור של -תלישא – ְוׂש  ן֩)גבוה ולא שטוח(, לשים  המלוא חפניו רבר"ת  – ָמָחָ֔ ֶה֨ על האש שבמחתות שהיא  -ֲעֵלי

ֶרת֩ממקור חיצון ט   ְק ֩ ׁששל קטורת מעבר ע"י  מלוא חפניו רבה, בשיעור  ׀ ֵאַ֡ ֩ ֩׀ ֣ן ֵה ָ֩ב מונח מונח פסק פזר להידרש לשלושה ענינים  - ּוְת֣נּו

 אחרים, 

 האש והקטורת עבור הקטרת קטורת במזבח הזהב בשחרית ובין הערבים,    .א

 אש דיוה"כ דלפני ולפנים ש והקטורת עבור הא .ב

 ואש דמנורה דהדלקת נרות דכל יומאהאש עבור  .ג

 אש וקטורת במזבח הזהב נדרש מהפסוק  לענין האחר הראשון

 לקטורת במזבח הפנימי מקורה החיצון הוא בגחלים ממערכה שניה שעל המזבח החיצון, נשאת במחתה אחת, האש (א)

( שיעורה פרס של שתיים ומחצה מנה צבורה בבזך שבתוך כף שנפחה שלושה קבים ופ"גמשנה תמיד פ"ב )ע"פ  הקטורת)ב(  (ב)

 בניקוד שונה( , ֵה֣ןבָ֩לוג = הין אותיות  12לוג היינו  4פעמים  3)=

)ג( בכל יום הכהן הזוכה בפיס הקרבת הקטורת נכנס עם קרובו, חופן מלוא חפניו קטורת מן הבזך, ומה שנופל לכף, קרובו צוברו  (ג)

ֶרתהקטורת שבכפיו. אפשר כי זה מרומז במלים  על גב ט   ְ֩ק ׀ ֩ ן ֶה֨ קדמא פסק אזלא, בקריאה עם פסק מרמז לקטורת  – ֲעֵלי

 הנופל לכף ושהכהן השני צובר על גבי הקטורת של הכהן מקריב הקטורת. 

 

֙' תורה שלמה )סו( ועוד ענין לדרוש למקום אחר ה ֩ ֵ֤י ְפֵנ ֶרת֩ל  ט   ֶרת֩ברכה וכו' מבושם שנאמר  , עשרה דברים נאמרו בכוס שלְק ט   ְק
֩ '֙ ה ֩ ֵ֤י ְפֵנ  (פרקי רבינו הקדוש)ל 

֩ועוד ענין  יׁש א   ָה ֩ . . .  ֩ מּו י  קטנה ... תביר, רמז לחישוב חשבוני כגון גימטריא ו/או גורעין ומוסיפין,-תלישא - ְוׂש 

 ֩ יׁש א    רכת כהנים של ס' אותיות! אותיות א"ה ואותיות י"ש שהן גי' ר"ן ס' , כאשר נחברן ביחד נקבל אהר"ן ס' היא בָה

ֲאֶׁשרוענין כי אהרן כבר נקדש קודם לכן ולו משרת הכהונה רמוז בס"ת  ֩ יׁש א   ָה ה֩ ָהָיָ֗ '-ְו הָ֖ ֩ ר ַחָ֥ ְב  ס"ת השרר"ה   – י 
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֣֩ ְּ֩בֵנ ם ָרָ֖ י ֲאב  ןְ֩וַל ָדָתָ֥ ְ֩ל א ר   ְק ה֩ל  ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֣ח ְׁשַל ַ֩וּי  ֩ ה׃]יב[ ַ֩נֲעֶלָֽ א ֩ל ָ֥ ּו רָ֖ ְמ ַ֩וּי א ֑ב ָא י ֱאל  ֩ ֩י
ד[֩ ֶאל ]י ֩ א ף֩ל ֣ ן-ַאַ֡ ֶּת ֨ ַ֩וּת  נּו ָתָ֔ א  י ֣ ב  ֲה ֩֙ ַבׁש ְד ֵ֤בּ֩ו ָחָל ֩ ת ָזַב֨  ֩ ֶרץ ֶ֑רם֩-ֶא ָ֩וָכ ה ֶד֣ ָׂ֩ש ת ֲחַלָ֖ ַ֩נ נּו ָ֩לָ֔

ה׃ ַ֩נֲעֶלָֽ א ר֩ל ָ֥ ֵּקָ֖ םְּ֩תַנ ֵה  ָה ֩ ים ָ֥ ֲאָנׁש  ָה ֩ י ַ֩הֵעיֵנָ֞
ֶאל ֩֙ ה ֶׁש מ  ֩ ר אֶמ ַ֩וּי ֵ֤ ֩ טז[ ְ֙֩וָכל-] ַאָּתה ֩ ַרח הֱ֩-ק ָ֔ ֩ ךָ֔ ְת ָד֣ ר׃ֲע ָחָֽ ָ֩מ ן ֲהר ָ֖ ַא ְ֩ו ם ֵה  ָ֩ו ה ַאָּתָ֥ ֩ ' ֑ה ֩ ְפֵנ֣י ּו֩ל  ֩יָ֖

על לשון הרע ....  לא עוברשליח בי"ד  – שו"ע חושן משפט סי' ח'קטנה תרמז על מידרוג במצוות ועונשים, כי ע"פ -אפשר כי תלישא

ר( במד' קרח טז,יד)דבר הנדרש מסוף  ֵּקָ֖ םְּ֩תַנ ֵה  ָה ֩ ים ָ֥ ֲאָנׁש  ָה ֩ י  . ַהֵעיֵנָ֞

ָ֥֩ ֲאָנׁש  ָה ֩ י ה׃ַהֵעיֵנָ֞ ַ֩נֲעֶלָֽ א ר֩ל ָ֥ ֵּקָ֖ םְּ֩תַנ ֵה  ָה ֩ מלמד, ששליח בית דין יחזור וימסור דברי הנידון לבית הדין כלשונן ואין לו  חפץ חייםבספר  -ים

 עבירת לשון הרע 

ףפותח ( במד' קרח טז,יד) ר ששליח בית דין יחזופזר, דרשהו לענין אחר ואם צריך גם למקומו. כאן לענין אחר ללמד בנוסף לענינו  – ַאַ֡

 וימסור דברי הנידון לבית הדין כלשונן ואין לו עבירת לשון הרע.

ף ֩פזר, אפשר כי מרמז לדרוש מסוף הפסוק  – ַאַ֡ ר ֵּקָ֖ םְּ֩תַנ ֵה  ָה ֩ ים ָ֥ ֲאָנׁש  ָה ֩ י ששליח בי"ד לא עובר גם על דברים אחרים שעושה ַהֵעיֵנָ֞

 נטילת רכושו.בשליחות בי"ד כגון כניסת לבית לוה אחרי שהוזהר להחזיר ההלואה ולא החזירה ו
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ֶאל ֩ ר ַדֵּב֨ ל-ַוְי ַאָֽ ְ֩ו ה ֶּל ֵאָ֔ ָה ֩֙ ים ְרָׁשע  ָהָֽ ֩ ים ֵ֤ ֲאָנׁש  ָה י֩ ֳהֵל֨ ָא  ֩ ֵמַעל ֩ א ָ֩נַ֡ רּו ֣סּו ֩ ר אמ ָ֗ הֵ֩ל ָד  ל-ָהֵע ְּ֩בָכ ּו ְּגעָ֖ ֩-ּת  ֣רָ֩לֶה֑ם  ֲאֶׁש



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/184 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ן ל-ֶּפ ְּ֩בָכ ּו ָּספָ֖ ם׃-ּת  ַ֩חּט אָתָֽ
אומרים לו הוי יודע שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא  ת"ר, היוצא לישבע, -סורו נא וגו'  תורה תמימה )כו(

֩את שם ה' לשוא, ואם אמר הריני נשבע, העומדים שם אומרים זה לזה,  ה ֶּל ֵאָ֔ ָה ֩֙ ים ְרָׁשע  ָהָֽ ֩ ים ֵ֤ ֲאָנׁש  ָה ֩ י ֳהֵל֨ ָא  ֩ ֵמַעל ֩ א ָ֩נַ֡ רּו ]שבועות  יז(֣סּו
 ל"ט א'[:

 תורה תמימה הערה יז 
דקא משתבע דקאי באיסורא, אלא ההוא דקא משבע ליה אמאי ]ר"ל אמאי כוללים אותו בלשון יז( ומפרש בגמרא בשלמא ההוא 

רשעים שאומרים בלשון רבים[, משום דתניא ר' שמעון בן טרפון אומר, כתיב )פ' משפטים( שבועת ה' תהיה בין שניהם, מלמד 
ממונו ביד איש נאמן ובאו לידי חלול השם. ואמנם  שהשבועה חלה על שניהם, ע"כ. ור"ל דגם זה המשביע נענש על שלא נזהר למסור

אינו מבואר מה שפסק ותנא בסתמא אם אמר הריני נשבע ולשון זה כולל אף בזמן שנשבע באמת, וצ"ל ע"פ המבואר לפנינו בפ' 
 , יעו"ש בארוכה:דגם משבועת אמת ראוי להמנעואתחנן בפסוק ובשמו תשבע )ו' י"ג( 

עקירה כי רכוש עדתם שהיה אצל אחרים נעקר משם ונבלע עמם )ואולי רכוש אחרים שהיה אצלם נעקר  קטנה, בתפקיד-תלישא – ֵמַעל ֩

כתיב )פ' משפטים( תורה תמימה הערה יז  מהם וחזר לבעליהם(. נושא עקירת רכוש מעבר ע"י טעם פזר לבית דין של ממונות. ע"פ
 בית הדין להחליט על עקירת ממון מאחד משני המתדיינים.  שבועה זאת היא בדיני ממונות, ועל שבועת ה' תהיה בין שניהם, 

א ָ֩נַ֡ רּו מונח פזר, אפשר כי בתפקיד של שני פזר. אחד מהם נדרש למקום אחר והוא ללמוד זהירות משבועה ואפילו בשבועת אמת.  – ֣סּו

 אפשר כי השני הוא לשבועת אמת.

ה ֶּל ֵאָ֔ ָה ֩֙ ים ְרָׁשע  ָהָֽ ֩ ים ֵ֤ ֲאָנׁש  משום ציא מהפשט של מקומו לדרוש שהתובע גם כן לא נזהר ונושא קצת אשמה קטן, מו-מהפך פשטא זקף – ָה
דתניא ר' שמעון בן טרפון אומר, כתיב )פ' משפטים( שבועת ה' תהיה בין שניהם, מלמד שהשבועה חלה על שניהם, ע"כ. ור"ל דגם 

  ובאו לידי חלול השם.  המשביע נענש על שלא נזהר למסור ממונו ביד איש נאמןזה 
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י ָֽ ּ֩כ  ַח ְזֵּבָ֔ ּ֣פּויַ֩לּמ  ֙֩צ  ים ח  ֵ֤יַ֩פ ֻּקֵע ר  ֩ ם ָת  א  ֩ ָעׂ֨שּו ְ֩ו ם ָתָ֗ ְּ֩בַנְפׁש  ֶּלה ֵא  ָה ֩ ים ֨ א  ַחָּט ַה  ֩ ְחּתֹות ַמ ֩ ת י-ֵאַ֡ ְפֵנָֽ ם֩ל  יֻבָ֥ ר  ְק ֩-ה  ׁשּו ָּד֑ ְק ַ֩וּי  ' ֩הָ֖
֩ ֩ ל׃ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְבֵנ ֹות֩ל  אָ֖ ּוְ֩ל ְהיָ֥  ְוי 

 תורה תמימה )ג( 
 ]סנהד' נ"ב א'[: א(שנשמתם נשרפת וגופן קיים -מהו בנפשותם  -)ג( החטאים האלה בנפשותם  

, אמר רב אחא בר יעקב, דכתיב ועשו אותם רקועי פחים צפוי למזבח כי הקריבום ד(תניא, מניין שמעלין בקודש -צפוי למזבח וגו' 
 ות צ"ט א'[:]מנח ה(בתחלה תשמישי מזבח ועכשיו גופו של מזבח -לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל 

ְחּתֹות ֩  למאן דאמר שנשמותם נשרפת וגופן קיים.     , כעין כלי למשכן הנשמה,קטנה, בתפקיד מחיצה הוא גוף הנשרפים-תלישא – ַמ

ת   ויליף מכאן דכל שריפת ב"ד הוא רק שריפת נשמה וגוף קיים, ( תורה תמימה הערה א פזר, לדרוש למקום אחר, – ֵאַ֡

( דהלמוד מפסוק, זה הוא אסמכתא, ... דמעלין בקודש .... ואין מורידין בקודש תורה תמימה הערה הו כמו כן פזר לדרוש גם למקומ
  ... ועיקר הענין היו לחז"ל מסור ומקובל:
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כֹור ְּ֩בָֽ ְ֣ך ֹו-ַא אָֽ ֩ ר ֹו ֹו-ׁשַ֡ אָֽ ֩ ֶׂשב רֶּ֩כ  ֑֩-ְב֨כֹו ֵה ֶדׁש֩ ק ֣ ֩ ה ֶּדָ֖ ְפ ֩ת  א ֵ֩ע ז֩ל ָ֥ ר ֹו ֶ֩אתְבכָ֥ ַ֩על-ם ק ר ֵ֤ ְז םּ֩ת  ָמָ֞ ֶאת-ָּד ְ֙֩ו ַח ְזֵּב ה֩-ַהּמ  ֶּׁש  א  ֩ ר י ט ָ֔ ְק ֶחְלָּב֣םַּ֩ת
'׃֩֩ ה ַ֩ל ַח ח ָ֖ י ֩נ  ַח י ֵרָ֥ ְ֩ל

ר-ָּכָֽל טו,יט: ראהדברים  -ראה ריכוז פזר בבכור בהמה טהורה ב אנְָ֙ך ַהּזָָכָ֔ ְבָקְרָךֵ֤ ּוְבצ ָֽ ד ּב  ֹור ֲאֶׁש֩ר י ָּול ֵ֨  וגו' ַהְּבכָ֡

 

 במדבר חקת 2.5.5
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ל ר-ָּכָֽ ֲאֶׁש ֩ ם ָד֨ ָא ָה  ֩ ְּ֩בֶנֶפׁש ֵמ֣ת ְּ֩ב ַע ֵגַ֡ ּנ  ֶאת-ַה ֩ א ַחָּטָ֗ ְת ֩י  א ְ֩ול ֣ ּות מ  ֵא֑ל֩-ָי ָר ְׂש ּי  מ  א֩ ו ָ֖ ה  ַ֩ה ֶָ֥פׁש ֶּנ ַה ה֩ ְרָת  ְכ ְ֩ונ  א ֵּמָ֔ ט  ֩ ֩ה֙' ֵ֤ן ְׁשַּכ ֩מ 
ה֩ל א ָּד  ֩נ  י ֵמ֨  ֩ י ֹו׃-ּכ  ֩בָֽ ֹו ָאתָ֥ ְמ ֻ֩ט ד ֹו ֩עָ֖ ה ְהֶיָ֔ ָֽ ֩י  ֣א ֵמ ָט ֩֙ ָ֩עָליו ק ַרֵ֤ ֩ז 

ל הפסוקפתיחת  עַ֩-ָּכָֽ ֵגַ֡ ּנ  זהו  – [ספרי] ירחין בגושמיה ובדמיה דיימית... תשעאדי יקרב בשכיבא ובוולדא בר  כל [ע"תיב]פזר  - ַה
 .לבן שמונה כנ" המת הנמצא בנפש זה עובר וה" מרבה (סי' לח)ל הנ" עלר"[ והמצוה התורה] להביא את בן שמונה ימים, שאמרנו

ל ֩-ָּכָֽ ַע ֵגַ֡ ּנ  ו, תיב"ע אומר בן תשעה חדשים המת ברחם אמו אבל ההלכה שאם עובר מת המטמא הנוגע בו בתוך אמ לעניןזר דרשהו פ –ַה

  שמת בן שמונה ימים לעניןיום ומת שמטמא הנוגע בו בתוך אמו, ודמו,  40עובר בן מעל 
ל יג,במדבר חקת יטהסבר נוסף:  עַ֩-ָּכָֽ ֵגַ֡ ּנ  ֩ ֩-אפשר שלומד מ (דרוש למקום אחר ואם צריך גם לכאן)פזר  - ַה ְּ֩בֶנֶפׁש ֵמ֣ת מונח  -ְּב

קטנה למקום אחר לענין דם המת. אפשר שמלמד מדם מת המטמא בלפחות ברביעית לדם תבוסה שהוא מרבנן, וגם מלמד ע"פ -שאתלי

 ממגע למשא ולאהל. תפארת ישראל

 ֩ ְּ֩בֶנֶפׁש ֵמ֣ת כעין שני טעמי תרסא בתפקיד )א( שיעורי רביעית דם נפש, שיעור בן שמונה ימים  –קטנה )=תרסא( -מונח תלישא - ְּב

  יום שמת מטמא הנוגע בו בתוך אמו, 40ן דם. )ב( שיעור עובר מעל לעני

 

  קטנה אחת מתריעה על שיעור בשר מן המת שהוא כזית, ושאר המנויין -אפשר שתלישא משנה אהלות פרק אלו מטמאין פ"ב מ"אע"פ

 שאינו מטמא באהל, אלא רק במגע ומשא במשנה א

   קטנה שניה מתריעה על שיעור דם מן המת שאינו מטמא במגע, משא, -ר שתלישאאפש משנה אהלות פרק אלו מטמאין פ"ב מ"בע"פ

 אהל. שיעור של פחות מרביעית דם.

 אי חלות טומאת מת באהל כאשר שיעורי הבשר, העצמות והרקב הם פחות מכמות מסויימת.  -קטנה מתריעה על המעטת -תלישא

משא ואהל. בשיעורים ובנסיבות האלו לא חל עונש הכרת על ושיעור דם המת בפחות מרביעית שאינו מטמא טומאת מת במגע 
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 ביאת מקדש וקדשיו. 

 המיעוט עצמו מבורר בתביר שבתבנית מפסקת הדבור שבפרט בתראה 

 ֲאֶׁשר ֩ ם ָד֨ ָא ֩-ָה ּות מ  דבר אחר  (ולא טומאת שבעה)נפש אדם להוציא נפש בהמה שאין טומאתה צריכה הזאה  רש"יקדמא ואזלא  -ָי

 ת דםזו רביעי ְּבֶנֶפׁש ֩

 ֩ א ַחָּטָ֗ ְת ֩י  א  , ראה לעילמונח רביע -ְול ֣

 א ֵּמָ֔ ט  ֩ ה֙' ֩ ֵ֤ן ְׁשַּכ מ   (רש"י אפילו בטבילה בלא הזאת שלישי ושביעי)קטן -מהפך פשטא זקף - ֶאת־

 ֩ ה ְרָת  ְכ  (ממת אחד או לדעה אחרת גם משני מתים)תביר, ברור פרט קדמאה, המעטת הכרת לנגע במת או בלפחות רביעית דם  -ְונ 

 לישי ושביעי ולא טבלולא הזה ש

 ו ֩בָֽ ו ָאתָ֥ ְמ  (רש"י אף על פי שטבל)מרכא סלוק  - ֻט

 אין באהל. המת וכזית מן המת וכזית נצל וכו'מאלו מט אהלות פ"ב מ"ב

רביעית דם ורביעית דם תבוסה ממת אחד, רבי עקיבא אומר משני מתים, דם קטן שיצא כולו, ר"ע אומר כל שהוא, וחכ"א  אהלות פ"ב מ"ב

 ... רביעית

בפ"ג )שיצא מקצת רביעית מחיים ומקצת לאחר מיתה ולקמן  ורביעית דם תבוסהשיצא כולו לאחר מיתה, רביעית דם  ר"ע מברטנורה

֩מפרש לה. ... ורביעית דם שיצא כולו אחר מיתה דאורייתא דכתיב  (מ"ה ם ָד֨ ָא ָה  ֩ ְּ֩בֶנֶפׁש ֵמ֣ת אבל דם תבוסה  כי הדם הוא הנפשוכתיב ְּב

 ן, ותני דאורייתא ותני דרבנן.אינו אלא מרבנ

֩. פ' הר"ב דכתיב רביעית דם תוספות יו"ט ם ָד֨ ָא ָה  ֩ ְּ֩בֶנֶפׁש ֵמ֣ת וכו' ואי לאו קרא לא הוה מטמאינן לדם כיון דגזעו מחליף ואנן אין גזעו ְּב

שמו לזה כמו טעם , הואיל ... וכתב הרמב"ם ד (הלכה למשה מסיני)ן. ... והא דבעינן רביעית. הא אמרינן שיעורין הלמ"מ נמחליף בעי

 (שיש לקטן בשלב מסוים רביעית דם -טט )ובתחילת ברייתו של קטן כו' 

... וכל המנויים במשנתנו זו מטמאין במגע משא ואהל. חוץ מתרווד רקב שאמ"ט רק  במשנה אלקראת סיום דבריו  יכין -תפארת ישראל 

 באהל לא מטמא אם לא יאהל על כל התרווד ביחד.  במשא ואהל ולא במגע מדא"א שיגע בכל הפירורין ביחד. וגם

. דמה לעצמות שכן רובן טמא אף שאינן רובע וכ"ש כולן. משא"כ בדם אפילו הוא כל הדם שבגוף, אינו מטמא רק רביעית וחכ"א משנה ב

ולן יחד א"צ שיעור שהרי עצם כשעורה אף שאינו באהל מטמא עכ"פ במגע ובמשא. להכי כשהן כ עצמות דחמירי ברביעית. א"נ דוקא

 וגו' כשאין בו כשיעור טהור, י"ל אפילו כשיש לפנינו כל דמו, פחות מרביעית אין בו טומאה כלל, הרי כשהוא משא"כ דםהאמור בהן. 

 

 הערות

 התנאים מבררים איזה דם מטמא ותלוי בזמן יציאת הדם, פ"ג מ"ה 

 דם תבוסה. 

 דיון בזמן יציאת הדם אם בגסיסה או אחרי מותו. 

 בלי נזיר נבב 

 ירוש המשניות לרמב"םפ  

  דם תבוסהרמב"ם ספר טהרה הלכות טומאת מת פ"ג ה"א 
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ֶאל ֩ ב ַ֩וַּיְקֵרֵ֤ א ָּ֩בָ֗ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  י ְּבֵנ֨ מ   ֩ יׁש א  ה֩ ֵּנַ֡ ה  ֶאת-ְו ֩֙ ָחיו ל-ֶא ָ֖יָּ֩כ ּ֩וְלֵעיֵנ ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֵנ֣י יתְ֩לֵעי ָ֔ ְדָינ  י-ַהּמ  ְּ֩בֵנָֽ ת ַד֣ ֵא֑לי֩ -ֲע ָר ְׂ֩ש
ד׃֩ מֹוֵעָֽ ֩ ֶהל ֩א ָ֥ ח ַת יםֶּ֩פָ֖ ָ֔ כ  ֩ב  ה ֵהָּ֣מ ְ֩ו

א֩ ָּ֩בָ֗ ל ֵא  ָר ְׂש ֩י  י ְּבֵנ֨ מ   ֩ יׁש א  ֩ ה ֵּנַ֡ ה  ְ֩ו  קטנה קדמא ואזלא רביע-פזר תלישא -]ו[

יׁש ֩  זאת טענת זמרי נגד משה מי התיר לך לשאת מדינית. -טענת מוטעית  -טענה עקורה  בתפקיד קטנה-תלישא – א 

 .רה ע"י משה למתן תורה ושניהם היו בני נחהטענה מוטעית כי קדמה לקיחת צפו *

 שיעור עשרה אנשים שלפניהם ישראל בעל ארמית ואז קנאין רשאים לפגוע בו. בתפקיד תלישא

 קנאין פוגעים בו. הלכה היא ואין מורים כן. -הבועל ארמית . ב משנה -בבלי סנהדרין פב א מידרוג במצוות ועונשים,  בתפקיד תלישא

 ין מורים לו כן, אבל יכול לפעול מעצמו.היינו הבא לשאול א

 עקירה. שמואל אמר במקום של חילול השם אין חולקים כבוד לרב. היינו כבוד הרב נעקר ופועלים לכבוד שמים. בתפקיד תלישא

 

זמרי  של הבעילות שבעל 242איש מישראל שבאו עם זמרי לבי"ד של משה, שיעור/המספר  24000. פסוק )ו( שיעור/המספר  ברמת דרש

 את כזבי.

 צורישדי, בדוק עוד-מספר השמות של זמרי: שאול בן הכנענית, שלומיאל בן

 

ה ֵּנַ֡ ה  בבלי פזר. לוקח האפיון של אי שאילת בי"ד מבועל ארמית ומשתמש בו לאי שאילת בי"ד לנושא כהן שעבד בטומאה אחיו ...  - ְו

וגו' ואף שהיו  ן שעבד בטומאה אחיו ... פרחי כהונה פוצעים מוחוקנאין פוגעים בו. כה -הבועל ארמית . ב משנה -סנהדרין פב א 

צריכים לשאול בית דין של הכהנים לא שואלים במקום חילול השם אין חולקים כבוד לרב ופועלים מעצמם, כי בי"ד אמור לפסוק לו 

 מלקות?

 
 בת ית מדייניתא בת יתרו... וכן אמר למשה מה דא לקרב לגבה ואין אמר אנת דאסירא היא הלא אנת נסי תיב"ע
ֶאלסלוא -גילתה התורה )גילה רחמנא( שזמרי בן תיב"עע''פ  ֩ ב ֵרֵ֤ ְק ֶאת-ַוַּי ֩֙ ָחיו ֩-ֶא ית ָ֔ ְדָינ  קטן, דרש נגד משה רבנו -זקףמהפך פשטא  - ַהּמ 

 דרשה מוטעית שלא כהלכה להתיר איסור. 

האדמו''ר רמ''מ שניאורסוהן זי''ע  285כרך ח' עמ'  פר' בלק ח' תמוז התשס''ה ע''פ ליקוטי שיחות]שיחת השבוע  צ' לבנוניע"פ 
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 סלוא דרש טענה שמטרתה להתיר איסור, ודרשתו כדלהלן-[ הענין כך: זימרי בןמחב''ד

 א' בטענתו התעלם מכך שמשה רבנו נשא מדיינית בת יתרו קודם למתן תורה ושניהם היו בני נח.  *

 המילואים ויש דעה ש''כל ימיו כהן היה'' ולכהן אסור לשאת גיורת.ב' בטענתו התבססה על כך שמשה היה בבחינת כהן בימי  *

זאת טענה מופרכת כי גם כהן הדיוט יכול לארס אלמנה ואם יתמנה בינתיים לכהן גדול יכנוס ולא חייב להוציאה. מכאן בקל וחומר 

 ע בדבר ואינו נאמן לומר כך קיבלתי.שמשה נשאה קודם למינויו לכהן ולכן נישואיו בהיתר. משה רבנו לא ענה לזמרי כי היה נוג

 

ה ֵּנַ֡ ה  פזר, ע"פ הסבר האדמו"ר ממ"ש מחב"ד, פזר יאפשר לדרוש מנשיאת אשה ע"י משה בזמן שהותרה לו, ואח"כ לא גירשה מזמן  – ְו

 מתן תורה, אל כהן הדיוט המארס אלמנה והתמנה לכ"ג אינו חייב להוציאה.

 

 .ם אחר ושניהם בעניני כהונהמעניין כי מבועל ארמית שני לימודים למקו

 

 פזר תלישא 80

 פזר תלישא 81

 פזר תלישא 82

 פזר תלישא 83

 פזר תלישא 84

 פזר תלישא 85

 
 . במדבר פינחס כט,יח:    109

֩ ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩ו
 . במדבר פינחס כט,כא:    110

ֶהַ֡֩ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩ו ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ  םַ֩ל֠
 . במדבר פינחס כט,כד:    111

֩ ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ֵאיל  יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ ֩מ 
 . במדבר פינחס כט,כז:    112

ְ֩וַלּכְ֩ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩ו ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָ֩בׂש  
 . במדבר פינחס כט,ל:    113

֩ ֩ ט׃ ְׁשָּפָֽ םַּ֩כּמ  ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ל  ֵאי יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ   ּו
 . במדבר פינחס כט,לג:    114

ׁשְ֩ מ  םְּ֩כ ָרָ֖ ְסָּפ מ  ְּ֩ב ים ָבׂש   ְ֩וַלְּכ ם ֧ ֵאיל  יםָ֩ל ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכ ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  ּ֩ו ֩ ם׃ ָטָֽ ָּ֩פ
 פרשנים לתלמוד בבלי מנחות מד,ב תוספות

( מה ניסוך המים בלילה דאמר מר דף ב:) תעניתוהא דאמרינן בריש  דאם אינו ענין בבאין עם הזבח תנהו ענין בבאין לאחר הזבחוי"ל 
ם ֶהַ֡ ְסֵּכ בעצרת דהוי ון דגלי לן קרא שאין ניסוך המים אלא בחג לאו מילתא היא דכי דמקרא דפרי החג מייתימשמע בלילה אפי'  ְונ 

 וקרא דאיצטריך בנזיר דהוי נסכי יחיד. נסכי צבור ה"ה לכל נסכי צבור

 

֩במדבר פינחס כט,יח:  , )כגון ביום השני(לכל יום החל מיום השני של סוכות מופיעבמדבר פינחס  ים ר  ָּפ םַ֩ל֠ ֶהַ֡ ְסֵּכי ְ֩ונ  ָחָת֣ם ְנ מ  מונח  –ּו

 גדולה.-פזר תלישא

שלשה לוגין  -יו ולאחריו. מופע ראשון ביום השני של סוכות מרמז על שיעור לניסוך מים נמרמזת לשעור אלפ גדולה-אפשר כי תלישא

 .ששיעורו  לוג אחד -ועל שיעור ניסוך היין המקביל למים 

 .הלכתי גדולות אין לנו כרגע הסבר-לפזר הראשון ולפזר במופעים האחרים ולתלישאות

 

 במדבר מסעי 2.5.7
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ֲאֶׁשר  ֩ ָ֩יד ן ֶ֣ב ֶא ְּ֩ב ם ַ֡ א  ֩֩-ְו ׃ ַח ֵצָֽ ָהר  ֩ ת ַמָ֖ ֩יּו ֹות מָ֥ א֩ ֑הּו ֩ ֵצַ֣חָֽ ר  ֩ ת מ ָ֖ ַ֩וָּי ָּכ הּו ה  ֩ ּה ָּ֩בָ֥ ֨מּות ָ֩י
ם ַ֡ א   דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי,)בתורה(  ומהכא נפקא לן בכל דוכתי ט,א[סנהדרין ע בבלירש"י ] פזר, תנהו למקום אחר - ְו

דפטור משום דהוה ליה נכרי קבוע ביניהם, וילפינן מהאי קרא דכל קבוע לא פחות מלהיות נדון  ואשמעינן קרא -לא צריכא וכו' 
והא ליכא למילף מיניה  ומהכא נפקא לן בכל דוכתי דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי,כמחצה על מחצה והוי ספק נפשות להקל, 

נפשות להקל, ולא משום דחשבינן ליה כרובא, אבל  כרובא דמי, דהא מהיכא תיתי לן, דילמא האי דפטר ליה להאי משום דספק
הא רובא דישראל  -דאי לאו כמחצה על מחצה דמי לא הוה ליה ספק נפשות להקל ואמאי פטור  -מחצה על מחצה ילפינן מיניה 

 נינהו ורבנן אית להו נתכוון לזה והרג את זה חייב.
 יר הנהדפת לאחור ופוגעת והורגת אדם, ובהשכת נחש עח( בענין זריקת כדור או אבן בק –טט: מהלך הגמרא בדף )עז 

ת  ,יז(להמס' 'במ) בנוי בין היתר על ָּכ֛הּו ַוּיָמ ֖ ּה ה  ּות ָּבַ֥ ֶבן יָ֩ד ֲאֶׁשר־יָמֵ֨ ם ְּבֶא֣  . כלומר בפסוק לא נאמר זריקה אבל נדרש גם לזריקה.ְוא ָ֡

ת ,יז(להמס' 'במ)ב פסוק " מעוראמרי דבי רבי ינאי: פרט לזורק אבן לגו.  נאמר שגם כאן בענין " ָּכ֛הּו ַוּיָמ ֖ ּה ה  ּות ָּבַ֥ ֶבן יָ֩ד ֲאֶׁשר־יָמֵ֨ ם ְּבֶא֣ . ְוא ָ֡

ם וע"י טעם פזר של    דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי,)בתורה(  ומהכא נפקא לן בכל דוכתי ]רש"י[ילמד פ'ְוא ָ֡
 

ם ַ֡ א   כח ראשון למיתות משונות שלא כתובות בתורה בשחיטה, ומשם לכאן ענין של כח ראשוןפזר, תנהו למקום אחר לחולין  - ְו

מרכא תביר טפחא,  -הכהו וימת  בה קדמא -ימות -אשרקטנה, כעין שתי התרעות, על שיעור אשר מעל לו -תלישא מונח -יד  באבן

 מונח אתנח - הוא רצחשאחריו  לעניןקבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד 
... קא משמע לן דאינו חייב בזריקה עד שיש בו  ח"שפתבה שיעור להמית וגו'  שיש .בה תימו-אשרמלא היד.  בה שיש יד. באבן י"רש



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/187 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 כדי להמית גם בזריקה.

 כעין פרט וכלל ופרט. תבנית 

 רעהואיש את  והכה משפטים כא יח שמות שנאמר י"רשקדמאה מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו, אפשר שזה כפ פרט 
 .ימות בה-אשרכל שהוא, לכן נאמר  , ולא נתן בה שיעור, יכולבאבן

  בתראה והם קבוצת פרטים שהם שיעורי אבן יד שונים שיש בם  בפרטשתי התרעות על שיעור מינימלי להמית, המתבררות  וגם

 בידו, שיעור אחר לזורק.   בהלהמית. שיעור אחד למכה 

 מרכא תביר טפחא, פרק השערות תבנית פרט וכלל ופרט ראה
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ץ ֵ֩עָֽ י ֣ ְכל  ּ֩ב  ֹו ֲאֶׁשר-אַ֡  ֩ ד ׃֩֩-ָי ַח ֵצָֽ ר  ָה ֩ ת ַמָ֖ ֩יּו ֹות מָ֥ א֩ ֑הּו ֩ ַ֣חָֽ ֵצ ר  ֩ ת מ ָ֖ ַ֩וָּי ָּכ הּו ה  ֩ ֹו ּ֩בָ֥ ֨מּות ָ֩י
 פזר, תנהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו - או

 קדמא - ימות-אשרקטנה, כעין שתי התרעות, על שיעור אשר מעל לו -מונח תלישא -יד -עץ בכלי

 מונח אתנח - הוא רצחמרכא תביר טפחא קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד לענין שאחריו  - תהכהו וימ 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. רשיעו, שיהא בו (ימות בו-יד אשר-עץ בכלי או -)טט  אשר ימות בו

 כעין פרט וכלל ופרט. תבנית 

 יכה איש את עבדו או  וכי משפטים כא כ שמות שנאמר י"כפרשקדמאה מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו, אפשר שזה  פרט
 .ימות בו-אשר, יכול כל שהוא, לכן נאמר שיעור, ולא נתן בה את אמתו בשבט

  יד שונים שיש בם -והם קבוצת פרטים שהם שיעורי כלי עץ בתראהבררות בפרט שתי התרעות על שיעור מינימלי להמית המת וגם

אחר  שימושבידו, אפשר ששיעור אחר לזורק או מטיל או דוחף קורת עץ או קורת בית הבד או אופן  בהלהמית. שיעור אחד למכה 

 בכלי עץ.

 תביר טפחא, פרק השערות תבנית פרט וכלל ופרט מרכא ראה

 

 

אשר ימות בה  בענין יחסיים שיעוריםקטנה מתריעה על -תלישא מרוצח ב"ה גבפ" ם"רמב פ"וע הגמרא פ"ע מימהת תורההסברי  פ"ע

 באבן ובו כלי העץ . 

 ימות בו /בה אשרעל כל המיתות המשונות שלא נכתבו בתורה שגם בם יש לשער האם הם מסוג  למקומוללמד  בא הפזר

 

 העץ .  כליאשר ימות בה באבן ובו  ןבעני קטנה מתריעה על שיעורים יחסיים-תלישא

 או בעקיפין שגרם לגלגול או דחיפת חפצים המכהבדבר שיש בו כדי להמית, ישירות כשהוא ביד  יכנו

 על מקום שיש בו כדי להמית מכה

 המכה, מרחק המכה, כח ההורג, כח הנהרג כח

 (כחה בו את הכלב או את הנחש שדינו מסור לשמיםהאור או לתוך המים ושיס לתוךאת שדחפו  יצא מדיני בית דין של מטה פוטר
 ]שם[:

 לחייב בבית דין של מטה משונותשל מיתות  אומדין הפזר
 פטור,  משםהדוחף את חבירו לתוך המים או לתוך האש אומדין אותו אם יכול לעלות  כמו 

 שאינו הוא הדוחף בתחלה,  פ"האש עד שלא נשאר בו כח לעלות משם ומת חייב אע בתוךאם כבש עליו בתוך המים או  וכן
 ועל חוטמו עד שהניתו מפרפר ואינו יכול לחיות  חבירוהדין למניח ידו על פי  והוא

 עד שמת או שבנה עליו מקום עד שמנע ממנו הרוח  בחמהשכפתו והניחו בצינה או  או
 עליו עד שמת  ועשןשהכניסו למערה או לבית  או
 ר עד שהמיתו ההבל, בכל אלו נהרג עליו, דהוי כמו שחנקו בידו, עליו נ והדליקשהכניסו לבית של שיש  או
 מיתות משונות הנשארים לבית דין של מעלה של אומדין

 עד שמת או שהניחו וכפתו במקום שסוף החמה או הצינה לבא לשם ובא והניחו  ברעבהכופת את חבירו והניחו  אבל
 את המעזיבה  עליושכפה עליו גיגית או שפרע  או
 אם שיסה בו את הכלב או את הנחש,  ל"ציך עליו את הנחש ואין שהש או

וסילק את הסולם שניהם אין  אחרדמים ידרוש דמו, וכן הדוחף את חבירו בבור והיה שם סולם שיכול לעלות עליו ובא  ודורשאלה אין ממיתין אותו,  בכל
 ורק דמו נדרש:  דמיתת ב"את הסולם פטור מ וסילק, ואפילו היה הדוחף עצמו הוא שחזר דנהרגין בב"

 

בענין אומד לנזקין מובא כאן בור, מובא כאן אומד להשפעת ההיזק על האדם הניזק, מובא כאן אומד לחפץ שבאמצעותו גרם המזיק  –טט 

 נזק לניזק.

 .אומדנא לגרימת הנזק –בבור, באדם, ובחפץ פסוקים בהם מופיע תלישא, שתפקידה בין היתר בהקשר הנזקין לתת שיעור 

 בור פרשת משפטים, אדם וחפץ 

י שמות משפטים כא לג  ָֽ ְ֩וכ  ס ֩ י-׃ ָֽ ֠אֹוּ֩כ  ֩ ר ֹו ּ֩בָ֗ יׁש א   ֩ ח ְפַּת֨ ַפל-י  ְ֩וָנָֽ ּ֑נּו ְ֩יַכֶּס א ְ֩ול ֣ ר ּ֩ב ָ֖ יׁש א   ֩ ה ֶרָ֥ ְכ ר׃-י  ֹו מָֽ ֲח ֹו֩ אָ֥ ֩ ר ֹו ּׁ֩שָ֖ ה ָּמ ארבעה  ָׁשָ֥

 אומדים לבור של עשר טפחים למיתת שור, ופחות מכך להיזק. 

י֩שמות משפטים כא יח ָֽ ְ֩וכ  אֲ֩-ס ֩ ֣ן יֻב ר  ָּכהְי ה  ְ֩ו ים ֶאת-ָנׁש ָ֔ ֩֙ יׁש ב׃-א  ְׁשָּכָֽ מ  לְ֩ל ְ֩וָנַפָ֥ ּות מָ֖ ָ֩י א ְ֩ול ָ֥ ף ר ֑ ֶאְג ְ֩ב ֣אֹו ן֩ ֶב ֶאָ֖ ְּ֩ב הּו ֵ֩רֵעָ֔
ף נאמר כאן ר ֑ ֶאְג ְ֩ב ֣אֹו ֩ ן ֶב ֶאָ֖ ְּ֩ב ֩ ֩במדבר מסעי לה יזנאמר , ד ָ֩י ן ֶ֣ב ֶא ְּ֩ב ם ַ֡ א  נלמד בכעין היקש מה יד מחזיקה אבן דומה לאגרוף, אף  ְו

 יד יש אומדן למיתה או לנזק אף באגרוף יש אומדן למיתה ונזק.יד ללא אבן כאשר היא אגרוף, מה באבן 
 יז-מסעי לה טז במדבר

ֲאֶׁשר  ֩ ד ָ֩י ֶ֣בן ֶא ְּ֩ב ם ַ֡ א  ְ֩ו ֩ ַח׃-]יז[ ֵצָֽ ר  ָה ֩ ת ֩יּוַמָ֖ ֹות מָ֥ ֩ ֑הּוא ֩ ַ֣חָֽ ֵצ ר  ֩ ת מ ָ֖ ַ֩וָּי ָּכ הּו ה  ֩ ּה ָּ֩בָ֥ ֨מּות  ָי
 כתובות בתורה למיתות משונות שלא ואם צריך גם למקומו, לאומדן נזקיןכאן  למקום אחרפזר, תנהו  - ואם

 מסעי לה יח במדבר

ץ ֵ֩עָֽ י ֣ ְכל  ּ֩ב  ֹו אַ֡ ֩ ֩ ח[ ֲאֶׁשר-]י  ֩ ד ַח׃-ָי ֵצָֽ ר  ָה ֩ ת ַמָ֖ ֩יּו ֹות מָ֥ ֩ א ֑הּו ֩ ַ֣חָֽ ֵצ ר  ֩ ת מ ָ֖ ַ֩וָּי ָּכ הּו ה  ֩ ֹו ּ֩בָ֥ ת ֨מּו ָ֩י



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 למיתות משונות שלא כתובות בתורה ואם צריך גם למקומו, לאומדן נזקיןכאן  למקום אחרפזר, תנהו  - או

 קמא צא, א  בבא בבלי -כפי שאפשר למצוא ב לאומדני נזיקיןגם ו למיתות משונות למקום אחרמלמדים 
לא קא  -כמה ליקצר מיהא מכה, כמה לא מקצר  גבראנותנין לו כל מה שאמדוהו; ש"מ: יש אומד לנזקין. למימד  -אמדוהו והבריא 

עון התימני אומר: מה אגרוף אי עביד האי נזקא או לא, מאי? ת"ש, שמחפצא למימד  -מבעי לן דודאי אמדינן, כי קא מבעיא לן 
 , שמע מינה.יש אומד לנזקיןמיוחד שמסור לעדה ולעדים, אף כל מיוחד שמסור לעדה ולעדים, שמע מינה: 

 

 . בראשית נח ז,כב:    4ראה 
ַמת ְׁש נ   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל תּו׃֩֩-ּכ ַ֡ ֵמָֽ ֩ ה ָרָבָ֖ ָח ֶּ֩ב ר ֲאֶׁשָ֥ ֩ ל ּכ   מ  ֩ יו ַאָּפָ֗ ְּ֩ב ַחּי  ים ֩ ַח ֩֨רּו

העברת תכונה זאת לנושא קביעת בכורה, ולנושא השתלת איברים מאדם מת.  –ת זמן מיתה. פזר קטנה בתפקיד אומדנה של קביע-תלישא

 אפשר שגם מסייע לאומדנה למיתות משונות שבפרשת מסעי במיתות משונות הנלמדות מהכהו באבן יד או בכלי עץ.

 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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אֲ֩,א: א. דברים  119 ים֩ ָ֗ ר  ָב ְּד ַה ֩ ה ֶאלֵאֶּ֣ל ֩֙ ֶׁשה מ  ֩ ר ֶּבֵ֤ ּד  ֩ ר ל-ֶׁש֨ ן֩-ָּכ ֵּד֑ ַהַּיְר ֩ ר ֶב ְּ֩בֵעָ֖ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י 
ֵּ֩בין ּוף ס  ֩ ֨מֹול  ֩ ָבה ָר ָּ֩בֲע ר ְדָּבַ֡ ין-ַּבּמ  ןּ֩וֵבָֽ ָר֧ א ֩֩-ָּפ ב׃ ָהָֽ ָ֩ז י ָ֥ ד  ְ֩ו ת ר ָ֖ ֲחֵצ ַ֩ו ן ְ֩וָלָבָ֥ ֶפל ּ֩ת  

 

ר ְדָּבַ֡ רמלת א יהוצ ''ירש –פזר  - ַּבּמ  ְדָּבַ֡ טעם פזר, המעביר רעיון  , אפשר כי בכך תומךהכעסת ה' אחר לנושאתאור מקום ונתנה מ ַּבּמ 

מהכתוב למקום אחר ואפשר כי אלו הכעסות ה' במשך תולדות ישראל. המשך הכתוב ע"פ פירוש רש"י מרמז להכעסות ה' במדבר מרוב 

 טוב שהשפיע על ישראל. 

ָבה ֩ ָר  ארבעים שנה( )מיציאת מצרים ועד חטא פעור,קטנה, שיעור זמן ההכעסה של ה' כאן תקופת הזמן של ההכעסה -תלישא –ָּבֲע

ּוף  . ההכעסה החלה כברשכנגדה התוכחה ס  ֩ הולכים הענינים האחרים הדומים לו. בים  -, הגורם המוקדם שאחריו אזלא ואזלא קדמא ֨מֹול

סוף הקב,ה קיים לאברהם את הבטחתו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" שגדולה הייתה ביזת ים סוף מכל מה שכבר הוציאו ממצרים. הביזה 

 ראיית צבא מצרים מת על שפת הים גרמו למחשבה לתת עבודה זרה בראשם ולשוב למצרים כי המצרים מתו והארץ ריקה. וע"פהעצומה ו
גם שבו על עקבותיהם בכוון מצרים. הגורם המקדים משרה   "וילכו דרך שלשת ימים ויחנו על ים סוף" במדבר מסעי לג,ח תורה שלמה

 חטא פעור –רון במדבר בערבה את השפעתו לשאר המרי במדבר ולחטא האח
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 . דברים  א,יט:    120

ֵא֣תָּ֩כל ְך֩ ֶל ֵּנַ֡ ַ֩ו ב ֵרָ֗ ח  ֵמ ֩ ַּס֣ע ּנ  ֩-ַו ָת֑נּו א  ֩ ינּו ֵהָ֖ ֱאֹל ֩ ה' ֩ ָּו ה ֩צ  ר ֲאֶׁשָ֥ יַּ֩כ ָ֔ ר  ֱאמ  ָה ֣ר֩ ַ֩ה ְך ֶר ֶּדַ֚ ֩ ם יֶתָ֗ ְ֩רא  ֲאֶׁש֣ר ֩ א ּו ה  ַ֩ה א ָר֨ ּנֹו ְוַה  ֩ דֹול ַהָּג ֩ ֣ר ְדָּב ַ֩הּמ 
׃֩֩ ַע ְרֵנָֽ ַּ֩ב ׁש ֵדָ֥ ָק ד֩ ַ֩עָ֖ א ב ֕ ָּנ ַ֩ו

 .ומתגלה נושא הלכתי הגנוז בתורה תחיל בפנימיות התורהההמשך מ

ב (יט,א)  ֵרָ֗ ֵמח  ֩ ַּס֣ע ּנ  )של שלוש אותיות  מ"ו עולה דמ"ב שם ששים וחמש ]ארמון על מכונו, הרב ארמוני )אוצר החכמה([ר"ת ו"מ  – ַו

שמגיע לשרשו  דל, שהולך ומתחזק ע. ומורה בחיבורו על החסד הכפו(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

ָֽהּו: כד(,סח' תה) נ  ים מ  ַ֥ א יְב  יָך מ  ֹון ְּכָלֶב֑ ם ְלׁשַ֥ ָדַ֥ ץ ַרגְְלָךֶ֗ ְּבְּ֫ ְָֽמַחַ֥ ַען׀ ּת  ]פתח שמשמעו רבון, המבצע את הדין  וחמש זה גי' של שם אדנ"י )המקום הששים ְלַמֵ֤

ֵא֣תָּ֩כל (יט,א)  (עיניים החדש חלק ט, ע' מו, הרב שריה דבליצקי[ ְך֩ ֶל ֵּנַ֡ ֣ר-ַו ְדָּב 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  ֵרָ֗ ח  ֵמ ֩ ַּס֣ע ּנ  ֵא֣תָּ֩כל (יט,א)ס"ת ע"ב שהוא עולה חס"ד, גי' שם הוי"ה במלוי יו"ד.  – ַו ֩ ְך ֶל ֵּנַ֡ ֣ר-ַו ְדָּב  – ַהּמ 

 לכת"ר.  )קשור(ע"ב  )שם(. בסיכום מכתוב זה לומדים כי לכת"רס"ת כתל"ר העולה 

 

א֩ (טי,א)ס"ת  ּנֹוָר֨ ַה ְו  ֩ דֹול ַהָּג ֣ר֩ ְדָּב 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  חזרות )כגון א"ב וב"א(עם  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( חיל המסכתע"כ הת 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  ֵ֤י ֲאנ ֙י הָ֔ ה ...  ֲאנ  ית ַוֲאַחּיֶֶ֗ ֣ ַ֧י ָאמ  ֲאנ 

֙י ַוֲאנ ֣  ְצּת  אָמַח֙ ֣י ֶאְרָּפָ֔  (לט,לב 'הא 'דב)' המלא הפ. י ֶאְרָּפָ֔ ֙י ַוֲאנ  ְצּת  ה ָמַח֙ ית ַוֲאַחּיֶֶ֗ ֣ ַ֧י ָאמ  י ֲאנ  ֑ ָּמד  ים ע  ֖ ין ֱאֹלה  ַ֥ ּוא ְוא  ֵ֤י ֲאנ ֙י הָ֔ י ֲאנ  ֣ ה ּכ  ָֽיל:ְר֣אּו׀ ַעָּתֶ֗ י ַמּצ  ֖ ּיָד  ין מ  ַ֥  א ְוא 

 
יצילני מכל מיני נזיקין מסיקין ומציקין ומעיקין ונשא כוס הישועות ובכן יעזרנו אלקים ע"ד כ"ש הגדול ו ([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 

ְך (יט,א)מביאה אותנו אל  תפזרמלת  .לרשעים פזורנאה לעולם ככל  פזורןליתן להם מקום כינוס כי  ֶל ֵּנַ֡ פזר, ע"פ ]ספרי[ הפסוק רומז  – ַו

נזיקין ללא קשר לפסוק. במבוא לסדר נזיקין לומד שנאה לעולם לפזר את ארבעה אבות ה [א,בבבא קמא  בבליחתם סופר ]-למזיקים.ה

דֹול ֩-ֵא֣תָּ֩כל (יט,א)אפשר כי  ֣רַ֩הָּג ְדָּב מונח מונח תרסא, כעין שלשה תפקידי תרסא מבין שיעורין חציצין מחיצין הלכה למשה  – ַהּמ 

עא, מסיני, שגגה )שכחת ידיעה, כעין מחיצה מהידיעה( מלמד על חלוקת נושא הנזיקין בשלוש מחיצות אלו המסכתות בבא קמא, בבא מצי

 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 

֣ר-מרומזים ב ֲאֶׁש ֩ ּוא ה  ַה א֩ ָר֨ ּנֹו ַה  כלהלן: ְו

א (יט,א) ּו ה  ַה א֩ ָר֨ ּנֹו גי' רי"ז  – ם"נזיקיארבעה אבות  ,מ"א[משנה ב"ק פ"א]כאיות פתיחת  נזיקיםקדמא ואזלא מרמז ללימוד כללות  – ְוַה

ּו (יט,א)כמו גי' נזקי"ן גי' רי"ז עולה אותיות  ה  ַה ֩ א ֣֩אֲ֩ בותאובאותיות הבאות מרמז לפרט היא מ"א של בבא קמא  ָר֨ ֣֩בעה ואות רֶׁש ֣֩ ֶׁש  ור ֶׁש

תָּ֩כל,יח( א' דב)-בדרך הסבר זאת מתברר ש ֵאָ֥ ֩ א ו ֑ ה  ַה ֩ ָּ֩בֵע֣ת ם ֶאְתֶכָ֖ ֩ ָ֥ה ֲאַצֶּו ן׃-ָו ּו רַּ֩תֲעׂשָֽ ֲאֶׁשָ֥ ֩ ים ָ֖ ר  ָב ְּד הביא אלינו הלכות ממונות תוך  ַה

הוא חלוקת דיני  (יט,א)והפסוק  דרשו חז"ל בספרי: אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות.-שילוב עם הלכות נפשות כ

 בכל מסכת תחומים אחדים.ממונות לשלוש מסכתות במשנה ובגמרא ו

 

 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 . דברים ואתחנן ד,ט:    122

דֶּ֩פן א ָ֗ ְמ ֩ ך  ַ֩נְפְׁש ר מ ֨ ּוְׁש  ֩ ך ְ֩ל ר ֶ֣מ ָּׁש ה  ק֩ ֶאת-ַרַ֡ ֩ ח ְׁשַּכ֨ ֲאֶׁשר-ּת  ֩ ים ר   ְּדָב ן-ַה ּ֩וֶפ ך י ֵ֩עיֶנָ֗ ֣אּו ם֩-ָר ַדְעָּתָ֥ הֹו ְ֩ו ך ַחֶּי֑י ֩ ֵמ֣י לְ֩י ּ֩כ ָ֖ ךָ֔ ְ֣ב ָב ְּל מ  ֩֙ רּו סּ֙ו ָי
֩ ָ֥י ְבֵנ ְ֩ול  ך ָ֖י ָבֶנ ְ֩֩ל ך׃ י  ָבֶנָֽ

 י: –,ט ד ואתחנן דברים

 )ע"י בעל חיצ"י כהן(

֩֙ רּו ֨סּו ן־ָי ּ֩וֶפ ך י ֵ֩עיֶנָ֗ ֣אּו ָר ר־ ֲאֶׁש ֩ ים ֹ֜ ר  ָב ְּד ֶאת־ַה ֩ ח ְׁשַּכ֨ ן־ּת  דֶּ֩פ א ָ֗ ְ֩מ ךֹ֜ ַ֩נְפְׁש ר מ ֨ ּוְׁש  ֩ רְ֩לך ָּׁשֶ֣מ ה  ֩ ק ַרַ֡ ֩ ֩ט ם ַדְעָּתָ֥ ו הָֽ ְ֩ו ך ַחֶּי֑י ֩ ֵמ֣י ְ֩י ל ּ֩כ ָ֖ ְ֣בךָ֔ ָב ְּל מ  ֩
֩ ָ֥י ְבֵנ ְ֩ול  ך ָ֖י ָבֶנ ְ֩ל ם ָהָעָ֔ ֶאת־ ֩֙ י ֶהל־ל  ַהְק ֩ י ֵאַלָ֗ ה֩ הָוֹ֜ ְ֩י ר מ ֨ ֱא ֶּ֒֩בָֽ ֵרב ח  ְּב ַ֮֩ ך ֶהי ֱאֹל ֩ ֣ה הָו ְ֩י י ְפֵנ֨ ֩ל  ְדָּת ַמֹ֜ ָ֩ע ר ֲאֶׁש֨ ֩ ום ֩יָ֗ ֩י ך׃ י ָ֩בֶנָֽ ם ֵעָ֖ מ  ַאְׁש ְו

ֶאת־ְּבנֵ֩ ְ֩ו ה ָמָ֔ ָד ֲ֣א ָה ַ֙֩על־ ים ַחּי  ם֩ ֵהֵ֤ ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩֙ ים מ  ַהָּי יָּ֩כל־ ָ֗ ת  א  ָא֣ה֩ ְר ּוןְ֩לי  דֹ֜ ְמ ְל ֩י  ר ֲאֶׁש֨ ֩ י ָר֑ ָב ְּד ן׃ֶאת־ ּו דָֽ ְ֩יַלֵּמ ם ֶהָ֖ ֩י
: ריב"ל דורש שתי דרשות אחת ללימוד תורה אחרי טבילת עזרא, אחת שהמלמד את בניו תורה הוא כמו שעמד  בבלי ברכות כא,ב כב,א

 בסיני

רְ֩לך ֩ ֶ֣מ ָּׁש ךֹ֜֩ -סאה במקוה, לחולה המרומז ב 40מונח תרסא, אפשר כי אלו שיעורי טבילת עזרא לבריא  – ה  ַ֩נְפְׁש ר מ ֨ קבין  9-ב ּוְׁש

ך. ההגבלה בלימוד תורה לעצמו ולבנים ולאחרים עשויה להיות רמוזה במרכא סלוק של שאובין י ָ֩בֶנָֽ ָ֥י ְבֵנ מרכא מרבה המוגבלויות  – ְול 

 המרומזות בסלוק.

רא טו( ואיש דאורייתא הוא, דכתיב: )ויק -ותיקן טבילה לבעלי קריין  )בהפניית הרב פרידמן, כולל נתיבות צבי(בבלי בבא קמא פב,ב 
 .כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ את בשרו במים! דאורייתא הוא לתרומה וקדשים, אתא הוא תיקן אפילו לדברי תורה

לא קיימא לן הכי אלא כר' יהודה בן בתירא דאמר דברי תורה אין מקבלין טומאה  - אתא איהו ותיקן אפילו לדברי תורה תוספות
)היאך היה שם( ובמי שמתו )ברכות דף כב.( האידנא נהוג עלמא כתלתא סבי וא"ת דהיכי אלים כדאמר בראשית הגז )חולין דף קלו: ו

ר' יהודה לבטל תקנת עזרא וי"ל דדלמא סבר דלא תיקן עזרא דבר זה אי נמי התנה שכל מי שרוצה לבטל יבטל דבכי האי גוונא  (-כוח ל
וב ישראל כדאמרינן גבי שמן בפ' אין מעמידין )ע"ז דף לו.( ואף על מותר כדאמר בריש מועד קטן )דף ג:( אי נמי לא פשט איסורו בר

גב דמשמע התם דאי דניאל גזר עליו לא היה ר' יהודה נשיאה יכול לבטלו אף על פי שלא פשט היינו במילתא דכתיב בקרא אבל תקנת 
ַדעְ֩ (דב' ד,ט)והא דדריש במי שמתו )ברכות דף כא:( מדכתיב  לא כתיב בקראעזרא  ו הָֽ ךְו ָ֖י ָבֶנ םְ֩ל ר֩ (דב' ד,י)וסמיך ליה  ָּתָ֥ ֲאֶׁש֨ ֩ ֹום יָ֗

֩ ְדָּת ַמ  דהא עזרא תיקן והא דאמר במי שמתו טעמי המקרא נסמכים על הכתוב ועל(  –)טט היא  אסמכתאמה להלן בעלי קריין אסורין כו' ָע
 .אכול חולין בטהרה)שם דף יח:( גבי בניהו דתבר גזיזא דברדא ונחת וטבל לא לדברי תורה דאכתי עזרא לא הוה אלא ל

 

֩֒ ֵרב ח  ְּב ַ֮֩ ֶהיך ֹל זרקא סגול, מוסיף מהענין של מעמד מתן תורה אל המלמד שזה כעין מעמד מתן תורה בהר סיני, ומויף עליו כל הדורות  – ֱא

 שיצאו מהלומד ממנו.
ש ברוך הוא ישמור ]ט[ רק השמר לך. אם אתה שומר דברי תורה, הקדו סימן ט מדרש אגדה )בובר( דברים פרשת ואתחנן פרק ד

נפשך, ואם לאו אין הקדוש ברוך הוא שומר נפשך: והודעתם לבניך. וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך, ללמדך שכל 
 המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאלו הוא קיבלה מידו מהר סיני:

 

ק ַרַ֡ ֩  פזר למקום אחר )א(  – ט

֩ (דב' ד,ט)צמו וחבירו כו'. אמר רבי ינאי: ודברי הכל. עצמו, דכתיב: והמקלל ע[ א,לובבלי שבועות ] ךֹ֜ ַ֩נְפְׁש ר מ ֨ ּוְׁש  ֩ רְ֩לך ֶ֣מ ָּׁש ה  ק֩ ַרַ֡
ד א ָ֗ לא  (טוי' קד' י)אינו אלא לא תעשה. וחבירו, דכתיב:  -, כדרבי אבין אמר רבי אילעא, דאמר: כל מקום שנאמר השמר פן ואל ְמ

 .תקלל חרש

 ט שמעוני תורה פרשת ואתחנן רמז תתכה ילקופזר למקום אחר )ב( 
ך ֩ (דב' ד,ט) ְ֩ל ר ֶ֣מ ָּׁש ה  ק֩ ד֩, אמר ר"ל כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמר ַרַ֡ ְמא ָ֗ ֩ ךֹ֜ ַ֩נְפְׁש ר ּוְׁשמ ֨  ֩ ך ְ֩ל ר ֶ֣מ ָּׁש ה  ק֩ ַרַ֡

ים ֹ֜ ר  ָב ַהְּד ֶאת־ ֩ ח ְׁשַּכ֨ ן־ּת  לא לא תעשה, רבינא אמר עובר בשני לאוין , וכדר' אבין א"ר אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אֶּפ
השמר ופן, רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשלשה לאוין השמר לך, ושמור נפשך, ופן תשכח, יכול אפילו מחמת אונסו, תלמוד לומר 

 ופן יסורו מלבבך במסירם בלבו הכתוב מדבר,
 

 ביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( עשין עשה א 
די"ל דקושטא דמילתא קאמר דלר"א אר"א מקרא דרק השמר לך גופי' שמעינן לאו במקלל עצמו. בלאו הכי י"ל אבל לק"מ דמלבד 

דנקט הך טעמא משום דאית בי' נפקותא לדינא לענין לחיובי בי' שתים אם היתרו בו משום לא תשא ומשום רק השמר לך. וכההיא 
 דירושלמי סופ"ג דשבועות שהבאתי לעיל עיין שם:

 
תניא, המקלל עצמו עובר בל"ת, דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד, וכדר' אבין,  -ושמר נפשך מימה דברים פרק ד תורה ת

 ]שבועות ל"ו א'[: יז(דאמר כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"ת
 

ק ך ֩֩פזר  - ַרַ֡ ְ֩ל ר ֶ֣מ ָּׁש משנתו, הפרש בין  שכיחת - יקר כליי' קטנה, כעין שני תפקידי תלישא, אחד מהם עשוי לרמז לפ-מונח תלישא – ה 
 ק''א חזרות שלא ישכח תלמודו -שכח לזכר 

 

ק֩[ט]  אל  (גפזר למקום אחר ) – ַרַ֡

אדברים כי תצא כב,ח:  ְ֩ול ָֽ ֩֩ ֩ ֩ ֩֩ ֩ ך ֶ֣֑ הְ֩לַגֶּג ֶקָ֖ ַמֲע ֩ יָת ָ֥ ְ֩וָעׂש  ׁש ָדָ֔ ָח ֩ ת ַּ֙֩ב֣י  ה ְבֶנ ֩ת  י ֵ֤ י-סּ֩כ  ָֽ ךּ֩כ  ֵביֶתָ֔ ְּ֙֩ב ים מ  ָּד ֩ ים ֵ֤ ּנּו׃-ָתׂש  ֶּמָֽ מ  ֩ ל ֵפָ֖ ּנ  ַה ֩ ל ּפ ָ֥  י 
אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם וימות כגון שהיתה לו באר או  ]רמב"ם רוצח ושמירת הנפש פי"א,ה"ד[

בור בחצירו בין שיש בהן מים בין שאין בהן מים חייב לעשות להן חוליה גבוהה עשרה טפחים או לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה 
ֶ֣מר֩ (דב' ד,ט) ש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנ'אדם וימות. וכן כל ג מכשול שי ָּׁש ה  ֩ ק ַרַ֡

ך ֩ ךֹ֜֩, ְל ַ֩נְפְׁש ר מ ֨ א ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצות עשה ועבר על, ּוְׁש ֙֩-ל ָֽ ים מ  ָּד ֩ ים ֵ֤  .ָתׂש 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 . שה להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות ועשיית מעקה לגגו, ובו י' סעיפיםמצות ע]שו"ע חו"מ הלכות שמירת נפש סי' תכז[ 
ה[ אחד הגג }י{ ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשול בה אדם וימות, כגון שהיתה לו באר )או בור( בחצירו, בין שיש ]סעיף ז[ 

 . כיסוי, כדי שלא יפול בה אדם וימותבו מים בין שאין בו מים, חייב לעשות חוליא גבוה י' טפחים, או לעשות לה 

ֶמר ְלָ֩ך  )דב' ד,ט(: וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה, ו[ שנאמר]סעיף ח[  ָּׁש֣ ה 

ר נְַפְׁשָךֹ֜  א ב' תצא כב,ח()ד-ב [ ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה }יא{ ועבר. זּוְׁשמ ֵ֨ ֙֩-ְל ָֽ ים מ  ָּד ֩ ים ֵ֤  . ָתׂש 

יָך ּוֶפן־יָ֙סּורּ֙ו  )דב' ד,ט( ינֶֶ֗ ים ֲאֶׁשר־ָר֣אּו ע  ח ֶאת־ַהְּדָבר ֹ֜ ְׁשַּכֵ֨ ד ֶּפן־ּת  ר נְַפְׁשָךֹ֜ ְמא ֶ֗ ֶמר ְלָ֩ך ּוְׁשמ ֵ֨ ָּׁש֣ ק ה  ַ֥י ַרָ֡ ְבנ  יָך ְול  ם ְלָבֶנ֖ י ַחֶּי֑יָך ְוהֹוַדְעָּתַ֥ ֣ ל יְמ  ְבָךָ֔ ּכ ֖ ְלָב֣ מ 

ָֽיָך:  ָבֶנ

ק )דב' ד,ט( ֶמר ְלָך֩ פזר מעביר רעיון מהפסוק למקום אחר בתורה. כגון  – ַרָ֡ ָּׁש֣ מונח בתפקיד של תרסא וטעם תרסא בתפקיד מחיצה  – ה 

הסרת המכשולות  –ובתפקיד שיעור מחיצה י' טפחים למעקה וחולית הבור. כאשר נשתמש בשם הטעם תלישא במשמע של עקירה 

 שיש בהם סכנת נפשות.

ק ,ט()דב' ד אין  –ע' קלא  חי בהם, הרב ידידיה ברנסדורפר הי"ו, התשנ"ו[ו]פזר מעביר רעיון מהפסוק למקום אחר בתורה.  – ַרָ֡
]בבלי שבועות ד,א[]מנחות  [בבלי מכות יג,ב]טט:  – מברכים על מעקה אלא אם כן עושה מצד חיוב, ולא מצד מצות "השמר"

מוצע לומר כי טעם פזר  אינו אלא לא תעשה. -י: כל מקום שנאמר השמר פן ואל דאמר רבי אבין א"ר אילעלו,ב[]זבחים קו,א[ 

 .שאין מברכים על מצוות לא תעשהמלמד 
ח[ }יב{ הרבה דברים ח'{ אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וקצתם נתבארו בטור יו"ד סי' קט"ז, ועוד יש דברים ]סעיף ט[ 

המקלח וישתה, ולא ישתה בלילה מהבארות ומהאגמים, שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה.  אחרים ואלו הם: לא יניח פיו על הסילון
 . הגה: וכבר כתבתי דברים אלו סימן קט"ז ביורה דעה וע"ש
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 . דברים ואתחנן ה,ח:    123

 . דברים ואתחנן ה,ח:    1123.
א ה-ל ֣ ׀ָּ֩כל-ַתֲעֶׂשָֽ֨ ֶ֣֙סל֙֩ ֶ֣֩פ ךָ֥ ַ֡ה֩-ְל מּוָנָ֔ ְּ֩֩ת ֶרץ׃ ָאָָֽ֗ ַחתָ֩ל ֶ֣֣ ַּתָ֥ מ  ֩ ׀ ם ֶ֣֣י  ַּ֩בַּמָ֖ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַחת ָּת֑  מ  ֩ ֶרץ ָּבָאָ֖֨  ֩ ר ֲאֶׁשָ֥ ַ֩ו ַעל ַ֡ ַּמָ֔ מ  ֩ ׀ ֩֙ ם ַמ֣֙י  ַּ֩בָּׁש ר ֶ֣֣  ֲאֶׁשֵ֤

  שמות יתרו כ,ד:-ראה עשרת הדברות ב

ַ֩תָֽ֩  )שמות יתרו כ,ד(הסבר לתבנית הטעמים בטעם עליון של  מוצע ]תוספתא מכות פ"ד,ה"ה[-ע"פ הפירושים ל א הל ֣ ֣סֶ֩-ֲעֶׂש ֶ֩פ ֣ך ֩׀ְ֩ל ל
ל ה-ְוָכ מּוָנַ֡ ֩ההמשך  ובהוספתפה. -מונח מונח מונח פסק פזר, כעין לפחות ארבעה או חמישה נושאים בתורה ובתורה שבעל – ְּת ֣ר ֲאֶׁש

ַעל ַּמַ֡ מ  ֩ ׀ ֩ ם ַמ֣י  כעין לפחות שמונה או תשעה נושאים בתורה ובתורה  וביחדמונח מונח פסק פזר, עוד שלושה או ארבעה נושאים, – ַּבָּׁש

ובדומה בהם חיוב על עשיה חלקית כחיוב על עשיה שלמה. ו/או דמוי עשיה מסוימת לכעין עשיית או עבודת ע"ז. פה שיהיה -שבעל

 המוסיף כמספר הזה של נושאים. צ"ע מהם הנושאים האלו. כגון המוצג להלן בקצרה: )דברים ואתחנן ה,ח( בטעם עליון של
 ,כאילו עובד עבודה זרה -אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדות ואמר רב ששת משום רבי [ בבלי פסחים קיח, א] )לימוד א( 

 כאילו עובד עכו"םאמרין כל מי שספיקה בידו לעבר את השנה ואינו מעברה  ,ה"א )וילנא טו,א([ג"ירושלמי חגיגה פ] )לימוד ב(
 ,()בעשיית העגל אילו עבד עבודה זרההכתוב כ )על אהרון( העלה עליו [תנא דבי אליהו אליהו זוטא )איש שלום( פרשה ד] )לימוד ג(

וחכמים כאילו הורג את הנפש,  לבטלה ...ר' אליעזר בן יעקב אומר כל [ ח"הי,א"מסכתות קטנות מסכת כלה פ] )לימוד ד( )לימוד ה(

 ,וכל המחליף בדבור כאילו עובד עבודה זרה, אומרים כאילו עובד עבודה זרה

 ,כאילו עובד עכו"םשכתבנו דהבטל מפריה ורביה ועל פי מה  [א,דברי מלכיאל מסכת נדה יג]

ָֽיָך יג(,שמות משפטים כג) [שפתי כהן] )לימוד ו( ע ַעל־ּפ  א י ָּׁשַמ֖ ירּו ֹלַ֥ י֙ם ֹ֣לא ַתזְּכ ָ֔ ר  ים ֲאח  ֵ֤ ם ֱאֹלה  רּו ְוׁש ֵ֨ ֑ ָּׁשמ  ם ּת  יֶכ֖ י ֲאל  ְרּת  ל ֲאֶׁשר־ָאַמַ֥  ...  :ּוְבכ ֛

ם  , ולזהכאילו עבד עבודה זרה )בין העשה ובין הלא תעשה ומקיים רק אחד מהם( לזה בא הציווי שלא יפריד ביניהם שאם הפריד ְוׁש ֵ֨

ירּו י֙ם ֹ֣לא ַתזְּכ ָ֔ ר  ים ֲאח  ֵ֤ שהרי (  [בבלי שבת קה,ב]-)כנראה על בסיס הנאמר ב [שו"ת מים חיים חלק א סימן ב])לימוד ז( )לימוד ח(   :ֱאֹלה 
, והאם יעלה על הדעת לחייבו סקילה כאילו עבד מתגאה כאילו עבד עבודה זרהל ה, או ככל הכועס כאילו עובד עבודה זרהאמרו 

ותני רבי חייא בר רב מדיפתי, רבי [ בבלי כתובות סח,א])לימוד ט(    ,וכו' צד הדומה לעבודה זרהעבודה זרה ממש, אלא שיש בו 
דרש דוד כל  ]תוספתא ע"ז פ"ד,ה"ה[ )לימוד י(   ,כאילו עובד עבודת כוכבים -יהושע בן קרחה אומר: כל המעלים עיניו מן הצדקה 

כל הדר בחוץ  אמרו ]כתובות קו ב[וכבר [ יערות דבש חלק ב דרוש ה] כאילו עובד עכו"םהמניח ארץ ישראל בשעת שלום ויוצא 
ל שבת בפרהסיא בפשטות דין המחל [א,רשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יק( מסכת יבמות ו] )לימוד יא(    ,לארץ כאילו עובד עכו"ם

 ,חל רק כשהגברא עשה מלאכה בשבת )לכל התורה כולה(ונעשה מומר לכהת"כ  כאילו עובד עכו"ם
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ת ֶאל-ֶאָֽ ה'֩  ֩ ר ֶּב ּד  ה֩ ֶּל ֵאַ֡ ָ֩ה ים ֣ ר  ָב ְּד ֑֩-ָּכל-ַה ָס ָ֩י א ְ֩ול ֣ ֹול דָ֖ ָּ֩ג ֹול קָ֥ ֩ ל ָרֶפָ֔ ָהֲע ְ֩ו ן ֶ֣֣ ֵאׁשֶ֙֩הָעָנ ָה ֩ ֹוְך ּתֵ֤ מ  ֩ ר ָהָ֗ ָּ֩ב ם ַהְלֶכ  לְק ַ֩ע ם ְכְּתֵבָ֗ ַּ֖י  ַ֩וָֽ ֩-ף ת ח ֣ ֻ֙֩ל ְׁשֵני
֩ ֩ י׃ ֵאָלָֽ ֩ ָ֖ם ְּתֵנ ַּ֖י  ַ֩וָֽ ים ָ֔ ֲ֩אָבנ 

  (ה,יט ואתחנן דברים)

ֹול ָּג֖דֹול ל קַ֥ ׁ֙ש ֶהָָֽעָנ֣ן ְוָהֲָֽעָרֶפָ֔ ֹוְך ָהא  ּתֵ֤ ר מ  ם ָּבָהֶ֗ ' ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכֹ֜ ֶּב֩ר הֵ֨ ֶלה ּד  ים ָהא ָ֡ ֣ ם ַעל־ְׁשנ י֙  ֶאָֽת־ַהְּדָבר  ָּֽי ְכְּתב ֶ֗ ף ַו ָֽי: ְוֹ֣לא יָָס֑ ָל ֖ם א  ָּֽי ְּתנ  ים ַו ת ֲאָבנ ָ֔  ֻלח ֣

ֶלה ים ָהא ָ֡ ֣ לקי בסיני לנביאים ולהחכמים שבכל דור -, )א( העברת הגלוי של הקול האתפקידי פזרמונח פזר, כעין שתי  – ֶאָֽת־ַהְּדָבר 

ֶּבר֩ ודור.  אמר שממנו נתנבאו כל  ר' יוחנן אמר קול א' נחלק לז' קולות והם נחלקים לע' לשון, רשב"לשיעור,  –תרסא  – ּד 
  ,הנביאים שעמדו

 , )ב( לימוד מבריאת האדם לבריאת העולם והקמת המשכן השמימי ושעל הארץ.תפקידי פזר

ד"א כתיב ה' בחכמה יסד ארץ וגו' )משלי ג( ואומר ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ...  מדרש תנחומא )ורשא( פרשת פקודי סימן ג
כנגד כל העולם וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן כיצד כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו  )שמות לא(, ללמדך שהמשכן שקול

כילוד אשה בראו, מה ילוד אשה מתחיל בטבורו ומותח לכאן ולכאן לארבעה צדדין כך התחיל הקדוש ברוך הוא לבראות את עולמו 
ממנה התחיל הקדוש ברוך הוא לבראות את עולמו, מאבן שתיה תחלה וממנה הושתת העולם, ולמה נקרא שמה אבן שתיה, מפני ש

וברא ב"ה =בית המקדש= למעלה שנאמר )שמות טו( מכון לשבתך פעלת ה', אל תקרא מכון אלא מכוון לשבתך כנגד כה"כ =כסא 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ין ד לֹותגְ   הע ֶׂש֣  (איוב ט,י)הכבוד= כמש"ל, ויצירת הולד כיצירת העולם, כנגד יצירת הולד במעי אמו, א"ר יוחנן מאי דכתיב  ֣ ֶקר ַעד־א  ֑  ח 

ֹות ין ְונ ְפָלאֶ֗ ַ֥ ְסָּפָֽר ַעד־א  תדע לך שכל הנשמות שהיו מן אדם הראשון ושיהיו עד סוף כל העולם כולן נבראו בששת ימי בראשית וכולן  :מ 
ֶאת (נצ' כט,ידדב' ) בגן עדן וכולן היו במתן תורה שנאמר  ֩ י ֙֩-ּכ  ּ֙נּו ָּמ ֩ע  ה ֶ֩יְׁשנ ֹוּ֩פ ָ֗ ר אֲ֩וגו' ֲאֶׁש֨ ֩ ת ֵא֨ ֹוםְו ַהּיָֽ ֩ נּו ָּמָ֥ ֩ע  ה ֵאיֶנ ּנּוּ֩פ ָ֖ ֩ ר  ומה שאמר, ,ֶׁשָ֥

ד לֹות הע ֶׂש֣  (איוב ט,י) ין גְ  ֣ ֶקר ַעד־א  ֑  .  אלו גדולות שעושה הקדוש ברוך הוא ביצירת הולד, ח 

-, מכאן שגם המשכן וגם בריאת העולם הם כשהמשכן שקול כנגד כל העולם וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן כן למד -לפני –טט 

ד לֹות הע ֶׂש֣  (איוב ט,י) ...וחנן א"ר י ין גְ  ֣ ֶקר ַעד־א  ֑ ֹות ח  ין ְונ ְפָלאֶ֗ ַ֥ ְסָּפָֽר ַעד־א   :מ 

ֶלה (דב' וא' ה,יט)אולי אפשר לקשר זאת אל  ים ָהא ָ֡ ֣ ולומר כי תפקיד שני של טעם פזר מעביר ללמוד מבריאת האדם לבריאת  ֶאָֽת־ַהְּדָבר 

 העולם והקמת המשכן השמימי ושעל הארץ. 

 

 רים ראהדב 2.6.3
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 דברים ראה יב יז
א ְ֩וָכל-ל ָֽ ֶ֑֣ך ְ֩וצ אֶנ ךָ֖ ְר ָק תְּ֩ב ר ָ֥ ךּ֩וְבכ  ֶרָ֔ ָה ְצ ְ֩וי  ֣ך ְׁש ר  י ְ֙֩ות  ְַ֖נך ְּדָגָֽ ֩ ר ַמְעַׂשֵ֤ ֩ ך י ֶרָ֗ ְׁשָע ּ֩ב  ל ֱאכ ֣ לֶ֩ל ך֩-תּוַכָ֞ י ֶתָ֖ ב  ְד ְ֩ונ  ר ּד ָ֔ ֲאֶׁש֣רּ֩ת  ֩֙ ך ֶר֙י ָד ְנ

ך׃ ֶדָֽ ָ֩י ת ַמָ֥ רּו ּ֩וְת
מכות בשלשה ... נטע רבעי ומעשר שני שאין דמיו ידועין בשלשה וההקדות  מתניתין:"א ה"ב )וילנה ג א( ירושלמי סנהדרין פ

 בשלשה וערכים המיטלטלין בשלשה רבי יהודה אומר אחד מהם כהן וגו'

רות והרקיבו . בשנה הרביעית שצריך לחללו על המעות וכן מעשר שני ואם בא לחללן ואין דמיהם ידועין כגן פינטע רבעי פני משה

 שאין להן שער ידוע:

 . אם בא לפדותן צריך שלשה לשומן.ההקדשות

 . ... צריך שלשה לשום אותן מטלטלין.וערכים המטלטלין

 ויקרא קדשים יט...טפחא ללא מרכא , אפשר מופנה לג"ש, ומשוה  - קדש ויקרא בחקתי כז ...היקש מעשר שני להקדשות  אור שמחה

 הנ"ל קדששר שני מרכא למע - קדשנטע רבעי 
     דברים ראה יב,יח:

ם א  ֩ י ַ֡ ה֨֩-ּכ   ֩ ְפֵני ֒֩ל  ּ֩בֹו ֘ך ֶהי ֱאֹל ה'֩ ֩ ר ַח  ְב ֩י  ר ֲאֶׁש֨ ֩֙ קֹום ּנּוַּ֩בָּמ יךּ֩ת אֲכֶלָ֗ ֶה  ֹל ֱא ֩ '֩
ׁשְ֩ מ  ֩ ל ְּ֩בכ ָ֖ ך י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ ה' ֩֙ ְפֵני ֩ל  ְחָּתָ֗ ַמ ְ֩וָׂש ך י ֶר֑ ְׁשָע ּ֩ב  ֣ר ֲאֶׁש ֩ י ָ֖ ַהֵּלו  ְ֩ו ך ָמֶתָ֔ ַ֩וֲא ֣ך ְּד ְב ְ֙֩וַע ֶּתך ּ֩וב  ךֵ֤ ְנ הּ֩וב  ַ֩אָּת֨ ח ַ֩֩לָ֥ ך׃ ֶדָֽ ָ֩י

 רביע - תאכלנוקדמא ואזלא   - ה' אלקיךקטנה, -תלישא - לפני-אםפזר  - כי

 .  יב יזטעם תרסא, מלמד על שיעור דיינים לשומת מעשר שני שאין דמיו ידועין, שבו פותח 

מנים במשנה זאת וביניהם        קטנה, בא ללמד שיעורי דיינים בשלשה, לענינים אחרים כגון אלו הנ-תלישא - לפני-אםפזר ,  - כיאפשר כי 

 נטע רבעי, הקדשות, ערכין המטלטלין . 

    אלו בטויי בית דין. - לקיך-לקים ... לפני א-לפני ה' א

 רביע - תאכלנוקדמא ואזלא   - ה' אלקיך -אפשר כי דעת ר' יהודה כי אחד מן השלשה דיינים כהן נתמכת ב

 אזלא מונח זרקא סגול, כי מקום המקדש והכהנים ובית הדין הגבוה ובית דין הכהניםפשטא קדמא ו - לקיך בו-במקום אשר יבחר ה' א

 
 :יח,ראה יב דברים

ם א  ֩ י ַ֡ ֒֩-ּכ  ּ֩בֹו ֘ך ֶהי ֱאֹל ֩' ֣ה ֩ ר ַח  ְב ֩י  ר ֲאֶׁש֨ ֩֙ קֹום ּנּוַּ֩בָּמ יךּ֩ת אֲכֶלָ֗ ֶה  ֹל ֱא ֩ ' ֨ה  ֩ ְפֵני ֩ל 
ֶר֑֩֩ ְׁשָע ּ֩ב  ֣ר ֲאֶׁש ֩ י ָ֖ ַהֵּלו  ְ֩ו ך ָמֶתָ֔ ֲא ַ֩ו ְּד֣ך ְב ְ֙֩וַע ך ֶּת ּ֩וב  ְנךֵ֤ הּ֩וב  ֩יךַאָּת֨

 א' זהמשנה מכות י" פ"ע, הה" אספר עבודה הלכות הקרבנות פי" ם"רמב
 לאוכלהשמועה למדו, שזו אזהרה  מפי" בו לקיך-לאכול בשעריך...כי אם...במקום אשר יבחר ה' א תוכל לא" חי"-זי" בראה י" דברים

לקדשים קלים כחומת העזרה לקדשי  ליםירושמבשר חטאות חוץ לעזרה והוא הדין לאוכל קדשים קלים חוץ לירושלים, שחומת 
  קדשים

 

ם ְפֵני ֩-א  והוא הדין  חוץ לעזרהחטאות  מבשרלאוכל  אזהרה ם, בלשון הרמב",ענין של מחיצה העזרה וחומת ירושלים קטנה-תלישא֩ל 
חוץ למקומו ואכל בשעת הקרבת הקרבן לאכול חוץ לזמנו או  במחשבתו)ואילו במפגל  בלאו לעבור לאוכל קדשים קלים חוץ לירושלים

 (חצו ז י" ויקראגדולה -תלישא – כרתואכל מאן דהו עונשו 
 השערות זרקא סגול פרק ראה
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ֶּבר ד  ֩ י ֣ תּ֩כ  ָמָ֗ ֩יּו א ּו ה  ַ֩ה ֲח֨לֹום ַה  ֩ ֵלם ח  ֩ ֣אֹו א֩ ּו הַ֡ ַה א֩ י ֣ ב  ָּנ ַה ַ֩על-ְו ָרה ֩-ָס֠ ם י  ַרָ֗ ְצ ֩מ  ֶ֣רץ ֵמֶא ֩ ׀ ֶאְתֶכ֣ם ֩ א י ָ֥ ַהּמֹוצ  ֩ ם ֵהיֶכ  ֹל ֱ֩א ֩ה' ֵּב֣ית מ  ך֙֩ ְד ַהּפ ָֽ ְו
ן מ  ך֙֩ ֲח י ָֽ ּד  ַה יםְ֩ל ָ֔ ד  ס֩֩-ֲעָב ך׃֩ ְרֶּבָֽ ּק  מ  ֩ ע ָרָ֖ ָ֩ה ְרָּתָ֥ ַע ָּ֩בּ֑הּ֩וב  ךָ֩לֶלֶ֣כת י ֶהָ֖ ֱאֹל ֩ ה' ֩ ך  ְּו ֩צ  ר ֲאֶׁש֧ ְך֩ ֶר ַ֩הֶּדָ֔

ת ָמָ֗ ֩יּו א ּו ה  ַ֩ה ֲח֨לֹום ַה  ֩ ֵלם ח  ֩ ֣אֹו א֩ ּו הַ֡ ַה א֩ י ֣ ב  ָּנ ַה ֶּבר ְו ד  ֩ י ֣ ַ֩על-ּכ  ָרה ֩-ָס֠ ם ֵהיֶכ  ֹל ֱ֩א ' ֩ם היא תבנית כתוב ע"פ תבניות טעמי –֨ה א י ֣ ב  ָּנ ַה ְו
 ֩ ֵלם ח  ֩ ֣אֹו א֩ ּו הַ֡ ֩כעין פרטים קדמא, ַה ּוא ה  ַה ֩ ֲח֨לֹום כעין כלל מלמד, שהדיון מברר באיזה מידה ממידות התורה דורשים העונש ופרט ַה

תבתראה  ָמָ֗ ר יּו ֶּב ד  ֩ י ֣ ַ֩על-ּכ  ה ָר ם-ָס֠ ֵהיֶכ  ֹל ֱא ֩  מיתה על הסתה והדחה לעבודה זרה כביכול בצווי ה'. – ֨ה'

א ּו הַ֡ ַה א֩ י ֣ ב  ָּנ ַה כעין שני תפקידי טעם פזר, דרשהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו. לכן תפקיד אחד של הפזר הלוקח את  –מונח פזר  -ְ֩ו

ת ָמָ֗ רביע, אשר אפשר שמרמז למיתה מארבע מיתות בי"ד, ואמור ללמד ממסוג מיתת מסית ומדיח אל סוג מיתת זר ששימש במקדש,  – יּו

י טעם פזר יוליך את סוג מיתת הנביא המסית ומדיח לע"ז כך: לדעת רבנן אליבא דר' עקיבא, אפשר להסביר כ א,פד סנהדריןבבלי לפי 

מיתה בסקילה, לדעת ר' שמעון אליבא דר' עקיבא בחנק, וכן דעת רבי יוחנן בן נורי בחנק. ובהקדמת הרמב"ם למשנה פוסק בחנק. לתפקיד 

 שני של הפזר אין הסבר.



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/193 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

-מחלוקת האם לומדים מנביא שהסית והדיח בגזרה שווה או בהיקש לזר, וממנו לטמא, וממנו לבעלהביא שיש א ,פדסנהדרין  הערוך לנר

 א,פד סנהדריןבבלי -מום ששימשו, כולם בחנק )כריב"ן וכר' שמעון( או בסקילה )כר' עקיבא בבריתא(. לגבי בעל מום נאמר במפורש ב
 כהן בעל מום ששימש ר' אומר במיתה וחכמים אומרים באזהרה

 ניות טעמי הפסוק מלמדות על אפשרות להקש )פעמיים זקף בין שני קיסרים( ועל כעין בנין אב )תרסא קדמא ואזלא(. תב

כל מחוייבין מיתה בידי שמים שהן בלא תעשה ויש בהן מעשה שלוקין עליהן שמונה  פוסק,ה"ב ט"רמב"ם הלכות סנהדרין פי-אבל ב
ששמש, )יד( שתוי יין ששמש,  כהן טמא( מחוסר בגדים הרי הוא כזר ולוקה אם עבד, )יג( ששמש במקדש, )יב זר)יא(  ... עשר, ואלו הן:

 )טו( טבול יום ששמש, )טז( מחוסר כפורים ששמש, )יז( פרוע ראש ששמש, )יח( קרוע בגדים ששמש.

ולא כר' עקיבא או ר'  (,ז,כחיח ' קרחבמ)אם כן הרמב"ם פוסק לזר, ולטמא ששימשו מיתה בידי שמים וכפרה ע"י מלקות כר' ישמעאל ע"פ 

 שטעם פזר בו תומך בשיטתם. (ראה יג,ו' בד)יוחנן בן נורי ע"פ 

 

ֵלם ֩ ח  ֩ מונח תרסא, כעין שני תפקידי תרסא, שיעורים או אומדנא שבי"ד צריכים לאמוד האם הנביא השתמש בכשפים כדי להפעיל  – ֣אֹו

 )יג,ב,ג(. אומדנה האם נבואתו מעורבת מדברי אמת ושקר.-ם בהמופת שלו, האם דבריו כוונו להסית לע"ז )ראה אור החיי
 במיתה עד שיסית בדבר שיש בו חיוב מיתת בי''ד -מסית סתם 

 חייב מיתה כנביא שקר ,נביא הרוצה לעקור מצוה כלשהי השייכת לע''ז ואפילו אין בה חיוב עשה
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 . דברים ראה יג,ז:133

ֶ֩בן ך י ֣ ח  ָא ֩ ךַ֡ יְת ָֽ ס  ְ֩י י ֣ ֹו-ּכ  אָֽ ֩ ך ֶּמ ֹו-א ֠ אָֽ ֩ ֨ך ְנ ים֩-ב  ֣ ה  ֹל ֱא ה֙֩ ָד ְב ַע ְ֩וַנָֽ ה ֵ֩נְלָכָ֗ ר אמ ֑ רֵ֩ל ַּ֩בֵּסֶ֣ת ךָ֖ רְּ֩כַנְפְׁש ֲאֶׁשָ֥ ֩ ֵרֲעך  ֧אֹו֩ ֩ ך ֵחיֶקָ֗ ֩ ֵאֶׁ֣שת ֩ ׀ ֣אֹו ֩ ך  ְּת ב 
֩֩ ך׃ י ֶתָֽ ב  ַ֩וֲא ה ַאָּתָ֖ ֩ ְעָּת ַדָ֔ ָ֩י א ֙֩ל ֣ ֲאֶׁשר ֩ ים ָ֔ ר  ֵח ֲ֩א

 
 א:י,לט וישב בראשית

֩לַ֩ ה ְיָת ַהַּבָ֖ ֩ א ַ֩וָּיב ָ֥ ה ֶּזָ֔ ַה ֩ ַהּ֣יֹום ְּ֙֩כ י ה  ְַ֖י ַ֩וָֽ ת׃ י  ַּ֩בָּבָֽ ם ָׁ֩שָ֖ ת י  ַהַּב  ֩ י ַאְנֵׁשָ֥ ֵמ ֩ יׁש א   ֩ ן י ֵא֨ ְ֩ו ְמַלאְכּ֑תֹו ֩ ֲ֩עׂ֣שֹות
ֹו ְנך֨֩-אָֽ ֹו ב  ך֩ -אָֽ ְּת  , ככלל מלמד בתבנית כלל ופרט, בנין אבקדמא ואזלא – ב 

זה שאסורים  )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 .בזו, להמצא יחד במקום סתר, שבו אין אחרים שיכולים לראות אותם

יׁש (יא,לט בר' וישב)אפשר כי  א   ֩ ין ֵא֨ קדמא ואזלא כעין כלל מלמד על איסור יחוד בדרך של ללאו הבא מכלל עשה, והכתוב מלמד ישירות  - ְו

 ראה להלן.  (דב' ראה יג,ז)-ם הגויה ולא רק בעקיפין, מהמסית בעל איסור יחוד בפרט ע

יׁש (יא,לט בר' וישב)  א   ֩ ין ֵא֨ אנצ' -קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד על איסור יחוד על איש ועל אשה, והתנאי המקדים לאיסור כמו שמוגדר ב - ְו

קירוב דעת ע"י של יחוד עם הגויה, וכן הדגמה של  הימצאות יחד במקום סתר גם שאין בו מחיצות. וסיפור אשת פוטיפר הוא הדגמה
הימצאות ביחד, ובאים לידי הרהור ויצרם מתגבר, ועלולים לעשות תחבולות למלא תאותם. יש הסוברים שאין לאסור יחוד אלא עם 

.  כלל עבירהיבואו לכלל ביאה באותו היחוד, ויש הסוברים שעצם היחוד הוא איסור בפני עצמו אף במקום שאין חשש שיבואו ל

י (דב' ראה יג,ז)באנצ' מובא  ֣ ָֽיְתָךָ֡  ּכ  יָך יְס  ֣ ֶּמָך-ֶבן ָאח  ֹו א ָ֠ נְָךֵ֨ -אָֽ ֹו ב  ְּתָךָ֝ -אָֽ י. אכן אפשר כי תבנית הטעמים של  ב  ֣ ָֽיְתָךָ֡  ּכ  מונח פזר, כעין שני  – יְס 

ֶּמָך-ֶבןטעמי פזר מעביר באחד מהפזר מהיחוד המותר אל היחוד האסור. טעם תלשא של  על שיעורי גיל של יחוד מותר ויחוד  עשוי ללמד א ָ֠

תינוקת מבת שלוש ולמטה ותינוק בן תשע ולמטה מותר להתייחד עמהן, שלא גזרו אלא על ייחוד אשה  רמב"ם הל' אי"ב כב,יאסור )
 ..(. וכן מחיצה עם בעלה בעיר או לא בעיר, וכן מקום סתר או דלת פתוחההראויה לביאה ואיש ראוי לביאה

 

ךַ֡֩ יְת ָֽ ס  ְ֩י י ֣ ֶ֩בן ּכ  ך י ֣ ח  ך-ָא ֶּמ  כעין כלל ופרט וכלל אשר: –גדולה, קדמא אזלא וכו' -תבנית טעמים פזר, תלישא – א ֠

 א' מפזר לימוד הפזר )לענינו ולענין אחר( לעניני הכלל ופרט וכלל, בפשט ובדרש,

יחוד(, בתפקיד יוצר כעין שקילות  , מחיצות לענינישל יחוד מותר ויחוד אסורגדולה )בתפקיד שיעורי גיל -ב' מפעיל לימוד התלישא

 בתך )קדמא ואזלא(-בנך או-גדולה( ובין או-" )תלישאאמך-בןבין "

 ג' עניני הכלל ופרט וכלל ע"פ הפשט והדרש

 

 א' מפזר לימוד הפזר )לענינו ולענין אחר( לעניני הכלל ופרט וכלל, בפשט ובדרש

ךַ֡֩ יְת ָֽ ס  ְ֩י י ֣   –מונח פזר  – ּכ 

 מן המנויים בכלל ופרט וכלל ותוצאתה ראה ב')א( ההסתה ע"י כל אחד 

  כל עצה שסופה פורענות קורא 'הסתה', כעין ענין אחר - יסיתך (ז)  רשב"ם )ב( 

? אלא לומר בן אם מסית, בן אב אינו מסית, וכי בן אמךכי יסיתך אחיך  בבלי קידושין פ ב)ג( הענין האחר שהפזר בא ללמד ע"פ  
 להתייחד עם כל עריות שבתורה לך: בן מתייחד עם אמו, ואסור

י (דב' ראה יג,ז)באנצ' מובא  ֣ ָֽיְתָךָ֡  ּכ  יָך יְס  ֣ ֶּמָך-ֶבן ָאח  ֹו א ָ֠ נְָךֵ֨ -אָֽ ֹו ב  ְּתָךָ֝ -אָֽ י. אכן אפשר כי תבנית הטעמים של  ב  ֣ ָֽיְתָךָ֡  ּכ  מונח פזר, כעין שני  – יְס 

ֶּמָך-ֶבןטעמי פזר, מעביר באחד מהפזר מהיחוד המותר אל היחוד האסור. טעם תלשא של  עשוי ללמד על שיעורי גיל של יחוד מותר  א ָ֠

תינוקת מבת שלוש ולמטה ותינוק בן תשע ולמטה מותר להתייחד עמהן, שלא גזרו אלא על  רמב"ם הל' אי"ב כב,יויחוד אסור )
 .וכן מחיצה עם בעלה בעיר או לא בעיר, וכן מקום סתר או דלת פתוחה.(. ייחוד אשה הראויה לביאה ואיש ראוי לביאה

 תינוק עובד כוכבים שיטמא בזיבהאמר רב נחמן בר יצחק: גזרו על בבלי עבודה זרה לו ב )ד( ע"פ 
 

 גדולה )בתפקיד מחיצה( לעניני הכלל ופרט וכלל,-)ב( מפעיל לימוד התלישא

ֶ֩בן ך י ֣ ח  ך֩-ָא ֶּמ  בן מתייחד עם אמו, ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה –גדולה -מונח תלישא –א ֠

ךגדולה בתפקיד מחיצות להסתרות איש ואשה -לישאמונח ת ֶקָ֗ ֵחי ֩ מונח רביע עשוי לרמז לארבע מיני: עריות מדאורייתא, מגזירה  – ֵאֶׁ֣שת

 קדמונית )ע"פ אנצ' תלמודית ערך יחוד(, פנויה מרבנן מגזירת דוד המלך ובית דינו, מי"ח גזירות בית שמאי מול בית הלל

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ֲאֶׁשר: . דברים ראה יד,כו134  ֩ ל ְּ֩בכ  ֶסף ַהֶּכַ֡ ֩ ה ָנַתָּת֣ ֑ך֩-ְו ַ֩נְפֶׁש ךָ֖ ָאְל ְׁש ָֽ רּ֩ת  ֲאֶׁשָ֥ ֩ ל רּ֩וְבכ   ּ֙֩וַבֵּׁשָכָ֔ ן אןּ֩וַבַּי֙י  רּ֩וַבּצ ָ֗ ָק֣ ַּ֩בָּב ך  ַ֩נְפְׁש ה ַאֶּו֨ ְּ֩ת
֩֩֩ ך׃ הּ֩וֵביֶתָֽ ַאָּתָ֥ ֩ ְחָּתָ֖ ַמ ְ֩וָׂש יך ֶהָ֔ ֹל ֱא ֩ ה' ֩֙ ְפֵני ם֩ל  ָּׁ֩שָ֗ ָאַכְ֣לָּת ְ֩ו

ֶסף ראה יד,כו( )דב' ַהֶּכַ֡ ֩ ה ן שני תפקידי פזר, )א( פסוק זה משמש כדוגמה לפעולת ההסקה בכלל ופרט וכלל מונח פזר, כעי – ְוָנַתָּת֣

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

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

 ראשון דווקא מחייב צד אחד יותר מן הכלל בתרא דווקא.

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

 וכלל.הטעמים מרמזות לדרך הפעולה של מידת כלל ופרט 

֩  ראה יד,כו( )דב' ל ְּ֩בכ  ֶסף ַהֶּכַ֡ ֩ ה תרסא בתפקיד מחיצה, זו חומת ירושלים. שיהא הכסף יוצא בהוצאה בין חומות ירושלים  - ְוָנַתָּת֣

 .]חידושי הראי"מ, ירושלמי דמאי ומע"ש פ"א סוף ע' ה' )אוצר החכמה([

 בנןמחיצה לאכילת מעשר שני מדאורייתא, לקליטת מעשר שני מר בבלי מכות יט

֒֩  (דראה יד,כ )דב' ֵאתֹו ְׂ֩ש ֩תּוַכ֘ל א זרקא סגול ריבה מענינו על ענינו, ממעשר שני טהור שלא תאכל  -זרקא סגול, דרש שתיים, טט  -ל ֣

 מחוץ לחומות ירושלים, למד למעשר שני טמא שלא תאכל בתוך ירושלים, 

 וכן מע"ש טהור יכול לפדותו קודם קליטתו במחיצות ירושלים

כול לפדותו בתוך ירושלים ולהוציאו לאכילה מחוץ למחיצות ירושלים במקום שירקב בתוך ירושלים כי אסור לאכילה כך מע"ש טמא י

 בפנים.

 מעשר שני שנכנס בין החומות ויצא החוצה נאסר וזה לאו
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ֶּ֩פן . דברים ראה טו,ט:136 ךַ֡ רְ֩ל ֶ֣מ ָּׁש ם-ה  ע   ֩ ָבר ָד ֩ ֣ה ְהֶי מ ָ֗֩-י  א ַּי ַעלֵ֩ל ְ֩בל  ֨ך ְב ָב תְל ְׁ֩שַנָֽ ֣ה ְרָב ָק ה֒֩-ר֩ ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ֣ת ְׁ֩שַנ ַ֩הֶּׁשַב֘ע
ֶאל ך֙֩ י ָ֩עֶל֨ א ָרֵ֤ ָק ְ֩ו ן֑֩לֹו ֵּתָ֖ א֩ת  ְ֩ול ָ֥ ֹון ְביָ֔ ֶא ָה ֩֙ ֙יך ח  ָא ְּ֩ב ךָ֗ ֵ֩עיְנ ֣ה ָרָע ֩֩-ְו ְטא׃ ֵחָֽ ֩ ךָ֖ ְ֩ב ָ֥ה ָהָי ְ֩ו ֩ה'

 .יום קודם לשנת שמיטה, תוספת זמן אחר שנת שמיטה לפירות שחנטו בשנת השמיטה 30תוספת זמן זרקא סגול ראה 

 

ֶּ֩פןברים ראה טו,ט: ד ךַ֡ רְ֩ל ֶ֣מ ָּׁש ם-ה  ע   ֩ ר ָ֩דָב ֣ה ְהֶי ת-י  ְׁ֩שַנָֽ ָב֣ה ְר ָ֩ק ר מ ָ֗ ַּי ַעלֵ֩לא ְ֩בל  ֨ך ְב ָב ֒֩-ְל ָּטה מ  ְּׁש ַה ֩ ְׁ֩שַנ֣ת ַ֩הֶּׁשַב֘ע
ן֑֩לֹו֩ ֵּתָ֖ ֩ת  א ְ֩ול ָ֥ ן ֹו ְביָ֔ ֶא ָ֙֩ה ך ֙י ח  ָא ְּ֩ב ךָ֗ ֵ֩עיְנ ֣ה ָרָע ְ֩ו ֩֩ ֶאל֩֩ ֩֙ ך י ָ֩עֶל֨ א ָקָרֵ֤ א׃-ְו ְט ֵ֩חָֽ ךָ֖ ְ֩ב ָ֥ה ָהָי ְ֩ו ' ֩הָ֔

אמר ליה שמואל לרב מתנה לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא מנא הא מילתא דאמור רבנן המלוה ...  ]בבלי מכות ג,ב[
 את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מל' יום אחד המלוה בשטר ואחד המלוה על פה א"ל 

ת דכתיב ְׁ֩שַנָֽ ֣ה ְרָב ֒֩-ָק ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ְׁ֩שַנ֣ת ַ֩הֶּׁשַב֘ע
תממשמע שנאמר  ְׁ֩שַנָֽ ֣ה ְרָב ַ֩הּׁשֶ֩-ָק ֒֩איני יודע שהיא שנת שמטה? אלא מה תלמוד לומר ַב֘ע ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ שמטה אחרת לומר לך ]יש[  ְׁשַנ֣ת

  שלשים יום בשנה חשוב שנהואיזו זו המלוה את חבירו סתם שאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים יום דאמר מר  שהיא כזו
 

 שמיטה, שאין רשאי לתבוע את חובולפני שנת השבע יש גם זמן אחר שהוא כעין שנת  ]הרב ע' שטיינזלץ[
מפרש רב מתנה: יש עוד כעין שנה של שמיטה שבה אין גובים חובות והיא הזמן בין מתן הלוואה לבין הזמן שבו מותר למלווה 

 לתבוע מן הלווה לשלם חובו וזמן זה אינו שנה שלימה אלא הזמן הקצר הנחשב כשנה שהרי אמרו ששלושים יום בשנה נחשב שנה 
 

֩ (ט,ים ראה טודבר) ךַ֡ ֶ֣מרְ֩ל ָּׁש ֩ -ֶּפן פזר מונח -ה  ָבר ָד ֩ ֣ה ְהֶי תקטנה  ... -מונח תלישא -י  ְׁ֩שַנָֽ ָב֣ה ְר ֒֩-ָק ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ְׁ֩שַנ֣ת מונח זרקא  - ַהֶּׁשַב֘ע

ת -הנלמד משיעור של זמן נוסף קטנה תרמז -מונח סגול, תלישא ְׁ֩שַנָֽ ֣ה ָב ְר ֒֩-ָק ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ְׁ֩שַנ֣ת  . ַהֶּׁשַב֘ע

 

ת [רי קלזספ]התוה"מ )מלבי"ם(  ֣הְׁ֩שַנָֽ ְרָב ֒֩-ָק ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ְׁ֩שַנ֣ת זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי אם שבע שנים לכל אחד ואחד היאך  ַהֶּׁשַב֘ע
 .היא קרבה? אמור מעתה שבע שנים לכל העולם

ת (ט,דברים ראה טו) רי בהגיע השבע" )א( שבע שנים לכל אחד ואחד כמו יציאת עבד עב-מצב משמעות "שנת-מקף כרב – ַהֶּׁשַבע֘֩-ְׁשַנָֽ

הכוונה למצב )ב( שבע שנים לכל  (ט,דברים ראה טו)-שנה שביעית לעבדותו )ב( שבע שנים לכל העולם כמו בהגיע שנת השמיטה. ב

 העולם. 

]ספרא ]פרשתא א[ ]פרק א[ יום בשנה חשיב כשנה.  30-מובאים שני מקורות לרעיון ש . שלושים יום בשנה חשיב שנה ]בבלי ראש השנה י[

ֶרץ (ויקרא בהר כה,ד)הרי הם ככל השנה תלמוד לומר  לשלושים יום לפני ראש השנהמנין ו ו[ )א( ת ַׁשָּבתֹו֙ן י ְהֶי֣ה ָלָאָ֔ ת ַׁשַּבֵ֤ יע ֶ֗  . ּוַבָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשב 

֒֩ (,טטוראה דברים )דורש מהכתוב  ]בבלי מכות ג,ב[ ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ואיזו זו המלוה את חבירו סתם  שמטה אחרת שהיא כזולומר לך ]יש[  ְׁשַנ֣ת
 .  שלשים יום בשנה חשוב שנהשאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים יום דאמר מר 

ת (ט,דברים ראה טו)תבנית הטעמים של  ְׁ֩שַנָֽ ָב֣ה ְר ֒֩-ָק ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ְׁ֩שַנ֣ת בתפקיד כעין מוסיף ממין הענין על  מונח זרקא מונח סגול, - ַהֶּׁשַב֘ע

ת או גריעה של שיעור זמן. הרמז לדרישת שיעור נמצא בתבנית הטעמים של הענין או גורע ממין הענין מן הענין. כתוב זה מלמד על תוספ

ר ֩-ֶּפן (ט,דברים ראה טו)הכתוב  ָ֩דָב ֣ה ְהֶי מונח תרסא בתפקיד שלפחות שני תפקידי תרסא, אפשר שאחד הוא שיעור הזמן שגורעים או  – י 

 נה. מוסיפים ובנושא או נושאים מסוימים, שיש לו הלכה או הלכות כמו תקופה של ש

המלוה את חבירו סתם שאינו רשאי לתובעו בפחות הוא שחודש בשנה נחשב כשנה בנושא גביית חוב  ]בבלי מכות ג,ב[-שיעור הזמן ב
 .משלשים יום

 .הרחבה מנושא הפסוק למקומות אחרים בתורה

ךַ֡֩ (ט,דברים ראה טו)תבנית הטעמים של הכתוב  ֶ֣מרְ֩ל ָּׁש של הרחבת  העברת הרעיון )א(י פזר, מונח פזר בתפקיד לפחות שני תפקיד – ה 

במובן של דחיית גביית חוב לשלושים יום מתאריך ההלוואה. שנת השמיטה  (ט,דברים ראה טו)-מושג שנת השמיטה לשמיטת לכספים שב

לפחות חודש קודם לסיום השנה הששית, )מבחינת השנה הששית זאת גריעת חודש( למניעת שתילת עצים קודם לשנת מורחבת לחול 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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שמיטה. ומזה גורע מן השלוש השנים המלאות של שנות ערלה כי החודש שלפני ראש השנה של השנה השביעית ושל כל ראש שנה נחשב 

 תוספת זמן אחר שנת שמיטה לפירות שחנטו בשנת השמיטה.כן יש -כשנה לנטיעה. כמו

אב כדי -עה קודם לשנת שמיטה עד ט"ו במנחםלענין מנין שנות ערלה שלושים יום קודם לראש השנה עולים )נחשבים( לשנה;לנטי

 ליתן לשתיל להיקלט בקרקע במשך שבועיים ואז מגיעים לשלושים יום קודם לראש השנה של שנת השמיטה. 

 

רְ֩לךַ֡֩ ֶ֣מ ָּׁש לנושא דחיית תחולת גט עתידי, ע"י  שמיטה אחרת כזושל  העברת הרעיון )ב(מונח פזר בתפקיד לפחות שני תפקידי פזר,  – ה 

 א[בבלי גיטין עז,] עיון בשילוב טעמי פזר תרסא זרקא סגולבת שנה בתקופת זמן חלקית כמו חודש. הרח

)נותנים לו(  -, לאחר חדש (ף)נוס חדש)נותנים לו(  -, לאחר שנה )נוספת( שנה)נותנים לו(  – )עד סוף שנת שמיטה( ת"ר: לאחר שבוע ... 

 -ה דרבי אסי, ואמרי לה רבי אסי קמיה דרבי יוחנן וקאמר: חד בשבא, ותרי, ותלתא . לאחר שבת, מאי? יתיב ר' זירא קמי)נוספת( שבת
שלשים יום. נפק ר' חייא דרשה משמיה דרבי  -קמי שבתא. תניא, רבי אומר: לאחר הרגל  -בתר שבתא, ארבעה, וחמשה ומעלי שבתא 

 . שאחזו ולא קלסוה; אלמא לית הילכתא כוותיה. הדרן עלך מי -וקלסוה. משמיה דרבים 

 אפשר שתוספות הזמן נלמדות מדרישה ע"פ תבניות הטעמים בפסוק 

ָטה   (,טטוראה דברים ) ָֽת־ַהֶּׁשַבע  ְׁשַנ֣ת ַהְּׁשמ  ה ְׁשַנ ְרָב֣ ר ָקָֽ ַעל ל אמ ֶ֗ ּיַֹ֜ ֶמר ְלָךָ֡ ֶּפן־י ְהֶי֣ה ָדָב֩ר ע ם־ְלָבְבָךֵ֨ ְבל  ָּׁש֣  ה 

ֹון ְוֹלַ֥  יָ֙ך ָהֶָֽאְביָ֔ ָֽינְָךֶ֗ ְּבָאח ֙ ה ע  ְָֽטא:ְוָרָע֣ ַ֥ה ְבָ֖ך ח  ' ְוָהָי א ָעֶל֙יָ֙ך ֶאל־הָ֔ ן ֑לֹו ְוָקָרֵ֤ ֖ ּת   א ת 

 

]ספרא ]פרשתא א[ ]פרק א[ יום בשנה חשיב כשנה.  30-מובאים שני מקורות לרעיון ש . שלושים יום בשנה חשיב שנה ]בבלי ראש השנה י[

ֶרץ (רא בהר כה,דויק)הרי הם ככל השנה תלמוד לומר  לשלושים יום לפני ראש השנהומנין  ו[ )א( ת ַׁשָּבתֹו֙ן י ְהֶי֣ה ָלָאָ֔ ת ַׁשַּבֵ֤ יע ֶ֗  . ּוַבָּׁשָנ֣ה ַהְּׁשב 

֒֩ (,טטוראה דברים )דורש מהכתוב  ]בבלי מכות ג,ב[ ה ָּט מ  ַהְּׁש ֩ ואיזו זו המלוה את חבירו סתם  שמטה אחרת שהיא כזולומר לך ]יש[  ְׁשַנ֣ת
 .  שנה שלשים יום בשנה חשובשאינו רשאי לתובעו בפחות משלשים יום דאמר מר 

 

 מונח תרסא בתפקיד שלפחות שני תפקידי תרסא, כאן אפשר שאחד הוא שיעור זמן חודש שנחשב לשנה. – ֶּפן־י ְהֶי֣ה ָדָבר֩ אפשר כי 

ֶמר ְלָךָ֡  ָּׁש֣ מונח פזר בתפקיד לפחות שני תפקידי פזר, אפשר שאחד מעביר את הרעיון של יחידת זמן חלקית מיחידת זמן הגדולה ממנו  – ה 

)עד סוף שנת  ת"ר: לאחר שבועאלו יחידות זמן לדחיית לתחולת גט עתידי.  א[בבלי גיטין עז,]-להלכה כמו יחידת הזמן הגדולה. ב שתחשב

עד  )נותנים לו . לאחר שבת)נוספת( שבת)נותנים לו(  -, לאחר חדש (ף)נוס חדש)נותנים לו(  -, לאחר שנה )נוספת( שנה)נותנים לו(  – שמיטה(

 בתר שבתא, -ד בשבא, ותרי, ותלתא ח (שלשה ימים

 

 פזר תלישא 99
 . דברים ראה טו,יט:137

ל֩  ך֩-פָּ֩כָֽ ֶה֑י ֹל 'ֱ֩א ֣ה ֩ יׁש ָ֖ ּד  רַּ֩תְק ָּזָכָ֔ ַ֙֩ה ך אְנ ּ֩וְבצ ָֽ ךֵ֤ ְר ְבָק ּ֩ב  ד ָּוֵל֨ י   ֩ ֲאֶׁשר ֩ ר ֹו ַ֩הְּבכַ֡
ַ֖ך׃ ֩צ אֶנָֽ ר ֹו ְּ֩בכָ֥ ז ָ֖ ָ֩תג  א ְ֩ול ָ֥ ך ׁ֩שֹוֶרָ֔ ר ְבכ ֣ ּ֙֩ב  ד ֲעב  ַ֩תָֽ א ֩ל ֵ֤

ל ֩-ָּכָֽ ר ֹו ָּולֵ֨֩פזר  -ַהְּבכַ֡ י   ֩ ר  קטנה קדמא-תלישא -דֲ֩אֶׁש

 
 ירושלמי ר"ה פ"א ה"א )דף נו טור ג( )וילנה ג,ב ד,א(

 כ:     -דברים ראה טו,יט 
ל ָּ֩֩כָֽ ט[ ֩]י ֶה֑יך֩-פ ֹל ֱ֩א ' ֣ה ַ֩ל יׁש ָ֖ ּד  ְק רַּ֩ת ָּזָכָ֔ ַה ך֙֩ אְנ ּ֩וְבצ ָֽ ְרךֵ֤ ָק ְב ּ֩ב  ד ָּוֵל֨ י   ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ר ֹו  ַהְּבכַ֡

ַ֖ך ֩צ אֶנָֽ ר ֹו ְּ֩בכָ֥ ז ָ֖ ָ֩תג  א ְ֩ול ָ֥ ך ׁ֩שֹוֶרָ֔ ר ְבכ ֣ ּ֙֩ב  ד ֲעב  ַ֩תָֽ א ֩֩֩ל ֵ֤  ׃
ֲאֶׁשר ֩ ֹום קָ֖ ַּ֩בָּמ ה ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה ָׁ֙֩שָנ ּנּו ֩ת אֲכֶל֨ ך י ֶהֵ֤ ֹל ֱ֩א ' ֨ה  ֩ ְפֵני ֩֩ל  ך׃-]כ[ הּ֩וֵביֶתָֽ ַאָּתָ֖ ֩' ֑ה ֣ר֩ ַח ְב ֩י 

ה֩(דב' ראה טו,כ)כתיב  ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה ָׁ֙֩שָנ ּנּו ֩ת אֲכֶל֨ ך י ֶהֵ֤ ֹל ֱ֩א ' ֨ה  ֩ ְפֵני   ל 
 שנה לו ושנה לתמורתו  א( –)טט 
 שנה לתם ושנה לבעל מום ב( –)טט 
 לבכור ושנה בקדשים שנה  ג( –)טט 
שנה בשנה מלמד שהבכור נאכל לשני ימים ולשתי שנים היך עבידא שוחטו בערב ראש השנה ואוכלו ערב ראש השנה  ד( –)טט 

 ובראש השנה 
 תני רבי ישמעאל נולד לו מום בחמשה עשר יום בתוך שנתו רשאי לקיימו לאחר שנתו עד חמשה עשר יום  ה( –)טט 
א זאת אומרת שאין שנתו של בעל מום מחוורת אמר רבי יוסה מתניתא מסייעא לרבי אילא הבכור בזמן הזה אמר רבי איל ו( –)טט 

רשאי לקיימו אפי' ד' וחמש שני' עד שלא הראהו למומחה מה אנן קיימין אם לתם הא כבר אמור אלא אם אינו עניין לתם תניהו עניין 
 לבעל מום 

 ם רגלים בלא שנה שנה בלא רגליםאחד בכור ואחד כל הקדשים עובר עליהם מש
 

 יז:קרח יח, במדברועוד בענין פזר 
ְך ְּבָֽכֹור]יז[   ֹוׁשָ֡ -ַא֣ ֹו-ֹור אָֽ ֶׂשב אָֽ ֹור ֶּכָ֝ ם ֶאת-ְבכֵ֨ ֑ ֶדׁש ה  ה ק ֣ ְפֶּד֖ א ת  ז ֹלַ֥ ֛ ֹור ע  ק ַעל-ְבכַ֥ זְר ֵ֤ ם ּת  ַח֙ ְוֶאת-ָּדָמִ֞ זְּב  ַח ַלהָֽ -ַהּמ  יַח נ יח ֖ ַ֥ ה ְלר  ֶּׁש֛ יר א  ם ַּתְקט ָ֔  ׃'ֶחְלָּב֣

יׁש ַלה֣ -ָּכָֽל טו,יט: ראהדברים  ֖ ר ַּתְקּד  אנְָ֙ך ַהּזָָכָ֔ ְבָקְרָךֵ֤ ּוְבצ ָֽ ד ּב  ֹור ֲאֶׁש֩ר י ָּול ֵ֨ ָָֽך׃ 'ַהְּבכָ֡ ֹור צ אֶנ ז ְּבכַ֥ א ָתג ֖ ָך ְוֹלַ֥ ר ׁשֹוֶרָ֔ ְבכ ֣ א ַתֲָֽעב ֙ד ּב  יָך ֹלֵ֤  ֱאֹלֶה֑

ֹור-ָּכָֽל (טו,יט ראה 'דב) ְך ְּבָֽכֹור (יזקרח יח, 'במ)פזר, תפקיד פזר אחד וכן   – ַהְּבכָ֡ ֹור-ַא֣ אם אינו כעין שני תפקידי פזר בתפקיד  מונח פזר, – ׁשָ֡
)רמב"ם(, תנהו לפסח ולמעשר בהמה שינהגו בהם בקדושת הגוף וישפוך דמם שפיכה אחת על יסוד המזבח,  ענין לבכור תנהו ענין למעשר

עיון הלכתי הקרבת חלבם על המזבח, אכילת מעשר בהמה הוא שני ימים ולילה אחד כשלמים )רלב"ג ע"פ בבלי זבחים לז,ב( )העברת ר

הסמיכום למקראות דע שהדינים הללו האמורים כאן במעשר  ג"מ,ט"רמב"ם משנה בכורות פ-ממקום אחד למקום אחר בתורה( כ
 ,קבלה, ואמרו אם אינו ענין לבכור תנהו ענין למעשר, והם כולם שנאמרו בבכור
 : וגו' הלקוח או שניתן לו מתנה פטור ממעשר בהמה ,מ"גטפ"משנה בכורות 

( שמ' מש' כב,כח)בגמרא ילפינן ליה מדכתיב  -הלקוח או שניתן לו מתנה פטור ממעשר בהמה  "גמ,ט"בכורות פ משנהעובדיה מברטנורא ר' 

ֶּתן ֹור ָּבֶנ֖יָך ּת  ָֽי-ְּבכַ֥ ָֽן( שמ' מש' כב,כט) ל  ה ְלׁש ְרָ֖ך ְלצ אֶנָ֑ך-ּכ  אף  נולדו,אצלו , מה בניך אינם בלקוח ומתנה, דלא שייך בהו לקיחה ומתנה אלא ַּתֲעֶׂשַ֥
ָֽן( שמ' מש' כב,כט), היינו משום דכתיב ואנן ילפינן מעשר מיניהצאנך ובקרך אינן בלקוח ומתנה. ואף על גב דהאי קרא בבכור הוא דכתיב  ה -ּכ  ַּתֲעֶׂשַ֥



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :נין למעשר בהמהאם אינו ענין לבכור תנהו ע, ועשייה ודאי לא מצית מוקמת בבכור דהא מרחם קדוש ולא בעי עשייה שיקדישנו האיש, ְלׁש ְרָך֖ 

ֶּתן]כח[  שמות משפטים כב: ֹור ָּבֶנ֖יָך ּת  ר ְּבכַ֥ ֑ ְמֲעָ֖ך ֹ֣לא ְתַאח  ָֽי׃ -ְמל ָאְתָךַ֥ ְוד  ָֽן]כט[ ל  ם-ּכ  י֙ם י ְהֶי֣ה ע  ת יָמ  ְבַעֵ֤ ה ְלׁש ְרָ֖ך ְלצ אֶנָ֑ך ׁש  ֹום -ַּתֲעֶׂשַ֥ ֹו ַּבּיַ֥ ּמָ֔ א 

ְּתנֹו י ּת  ֖ ינ  ָֽי׃-ַהְּׁשמ   ל 

 

לכ:  -דברים ראה טו,יט  ָּ֩֩כָֽ ט[ ֲאׁשֶ֩-]י ֩ ר ֹו  (טו,כ) שיעור אכילת בכור לשני ימים ולילה הנלמד מהמלים -קטנה, ת"ק -פזר תלישא - ר ַ֩הְּבכַ֡

ה֩ ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה  קטן, יום אחרון בשנתו הראשונה של הבכור ויום ראשון בשנתו השניה-מונח זקף -ָׁשָנ

֩דרוש למקומו, דרוש מהמלים  –פזר תלישא  ה ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה  רתו )מיום לידת הבכור(קטן, שנה לבכור שנה לתמו-מונח זקף -ָׁשָנ

֩דרוש למקום אחר, דרוש מהמלים  –פזר  ה ְ֩בָׁשָנָ֔ ֣ה אחד בכור קטן, שנה לבכור שנה לקדשים, ואז לשניהם יש שני לאווים -מונח זקף -ָׁשָנ
 ואחד כל הקדשים עובר עליהם משם רגלים בלא שנה שנה בלא רגלים

כתב הרא"ם ובפ' המקדיש שדהו פי' מקדיש אתה הקדש עלוי פי'  שפת"ח. אתה הקדש עלוי ונותן כפי טובת הנאה שבו...  רש"י
להעלותו בדמ ויתן טובת הנאה לכהן וצ"ע. ... ונ"ל מה שפירש"י כאן ונותן להקדש כפי טובת הנאה שבו מיירי בבכור שהחרימו שכל 

 )ע"ש ערכין כח כט( החרמים לכהנים לכך פי' שיתן טובת הנאה לכהנים בשביל החרם שהוא לכהן

 אומדנת שיעור... אתה הקדש עלוי ונותן כפי טובת הנאה שבו. היינו בכור שהחרם יתן  ושפת"ח כרש"יקטנה תרמז -תלישא - טט 

 טובת הנאה שבו לכהנים. 
לקיך )מלמד שהבכור נאכל כל שנתו, אין לי אלא בכור, מנין לרבות כל -בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לה' א (ספרי קסא )גי' מלבי"ם

 וגו' ...   (,הבכור-כל"ל הקדשים, ת

וי"ל עוד דת"ק סבר כמ"ד סוף ערכין שמי שנולד לו בכור בעדרו מצוה להקדישו ואמר שמצד שתקדיש אותו לא ...  התורה והמצוה
 , אולם מה שתפס בכור בא ללמוד שרק קדשי מזבח דומיא דבכור.והוא הדין כל מה שתקדישתעבוד ולא תגוז 

או דבר שאתה לומדו לדבר אחד אתה לומדו לכל הדרכים שיש בו. מה בכור מיוחד  שהם קדשים קלים  ... (ספרי קסב )גי' מלבי"ם
ונאכל לשני ימים ונוהג בבקר ובצאן  אף איני מרבה אלא כיוצא בו ומנין לרבות קדשי קדשים וקדשים קלים של יחיד ושל ציבור ת"ל 

ללמד מה בכור מיוחד שהוא קדשי מזבח יצא הקדש בדק הבית  לא יצא הבכור לא בבקרך ובצאנך תקדיש לא תעבד בבכור שורך
 .שאינו הקדש מזבח

אינו בפר דוקא, והת"ק י"ל שלמד הקדש עילוי כמו שלמד ר"ע בספרא שם או בכור ... תקדיש וא"כ ה"ה מ"ש ...  התורה והמצוה
 כמ"ש בתמורה כח ב.כל חרם קדש קדשים דס"ל שסתם חרמים לכהנים ולמד לה ממ"ש 

  ראה דב' ראה טו כ,ה הבאה נלשיעור זמן אכילה יוםמבשנה אחת ויום בשא' ירמז מבכור לשאר קדשי מזבח פזר 
  טובת הנאה שבם לכהנים. אומדנת שיעורב' למד מבכור שהחרם לשאר קדשים שהחרמו כי יתן  

 פרק השערות תלישאמוצג להשלמה ראה בפירוט 

)בכורות כז( מלמד שהבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד , יום אחד לשנה  י' המלבי"ם(ספרי קסה )גקטנה -תלישא -לפני  דברים ראה טו כ

 אחד לשנה הבאה. זו ויום

 קטן-קטן, מהפך פשטא זקף-)פשטא( מונח זקףראה 

 

 פזר תלישא 100
 . דברים ראה טז,טז:138

הָ֩כל ֶא֨ ָר ֵ֩י ה ַּ֩בָּׁשָנַ֡ ׀ ֩ ים ֣ מ  ֶאת-ָׁש֣לֹוׁשְּ֩פָע ֩ ך  ְר ַּ֩בּמָ֩-ְזכּו ך י ֶהָ֗ ֱאֹל ֩ ה' ֩ ׀ ְּ֩פֵנ֣י ַהֻּסּ֑כֹות ֩ ַח֣ג ֹותּ֩וְב ַהָּׁשֻבעָ֖ ֩ ג ַחָ֥ ֹותּ֩וְב ַהַּמּצ  ג֩ ַח֧ ְּ֩ב ר ָחָ֔ ְב ֩י  ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ קֹום
ֶאת ה֩ ֶא  ָר ֵ֩י א ֩֩-ְול ֧ ם׃ ָקָֽ ֵרי ֩ ה' ֩ ָ֥י  ְּפֵנ

ָ֩כל –גרסה א' כתר, מגנס, פאר  ה ֶא֨ ָר ך֩ -ֵי ְר  קדמא ואזלא – ְזכּו

ָכ֙ל...  גרסה ב' מאור ועוד  ֩ ה ֶא ָר ֩-ֵי ך  ְר  קטנה קדמא ואזלא-תלישא ְזכּו

ה ֩... מצליח ועוד  גרסה ג' איש  ֶא ָר לקטנה -תלישא – ֵי ך֩ -ָכ ְר  במלה אחת, בתפקיד שוויון קדמא ואזלא – ְז֨כּו

ה ֩ ֶא ָר בתפקיד שיעור תחתון לשווי קרבן עולת ראיה וקרבן חגיגה, וללא שיעור עליון, כעין דבר שיש לו קצבה לעומת  קטנה-תלישא – ֵי

 דבר שאין לו קצבה.

( נשתמש בגירסת טעמי המקרא של  ב –בבלי כתובות צח,א ;  ב –יז, א ; ו,ב; ד,אבבלי חגיגה "פ )להסבר מקורות אחדים בתורה שבע

 "איש מצליח" )הרב מאיר מאזוז הי"ו(

ך֩ -ָכל ְר  בתפקיד סדר וכעין כלל מלמד, כמו כלל ופרט וכד', קדמא ואזלא – ְז֨כּו

ים ׀ אפשר תבנית הטעמים  ֣ הָׁש֣לֹוׁש ְּפָעמ  ָכל ַּבָּׁשָנַ֡  ֩ ה ֶא ָר ך֩ זְ֩-ֵי ְר  ... פזר תרסא קדמא ואזלא, עשויה להיות בתפקיד כעין בנין אב.  – ֨כּו

 
    טז,טז: ראהדברים 

ה  ים ׀ ַּבָּׁשנָָ֡ ֣ ה ָׁ֩ש֣לֹוׁש ְּפָעמ  ֶא ָר ך֩ -ָכל ֵי ְר ֣י׀ ה֣ -ֶאת ְז֨כּו ג ַהֻּסּ֑כֹות  'ְּפנ  ג ַהָּׁשֻב֖עֹות ּוְבַח֣ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַחַ֥ ר ְּבַחַ֧ ר י ְבָחָ֔ יָך ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣  ֱאֹלֶהֶ֗

א י   ה ֶאתְוֹלַ֧ ַ֥י ה֖ -ָרֶא֛ ם׃ 'ְּפנ  יָקָֽ  ר 
, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. אמר רבי והראיוןהפאה, והבכורים,  (ז,א) תנן התם: אלו דברים שאין להם שיעור: בבלי חגיגה ו,ב

ון אין לו אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה. עד שבא רבי אושעיא ברבי ולימד: הראי הראיוןיוחנן: כסבורין אנו לומר 
 שיעור לא למעלה ולא למטה. אבל חכמים אומרים: הראייה מעה כסף, והחגיגה שתי כסף.

ה (,טזטז' ראה דב) ים ׀ ַּבָּׁשנָָ֡ ֣ מונח מונח פסק פזר, כעין שלושה תפקידי פזר, העברת רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה.  – ָׁש֣לֹוׁש ְּפָעמ 

אין לו שיעור  הראיון אמר רבי יוחנן: כסבורין אנו לומרחד עשוי להעביר את פזר א כעין אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר. כאן
  , וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. והראיוןהפאה, והבכורים,  (ז,א) אלו דברים שאין להם שיעור:אל דבר המשנה למעלה, 

ה (,טזטז' ראה דב) ים ׀ ַּבָּׁשנָָ֡ ֣ ידי פזר, העברת רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה. מונח מונח פסק פזר, כעין שלושה תפק – ָׁש֣לֹוׁש ְּפָעמ 

פזר אחד עשוי להעביר את השיעור התחתון כדבר שיש לו קצבה, ואת הרעיון של דבר  כעין אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר. כאן

קדשים בגלל טעות עם שאין לו שיעור כדבר שאין לו קצבה אל מימוש כתובה וקנינים אחרים ע"י בעל מעות וע"י שליח, וכן למעילה ב

 חולין.
מאי שנא שוה מאתים במנה? דאמרי לה את אפסדת, שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחנא! אמר  בבלי כתובות צח,א גמ'.

הכל לשליח,  -כאן שנה רבי: הכל לבעל המעות; כדתניא: הוסיפו לו אחת יתירה  (צח,ב)כתובות  רב נחמן אמר רבה בר אבוה,



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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רבי יוסי אומר: חולקין; והתניא, רבי יוסי אומר: הכל לבעל המעות! אמר רמי בר חמא, לא קשיא: כאן בדבר  דברי רבי יהודה,
הכל לבעל  -חולקין, דבר שאין לו קצבה  -שיש לו קצבה, כאן בדבר שאין לו קצבה. אמר רב פפא, הלכתא: דבר שיש לו קצבה 

 המעות. 
ים ׀ ַּבָּׁשנָָ֡ ( דב' ראה טז,טז) ֣ מונח מונח )פסק( פזר, כל מונח הוא כעין פזר נוסף. אחד מן הפזר האלו מעביר את רעיון  – הָׁש֣לֹוׁש ְּפָעמ 

השיעור התחתון למחיר עולת ראיה וקרבן חגיגה ואת את ענין "אין קצבה" מקרבנות או ארבעה מינים וכד' הנדרשים  –הקצבה 

 שוואתם למימוש כתובה בנסיבות דומות.פה בקנינים עם קצבה וללא קצבה וה-למצוות הרגל אל דרשות התורה שבעל

 

ה( דב' ראה טז,טז)(. נתבונן שוב בפסוק מעילה בהקדש)הגמרא ממשיכה בנושא  ים ׀ ַּבָּׁשנָָ֡ ֣   מונח מונח )פסק( פזר, – ָׁש֣לֹוׁש ְּפָעמ 

נין הבהמות בעל מעות או שליחו יוצאים לקנות קרבנות לקיום מצוות הרגל. אם המעות הוקדשו ע"י בעליהם הרי הם הקדש וע"י ק

 הקדושה מתרוקנת מן המטבעות ועוברת לבהמות. בירושלים, בפרט ברגל, מצוי שיאכלו שלמים וחולין, וצריך הקפדה למניעת מעילה.

 

ג  (,טזטז' ראה דב)שנאמר  -אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: מניין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה  גמרא. א,יז בבלי חגיגה ְּבַחַ֧

ג ַהֻּסּ֑כֹותַהַּמּ֛צֹות ּובְ  ג ַהָּׁשֻב֖עֹות ּוְבַח֣  , מקיש חג השבועות לחג המצות: ַחַ֥
ג ַהָּׁשֻבע֖  (,טזטז' ראה דב) ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַחַ֥ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, כאן ימי תשלומין להקרבת  – תֹוְּבַחַ֧

 קרבן חגיגה, ושעל כל פרט חלה אותה הלכה, לפי מסקנת הגמרא 
  ות יש לה תשלומין כל שבעה, אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שבעה.מה חג המצ
ג ַהֻּסּ֑כֹותוכאן   אינו מאפיין את הכתוב לפניו בענין ימי התשלומין כהמשך הגמרא  ּוְבַח֣

רגל שמיני  -אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שמונה!  -ואימא: מקיש לחג הסוכות, מה חג הסוכות יש לה תשלומין כל שמונה  - 
תשלומין דראשון  -אימור דאמרי שמיני רגל בפני עצמו הוא, הני מילי לענין פז"ר קש"ב, אבל לענין תשלומין  -בפני עצמו הוא. 

תפשת מועט  -לא תפשת,  -תפשת מרובה  -חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון!  -הוא? דתנן: מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג 
 תפשת. -

ה (,טזטז' ראה דב) ים ׀ ַּבָּׁשנָָ֡ ֣ מונח מונח פסק פזר, כעין שלושה תפקידי פזר, העברת רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה.  – ָׁש֣לֹוׁש ְּפָעמ 

כעין אם אינו למקומו דרשהו למקום אחר. כאן העדפת לימוד שבעת ימי תשלומין מחג המצות שהם פחות משמונת ימי חג הסוכות 

 תפשת. -תפשת מועט  -לא תפשת,  -תפשת מרובה  -תורה כולה הוא ושמיני עצרת. העיקרון הנלמד מכאן לכל ה

 

 דברים שפטים 2.6.4
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 . דברים שפטים יז,ה:    139

ֶאת ֩ אָת֣ הֹוֵצ ֶאת-ְו  ֩ אֹו ֩ ּוא הַ֡ ַה ֩ יׁש ֣ א  ֶאת-ָה ֩ ׂשּו ָ֩ע֠ ֣ר ֲאֶׁש א֩ ו ה   ַה ה֩ ָּׁש֨ א  ֶאל-ָה ֩֙ ה ַהֶּז ֩ ע ָרֵ֤ ָ֩ה ר ָּדָב֨ ֶאת-ַה ֩ ך י ֶרָ֔ ֶאת-ְׁשָע ֩ ֹו אָ֖ ֩ יׁש ֕ א  ֑ה֩-ָה ָּׁש א  ָה
ַקְלָּתָ֥֩ ְס ּ֩ו ֩ תּו׃ ֵמָֽ ָ֩ו ים ָ֖ ֲאָבנ  ָּ֩ב ֩ם

ֶאת ֩ אָת֣ הֹוֵצ ּוא֩-ְו הַ֡ ַה ֩ יׁש ֣ א   פזרמונח מונח  –ָה

ֶאת  ֩ ֩-אֹו ׂשּו ָ֩ע֠ ֣ר ֲאֶׁש ֩ וא ה   ַה ה֩ ָּׁש֨ א   גדולה-קטנה קדמא ואזלא מונח תלישא-תלישא -וגו'ָה

 

 אפשרשפים, אז כי אמר במקום אחר שבנשים מצוי כ -הגורם הראשון  - זלאאדמא וק טנהק-לישאת – (כתיב ההוא) האשה ההיא-את או

 .שגם ע''ז מצוי בהם יותר מבאנשים

 לא תחיה" מכשפהולראיה " הכישוףאבל אצל נשים מצוי יותר  זדין שניהם לסקילה על ע" אמנםקטנה תרמז כי -אפשר כי תלישא

 

 וגו' עשוכלל, ופרטו אשר  כעין

 –'' האיש-אתעל '' המשפיעים'' האשה-אתיונו מ'''' טפחא קרא יתירה המקבל אפאוהאיש או את האשה, כאן ה''-אתשחזר וכלל  ואפשר

 שעשה מעשה חולשה כמו אשה. - דולג-קףז

דווקא בשער  לשמיםשעריך, היינו שעשו לע''ז מעבודות הפנים -הדבר הרע הזה אל-נותר בפרט אשר עשו את היהלא יחזור ויכלול  אם

 שהעבירה היא בכל מקום ודינם מיתת סקילה. ומרלחזר וכלל  (שמוציאים אותם לשער שבו עבדו שבפרושו מדגיש רש''יכ)

 , עקירת האמונהערעור על השורש, על הבחירה בישראל - דולהג-לישאמונח ת - עשו אשר

  '' מהווה פתיחת הפרטאשר עשו''

 פזרמונח  - האיש ההוא-את
והוצאת את במקום אחר, '' מיתהבו  למה נאמר יחרם, והלא כבר נאמרה (שמות משפטים כב יט)'' זובח לאלהים יחרם'' - ''ירש מוסף

 (דב' שופטים יז ה)''האיש ההוא או את האשה ההיא וגו
זובח  (יטשמות משפטים כב )עבודה חייב מיתה, שלא תאמר כל עבודות במיתה, בא ופירש לך כאן  איזולפי שלא פירש על  אלא

 (''וישתחו להם'' ג יזדב' שופטים ) והמשתחוהמנסך לאלהים, לומר לך מה זביחה הנעשית בפנים לשמים, אף אני מרבה המקטיר וה
כגון המכבד והמרבץ  עבודותוחייבים עליהם לכל ע''ז, בין שדרכה בכך בין שאין דרכה לעבודה בכך, אבל שאר  בפניםשהן עבודות 

 והמגפף והמנשק אינו במיתה.
השתחוה, זביחה, הקטרה,  -עבודות הנעשות בפנים לשמים הן  (סקילה) במיתההעבודות לע''ז החייבות  -דרשהו לענין אחר  - הפזר - טט

 של ע''ז בכך בין שאין דרכה בכך. אבל שאר עבודות אינן במיתה. שדרכהניסוך, בין 

 

ֶאת-ֶאל (ה,יז 'שפ 'דב) ֩ ך י ֶרָ֔ יׁש-ְׁשָע ֕ א  =   316+   401+  600+  31, גי' המלים עולה 576גדול, גי' מלות הטעמים עולה -קטן זקף-זקף - ָה

שנים אחרי שסנהדרין גדולה גלתה  8צ"ו , ש, למשל מספר השנים מיציאת מצרים בשנת ב' תמ"ח עד שנת ג' תלף שמ"ח'א=  1348

שנים לפני חורבן  32מלשכת הגזית לחנויות כדי לא לדון דיני רוצחים, אבל חזרה מידי פעם לדון דיני נפשות בענינים אחרים, כמו ע"ז, 

יׁשבית שני, היות וגי'  ֣ א  יׁש=  ָה ֕ א  עולה יש"ו , אפשר כי הכתוב מרמז למספר עוכרי ישראל, שאחד מהם נדון למיתה ע"י הסנהדרין  ָה

 בפחות מארבעים שנה מחורבן בית שני, ושנהרג ע"י הרומאים בצליבה ולא בסקילה.

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ה ֶאתְו ֩ אָת֣ ֩ -ֹוֵצ אֹו ֩ ּוא הַ֡ ַה ֩ יׁש ֣ א  ׂשּו-ֶאתָה ָ֩ע֠ ֣ר ֲאֶׁש א֩ ו ה   ַה ה֩ ָּׁש֨ א   ָה

 

גדול, המלמד על מקרהו של יש"ו ושכמותו. -קטן זקף-ר כי מרמז על עריכת חישוב הנמצא בתבנית הטעמים זקף, אפשטנהק-לישאת –אֹו ֩

דנוהו במיתה ונמסר לשלטון הרומאי שהוציאו להורג במיתה כפי נוהג הרומאים. אפשר כי עקרון זה של פסיקת בית דין ישראלי ומיתה 

השלא כדרך התורה, מועבר ע"י תבנית הטעמים  תֹוצְֵ֩ו ֶא ֩ א֩-אָת֣ ּו הַ֡ ַה ֩ יׁש ֣ א  )הפזר או אחד מטעמי מונח בתפקיד פזר(  מונח מונח פזר -ָה

פי דיני תורה, כולל עדויות, מפני שלום הציבור וחיזוק התורה. ראה פסקי הרא"ש המלמד שגם דנו כך -לענין שבית דין יכול לדון שלא על

 בגלות.

 

אָת֣ ֶאתְוה (ה,יז 'דב' שפ))אוצר החכמה(  ק"ן טעמים, ר' שטרנפלד נחמן ּוא-ֹוצ  יׁש ַההָ֡ ֣ ּואלומר שהפזר שעל  ָהא  שייך לכל הפעולה של  ַההָ֡
ברגע האחרון ואומרים לו  לחזור בתשובההוצאת האיש להורג וכמו ששנינו בסנהדרין פרק נגמר הדין משנה ב' מנסים לגרום לו 

ּואוזה מה שהפזר על  התודה ה  (נצ' כט,יח דב')בר כבר את הגבול של מרמז עליו אף על פי שעומד לפנינו חוטא שע ַההָ֡ של מזיד בלא ְוָהיָָ֡
רד לדרגת ובית דין אלא יש כאן חוטא חמור בבית דין אשר אמר לעדים בחוצפא על מנת כן אני עובד עבודה זרה אפ"ה עדיין אינו י

 .מסית עדיין יכול הוא להציל את חלקו בעולם הבא
 

אְוה (ה,יז 'דב' שפ)אפשר כי ר"ת  –טט  ּוא-ָת֣ ֶאתֹוצ  יׁש ַההָ֡ ֣ ה( והמקבילים לצירוף שם -ו-ה-ה שהם משם המקשר שמים וארץ )א-ה-א-ו ָהא 

 הוי"ה לחודש כסלו, והפזר או אחד מטעמי מונח בתפקיד פזר, מלמדים על הווידוי שלפני מיתת בית דין, ועוד על ווידוי לפני מיתה בכלל.
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ה ֩ . דברים שפטים יח,ג:140 ְהֶי ֩י  ה ֶזַ֡ םְ֩ו א  ח֩ ַָ֖ב ַהֶּז ֩ י ֵחָ֥ ְב ֩ז  ת ֵ֩מֵא  ם ָהָעָ֗ ֩ ֵא֣ת ֵמ ֩ ֲהנ  ים ַהּכ  ט֩ ְׁשַּפ֨ ם-מ  א  ֩ ר ֑ה֩-ׁ֣שֹו ֶׂ֩ש
ה׃֩ ַהֵּקָבָֽ ְ֩ו ם ַָ֖֖י  ָחַי ַהְּל ְ֩ו ַע ר ָ֥ ְּז ַה ן֩ ֵהָ֔ ַ֙֩לּכ  ן ְ֩וָנַת
 [ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קסה]
ים (יח,ג 'שפ 'דב) ֹ֜ ֲהנ  ַהּכ  ֩ ט ְׁשַּפ֨ מ   ֩ ה ְהֶי ֩י  ה ֶזַ֡ יכול אף קדשים יהיו חייבים במתנות ודין הוא ומה חולין  מלמד שהמתנות יוצאות בדיינים., ְו

ה֩ (יח,ג 'שפ 'דב) שאין חייבים בחזה ושוק חייבים במתנות קדשים שחייבים בחזה ושוק אינו דין שיהו חייבים במתנות תלמוד לומר ֶזַ֡ ְו
ים ֹ֜ ֲהנ  ַהּכ  ט֩ ְׁשַּפ֨ מ   ֩ ה ְהֶי  . י 

ם ָהָעָ֗ ֩ ת ֵאָ֥ ֩ ולא מאת אחרים., ֵמ ם ָהָעָ֗ ֩ ת ֵאָ֥ ח. מאת הכהנים ולאֵמ ַָ֖ב ֶּז ַה ֩ י ֵחָ֥ ְב ֩ז  ת ֵא  ח. פרט לטריפה, ֵמ ַָ֖ב ֶּז ַה ֩ י ֵחָ֥ ְב ֩ז  ת ֵא  , אין לו בו אלא ֵמ
בשעת זביחה בלבד מיכן אמרו גר שנתגייר והיתה לו פרה נשחטה עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב ספק פטור המוציא מחבירו 

 . עליו הראיה

ה (יח,ג 'שפ 'דב) ֶזַ֡ כל התורה על הוצאת ממון מחבירו, וטעם פזר כאן נסמך אל "המוציא מחבירו" מתנות כהונה -מ מעביר רעיון פזר –ְו

 על הכתוב ועשוי ללמד על מקור הסברא לנושא זה.

 .מיכן אמרו גר שנתגייר והיתה לו פרה נשחטה עד שלא נתגייר פטור משנתגייר חייב ספק פטור המוציא מחבירו עליו הראיה 

 

" מוזכר בחמש משניות במשנה, ועשר משניות בתוספתא. בגמרא הבאה רב אשי אומר שזאת ו עליו הראיההמוציא מחביר"הנושא 

 סברא והפסוק המובא מטרתו לקבוע סדר דיון. 

ָּמֶכָ֔  יד(,כד' מש' שמ) ן ְוחּו֙ר ע  ה ַאֲהר ֵ֤ נ ֵ֨ ם ְוה  יֶכ֑ ד ֲאֶׁשר־נָׁ֖שּוב ֲאל  ה ַעַ֥ נּו ָבזֶָ֔ ֵ֤ים ָאַמ֙ר ְׁשבּו־ָל֣ נ  ֶהָֽם:ְוֶאל־ַהּזְק  ים י ַּגַׁ֥ש ֲאל  ֖ ַעל ְּדָבר  י־ַבַ֥  ם מ 

ֶהָֽם יד(,כד' מש' שמ)א"ר שמואל בר נחמני: מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה? שנאמר:  [בבלי בבא קמא מו,ב] ים י ַּגַׁ֥ש ֲאל  ֖ ַעל ְּדָבר  י־ַבַ֥ , מ 
! )בעל כאב הולך לבית רפואה( אזיל לבי אסיא הוא, דכאיב ליה כאיבא סבראיגיש ראיה אליהם. מתקיף לה רב אשי: הא למה לי קרא? 

לכדר"נ אמר רבה בר אבוה, דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מניין שאין  )הכתוב הזה מלמד שהתובע משמיע טענותיו תחילה(אלא, קרא 
ֶהָֽם יד(,כד' מש' שמ)נזקקין אלא לתובע תחלה? שנאמר:  ים י ַּגַׁ֥ש ֲאל  ֖ ַעל ְּדָבר  י־ַבַ֥ ו אליהם. אמרי נהרדעי: פעמים שנזקקין , יגיש דברימ 

 .)שמא יוזלו נכסיו( לנתבע תחלה, והיכי דמי? דקא זילי נכסיה

מאי הצדיקו, אילימא )תהלים פ"ב( עני ורש הצדיקו,  אמר רשב"ל, מאי דכתיב -ודל לא תהדר בריבו  ג(,כג ' מש'שמ) [תורה תמימה]
כד(ן לואלא צדק משלך ותודל לא תהדר בריבו,  בדין, והכתיב

 ]הערה כד[ מקשר למתנות כהונה. -ב ]חולין קל"ד א'[: 

היכא שיש ספק אם הדבר שייך להעני, כגון ספק לקט שכחה ופאה צריך לוותר וליתן להעני, ובמרדכי פ"ק  [הערה כד תורה תמימה]

לזכות הצדקה והקדושה, ויש  דב"ב, כתב דלאו דוקא ספק לקט שכחה ופאה אלא גם כל עניני צדקה וקדושה אם יש ספק צריך לוותר

פוסקים לא כתבו כן אלא רק בלקט שכחה ופאה משום דכתיב בהו רבוי יתרה לעני ולגר תעזוב אותם, אבל שאר עניני צדקה וקדושה 

הוי המוציא מחבירו עליו הראיה, ויש ראיה לדעת אלה הפוסקים ממה שחקרו בגמ' )ב"מ ו' ב'( בספק מתנות כהונה שתקפו כהן אם 

אין אותם ממנו או לא, ואיירי התם בספיקא דדינא, ואם בכל עניני קדושה כן הלא אין מקום לחקירה זו, כי בכל אופן הוא לכהן. מוצי

וכן ראיה לזה מב"ב קמ"ח ב' שחקרו בגמ' שכיב מרע שחלק כל נכסיו לעניים ועמד מהו, מי אמרי' דגמר ומקנה בכל אופן אף 

נימא דכל ספק צדקה הוי לעניים, אמאי לא פשיט הגמרא איבעיא זו מדין זה דספק צדקה לעניים,  לכשיעמוד או לא, ונשאר בתיקו, ואם

 ויש להאריך עוד בזה ואכ"מ:

הלוקח חמור מן הגוי ואין  [קמו-ספר מצוות גדול עשין סימן קמה] בנושא המוציא מחבירו עליו הראיה. אחת מדוגמאות אחדות
פודה אותו בשה )לשון רמב"ם הכ"ב(. ואפילו היה לו כמה ספקי פטרי חמורים פודה כל ידוע אם בכרה אם לא בכרה וילדה זכר 

הדין אחד באותו שה וחוזר ופודה )ע"פ בכורות ד, ב תד"ה ופודה(. והוא לבעלים מפני שהוא ספק )המשך לשון הרמב"ם(. וכן 
 טט: ]שו"ע חו"מ הל' טוען ונטען סי' פט[    יא. :עי' יו"ד שכא סעי' טז, ש"ך ס"קשהרי המוציא מחבירו עליו הראיה בכל הספקות

 
 [בבבלי חולין קל,]

קא מעייל חולין לעזרה! הלכך לא אפשר; אלא זה למה לי? לכדרב חסדא, דאמר רב חסדא: המזיק מתנות כהונה או  -אי אגואי 
י טעמא? איבעית אימא: דכתיב פטור מלשלם; מא -פטור מלשלם. גופא, אמר רב חסדא: המזיק מתנות כהונה או שאכלן  -שאכלן 

ה (יח,ג 'שפ 'דב) ים (יח,ג 'שפ 'דב), ואיבעית אימא: משום דהו"ל ממון שאין לו תובעים; מיתיבי: ֶזַ֡ ֹ֜ ֲהנ  ַהּכ  ֩ ט ְׁשַּפ֨ מ   ֩ ְהֶיה ֩י  ה , מלמד ְוֶזַ֡
 שהמתנות דין, למאי הלכתא, לאו להוציאן בדיינין? לא, לחולקן בדיינין, 

 מידי דלא איתעביד ביה צורך גבוה. -חולין לעזרה  קא מעייל [ב,קלרש"י חולין ]



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 קודם שנתנן לכהן השליכם לאור או לים. -המזיק מתנות כהונה 
ה (יח,ג 'שפ 'דב)דכתיב בהו   דמשמע בעודן קיימות חייב ליתנן אבל אינן קיימות לא חייב הכתוב בהן תשלומין. - ֶזַ֡

 שהוא יכול לומר לו לכהן אחר אני נותנן ולא לך. אין לו בעלים שיוכלו לתובעו בדין -שאין לו תובעים 
דיינין נזקקין להן להוציאן בדיינין אלמא כהן ראשון התובען מוציאן מידו וקשיא לרב חסדא דאמר  -משפט מלמד שהמתנות דין 

 דמתנות כהונה ממון שאין לו תובעין הוא.
 חבר ואל תתן לזה שהוא עם הארץ.דיינין אומרים לו לישראל לזה תן המתנות שהוא  -לחולקן בדיינין 

ה (יח,ג 'שפ 'דב) ֶזַ֡ ה ֩פזר  –ְו ְהֶי תרסא בתפקיד שיעור שמאות הדיינין האם המתנות היו קיימות והזיקן או לא היו קיימות ולא חייב  – י 

 בתשלומין. ועוד לחלוקת מתנות כהונה בדיינין לחברים ולא לעם הארץ.

ה (יח,ג 'שפ 'דב) ֶזַ֡ כל התורה על ממון שאין לו תובעין, כגון אל " ממון שאין לו תובעין הוא"מתנות כהונה -מ מעביר רעיון פזר –ְו

 ]שו"ע חו"מ ש"א,ו[-וכן ב [א"ה,רמב"ם שאלה ופקדון פ"ה]-שישאר בידי מי שזכה בו ראשון, כגון ה
א לחלק לעניים והרי הוא מי שהפקידו אצלו מעות של עניים או של פדיון שבויים ופשע בהם ונגנבו א פטור שנאמר לשמור ול

ממון שאין לו תובעים, אפילו באו עליו גנבים וקדם והציל עצמו בממון שבויים פטור אין לך ב פדיון שבויים גדול מזה, בד"א 
בשאין זה הממון מופקד לעניי מקום זה או לשבויים ]אלו[ אבל אם היו לעניים אלו או לשבויים אלו והרי הוא קצוץ להן הרי זה 

 .שיש לו תובעין ג וישלם אם פשע או ישבע שלא פשע כדרך כל השומריםהממון 

 

ה֩ (יח,ג 'שפ 'דב)אפשר כי  ֩ ְוֶזַ֡ ה ְהֶי ך֩ יח,ד(דב' שפ' )בפסוק שקיד שיעורין למתנות כהונה פתרסא, בת –י  ֶרָ֗ ְצָה ְ֩וי  ֣ך ְׁש ר  י ּ֩ת  ך  ְּדָגְנ ֩ ית אׁש ֨ ֵר
ֶּתן ּ֩ת  ךָ֖ ֩צ אְנ ָ֥ז ֵּ֩ג ית אׁש   ֵר ֹו׃-ְו  המשך מתנות כהנים לָֽ

֩כמוסבר כאן   ך  ְּדָגְנ ֩ ית אׁש ֨  .1/60, 1/50, 1/40...עורשפרש בה  ולאזו תרומה  [י"רש] –ֵר

ך֩ ֶרָ֗ ָה ְצ ְ֩וי  ֣ך ְׁש ר  י  מונח רביע –ּת 

ֶּתן ּ֩ת  ךָ֖ ֩צ אְנ ָ֥ז ֵּ֩ג ית אׁש   ֵר ֹו-ְו  חלותרמחמש  1/60 :[י"רש] – לָֽ
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ז֩ ֩ ָ֩י ֣ר ֲאֶׁש א֩ י ַ֡ ב  ָּנ ַ֩ה ְ֣ך ַ֩א ֩ ֩ ]כ[ ד ֩י
א ר֩ל ָֽ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֵא֣ת י֩ ָ֗ מ  ְׁש ּ֩ב  ר ָּ֩דָב  ר ַדֵּב֨ א׃-ְל ּו הָֽ ַ֩ה א י ָ֥ ב  ָּנ ַ֩ה ת ֵמָ֖ ּ֩ו ים ֑ ר  ֲאֵח ֩ ים ֣ ה  ֹל ֱא ם֩ ְּ֩בֵׁשָ֖ ר ַדֵּבָ֔ ְ֩י ֣ר ֲאֶׁש ַ֩ו ר ַדֵּבָ֔ ְ֙֩ל יו ית  ּו  ֩צ 

יא֩ ַ֡ ב  ָּנ ַה ְ֣ך֩ ֩ מונח פזר  -ַא ד י ז  ָ֩י ֣ר  קטנה-מונח תלישא -ֲאֶׁש

ים י"רש ֑ ר  ֵח ֲא ים֩ ֣ ה  ֹל ֱא ֩ ם ְּ֩בֵׁשָ֖ ר ַדֵּבָ֔ ְ֩י ֣ר ֲאֶׁש ת...  ַו ֵמָ֖ (. שלושה מיתתן בידי אדם: המתנבא מה שלא שמע, ומה קעז ד"ספ ראה) בחנק -ּ֩ו

 מיתתן -דברי נביא והעובר על דברי עצמו  עלאת נבואתו והעובר  הכובש אבללו ונאמר לחבירו, והמתנבא בשם עבודה זרה.  נאמרשלא 

ֹו בידי שמים, שנאמר: ּמָֽ ֵ֩מע  ׁש ר ָ֥ ְד ֶא ֩ י ָ֖ כ   (.סנה' פט,א ראה,יט; לעיל) ָאנ 

 

 שמים, אין לו חלק לעולם  בידיגדולה מתריעה על עונש שלא בידי בית דין של מטה )כרת, מיתה -מקומות בהם תלישא מצאנו - טט

 קטנה מתריעה על הגבלות לכך. -הבא( ותלישא

 קטנה מתריעה על העברה ממיתת בית דין בחנק, למיתה בידי שמים.  -, אפשר שתלישאכאן ואילו 

 דבריםראה 
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ֶאל ֩ ה ָבָ֖ ר  ַהְּק ר֩ י ָהע ָ֔ ֩ ֣ה ָהָי ְ֩ו ֩-]ג[ ָחָל֑ל ֶ֩ה
א ר֩ל ָֽ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ר ָקָ֗ ָּ֩ב ֶ֩עְגַל֣ת א ו ה   ַה ר֩ י ָהע ֨  ֩ ְקֵני ֩ז  ּו חַ֡ ְק ר֩ל א-ְוָל ֲאֶׁשָ֥ ֩ ּה ָּ֙֩בָ֔ ד ל׃-ֻעַּב ְּ֩בע ָֽ ה ָ֩מְׁשָכָ֖

ֶאת ֩ וא ֵ֤ ה  ַה ר֩ י ָהע ֨  ֩ ְקֵני ֩ז  דּו ַ֡ הֹור  ְ֩ו ד[ ֶאלָהָֽ֩-] ֩֙ ה ר֩ל א-ֶעְגָל ֲאֶׁש  ן֩ ֵאיָתָ֔ ֩ ַ֣חל ַע֩-ַנ ֵר֑ ָּז ֩י  א ְ֩ול ֣ ֹו ּ֩בָ֖ ד ֵבָ֥ ֵ֩יָע
ּו ְרפ ֶאת-ְוָעָֽ ֩ ם ַחל׃֩-ָׁשָ֥ ָּנָֽ ַּ֩ב ה ָ֩הֶעְגָלָ֖

 חקת יט,ב:     במדבר
ֲאֶׁשר ה֩ ָרָ֔ ַהּתֹו ת֩ ַּק֣ ֻח ֩ ַ֚את ר֩-ז  מ ֑ א 'ֵ֩ל הָ֖ ֩ ָ֥ה ָּו ֩צ 

ֶאל ֩ ֣ר׀ ֩-ַּדֵּב ה יָמָ֗ מ  הְּ֩ת ֻדָּמ  ֲ֩א ה ָר֨ ָפ  ֩ ך ֵאֶלי ֩ ֣חּו ְק ְ֩וי  ל ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  יןְּבֵנ֣י ֵאָֽ ֩ ר ר֩ל א-ֲאֶׁשֵ֤ ֲאֶׁש  ֩ ּום מָ֔ ֩֙ ל׃-ָּבּה ֩ע ָֽ ָה י ָ֩עֶלָ֖ ה ָ֩עָלָ֥
 

 קטנה -טעם תלישא

֩  (דב' שפ' כא,א) ֩ (דב' שפ' כא,ב)הבא  מהקראאפשר כי מרמז לדרוש מספר זקנים מסנהדרין גדולה, הנלמד  (א) –קטנה -תלישא -ֲאֶׁשר ּו אָ֥ ְוָיְצ
ך ֶט֑י ְפ ְ֩וׁש  ך ָ֖י ֵקֶנ  שמעון,  לרבי יהודה ושלושה ל' לרבי חמישה ְז

 עיןהרב בכור שור ... ובטביעות  אמר...  [זקנים מבעלי התוספות דעת]אפשר כי מלמד על אומדנא של עד המזהה את המת כפירוש  (ב)
זו אפילו לאחר כמה השבועות ואפילו ממקום רחוק... יכול לבוא  בעדותאשתו  תנשא)סוג של אומדנא( גמור כאילו ראיתיו חי 

 ... להתבונן בו

֩ ֩ ד[ [ ֩ ְקֵני ֩ז  דּו ַ֡ הֹור  רְו י  , ושיעור לרוחצי ידיהם דבי" לשופטיקטנה, שיעור -פזר תלישא -ָ֩הע ֨

֩ ֨ך ְלַעְּמ  ֩ ַּ֩֩כֵּפר ח[  רבים קודם.  ימיםמורה על הנפדים ממצרים  קדמא ספרי פקטנה קדמא, ע"-תלישא - ]

֩  ספרי פ"ע ר  פיוצאי מצרים, ע" אל )עקירת( זכויות תלישתיוצאי מצרים שכבר מתו ועתה  אל מחיצהקטנה, כעין פריצת -תלישא -ַּכֵּפ

 .מזכויותיהםשאמר שהמתים צריכים כפרה כדי שלא ינכו להם  וזה...  והמצוה התורה



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ם׃֩ ָּדָֽ ַה ם֩ ֶהָ֖ רָ֩ל ַּכֵּפָ֥ ְ֩ונ  . .. ֩ ח[  ? כיצד ככה הדם מכפר לכם. שתעשוהקודש אומר כל זמן  רוח קמט ספרי -]

ם֩ שני ובאופן וצחו ... שהדם יפעל כפרה על עצמובר משפטהנרצח יעשה  דם אחד באופן מ"התוה מפרש ָּדָ֥ ַ֩ה הְּ֩תַבֵע ר ַאָּתָ֗ ְ֩֩ו ט[ [
֩ י ָ֖ ק  ָּנ  'וגו דבי" י"עתעשה הישר בעיני ה' תזכה שיתגלה מי הרוצח ואתה בעצמך תעשה בו משפט ...  אםַה

  ֩ ר  הרוצח. של ההיסתתרות מחיצתקטנה, כעין פריצת -תלישא -ַּכֵּפ

 

ּו...  (ג,כא תצא דברים) חַ֡ ְ֩֩וָלְק וא ה   ַה ֩ ר י ָהע ֨  ֩ ְקֵני אז  ר֩ל ָֽ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ר ָקָ֗ ָּ֩ב ר֩ל א-ֶעְגַל֣ת ֲאֶׁשָ֥ ֩ ּה ָּ֙֩בָ֔ ד ל׃-ֻעַּב ְּ֩בע ָֽ ה  קטנה-תלישאאפשר כי  -ָמְׁשָכָ֖

 טפח, וכן לשיעור אומדנת רוב וקרוב בסוגיות שונות,  –תרמז לשיעור משיכה בעול 

֩  (חקת יט ב במדבר) ך ֵאֶלי ֣חּו֩ ְק -מ קטנה, א' האם רוחב העול נלמד מכאן או נלמד-שתי תלישא קטנה, אפשר כי כעין-תלישאמונח  – ְוי 

֩   (ג,כא תצא דברים) ְקֵני ֩ז  ּו חַ֡ ְק  . ְוָל

א (ג,כא תצא דברים) ו ה   ַה ר֩ י ֩   (ג,כא תצא דברים)קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד המתיחס לפרטים שלפניו  – ָהע ֨ ְקֵני ֩ז  ּו חַ֡ ְק רסא פזר ת- ְוָל

 , מרחק לקבוע מה קרוב או אומדנת רוב (, תרסא מלמד על אומדןקטנה-לישא)ת

 . כלהלן מיצא תכונות מנושא עגלה ערופה לענינים שונים פזרכי אפשר 

 , כגון פעולות שנעשו לדעת הבעלים או נוח להם בהן או שנעשו שלא לדעת הבעלים ולא נוח להם בהן.לפרה אדומה

 

 וקרוב רוב' סוגיית א
 בבא בתרא כג ב בבלי
הרי הוא של מוצאו; נמצא בין שני שובכות,  -בעל השובך, חוץ מחמשים אמה  שלהרי הוא  -בתוך חמשים אמה  . ניפול הנמצא'מתני

 שניהם יחלוקו.  -שלו, מחצה על מחצה  -שלו, קרוב לזה  -קרוב לזה 
ובא עדיף. מתיב רבי דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא, אפילו הכי ר ג, ואע"הרובהולכין אחר  -. אמר רבי חנינא: רוב וקרוב 'גמ

מינה! בדליכא. וליזיל בתר רובא דעלמא! ביושבת  דנפישאדאיכא אחריתי  גואע" -( והיה העיר הקרובה אל החלל א: )דברים כ"זירא
 בין ההרים. 

קום האם של נכרים(, מפרשת עגלה ערופה ממי ייןסוגית רוב וקרוב בניפול )אפרוח, בדם הנמצא בפרוזדור אחרי הרחם, חבית  דורש

 עגלה ערופה.  תביאהערים ומספר תושביהם לענין איזו עיר 

 איזור מוגבל. -ביושבת בין בין הרים  ל"ת

֩ ֩ ֶאל]ג[ ֩ ה ָבָ֖ ר  ְּק ַ֩ה ר י ָהע ָ֔ ֣ה֩ ָהָי ֩ ֶ֩הָחָל֑ל-ְו ְקֵני ֩ז  ּו חַ֡ ְק  קטנה-פזר תלישא -ְוָל

ד[ [ ֩ ֩ ְקֵני ֩ז  דּו ַ֡ ר  הֹו רְו י  קטנה,-תלישא פזר -ָ֩הע ֨

 כשיעורים:  – קטנה-תלישא

, מודדים רק לערים בהן בי"ד של כ"ג. בין שתי ערים בעלות בית דין של כ"ג, מביאה זאת שבה ]ליקוטי מצוות רמב"ם בחומש[ ע"פ)א( 

נמצא סמוך לעיר שאין בה ב"ד לא היו  -זקני העיר  ]תורה תמימה דברים כא[רוב יהודי השוה או גדול לעומת עיר של יהודים בלבד. 
]סוטה  (כבעיר וליכא, כיצד עושין, מודדין לעיר שיש בה ב"ד, מאי טעמא, דכתיב זקני העיר מכל מקוםמודדין אליה, שנאמר זקני ה

 מ"ה ב'[:
 

 ולא מרחק אוירי מרחק הליכה)ב( מדידת מרחק ללא קדור בהרים, היינו 

 )ג( מספר הזקנים הרוחצים ידיהם על העגלה.

 ידה למציאת עיר קרובה, אם הקרובה רוב נכרים תולים שהרגוהו נכרים, : איזור מוגבל ליושבת בין הרים למדכמחיצה –קטנה -תלישא

אמה לשובך או מעבר  50)א( בממונות כגון אפרוח הנמצא בתחום  מיוצאים לסוגיות רוב וקרובבעגלה ערופה,  שיקולי רוב וקרוב -פזר 

תחום מוגבל.  -דומה ליושבת בין הרים  -כרמים לכך, כי האפרוח לא מתרחק מעבר למקום שאינו יכול לראות השובך, ואם נמצא בשביל 

 נלמד מעגלה ערופה כי אם המרחק שוה הולכים אחר הרוב.

 

א (דב' שפ' כא,ג) ו ה   ַה ר֩ י ֩  (דב' שפ' כא,ג)קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד המתיחס לפרטים שלפניו  – ָהע ֨ ְקֵני ֩ז  ּו חַ֡ -פזר תרסא )תלישא- ְוָלְק

ד (דב' שפ' כא,ד)קטנה(,  ַ֡ ר  הֹו ֩ ְו ְקֵני ֩ז  והפזר . תרסא אחת מלמדת על אומדן מרחק לקבוע מה קרוב, תרסא אחת מלמדת על אומדנת רוב, ּו

 . מעביר זאת לענינים אחדים כלהלן

 )ב( במעות שנמצאו בין קופות כספים במקדש ובגבולין. מיוצאים לסוגיות קרוב וחמורבעגלה ערופה,  שיקולי רוב וקרוב -פזר 
מעות שנמצאו בין השקלים לנדבה קרוב לשקלים יפלו לשקלים לנדבה יפלו לנדבה מחצה לים פ"ז,ה"א[ מתני' ]ירושלמי )וילנא( שק

למחצה יפלו לנדבה בין עצים ללבונה קרוב לעצים יפלו לעצים ללבונה יפלו ללבונה מחצה למחצה יפלו ללבונה בין קינין לגוזלי 
לו לגוזלי עולה מחצה למחצה יפלו לגוזלי עולה בין חולין למעשר שני קרוב עולה קרוב לקינין יפלו לקינין קרוב לגוזלי עולה יפ

לחולין יפלו לחולין למעשר שני יפלו למעשר שני מחצה למחצה יפלו למעשר שני זה הכלל הולכין אחר הקרוב להקל מחצה למחצה 
 להחמיר:

ר֩ (דב' שפ' כא,ג)קורבא כדילפינן מדכתיב וכו'. משום דכללא הוא דאזלינן בתר  קרוב לשקלים ]פני משה שקלים פ"ז,ה"א[ י ָהע ָ֔ ֩ ָהָי֣ה ְו
ֶאל ֩ ה ָבָ֖ ר  ְּק ֩-ַה ָחָל֑ל ְקֵני ֩ (טט: בקטע הבא של הפסוק נאמר)ֶה ֩ז  ּו חַ֡ ְק )טט: פזר תרסא, תרסא מלמד על אומדנת מרחק, פזר מעביר : ְוָל

 למקום אחר בתורה כמו סוגיית קרוב בכספים שנמצאו מחוץ לקופות במקדש (
ְקֵני ֩ (דב' שפ' כא,ד) )טט: אפשר כי ֩ז  דּו ַ֡ הֹור  פזר תרסא, תרסא מלמד על אומדנת חומרה )רמב"ם: מדדו לעיר שיש בה בית דין(, פזר מעביר  ְו

 למקום אחר בתורה כמו סוגיית חמור בכספים שנמצאו מחוץ לקופות במקדש ( 
להחמיר ונדבה חמירא היא משקלים כדקתני להכלל בסיפא דמתני' דבמחצה על מחצה הולכין  מחצה על מחצה יפלו לנדבה.

דהשקלים מביאין מהן ג"כ חטאות הצבור כגון שעירי ר"ח ושל מועדות והן נאכלין לכהנים ונדבה כלה לעולות היא ועוד דשמא 
 :שקלים אלו יפלו לשירי הלשכה ואינן לקרבנות אלא לשאר צרכי העיר כדתנן לעיל בפרק ד'

 

 לעומת רוב ולא קבועוקבוע,  רובשיש קשר גם לסוגיית  אפשר

 

 אילן פרי הסמוך לעיר או בור: קיצוץ סוגיית –' פזר ב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ד[ ר֩֩ ] י ָהע ֨  ֩ ְקֵני ֩ז  דּו ַ֡ ר  הֹו   –העץ לעיר או לבור, או קדמה העיר או הבור הבור לעץ  בזמןקדם  -קטנה קדמא -תלישא פזר -ְו

 הפרטי קדם לציבורי או קדם לפרטי אחר.  האם
: אומרחמשים אמה. אבא שאול  -את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה, ובחרוב ובשקמה  חיקיןמר. בבא בתרא כד, ב מתני' בבלי

קוצץ ונותן דמים, ספק זה קדם וספק זה קדם  - קדם אילןקוצץ ואינו נותן דמים, ואם  - קדמהחמשים אמה. ואם העיר  -כל אילן סרק 
 . דמיםקוצץ ואינו נותן  -

שקדם  דיבא ראיה לבי" כהעץ ללא פצוי ואח" קוצץ -משלם פצוי, אבל אם קדם העץ לעיר, ציבורי פרטי אם קדם העץ לבור קוצץ ו במצב

 העץ ותובע פצוי. 

 מי קדם למי – קדמא 

 מן העיר או הבור. העץמרחק  –ההרחקה  לסוגייתבעגלה ערופה לשיעור מרחק,   - תרסא 

 מעגלה ערופה נמשך הענין לקיצוץ עץ פרי. ולכןפירות עקירת אילן פרי דומה לעקירת חייו של הנרצח שלא יעשה עוד  - פזר 

 

 הנאה ממת איסור סוגיית -' פזר ג
 תמימה במדבר חקת כ א תורה
עגלה ערופה אסורה בהנאה,  מהכתיב הכא ותמת שם מרים, וכתיב התם )פ' שופטים( וערפו שם את העגלה בנחל,  -מרים  שם ותמת

 '[:ב טכ" ז]ע" (ואף המת אסור בהנאה
 ו  הערהתמימה הערות במדבר פרק כ  תורה

, ועיין אסור בהנאה אף עגלה ערופה אסורה בהנאה קדשיםמה  ודרשינן( ושם בעגלה כתיב כפרה כקדשים, כפר לעמך ישראל, ו
, ואין להאריך שמטומאת מת, יעו" גה" אבפ" םרמב" כ"ממששלא העיר כלל  עמאבל לענין מת עובד כוכבים, וצ" אהכ" ד"פי מבמל"
 : כאןבזה 

 
 השם בשםבקשת כפרה ביום הכפרים  של כמייבא תכונה? פזר כמייצא תכונה -' פזר ד

 יומא לז, א  בבלי
. אמר אביי: בשלמא חורב מעגלה ערופה בשםשבשם? נאמר כאן כפרה ונאמרה בעגלה ערופה כפרה, מה להלן בשם אף כאן  ומנין

והתנן: הכהנים אומרים: )דברים כא( כפר לעמך  -כי תימא: הכי נמי ! ומחורב תיליףערופה  עגלהלא יליף מאי דהוה הוה. אלא 
 קשיא.  -, ואילו באנא לא קא אמר! ישראל

 

 לייצא זאת לאיסור ציפורי מצורע -עגלה ערופה ופזר  גבול –קטנה כמחיצה -נאסרים צפורי מצורע? תלישא מאימתי סוגיית –' פזר ה
 קידושין נז, א  בבלי

: נאמר מכשיר ומכפר מבפנים, ונאמר מכשיר ומכפר מבחוץ, מה מכשיר ומכפר האמור ישמעאלדבי רבי  דתנאמצורע. מנלן?  ציפורי
: ציפורי מצורע מאימתי אסורים? איתמרעשה בו מכשיר כמכפר.  -עשה בו מכשיר כמכפר, אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ  - בפנים

משעת  אמר ל"רוחנן אמר משעת שחיטה, שחיטה הוא דאסרה לה; לקיחה. ר' י משעתאמר:  לרבי יוחנן אמר: משעת שחיטה, ור"
: גבול שמעתי ינאי רציפורי מצורע מחיים. ועגלה ערופה גופה מאימתי? א" אף ערופה מחיים, עגלה, מה ערופה נפקא מעגלה, לקיחה

לא מיתסרא, אף ציפורי מצורע עגלה ערופה משעת לקיחה  מהבה ושכחתי. ונסבין חבריא לומר: ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה. אי 
 השתא, התם אית ליה גבול אחרינא, הכא מי אית ליה גבול אחרינא.  הכינמי משעת לקיחה לא מיתסרי? 

 

 הבן הסורר ומורה שלסוגיית שלימות גופן של שופטים משלימות גופם של אביו ואמו  –' פזר כמייבא ו
  בכו טור ב /ה" דףירושלמי מסכת סנהדרין פרק ח  תלמוד
 פרט ואמרולחיגרים  פרט ויצאודורש באביו ובאמו כך את דורש בזקני בית דין שנאמר  שאתאחד מהן גידם כו' כשם  היה ה' הלכה

כשם שזקני בית דין שלימין בצדק כך הם צריכין  הכתובשפכו פרט לגידמים ועינינו לא ראו פרט לסומין מגיד  לא ידינולאילמים 
 להיות שלימין באיבריהן וגו'

֩]ז[֩ ]ב[ .. . ך֩ ֶט֑י ְפ ְ֩וׁש  ך ָ֖י ֵקֶנ ְ֩ז ּו אָ֥ ינּו֩ ְוָיְצ ֵדָ֗ ָ֩י ֑רּו ְמ ָא ְ֩ו ּו  ְוָענָ֖

 
נמצא ההורג הרי זה יהרג, דרישה לאשם תלוי  כואח" שנערפה פודאי אחרי הקרבת אשם תלוי מעגלה ערופה אע" אשםסוגיית  –' פזר ז

 למקריב שעבירתו וודאית עליו להביא אשם ודאי.  נודעשהוקרב אם  פאע"
  אזוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת ויקרא דף טו עמוד  פסיקתא

 יט –ה יח  ויקרא
ן ֩מ  ים ֧ מ  לָּ֩ת ַא֣י  ֩ א י ב  ֵה ְ֩ו֠ ח[ ֶאל-]י ֩ ם ָאָׁשָ֖ ְ֩ל ךָ֥ ְרְּכ ןְּ֩בֶע א ֵה֑ן֩-ַהּצ   ַ֩הּכ 

ר ֲאֶׁש ֩ ְגָג֧תֹו ׁ֩ש  ַ֩ע֣ל ן ֵה  ַהּכ  ֩ יו ָעָל֨  ֩ ר ֶּפ א-ְוכ  א֩ל ָֽ ּו הָ֥ ְ֩ו ֹו׃-ָׁשָג ג ח֩לָֽ ְסַלָ֥ ְ֩ונ  ע ַדָ֖ ָ֩י
ַא֣י֩ ....  ֩ א י ב  ֵה ןְו֠ מ  ֩ ים ֧ מ  ן-לָּ֩ת א ם. להוציא הפלגס. ַהּצ   ָאָׁשָ֖ ְ֩ל ְרְּכךָ֥ יםפסוק ה טו ומצביע אליו  -)טט ערכך האמור למעלה  מה. ְּבֶע ֧ מ   – ָּת

 היינו לממון המעילה( –)טט שקלים אף כאן בכסף שקלים. לאשם שיהא הפרש לאשם:  בכסף מלת תמים( המקראותדרגא, בשני 
לו אחרים. ונסלח לו. הא )לא( ידע אינו  לשאמרושלא נודע לו בינתים. והוא לא ידע. פרט  עליו הכהן על שגגתו אשר שגג. וכפר

 נמצא ההורג הרי זה יהרג:  כשנערפה ואח" פ"שאע ערופה לעגלהדומה  זהמתכפר לו עד שיביא )אשם ודאי(. למה 
 

 סוגיית משיכה בעול ברוחב טפח לענין של מקח וממכר –' פזר ח
 סוטה מו, א  בבלי

עול. איבעיא להו: לארכו או לרחבו? אמר להו ההוא  כמלא: ל? א"עול בכמה משיכתאבהו, בעי מיניה מר' יוחנן:  ר"א
, שיעורא ל. ולימא טפח! הא קמ"עול לרחבו טפח משיכתמיניה דרבי יוחנן:  לימרבנן ור' יעקב שמיה, לדידי מפרשא 

  וממכר. למקחטפח הוי. למאי נפקא מינה?  דעול
֩   כא ג ת"כ דברים -מ ְקֵני ֩ז  ּו חַ֡ ְק מעביר זאת לענין מקח  והפזרשיעור משיכת עול לרחבו טפח  –קטנה -קטנה, תלישא-תלישאפזר - ְוָל

 . וממכר

 

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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    תצא-דברים כי 2.6.5
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֩ פ :ו,זכב, תצא-כידברים  ַ֩קן]ו[ א ֵר֣ ָּק ֩י  י ֣ ך֩-ּכ  י ׀ְ֩לָפֶנַ֡ ֩ ר ּ֣פֹו ֩צ 
ְּ֩בָכל ֶרְך ֶּד  ַ֩על-ַּב ֣אֹו ֩ ׀ ֶ֩אפְ֩-ֵע֣ץ ֶרץ ָאָ֗ לָה ֶבֶ֙צתַ֙֩ע ר  ֩ ם ֵאֵ֤ ָה ְ֩ו ים ָ֔ ֵ֩ביצ  ֣אֹו ֩֙ ים ח  ַ֩על-ר  ֹו אָ֖ ֩ ים ָ֔ ח  ֶאְפר  ֩-ָה ים ֑ ַ֩הֵּביצ 

ַ֩על-ל א ם ֵאָ֖ ָ֩ה ח ַּקָ֥ ֩-ת  ים׃ ָֽ ַ֩הָּבנ 
֩ ֶאת]ז[ ֩֙ ח ְּ֩תַׁשַּל ֵַ֤ח ֶאת-ַׁשֵּל ְ֩ו ם ֵאָ֔ ח-ָה ַּקָֽ ָֽ יםּ֩ת  ָ֖ ֩ס-ַהָּבנ  ים׃ ָֽ מ  ָ֩י ַרְכָּתָ֖ ֲא ַה ְ֩ו ְך בָ֩לָ֔ ַט ֣י ֙֩י  ן ַמַ֙ע ְ֑ךְ֩ל ָ֩ל

  [קמב –קלח חולין ] ראה, [ב''מ קב א]צפור -קן [תו''א]
 
 אם מצווה קלה שאין בה חסרון כיס אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים ק''ו למתן שכרן של מצוות חמורות [רש''י]
כי אם עם אנוש כערכי כל שכן  (טט שהו מן ההפקר)ואם עסק המצווה אינו לעוף כנף [ דב' דף רמז -אלשייך הקדוש  -תורת משה ]

 .שאין קץ לשכרי
 

שגלה הקב''ה אריכות ימים בע''ה במצווה חמורה ומצווה קלה, כבד את אביך ושלוח הקן,  [א,חולין קמב]על דרך זה אמרו רבותינו ז''ל ו

 ללמדך שאין לך מצווה שלא ייטב לאדם בה ויאריך ימים.

 

֩ טט ך י  פזר -ְלָפֶנַ֡

לה ביותר, בדבר מן ההפקר שאין לך בה חסרון כיס, שאין בה כלומר ראה מן שכר המצווה הק -ראה לפניך  כגוןתנהו לעניין אחר  - פזר

צורך במחשבה רבה, דיבור ורק מעשה קל כלאחר יד, אל שכר המצוות החמורות הימנה שבהן יש השקעת מחשבה דיבור ומעשה של זמן 

 שאין הקב''ה מקפח שכר כל בריה. כיס .וחסרון 

ובנוסף יש לכל מצווה שכר דך שאין לך מצווה שלא ייטב לאדם בה ויאריך ימים. כל מרחב המצוות מן הקלה אל החמורה, שכר בסיסי ללמ

 המיוחד לה.

 

 קמב. –אבל פזר הילכתי ראה בבלי חולין קלח 
ההוא דאתא לקמיה דרבא, א"ל: תימה מהו? אמר: לא ידע האי גברא דעוף טהור חייב לשלוחי? אמר ליה: [ ב,בבלי חולין קמא]

חייב לשלח, שלחה,  -יא, אמר ליה: האי ידעי לך, מתניתין היא: אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת דילמא חדא ביעתא הוא דרמ
 ואהדר לה רבא פרסתקי ותפסה; וליחוש לחשדא! כלאחר יד.

 

֩ ַ֩קן]ו[ א ֵר֣ ָּק ֩י  י ֣ ך-ּכ  י ׀ְ֩לָפֶנַ֡ ֩ ר ּ֣פֹו  מונח מונח מונח פסק פזר – צ 

ְּ֩בָכל ֶרְך ֶּד  ַ֩על-ַּב ֣אֹו ֩ ׀ ֶרץ-ֵע֣ץ ָאָ֗ גרש מונח פסק )= מונח לגרמיה( מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל -אזלא – ָה

 כולו, ובגלל רבוי המונח עשוי ללמד יוצאים מן הכלל אחדים

 

֩ ַ֩קן]ו[ א ֵר֣ ָּק ֩י  י ֣ ך-ּכ  י ׀ְ֩לָפֶנַ֡ ֩ ר ּ֣פֹו  מונח מונח מונח פסק פזר, כעין ארבע פזר,  – צ 

והמשך הגמרא מלמד  אין לוקין עליה. -: כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה ורה כולה()לכל הת זה הכלל)א( הרמז לנאמר במשנה 

 מצבים שונים לשימוש בכלל זה. וכמוסר כל זמן שאפשר צריך לתקן. 

רבא  –ותפסה; )כעין גדר( , שלחה, ואהדר לה רבא פרסתקי [ב,בבלי חולין קמא])ב( כהסבר הרב משה קובלסקי הי"ו מאורות הדף על 

 הקב"ה, בחפץ שנעשה בו מצווה לה'. ומכאן לימוד לחיבוב כל שיירי מצווה.  –רק להחזיק בשיירי מצווה של גדול האדמורי"ם רצה 

)ג( לומד משילוח הקן בציפור שהקדיש )א( למזבח )ב( לבדק הבית ומרדה ונמלטה או נגזלה או מתה, לשאר הקדשים למזבח או לבדק 

לגבי בדק הבית פוקעת קדושתם כמו הצפור שהוקדשה ופקעה קדושתה ואפשר לקיים בה מצוות הבית. לגבי מזבח נשארים בקדושתם 

 שילוח הקן. 

 )ד( לימוד על אחריות לערכין 

ֶאת (ז,כ"תכ בב 'דב)בחולין אבל לא במוקדשים. אמאי לא? דאמר קרא: ב לח,בבלי חולין ק ֩֙ ח ְּ֩תַׁשַּל ֵַ֤ח ֩-ַׁשֵּל ם ֵאָ֔ במי שאתה  -ָה
  ... הני מוקדשין היכי דמי? .... שאי אתה מצווה לשלחו אלא להביאו לידי גזבר. -מצווה לשלחו, יצא זה 

 

ַ֩קן֩ו(כב, ' תצאדב)חשון התש"פ, פנחס מנחם טייטילבוים הי"ו( )א( -)מר א ֵר֣ ָּק ֩י  י ֣ ך-ּכ  י ׀ְ֩לָפֶנַ֡ ֩ ר ּ֣פֹו מלמד הבחנה בין הורג בשגגה כאשר  – צ 

 וכד' שאין זה הורג בשגגה. הנהרג היה במקום, ובין אחד שזימן עצמו משיצאה האבן

ָֽה: יא(,לה ' מסעיבמ) ְׁשגָָג ֶפׁש ּב  ַח ַמּכ ה־ֶנ֖ ָּמ֙ה ר צ ָ֔ ם ְוָנַ֥ס ָׁש֙ ְהֶי֣ינָה ָלֶכ֑ ט ּת  ְקָל֖ י מ  ַ֥ ים ָער  ם ָלֶכ֙ם ָער ָ֔ יֶתֵ֤ ְקר  ם יא(,לה ' מסעיבמ) ]רש"י[ ְוה  יֶתֵ֤ ְקר  ן יא – ְוה 
ַ֥  )בראשית כז,כ( וכן הוא אומר הזמנההקרייה אלא לשון  ָֽי:ּכ  יָך ְלָפָנ ' ֱאֹלֶה֖ ה הַ֥ ְקָר֛   י ה 

י֩ו(כב, ' תצאדב) הורג בשגגה כאשר הנהרג היה במקום, למעט מצב ֣ א ּכ  ָּקֵר֣ ם יא(,לה ' מסעיבמ) ]רש"י[כי הזדמן קן )כפ'  – י  יֶתֵ֤ ְקר   וכנאמר ְוה 

ה )בראשית כז,כ( -ב ְקָר֛ י ה  ַ֥ מיד הזורק. כלומר האבן נזדמנה, הגרזן הזדמן, לימוד ומזה למוד אל אחד שזימן עצמו משיצאה האבן או הגרזן  ּכ 

ה"ז גולה. ר"א בן יעקב אומר: אם מכשיצאתה האבן מידו הוציא  -הזורק אבן לרה"ר והרג  .שנה מכות ב,ב[מ [בבלי מכות ח,א]אל 
 .ה"ז פטור -הלה את ראשו וקבלה 

ַ֩קן֩ו(כב, ' תצאדב))ב(  א ֵר֣ ָּק ֩י  י ֣ ך-ּכ  י ֩׀ְ֩לָפֶנַ֡ ר ֹו ּ֣פ שאם הקן הזדמן בחצירו, יפקיר חצירו ויתחייב בשילוח הקן. מכאן לימוד של  מלמד – צ 

 הפקר לכל התורה.

ַ֩קן֩ו(כב, ' תצאדב))ג(  א ֵר֣ ָּק ֩י  י ֣ ך-ּכ  י ֩׀ְ֩לָפֶנַ֡ ר ֹו ּ֣פ  מלמד שאין לנו ידיעה במידות הקב"ה. – צ 

 . משתקין אותו -שמך, מודים מודים  האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר. ברכות פ"ה,מ"ג[ משנה] [ברכות לג,ב ] 

נמי משמע על הטובה ולא על הרעה,  -משום דמיחזי כשתי רשויות, ועל טוב יזכר שמך  -בשלמא מודים מודים משתקין אותו גמרא. 
פליגי בה תרי אמוראי  -ותנן: חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אלא, על קן צפור יגיעו רחמיך מאי טעמא? 

מערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא; חד אמר: מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, וחד אמר: מפני שעושה מדותיו של ב



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 .הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות

אנת חכים .. . [תיקוני זוהר הקדמה דף יז עמוד ב]"פתח אליהו" וגם המידות הן רק המשלה ואין לנו ידיעה על הקב"ה כנאמר במאמר 
ולאו בחכמה ידיעא אנת הוא מבין ולא מבינא ידיעא לית לך אתר ידיעא אלא לאשתמודעא תוקפך וחילך לבני נשא ולאחזאה לון איך 
אתנהיג עלמא בדינא וברחמי דאינון צדק ומשפט כפום עובדיהון דבני נשא דין איהו גבורה משפט עמודא דאמצעיתא צדק מלכותא 

ן סמכי קשוט הין צדק אות ברית כלא לאחזאה איך אתנהיג עלמא אבל לאו דאית לך צדק ידיעא דאיהו דין קדישא מאזני צדק תרי
 .ולאו משפט ידיעא דאיהו רחמי ולאו מכל אלין מדות כלל
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֙֩ל א ה ָר ַּנֲע ְ֙֩וַלָֽ ָר ַּנֲע ָרָ֖֩-ְוַלָֽ ַּנֲע ַ֩לָֽ ַּנֲעָרָ֖ ןַ֩לָֽ י ֵאָ֥ ר֩ ָבָ֔ ָד ֩ ֣ה ַ֩עלַתֲעֶׂש יׁש ֵ֤ א  ֩ ֨קּום ָי  ֩ ר ֲאֶׁש יַּ֩כ ַ֡ ָמֶ֑ותּ֩כ  ֩ א ֵחְ֣ט ֩ ה׃֩֩-ה ַהֶּזָֽ ר֩ ָבָ֥ ָּד ַ֩ה ן ֶפׁשֵּ֩כָ֖ ֶ֩נָ֔ ֣חֹו ְרָצ ּ֙֩ו ֙הּו ֵ֩רֵע
ֶפׁש  ֶ֩נָ֔ ֣חֹו ְרָצ ּ֙֩ו ֙הּו ֵרֵע ַ֩על־ יׁש ֵ֤ א  ֩ ֨קּום ָי  ֩ ר ֲאֶׁש יַּ֩כ ַ֡  ּכ 

֩ כו כב – טט י ַ֡  אפילור. אז יצילה לא יוכל להצילה בצד אח אםלהושיע בהן  שאפשרלכל מצבי רודף ונרדף  –תנהו לענין אחר  -פזר  –ּכ 
 (, סנהדרין עג א פכב כז ע" ג"רלב) בנפש הרודף

 רודף ונרדף  מצבי
 הרודף אחר חבירו להרגו, ואחר הזכר, ואחר נערה המאורסה, ואחר חייבי מיתות בית  אחדרבנן:  תנוסנהדרין עג א  בבלי

 מצילין אותן בנפשו.  -, ואחר חייבי כריתות דין
 ל"כנ העריות וכלוזהו הלימוד שמצילין אותה  – בסוף( זכ" בוהמצוה קז )על כ" התורה. 
 באשה המקשה לילד ומסוכנת הרבה שמותר להמית את העובר  להתירו רז" זה ומטעםבבלי סנהדרין עב ב  פבחיי ע" רבינו

 האם. אתכדי להציל 
 יהרג, או המכריח לבעול  ואם לאו אחראלו הם רודפים: אנס המכריח אדם להרוג  גםבבלי סנהדרין עד א  פע" בחיי רבינו

 הנאנס יהרג ואל יעבור. – טט. יהרגאו להיבעל ואחרת  

 

ה׃ כו,כב ֶּזָֽ ַה ר֩ ָּדָבָ֥ ַה ן֩ ֶפׁשֵּ֩כָ֖ ֶ֩נָ֔ ֣חֹו ְרָצ ּ֙֩ו ֙הּו ֵרֵע ַ֩על־ יׁש ֵ֤ א  ֩ ֨קּום ָי  ֩ ר ֲאֶׁש ..ַּכ .֩
 סלוק מרכאקטן טפחא -קטנה קדמא מהפך פשטא מונח זקף-תלישא

ר ֩ ֲאֶׁש דין  בילג השנוי והמצוה קז )על כב כז( התורה פמסוים. ע" במצבפשרי מהפשט קטנה, התרעה על הקלה או שנוי א-תלישא – ַּכ

 היא בחזקת אנוסה ואף אם לא שמעו צעקתה פטורה  בשדההנערה ולגבי דין האונס. לגבי הנערה 

 (, ויחזיק בה וישכבנה, הרי זו בחזקת אנוסה ופטורה ,כהלהלן" )שדהיראו אותה ב" ואם 
 ורה,צעקה, פט שלאשמעו  אפילו כי 
 אנוסה - ובשדהמפותה,  - בעירמן הסתם:  בה לדון. 
דיצרה  משוםלו )כגון  הניחואף שהנערה מקפידה על פגמה אך לא רוצה לסכן עצמה ולכן ואף אם תוך המעשה אומרת  האונס לגבי

ילים שאם יהרגו האונס ההתרעה על המצ כלומר. ניתן להצילה בנפשו לא( מצילין אותה בנפשו. אבל אם אינה מקפדת על קלונה אלבשה

 ידונו אותם על שפיכות דמים!!!

 משום( דאחרי שהיא מקפדת על פגמה רק שלא תרצה לסכן נפשה, ' עג בסנהחכמים דפליגי על רבי יהודה וסוברים ) ואף 
ואינה מקפדת על קלונה לא ניתן להצילה  ברצונההכי מצילין אותה בנפשו אף אם אמרה הניחו לו, אבל אם היא עושה  

 .בנפשו
  

֩֩֙ ֙הּו ֵרֵע ַ֩על־ יׁש ֵ֤ א  ֩ ֨קּום  שחבירו מלמד עליו,  דבר –קדמא מהפך פשטא  –ָי

֩, והפרט הוא כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל כעין מידההיא גם  –קטנה[ קדמא מהפך פשטא -]תלישא ֶפׁש ֶ֩נָ֔ ֣חֹו ָצ ְר  קטן -זקף מונחּו

ה׃֩ ַהֶּזָֽ ר֩ ָבָ֥ ָּד ַ֩ה ן  טפחא מרכא סלוק –ֵּכָ֖

 
 רת הנפש פרק א הלכה ז הלכות רוצח ושמי ם"רמב
הוא רודף הרי זה נהרג, ואם יכולים להצילו  שעדייןשלא קיבל עליו התראה כיון  פ, אם הזהירוהו והרי הוא רודף אחריו אע"כיצד

 אינןאו באבן או בסייף ויקטעו את ידו או ישברו את רגלו או יסמו את עינו עושין, ואם  בחץבאבר מאיברי הרודף כגון שיכו אותו 
֩יב כהתצא -כי דבריםשעדיין לא הרג, שנאמר  פ"ואעולין לכוין ולא להצילו אלא אם כן הרגוהו לרודף הרי אלו הורגין אותו יכ

ֶאת ֩ ה ָתָ֖ ַקּצ  ס-ְו ֩ ַ֖ך׃ ֵ֩עיֶנָֽ ס ֹו חָ֖ ָ֩ת א בספרי קא דריש לה  א"אשעדיין לא הרג שנאמר וקצותה את כפה.  פ( הרי אלו הורגין אותו אע"ד"הראב)השגת  ַּכָּפּ֑ה֩ל ָ֥
 + הכי.
 

, הסימן תכ" דהראב" יעפ" ר"ובטוהרג הרודף , שופך דמים וחייב מיתה אבל אין בית דין ממיתים אותו.  כ"ואעפלהציל באבר,  רודףשיכול

 דין.-אינו נהרג בבית – בוהסביר שהמציל לא הותרה, וכל שלא התרו   יאינו חייב מיתה. והב" מהמפני  םתמה על מסקנת הרמב"
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ָּכל מ  ך֩ ֩׀ְ֩ל֠ ך ֶה֣י ֹל ֱא ה'֩ ַח֩ ֣י ָהנ  ְּ֩ב ה ָהָיַ֡ יב֩-ְו ָ֗ ב  ָּס מ  ֩ ך י ֶב  ְי ֩א ֨
ה' ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֶ֙רץ ָא ֶאת-ָּב ה֙֩ ְמֶח ּהּ֩ת  ְׁשָּתָ֔ ר  ְ֙֩ל ה ֲחָל ַ֩נָֽ ךֵ֤ ןְ֩ל ֵת֨ ֩נ  ֶהיך ֹל ֩-ֱא֠ ֩ ח׃֩פ ְׁשָּכָֽ אּ֩ת  ם֩ל ָ֖ ָמ֑י  ַהָּׁש ַחת֩ ַּתָ֖ מ  ֩ ק ָמֵלָ֔ ֲ֩ע ר ֵ֩זֶ֣כ

ה֩ ָהָיַ֡   תנהו לעניין אחרוטעמו פזר  –ויבי ישראל, מחיית עמלק? על מחיית אלשון שמחה  –ְו

ך֩ ׀ְ֩ל֠ ך֩ ֶה֣י ֱאֹל ֩ ֣ה' ֩ ַח ֣י ָהנ   כאשר כל תלשא עשויה להדרש אלפניה ולאחריהמונח מונח מונח פסק תלשא, כעין ארבע תפקידי תלשא,  –ְּב

ך֩  הוא בבחינת העמדה על כסא ה' כפי' מלך על כסא ישראל תמדבעל בחינה נעלה )כעין מחיצה לעצמה( הע –גדולה -תלישא –ְל֠

ה֣֩יט( )רבי יוסף בכור שור  ֩ ַח ֣י ָהנ  ְּ֩ב ה ָהָיַ֡ ך...  'ְו ֶאת...  ְל֠ ה֙֩ ֶח ְמ ק֩-ּת  ָמֵלָ֔ ֲ֩ע ר כשתעמיד מלך על כסא ישראל, שהוא כסא יי', כמו  -ֵזֶ֣כ
 (יש' נו,ה)" ותי יד ושםונתתי להם בביתי ובחומ" ־ לשון מלכות וגדולה, כמו "יד; "(שמ' יז,טז)" כי יד על כס...דכתיב "

 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/204 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

ך֩ ָּכלגדולה, -תלישא –ְל֠ ך֩-מ  י ֶב  ְי  אתה שקול לכל אויביך ויכול להם בזכות ה' אלקיך שמניח לך מהם –קדמא ואזלא  –א ֨

ָּכל מ  ֩ ך ך֩-ְל֠ י ֶב  ְי ות מט רש''יבדומה ללשון )איביך האויב שקול לך -לכתחילה נראית שקילות בין לך ובין כל, אזלאוקדמא תלשא  –א ֨
֣ה'אבל ( ...וישלח  אתם ואת פינחס .. שפינחס שקול להם ֩ ַח ֣י ָהנ  ְּ֩ב ה ָהָיַ֡ ... לשון שמחה משכבשו והורישו עמי כנען המתועבים לה' ְו

  (יד,יז 'משדב' ) ראה. שכרם משולם מראש לעזור במשימתם

ָּכל ך֩-מ  י ֶב  ְי )ב( שויון, יניח מכל  לקדש שם שמים.-וי לגדולההמעשה. היינו אם תהיה רא תלויבעושה , )א( ה אחתמלקדמא ואזלא ב –א ֨

 האויבים בשווה.
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 (נחלת יעקב)נערך בעזרת 

ן מ  ֶדׁש֩ ּק ֣ ַה י֩ ְ֧רּת  ַע ּ֩ב  ך י ֶה  ֹל ֱא ֩' ֨ה  ֩ ְפֵני ֩ל  ְרָּתַ֡ ַמ ָא ְ֩נתַ֩-ְו ם ְ֩וַג֨ ת י  לַהַּבָ֗ הְּ֩כָכ ָמָנָ֔ ַאְל ְ֩וָל ַ֙֩לָּי֣תֹום ר ְ֙֩וַלֵּג י יוַ֩לֵּלו  ֵ֤ ֩-ּת  י יָת֑נ  ּו  ֩צ  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ךָ֖ ְצָוְת ֩מ 
י׃-ל א֩ ְחּת  ָׁ֩שָכָֽ א ְ֩ול ָ֥ ך י ְצוֶתָ֖ ּמ  מ  ֩ י ְרּת  ַבָ֥ ָ֩ע

֩ )יג( י"רש יך ֶה  ֹל ֱ֩א ' ֨ה  ֩ ְפֵני ֩ל  ְרָּתַ֡ ָאַמ ן(. ספ"ד שגהתַוֵדה שנתת מעשרותיך )ראה  -ְו מ  ֩ ֶדׁש ּק ֣ ַה ֩ י ְ֧רּת  ַע ֩-ּב  ת י  זה מעשר שני ונטע  -ַהַּבָ֗
֙֩רבעי )ראה שם(. ולמדך, שאם שהה מעשרותיו של שתי שנים ולא העלם לירושלים, שצריך להעלותם עכשיו.  י ֵּלו  יוַ֩ל ֵ֤ ְנַתּת  ֩ ם  -ְוַג֨

֩מעשר ראשון )ראה שם(.  ם ְ֙֩וַג֨ י ו  וַ֩לֵּל י ֵ֤ ּת  ַ֙֩לּיָ֩.  הן(כבלוי הדרש ב ק)הפשט עוסלרבות תרומה ובכורים )ראה שם(  - ְנַת ר ְ֩וַלֵּג ה ָמָנָ֔ ַאְל ְ֩וָל  -֣תֹום
לזה מעשר עני )ראה שם(.  ֩-ְּכָכ ךָ֖ ְצָוְת נתתים כסדרם: לא הקדמתי תרומה לבכורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשון;  -מ 

ךָ֥֩ שהתרומה קרויה 'ראשית', שהיא ראשונה משנעשה דגן, וכתיב  ָאְת ךָ֖֩ ְמֵל ְמֲע ד  א ְו ֑ר ל ֣ ֵח ַא סדר לא תשנה את ה -( כב,כחמש' שמ' ) ְת
֩-ל א(. מכיל' משפטים כספא יט)ראה  ך י ְצוֶתָ֖ ּמ  מ  ֩ י ְרּת  ַבָ֥ ילא הפרשתי ממין על שאינו מינו ומן החדש על הישן.  -ָע ְחּת  ָׁ֩שָכָֽ א  - ְול ָ֥

רש"י ע"פ ספרי מלמד נתתים כסדרם, אבל הפירוש בפסוק מלמד על הפרשות בשנה ראשונה, )(.  ספ"ד שגמלברך על הפרשת מעשרות )ראה 

 פוך, ואח"כ מלמד על הפרשת מעשר עני בשנים שלישית וששית(העית וחמישית בסדר שניה, רבי
 

֩ ְרָּתַ֡ ַמ ָא  פזר.  –ְו

י רש"י ְחּת  ָׁ֩שָכָֽ א ומלברכך בעת הפרשת המעשרות  מלשבחךכתב רא"ם  שפת"ח (.ספ"ד שגמלברך על הפרשת מעשרות )ראה  -ְול ָ֥
)לכן שי כנסת הגדולה, שברכות על המצוות אינו אלא מדרבנן ולא מלברך ברכת הפרשת מעשרות, שהוא נוסח הברכות שתקנו אנ

ועוד  .(בעת הפרשת המעשרות ולא לברך לשבחעל הרא"ם יש להעיר היכן מצינו מדאוריתא שיש חובה , הרא"ם משנה מלשון רש"י לברך ללשון לשבח

עצמו הביא ראיה לדבריו  התויו"ט-. וקראפ"ה מי"א דפירש קאי על הברכות ואסמכוה על  שר שניעיין תוספות יום טוב מע שפת"ח-ב

 מדברי הרא"ש. 

 

֩טעם פזר בתחילת הפסוק  ְרָּתַ֡ ַמ ָא פזר בתפקיד של העברת רעיון תורני למקום אחר, הספרי דורש למקומו מאמירת וידוי ביעור תרו"מ  –ְו

 .בשם ומלכותרת ברכות בכלל לאמירת ברכת הפרשת תרומות ומעשרות בשם ומלכות, וטעם פזר מלמד למקום אחר בתורה והיא אמי

 בברכותת שם ומלכות הזכרמשתמש בפסוק זה ומסמיך עליו המ,ב בבלי ברכות  הנאמרולראיה נביא )בהפניית הרב יוסף אוסטרי הי"ו( 

אינה ברכה. אמר  -אינה ברכה. ורבי יוחנן אמר: כל ברכה שאין בה מלכות  -גופא, אמר רב: כל ברכה שאין בה הזכרת השם  בכלל. 
י-ל א (כו,יג תבוא-כי 'דב)אביי: כוותיה דרב מסתברא, דתניא:  ְחּת  ָׁ֩שָכָֽ א ְ֩ול ָ֥ ך י ְצוֶתָ֖ ּמ  מ  ֩ י ְרּת  ַבָ֥ ֩-ל א. ָע י ְרּת  ַבָ֥ י, מלברכך -ָע ְחּת  ָׁ֩שָכָֽ א  - ְול ָ֥

יתני  -עליו, ואילו מלכות לא קתני. ורבי יוחנן  מלהזכיר שמך ְחּת  ָׁ֩שָכָֽ א  .עליו שמך ומלכותךמלהזכיר  ְול ָ֥

 

ׁ֩שָ֩ א יְול ָ֥ ְחּת   מרכא סלוק – ָכָֽ

֩ א לקינו מלך -לקינו( ומלכות )מלך העולם( ונוסח הברכה הקשורה לפסוק הוא "ברוך אתה ה' א-מרכא לרבות הזכרת שם )ה' א –ְול ָ֥

֩העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו להפריש תרומות ומעשרות". ע"י טעם  ְרָּתַ֡ ַמ ָא  מועבר רעיון ברכה בשם ומלכות לכל הברכות. פזר –ְו

י ְחּת  סלוק להגביל הזכרת שם ומלכות בברכה לפי הכללים שקבעו רבנן )כגון רק לפתיחת ברכות, ולא בסמיכות ברכות מסוימות,  – ָׁשָכָֽ

אף שהנוסח הרגיל כולל שתי כן -(. כמושו"ע או"ח סי' ריד, בית הבחירה למאירי בבלי ברכות מ,ב, רמב"ם הל' ברכות פ"אראה 

ינו", בדיעבד, אם אמר רק אחד מהם יצא ידי חובתו. עוד נפסק כי אי אמירת המילה קלו-י" ו"א-דונא  הוי"ה המבוטא אזכרות של שם

שולחן ערוך ומשנה ברורה "אתה" שבנוסח הברכה אינה מעכבת בדיעבד. לגבי אי אמירת המילה "העולם" קיימת מחלוקת בין הפוסקים )
 אומרם כברכה יצא אף על פי שלא אמר הנוסח המקובל.כן יש כל מיני נוסחים של שבח לה' שה-(. כמודבסימן רי

אנשי כנסת הגדולה קבעו נוסח הברכות בשם ומלכות לברכות שמקורן בתורה  –עזרא הסופר ובית דינו  רמב"ם הלכות ברכות פ"א ה"ה

 . לקיך וגו', ברכה לפני לימוד התורה( ולברכות מרבנן-)ברכת המזון ע"פ הפסוק ואכלת ושבעת וברכת את ה' א

( נראה יכין מע"ש פ"ה מי"א -פארת ישראל תואף על פי שהראיה מהפסוק אסמכתא בעלמא היא דברכות מדרבנן הן ואינן מעכבות )ראה 

֩לומר כי טעם  ְרָּתַ֡ ַמ ָא  מרמז לתקנת רבנן זאת שהיא אחת משבע מצוות מדרבנן. פזר –ְו

ְרָּתַ֡֩ ַמ ָא ךגי' עולה ברו"ך את"ה אח"ד אשר שמך  – ְו י ֶה  ֱאֹל ֩  לקינו(, וציור טעם פזר מרמז לכתר מלכות. -)בנוסח הברכה ה' א ֨ה'

֩אהנוסחה הכללית של הברכות היא בשם ומלכות " שב"פ הי"ובשם  ה' ֩ ה את ך֩ רו העולם-ב ֩ ך ֩מל קינו  1003" גי' המלים עולה ל

 1009ועוד שש המלים האלה עולה 

ֹלגימטריה זאת מרומזת בגימטרית המלים  ֱ֩א ' ֨ה  ֩ ְפֵני ֩ל  ְרָּתַ֡ ַמ ָא ךְו י ברכות שיש מצווה לברך ביום עולה  100ועוד  909העולה  – ֶה 

1009  

 

 ֩ ְפֵני  קטנה,-תלישא -ל 

ל א"ה מי"משנה מסכת מעשר שני פ ֩-ְּכָכ י יָת֑נ  ּו  ֩צ  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ךָ֖ ְצָוְת ֩-ל אהא אם הקדים מעשר שני לראשון אינו יכול להתודות מ  י ְרּת  ַבָ֥ ָע
֩ ך י ְצוֶתָ֖ ּמ  ינו ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן לא הפרשתי ממין על שאינו ממ 

  הישן על החדש ולא שכחתי לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו:



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 ֩ ְפֵני י-ל א...  א"ה מי"משנה מסכת מעשר שני פ -בתפקיד כעין מחיצה, לרמז על אי מעבר מחיצה כנאמר בקטנה, -תלישא -ל  ְרּת  ַבָ֥ ָ֩ע
֩ ך י ְצוֶתָ֖ ּמ  לא הפרשתי ממין על שאינו מינו ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש על הישן ולא מן מ 

 הישן על החדש

 ֩ ְפֵני , דרישת זמני ביעור מעבר לשנה הפרשת תרו"מ כשעוריהן בכל הדקדוקיםבתפקיד שיעורי כמויות וזמנים ב קטנה,-תלישא -ל 

ים כפי שנדרש במלים סח רביעית, מעבר לשנה ששית עד פסח שנה שביעיתשלישית עד פ ָ֗ ָׁ֩שנ  ֹ֣לׁש ָׁ֩ש ׀ ֣ה ְקֵצ  מ 

 

 פזר תלישא 110
 . דברים נצבים כט,יח: 151

ֶאת  ֩ ְמעֹו ְּ֩בָׁש ה ָהָיַ֡ ה-ְו ְהֶי ָֽ ֩י  ָׁ֙֩ש֣לֹום ר מ  א ֹוֵ֩ל בֵ֤ ָב ְל ּ֩ב  ְך ֵר֨ ְתָּב ה  ְ֩ו את ּז ָ֗ ַ֩ה ה ָאָל  ָה י֩ ֵר֨ ְב ְ֑ך-ּד  ֵאֵל ֩ י ָ֖ ּב  ּות֩ל  רָ֥ ר  ְׁש ּ֩ב  י יּ֩כ   ּ֩ל ָ֔
ֶאתלְ֩֩ ֩ ָ֖ה ָרָו ָ֩ה ֹות ְספָ֥ ֩ ן ַע ה׃-ַמ  ָאָֽ ֵמ ַ֩הְּצ

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת קידושין דף מ עמוד א 
מפרש"י נראה דגרסי' מחשבה שעושה פירות כו' ושאין עושה פירות כו' והענין  מחשבה שעושה מעשה כו' ושאין עושה מעשה כו'

שמע ליה מחשבת הלב לחוד בלא המעשה דלא הוזכר שם א' דהמעשה ודאי הוא פרי המחשבה והלב ודפריך מתפוש ישראל בלבם מ
הפרי הלב והמחשבה ועד"ז יש לפרש קרא  ְהֶי ָֽ ֩י  ְ֑ך-ָׁש֣לֹום ֵאֵל ֩ י ָ֖ ּב  ּות֩ל  רָ֥ ר  ְׁש ּ֩ב  י יּ֩כ   גו' גם שכמה עונשים אמורים בעובד עבודת  ּל ָ֔

הכוכבים. יתברך זה בלבבו כשיחשוב מחשבת עבודת כוכבי'  ֶי ְה ָֽ ֩י  ֩-ָׁש֣לֹום י ְ֑ך מעונשים הנאמריםּל ָ֔ ֵאֵל ֩ י ָ֖ ּב  ּות֩ל  רָ֥ ר  ְׁש ּ֩ב  י ואיני נענש  ּכ  
ֶאתעל המחשבה ועל זה אמר שאינו כן דודאי נענש הוא  ֩ ָ֖ה ָרָו ָה ֩ ֹות ְספָ֥ ֩ ן ַע ַמ  ה-ְל ָאָֽ ֵמ שהקב"ה מוסיף ומצרף עונש הרוה שהוא  ַהְּצ

 :תאוה לכך וק"להמחשבה לחוד כאילו היה רוה כיון שלא בא לידי מעשה את הצמאה דהיינו לעובד עבודת כוכבים שהיה צמא ומ

ה ָהָיַ֡  א' חסד בדין ב' תנהו לעניין אחר -פזר  - ְו

 ֩ ְמעֹו קטנה, בתפקיד מחיצה, שהרוצה לנטות מדרך ה' מתברך במחשבתו ואומר בלבו שלא קבל עליו האלה ודומיה ולכן -לישאת –ְּבָׁש

 ה וצירופה לאחר העובד עבודה זרה.כביכול עומד מחוץ למחיצת המחויבים לצווי ה'. או פריצת מחיצה של המחשבה של עבודה זר
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ֶאל ,מט:לב האזינו. דברים 152 ֩ ה ַ֩הר-ֲעֵלַ֡ ֶּז ה ַה ֩ ים ֨ ר  ָהֲעָב  ֩ ר ַ֩על-ַה ר ֲאֶׁשָ֖ ב֩ ָאָ֔ מֹו ֶ֣רץ֩ ֶא ְּ֙֩ב ר ֶׁש ֲא ֩ ֹו ֑חֹו֩-ְנבָ֗ ֵר ְ֩י  ְּפֵנ֣י
ֶאת ה֙֩ ֵא ְר ה׃-ּו ֻחָּזָֽ ֲא לַ֩ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ֩י  ָ֥י ְבֵנ ן֩ל  ֵת  ֩נ  י ָ֥ ֲאנ  ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֩ ן ַע ֶ֣רץְּ֩כַנָ֔ ֶ֩א

֩ ה ל, מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו פזר –ֲעֵלַ֡ ר ֩-ֶא ֩לימוד בענין שיעורין, חציצין ומחיצין  עלקטנה, מרמז -תלישא – ַה ים ֨ ר  ָהֲעָב
ה֩ ֶּז  ֹו-ַהרקדמא ואזלא, מרמז על סדר קדימות,  -ַה  רביע, מרמז על שיעור בעל ערך ארבע- ְנבָ֗

 

 קטנה  ... רביע כשיעורין-תלישא

֩ -ֶאל ר ַהֶּז ַ֩ה ֩ ים ֨ ר  ֩-ַהר֩הָהֲעָב ֹו  .הליכת ארבע מילין שיעורקטנה ... רביע, משקיעת החמה עד צאת הכוכבים -תלישא - ְנבָ֗

שלוש צדקתך במנחה של שבת זכר לפטירת שלושה צדיקים במנחה של שבת, משה  אמירת על [בס" בסי' רצ" חעל הטור או" ח"ב]

 ( ודוד.לקים בו-אאיש אשר רוח כזה  הנמצא (מקץ בראשית))טט מצאנו קשר כזה בקרא  יוסףוכולל עמו 

נבו.  להרמילין  ארבעעד מנחה של שבת, השכינה נשאה אותו  השכינהנפטר בשקיעת החמה ביום ו' והיה מוטל בכנפי  משה ח"ב

 כי מסביר 'תוס. הליכת ארבע מילין שיעוריהודה אומר כי משקיעת החמה עד צאת הכוכבים  רבי [ב,פסחים צד בבלי]סימוכין 

 חילת שקיעה ועד סוף שקיעה )כנראה כוונתו צאת הכוכבים(הכוונה מת

 קטנה כמחיצין -תלישא

ֶאת ה֙֩ ֵא ְר ן-ּו ַע ֶ֣רץְּ֩כַנָ֔ כאן תחומו של אפרים עד כאן תחומו של מנשה. ר' יהושע אומר  עד יאת כל א" הראהו ספרי מחיצין – ֶא
 .סופו כיצד נתן כח בעיניו של משה וראה מסוף העולם ועד אותהמשה בעצמו הוא ראה 

 ותחומי השבטים.     יהר נבו, תחומי העולם, תחומי א" מפסגתמשה רבנו ראה  - טט

 רביע ראה

 

 יהושע ו  2.7
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  יהושע ו:

אֶמר ֙ה' ֶאל ין ָּבָֽא׃ ס ]ב[ ַוּי ֵ֤ ַ֥ א ְוא  ֖ ין יֹוצ  ַ֥ ל א  ֑ ֣י י ְׂשָרא  י ְּבנ  ֖ ְּפנ  ֶרת מ  יחֹ֙ו ס ֶגֶ֣רת ּוְמֻסֶּגָ֔ ָֽיר  ֙ה נָתַ֣ -]א[ ו  ַע ְרא  ְָֽדָךָ֔ ֶאתיְהֹוֻׁשָ֔ י ְבָי י֖חֹו ְוֶאת-ּת  י ֶהָחָֽי ל׃ -יְר  ֖ ּה ּג ּבֹור  ַמְלָּכ֑

ם ֶאת יף ֶאת-]ג[ ְוַסּב ֶת֣ ַ֥ ה ַהק  ְלָחָמָ֔ י ַהּמ  ֣ ל ַאנְׁש  יר ּכ ֵ֚ י֙ם -ָהע ֶ֗ ֹות ַהּיָֹֽוְבל  ה ׁשֹוְפרֵ֤ ְבָעֵ֨ ים י ְׂשאּ֩ו ׁש  ה כ ֲהנ ָ֡ ְבָע֣ ָֽים׃ ]ד[ ְוׁש  ֶׁשת יָמ  ַ֥ ה ׁש  ה ַתֲעֶׂש֖ ת ּכ ַ֥ ַעם ֶאָח֑ יר ַּפ֣ ֖ ָהע 

֣י הָ  ְפנ  ּבּו ֶאתל  י ָּתס ַ֥ יע ָ֔ ֹון ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשב  ל -ָארָ֔ ֶרן ַהּיֹוב ֶ֗ ְך׀ ְּבֶק֣ ְמׁש ֣ ה ּב  ֹות׃ ]ה[ ְוָהיִָ֞ ים י ְתְק֖עּו ַּבּׁשֹוָפרָֽ ֲהנ ָ֔ ים ְוַהּכ ֣ ֑ ַבע ְּפָעמ  יר ֶׁש֣ ֖ -ְּכָׁשְמֲעֶכ֙ם ֶאת ְּבָׁשְמֲעֶכם֙ ָהע 

יעּו ָכל ַ֥ ר יָר  י֙ר ַּתחְ -֣קֹול ַהּׁשֹוָפָ֔ ת ָהע  ה חֹוַמֵ֤ ְפָלָ֝ ה ְונֵָ֨ ה גְדֹוָל֑ ם ְּתרּוָע֣ ןָהָע֖ ַע ּב  א יְהֹוֻׁשֵ֤ ֹו׃ ]ו[ ַוּי ְקָרִ֞ יׁש נֶגְּדָֽ ַ֥ ם א  ּו ָהָע֖ יָה ְוָעלַ֥ ם -נּו֙ן ֶאל-ֶּתָ֔ ֶהָ֔ אֶמר ֲאל  ים ַוּי ֣ ֲהנ ָ֔ ַהּכ ֣

'׃ ]ז[ ַוּי ֙אֶמ֙רו ַוּי ֙אֶמ֙ר אֶ -ְׂש֖אּו ֶאת ֹון הָֽ י ֲארַ֥ ֖ ְפנ  ים ל  ֹוְפרֹו֙ת יָֹֽוְבל ָ֔ ה ׁשָֽ ְבָעֵ֤ ים י ְׂשאּ֙ו ׁש  ה כ ֲהנ ֶ֗ ְבָע֣ ית ְוׁש  ֑ בְ -לֲא֣רֹון ַהְּבר  ם ע  ּבּו ֶאתָהָעָ֔ ּוץ -֖רּו ְוס ֣ ָחלָ֔ יר ְוֶה֣ ֑ ָהע 

'׃ ֹון הָֽ י ֲארַ֥ ֖ ְפנ  ר ל   יֲַעב ֶּ֕

 

ְפנ ֙י ֲא֣רֹון הָ֔ ]יג[  ׃ ים ל  ֹות ַהּי ְבל ֶ֗ ה ׁשֹוְפרָ֝ ְבָעֵ֨ י֩ם ׁש  ים נ ְׂשא  ה ַהּכ ֲהנ ָ֡ ְבָע֣ ְ֙ך ַאֲָֽחר   'ְוׁש  ף ה ל  ם ְוַהֲָֽמַאּס ֶ֗ ְפנ יֶהָ֔ ְך ל  ֣ ֹוְך ְוָתְק֖עּו ַּבּׁשֹוָפ֑רֹות ְוֶהָחלּו֙ץ ה ל  ים ָהלָ֔ ֣ ֙י ה ְלכ 

ֹות׃ ָהוֹ֖לְך 'ֲא֣רֹון הָ֔  ֹוַע ַּבּׁשֹוָפרָֽ  ָה֖לֹוְך ְוָתקַ֥

 

איתיביה אביי: בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת, ואותו היום ...  ערבה שבעה כיצד. [,בבבלי סוכה מג[ ]משנה סוכה פ"ד,מ"ג]
 שבע פעמים. 

 מקור למאמר זה המופיע בהמשך בשם רבה בר בר חנה. –טט 

מא הקפת מזבח בכהנים )כי הוא נמצא בעזרת כהנים, ואין ישראלים נכנסים בין האולם והמזבח )סוף פ"ק ע"פ תוספות )סוכה מד,א( ש



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 מסכת כלים((, ושאר ישראל בעזרת ישראל בלא הקפה.

 

אמר ליה רבא לרב יצחק בריה דרבה בר בר חנה: בר אוריא, תא ואימא לך מלתא מעליתא דהוה אמר אבוך. הא דתנן כל היום  ... 
 הכי אמר אבוך משמיה דרבי אלעזר: בלולב.  -ן את המזבח פעם אחת, ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים, מקיפי

 
. מצות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. יורדין לשם ומלקטין משם מורביות של ערבה, משנה [ה,אסוכה מ ]

, בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחתעל גבי המזבח. תקעו והריעו ותקעו. ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח, וראשיהן כפופין 
. ואותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמיםואומרים אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא. רבי יהודה אומר: אני והו הושיעה נא. 

ולך מזבח, ליה ולך מזבח. כמעשהו בחול כך בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. רבי אלעזר אומר: ליה 
מעשהו בשבת; אלא שהיו מלקטין אותן מערב ומניחין אותן בגיגיות של זהב כדי שלא יכמושו. רבי יוחנן בן ברוקה אומר: חריות של 

יהן, ואוכלין דקל היו מביאין, וחובטין אותן בקרקע בצדי המזבח, ואותו היום נקרא חבוט חריות. מיד תינוקות שומטין את לולב
 אתרוגיהן.

 
 אותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים. א"ר אחא זכר ליריחו:...  .ה"גד"תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת סוכה פ

 . לכך היו מקיפין שבע פעמים זכר ליריחו שהיו מקיפין אותה ביום הזה שבע פעמים:אמר רב אחא...  קרבן העדה
אותו היום היו מקיפין שבע פעמים. אמר ר' חייא זכר ליריחו, הא תינח בזמן שיש מזבח, בזמן ו...  ילקוט שמעוני תהלים רמז תשג

 הזה חזן הכנסת עומד כמלאך האלהים וס"ת בזרועו, והעם מקיפין אותו דוגמת מזבח:
זכר לנס זה ובחג במתניתן מקיפין את המזבח שבע פעמים. בירושלמי קאמר זכר ליריחו. ומה שעשו ...  א,ערוך לנר מסכת סוכה מה

הסוכות דוקא י"ל דעיקר שמחת החג היא להודות ולהלל להקב"ה חסדיו ונפלאותיו דלכך גומרין הלל כל ימי החג ולא כל ימי פסח 
ועיקר שבח הקדוש ברוך הוא היא על הנסים שבא"י דלכך אמרינן במגילה )יד א( אין אומרים הלל על הנסים שבח"ל ולכן מזכירין נס 

שהי' נס ראשון שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל אחר שעברו הירדן ונכנסו לא"י אכן בתקוני זוהר )תקון ו'( נתן עוד  זה של יריחו
 טעם אחר לז' הקפות ע"ש:

 
וכשהיו הכהנים מקיפין תקעו והריעו ותקעו ובכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת ...  א,בית הבחירה למאירי מסכת סוכה מה

 הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא ור' יהודה אמר אני והו הושיעה נאואומרין אנא ה' 
 

ים ה כ ֲהנ ָ֡ ְבָע֣  מונח פזר, כעין שני פזר, שני תפקידי פזר להעביר רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה. – ]ד[ ְוׁש 

ום הז' ז' הקפות והוא בכל יום ובי טעם אל הקפת חג הסוכותמצאתי כתוב לגדול אחד ...  שו"ת פעולת צדיק חלק ג סימן צכמאמר 
 . והקפת )והקפות( המתים הקפת יריחוע"ד 
תרסא, בתפקיד שיעור מרחק בין החלוץ ובין ארון ה' והכהנים, ושיעור מרחק ובין ארון ה' והכהנים ובין המאסף. ועל דרך זה נהג  – י ְׂשאּו֩ 

חסידים הוצאת מקיצי נרדמים )סי' תרל( איתא בספר ...  אבן העזר סימן ה -שו"ת יביע אומר חלק ט -רבינו האי גאון כנאמר ב
בזה"ל: רבינו האי גאון היה עולה מבבל בכל שנה לירושלים, והיה שם בחג הסוכות, והיו מקיפים את הר הזיתים ביום הושענא רבה 

לים נאים, במרחק שבע פעמים ואומרים מזמורים שסידר להם רבינו האי, והיו הולכים לפני רבינו האי כהנים מלובשים סיריקון ומעי
 כמאה אמה, ואחריו העם רחוקים ממנו כמאה אמה, ורבינו האי בתוך.

 

ים י ְׂשאּ֩ו  ה כ ֲהנ ָ֡ ְבָע֣ פזר תרסא, ממלחמת יריחו כמלחמת רשות? מלמד אל: אין מפליגין בספינה שלושה ימים קודם השבת, אין  –]ד[ ְוׁש 

 יוצאין בשיירה שלושה ימים  קודם שבת

ה ַהּכ  ]יג[  ְבָע֣ ים֩ ְוׁש  ים נ ְׂשא   פזר תרסא, ממלחמת יריחו כמלחמת רשות? – ֲהנ ָ֡

 

 ...  ,אמב סוטה בבליתוספות הרא"ש 

רק כשהקיפו את יריחו היו מקיפין בארון שעשה בצלאל ועל פי הדבור היה. והיינו דאמרינן בעירובין פ' הדר דיהושע בטל ישראל מפריה 

ישראל אסורין בתשמיש המטה, והיינו דוקא ארון שעשה בצלאל דאילו בארון שהיה ורביה דגמירי כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן ד

יוצא עמהם במלחמה הא כתיב גבי אוריה והנה הארון וישראל חונין בסוכות ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונין ואני אלך ואשכב 

על עצמו היה לפי שהיו ישראל שרויין בצער דהא קא"ל דוד עם אשתי, ומשמע שהיו אחרים מותרין בתשמיש המטה אלא שאוריה מחמיר 

 רד לביתך, ועוד אמרינן בחלק גבי דוד שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום ונתעלמה ממנו הלכה וכו' משמע שבלילה היה מותר.

 

, )ג( הלכה לשמש בלילה )א( איסור תשמיש בשעה שארון ה' לא במקומו, )ב( המחמיר על עצמו מתשמיש בשעה שישראל שרויים בצער

 ולא ביום.

 

 אין מקיפין על עירלפי  –ציץ אליעזר -של עכו"ם )גוים( עיין ב אין מקיפין על עירירושלמי שבת פ"ק? 

 

י...  ]ד[ יע ָ֔ ֹון ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשב  ֣י ָהָארָ֔ ְפנ  י֙ם ל  ֹות ַהּיָֹֽוְבל  ה ׁשֹוְפרֵ֤ ְבָעֵ֨  תרסא קדמא וגם פעמים זקף בין שני קיסרים – י ְׂשאּ֩ו ׁש 

ְפנ ֙י ֲא֣רֹון הָ֔ ... [ ]יג ים ל  ֹות ַהּי ְבל ֶ֗ ה ׁשֹוְפרָ֝ ְבָעֵ֨ י֩ם ׁש  ֹוְך 'נ ְׂשא  ים ָהלָ֔ ֣  תרסא קדמא וגם פעמים זקף בין שני קיסרים – ה ְלכ 

 תבנית כעין בנין אב ללמוד מיריחו למלחמת מצוה על הגנת א"י ועל חיי עם ישראל להתחיל מלחמה גם בשבת ולא רק לסיימה

 

 שיעור תרסא, בתפקיד – י ְׂשאּו֩ 

ים֩ ... ]יג[  צרין על עיירות הגוים שלשה תרסא, בתפקיד שיעור. ממלחמת מצוה ע"י טעם פזר? או בבנין אב ילמד למלחמת רשות  – נ ְׂשא 
 ה"הכ,ב"רמב"ם הלכות שבת פכפי' , ימים קודם לשבת

בת עד שכובשין אותה ואף על פי צרין על עיירות הגוים שלשה ימים קודם לשבת, ועושין עמהן מלחמה בכל יום ויום ואפילו בש
ְדָּתָּֽה (,ככשפ'  'דב) מפי השמועה למדושהיא מלחמת הרשות,  ד ר  ואפילו בשבת * ואין צריך לומר במלחמת מצוה, ולא כבש יהושע  ַעַ֥

 .יריחו אלא בשבת

 * ]הטור שם פי' יותר ז"ל אבל מלחמת מצוה מתחילין אפילו בשבת[: הגהות מיימוניות



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 :לד,ד' יא שמואל

ם ֲאַכְלֶּתָ֔ ַ֙֩ו ה ֶז ָּ֩ב ם ְטֶּתֵ֤ ַח ּ֩וְׁש הּו ְׂ֩שֵיָ֗ יׁש ֣ א  ְ֩ו ֹו ר  ׁ֩שֹו יׁש ֨ א   ֩ ֵאַלי ֩ ֣יׁשּו ַהּג  ֩ ם ֶהַ֡ ְרֶּת֣םָ֩ל ַמ ֲא ַ֩ו ם ָ֩בָעַ֡ ֣אּולֻּ֩פ֣צּו ָׁ֩ש ר ֶמ א ֩-ְול אַ֩וּי ֣ ּו אָ֥ ְט ֶח ל֩לֶַ֩ת ֱאכ ֣ 'ֶ֩ל הָ֖
ם-ֶאל ָּד֑ ַ֩ה

ל֩ ׁשּוָ֩כ ֨ ׁשְ֩-ַוַּיּג  ַ֩וּי  ה ְיָל ַהַּלָ֖ ֩ ֹו ד  ְ֩בָי ֧רֹו ׁ֩שֹו יׁש ֣ א  ֩ ם טּוָהָע  ם׃-ֲח ָׁ֩שָֽ
ם ֲאַכְלֶּתָ֔ ַ֙֩ו ה ֶז ָּ֩ב ם ְטֶּתֵ֤ ַח  הילכות שחיטה, אפשר שחלק ממסכת חולין בנוי סביב לפסוק זה.   – ּוְׁש

ֵאַלי ֩ ֩ ֣יׁשּו ַהּג  ֩ ם ֶהַ֡ ְרֶּת֣םָ֩ל ַמ ֲא ַ֩ו ם ָ֩בָעַ֡ ֣אּולֻּ֩פ֣צּו ָׁ֩ש ר ֶמ א  מונח מונח מונח פזר מונח פזר מונח תרסא – ַוּי ֣

 ת שונים.   אפשר כי מונח ... פזר בא ללמד למקומו ולששה מקומו

 תפקידי תרסא: שיעורין חציצין ומחיצין, פגימת סכין כפגימת מזבח, והרעיון מועבר  –מונח תרסא 
אמר רב הונא בר רב קטינא אמר רבי שמעון בן לקיש, שלש פגימות הן: פגימת עצם בפסח, פגימת אוזן בבכור, בבלי חולין יז,ב 

 ן. ואידך? בחולין לא קא מיירי. וכולן, פגימתן כדי פגימת המזבח. פגימת מום בקדשים; ורב חסדא אמר: אף פגימת סכי
 בבלי חולין יח,א 

וכמה פגימת המזבח? כדי שתחגור בה צפורן. מיתיבי: כמה פגימת המזבח? ר' שמעון בן יוחאי אומר: טפח, ר"א בן יעקב אומר: 
 כזית! לא קשיא: הא בסידא, הא באבנא

 

֩ הּו ְׂ֩שֵיָ֗ יׁש ֣ א   ש טריפות בשחיטה: שהיה, דרסה )דריסה(, חלדה, הגרמה, עיקורמונח רביע, חמ -ְו

֩ הּו  גי' אשהי"ה   - ְׂשֵיָ֗

ֵאַלי ֩ ֩ ֣יׁשּו  (  47( = גי' חלד"ה )47גורעין ומוסיפין ואל"י ) – ַהּג 
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יׁש שמואל א יז,ד: ָֽ א  ֩ א ֵּיֵצֵ֤ אַ֩-ַו ֩ ׁש ֵׁ֩שָ֥ ֕הֹו ְב ָּ֩ג ַּג֑ת מ  ֩ ֹו מָ֖ ְׁ֩ש ָ֥ת ָּ֩גְלָי ים ָ֔ ְׁשּת  ֲח֣נֹותְּ֩פל  ַּמ מ  ֩֙ ם ַ֩הֵּבַנ֙י  ֶרת׃ ַָֽ֖ ָ֩וָז ֹות ּ֩֩מָ֖
֙֩שמואל א יז,כג:  ַּגת מ  ֩ ֹו מֵ֤ ְׁ֩ש י ֨ ְׁשּת  ַהְּפל   ֩ ָּ֩גְלָית ה ֩עֹוֶלָ֞ ם י  ַהֵּבַנַ֡ ֩ יׁש ֣ א  ֣ה֩ ֵּנ ה  ְ֩ו ם ָּמָ֗ ֩ע  ַדֵּב֣ר ְמ ֩ ׀ א ֣הּו ְר֣ותְו ַּמַע ֩֩מ  ר ַדֵּבָ֖ ַ֩וְי ים ָ֔ ּת  ְׁש ְר֣כֹותְּ֩פל  ַּמַע מ 

ד׃ ָֽ ָּדו  ֩ ע ַמָ֖ ְׁש ַ֩וּי  ֵאֶּ֑לה ָה ֩ ים ֣ ר  ָב ְּד ַּ֩כ
ם י  ַהֵּבַנַ֡ ֩ יׁש ֣ א  ֣ה֩ ֵּנ ה  )ע"פ סוטה מב,ב(  רד"ק אפשרות )א( כפי' כעין שלוש פעמים פזר, בתפקיד ללמד למקום אחר. מונח מונח פזר,  - ְו

ויש מתרצים שתי הסברות, כי משנסרח הזרע אין מתעברת משני ...  וסברת אומרי הדרש הזה, כי אשה מתעברת מאנשים רבים; 
 .אנשים, עד שלא נסרח הזרע מתעברת משני אנשים

י֩  ַהֵּבַנַ֡ ֩ יׁש ֣ א  ֣ה֩ ֵּנ ה  םמונח מונח פזר, כעין שלוש פזר, כגון בתפקיד ללמד למקום אחר,  – םְו י  ַהֵּבַנַ֡ ֩ יׁש ֣ אפשר במשמעות איש בינוני לענין  א 

שגופו בינוני ואמתו  - משום דאיכא ננס באיבריוופי' רש"י א ,בבלי עירובין מחשל מדידה באמה בינונית היא אמה של קדש, כמאמר 
  ובעי למיתב ליה באמה של קדש.קצרה, ולא סגי ליה באמה דידיה, 

 

 או לגבי אמת יד לפי האיש. ,תרסא, שיעור כגון עיבור משני אנשים, כל זמן שהזרע לא נסרח – ָּגְלָית ֩
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ח ,מ:א יז שמואל ַּק֨ ֹו ַוּי  ְקל  ֹו ַמ דָ֗ ַחר ְּבָי ְב ֹו-ַוּי  ָּׁש֣ה ֣ל מ  י ֲח ֵקָֽ ם-ַחֻּל ֣י ן ׀ ֲאָבנ  ַחל-מ  ַּנַ֡ ם ַה ָתם ַוָּיֶׂ֣ש י א ֠ ְכל ֨ יםהָ֩ ּב  ֧ ע  ר ר  ֹו-ֲאֶׁש ט ל  ּו קָ֖  ּוַבַּיְל
ֹו ַקְל֣ע ֑דֹו ְו ָׁ֖ש ְבָי ַּג י׃-ֶאל ַוּי  ָֽ ְׁשּת   ַהְּפל 

ַחר ְב ֹו-ַוּי  ָּׁש֣ה ֣ל מ  י ֲח ֵקָֽ ם-ַחֻּל ֣י ן ׀ ֲאָבנ  ַחל-מ  ַּנַ֡  כעין ארבעה פזר, אחד מהם ילמד לאבני מזבח חלקות מנחל. –מונח מונח מונח פסק פזר  – ַה
 א ,תוספות מסכת חולין יח

מקומן )זבחים דף נד.( משמע שבנו אותם באבנים קטנות חלקות שלא היה בהם שום פגימה כגון חלוקי  ויש לומר דבפרק איזהו
אבנים של נחל ומיהא קשה דגבי בית המקדש כתיב )נמי( אבן שלמה מסע נבנה וקאמר ר' יהודה בפרק עגלה ערופה )סוטה דף מח:( 

 דבית המקדש נבנה ע"י שמיר.
 

 

 שמואל ב  2.9

 שמואל ב 2.9.1

 
 ,כא:שמואל ב כ

֩א]כ ֶּ֩בן-ל א[ ַבע ֶׁ֩ש֧ ם י  ַר  ֶאְפ ֩ ר ַה֨ ֵמ  ֩ יׁש א  ֩ י ַ֡ רּ֩כ  ָּדָבָ֗ ַה ֣ן֩ דְּ֩תנּו-ֵכ ָ֔ ָדו  ְּ֩ב ְך ַּ֙֩בֶּמֶ֣ל דֹו ָ֩י א ָ֩נָׂשֵ֤ ֹו מָ֗ ְׁ֩ש י ֣ ר  ְכ ר֩-ּב  ֑י ָהע  ֩ ֵמַע֣ל ֩ ה ֵאְלָכָ֖ ְ֩ו ֹו ּדָ֔ ַב ֣תֹוְ֩ל ֩א 
ֶאל ֩֙ ה ָּׁש א  ָ֩ה ר ֶמ א ה׃-ַוּת ֵ֤ חֹוָמָֽ ַה ד֩ ְּ֩בַעָ֥ ך י ֵאֶלָ֖ ֩ ְך ֻמְׁשָלָ֥ ֩ ֹו ר אׁש  ָ֥ה֩ ֵּנ ה  ֩ ב ָאָ֔ ֩יֹו

֩ הָ֩]כב[  ֩ א בֹו ֶאלַוָּת ה֩ ָּׁש֨ ל-א  ֶאת-ָּכ ֩ ּו ְרתָ֞ ְכ ַּ֖י  ַ֩וָֽ ּה ָמָתָ֗ ָחְכ ְּ֩ב ם ן-ָהָע  ֶּ֩ב ַבע ֶׁ֩שֵ֤ אׁש ל-ר ֨ ֶא ֩ כּו ֣ ַ֙֩וַּיְׁשל  י ר  ְכ ֵמַעל-ּב  ֩ צּו ַ֩וָּיֻפָ֥ ר ָפָ֔ ַּ֙֩בּׁש  ַקע ְת ַ֩וּי  ב ָאָ֔ -יֹו
ֶאל ֩ ֶ֣ם ְ֩ירּוָׁשַל ָ֖ ב ָׁ֩שָ֥ ב ָא  ְ֩ויֹו ָהָל֑יו א  יׁשְ֩ל ֣ א  ֩ ר י ָ֖ ֩ס-ָהע  ְך׃ ֶל ַ֩הֶּמָֽ

ד)כא(    רש"י ָ֔ ָדו  ְּ֩ב ְך ַּ֙֩בֶּמֶ֣ל דֹו ָ֩י א , חייב מיתה, מלךשהוא תלמיד חכם, אפילו אינו  בדודאפילו אינו דוד, חייב מיתה; או  ,ךבמל - ָנָׂשֵ֤
 כך נדרש במדרש קהלת )קה"ר ט,כו(.  בדוד. במלךוכל שכן 

של תורה; כשם שראתה לאברהם שירד מחמישים ועד עשרה: בתחילה "אם אמצא  - בחכמתה העםהאשה אל כל  ותבוא)כב(  ר' יוסף קרא
" )בר' כח,כו(, ואחר כך ארבעים, קו לקו עד עשרה; כך כשחזרה מיואב לדבר אל העם, אילו אמרה להם: את ראש שבע בן קיםם צדיבסדום חמישי



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת
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לבקש ממנו שיקח פחות.  כליבכרי הוא מבקש מכם, היו מאמינים בדבר? אלא אמרה להם: מאה מכם הוא מבקש. אמרו לה: לכי עוד, אולי תו
יואב לדבר, ושבה ואמרה להם: אינו מבקש מכם כי אם חמישים. והלכה יצוא ושוב, עד שאמרה: אינו מבקש כי אם נעשית עצמה כאילו חוזרת ל

שמעון אומר הסך שמן של תרומה': סיעה של בני אדם שאמרו  רביבמסכת תרומות )תוס' תרומות ז,כ(, בפרק 'ראש שבע בן בכרי. 
ת כולכם; יהרגו כולם, ואל ימסרו נפש מישראל; שמפני מה יחדו נפש מישראל נהרוג א -להם: תנו לנו אחד ונהרוג אותו, ואם לאו 

לשבע בן בכרי, שיאמרו: תנו לנו את איש פלוני, ואם  ייחדוהולקיים נפשותם, והלא אינם עלולים בשבילו? ואם ייחדוהו להם, כשם ש
לו. אמר רבי יהודה: אימתי? כלומר: אימתי הוא והן נהרוג את כולכם; יתנוהו להם, ואל יהרגו כולם, שעכשיו עלולים הם בשבי -לאו 

והוא יכול להימלט, יהרגו ואל ימסרוהו. אבל הוא והן מבפנים, הואיל והוא  אילנהרגין? בזמן שהוא מבפנים, והם מבחוץ; כלומר: הו
ואיל והוא נהרג והן נהרגין, אמרה להם: ה - האשה אל העם בחכמתה ותבא והן נהרגין, יתנוהו להם ואל יהרגו כולם; כשם שהוא אומר:

 החייב מית -תנוהו להם ואל תהרגו כולכם. רבי שמעון אומר: כך אמרה: כל המורד במלכות 
 

י –טט  ַ֡ פי פירוש רש"י המורד בתלמיד חכם, אפשר הכוונה לבית דין,רשות לבית -פזר, מרמז שאם אינו למקומו דרשהו לענין אחר, על – ּכ 

 שלום הציבור, תיקון המידות. הדין להמיתו או להלקותו מפני

י –טט  ַ֡ פזר, מרמז שאם אינו למקומו דרשהו לענין אחר מתי דוחין ומתי אין דוחין נפש מישראל מפני נפש מישראל. דרישה להרוג או  – ּכ 

֩ לטמא אחד מישראל,  יׁש האחרים מכך. תרסא, אומדנה בדעת הרוצים לפגוע בישראל, אומדנה האם יש סיכוי לאחד להימלט ולא יפגעו  –א 

  של כעין רודף של הציבור בדרישת הגויים למסרו להם. מעשה שבע בן בכרי משמש הדגמה להלכה )כב( ר' יוסף קראפי פירוש -על
 נהרוג את כולכם; יהרגו כולם, -ונהרוג אותו, ואם לאו  )כלשהו(תנו לנו אחד 

  אל יהרגו כולם,נהרוג את כולכם; יתנוהו להם, ו -תנו לנו את איש פלוני, ואם לאו 
וכן נשים שאמרו להן כותים תנו לנו אחת מכם ונטמאנה ואם לאו הרי אנו מטמאין כולכם יטמאו את האגודה מסכת תרומות פרק ח 

כולם ולא ימסרו להם נפש אחת מישראל, ירושלמי סיעת בני אדם מהלכין ופגעו בהם כותים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם 
 .כשבע בן בכרי והוא שחייב מיתהם אל ימסרו להם, ואם יחדו להם אחד ימסרו להם, ומסיק בירושלמי לאו נהרוג כולכ

ואפילו אם אינו חייב מיתה מחמת מיתת בי"ד שבתורה ...  חזון איש, יורה דעה הלכות ע"ז סי' סט אות א ד"ה ירו' תרומות פ"ח
 וגו' מוסרין את זה שנגמר דינו, אפילו לא יחדוהו...  אלא חייב מיתה מחמת מורד במלכות נמי חייבין כולם למוסרו,

וביאר החזון איש )חו"מ סנהדרין סימן כה( שלדעת רבי יוחנן שביחדוהו לבד מותר למוסרו, חשוקי חמד סנהדרין דף עב עמוד ב 
להציל אחרים. עוד ביאר , כדי אם הוא יכול להנצל אסור למוסרוהיינו דוקא באופן שגם הוא בתוך העיר, ואינו יכול להנצל, אבל 

החזון איש, שלדעת רבי שמעון בן לקיש שמותר למוסרו רק אם חייב מיתה, אין הפירוש שהוא חייב מיתה בדיני התורה, דא"כ חייבין 
כל ישראל למוסרו לקיים בו דיני התורה, אלא אפילו אם חייב מיתה בדיני המלכות, שכיון שמיחדין אותו, אז הוא נחשב לרודף. אבל 

אופן שאין להם זיקה לאחד מהם, אלא שבשרירות לבם הראו על אחד מהן, יהרגו כולם ואל ימסרוהו להריגה, אף על גב דהוא ב
 הגורם להריגת כולם.

הרמב"ם )פ"ה מהלכות יסודי התורה ה"ה( כרבי שמעון בן לקיש, שדוקא אם היה מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו  להלכה פסק
פסקו כרבי יוחנן, שביחדוהו לבד, ן מורין להם כן לכתחלה. והבית יוסף )יו"ד סימן קנז( הביא שרבינו שמשון והר"ן להם, והוסיף ואי

. ולהלכה הביא הרמ"א )שם ס"א( ב' הדעות, ולא הכריע, והט"ז )סק"ז( כתב שיש לנהוג כדעת אפילו אינו חייב מיתה, מותר למוסרו
הוסיף וכתב שאף אם חייב מיתה, אין זה משנת חסידים, ולכן כתב הרמב"ם שאין מורין כן הרמב"ם ואסור למסור רק כשחייב מיתה, ו

 .לכתחילה, יעו"ש
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 )וילנה א א( אה" אראש השנה פ" ירושלמי

 :ב,בא יב שמות
ה ַהָּׁשָנָֽ ֩ י ְדֵׁשָ֖ ָח םְ֩ל ָ֙֩לֶכָ֔ הּוא ֩ ן ֹו אׁשָ֥ ר  ֩ ים ֑ ָדׁש  ֳח אׁש֩ ר ֣ ֩ ם ֶּז הָ֩לֶכָ֖ ַה ֶדׁש֩ ח ֧ ֩׃ַה

֩ ם ֶּז הָ֩לֶכָ֖ ַה ֶדׁש֩ ח ֧ ֩מיעט,  -ַה ם ָ֙֩לֶכָ֔ א הּו ֩ ן ֹו אׁשָ֥  לרבות. מיעוטמיעט, מיעוט אחר  -ר 

 , יובלות, נטיעה, ירקות )היינו מעשרות(, מלכים, רגלים שמיטיןעולם,  לשנות ראשון -א' ממעט  מיעוט

֩הותיר  אבל ים ֑ ָדׁש  ֳח ֩ אׁש  למנין חדשים ראשר ֣

 לקבוצה שבה נשאר קודם ראש למנין חדשים ומצרפן, רגלים ב' ממעט מהמיעוט הראשון את מלכים מיעוט

 טט ֩ ם ֶּז הָ֩לֶכָ֖ ַה ֩ ֶדׁש ח ֧ ֩דרגא תביר טפחא  -ַה ים ֑ ָדׁש  ֳ֩ח אׁש  מונח אתנח -ר ֣

 טט ֩ ם ָ֙֩לֶכָ֔ א הּו ֩ ן ֹו אׁשָ֥  - ראשון ימהמיעוט הראשון מלכים ורגלים ומצרפן ע" פריטיםקטן, חותך שני -מרכא פשטא זקף -ר 

֩הפריט הקבוצה, אל  אתשמאריך  מרכא ים ֑ ָדׁש  ֳח ֩ אׁש  מהחיתוך הראשון שנותרר ֣

  

 טט ֩ ם ֶּז הָ֩לֶכָ֖ ַה ֩ ֶדׁש ח ֧ ֩דרגא תביר טפחא  -ַה ים ֑ ָדׁש  ֳ֩ח אׁש  מונח אתנח -ר ֣

 ֩קבוצת פריטים שאפיונם  -טפחא  תביר ים ֑ ָדׁש  ֳ֩ח אׁש מונח אתנח. ראש משמעו עצם העומד לעצמו בלי פריטים הנמשכים  -ר ֣

 אשון בסידרת פריטים. משמעו פריט ר - ראשוןאחריו. לעומתו 

 ירקות )היינו מעשרות(,נטיעהמפורשת לחדשים של שנות עולם, שמיטין, יובלות,  התיחסות ךבתנ" אין , 

 ישראל, כך הוא  למניןהתיחסות מפורשת לחדשים באופן סדרתי המתיחס לחדש ניסן כראשון לחדשי השנה  יש זאת לעומת

 ולרגלים של ישראל.  ךלמלכי ישראל בתנ"

 .אלפניו ולאחריו ימודל ראה

 

 ,א:וא  מלכיםהפסוק ,  בטעמיכי נקודת ראש השנה לפרטים הלא מפורשים לעיל מוצאים את ציון ראש השנה שלהם  אפשר

י֙֩( דה"י ב ג,ב) יעקב בר אחא ר' יסא בשם ר' יוחנן כתיב רבי...  א(,)וילנה א אה" אראש השנה פ" ירושלמי ַהֵּׁשנ  ֩ ֶדׁש ח ֵ֤ ַּ֩ב ֹות ְבנָ֞ ֶחל֩ל  ָּי ַו֠
ֹו׃ ַמְלכּותָֽ עְ֩ל ְרַּבָ֖ ַא ֩ ָ֥ת ַנ ְׁש ּ֩ב  י ָ֔ אין מונין אלא מניסן אף שני  שבחדשיםשנת ארבע למלכותו לשני שבחדשים, מה שני  הקישַּ֩בֵּׁשנ 

 שבשנת ארבע למלכותו אין מונין אלא מניסן.
 ב(,)וילנה א אה" אראש השנה פ" ירושלמי



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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֣֩ ,א:וא  מלכים  לי אלא לשעה לדורות מניין, אין נ  מֹו ְׁש ֩ב  י ֣ ה  יַוְי ְּ֩בֵנָֽ ֣את הְ֩לֵצ ָׁ֩שָנַ֡ ֣אֹות ֵמ ֩ ְרַּב֣ע ַא ְו ֩ ֣ה ָׁ֩שָנ ֶרץ-ים ֶאָֽ ֵ֩מ ֵא֣ל ָר ְׂש ֩ -י  ם ַרי  ְצ מ 
ַ֩על ה מ ָ֖ ְׁ֩שֹל ְך ֹלָ֥ ְמ י֩ל  ָ֔ ַהֵּׁשנ  ֶדׁש֩ ח ֣ ַה א֩ ּו הַ֚ ו֩ ָ֗ ֩ז  ֶדׁש ח ֣ ְּ֩ב ית יע   ב  ְר ָה ֩ ה '׃-ַּבָּׁשָנ֨ הָֽ תַ֩ל י  ַהַּבָ֖ ן֩ ֶב ָ֥ ַ֩וּי  ֵא֑ל ָר ְׂש ֩י 

ה֩ ָׁ֩שָנַ֡ ֣אֹות ֵמ ֩ ְרַּב֣ע ַא ְ֩ו ֣ה ָׁ֩שָנ ֣ים מֹונ  ְׁש ֩ב  י ֣ ה  ואם צריך גם למקומו  אחרונח מונח מונח מונח מונח פזר, כעין ששה פזר, דרוש למקום מ –ַוְי

 התלישא שאחריו. ימעין הענין המצויין ע"

י  ְּ֩בֵנָֽ ֣את ֶרץ-ְלֵצ ֵמֶאָֽ ֩ ֵא֣ל ָר ְׂש ֩ -י  ם ַרי  ְצ שיעור, חציצה,  –קטנה, מענין תפקידי תלישא -תלישא שלושקטנה, כעין -מונח מונח תלישא –מ 

 בעונשין.     מידרוגבביצוע מצווה,  מחיצה, מידרוג

 שנה. מניןשנה לשנה לענין כלשהו הצריך  בין חציצהלראש שנה בכלל כי הוא כעין  מרמזת קטנה-תלישא

 ישראל, למלכים, לרגלים.  חדשיכי ראש חודש ניסן הוא ראש שנה לשלושה דברים: מנין  ירמז קטנה-שלוש תלישא כעין

 ם ליציאת מצרים,חדשיה המוניםחדשי ישראל  מנין .א

 ואף למלכי אומות העולם כפי המבורר בהמשך הירושלמי. ישראל: בודאות למלכי למלכים .ב

 הענין מבואר בהמשך בקשר לקיום מצוות לא תאחר הבאת נדרי קרבנות. לרגלים .ג

 

 יעין הענין המצויין ע"וכנראה מלמד מ תלישאכללי ירמז ללימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו. כאן מתאפיין מלימוד  באופן פזר

 מהוה בין שנה לשנה. כל מונח שלפני פזר מוסיף כעין עוד פזר. שנההתלישא שאחריו, העוסק בעין מחיצה שראש 

ז א ילמד כי א' ניסן  הבבלי ר" פכי כאן ע" אפשרהתלישא  ילמקומו. היות וכל מונח מוסיף כעין עוד פזר בענין המתאפיין ע" המלמד פזר

 שנה לשנה בין המבדילה מחיצההוא כעין 
ראש השנה לחדשים, ולעיבורין, ולתרומת שקלים, ויש אומרים אף לשכירות בתים.  בניסןרבנן: באחד  תנוז,א  השנהראש  בבלי

ם ַהֶּז֛ה ֶדׁשַהח ַ֧  (,ביב בא שמות)דכתיב  -מנלן  לחדשים אׁש ָלֶכ֖ ים ר ֣ ֑ ֹון ֳחָדׁש  אׁשַ֥ ם הּוא֙  ר  י ָלֶכָ֔ ֖ ָֽה ְלָחְדׁש   :ַהָּׁשָנ

 

 ולאויש אומרים אף לשכירות בתים. אם מעברין שנה אז יש לעבר את החדש שקודם לניסן  שקלים: לעיבורין, ולתרומת ענינים לשלושה 

המתחילה בניסן החל מראש חודש ניסן, וכך גם  לשנהביומו האחרון. מכריזים על תרומת השקלים בחודש הקודם לניסן ומקבלים התרומות 

 שנה קודמת ומתחילים מתרומת שנה המתחילה בניסן.  שלת מתרומת שקלים פוסקים מלהביא קרבנו
אינה מעוברת, אבל מפני  -השנה, ואם עיברוה  ראשמנינין? והתניא: אין מעברין השנה לפני  מניסן לעיבוריןז, א  השנהראש  בבלי

 הפסקת -עיבורין  מאינחמן בר יצחק:  אמר רב -! מעברין אלא אדר איןעל פי כן  ואףהדחק מעברין אותה אחר ראש השנה מיד, 
 . עיבורין

לחדשי  בחדשו( זאת עלת חדש כחפינחס  במדבראמר רבי יאשיה: אמר קרא ) -. מנלן? שקלים ולתרומתז, א  השנהראש  בבלי
השנה..... ראשון הוא לכם לחדשי  (יב,בא שמות) דכתיב, שנה, שנה מניסן וגמריהשנה. אמרה תורה: חדש והבא קרבן מתרומה חדשה. 

יצא, אלא שחיסר  -מצוה להביא מן החדש, ואם הביא מן הישן  - באחד בניסן הבאיןצבור  קרבנותאמר רב יהודה אמר שמואל: 
 . מצוה
מונה שנים עשר חודש מיום ליום. ואם  -. תנו רבנן: המשכיר בית לחבירו לשנה בתים לשכירותאומרים אף  וישז, ב  השנהראש  בבלי
 שנה.  לועלתה  - שהגיע יום אחד בניסן כיוןפילו לא עמד אלא באחד באדר, לשנה זו, א אמר
 

 להלכה שש פזר כעין

  ,בתשריבאלול למעשר בהמה, ר' אליעזר ור' שמעון אומרים באחד  באחד שנה לראש א"ה א"פ פע" ירמז .א

 )היינו מעשרות(, עולם, שמיטין, יובלות, נטיעה, ירקות לשנות חדש תשרי כראש שנה לראש ב"ה א"פ פע" ירמז .ב

נגמר  השל תשרי בהגיע ר" הולנדרים. כאשר אדם נודר בערב ר" ולמעשרות לירקות שנה ראש' תשרי א יב א הר" בבלי פ"ע .1.ב

בהשלמת נדר מדובר בדבר  ואילו' מסבירים כי המשנה לא הזכירה נדרים כי היא עוסקת בראשי שנים המתחילים דבר תוסנדרו. 

 המפסיק.

 כדברי בית שמאי,ובית הלל אומרין בחמשה עשר בו, לאילן הבשבט ראש השנ באחד .ג

שנמשכת אחריהם: בארבעה פרקים  השנההשפעתם על  מבחינת שנה ראשישהם כעין  מועדים גה" א"פ-ב לנאמרכי ירמז גם  אפשר .ד

  תהלים  ן, שנאמר, ובראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוהאילןהעולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות 
ֶ֩אל,טו: לג ין ָ֗ ב  ֵּמ ַה  ֩ ָּב֑ם ד֩ל  ַ֣ח ַ֩י ֣ר ֵצ ל-ַהּי  ם׃-ָּכ ֶהָֽ  ַמֲעֵׂשי

 )מתבואה חדשה( במדינה. החדש, התיר מן לעומר השנה ראשטז ניסן  – ב ז הר" בבלי פ"ע .ה

 , התיר מנחות מן החדש במקדש.למנחות השנה ראשו' סיון  – ב ז הר" בבלי פ"ע .ו

 

 שנה כמוסבר להלן: 960 -שנה ירמז ל 480פעמים  שתי בדרך רמז וסוד פזר
  טמ" חיומא פ" בבלי
ל,  ָאַמר יֶכם י ְׂשָרא  יָבא, ַאְׁשר  י ֲעק  ְפנ יַרּב  יֶכם  ל  ר ֶאְתֶכם, ֲאב  י ְמַטה  ין, ּומ  ַטֲהר  י ַאֶּתם מ  יֶכם ַמי ם  , ֶׁשנֱֶאַמר, )יחזקאל לו(ֶׁשַּבָּׁשַמי םמ  י ֲעל  ְוזַָרְקּת 

ים  ר, )ירמיה יז(  .םּוְטַהְרּתֶ ְטהֹור  ל יְיָ ְואֹומ  ְקו ה י ְׂשָרא  ְקֶוה מ  ר, ַמה ּמ  ל:  ְמַטה  ר ֶאת י ְׂשָרא  ים, ַאף ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַטה  א   ֶאת ַהְטמ 
  

 מסכת יומא  נשלמה

ל,  ָאַמר יֶכם י ְׂשָרא  יָבא, ַאְׁשר  י ֲעק  ְפנ יַרּב  ר אֶ  ל  י ְמַטה  ין, ּומ  ַטֲהר  י ַאֶּתם מ  יֶכם מ   , ֶׁשנֱֶאַמר, ֶׁשַּבָּׁשַמי םְתֶכם, ֲאב 
ל ,כה:לו  יחזקאל.  ָּכ מ  ּ֩ו אֹוֵתיֶכ ם ֻטְמ ֩ ל ּכ ֧ מ  ֩ ְרֶּת֑ם ְטַה ּ֩ו ים ָ֖ ר  הֹו ְט ֩ ם י  ַמָ֥ ֩ ֶכ ם ֲ֩עֵלי י ֧ ְקּת  ַר ָז ם׃-ְו ֶאְתֶכָֽ ר֩ ֵהָ֥ ַט ֲא ֩ ם ֵליֶכָ֖ ּו ּלָ֥   ּג 

ר ָּ֩֩כל ,יג:יז  ירמיהו  ְואֹומ  ה הָוָ֔ ְ֙֩י ֵאל ָר ְׂש ֩י  ֵ֤ה ְקֵו ֩-מ  ׁשּו ב ֑ ֵ֩י ך י ְזֶבָ֖ ֙֩יְ֩ע  ַרי ם֩סּו י  ַמָֽ ֩ ר ֹו ְמקָ֥ ֩ ּו ְזב  ָ֩ע י ָ֥ בּוּ֩כ  ָּכֵתָ֔ ֩י  ֶ֣רץ ָא ָּ֙֩ב ַרי סּו ֶאת-ְו ֩ ים ָ֖ -ַחּי 
׃֩פ ה הָוָֽ ר ֶאת  ַמה ,ְי ְקֶוה ְמַטה  יםּמ  א  ל: ַהְטמ  ר ֶאת י ְׂשָרא   , ַאף ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַטה 

 

שנה  960 כשנה וסה" 70שני עברו עוד  שנה, ועד הקמת בית 410 ועמדשנה מיציאת מצרים,  480המקדש הראשון הוחל בנינו  בית

עבדו עבודה  האלהלוג(. הגמרא מציינת שרוב השנים  960קב,  240סאה,  40אמות מעוקבות,  3מקווה כשר ) שללוג  960כמספר 

. ונענו וביטלו )כלאו( את יצר העבודה זרה מישראל ובקשוזרה ומששבו לבית שני ראו אנשי כנסת הגדולה שהיא שעת רצון ועמדו 

ְקֶוה )לפחות  ים, ַאף ַהָקדֹוׁש  960עבודה זרה מטמאה כמו נדה )מס' שבת( לכן ַמה ּמ  א  ר ֶאת ַהְטמ  ל:  ָּברּוְךלוג( ְמַטה  ר ֶאת י ְׂשָרא  הּוא ְמַטה 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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ת שנה לפני כן( קיימו וקבלו עליהם לחדש הברית ולעבוד א 12 -ואסתר )כ מרדכישנה ובפרט שכבר בימי  960 -מיד שעברו את ה

 .לבדוהשם 

 .לימוד אלפניו ולאחריו ראה

 

 פזר תלישא  117
 :יאמלכים א יט,

֩֒ ה ֩ ְפֵנ֣י ֩ל  ֘ר ָ֩בָה ְדָּת֣ ַמ ְ֩וָע ֵ֩צ֣א ר ֶמ א ה֣֩֩'ַוּי ָ֗ ֧ה֩ ֵּנ ה  הָ֔֩֩'ְו ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ים ְסָלע  ר֩ ְמַׁשֵּבֵ֤ ּ֩ו ים ֨ ר  ָה  ֩ ק ֵר ְמָפ ק֩ ָחָזָ֞ ְ֩ו ה דֹוָלַ֡ ְּ֩ג ֣רּוַח ְ֩ו ר ֵבָ֗ ה֑֩֩'ע  ַח֩ ּו רָ֖ ָ֩ב א ֩'ל ָ֥
֩בָ֩ א ַעׁש֩ל ָ֥ ַרָ֔ ֩֙ רּ֙וַח ָה ר֩ ַחֵ֤ ַא הְָֽ֩ו ֩ ַעׁש  ׃'ַרָ֖

 

 :טז -ט מלכים א יט,והפסוקים   טנ -נז,ב בבלי ברכות : משנה ברכות פ"ט מ"בסביב  הסבר הלכתי והסבר אגדה
 :  הסבר הלכתי

ה דֹוָלַ֡ ְּ֩ג ַח ֣רּו  מונח פזר – ְו

שהמלך שאפשר לברך על דבר שלא רואים, כנראה מכוון  מגן אברהם-מסוגיה זאת פסק ה -הרב שטרום הי"ו מאורות הדף התשס"ה 

פסק שאפשר לברך ברכת המלך גם אם רואים רק את  ברכי יוסף-נמצא במקום אבל אינו נראה )כמו שרב ששת לא ראה אותו(, וה

 מרכבתו ולא את המלך עצמו, כאשר ידוע שהמלך נמצא שם. מזה בדקנו בשו"ע או"ח סימן רכד עד רכט ובמפרשיו. 

 

ה (יאמלכים א יט,) דֹוָלַ֡ ְּ֩ג ֣רּוַח  לימוד אחד למקומובינתיים מצאנו , כעין שני פזר, בלימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו. מונח פזר – ְו

ה֣֩ (יאמלכים א יט,) ֩ ֵּנ֧ה ר֩'ְוה  ֵבָ֗ ק ֩ ע  ְמָפֵר ֩ ק ָזָ֞ ָח ְ֩ו ה דֹוָלַ֡ ְּ֩ג ֣רּוַח דמלכותא דארעא כעין ... רב ששת:  ...אמר  -יש ללמוד למקומו כ – ְו
לם משנה בטבע כך מלכות בארץ פורצת לה דרך בכל מקום שצריכה, ולכן פסוק זה מוצע ההסבר כשם שמלכו של עו .מלכותא דרקיעא

 הוא כנראה סימוכין למצווה לברך על מלך מאומות העולם, כמעשה רב ששת, וכנראה שזה גם סימוכין למצווה לברך על מלך ישראל. 

ק ֩ ֵר  תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על מלך. – ְמָפ

 

הוְ֩מכאן ע"י  דֹוָלַ֡ ְּ֩ג מונח פזר, לימוד למקומו בנושא מלך ושילטונים והפלגה ללימוד למקומות אחרים שאחד מהם הוא ברכות  – ֣רּוַח

 נציגי הקב"ה בעולם.  –שונות על על תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

ק ֩ לימוד למקומו ְמָפֵר ֩ ק ָזָ֞ ָח טון, כעין במחיצה לעצמו( מרמז לפסיקת גרשיים, תרסא. תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה )כאן בעלי של – ְו

 השלטונים שאין עול מלך עליהם ואם אינן חכמים אלא בדתם אינו מברך עליהם -' העולם תבחכמו סימן רכד ה )פמ"ג( )מחה"ש(או"ח מגן אברהם 
ות, על השופט , ועל השרים שממנה המלך בכל עיר טוב וישר לברך בלא שם ומלכמברך עליהםלשנות דבריה' ודן והורג במשפט 

 :הגדול שהוא הקאד"י אין מברכין כלל )רדב"ז ח"ב ג'(

 

ה (יאמלכים א יט,) דֹוָלַ֡ ְּ֩ג ֣רּוַח , שאחד מהם הוא ברכות שונות על על היינו לימוד לשני מקומות אחרים בתורהמונח פזר, כעין שני פזר,  – ְו

 נציגי הקב"ה בעולם.  –תופעות טבע, שהן כעין שלטונים 

֒֩ (יאמלכים א יט,) ה ֩ ְפֵנ֣י ֩ל  ֘ר ָה ְדָּתָ֣֩ב ַמ ְ֩וָע ֵ֩צ֣א ר אֶמ   'ַוּי ָ֗
ר ֶמ א  או כמוסבר להלן. משנה ברכות פ"ט מ"ב-רביע, מרמז לארבע ברכות שונות המפורטות ב – ַוּי ָ֗

ר ֶמ א בבלי ברכות  -ואחת נלמדת ב משנה ברכות פ"ט מ"ב-רביע, מרמז לארבע קבוצות של תופעות טבע ששלוש מהן מפורטות ב – ַוּי ָ֗
 ב,נט
֒֩: נסביר בסדר הכתוב בפסוק ופעת מחזוריות תנועת הכוכביםת ה ֩ ְפֵנ֣י ֩ל  ָה֘ר ָ֩ב ְדָּת֣ ַמ ְ֩וָע ֣א מונח מונח זרקא מונח סגול, זרקא בתפקיד  – 'ֵצ

תנו רבנן: ב ,נטבבלי ברכות -של תנודה ותנועה, כאן אלו מחזורי יציאת הכוכבים למסלולם וחזרתם למקומם כבעת הבריאה כמתואר ב
אמר אביי: כל  -קופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן, אומר ברוך עושה בראשית. ואימת הוי? הרואה חמה בת

 . עשרים ושמונה שנין, והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע

 

֨֩ (יאמלכים א יט,)שלוש תופעות טבע נוספות:  ר  ָה  ֩ ק ֵר ְמָפ ֩ ק ָחָזָ֞ ְ֩ו ה דֹוָלַ֡ ְּ֩ג ֣רּוַח ְ֙֩ו ים ְסָלע  ֩ ר ְמַׁשֵּבֵ֤ ּ֩ו  משנה ברכות פ"ט מ"ב-, ירמז לים

ועל הזועות ועל  על הזיקין (בפ"ט,מ")על משנה זאת  רכט -שו"ע או"ח סימן רכז , ופסיקות הפוסקים בבלי ברכות נט-ודרשות ה
 הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם 

ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול ועל הגבעות ועל הימים  על ההרים
לפרקים עד כמה? אמר רמי בר אבא אמר מוסיף  ב,נטבבלי ברכות -)ובאומר ברוך שעשה את הים הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים 

 (.רב יצחק: עד שלשים יום

 : הטוב והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת ועל הבשורות הטובות אומר ברוך על הגשמים

 

ק ֩ ֵר  תרסא, בתפקיד שיעור מרחק ושיעור זמן לברכה על תופעות טבע. – ְמָפ

ק ֩ ֵר ְמָפ ֩ ק ָזָ֞ ָח גרשיים תרסא, גרשיים בתפקיד יוצא, תרסא בתפקיד שיעור וביחד אלו מחזורי יציאת הכוכבים למסלולם וחזרתם  – ְו

 למקומם כבעת הבריאה.

ים ֨ ר   מעשה בראשית, כמו בבבלי בכורות שעיר ראש חדש ללא שינוי הבא כך מקדמת דנא. –קדמא רמז לקדמת דנא  – ָה

 

  ברכות על עקירת עבודה זרה)ב(  

י (י,ידמלכים א יט,) ָֽ ֶאת-ּכ  ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ְּ֙֩בֵנ֣י ך יְת ָֽ ר  ְ֩ב ּו ְזבֵ֤ סּו-ָע ָרָ֔ ָ֩ה ך ֶת֣י ח  ְזְּב ת יחיד שאסורות מאז יש לומר כי אם בני ישראל הרסו במו - מ 

יהקמת בית ראשון בירושלים עשו דבר טוב. לכן אפשר כי  ָֽ ֙֩-ּכ  ך יְת ָֽ ר  ְ֩ב ּו ְזבֵ֤ מהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו במובן של לשון סגי  – ָע

מר הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל או מ"א ט"משנה ברכות פ-נהור )בהשאלה מתאורו של רב ששת כסגי נהור( והוא מקור לחלק מה

 -ב פרטותהנידון במקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו:  ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה
  ז,בבבלי ברכות נ
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י (י,ידמלכים א יט,) ָֽ ֶאת-ּכ  ֩ ל ֵאָ֔ ָר ְׂש ֩י  ְּ֙֩בֵנ֣י ך יְת ָֽ ר  ְ֩ב ּו ְזבֵ֤ סּו-ָע ָרָ֔ ָ֩ה ך ֶת֣י ח  ְזְּב ם, בתפקיד של כעין היקש, קטן בין שני קיסרי-פעמיים זקף - מ 

משנה ברכות החלק הראשון של ... אל  ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת...  במ" ט"משנה ברכות פ-העשוי לרמז דרך חלק מה
 הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה מ"א ט"פ

 הטובה של הנסים שנעשו לישראל. שאם מברך על הרעה קל וחומר שיש לברך על

֩קטן בין שני קיסרים -ועוד אפשר כי פעמיים זקף ל ֵאָ֔ ָר ְׂש סּו... י  ָרָ֔ הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת  ד"ט מ"משנה ברכות פ -מרמז ל ָה
 בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו ונותן הודאה לשעבר וצועק לעתיד לבא: 

יהו בהגיעו לעיר יזרעאל נכנס למקום סכנה ועיוות דין כפי שהנהיגה שם איזבל אשת אחאב )כמו דין נבות( והיא הרודף שגרמה כי אל

לאליהו לברוח למדבר. כל זקף מרמז לשתי ברכות לתנא קמא בכניסה וביציאה מן העיר לבן עזאי שתי ברכות בכניסה, שתי ברכות 

 ביציאה.

 

  פרטברכות על נס לכלל ול)ג( 

 . הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה מ"א ט"משנה ברכות פ
וגו'. אניסא דרבים  ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל (שמות יח)גמרא. מנא הני מילי? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא: א ,נדבבלי ברכות 

א גברא דהוה קא אזיל בעבר ימינא, נפל עליה אריא, אתעביד ליה ניסא ואיתצל מיניה; מברכינן, אניסא דיחיד לא מברכינן? והא ההו
 !ברוך שעשה לי נס במקום הזהבריך  -אתא לקמיה דרבא, ואמר ליה: כל אימת דמטית להתם 

וני שמואל ב ילקוט שמע, אליהו ברח, שנאמר וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום מדרש תהלים )בובר( מזמור גאליהו ברח ניצל 
 אליהו ברח ויקם וילך אל נפשו,רמז קנא 

כגון מעברות ים סוף ונחלי ארנון ומעברות הירדן ואבן שישב עליה משה ע"ה כשעשה  -הרואה מקום שנעשו בו ניסים  מ"א ט"ר' עובדיה מברטנורא מסכת ברכות פ

אבל אניסא דיחיד כגון הרואה מקום שנעשה לו בו נס איהו חייב לברוכי י, מלחמה בעמלק ודומיהן. ואניסא דרבים כגון הני דאמרינן מחייבי כ"ע לברוכ
ברוך שעשה לי נס במקום הזה ובנו ובן בנו חייבים לברך ברוך שעשה נס לאבותי במקום הזה. וכל הני ברכות דמתניתין בעו הזכרת 

 :שם ומלכות דכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה

 

ֶאת (י,ידמלכים א יט,)פרטי צריך לברך, ועל נס הצלתו מספר אליהו גם יחיד שניצל בנס  י֩-ְו ָ֔ ּד  ַב ְ֙֩ל י ֲאנ  ֩ ר ָּוֵתֵ֤ א  ָ֩ו ֶ֑רב ָח ֶ֩ב ְר֣גּו ָה ֩ ך י ֶאָ֖ י ְנב 
ֶאת ֩ ּו ְקׁשָ֥ ַב ּה׃-ַוְי ְחָּתָֽ ַק יְ֩ל ָ֖ ַ֩נְפׁש 

י ָ֔ ּד  ַב ְ֙֩ל י ֲאנ  ֩ ר ָּוֵתֵ֤ א  הנס, והיוצא מפשוטו של מקרא  קטן בתפקיד שניים המברכים על נס פרטי. מי שארע לו-קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ָו

 להכליל את בנו ושאר הדורות לברך על נס זה.

ֶאת֩אם לא היה כתוב ההמשך ֩ ּו ְקׁשָ֥ ַב ּה-ַוְי ְחָּתָֽ ַק יְ֩ל ָ֖ ׁש   מ"גט "משנה ברכות פאפשר כי דברי אליהו וחזרתו עליהם היו בבחינת הנאמר  ַנְפ

המתפלל על מה שכבר היה הרי זו תפלת שוא,  -ועק לשעבר הצ ר' עובדיה מברטנורא... כפי'  הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא... 
ֶאת. אבל בהוסיפו )שמה שהיה כבר היה ואי אפשר לשנותו( דמאי דהוה הוה ֩ ּו ְקׁשָ֥ ַב ּה-ַוְי ְחָּתָֽ ַק יְ֩ל ָ֖ הרי זה בבחינת דבר הנמשך בהוה  ַנְפׁש 

 ולעתיד ולכן אין זאת תפילת שוא. 

ֶאת ֩ ּו ְקׁשָ֥ ַב י-ַוְי ָ֖ המסביר מדוע גם הבן של בעל הנס וצאצאיו צריכים לברך על הנס כי הרודף עמד לקחת  ותיתור לרבמרכא טפחא,  - ַנְפׁש 

ּהנפשו  ְחָּתָֽ ַק   סלוק, להגביל חיי הנרדף וזרעיותיו, שלא באו עדיין לעולם. - ְל

 

 ברכות על הרעה)ד(  

֩ ר ֩]י[ ֶמ )ודומה במסכת  א,בבלי מועד קטן כיום  30תרסא, שיעור זמן לאמירת ברכת כגון ברוך דיין האמת על שמועה קרובה עד  – ַוּי א
תנו רבנן: שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. איזו היא שמחות פי"ב ה"ב, עירובין מו,א ,
 . לאחר שלשים, דברי רבי עקיבא -בתוך שלשים, רחוקה  -קרובה ואיזו היא רחוקה? קרובה 

 

 מלך המשיח : רוח פועלו שלהסבר אגדה

 הסבר פשט הענין ע"פ פי' רלב"ג, ואחריו הסבר בפנימיות הענין ע"פ תבניות הטעמים.
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 :כה,יב ירמיהו

ַ֩על ד ק ֣ ֶאְפ ֩ ה ָׁ֩שָנַ֡ ֣ים ְבע  ׁ֩ש  אות ְמל ֣ ֣ה֩כ  ָהָי ֶלְך-ְו ל-ֶמָֽ ְוַע  ֩ ֶבל ֻאם-ָּב ְ֩נ ֧הּוא ַה ֩ ֶאת-ַהּ֨גֹוי ֩ ' לעֲ֩-ה  ְ֩וַע ָ֖ם ָנ ם-ו י ֑ ּד  ֶ֣רץַּ֩כְׂש ֶ֩א
ם׃֩ ָלָֽ ֩עֹו ֹות מָ֥ ְמ ָֽ ֹוְ֩לׁש  תָ֖ א  ֩ י ָ֥ ְמּת  ְ֩וַׂש

ה ָׁ֩שָנַ֡ ֣ים ְבע  ׁ֩ש  אות ְמל ֣ ֣ה֩כ  ָהָי  , א' כעין ארבע פזר, ארבעה אירועים שנחשבו מלאות שבעים שנה,   פזרמונח מונח מונח  – ְו
 ט ב  דניאלעזרא  אבן
שאמרו שטעה דניאל בחשבונו כי לא חרבה ירושלים רק  הקדמוניםעת כל הגאונים פה אחת הסכימה דעתם עם ד -אחת  בשנת )ב(

 אפקודשנת תשע עשרה שנה למלך נבוכדנצר כי ירמיה הנביא אמר לפי מלאת לבבל שבעים שנה  היתהכאשר נתפש צדקיהו והיא 
 אתכם וככה היה

 ידהועלו ישראל מבבל אל ירושלים וזאת היא הפק צוהנהרג בלשצר ומלך כורש אז  כאשר'  א
והם מלכות כורש הפרסי וכשתחשוב מלכות דריוש המדי הזקן גם מלכות אחשורוש  עשרהנשארו לחרבות ירושלים תשע  והנה)  

 למלכות דריוש הפרסי הוא בן אסתר אז מלאו לחרבות ירושלים שבעים שנה ( שתיםושנים 
 השיבו למלכותו ושוב מרד( כ)ואח" ' ואמרו כי דניאל החל לחשוב החרבן מעת שהוליך נבוכדנצר יהויקים אל בבלב
 (יהויכין)וכאן הייתה גלות ' והנה מלך אחרי כן שמונה שנים ג
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אומר יש לתמוה איך טעה דניאל שהיה נביא וחכם  הלוישנה לצדקיהו והנה שלמו לחרבן ירושלים שבעים שנה והיה יהודה  א' גם י"ד
 ל כאשר חרבה ירושלים ואז היתה הפקידה שבעים שנה למלכות בב חשבוןשנה ואמר כי  טבשבעים שנה י"

ה ָׁ֩שָנַ֡ ֣ים ְבע  ׁ֩ש  אות ְמל ֣ ֣ה֩כ  ָהָי , א' כעין ארבע פזר, ארבעה אירועים שנחשבו מלאות שבעים שנה, והפזר משמעו פזרמונח מונח מונח  – ְו

ארבע  פע" לגאולהרבעה שלבים , מציין כי יש אהנה ימים באים בספרדרשהו לענין אחר ולענינו אם צריך. דרישה לענין אחר:  היתרבין 

 שונים.   ד. וכן במאמרי חב"ולקחתילשונות הגאולה ביציאת מצרים: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, 
 :ח – ווארא ו  שמות

י ]ו[ ְבֵנָֽ ר֩ל  ֱאמ ָ֥ ֩ ן ֒'-ָלֵכָ֞ ֩ה ֣י ֲאנ  ֩ ֵא֘ל ָר ְׂש ֩י 
מֵ֩֩ ֩ ם ֶאְתֶכָ֖ ֩ י ָ֥ ַּצְלּת  ה  ְ֩ו ם י  ַרָ֔ ְצ מ  ֹ֣לת֩ ְב ס  ֩֙ ַ֙חת ַּת מ  ֩ ם ֶאְתֶכָ֗ ֩ י ֣ את  הֹוֵצ ָדָת֑םְו ֲ֩עב 
׃֩ ים ָֽ ל  ד  ְּ֩ג ים ָ֖ ט  ְׁשָפ הּ֩וב  טּוָיָ֔ ְ֩נ ֣רֹוַע ְז ּ֙֩ב  ֶאְתֶכם ֩ י ֵ֤ ַאְלּת  ְ֩וָג

ם י ֑ ה  ֹל א םֵ֩ל יָ֩לֶכָ֖ ית  ָ֥ ָהי  ְ֩ו ם ְ֙֩לָעָ֔ י ם֩ל  ֶאְתֶכָ֥ ֩ י ֨ ְחּת  ַק ְ֩וָל ֩]ז[
ם׃֩ י  ְצָרָֽ מ  ֩ ֹות ְבלָ֥ ס  ֩ ַחת ַּתָ֖ מ  ֩ ם ֶאְתֶכָ֔ ֩ א י ֣ ַהּמֹוצ  ֩ ם ֵהיֶכָ֔ ֱאֹ֣ל ֩ '֙ ה ֩ ֵ֤י ֲאנ  ֩ י ֣ םּ֩כ  ַדְעֶּתָ֗ י ֩ו 

ֶאתְ֩ ֩ י ֵ֤ את  ֵב ֵה ְ֩ו ח[ ֶאל] ֩֙ ֶאת-ֶכם ֩֙ י ֙את  ָ֩נָׂש ר ֲ֩אֶׁשֵ֤ ֶרץ ָאָ֔ ֩-ָה ב ק ֑ ְלַיֲע ּ֩וָֽ ק ָחָ֖ ְצ םְ֩לי  ָהָ֥ ָר ְב ַא ְל ֩ ּה ָתָ֔ א  ֩ יָ֩לֵת֣ת ָ֔ ד  '׃ָי י֩הָֽ ָ֥ הֲ֩אנ  ָׁשָ֖ ֹוָר ּהָ֩לֶכ ם֩מ ָתָ֥ י֩א  ֨ ְ֩וָנַתּת 
 ..... )אוצר החכמה( מציין כי יש חמשה שלבים לגאולה.  בספר

 ב,טו: אסתרלכך  ודומה
ר ּ֩ת  ֣יַע ְבַהּג  ֵּת֣רַּ֩בת-ּו ְס י-ֶא חֲאב  ַקָֽ ָל  ֩ ֶׁשר יֲ֩א דָ֩מְרֳּדַכַ֡ לּ֩ד ֣ ֣י  ֹואֶ֩אל-ַח תָ֩ל֣ב ַב  ֹוְ֩ל םֶ֩את-֨ל ֣ י֩א  רּ֩כ ֠ ָבָ֔ ָּ֙֩ד ָׁשה ְק א֩ב  ֶלְך֩ל ֵ֤ יס-ַהֶּמָ֗ ְסר  ָ֥י֩ רֵ֩הַג י אַמ  ר֩ ֶׁשָ֥ -ֲא

ים ֑ ָּנׁש  ֵמ֣רַ֩ה ׁש  ֶלְך֩ ַ֩הֶּמָ֖
ָ֖יָּ֩כל֩ יֵנ ֵע ןְּ֩ב ֵׂש֣אתֵ֩חָ֔ ֙֩נ  ֵּתר ְס יֶ֩א ֵ֤ ְּתה  יָה׃-ַו ֶאָֽ ֩ר 

ר ּ֩ת  ֣יַע ְבַהּג  ֵּת֣רַּ֩בת-ּו ְס ל-ֶא ֣י  יַח יֲ֩אב  דָ֩מְרֳּדַכַ֡  פלענין אחר ואם צריך גם לענינו. לענין אחר והוא ע" דרושמונח מונח מונח מונח פזר,  – ּד ֣

אחת מונח מונח מונח מונח פזר; גירסא אחרת  גירסא –אביחיל דד מרדכי -אסתר בת-תר ובהגיעישראל.  גאולת ענין יומא כט א בבלי

 פזרמונח מונח מונח פסק מונח 

אלו ההסתרים כאילו הפסקות  - הפסקגאולתן של ישראל שהיא מתגלה קמעה קמעה, וההפסקות מודגשות בגירסא עם משל ל - המונחים

 בתהליך הגאולה

כל  צדיקיםאף שחר זה מפציע לכאן ולכאן ... מה אילה זו כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות אף  ולכאןזו קרניה מפצילות לכאן  אילה  - פזר

 תפלת הצדיקים ינשמעת. אור הגאולה מפציע ע" זמן שמרבים בתפלה תפלתן

 של צדיקים המפציעה כשחר לכאן ולכאן. תפילתן אלו עוד פזר כעיןאסתר -תרתחת  ומונח מרדכי על פזר 

 

 מלכיםהל'  םמשיח( כמבואר ברמב" י. ... וכידוע שיש שלבים בגאולה )ע" ט"התשל 1כז קובץ  –)לוד( יג  שהתמימים ואנ" הערות

 כ"ואח, דגאולה אתחלתאתתחיל  םהרמב" יכמאמר ברור ומדויק ע" כ"ואח, הגלות קץתרגום מאידיש( ובאמצעותו יהיה  -. )טט ( ..א)ספי"

 הגאולה יתחיל המשיח בביאת, ... כי גלויות קבוץ –באמצעות המשיח דווקא  כ, ואח"האמיתית והשלימה גאולה

 היינו חמשה שלבים.  - טט
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֩ ֩ ֶאת֩ ֩ ם ַקֵּיַ֡ א[ְ֩֩ל ּיְ֩-]ל ק  ֩ ר ֲאֶׁש  ְ֩וַכ ה ַהַּמְלָּכָ֔ ֩ ֣ר ְסֵּת ֶא ְ֙֩ו י ד  הּו ַהְּי ֩ ֵ֤י ֳּדַכ ְר ָמ ֩ ם ֶה  ֲ֩עֵלי ם ַּי֨ ק   ֩ ר ֲאֶׁש םַּ֩כ ֶהָ֗ ֵּני ְזַמ ּ֩ב  ה ֶּל ֵא  ָה ֩ ים ֨ ר  ַהֻּפ  ֩ ֵמי ַ֩עלְי ּו -מָ֥
ל ְוַע ֩ ם ׃-ַנְפָׁשָ֖ ם ָקָתָֽ ַזֲע ְ֩ו ֹות מָ֖ ַהּצֹו י֩ ֵרָ֥ ְב ּד  ֩ ְרָע֑ם ַ֩ז

 

ם ַקֵּיַ֡  למקומו   פזר, דרשהו למקום אחר ואם צריך גם  – ְל

֩ ֩ ם-ֶאת֩ ֵּניֶהָ֗ ְזַמ ּ֩ב  ֶּלה ֵא  ָה ֩ ים ֨ ר  ַהֻּפ  ֩ ֵמי  קטנה קדמא ואזלא רביע. כעין כעין פרט וכלל ופרט. -תלישא –ְ֩י

֩ ֩ ֵמי ֩-ֶאת֩ בשם רבי נתן כל  תני ירושלמי מגילה א הלכה א תלמודפרט  ,שיעור זמן לימי הפורים היינו קריאת מגילה,קטנה-תלישא – ְי
 והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה וגו' אמר רבי חלבו ובלבד עד חמשה עשר טעמאמה החדש כשר לקריאת המגילה 

ה֩של בי חלבו ממעט מהכלל רחודש, ה כלפני -מתפשט עלשיעור ימי הפורים רבי נתן ל -טט  ֶּל ֵא  ָה ֩ ים ֨ ר  הפרט הראשון מתאים  – ַהֻּפ

הלכלל של  ֶּל ֵאָ֔ ָה ֩֙ ים מ  ַהָּי ֩ ֵ֤י ֵנ ְׁ֩ש ֵא֣ת ֩ ים ׂש ָ֗ ֩ע  ְה֣יֹות ֶּלהכמו  וסעודהילה מג קריאת ל  ֵא  ָה ֩ ים ֨ ר  ַ֩הֻּפ
֩ ֩ ם֩ ֶהָ֗ ֵּני ְזַמ  משנה -כנאמר ב עשרהאחרון מציין ארבעה זמנים אחד עשר, שניים עשר, שלושה עשר, ארבעה עשר או חמישה  הפרט – ּב 

  אה" אמגילה פ"
 רביע, קדמא ואזלאראה 
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ֶאת ֩ ם ַקֵּיַ֡ ּ֩ב֩ -ְל ֶּלה ֵא  ָה ֩ ים ֨ ר  ַהֻּפ  ֩ ֵמי ַ֩עלְי ּו מָ֥ ְּי ק  ֩ ר ְ֩וַכֲאֶׁש  ה ַהַּמְלָּכָ֔ ֩ ְסֵּת֣ר ֶא ְ֙֩ו י ד  הּו ַהְּי ֩ ֵ֤י ְרֳּדַכ ָמ ֩ ם ֶה  ֲ֩עֵלי ם ַּי֨ ק   ֩ ר ֲאֶׁש םַּ֩כ ֶהָ֗ ֵּני ַמ ל-ְז ְ֩וַע ם -ַנְפָׁשָ֖
֩ ְרָע֑ם ַ֩ז

׃ ם ָקָתָֽ ַזֲע ְ֩ו ֹות מָ֖ ַהּצֹו י֩ ֵרָ֥ ְב ּ֩ד 
ום בשבת יתענה בערב כתב כנסת הגדולה ]סוף הגהות ב"י[ מי שמתענה ביום שנעשה לו נס ואירע אותו י...  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 
 ... פורים יום שנעשה בהם נס, ואף שהולכים לעיר אחרת להשתקע חל עליהם.

 
משנכנס אדר מרבין בשמחה ומי שיש לו דין עם  יח[ אחר פורים.פי' בה"ב ] -ג' ימים  )ח(דין תענית אסתר משנה ברורה סימן תרפו 

עכו"ם ישפוט באדר ]גמרא[ יכולים בני עיר לתקן בהסכמה ובחרם עליהם ועל הבאים אחריהם לעשות פורים ביום שנעשה בו נס ומי 
לא שנעשה לו הנס בשנת שנעשה לו נס באדר ונדר לעשות פורים כשיבוא שנת העיבור ]יט[ צריך לעשות הפורים באדר שני אם 



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות

 

 פזר_תלישא-טטודל/©Dec-08 221/213 ZZFisher-7תשס"טה–כסלו–י'

 העיבור באדר ראשון:
 

אם אירע בשנה פשוטה  ]ד[מי שאירע לו נס באדר וקבל ע"ע לעשות תמיד יום משתה ושמחה ...  ]ב[...  משנה ברורה סימן תרצז
עושין היא סעודת מצוה דכל סעודה ש ]ה[עושה בראשון ואם אירע במעוברת בשני יעשה בשני. ואותה סעודה שעושין בשביל הנס 

 לזכר נפלאות ד' הוא סעודת מצוה:
 

֩ -ֶאת ֵמי ֶּלה֩תרסא בתפקיד בעל בחינה נעלה,  –ְי ֵא  ָה ֩ ים ֨ ר  קדמא ואזלא בתפקיד כעין כלל מלמד מנס לכלל ישראל בפורים שקוראים  –ַהֻּפ

םעליו במגילת אסתר  ֶהָ֗ ֵּני ַמ ְז געת היהודים ממקומות שאין בהם רביע בתפקיד ארבעה ימים י"א, י"ב, י"ג, י"ד באדר לפי זמנים של ה – ּ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 ַקֵּיַ֡ באדר, לנס קהילה ונס פרטי בכל ימות השנה. לציין הנס על  פזר, דרשהו למקום אחר, )א( מנס פורים לכלל ישראל, לנס פרטי – ְל

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 ַזֲע ְ֩ו ֹות מָ֖ ַהּצֹו ֩ י ֵרָ֥ ְב  בימי מרדכי ואסתר.ּד 

 גזרת המן אל דין פרטי של אדם מישראל עם עכו"ם שיעדיף משפט באדר שאז מזלם של ישראל גובר.   . )ב( מדין שהיה לעם ישראל ע"י

 

 

 אסתר  2.12
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 ב, י,א-בבלי ערכין ט,א
 ( חלקים793תשצ"ג )-שעות ו 12יום  29חודש לבנה אורכו 

 ( חלקים876תתע"ו )-שעות ו 8יום  354שנת לבנה אורכה 

 
 יד:  - יגח, נחבראשית 

 ֩ ֩ ְ֩וֵׁשׁש]יג[ ת ַח֨ ַא ְּ֩ב י ה  ְי ֩-ַו֠ ָח֣ד ְּ֙֩בֶא ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה ָׁ֩שָנָ֗ ֹות א  ֵמַע֣לֵמ ֩ ם י  ּוַ֩הַּמָ֖ בָ֥ ְר ָח ֶדׁש֩ ח ָ֔ ֶ֑רץַ֩ל ָא ָ֩֩ה
ֶאת֩ ֩֙ ַח ֩נ  ר ֵַ֤ס ֩-ַוָּי ה׃ ָמָֽ ָד ָהֲא ֩ ָ֥י ּוְּ֩פֵנ בָ֖ ְר ָ֩ח ָ֥ה ֵּנ ה  ְ֩ו ְרא ַ֩וַּי֕ ה ַהֵּתָבָ֔ ֩ ֵס֣ה ְכ  ֩֩מ 

֩ ֩ ד[ ֩]י ֹום ֩יָ֖ ים ר   ְ֩וֶעְׂש ֧ה ְבָע ְּ֩בׁש  י ָ֔ ַהֵּׁשנ  ֩֙ ֶדׁש ֩סּוַבח ֨ ֶרץ׃ ָהָאָֽ ֩ ה ְבָׁשָ֖ ָ֩י ֶדׁש ח ֑ ַ֩ל
 

בשנת המבול המאורות והכוכבים לא שימשו כלל. אפשר שהכוונה שלא שימשו רוב השנה עד לאחד בתשרי שהוא ראש השנה 

י֩מאחד לחודש תשרי החלה הלבנה לפעול וטעם מלת .יגח, נחבראשית לתולדות העולם שזאת אפשרות כך להבין את הפסוק  ה  ְי  – ַו֠

 לדרוש שיעור כלשהו בהמשך הכתוב.  תלשא, מרמז

֩נוסיף לכך את תבנית הטעמים של הכתוב  ָח֣ד ֶא ְּ֙֩ב ן אׁשֹו ר  ָּ֩בָֽ ה ֶדׁשָׁשָנָ֗ קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא -רביע ... זקף - ַלח ָ֔

ֶדׁש ()מ"ד שללַ֩לפרש, אפשר שבא לפרש על אורך חודש לבנה, ללמד כי ביום  הקודם שכאן מהמולד  30-היינו ביום ה)לבנה,  ח ָ֔

֣דשעה שהגי' שלה ּבְ֩ בסוף שעה שש אחר חצות היום, כמו בבריאת העולם( כנראה מהחידוש פעולת הלבנה היה ָח -)היינו השעה ה ֶא

ֵמַע֣ל֩ביום( וביתר דיוק אחרי תשצ"ג חלקי שעה המרומזים בגי' המלים 13 ֩ ם י  ַהַּמָ֖ ֩ ּו בָ֥ ְר ָח ֩ ֶדׁש ח ָ֔ העולה תשצ"ג יחול המולד הבא  ַל

 של הלבנה. 

יוַ֠֩ ה   גדולה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב אורך חודש לבנה ממולד למולד.-תלישא – ְי

 

  355-של השעה התשיעית ביום ה 0.8-( חלקים. כלומר בערך ב876תתע"ו )-שעות ו 8יום  354שנת לבנה אורכה 

נעשה גריד כהלכתה )שם(.  - הארץיבשה )יד( יום על שנת לבנה  11מלמד על אורך שנת חמה והיותה יתירה  ידבפסוק  רש"י
שמשפט דור  ֵאילו אחד עשר יום שימות החמה יתרים על ימות לבנה,וירידתן בחדש השני בשבעה עשר;  - בשבעה ועשרים

 המבול שנה תמימה היה )ראה משנה עדיות ב,י(.

 
 שמות יתרו יח,א:    

ָּכל  ֩ ֵאת ֩ ה ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֵת֣ן ח  ֩֙ ְדָין מ  ֩ ן ֵהֵ֤ ֨רֹו֩כ  ְת ֩י  ע ַמָ֞ ְׁש האֲ֩-ַוּי  ָ֩עָׂשֵ֤ ר יֶׁ֩ש֨ ָֽ ַ֩עּ֑מֹוּ֩כ  ל ֵאָ֖ ָר ְׂש ּ֩וְלי  ה ֶׁשָ֔ ְ֙֩למ  ים ה  ֹל ֶאת-ֱא ֩' ה  ֩ א י ֧ ֩-הֹוצ  ל ֵאָ֖ ָר ְׂש י 
ם׃ י  ָרָֽ ְצ ּמ  ֩מ 
ה֩גי' המלים ָ֩עָׂשֵ֤ ר עולה תתע"ו זה מספר חלקי השעה של סיום שנת לבנה. הגי' הזאת נמצאת בפסוק המספר על שנת לבנה שבה  ֲאֶׁש֨

 ארעו המכות של מצרים.

 יד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק שמשלימים את שנת הלבנה.קטנה, בתפק-תלישא – ֵאת ֩

 
 אסתר ב

֩ ֩׃ ֩֩ ֶאל]יב[֩ ֩ א׀ הָ֩ל֣בֹו ָר  ְ֩וַנֲע ה ָר֨ ַנֲע  ֩ ר ּ֩ת  יַע ַ֡ ַהּג  ּו֩-ּוְב אָ֖ ְמְל ֩י  ן יֵּ֩כָ֥ ֶדׁשּ֩כ   ח ָ֔ ֩ ֣ר ָ֩עָׂש ְׁ֙֩שֵנ֣ים ים ָּנׁש  ַה ֩ ת ָדֵ֤ ּהְּ֩כ ֱה֨יֹותָ֩ל   ֩ ֵּקץ ֩מ  ֹוׁש רָ֗ ַחְׁשֵו ֲא ֩ ְך ַהֶּמֶ֣ל
מְ֩ ֩ ֵמ֣י ים׃ְי ָֽ ָּנׁש  ַ֩ה י ֵקָ֖ רּו ְמ ּוְבַת ֩ ים ָ֔ מ  ַּ֙֩בְּבָׂש ים ָדׁש  ֳ֩ח ה ָּׁשֵ֤ ְ֩וׁש  ר ַהּמ ָ֔ ֩ ן ֶ֣מ ְּ֙֩בֶׁש ים ָדׁש  ֳ֩ח ה ָּׁשֵ֤ ׁ֩ש  ֑ן ֵקיֶה ֩֩רּו

֩ ֩ טז[ ֶאל] ֩ ר ְסֵּת  ֶא ֩ ח ַק֨ ָּל ֶאל-ַוּת  ֩֙ רֹוׁש ַחְׁשֵו ֲא ְך֩ ֶל א-ַהֶּמֵ֤ הּו ֩ י ָ֖ ר  י ָהֲעׂש  ֩ ֶדׁש ח ָ֥ ַּ֩ב ֹו ַמְלכּותָ֔ ֩ ֶדׁש֩-ֵּב֣ית ְׁשַנתח ֣ ּ֩ב  ֵב֑ת ׃-ֵט ֹו ּותָֽ ַמְלכ ַבעְ֩ל ֶׁ֩שָ֖
֩֩ ֩ ֩ ]יב[ ר קטנה, בתפקיד שיעור לאחריו מרמז לחישוב מספר חלקים של שעה בתוך הפסוק שמשלימים את שנת הלבנה -תלישא – ּת 

ֶדׁששאורכה  ח ָ֔ ֩ ֣ר ָ֩עָׂש ֣ים טז[. ְׁשֵנ ֶדׁש ] תוהוסף עליו סופי תבות של הכתוב  8פותח באות חי"ת רמז לשעה  - ח ֣ ְׁשַנ ּ֩ב  ֵב֑ת ֩-ֵט ַבע ֶׁשָ֖
ֹו׃ ַמְלכּותָֽ ֵב֑ת֩)י"ת, ממלתטֵ֩שבון אורך חודש לבנה, נאמר כי בתוך שעה גי' תתע"ו. או בדרך דומה לח ְל ועוד  (היינו השעה התשיעית ֵט

ְׁשַנתהמרומזים בסופי המלים של הכתוב  תתע"ו חלקים ּ֩ב  ֵב֑ת ֹו׃-ֵט ַמְלכּותָֽ ַבעְ֩ל     ֶׁשָ֖



 טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 /טט הם בגדר השערות. לוההסברים המסומנים טטוד" לדברי חז" חלוקתהפסוקים,  חלוקת

 בלבד מהמידות הידועות. בהשאלהליקוט דרכי לימוד הנראים עקביים במקראות שונים. שמות דרכי הלימוד  יע" נפרד בפרקנבנות  ההשערות
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 רביע תלשא 3

   
 ז,ז:    נח. בראשית 1

י ּ֩וְנֵׁשָֽ ְׁשּ֧תֹו א  ְ֩ו ָבָניו ּ֩֠ו ַח ֩נ ָ֗ ֣ב א אֶ֩-ַוָּי ֩ ֹו ּתָ֖ א  ֩ ֩-לָבָנ יו ּול׃ ַהַּמּבָֽ ֩ י ֵמָ֥ ֩ ָ֖י ְּפֵנ מ  ֑ה֩ ָב ַ֩֩הֵּת
 . שמות משפטים כא,לג:   2

י ָֽ י-ְוכ  ָֽ ֠אֹוּ֩כ  ֩ ר ֹו ּ֩בָ֗ יׁש א   ֩ ח ְפַּת֨ ַפל-י  ְ֩וָנָֽ ּ֑נּו ְ֩יַכֶּס א ְ֩ול ֣ ר ּ֩ב ָ֖ יׁש א   ֩ ה ֶרָ֥ ְכ ר׃֩֩-י  ֹו מָֽ ֲ֩ח ֹו אָ֥ ֩ ר ֹו ּׁ֩שָ֖ ה ָּמ ָׁ֩שָ֥
 . שמות משפטים כא,לו:   3

֩י֩  א ְ֩ול ָ֥ ם ְלׁש ָ֔ ׁ֩ש  ֣מֹול ְּת מ  א֙֩ הּו ֩ ָ֥ח ַ֩נָּג ר ׁ֣֩שֹו י עּ֩כ ֠ ַדָ֗ ֩נֹו ה֣אֹו ְהֶי ָֽ ת֩י  ַהֵּמָ֖ ְ֩ו ר ֹו ַהּׁשָ֔ ֩ ַחת ַּ֙֩ת֣ ר ׁשֹו ֩ ם ְ֩יַׁשֵּלָ֥ ם ֵּל֨ ַׁ֩ש ְּ֩בָעָל֑יו ּנּו ֶרָ֖ ְמ ֩֩-ְׁש ס ֩ ֹו׃ ּ֩לָֽ
 . שמות כי תשא לג,יב:   4

ֶאל ֩ ה ֶׁש  מ  ֩ ר ֶמ א ֶאתהָ֗֩-ַוּי ֨ ֩ ַַ֚על ַה ֵאַלי֙֩ ֩ ר ֵמֵ֤ ֩א  ה ַאָּתָ֞ ה֩ ֵא ְר֠ ֩ ֲאֶׁשר-' ֩ ת ֵאָ֥ ֩ י נ  ַדְעַּתָ֔ ֹו הָֽ א֩ ֙֩ל ֣ ה ַאָּת ְ֩ו ה ֶּזָ֔ ַה ֩ ְ֙ר֩-ָהָע֣ם ַמ ָא ֩ ה ַאָּתֵ֤ ְ֩ו י ֑ ּמ  ֩ע  ח ְׁשַלָ֖ ָּתּ֙֩ת 
ם ְ֩וַג ם ְ֩בֵׁשָ֔ ךָֽ י ֣ ַדְעּת  ֩-ְי ֩ י׃ ְּ֩בֵעיָנָֽ ן ֵחָ֖ ֩ אָת ָ֩מָצָ֥

 . שמות  לה,כא:   5
אּוָּ֩כל ר-ַוָּיב ֕ ֲאֶׁש ֩ יׁש ָ֖ ֶאת-א  ֩ אּו י ב  ֵה֠ ֩ ֹו תָ֗ א  ֹו֩ ח  רּו ֩ ה ָב֨ ְד ָנ  ֩ ר ֲאֶׁש ֩ ל ְוכ ַ֡ ֩ ּ֑בֹו ֣אֹו֩ל  ל-ְנָׂש ּ֙֩וְלָכ ד ֶהל֩מֹוֵע א ֵ֤ ֩ אֶכת ְמֶל֨ ֩ל  ה' ֩ ת ַמ֨ רּו ֩-ְּת ֹו ָדתָ֔ ֲעב ֣

ֶדׁש׃֩֩ ּק ָֽ ַה ֩ י ֵדָ֖ ְג ב  ּ֩וְל
 ,כב:   . שמות  לה6

ל ַ֩ע ים ָ֖ ֲאָנׁש  ָה ֩ אּו ָּ֙֩כל-ַוָּיב ָ֥ ז ָמ ְ֩וכּו ַעת ַטַּבֵ֤ ְ֩ו ָ֩וֶנ ֶזם ָח֣ח ֩ אּו י ב  ֵה֠ ֩ ב בֵ֩לָ֗ י ֣ ד  ְ֩נ ׀ ל יםּ֩כ ֣ ֑ ָּנׁש  ְ֩וָכל-ַה ב ָהָ֔ ָ֩ז י ֣ הָֽ֩-ְּכל  בַ֩ל ָהָ֖ ָ֩ז ת ֵהנ  יףְּ֩תנּוַפָ֥ ֩ ר ֶׁשָ֥ ֲא ֩ יׁש ֕ ֩֩א  ֩'׃
 . ויקרא  ה,ד:   7

֩לְ֩ ֣אֹו ֩ ׀ ע ַר֣ ָה םְ֩ל י  ַת  ְׂשָפ ֩ב  א ַבֵּט֨ ְל  ֩ ָּׁשַבע ֩ת  י ֣ ֶפׁשּ֩כ  ֶ֩נַ֡ הּוא֣אֹו ְ֩ו ּ֑נּו ֶּמ מ  ֩ ְ֩וֶנְעַל֣ם ה ֻבָעָ֖ ְׁש ּ֩ב  ם ָד  ָא ָה ֩ א ַבֵּט֧ רְ֩י ֲאֶׁש֨ ֩ ל כ  בְ֩ל֠ י ט ָ֗ ֩-ֵהי ם ָאֵׁשָ֖ ְ֩ו ע ַדָ֥ ָי
֩֩ ֶּלה׃ ֵאָֽ ֵמ ֩ ת ַחָ֥ ַא ְ֩ל

 . ויקרא  ח,כו:   8
הָ֗֩ ֩ ְפֵנ֣י ׀֩ל  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ֹות ַהַּמּצ  ֩ ל ַּס֨ מ  ּ֙֩ו ַ֩וָּיֶׂ֙שם ֑ד ָח ֶ֩א יק ֣ ק  ָר ְ֩ו ת ַחָ֖ ַ֩א ן ֶמ ֶׁ֩ש  ֶחם תֶ֩לָ֥ ַחַּל֨ ְ֙֩וָֽ ַחת ַ֩א ה ַמָּצֵ֤ ֩ ת ַחַּל֨ ֩ ח ַק ֩֩-ַעל֩'ָ֩ל֠ ן׃ י ָֽ מ  ַהָּי ֩ ק ֹו ׁ֩שָ֥ ל ְ֩וַעָ֖ ים ָ֔ ֲ֣חָלב  ַ֩ה

 . ויקרא  י,ד:   9
ֶאל ֩ ה ֶׁשָ֗ מ  ֩ א ָר֣ ְק ֶאת-ַוּי  ֩ ּו אֵ֤ ְׂ֩ש ּו בָ֞ ְר ֩ק ֠ ם ֶהָ֗ ֲאֵל ֩ ֶמר א ַ֩וּי ֣ ן ר ֑ ַאֲה ֩ ד ּד ֣ ֩ ל ֵאָ֖ י ּז  ֻ֩ע ָ֥י ְּ֩בֵנ ן ֶאְלָצָפָ֔ ֩ ֶא֣ל ְ֙֩ו ֵאל יָׁש ָֽ ֵא֣תְּ֩פֵני-מ  ֵמ ֩֙ ֵחיֶכם ֶאל-ֲא ֩ ֶדׁש ֩-ַהּק ָ֔ ּוץ חָ֖ מ 

֩֩ ה׃ ֲחֶנָֽ ַּמ ַ֩לָֽ
 :   . ויקרא  יג,לד10

ֶאת ֩ ן ֵה֨ ַהּכ   ֩ ה ָא ָר ה֩ל א-ְו ֵּנ ה  ְ֩ו֠ י יע ָ֗ ב  ַהְּׁש ֩ ַּ֩בּ֣יֹום ק ֶּנ ֶת ן-ַה מ  ֩ ק מ ָ֖ ָ֩ע ָּ֥נּו ֵאיֶנ ֩ הּו ְרֵא֕ ַמ ּ֩ו ֹור ָּ֙֩בעָ֔ ק ֶּנֶ֙ת ַה ֩ ה ס֩-ָפָׂשֵ֤ ֶּבָ֥ ְ֩וכ  ן ֵהָ֔ ַהּכ  ֩֙ תֹו א  ר֩ ַהֵ֤ ְ֩וט  ר ָה֑עֹו
֩֩ ר׃ ֵהָֽ ָט ְ֩ו יו ָדָ֖ ְּ֩בָג

 . ויקרא  יג,נה:   11
ֶאת ֣ס֩ ֻהַּכֵּב ׀֩ י ֵר֣ ֲח ַ֩א ן ֵה  ַהּכ  ה֩ ָא֨ ָר ֩-ְו ַגע ֶּנָ֗ ֵּנה֩ל אַה ה  ֶאת-ְו֠ ֩ ֵֶַ֤֣גע ֶּנ ַ֩ה ְך א-ָהַפ֨ ֶַ֣֣גע֩ל ָֽ ֶּנ ַה ְ֙֩ו ֹו א֩-ֵעינ ו ָ֔ ה  ֩ ֶחֶ֣תת ּ֑נּוְּ֩פ ְרֶפ ְׂש ׁשּ֩ת  ֵאָ֖ ָּ֩ב ּוא הָ֔ ֩ ֣א ָטֵמ ֩ ה ָפָׂשָ֔

֩֩ ֹו׃ ְחּתָֽ ֹוְ֩בַגַּב אָ֥ ֩ ֹו ְחּתָ֖ ַר ָק ְּ֩ב
 . ויקרא  יד,יג:   12

ֶאת ֩ ֣ט ַח ֶאת-ְוָׁש ֩ ט ַח֧ ְׁש ֩י  ר ֲאֶׁש֨ ֩ קֹום ְמ ּ֩ב ֠ ֶבׂש ֶאת-ַהֶּכָ֗ ְ֩ו את ַחָּט  ֩-ַה ֶדׁש ַהּק ֑ ֩ ֣קֹום ְמ ּ֩ב  ה ָלָ֖ יםָ֩הע  ָ֖ ָדׁש  ָק ֶדׁש֩ ק ָ֥ ֩ ן ֵהָ֔ ַ֙֩לּכ  א הּו ם֩ ָאָׁשָ֥ ָה ֩ את ַחָּט יַּ֩כ֠ ַ֡ ּכ 
֩֩ א׃ ּו ֩הָֽ

 . במדבר  י,כט:   13
ֶּ֩בן ָבב ח  הְ֩ל֠ ֶׁשָ֗ מ  ֩ ר ֶמ א ֶאל-ַוּי ֣ ְחנּו֩ ֲאַנָ֗ ֩ ׀ ֩ ֣ים ְסע  ֒֩נ  ה ֶׁש מ  ֩ ן ֵת֣ ח  ֩ י֘ ְדָינ  ַ֩הּמ  ֵא֣ל הָ֔֩-ְרעּו ֣ר֩ ַמ ָ֩א ֣ר ֲאֶׁש ֩֙ קֹום ַ֙֩הָּמ ָּת֙נּו א  ֩ ֵ֤ה ןָ֩לֶכ֑םְ֩לָכ ֶ֩אֵּת֣ ֹו תָ֖ א  ֩'

֩ ְך ַטְ֣בנּוָ֩לָ֔ ֵה יְו ָֽ ֶּבר-ּכ  ּד  ַ֩על-ה'֩ ֹוב ֩֩-טָ֖ ל׃ ֵאָֽ ָר ְׂש ֩י 
 . במדבר  יז,ה:   14

א ר֩ל ָֽ ֲאֶׁש֨ ן֩ ַמַע לְ֩ל֠ ֵאָ֗ ָר ְׂש ֩י  ְבֵנ֣י ן֩ל  ֹו רָ֞ ָּכ ה֑֩-ז  ֩ ְפֵנ֣י ֩ל  ֶרת ט ָ֖ ְק ר֩ י ָ֥ ט  ַהְק ּואְ֩ל הָ֔ ֩֙ ן ֲהר  ַאָֽ ֩ ֵֶַ֤֣רע ֶּז ֩מ  א ֶׁשר֩ל ֣ ֲא֠ ֩ ר ָ֩זָ֗ יׁש ֣ א  ֩ ב ַר  ְק אי  ְ֩ול ָֽ ח֙֩-' ַר ֵ֤הְ֩כק ֨ ְהֶי י 
֩ה֩  ר ֶּב֧ ּד  ֩ ר ֲאֶׁש֨ ֹוַּ֩כ ָדתָ֔ ְ֩וַכֲ֣ע ֩֩-ְּבַיד' ׃֩פ ֹו ה֩לָֽ ֶׁשָ֖ ֩מ 

 . במדבר  כב,ה:   15
ֶאל ֩ ים ָאכ   ַמְל ֩ ח ְׁשַל֨ ן-ַוּי  ֶּ֩ב ְלָע֣ם ַ֩על-ּב  ר ֲאֶׁש֧ ֩ ה ָר תֹו רְּ֩פ֠ י-ְּבע ָ֗ ְּ֩בֵנָֽ ֶרץ ֶ֩אָ֥ ר ָּנָה  ר א-ַה ְק ֹו֩ל  ֵ֤ה֩-ַעּמָ֖ ֵּנ ה  ֩֙ ם ַר֙י  ְצ ּמ  מ  ֩ א ָ֩יָצֵ֤ ֵּנהַ֩ע֣ם ֩ה ֠ ר מ ָ֗ א ֑לֹוֵ֩ל

ֶאת ֩֙ ה ָּס ֩-כ  ֩ י׃ ָֽ ֻּמל  ֩מ  ב ֵׁשָ֖ ֩י  א ּו הָ֥ ְ֩ו ֶרץ ָהָאָ֔ ֩ ן ֵ֩ע֣י
 רים  א,לט:   . דב16

ר֩ל א ֲאֶׁש֨ ֩ ְבֵניֶכם הּ֩֠ו ְהֶיָ֗ ָֽ ֩י  םָ֩לַב֣ז ְרֶּת  ַמ ֲא ֩ ר ֲאֶׁש֨  ֩ ַטְּפֶכם ֩֩-ְו ָה׃ ּו ָרׁשָֽ י ֩י  ם ֵהָ֖ ְ֩ו ה ָּנ ֶאְּתֶנָ֔ ֩ ֶה֣ם ְ֩וָל ה ָׁ֩שָּ֑מ אּו ב ֣ ָ֩י ָּמה ֵהָ֖ ֩ ע ָרָ֔ ָ֩ו ֣טֹוב ֩֙ ַהּיֹום ֩ ּו ְדעֵ֤ ָ֩י
 . דברים  ד,יט:   17

ן ֶאת-ּוֶפ יָת֩ א  ָר ְ֩וָֽ֠ ה ָמ ְי ַמָ֗ ַהָּׁש ֩ ך ֵ֩עיֶנ י א ָּׂש֨ אֶ֩-ּת  ְ֩ו ֶמׁש ֶאת-תַהֶּׁש֨ ְ֩ו ַח ֵר  ֩-ַהָּי ְדָּת֑ם ַ֩וֲעַב ם ֶהָ֖ ָ֩ל יָת ָ֥ ֲחו  ְׁשַּת ְ֩וה  ְחָּת  ַּד ְ֩ונ  ם י  ַמָ֔ ַהָּׁש ֩ ֣א ָב ְ֩צ ַ֚ל יםּ֩כ  ָ֗ ַהּכֹוָכב 
הֵ֤֩ ֩ ק ָחַל  ֩ ר ַחתָּ֩כלֲאֶׁש֨ יםַּ֩תָ֖ ָ֔ ַעּמ  ָהָֽ ֩֙ ל םְ֩לכ  ָתָ֔ א  ך֙֩ ֶה֙י ֱאֹל ֩ '-֩ ֩ ם׃ י  ָמָֽ ַ֩הָּׁש

 . דברים  ד,לד:   18
ֶּק֣֩ מ  ֩ ַחת֣֩לֹו֩גֹוי֘ ַק֨ אָ֩ל בֹו יםָ֩ל֠ ָ֗ ה  ֱאֹל ֩ ָּס֣ה ֲהנ  ֩ ׀ ים֣֩אֹו ָ֖ א  ָר מֹו הּ֩וְב טּוָיָ֔ ְ֩נ ֣רֹוַע ְז ּ֙֩וב  ָקה ָז ֲח ֵ֤ד֩ הּ֩וְבָי ָמָ֗ ָח ְל מ  יםּ֩וְב מֹוְפת   תּ֩וְב ת ֨ א  ְּב  ֩ ת ַמּס  ְּ֒֩ב ּ֩גֹוי ב ֶר

ר ֲאֶׁש ֩ ל כ  יםְּ֩כ֠ ֑ ל  ד  ה֧֩-ְּג ֩ ם הָ֩לֶכ  ָ֩֩עָׂש֨ ך׃ י םְ֩לֵעיֶנָֽ י  ַרָ֖ ְצ מ  ְּ֩ב ֵהיֶכ ם ֹל ֱא ֩ '֩
 . דברים  ה,כב:   19

ַהּגְ֩ ֩ ׁש ֵאָ֥ ָה ֩ נּו אְכֵלָ֔ ֩ת ָֽ י ֣ ּותּ֩כ  מָ֔ ָ֩נ ה ָ֙֩לָּ֣מ ה םְוַעָּת א  ֩ את ּז ֑ ַה ה֩ ָלָ֖ ֶאת-ד  ֩ ַע מ  ְׁש ְחנּו֩ל ֠ ֲאַנָ֗ ֩ ׀ ֩ ים ֣ ְספ  ה֧֩-י  ֩ ֩֩֨קֹול ְתנּו׃ ָמָֽ ָ֩ו ד ֹו ֩עָ֖ ינּו ֵה  ֹל ֱ֩א '֩
 . דברים  ה,כה:   20

֩֙ ה ֩ ע ַמֵ֤ ְׁש ֶאתַוּי  ֩ ה֩ -' ר֩ ֶמ א ַ֩וּי ֨ ֵאָל֑י ֩ ם ְרֶכָ֖ ַדֶּב ְּ֩ב ם ֵריֶכָ֔ ְב ּד  ֩ ֶאת֣קֹול ֩ י ַמְעּת  ָׁ֩ש֠ י ֵאַלָ֗ ך-'֩ י ֵאֶלָ֔ ֩ ֣רּו ְּב ֣רּ֩ד  ֲאֶׁש ֩֙ ֶּזה ַה ֩ ֵ֤ם ָהָע י֩ ֵר  ְב ּד  ֩ יבּוָּ֩כל֩֨קֹול ָ֖ ט  -ֵהי
֩֩ רּו׃ ֵּבָֽ ּד  ֩ ר ֲ֩אֶׁשָ֥

 . דברים  ו,ב:   21
ֶאת ֩ א ָר  י ןּ֩ת  ַע ַמ֨ ֶאתה֣֩-ְל ֩ ר מ  ְׁש יך֩ל ֠ ֶהָ֗ ֹל ֱ֩א ל-' ּ֩וֶבן-ָּכ ֣ך ְנ ּ֙֩וב  ַאָּתה ֩֒ ך ְמַצֶּו ֩ י ֣ כ  ָאנ  ֩ ֣ר ֲאֶׁש ֩ ְצוָתיו֘ מ  ּ֩ו ָת֣יו ּק  ן֩-ֻח ַע ַמָ֖ ּ֩וְל ך ַחֶּי֑י ֩ ֵמ֣י ְ֩י ל ּ֩כ ָ֖ ךָ֔ ְנ ּב 

֩֩ יך׃ ֶמָֽ ָ֩י ן ֻכָ֥ ר  ֲא ַ֩י
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 . דברים  ח,ג:   22
ֶאת ֩ ךֵ֤ ְל ָֽ ֲאכ  ַ֒֩וַּי ך ֶב ְרע  ַ֩וַּי ֘ך ְּנ ְַ֖יַע ֣ר֩ל א-ַוָֽ ֲאֶׁש ן֙֩ ַ֩על-ַהָּמ א י֩ל ֣ ּ֩כ ֠ ךָ֗ יֲע ד  הֹו ן֩ ַמַ֣ע ךְ֩ל ֶת֑י ֲאב  ֩ ן ּו ְדעָ֖ ָ֩י א ְ֩ול ָ֥ ְעָּת ַדָ֔ ם֩-ָי ָדָ֔ ָהָא ֣ה֩ ְחֶי ֙֩י  ּדֹו ַב ֵֶ֤חםְ֩ל ַהֶּל

ל ַ֩ע י י-ָּכל-ּכ   ָֽ א֩פ  ֩֩הָ֖֩-מֹוָצָ֥ ם׃ ָדָֽ ָהָא ָ֥ה֩ ְחֶי ֩י  '֩
 . דברים  ט,ו:   23

֩ י ּ֩כ ֠ ַדְעָּתָ֗ הְ֣֩וָי ך֙֩ ְת ָקָֽ ְד ְ֩בצ  א ֶאתל ֵ֤ ֩ ך  ןְ֩ל ֵת֨ ֩נ  ך ֹלֶהי ֱא֠ ם-'֩ ַ֩ע י ָ֥ ְׁשָּתּ֑הּ֩כ  ר  אתְ֩ל ַהּז ָ֖ ה֩ ַהּטֹוָב  ֶרץ֩ ָא֧ ֩֩-ְקֵׁשה-ָה ה׃ ָּת ָ֩אָֽ ֶרף ֩ע ָ֖
 . דברים  יד,כט:   24

ין ֵאָֽ ֩ י ֣ יּ֩כ  ַ֡ ַהֵּלו  ֩ ֣א ֩וְ֩-ּוָב ך י ֶרָ֔ ְׁשָע ּ֩ב  ֣ר ֲ֙֩אֶׁש ָמָנה ַאְל ָהָֽ ְ֩ו ֹום ַהָּיתֵ֤ ְ֩ו ר ַהֵּג ְ֩ו֠ ְך ָּמָ֗ ֩ע  ה ֲחָל  ְ֩וַנ ק ֶל ֵח֨  ֩ ה֣֩לֹו ֩֙ ֶרְכך ָב ְ֩י ן ַע ַמֵ֤ ְ֩וָׂשֵב֑עּוְ֩ל ּו ךָ֩אְכלָ֖ י ֶהָ֔ ֱאֹל ֩ '
֩-ְּבָכל ֩ס ה׃ רַּ֩תֲעֶׂשָֽ ֲאֶׁשָ֥ ֩ ְדךָ֖ ָ֩י ה ַ֩מֲעֵׂשָ֥
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 פרה-יומו קרני-ירח בן 4

פרה. -יומו קרני-מהן המוצגות כאן תבנית הטעמים היא ירח בן 16 -תוצאות, ב 55יומו נקרא גלגל. חיפוש לפי גלגל מניב -בכתר ירח בן

 ספרי אמ"ת ובהן תבנית הטעמים היא גלגל פזר?האחרות שייכות ל

 תוצאות. 16פרה מניב אותן -חיפוש לפי קרני

 

 חבל מדידה  –ציור  –מתאר באידיאוגרמה  –יומו -ירח בן

 פרה מתאר שיעורין שונים של אותו שיעור, בתורה שני גבולות עיר מקלט הנוצרים כתוצאה ממתיחת ורפיון חבל המדידה.-קרני

מה במגילת אסתר הרב נבנצל שליט"א הציע לפרש כי קביעת אורך חבל המדידה להיות של חמישים אמה יש לו בטוי בעץ בגלל מבנה דו

 של המן שגובהו חמישים אמה. 

 

 יומו לקביעת ראש חדש-ועוד מותר לצאת מתחום שבת כדי ללכת לבית דין על עדות ירח בן

 

 רשימת פסוקים   -פרה -יומו קרני-ירח בן  4.1
 מסעי לה,ה:     . במדבר1

ֶאת ֩ ר י ֣חּוץָ֩לע ָ֗ מ  ֩ ם ֶתָ֞ ּד  ַמ ַאת-ּו ֶאת-ְּפ ְ֩ו ה ַאָּמ֟ ָּ֩ב ם ַּ֪י  ַאְלַּפ ֩ ה ָמ ְד ַאת-ֵק֣ ֶאת-ְּפ ְ֩ו ה ַאָּמ  ָּ֩ב ם י  ַאְלַּפ֨  ֩ ב ַאת-ֶנֶג ת֩-ְּפ ַאָ֥ תְּ֩פ ֵא֨ ְ֩ו ה ַאָּמָ֗ ָּ֩ב ם ַאְלַּפ֣י  ֩ ׀ ָי֣ם
֩ ָֽ ר  ֶהָע ֩ י ֲרֵׁשָ֖ ְג מ  ֩ ם ֶהָ֔ ָ֩ל ֣ה ְהֶי ֩י  ַ֚ה ֶ֩ז ְך ַּ֩בָּתֶ֑ו ר ֣י ָהע  ְ֩ו ה ַאָּמָ֖ ָּ֩ב ם י  ַאְלַּפָ֥ ֩ ן ֹו ָ֩֩צפ   ים׃

 . יהושע  יט,נא:    2

ן ּ֩ב  ַַּ֪ע הֹוֻׁש י ֩ו  ׀ ֩ ֵה֣ן ַהּכ  ֣ר֩ ָז ֶאְלָע ֩ ֲח֣לּו ֩נ  ֣ר ֲאֶׁש ֩ ת ֹלַ֡ ְּנָח ַ֩ה ה י-ֵאֶּ֣ל ְּבֵנ  ֩ ַמּטֹות ֣בֹותְ֩ל ָהָא ֩ אֵׁש֣י ָר ְ֩ו ן ח֩-נּ֟ו ַת 'ֶּ֩פָ֖ ה ֩ ְפֵנ֣י ֙֩ל  ֹלה ְּ֩בׁש  ׀ ֩ ל ָרֵ֤ ְּ֩בגֹו ׀ ֩ ל ֵא֨ ָר ְׂש י 
ֶאת ֩ ק ַחֵּלָ֖ ֵמ ֩ ַ֩וְיַכּ֕לּו ֑ד מֹוֵע ֩ ֶהל ֩֩-א ֣ ׃֩פ ֶרץ ָאָֽ  ָה

     . שמואל ב  ד,ב:3

י ֵרָֽ ָׂ֩ש ים ֣ ֲאָנׁש  ֩ ֶ֩בן-ּוְׁשֵנ֣י ּו ָהיַּ֪ ֩ ים ֣ ד  דּו ַּ֩גם-ְג ַ֚י ןּ֩כ  ֑ מ  ְנָי ְּבֵנ֣י֩ב  מ  ֩ י ָ֖ ת  ר  ֵא ַהְּב ן֩ ֹו ּמָ֥ ר  ֩ ְּ֩בֵנ י ב ֵרָכָ֗ ֩ ֣י ַהֵּׁשנ  ֩ ם ְ֩וֵׁש֧ ַּ֩בֲעָנ ה ד ָח֨ ֶא ָה  ֩ ֵׁ֩שם ֟אּול ֩-ָׁש ֹות רָ֔ ֵא ְּב
ַ֩על ב ָחֵׁשָ֖ ֩֩-ֵּת ן׃ ָֽ מ  ְנָי  ּב 

 . מלכים ב  י,ה:    4

ר ֲאֶׁש ֩ ֣ח ְׁשַל ֩עַ֩-ַעל-ַוּי  ַּ֪ר ֲאֶׁש ַ֩ו ת ֶאל-לַהַּב֣י  ֩ ים ֨ ְמנ  א  ָה ְו  ֩ ים ֵקנ  ְּז ַה ְ֩ו ר י ֟ ר-ָהע  ֲאֶׁש ֩ ל ְ֩וכ   ְחנּו ֲאַנָ֔ ֩ ךָֽ י ֶד֣ ֲ֙֩עָב ר מ  א ֵ֩ל ׀ ֩ א ּו הֵ֤ ֩-ֵי ֑ה ַ֩נֲעֶׂש ינּו ֵאֵלָ֖ ֩ ר ַמָ֥ ּת א
֩֩-ל א ה׃ ֲ֩עֵׂשָֽ ך ָ֖י ְּ֩בֵעיֶנ ֹוב ַהּטָ֥ ֩ יׁש ָ֔ א  ֩ ְך ֣ ְמל   ַנ

 . ירמיהו  יג,יג:    5

ה םּ֩כ ָֽ ֶה  ֲאֵלי ֩ ְרָּת֨ ַמ ָא ֶאת-ְו ֣א֩ ַמֵּל ְמ ֩ ֣י ְננ  ה  ֩ ה' ֩ ַמ֣ר ֶאתי֩ -ָּכל-ָא ְ֩ו ַהּז ֟את ֩ ֶַּ֪רץ ָא ָה ֩ ֵב֣י ל-ְׁש דַ֩ע ֨ ָדו  ְל  ֩ ים ב  ְׁש ַהּי  ֩ ים ֣ ֶאת-ַהְּמָלכ  ְ֩ו ֹו א  ְס ֣ים֩-ּכ  ֲהנ  ַהּכ 
ֶאת תָּ֩כל-ְו ֵא  ְ֩ו ים ָ֗ א  ב  ְּנ ֩-ַה ֩ ן׃ ֹו רָֽ ָּכ ׁ֩ש  ֶ֣ם ָׁשָל ָ֖ רּו ְ֩י י ֵבָ֥ ְׁש  י 

 . ירמיהו  לח,כה:    6

י ָֽ י-ְוכ  ּ֩כ  י֘ם ר  ַהָּׂש ֩ ְמ֣עּו ְׁש אֵ֩-י  ּו֩ רַּ֪ ְמ ָא ְ֩וָֽ ך ֵאֶל֣י ֩ ֣אּו ּ֒֩וָב ְך ָּת ֩א  י ְ֣רּת  ַּב ָדהד  י ַהּג  ֩ ך י ַמה-ֶל֟ ֩ נּו אָ֩ל  ֶאל-ָּנ֨ ְרָּת֩ ַּב֧ ַאל-ּד  ֩ ֶלְך א֩-ַהֶּמ  ְ֩ול ֣ ּנּו ֶּמָ֖ מ  ד֩ ֵחָ֥ ְּתַכ
ַמה ּ֩ו ך יֶת֑ מ  ֩-ְנ ְך׃֩ ֶל ַהֶּמָֽ ך֩ י ֵאֶלָ֖ ֩ ר ֶּבָ֥  ּד 

 . יחזקאל  מח,כא:    7

ַמת ּו רָֽ ְת ׀֩ל  ֣ה֩ ֶּז ּ֩ומ  ׀ ֣ה֩ ֶּז ֩מ  א י ֣ ָּנׂש  רַ֩ל ּנֹוָת֣ ַה ֶאל-ְו ר֩ י ֟ ָהע  ֩ ַּ֪ת ַּז ֻח ְ֩וַלֲא ֶדׁש ּק ֣ ְועֶ֩-ַה  ֩ ה ָּׁש מ  ֲח ֩ ַ֩עדְּפֵנ֣י ֘ה רּוָמ ׀ְּ֩ת ֩ ֶלף ֶאָ֥ ֩ ים ֨ ר  ה֩-ְׂש ָּמ ְ֒֩וָיָ֗ ה ָמ י ד  ָק ֩ ֣בּול ְּג
ל ַ֙֩על-ַע ֶאֶ֙לף ֩ ים ָ֥ ר  ְ֩וֶעְׂש ה ָּׁש֨ מ  ֲח ֩ ֵני ֩֩-ְּפ֠ ה׃ ְּ֩בתֹוכ ָֽ ת י  ַהַּבָ֖ ׁש֩ ַּדָ֥ ְק ּ֩ומ  ֶדׁש ּק ָ֔ ַ֩ה ַמ֣ת רּו ְּ֙֩ת ה ְיָת ָהָֽ ְ֩ו א י ֑ ָּנׂש  יםַ֩ל ָ֖ ק  ֲחָל ֩ ת הְ֩לֻעַּמָ֥ ָּמ ָ֩יָ֔ ֣בּול  ְּג

 . אסתר  ז,ט:    8

ן ֩מ  ד ָח֨ ֶא ה֩ בֹוָנ ְר ַ֩ח֠ ר ֶמ א ֵּנההַ֩-ַוּי ֣ ה  ֩ ַּ֩ג֣ם ְך ֶל ַהֶּמָ֗ ֩ ְפֵנ֣י ים֩ל  ס   י ר  ר-ָּס ֲאֶׁש ֩ ֶּבר-ָהֵע֣ץ ּד  ֩ ר ֲאֶׁש֧ ֩ י ֳּדַכָ֞ ְר ָמ ןְ֩לָֽ ָהָמ֟ ֩ ַּ֪ה ַ֩על-ָעָׂש ד֙֩-֣טֹוב ֵמ ֩ע  ְך ֶל ַהֶּמָ֗
֩֩ יו׃ ָ֩עָלָֽ הּו ְךְּ֩תֻלָ֥ ֶל ַהֶּמָ֖ ר֩ ֶמ א ַ֩וּי ָ֥ ֑ה ַאָּמ ֩ ים ֣ ּׁש  מ  ֲח ַּה֩ ב ָ֖ ָּ֩ג ן ָמָ֔ ָה ֩ ֵב֣ית  ְּב

 . עזרא  ו,ט:    9

֣֩ ר  ְכ ד  ְ֩ו ן י ֣ ר  ֩תֹו ןּ֩וְבֵנ֣י ַחְׁשָחַ֡ ֩ ֣ה ָמ יּו ד  ֩ ֵ֤א ֲהַנָּי ָּ֩כ ר אַמ֨ חְּ֩כֵמ ְמַׁשָ֗ ּ֩ו ַמ֣ר ֲח ׀֩ ְמַל֣ח ֩ ן י ט ָ֞ ְנ ח  ֩ ַמָּי֟א ְׁ֩ש ַּּ֪ה ֱאָל ׀ֶ֩ל ֩ ן ֶ֣֣ ׀ַ֩לֲעָלָו ן֩ י ֣ ר  ְּמ א  ְ֩ו ן ֙֩-י רּוְׁשֶלם י ב 
י ּד  ֩ ֹום ְּ֩ביָ֖ ֩׀ ֹום ֩יָ֥ ם ה   בְ֩ל ֵהָ֥ ְתְי מ  ֩ א ֱהֵו֨ ֩-ֶל ֩ ּו׃ ָׁ֩שלָֽ א  ָלָ֥

 . נחמיה  א,ו:    10

ְזְנךָֽ֩ ָא ֩ ֣א ָ֩נ י ֣ ה  ׁשְ֩-ְּת ֟חֹות֩ל  ּו ךְ֩פת ַּ֪י ֵעיֶנ ְ֩וָֽ ֶ֣בת ֶאלַקֶּׁש ֩ ַע ל-מ ֣ ַ֩ע ה ְיָל ָ֩וַלָ֔ ָמ֣ם ֹו ֙֩י ַהּיֹום ֩ ך ֵ֤י לְ֩לָפֶנ ְתַּפֵּל֨ מ   ֩ י כ  ָאנ  ֩ ֣ר ֲ֩אֶׁש ךַ֡ ְּד ְב ַ֩ע ַּל֣ת ֩-ְּתפ  ָ֥י ְּבֵנ
ַ֩על ה ֶּדָ֗ ְתַו מ  ּ֩ו ך י ֶד֑ ֲ֩עָב ל ֵאָ֖ ָר ְׂש י-י  ְּ֩בֵנָֽ אות ת-ַחּט ֵ֤ יּ֩וֵבי ָ֥ ֲאנ  ַ֩ו ְך ֣אנּוָ֩לָ֔ ָט ָח ֣ר֩ ֲאֶׁש ֩֙ ֵאל ָר ְׂש ֩֩-י  אנּו׃ ָטָֽ ָ֩ח י ָ֖ ב   ָא

 . נחמיה  ה,יג:    11

ם ֣֩-ַּג ֶאתָחְצנ  ֩ ים ֟ ה  ֹל ֱא ָ֩ה ַּ֪ר ְ֩יַנֵע ה הָּ֩כָ֣כ ָרַ֡ ְמ א  ָ֩ו י ְרּת  ָ֩נַעָ֗ ל-י א-ָּכ ר֩ל ָֽ ֲאֶׁש֨  ֩ יׁש א  ֶאת-ָה ֩ ים ק   ָ֥ה֩-ָי ְהֶי ֩י  ה ָכ ָכ ְ֩ו ֹו יעָ֔ יג  ֣ מ  ֵּביתֹוּ֙֩ו מ  ֩ ה ַהֶּזָ֗ ֣ר֩ ָב ָּד ַה
ל ֨רּוָ֩כָֽ ְמ ַ֩וּי א ק ֵר֑ ָ֩ו ר ּו ֶאת-ָנעָ֖ ֩֙ ַהֲללּו ְַ֖י ַ֩וָֽ ן ָאֵמָ֗ ל֩ ָה  ָּק ה׃֩֩-ַה ַהֶּזָֽ ֩ ר ָבָ֥ ָּד םַּ֩כ ָהָעָ֖ ֩ ַָ֥עׂש ַ֩וַּי  ה'

 ה  יג,ה:    . נחמי12

ֶאת ֩ ים ְתנ  נ ֠ ֩ ֟ים ּוְ֩לָפנ  ָהיַּ֪ ֩ ְ֩וָׁש֣ם ה דֹוָלָ֗ ֣הְ֩ג ְׁשָּכ ל  ֩ ֹו ַעׂש֩ל  ֩-ַוַּי֨ ם ָ֔ ּי  ַהְלו  ֩֙ ְצַות מ  ר֩ ָהָ֔ ְצ ַהּי  ְ֩ו ֣רֹוׁש י ַהּת  ֩֙ ן ָּדָג ַה ֩ ר ַמְעַׂשֵ֤ ּ֩ו ים ַהֵּכל ָ֗ ְ֩ו בֹוָנ ה ַהְּל ֩ ה ָח֨ ְנ ַהּמ 
֩֩ ים׃ ָֽ ֲהנ  ַהּכ  ֩ ת ַמָ֖ רּו ּ֩וְת ים ֑ ר  ַהּׁשֹוֲע ְ֩ו ים ָ֖ ר  ֲר ְמׁש  ַה  ְו

 . נחמיה  יג,טו:    13

יםּבַ֩ ָֽ ְרכ  ּד  ׀֩ ֩ ה ָד֣ הּו י ֩ב  י ית  ֣ א  ָר ה֩ ָּמ ֵהַ֡ ָה ֩ ים ֣ מ  ַ֩על-ָּי ים ַּ֪ ס  ְמ ע  ְ֩וָֽ ֣מֹות ֵר ָהֲע ֩ ים ֣ א  י ְמב  ּ֩ו ת ַּ֩בַּׁשָּבַ֡ ׀ ֩ ּ֣תֹות ַאף-ּג  ְ֩ו ים ֟ ר  מ  ֙֩-ַהֲח ים ֵאנ  ּ֩וְת ים ֵ֤ ב  ֲ֩עָנ ן ַי י 
ל ֩֩-ְוָכ ד׃ י  ָ֩צָֽ ם ָרָ֥ ְכ מ  ֩ ֹום ְּ֩ביָ֖ ד י ָאע ֕ ָ֩ו ַהַּׁשָּב֑ת ֩ ֹום ְּ֩ב֣י ֶ֣ם רּוָׁשַל ָ֖ ְ֩י ים ָ֥ א  י ְמב  ּ֩ו א  ַמָּׂשָ֔

 א  כח,א:     . דברי הימים14

ֶאת ֩ ד ֣י ָּדו  ֩ ֵה֣ל ְק ֶאת-ָּכל-ַוַּי ֩ ים ַּ֪ ְרת  ְמָׁש ַה ֣קֹות֩ ְחְל ַהַּמ ֩ י ֵר֣ ְ֩וָׂש ים ֣ ט  ָב ַהְּׁש ֩ י ֵר֣ ָׂ֩ש ל ֵאַ֡ ָר ְׂש ֩י  י ֵר֣ ֩-ָׂש י ֵר֣ ְ֩וָׂש ֹות אַ֡ ַהֵּמ ֩ י ֵר֣ ְ֩וָׂש ים ֣ ֲאָלפ  ָה ֩ י ֵר֣ ְ֩וָׂש ְך ֶל ַהֶּמ֟
ׁש-ָכל ם-ְרכּו ֩ע  ָבָנ יו ּ֩וְל ְך ֶל ׀ַ֩לֶּמ֨  ֩ ה ְקֶנ מ  ְלכָ֩-ּו ּ֩וָֽ ים ר   ּבֹו ַהּג  ְ֩ו ים ֧ ס  י ר  ֶאל-לַהָּס ֩ ל י  ָחָ֖ ֩ ר ֹו ּבָ֥ ֩-ּג  ֩ ֶ֣ם׃ רּוָׁשָל ָֽ  ְי
 . דברי הימים ב  כד,ה:    15

ֶאת ֩ ֘ץ ְקּב  ָּכל-ַוּי  מ   ֩ ְבצּו ק  ְ֩ו ה ָד֟ הּו ְ֩י י ֵרַּ֪ ֣אּוְ֩לָע ְ֩צ ם ֶהַ֡ רָ֩ל ֶמ א ַ֒֩וּי ֣ ם ּי  ַהְלו  ְ֩ו ֣ים ֲהנ  ֶאת-ַהּכ  ׀֩ ֣ק ַחֵּז ֶסףְ֩ל לֶּ֩כ  ֵא֨ ָר ְׂש ָׁ֩שָנה֙֩-י  י ֵּדֵ֤ מ  ֩ ם ֵהיֶכָ֗ ֹל ֱא ֩ ֵּב֣ית
ָּד֩ ֣רּוַ֩ל ֲה ַמ םְּ֩ת ַאֶּתָ֖ ְ֩ו ה ְּ֩֩בָׁשָנָ֔ ם׃ ָֽ ּי  ַהְלו  ּו֩ רָ֖ ֲה מ  א֩ ְ֩ול ָ֥ ֑ר  ָב
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1  . דברי הימים ב  לה,ז:    6

י יםּ֩וְבֵנ ֣ ָבׂש  ןְּ֩כ א ֩צ ָ֞ ם ָהָע֟ ֩ ַּ֪י ְבֵנ ֣הּו֩ל  ָּי ֩י אׁש  ֶרם ֶ֣֣ ל-ַוָּי ְ֒֩לָכ ים ח  ָס לַ֩לְּפ ַהּכ ֣ ֩ י֘ם ּז  ֩-ע  ים ֑ ֲאָלפ  ֩ ֹ֣לֶׁשת ְׁ֩ש ר ָקָ֖ ֶלףּ֩וָב ֶ֩אָ֔ ים ֣ ֹלׁש  ְׁ֙֩ש ר ְסַּפ אְ֩למ  ְמָצָ֗ ַהּנ 
ְך׃֩ס ֶל ַהֶּמָֽ ֩ ּוׁש ֲרכָ֥ ֵ֩מ ה ֶּל ֵ֩אָ֖

 

 עיון  -פרה -יומו קרני-ירח בן 4.2

 
 . במדבר מסעי לה,ה:    1

ֶאת ֩ ר י ֣חּוץָ֩לע ָ֗ מ  ֩ ם ֶתָ֞ ּד  ַמ ַאת-ּו ֶאת-ְּפ ְ֩ו ה ַאָּמ֟ ָּ֩ב ם ַּ֪י  ַאְלַּפ ֩ ה ָמ ְד ַאת-ֵק֣ ֶאת-ְּפ ְ֩ו ה ַאָּמ  ָּ֩ב ם י  ַאְלַּפ֨  ֩ ב ַאת-ֶנֶג ת֩-ְּפ ַאָ֥ תְּ֩פ ֵא֨ ְ֩ו ה ַאָּמָ֗ ָּ֩ב ם ַאְלַּפ֣י  ֩ ׀ ָי֣ם
֩י֩  ַ֚ה ֶ֩ז ְך ַּ֩בָּתֶ֑ו ר ֣י ָהע  ְ֩ו ה ַאָּמָ֖ ָּ֩ב ם י  ַאְלַּפָ֥ ֩ ן ֹו ָ֩֩צפ  ים׃ ָֽ ר  ֶהָע ֩ י ֲרֵׁשָ֖ ְג מ  ֩ ם ֶהָ֔ ָ֩ל ֣ה  ְהֶי

 ַאת-ֶאת ה֩-ְּפ ָמ ְד המונח,  -ֵק֣ ַאָּמ֟ ָּב ֩ ם ַּ֪י  פרה, שדומה לתרי טעמי, אך מיקומם ממוצע באמצע המלה ולא -קרנייומו, -בן-רחי ַאְלַּפ

קין עליו ולו מיוחדעל ענין תחומים של שבת שהיא לאו  להתריע גדולה-תלישאקצה שמאל. כעין  בסופהבראשה קצה ימין ולא 

ערי הלויים כי היו אמורים לסמן תחום עיר לויים למשל  בתחומיעל למשל לאו הבא מכלל עשה  להתריע קטנה-תלישאארבעים, 

ערי  42גם שאר  אוגואל הדם בתחום העיר. האם רק שש ערי המקלט המפורשות מסמנות  יהריגתו ע" ואיסורלקליטת רוצח בשגגה 

 , השבט, בית הדין הגדול(העירם על אנשי העיר או בית דין של הלויים. )על מי חובת הסימון הא

 שבת סט א בליב

 ... משמע שלא מביאים קרבן על יציאת תחומין תחומין

  כד מצוהחינוך פרשת בשלח   מנחת

ל לאו זה לוקין לב .... וע מצוה מלאכה-תעשה כל-לאדנצא בשבת חוץ לתחום .... הנה לאו זה נמנה לאו בפני עצמו ואינו בכלל לאו  שלא

 .שסנהדרין סו א, עי" בבליהמחבר כאן, ואין בו מיתת בית דין ולא כרת ולא חטאת רק לאו דמלקות, וכן הוא  והרב םארבעים, עיין הרמב"

 דמלקות ואינו מאבות מלאכות אינו רק לאו ואינו עובר בעשה וגו' לאוזה דתחומין כיון שהוא  לאו... 

 

 להכין שש ערי מקלט מצוה ה תקכהחינוך פרשת שופטים מצו ספר

שלוחים  שולחין דין ביתשלשים ושתים אמות. ובחמשה עשר באדר  להיותדרך עיר מקלט צריך  שרוחב בבא בתרא ק ב בבלי לז" ואמרו... 

צוה עיר הקולטת תחומה קולט. ויתר פרטי המ שכל מכות יא ב בבלי ל, ואם נתרשלו בדבר כאילו שפכו דמים, ואמרו ז"הדרכיםלתן 

 בסנהדרין ומכות ושקלים וסוטה.

 

אם הוא  כ"א ערובין ג ב בבלי-, עיין בלחומראעיר הקולטת תחומה קולט. וידוע דאמות של תורה הן שוחקות והן עצבות  שכל חינוך מנחת

נהרג עליו דילמא אינו  ההורגוגואל הדם  מלתחום של עצבות ובתוך תחום של שוחקות נקלט ואסור להרגו, מ" חוץהרוצח בשגגה(  -)טט 

 (אות ו' חמצוה ת"כתבתי לעיל בחיבור זה ) וכברעצבות והוא חוץ לתחום של עצבות רק בתחום של שוחקות, 

 בדבר כאילו שפכו דמים, נתרשלומספר החינוך בית דין אחראים על תיקון דרכי גישה לערי המקלט, ואם  - טט 

 רק סמוך לציון התחום היה רצועה של ספק הלוייםקלט היינו לכל ערי חינוך נראה שהיה צריך להיות סימון לתחום עיר מ ממנחת .

בספק )אמה שוחקת(. אמנם הנמלט נקלט ברצועת הספק, אבל גואל הדם ההורגו ברצועת  אוהאם היא בתחום בוודאות )אמה עצבה( 

 אינו נהרג עליו. הספק

 תלישאנתרשלו בדבר כאילו שפכו דמים. אפשר שכעין  בהתקנת דרכים, אם בית דין כמוכך אפשר, שבענין צד סימון התחום  אם-

מורה על כך  הגדול-ואז אפשר שתלישא לנפשקטנה מתריע על כך שהרי על כאילו שפכו דמים לא נהרגים. אבל אפשר שזה עונש 

 שבת. מתחוםמלקות ליוצא  40קטנה מורה על -ואילו תלישא

 יומו, קעור שוקע, כחבל המדידה העצב( -)צורת ירח בן עצבותל אמות קרני פרה מרמז ע - באמהיומו -בן ירח - אלפיים-ש אפשר

( וההתרעה לגואל הדם על איסור הריגה בתחום אבל על פטור מהריגה ברצועת הספק )אסור אבל פרהועל אמות שוחקות )קרני 

 פטור(.

 

משערין באמות עצבות וזה וזה לחומרה ...  ופעמים שוחקות... והנה מבואר בריש עירובין דפעמים משערין באמות  חינוך מצוה כד מנחת

 'וגו אצבע חצייתירה על אמה עוצבת  שוחקת דאמה א"הרשבמביא בשם 

 אצבעות באמה. 24בטפח וששה טפחים באמה לכן  אצבעותאצבע, ארבע  1000חצאי אצבע שוה  2000 – טט

 ד באמה שוחקת.אמה הפרש בין הגבול הנמדד באמה עצבה ובין הגבול הנמד 41.66=  1000/  24 

 
 . אסתר  ז,ט:    8

ן ֩מ  ד ָח֨ ֶא ה֩ בֹוָנ ְר ַ֩ח֠ ר ֶמ א ֵּנה-ַוּי ֣ ה  ֩ ַּ֩ג֣ם ְך ֶל ַהֶּמָ֗ ֩ ְפֵנ֣י ים֩ל  ס   י ר  ר-ַהָּס ֲאֶׁש ֩ ֶּבר-ָהֵע֣ץ ּד  ֩ ר ֲאֶׁש֧ ֩ י ֳּדַכָ֞ ְר ָמ ןְ֩לָֽ ָהָמ֟ ֩ ַּ֪ה ַ֩על-ָעָׂש ד֙֩-֣טֹוב ֵמ ֩ע  ְך ֶל ַהֶּמָ֗
֩ הּו ְךְּ֩תֻלָ֥ ֶל ַהֶּמָ֖ ר֩ ֶמ א ַ֩וּי ָ֥ ֑ה ַאָּמ ֩ ים ֣ ּׁש  מ  ֲח ַּה֩ ב ָ֖ ָּ֩ג ן ָמָ֔ ָה ֩ ֵב֣ית ְּ֩֩ב יו׃  ָעָלָֽ

 
 אסתר רבה )וילנא( פרשה י 

ט והמלך קם בחמתו ממשתה היין על גנת הביתן, מה עשה מיכאל המלאך התחיל מקצץ את הנטיעות לפניו והוסיף חמה על חמתו, 
ושב אל משתה היין והמן עמד לבקש על נפשו, מה עשה מיכאל דחפו על אסתר והיתה מצעקת אדוני המלך הרי הוא כבשני לפניך, 

נדמה לחרבונה ואמר לו  אליהו זכור לטובויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, ושמע המן הדבר הזה ונפלו פניו, מה עשה 
 , חרבונה זכור לטובאדוני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי וגו', דא"ר פנחס צריך לומר 

 

ה בֹוָנ ְר ַ֩ח֠ ר ֶמ א  שני ענינים הקשורים לשיעור, חציצה, מחיצה. גולה, כעין שני תלשא, -מונח תלישא – ַוּי ֣

   נדמה לחרבונה אליהו זכור לטובמה עשה  -מחיצה 

 אפשר כי כאן מרמז על חישוב גימטריה כך: -שיעור 
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ר ן-ֲאֶׁש ָהָמ֟ ֩ ַּ֪ה ה,ה: לה. במדבר מסעי 1מדוגמת  – ָעָׂש ַאָּמ֟ ָּ֩ב ם ַּ֪י  ַּפ  העלינו השערה על שיעור אלפיים אמה בחבל רפוי שיהיה קרוב ַאְל

לעיר משיעור אלפיים אמה בחבל מתוח. אם גואל הדם הורג את הרוצח בשגגה החוסה בעיר המקלט בתוך השיעור הפנימי דינו כרוצח, אם 

 הורגו מחוץ לשיעור החיצוני עשה מצוה, אם הורגו בין שני השיעורים אסור אבל פטור.

 

ר ַּ֪ה-ֲאֶׁש      אליהו זכור לטובשל"ב עולה  332יומו -גי' ירח בן – ָעָׂש

ן ָמ֟   חרבונה זכור לטובתרמ"ה עם הכולל )כי כתוב במקף לכן אפשר לחשב כמלה אחת( תרמ"ו עולה  645פרה -גי' קרני – ָה

 פרה על העץ. -כי בדבור מפיו נתלה המן על באזניו כקרני חרבונה זכור לטובלמה 

   פרה )בלי הכולל( יעלה תק"ן, שגרם לישראל לתקן דרכו.-אם נסיר את המן מקרני
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 קל וחומר בתנ"ך 5
 בראשית רבה )וילנא( פרשה צב סימן ז 

ז הן כסף וגו', תני רבי ישמעאל זה אחד מעשרה קלים וחמורין שכתובים בתורה הן כסף וגו' השיבנו אליך ק"ו ואיך נגנב, )שמות ו( 
וק ירק בפניה, ק"ו לשכינה י"ד יום, הן בני ישראל לא שמעו אלי וק"ו ואיך ישמעני פרעה, )במדבר יב( ויאמר ה' אל משה ואביה יר

)דברים לא( הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם, ק"ו ואף כי אחרי מותי, )ירמיה יב( כי את רגלים רצתה וילאוך, ק"ו ואיך תתחרה 
ביהודה יראים  את הסוסים, )שם /ירמיהו י"ב/( ובארץ שלום אתה בוטח וק"ו ואיך תעשה בגאון הירדן, )שמואל א כג( הנה אנחנו פה

וק"ו ואף כי נלך קעילה, )משלי יא( הן צדיק בארץ ישולם ק"ו ואף כי רשע וחוטא, )אסתר ט( ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן 
 הבירה וגו', וק"ו בשאר מדינות המלך מה עשו, )יחזקאל טו( הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה ק"ו אף כי אש אכלתהו ויחר.

 
 :    . בראשית מקץ מד,ח1

יך ֶנָ֔ ד  ֲא ֩ ֵּב֣ית מ  ֩֙ ב ְגנ  ֩נ  ְך י ֵאָ֗ ְ֩ו ן ֶ֣רץְּ֩כָנַ֑ע ֶא ֵמ ֩ ך י ֵאֶלָ֖ ֩ נּו יב ָ֥ ֱהׁש  ֩ ינּו ֵתָ֔ ְמְּתח  ַא ֩ י ֣ ְּ֙֩בפ  ֙אנּו ָמָצ ר֩ ֲאֶׁשֵ֤ ֩ ֶסף ֣ןֶּ֩כָ֗ ב׃ֵ֩ה ָהָֽ ָ֩ז ֹו אָ֥ ֩ ֶסף ֶּ֩כָ֖
 
 . שמות וירא ו,יב:    1

י ְּ֩בֵנָֽ ן ֵהֵ֤ ר֩ אמ ֑ 'ֵ֩ל ה ֩ ָ֥י ְפֵנ ה֩ל  ֶׁשָ֔ מ  ֩ ֣ר ַדֵּב ְׂ ֙֩ל א-ַוי ֵאל ָר ְׂש ֩-י  י ֵאַלָ֔ ֩ ְמ֣עּו ם׃פָׁש י  ְׂ֩שָפָתָֽ ל ַרָ֥ ֲ֩ע י ָ֖ ֲאנ  ַ֩ו ה ְרע ָ֔ יַ֩פ ָמֵע֣נ  ְׁש ֙֩י  ְך ֵאי ְ֩ו
 
 . במדבר בהעלתך יב,יד:    1

ֶאל ֩ ' ֩ה  ר ֶמ א אַ֩-ַוּי ֨ ְ֩ו ה ֲחֶנָ֔ ַּמ ֣חּוץַ֩לָֽ מ  ֩֙ ים מ  ָ֩י ֵ֤ת ְבַע ׁ֩ש  ר ָּסֵגָ֞ יםּ֩ת  ֑ מ  ָי ֩ ְבַע֣ת ׁ֩ש  ם ָּכֵלָ֖ ֩ת  א ֲהל ָ֥ ָה֩ י ְּ֙֩בָפֶנָ֔ ק ַר ָ֩י ק ר ֵ֤ ָ֙֩י ָה ֙י ב  ָא ְ֩ו ה ֶׁשָ֗ ף׃מ  ֵסָֽ רֵּ֩תָא ַ֩חָ֖
 
 וילך לא,כז:     . דברים1

ת ֶאָֽ ֩֙ י ַדְ֙עּת  ָ֩י י ֵ֤ כ  ָאנ  ֩ י ֣ ת-ּכ  ֶאָֽ ְ֩ו ְרְיךָ֔ ם-ֶמ ֙֩ע  ֶתם ֱהי  ֩ ים ֵ֤ ר  ְמ ַמ ֩ ֹום ַהּיָ֗ ֩ ם ָּמֶכ  ֩ע  י ַח֨  ֩ י ּנ  ֶד ְּ֩בעֹו ֵה֣ן ֑ה֩ ָּקֶׁש ַ֩ה ךָ֖ ְרְּפ י-ָע ףּ֩כ  ְ֩וַאָ֖ ' י׃-הָ֔ ָֽ מֹות  ֩ י ֵרָ֥ ֲח ַ֩א
 
 . ירמיהו  יב,ה: )שני ק"ו( 1

ֶאת ֩ י ֣ ְך-ּכ  י ֵאָ֥ ְ֩ו ך ּו אָ֔ ַ֙֩וַּיְל ה ַרְ֙צָּת ֩ ׀ ֩ ים ָ֥ ֶאתַ֩רְגל  ֩ ה ֲחֶרָ֖ ן-ְּתַת ְרֵּדָֽ ַהַּי ֩ ן ֹו אָ֥ ְג ּ֩ב  ה יְךַּ֩תֲעֶׂשָ֖ ֵאָ֥ ְ֩ו ַח ֵטָ֔ ֩בֹו ה ַאָּת֣ ֩֙ ָׁ֩שלֹום ֶרץ ֶאֵ֤ יםּ֩וְב ֑ ס  ַ֩הּסּו
 
 . שמואל א  כג,ג:    1

י ָֽ ּ֙֩כ  ַאף ְ֩ו ים ֑ א  ֵר ְ֩י ה ָדָ֖ הּו י ּ֩ב  ה ְָ֥חנּו֩פ   ֲאַנ ֩ ה ֵּנ֨ ה  ֩ יו ֵאָלָ֔ ד֙֩ ָדו  ֩ י ַאְנֵׁשֵ֤ ֩ ּו ר  ְמ א ֶאל-ַוּי ֨ ה֩ ָלָ֔ ְקע  ֩ ְ֣ך ֩ס-ֵנֵל ׃ ים ָֽ ְׁשּת  ֹותְּ֩פל  ְרכָ֖ ַ֩מַע
 
 . אסתר  ט,יב:    3

ֲ֙֩עֶׂשֶ֣רת ֵאת ְ֩ו יׁש ָ֗ א  ֩ ֣אֹות ֵמ ֩ ׁש ֵמ֧ ֲ֩ח ד ַאֵּב  ְ֩ו ים ֨ ד  הּו ַהְּי  ֩ ְרגּו ָה ה֩ ָרַ֡ י ַהּב  ֩ ֣ן הְּ֩בׁשּוַׁש ַהַּמְלָּכָ֗ ֩ ֣ר ְסֵּת ֶא ֶלְךְ֩ל ַהֶּמ  ֩ ר ֶמ א יַ֩וּי ֨ ֹות֩-ְּבֵנָֽ ינָ֥ ד  ְמ ֩ ר ָא  ְׁש ּ֩ב  ן ָהָמָ֔
ַמה ּ֩ו ָ֩עׂ֑שּו ֣ה ֶ֩מ ְך ֶל ּ֩וַמה-ַהֶּמָ֖ ְך ןָ֩לָ֔ ָּנֵ֣תָֽ ְ֙֩וי  ְך ָלֵת ֵאָֽ ֹו-ְּׁש ֩עָ֖ ְך ָּקָׁשֵתָ֥ ׂש׃ַּב ְ֩וֵתָעָֽ ֩ד

 
 . יחזקאל  טו,ה:    1

י ַא֣ףּ֩כ  ֩ ֑ה ְמָלאָכ ה֩ל  ֵ֩יָעֶׂשָ֖ א ים֩ל ָ֥ ָ֔ מ  ָ֩ת ְהיֹו֣תֹו ָֽ ּ֙֩ב  ֵּנה ֩ס-ה  ה׃ ְמָלאָכָֽ ד֩ל  ֹו ֩עָ֖ ה ְ֩וַנֲעָׂשָ֥ ר ָחָ֔ ַ֙֩וֵּי הּו ְת ֲאָכַל֨ ֩ ׁש ֵ֩אֵ֤
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 בנין אב בתנ"ך 6

 
 קרית מלך, הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי, ע' ק"א )אוצר החכמה(

 כו' או על  פ"ד ה"א וא' הבא על יולדת
 הזבה כו' תוספתא מגילה פ"א הי"א אין בין 

 זבה לנדה כו' אין בין נדה ליולדת כו'. 
 בין שפחה נדה ו' ב' מעשה בשפחתו כו'. 

 ה"ג שבימים וטבילה כו', נדה ל"ה ב' ביומי 
 וטבילה כו'. 

 שנא' ורחצו במים, עי' תדא"ר פט"ו לא 
 למדנו טבילה לנדה אלא מן הזב ועי' יומא 

 ע"ח א' תד"ה מכאן. 
 זה בנין אב כו' ובמ"מ מפורש בספרא, נ"ב 
 בקשתיהו ולא מצאתיהו, ורי"ל ציין דרבנו 

 בחיי פ' מצורע הביא דרשא זו בשם הגאונים.
 

 רבינו בחיי על התורה עם ספר טוב טעם ע' ז' 
 ידוע כי הסמיכה  .וסמך ידו על ראש העולה (ד)

 בשתי ידים היא שכך דרשו בתורת 

 מלמד  ,סמך אהרן את שתי ידיוו (א טזרק)ויים כהנ

 לכל סמיכה  בנין אבשהסמיכה בשתי ידים וזה 

  ידואבל מה שנכתב  .עד כאן ,שיהיו בשתי ידים

 כי אע"פ  ,בא למעט את השליח ,בכאן בלשון יחיד

 שבכל מקום שלוחו של אדם כמותו לא נאמר כן 

 והסמיכה לא היתה אלא  .ידוולכך נכתב  ,בסמיכה

 וצריך שיסמוך בכל  ,ותכף לסמיכה שחיטה ,בעזרה

 על שכן כתוב  ,כחו בשתי ידיו על ראש הבהמה

 . לא על הצואר ולא על הצדדין ,ראש העולה
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