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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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 פרק המבוא נכתב עם ר' אלעזר לב הי"ו 

אביב וראש כולל -בפרקי פרשות השבוע, כמעט כל שבוע שני הוכן בהשתתפות הרב יעקב ויגדור הי"ו, שואל ומשיב בכולל אור משה בתל

 אביב.-שבועי משותף לכוללים אור משה ונתיבות צבי בתל-צבי. התוכן נידון בשעור דוערב נתיבות 

 

 הצעות אנשים שונים הי"ו, רשומות עם שמותיהם במקום ההצעה 

נמצא בהתפתחות מתמדת והדבר מתבטא בשנויים , (בהלכה ובאגדה )שם קודם פה-טעמי המקרא והתורה שבעלהעיון 

שהן ההשערות בעת ההוצאה  1והלאה אל ההשערות על תפקידי הטעמים שבפרק  2 -פיעות בפרקים ממהשערות על התפקידים בעבר המו

 לאור תשרי התשע"ח.

 

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

 .מידותי"ג ול"ב ועוד מ לבדב בהשאלהבמקראות שונים. שמות דרכי הלימוד 

 

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

 

כל האומר דבר  (ומ" ורקי אבות פ"פ)-קיבלתי מתנה נפלאה מהקב"ה ואני מחלקה לכל. כל המעתיק הרי זה משובח, ושיקיים הנאמר ב
אֶמר (,כבאסתר ב)בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר  ֵ֛ר ַוּת ֹ֧ ֶלְך ֶאְסּת  ֵ֥ם ַלֶּמֶ֖ י׃ ְּבׁש    ָמְרֳּדָכָֽ

 

 

 
 פה, -טעמי המקרא והתורה שבעל

 א"פהתש – , התשס"אדבורתבניות סוגרות 

 
 הוצא לאור ע"י הכותב, לא 

 ,  6944027אביב ת"ו -תל 13ד'  5מי הדף היו

 6158102ת"א  58256ת"ד 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/2     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 ב-ההסכמות מוצגות בסדר א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 תמוז תשע"א     בס"ד 

 מכתב הוקרה
 שר שליט"א שלום רב לאוהבי תורתך וגו' לכ' צורבא מרבנן דעסיק באורייתא תדירא ומקשטה לאורייתא בטוב טעם ודעת ושמו הטוב הרב ר' זלמן פי

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

מדות ול"ב מדות שהתורה נדרשת, ועוד כללים  כהנים ובש"ס, וגם לרבות רמזים ע"פ פנימיות הענינים והכל ע"פ הדעת בחן ושכל טוב, וע"פ ברייתא די"ג
 ופרטים רבים ונפלאים, וזכה לחדש ע"פ חלקו בתורתנו הקדושה שניתן לכל אחד מישראל חלק מיוחד מסיני כידוע. ואשרי חלקו הטוב שזכה לראות

 בעמלו בתורתנו הקדושה לפרש ענין הטעמים ושמותיהם ועניניהם עם תוכן הפסוקים בתנ"כ. 
רכו שיצליח להוציא לאור חידושיו הנעימים ולקשט התורה הקדושה ולכבדה על ידי זה, וכידוע ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג והנני מב

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

 ב"ב –מברכו באהבה, חזקי' א. סענדר יצחק ערלנגער 
 טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, התשע"אספר ע"פ ההשערות לתפקידי תבניות הטעמים בחלק מגילת איכה ב הי"ו ראה תרומת הרב ערלנגער
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 התש"ע הרב אביגדור נבנצל שליט"א, ירושלים העתיקה: דברים מפליאים.דעות תמציתיות: 
 התשע"ב הרב מנחם מנצ'יק שליט"א לדורש הטעמים תזכה לכל טוב. ה.התשע"א הרב שלמה לוונשטיין שליט"א, בני ברק: מרגש, כבוד התור

 והעיקר שכולו בדברי חז"ל, נותן חן בדברי חז"ל שמעוגנים בכתוב.התשע"ב הרב מוזסון שליט"א, רמות: מקורי ויצירתי, 
 התשע"ב תמוז ר'מ' פומרנץ שליט"א: קשה להאמין שיש בדור הזה אדם עם "רעיונות מבהילים" כאלה.

 שע"ג הרב דוד פרנד שליט"א, ראש הקהל כדתיא לונדון, בריטניה שזכיתי ללמוד עמו כחצי ש"ס בבלי: שיטה מבוססת.הת
 התשע"ג הרב עמנואל תהילה שליט"א, רכסים: ספר מדורות ראשונים, מקדים את זמנו, לצמרת הלומדים.

 ון יפה מאוד.התשע"ד הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, ירושלים: נהנתי מאד, זה רעי

התשע"ד הרב עקיבא בריליאנט שליט"א, עורך המדרש המבואר: נהנה מאד. ברור שהרעיון אמת שאפשר להבין ע"פ הטעמים. שכן הגר"א ביאר כמה 
 לטעמים.  ףנוס רובדגולדווסער שליט"א, בעל שלשלת התורה: ישראל הרב  הביאורים ע"פ הטעמים.   התשע"

  תודה רבה. יישר כוחך. נראה שאתה מגלה עוד אחת מ"שבעים פנים לתורה". התשע"ו ד"ר רענן משה שליט"א,
 ה בשבת ויגש, ה טבת התשע"ו הרב חיים לייב חנס שליט"א בשם מחותנו הרב מוזסון שליט"א: זוית ראיה של התורה שאי אפשר להפריך אותה. הרב

 מים כיוון דרישה.אביב: דרך לימוד לא מקובלת. בדרך רמז מתווה לחכ-חיים לייב חנס, תל
 ו, הרב דוד מרדכי גולדנברג, בית שמש: אשרי שזכה לגלות אור טעמי המקרא בעולם.ב בשבת ויקרא, ד אדר ב' התשע"
 .יישר כח המאמרים שלך נותנים לי אהבת תורה הרב דוד מרדכי גולדנברג, בית שמש:א בשבת תצא, ח אלול התשע"ט, 

 .אשריך. והכל בסגנון יחודי, מכל הסוגים הלכה חסידות ומדרשים ועוד ועוד, נפלא בדברי תורהעשירות  תודה !א אמר, ז אייר התשע"ח, 
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שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 הענינים תוכן

 6 ל"חז לדרשות וקשרם המקרא טעמי 1
 6 סלוק/  סליק/  פסוק-סוף – תחתון עוצר/  מפסיק טעם. דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 2

 6 בראשית 2.1
 13 שמות 2.2
 15 ויקרא 2.3
 23 במדבר 2.4
 28 דברים 2.5
 32 אסתר 2.6
 32 אתנח – תחתון עוצר/  מפסיק טעם. דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 3

 32 בראשית 3.1
 40 שמות 3.2
 45 ויקרא 3.3
 53 במדבר 3.4
 58 דברים 3.5
 61 סלוק ,אתנח ,סגול בטעם – לאמר .דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 3.6
 65 סלוק לפני כמרכא סלוק לפני מונח תהלים ,בתהלים סלוק ,כאתנח בתהלים ויורד עולה 3.7
 65 סלוק לפני טפחא ללא או אתנח לפני טפחא ללא פסוקים. דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 4
 71 טפחא – תחתון עוצר/  מפסיק טעם. דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 5

 72 בראשית 5.1
 76 שמות 5.2
 78 ויקרא 5.3
 85 במדבר 5.4
 87 דברים 5.5
 89 כמפסיק טפחא 5.6
 90 מתפשט אפיון ותפקיד טפח פותח תפקיד ,הענין חל מי על רבוי –טרחא / טפחא 5.7
 100 ך"נ 5.8
 101 תביר – תחתון עוצר/  סיקמפ טעם. דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 6

 101 יחיד תביר .דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 6.1
 111 קיסרים שני בין ,תביר ... תביר או תביר תביר – תחתון מפסיק טעם .דיבור סוגרת תבנית 6.2
 113 מרכא – תחתון משרת/  מחבר טעם.  סלוק ולפני דיבור סוגרת ובתבנית עניין סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 7

 118 לגרמיה מונח מרכא – תחתון משרת / מחבר טעם 7.1
 119 מופעים 15, ך"בתנ פסוקים 15 חוטרין תרין או תרי( מרכאיים) כפולה-מרכא – תחתון משרת/  מחבר טעם 8
 124 דרגא – תחתון משרת/  מחבר טעם. דיבור סוגרת בתבנית יחידים לטעמים הסבר 9

 124 בנפרד או ביחד פרטים 'קב ,טפחא [מרכא] תביר [פסק] דרגא :דרגא בהשתתפות תבניות 9.1
 124 רביע מונח דרגא ראה :דרגא בהשתתפות תבניות 9.2
 124 כפולה-מרכא  ראה כפולה-מרכא דרגא :דרגא בהשתתפות תבניות 9.3

אביב: הכרת הטוב על העונג שבת בשבתו. התשע"ב, -התשע"ו משפחות ב', ס', ר', תל טעמי המקרא, המחדש מסילות בתורה. דעות תמציתיות:
 ודהתשע"ז כסלו: הרב אלעזר זיידמן ת"א: כבוד התורה וכב

מאחל, שתזכה להוציא עוד טז כסלו התשע"ז הרב א"י הכהן, בעל "תורה אחת" יישר כח על הספר של הטעמים, כבודו ממש עשה עבודת קודש. 
 ר' איתן אשכנזי ת"א: בסוד הטעמים, טוב טעם ודעת של חכמים ונבונים. ספרים רבים בכמות ואיכות !

 
 ד' חקת, ד' תמוז התשע"ז

 א. לכב' הרב פישר שליט"
ים זכית כי נתייחד על ידך מקום מיוחד לבאר את פסוקי התורה עפ"י טעמיה בדרך יייחודית. ואף כי מצינו מפעם לפעם את רבותינו מפרשים ודורש
, את הפסוקים עפ"י טעמיהם, מ"מ לא מצינו חיבור שנתייחד ע"ז. חושבני כי יש בכך כבוד לתורתינו הקדושה, הנדרשת עפ"י טעמיה בדרכים רבות

 ושערי דרוש לא ננעלו. 
ם כי גם הטעם "תילשא" הוא בצורת חצי מספרים, המזכיר את ה"זוג". וכן הטעם "תביר" מורה על כ, חושבני להוסיף על דברי)חקת( לגבי פרשתינו

המאמר בפרשת משפטים  שבירה }וכן הוא אצלינו בק"ק תימן, שאין מאריכים בסלסולו{, וזהו מלשון שבירה וחיתוך במספרים שדקדקתם בו. גם על
 עברתי, ונהנתי לראותו מעמיק נפלא בפרטי דין רוב ודורשם עפ"י טעמיהם.   

עצם הדברים נצרכים אולי קצת עריכה לקרב את הדברים שהם בעצמם עמוקים, וכן מיוסדים על הקדמות בכללי הטעמים, אל עיני קהל הקוראים 

 הרחב, אבל הרעיון הוא נפלא. 
 

 י. צברי  בברכה ובידידות: 
 

 )ג' מטמ"ס כ"ד תמוז התשע"ז( בס''ד
 שלום וברכה

 עברתי על המאמר נראה נפלא לחבר סדרות טעמים בדרך הדרוש
 לענ''ד כדאי לעשות טבלה בה מראים את הפסוקים אחד מתחת לשני ובמקביל ההסבר של כל אחד וכו'

 יקותיאל פיש בהצלחה
 

 מכון עומקה של הלכהיו"ר   הרב י. מ. בלושטיין ערד ומרתק בצורה בלתי רגילה.חומר מיוחד מאד  ה' מרחשון התשע"ח ליל ד' לך
 אילן-אונ' בר –לתורה ומדע  25-ו' ניסן התשע"ח מההרצאות הטובות ביותר בכנס ה

את ספרך המוגמר  א' אלול התשע"ח א' שפטים, לר' זלמן היקר, בתור אח של אברהם מרדכי זכיתי להכירך ונפעמתי מסוד טעמיך ואי"ה נזכה לראות
 ( .הלכות קידוש ידים ורגליםעל כל סודות הטעמים. בידידות יצחק מאיר הכהן פרל )בעמח"ק 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 124 שונים במרחקים ולאחריו אלפניו קישור – הצבעה בתפקיד דרגא במופעי פסוקים 9.4
 129 :ההתיחסות במרחב מרכבות תבניות ללימוד בסיס שהן, בסיסיות טעמים תבניות 10

 129 טפחא שבבסיסה הטעמים תבנית פ"ע הלימוד תהליך הסבר 10.1
 129 טפחא על המבוסס לימוד 10.1.1
 130 טפחא מרכא משמעויות 10.1.2

 130 בראשית 10.1.2.1
 134 שמות 10.1.2.2
 139 ויקרא 10.1.2.3
 148 במדבר 10.1.2.4
 154 דברים 10.1.2.5
 159 סמוכים מדת כעין ,טפחא מרכא (סלוק או אתנח) 10.1.3
 165 טפחא מרכא כעין דחי מונח תהלים 10.1.4
 166 חאטפ מרכא תביר 10.1.5
 178 בינתיים נפרד קובץ ראה ,סלוק או אתנח טפחא מרכא תביר טעמים תבנית – ודבש חלב זבת ארץ 10.1.6
֥י יּכ ֛  10.1.7 ֽם 'ה֖  ֲאנ   181 אתנח / סלוק טפחא מרכא תביר - ֱאֹלֵהיכ 
 181 טפחא תביר 10.1.8
 186 סלוק [מרכא] או אתנח [מונח] ,ך"בתנ 180 ,מופעים 46 ,פסוקים 46 טפחא [מרכא] תביר - כי 10.1.9
 187 סלוק [מרכא] או אתנח [מונח] ,ך"בתנ 27 ,מופעים 20 ,פסוקים 20 טפחא [מרכא] תביר - זה 10.1.10
 190 (12 ,12 תביר מקף מלה מרכא ,מופעים 648 ,פסוקים 626) טפחא [מרכא] תביר מרכא 10.1.11
 190 טפחא תביר מרכא 10.1.12
 206 טפחא מרכא תביר (ב) טפחא מרכא תביר מרכא (א) לימודים שני – טפחא מרכא תביר מרכא 10.1.13
 220 (263 ,258 תביר מקף מלה דרגא ,750 מופעים , 723 פסוקים) טפחא מרכא תביר דרגא 10.1.14
 220 טפחא תביר דרגא 10.1.15
 238 טפחא מרכא תביר (ב) טפחא מרכא תביר דרגא (א) לימודים שני – טפחא מרכא תביר דרגא 10.1.16
 254 .אנכי כגון וכנוי השם אל קשר ,השם שמות של בתיבות תביר דרגא של הרבים המופעים משמעות מה 10.1.17

 255 סלוק טפחא או אתנח טפחא 10.2
 257 אתנח מונח טפחא או אתנח בטפחא הפותחים הפסוקים לרשימת מבוא 10.3

 257 עצמו לתקן מבקש הרע 10.3.1
 257 עבירה עוברים לא אם המוכנים קדושה ניצוצי ,מעשיהם מטיבים היו אם לעמים המוכנים קדושה ניצוצי 10.3.2
 259 (17 'אפר 30 ז"התשע אייר 'ד ,מ"אח 'א) ו"הי פיש זלמן יקותיאל הרב ,410 מספר הארת 10.3.3
 מוטעמת מלה_מקף מלה או "ישראל שמע" של טעמים תבנית באתנח מלה ואחריו טפחא מוטעמת מלה_מקף מלה בתורה פסוק בראש 10.3.4

 260 "אלהים ברא בראשית" של טעמים תבנית באתנח ואחריו במונח מלה ואחריו טפחא
"אלהים ברא בראשית" של טעמים תבנית אתנח_מונח_טפחא או "ישראל שמע" של טעמים תבנית אתנח_טפחא בתורה פסוק בראש 10.3.5

 263 
 מרכא טפחא מרכא אתנח [מונח] טפחא ,פסוק בראש אתנח [מונח] טפחא ישראל שמע -ו א,א בראשית תבנית 10.3.6

 276 ,סלוק
 294 סלוק מרכא מקף טפחא מרכא :לאמר משה-אל 'ה ויאמר 10.4
 300 סלוק מרכא מקף טפחא מרכא :לאמר משה-אל 'ה וידבר 10.5
 311 (בתורה מופעים 7) אתנח פסק מונח (בתורה מופעים 5) סלוק פסק מרכא 10.6
 315 רביע מונח (לגרמיה) מונח מרכא 10.7
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 א"פטבת התש, גירסא נוכחית חי אייר התשס"הללי והשערות אייר התשס"ד, גירסא א' ס"ב, תחילת כתיבת פרק כ-העיון החל בהתשס"א

 

 המקרא וקשרם לדרשות חז"ל טעמי 1

 מבוא נפרדראה 

 פסוק / סליק / סלוק-סוף –טעם מפסיק / עוצר תחתון יחידים בתבנית סוגרת דיבור. הסבר לטעמים  2

קטן ו/או גדול(, סגול הם הפסק. -( הטעמים סלוק, אתנח, זקף)פ"א )ראה דיון מורחב בטעם סגול –ע"פ הכוזרי מאמר שני סעיפים ע"ב 

הטעמים סלוק ואתנח הם גם הפסק דבור. לענ"ד הפסק ענין משמעו שלעניני מידות שהתורה והמדרש נדרשים בהם בטעם הזה נפסק הרצף 
 לוק.קטן ]מרכא[ טפחא ]מונח[ אתנח או ]מרכא[ טפחא ]מרכא[ ס-של ההסקה ומתחיל רצף חדש, כגון זקף

 

הוי' הוא האלקים, ב"פ, שהם ב' מדריגות. דהנה, דהנה הוי' הוא ... התשח"י סעיף ו( ...  כב )תשי"ח ב( ש"פ משפטים –תורת מנחם 
הוי' אחד ואלקים הוא לשון רבים .... שמצד שם אלקים נעשיית ההתהוות בפועל של כל הנבראים ... כדי שיהיו רבוי הנבראים ... 

 ... ולחלק בין נברא אחד לחבירו להבדיל, בכדי הגבלה צריך להיות ענין של

ים מלת ִ֑ יםמרבה, והיא גם מייצגת את מידת גבורה המגבילה, לכן מוצע לומר כי מלת  ֱאֹלה  ִ֑ מלמדת גם על תפקיד טעם אתנח  ֱאֹלה 

יםבהופעתו הראשונה בתורה במלת  ִ֑ ט בדבר מלכות פר' משפטים עמ' שפז )מצוט תורת לוי יצחקמבדיל. בספר  בתפקיד מגביל, ֱאֹלה 

 .כי מצד גבורה היא הבדלה, מבדי"ל גימטריא אלקי"ם, כמו שטבע האש לפרר ולחלקהתשע"ב( ... 

 

תפקידי האתנח הגבלה, הבדלה, אפשר שמבדיל פרט מסוים מפרטים אחרים הקשורים לענין, ומגביל הענין אליו. וכך נראה שגם תפקיד 

 טעם סלוק.

 ן. אופן אחד של הגבלה הוא למעט כל נושא / ענין פרט למדובר בו.הפסק דיבור המגביל העני

 
 מרבה תכונה על הענין המתואר ע"י בד"כ הטפחא שלפניו ולכן ממעט את חסרי התכונה מהענין הנידון. 

זאת. וכן נטיית  אם המלה עצמה ממעטת כל העולם פרט לתוכן המלה כגון הוא, בו, לו אז התכונה / האפיון יהיה מוגבל רק למתואר בתיבה

 שייכות כמו ונסכה )נסך שלה( גם כן ממעט. 

 

 בפסוק שבין האתנח ובין הסלוק יש רק סלוק בא למעט שנוי משמעות.

שש דוגמאות מתוך עשרים וארבע שבתורה, בשתים יש טעם טפחא וסלוק בתיבה אחת וצריך עיון האם זה מתאים לתיאור  

 הנ"ל. 

19 ָֽ ר ּכ  ֹו-י. ויקרא  יג,יח:   ּוָבָׂשָ֕ ְהֶיֵ֥ה בָֽ א׃  -י  ְרָּפָֽ ין ְונ  ִ֑ ֹו ְׁשח  רֶ֖  ְבע 
ֹו׃  20 ַחּלָֽ ֶ֖ א ַּבַַ֣על ְּבַעָּמִ֑יו ְלה  ַּטָּמֶ֖ א י   . ויקרא  כא,ד:   ל ֵ֥
ָֽי21 ֵ֥י ְבנ  ֵֶּ֛לה ַמְסע  עּו׃ ס  -. במדבר  י,כח:   א  ָּסָֽ ָתִ֑ם ַוּי  ְבא  ל ְלצ  ֶ֖ ְׂשָרא   י 
ּו ַליהָוֶ֖ה ּתְ 22 ְּתנֵ֥ ם ּת  יֶכֶ֔ ת  ס ַ֣ ית֙ ֲער  אׁש  ר  ם׃ ס  . במדבר  טו,כא:   מ  יֶכָֽ ת  ר ֶ֖  רּוָמִ֑ה ְלד 
י-ֶּבֶֹ֧גד ְוָכל-. במדבר  לא,כ:   ְוָכל23 ֹור ְוָכל-ְּכל  ֶ֖ים ְוָכל-עֵ֛ ּז  ה ע  ֵ֥ י-ַמֲעׂש  אּו׃ ס  -ְּכל  ְתַחָּטָֽ ִ֑ץ ּת   ע 
י24 ָֽ ה ְבתּוָלה֙ ֲאֶׁשַ֣ר ל א-. דברים  כב,כח:   ּכ  יׁש ַנֲעָרָ֤ ַנֲעָרָ֤ ִ֗ ְמָצַ֣א א  אּו-י  ְמָצָֽ ָּמִּ֑ה ְונ  ּה ְוָׁשַכַ֣ב ע  ָׂשה ּוְתָפָׂשֶ֖ ָרֶ֔  ׃א 

 

בבלי יומא סג א?ב? בדיון על השעיר המשתלח מהעמדתו להגרלה שבה עשוי היה לעלות לה' לכן מלכתחילה היה צריך להיות ראוי לה', 

וכולל בכך שאינו מחוסר זמן כגון שביוה"כ הוא כבר ביומו השמיני )מיום השמיני ירצה(. לשיטת רבי שמעון שאם מביא מחליף לשעיר 

סלוק, שמרבה שעיר משתלח שיהיה ראוי לה' כולל  –ת השעיר לה' ללא הגרלה צריך מקרא מיוחד "לה' " המשתלח שמת אחרי שחיט

שאינו מחוסר זמן, שלא שחט אמו ביוה"כ לחולה, שלא יהיה בעל מום )מפסוק אחר(. בבלי מכות טו ? מביא שיטת ר"ש בפסוק בדברים 

ם. יתכן שגם כאן אינו מתחשב בפיסוק הטעמים, לכן כאן התבה המוטעמת ראה בענין קרבנות שונים שכנראה לא מתחשב בפיסוק הטעמי

 בסילוק משמשת כמרבה. אבל בד"כ לפי הטפחא ]מרכא[ סילוק תיבת ]מרכא[ סילוק מאפיינת וממעטת את תיבות ]מרכא[ טפחא שלפניהן.

 

 בראשית 2.1
 סלוק 1

ֵ֥ בראשית א,א:  ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ים       א  ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  ֶרץ׃ְּבר   ת ָהָאָֽ
ית ֶ֖ אׁש  הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת ועל רבוי הנבראים בראשית טפחא, רבוי ללא הגבלת מרכא, להודיע כי המאמר  – ְּבר 

ים ָּבָרַ֣אשנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות, המאופיין ע"י המיעוט  ִ֑  מונח אתנח, פעולת האמירה והבריאה ע"י אלקים לבדו. – ֱאֹלה 

ים ִ֑  מגביל כל נברא לעצמו וכך מבדילו מהנבראים האחרים )ראה מבוא(. לקים לבדו,-תנח, ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאא – ֱאֹלה 

  מרכא סלוק, "את" מרבה כל הברואים השייכים לארץ. - ואת הארץ
יאת השמים היא , למעט ולומר כי תכלית בראת הארץבתכונות של קבוצת  את השמיםמרכא סלוק, מאפיין את הקבוצה  - ואת הארץ

  עבור הארץ וכל ברואיה בלבד.

 אתנחראה 

 

 סלוק 2

י בראשית א,ג: ְַֽיה  ֹור ַוָֽ י אִ֑ ַ֣ ים ְיה  ֶ֖ ֹור׃ -ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה   אָֽ
ֹור (ג,א 'בר)  י אִ֑ ַ֣ ות האור נתהווה אמצי [עורך חסידות מבוארת]מונח אתנח, מונח מרבה אתנח מגביל, ביחד רבוי הגבלות, כהסבר  – ְיה 

ֹורלקי( -ח אע"י מאמר )היינו כ י אִ֑ ַ֣  )נשתלשל משמעו הוגבל פעמים רבות( שירד ונשתלשל עד שנעשה  ממנו מציאות האור ְיה 

 שני אופני ההסבר הבא נערכו בהתיעצות עם הרב אי"מ אייזן הי"ו

 אופן )א(

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ ריאה, בכל עולמות עליונים שום שינוי קודם הבריאה ואחר הב אין, היינו אור סובב כל עלמין, סילוק ללא טפחא לפניו - אָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 '. ותחתונים בשוה 

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ , מגביל וזה אור ממלא כל עלמין שיש שינויים והבדלים במדריגת האור והחיות המהווה ומחיה את הנבראים, תוצאה סילוק – אָֽ

 לקית בנבראים.-מוגבלת מהתלבשות החיות הא

 אופן )ב(

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ  ות ללא שינוי מצד השפיע של אור ממלא כל עלמין, החיות הבלתי מוגבלת, בנבראים. , התלבשסילוק ללא טפחא לפניו - אָֽ

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ  לקית בנבראים לפי התפקיד של הנברא.-, הגבלה מצד הנבראים. הגבלת התלבשות )אור ממכ"ע( החיות האסילוק – אָֽ

 ראה מרכא טפחא )סמוכים(, 

 

 סלוקמונח  3

י בראשית א,יג: ְַֽיה  יֶעֵֶ֥רב ַוַָֽֽיְ -ַוָֽ י׃ פ-ה  ָֽ יׁש  ֶקר יֵֹ֥ום ְׁשל   ב ֶ֖
י׃ (יג,א' בר) ָֽ יׁש  מונח מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות. כח המצמיח וכח הצומח שהבורא עורר בבריאה, מקום המים  יֵֹ֥ום ְׁשל 

ת והיבשה מוגבלים ע"י הבורא לשמירת התורה ע"י דייני ישראל ועם ישראל. וגם אומות העולם. בהעדר שמירת התורה ושבע מצוו

 בני נח הצמיחה נפגעת המים לא מוגבלים למקומם ורעב ופגעים באים על האומות בכלל ועל ישראל בפרט.

י׃ (יג,א' בר) ָֽ יׁש  מונח מרבה סלוק מגביל, הגבלה לאופק ירושלים, הגבלה לכ"ד שעות, הגבלה על האור שנברא ביום האחד  יֵֹ֥ום ְׁשל 

ד שאין לברך על המוגמר עד שיסתים המעשה כמו ביום השלישי על היקוות ושימש רק שלושה ימים ונגנז. )מקורות אחדים( לימו

 המים מיום שני בימים עד יום שלישי והיראות היבשה וסיום הצמיחה.
 

 סלוק 4

ןבראשית ב,יט:  ים מ  ֶצר֩ ֨ה' ֱאֹלה ִ֝ ה ָּכל-ַוּי  ת֙ ָּכל-ָהֲאָדָמִ֗ ָ֤ת ַהָּׂשֶדה֙ ְוא  א֙ ֶאל-ַחַּי ם ַוָּיב  י  ֹוף ַהָּׁשַמֶ֔ ְר -עַ֣ ם ל  ֹות ַמהָהַָ֣אָדֶ֔ ְקָרא-אֶ֖ ֹו-ּי   לִ֑
ְקָרא  ר י  ל֩ ֲאֶׁש֨ ֹו׃-ְוכ  ּוא ְׁשמָֽ ם ֶנֵֶ֥פׁש ַחָּיֶ֖ה הֵ֥ ֹו ָהָאָדֵ֛  לֹ֧
 

ְקָרא-ַמה ֹו -ּי  ֹו׃ אתנח,  -לִ֑ ּוא ְׁשמָֽ סילוק, שני הטעמים מגבילים. כי האדם נברא בצלמו ובדמותו של הבורא היינו שהעניק לו נפש  -הֵ֥

 א שמות כרצון הבורא )כרצו"י לבורא( ולא משלו. (, והאדם קררבינו בחיימשכלת בעלת השגות ברצון הבורא )

 

 סלוק 5

ם: בראשית ד,ז ֹוא א  ִ֑ץ -ֲהלָ֤ ב  ַתח ַחָּטַ֣את ר  יב ַלֶּפֶ֖ יט ֶ֔ א ת  ם֙ ל ַ֣ ת ְוא  יב֙ ְׂשא ֶ֔ יט   ּת 
ְמָׁשל  ה ּת  ֹו ְוַאָּתֶ֖ ּוָקתֶ֔ יך֙ ְּתׁשַ֣ ֶל֨ ֹו׃-ְוא   ּבָֽ

ְמָׁשל ֹו-ּת   , ואם תרצה תתגבר עלי רש"ימקף כבורר בין להתגבר ובין להיכנע. ע"פ  - ּבָֽ
ְמָׁשל ֹו-ּת   סלוק, מגביל אמנם נתנה הבחירה, אבל הגבל עצמך למשול בו ולבחור בחיים. - ּבָֽ

 

 סלוק 6

ים :יא,נח ו אשיתבר ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  ְפנ  ֶרץ ל  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  ס׃     ַוּת  ֶרץ ָחָמָֽ ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל   ַוּת 
ֶרץהמלים  [ב, קמג, קמד, קמה]תורה שלמה קמע"פ  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  נות ובראשן גלוי עריות, עבודה זרה ושפיכות מרבות עבירות שו ַוּת 

 דמים. וכל אחד מהם באופנים רבים.

ס׃  ויצאה גזרת המבול לפועל. התמלאה הסאהבתפקיד הגבלה של כמות העבירות הנסבלת, רוצה לומר כי על עבירה זו  קוסל – ָחָמָֽ

 

 סלוק 7

ים ֶאת: יב,נח ו אשיתבר ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ְׁשָחִ֑ -ַוַּי ַ֣ה נ  ּנ  ֶרץ ְוה  י        ָתהָהָאֶ֖ ָֽ ית ָּכל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו ַעל-ָּבָׂשֵ֛ר ֶאת-ה  ֶרץ׃ ס-ַּדְרּכֶ֖  ָהָאָֽ
ְׁשָחִָ֑תהמה שעיניו רואות כי  ַ֣ה נ  ּנ  מונח אתנח, רבוי והגבלה, הקב"ה ארך אפיים ריבה להם שלבים מוגבלים של השחתה לאפשר להם  – ְוה 

 חזרה בתשובה, והם השחיתו עד שלא נשאר מה להשחית עוד.

ים על והשחתה זאת פעלה ג ָֽ ית ָּכל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו -ָּבָׂשֵ֛ר ֶאת-ה  שעל כל אחד חל הענין והם בעלי החיים דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים  –ַּדְרּכֶ֖

ֶרץ׃-ַעל-ש  סלוק, הגבלה ללמד שהשחתה לא היתה בבעלי החיים המימיים.  – ָהָאָֽ

 

 סלוקמרכא  8

ְבָעֶ֖ה ָזָכַ֣ר ּונְ בראשית נח ז,ג:  ְבָעֵ֥ה ׁש  ם ׁש  ֹוף ַהָּׁשַמֵ֛י  עֹ֧ ַ֣ם מ  ָבִ֑ה ַּג ֶַַֽ֖רע ַעל     ק  ֵ֥י ָכל-ְלַחּיֵֹ֥ות ֶז ֶרץ׃-ְּפנ   ָהָאָֽ
ם  ז,ג() [)מבעלי התוספות( ריב"א] ֹוף ַהָּׁשַמֵ֛י  עֹ֧ ְבָעֶ֖ה מ  ְבָעֵ֥ה ׁש  ָבִ֑הׁש  אמר הר"ר אליקים כל כך לא כתוב בעוף לשון אישות וגו'.  ָזָכַ֣ר ּוְנק 

ּכ ֣  (בז,)כדכתיב גבי בהמה דכתי'  ה ל׀מ  ֣ ֵהמ  ה ַהבְּ הֹור ֗ ֽקַ  ַהטְּ ה ח־לְּך֛ ת  ֥ ע  בְּ ה ש  ֖ בְּע  יש ש  ֣ ֑תֹו א  שְּ . לפי שולד הבהמה נולד חי ושלם באבריו כילד וְּא 
  :אשה מה שאין כן בעוף שאין בביצה שנולדה חיות

ֶַַֽ֖רע  ז,ג()אלא העופות דוגרים על הבצים  ֵ֥י ָכל-ַעלְלַחּיֵֹ֥ות ֶז ֶרץ-ְּפנ  כדי שזה  להשלמת התפתחות הגוזלים או האפרוחים בתוך הבצים. :ָהָאָֽ

אלבק( פרשת -בראשית רבה )תיאודור]-יקרה המקום צריך להיות מתאים לעופות לחיות בו. בענין מקום ראוי לחיות מצאנו מדרש ב
ץ (מא,נומקץ  'בר) והרעב היה על הארץ היה לכתוב, למה נכתב[ מקץ פרשה צא ר  ֑ א  ֵנ֣י ה  ל ּכ ל־פְּ ה ַע֖ ב ה י ֔ ֣ ע  ר  ר' שמואל בר  מראלא א, וְּה 

היינו עשירות באה במקום  ,מני לא התחיל הרעב תחילה אלא בעשירים, בזמן שאדם עשיר יש לו פנים שמחים לראות את חבירונח

 ראוי לחיות וכך גם מקום לעופות לחיות.

ֶַַֽ֖רע  ז,ג() ֵ֥י ָכל-ַעלְלַחּיֵֹ֥ות ֶז ֶרץ-ְּפנ   מקף מרכא מקף סלוק.  – ָהָאָֽ

ֵ֥י ָכל-ַעל ז,ג() ֶרץ-ְּפנ  ֵ֥י-ַעלתוב בתנ"ך אחד עשר פעם. חלקם לטובה חלקם למוטב. כאן התוכן הזה כ – ָהָאָֽ  ז,ג()מקף כבורר את הטוב  – ְּפנ 

ֶַַֽ֖רע ֶרץ-ָכל -ב לאחר המבולהעופות  ְלַחּיֵֹ֥ות ֶז מקף כבורר בין מקום המתאים לחיות בו ובין מקום שלא מתאים לחיות בו. הימצאות  – ָהָאָֽ

ֶַַֽ֖רע ז,ג()דם לחיות בו. לפיכך יתפרש עופות במקום מסוים הוא עדות למקום שאפשר גם לא מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים  – ְלַחּיֵֹ֥ות ֶז

 העשויה להתרחב מפשט הכתוב בעופות אל האדם ובעלי חיים אחרים. 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ֵ֥י ָכל-ַעל ז,ג() ֶרץ-ְּפנ   מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ כעין רבוי הגבלות, ירמז ללמוד מהעופות היכן מתאים לאדם לחיות. – ָהָאָֽ

 
 סלוקמרכא  9

ַרח ֶאתוַ  :לא,יא נח בראשית ח ֶּתִ֝ ַּק֨ ֹו -ּי  ֹוט ֶּבן-ְוֶאתַאְבָרַ֣ם ְּבנִ֗ ֶׁשת ַאְבָרַ֣ם ְּבנִֹ֑ו-ָהָרן֙ ֶּבן-לָ֤ ֶ֖ ֹו א  ת֙ ָׂשַרַ֣י ַּכָּלתֶ֔ ֹו ְוא   ְּבנֶ֔
אּו וַ   ַען ַוָּיב ֵ֥ ֶכת֙ ַאְַ֣רָצה ְּכַנֶ֔ ים ָלֶל֨ ִ֗ ּור ַּכְׂשּד  אַ֣ ם מ  ָּתִ֝ ם׃-ַעדּי ְצ֨אּו א  ְֵׁ֥שבּו ָׁשָֽ ן ַוּי   ָחָרֶ֖

םוַ יש להסביר )ד(  ָּתִ֝ ְצ֨אּו א  ' ויחי בר)-נחור בן תרח אחי אברהם ומלכה אשת נחור אחות שרה, ואפשר שגם נחור אבי תרח, כי יש לימוד ב ּי 

י  טז(,מח ל א ת ִ֜ ך  ַהג ֵא֨ ק ...ַהַמלְּא  ֑ ח  ם וְּי צְּ ֣ ה  י ַאבְּר  ם ֲאב ַת֖ היותם עדן והכניס עמו את נחור אביו וב-ובמותו נכנס לגן ולא תרח שחזר בתשובה וְֵּש֥
 באור כשדים מן הסתם לא יכלו לחזור בתשובה. 

אּו והם הגיעו לחרן  ן-ַעדַוָּיב ֵ֥ , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מוצע לומר שנוספו על משפחת תרח יוצאים אחרים מרכא טפחא -ָחָרֶ֖

ם אם מאמונה בדרך אברהם ואם מסיבות אחרות. ְֵׁ֥שבּו ָׁשָֽ וצאים הגבילו עצמם ליציאה מאור כשדים , רבוי הגבלה, רוב הימרכא סלוק – ַוּי 

 עד חרן. מיעוט המשיך עם אברם, שרה ולוט לארץ כנען.

 

 סלוק 10

י: לב,נח יא אשיתבר ְהיַּ֣ו ְימ  ִ֑ה-ַוּי  ם ָׁשָנ ֶ֖ים ּוָמאַתַ֣י  ׁש ָׁשנ  ֵ֥ ַרח ָחמ  ן׃ פ        ֶתֶ֔ ַרח ְּבָחָרָֽ  לך(-)פורסם ב ַוָּיֵָ֥מת ֶּתֶ֖

ן רש''י  ן -, טט ך עד אברם חרון אף של מקוםהפוכה לומר ל )הסופית(הנו''ן  ְּבָחָרָֽ סלוק בתפקיד מגביל, מסייע לפי' רש"י  – ְּבָחָרָֽ

 להגביל את החרון אף של מקום 
 

 סלוקמרכא  11

ֹון מֹוֶרִ֑ה ,ו:יב לך-לךבראשית  לַ֣ ם ַעֶ֖ד א  ֹום ְׁשֶכֶ֔ ַ֚ד ְמקַ֣ ֶרץ ַע ר ַאְבָרם֙ ָּבָאֶ֔  ַוַּיֲעב ָ֤
ֶרץ׃  ז ָּבָאָֽ ֶ֖י ָאֵ֥ ְּכַנֲענ   ְוַהָֽ
ז ּבָ  (יב,ו לך בר') ֶרץָאֵ֥ ז-דקשה לרש"י ד כ[ ח"שפת]מונח סלוק. מונח מרבה, סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות. ע"פ  – ָאָֽ .  מיעוט הוא ָאֵ֥

ישראל הכנעני לא היה בארץ. )הערת אגב: אם כך אנשי עמק השדים -)הגבלה א( שקודם הגעת אברהם אבינו לארץ-המיעוט הזה מתאים ל
 שנה, לא היו כנעניים.(  75ה קודם להגעת אברהם לארץ בגיל שנ 25)סדום עמורה וכד'( שהגיעו לארץ 

 40)הגבלה ב( אולי מפני שבני חת חלקו כבוד לאברהם הוגבל כיבוש הארץ מידם ע"י יהושע שלא היה מיד בצאת ישראל ממצרים, אלא 

 שנה מאוחר יותר.

 

 סלוק 12

ְצָרְִ֑יָמה  :די,לך יב-לך בראשית ם מ  ֹוא ַאְבָרֶ֖ י ְּכבֵ֥ ד:       ַוְיה ָ֕ וא ְמא ָֽ ֶ֖ ה ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ ה ּכ  ָּׁשֶ֔ ים֙ ֶאת־ָהַ֣א  ְצר  ּו ַהּמ  ְראָ֤  ַוּי 
ד ד ,לא(א 'בר) המלה מזכירה את הנאמר בבריאה בסוף היום הששי – ְמא ָֽ א ֑  זה יצר הרע. והטעם של המלה ]ב"ר פר' ט,ז[ וְּה נֵה־֖טֹוב מְּ

ד  סלוק פועל בתפקיד הגבלת היצר הרע לשם בנין העולם. – ְמא ָֽ

 

 וקסל 13

ם  :יח,לך יג-בראשית לך ֵֶׁ֛שב ַוֶּיֱאַהַ֣ל ַאְבָרִ֗ א ַוּי  ': פַוָּיב ֵ֛ הָֽ ַח ַלָֽ ֶ֖ ְזּב  ם מ  ֶבן־ָׁשֵ֥ ָֽ ֹון ַוּי  א ֲאֶׁשַ֣ר ְּבֶחְברִ֑ ֶ֖ ֵ֥י ַמְמר  ֹלנ   ְּבא 
ַח  (יח)בר' לך יג, ֶ֖ ְזּב  ֶבן־ָׁשֵ֥ם מ  ָֽ 'ַוּי  הָֽ  סלוק כמגביל, מטרת המזבח רק לכבוד ה' יתברך בלי תועלת לאדם. – ַלָֽ

ח( על בשורת הזרע -רש"י מפרש מזבח ראשון שבנה אברם )יב,ז , אדמו"ר ממ"ש[63]דבר מלכות התש"פ ע' עא, לקו"ש ח"ל ע'  ע"פ

ועל בשורת ארץ ישראל. נזבח שני שבנה בסמיכות להעי נתנבא שעתידין בניו להיכשל שם על עוון עכן והתפלל שם עליהם. במזבח שלישי 

בניתו. ההסבר למזבח ראשון שהוא לצרכיו של אברם זרע ונחלה. מזבח שני לכפרת עוונות בניו. מזבח שבנה בחברון רש"י לא נתן טעם ל

שלישי מעלתו שהוא לשם שמים בלבד, בלי כוונת תועלת לאדם רק לכבוד ה' יתברך ולכן רש"י לא פירש. וזה בחברון מלשון חיבור 
 אמיתי אל הקב"ה בלי תועלת לאדם.

 

 מרכא סלוק 14

ַ֣איד,יז:  לך-בראשית לך ְקָראתֹו   ְסד ם  -ֶמֶלְך ַוּי צ    ל 
ַ֣י ֹו ַאֲחר  ַהּכֹות֙  ׁשּובִ֗ ָֽ ֶמר-ֶאת מ  ים-ְוֶאת ְּכָדְרָלע ֶ֔ ֶ֖ ֹו ֲאֶׁשַ֣ר ַהְּמָלכ  ּתִ֑ ֶַ֣מק-ֶאל א  ּוא ָׁשו ֶ֔ה ע  ֵֶ֥מק הֶ֖ ֶלְך׃ ע   ַהֶּמָֽ

ֵֶ֥מק (בר' לך יד,יז)אפשר כי תבנית הטעמים בסיום  ֶלְך ע  ל אברהם אבינו על עצמו מרכא סלוק, מלמדת על רבוי הגבלות שהטי – ַהֶּמָֽ

בר' ח"ש ) ]תו"ש לד[שלא שלט בארץ כמלך מחלט. אלא כמלך הארץ הנוהג בענוה עם יושבי הארץ כמובא למשל במקורות הבאים )א( 

ב-ּג ר (כג,ד כל מי שיש בידו שלשה דברים הלל עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, רוח נמוכה  ְותֹוָׁשֵ֥
ָּמֶכִ֑ם -ּג ר( בר' ח"ש כג,ד) מרמנין שנא י ע  ֶ֖ כ  ב -ּג ר (בר' ח"ש כג,ד) ]תו"ש לו, מדרש הגדול[. )ב( ]אבות דר"נ פמ"ד[ְותֹוָׁשֵ֥ב ָאנ  ְותֹוָׁשֵ֥

ָּמֶכִ֑ם י ע  ֶ֖ כ  הקב"ה לתת לו ולזרעו את הארץ עד עולם, ועכשו לא מצא מקום  וראה ענותנותו של אברהם אבינו שהבטיחו...  ָאנ 
רהר אחר מדותיו של הקב"ה ולא קרא תגר, ולא עוד אלא שלא דיבר עם יושבי הארץ, אלא בענוה קבורה אלא בדמים ולא ה

ב-ּג רשנאמר   ., אמר לו הקב"ה אתה השפלת עצמך חייך שאני משימך אדון ונשיא עליהםְותֹוָׁשֵ֥

 

 מרכא סלוק 15

יֶכִ֑ם :ד,יחוירא בראשית  ּו ַרְגל  ם ְוַרֲחצֶ֖ י  ַ֣א ְמַעט־ַמֶ֔ ח־ָנ ּׁשָ        ֻיַּקָֽ ָֽ ץ:ְוה  ָֽ ַחת ָהע   ֲענֶּ֖ו ַּתֵ֥

ָֽץ (ד,יחוירא  'בר) ]תורה שלמה סב[ ַחת ָהע  ּו ַּתֵ֥ ָּׁשֲענֶ֖ ָֽ ּה )משלי ג,יח( א תורה שנ'לא ץאין ע ְוה  ֑ ים ב  ֣ יא ַלַמֲחז יק  ֣ים ה ִ֭ וכך ראוי לכל אדם  ֵעץ־ַחי 
 האפלה[ר או דרשמ] עתם בדברי תורהדבעת שיבואו אליו אורחים יישב 

"ר' שמעון אומר שלשה : [אבות פ"ג,מ"גמשנה ]-מה פירושו של הביטוי "דברי תורה", שב[ לק א סימן מושו"ת בית מרדכי ח]
 . שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום"

הוא שאמר  ...ן יוחאי שהיה בלהט נפשו מסור כולו ללימוד התורה.תשובה לפני מתן התשובה צריך לציין שזהו הקו של ר' שמעון ב

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

  שגם בשעת אכילה חייב אדם לומר דברי תורה!

ָֽץ ַחת ָהע  מרכא סלוק, בתפקיד רבוי הגבלות. הגביל את האורחין רק למקום תחת העץ )בצל האמונה( ושמא עע"ז הם שלא ישבו  – ַּתֵ֥

 בה'.תחת ע"ז. הגביל שיחתם לדברי תורה ואמונה 

 

 סלוק 16

ְׁשַמַ֣ע ַאְבָרָהם  ֶאל בראשית חיי שרה כג,טז:  ֶעְפרֹון  -ַוּי 
ן ֶאת  ל ַאְבָרָהם֙ ְלֶעְפר ֶ֔ ְׁשק ָ֤ ַ֣י ְבנ י-ַוּי  ר ְּבָאְזנ  ֶּבֶ֖ ר ּד  ֶסף ֲאֶׁשֵ֥ ִ֑ת-ַהֶּכָ֕ ר׃        ח  ָֽ ח  ר ַלּס  ֶ֖ ב  ֶסף ע  אֹות֙ ֶׁשֶַ֣קל ֶּכֶ֔  ַאְרַּבָ֤ע מ 

ר ֶ֖ ב  רטפחא, רבוי מקומות להתקבלות הכסף  – ע  ָֽ ח   סלוק, מגביל, עפרון הגביל את אברהם לשלם רק שקלים שמתקבלים בכל מקום  – ַלּס 

 

 סלוק 17

'׃בראשית חיי שרה כד,כו:  חּו ַלהָֽ ְׁשַּתֶ֖ יׁש ַוּי  ֶ֔ ד ָהא  ּק ַ֣  ַוּי 
' והנה בראות העבד כי הצליח השם דרכו ביותר שלם שּבּפנים, נתן  רלב"ג ביאור הפרשהסלוק, למעט כי נתן תודה לה' לבדו כפי'  – ַלהָֽ
 וגו', והשתחוה לו לשם יתעלהה תוד

 

 סלוק 18

ֶׁשר ל אבראשית חיי שרה כד,כז:  ם ֲאֲ֠ ַ֣י ַאְבָרָהֶ֔ נ  י֙ ֲאד  ּוְך ה֙' ֱאֹלה  אֶמר ָּברָ֤ ִ֑י -ַוּי ִ֗ נ  ַ֣ם ֲאד  ע  ֹו מ  ּתֶ֖ ֹו ַוֲאמ  ֵ֥ב ַחְסּדֵ֛  ָעַז
י׃  ָֽ נ  י ֲאד  ֵ֥ ית ֲאח  ֶ֖ ' ּב  י הֶ֔ י ַּבֶּדֶ֙רְך֙ ָנַחַ֣נ  כ ִ֗  ָאנ 

י ָֽ נ  י ֲאד  ֵ֥  למקום אחר.  מרכא סלוק, למעט הגעה – ֲאח 

 פשטא פשטאראה 

 

 סלוק 19

י׃ ַאְבָרָהֶ֖ם ֶעֵֶ֥בד ַוּי אַמִ֑רבראשית חיי שרה כד,לד:  כ   ָאנ ָֽ
)סלוק( אתנח ללא טפחא, היות ואין כאן טפחא אתנח, מוגבל ללא שינוי, לכן כאילו לא שינה דבר, בין בסיפור המעשה, בין  - ַוּי אַמִ֑ר

 ולח, שליח הבטל לגמרי לשולח בהנהגותיו, שליח נאמן שאינו משנה דבר  של הש

ם ֶעֵֶ֥בד טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַאְבָרָהֶ֖םמרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ַאְבָרָהֶ֖

י כ   קיך".ל-סלוק בתפקיד הגבלה, מצווה על כל בני אדם ובפרט על ישראל )הקבוצה העשויה לגדול( להתבטל אל אנכי ה' א – ָאנ ָֽ

י כ  ברכת נטילת ידיים, ברכת  ַוּי אַמִ֑ר )כד,לד( נטל רשות בעל הבית )כד,לג(-ל]בעה"ט[  -סלוק בתפקיד הגבלה, הסבר משולב ב – ָאנ ָֽ
 ֶעֵֶ֥בד( ... ַוּי אַמִ֑ר -)טט  -המוציא ובזה חשב שכוס של ברכה לטובה מצטרף ולא לרעה ... ויש מפרשים שנתנו לו דבר איסור ואמר 

י ַאְבָרָהֶ֖ם כ   . ואיני אוכל דבר איסור ָאנ ָֽ

 
 סלוק 20

ה׃ בראשית חיי שרה כה,א: ּה ְקטּוָרָֽ ה ּוְׁשָמֵ֥ ָּׁשֶ֖ ח א  ַּקֵ֥ ֶסף ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי  ֹ֧  ַוּי 

ָּׁשֶ֖ה ח א  ַּקֵ֥ ֶסף ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי  ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים המצטרפים לענין אחד כאן כהסקה מפי' רמב"ן שאברהם אבינו  – ַוּי 

 יא מרבנן( ובקידושין מדאורייתא. לקח אשה בכתובה )שה

השהיו בה י"א סמנים  כקטרת שנאים מעשיהמרכא, רבוי המרמז על  – ּוְׁשָמֵּ֥ה  רש"יכפי'   שקשרה פתחה, סלוק, מרמז להגבלה – ְקטּוָרָֽ
ה)א(  הזו הגר )ראה ב"ר סא,ה(, ונקראת  - ְקטּוָרָֽ ה אדם מיום שלא נזדווג ל ושקשרה פתחה,כקטרת,  שנאים מעשיהעל שם  - ְקטּוָרָֽ

 שפרשה מאברהם )ראה ב"ר סא,ה(. 

 

 סלוק 21

ק ֶּבן כה,יט: תולדתבראשית  ְצָחֶ֖ ת י  ֵֶּ֛לה ּתֹוְלד ֵ֥ יד ֶאת-ְוא  ֵ֥ ם הֹול  ק׃-ַאְבָרָהִ֑ם        ַאְבָרָהֶ֖ ְצָחָֽ  י 
ם )בר' תול' כה,יט( יד ֶאתבתפקיד כפותח טפח לתאפיין מהכתוב אחריו  טפחא – ַאְבָרָהֶ֖ ֵ֥ ק-הֹול  ְצָחָֽ ובתפקיד  סילוקמטעם  והמהגבלה הבאה י 

ק ֶּבןהתפשטות האפיון המשותף לכתוב לפניו  ְצָחֶ֖ והעידו  צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם )א( הקב"ה ]רש"י[כפ'  ַאְבָרָהִ֑ם-י 
יד ֶאת הכל ֵ֥ ק-ַאְבָרָהֶ֖ם הֹול  ְצָחָֽ  ,        י 

 

 סלוק 22

ם :דכה,כ תולדתבראשית  ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ  ִֶ֑דת ְוה  יָה ָלֶל ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ְטָנָּֽה׃  ַוּי   ְּבב 
ְטָנָּֽה םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  - ְּבב  ֶ֖ םבתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד מדוע מלת  תֹומ  ֶ֖  תֹומ 

' בר) תאומים קרינן וכתיב תומים, לפי שיעקב בלבד היה תם ולא עשו, אבל בתמר כתיב תאומים ]לקח טוב[-חסרת אות אל"ף כנדרש ב

ּֽה: (לח,כז וישב נ  טְּ ים בְּב  ֖ אֹומ  ֵנ֥ה תְּ ּה וְּה  ֑ ת  ת ל דְּ ֵע֣ י בְּ ֖  .ששניהם צדיקים ַויְּה 

ְטָנָּֽה םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  - ְּבב  ֶ֖ בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד שעשו השחית את בטן  תֹומ 

ם ּבְ  (דכה,כ 'תול 'בר) [פענח רזא]רבקה כפירש  ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ  ְטָנָּֽה׃ְוה  חסר א' וחסר י' כתיב להורות על עוד י"א שבטים שהיו ראויין לצאת , ב 
ממנה ונחסרו לה, כי עשו הוציא עמו בצאתו האם והשליא כמו שיסד הפייט, טרף אף וישחת רחם וכו', ד"א שנכתב חסר בעבור שלא 

 לגמרי לכן הוא חסר ב' החסרונות:היו כשאר תאומים הדומים זל"ז, שהרי זה איש שעיר וזה איש חלק, והיו הפכיים 
 :ויצא הראשון אדמוני על שהשחית רחם אמו ונתגעל בדם ואדמומית

 

 סלוק 23

ל בראשית תולדת כו,יג:  ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי  ֶָ֤לְך ָהא  ל ָהלֹוְך֙  ַוּי  ֶ֔ י ַעֵ֥ד ְוָגד  ָֽ ל-ּכ  ד׃ ָגַדֶ֖  ְמא ָֽ
י ַעֵ֥ד( בר' תול' כו,יג) ָֽ ל-ּכ  ד ָגַדֶ֖ ימרכא מקף טפחא סלוק.  – ְמא ָֽ ָֽ לגָ -ּכ  )א( גדל גלוי  שפת אמת תולדת התרל"אמצב ע"פ -מקף כרב – ַדֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

אור התורה, גלוי החיות מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם )ב( לעומת מעשה עשו שביצר הרע 

ד -)א( ה-, וע"י בחירה ב ממשיך הכל להש"יכאילו הוא  שאף שהוא איש שדההטעה לאביו  סלוק, שעבודת יצחק מגבילה  בטעם ְמא ָֽ

 ומסלקת )עולה מהעולם( את היצר הרע
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ֶדם:,א: כטויצא בראשית  ְרָצה ְבנ י־ֶקָֽ ֶֶ֖לְך ַאֵ֥ ִ֑יו ַוּי  ב ַרְגָל א ַיֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ֶדם: (א,כט) [רד"ק] ְרָצה ְבנ י־ֶקָֽ ֶֶ֖לְך ַאֵ֥ הוא חרן כמו שכתבנו, אלא כי הארץ מזרחית לארץ ישראל, והעיר הסמוכה לספר ארץ כנען  -ַוּי 

 :שיצא מארץ כנען לארץ בני קדם, ובהיותו קרוב לחרן ראה באר אחד בשדהארצה בני קדם,  ואמר כלל

ֶדם: י־ֶקָֽ  מקף כבורר בין איזורים שונים ממזרח לארץ כנען,  - ְבנ 

ֶדם ְרָצה ְבנ י־ֶקָֽ  ל יעקב עצמו אל העיר חרן.מרכא סלוק, רבוי הגבלות שמכל האיזורים שממזרח לארץ כנען הגבי – ַאֵ֥
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ָנה׃ בראשית ויצא ל,כח: ָֽ י ְוֶאּת   ַוּי אַמִ֑ר ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖
דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖יללא טפחא בין סלוק ובין אתנח, אמירה אחת שמשמעה לפי ההמשך  - ַוּי אַמִ֑ר

ָנה׃ הקשורים לנושא השכר ועל כולם חל ענין ָֽ סלוק הבא למעט. אפשר כי לבן אמר דבר אחד והתכוון שעל כל הצעה של יעקב הוא  – ְוֶאּת 

 ימעט וזה מה שיתן.
 אתנחראה 
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ְמָצַ֣א ֶאת בראשית ויצא לא,לב: ר ּת  ם ֲאֶׁש֨ ְחֶיה  -ע ֲ֠ ָֽ א י    ֱאֹלֶהיך  ל ַ֣
ֶּכר  ֹ֧ינּו ַהָֽ ֶַַ֣֧גד ַאח  ח-ֶנ י ְוַקָֽ ֶ֖ ָּמד  ה ע  ְִ֑ך-ְלךֵ֛ ָמֵ֥ ַתם׃-אְול         ָל ל ְּגָנָבָֽ ֶ֖ י ָרח  ֵ֥ ב ּכ   ָיַדַ֣ע ַיֲעק ֶ֔

ְמָצַ֣א ֶאת ר ּת  ם ֲאֶׁש֨ ְחֶיה  -ע ֲ֠ ָֽ א י   קיצור שנות חיים כמו בויחי ליעקב וכמו בוילך למשה –זרקא סגול  – ֱאֹלֶהיך  ל ַ֣

 זרקא סגול קיצור שנות חייםראה 

ַתם׃ שהגנבה הייתה לבטל אביה  אביה מעבודה זרה נתכוונה.להפריש את  - ותגנב רחל את התרפים סלוק, כפי' רש"י )לא,יט( – ְּגָנָבָֽ

 מע"ז, ולא לשום דבר אחר.   

  סלוקראה 
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ִ֑ה  בראשית ויצא לב,ג: ים ֶז ֶ֖ ֵ֥ה ֱאֹלה  ם ַמֲחנ  ב֙ ַּכֲאֶׁשַ֣ר ָרָאֶ֔ ם      ַוּי ָ֤אֶמר ַיֲָֽעק  ָֽ א ׁש  ְקָרֵ֛ ם׃ פ-ַוּי  ּוא ַמֲחָנַָֽֽי  ֹום ַההֶ֖  ַהָּמקֵ֥

ם׃ המלאכים סביב למחנהו, על כן קרא  מחנה)ג( והוא לבדו ראה  ראב"עראה מחנות המלאכים כפי' סלוק, מיעוט שרק יעקב  – ַמֲחָנַָֽֽי 
    על שם שנים. - שם המקום מחניים

ם׃ הנזכרים בראש הפרשה  ויפגעו בו מלאכי אלהים.)לב,ב( -ב רבינו בחייסלוק, מיעוט במעלת המלאכים למעלת יעקב כפי'  – ַמֲחָנַָֽֽי 
כאדם שאומר פגעו אנשים  למעלת יעקבוזהו שאמר כאשר ראם כלומר הכירם שכבר ראם. ... אבל היה זה  שהיו עולים ויורדים בו.

במלך. והפגיעה הזאת היתה לשמור אותו כענין האמור בצדיקים )תהלים צא( כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. ואמרו במדרש 
דרכיך. על כפים ישאונך מי גדול הנושא או הנשוא הוי אומר  מי גדול השומר או הנשמר הוי אומר הנשמר שנאמר לשמרך בכל

 .הוי אומר הנפגעהפוגע או הנפגע  מי גדולהנשוא. וכן בכאן 
  סלוקראה 
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ן ּבְ ,ו: לבוישלח בראשית  ֶ֖ ְמצ א־ח  י ל  ֶ֔ נ  ַ֣יד ַלָֽאד  ְפָחִ֑ה ָוֶָֽאְׁשְלָחה֙ ְלַהּג  ֶַ֣בד ְוׁש  אן ְוֶע ֹור צ ֶ֖ ֹור ַוֲחמֶ֔ י֙ ׁשַ֣ י־ל  יֶנָֽיך:ַוְַָֽֽיה   ע 
יֶנָֽיך (ולב,) -סלוק מגביל היינו יעקב מגביל עצמו לעיני עשו והיה לו להגביל עצמו לפני ה' והיות ולא אמר זאת כאן נדרש ב – ְּבע 

י ַלָֽ  (ה,ולב,) באותה שעה שקרא יעקב אבינו לעשו [ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח רמז קל] ֶ֔ נ  א"ל הקדוש ברוך הוא אתה השפלת את אד 
ים  (,לאלו ' וישלחבר) מך לפני אחיך וקראת אותו אדון שמונה פעמים אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודם לבניך דכתיבעצ כ ֔ ל  ה  ַהמְּ ל  וְֵּא 

ֵאֽל: ר  ֵנ֥י י שְּ בְּ ל ך ל  ֖ ל ך־מ  ֵנ֥י מְּ ץ ֱא֑דֹום ל פְּ ר  ֣ ֖כּו בְּא  לְּ ר מ  ֥   ֲאש 

יֶנָֽיך (ולב,) יל עצמו לעיני עשו שיניח ליעקב מנטילת ברכת יצחק, שלמרות הברכה נכסיו מועטים סלוק מגביל היינו יעקב מגב – ְּבע 

]כתב יד נר -וכן הוא ב ]תו"ש לו[, צדיקים ממעטין עצמן ]תנחומא[-)אבל כשידע שעשו הולך לקראתו נאלץ לתת לו דורון מרובה. וב

בני בכל תפלתך שים עצמך עני ואביון לפני  [הורקנוס אות לים המיוחס לר"א בן ]אורחות חי. ובספר  אל יתגאה אדם לפני מלךהשכלים[ 
ֽנ י ,א(פו 'תה)בוראך, כי כמה הם מקטרגים עליך... ודוד המלך ע"ה אמר  ֣יֹון א  בְּ ֖י וְּא  נ  ֽי־ע  נ י ּכ    :ַהֵטֽה־֣ה' ָאזְּנְּ֣ך ֲעֵנ֑
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ֹו ַוַּי   ח:ת וישלח לב,שיראב ֶַ֣צר לִ֑ ד ַוּי  ב ְמא ֶ֖ א ַיֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ ֹות:ַוּי  ֵ֥י ַמֲחנָֽ ְׁשנ  ים ל  ֶ֖ ר ְוַהְּגַמּל  אן ְוֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ֹו ְוֶאת־ַהצ ֹ֧ ּתִ֗ ַ֣ם ֲאֶׁשר־א   ַחץ ֶאת־ָהָע

ים [שכל טוב )בובר(] ֶ֖ ר ְוַהְּגַמּל  אן ְוֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ֹות כמשמעו:. ְוֶאת־ַהצ ֹ֧ ֵ֥י ַמֲחנָֽ ְׁשנ  מחצה למחנה אחד לכתובת לאה ומחצה למחנה . ל 
  שנייה לכתובת רחל:

ָׂשֵ֛ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנֵ֥ה ט(,לב) ֹוא ע  ם־ָיבֵ֥ ִ֑הּו: שחציתי לכתובת האחת רחל או לאה. א  ָּכ : אשר במחנה )טט: הנכסים( כלומר והכה את היקום. ְוה 

יָטָֽה ,ט(לב) ְפל  ר ל  ְׁשָאֶ֖ ֵ֛ה ַהַּמֲחֶנֵ֥ה ַהּנ   דרבנן, הכתוב הוא אסמכתא למצוה מ [שכל טוב]כתובת אשה היא מדרבנן. לפי  :לכתובת שנייה. ְוָהָי

שנה  14לשיטת הכותב )טט( אפשר שטעמי הכתוב מלמדים על מצות כתובה. כאשר יעקב נשא את לאה ורחל כל משכורתו של  ולכן

. אפשר שרק לפני [ז]משנה כתובות פ"ד,מ"נתן בכסף הקידושין של שתיהן. אם יעקב לא נתן כתובות עד כאן אז בתולה גובה מאתים 

ַחץ-שיו וגיבה אותן בהמפגש עם עשו נתן כתובות לנ ֹו באופן שווהחצי חצי היינו  ַוַּי  ּתִ֗ ַ֣ם ֲאֶׁשר־א  אן עבדים ושפחות  ֶאת־ָהָע ְוֶאת־ַהצ ֹ֧
ֹות ֵ֥י ַמֲחנָֽ ְׁשנ  ים ל  ֶ֖ ר ְוַהְּגַמּל  בעת הזאת לא היה ברשותו קרקעות שהם נכסים הראויים יותר לגבוי כתובה, כי  :בעלי החיים ְוֶאת־ַהָּבָקֵ֛

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ה גַם )בר' ויצא ל,ל(ר כי לא כלים. מוצע לומ ֥ ֱעש  י א  ַת֛ ה מ  ֽי-וְַּעת ֗ ֵבית  י לְּ ֖  מלמד על רצון יעקב לתת כתובות ללאה ורחל. ָאנ כ 

ֹות (חלב,)מתבנית הטעמים של  ֵ֥י ַמֲחנָֽ ְׁשנ  מרכא בתפקיד רבוי סלוק בתפקיד הגבלה יש ללמוד על הגבלות אחדות במימוש הכתובה  – ל 

האלמנה תיזון בבית הבעל, אבל היו דעות שאם ירצו ההיורשין יוציאו כתובתה ופוטרין  פ"ד,מי"ב[ ]משנה כתובותע"י הנשים. כגון 

 נידונות ההגבלות בחלוקת נכסים המגבים כתובות של נשים אחדות. [י]משנה כתובות פ"-אותה מהבית. וב
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יבראשית וישלח לב,כט:  ֶ֖ ְמךֶ֔ ּכ  ר עֹוד֙ ׁש  ֵ֥ ב֙ י ָאמ  א ַיֲָֽעק  אֶמר ל ָ֤ ם ַוּי ִ֗ ִ֑ל-א  ְׂשָרא   י 
י  ָֽ ם-ּכ  יָת ע  ֹ֧ ם-ָׂשר  ים ְוע  ֵ֛ ל׃-ֱאֹלה  ים ַוּתּוָכָֽ ֶ֖  ֲאָנׁש 

ל סלוק, מגביל התגברות יעקב על שרו של עשו שיודה על ברכותיו של יצחק, אבל לא העבירו לגמרי מפעילותו המכשילה כפי  – ַוּתּוָכָֽ

 ]כלי יקר[-וה מאור ושמש([)בחומש  ]אביקת המלאך עם יעקבשמפרשים 
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יָרה: :זט,וישלח לג ראשיתב ָֽ ע  ֹו ׂש  ָׂשֵ֛ו ְלַדְרּכֶ֖ ּוא ע   ַוָּיָׁשב֩ ַּבּ֨יֹום ַההֵ֥

יָרה ,טז(וישלח לג 'בר) ָֽ ע  ובקה"ר פ"ט כה. וקהלת זוטא ט. יח. וישב ביום ההוא עשו לדרכו  ]תורה שלמה וישלח נג[סלוק כמגביל.  – ׂש 
ישראל אמורים לגלות -)טט: של ברית בין הבתרים שכדי לזכות בארץ ני שטר חובשעירה כו' ר"א מפ )טט: עשו הגביל עצמו לשוב(שעירה ולמה 

]ב"ר  ושתי הדעות כתובים במדרש ]משנה שכיר פר' וישלח[ . כתבשמכר בכורתו ורש"א מפני הבושה ארץ לא להם(בלאל ולהתענות 
 עצמו להיות בקרבת יעקב.. לכן מגביל אבל בתרגום יונתן מבואר שעשה זאת מפני המורא שהיה לו מיעקב. פד,ב[
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ֹו ֶלְך בראשית וישב לז,יד: ה ֶאת-ַוּי ַ֣אֶמר לִ֗ א ְרא ִ֝ ֹום ַאֶח֙יך֙ ְוֶאת-ָנ֨ י ָּדָבִ֑ר-ְׁשלָ֤ נ  ֶ֖ ב  אן ַוֲהׁש  ֹום ַהצ ֶ֔  ְׁשלַ֣
ָמה׃  א ְׁשֶכָֽ ֹון ַוָּיב ֶ֖ ֶַ֣מק ֶחְברֶ֔ ע  ֙הּו֙ מ  ְׁשָלח   ַוּי 

ָמה להיות היזק לשליח לדבר מצוה. ואולי גם לומר שדווקא שכם ולא  סלוק, מגביל ללמד שרק במקום המזומן לפורעניות שם עלול – ְׁשֶכָֽ

 מקומות אחרים. 
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ת  בראשית מקץ מא,ד: יא ִ֑ ה ְוַהְּבר  ת ַהַּמְרֶאֶ֖ ֹות ְיפ ֵ֥ ַ֚ת ֶׁשַַ֣בע ַהָּפרֶ֔ ר א  ת ַהָּבָׂשֶ֔ ֹות ַהַּמְרֶאה֙ ְוַדּק ַ֣ ֹות ָרעָ֤ ְַ֣לָנה ַהָּפרִ֗ ה: ַוּת אַכ ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖  ַוּי 

ֹות בר' מקץ מא,ד() ]בכור שור[ ְַ֣לָנה ַהָּפרִ֗ ץ: )בר' מקץ מא,ל( לבסוף: ַוּת אַכ ֽר  ת־ה א  ב א  ֖ ע  ֥ה ה ר  ל  ה מא,ד( וְּכ  ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖ : כדי שיתבונן ולא ַוּי 
ץ ַּפְרע ָֽ  )בר' מקץ מא,ד( ]רשב"ם[ אבל לדעת .ישכח מקצת הדברים על ידי ערבוב החלומות, אם היה רואה ולא ייקץ בינתים יַקֶ֖  - הַוּי 

ויישן מיד ויחלום וגו'. בין שינה מעט לשינה שנייה רגיל חלום להתחלף לעניין אחר ועדיין אינו נותן לב להבין שזה חלום הוא עד 
השנגמרה שינתו וניעור לגמרי ואז  ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖  :לבסוף והנה חלום, אבל עד עתה לא ידע ַוּי 

ץ  )בר' מקץ מא,ד( יַקֶ֖ הַוּי  השנוי הוא שבדרך כלל נושא החלום מתחלף אחרי יקיצה והירדמות.  ]רשב"ם[פקיד שנוי, לפי טפחא בת – ַּפְרע ָֽ

ה  בר' מקץ מא,ז(-אבל בחלום פרעה הנושא חזר על עצמו אחרי ההירדמות השניה ורק ב ע ֖ ץ ַפרְּ  וְּה ֵנ֥ה ֲחֽלֹום: )ביקיצה השניה הבין(ַוי יַק֥

סיפר עם שנויים כדי לבדוק את הפותרים. ויוסף תיקן את סיפורו ומזה ידע פרעה  שזכר חלומו עם שנויים, ויש אומרים שזכר אבל 

 שיוסף בעל יכולות רוחניות מיוחדות.

ץ  )בר' מקץ מא,ד( יַקֶ֖ הַוּי   סלוק זכרון מוגבל של חלומותיו.  – ַּפְרע ָֽ
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י ּבְ  ,י:מאמקץ בראשית  ת   ן א  ּת ֨ יו ַוּי  ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑ ים:ַּפְרע ֶ֖ ָֽ פ  ר ָהא  ת ַׂשֵ֥ ֶ֖ י ְוא  ָ֕ ת  ים א  ַ֚ית ַׂשַ֣ר ַהַּטָּבח ֶ֔ ר ּב  ְׁשַמִ֗  מ 
ים ָֽ פ  ר ָהא  ונכנעים ...  ע"י כוונות פטום הקטורת שיש בהם י"א סממניםמרכא סלוק, רבוי והגבלה, הגבלת שליטת הקליפות בעולם  – ַׂשֵ֥
 .תחת הקדושה
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ן ָלֶכָ֤ם ַר : יד,מקץ מג בראשית ּת ֨ י י  ַ֣ל ַׁשַּדִ֗ ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאתְוא  יׁש ְוׁש  ֶ֔ ַ֣י ָהא  ְפנ  ים֙ ל  ר ְוֶאת-ֲחמ  ֶ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  ין -ֲאח  ִ֑ ְנָימ   ּב 
י׃  ְלּת  י ָׁשָכָֽ ְלּת  ר ָׁשכ ֶ֖ י ַּכֲאֶׁשֵ֥ ָ֕  ַוֲאנ 

 בב"ר ר' יאשי' בן לוי פתר קראה בגליות ]דבר מלכות, התשע"ט, מקץ ע' מו, ילקוט גאולה ומשיח, ד"ה מג,יד[

י ְלּת   כך יבוא התיקון-נושא יעקב שלא יהיה עוד שכול, לעתיד לבוא לשני חורבנות ואחרמגביל את השכול, ב סלוק – ָׁשָכָֽ

 ראה מרכא טפחא
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י  : יח,דויגש מ בראשית נ  י ֲאד  ַ֣ ה ַוּי אֶמר  ּב  יו ְיהּוָדִ֗ ָלִ֝ ׁש א  ַּג֨  ַוּי 
י ְוַאל-ְיַדֶּבר  ֶ֔ נ  ַ֣י ֲאד  א ַעְבְּדךָ֤ ָדָבר֙ ְּבָאְזנ  ֵַ֥חר ַאְּפךֶ֖ ְּבַעְבֶּדִ֑ך-ָנ֨ י       י  ֵ֥ ה׃ ּכ  ֹוך ְּכַפְרע ָֽ  ָכמֶ֖
ה (יח,מד ויגש 'בר) ֹוך ְּכַפְרע ָֽ י ָכמֶ֖ ֵ֥ ֹוך מרכא טפחא סלוק.  – ּכ  י ָכמֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. –ּכ 

 בפשט בדרך פיוס לבעל השררה מרבה בהתרפסות והתבטלות לבעל השררה. בדרך המוציא מהפשט מרבה בהפרת הבטחות, ועבירות.  

הְּכפַ  סלוק בתפקיד הגבלה. בפשט בדרך פיוס, שבח מוגבל למשנה המלך. בדרך המוציא מן הפשט מרמז שמשנה המלך כמו פרעה  – ְרע ָֽ

 עצמו מוגבלים בפעולותיהם ע"י הקב"ה. 
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ֶ֖ים ָקָטִ֑ן :כ,דויגש מ בראשית ן ְוֶיֵֶ֥לד ְזֻקנ  נּו֙ ָאַ֣ב זָק ֶ֔ י ֶיׁש־ָל֨ ֶ֔ נ  ֹו:        ַוּנ ֙אֶמר֙ ֶאל־ֲאד  בָֽ יו ֲאה  ֵ֥ ֹו ְוָאב  ּמֶ֖ ֹו ְלא  ּוא ְלַבּדֵ֛ ר הֹ֧ ָּות ֨ ת ַוּי  יו מ    ְוָאח ֨

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֹו: (כ,דויגש מ 'בר) בָֽ יו ֲאה  ֵ֥ מרכא מרבה סלוק מגביל. ביחד כעין רבוי סיבות להגבלת ה"שנוי מהאמת" "מפני היראה" ו"מפני דרכי  - ְוָאב 

אין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו ... [ משנה ט] ... כי שלוםואלו דברים אמרו מפני דר ,מ"ח[משנה גיטין פ"ה]שלום". 
 :אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום

. אמנם אי לידי קטטהיבואו  נבראו במדת האמת בלבדבני אדם אילו [ ב,כגרשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יק( מסכת בבא מציעא ]
יתנהגו כל כולו עפ"י מדת השלום יבואו לידי שקרים. והתשובה היא "אמת מארץ תצמח" כלומר דהתורה שהיא אמת שהקב"ה הוריד 

 . משמים לארץ מגדירה ומכוונת את האדם מתי לנהוג עפ"י מדת האמת ומתי לנהוג עפ"י מדת השלום
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ְראֹובראשית ויגש מד,לא:  ה ּכ  יְוָהָיִ֗ ֹו ּכ  יך ֶאת-תֵ֛ ידּו ֲעָבֶדִ֝ ֨ ִ֑ת ְוהֹור  ין ַהַּנֶַ֖ער ָומ  ֵ֥ ָלה׃-א  ינּו ְּבָיגֶֹ֖ון ְׁשא ָֽ ֵ֛ ת ַעְבְּדךֵ֥ ָאב  יַב֨   ׂש 

ָלה שאם האב, אם, אח מוחלים על בזיונם, אין לבן או לאח הצעיר חובת חיוב למחות. אבל  סע' )יח( ז'[...  ]נזר יםסילוק, מגביל  – ְׁשא ָֽ

 וגידופין של הבן. אין אב יכול למחות על חירופים

 

 סלוק 39

ָ֤ף ֶאל  בראשית ויגש מה,ג: אֶמר יֹוס  י ָחִ֑י-ַוּי ֨ ֶ֖ ֹוד ָאב  ף ַהעֵ֥ ַ֣י יֹוס ֶ֔ א       ֶאָחיו֙ ֲאנ  ָּפָנָֽיו׃-ְול ָֽ ּו מ  ְבֲהלֶ֖ י נ  ֵ֥ ֹו ּכ  תֶ֔ ּו ֶאָחיו֙ ַלֲענַֹ֣ות א   ָיְכלָ֤
ּו ְבֲהלֶ֖ י נ  ֵ֥ יעו פחדם בסוף פרשת ויחי, אבל יוסף הוא אדם מרכא טפחא, יתור לרבות בהלתם מפני מה עשוי יוסף לעשות להם, כפי שהב – ּכ 

ָּפָנָֽיוהמוגבל באורך חייו, ויותר נבהלו   סלוק מגביל, מפני הקב"ה ביום דין.  – מ 
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ֹ֧ף ֶאל בראשית ויגש מה,ד:  אֶמר יֹוס  ִׁ֑שּו-ֶאָחֵ֛יו ְּגׁשּו-ַוּי ֨ ָּג ַלֶ֖י ַוּי   ָנֵ֥א א 
ם ֲאֶׁשר  יֶכֶ֔ ַ֣ף ֲאח  י֙ יֹוס  אֶמר ֲאנ  ֶ֖ -ַוּי ִ֗ ת  ם א  ְיָמה׃ְמַכְרֶּתֵ֥ ְצָרָֽ  י מ 

ְיָמה ְצָרָֽ  , מגביל שבמכירה קבעו סופית איך תתממש גזרת בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם.סלוק – מ 
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י   בראשית ויגש מה,ט: ּו ֶאל־ָאב   ַמֲהרּו  ַוֲעלַ֣
ֹון ְלכָ  ים ְלָאדֶ֖ ֵ֛ י ֱאֹלה  ף ָׂשַמֹ֧נ  ְנךַ֣ יֹוס ֶ֔ ה ָאַמר֙ ּב  יו ּכ ָ֤ ָלִ֗ ד:ַוֲאַמְרֶּתַ֣ם א  ל־ַּתֲעמ ָֽ ַלֶ֖י ַאָֽ ה א  ם        ְרָדֵ֥ י  ְצָרִ֑  ל־מ 

ם  ְצָרִ֑י  םמצב )א( ממש לכולם )ב( פרט לכהנים. -מקף רב – ְלָכל־מ  ְצָרִ֑י  סלוק מגביל לפי הידוע מההמשך כי אדמת כהני   – ְלָכל־מ 

 מצרים לא הייתה לפרעה והם הגבילו בכך את טהרת העולם.
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ַּסָ֤ע בראשית ויגש מו,א:  ל֙ ְוָכלַוּי  ְׂשָרא  ק׃-ֲאֶׁשר-י  ְצָחָֽ יו י  ֵ֥ י ָאב  ֶ֖ אֹלה  ים ל  ְזַּבַ֣ח ְזָבח ֶ֔ ַָ֣רה ָּׁשִַ֑בע ַוּי  א ְּבא  ֹו ַוָּיב ֶ֖  לֶ֔
 שו"ע יו"ד הלכות כבוד אב ואם סי' רמ, סכ"ד 

"ל, כג )כא( הגה: לג[ י"א דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו )מהרי"ק שורש מ"ד /ל'/(. לד[ ואינו נלב[ כב חייב אדם >יט< לכבד )כ( חמיו. 
ק אלא דחייב >כ< בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו )וראיה ממדרש גבי ְצָחָֽ יו י  ֵ֥ י ָאב  ֶ֖ אֹלה  ים ל  ְזַּבַ֣ח ְזָבח ֶ֔  (.(בר' ויגש מו,א) ַוּי 

יו ֵ֥ יעקב  מרכא לפני סלוק בתפקיד רבוי אפשר שכאן מרבה כבוד אבי אביו על כבוד אביו, אבל היות והכתוב מציג את יצחק אביו של – ָאב 

אז לדרשת ההלכה, הכתוב הוא משל שבו הבן יעקב מכבד את אביו יצחק כי מוצג בשמו, וגם מכבד את אבי אביו המרומז בטעם מרכא. בא 

קטעם סלוק במלת  ְצָחָֽ  ומגביל הכבוד לאבי האב ללמד שכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו. י 
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ת ּוְנַתֶּתֵ֥  בראשית ויגש מז,כד: הְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔ ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש   ם ֲחמ 
ם׃ ל ְלַטְּפֶכָֽ יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥ ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ ַרע ַהָּׂשֶדֹ֧ ַ֣ה ָלֶכם֩ ְלֶז֨ ְהֶי ת י   ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡

ה (בר' ויגש מז,כד) תורה שלמה ]סה[ ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥ ה אין לו כלום בעולם ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פרע, ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ה (בר' ויגש מז,כד)והוא אומר  ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥ וגו' אבל הקב"ה שהכל שלו אינו אומר לך שתפרוש לו אלא  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔

אכל ע"י הבעלים )טט: להקל רק למעשר ראשון? ומעשר עני רק בשתי שנים מתוך שש, כי מעשר שני נאחד מעשרה )ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י( 

  בירושלים ולא חמישית כל שנה כמו של פרעה(
מתברר כי ריט"ע הציע מסוי לצרכי הקהל ע"פ קושי  [)ריט"ע( הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם]-)באוצר החכמה( הדנים ב מעיון בספרים

ת בוהה. לכן אפשר כי העבודה וגודל ההכנסות. מסוי קרקע וחקלאות במדרגת מס נמוכה עד אפסית, רבית במדרגת מס ג ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ה  ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ע"פ טעמיו, מלמד בתבנית פרט וכלל הצריך לפרט על מסוי רצוי.  והחלק השנימלמד על דינה דמלכותא דינה. ּוְנַתֶּתֵ֥

ַ֣ה ָלֶכם֩  ְהֶי ת י  ַרעפרט קדמאה,  – ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡ ְלָאכְ כלל הצריך לפרט,  ְלֶז֨ ה ּוָֽ םַהָּׂשֶדֹ֧ ל ְלַטְּפֶכָֽ יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥ ר ְּבָבּת  פרט בתראה  - ְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥

 המברר את הפרט קדמאה.

יֶכֶ֖םבפרט בתראה נמצאת תבנית הטעמים  ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ַהָּׂשֶדֹ֧

ַרע ומז בטעם קדמא שלהקשורים לנושא מסוי עם הלכה שווה לכולם שככלל )המר ( יש להשתתף במסוי לצורך הקהל. ואילו תבנית  ְלֶז֨

יֶכֶ֖םהטעמים  ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוי הפוטרת חסרי הכנסות ובעלי  – ּוָֽ

ם  הכנסה נמוכה ממיסי קהל ולזה נוסף גם ל ְלַטְּפֶכָֽ  ָלֶכם֩ . וזה יברר את טעם תרסא של מרכא סלוק, כרבוי מגבלות של מסוי –ְוֶלֱאכ ֵ֥

תבמשמעות הערכת הכנסות ויכולת לשלם, וטעם פזר של   מעביר מהנושא הדן במסוי תבואות למסוי רצוי לצורך הקהל. ַהָּיד ֹ֡
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ָֽיבראשית ויחי מח,ה:  ה ְׁשנ  ְצַרִ֗ -ְוַעָּתֹ֡ ים ְלךִ֝ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ֨ ם ַעדָבֶניך֩ ַהּנֹוָלד  י-י  ְיָמה ל  ְצַרֶ֖ ֶלֵ֛יך מ  י א  ֵ֥ א  ִ֑ם-ּב   ה 
ְהיּו  ָֽ ֹון י  ְמעֶ֖ ן ְוׁש  ֵ֥ ְראּוב  ה ּכ  ם֙ ּוְמַנֶּׁשֶ֔ י׃-ֶאְפַר֙י  ָֽ  ל 

ה ם֙ ּוְמַנֶּׁשֶ֔ ְהיּוקטן, והוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה -)אתנח( פשטא זקף – ֶאְפַר֙י  ָֽ ֹון י  ְמעֶ֖ ן ְוׁש  ֵ֥ ְראּוב  י-ּכ  ָֽ )כאן פסיקת יעקב המשווה  ל 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 בניו(, זאת תבנית ללימוד אפשרי אלפניו ולאחריואת אפרים ומנשה ל

ירוצה לומר שאפרים ומנשה  ִ֑ם-ל   הנשמות שהוריד יעקב, אתנח מחזק הגבלת שייכות ליעקב, ולכן  ה 

ְהיּו ָֽ י-י  ָֽ סלוק מגביל, שלא יהיה יוסף מהשבטים שהרי הוא בחינת אב לשבטים כיעקב ואין לו נחלה משלו לבניו שיוולדו מעתה, אלא  - ל 

 קראו על נחלת אחיהם אפרים ומנשה.י

 

 שמות 2.2

 
 סלוק 45

ם: פ שמות א,ז: ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ד ַוּת  ד ְמא ִ֑ ְמא ַ֣ ּו ּב  ּו ַוַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּו ַוּי  ְׁשְרצֵ֛ ּו ַוַָּֽֽי  ל ָּפרֹ֧ ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י   ּוְבנ 
ם )שמות א,ז(...  ]מדרש תנחומא )בובר( שמות[ ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ם חנן מילאו את מצרים. ד"אאמר ר' יו, ַוּת  ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  . ַוּת 

םר שנתמלאו בתי טרטיאות ובתי קרקסיאות מהם, מיד גזרו עליהם לפרוש מן המטה, שנאמ ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל   ]וגו'[ ַוּת 

ם ָתָֽ  . גזרו עליהם לפרוש מן המטה ]תנחומא[סלוק, מגביל לפי  – א 
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ְגַּדַ֣ל ַהֶּיִ֗  שמות ב,י: ֙הּו֙ ְלַבתַוּי  א  י-ֶלד ַוְּתב  ְַֽיה  ה ַוָֽ ִ֑ן-ַּפְרע ֶ֔  ָלֶּ֖ה ְלב 
ן  י מ  ֵ֥ אֶמר ּכ  ה ַוּת ָ֕ ֶׁשֶ֔ א ְׁשמֹו֙ מ  ְקָרָ֤ הּו׃-ַוּת  ָֽ ית  ם ְמׁש  י   ַהַּמֶ֖

הּו רש"י ָֽ ית  הּו. שחלתיה והוא לשון הוצאה בלשון ארמי - ְמׁש  ָֽ ית  סלוק, מגביל. טעם סלוק משמעו עולה, זאת מהותו של משה עולה  - ְמׁש 

 ו לה' יתברך בלבד.ומעלה אחרים עמ
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ּו-ַאל :ט,שמות בא יב ֙  ּת אְכלָ֤ ֶּמּ֙נּו ֵ֥ל ָנֶ֔א מ  ם ְמֻבָּׁשֶ֖ל ּוָבׁש  י        ַּבָּמִ֑י  ַ֣ ם ּכ  י-א  ׁש-ְצל  ֹו א ֶ֔ ֹו׃-ְוַעל ְּכָרָעֶ֖יו-ַעל ר אׁשֵ֥ ְרּבָֽ  ק 
ֹו ַעל ֹו׃-ְוַעל סלוק, יתור לרבות שמאופיין במרכא טפחא –ְּכָרָעֶ֖יו-ר אׁשֵ֥ ְרּבָֽ שאינם בגדר חלקיו כל לצליה בלילה  בתפקיד הגבלה ק 

 איסור אחר וגיד הנשה כמוסבר. גם עצמות שאינן נאכלות.
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ֶרץשמות בא יב,יב:  י ְבֶאָֽ ַ֣ ְַ֣יָלה ַהֶּזה  -ְוָעַבְרּת  ם  ַּבַּל ְצַרי   מ 
י ָכל ָ֤ ית  ּכ  ם ְוַעד-ְוה  ָאָדֶ֖ ם מ  י  ְצַרֶ֔ ָמִ֑ה      ּוְבָכל-ְּבכֹור֙ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ֶ֖ -ְּבה  ה ְׁשָפט  ם ֶאֱעֶׂשֵ֥ י  ְצַרֵ֛ י מ  ֵ֥ '׃ֱאֹלה  י הָֽ ֵ֥  ים ֲאנ 

 . ויוציאנו י"י ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים ]הגדה של פסח לריטב"א[
שמ' בא )ויוציאנו י"י ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שנאמר 

ֶרץ־מ   (יב,יב י ְבֶאָֽ ַ֣ ְַ֣יָלה ַהֶּזה  ְוָעַבְרּת  ם  ַּבַּל ה  ְצַרי  ֱעֶׂשֵ֥ ם ֶאָֽ י  ְצַרֵ֛ י מ  ֵ֥ ָמִ֑ה ּוְבָכל־ֱאֹלה  ם ְוַעד־ְּבה  ָאָדֶ֖ ם מ  י  ְצַרֶ֔ י ָכל־ְּבכֹור֙ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ָ֤ ית  ּכ  ְוה 
:' ֵ֥י הָֽ ים ֲאנ  ֶ֖  ְׁשָפט 

ם   (שמ' בא יב,יב)המשך ההגדה:  ְצַרי  ֶרץ־מ  י ְבֶאָֽ ַ֣ ֵ֥י .    ְוָעַבְרּת   ולא מלאך.ֲאנ 
י ָכל־ְּבכֹור֙  ה:המשך ההגד ָ֤ ית  ּכ  ם) ְוה  י  ְצַרֶ֔ ֵ֥י              (ְּבֶאֶַ֣רץ מ   ולא שרף.ֲאנ 

ֵ֥יהמשך ההגדה:  ים    ֲאנ  ֶ֖ ה ְׁשָפט  ֱעֶׂשֵ֥ ם ֶאָֽ י  ְצַרֵ֛ י מ  ֵ֥ ':שליח. )ה(ולא  ּוְבָכל־ֱאֹלה  ֵ֥י הָֽ י ... ֲאנ  ֵ֥  . הוא ולא אחרֲאנ 

:' י הָֽ ֵ֥ ְַ֣יָלה ַהֶּזה  -מי לא היה מבצע המרכא סלוק, רבוי והגבלה. היינו רבוי הגבלת  - ֲאנ  ַּבַּל ם  ְצַרי  ֶרץ־מ  י ְבֶאָֽ ַ֣  .  ְוָעַבְרּת 
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ן ֶאתשמות בא יב,לו:  ּו ֶאת-֞ה' ָנַת֨ ְַֽיַנְצלֶ֖ ּום ַוָֽ לִ֑ ם ַוַּיְׁשא  י  ְצַרֶ֖ ֵ֥י מ  ינ  ן ָהָעֵ֛ם ְּבע  ֵ֥ ם׃ פ-ח  י  ְצָרָֽ  מ 
ּו ֶאת )שמ' בא יב,לו( ְַֽיַנְצלֶ֖ ם-ַוָֽ י  ְצָרָֽ ישראל -, סלוק מגביל להוצאת הניצוצות הקדושים שהיה על בנימקף בורר בין ניצוצות קדושים – מ 

בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלקי המחיהו ומקיימו.  אדמו"ר ממ"ש[ 80]דבר מלכות התשע"ט,ע' צא, ליקוטי שיחות כא, ע' לברר. 
וא היא מוסיפה להתקים? מאר שבני ישראל הוציאו את כל ניצוצות הקדושה ממצרים, היתה מצרים צריכה להתבטל לגמרי! כיצד איפ

 .ישראל בררו רק את הניצוצות שהיה עליהם לברר. אך לא את הניצוצות שנתנו למצרים לצורך עצם קיומה-אלא בני

 

 סלוק 50
 שמות בשלח יד,י:

ָֽי ְׂשאּו֩ ְבנ  יב ַוּי  ִ֑ ְקר  ה ה  ל ֶאת-ּוַפְרע ֶ֖ ְׂשָרא ֨ ָֽיְרא-י  ם ַוּי  יֶהִ֗ ַַ֣ע ַאֲחר  ס  ם׀ נ  ְצַרַ֣י  ֵ֥ה מ  ּנ  ם ְוה  ינ יֶהִ֝ ָֽיע  ּו ְבנ  ְצֲעקֵ֥ ד ַוּי  ל ֶאל-ּו֙ ְמא ֶ֔ ֶ֖ ְׂשָרא  '׃-י   הָֽ
'׃-ֶאל...  מקף בתפקיד בחירה של עבודת ה' בדביקות תמידית או בדביקות שאינה תמידית, וטעם סלוק מגביל שהבחירה היא תפלת  הָֽ

 דביקות תמידית לה'.

 

 סלוק 51

םשמות משפטים כא,יא:  ֨ ה ָלִּ֑ה ְוָיְצָאֵ֥ -ְׁשָלׁש-ְוא  א ַיֲעֶׂשֶ֖ ֶּלה ל ֵ֥ ֶסף׃ סא ֶ֔ ין ָּכָֽ ֵ֥ ָּנֶ֖ם א   ה ח 
ין ף ֵא֥ ֽס   מרכא מרבה כסף לאב, סלוק מגביל שאין כסף לאדון שלא ייעד – ּכ 

 

 סלוק 52

ית׃-ל א שמות משפטים כג,לב: ָֽ ם ְּבר  יֶהֶ֖ אֹלה  ת ָלֶהֵ֛ם ְול  ְכר ֵ֥  ת 
ם -ל א יֶהֶ֖ אֹלה  ת ָלֶהֵ֛ם ְול  ְכר ֵ֥ יתמרכא תביר טפחא, מחלק לקבוצת פרטים שלא חל על כל פרט ענין  –ת  ָֽ סלוק, מגביל, כאן פרט  – ְּבר 

ית)א( כל זמן שאוחזים בע"ז לא תכרות  ָֽ  , פרט )ב( אם יטשו את הע"ז רשות ולא חובה לכריתת ברית. ְּבר 

 

 סלוק 53

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ּוץ ְּתַצֶּפִּ֑נּו א:י,שמות תרומה כה חֶ֖ ת ּומ  י  ַּבֵ֥ ֹור מ  תֹו֙ זָָהַ֣ב ָטהֶ֔ יָתָ֤ א  ּפ  ב סָ       ְוצ  ֵ֥ר ָזָהֶ֖ יָת ָעָלֵ֛יו ז  ֹ֧ יב:ְוָעׂש  ָֽ  ב 

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

 

 סלוק 54

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתֹ֧ ֶאתשמות תרומה כה,כא:  ְלָמְִ֑עָלה-ַהַּכּפ ֵ֛ ן מ   ָהָאר ֶ֖
ן֙ ֶאת-ְוֶאל  ּת  ן ּת  ֶלָֽיך׃-ָהַָ֣אר ֶ֔ ן א  ֶ֖ ר ֶאּת  ת ֲאֶׁשֵ֥ ֻדֶ֔  ָהַ֣ע 

ֶלָֽ  סלוק, מגביל. אפשר שזה יסוד לעקרון השמיני של הרמב"ם שכל התורה )שכה"ת( המצוי' עתה בידינו היא הנתונה לנו ע"י משה  – יךא 

 רבנו עליו השלום )מרע"ה(.

 

 סלוק 55

ֵֶ֥בר שמות תרומה כה,לז: יר ַעל־ע  ֶ֖ א  יָה ְוה  ֶתֶ֔ ַ֣ר  ֱעָלה֙ ֶאת־נ  ִ֑ה       ְוֶהָֽ ְבָע יָה ׁש  ֶתֶ֖ יָת ֶאת־נ ר  ֵ֥  ָּפֶנָֽיָה: ְוָעׂש 

ששת הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר האמצעי שעל קני המנורה  ]רמב"ם בית הבחירה פ"ג,ה"ח[
 .וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי

ֵֶ֥בר  הנרות יפנו אל הנר המערבי.סלוק, מגביל, ביחד רבוי הגבלות מחייב שששה  – ָּפֶנָֽיהָ מרכא מרבה  – ַעל־ע 

 

 סלוק 56

י ,ב:שמות תצוה כח ְגד  יָת ב  ֵ֥ ֶרת׃-ְוָעׂש  ְפָאָֽ ֹוד ּוְלת  יך ְלָכבֶ֖ ִ֑ ן ָאח  ֶדׁש ְלַאֲהר ַ֣  ק ֶ֖

ֶרת )שמ' תצ' כח,ב( [)הפירוש הארוך( אבן עזרא] ְפָאָֽ ֹוד ּוְלת  ֶרת)טט: שיתפארו בהם,  ְלָכבֶ֖ ְפָאָֽ כי אין  סלוק מגביל בהמשך פ'ראב"ע( – ּוְלת 
 :ראל שילבש כאלהאחד מיש

 

 סלוק 57

ר֙ ֶאל ,ג:שמות תצוה כח ה ְּתַדּב  י-ָּכל-ְוַאָּתִ֗ ּוַח ָחְכָמִ֑ה ְוָעׂ֞שּו ֶאת-ַחְכמ  יו רַ֣ ֶ֖ את  ּל  ר מ  ב ֲאֶׁשֵ֥ ֹו ְלַכֲהנֹו-ל ֶ֔ ן ְלַקְּדׁשֶ֖ י ַאֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְגד  י׃-ּב  ָֽ  ל 
י-ְלַכֲהנֹו )כח,ג( ָֽ ֹוְלַקְּד  )שמ' תצ' כח,ג( י"רשסלוק, מגביל הכניסה לכהונה לרבוי בגדים כפ'  – ל  י׃-ְלַכֲהנֹו ׁשֶ֖ ָֽ להכניסו בכהונה על ידי  ל 

מורה שבדורות  ה. החלוקה בפסוקים שונים לבגדים ולשמן המשחהמשחהמשיחת שמן ומפסוק אחר נלמד הכניסה לכהונה ב הבגדים וגו'

  .בלבד הכהונהשאין שמן המשחה הכהנים נכנסים לכהונה בלבישת בגדי 
 

 סלוק 58

ֶד  שמות תצוה כט,כט: י ַהּק ֨ ָ֤ ְגד  אּוב  ם ּוְלַמּל  ְהיֵּ֥ו ְלָבָנֶ֖יו ַאֲחָרִ֑יו ְלָמְׁשָחַ֣ה ָבֶהֶ֔ ן י  ם ֶאת-ׁש֙ ֲאֶׁשַ֣ר ְלַאֲהר ֶ֔ ם׃ -ָבֶ֖  ָיָדָֽ
ם-ֶאת ...משנה .בבלי יומא יח,ב ע"פ  מצב אם ראוי להיות כהן גדול, אם אינו ראוי, סלוק מגביל שגם אם נתמנה -מקף התפקיד רב –  ָיָדָֽ

 בגדים.ונמצא לא ראוי יעבור מתפקידו בהסרת רבוי 

 

 סלוק 59

ר֙ ַעלז: ל,כט תצוה שמות ים ְּתַכּפ  ַ֣ת ָימ ִ֗ ְבַע ים ָּכל-ׁש  ֶדׁש ָקָדׁש ֶ֔ ַח֙ ק ַ֣ ְזּב  ָ֤ה ַהּמ  ֹו ְוָהָי תִ֑ ַּדְׁשָּתֶ֖ א  ַח ְוק  ְזּב ֶ֔ ׁש׃ ס-ַהּמ  ְקָּדָֽ ַח י  ֶ֖ ְזּב  ֵַ֥ע ַּבּמ  ג   ַהּנ 

ׁש )כט,לז(מזבח הנחשת )שמ' תצ' ל,י( -מ ְקָּדָֽ ְקָּדָֽ מלת  )ל,כט(סלוק בתפקיד הגבלה וכלי שרת  - י  מגביל  )כט,לז(סלוק בתפקיד הגבלה,   - ׁשי 

מגביל את ההקדשה של הנוגע בכלי שרת רק לראוי להם. היינו כל אחד  )ל,כט( את ההקדשה של הנוגע במזבח הנחשת רק לראוי לו,

 . שלא כמו מזבח הזהב שמקדש גם את שאינו ראוי לו.]זבחים פז,א[התוס' -הגביל כ

 

 סלוק 60

ֶּפָ֤ר ַאָֽ ,י: תצוה ל שמות ן֙ ַעלְוכ  ִ֑ה-ֲהר  ת ַּבָּׁשָנ יו ַאַחֶ֖ ָתֶ֔  של מזבח הזהב – ַקְרנ 

ֶדׁש ם ק ָֽ יֶכֶ֔ ת  ר ַ֣ ָ֤ר ָעָליו֙ ְלד  ים ַאַחָ֤ת ַּבָּׁשָנה֙ ְיַכּפ  ִ֗ ֻּפר  ם ַחַּטַ֣את ַהּכ  ַּד֞ ּוא -מ  ים הֶ֖ ֵ֥ '׃ פלַ ָקָדׁש   הָֽ
מזבח כמו המזבח החיצון סלוק בתפקיד הגבלה, שלא יעשו במזבח הזהב עם כוונה לעכו"ם, ולהגביל בו מלאכת  – 'הָֽ לַ  )ל,י(טעם מלת 

 רק לפעם בשנה ביום הכפורים לשם כפרה ורק בדם.

אמנם שתהיה הכוונ' בו אזהרה שלא יכוונו מלאכתו רק לשמי' ולזה כלפי מה שאמרו [ עקידת יצחק שמות שער מח )פרשת תרומה(]
ּו ָעָלֵ֛יו ,ט:תצוה ל שמות המכעיסים לקטר למלכת השמים והסך לה נסכים אמר ְנָחִ֑ה ל א־ַתֲעלֵ֥ ַ֣ה ּומ  ָל ה ְוע  ֶרת זָָרֶ֖ א        ְקט ֵ֥ ֶסְך ל ֵ֥ ְונ ָ֕

יו: ּו ָעָלָֽ ְּסכֶ֖ ן֙ ַעל,י: תצוה ל שמות ת  ֲהר  ֶּפָ֤ר ַאָֽ ִ֑ה-ְוכ  ת ַּבָּׁשָנ יו ַאַחֶ֖ ָתֶ֔ ם  ַקְרנ  יֶכֶ֔ ת  ר ַ֣ ָ֤ר ָעָליו֙ ְלד  ים ַאַחָ֤ת ַּבָּׁשָנה֙ ְיַכּפ  ִ֗ ֻּפר  ם ַחַּטַ֣את ַהּכ  ַּד֞ מ 
ֶדׁש ּוא -ק ָֽ ים הֶ֖ ֵ֥ '׃ לַ ָקָדׁש  במזבח בני גד ובני ראובן שהי' לא )יהושע כ"ב(  תעשה בו מלאכת מזבח כמו שהיה הענין ירצה שלא הָֽ

ֶדׁש לעולה ולא לזבח. רק פעם אחת בשנה אשר יזה אהרן עליה מדם חטאת הכפורים אשר בזה יהיה סימן לו שהוא ים -ק ָֽ ֵ֥ 'לַ ... ָקָדׁש   .הָֽ
 

 סלוק 61

ְרֲחצ שמות תשא ל,כ: ֵ֛ד י  ֶהל מֹוע  ם ֶאל־א ֹ֧ ָא֞ ':ְּבב  הָֽ ה ַלָֽ ֶּׁשֶ֖ יר א  ֵ֥ ת ְלַהְקט  ֶ֔ ַ֙ח֙ ְלָׁשר  ְזּב  ְׁשָּתָ֤ם ֶאל־ַהּמ  ֹו ְבג  א ָיֻמִ֑תּו אַ֣ ם ְול ַ֣ י   ּו־ַמֶ֖

ֶּׁשֶ֖ה יר א  ֵ֥ ':מרכא טפחא, כיתור לרבות על עבודת ההקטרה עבודות אחרות  – ְלַהְקט  הָֽ סלוק, מגביל, מחיוב קיו"ר רק אם הסיח  – ַלָֽ

וכן  יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קדש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשרה.  [לי זבחים יט,ב()סכום בב ]מדרש הגדולדעת, וכך כתב 
  .]רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ה,ה"ג[

 

 סלוק 62

ֶדׁש: שמות תשא ל,כד ֹות ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥ ה ֲחמ  ָּדָ֕ ין׃     ְוק  ָֽ ת ה  ֶַֽ֖י  ֶמן ַז  ְוֶׁשֵ֥
כתב מה שהוסיף מלת "מלא" שדרך הכתוב  בי הלוי לעווענשטיין, התרס"ו()טט: הרב צבאונקלוס מלא הינא. בנפש הגר  ]תו"ש הערה קמג[

 לומר מלא כמו מלא העומר ... ודרך אונקלוס לתרגם סתום מן המפורש ע"כ. ... 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

דגם מידה של שמאי נקראת הין, אלא שהיא ג' פעמים גדולה משל הלל. ולפי זה יש לומר שהוסף מלא הין, להוציא שלא נאמר שהיו 
של הין של ג' קבים והין גדול של ט' קבים או כמבואר במשנה פ"ז דמנחות ראב"צ אומר שנתות )סימנים( היו בהין ... אם  שני כלים

 .מלא הין שיש רק כלי א' ששיעורה המלא היא י"ב לוגין וכשיטת בית הללכן אולי הין גדול יותר משיעור י"ב לוגין, לכן מדגיש האונקלוס 

ין )שמ' תשא ל,לא( ָֽ בשיטת תפסת מרובה  ]רש"י מנחות פט,א[סלוק בתפקיד הגבלה ללמד על כלי יחיד במקדש שמידתו הין  ולפי  – ה 

ת־ֹ֣לג  )וי' מצ' יד,י,יב,כא,כד( לא תפסת, לכן ההין נמדד במידת לוג שהיא הקטנה שבמידות במקדש המפורשת בתורה,  ן: וְּא  ֽמ  ד ש  ֖ ח  וְֹּ֥לג א 

ת־ ן: וְּא  ֽמ  ן , וְֹּ֥לג ש  מ  ֑ ן   ַהּׁש  מ  ֑  :לוג לכל שבט לשנים עשר שבטיםבא ליתן  [כתר יונתן]וי"ב נלמד מגי' מלת "זה". לפי ֹ֣לג ַהּׁש 
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ְׁשַחת: שמות תשא ל,כה ֹו ֶׁשֶַ֚מן מ  תִ֗ יָת א  ַ֣ חַ -ְוָעׂש  ִ֑ ק  ַ֣ה ר  ַחת ַמֲעׂש  ְרַקֶ֖ ַקח מ  ֶדׁש ר ֵ֥ ְׁשַחת    ק ֶ֔ ֶמן מ  ְהֶיָֽה׃-ֶׁשֵ֥ ֶדׁש י   ק ֶ֖

ְהֶיָֽה ,כה(ל)טעם מלת   -מגביל, אפשר מרמז כי אין מעילה בשמן המשחה אחרי המשיחה כנלמד בסלוק כ – י 

אמר רב כהנא, תנא: כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקרי זקנו, ועל דבר זה היה משה רבינו דואג, שמא חס  [בבלי כריתות ה,ב]
֗מ  (קלג,ג' תה)ושלום מעלתי בשמן המשחה! יצתה בת קול ואמרה:  רְּ ַטל־ח  י ֵרד   ֹוןּכְּ י ש  ֵרֵ֪ ֥יֹון ַעל־ַהרְּ , מה טל אין בו מעילה, אף שמן שיורד צ ִ֫

נֵ֣  (קלג,א 'תה)על זקן אהרן אין בו מעילה, ועדיין אהרן היה דואג, שמא משה לא מעל ואני מעלתי! יצתה בת קול ואמרה לו:  ֹוב הה   ַמה־טִ֭

ים ֑ ב ת ּוַמה־נ ע  ֖ ים ש  ֣ ַֽחד ַאח   .עלתמה משה לא מעל, אף אתה לא מ :גַם־י 

ְהֶיָֽה ,כה(ל)הסבר נוסף לטעם מלת   א[,ובבלי כריתות ]-סלוק כמגביל המשכיות של מלכות רק לנמשכים בשמן המשחה כנלמד ב – י 

֖י ַבֽ֑ה' (שמו"א ב,א) נ  ה ַקרְּ מ  ֥ ב י  ַבֽ֔ה' ר  ַל֤ץ ל  ר ע  ַפֵל֤ל ַחנ ה  ַות אַמ֔ תְּ י   (שמו"א ב,א) ,ַות  ֖ נ  ה ַקרְּ מ  ֥ נמשכה  -דוד ושלמה שנמשחו בקרן ולא רמה פכי, ר 
 .לא נמשכה מלכותם -מלכותם, שאול ויהוא שנמשחו מן הפך 
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ִ֑ים ,כט:לכי תשא שמות  ֶדׁש ָקָדׁש  ם ְוָהיֶּ֖ו ק ַ֣ ָתֶ֔ ַּדְׁשָּתַ֣ א  ׁש׃-ָּכל   ְוק  ְקָּדָֽ ם י  ֵַ֥ע ָּבֶהֶ֖ ג   ַהּנ 
ׁש )כט,לז(מזבח הנחשת )שמ' תצ' ל,י( -מ ְקָּדָֽ ׁשמלת  )ל,כט(סלוק בתפקיד הגבלה וכלי שרת  - י  ְקָּדָֽ מגביל  )כט,לז(סלוק בתפקיד הגבלה,   - י 

מגביל את ההקדשה של הנוגע בכלי שרת רק לראוי להם. היינו כל אחד  )ל,כט( את ההקדשה של הנוגע במזבח הנחשת רק לראוי לו,

 . שלא כמו מזבח הזהב שמקדש גם את שאינו ראוי לו.]זבחים פז,א[התוס' -הגביל כ

ׁש כט(ל, ' תשאשמ) ְקָּדָֽ  סלוק מגביל שהבא לתוך כלי שרת הראוי לבוא אליו יקדש ואינו חוזר לחולין. – י 
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ים  י ָעֶׂשַ֣ה ְמָלאָכה   שמות תשא לא,טו: ֶַׁ֣שת ָימ   ׁש 
  ' ֶדׁש ַלהִ֑ ֹון ק ֶ֖ י ַׁשַּבֹ֧ת ַׁשָּבתֵ֛ יע ִ֗ ת׃-ָּכל       ּוַבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ֹות יּוָמָֽ ת מֵ֥ ֶׂשֹ֧ה ְמָלאָכֵ֛ה ְּביֵֹ֥ום ַהַּׁשָּבֶ֖  ָהע 

ֶדׁש ַׁשַּבֹ֧ת ׁשַ  ֹון ק ֶ֖ אלו הנפש של  האלשיך הקדוש –תורת משה דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין, ע"פ  -ָּבתֵ֛

' -כל יום ועוד הנפש יתירה, והענין שחל עליהם הוא קדושה שאינה קדושת הנפש היתירה אלא מעלה ממנה, קדושה שמקורה מ ֶדׁש ַלהִ֑  ,ק ֶ֖
שנתווסף בנפש יתירה שקיבל בעדה יום שבת מבחינת שכינה בחינת דושת השם הגדול ולא קדושה אחרת, סלוק, מגביל לומר שזאת ק -

    השם הגדול.

 דרגא תביר טפחאראה 
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יֶכִ֑ם -ל א שמות ויקהל לה,ג: ת  ְׁשב ָֽ ל מ  ׁש ְּבכ ֶ֖ ּו א ֶ֔ ת׃ פ       ְתַבֲערַ֣  ְּביֶֹ֖ום ַהַּׁשָּבָֽ
ת׃ ְּביֶֹ֖ום יֶכִ֑ם -ל אהלכה סלוק, סלוק מגביל את ה טפחא – ַהַּׁשָּבָֽ ת  ְׁשב ָֽ ל מ  ׁש ְּבכ ֶ֖ ּו א ֶ֔ ע"פ רמב"ן בשנים או שלוש סוגיה ליום שבת ְתַבֲערַ֣

 ולא ליום טוב! הסוגים: עבודה הכוללת מלאכת אוכל נפש ולא הנאת הגוף, מלאכה שהיא הנאת הגוף.

תְּביֶֹ֖ום  ּו -ל אשטות אלפניו להודיע כי טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק וגם בתפקיד של התפ – ׃ַהַּׁשָּבָֽ ְתַבֲערַ֣
ִ֑ם  יֶכ ת  ְׁשב ָֽ ל מ  ׁש ְּבכ ֶ֖ כנאמר בחג המצות לשניים או שלושה סוגיה דווקא בשבת. אבל ביום טוב התיר הבערה ע"י העברה מאש קיימת א ֶ֔

ת׃ומיצוב מלת  ( לא תעשה מלאכה ואין אוכל נפש בכללו,דברים ראה טז,ח) ל הבערת אש ביום טוב בטעם סלוק מתואם עם ההיתר ש ַהַּׁשָּבָֽ

 לצרכי אוכל נפש הכתוב במקום אחר.

 

 סלוקמונח  67

ה: פ ,ל:להויקהל שמות  ֵ֥ה ְיהּוָדָֽ ּור ְלַמּט  י ֶבן־חֶ֖ ֵ֥ ֵ֛ל ֶּבן־אּור  ִ֑ם ְּבַצְלא  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ל ְראֵ֛ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶׁשה֙ ֶאל־ְּבנ   ַוּי ָ֤אֶמר מ 

ה ,ל(להויקהל  'שמ) ֵ֥ה ְיהּוָדָֽ  )לבצלאל( וכל השבח הזה מנין לו ,ד[מח 'ויקהל פר "רש] )טט: א(, בתפקיד לרבות הגבלות, מונח סלוק – ְלַמּט 
ֽים: (א,כא 'שמ) ומהיכן זכה לכל החכמה הזאת בזכות מרים שנאמר משבט יהודה ם ב ת  ֖ ה  ומרים נטלה חכמה שהעמידה בצלאל  ַוַיַ֥עש ל 
 .שבשביל יהודה זכה לכל הכבוד הזה [)בסיום( ג]עץ יוסף ש"ר ויקהל מח, )טט: ב( ,...  ויצא ממנו דוד

 

 ויקרא 2.3
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יט ֶאת ויקרא ויקרא א,ו: ֶ֖ ְפׁש  ִ֑ה -ְוה  ָל יָה׃       ָהע  ְנָתֶחָֽ ּה ל  ָתֶ֖ ח א  ַּתֵ֥  ְונ 
יהָ  -בבלי ביצה כה,א  ְנָתֶחָֽ ּה ל  ָתֶ֖ ח א  ַּתֵ֥ בעיים ע"י חיתוך לחלקים לפי גבולות האיברים הט אמר רמי בר אבא: הפשט ונתוח בעולה,  - ְונ 

 של הבהמה.

יהָ  ְנָתֶחָֽ  סלוק, מגביל לנתחים כפי האיברים הטבעיים של הבהמה ולא לנתחי איברים.   – ל 

 

 סלוק 69

 סלוק 70
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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 עולה מן הבקר    ויקרא א,ט: 

ָ֤ן ֶאת  ה  יר ַהּכ  ְקט ֨ ם ְוה  ְרַחַ֣ץ ַּבָּמִ֑י  ֹו ּוְכָרָעֶ֖יו י  ְרּבֵ֥ יחַ -]ט[  ְוק  ָֽ ה ר  ֵ֥ ּׁש  ָלֵ֛ה א  ָחה ע  ְזּב ֶ֔ ל֙ ַהּמ  '׃נ  -ַהּכ  ֹוַח ַלהָֽ  יחֶ֖
לשם ששה דברים הזבח נזבח, לשם זבח לשם זובח, לשם השם, לשם אישים, לשם ריח, לשם  -עולה וגו' ]תורה תמימה ויקרא א,ט[ 

לשם  -לשם הנחת רוח, לה'  -לשם ריח, ניחח  -לשם אשם, ריח  -לשם עולה, אשם  -ניחח, דכתיב עולה אשה ריח ניחח לה', עולה 
 [:צ"ל פ"ד מ"ו?מ"ז ב' ]זבחים פ"ה? פה( ה'

נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחח ובעולת העוף אשה ריח ניחח )פ' י"ז( ובמנחה אשה ריח ניחח )ב' ב'(, ללמדך  -אשה ריח ניחח 
 ]מנחות ק"י א'[: פו(שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין את לבו לשמים

 ט ב'[:]זבחים קי" פז(מכאן שאין ריח ניחח בבמה -ריח ניחח לה' 
תניא, א"ר שמעון בן עזאי, בוא וראה, מה כתיב בפרשת קרבנות, שלא נאמר בהם לא אל ולא אלהים אלא ה', שלא  -ריח ניחח לה' 

    ]מנחות ק"י א'[: פח(ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק
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ַּתָ֤ח  :יב,א ויקרא ֙ ְונ  תֹו יו א  ְנָתָחֶ֔ ֹו ל  ֹו ְוֶאת־ר אׁשֶ֖ ְדרִ֑ ְך      ְוֶאת־ּפ  ֙  ְוָעַרָ֤ ן ה  ם ַהּכ  ָתֶ֔ ים֙  א  צ  ע  ׁש ֲאֶׁשַ֣ר ַעל־ָהָֽ ר ַעל־ָהא ֶ֔ חַ  ֲאֶׁשֶ֖ ָֽ ְזּב   :ַעל־ַהּמ 
חַ  )וי' א,יב( ָֽ ְזּב  שבמזבח ובין מקום האברים סמוך  (בכל יום )החדשהמקף כבורר בין מקום האברים מעל המערכה המרכזית  – ַעל־ַהּמ 

 .(בכל יום )החדשהעצי המערכה המרכזית למערכה זאת או מעל מערכה מיוחדת לקרבן התמיד. ומשמע מעל האש מעל 

חַ  )וי' א,יב( ָֽ ְזּב   סלוק כמגביל מתן אברי קרבן התמיד מעל האש מעל עצי המערכה המרכזית. – ַעל־ַהּמ 

 

 עולה מן הצאן    ויקרא א,יג: 

ָ֤ן ֶאת ה  יב ַהּכ  ֨ ְקר  ם ְוה  ְרַחַ֣ץ ַּבָּמִ֑י  ם י  ֶרב ְוַהְּכָרַעֶ֖י  ְזּב ֶ֔ -ְוַהֶּקֵ֥ ַ֣יר ַהּמ  ְקט  ל֙ ְוה  ': פ  ַהּכ  ַח ַלהָֽ יח ֶ֖ יַח נ  ֵ֥ ֵ֛ה ר  ּׁש  ּוא א  ַ֣ה הִ֗ ָל  ָחה ע 
יל  עולה מן העוף   ויקרא א,יז:  א ַיְבּד  ְכָנָפיו  ל ַ֣ ֹו ב  תַ֣ ע א  ַּס֨  ְוׁש 

ָחה ַעל  ְזּב ֶ֔ ן֙ ַהּמ  ה  ֹו ַהּכ  תָ֤ יר א  ְקט ֨ ים ֲאֶׁשַ֣ר ַעל-ְוה  ֶ֖ צ  ִׁ֑ש -ָהע   ָהא 
'׃ ס  ַח ַלהָֽ יח ֶ֖ יַח נ  ֵ֥ ֵ֛ה ר  ּׁש  ּוא א  ַ֣ה הִ֗ ָל  ע 

'  השם בלבד, למעט משכילים עליונים, מלאכים וח"ו כוונה לשם אלילות.  סלוק, לשם – ַלהָֽ

  מונח רביע )וי' א,יג, יז(ראה צריך שילוב 
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ר ֶאל :ב,תזריע יב ויקרא ה ָזָכִ֑ר-ַּדּב ֞ יַע ְוָיְלָדֶ֖ ֶ֔ י ַתְזר  ַ֣ ָּׁשה֙ ּכ  ר א  אמ ֶ֔ ל֙ ל  ְׂשָרא  ָ֤י י    ְּבנ 
ת ְּדֹו  ַּדֵ֥ ֵ֛י נ  ימ  ים ּכ  ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע ְמָאה֙ ׁש  א׃ְוָטָֽ ְטָמָֽ ּה ּת   ָתֶ֖

א ְטָמָֽ ּה סלוק, מגביל את הטהרה אחרי שבעה ימים שלא תחול אם ילדה בזוב עד שתשב שבעה נקיים על הזיבה, כנדרש  – ּת  ְּדֹוָתֶ֖
א ְטָמָֽ מגביל שלא  [,מ"ז]ספרא תזריע פרשה א פרק א-וב .לרבות את היולדת בזוב שלא תהא טהורה, עד שתשב שבעה נקיים ּת 

 )הח"ח: דמים הבאים מפני חבלי לידה ונמשך ג' ימים(להביא את המקשה "שה ללדת שלושה ימים בי"א ימי זיבה יחול שם זיבה על המק

יכול תהא טהורה מן הנדה " וזה לא כולל מקשה ללדת בימי נדה" שתהא טהורה מן הזיבה )הח"ח: שבין נדה לנדה(בתוך אחד עשר יום 
א תז' יב,ב( )וי'תלמוד לומר  )הח"ח: אפילו קשתה בימי נידה( ְטָמָֽ ּה ּת   " ְּדֹוָתֶ֖
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ֹו׃,ג: תזריע יב ויקרא ר ָעְרָלתָֽ ֹול ְּבַׂשֵ֥ ּמֶ֖ ִ֑י י  ינ   ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

ֹו  דוחה את השבת ערלתו וודאי דוחה את השבת ואין הספק  ָעְרָלתָֽ
ֹו ְּבַׂשֵ֥ר  בשבת, הולך ומונה הגבלות אחדות למילת ודאי בלבד ותגבלרבוי הסלוק מרכא  - ָעְרָלתָֽ

 חדשים 8חדשים ספק בן  7פק בן )א( ס

)ב( אנדרוגינוס הוא ספק זכר, ]רמב"ם הל' מילה פ"א,ה"ז[ פסק נימול בשמיני, ובהלכה י"א פסק שאין דוחה את השבת ונימול ביום א 

 שהוא תשיעי שלהם!

)המוסיפה  [מ"ה,"טמשנה שבת פי]-)ג( נולד בין השמשות של ערב שבת )ספק ששי ספק שבת( לידה בין השמשות של שבת מביאה ל

הצענו שימים אלו מרומזים .  לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יותרקטן נימול לשמונה לתשעה  ימים לביצוע ברית(

ַ֣ת-ּוֶבן )בר' לך יז,יב(-בתבנית הטעמים מונח רביע ב ַנ ים ְׁשמ  ֹול ָימ ִ֗ ּמֵ֥  . י 

 )ד( ספק יש לו ערלה ספק אין לו ערלה
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 :דיב,ויקרא תזריע 

ַ֣י ָטֳהָרִ֑ה  ְדמ  ֶ֖ב ּב  ׁש  ים ּת  ֶׁשת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ּוְׁשֹלַ֣ ֵ֥ א-ְּבָכל       ּוְׁשֹלׁש  ֶדׁש ל ָֽ ע ְוֶאל-ק ַ֣ ָּגִ֗ א ַעד-ת  א ָתב ֶ֔ ְקָּדׁש֙ ל ַ֣ ּה׃ -ַהּמ  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥ את ְימ   ְמל ֶ֖
ּה )וי' תז' יב,ד( י ָטֳהָרָֽ ֵ֥ בוי ההגבלות של היולדת . טעם מרכא מרבה, טעם סלוק מגביל. בסה"כ כעין ללמד את רלרבות יולדת נקבה ְימ 

 זכר, שחלות גם על היולדת נקבה והן )נגיעה בקדש ואכילה, נגיעה במקדש מבפנים( 
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םויקרא תזריע יב,ה:  ה-ְוא  ְמָאֵ֥ ד ְוָטָֽ ל ֶ֔ ָבַ֣ה ת  ב ַעל ְנק  ֶ֖ ׁש  ים ּת  ֶַׁ֣שת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ְוׁש  ֵ֥ ּׁש  ָּדָתִּ֑ה        ְוׁש  ם ְּכנ  ה׃-ְׁשֻבַעֶ֖י  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥  ְּדמ 
ב ַעל ()וי' תז' יב,ה ֶ֖ ׁש  ה-ּת  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥     ְּדמ 

י -ַעל)וי' תז' יב,ה( לר' אליעזר   ֵ֥ הְּדמ   מקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה נוספת בתוך ימי מלאת ללידה קודמת או לטהר. – ָטֳהָרָֽ

י -ַעל ֵ֥ הְּדמ   ה, הדם טמא.מרכא מרבה לטומאה ע"פ תו"כ מקושי לפני לידה בימי נדה לקושי בימי נדה אחרי ליד – ָטֳהָרָֽ

ה  סלוק בתפקיד הגבלה, ע"פ תו"כ לר' אליעזר מגביל את דם הטוהר מטהרתו. אם בימי דם טוהר ילדה שוב וראתה דם מתוך קושי  – ָטֳהָרָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/17     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 י נדה,רש"י בגמרא מפרש כי לפי ר' אליעזר אם הלידה הייתה בימי נדה או בימי זיבה האשה טמאה, תוס' מביא דעה שטמאה רק בימ ]בבלי נדה לח,ב[
 אחרי שתטהר מטומאת לידה הדם שתראה יהיה דם טהור.

י -ַעל)וי' תז' יב,ה( לרבנן   ֵ֥ הְּדמ   מקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה בתוך ימי מלאת ללידה קודמת או לטהר. רבנן מטהרים – ָטֳהָרָֽ

ב  ֶ֖ ׁש  ה-ַעלטפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –ּת  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥   ְּדמ 

ב  ֶ֖ ׁש  ים טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד התפשטות אפיון הכתוב אחריה אל הכתוב לפניה –ּת  ֶַׁ֣שת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ְוׁש  ֵ֥ ּׁש  ומלמד כנאמר  ְוׁש 

   שכל דמים שהיא רואה טהורים עד שיצא הולד ימי דמי טהרה( 66-)היינו בתוך הבתוך שמונים של נקבה  המקשהלהביא את בתו"כ 

 לנקבה  15לזכר ומיום  8קושי או שופי ולא מתיחסים ללידה בתקופת נדה או זיבה, ומטהרים כל הדמים מיום רבנן לא מתיחסים ללידת 

ה  סלוק בתפקיד הגבלה, אין הסבר. – ָטֳהָרָֽ
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יא ֶּכֶָ֤בׂש ֶּבן :ו,תזריע יב ויקרא ֹו ְלַבת  ָּתב ֞ ן  אַ֣ ּה ְלב  ַ֣י ָטֳהָרִ֗ את׀ ְימ  ְמל ַ֣ ה ּוֶבן-ּוב  ָלֶ֔ ר ְלַחָּטִ֑את-יֹוָנֵ֥ה אֹו-ְׁשָנתֹו֙ ְלע   ת ֶ֖
ֶהל-ֶאל  ַתח א ָֽ ֶ֖ד ֶאל-ֶּפֵ֥ ן׃-מֹוע  ָֽ ה   ַהּכ 

ן-ֶאל ָֽ ה   מצב )א( רשות להקריב באותו יום )ב( רשות להקריב ביום אחר-מקף כרב – ַהּכ 

ן-ֶאל ָֽ ה   סלוק, מגביל את הכהן להקריב באותו יום משום שהנשים סומכות עליהן שלא יכשילו אותן באכילת קדשים. – ַהּכ 
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ָ֤י ה֙  א תזריע יב,ז:ויקר ְפנ  י֞בֹו ל  ְקר  יָה ְוָטָֽ  'ְוה  ֶּפַ֣ר ָעֶלֶ֔ ר ָּדֶמִ֑יהָ ְוכ  ְּמק ַ֣ ה מ  ה׃         ֲהָרֶ֖ ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ֶדת ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥ ֶלֶ֔  ז ָ֤את ּתֹוַרת֙ ַהּי 
ֶדת לומד מהכתוב המקור הבא ֶלֶ֔ ה ּי  ָבָֽ ֹו ַלְּנק   מד ממלת "זאת"()ולא נלבו צורת זכר או צורת נקבה למעט מקרבן הפלה מה שאין  ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥

ה׃ )וי' תז' יב,ז( ]תורה שלמה קכד[ ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ֶדת ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥ ֶלֶ֔ תורה אחת לכל היולדות שהן חייבין בקרבן,  ]מדרש הגדול[ ז ָ֤את ּתֹוַרת֙ ַהּי 
או יכול אפילו שפיר מלא דמים מלא גנינים כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים, המפלת יום ארבעים או המפלת דמות אדם בעל 

ה )יב,ז( כנפים, ת"ל ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ז ָ֤את ּתֹוַרת֙  עד שיהא בו צורת זכר או צורת נקבה. או יכול המפלת ואין ידוע מה הפילה, ת"ל ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥
ֶדת ֶלֶ֔ ֶדת ּי  ֶלֶ֔  .מכל מקום ַהּי 

הטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַלָּזָכֶ֖ר )וי' תז' יב,ז( ָבָֽ ֹו ַלְּנק  צה אחת של וולדות בעלי צורת ומהווים קבו – אֵ֥

ֶדתטפחא בתפקיד התפשטות, כאן של האפיון המאוחד, אל הכתוב לפניו  – ַלָּזָכֶ֖ר )וי' תז' יב,ז(זכר או נקבה של מין אדם.  ֶלֶ֔ ללמד  ַהּי 

 שבין הוולד נולד ובין הוא נפל ולא ידוע מינו כיון שנולד בצורת אדם, תביא עליו קרבן.

 

 טפחא בתפקיד שנוי משמעות לרבות לקרבן מצב שהיולדת מסתפקת מה הפילה.  – ַלָּזָכֶ֖ר )וי' תז' יב,ז(

ה ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ֹו מרכא מרבה, סלוק מגביל.  – אֵ֥ מרכא מרבה סיבות שלא להביא קרבן יולדת כמו רשימת המיעוטים שהוזכרו במדרש  –אֵ֥

 ולא מביאה.גם המפלת בתוך ארבעים יום בלא דם אינה טמאה  ל,א[-ו ]נדה כא,אהגדול. ולפי 

ה ָבָֽ ]רמב"ם להריון ואחרי כן כבר יש צורת ולד כפסק  40סלוק מגביל שכל הסיבות שלא להביא קרבן תקפות עד סיום יום  – ַלְּנק 

 חזקה שמפילה ולד ועליה להביא קרבן יולדת. 41יום, ומיום  40-שצורת זכר וצורת נקבה נגמרים ל הל' איסורי ביאה פ"י,ה"א[

ה טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ָכֶ֖רַלּזָ  )וי' תז' יב,ז( ָבָֽ ֹו ַלְּנק  וביחד יוצרים אפיון אשר בגלל תבנית הטעמים  אֵ֥

ֶדת )יב,ז(כן -טפחא ללא מרכא לפניה מתפשט האפיון המשותף לכתוב לפני ֶלֶ֔ , שחייבת בקרבן אף שמסתפקת  41מיום  ז ָ֤את ּתֹוַרת֙ ַהּי 

 מה הפילה.
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ם ב,ח:תזריע י קראוי י-ְוא  ָֽ י ֶׂשה  ְוָלְקָחַ֣ה ְׁשּת  ַ֣ ְמָצַ֣א ָיָדּה  ּד  א ת  ָלֶ֖ה ְוֶאָחַ֣ד ְלַחָּטִ֑את -ל ֨ ד ְלע  ה ֶאָחֵ֥ ַ֣י יֹוָנֶ֔ י֙ ְּבנ  ֹו ְׁשנ  ים אָ֤ ִ֗ ר   ת 
ָרה׃ פ ָֽ ן ְוָטה  ֶ֖ ה  ר ָעֶלֵ֛יָה ַהּכ  ֶּפֵ֥  ְוכ 

ָרה (חתז' יב,)וי' מברר שהיולדת נטהרת לאכילת קדשים. טעם סלוק מלמד על מעשה ההקרבה.  יבמות עד,ב[בבלי ] ָֽ סלוק  – ְוָטה 

 מגביל את היולדת הדלה מאכילת קדשים עד אחרי שתביא את קרבנות הכפרה לפי תנא ב לפי מין עוף החטאת.
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י ויקרא תזריע יג,ב: ָֽ ם ּכ  ָ֤ה ְבעֹור-ָאָדִ֗ ְהֶי ֹו-י  ָ֤ת אָֽ ֶרת ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור-ְּבָׂשרֹו֙ ְׂשא  ֹו ַבֶהֶ֔ ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עת-ַסַּפַ֙חת֙ אַ֣ ֹו ְלֶנ  ְּבָׂשרֶ֖
ֹו ֶאל-ְוהּוָבא֙ ֶאל  ן אֵ֛ ה ֶ֔ ן ַהּכ  ים׃-ַאֲהר ַ֣ ָֽ ֲהנ  ָּבָנֶ֖יו ַהּכ  ד מ   ַאַחֵ֥

ים ָֽ ֲהנ  ים יצאו חללים, ַהּכ  ָֽ ֲהנ   סלוק, מגביל למעט בני כהנים חללים. – ַהּכ 
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 ,ג:יג תזריע ויקרא

ַ֣ן ֶאת ה  ַַַ֣֧גע ְּבעֹור-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ן ּוַמְר -ַהֶּנ ר ַּבֶּנִַ֝גע ָהַפְַ֣ך ׀ ָלָבִ֗ ָע֨ ָּבָׂשר ְוׂש  ּוא ַהֲ֠ ַעת הִ֑ ֹו ֶנֵַַֽ֥גע ָצַרֶ֖ ֹור ְּבָׂשרֶ֔ עַ֣ ק֙ מ  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ   א 
ֹו׃ תָֽ א א  ֵ֥ ּמ  ן ְוט  ֶ֖ ה  הּו ַהּכ   ְוָרָאֵ֥

א )יג,ג(-סיכום רבוי הגבלות המרומזות ב ֵ֥ ּמ  ֹו ְוט  תָֽ  מרכא סלוק - א 

ֵ֥א )יג,ג(אפשר כי  ּמ  ֹו ְוט  תָֽ כול לטמא נגע )א( רק שאפשר מרכא סלוק, מרכא מרבה, סלוק מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות לטמא. כהן י - א 

 לראותו וסימני הטומאה בבת אחת או )ב( בנגע שנתלשו סימניו ימתינו לנגע אחר לטמאו וברפואתו יטהר גם את הנגע שנקצצו סימניו. 

י תלות בלמטמא כל אחד לפי מצבו  ,מגביל כל נגע לעצמו )ג( אם ראה נגע אחד בתחילה מטמא אותו, אם ראה נגעים אחדים בתחילה, סלוק

, כל נגע בנגעים אחרים שנראו עמו בעת ובעונה אחת. נגע שהוסגר יעבור תהליך הסגר, נגע שהחלט יעבור תהליך היטהרות וקרבנות
  שהופיע אחרי הראיה הראשונה לא מתיחסים אליו עד שיטהר מכל הנגעים שנראו בתחילה.
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http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ם,ד: יגתזריע  ויקרא וא-ְוא  ה ה ִ֝ ין ַּבֶהֶרת֩ ְלָבָנ֨ ק֙ א  ֹו ְוָעמ  ֹור ְּבָׂשרִ֗ ן-ְּבעַ֣ ה ל א-ַמְרֶאַָ֣ה מ  ֹור ּוְׂשָעָרֶ֖  ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן -ָהעֶ֔
ֵ֛ן ֶאת ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ   ַהֶּנֶַַֽ֖גע ׁש 

ים (ד)יג, ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  ה מגביל תקופת הסגר רק לתחלת הופעת מרא )הגבלה א(, מרכא מרבה, סלוק מגביל. ביחד רבוי הגבלות. מרכא סלוק – ׁש 

שאם מנגע מחלט נעלמו סימני  [ראב"ד]עד שבוע בשחין ומכוה( כפי'  עד שבועיים בנגעי עור, נתק, קרחת וגבחת, בגד;ללא סימני טומאה )

 טומאה, לא יסגירנו שוב אלא יורנו לפתוח בתהליך טהרה. 

 )יג,לא(-ה ב. ראה מקביל)לא עובר למצב אחר( בעל המראה נשאר בהלכות מוסגרכל הימים האלו  (ב)הגבלה 
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ית   :ו,יג תזריע ויקרא נ  י  ׁש  יע  ֹו ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  תִ֝ ן א  ה ֨  ְוָרָאה֩ ַהּכ 
ַגע ְול א  ָהַ֣ה ַהֶּנֶ֔ ּנ ה֙ ּכ  ֹור-ְוה  ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ ר׃         ָפָׂשֵ֥ ָֽ יו ְוָטה  ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ וא ְוכ  ְסַּפַַ֣חת ה ֶ֔ ן֙ מ  ה  ֹו ַהּכ  ֲהרָ֤  ְוט 
יו )י( [תו"כ פ"ב פרק ב] ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ רלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה, מ ְוכ  ָֽ ס מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים,  ְוָטה  ֶּבֵ֥ ְוכ 

יו ְפֶׂשָ֤ה (ז,יג 'תז 'וי)יכול הוא מסולק, תלמוד לומר  ְּבָגָדֶ֖  .טמא ת 
יו ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ כאשר  לבשיתור לרבות לכיבוס בגדים וכלים שלא  [הל' טומאת צרעת פי"א רמב"ם]-בשם ה [ח"ח]המרכא טפחא,  – ְוכ 

 וטמא אותם בביאה לבית, היה מוסגר

ר ָֽ . אפשר כי תו"כ כאן דורש מיעוט המוסגר מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפריםממעט את המוסגר כאן  ,סלוק מגביל – ְוָטה 

ּוַע ֲאֶׁשר,מה( יג 'תז 'וי)-דורשת זאת בהרחבה )ראה להלן( מ [בבלי מגילה ח,ב]והגמרא  ַגע-ְוַהָצרִ֝ ֹו ַהֶּנִ֗ פריעה מעט המוסגר )ממ ּבַ֣

א )וי' מצ' יד,ג(-ותגלחת( ומ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה נ  ּנ   )ממעט המוסגר מן הצפרים( בדרך האומרת זה שייך במצורע מחלט ולא במצורע מוסגר שטהר. ְוה 

ר ָֽ   [בבלי מגילה ח,ב]-הטהרה מעכשיו והלאה ולא למפרע, ע"פ רבא ב סלוק מגביל – ְוָטה 
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י  ְוָרָאַ֣הּו הַ : ה,יג תזריע ויקרא יע  ן  ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ה   ּכ 
יו ל א  יָנֶ֔ ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעַמַ֣ד ְּבע  ּנ  ֹור-ְוה  ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ ית׃         ָפָׂשֵ֥ ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵ֛ן ׁש  ה  ֹו ַהּכ  ירֹ֧ ְסּג   ְוה 

ֹו   )יג,ה( ...  )ד( ירֹ֧ ְסּג  ֵ֛ן ְוה  ה  יתַהּכ  ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ   ין מלאחריו.מלמד שיום שביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו ב ׁש 
מיטמא ו ... עור הבשר [משנה נגעים פ"ג מ"ג]-יג כנאמר בתחלת תקופת שבעת הימים הבאה היא ביום השביעי ומסתימת ביום היינו ה

 : בשני שבועות שהן שלשה עשר יום
ית )יג,ה( ָֽ נ    .שרק הודעת הכהן מגבילה את היום השביעי ואז יעלה לכאן ולכאן, מגביל, סלוק – ׁש 

יתׁש   )יג,ה( ָֽ  הכי איתמר בת"כ. ולא שלישיתאותו  שנית מסגירללמדך  [ר' עובדיה מברטנורא על רש"י' פי]ע"פ  סלוק כמגביל – נ 
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וא׃ פ  :ח,גתזריע י ויקרא ָֽ ַעת ה  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ֹור ְוט  ַחת ָּבעִ֑ ְסַּפֶ֖ ה ַהּמ  ֵ֛ה ָּפְׂשָתֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔  ְוָרָאה֙ ַהּכ 
שהוא מטמא בכל נגעים מדבר שהוא מטמא בכל נגעים, ואל יוכיח שיער לבן שאין מטמא בכל נגעים,  נראה למי דומה דנים דבר )יז(

  )וי' תז' יג,ח(או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום שאינו סימן טומאה תלמוד לומר 
ַעת  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ וא)ְוט  ָֽ  מד על הפיסיון שלא יטמא אלא בארבע מראות ...( הרי זה בא לל ה 

תו"כ מציע לדמות פסיון שהוא סימן טומאה לשער שהוא סימן טומאה, וכמו שבשער מספיק גוון לבנונית כל שהוא שכך יהיה גם ... 

ַעת יג,ח() תלמוד לומרבפסיון, ודוחה כי  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ היינו בעל אחד מארבעה הגוונים  הכתוב מצריך משהו שהוא בעל מראה צרעת, ְוט 

 הטמאים ולא גוון לבנונית כל שהוא. 

וא יג,ח() ָֽ ַעת ה   מרכא מרבה, סלוק מגביל. כעין רבוי הגבלות.  – ָצַרֵ֥

וא יג,ח()  )יז( [תו"כ פ"ב פ"ב])א( רק פשיון באחד מהמראות הטמאות, )ב(  ָֽ     פרט לשפשתה לבוהק.  ה 

ַעת   ֶ֖ן ָצַרֵ֥ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ וא׃  ג,ח(י) ְוט  ָֽ מפרש כי תו"כ  ]החפץ חיים[ )ג( סלוק, מגביל ללמד שמדובר באום במראה טמא ולא באום בוהק. - ה 

ואממעט ממלת  ָֽ ,שהיינו מצב שהמראה )האום( היה בוהק והיה לו פשיון הקטן מגריס, והפשיון היה באחד מארבע הגוונים הטמאים ה 

ַעתחושבים שהוא   מא. , ומחדש כי הפשיון אינו טָצַרֵ֥

 –,לח יג תזריע ויקרא -אבל בוהק שהפשיון ממנו הוא בעצמו במראה טמא בגודל גריס צריך להראות אל הכהן. הבוהק נידון בפסוקים 
 . לט
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תויקרא תזריע יג,י:  ָ֤ה ְׂשא  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ י ַּבׂשְ -ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ר ַחֶ֖ ֵ֛ת ָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ ַ֣ר ָלָבִ֑ן ּומ  ָע יא ָהְפָכֶ֖ה ׂש  ֹור ְוה ָ֕ ת׃ְלָבָנה֙ ָּבעֶ֔ ָֽ  א 
ן( יג,יתבנית הטעמים של הקרא ) ה ִ֗ תו"כ פ"ג כלשון  בארבעה מיעוטים בסימן המחיהמונח רביע, מלמדת כי על הכהן להבחין  – ְוָרָאַ֣ה ַהּכ 

י ...  פ"א )יא( ר ַחֶ֖ י לא השחין, ָּבָׂשֵ֥ ר ַחֶ֖ תלא בוהק, ָּבָׂשֵ֥ ָֽ תלא השחין,  ַּבְׂשא  ָֽ  לא בבוהק.  ַּבְׂשא 

 

י ר ַחֶ֖ ֵ֛ת ָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ  ים מלמדות על מחיה הנראית בשר חי ואז היא סימן טומאה כאשר מוקפת במראות הטמאות.המל – ּומ 

תבנית טעמים תביר מרכא טפחא כאן מלמדת על קבוצה של מצבי עור: בוהק )מראה לבן( ושחין )פצע( שאינם "בשר חי" ולכן אינם 

 מחיה.

ת ָֽ  וציא את הבוהק והשחין המקיפים את "מחית בשר חי"(סלוק הגביל את "מחית בשר חי" למראות הטמאות בלבד )וה – ַּבְׂשא 
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 סימן טומאה מחיה רא תזריע יג,יא:קיו

ּוא׃  א הָֽ ֶ֖ י ָטמ  ֵ֥ ּנּו ּכ  ֶרֶ֔ א ַיְסּג  ִ֑ן ל ַ֣ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֶ֖ ֹו ְוט  ֹור ְּבָׂשרֶ֔ וא֙ ְּבעַ֣ ַעת נֹוֶׁשֶָ֤נת ה   ָצַר֨
ּוא )יג,יא( ּוא )יג,יא(סלוק, מגביל. הטעם ויתור מלת  – הָֽ יחסים למצב טהרתו של הכהן, אלא לנגע או נגעים על בא להדגיש כי לא מת הָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 .. לא מתיחסים לנגעים חדשים עד שיטהר מנגעים שנראו בתחילההנבדק בשעת הראיה הראשונה ע"י הכהן הבוחן

הסגרו אין עליו תורת טהור מתוך החלט אלא תורת טהור הלכו סימני טומאה תוך  []הח"ח וגם אם בחדשים .]הח"ח[טהרתו בצפרים ו 
 .מתוך הסגר ואינו טעון צפרים ואינו טעון עכשיו פריעה ופרימה
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ם ,יב:יג תזריע ויקרא ַ֚ת ָּכל-ְוא  ַעת א  ְּסָתַ֣ה ַהָצַרִ֗ ֹור ְוכ  ח ַהָצַרַ֙עת֙ ָּבעֶ֔ ְפַרָ֤ ֹו ְוַעד-ָּפ֨רֹוַח ּת  ר אׁשֶ֖ ַגע מ  ֹור ַהֶּנֶ֔ ִ֑יו-עַ֣  ַרְגָל
ן׃-ְלָכל ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖  ַמְרא 

ן׃-ְלָכל (יב,יג)( )ג [ד"פ ג"פ כ"תו] ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ ן׃-ְלָכל (,יביג)ד"א  )ד(  פרט לבית הסתרים, ַמְרא  ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ פרט לכהן שחשך ַמְרא 
  מאור עיניו מיכן אמרו כהן שחשך מאור עיניו והסומא באחת מעיניו, או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים. 

ָֽ -ְלָכל (,יביג) ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ ֵ֥י טפחא מרכא סלוק.  – ןַמְרא  ינ  ןמרכא מרבה מצבי הגבלה המרומזים בטעם סלוק של  –ע  ָֽ ה  , אילו  ַהּכ 

ן  ַּבּיַֹ֣ום  )וי' תז' יג,ה(על פסוק תו"כ פ"ב פ"ב )א( -)וב תו"כ )ד(-תנאים )= הגבלות( יש על הכהן הרואה כנדרש ב ה  ְוָרָאַ֣הּו ַהּכ 
י   יע  ריך להיות בריא בעיניו כך זמן הראיה צריך להיות באור יום חזק ובמקום מואר ( כשם שהכהן ציג,יבכבר נדרש מפסוק ) ַהְּׁשב 

 היטב.( 

ה-ְלָכל ֶ֖ ראית הכהן והמסתעף ממנה, ובתפקיד של התפשטות לכתוב אלפניה  תו"כ )ד(-טפחא, לוקחת את ההגבלות הנדרשות ב – ַמְרא 

 .תו"כ )ב(-הנבדק כנדרש במלמדת שבהגבלות אלו נעשית הבחינה של העור בין ראשו ועד רגליו של 
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ְּסָתָ֤ה ַהָצַרַ֙עת֙ ֶאת :,יגיג תזריע ויקרא ה כ  ּנ ֨ ן ְוה  ה ִ֗ ר ֶאת-ָּכל-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ַהֶ֖ ֹו ְוט  ּוא׃-ְּבָׂשרֶ֔ ֹור הָֽ ן ָטהֵ֥ ְך ָלָבֶ֖ ֹו ָהַפֵ֥ ִַַ֑֧גע ֻּכּלֵ֛  ַהָּנ
ֹור  ג(,ייג) וכולם  הסימני הטומאה, המביאים לטהרה. היינו שני עשר מצבי פריחה בכל לרבות את כולן מרכא לפני סלוק בתפקיד  –ָטהֵ֥

 מוגבלים )מהסלוק( לפריחה מלאה כדי שיהיה טהור.
 'וי)יהיה טהור ת"ל  : כגון לאחר הפטור פרח בכולו או שהיה בו מראה בוהק ואחר זה פרח בכולו מראה נגע(הח"ח)יכול הפורח מן הטהור  )ז(

ּוא ,יג(יג 'תז  ור אלא טמא. , הוא טהור, ואין הפורח מן הטהור טההָֽ
ּוא׃  .הוא טהור, ואין הפורח מן הטהור טהור אלא טמאאת הטהרה לפריחה מלאה במראה טמא בלבד  גבילמסלוק כ – הָֽ

 במגבלות שנלמדו לעיל שאין מתחשבים בשחין המורדת ומכוה המורדת.
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א׃ :,ידיג תזריע ויקרא ְטָמָֽ י י  ר ַחֶ֖ ֹו ָּבָׂשֵ֥ ֹות ּבֵ֛ ָראֵ֥  ּוְב֨יֹום ה 
ומחייה מעכבת  )טהרה ונשאר טמא(מעכב  )המשלים פריחה בתחילה(זר טמא ולא הבהק החוזר טמא, הלא דין הוא בוהק בשר החי החו )ה(

י )יג,יד(מה מחייה חוזרת ומטמאה אף הבוהק יחזור ויטמא. תלמוד לומר  ר ַחֶ֖  בשר חי החוזר טמא ואין הבוהק החוזר טמא. ָּבָׂשֵ֥
י )יג,יד(כלומר תוספת מלת חי דוחה את הבוהק החוזר. המלים  בשר לבד. דאם גם בוהק בכלל הוה ליה למימר [התוה"מ צ] ר ַחֶ֖  ָּבָׂשֵ֥

 ממעטות את השער הלבן החוזר והבוהק החוזר מלמטא. 
א )יג,יד( ְטָמָֽ  סילוק, מגביל אפשר כי מורה שער לבן חוזר לא מטמא. מגביל לבשר חי לטמא ולא שער לבן. – י 
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ֵ֛ן ֶאתְוָר  טו:,יג תזריע ויקרא ה  ּוא׃-ָאֹ֧ה ַהּכ  ַעת הָֽ ּוא ָצַרֵ֥ א הֶ֖ ֵ֥ ר ַהַחֵ֛י ָטמ  ֹו ַהָּבָׂשֵ֥ ְּמאִ֑ י ְוט  ר ַהַחֶ֖  ַהָּבָׂשֵ֥

ּוא (טו)יג, )ז( ]תו"כ פרשה ג פרק ה[ ַעת הָֽ ַעת  (טו)יג,     ָצַרֵ֥ ּוא (טו)יג,מרכא מרבה,  –ָצַרֵ֥ סלוק מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות כגון  – הָֽ

 מתמעטים מלהיקרא צרעת אם חזרו ראשי אברים ונתגלו. שלושה המצבים של הבא כולו לבן בתחילה
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ַהֹ֧ר : זי,יג תזריע ויקרא ְך ַהֶּנֶַַֽ֖גע ְלָלָבִ֑ן ְוט  ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔ ֵ֛ןְוָרָא֙הּו֙ ַהּכ  ה  ּוא׃ ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  ֹור הָֽ  ָטהֵ֥

ְך ַהֶּנֶַַֽ֖גע לְ  )יג,יז( )ג( [תו"כ פ"ג פ"ו] ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔ ַהֹ֧ר ְוָרָא֙הּו֙ ַהּכ  ֵ֛ןָלָבִ֑ן ְוט  ה  ּוא׃  ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  ֹור הָֽ מה ת"ל שיכול אין לי אלא ָטהֵ֥
ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים אלא אחר חזרת פריחת החלט מחיה בתחילה, מנין אחר חזרת פריחת החלט מחיה 

בתחלה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר שער לבן  החלטבסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת 
ְוָרָא֙הּו֙ הפטור אחר חזרת פריחה החלט פיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת הסגר, תלמוד לומר 

ְך ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ּוא ... ְוה  ֹור הָֽ  לרבות כולם.  ָטהֵ֥

ַהֹ֧ר  )יג,יז( ֵ֛ןְוט  ה  ֹור טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כולם חלה אותה הלכה, דרגא תביר  – ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  מרכא, מרבה על חזרת  –ָטהֵ֥

מצבים של חזרת פריחה אחרי פתיחה בנגע קטן בזמנים וסימני טומאה אחרים  11פריחה אחרי שפתח במצב מחיה בתחילה עוד 

 ואחריהם פריחה, בכל אלו האיש נטהר.

יכול הבא בכולו לבן בתחילה יהא טהור ת"ל  )ד( [תו"כ פ"ג פ"ו]בן בתחילה: מלמדת הלכה אחרת על הבא כולו ל והמשנה הבאה
ּוא )יג,יז( המשנה מלמדת דינו  ואין הבא בכולו לבן בתחילה טהור אלא טמא.)רק לזה שהפך לבן( הוא טהור סלוק, מגביל פסיקת (  –), הָֽ

כמו שפרח אחר . יהא טהור )האם( :[החפץ חיים]פ פי' לפריחות וגילוי בשר חי אחריהן. ע" בלי כל קשרשל הבא כולו לבן בתחילה 
 .הסגרדינו של הבא בכולו לבן בתחילה, שזה נגע וטעון  ר"ל דבעינן הסגר. .אלא טמא החלט או הסגר?
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ן ,כ:יג תזריע ויקרא ָ֤ה ַמְרֶאָה֙ ָׁשָפַ֣ל מ  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ֹו-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ְּמאֹ֧ ּה ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן ְוט  ֹור ּוְׂשָעָרֶ֖ ֵ֛ן ֶנַגע ָהעֶ֔ ה  ָחה׃ -ַהּכ  ין ָּפָרָֽ ֵ֥ וא ַּבְּׁשח  ֶ֖ ַעת ה   ָצַרֵ֥
ַעת -ֶנַגע )יג,כ( מקף כבורר בין פשיון בשחין שמטמא ובין פשיון בשחין שאינו מטמא. הפושט בשחין בלבד מטמא, ואם מתחילה  –ָצַרֵ֥

 כל השחין היה מכוסה במראה טמא בלי שער לבן ופשה לעור הבשר או למכוה אינו מטמא.

ין ֵ֥ ָחה, מרכא, מרבה – ַּבְּׁשח   סלוק מגביל, בסה"כ כעין רבוי הגבלות על נגע שחין. – ָּפָרָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ין  ֵ֥ ָחהמרכא, מרבה איזורי שחין שבהם  – ַּבְּׁשח  ָחה)= פשה הנגע( וטעם סלוק של  ָּפָרָֽ , ועוד , מגביל נגע שחין לשחין בלבדָּפָרָֽ

 .וט שחין ברוחב שתי שערותחהגבלה שפשיון לשחין חדש זה רק כאשר החדש מחובר לשחין הקודם בלפחות 
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י  ,כד:יג תזריע ויקרא ָֽ ר ּכ  ֹו ָבָׂשֶ֔ ְכַות-אַ֣ ֹו מ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ְבע  ֹו ְלָבָנָֽה׃   -י  ֶמת אֵ֥ ה ַּבֶהֵֶ֛רת ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖ ְכָוִ֗ ַ֣ת ַהּמ  ְחַי ָֽ ה מ  ָהְיָת֞ ִׁ֑ש ְוָֽ  א 
ֶמת  (יג,כד) )ה( [ספרא תזריע פרשה ד פ"ז] , מנין ְלָבָנָֽההיא מטמאה בפתוך ומנין שתטמא חלקה ת"ל מלמד שַּבֶהֵֶ֛רת ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖

ֹו ְלָבָנָֽה (יג,כד)לרבות שאר המראות ת"ל   ת"ל. שאת וכה"ג שגם הם יטמאו בחלקה ובפתוך. מנין לרבות שאר המראות: [חפץ חיים] .אֵ֥
ֹו ְלָבָנָֽה  .  ואו לרבות הוא .אֵ֥

 לפי תבניות הטעמים היה מתאים להסביר 

ֶמתְלָבָנֵ֥ה אֲ  (יג,כד) ֹו שאר מראות שיטמאו בפתוך.מרכא טפחא, יתור לרבות  – ַדְמֶּדֶ֖   ְלָבָנָֽהמרכא, לרבות שאר מראות שיטמאו   – אֵ֥

 ללא אדמדמת. בסה"כ רבוי שכל המראות הלבנות מטמאות במכוה גם כשהיא לבנה חלקה כמגביל. סלוק  – ְלָבָנָֽה

 

ח ְוֶאת  :לג,יג תזריע ויקרא ְתַּגָּלֶ֔ ֨ ֹ֧ן ֶאתַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣ -ְוה  ה  יר ַהּכ  ְסּג ֨ ִַ֑ח ְוה  ית׃-א ְיַגּל  ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵֶ֛תק ׁש      ַהֶּנ

ית )יג,ה(כמו  ָֽ נ    .שרק הודעת הכהן מגבילה את היום השביעי ואז יעלה לכאן ולכאן, מגביל, סלוק – ׁש 

ית )יג,ה( ָֽ נ   הכי איתמר בת"כ. ולא שלישית אותו שנית מסגירללמדך  [ר' עובדיה מברטנורא על רש"י' פי]ע"פ  סלוק כמגביל – ׁש 
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ֹור ,נט: יג תזריע ויקרא י־עִ֑ ֹו ָּכל־ְּכל  ֶרב אֶ֖ ֹו ָהע ֶ֔ י֙ אַ֣ ֹו ַהְּׁשת  ים אָ֤ ְׁשּת ִ֗ ֹו ַהּפ  ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀ אַ֣ ַעת ֶּבֵ֥ ַַֽגע־ָצַר  ת ֶנָֽ את ּתֹוַר֨  ז ֲ֠
ֹו: פ ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥  ְלַטֲהרֶ֖

 ,ג:יג תזריע ויקרא
ַ֣ן ֶאת ה  ַַ֣֧-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ּוא -ַגע ְּבעֹורַהֶּנ ַעת הִ֑ ֹו ֶנֵַַֽ֥גע ָצַרֶ֖ ֹור ְּבָׂשרֶ֔ עַ֣ ק֙ מ  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  ן ּוַמְרא  ר ַּבֶּנִַ֝גע ָהַפְַ֣ך ׀ ָלָבִ֗ ָע֨ ָּבָׂשר ְוׂש   ַהֲ֠

ֹו׃ תָֽ א א  ֵ֥ ּמ  ן ְוט  ֶ֖ ה  הּו ַהּכ   ְוָרָאֵ֥
 לטומאה ספיקו טמא משנזקק]*[ כל ספק נגעים בתחלה טהור עד שלא נזקק לטומאה  [משנה נזיר פ"ט, מ"ד]

ֹו )יג,נט( אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא: ?)מניין שספקו טהור( מנא הני מילי גמ' [ב,יר סהבבלי נז]  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ הואיל ופתח , ְלַטֲהרֶ֖
 .  ]בו[ הכתוב בטהרה תחילה

 )וזה לא כך לדעת חכמים ספק בזמן החלט טמא( נמי ספקו טהור (, נאמר)כי החלט לטומאה משנזקקאי הכי, אפילו 
אהא איתמר: אם בהרת קדמה  -(, גם בהחלט)דברים אלו נלביש על דעת ר' יהושע האומר שספקו טהורר דרב יהודה אמר רב אלא כי איתמ
טמא ור' יהושע אמר: כיהה; מאי כיהה? אמר רב יהודה: כיהה וטהור;  -טהור, ספק  -טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת  -לשער לבן 

ֹו )יג,נט(, אמר קרא: ודילמא כיהה וטמא! אמר רב יהודה אמר רב ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥  , הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.ְלַטֲהרֶ֖

ֹו )יג,נט( ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹו טפחא של,  ְלַטֲהרֶ֖  שנוי, כדעת ר' יהושע שהמראה כיהה ולכן הספק טהור בתפקיד, ְלַטֲהרֶ֖

 

ֹו )יג,נט(הסבר טט ע"פ תבנית הטעמים של ]משנה נגעים פ"ד מי"א[  ֹו אֵ֥ ֹו ְלַטֲהרֶ֖ כל ספק פותחת בכלל ה [מ"דמשנה נזיר פ"ט,]-ל ְלַטְּמאָֽ
ֹו טפחא שלטעם מרומז בכאשר הרבוי שבא ממלת "כל" במצבי ספק לטהר  עד שלא נזקק לטומאה, טהורבתחלה נגעים  בתפקיד  ,ְלַטֲהרֶ֖

ק נגעים טהור. ואת זה מלמדים אבל לא כל ספ. . השנוי הוא שספק נגעים טהור, הרבוי הוא שיש ספקות אחדים אותם מטהריםרבוישנוי ו

ֹוטעמי הכתוב  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹוטעם מרכא של . אֵ֥ ֹו מצבי ספקה רבמ, אֵ֥ ֹו סלוק שלטעם , ְלַטְּמאָֽ את מצבי הספק גביל לה בתפקיד - ְלַטְּמאָֽ

-. ווספק פשיון בהסגר([ מ"אה פ"משנה נגעים ]מת השער הלבן, ספק הקד [מי"אד פ"משנה נגעים ]) בלבד ספקות הטמאים לשני

 כתב כי ספק הקדמת שער לבן היא טומאה מספק. [ט"ב ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ]

 

ֹו )יג,נט( ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹו טפחא של,  ְלַטֲהרֶ֖   ,ְלַטֲהרֶ֖

ֹומצב ספק בין טהור לטמא מתואר כך: טעם טפחא של  ֹו-כפותח טפח להתאפיין מפועל בתפקיד  ְלַטֲהרֶ֖ ֹו ְלַטְּמאָֽ ואז הכתוב הוא דבר  אֵ֥

 עות מצב ספק.אחד במשמ
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 ויקרא מצרע יד,ב:   

א ֶאל ֹו ְוהּוָבֶ֖ ע ְּביֶֹ֖ום ָטֳהָרתִ֑ ָרֶ֔ ְהֶיה֙ ּתֹוַרַ֣ת ַהְּמצ  ָֽ ן׃-ז ָ֤את ּת  ָֽ ה   ַהּכ 
ן׃-ֶאל ָֽ ה  רק בזמן הבמות לא נהגה תורת  תורה תמימה הערה ג(. ע"פ בכהן מיוחססלוק, מגביל שגם פעולת הטהרה צריכה להיות  – ַהּכ 

הרמב"ם פ"ז ה"ט , וכ"פ כהן מיוחסדלטהרת מצורע צריך ש תורת מצורע נוהגת גם בזמן הזה. אלא מצורע. ומאז הקמת בית המקד
 , לכן נשתקע הדין.הרמב"ם בפ"ב מאיסורי ביאה, ובזמן הזה אין לנו כהנים מיוחסים כמו שכתב מתרומות
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יויקרא מצורע יד,ד:  ָֽ ֵ֛ר ְׁשּת  ַּטה  ח ַלּמ  ן ְוָלַקֹ֧ ה ֶ֔ ָּוה֙ ַהּכ  ים -ְוצ  ֵ֥ ֳּפר  ב׃צ  ז ָֽ ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת ְוא  ֶרז ּוְׁשנ  ַ֣ץ ֶאֶ֔ ֹות ְוע  רִ֑  ַחּיֶֹ֖ות ְטה 
ז ָֽבהסבר תבנית הטעמים של  י תֹוַלֶַ֖עת ְוא  ֵ֥  ע"פ גרסת ראב"ד ור"ש. ּוְׁשנ 

ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת  מרכא טפחא, יתור לרבות על צבע זהורית טובה שבו נצבע הצמר בשריה ראשונה, צבעי אדום אחדים שבכל פעם  –ּוְׁשנ 

 ני תולעת הצמר נצבע בצבע ההולך ונחלש.ששורים צמר באותו ש

י תֹוַלֶַ֖עת טפחא, בתפקיד פותחת טפח לאפיין את  – תֹוַלֶַ֖עת ֵ֥ במהכתוב אחריה ְׁשנ  ז ָֽ מה שטעמו סלוק בתפקיד מגביל, ובא לאפיין  – ְוא 
ב ז ָֽ ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת אף  כן בכלל(-)שלא השתמשו בו לפניבתחלתו  א  כן בכלל, לא לטעימת נסיון ביורה -)שלא השתמשו בו לפניבתחלתו שלא טעם ְׁשנ 

 , ולכן מותיר רק צבעשבה צובעים, ולא לצביעה, ולא עירו צבע שהיה בו שימוש כלשהו ליורה שבה צובעים, כי צריך צביעה לשמה ושל פעם ראשונה(
 זהורית טובה.
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ז ָֽב )יו(   ב שיש לו שם לווי.ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא אזוב רומי ולא אזוב מדברי ולא כל אזו ְוא 

ז ָֽב)א( מלת  בללא שם לווי מגביל לאזוב שאין לו שם לווי. )ב( טעם מלת  – ְוא  ז ָֽ כן בכלל -מגביל לאזב שלא השתמשו בו לפניסלוק,   – ְוא 

 .וכנראה נדרש שנלקח לשם הזאה
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ת׃ ויקרא מצרע יד,נה: י  ֶגד ְוַלָּבָֽ ַעת ַהֶּבֶ֖  ּוְלָצַרֵ֥

עַ  (וי' מצ' יד,נה) ֶגדּוְלָצַרֵ֥ תמרכא טפחא, יתור לרבות אבן המנוגעת,  – ת ַהֶּבֶ֖ י   סלוק, מגביל כמוסבר להלן  – ְוַלָּבָֽ

 [ 2אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, בית המנוגע ]עמוד רכ טור -ב
ד לומר: וכך אמרו: יכול תהא אבן מנוגעת עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים, תלמו, 37אין האבן המנוגעת עושה משכב ומושב...  

יש מהראשונים שמצדד לומר שלא נתמעטה אבן . 39הזב ולא אבן המנוגעת, 38[ אשר ישכב עליו הזב2כל המשכב ]עמוד רכא טור 
המנוגעת מדין משכב ומושב אלא לענין שאין משכבה ומושבה נעשים אב הטומאה לטמא אדם ובגדים, אבל נעשים ראשון לטמא אוכלים 

 . 41*מסמא-מטמאה באבן אין האבן המנוגעת. 40ומשקים

י ת( וי' מצ' יד,מה)אבל יכול להיות שהגבלות אבן המנוגעת נלמדות מטעם אתנח של מלת  ֑  כמגביל  ַהב 

ץ א ת( וי' מצ' יד,מה) ת-וְּנ ַת֣ י ת א  ת-ַהַב֗ נ יו  וְּא  ת ּכ ל-ֲאב  יו וְֵּא֖ ל-ֵעצ ֔ י ת וְּהֹוצ יא  א  ֑ ר ַהב  ל-ֲעַפ֣ יר א  ע ֔ ֣חּוץ ל  ֵמֽא׃-מ  ֖קֹום ט   מ 
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ַעת׃ פ )וי' מצ' יד,נז(  ת ַהָצָרָֽ ר ז ֵ֥את ּתֹוַרֶ֖ א ּוְביַֹ֣ום ַהָּטה ִ֑ ֶ֖ ת ְּביֵֹ֥ום ַהָּטמ   ְלהֹור ָ֕

ַעת )וי' מצ' יד,נז( ]ספורנו[ ת ַהָצָרָֽ אין להוסיף ולהחמיר לטמא נגעי עור בשר אחרים אף על פי שהם אצלנו מיני צרעת רבים . ז ֵ֥את ּתֹוַרֶ֖
ףְּ עַ )משלי ל,ו( מאלה כאמרו  יוַאל־֥תֹוסְּ ֑ ר  ב  כי אמנם עם כל רעתם לא נדין אותם כדין צרעת כלל כמו שטהר הכתוב כשהפך כולו לבן   ל־דְּ

 :)לעיל יג, יג( שעבר גבול הצרעת הטמא לרוע כענין הטומאה הנשרפת שנפסדה צורתה

ת )וי' מצ' יד,נז(   מיני צרעת רבים מאלה[ שיש מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כפי']ספורנו – ז ֵ֥את ּתֹוַרֶ֖

ַעתאבל טעם סלוק במלת   .כי אמנם עם כל רעתם לא נדין אותם כדין צרעת כללמגביל בפי']ספורנו[  ַהָצָרָֽ
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ן  ויקרא אחרי מות טז,א: ֲהר ִ֑ ַ֣י ַאָֽ ֶ֖י ְּבנ  ֹות ְׁשנ  י מֶ֔ ַ֣ ֲחר  ה ַאָֽ ֶׁשֶ֔ ָ֤ר ְיָי֙ ֶאל־מ  י־ְיָיֶ֖        ַוְיַדּב  ְפנ  ם ל  תּו׃ ְּבָקְרָבָתֵ֥  ַוָּיֻמָֽ
תּו ֶ֖ סלוק, מגביל, מיתתם הייתה מפני  – ַוָּיֻמָֽ י־ְיָי ְפנ  ם ל  ולא מסיבה אחרת ואפשר כי לכן הירושלמי יומא פ"א ה"א לומד מהם  ְּבָקְרָבָתֵ֥

    מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל
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ן ֶאתויקרא אחרי מות טז,ו:  יב ַאֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  ר ַהַחָּטֶ֖את ֲאֶׁשר-ְוה  ֹו -ַּפֵ֥ ֹו׃     לִ֑ יתָֽ ֹו ּוְבַעֵ֥ד ּב  ר ַּבֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥  ְוכ 
ֹו יתָֽ  מרכא סלוק, הסלוק מגביל וזה ע"פ רבנן וגם ע"פ רבי יהודה לומר שבכל עת יש לו אשה יחידה,  - ּוְבַעֵ֥ד ּב 

מרכא, ירמז לרבות אשה אחרת בהמתנה, שאם אשת כ"ג תמות במהלך עבודת יום הכפורים, אשת כ"ג  – ּוְבַעֵ֥דובנוסף ע"פ רבי יהודה 

 ורשה רגע לפני מיתתה והאשה שבהמתנה נישאה לו. ג
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ל ָיֳעַמד,י: טז "מויקרא אח ה ָעָלָ֤יו ַהּגֹוָרל֙ ַלֲעזָאז ֶ֔ יר ֲאֶׁשר֩ ָעָל֨ ִ֑יו-ְוַהָּׂשע ִ֗ ַ֣ר ָעָל ' ְלַכּפ  ֵ֥י הֶ֖ ְפנ   ַחֵ֛י ל 
ָרה׃  ְדָּבָֽ ֶ֖ל ַהּמ  ֹו ַלֲעָזאז  תֵ֛  ְלַׁשַּלֵ֥ח א 
ֶ֖ל )ספרא מ"ח(   ָרה יישוב תלמוד לומרלמקום הקשה בהרים, יכול בַלֲעָזאז  ְדָּבָֽ  (טז,כבאח"מ ויקרא ) ומנין שיהיה בצוק תלמוד לומר, ַהּמ 

ה ֑ ץ גְּזֵר  ר  ֣ ל־א   .א 

ָרה (י,טזאח"מ ויקרא ) ְדָּבָֽ  סלוק כמגביל למקום צוק קשה בהרים – ַהּמ 

 

 סלוק 103

אויקרא קדשים יט,יח:  א-ל ָֽ ם ְול ָֽ ּק ָ֤ ר֙ ֶאת-ת  ּט  ֲעךֶ֖ -ת  ך ְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר  ַ֣י ַעֶּמֶ֔ '׃ ְּבנ  י הָֽ ֶ֖ ֹוך ֲאנ   ָּכמִ֑
י ֶ֖ 'מלת אני מציינת במקומות אחדים יראת ה', מלת ה' מציינת רחמים, אהבת ה'.  – ֲאנ   סלוק, מגביל. – הָֽ

י ֶ֖ 'טפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מה' ובתפקיד התפשטות האפיון המאוחד לכתוב לפניו, בסיכום:  – ֲאנ  י הָֽ ֶ֖ ר' יוסף בכור שור כפי'  ֲאנ 

שמיראת ומאהבת ה' בלבד, ולא מעצמו האדם מתגבר לקיים מצוות בין אדם לחברו, כי הוא  ְלַשּכח את השנאה. )ויראתי( ראויה אהבתי

ֹוךלהות )-וחברו הם גלויים של צלם א  להי"ם(.-גי' א – ָּכמִ֑
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 ויקרא קדשים יט,יט:

ת רּו  -ֶאָֽ ְׁשמ  ַתי  ּת   ֻחּק 
ם ָׂשְדךֶ֖ -ְּבֶהְמְּתך֙ ל א  י  ְלַאֶ֔ ַ֣יַע ּכ  ְלָאִ֑י ם-ל א ַתְרּב  ְזַרַ֣ע ּכ   ת 
יך׃  א ַיֲעֶלֶ֖ה ָעֶלָֽ ז ל ֵ֥ ם֙ ַׁשַעְטנ ֶ֔ ְלַא֙י   ּוֶבֶָ֤גד ּכ 

  . משלחין כלים, בין תפורין בין שאינן תפורין, ואף על פי שיש בהן כלאים,בבלי ביצה יד,ב משנהראה 
)ראויים : חזו למימך תותיה )ואם תאמר(וכי תימא  חזו לכסויי, אלא כלאים למאי חזו? -חזו למלבוש; שאין תפורין נמי  -. בשלמא תפורין גמרא

יך (וי' קד' יט,יט), והתניא: להציע תחתיו ונתמך ע"י( א ַיֲעֶלֶ֖ה ָעֶלָֽ )ואף על פי שמן התורה מותר בהצעה תחתיו אבל אתה יכול להציעו תחתיך.  - ל ֵ֥

  אבל אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא תכרך לו נימא על בשרו.ולא בלבוש עליו( 
א ַיֲעֶלֶ֖ה (וי' קד' יט,יט)  מרכא טפחא, כיתור לרבות על איסור לבוש כלאיים על הגוף מלמעלה גם הצעת כלאיים רכים תחת הגוף  – ל ֵ֥

א ַיֲעֶלֶ֖ה -ש   על בשרו.( שתעלה מהמצע שתחתיו)אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא תכרך לו נימא -מהם נימא שתכרך על בשרו, כ ל ֵ֥

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/22     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 כפשוטו של המקרא.  הסבר זה הוא ממש
אלא בקשין, וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: האי נמטא גמדא דנרש שריא. אמר רב פפא: ערדלין אין בהן  בבלי ביצה יד,ב

יש בהם משום כלאים. רב אשי אמר: אחד זה ואחד זה  -משום כלאים, אמר רבא: הני צררי דפשיטי אין בהם משום כלאים, דבזרני 
 ם כלאים, לפי שאין דרך חמום בכך.אין בהן משו

יך (וי' קד' יט,יט) אבל , ומרבנן גם הצעת כלאיים רכים מתחתיו, סלוק, מגביל את איסור לבוש הכלאיים לאריג רך שמחמם – ָעֶלָֽ

 בכלאיים קשים אין איסור כלאיים מפני שאין דרך חימום בכך. 
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ַ֣יׁש ֲאֶׁשר ויקרא קדשים כ,יז: ח ֶאת-ְוא  ַּקַ֣ ֹו ַּבתֲאח  -י  ֹו ַבת-תֹ֡ יו אַ֣ ַ֣ ה ֶאת-ָאב  ּמֹו ְוָרָא֨ יא-א ֲ֠ ָֽ ּה ְוה  ְרֶאָ֤ה ֶאת-ֶעְרָוָתִ֝ ּוא -ת  ֶעְרָותֹו֙ ֶחֶַ֣סד הֶ֔
א׃ ָּׂשָֽ ָּלֶ֖ה ֲעֹונֵֹ֥ו י  ֹו ּג  תֵ֛ ֹ֧ת ֲאח  ַ֣י ַעָּמִ֑ם ֶעְרַו ֶ֖י ְּבנ  ינ  ּו ְלע  ְכְרתֶ֔ ֨  ְונ 

ָּלֶ֖ה...  ראב"ע ֹו ּג  תֵ֛ ֹ֧ת ֲאח  אבאונס.  - ֶעְרַו ָּׂשָֽ ֹו י   לאשה, הגביל עונש לאיש בלבד. . סלוק, במצב אונסלבדו - ֲעֹונֵ֥
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ר ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל :ויקרא אמר כא,א ה ֱאמ ֵ֥ ֶׁשֶ֔ א-מ  ם ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ ֶהֶ֔ ן ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ַ֣י ַאֲהר ִ֑ ֶ֖ים ְּבנ  ֲהנ  יו׃-ַהּכ  א ְּבַעָּמָֽ ַּטָּמֶ֖  י 
 יו , )בזמן שאין שם לויים מטמאשם אינו  )לויים, ישראלים(בזמן שעמיו  ]תו"כ[מגביל איסור ההיטמאות למת,  סלוק - ְּבַעָּמָֽ

 .מיטמא הוא למת מצוהוישראלים( 
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 ויקרא אמר כג,מ:

ץ ים ַוֲעַנֵַֽ֥ף ע  ֶ֔ ת ְּתָמר  ָ֤ץ ָהָדר֙ ַּכּפ ַ֣ י ע  ֨ ֹון ְּפר  אׁשִ֗ ם ַּבּיַֹ֣ום ָהר  ם ָלֶכִ֝ י-ּוְלַקְחֶּת֨ ת ְוַעְרב  ִַ֑חל -ָעב ֶ֖  ָנ
ים׃ ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  יֶכֶ֖ם ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  ם ל   ּוְׂשַמְחֶּתִ֗

  ירושלמי ראש השנה פ"ד ה"ג ]דף נט טור א[יונה( ... )אמר רבי 
שניא היא דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון חלק הראשון מהם מעתה במקדש ידחה ובגבולין לא ידחה אמר רבי יונה אילו הוה כתיב 

אלהיכ' שבעת ימים  ולקחתם לפני יי' אלהיכם הייתי או' כאן ריבה ובמקום אחר מיעט אלא ולקחתם לכם מכל מקום ושמחתם לפני יי'
 בירושלם

 שונה נטילת לולב ממוספי המועדות כי כתוב בה( –)אור שמחה 

ים ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  יֶכֶ֖םסלוק ממעט גבולין מנטילה שבעת ימים, ומאפיין את  – ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  לקינו -שרק בירושלם, מקום המקדש לפני ה' א ל 

 נוטלים שבעה מדאורייתא,  
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 ב:    ויקרא אמר כג,מ

ים ָּכל ִ֑ ַ֣ת ָימ  ְבַע ּו ׁש  ְׁשבֶ֖ ת ּת  ת׃-ַּבֻּסּכ ֵ֥ ּו ַּבֻּסּכ ָֽ ל י ְׁשבֶ֖ ְׂשָרא ֶ֔ ֶאְזָרח֙ ְּבי   ָהָֽ
ל-ָּכל ְׂשָרא ֶ֔ ֶאְזָרח֙ ְּבי  תשלו הפרטית ושאולה מחבירו.  –קטן, לרבנן שתי סוכות כשרות לישב בם -פשטא זקף – ָהָֽ ּו ַּבֻּסּכ ָֽ טפחא  – י ְׁשבֶ֖

תי ׁשְ  סיפרא פרשת אמור פרשה יב )י(סלוק, ע"פ  ּו ַּבֻּסּכ ָֽ אפשר כי טפחא מרבה והשפעתו מתפשט אלפניו. ., בסוכות של כל דבר. בֶ֖

 סלוק מרבה תכונה ובכך והאות "בי"ת" ממעט מכל הסוכות סוכות גזולות.

 כלומר בתוך חג הסוכות.  לגר שנתגייר בינתים, וקטן שנתגדל בינתיםרבי אליעזר: לחייב עוד שניים בסוכה 

 קטן, טפחא-זקף ראה
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ר ְּבָכל ויקרא בהר כה,ט: ירּו ׁשֹוָפֶ֖ ֵ֥ ים ַּתֲעב  ֶ֔ ֻּפר  ֶדׁש ְּביֹום֙ ַהּכ  ֹור ַלח ִ֑ י ֶּבָעׂשֶ֖ ע ֶ֔ ֶדׁש ַהְּׁשב  ם׃-ְוַהֲעַבְרָּת֞ ׁשֹוַפָ֤ר ְּתרּוָעה֙ ַּבח ַ֣  ַאְרְצֶכָֽ
ֶדׁש אם כן למה נאמר...  רש"י ֹור ַלח ִ֑ ֶדׁש אלא לומר לך: תקיעת ?ֶּבָעׂשֶ֖ ֹור ַלח ִ֑ ם-ְּבָכל דוחה שבת ֶּבָעׂשֶ֖  ראש עתתקי ואין ,ַאְרְצֶכָֽ
ם-ְּבָכל שבת דוחה השנה  , אלא בבית דין בלבד )ראה תו"כ בהר פרשתא ב,ה(.  ַאְרְצֶכָֽ

ם-ְּבָכל ֶדׁש תקיעתמצב, )א( ביובל -מקף כרב – ַאְרְצֶכָֽ ֹור ַלח ִ֑ ם-ְּבָכל )רמב"ן וגם יום הכפורים שחל בחול(דוחה שבת  ֶּבָעׂשֶ֖  ַאְרְצֶכָֽ

ואע"פ שהגבלה זאת  , אלא בבית דין בלבד )ראה תו"כ בהר פרשתא ב,ה(םַאְרְצֶכָֽ -ְּבָכל שבת דוחה השנה ראש תקיעת ואין)ב( 

, אפשר כי הדבר מרומז בטעם מקף וטעם סלוק המגביל ואין לזה עיקר בענין הכתוב כלל היא תקנת רבי יוחנן בן זכאי, וכפ' רמב"ן

ם-ְּבָכלשל   המגביל תקיעת ראש השנה למקום ב"ד מרבנן. ַאְרְצֶכָֽ
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 ה,י:ויקרא בהר כ

ֶרץ ְלָכל ֹור ָּבָאֶ֖ ם ְּדרֵ֛ ה ּוְקָראֶתֵ֥ ים֙ ָׁשָנֶ֔ ּׁש  ֲחמ  ָ֤ת ַהָֽ ַ֣ת ְׁשַנ ם א  ַּדְׁשֶּתִ֗ ַ֚יׁש ֶאל-ְוק  ם א  ם ְוַׁשְבֶּתִ֗ ַ֣ה ָלֶכֶ֔ ְהֶי וא֙ ּת  ל ה  ֵ֥ ְׁשֶבִ֑יָה יֹוב  יׁש -י  ֵ֥ ֹו ְוא  ֲאֻחָּזתֶ֔
בּו׃-ֶאל ֹו ָּתֻׁשָֽ ְׁשַּפְחּתֶ֖  מ 

בּו ו לא נגמר זמן מכירתה לשנים.  )ב( אם בעלים לא סלוק, מגביל )א( לא כולם שבים לאחוזתם כי אפשר שעברה לכהנים א - ָּתֻׁשָֽ

 משחררים עבדים הם עברינים אבל שנת היובל מתקיימת.
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ְקְצרּו֙ ֶאת ויקרא בהר כה,יא:  א ת  עּו ְול ָ֤ ְזָרֶ֔ א ת  ִ֑ם ל ַ֣ ַ֣ה ָלֶכ ְהֶי ים ָׁשָנֶ֖ה ּת  ֵ֥ ּׁש  ֵ֛ת ַהֲחמ  וא ְׁשַנ ַ֣ל ה ִ֗ ּו ֶאת-יֹוב  ְבְצרֶ֖ א ת  יָה ְול ֵ֥ יֶחֶ֔ יָה׃-ְספ  ֶרָֽ  ְנז 

ּוְול ֵ֥  ְבְצרֶ֖ -ֶאתמרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, וטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –א ת 
יהָ  ֶרָֽ וזה להרחבת הקבוצה של מלאכות תולדה הדומים לבצירה בגפן, היינו מיני קטיף בעצי פרי אחרים כגון מסיק בזית, גדידה  ְנז 

יהָ -ֶאתקציר דגן. בתמר, ליקוט בתאנה, ליקוט ירק,  ֶרָֽ מצב נזריה )א( יש דרך קטיף נזריה )פירות( של שש שנים )ב( -מקף כרב – ְנז 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 יש דרך קטיף נזריה )פירות( של שנת שמיטה. 

לדעת הרמב"ם צריך שנוי בכמות הפרי הנקטף, ולא יבצור יותר מהכמות  ]דיני שביעית דגל ירושלים פ"ט קצירה בצירה ודריכה[

ל להביא לביתו משדה הפקר, ונראה שמותר להשתמש בכלי קצירה כמו בשנים אחרות. לדעת פוסקים אחרים יש הקטנה שאדם רגי
 למעט בכמות וגם אסור לקצור בכלים שקוטפים בהם בשאר השנים.

יהָ -ֶאת ֶרָֽ  סלוק בתפקיד מגביל איסור קטיף נזריה )פירות( בדרך של שש שנים. – ְנז 
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ְׁשַנֵ֥ ויקרא בהר כה,יג:  יׁש ֶאלּב  ֶ֖ בּו א  ל ַהּז ִ֑את  ָּתֻׁשָ֕ ֶ֖ ֹו׃-ת ַהּיֹוב   ֲאֻחָּזתָֽ
י ויקרא בהר כה,יד: ָֽ יֶתִ֑ך ַאל-ְוכ  ַ֣ד ֲעמ  ַּי ֶ֖ה מ  ֹו ָקנ  ך אֵ֥ יֶתֶ֔ ְמָּכר֙ ַלֲעמ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ יׁש ֶאת-ת  ֵ֥ ּו א  יו:-ּתֹונֶ֖ ָֽ  ָאח 

יׁש ֶאל  )וי' בהר כה,יג(הפסוק המלא  ֶ֖ בּו א  ל ַהּז ִ֑את  ָּתֻׁשָ֕ ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  ֹו׃-ּב   ֲאֻחָּזתָֽ

ֹוֲאֻחּזָ -ֶאל  סלוק כמגביל, האיש נפרד מאחוזתו בדרך כלל במכירה )ולא נתחשב במיעוט שלפעמים במתן מתנה, או כנמכר לעבד(.  - תָֽ

יׁש ֶאל )וי' בהר כה,יג(וכך כאשר  ֶ֖ בּו א  ֹו׃-ָּתֻׁשָ֕ י)וי' בהר כה,יד( תשובו במקח הנלמד מהסמיכות אל הפסוק הבא  ֲאֻחָּזתָֽ ָֽ ְמָּכר֙ -ְוכ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ ת 
 גם פרי שביעית יצא במקח ולא בחילול. א דרך חילול.  דרך מקח, ול -
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ייד: ויקרא בהר כה, ָֽ יֶתִ֑ך ַאל-ְוכ  ַ֣ד ֲעמ  ַּי ֶ֖ה מ  ֹו ָקנ  ך אֵ֥ יֶתֶ֔ ְמָּכר֙ ַלֲעמ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ יׁש ֶאת-ת  ֵ֥ ּו א  יו׃-ּתֹונֶ֖ ָֽ  נושא הפסוק קנין מטלטלין. ָאח 

יׁש ֶאת( ידבהר כה, 'וי) ֵ֥ יו-א  ָֽ  ( ידבהר כה, 'וי) ]תורה תמימה[כמסומן בהסברי  בתפקיד רבוי הגבלות.ביחד , למגבי סלוקמרבה, מרכא  – ָאח 

יׁש ֶאת ֵ֥ יו-א  ָֽ  ואין לי אלא הדיוט להדיוט,( ד)טט: ואיש את אשה מניין, ( ג)טט: אשה את איש ( ב)טט: אין לי אלא איש, )טט: א(  - ָאח 

ּו -ַאל תגר להדיוט מניין, ת"ל( ו)טט: הדיוט לתגר,  (ה)טט:  יׁש ֶאתּתֹונֶ֖ ֵ֥ יו-א  ָֽ  ]תו"כ[: צג(מכל מקום ָאח 
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ִ֑יםויקרא בחקתי כו,מה:  נ  אׁש  ית ר  ַ֣ ם ְּבר  י ָלֶהֶ֖ ֵ֥  ְוָזַכְרּת 
י  את  ָֽ '׃-ֲאֶׁשַ֣ר הֹוצ  ֵ֥י הָֽ ים ֲאנ  ֶ֖ אֹלה  ְהיֵֹ֥ות ָלֶהֵ֛ם ל  ַ֣י ַהּגֹוי ִ֗ם ל  ינ  ם ְלע  י  ְצַרִ֝ ֶרץ מ  ֶא֨ ָתם֩ מ   א 
'׃( עראב'') הכרותה בסיני( רש''י) בזכות ברית השבטיםש ֵ֥י הָֽ בעבור שמו רבוי הגבלות מדוע ה' עושה למען עצמו,  –מרכא סלוק  ֲאנ 

'׃ (רמב"ן) הגדול שלא יתחלל בגוים ולא למענם י הָֽ ֵ֥ ַב֣יֹום ַה֗הּוא  (זכריה יד,ט)מרכא סלוק, עצמותו ומהותו מחובר לשמו וגואלם על דרך  ֲאנ 

ֽד: ח  ֥מֹו א  ד ּושְּ ֖ ח  ֧ה ֛ה' א  י   י הְּ
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ּנּו: כז,לגבחקתי יקרא ו יֶרִ֑ א ְימ  ע ְול ַ֣ ֹוב ָלַרֶ֖ ין־טֵ֥ ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ל:      ל ֹ֧ ָֽ ָּגא  א י  ֶדׁש ל ֵ֥ ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו י  ּוא ּוְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ ּנּו ְוָהָֽ יֶרֶ֔ ַ֣ר ְימ  ם־ָהמ   ְוא 

ל( כז,לגבח'  'וי) ָֽ ָּגא  א י  אימתי )הגבלה ב( מחיים,  -עושה תמורה  אימתי)הגבלה א( מרכא מרבה, סלוק מגביל. בסה"כ רבוי הגבלות.  – ל ֵ֥
מעשר בהמה אסור למוכרו כשהוא [ רמב"ם בכורות פ"ו, ה"ה]ובתנאי )הגבלה ג( שהוא תמים , מחיים – )כלומר נמכר(אינו נגאל 

)כלומר נמכר(. רבנן עשו הבדלה במכירת מעשר בהמה בעל מום של יתומים שהוא כדרכו, ובין  תמים, הא לאחר שחיטה נגאל

 ירת מעשר בהמה בעל מום של גדולים שמכירתו עם הגבלות.מכ

 

 

 במדבר 2.4
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ְעָלה ָּכלבמדבר א,ג:  ים ָׁשָנה֙ ָוַמֶ֔ ָ֤ ן ֶעְׂשר  ֶּב֨ ִ֑ל-מ  ְׂשָרא  א ְּבי  א ָצָבֶ֖ ֵ֥ צ   י 
ן׃  ה ְוַאֲהר ָֽ ם ַאָּתֵ֥ ָתֶ֖ ְבא  ָתֵ֛ם ְלצ  ּו א  ְפְקדֵ֥  ּת 

ם ...  ָתֶ֖ ְבא  ָתֵ֛ם ְלצ  ּו א  ְפְקדֵ֥ רטים קשורים לנושא כלשהו, שלא על כל אחד חל ענין מסוים או הלכה מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פ -ּת 

יש במפקד שלוש קבוצות, נשמות המתים אותם כל ראש שבט מעלה ומקשר לה', נשמות החיים  מאור ושמשמסוימת באותו אופן. ע"פ 

ת מעצמו כלל שהצדיק יוכל לקבל מי שאין לו התעוררוהמעוררים עצמם לה' שכל ראש שבט , הוא הצדיק, יכול לקשרו לה', ונשמות 
ה ואותם מעוררים  אותו בסוד העיבור ן )משה(ַאָּתֵ֥ מרכא סלוק, רבוי והגבלה, שאלו המוגבלים בהתעוררותם רק משה ואהרן  - ְוַאֲהר ָֽ

 שהם כללות נשמות ישראל יכולים לרבותם ואז ראשי שבטיהם מיחדים אותם עמם לקשרם לה'.

 

 סלוק 117

ָֽ במדבר א,ד:  ַ֣ם י  ְּתֶכ יתְוא  אׁש ְלב  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ יׁש ַלַּמֶּטִ֑ה       א  ֶ֖ יׁש א  ֵ֥ ּו א  ּוא׃-ְהיֶ֔ יו הָֽ ָתֶ֖  ֲאב 
יׁשבמדבר א,מד:  ִ֑יׁש    א  ר א  ֵ֥ים ָעָׂשֶ֖ ל ְׁשנ  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  יא  ן֙ ּוְנׂש  ֲהר  ֶׁשָ֤ה ְוַאָֽ ד מ  ים ֲאֶׁשר֩ ָּפַק֨ ֹ֡ ֶַּ֣לה ַהְּפֻקד  ית-א  ד ְלב  ּו׃-ֶאָחֵ֥ יו ָהיָֽ ָתֶ֖  ֲאב 

ית אׁש ְלב  יו-ר ֵ֥ ָתֶ֖ על כל נשיא את נשמות אנשי שבטו המתים והחלשים באמונתם כדי  מאור ושמשכפי'  לרבות מרכא טפחא, יתור – ֲאב 

של שבטו, והוא יכול לדבק עצמו עם שבטו ולקבל אותם במוח שלו בסוד  הכללותשנשיא כל שבט ושבט הוא  לקשרם אל הקב"ה. ...
יׁש  . ...די לגדלם ולהשפיע עליהם קדושות עליונותהעיבור. ... שלקחו את האנשים אשר קיבלו את נשמות ישראל בסוד העיבור, כ -א 

ית ֶאָחֵ֥ד יו-ְלב  ָתֶ֖ ּו ֲאב  רצה לומר, שאיש אחד היה מקבל נשמות בית אבותיו בסוד העיבור כדי להמשיך עליהם קדושות עליונות  ָהיָֽ
 .שכל נשיא השבט נכלל בו כל השבט -וחסדים מגולים, לכן כתיב היו 

ּוא היה מקבל נשמות בית אבותיו בסוד העיבור כדי להמשיך עליהם קדושות  )בשבט(איש אחד מר כי רק סלוק, הסלוק מגביל לו – הָֽ
ּועליונות וחסדים מגולים, לכן כתיב  יׁש (במדבר א,מד)  שכל נשיא השבט נכלל בו כל השבט. וזהו )גם כן בסלוק( - ָהיָֽ ית ֶאָחֵ֥ד-א  -ְלב 

יו ָתֶ֖ ּו ֲאב   כנ"ל.כמובן  ָהיָֽ
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ת:וַ במדבר א,יז:  מ ָֽ ּו ְּבׁש  ְּקבֶ֖ ר נ  ֶּלה ֲאֶׁשֵ֥ ַ֣ים ָהא ֶ֔ ַ֚ת ָהֲאָנׁש  ן א  ה ְוַאֲהר ִ֑ ֶׁשֶ֖ ח מ  ַּקֵ֥  ּי 

תמלה זאת.  מ ָֽ שחייב רק  ]רמב"ם עבודה זרה פ"ב, ה"ז[סלוק כמגביל. )א( הגבלה לשמות הלא נמחקים )ב( כשיטת הרמב"ם  – ְּבׁש 

 ות כפירוש רש"י.על קריאת השם ככתבו ולא בפירוש אותיותיו או הגייתם אות א
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יׁשבמדבר א,מד:  ִ֑יׁש        א  ר א  ֵ֥ים ָעָׂשֶ֖ ל ְׁשנ  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  יא  ן֙ ּוְנׂש  ֲהר  ֶׁשָ֤ה ְוַאָֽ ד מ  ים ֲאֶׁשר֩ ָּפַק֨ ֹ֡ ֶַּ֣לה ַהְּפֻקד  ית-א  ד ְלב  ּו׃-ֶאָחֵ֥ יו ָהיָֽ ָתֶ֖  ֲאב 
יתבמדבר א,ד: ראה  אׁש ְלב  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ יׁש ַלַּמֶּטִ֑ה א  ֶ֖ יׁש א  ֵ֥ ּו א  ְהיֶ֔ ָֽ ְּתֶכַ֣ם י  יו-ְוא  ָתֶ֖ ּוא׃ ֲאב   הָֽ
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ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול אבמדבר ד,כ:  ְראֵ֛ אּו ל  תּו׃ פ-ָיב ֹ֧ ָֽ ֶדׁש ָומ   ַהּק ֶ֖
ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א ]במ' ד כ[ ְראֵ֛ אּו ל  ֶדׁש-ָיב ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, הלכה )א( כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל כל  - ַהּק ֶ֖

קה ושנה בית דין מכניסין אותו לכיפה, רחמנא פטריה ואנן קטלינן ליה! והתנן: מי של ]בבלי סנהדרין פב,ב[אחד חלה אותה הלכה 
 האמר רבי ירמיה אמר ריש לקיש: במלקות של כריתות עסקינן, דגברא בר קטלא הוא. -

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת ]במ' ד כ[ ְראֵ֛ ֶדׁש-ל  לה תביר מרכא טפחא, הלכה )ב( כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל חלק מהם לא ח - ַהּק ֶ֖

 -אמר רב חסדא: הבא לימלך  ]בבלי סנהדרין פב,א[ הלכה )ב( אפשר שזהו הענין שאם הקנאי בא לשאול בבית הדין אין מורים לו כן
 אין מורין לו. -אין מורין לו. איתמר נמי, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הבא לימלך 
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לבמדבר נשא ו,כג:  ָ֤ר ֶאָֽ ן֙ ְוֶאל-ַּדּב  ַ֣ -ַאֲהר  ּו ֶאתָּבָנ ה ְתָבֲרכֶ֖ ר ּכ ֵ֥ אמ ֶ֔ ם׃ ס-יו ל  ֹור ָלֶהָֽ ִ֑ל ָאמֶ֖ ְׂשָרא  ַ֣י י   ְּבנ 
ם ֹור ָלֶהָֽ  הפשט נשמע שהכהנים מברכים מעצמם. – ָאמֶ֖

םאבל ע"פ תבנית הטעמים נלמד כך: שתי המלים ביחד מלמדות  שלא יברכו הכהנים מברכת פיהם  רשב"ם עה"תכפי'  סלוק, מגביל – ָלֶהָֽ

ֹוראם כך יעשו אז אלא שהכהנים מתפללים לה', ו םוַ  טפחא, פסקא טעמא את היחד ומלמד כי יש שנוי – ָאמֶ֖ ָֽ י ֲאָבֲרכ  ֶ֖ )שם(  לישראל,  ֲאנ 
כְּ֥ך ֖ה'כמו שיתפללו הכהנים ואומרים:   וה' מברך לישראל לפי אמירתם. יְּב ר 

ם ֹור ָלֶהָֽ   . ברכת כהנים כיצד? בבלי סוטה לז,ב מתני'-שתי המלים ביחד מרמזות ל – ָאמֶ֖

ֹו במדינה אומר אותה שלש ברכות, טפחא, פסקא טעמא את היחד ומלמד כי יש שנוי בברכת כהנים במדינה מהמקדש, )א(  – רָאמֶ֖
 ברכה אחת;  -ובמקדש 

ֹור (במ' נשא ו,כג))ב(  שנוי מההגבלה שסבר רב חסדא שרק כהן קורא  (בבלי סוטה לז,ב)טפחא, טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, ע"פ  – ָאמֶ֖

 לא כאביי שמרבה ישראל על כהן לקרוא לכהנים לברך.לכהנים לברך א

ם  ושליח ציבור מקרא אותם מלה מלה והם עונין שנאמר...  רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פי"ד,ה"גסלוק, מגביל, כפי'  – ָלֶהָֽ

ם ֹור ָלֶהָֽ  )השליח צבור, והוא ישראל ממלת להם( ... עד שיאמר ָאמֶ֖
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ך׃ סס ְיָבֶרכְ במדבר נשא ו,כד:  ְׁשְמֶרָֽ ' ְוי   ךֵ֥ הֶ֖

' , שיש לו לאדם כבר [50]ליקוטי שיחות האדמו"ר ממ"ש חל"ג ע' מרכא טפחא, יתור לרבות התברכות הנכסים ע"פ  – ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖

'. שיתברכו ויתרבו יותר מכפי מדתם וטבעם ךטפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – הֶ֖ ְׁשְמֶרָֽ נכסים שרבוי התברכות ה ְוי 

ך ; ...שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונךהיא גם מפני שמירת ה'  ְׁשְמֶרָֽ הקדוש ברוך הוא, הוא הנותן  , מגביל השמירה אל סלוק – ְוי 
 .  הוא השומר
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ה ֶאלבמדבר נשא ז,פט:  ֶׁשִ֝ א מ  ּתֹו  -ּוְבב ֨ ַ֣ר א  ד  ְלַדּב  ֶהל מֹוע   א ַ֣
ע ֶאת  ְׁשַמ֨ יו מ  -ַוּי  ָלִ֗ ַ֣ר א  ַּדּב  ֹול מ  ֶרת֙ ֲאֶׁשר֙ ַעלַהּקִ֝ יו׃ פ-ַעָ֤ל ַהַּכּפ ֨ ָלָֽ ר א  ֶ֖ ים       ַוְיַדּב  ִ֑ ַ֣י ַהְּכֻרב  ין ְׁשנ  ֶ֖ ּב  ת מ  ֻדֶ֔ ן ָהע   ֲאר ַ֣

יו ָלָֽ ר א  ֶ֖ ר  – ַוְיַדּב  ֶ֖ יוטפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי,  –ַוְיַדּב  ָלָֽ  ד,רבה י)מדרש סלוק בתפקיד הגבלה. ביחד הוא מאמר  – א 
 והגבלה שהדיבור היה אל משה בלבד והמלאכים שהיו באמצע לא שמעו.משה ולא באמצעות מלאכים, שקב"ה שינה ודבר ישירות אל   (כב

 

 סלוק 124
 במדבר בהעלותך ח,יא: 
ן ֶאת יף֩ ַאֲהר ֨ נ  ד ֶאת-]יא[ ְוה  ּו ַלֲעב ֶ֖ ִ֑ל ְוָהיָ֕ ְׂשָרא  ַ֣י י  ת ְּבנ  ֶ֖ א  ' מ  ַ֣י הֶ֔ ְפנ  ָ֤ם ְּתנּוָפה֙ ל  ּי  '׃-ַהְלו  ת הָֽ ַדֵ֥  בני קהת – ֲעב 

 

ּו דגדול, ענין של שלוש משפחות הלוי -זקף –]יא[ ְוָהיָ֕ '-ֶאת -טפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ – ַלֲעב ֶ֖ ת הָֽ ַדֵ֥ . ומתפשט האפיון ֲעב 

'-ֶאתאלפניו. אפשר כי בא ללמד כי העבודות השונות של כל אחת משלוש משפחות הלוי במשכן כולן באותה חשיבות של  ת הָֽ ַדֵ֥  .   ֲעב 

ת-ֶאת ַדֵ֥ ' בסעיפי העבודה, מרכא מרבה  – ֲעב  סלוק מגביל, )א( לבני קהת בנשיאת כלי המשכן הפנימיים, )ב( לכל בני הלויים שהם  – הָֽ

כי גבורתם הוכוונה ע"י הכהן להייטיב לעולם ולא  לפי שהיו הלוים כפרה לישראלבלבד יעסקו במשכן וכליו ולא בני ישראל האחרים 
 להזיקו.
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ֵ֛  ׆ֹס י,לה:  בהעלתךבמדבר  ָּפֶנָֽיך׃ַוְיה  יך מ  יך ְוָיֻנֵ֥סּו ְמַׂשְנֶאֶ֖ ְיֶבֶ֔ ' ְוָיֻפ֙צּו֙ א ָֽ ֶׁשִ֑ה        קּוָמַ֣ה ׀ הִ֗ ן ַוּי ַ֣אֶמר מ  ַע ָהָאר ֶ֖ ְנס ֵ֥  י ּב 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ָּפֶנָֽיך )במ' בהע' י,לה( . פני ה' מסמל מידת דין. בשעה שישראל מקיימים בשעה שפניך עמנו הם נסים [ספרי זוטא]סלוק מגביל כדרשת  – מ 

 דין על ישראל ויש דין לגויים. את התורה אין 
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ַָֽחר במדבר בהעלתך יב,ט: ְך׃-ַוּי  ַלָֽ ם ַוּי  ' ָּבֶ֖  ַאֹ֧ף הֵ֛
  הודיעני על מה תריבני( איוב ימאחר שהודיעם סרחונם גזר עליהם נדוי שלא יאמרו כאיוב ) ספרי
ְך׃ ַלָֽ כי למאן דאמר שאהרן נצטרע, תיכף  עבר הכעס. –סלוק, מגביל. אפשר מגביל את חרון האף, כמו מובן המלה וילך  – ַוּי 

 . הקב"ה הסגירה והקב"ה טימאה והקב"ה טיהרה שבעת ימיםתסגר)יב,יד(  ספרי-נפנה מצרעתו, ולגבי מרים מבורר ב

 וגו'.כלומר לא היתה ראיית ואמירת כהן ולכן לא היתה מצורעת ע"פ כהן.
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֙ -ְׁשַלחך יג,ב: ל-חבר שלדמב ים ְוָיֻת ַען ֲאֶׁשר-רּו֙ ֶאתְלךַ֣ ֲאָנׁש ִ֗ ִ֑ל -ֶאֶַ֣רץ ְּכַנֶ֔ ְׂשָרא  ַ֣י י  ְבנ  ן ל  ֶ֖ ת  י נ  ֵ֥  ֲאנ 
ם׃ יא ָבֶהָֽ ֵ֥ ל ָנׂש  חּו ּכ ֶ֖ ְׁשָלֶ֔ ָתיו֙ ּת  ָ֤ה ֲאב  ד ְלַמּט  יׁש ֶאָחִ֝ ֨ ַ֣יׁש ֶאָחד֩ א   א 

יא ֵ֥ ל ָנׂש  ל  הטעם שתחת רשב"םע"פ  – ּכ ֶ֖ יאמוכיח פירושו, כל אלה הי"ב הנה יהיה  )טפחא(ּכ ֶ֖ ֵ֥ תהלים ) באותם המתנדבים ללכת, כמו ָנׂש 

הּו( ח,ז יל  ַ֣י ַּתְַ֭מׁש  יך ְּבַמֲעׂש  ל ָיֶדִ֑ ַחת ַׁשַָּ֣תה ּכ ִ֝ יו׃-ַתָֽ  ַרְגָלָֽ
לטעם טפחא של )א(  םמשמש כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  ּכ ֶ֖ יא ָבֶהָֽ ֵ֥  ,  ָנׂש 

ל )ב(   כן לרבות כעין הפרט. -האפיון המשותף פועל על כל התבנית הכתובה לפניטפחא ללא מרכא לפניה,  -ּכ ֶ֖

ומאותם שיאמרו  ... שבישראל שנשא אותם לבם ללכת, )הרבים(תקח מאותם  רשב"םהיו רבים שנשא אותם לבם ללכת,  םרשב"ע"פ 
ם)תקח ותבחר מהם שנים עשר  ללכת יא  סלוק שתגביל את הבחירה אל אלו שטעם מרכא במלת מ – ָבֶהָֽ ֵ֥ מרבה בם תכונה שראויים להיות ָנׂש 

יא ֵ֥ נון התמנה לנשיא -ואכן מתוך י"ב מרגלים יהושע בן. שרי חמשים אך עדייןחכמים וצדיקים,  אמנםשעתה הם  בעל הטורים. וכפי'  ָנׂש 

יפונה התמנה לנשיא שבט יהודה. מה שמלמד מה היו שאר המרגלים בכח אם היו מתנהגים כמו יהושע -)כעין מלך( עם ישראל, וכלב בן

 וכלב.
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ַ֣ה מְ א: י,שלח יג במדבר ף ְלַמּט  ֶ֖ ֵ֥ה יֹוס  י ֶּבןְלַמּט  ֶ֖ י׃-ַנֶּׁשִ֑ה ַּגּד  ָֽ   סּוס 

י ֶּבןוכן רואים משם הנציג  [אגרא דכלה במדבר פרשת שלח]ע"פ  ֶ֖ י-ַּגּד  ָֽ ( 52ה, שם ב"ן )-ו-ה-( = א17( טו"ב )136 52 17גי' ) – סּוס 

 ( = צו"ם = ממו"ן הם סול"ם לתפלה ותשובה וצדקה להעביר את רוע הגזרה136)צירוף הוי"ה בעולם המעשה, שבו(, קו"ל )

יצר גי' ר'יוסף רפאל פאלוך ז"ל או ָֽ ( וחסיד"ה 43ידידי"ה ), = עני"ו=עונ"י: )קישוטי כלה ל"ו.(, מצ"ה=עה"כ )קישוטי כלה מ"ה.( סּוס 

 = קל"ו, חזקיה"ו: מלך יהודה 93+  43( = 93)

י-ֶּבן ָֽ י סלוק, מגביל השפעת הטוב מצד יעקב,  – סּוס  ֶ֖ לק אחד עם הכתוב אחריו, כפי טפחא, בתפקיד פסקא טעמא, מצד אחד מהווה ח –ַּגּד 

שמרומז בגימטריאות של המלים, מצד אחר הוא משנה משמעות לרעה וע"י טפחא בתפקיד התפשטות התכונה לכתוב לפניו ברישא של 

הפסוק. אפשר כי מלמד על השפעת חלק שכם הארור, המרומז במלת סוס מנאף, )ראה ירמיהו ה,ח, יחזקאל כג,ד( השפיע באופן כלשהו על 

 יג מנשה, ונסחף לדבת הארץ של עדת המרגלים הנועדים על ה' כדי. נצ

לר' נחמיה דאמר שכל או חלק מבני יעקב נשאו בנות כנען או בנות עמים אחרים, יובן מדוגמת הנציג של מנשה על ההשפעה השלילית של 

 מוצא נשות בני יעקב על המרגלים. 
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ֶׁשה֙ ֶאל במדבר קרח טז,טז: ר׃-ַרח ַאָּתה֙ ְוָכלק ֶ֔ -ַוּי ָ֤אֶמר מ  ן ָמָחָֽ ֵ֛ם ְוַאֲהר ֶ֖ ה ָוה  ' ַאָּתֵ֥ ַ֣י הִ֑ ְפנ   ֲעָדְַ֣תךֶ֔ ֱהיֶּ֖ו ל 
ישראל הוא חרם ומפרטים חטאם -( מביאה סימוכין מהנביא שעונשם של מוציאי דבת תלמידי חכמים וארץבבלי מועד קטן טז,אהגמרא )

א ֶאלבציבור. אפשר לתמוך זאת בראיה מהכתוב  ת חָ -ל ַ֣ ֶּתןֶאֶרץ֩ זַָב֨ נּו ַוּת ֨ ָתֶ֔ יא  ַ֣ נּו -ָלָ֤ב ּוְדַבׁש֙ ֲהב  תבנית כעין פרט וכלל ופרט, כאשר  - ָלֶ֔

קטן בין שני קיסרים. זה כעין דבר החוזר וקורה ו/או כעין בנין אב. אפשר שתומך בהלכה של פרסום חטאם -בפרט בתראה יש פעמיים זקף

 בציבור.

ר  קראו שם ( ירמיהו מ"ו) , הגמרא מביאה סימוכין מהנביא זימנא בתר זימנאונים סילוק, מגביל, לזמן מסוים, או קביעת זמנים לדי –ָמָחָֽ
 סילוק, הגבלת זמן.   – פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד
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יְך ֶאלבמדבר חקת יט,ו:  ְׁשל ָ֕ ִַ֑עת ְוה  ַ֣י תֹוָל זֶֹ֖וב ּוְׁשנ  ֵ֥ץ ֶאֵֶ֛רז ְוא  ן ע  ה ִ֗ ח ַהּכ  ה׃-ְוָלַקַ֣ ת ַהָּפָרָֽ ַפֵ֥ ֹוְך ְׂשר   ּתֶ֖
ַפֵ֥ת )יט,ו( המרכא מרבה  – ְׂשר  סלוק מגביל, ביחד רבוי הגבלות )א( כל עוד האור לא הוצת ברובה לא כשר אפרה להזות )ב(  – ַהָּפָרָֽ

אפשר שמגביל מה אפשר לא לשרוף רק לחלקי פרה הקטנים מכזית שפקעו ממקום השריפה של הפרה. חלקים מעל כזית יחזירם או 

 ישרפם במקומם.
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ֹור  י: - במדבר חקת יט,ט ֹום ָטהִ֑ ַּמֲחֶנֶ֖ה ְּבָמקַ֣ ּוץ ַלָֽ חֵ֥ ֵ֛יַח מ  ּנ  ה ְוה  ֶַ֣פר ַהָּפָרֶ֔ ַ֚ת א  ֹור א  ַ֣יׁש ָטהִ֗  ]ט[ ְוָאַסַ֣ף׀ א 
ָֽי ת ְּבנ  ָהְיָתה ַלֲעַד֨ וא׃-ְוֲ֠ ָֽ את ה  ה ַחָּטֵ֥ ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ְׁשֶמֵֶ֛רת ְלמ  ֹ֧ל ְלמ  ְׂשָרא   י 

וא׃ ָֽ  :מרכא סלוק, בתפקיד רבוי והגבלה, רבוי הגבלות משולב בספרי הבא – ַחָּטֵ֥את ה 

וא )טט: א( ]ספ"ב קכד[ ָֽ וא] מגיד שמועלים בה ַחָּטֵ֥את ה  ָֽ )חוץ מזה שמונח בחיל )ימי שלמה הל' מעילה  בה מועלין, באפרה אין מועלין ה 

וא)טט: ב( [: פ"ב( ָֽ וא)טט: ג(  מגיד שאם שינה באחד מכל מעשיה פסולה: ַחָּטֵ֥את ה  ָֽ  :מגיד שאם נשחטה שלא לשמה פסולה ַחָּטֵ֥את ה 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ל ֲאֶׁשרחקת יט,טז: במדבר  ַּגִ֝ע ַעל-ְוכ ֨ ֲחַלל-י  ה ַּבָֽ ַ֣י ַהָּׂשֶדִ֗ ֹו-ְּפנ  ת אָֽ ֹו ְבמ ֶ֔ ים׃-ֶחֶ֙רב֙ אַ֣ ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  א ׁש  ְטָמֶ֖ ֶבר      י  ֹו ְבָקִ֑ ם אַ֣  ְבֶעֵֶ֥צם ָאָדֶ֖
 משנה מסכת אהלות פרק ב 

אם יש תחתיהן עפר אומר  ר' אליעזר אומר מטמאין במשא ר' יהושע ואינן מטמאין במשא מטמאין במגע ובאהל הגולל והדופק]ד[  
  טהור: דופק דופקיןמטמאין במשא ואם לאו אינן מטמאין במשא איזהו הדופק את שהגולל נשען עליו אבל  קברות

ֹו  אצל אבן הדופק מניחין לפעמים אבן אחרת להחזיקה ואין הגולל נשען עליה, והיא נקראת דופק דופקין: - דופק דופקין רע"ב אַ֣
ֶבר כשם שקודם ריבה את הגולל והדופק אם יש תחתיהן עפר קברות לטמא, כך הסלוק ממעט את הטומאה רק לנוגע  מונח סלוק, – ְבָקִ֑

 דופקין שאינו נוגע בעפר הקברות.   או בעפר קברות, ופוטר את הדופק 
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וא במדבר חקת כא,כו:  ִ֑ י ה  ֶ֖ ר  ֶלְך ָהֱאמ  ן ֶמֵ֥ יח ֵ֛ יר ס  ֹון ע ִ֗ י ֶחְׁשּבֶ֔ ַ֣  ּכ 
ם ְּבֶמָ֤ ְלַחִ֗ ּוא נ  ח ֶאתְוהַ֣ ַּקֹ֧ ֹון ַוּי  אׁשֶ֔ ר  ֹו ַעד-ָּכל-ֶלְך מֹוָאב֙ ָהָֽ ָּידֶ֖ ֹו מ  ן׃-ַאְרצֵ֛  ַאְרנ ָֽ

ן-ַעד)כא,כו( מצב נחל ארנון )ומזה לימוד אפשרי לנחל ירדן, נחל אמנה שסבורים שהוא הירמוך ועוד נחלים שמהווים -מקף כרב – ַאְרנ ָֽ

 בול של בני ישראל אבל לא הגדה שבצד השני. ועודגבול( )א( שפת הנחל הקרובה לעם ישראל היא הגבול )ב( כל הנחל בתוך הג

ן-ַעד )במ' חקת כא,כו( ]אנציקלופדיה תלמודית כרך ב, סלוק מגביל צריך לבחור מהאפשרויות שמוצגות ע"י טעם המקף, ע"פ  – ַאְרנ ָֽ

 אחת מהן כגון שעד הגדה של הכובש )סיחון( או של כיבוש בני ישראל, או עד הגדה שמנגד. ארץ ישראל[
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ְֵַֽ֥רא סבמדבר בלק כב,ב:  ֹור-ֶּבן ָּבָלֶ֖ק ַוַּי ּפִ֑ ֵ֛ת צ  ֶ֖ל ָעָׂשֵ֥ה-ֲאֶׁשר-ָּכל א  ְׂשָרא  י׃ י  ָֽ ר   ָלֱאמ 
ֵ֛ת ל -ֲאֶׁשר-ָּכלתביר  – א  ֶ֖ ְׂשָרא  ה י  ימרכא טפחא  – ָעָׂשֵ֥ ָֽ ר   סלוק – ָלֱאמ 

ל -ישראל כבשו מהאמורי החיות והניצוצות קדושות שהיה להם מהשורש מלעילא, וזה ירומז ב ֶ֖ ְׂשָרא  ם טפחא גם בתפקיד פותח טפח טעי 

ילהתאפיין מהכתוב אחריו  ָֽ ר   פרי צדיק –ר' צדוק הכהן מלובלין לקבל חיות ושפע שהיה עד עתה שבוי לאמורי. ע"פ  ָלֱאמ 

 

י ָֽ ר  , מגביל את ידיעת בלק לעבר בלבד מה שנעשה כבר לאמרי, אבל ידיעת העתיד מה שיעשה למדין שבלק היה אחד מחמשת סלוק – ָלֱאמ 

מדין יעצו לשכור את בלעם כנגד משה, וכיון שראו שבלעם לא יכול לקללם, לקחו עצת   זוהר בלק דף קציכיו לא התגלה לו. ע"פ נס

בלעם לבלק להכשיל ישראל בזנות, והפקירו נשותיהם ובנותיהם יותר מבנות מואב, וכל המיכשול ממדין היה, כאשר לעם ישראל לא היה 

נקמו נקמתם מהמדינים בלק נהרג ולא ראה בהחרמה הגדולה שישראל החרימו את מדין, מה שבלק כמלך  כל תביעה ממדין. כאשר ישראל

 מואב יגר שיעשו ישראל למואב.
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ם ַוְיַכֶ֖ס ֶאתבמדבר בלק כב,יא:  י  ְצַרֶ֔ ּמ  ַ֣א מ  צ  ָ֤ה ָהָעם֙ ַהּי  ּנ  ַ֣ין ָהָאִֶ֑רץ-ה   ע 
ָבה  ה ְלָכָ֤ה ָקָֽ ָּלֵ֥ -ַעָּתִ֗ י אּוַכֵ֛ל ְלה  ֹו אּוַלֵ֥ תֶ֔ י֙ א  יו׃ּל  ָֽ ֹו ְוג ַרְׁשּת   ֶחם ּבֶ֖

יו )כב,יא( ָֽ  תוספת בלעם לגרשם מן העולם.  ]תנחומא ה[ע"פ  ]רש"י[גירוש מוגבל. אבל לפי פ'בלק בקש סלוק בתפקיד הגבלה.  – ְוג ַרְׁשּת 
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ים֙ ֶאלבמדבר בלק כב,יב:  ר֙ ֶאת-ַוּי ָ֤אֶמר ֱאֹלה  א ָתא  ָּמֶהִ֑ם ל ָ֤ ְֶ֖ך ע  ל  א ת  ם ל ֵ֥ ְלָעֶ֔ י בָ -ּב  ֵ֥ ם ּכ  ּוא׃ָהָעֶ֔ ּוְך הָֽ  רֶ֖
ּוְך י ָברֶ֖ ֵ֥ ּואמרכא טפחא, כעין קבוצה העשויה להתרחב, הוא ברוך מבורכים אבותיו, מבורכים בניו  –ּכ  סלוק מגביל הברכה הנשגבה  – הָֽ

 רק לעם ישראל.
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ר: במדבר בלק כג,ה: ָֽ ה ְתַדּב  ּוב ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ְוכ ֵ֥ ִ֑ם ַוּי ֵ֛אֶמר ׁשֵ֥ ְלָע י ב  ַ֣ ר ְּבפ  ' ָּדָבֶ֖ ֶֹׂ֧שם הֵ֛  ַוָּי
רטפחא, בתפקיד מפסיק ומשנה משמעות של הכתוב אחריה  – ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ָֽ ה ְתַדּב  הללמד שאינו צווי לבלעם לעשות אלא מגלה כי  ְוכ ֵ֥  ְוכ ֵ֥

ה(, תרבה ברכות לישראל, והרבוי נרמז בטעם מרכא של מלת זהר ג, בלק רי,בהשכינה הנקראת כ"ה ) –  בתפקיד רבוי. ְוכ ֵ֥

ָֽ וטעם סלוק של מלת   בתפקיד הגבלה ללמד שבעת הזאת היא היחידה שתברך. רְתַדּב 

לפי דרשת )זהר, בלק( "ואתה לא צריך לדבר" מנע מבלעם כל דבור משלו. אבל לפי בבלי סנה' קה,ב וההסבר בפתרון תורה מנע מבלעם 

 רק לקלל אבל לא מנע מלברך.
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ֹו ַוּי אַמִ֑ר : ז,כגבמדבר בלק  א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ן ָרם-מ  ֶלְך ֲאֲ֠ י ָבָלָ֤ק ֶמָֽ נ  י-ַיְנח ֨ ַהְרר  ָֽ ָרה-מֹוָאב֙ מ  ֶדם ְלָכה֙ ָאָֽ ל׃-ֶקֶ֔ ָֽ ְׂשָרא  ה י  ֲעָמֵ֥ ב ּוְלָכֶ֖ה ז  ַ֣י ַיֲעק ֶ֔  ּל 

ל ָֽ ְׂשָרא  ה י  ֲעָמֵ֥  ]במ"ר[מרכא סלוק, מרכא מרבה, סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות למנוע קללת ישראל בפסוקים שמביא  – ז 

 מואב  מקף לומדים שכאן צווי בלק הביא לקללת
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ִ֑ל: ח,במדבר בלק כג ה א  א ַקּב ֶ֖ ב ל ֵ֥ '׃        ָמַ֣ה ֶאּק ֶ֔ א זַָעֶ֖ם הָֽ ם ל ֵ֥  ּוָמַ֣ה ֶאְזע ֶ֔
 ' א זַָעֶ֖ם גם בערך מקום עליון שהם שרשי נשמות הצדיקים שבחינת שם הוי"ה ]אור החיים[ , מגביל כהמשך פי' סלוק -הָֽ ל ֵ֥
' סיכום מקוצר של  -טט ) ומעתה מה יועילו קללותיו וזעמיו וגו' א שםדקדוקים שה' מדקדק עם הצדיקים לא נמצפירוש אפילו הָֽ

 (השאר והם גם מנותקים ממולידיהם תרח, בתואל, לבן, ומאחיהם ישמעאל ועשו

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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רבמדבר פינחס כה,יב:  ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ ֹו ֶאת        ָלכ  ן לֵ֛ ֵ֥ ת  י נ  ֨ ְננ  ֹום׃-ה  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית   ְּבר 
ֹום  רעו השלמים ולא לבעלי מום.סלוק, מגביל השבועה לפינחס ולז – ָׁשלָֽ
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ֶ֖ק ֶאת-ַאְך במדבר פינחס כו,נה: ל י ָחל  ֹות ַמּטֹות-ְּבגֹוָרָ֕ ְׁשמֵ֥ לּו׃-ָהָאִֶ֑רץ ל  ְנָחָֽ ם י  ָתֶ֖  ֲאב 
ֹות ַמּטֹות ְׁשמֵ֥ ם -ל  ָתֶ֖ לּו]ספרי[:  (טזיצאו גרים ועבדים -ֲאב  ְנָחָֽ סלוק, מגביל הוצאת הגרים והעבדים מנחלה ונותן להם חלק ד' אמות  - י 

  (תורה תמימה הערה טז( )לקבורה 
ם-וטעם טפחא במלת  ָתֶ֖ לּובתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת  ֲאב  ְנָחָֽ   ]ספרי[: (טזגרים ועבדיםולמעט מהנחלה  י 
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י במדבר מטות ל,ד: ָֽ ה ּכ  ָּׁשָ֕ ר ֶנֶֶַֽ֖דר ַלהִ֑ -ְוא  ּד ֵ֥ יָה׃ 'ת  ְנֻעֶרָֽ יָה ּב  ֶ֖ ית ָאב  ֵ֥ ָּסֵ֛ר ְּבב  ה א   ְוָאְסָרֵ֥
יהָ  ְנֻעֶרָֽ  שנה כל עוד לא נתארסה או נשאה. 12.5 -רשות אביה עליה רק עד הגיעה ל סלוק, מגביל – ּב 
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יָה ֶאת במדבר מטות ל,ה: ע ָאב ִ֝ ּה ֶוֱָֽאָסָרּה֙ ֲאֶׁשַ֣ר ָאְסָרַ֣ה ַעל-ְוָׁשַמ֨ ְדָרִ֗ יָה  -נ  ִ֑ יׁש ָלֶּ֖ה ָאב  ֵ֥ ּה ְוֶהֱחר   ַנְפָׁשֶ֔
יָה ְוָכל-ְוָק֙מּו֙ ָּכל ָּסֵ֛ר ֲאֶׁשר-ְנָדֶרֶ֔ ה ַעל-א  ּה ָיקָֽ -ָאְסָרֵ֥  ּום׃ַנְפָׁשֶ֖

 

יָה -ְוָק֙מּו֙ ָּכל ,ה(ל)[ תורה תמימה] ּום שומע אני שאם נדרה וקיים וחזר והפר יהיה מופר, ת"ל -וגו' ְנָדֶרֶ֔ קיים מגיד הכתוב שאם , ָיקָֽ
מט(אינו רשאי להפר שעה אחת

 :[ספרי] 
ּום ,ה(ל) מכפל המלה  ]תת"מ הערה מט([ והקים לה כן יקום  יא, ודריש דמכיון שקייםדריש, דמיותרת ה (ְוָק֙מּו֙  ,ה(ל))טט: כי קודם נאמר  ָיקָֽ
 :לעולם ולא יחזור

הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבת וביום השבת עד ]*[ [ ח"מ,משנה נדרים פ"י]
 :שתחשך נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר אינו יכול להפר

ּום ,ה(ל) נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר אינו ק, כמגביל את זמן ההפרה לשעה אחת. רק כאשר סלו – ָיקָֽ
 :[ח"מ,משנה נדרים פ"י] יכול להפר
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 במדבר מטות לא,כג׃

ר-ָּכל א-ֲאֶׁשר ָּדָב֞ ׁש ָיב ַ֣ ירּו ָבא ִ֗ ָ֤ ׁש֙  ַּתֲעב  ר ָבא  ְך ְוָטה ֶ֔ י ַאָ֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטִ֑א נ  ל י  א ֲאֶׁשֹ֧ר ְוכ ֨ א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ם׃ ַּתֲעב  י   ַבָּמָֽ

א ֲאֶׁשֹ֧ר א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּוטפחא כפותחת טפח להתאפיין מההגבלות הנדרשות מכתוב אחריה  - ָּבא  ֵ֥ ם ַּתֲעב  י   מרכא סלוק, רבוי והגבלה. – ַבָּמָֽ

 כלי מתכות. )טט:ב(דווקא )טט: זה(מטבילן ודיו ו - רש''יההגבלה )א( כפ'
שצריך להסיר ממנו כל דבר הנדבק בו  . צ''ל כהסבר לעיל ע"פ מאמר החכמים בע''ז, הרמב''ן ושפת''חזה לא מספיקאבל ההגבלה )ב( 

 בכלי כדי שלא יהיה בו דבר החוצץ בטבילה.

 בכלי מתכת ההגבלה הינה שאין מטבילים ללא הדחה יפה המסירה חציצות טט
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ָנה ְוָהיֵּ֥ובמדבר מסעי לד,יב:  ֶ֔ ד ַהְּגבּול֙ ַהַּיְרּד  ַ֣ם ַהֶּמִַ֑לח  ְוָיַרָ֤ יו ָי ָתֶ֖  תֹוְצא 
יב׃ ָֽ יָה ָסב  ְגֻבֹלֶתֶ֖ ה ָלֶכֵ֥ם ָהָאֵֶ֛רץ ל  ְהֶי֨  ז את֩ ּת 

היה בין אלו לאלו  ששה עשר מילמעשר בהמה מצטרף כמלא רגל בהמה רועה וכמה היא רגל בהמה רועה  משנה בכורות פ"ט,מ"ב
 יר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה: שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין היה לו באמצע מביא ומעשרן באמצע רבי מא

כמו שיכולות להשתמר ברועה אחד כשהבהמות רועות מתרחקות זו  - כמלא רגל בהמה רועהר' עובדיה מברטנורא משנה בכורות פ"ט,מ"ב 
 מזו. והיינו שש עשרה מיל, דבהכי שלטא עינא דרועה.

יב׃והסיום של הפרט בתראה  ָֽ מיל כאשר באמצע יש בהמה או  32ות עד ששה עשר מיל, או עד סלוק, מגביל צירוף בהמות מפוזר -ָסב 

 בהמות בפחות מששה עשר מיל מהבהמות הרחוקות..
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ְרָצה ְּכָנַָֽען: במדבר מסעי לה,י: ן ַאֵ֥ ֶ֖ ים ֶאת־ַהַּיְרּד  ֵ֥ ְבר  י ַאֶּתֵ֛ם ע  ֵ֥ ֶהִ֑ם ּכ  ל ְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ר֙ ֶאל־ְּבנ   ַּדּב 

ןֶאת־הַ  )במ' מס' לה,י( ֶ֖  שייכות נחל הירדן לעבר הירדן המערבי וביןשייכות נחל הירדן לעבר הירדן המזרחי  ביןמקף בורר  – ַּיְרּד 

ְרָצה ְּכָנַָֽען )במ' מס' לה,י( )הגבלה  יהודה אומר אין הירדן מארץ כנעןר' מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות. )הגבלה א(  ַאֵ֥

 ב( צ"ע

 

 סלוק 147

ְׁשָגָגָֽה: א:במדבר מסעי לה,י ה־ֶנֶֶ֖פׁש ּב  ַח ַמּכ  צ ֶ֔ ִ֑ם ְוָנֵ֥ס ָׁשָּ֙מה֙ ר  ַ֣יָנה ָלֶכ ְהֶי ְקָלֶ֖ט ּת  י מ  ֵ֥ ים ָער  ֶ֔ יֶתָ֤ם ָלֶכם֙ ָער  ְקר   ְוה 
ְׁשָגָגָֽה )לה,יא( ּוא )במ' מס' לה,טז( ]ספרי דבי רב פארדו דודסלוק מגביל שיצאה נפש הנרצח מיד בהכאה  – ּב  ַַ֣ח הִ֑ צ   ר 

ְׁשָגָגָֽה )לה,יא(   .שנחשב כמזיד פרט לאומר מותר דאינו גולה:]מכות ח' ב'[סלוק מגביל  – ּב 
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ֽם׃מדבר מסעי לה,כט:  ב ֵתיכ  ל מֹושְּ כ ֖ ם בְּ ֑ ט לְּד ר ֵתיכ  ֖ פ  שְּ ֻחַק֥ת מ  ֛ם לְּ כ  ל ה ל   וְּה ֨יּו ֵא֧

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

֑ם ד ר ֵתיכ   אתנח, מגביל קיום סנהדרין רק לזמן שיש דיינים סמוכים. – לְּ

ֽם ב ֵתיכ   ישראל מושיבין דיינים בכל ועיר ובחוצה לארץ מושיבין אותן פלכים פלכים. )ארץ(בערי ביל שרק סלוק, מג – מֹושְּ

 ירושלמי )וילנא( מכות פ"א,ה"חראה 
 

 דברים 2.5
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םדברים א,יב:  יְבֶכָֽ ָֽ ַּׂשֲאֶכֶ֖ם ְור  י ָטְרֲחֶכֵ֥ם ּוַמָֽ ִ֑ א ְלַבּד  יָכֵ֥ה ֶאָּׂשֶ֖  :א 

אל אלא אומר שעם ישראל בעלי דעת ונתמכים ע"י ה' ורק הה' דן יחיד דין אמת לכן מדרשות אלו יובן שאין משה רבנו מתלונן על ישר

 ראוי שתהיה הנהגה ע"י דיינים רבים להגיע להנהגת אמת.

יָכֵ֥ה ֶאָּׂשֶ֖אלשאלת משה רבנו  י א  ִ֑ כיתור לרבות, כקבוצת פרטים העשויה עונים טעמי המקרא מרכא טפחא  את גדולת ישראל ְלַבּד 

יתטפח מנהיגים כמוך. תרבה ולהתרחב   ִ֑ ַּׂשֲאֶכֶ֖םאתנח, כאשר אני משה מוגבל, שה' תומך בישראל.  – ְלַבּד  מרכא טפחא  – ָטְרֲחֶכֵ֥ם ּוַמָֽ

םכיתור לרבות, את יכולתם המשפטית בהלכות  יְבֶכָֽ ָֽ  סלוק, מגביל שלא ידון דיין דין הנוגע לעצמו ע"י עצמו. – ְור 
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ת ָּכלָוֲאַצֶּוֵ֥ה ֶאתְ  ח:י,אדברים  ֵ֥ וא א  ִ֑ ַ֣ת ַהה  ּון׃-ֶכֶ֖ם ָּבע  ר ַּתֲעׂשָֽ ים ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖  ַהְּדָבר 

ת ָּכל ,יח(א' דב)[ ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יח] ֵ֥ וא א  ִ֑ ַ֣ת ַהה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֶ֖ם ָּבע  ר ַּתֲעׂשָֽ ים ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ אלו עשרה דברים  ַהְּדָבר 
 להלן.  [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד]מסומנים בתוך  שבין דיני ממונות לדיני נפשות.

ספרי פיסקא ]-)סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים. הוא אשר למדנו ב – ָוֲאַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֶ֖ם,יח( א' דב)

 )דב' א,יז( עוסק בדייני ממונות ומזה עובר בתמציתיות לדיני נפשות.-ש ז[י

ת ָּכל ֵ֥ ים-א  ֶ֖  יד כעין לימוד במידת סמוכים. ממשיך מדיני ממונות לדיני נפשות.)אתנח מחצי פסוק קודם( מרכא טפחא בתפק – ַהְּדָבר 

ים-ָּכל ֶ֖ ּוןמקף כבורר הבדלים בהלכות סדרי משפט  – ַהְּדָבר  ר ַּתֲעׂשָֽ  )היינו הדיינים בבתי הדין(. ֲאֶׁשֵ֥

ּוןמרכא מרבה,  –ֲאֶׁשֵ֥ר יני נפשות לעומת סלוק מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות, אפשר שמלמד על ההגבלות בסדרי המשפט בד – ַּתֲעׂשָֽ

ה"ו ,רמב"ם סנהדרין פי"א] [בבלי יבמות קב,א] [ב"מ,משנה סנהדרין פ"ד] [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד]-דיני ממונות כפי שנלמד ב
 הי"א[

]*[ דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק  ]משנה סהד' פ"א,מ"א[)א( כבר במשנה הראשונה בסנה' יש חיבור כזה 
בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם  האונס והמפתה והמוציא שם רעכפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה  תשלומי

 :שיש בו דיני נפשותרע בעשרים ושלשה מפני 

 וגו' ]*[ דיני נפשות בעשרים ושלשה [,מ"דפ"א 'משנה סנה])ב( מיד אחרי שלוש המשנות הראשונות בסנה' עובר לדיני נפשות 

פַ֤  (כד,כב ' אמרוי)ובחקירה שנאמ'  )טט:ב( בדרישה )טט:א(]*[ אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות  [א"מ,סנהדרין פ"ד משנה] שְּ ד   טמ  ח   א 

֣ה י  ם י הְּ כ ֔ א"ר חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכין דרישה וחקירה,  (כד,כב ' אמרוי) [תורה תמימה] )ע"כ( והסביר ל 
]סנהדרין ג'  סג(, ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעו דרישה וחקירה, כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןסב(מר משפט אחד יהיה לכםשנא
 מרבנן דיני ממונות נבדלים מדיני נפשות שלא צריך דרישה וחקירה.: הערה        א'[:

)והולך  דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה ט:א()טמה בין דיני ממונות לדיני נפשות  ([א"מ,משנה סנהדרין פ"ד])המשך 

דבר המשפט הלכות ], כפי' מדאורייתאנוספים בדלים השני הומונה שמונה הבדלים שהם הגבלות על דיני נפשות(. ועוד שתי הגבלות 
 ,ה"א[א"סנהדרין פי
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י  :כ,אדברים  ֶ֔ ר  ֶכִ֑ם ָּבאֶתם֙ ַעד־ַהַ֣ר ָהֱאמ  ר ֲאל  ַמֶ֖ נּו:ָוא  ן ָלָֽ ֵ֥ ת  ינּו נ  ֶ֖ ' ֱאֹלה   ֲאֶׁשר־הֵ֥

נּו (כ,א 'דב) ן ָלָֽ ֵ֥ ת  -וב )דב' א,כא(-מרכא מרבה, סלוק מגביל, סה"כ כעין רבוי הגבלות. אפשר שיש ללמוד מכתוב אחר הדומה מאד ל – נ 

ר   (כא,א ' שפ'דב)מופיע הכתוב האחר  ]ספרי יט[ ן יךה ִ֜ ֱאֹל' ה֨  ֲאש   על מגבלות אחדות הקשורות לירושליםומכך הגענו ללמוד  לְּך  נ ֵת֤

: אין הבית חלוט בה, ואינה מביאה עגלה  ()דב' א,כא(-)ראה רמז למשפט זה ב בירושלים נאמרו דברים עשרה [בבלי בבא קמא פב,ב]
ין עושין בה ערופה, ואינה נעשית עיר הנדחת, ואינה מטמאה בנגעים, ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות, ואין עושין בה אשפתות, וא

שהיו מימות נביאים הראשונים,  גינת ורדין לגידול כיפת הירדן לקטורת( רש"י:)כבשונות, ואין עושין בה גנות ופרדסות חוץ מגנות וורדין 
 ' בהריו)דכתיב:  -(כדין בתי ערי חומה אלא גאולה תהיה לו רש"י:)ואין מגדלים בה תרנגולין, ואין מלינין בה את המת. אין הבית חלוט בה 

םוְּ֠  (כה,ל י ת ק  יר ַהַב֨ ע ִ֜ ר־ב  ר־לא ֲאש  ה ֣לֹו ֲאש  ת ח מ ֗ יֻת֛ ֥ה ַלצְּמ  יו א ֖תֹו ַלק נ  ֑ , וקסבר: לא נתחלקה ירושלים לשבטים. ואינה מביאה עגלה לְּד ר ת 
צֵ֣  (כא,א ' שפ'דב)דכתיב: ערופה  י־י מ  ל אּכ  ל ֗ ה   ח  מ  ֲאד  ר   ב  ן יךה ִ֜ ֱאֹל' ה֨  ֲאש  ּה לְּך  נ ֵת֤ ת ֔ שְּ ר  וירושלים לא נתחלקה לשבטים. ואינה נעשית עיר  ,לְּ
ר ֗  (יג,יג ' ראהדב)דכתיב:  -הנדחת  י   (יד,לד ' מצ'וי)דכתיב:  -, וירושלים לא נתחלקה לשבטים. ואינה מטמאה בנגעים יךע  ֣גַע וְּנ ַתת  ַעת נ  ַר֔  צ 

ית ֵב֖ ץ בְּ ר  ֥ ֽם א  כ  מפני אהל  -וגזוזטראות  קורות יוצאין מן הכתלים( רש"י:) זיזיןם. ואין מוציאין בה וירושלים לא נתחלקה לשבטי :ֲאֻחזַתְּ
. ואין למעט שרצים מתים המטמאים קדשים( רש"י:) משום שקצים -הטומאה, ומשום דלא ליתזקו עולי רגלים. ואין עושין בה אשפתות 

. ואין )מהזיבול( משום סירחא -ופרדסין  ואין עושין בה גנות . )עשן( משום קוטרא - משרפות סיד לקדרות( רש"י:)עושין בה כבשונות 
. ואין מלינין בה תרנגולים מנקרים באשפה ומביאים בשר שרצים בפיהם ומטמאין את הקדשים( רש"י:) משום קדשים -מגדלין בה תרנגולין 

 .מסורת בידינו ואין טעם לדבר( רש"י:) גמרא –את המת 
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ה ָנתַ֨  א:כ,אדברים  א  א ְוַאל־ּת  ְרֲ֠ יָרֶ֖ ְך ַאל־ּת  ֶת֙יך֙ ָלֶ֔ ָ֤י ֲאב  ' ֱאֹלה  ר ה  ֶּב֨ ׁש ַּכֲאֶׁשר֩ ּד  ִ֗ ַ֣ה ר  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ְלָפֶנֶ֖יך ֶאת־ָהָאִֶ֑רץ ֲעל  ת:ן הֹ֧  ָחָֽ

ְך כלל ישראל הוא כאיש אחד אדם הראשון  ]שפתי כהן[בלשון יחיד הבטחת ה' לכל אחד מישראל המתקן אדם הראשון, וכפי'  – ָלֶ֔

א היה שלו כך הארץ של כל ישראל לפי נחלות בגורל כל אחד במחיצתו מתקן את אדם הראשון. ואפשר כי שכל העולם  יָרֶ֖ ַאל־ּת 
ת ָחָֽ תהוא כלל הבטחה לכל אחד מישראל, אבל  :ְוַאל־ּת  ָחָֽ סלוק כמגביל מתנה קיום ההבטחה בהיצמדות לה' ולא לעבור על  – ְוַאל־ּת 

ד"א אחד עשר יום מחורב אמר משה לישראל אחד מעשרה דברים שקבלתם ועברתם עלי'  ' א,ב(דב) [מדרש תנאים]מצוותיו כגון 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 .היא גרם לכם ואיזה זה לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ואתם עשיתם ודי זהב
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יך ֶאתדברים ב,לא:  ַ֣ת ְלָפֶנֶ֔ י֙ ּת  ּ֨לת  ה ַהח  י ְרא ִ֗ ַלֶ֔ ן ְוֶאת-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' א  יח ֶ֖ ַ֣ל -ס  ֹו      ָהח  ֶׁשת ֶאתַאְרצִ֑ ׁש ָלֶרֶ֖ ֹו׃-ָרֶ֔  ַאְרצָֽ
 )פירוש בסוגריים ע"פ לב ירושלים( ]ירושלמי שביעית פ"ו ה"א )וילנה יז א([

ֶׁשת ֶאת )דב' ב,לא( ֹו-ָלֶרֶ֖ כך עבר הירדן המזרחי השתנה מהכיבוש להתחייב בתרומות ולא -טפחא, בתפקיד שנוי ורבוי, שלפי - ַאְרצָֽ

ֹו-ֶאתבעתיד לבוא.  לי חיוב התרו"מ החל רק אחרי שהושלם כיבוש ארץ ישראל מערבית לירדן, ועוד סלוק, מגביל, או - ַאְרצָֽ

מדאורייתא לעולי מצרים, ועוד שהיו חלקים בעבר הירדן שלא נכבשו ע"י עולי מצרים ורק אח"כ ישבו בה ישראלים והיו פטורים 

ֹו-ָּכל-ֶאת ו()במ' חקת כא,כמתרו"מ ושביעית )ע"פ ספר עלי תמר שביעית פרק ו( וזה למרות שכתוב  מקף מקף כנראה שלפחות  - ַאְרצֵ֛

 מצב כיבוש סיחון ממואב ומעמון )שופטים הפטרת חקת(-אחד מהם מלמד על רב
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תדברים ואתחנן ה,יט:  ֶּבר֩ ֨ה' ֶאל-ֶאָֽ ֶּלה ּד  ים ָהא ֹ֡ ַ֣ א ָיָסִ֑ -ָּכל-ַהְּדָבר  ֹול ְול ַ֣ ֹול ָּגדֶ֖ ל קֵ֥ ַַ֣֧ן ְוָהֲעָרֶפֶ֔ ׁש֙ ֶהָעָנ ֹוְך ָהא  ּתָ֤ ר מ  ם ָּבָהִ֗  ף ְקַהְלֶכִ֝
ם ַעל  ְכְּתב ִ֗ ַּֽי  י׃-ַוָֽ ָלָֽ ֶ֖ם א  ְּתנ  ים ַוַָּֽֽי  ֶ֔ ת ֲאָבנ  י֙ ֻלח ַ֣  ְׁשנ 
י (ה,יט ' וא'דב) ָלָֽ סלוק, כמגביל אפשר שאומר שלא לסטות מהמסורת שמסר משה ודרכי הלימוד שמסר. אפשר כנאמר בקטע הבא של  – א 

ֵנ֥י  (כז,כפי'  'במ) יהושע קבל ממשה שנאמר]אבות דרבי נתן[ המלמד שלא סטו ממסורת משה  ת בְּ ֔עּו ּכ ל־ֲעַד֖ מְּ ַען י שְּ ַמ֣ יו לְּ ֑ ל  ֖ך ע  ה ֵמֽהֹודְּ ֥ וְּנ ַתת 

ֵאֽל: ר  י יְּהֹו֔ש  (שופטים ב,ז) זקנים קבלו מיהושע שנאמר י שְּ ים  ַאֲחֵר֣ יכּו י מ  ֤ ר ה ֱאר  ים ֲאש ֨ י ַהזְֵּקנ ֗ ל׀ יְֵּמ֣ ַע וְּכ ֣ י יְּהֹוֻש֑ ְֵּמ֣ ל י ת־֔ה' ּכ ֖ ֤דּו ה ע ם  א  ּוַע ַויַַעבְּ

ֵאֽל: ר  י שְּ ה לְּ ֖ ר ע ש  ֥ ' ַהג ֔דֹול ֲאש  ה ה  ת ּכ ל־ַמֲעֵש֤ ֗אּו ֵא֣ ר ר  ֣  וגו' ֲאש 
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יך׃ ס  -ּוְכַתְבָּתֵ֛ם ַעלדברים ואתחנן ו,ט:  ְׁשָעֶרָֽ ך ּוב  יֶתֶ֖  ְמֻזזֵֹ֥ות ּב 
יך ְׁשָעֶרָֽ ך ּוב  יֶתֶ֖  חת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, טפחא סלוק. סלוק מגביל ומאפיין את המילה בטעם טפחא בתפקיד של כפות – ּב 

יךאחד האיפיונים מגיע מהכתוב אחריו  ְׁשָעֶרָֽ ך-לשערים שקובעים בם מזוזה ב ּוב  יֶתֶ֖ ]בבלי  מזוזה . ע"פ ולשערים שלא קובעים בם ּב 

הקשת או לפחות עשרה טפח גובה וארבעה טפחים רוחב ובשער שאינו מלבני  בשערים שקובעים בם מזוזה יש מידה של ב[-יומא יא,א

 ההצרה תתחיל לפחות שלושה טפחים מהקרקע.
 כמו כן אינך כותב על השער ממש אלא בקלף שאתה קובעו למזוזה בלפחות שתי שליש גובה המזוזה.
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ה ֶאתיג,טז:  ראהדברים  ַ֣ה ַתֶּכִ֗ י-ַהּכ  וא ְלפ  ֶ֖ יר ַהה  ֵ֥ ֵ֛י ָהע  ְֵׁ֥שב  ָתֹּ֧ה ְוֶאת      ָחִֶ֑רב-י  ם א  ֨ י-תָּבֵּ֛ה ְואֶ -ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהֲחר  ּה ְלפ  ֶרב׃-ְּבֶהְמָּתֶ֖  ָחָֽ
ם טז(יג,) ֨ בתורה "זובח לאלהים יחרם" )שמ' כב,יט(. ועתה ביאר החרם מהו במדיחים האזהרה נאמרה קודם  ]רמב"ן[ קדמא ע"פ  – ַהֲחר 

   .יח(-ובעובדים )ראה להלן,יז
ָתֹּ֧ה ְוֶאת טז(יג,) ּה -ָּבֵּ֛ה ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ָּכל-א  רטים קשורים לנושא שחל על כל אחד אותה הלכה, )א( דרגא תביר טפחא, קבוצת פ -אְּבֶהְמָּתֶ֖

 אלו רוב העיר שעבדו ע"ז ע"י יותר ממסית ומדיח אחד אז כל יושבי העיר וכן שיירה ששהתה שם שלושים יום נהרגים וכל ממונם נשרף

 ים )ראה מקפים(. והקטנים שבעיר ניצלים לרבי אליעזר הילדים נהרגין. ואנשים במעבר ששהו בעיר פחות משלושים יום ניצל

י טז(יג,) י או -)טט  ָחִֶ֑רב-ְלפ  ֶרב-ְלפ   מקף, מקף. כל מקף בורר למלט ממיתה בכלל או ממיתה בחרב, או מכלוי ממון – (ָחָֽ

י טז(יג,) י או -)טט  ָחִֶ֑רב-ְלפ  ֶרב-ְלפ   אתנח או סלוק מגבילים, שאם הם מיעוט או ע"י מדיח יחיד ממונם נפלט וניתן ליורשים.  – (ָחָֽ
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ּו ָכל דברים ראה יד,כא:  א ת אְכלַ֣ ר ֲאֶׁשר-ל ַ֣ ָלה ַלּג ֨ ב  ' ֱאֹלֶהִ֑יך-ְנֲ֠ ה הֶ֖ י ַעָ֤ם ָקדֹוׁש֙ ַאָּתֶ֔ ַ֣ י ּכ  ֶ֔ ר֙ ְלָנְכר  ֹו ָמכ  ּה אָ֤ ַַָּ֣֧נה ַוֲאָכָלִ֗ ְּתֶנ יך ּת  ְׁשָעֶרִ֝  ּב 
ֹו׃ פ-ל א  ּמָֽ ֵ֥ב א  י ַּבֲחל  ֶ֖ ל ְּגד  ֵ֥  ְתַבּׁש 

ור לבשל ואסור בהנאה, בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, אס -בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה  .]חולין פ"ח,מ"ד[ מתני'
 (כג,יטמש'  'שמ)מותר לבשל ומותר בהנאה. ר"ע אומר: חיה ועוף אינם מן התורה, שנאמר  -בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה 

ֹו:  ּמָֽ ֵ֥ב א  י ַּבֲחל  ֶ֖ ל ְּגד  ֵ֥ א־ְתַבּׁש  א  (יד,כאראה  'דב) הגלילי אומר: נאמראמו ג' פעמים, פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה. רבי יוסי ל ָֽ ל ַ֣
ָלה ב  ּו ָכל־ְנֲ֠ ֹו: , ונאמר ת אְכלַ֣ ּמָֽ ֵ֥ב א  י ַּבֲחל  ֶ֖ ל ְּגד  ֵ֥ א־ְתַבּׁש  אסור לבשל בחלב, עוף שאסור משום נבלה, יכול  -את שאסור משום נבלה ל ָֽ

ֹו: ת"ל:  -יהא אסור לבשל בחלב  ּמָֽ ֵ֥ב א   . יצא עוף שאין לו חלב אם -ַּבֲחל 

 ר האסור לבשל בחלב אמו ועוד שאסור לאכול להנותלענין הבש

ָלה (יד,כאראה  'דב) ב  מבהמה וחיה ועוף טהורים )ב( נבלה מבהמה וחיה טהורה בלבד וממעט עוף  מקף כבורר בין )א( נבלה – ָכל־ְנֲ֠

ֹו: טהור. ולר' יוסי התורה בוררת את מצב )ב( ונימוקו, נאמר  ּמָֽ ֵ֥ב א   אם יצא עוף שאין לו חלב -ַּבֲחל 

ֹו (יד,כאראה  'דב) ּמָֽ ֵ֥ב א  מרכא סלוק, רבוי והגבלה, רבוי הגבלות לענין הבשר האסור לבשל בחלב אמו ועוד שבשר זה אסור  – ַּבֲחל 

 לאכילה ולהנאה
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ךדברים ראה טז,יג:  ְקֶבָֽ ּי  ָּגְרְנךֶ֖ ּומ  ָֽ ְסְּפךֶ֔ מ  ים ְּבָא֨ ִ֑ ַ֣ת ָימ  ְבַע ה ְלךֶ֖ ׁש  ת ַּתֲעֶׂשֵ֥  :ַחֹ֧ג ַהֻּסּכ ֵ֛
ך (דב' ראה טז,יג) ְקֶבָֽ ּי  ָּגְרְנךֶ֖ ּומ  ָֽ ְסְּפךֶ֔ מ    ְּבָא֨

סוכה ישנה, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשאה קודם לחג שלשים יום. בבלי סוכה ט,א משנה: 
 .כשרה -אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחילת השנה 

]*[ סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין  משנה סוכה פ"א,מ"א-חלוקות שונות ל
סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין ואיזו היא סוכה ישנה כל שעשאה לה שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה 

  כשרה: קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ְסְּפךֶ֔  (דב' ראה טז,יג) כל  ]בבלי סוכה ט,א משנה סוכה פ"א,מ"א[-קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. כנאמר ב-קדמא זקף –ְּבָא֨

 . כשרה - )עשאה לשם חג(אפילו מתחילת השנה )ו(שעשאה קודם לחג שלשים יום. ... אם עשאה לשם חג, 
 סיכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך וח"כ תיקן, הסכך הוכשר. ועוד ע"פ משנה ד ומ"ה, במוקדם

ָּגְרְנךֶ֖  (דב' ראה טז,יג) ָֽ  טפחא, ללא מרכא, כעין רבוי עם שנוי, הכתוב מלמד על פסולת הגורן ופסולת היקב – מ 

רץ ולא ניכר, בטל בו. ואם יקצצו אחרי : אם רוב הסכך כשר, מיעוט המחובר לא רש"י בבלי סוכה ט,ב נלמד מהמשנות הבאות ומפ'

 שסיכך, השנוי יכשירו .
]*[ הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהן או שקצצן משנה סוכה פ"א,מ"ד 

ומאה וגידולו מן הארץ מסככין כשרה זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו וכל דבר שאינו מקבל ט
 : בו

 : ]*[ חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן כשרות וכולן כשרות לדפנותמשנה סוכה פ"א,מ"ה 

 

ך ְקֶבָֽ ּי  דל מן הארץ . והגזה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בוסלוק, מגביל הסיכוך שיהיה כך:  – ּומ 

 ומקבל טומאה )פירות משנפלו עליהם מים( אין מסככין בו.
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םדברים שופטים יח,ג:  י ַהֶּזֶַ֖בח א  ֵ֥ ְבח  ֵ֛ת ז  א  ם מ  ַ֣ת ָהָעִ֗ א  ִ֝ים מ  ֲהנ  ט ַהּכ  ְׁשַּפ֨ ְהֶיה֩ מ  ה י  ם-ְוֶזֹ֡ ֹור א   ֶׂשִ֑ה -ׁשַ֣
ה׃  ָבָֽ ם ְוַהּק  ַע ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י  ן ַהְּזר ֵ֥ ה ֶ֔  ְוָנַתן֙ ַלּכ 

ה ָבָֽ ם -ק מגביל, וסלו – ְוַהּק   רשאי ליתן כל אחד בפני עצמו. ,כפותחת טפח להתאפיין מהגבלה הכתובה אחריה  טפחא – ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י 
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ֶּתןדברים שפטים יח,ד:  ֵ֥ז צ אְנךֶ֖ ּת  ית ּג  ֵ֛ אׁש  ך ְור  ְצָהֶרִ֗ ְׁשךַ֣ ְוי  יר  ית ְּדָגְנךִ֝ ּת  אׁש ֨ ֹו׃-ר   לָֽ
ֶּתן ֹו-ּת  מה טהורה לאכילת הכהן והנאה )ב( תרומה טמאה לבהמה ולשרפה )כי היה לה שעת מצב של מטרת הנתינה. )א( תרו-מקף כרב – לָֽ

 הכושר( )ג( הפריש חמץ בפסח לשם תרומה, היות ולא היה לה שעת הכושר לא חל עליה שם תרומה

ֶּתן ֹו-ּת  שעת כושר, ולא  לו ולא לאורו )לשרפה(, היינו תרומה חלה כאשר היה לה-תתן ]פסחים לג,לד?[סלוק, מגביל כדרשת חז"ל  – לָֽ

 חלה כאשר לא היה לה שעת כושר.
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 דברים שפטים כא,ה:
ּו ְּגׁשַ֣ ים   ְונ  ֲהנ  ַ֣י ַהּכ  י   ְּבנ  ו  י ל  ַ֣ ם ּכ  ר ָבִ֗ ' ְוַעל ָּבַח֞ ַ֣ם הִ֑ ְך ְּבׁש  ֶ֖ ֹו ּוְלָבר  ' ֱאֹלֶה֙יך֙ ְלָׁשְַ֣רתֶ֔ ְהֶיֶ֖ה ָּכל-הָ֤ ם י  יֶהֵ֥ יב ְוָכל-ּפ  ֵ֥ ַַֽגע׃-ר   ָנָֽ

יב -ָּכל ֵ֥ ויהיה תפקיד טעם  ראויים שיהיו בסנהדרי גדולה שיתבאר המחלוקת בדינים ובנגעים. הכהנים()כי הם  ]רלב"ג[אמנם ע"פ ר 

יב -ָּכלמרכא של  ֵ֥  לרבות הכהנים להיות ראויים לדון בסנהדרין –ר 

יב ְוָכל-ָּכל (כא,ה ')דב' שפאבל נראה לומר ע"פ תו"כ  ֵ֥ ַַֽגע-ר   מגביל. סלוק מרבה, מרכא – ָנָֽ

יב-ָּכל ֵ֥ ריבים לנגעים מה נגעים ביום אף ריבים ביום. מה ריבים שלא  מ"ט( [ספרא תזריע פ"א פ"א])-כנאמר בלהקיש  – ר 
יב-ָּכל .בקרובים אף נגעים שלא בקרובים ֵ֥  קף כבורר בין דיון בריב בקרובים ובין דין בריב שלא בקרובים.מ – ר 

ַַֽגע-ְוָכל  ומד זאת בתו"כ(.  מקף, בורר בין דיון בנגע בכל זמן ובין דיון רק ביום )צ"ע כי ל  – ָנָֽ

יב-ָּכל ֵ֥ ַַֽגע-ְוָכל מרכא, רבוי  – ר  דיון בריב ובנגעים לזמן יום, ודיון בריב  ]ספרא[-סלוק מגביל, ביחד רבוי הגבלות כמוקש ב – ָנָֽ

 ונגעים שלא בקרובים.

ת )דב' שפטים יז,ח(ע"פ  [א,יבמות קד בבלי]-אבל ב יב ֶ֖ י ר  ֵ֥ ְבר  ַגע ּד  ין ֶנַ֙גע֙ ָלֶנֶ֔ ֵ֥ י  עלמא אומרים אין מקישים וכולימלמד  ּוב  ֵ֥ ְבר  ּד 
ת יב ֶ֖  ,לנגעים ר 

 ]בבלי סנהדרין לד,ב[-ר בהוא דעת ר' מאי)והכוונה שגם נגעים שלא בקרובים(  מה שכתוב מה ריבים שלא בקרובים...  ]התוה"מ מג[

 .וחכמים פליגי עליו כנאמר במשנה בסנהדרין
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ְׂשָר  ,ח:כאשפטים דברים  ר֩ ְלַעְּמ֨ך י  ִ֑לַּכּפ  ְׂשָרא  ֶרב ַעְּמךַ֣ י  י ְּבֶקֶ֖ ן֙ ָּדַ֣ם ָנק ֶ֔ ּת  ' ְוַאל־ּת  ֙יָת֙ הֶ֔ ָ֤ל ֲאֶׁשר־ָּפד  ם:        א  ם ַהָּדָֽ ר ָלֶהֶ֖ ֵ֥ ַּכּפ   ְונ 
, )ב( [(מב ע"ב )וילנא ]ירושלמי סוטה פ"ט ה"הואלו הן: )א( פסול טריפה  כקדשיםאת העולה מהסוגיות, בעגלה ערופה יש הלכות  נסכם

)מניין שהמקדש בעגלה ערופה אינה מקודשת.(  בעגלה ערופה מנלן ]בבלי קידושין נז,א[ סור הנאהיא , )ג([שם שלמי]ירומחוסר איבר 

ָ֤ל ,ח(כא 'שפ 'דב) [שם ]רש"י. אמרי דבי רב ינאי כפרה כתיב בה כקדשים ְׂשָרא  ר֩ ְלַעְּמ֨ך י   .עגלה ערופה אסורה בהנאה ַּכּפ 

, ]משנה למלך[ואלו הן: )א( אין בה פסול מום, )ב( אין בה פסול שעות  כקדשיםיש הלכות שלא  את העולה מהסוגיות, בעגלה ערופה נסכם

שדם עגלה ערופה טמא כנבילה ששנה ר' חייא )ג( אין פסול מחוסר איבר, )ד( דם מטמא ומכשיר,  ]כסף משנה ברמב"ם שם[ע"פ הערת 

 .רמכאן שדם עגלה ערופה כדם חולין. דם חולין מטמא בנבילה ומכשי

ינו קולות אחרות בעגלה ערופה ואפשר דגם זו צקדשי מזבח ומכעגלה ערופה דאינה  ילומר דשאנ רחךכל ועוז"ל  ]משנה למלך[ יןועי
 "עוצ :דדוקא יום אחד משום דיום אחד בשנה חשוב שנה אבל שעות לא פסלי בה , מהם
 

מה לקדשים ובמה אינה דומה לקדשים. הבאנו לעיל ב' מקורות ונראה להציע ב' רמזים להחרגת עגלה ערופה מקדשים וחז"ל קבעו במה דו

 שעגלה ערופה כקדשים וע"פ זה נראה להציע רמז ראשון: 

ר֩   ,ח(כא 'שפ 'דב)כפרה נעשית בד"כ בקדשים,  קדמא שכפרה מקדמת דנא היא בקדשים על כל  – ְלַעְּמך֨ תרסא כתולש כפרה,  –ַּכּפ 

ְׂשָר  ,ח(כא 'שפ 'דב)מגבלותיהם.  ֙ י  ֙יָת ָ֤ל ֲאֶׁשר־ָּפד  מהפך פשטא כמוציא מהפשט שכפרה מקדמת דנא היא בקדשים על כל  – א 

 מגבלותיהם, ואילו בעגלה ערופה הכפרה היא בבהמה שאינה צריכה להיות כקדשים על כל מגבלותיהם. 

 רמז שני:

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/31     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ר ָלֶהֶ֖ם  ,ח(כא 'שפ 'דב) ֵ֥ ַּכּפ   להתרחב, ואלה ההחרגות של עגלה ערופה מקדשים,  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה – ְונ 

ר ָלֶהֶ֖ם   ,ח(כא 'שפ 'דב) ֵ֥ ַּכּפ  םְונ   סלוק, מגביל את ההחרגה למה שמנינו. – ַהָּדָֽ
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ֹו׃ ס-ל א תצא כה,ד:-דברים כי יׁשָֽ ֹור ְּבד  ם ׁשֶ֖  ַתְחס ֵ֥
ֹור-ל א ם ׁשֶ֖  - לא תחסם שור)ד(   רש"ימקום של חסימה כפי'  מרכא טפחא, יתור לרבות כל בהמה וגו' וגם יתור במובן של מכל – ַתְחס ֵ֥

להוציא את האדם  שור?דבר הכתוב בהווה; והוא הדין לכל בהמה חיה ועוף, ולכל מלאכה שהיא בדבר מאכל. אם כן למה נאמר 
 )ראה ספ"ד רפז(.

ֹו  רש"י יׁשָֽ ֹור -ל איכול יחסמנו מבחוץ? תלמוד לומר:  - ְּבד  ם ׁשֶ֖  ב(. מכל מקום )ראה ב"מ צ, -ַתְחס ֵ֥
דבר שלא נגמרה מלאכתו וגדולו מן הארץ, אף כל כיוצא בו; יצא החולב והמגבן  -ולמה נאמר 'דיש'? לומר לך: מה דיש מיוחד 

והמחבץ שאין גדולו מן הארץ; יצא הלש והמקטף שנגמרה מלאכתו לחלה; יצא הבודל בתמרים ובגרוגרות, שנגמרה מלאכתן 
 למעשר )ראה ב"מ פט,א(.

ם ׁשֶ֖ -ל א ֹו׃ מרכא טפחא, יתור לרבות כל בהמה וגו'  – ֹורַתְחס ֵ֥ יׁשָֽ סלוק מרבה תכונה על הכתוב לפניו ולכן כאשר מאפיין את  –ְּבד 

 דברים שנגמרה מלאכתן או שגדולן אינו מהארץ.  לאיסור החסימה ומגביל שלפניו 

 מרכא טפחא ראה
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י תצא כה,ה:-דברים כי ָֽ ת ַאַחָ֤-ס ּכ  ו ּומ ֨ ים ַיְחָּדִ֗ ְׁש֨בּו ַאח ִ֝ יןי  ָֽ ַ֣ן א  ֶהם֙ ּוב  א-ד מ  ֹו ל ָֽ ֶׁשת-לֶ֔ ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי ּוָצה -ת  ֵ֛ת ַהחֶ֖  ַהּמ 
ּה׃ ְּבָמָֽ ה ְוי  ָּׁשֶ֖ ֹו ְלא  ּה לֵ֛ יָה ּוְלָקָחֵ֥ א ָעֶלֶ֔ ִ֑ר ְיָבָמּה֙ ָיב ַ֣ ַ֣יׁש ָז  ְלא 

ּה׃   ְּבָמָֽ  סלוק, מגביל מדאורייתא מספיק לקיים מצוות יבום במעשה הביאה בלבד.    -ְוי 
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א ׁשְ : תצא כה,י-כי דברים ְקָרֵ֥ ִ֑ל ְונ  ְׂשָרא  ֹו ְּבי  ּוץ ַהָּנַָֽעל׃ ס       מֶ֖ ית ֲחלֵ֥ ֶ֖  ּב 
ִ֑ל (תצא כה,י'דב) עד שיהא אביו ואמו מישראל, שנאמר: -ולענין חליצה ...  [בבלי יבמות קב,א] ְׂשָרא  ֹו ְּבי  א ְׁשמֶ֖ ְקָרֵ֥   .ְונ 

ִ֑ל (תצא כה,י'דב)  ְׂשָרא    עד שיהא אביו ואמו מישראלסלוק, מגביל דיין חליצה ומיאון  – ְּבי 
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ִ֑ם-ּוָבאָת֙ ֶאל :גכו, תבוא-כידברים  ים ָהה  ַ֣ ְהֶיֶ֖ה ַּבָּימ  ר י  ן ֲאֶׁשֵ֥ ה ֶ֔  ַהּכ 
י  יך ּכ  ' ֱאֹלֶהֶ֔ י ַהּיֹום֙ ַלהַ֣ ְַָ֤֧דּת  ַּג יו ה  ָלִ֗ י֙ ֶאל-ְוָאַמְרָּתַ֣ א  נּו׃-ָב֙את  ינּו ָלֵֶ֥תת ָלָֽ ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨  ָהָאֶ֔
י תבוא כו,ג( 'דב)[ ספרי דברים פרשת כי תבוא פיסקא רצט] י֙ ֶאל-ּכ  ינּו-ָב֙את  ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨ נּופרט לגרים. , ָהָאֶ֔ , ָלֵֶ֥תת ָלָֽ

 פרט לעבדים רבי שמעון אומר פרט לעבר הירדן שנטלתו מעצמך סליק פיסקא

 כולל את הגרים להבאת בכורים ולקריאת וודוי בכורים(טט: ) תבוא כו,ג( 'דב) [מדרש תנאים]-אבל ב

י י֙ ֶאל-ּכ  ינּו-ָב֙את  ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ֛י ַאב־ֲה֥מֹון גֹוי ֖ם  ה(,יזלך )בר'  להביא את הגרים שמביאין וקוראין לפי שנ' לאברהם ָהָאֶ֔ ּכ 

ֽיך: )אב  )טט:( שיירשו בניו את הארץ תחלההרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסו תחת כנפי השכינה ולאברהם היתה השבועה   נְַּתת 

 וממעט מירושת הארץ כל מי שלא מבני יעקב( .תלמידי אדם, כאן גרי אברהם ושרה הם כבניוולגרים ולכל העולם, לצאצאיו 
נּו ָלֵֶ֥תת תבוא כו,ג( 'דב) : שיהו מביאין מעבר הירדן  טט: של רבנן()ר' שמעון אומ' פרט לעבר הירדן שאת נטלתו מעצמך ומדבריהן  ָלָֽ

 :אין מביאין כל עיקר ומסוריא אבל מעמון ומואב ומצרים ובבל

נּומרכא מרבה,  -ָלֵֶ֥תת  תבוא כו,ג( 'דב) סלוק מגביל, כעין רבוי הגבלות על הנתינה, להגבילה לגברים ישראלים, להגבילה לעבר  - ָלָֽ

י תבוא כו,ג( 'דב)ארבעה פרטים מתמעטים מהנתינה מהכתוב  ]תו"ת הערה טז[-ו ]ספרי דב' תבוא רצט[-הירדן המערבי. מ י֙ ָב֙את  -ּכ 
ֶרץ-ֶאל ינּו ָהָאֶ֔ ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ   והם: גרים, נשים, עבדים, עבר הירדן המזרחי ֲאֶׁש֨

 כו,ג(), כי הם כעין צאצאי אברהם אבינו וטעם מלת כולל את הגרים להבאת בכורים ולקריאת וודוי בכורים [מדרש תנאים]-אבל ב

ר )טט: תלמידי  שיירשו בניו את הארץ תחלהולאברהם היתה השבועה  [מדרש תנאים]עשוי לתמוך בלימוד קדמא בתפקיד תחלה  ֲאֶׁש֨

  .אדם, כאן גרי אברהם ושרה הם כבניו(

ינּו כו,ג() ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ואשר על כל אחד חלה אותה הלכה. כאן ע"פ  - נ 

נשים ועבדים מתמעטים מירושת הארץ  רק [מדרש תנאים]ירושת הארץ, ולפי הקבוצה גרים, נשים, עבדים מתמעטים מ ]ספרי[

 ומהבאת בכורים.
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ָפַ֣ה ָכל־ַאְרָצּה   :כב,כטנצבים דברים  ית ָוֶמַלח  ְׂשר  ַ֣  ָּגְפר 
ִֶׂ֑שב  ּה ָּכל־ע  א־ַיֲעֶלֵ֥ה ָבֶ֖ ַח ְול ָֽ ֶ֔ א ַתְצמ  ָּזַרע֙ ְול ַ֣ א ת   ל ָ֤

ָרה֙ ַאְד  ם ַוֲעמ  ת ְסד ָ֤ ַכ֞ ַמְהּפ  ֹו:ְּכָֽ ֹו ּוַבֲחָמתָֽ ' ְּבַאּפֶ֖ ם ֲאֶׁשר֙ ָהַפְַ֣ך הֶ֔  ָמַ֣ה וצביים ּוְצבֹוי ֶ֔

ֹו  ,כב(כט ' נצ'דב)  סלוק מגביל את העונש לישראל ויקומו כולם בתחיית המתים, אלא שהרשעים יהיו במצב של התרחקות  – ּוַבֲחָמתָֽ

 מהם.
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ַ֣ לא,י:  וילךדברים  ּק  ר מ  אמ ִ֑ ה אֹוָתַ֣ם ל  ֶׁשֶ֖ ו מ  ֹות׃ַוְיַצֵ֥ ג ַהֻּסּכָֽ ָּטֶ֖ה ְּבַחֵ֥ ֵ֛ד ְׁשַנֵ֥ת ַהְּׁשמ  ע  ים ְּבמ  ִ֗  ץ׀ ֶׁשַַ֣בע ָׁשנ 
ֹות)לא,י(  ג ַהֻּסּכָֽ ]פיה"מ מרכא מרבה, סלוק מגביל, כעין רבוי הגבלות. הגבלה שנאמרת בפסוק ש"מצוות הקהל" תתקים ע"פ  – ְּבַחֵ֥

 בחג פסח.ג הסוכות, ועוד הגבלה שלא ביום האחרון של חומוסיף עליה הגבלה שלא תתקיים . חול המועדמיום ראשון של רמב"ם[ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ָּטֶ֖השלענ"ד נלמדת כך: ועוד הגבלה  טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מההגבלות שנלמדות מטעמי מרכא סלוק של  – ַהְּׁשמ 

ֹותהכתוב אחריה  ג ַהֻּסּכָֽ  שנת השמיטה וזה יסייע ללימוד שתבואה שהביאה –. נוסיף להגבלות אלו את קדושת השנה השביעית  ְּבַחֵ֥

 שליש גידולה לפני ראש השנה השמינית )השנה שאחרי שנת שמיטה( ינהג בה קדושת שביעית.
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ינּו׃ דברים האזינו לב,ג:  ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛  ּכ 
י לב,ג( 'הא 'דב ֵ֛ ' ּכ  ם הֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב.  – ׁש 

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ ֵ֥  ּכ  'ם ׁש   ֶאְקָרִ֑אטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – הֶ֖

'-ב לב,ג( 'הא ')דבבציבור  ֶאְקָרִ֑א-קבוצת הפרטים העשויה להתרחב היא הנסיבות ל ם הֶ֖ ֵ֥  . מצאנו לפחות ארבע נסיבות כלהלן. ׁש 

"ברכו את ה'  [ה"ה,ונשיאת כפים פי"ברמב"ם תפילה ])ב( ע"פ  10)א( טט: "ברכו וגו' " לפני קריאת שמע בתפילה בציבור של 

 משנה [בבלי ברכות מה,א]. )ד( 10)ג( ברכת התורה לפני הקריאה בה בציבור של  10המבורך" לפני קריאת תורה בציבור של 
֣לּו ַל֣ה' (לד,ד 'תה) מנא הני מילי? אמר רב אסי: דאמר קרא. גמרא. שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. )ברכות פ"ז,מ"א( י  גַדְּ ֑ ת  א 

ֽו ד  ֣מֹו יַחְּ ה שְּ ֖ מ  ינּו׃ לב,ג( 'הא ')דב רבי אבהו אמר מהכא::  ּונְּרֹומְּ ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛ ברכת הזימון בשלושה סועדים  ּכ 

)בעשרה  ביחד "רבותי נברך" ""יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם" המזמן חוזר "יהי שם וגו' " המזמן אומר "ברשות ... נברך 

 ( שאכלנו משלו ובטובו חיינו" . 9 – 3-אלקינו( )ב  10-( שאכלנו משלו" המסובין עונים "ברוך )ב9 – 3-"אלקינו"( )ב

ינּו לב,ג( 'הא ')דב )ד( ברכת הזימון-עיון נוסף ב אכילה ָֽ אֹלה  סלוק כמגביל, ברכת זימון רק לשלושה שאכלו פת ולא פירות, בשיעור  - ל 

]*[ נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם עד כמה  [משנה ברכות פ"ז, מ"ב]ן של אכילת פרס.  ועוד הגבלות אכילה בתוך פרק זמ
 :מזמנין עד כזית ר' יהודה אומר עד כביצה
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ִ֑ל  :א,לגוזה"ב דברים  ְׂשָרא  ַ֣י י  ים ֶאת־ְּבנ  ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ְך מ  ַרֵ֥ ר ּב  ה ֲאֶׁש֨ ֹו:ל        ְוז ַ֣את ַהְּבָרָכִ֗ ֶ֖י מֹותָֽ  ְפנ 
ֶ֖י ,א(לג ה"בזו' דב) ְפנ  בתפקיד שנוי מפשט הכתוב אל משמעות שיחת  [ג 'סי וזה"במדרש תנחומא ]טפחא ללא מרכא לפניה ע"פ  – ל 

, בתפקיד רבוי ושנוי, ]ד"ר וזה"ב יא,ה[משה לפני מלאך המות ומעשיו ובתפקיד רבוי נסיונות מלאך המוות לקחת נשמת משה. ע"פ 

 ות בא אצל משה שלוש פעמים ובפעם השלישית חל אצל משה שנוי וקבל עליו לצדק את הדין.שמלאך המו

ֹו ,א(לג ה"בזו' דב) סלוק, כמגביל תפקיד מלאך המוות רק להתריע לפני משה שהגיעה שעתו אבל לא נתנה לו רשות לקחת נפש  – מֹותָֽ

ַהֵלךא ִ֭  (טקטז, 'תה)משה לגיהנם אלא שהקב"ה לקח נפשו  פְּ  תְּ ֗צֹות' ה֑  ֵנ֣יל  ַארְּ ֽים בְּ֝  :ַהַֽחי 
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 דברים וזאת הברכה לג,כא:

י ֹו ּכ  ית֙ לֶ֔ אׁש  ְַָ֤֧רא ר  ם-ַוַּי יו ע  ְׁשָּפָטֶ֖ ה ּומ  ת ה֙' ָעָׂשֶ֔ ְדַקָ֤ ם צ  י ָעֶ֔ א֙ ָרַ֣אׁש  ּון ַוּי ת  ק ָספִ֑ ֶ֖ ק  ת ְמח  ל׃ ס-ָׁשֵ֛ם ֶחְלַקֵ֥ ָֽ ְׂשָרא   י 
יו (אכ,לג) ְׁשָּפָטֶ֖ םד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ובתפקי – ּומ  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא    י 

ם-טעם טפחא גם בתפקיד התפשטות האפיון המשותף )התכונה המשותפת( המתקבלת מ יו ע  ְׁשָּפָטֶ֖ ל-ּומ  ָֽ ְׂשָרא   .לכתוב לפניו י 

םבדיני שמים עשה משה בדין ובמשפט, אבל )א( ביחס לעצמו עשה צדקה וויתר על שלו )ב(  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא  ף כבורר בין קטגוריה מק – י 

םובין סנגוריה על עם ישראל.  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא   סלוק כמגביל ודוחה את הקטגוריה מפני הסנגוריה והיה סנגורן של ישראל.  – י 

 

 אסתר 2.6
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ַ֣  :א,אסתר ח ר  ן צ  ית ָהָמֶ֖ ֵ֥ ה ֶאת־ּב  ַ֣ר ַהַּמְלָּכֶ֔ ן ַהֶּמֶָ֤לְך ֲאַחְׁשו רֹוׁש֙ ְלֶאְסּת  ּוא ָנַת֞ יםַּבּיַֹ֣ום ַההִ֗ ִ֑  ר היהודיים ַהְּיהּוד 
ּה:  ה הּוא־ָלָֽ ר ַמֵ֥ ֶ֖ יָדה ֶאְסּת  ֵ֥ ּג  י־ה  ָֽ ֶלְך ּכ  ַ֣י ַהֶּמֶ֔ ְפנ  י ָּבַ֚א ל   ּוָמְרֳּדַכִ֗
שאמרה אסתר כאשר אבדתי וכו' אבדתי ממך, כי וכאשר אבדתי אבדתי  והנה למה שאמרו ז"ל )מגילה טו א( על ,א(אסתר ח)[ אלשיך]

וא כי מתחלה היתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי אך מאז הלכה עד כה הייתי אנוסה ועתה ברצון, וה
ה הּוא־ָלָּֽההיא אל המלך נאסרה לו, כי היתה כהולכת ברצון ולא כאנוסה. ובזה יאמר מה שהגידה אסתר היא  עתה, שאין לה רק  ַמֵ֥

 היותה דודה אך לא מה שהיתה לו מתחלה שהיה בעלה:

ּהַמֵ֥  ,א(אסתר ח)  מקף כבורר בין היות מרדכי דוד ובין היות מרדכי בעלה.  – ה הּוא־ָלָֽ

ה הּוא־ָלָּֽה ,א(אסתר ח)  סלוק מגביל היות מרדכי עכשיו רק דוד. – ַמֵ֥

ה  ,א(אסתר ח) ּהַמֵ֥ מונח מרבה מגבלות המרומזות בטעם סלוק, שכאשר הלכה באונס טובלת ויושבת בחיק מרדכי, ומכיון שהלכה  – הּוא־ָלָֽ

 צון נתרבו עליה האיסורים לחזור למרדכי.בר

 

 אתנח –טעם מפסיק / עוצר תחתון הסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת דיבור.  3

 ראה הסבר בטעם סלוק

 בראשית 3.1
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 בראשית א,א:

ים  ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש   ְּבר 
ֶרץ׃  ת ָהָאָֽ ֵ֥ ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥  א 

ית ֶ֖ אׁש  הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת ועל רבוי הנבראים בראשית הודיע כי המאמר טפחא, רבוי ללא הגבלת מרכא, ל – ְּבר 

ים ָּבָרַ֣אשנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות, המאופיין ע"י המיעוט  ִ֑  מונח אתנח, פעולת האמירה והבריאה ע"י אלקים לבדו. – ֱאֹלה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ים  ִ֑  א לעצמו וכך מבדילו מהנבראים האחרים )ראה מבוא(.מגביל כל נבר לקים לבדו,-אתנח, ממעט כל אפשרות אחרת פרט לא – ֱאֹלה 

  מרכא סלוק, "את" מרבה כל הברואים השייכים לארץ. - ואת הארץ
, למעט ולומר כי תכלית בריאת השמים היא את הארץבתכונות של קבוצת  את השמיםמרכא סלוק, מאפיין את הקבוצה  - ואת הארץ

  עבור הארץ וכל ברואיה בלבד.
 סלוקראה 
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י בראשית א,ג: ְַֽיה  ֹור ַוָֽ י אִ֑ ַ֣ ים ְיה  ֶ֖ ֹור׃ -ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה   אָֽ
ֹור (ג,א 'בר)  י אִ֑ ַ֣ ות האור נתהווה אמצי [עורך חסידות מבוארת]מונח אתנח, מונח מרבה אתנח מגביל, ביחד רבוי הגבלות, כהסבר  – ְיה 

ֹורלקי( -ע"י מאמר )היינו כח א י אִ֑ ַ֣  )נשתלשל משמעו הוגבל פעמים רבות( ציאות האורשירד ונשתלשל עד שנעשה  ממנו מ ְיה 

 שני אופני ההסבר הבא נערכו בהתיעצות עם הרב אי"מ אייזן הי"ו

 אופן )א(

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ שום שינוי קודם הבריאה ואחר הבריאה, בכל עולמות עליונים  אין, היינו אור סובב כל עלמין, סילוק ללא טפחא לפניו - אָֽ
 '. ותחתונים בשוה 

ְַֽיה   ֹור-יַוָֽ , מגביל וזה אור ממלא כל עלמין שיש שינויים והבדלים במדריגת האור והחיות המהווה ומחיה את הנבראים, תוצאה סילוק – אָֽ

 לקית בנבראים.-מוגבלת מהתלבשות החיות הא

 אופן )ב(

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ  הבלתי מוגבלת, בנבראים.  , התלבשות ללא שינוי מצד השפיע של אור ממלא כל עלמין, החיותסילוק ללא טפחא לפניו - אָֽ

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ  לקית בנבראים לפי התפקיד של הנברא.-, הגבלה מצד הנבראים. הגבלת התלבשות )אור ממכ"ע( החיות האסילוק – אָֽ

 ראה מרכא טפחא )סמוכים(, 
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ים ֶאת,ד: א שיתארב ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  י-ַוַּי ֹור ּכ  ֹור-ָהאֶ֖ ין ָהאֶ֖ ֵ֥ ים ּב  ַ֣ל ֱאֹלה ֶ֔ ֹוב      ַוַּיְבּד  ֶׁשְך׃ טִ֑ ין ַהח ָֽ ֵ֥   ּוב 
  ]ליקוטי תורה, האדמו"ר שניאור זלמן מלאדי, קונטרס שיר השירים, ע' ד'ב' באמצע טור ב'[

 ר'ב) בכלל ז"א לגבי ע"ק נק' אש שחורה לגבי אש לבנה אך לפי שהעולמות אינם יכולים לקבל ולית מחשבה תפיסא ביה כו' לכך... 

ים ֶאת ,ד(א ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  י-ַוַּי ֹור ּכ  ֹוב-ָהאֶ֖  ... בסתר עליון לגנוז ונגנז בבחי' חשך ישת חשך סתרו כו' וזהו יושב טִ֑

י ,ד(א ר'ב)ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית פי' ובטובו מה שראה  )שאומרים ביוצר של שמע(וזהו ...  ֹוב-ּכ  לגנוז האור מזה  טִ֑
 ... וההשגהנתהווה בחי' חידוש מעשה בראשית להיות מאין ליש בבחי' גילוי התענוג 

 

י ,ד(א ר'ב) ֹוב-ּכ  מקף כבורר בין משמעויות מלת "טוב" כגון כאן )א( אין מחשבה תופסת במהותו )ב( הגניזה מביאה לבריאת יש מאין  – טִ֑

 שאינו ראוי להשתמש בו לרשעים או ג"א לעולם )ד( אור וחיות לכל נברא לפי תפקידו ,ד(א ר'ב) ]רש"י[)ג( 

י,ד( א ר'ב) ֹוב-ּכ  י [מבוארת]חסידות  ע"פ כמגביל כאן גונז לעתיד לבוא, כגונז כדי לברוא יש מאין, כגונז באותיות התורה, אתנח, – טִ֑ -ּכ 
ֹוב   , מגביל האור והחיות האלקי בכל נברא לפי תפקידו.אתנח – טִ֑
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ּו  בראשית א,כח: ְלאֵ֥ ּו ּומ  ּו ּוְרבֵ֛ ים ְּפרֵ֥ ם ֱאֹלה ִ֗ אֶמר ָלֶהִ֝ ים   ַוּי ֨ ָתם  ֱאֹלה  ְבֻׁשִ֑הָ ָהָאֶ֖ -ֶאתַוְיָבֶַ֣רְך א    ֶרץ ְוכ 
ם ּוְבָכל י  ֹוף ַהָּׁשַמֶ֔ ָ֤ת ַהָּים֙ ּוְבעַ֣ ְדַג ֶׂשת ַעל-ּוְר֞דּו ּב  ֶמֵ֥ ֶ֖ה ָהר  ֶרץ׃-ַחָּי  ָהָאָֽ

ְבֻׁשִָ֑ה  ֶרץ אתנח, מגביל כבוש  -ְוכ  הּו-ל א (ישעיהו מה,יח)-לכנאמר בָהָאֶ֖  שלא יהרסוה –  ְיָצָרִּ֑ה ָלֶׁשֶַ֣בת ְבָרָאֶּ֖ה ת ֵ֥
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ְַָ֤֧רא ֱאֹלה  בראשית א,לא:  ּנ ה-ָּכל-ים֙ ֶאתַוַּי ה ְוה  ד-ֲאֶׁשַ֣ר ָעָׂשֶ֔ ֹוב ְמא ִ֑ י        טֶ֖ י-ַוְַָֽֽיה  י׃ פ-ֶעֵֶ֥רב ַוְַָֽֽיה  ָֽ ּׁש  ֶקר יֵֹ֥ום ַהּׁש   ב ֶ֖
ד       א,לא( 'בר) א ֑  טפחא מקף אתנח –      וְּה נֵה־֖טֹוב מְּ

נֵה־֖טֹוב י ַעֵ֥ד יג(כו, תול' 'בר) [שפת אמת תולדת התרל"א]מצב ע"פ -מקף כרב – וְּה  ָֽ ל-ּכ   )א( גדל גלוי אור התורה, גלוי החיות  דְמא ָֽ  ָגַדֶ֖

ד -מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם )ב( לעומת ה א ֑ הוא היצר הרע שצריך להיות מוגבל  מְּ

 ( ,יגבראשית תולדת כוראה לעבודת השם יתברך )כגון זורע, מעשר, מברך על המזון, נותן לתלמידי חכמים( ולא לשם עצמו )

נֵה־֖טֹוב טפחא, אם לא פסקא טעמא היה משמע רק יצר הטוב . עתה שפסקא טעמא מבחינים בין יצר טוב ובין היצר רע, וטפחא  – וְּה 
 בתפקיד שנוי משמעות ללמד שבעולם המעשה צריך את היצר הרע כדי להתקיים ולקיים את מצוות ה'. 
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ן בראשית ב,יט: ים מ  ֶצר֩ ֨ה' ֱאֹלה ִ֝ ה ָּכלָהאֲ -ַוּי  ת֙ ָּכל-ָדָמִ֗ ָ֤ת ַהָּׂשֶדה֙ ְוא  א֙ ֶאל-ַחַּי ם ַוָּיב  י  ֹוף ַהָּׁשַמֶ֔ ֹות ַמה-עַ֣ ְראֶ֖ ם ל  ְקָרא-ָהַָ֣אָדֶ֔ ֹו-ּי   לִ֑
ְקָרא  ר י  ל֩ ֲאֶׁש֨ ֹו׃-ְוכ  ּוא ְׁשמָֽ ם ֶנֵֶ֥פׁש ַחָּיֶ֖ה הֵ֥ ֹו ָהָאָדֵ֛  לֹ֧

ְקָרא-ַמה ֹו -ּי  ֹו׃ אתנח,  -לִ֑ ּוא ְׁשמָֽ של הבורא היינו שהעניק לו נפש  סילוק, שני הטעמים מגבילים. כי האדם נברא בצלמו ובדמותו -הֵ֥

 (, והאדם קרא שמות כרצון הבורא )כרצו"י לבורא( ולא משלו. רבינו בחיימשכלת בעלת השגות ברצון הבורא )

 

 אתנח 179

ם ָּבָאִֶ֑רץ בראשית ו,ה:  י ַרָּבֵ֛ה ָרַעֵ֥ת ָהָאָדֶ֖ ֵ֥ ' ּכ  ְַַ֣֧רא הֶ֔ ֹום׃ ְוָכל־י ֶ֙צר֙        ַוַּי ע ָּכל־ַהּיָֽ ק ַרֶ֖ ֹו ַרֵ֥ ּבֶ֔ ת  ל   ַמְחְׁשב ַ֣
 ֵ֥ ם ּכ  אתנח,  – ָּבָאִֶ֑רץמרכא תביר מרכא טפחא )כעין יתור לרבות(, קבוצת פרטים שלא על כולם חל ענין ההשחתה  –י ַרָּבֵ֛ה ָרַעֵ֥ת ָהָאָדֶ֖

 ממעט לארץ ולא למים!

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 קטן, מרכא תביר מרכא טפחא -זקףראה 
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ִ֑ים :י,ונח  אשיתבר ֶַ֖ח ְׁשֹלָׁשַ֣ה ָבנ  ֹוֶלד נ  ם ֶאת-ֶאת     ַוּיֵ֥ ֶ֖     ָיֶָֽפת׃-ם ְוֶאתָחֵ֥ -ׁש 
ַח  מדרה"ג נח[ע"פ  ]תורה שלמה קמא ֶ֖ ֑ה וַ֣יֹול ד   (בר' ה,לב) רמה ת"ל והלא כבר נאמַוּיֵֹ֥וֶלד נ  נ  ַח ב ן־ֲחֵמ֥ש ֵמ֖אֹות ש  י־נ ֕ ְּה  חַ ַוֽי ם  נ ֔ ֥ ת־ח  ם א  ת־ֵש֖ א 

ֽפ ת: ת־י  "פ פס"ז )פסיקטא זוטרתא?( כנגד שלושה בני . ובהסבר כתב עא ללמדך שלא היו לו בנים זולתן ומשלשלתן נבנה העולםלא וְּא 

 אדם קין הבל ושת, ובכתב יד "חמאת החמדה" הוסיף שנח היה אמור להקים עוד זרע מבראשית.

 

ֶ֖חַ  נח יועד לבנות את  ]תורה שלמה קמא[מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ המקורות שהביא  – ַוּיֵֹ֥וֶלד נ 

ִ֑ים -אדם הראשון רק מ העולם מבראשית כמו מונח בתפקיד רבוי, אתנח בתפקיד הגבלה, סה"כ רבוי הגבלות, שרק מהם  – ְׁשֹלָׁשַ֣ה ָבנ 

יבנה העולם שוב. אמנם לאדה"ר היו עוד בנים ובנות אבל הם כבר לא נחשבים כבוני העולם הראשונים, וכן אם נח היה מוליד עוד ילדים 

 ש.הם כבר לא היו נחשבים כבוני העולם מחד
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ים :יא,נח ו אשיתבר ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  ְפנ  ֶרץ ל  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  ס׃     ַוּת  ֶרץ ָחָמָֽ ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל   ַוּת 
ֶרץהמלים  [ב, קמג, קמד, קמה]תורה שלמה קמע"פ  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  מרבות עבירות שונות ובראשן גלוי עריות, עבודה זרה ושפיכות  ַוּת 

 דמים. וכל אחד מהם באופנים רבים.

פְ  יםל  ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  יםתחילה בצנעה וחשבו שאלקים לא יודע מכך כביכול  – נ  ִ֑ אתנח בתפקיד הגבלה שאלקים לא יודע על כך,  – ָהֱאֹלה 

ַ֣יולבסוף בגלוי ועל כך מעיד טעם  ְפנ   מונח בתפקיד רבוי מעבר מצנעה לגלוי. – ל 

ֶרץ פְ  טפחא בתפקיד כעין פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ָהָאֶ֖ יםל  ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  כמגביל בסה"כ רבוי אתנח  בתפקיד רבוי, מונח – נ 

יםועל כך מעיד הכתוב  מידת הדין גובה עדויות על המתרחש ומאריכה אף הגבלות. ִ֑  עד אשר גי' הוי"ה אדנו"ת רחמים בדין, – ָהֱאֹלה 

ֶרץ ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל    ַוּת 
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ים ֶאת: יב,נח ו אשיתבר ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ֶר -ַוַּי ְׁשָחִָ֑תהָהָאֶ֖ ַ֣ה נ  ּנ  י        ץ ְוה  ָֽ ית ָּכל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו ַעל-ָּבָׂשֵ֛ר ֶאת-ה  ֶרץ׃ ס-ַּדְרּכֶ֖  ָהָאָֽ
ְׁשָחִָ֑תהמה שעיניו רואות כי  ַ֣ה נ  ּנ  מונח אתנח, רבוי והגבלה, הקב"ה ארך אפיים ריבה להם שלבים מוגבלים של השחתה לאפשר להם  – ְוה 

 .חזרה בתשובה, והם השחיתו עד שלא נשאר מה להשחית עוד
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ָבִ֑ה בראשית נח ז,ג:  ְבָעֶ֖ה ָזָכַ֣ר ּוְנק  ְבָעֵ֥ה ׁש  ם ׁש  ֹוף ַהָּׁשַמֵ֛י  עֹ֧ ַ֣ם מ  ֶַַֽ֖רע ַעל     ַּג ֵ֥י ָכל-ְלַחּיֵֹ֥ות ֶז ֶרץ׃-ְּפנ   ָהָאָֽ
ָבִ֑ה ז,ג() מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות בעופות כגון שרק אלו שחיו עם בני מינם, לא בעלי מום, תמים  – ָזָכַ֣ר ּוְנק 

 למים, שאינם חסרי איבר( שבמצוות הבתורה לישראלי מותר להביא עוף בעל מום אבל לא חסר איבר.)=ש
וזכרות בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופות; יכול יבשה גפה, נקטעה  תמותותנא תונא:  ]בבלי זבחים קטז,א[[בבלי קידושין כד, ב]

 .ולא כל העוף -רגלה, נחטטה עינה? ת"ל: מן העוף 
אין המומין פוסלין בעוף וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף שלא נאמר תמים זכר אלא בבהמה  ["ם איסורי מזבח פ"ג, ה"ארמב] תמות

בלבד, בד"א במומין קטנים אבל עוף שיבש גפו או נסמית עינו או נקטעה רגלו אסור לגבי המזבח שאין מקריבין חסר כלל, וכן אם 
 .אכילה הרי זה נפסל לקרבןנולד בו אחת מן הטריפות שאוסרין אותה ב
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ִ֑ים  :,כטנח יא בראשית ם ָנׁש  ֹור ָלֶהֶ֖ ם ְוָנחֵ֛ ח ַאְבָרֹ֧ ַּק֨  ַוּי 
ֶׁשת ָֽ ָ֤ם א  ֶׁשת-ׁש  ָֽ ָ֤ם א  י ְוׁש  ה ַּבת-ַאְבָרם֙ ָׂשָרֶ֔ ְלָּכֶ֔ י-ָנחֹור֙ מ  ָֽ ן ֲאב  ה׃ -ָהָרֵ֥ ְסָּכָֽ י י  ֵ֥ ְלָּכֶ֖ה ַוֲאב   מ 

םַאְבָרֹ֧  ....[[מדרש תהלים קיח ]יא[ ]טוב לחסות בה' מבטוח באדם]  ֹור ָלֶהֶ֖ שעל כל קבוצת פרטים כעין  –דרגא תביר טפחא  –ם ְוָנחֵ֛

ִ֑יםטפחא גם בתפקיד כפותח טפח להיות קבוצה זאת מאופיינת ע"י  אחד מפרטיה חל אותו ענין או הלכה. אתנח. אפשר כי זה הבסיס  – ָנׁש 

 לנדרש כי שרה היא יסכה ושתיהן בנות הרן כי אין זה ברור מפשט הכתוב.
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ם ֶלְך-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל: א,יב לך-לך אשיתבר ִ֑יך-ַאְבָרֶ֔ ַ֣ית ָאב  ּב  ֹוַלְדְּתךֶ֖ ּומ  ּמָֽ ַאְרְצךֵ֥ ּומ   ְלךֵ֛ מ 
ָּך׃-ֶאל  ר ַאְרֶאָֽ ֶרץ ֲאֶׁשֵ֥  ָהָאֶ֖

  [זוהר כרך א )בראשית( פרשת לך לך דף עט עמוד ב ]תורה שלמה ]לה[-בהפניה מ
רזא דחכמתא איהו בגין דאברהם לא הוה דביק ביה בקודשא בריך הוא  אבל ת"ח כל מה דעביד קודשא בריך הוא בארעא כלא...  

כדין כדקא חזי אמר ליה לך לך ודא רמז לההוא אתר דבעי לאתקרבא בהדיה דקודשא בריך הוא ואיהו דרגא קדמאה לאעלא לקודשא 
 ה לההוא דרגאבריך הוא בג"כ לך לך והאי דרגא לא יכיל אברהם לאתאחדא ביה עד דייעול לארעא דתמן יקבל לי

אל המקום שבו תוכל להתקרב לקב"ה ואילו בדרגתו הראשונה שבמקומו לא  ְלךֵ֛ -ֶלְךאברהם לא היה דבוק בקב"ה כראוי, לכן אמר לו 

 יכול אברהם להתאחד בו עד שיעלה לארץ ששם יקבל הדרגא הנעלה.

מרמז לדרגתו בחו"ל החסרה  –ישראל, תביר -דרגתו בארץמצב דרגות דבקות אברהם בקב"ה, )א( דרגתו בחו"ל )ב( -מקף כרב – ְלךֵ֛ -ֶלְך

ֹוַלְדְּתךמחלק בנאמר ביר ת -ְלךֵ֛ -ֶלְךבדבקות הראויה בקב"ה בגלל סביבתו עע"ז. ולכן  ּמָֽ בתפקיד ביר ת -ְלךֵ֛ -ֶלְך, ואח"כ ַאְרְצךֵ֥ ּומ 

ֹוַלְדְּתךמתכונות ומעשי ע"ז של  התנתק -התמעט  ּמָֽ לרבות, שריבה על המקום  עצמו את המעשים הרעים מרכא טפחא, יתור  – ַאְרְצךֵ֥ ּומ 

ִ֑יךשעשו, מקום חרון אף ה' בגלל עבודה זרה. אבל הניתוק לא מלא כי נשאר קשר אל  ַ֣ית ָאב  ּב  ַ֣יתתדע כי  ,ּומ  ּב  מונח מרבה שמבית  – ּומ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ִ֑יךאביך יצאו רבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה,   א ממקום אחר. מונח, מגביל שרק מבית אביך יצאו הנשים ול – ָאב 
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י ָרָעֶ֖ב ָּבָאִֶ֑רץ לך יב,י:-בראשית לך ֵ֥ י       ַוְיה  ָֽ ם ּכ  ְצַרְ֙יָמה֙ ָלגַּ֣ור ָׁשֶ֔ ם מ  ֶרד ַאְבָרָ֤ ֶרץ׃-ַוּי ֨ ד ָהָרָעֶ֖ב ָּבָאָֽ ֵ֥  ָכב 

י ָרָעֶ֖ב ָּבָאִֶ֑רץ ֵ֥  (רש"ימרכא טפחא אתנח, אתנח מיעט הרעב דווקא באותה ארץ לבדה ) – ַוְיה 

הנס הרביעי מיום שנבראו שמים וארץ לא הביא הב"ה /הקב"ה/ רעב בעולם אלא ...  "חורב" פרק כו -פרקי דרבי אליעזר )היגר( 
וגו' )במקורות , לנסותו ולהורידו למצרים, שנ' ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה, אלא בארץ כנעןבימי אברהם, ולא בכל הארצות 

 אחרים נאמר שהיה רעב גם לפני א"א(

 מהפך פשטא קדמא, מהפך, קדמאראה 
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ָּנה׃ לך טו,ח:-בראשית לך יָרֶׁשָֽ י א  ֵ֥ ע ּכ  ַדֶ֖ ה א  ' ַּבָּמֵ֥ ַ֣י הֶ֔  ַוּי אַמִ֑ר ֲאדָנ
)סלוק( ללא טפחא אתנח, הגבלה ללא שנוי. בזמן ברית בין הבתרים אברהם אבינו סבר כי הקרבנות מועילין רק בזמן שבית  – ַוּי אַמִ֑ר

שראל יפחדו. אבל אחרי המילה הוא עלה מדרגה, וכפי הנדרש בזוהר נעלם ידע כי המקדש קיים, אבל בזמן ללא בית המקדש לא יועילו וי

 אמירת הקרבנות בכוונה מועילים להציל, לברך, להעביר הדין לרשעים.
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 לך טז,ג:-בראשית לך

ֶׁשת ָֽ י א  ח ָׂשַרַ֣ ַּק֞ ם ֶאת-ַוּת  ֶבת אַ -ַאְבָרִ֗ ֶ֔ים ְלֶׁשֵ֥ ֶַׂ֣שר ָׁשנ  ץ֙ ֶע ּק  ּה מ  ְפָחָתֶ֔ ית֙ ׁש  ְצר  ָ֤ר ַהּמ  ִַ֑עןָהָג ם ְּבֶאֶַ֣רץ ְּכָנ  ְבָרֶ֖
ה׃  ָּׁשָֽ ֹו ְלא  ּה לֵ֥ יָׁשֶ֖ ם א  ָתֵּ֛ה ְלַאְבָרֵ֥ ן א  ֵ֥ ּת   ַוּת 

ִַ֑ען לפי שלא מגיד שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המנין  - רש"ימרבה על תקופת נישואין בחו"ל כפי'  –מונח אתנח, מונח  – ְּבֶאֶַ֣רץ ְּכָנ
 מגביל, ההמתנה ללידה ראשונה בא"י לעשר שנים  –אתנח , .ל(, עד שיבא לארץ ישראבר' יב,ב" )ואעשך לגוי גדולנאמר לו: "
ה ָּׁשָֽ ֹו ְלא  אור מגביל לומר שכוונת שרה שהגר לא תהיה שפחה. אבל ע"פ  –כוונת שרה לרבות לו אשה, סלוק  -מרכא סלוק. מרכא  – לֵ֥

 אברהם לא סבר שהיא אשתו החיים
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ּנ  בראשית וירא יח,ב:  ְרא ְוה  יָניו֙ ַוַּיֶ֔ ָּׂשָ֤א ע  ִ֑יו ַוּי  ים ָעָל ֶ֖ ָצב  ים נ   ה֙ ְׁשֹלָׁשַ֣ה ֲאָנׁש ֶ֔
ְרָצה׃  חּו ָאָֽ ְׁשַּתֶ֖ ֶהל ַוּי  ֶּפַַ֣תח ָהא ֶ֔ ְקָראָתם֙ מ  ַָָ֤֧רץ ל  ְרא ַוָּי  ַוַּיִ֗

ְקָראָתם֙ בבלי בבא מציעא פו,ב  ַָָ֤֧רץ ל  ְרא ַוָּי ִ֑יו ַוַּיִ֗ ים ָעָל ֶ֖ ָצב  , כי חזיוהו דהוה ליה  )מתחילה באו ועמדו עליו(. מעיקרא אתו קמו עליה נ 
 בשעת צערו( להטריחוכאב, לאמרו אין זה דרך ארץ לעמוד כאן, היינו  -)כיון שראו שהוא בצער ו: לאו אורח ארעא למיקם הכא. צערא, אמר
ים ֶ֖ ָצב  ִ֑יו טפחא = טרחא, רבוי לא מוגבל, שבד"כ אברהם אבינו טרח בלי הגבלה באורחים,  – נ  אתנח, מגביל אבל כיון שראוהו  –ָעָל

 בוא אליו אמרו שילכו ולא יטריחוהו. שהוא בצער הגבילו עצמם מל
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ם בראשית וירא יח,ג: י א  יך ַאל-ַוּי אַמִ֑ר ֲאדָנִ֗ יֶנֶ֔ ן֙ ְּבע  י ח  א ָמָצָ֤את  ך׃-ָנ֨ ַעֵ֥ל ַעְבֶּדָֽ ר מ   ָנֵ֥א ַתֲעב ֶ֖
ם כדיבור י היא קודש, ונתפרש ע"י השלושה אנשי-)סלוק( ללא טפחא אתנח, למעט לאמירה אחת המכוונת לקב"ה ומלת אדנ – ַוּי אַמִ֑ר

 להדיוט. )ע"פ רש"י המביא ב"ר מח,י (

 קדמאראה 
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יֶכִ֑ם :ד,יחוירא בראשית  ּו ַרְגל  ם ְוַרֲחצֶ֖ י  ַ֣א ְמַעט־ַמֶ֔ ח־ָנ ָֽץ:       ֻיַּקָֽ ַחת ָהע  ָּׁשֲענֶּ֖ו ַּתֵ֥ ָֽ  ְוה 

יֶכִ֑ם (ד,יחוירא  'בר)  האמהות מלרחוץ רגליהם. לא היו זכרים לשרתם, אברהם הגביל את ]אברבנאל[אתנח מגביל, בשיטת  – ַרְגל 
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ּנ הבראשית וירא יח,י:  ה ְוה  ַ֣ת ַחָּיֶ֔ יך֙ ָּכע  ֶל֨ ּוב א  ֹוב ָאׁשָ֤ אֶמר ׁשַ֣ יו׃-ַוּי ִ֗ ּוא ַאֲחָרָֽ ֶהל ְוהֵ֥ ַתח ָהא ֶ֖ ַמֵַ֛עת ֶּפֵ֥ ה ׁש  ְׁשֶּתִ֑ך ְוָׂשָרֵ֥ ן ְלָׂשָרַ֣ה א  ֶ֖  ב 
ְׁשֶּתִ֑ך )בר' וירא יח,י(  ]שם משמואל וירא תרעא[ות הבאות משרה. ע"פ מונח מרבה אתנח מגביל. בסה"כ רבוי הגבל – ְלָׂשָרַ֣ה א 

. והענין מבואר בזוה"ק שכל שהוא מצד הנוקבא אינו מוליד, ובאמת )אחרי שרה אמו(ה מיוחס אחריבבשורת המלאך הבן  )הגבלה א(
ד אם כן מצדה לא יולי השמחמת שהבן יהי )מעצמה( שפטה שרה )הגבלה ב( ראוי להוליד, המצד הנוקבא ולא הי היצחק אבינו הי

יּֽו: טז(,יז ' לךבר)אינה מקוימת הנבואה ששמעה מאברהם שאמר הקדוש ברוך הוא  נ ה י הְּ ֥ מ  ים מ  ֖ י ַעמ  ֵכ֥ ם ַמלְּ ה לְּגֹוי ֔ ֣ ְּת  ֽי יה   וְּה  ת   )הגבלה  ּוֵבַֽרכְּ

  ע"כ צחקה על הבטחת המלאך ולא היתה בעיניה כלום. ג(
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 בראשית וירא כא,ב:
ֶלד ָׂשָרֹ֧  ד ֲאֶׁשרַוַּתַהר֩ ַוּת ֨ ִ֑יו  ַלּמֹוע ָ֕ ְזֻקָנ ן ל  ֶ֖ ים׃-ה ְלַאְבָרָהֵ֛ם ּב  ָֽ ֹו ֱאֹלה  תֶ֖ ר א  ֶּבֵ֥  ּד 

ִ֑יו אור החיים ע"פ ְזֻקָנ ... כי חסר בעת הלידה נפש מעולם העליון להוליד ולא היתה לו אלא מעלמא דנוקבא, יכוין הכתוב כי ילדה  .ל 
וגו' הודיע שילדה לשני זמני זקנתו האחד הוא עת לידתו,  ֶלדַוּת ֨ של אברהם  וגו'  זקנה שניתילדה בו הכנת לידה אחרת ל גםאז, ו

 והשניה היא ההכנה לעת זקנה אחרת של אברהם שהוא זמן העקידה.
ִ֑יוע"פ אור החיים  ְזֻקָנ אתנח, מגביל ללמד שבלידה זאת של יצחק הוא היה עם נפש מעלמא דנוקבא, המוגבלת לעומת נפש  – ל 

ֶלדמעלמא דדוכרא. אבל   דמא, מלמד שבלידה זאת הקדימה הכנה ללידה אחרת שתתרחש בעת העקידה של יצחק. ק – ַוּת ֨

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

֩ לפיכך  בעת עקידת  תרסא, יהיה בתפקיד בעל בחינה נעלה, כעין מחיצות של עולמות רוחניים עלמא דנוקבא, מעלמא דדוכרא. – ַוַּתַהר

 מעלמא דדוכרא. ע"כ ע"פ אור החיים.  יצחק תצא ממנו נפש מעלמא דנוקבא ותהיה בו לידה שניה שבה תיכנס בו נפש

ן ֶ֖  טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו. – ּב 

ן ֶ֖ ה ְלַאְבָרָהֵ֛ם ּב  ִ֑יו קבוצת פרטים מצטרפים לענין המאופיין ע"י - דרגא תביר טפחא - ָׂשָרֹ֧ ְזֻקָנ אתנח, בתפקיד הגבלות המאפינות את  – ל 

ן ְלַאְבָרָהֵ֛ם ָׂשָרֹ֧ה (בר' וירא כא,ב)...  פרשה נג,ובראשית רבה )וילנא( פרשת וירא הכתוב לפניו  ֶ֖ ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ מלמד אפיון מגביל א(  –)טט  ל 
ֶ֖ן אפיון מגביל ב(  –)טט  שלא גנבה זרע ממקום אחר, ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ פסיקתא זוטרתא )לקח ע"פ , מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, ל 

ןטוב( בראשית וירא פכ"א  ֶ֖ ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ  שתי מלות הן זיו איקונין, מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לאביו, - ל 

֩  (בר' וירא כא,ב) מדרש תנחומא )בובר( פרשת וירא סימן לז אפיון מגביל ג( –)טט  ֶלד ַוַּתַהר ן ְלַאְבָרָהֵ֛ם ָׂשָרֹ֧ה ַוּת ֨ ֶ֖ ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ הקיש . ל 
ִ֑יוחזקיה בר חייא אמר מהו  אפיון מגביל ד( –)טט עיבורה ללידתה, מה עיבורה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער,  ְזֻקָנ , טוחן ולא ל 

ִ֑יו אפיון מגביל ה( –)טט פולט,  ְזֻקָנ  שהיה זקן הרבה. ל 

 גדול, דרגא תביר טפחא-תלישא, קדמא, זקףראה 
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י ֲאֻחַּזת-ּג ר בראשית חיי שרה כג,ד: ָ֤ ָּמֶכִ֑ם       ְּת֨נּו ל  י ע  ֶ֖ כ  ב ָאנ  ם-ְותֹוָׁשֵ֥ ָּמֶכֶ֔ ְּלָפָנָֽי׃ ֶקֶ֙בר֙ ע  י מ  ֶ֖ ת  ה מ   ְוֶאְקְּבָרֵ֥

ָּמֶכִ֑ם  (בר' ח"ש כג,ד)  ָּמֶכִ֑ם-ּג ר (בר' ח"ש כג,ד) ]ר' חיים פלטיאל[אתנח, מגביל מקום הקבורה המבוקש כפי' –ע  י ע  ֶ֖ כ  ב ָאנ  פי' אני גר .  ְותֹוָׁשֵ֥
ה לקבור זה המת בשדה אחר באקראי בעלמא ואין נכון לקבור מתי עם שלכם, גם אינו שו )טט: כאילו כתוב גר ל"אנכי ה' אלקיך" ולכן(לה' 

 .לפי שעה כי תושב אנכי עמכם ורוצה אני להתיישב כאן ולקבור שאר מתים
אין קוברין רשע אצל צדיק אפי' רשע חמור אצל רשע קל אין קוברין יד(וכן אין קוברין  ]טור יורה דעה הלכות אבילות סימן שסב[
 צדיק וכ"ש בינוני אצל חסיד מופלג)א(:

וכתב בשו"ת חתם סופר )יו"ד סימן שמא( דהא דאין קוברים רשע אצל צדיק איסורא דאורייתא,  וקי חמד מגילה דף ט עמוד ב[]חש
מהלכה למשה מסיני הוא, כפירש"י בסנהדרין )דף מו ע"א ד"ה שתי(. ... מ"מ אם אסור לקבור צדיק אצל רשע, כ"ש שאסור 

"ך )רות א יז( שאמרה רות לנעמי, ושם אקבר, ודרשינן ביבמות )דף מז ע"ב( שאמרה לקבור גוי אצל יהודי, וכבר דבר זה מרומז בנ
 לה נעמי שיש לנו ב' בתי קברות, ואפילו רשע אצל צדיק אין קוברין.
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ם בראשית חיי שרה כד,ח: י ז ִ֑את-ְוא  ֶ֖ ְּׁשֻבָעת  יָת מ  ּק ָ֕ יך ְונ  ָּׁשה֙ ָלֶלֶַ֣כת ַאֲחֶרֶ֔ א  א ת אֶבָ֤ה ָהָֽ ָּמה׃ -ַרַ֣ק ֶאת      ל ֨ ב ָׁשָֽ ֶ֖ א ָתׁש  י ל ֵ֥ ֶ֔  ְּבנ 
י ז ִ֑את )בר' חי"ש כד,ח(]אור החיים[  ֶ֖ ְּׁשֻבָעת  יָת מ  ּק ָ֕ פירוש מקיחת אשה לבנו מאת מולדתו אבל משבועת קיחת בת כנען במקומה . ְונ 

יתָ : עומדת שהוא דבר התלוי בידו ּק ָ֕ התלויים בידו של  גדול המרמז לשלושה דברים, בכעין שניים באופן אחד ואחד באופן אחר,-זקף – ְונ 

העבד )א( שלא יקח בת כנען בהחלט )מזה אין נקוי( )ב( שיקח אשה ממולדתו  )ממשפחתו( של אברהם )ג( שהאשה תבוא לארץ כנען ולא 

שהיו שתי שבועות. רש"י מפרש שאם  ]תוס' קידושין סא,ב[-)ג( יש נקוי(. אפשר שפירוש זה מקורו ב-)ב( ו-שיצחק יצא מארץ כנען )מ

ו יקח מבנות ענר אשכול וממרא. ותוס' לא מתירים מהן. שאז יצחק לא יהיה גר אלא תושב ולא תתחיל הגירות של ברית בין לא יתנ

אתנח, מגביל הנקוי משבועה לקחת רק ממשפחת אברהם, אבל מותיר השבועה המונעת לקחת מבנות כנען כפי' התוספות  – ז ִ֑אתהבתרים. 

 . ]שלל דוד[
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יר ֶאל :אה כד,יבראשית  חיי שר ֶ֖ ּוץ ָלע  חֵ֥ ֵ֛ים מ  ְך ַהְּגַמּל  ֹ֧ ם -ַוַּיְבר  ַ֣ר ַהָּמִ֑י  ת׃       ְּבא  ֲאב ָֽ את ַהּׁש  ֵ֥ ֶ֖ת צ  ֶרב ְלע  ַ֣ת ֶעֶ֔  ְלע 

ם -ֶאל (יא)בר' חי"ש כד, [רד"ק]  ַ֣ר ַהָּמִ֑י  ַ֣ר-ֶאלסמוך לבאר המים:  -ְּבא  -ֶאל (יא)בר' חי"ש כד,ולא משמע בתוך.  סמוךמקף בורר משמע  – ְּבא 
ַ֣ר ַהָּמִ֑  םְּבא  ...  ]שו"ת מהרי"ק החדשים סימן לה[מונח )רבוי אין הסבר( אתנח כהגבלה. כאן הגבלת הבאר לשתית בהמות. כפי'  – י 

והיינו דכתיב שאיבה לגבי באר ומילוי לגבי מעין, ...  דבאר ומעין היו שם, מן המעיין היו שותים הבני אדם ובאר היו שותים הבהמות
 )מדגיש את המאמץ של רבקה בהשקיית הגמלים( ,ובמעין שהוא על פני הקרקע שייך לישנא דמילוי דבדבר העמוק שייך לישנא דשאיבה
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י: בראשית חיי שרה כד,מא: ָֽ ָאָלת  י מ  ֶ֖ יָת ָנק  ֵ֥ ְך ְוָהי  ְּתנּו֙ ָלֶ֔ א י  ם־ל ָ֤ י ְוא  ִ֑ ְׁשַּפְחּת  ֹוא ֶאל־מ  י ָתבֶ֖ ֵ֥ י ּכ  ָאַָ֣לת ֶ֔ ָּנֶקה֙ מ   ָאָ֤ז ּת 

י ד,מא()בר' חי"ש כ ]בעל הטורים[ ִ֑ ְׁשַּפְחּת  ֹוא ֶאל־מ  י ָתבֶ֖ ֵ֥  :ולא אמר "אל בית אבי", לומר שאם לא ימצא מבית אב יקח מבית אם. ּכ 
י ִ֑ ְׁשַּפְחּת  ימקף כמברר בין בית אב ובין בית אם.  – ֶאל־מ  ִ֑ ְׁשַּפְחּת   אתנח כמגביל קודם לבדוק בבית אב. – ֶאל־מ 
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יהָ  :דכה,כ תולדתבראשית  ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ְטָנָּֽה׃  ַוּי  ם ְּבב  ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ  ִֶ֑דת ְוה   ָלֶל
ִֶ֑דת (כה,כג 'תול 'בר) [קכב]תורה שלמה  יָה ָלֶל ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ידתה אינו אומר אלא ימיה ללמדך שכשהאשה יושבת על המשבר היא לימי  ַוּי 
 . )מדרש הגדול(עת ללדת ועת למות )קהלת ג,ב( וכן הוא אומר ,מגעת למיתה

יָה ם ולכך נאמר ייעל המשבר נפתחו לה צ"ט פתחים של מיתה ואחד של חכשהאשה יושבת  [קכבש "]תו  ולא ימי לידתהָיֶמֶ֖

ִֶ֑דת יָה אתנח, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  – ָלֶל בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד על מיגבלת החיים של ָיֶמֶ֖

 שמסכנים אותה ואת עוברה. היולדת בשעת לידה לפתח אחד של חיים לעומת רבוי פתחי מיתה
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ים : יב,ת כובראשית תולד ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער  וא מ  ֶ֖ ְמָצֵ֛א ַּבָּׁשָנֵ֥ה ַהה  וא ַוּי  ְצָחק֙ ָּבָאֶַ֣רץ ַהה ֶ֔ ע י  ְזַרָ֤ '׃        ַוּי  ֶ֖הּו הָֽ  ַוְַָֽֽיָבֲרכ 

ְצָחק֙  יב(' תול' כ"ו,בר)על הפסוק  ]דבר מלכות התשע"ח ע' סח, נקודות משיחות הקודש, התשכ"ז, אדמו"ר ממ"ש[ ע י  ְזַרָ֤ ָאַ֣ה ...  ַוּי  מ 
ים ִ֑ מבאר כ"ק אדמו"ר "צמח צדק" שבאופן כללי ישנם חמישים שערים, ובשערים אלה יש שתי דרגות ואפשרויות: השפעה  ְׁשָער 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

בהשפעה מלמעלה למטה, המטה תופס איזשהו מקום לגבי . ... מלמעלה למטה, והעלאה ממטה למעלה. וכך נוצרים מאה שערים
לעומת זאת הדרגה של העלאה .    . ולכן אף כאשר נמשך מאור זה נס שמעל לטבע, יש צורך שתהיה לנס אחיזה כלשהי בטבעדרגה זו

לצאת מן העולם, ולפיכך הניסים מדרגה זו הם באופן של שידוד  אינה קשורה למגבלות העולם אלא להיפך: תכלית ההעלאה היא
  הטבע.

בפנימיותם. מצד חמישים ))א( אומד לכמה ראויה לעשות )ב( אומד למעשרות(  "מאה שערים"וזהו ההסבר לשני הפירושים של רש"י ל
  –יש לבאר שהברכה שרתה בעת צמיחת התבואה  )מלמעלה למטה( השערים )מתוך "מאה שערים"( שבכיון המשכה

ים) במגבלות הטבע ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער   . (חדותמונח מרבה, אתנח מגביל, ביחד מרמזים על מיגבלות טבע א – מ 
)אבות פרק יוצא, שהברכה שרתה לאחר הצמיחה ולאחר המדידה המדויקת של התבואה  –ואילו מצד חמישים השערים בדרגה השניה 

  , כי הניסים הנובעים מדרגה זו, הם באופן של שידוד הטבע (א' משנה ט"ז( דאין מעשרין אומדות

ֵ֥ה ) ואַּבָּׁשָנ ֶ֖  .שידוד הטבע ( –טפחא בתפקיד שנוי  – ַהה 

ודרגה זו של העלאה הושגה ע"י שיצחק מדד את התבואה לצורך מעשר, כי גם תכלית המעשר היא העלאה מלמטה למעלה, ולכן 
 .האור הנובע ע"י עבודה זו היה בכיון של העלאה
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ּו  כו,יד: תולדת בראשית ה ַרָּבִ֑ה ַוְיַקְנאֵ֥ ר ַוֲעֻבָּדֶ֖ ַ֣ה ָבָקֶ֔ ְקנ  ְקנ ה־צ אן֙ ּומ  ֹו מ  י־לָ֤ ים:ַוְַָֽֽיה  ָֽ ְׁשּת  ֹו ְּפל  תֶ֖  א 

ה ַרָּבִ֑ה (ידכו, תול' 'בר) [רש"י] עבודה משמע מכלול העבודות[ ג"א מוסיפה ]]ג"א אוברוינא[  פעולה רבה, בלשון לע"ז אובריינ"א - ַוֲעֻבָּדֶ֖
העבודה אחת,   :משמע פעולה רבה ֲעֻבָּדֶ֖

 

 דומה במשמע "הגנה" יש השפעה צרפתית ובפולנית יש מילה בשפה הפולנית – ינ"אואובר [רש"י]

 יחידת הגנה DEFENSE DE CORPSמוסבר  BROIGNEערך  NOUVEAU PETIT LAROUSEמילון 

ה  אתנח כמגביל את התקפות הפלישתים על משפחת  – ַרָּבִ֑ההגנה  של ַרָּבִ֑הפעולה ירמז ל ]רש"י[בשילוב פ'טפחא בתפקיד שנוי  – ַוֲעֻבָּדֶ֖

 ונכסי יצחק אבינו.
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 כה,יט:בראשית תולדת 

ק ֶּבן ְצָחֶ֖ ת י  ֵֶּ֛לה ּתֹוְלד ֵ֥ יד ֶאת-ְוא  ֵ֥ ם הֹול  ק׃-ַאְבָרָהִ֑ם ַאְבָרָהֶ֖ ְצָחָֽ  י 
(, מקף מרמז כי ההגבלה רש"י) ליצני הדור האומרים "מאבימלך התעברה שרה וגו' "מקף אתנח, אתנח להגביל את  – ַאְבָרָהִ֑ם-ֶּבן

יד ֶאת והעידו הכל דומה לאברהםצר קלסתר פניו של יצחק  )א( הקב"ה רש"יבעלת אופנים אחדים ע"פ  ֵ֥ ם הֹול  ק-ַאְבָרָהֶ֖ ְצָחָֽ , )ב( י 

יד ֶאת שהיה ישר ונאמן והולך בדרך טובה ואהוב לבריות כמו אביו עד שהכל אומרים עליו...  רד"ק ֵ֥ ם הֹול  ק-ַאְבָרָהֶ֖ ְצָחָֽ  י 
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ַּׁשקבראשית תולדת כז,כז:  ַּגׁש֙ ַוּי  ֵַַֽ֛רח ֶאת-ַוּי  ֹו ַוָּי ַֽיְ -לֶ֔ יו ַוָֽ יַח ְּבָגָדֶ֖ ֵ֥ '׃ר  ֹו הָֽ ֲרכֶ֖ ר ּב  ה ֲאֶׁשֵ֥ ַ֣יַח ָׂשֶדֶ֔ י ְּכר  ֶ֔ ַ֣יַח ְּבנ  ה֙ ר  אֶמר ְרא  ִ֑הּו       ַוּי ִ֗  ָבֲרכ 
ִ֑הּו ְַֽיָבֲרכ  יו בראשית תולדת כז,לט אתנח, מגביל שרק ליעקב ברך ואילו לעשו נאמר  - ַוָֽ ֶ֖ ק ָאב  ְצָחֵ֥ ֵַ֛ען י   ַוַּי
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ֶ֖  בראשית ויצא כח,י: ַ֣ר ָׁשִַ֑בע       ַוּי  ְּבא  ב מ  א ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָנה׃ַוּי צ   ֶלְך ָחָרָֽ
ב  א ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ צ  ַ֣ר ָׁשִַ֑בע יתור לרבות,  –מרכא טפחא  –ַוּי  ְּבא    -" מבאר שבעלמעט מהרבוי מה שלא שייך ל" –מונח אתנח  –מ 

 מלמד כי יעקב הלך מחברון מקום מושב אברהם, יצחק רבקה ויעקב לבאר שבע,  היתור לרבות

, ליטול רשות מהקב"ה לצאת מארץ כנען לחרן ועשה כמו יצחק אביו שהלך הרק מפני שזה מקום מיוחד לשבועשהלך לשם  – והמיעוט

 לבאר שבע ליטול רשות והקב"ה צוהו להשאר בארץ כנען.
 

ַ֣ר ָׁשִַ֑בע רבינו בחיי  ְּבא  ב מ  א ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ צ  באר שבע בארץ ישראל, כי כן כתוב למעלה ביצחק ויעל משם באר שבע. ויקרא אותה שבעה  –ַוּי 
 שבע ולא יצא מימיו חוצה לארץ:  על כן שם העיר באר

והנה הכתובים לא הזכירו שהלך יעקב לבאר שבע, אבל מתוך שהזכיר ויצא אתה למד שהלך לשם ליטול רשות מן השם יתברך אם 
ילך לחרן כאשר צוו עליו אביו ואמו, ומשום כבוד אביו שעלה לשם ליטול רשות ושם הבטיחו הקב"ה אל תירא. )וכן( דרשו רז"ל 

 עקב כשם שהלך אבא לבאר שבע כך אני הריני הולך לבאר שבע, אם יתן לי רשות הריני יוצא ואם לאו איני יוצא: אמר י
  ודע כי לולא שרצה ליטול מהקב"ה רשות היה ראוי הכתוב לומר ויצא יעקב מחברון כי שם גר אברהם ויצחק ושם נטל הברכות.

 מרכא טפחאראה 
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יַקַ֣ בראשית ויצא כח,טז:  י׃ַוּי  ְעּת  א ָיָדָֽ י ל ֵ֥ ֶ֖ כ  ִ֑ה  ְוָאנ  ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  אֶמר ָאכ  ְּׁשָנתֹו   ַוּי ָ֕ ב  מ   ץ ַיֲעק 
 שאמר יעקב אבינו כאשר התעורר מחלום הנבואה ההוא, לא אמר שזה חלום, אבל פסק ואמר ]מו"נ ח"ב פמ"ה[-בהערה מביא ב ]תו"ש ]קכב[

ִ֑ה( כח,טז) ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  אֶמר ( כח,טז) ]אור האפלה[ ובכת"י...  ההוא במדרש הגדול האמין בלבו שהוא חלום של נבואה וכן, ָאכ  ַוּי ָ֕
ִ֑ה ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  ְּׁשָנתֹו  ( כח,טז) ]חמאת החמדה[ ובכת"י, ... עדיין לא ידע שכך היא דרך הנבואה, ... ָאכ  ב  מ  ץ ַיֲעק  יַקַ֣ ומצא רוח ַוּי 

ִ֑ה( כח,טז)-ע שאין זה החלום ככל החלומות וידע שהויד ונהפך לאיש אחראחרת עמו  ֹום ַהֶּז  גרם לו  ָּמקֶ֖

ֹום( כח,טז)    ונהפך לאיש אחרטפחא בתפקיד שנוי ביעקב  – ַּבָּמקֶ֖

ִ֑ה  אתנח, מגביל שהשנוי ביעקב חל דווקא במקום זה ולא יכל לחול במקום אחר. – ַהֶּז
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ָ֤ בראשית ויצא כט,טז: ַ֣י ָבנִֹ֑ות ׁש  ן ְׁשּת  ל:ּוְלָלָבֶ֖ ָֽ ם ַהְּקַטָּנֶ֖ה ָרח  ֵ֥ ה ְוׁש  ָאֶ֔ ָלה֙ ל   ם ַהְּגד 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ה ְיַפתבראשית ויצא כט,יז:  ְיָתֶ֔ ל֙ ָהָֽ ֹות ְוָרח  ה ַרּכִ֑ ָאֶ֖ ֵ֥י ל  ינ  ה׃-ְוע  ת ַמְרֶאָֽ יַפֵ֥ ַאר ו   ּת ֶ֖
ָאֶ֖ה )בר' ויצא כט,יז( ֵ֥י ל  ינ  )בר' ויצא  ]רש"י[')סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד מידת דרישה סמיכות על דבר המגיע מהפסוק הקודם וזה כפ – ְוע 

ֹות  כט,יז( ה ַרּכִ֑ ָאֶ֖ ֵ֥י ל  ינ  )טט: ובוכה שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן,  בשהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו –ְוע 

 :לקטן )טט:ולכן תנשא(הקטנה )טט: רחל(לגדול ו )טט:ולכן תנשא(הגדולה  נאמר כי לאה ( )בר' ויצא כט,טז(-וב

ֹותה בכיה עיניה נעשו אבל בזכות שהרבת וטעם אתנח בתפקיד הגבלה מלמד שבכך עוררה רחמים עליה וללבן שסבר לרמות את יעקב  ַרּכִ֑

 היה השליח להצילה מעשו ולהנשא ליעקב.

ם )בר' ויצא ל,ח(כבר הסברנו על  י ע  ְפַּתְֵ֛לּת  ים ׀ נ  ֹ֧ י ֱאֹלה  ל ַנְפּתּול ֨ אֶמר ָרח ִ֗ י ַּגם-ַוּת ַ֣ ֶ֖ ת  א-ֲאח  ְקָרֵ֥ י ַוּת  ְלּת  י׃ ָיכ ִ֑ ָֽ ֹו ַנְפָּתל  שרחל באמצעות  ְׁשמֶ֖

י )בר' ויצא ל,ח( ]ספורנו[אחיותיה הוציאה את שבטי יה, וב"ה שכיוונו לדעת  ְפַּתְֵ֛לּת  ים ׀ נ  ֹ֧ י ֱאֹלה  )במדבר יט,  . מלשון צמיד פתילַנְפּתּול ֨

ם: חבורים אלהיים ושל קדושה התחברתי לבעליטו(  י-ע  ֶ֖ ת  ת צרותנו לביתנו יחדיו להעמיד וזה עשיתי יחדיו עם אחותי שהכנסנו א .ֲאח 
 .  שבטים
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ָנה׃בראשית ויצא ל,כח:  ָֽ י ְוֶאּת   ַוּי אַמִ֑ר ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖
דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖יללא טפחא בין סלוק ובין אתנח, אמירה אחת שמשמעה לפי ההמשך  - ַוּי אַמִ֑ר

ָנה׃כולם חל ענין  הקשורים לנושא השכר ועל ָֽ סלוק הבא למעט. אפשר כי לבן אמר דבר אחד והתכוון שעל כל הצעה של יעקב הוא  – ְוֶאּת 

 ימעט וזה מה שיתן.

 ללא טפחא, דרגא תביר טפחאראה 
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ַ֣ ,ו: לבוישלח בראשית  ְפָחִ֑ה ָוֶָֽאְׁשְלָחה֙ ְלַהּג  ֶַ֣בד ְוׁש  אן ְוֶע ֹור צ ֶ֖ ֹור ַוֲחמֶ֔ י֙ ׁשַ֣ י־ל  יֶנָֽיך:ַוְַָֽֽיה  ן ְּבע  ֶ֖ ְמצ א־ח  י ל  ֶ֔ נ   יד ַלָֽאד 
ֹור (ולב,)לרבנן  ֹור ַוֲחמֶ֔ י֙ ׁשַ֣ י־ל  חמור, זה מלך  ()לימוד ב שור זה משוח מלחמה, לימוד א()לימודים אחרים שני ל הוא משל ַוְַָֽֽיה 
אן (ולב,) המשל ממשיך אל המשיח, אןוהנמשל הוא עם ישראל,  צ ֶ֖ , מיחיד לרבים מבהמות ויטפחא לא מרכא בתפקיד רבוי ושנ – צ ֶ֖

 לבני אדם. מברכות יצחק שלא יצטרך מקבל הברכות לעמול לפרנסה להתעסקות מתמדת בפרנסה.

ְפָחִ֑ה (ולב,) המשל ממשיך אל  ֶַ֣בד ְוׁש  ֶַ֣בד מונח מרבה, אתנח מגביל, ב – ְוֶע  מתרבים גבורים שליחי ה' להושיע את עם ישראל,  ְוֶע

ְפָחִ֑ה (ולב,) ל, מלת נקבה היא משל לכח חלש. אפשר רוצה לומר שמנהיגי ישראל הנאמנים לה' יחלישו את עשו. ע"פ אתנח מגבי – ְוׁש 

לפירוש שזו רות בת עגלון מלך מואב, רות הגבילה עצמה מלהיות גברת ומלכה במואב. ואחרי בואה לחסות תחת כנפי  ]תנחומא[

 השכינה היא נעשתה אם למלכות דוד שיגביל את אדום.
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ים  ח:ת וישלח לב,שיראב ֶ֖ ר ְוַהְּגַמּל  אן ְוֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ֹו ְוֶאת־ַהצ ֹ֧ ּתִ֗ ַ֣ם ֲאֶׁשר־א  ַחץ ֶאת־ָהָע ֹו ַוַּי  ֶַ֣צר לִ֑ ד ַוּי  ב ְמא ֶ֖ א ַיֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ ֹות:ַוּי  ֵ֥י ַמֲחנָֽ ְׁשנ   ל 

ֹו -תוצאת יראת יעקב מצטרפת לסיבות, שלדעתו מגבילות את הבטחת ה' לשמירתו ב ֶַ֣צר לִ֑  כלהלן. ַוּי 

ֹו ֶַ֣צר לִ֑ חטא במה  )טט: א(מונח מרבה, אתנח מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות, היינו רבוי סיבות להגבלת הבטחת השמירה עליו,  – ַוּי 

אמר ר' אלעזר כל המחניף לחבירו לסוף נופל בידו וכו', וכמו  [סוטה מא ב] שאמרו חז"ל...  ,יב(לב) [כלי יקר]שהחניף לעשו כפי' 
 בא עלי מכח ישיבת ארץ ישראל )עשו(שמא הוא  (ב)טט:  [שכל טוב]; ע"פ יש בעצמו שחטא בזה שהחניף לרשעכן כאן יעקב הרג

וללא זכותו  (יצחק) שמא מת אותו הזקן (ד)טט:  (שיעקב בגלות )כל השנים בכיבוד אב )עשו(שמא יבא עלי  (ג)טט:  )ויעקב היה בגלות(
 אין הגנה ליעקב ועשו יממש מחשבתו הרעה.

 

 חאתנ 209
 בראשית וישלח לה,יד:

ֹום ֲאֶׁשר ה ַּבָּמקֵ֛ ָבִ֗ ב ַמצ  ב ַיֲעק ִ֝ ֶמן׃-]יד[  ַוַּיצ ֨ ק ָעֶלֶ֖יָה ָׁשָֽ צ ֵ֥ ֶסְך ַוּי  יָה֙ ֶנֶ֔ ְָ֤ך ָעֶל֨ ֹו ַמֶצֶַ֣בת ָאִֶ֑בן ַוַּיּס  ּתֶ֖ ר א  ֶּבֵ֥  ּד 
 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן נז 

ֹום ֲאֶׁשרבקיום נדרו ...  ה ַּבָּמקֵ֛ ָבִ֗ ב ַמצ  ב ַיֲעק ִ֝ ר -ַוַּיצ ֨ ֶּבֵ֥ ֹו ַמֶצֶַ֣בת ָאִֶ֑בן ּד  ּתֶ֖ לא שהיתה מאבנים הרבה, )בראשית ל"ה, י"ד( שפירושו א 
. וכדאיתא בר"פ ויצא במעשה נדרו, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה )כ"ח כ"ב(, והיתה רק אבן אחת, אחתַמֶצֶַ֣בת ָאִֶ֑בן אלא דוקא 

ָבִ֗ כדכתיב ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה. ופירש הכתוב כי  אותה זו שהקים כאשר קיים את נדרו היתה  הַמצ 
ששם שעבד את השי"ת עוד הפעם על האבן  -, שלקח את האבן אשר שם מראשתיו. שגם עתה בשובו שקיים נדרו אז שהיתה המצבה

 , וקיים עתה נדרו.אותה אז מצבה

 מונח סלוק, למעט מצבה מאבנים רבות. – ַמֶצֶַ֣בת ָאִֶ֑בן

  תביר, רביע ראה
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ל ָּבִ֑נּו :חוישב לז, בראשית ְמׁש ֶ֖ ֹול ּת  ם־ָמׁשֵ֥ ינּו א  ְמֹלְך֙ ָעל ֶ֔ ְך ּת  יו ֲהָמֹלָ֤  ַוּי ָ֤אְמרּו לֹו֙ ֶאָחֶ֔
יו:  יו ְוַעל־ְּדָבָרָֽ ָתֶ֖ ֹו ַעל־ ֲחֹלמ  תֶ֔ פּו עֹוד֙ ְׂשנ ַ֣א א  ָ֤  ַוּיֹוס 
 בעה מושלים.אתנח מגביל, המושלים והמלכים מיוסף ממשלתם מוגבלת לאחד עד אר – ָּבִ֑נּו ח(וישב לז, 'בר) 

 

 אתנח 211

ָרה בראשית וישב לז,כד: ֹו ַהּב ִ֑ תֶ֖ כּו א  ֵ֥ הּו ַוַּיְׁשל  ָּקֻחֶ֔ ֨ ם׃        ַוּי  י  ֹו ָמָֽ ין ּבֶ֖ ֵ֥ ק א  ֶ֔ ֹור ר   ְוַהּבַ֣
ָרה היו סבורים שאין בו אפילו נחשים ועקרבים דאל"כ איך רצו למכור אותו, כיון (האחים)אלא ש שפת"חאתנח, מגביל כפירש  – ַהּב ִ֑

 שלא הזיקו ולא המיתו אותו. )רא"ם(שראו הנס שעשה לו הקב"ה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ת  בראשית מקץ מא,ד: יא ִ֑ ה ְוַהְּבר  ת ַהַּמְרֶאֶ֖ ֹות ְיפ ֵ֥ ַ֚ת ֶׁשַַ֣בע ַהָּפרֶ֔ ר א  ת ַהָּבָׂשֶ֔ ֹות ַהַּמְרֶאה֙ ְוַדּק ַ֣ ֹות ָרעָ֤ ְַ֣לָנה ַהָּפרִ֗ ה: ַוּת אַכ ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖  ַוּי 

ת )בר' מקץ מא,ד(  יא ִ֑  כדי מחיה שלא למות בכחשיהן. ]רמב"ן[י'אתנח מגביל בריאות כפ –ְוַהְּבר 
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ים: ,י:מאמקץ בראשית  ָֽ פ  ר ָהא  ת ַׂשֵ֥ ֶ֖ י ְוא  ָ֕ ת  ים א  ַ֚ית ַׂשַ֣ר ַהַּטָּבח ֶ֔ ר ּב  ְׁשַמִ֗ י ְּבמ  ת   ן א  ּת ֨ יו ַוּי  ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑  ַּפְרע ֶ֖
יומצב של עבדיו )א( אשמים )ב( לא אשמים. -מקף כרב – ַעל־ֲעָבָדִ֑יו אתנח, מגביל שלא הבחינו בין אשם ולא אשם ונהגו  – ַעל־ֲעָבָדִ֑

 בשניהם בשוויון תנאי המאסר )המשמר(
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 בראשית מקץ מג,כג:

ם ַאל ִ֑י-ַוּי אֶמר֩ ָׁש֨לֹום ָלֶכִ֝ ָל ם ַּכְסְּפֶכֶ֖ם ָּבַ֣א א  יֶכֶ֔ ת  ן ָלֶכָ֤ם ַמְטמֹון֙ ְּבַאְמְּתח ַ֣ יֶכם֙ ָנַת֨ ָ֤י ֲאב  ם ו אֹלה  יֶכִ֝ אּו ֱאֹ֨לה  יָרִ֗  ּת 
ֶהֶ֖   א ֲאל  ֵ֥ ֹון׃-ם ֶאתַוּיֹוצ  ְמעָֽ  ׁש 

ִ֑י ָל  אתנח, ריבה אפיון דווקא אלי ובכך מיעט שלא הגיע לאוצר פרעה.  -טפחא מונח אתנח, אלי  - ַּכְסְּפֶכֶ֖ם ָּבַ֣א א 

 קטן בתיבה אחת, תלישא -קדמא ואזלא במילה אחת, מונח זקףראה 
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 בראשית ויגש מז,כב:

ִ֑ה א ָקָנ ֶ֖ים ל ַ֣ ֲהנ  ת ַהּכ  ק ַאְדַמֵ֥  ַרֵ֛
ק ַלּכ    י֩ ח ֨ ּו ֶאתּכ  ְכלָ֤ ה ְוָאָֽ ַ֣ת ַּפְרע ִ֗ א  ִ֝ים מ  ה ַעל-ֲהנ  ר ָנַתָ֤ן ָלֶהם֙ ַּפְרע ֶ֔ ּו ֶאת-ֻחָּקם֙ ֲאֶׁש֨ א ָמְכרֶ֖ ן ל ֵ֥ ם׃-ּכ ָ֕  ַאְדָמָתָֽ

ִ֑ה  א ָקָנ ֶ֖ים ל ַ֣ ֲהנ  ת ַהּכ  ק ַאְדַמֵ֥  תביר מרכא טפחא מונח אתנח -ַרֵ֛

האדמה  הסבר ת"ש. שקנו לעצמם לא קנה אמר ר' אבא בר כהנא פטריקן שלהם קנה, מה תורה שלמה )נו( ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י
ם( מז,כומקרא דלקמן ) מיעוטשירשו מאבותיהם קנה, ... ולפ"מ דמבואר לקמן אות נז. סט. דדרשו  ים֙ ְלַבָּדֶ֔ ֲהנ  ק ַאְדַמָ֤ת ַהּכ ָֽ , ברור ַר֞

 מה שקנו לעצמן לא קנה אבל מה שקבלו בירושה כן קנה. ַרֵ֛ק-דגם ר' אבא ב"כ דרש כן אלא בסגנון אחר ד
ֶ֖ים  ר' אבא ב"כ דרש מיעוט -ט ט ֲהנ  ת ַהּכ  ק ַאְדַמֵ֥ תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא מרבה באדמות הכהנים על מה שקבלו בירושה את  –ַרֵ֛

כדי לא למכרם ליוסף  שהיו המצרים מבריחים עצמם לכומרים גם אדמותבר' ויגש מז,כו -ל מדרש ל"ב מידות מה שקנו בעצמם וע"פ

ק רקי"ן ממעטים, וכאן בשם לפרעה. בתורה אכי"ן ו ֶ֖יםתביר ממעט במיעוט ללמד שמשלושה מיני  -ַרֵ֛ ֲהנ  ת ַהּכ  מיעט את אדמות  ַאְדַמֵ֥

ִ֑הכהנים שקנו בעצמם ואותם  א ָקָנ ִ֑המברר האם גם לא קנה אדמה בירושה. תורה שלמה -. בדיון מורחב בל ַ֣ א ָקָנ מונח אתנח, כעין  – ל ַ֣

 לפי שהיו המצרים מבריחים עצמם לכומריםבר' ויגש מז,כו -ל מדרש ל"ב מידות-רבוי והגבלה וזה עשוי להתיחס אל הנאמר ב

כדי לא למכרם ליוסף בשם לפרעה. אפשר לפרש שהאדמות הרבות האלו לא היו בבעלות אמיתית אל נחלות הכהנים(  )מבריחים אדמות

 ות והחרימם לפרעה בלי קניה. של הכהנים ולכן ההגבלה משמעה שלא קנה כי לא צריך היה לקנותם כי הבריחום מהמלכ
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 בראשית ויגש מז,כד:

ית ְלַפְרע ִ֑ה ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ם׃ ל ְלַטְּפֶכָֽ יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥ ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ ַרע ַהָּׂשֶדֹ֧ ַ֣ה ָלֶכם֩ ְלֶז֨ ְהֶי ת י   ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡

ית ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ית נתנו חמישית ולא רק מחמשת חמינים. דמכל מה שזרעו – ּוְנַתֶּתֵ֥ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  מרכא טפחא כיתור לרבות. מוצע  – ּוְנַתֶּתֵ֥

לדרוש על חלוקת היבול גם חלוקת תבן קש זמורות וקנים בתנאים דומים )טט: ובזה הקשר לאילנות שבתוך השדה והמקיפים אותו כמוזכר 

ה(. (בר' חי"ש כג,יז)-ב  בול ופסולת חקלאית, אבל לא תוצרת אחרת כגון כדים, בגדים.אתנח מגביל למסירת י – ְלַפְרע ִ֑
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 בראשית ויחי מז,ל:

ם י֙ ע  ַכְבּת  ך׃-ְוָׁשָֽ ְדָבֶרָֽ ה כ  י ֶאֱעֶׂשֵ֥ ֶ֖ כ  ר ָאנ  ְקֻבָרָתִ֑ם ַוּי אַמָ֕ י ּב  נ  ם ּוְקַבְרַּתֶ֖ י  ְצַרֶ֔ ּמ  י֙ מ  י ּוְנָׂשאַת֙נ  ַתֶ֔  ֲאב 
ְקֻבָרָתִ֑ם קבוע, ולא קבורה זמנית והעברתו לקבורה קבועה שכנראה יש בזה צער אתנח, הגבלת קבורת יעקב לקבורה אחת במקום  – ּב 

לפי שאין  -... לא היו קוברין כו'. וכל כך למה  בבלי סנהדרין מז א-למת או לנשמת המת. וכן קבורת צדיק עם צדיקים ע"פ הנדרש ב
שו"ע יו"ד הלכות אבילות . אצל רשע קל וכשם שאין קוברין רשע אצל צדיק כך אין קוברין רשע חמור...  קוברין רשע אצל צדיק,

)ד( אין קוברין רשע אצל צדיק, אפילו רשע חמור אצל רשע קל. ה וכן >א< אין קוברין צדיק וכשר ובינוני, אצל  סימן שסב סעיף ה
 .)ט[ אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור( )ב"י(חסיד מופלג. ו 
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י֙  בראשית ויחי מח,א: ֲחר  י ַאָֽ ִ֗ ִ֑הַוְיה  ֶל יך ח  ֶ֖ ֵ֥ה ָאב  ּנ  ף ה  ֶּלה ַוּי ַ֣אֶמר ְליֹוס ֶ֔ ים ָהא ֶ֔ ַ֣  ַהְּדָבר 
ח ֶאת  ַּק֞ ֹו ֶאת-ַוּי  ּמֶ֔ ָ֤י ָבָניו֙ ע  ה ְוֶאת-ְׁשנ  ם׃-ְמַנֶּׁשֶ֖ י   ֶאְפָרָֽ

ִ֑ה ֶל ... עד דאתא אלישע לא הוה בבלי בבא מציעא פז,א אתנח, מגביל לומר שמחולי זה לא הבריאו אלא מתו. וזה נתמך מהמשך  – ח 
)משמע שהיה קודם  אתא אלישע בעא רחמי ואתפח שנאמר ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו )לא היה חולה שהבריא( דחליש ואתפח

, כלומר מיעקב החל חולי ולא היו מבריאים ממנו ומתים. ביקש אלישע שיבריאו מחולי  ונהיה שנוי בעולם והחלו להבריא  חולה והבריא(

 מחוליים.  
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ָֽיוְ בראשית ויחי מח,ה:  ה ְׁשנ  ם ַעד-ַעָּתֹ֡ י  ְצַרִ֗ ים ְלךִ֝ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ֨ י-ָבֶניך֩ ַהּנֹוָלד  ְיָמה ל  ְצַרֶ֖ ֶלֵ֛יך מ  י א  ֵ֥ א  ִ֑ם-ּב   ה 
ְהיּו  ָֽ ֹון י  ְמעֶ֖ ן ְוׁש  ֵ֥ ְראּוב  ה ּכ  ם֙ ּוְמַנֶּׁשֶ֔ י׃-ֶאְפַר֙י  ָֽ  ל 

ה ם֙ ּוְמַנֶּׁשֶ֔ מְ קטן, והוא תיאור ואחריו הלכה או פעולה -)אתנח( פשטא זקף – ֶאְפַר֙י  ן ְוׁש  ֵ֥ ְראּוב  ְהיּוּכ  ָֽ ֹון י  י-עֶ֖ ָֽ )כאן פסיקת יעקב המשווה  ל 

 את אפרים ומנשה לבניו(, זאת תבנית ללימוד אפשרי אלפניו ולאחריו

ירוצה לומר שאפרים ומנשה  ִ֑ם-ל   הנשמות שהוריד יעקב, אתנח מחזק הגבלת שייכות ליעקב, ולכן  ה 

ְהיּו ָֽ י-י  ָֽ לשבטים כיעקב ואין לו נחלה משלו לבניו שיוולדו מעתה, אלא  סלוק מגביל, שלא יהיה יוסף מהשבטים שהרי הוא בחינת אב - ל 

 יקראו על נחלת אחיהם אפרים ומנשה.
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 בראשית ויחי מח,טז:

   ֩ ל ַהַּמְלָאְך א ֨ י ַהּג  ת ִ֝ ָּכל א  ע-מ  ְך   ָרִ֗ ים  -ֶאת ְיָבר   ַהְּנָער 
ָ֤א  ָּקר  י ָבֶהם֙  ְוי  ֵ֥ם ְׁשמ ֶ֔ י ְוׁש  ַתֶ֖ ְצָחִ֑ק ַאְבָרָהַ֣ם ֲאב   ְוי 
ְדּגֵּ֥ו  ב ְוי  ֶרב ָלר ֶ֖ ֶרץ׃ ְּבֶקֵ֥  ָהָאָֽ

י  ַתֶ֖ ם ֲאב  ֵ֥ ְצָחִ֑קג'  -מרכא טפחא, יתור לרבות, המאפיין המפרש תכלית הנושא ב –ְוׁש  מונח אתנח, למעט את תרח ונחור, בדף  – ַאְבָרָהַ֣ם ְוי 

עשה תשובה הוא מביא כיון שתרח  ואתה תבוא אל אבותיךפנינים לך לך התשע"א, הרב יוסף ברגר, בשם "אדני פז" על בר' לך לך טו,טו 

 את נחור אביו לגן עדן כדי שלא יהיה נחור בגיהנום והוא בגן עדן. לכן כאן ממעטם מברכת האבות. 

ְצָחִ֑ק  דווקא שם אבותי הספורנווהטפחא פותחת טפח למעטו ע"פ  ולא שם תרח ונחור כי הצדיקים לא יקרא עליהם שם ַאְבָרָהַ֣ם ְוי 
 וגו' סנהדרין פרק אלו הנחנקין()ז"ל אבותיהם הרשעים וכן בהפך כאמרו ר

 טפחא, מרכא טפחא, רביעראה 
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 בראשית ויחי נ,ב:
ָ֤ף ֶאת ו יֹוס  ֶ֖ט ֶאת-ֲעָבָדיו֙ ֶאת-ַוְיַצ֨ ים ַלֲחנ  ֶ֔ ְפא  יו-ָהר ַ֣ ִ֑  ָאב 

ים ֶאת  ֶ֖ ְפא  ּו ָהר  ל׃-ַוַּיַחְנטֵ֥ ָֽ ְׂשָרא   י 
 

ֶ֖ט ֶאת יו-ַלֲחנ  ִ֑  טפחא )ללא מרכא( אתנח   – ָאב 

ֶ֖ט :  ים-ֶאתא בתפקיד אפיון מתפשט אלפניו המלמד על טפח -ַלֲחנ  ֶ֔ ְפא  יו-ֶאת-כמרומז ב ָהר ַ֣ ִ֑ ֶ֖טמגביל את  -אתנח  - ָאב  שלפניו דווקא  ַלֲחנ 

לא נאמרה בו מיתה ממש אלא לאחרים נראה כמת. ולכן אין גופו מסריח, ע"פ רש"י לשיטות שתתאמנה לכבוד אביו ולא לאחרים, שהרי 

היו עושים אותו ע"ז ולא היו נותנים רשות להוציאו לקבורה בארץ כנען )ע"פ מקורות שונים באוצר ואם המצרים היו יודעים זאת 

 החכמה(. 
 

 שמות 3.2
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ם: פ שמות א,ז: ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ד ַוּת  ד ְמא ִ֑ ְמא ַ֣ ּו ּב  ּו ַוַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּו ַוּי  ְׁשְרצֵ֛ ּו ַוַָּֽֽי  ל ָּפרֹ֧ ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י   ּוְבנ 
ד ְמא ִ֑  ְמא ַ֣ דהתוכן נדרש כחלק מהרבוי, אפשר כי תבנית הטעמים של ד ּב  ְמא ַ֣ דמונח, מרבה,  – ּב  כאן ממעט.  –אתנח, מגביל  – ְמא ִ֑

לקצר  )אוצר החכמה([ 66]ילקוט שמעון, לסרי שמעון ע' מוצע לומר, שהיו לבורא סיבות אחדות להמית חלק מהנולדים, כגון: 

 לרבות אשמת מצרים,  )אוצר החכמה([ 220]כרם טוביה: ליסיצין טוביה ע' השיעבוד, 

של מצרים, שנתנוהו בבנין במקום לבנה,  -נתמכמך בבנין  ]רש"י סנה' קא,ב[, שנתמכמך בבנין -מיכה  ]בבלי סנהדרין קא,ב[
האתה  )שמ' ה,כב(: כדמפרש באגדה, שאמר לו משה להקדוש ברוך הוא ם ַהז ֔ ֣ ע  ה  ל  ת  אם  נים להם תבן(שאין נות יד רמה)שעכשיו  - ֲהֵרע  

אין להם לבנים משימין בניהם של ישראל בבנין, אמר לו הקדוש ברוך הוא: קוצים הם מכלין, שגלוי לפני אילו הם חיים היו 
 ,שעבד ע"ג( יד רמה), ואם תרצה, תנסה והוציא אחד מהן, הלך והוציא את מיכה ומביאין רעה לעולם( יד רמה) רשעים ]גמורים[

הקב"ה מיהר לטהר את העולם בכ"ו דורות  )אוצר החכמה([ 93ל פסח, חתן סופר: ארנפלד שמואל ע' ]הגדה ש-מסקנת טט מ

 במקום באלף דור מחטא אדם הראשון, כדי לתת את התורה, ואפשר שמיתת הנולדים במצרים קשורה לתיקון זה.
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ישמות ג,כא,כב:  ּה ְּכל  יָתֶ֔ ָּגַרַ֣ת ּב  ְּׁשֶכְנָּתּה֙ ּומ  ָּׁשָ֤ה מ  ה א  תֶכֵ֛ -ְוָׁשֲאָל֨ ֵ֥י ָזָהֶ֖ב ּוְׂשָמֹלִ֑  ֶסף ּוְכל 
ם ַעל  יֶכם֙ ְוַעל-ְוַׂשְמֶּתִ֗ ם ֶאת-ְּבנ  ַצְלֶּתֶ֖ ם ְונ  יֶכֶ֔ ַ֣ת  ם׃-ְּבנ  י  ְצָרָֽ  מ 

י... ( שמות ג,כב) ת-ְּכל  ב ּוְׂשָמֹלִ֑ י זָָהֶ֖ ֵ֥ תביר מרכא טפחא אתנח, תביר מרמז לחלק בין מטרת כלי כסף וכלי זהב ובין מטרת  - ֶכֵֶ֛סף ּוְכל 

תשמלות.   , מוגבלות לשימוש אישי ואילו כלי כסף וכלי זהב יתרמו להכנת המשכן.אתנח – ּוְׂשָמֹלִ֑
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 לפני מכת ארבה שמות בא י,א:

א ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל ה ּב ֶ֖ ֶׁשֶ֔ ה-מ   ַּפְרע ִ֑
י ָֽ י ֶאת-ּכ  ְכַּבְָ֤דּת  י ה  ֞ ּבֹו֙ ְוֶאת-ֲאנ  ֹו׃-ל  ְרּבָֽ ֶֶּ֖לה ְּבק  י א  ַתֵ֥ ת  י א  ֵ֛ ת  ַען ׁש  יו ְלַמִ֗ ַ֣ב ֲעָבָדֶ֔  ל 

 פרעה" מופיעות שלוש פעמים בתורה, באותה תבנית טעמים.-בא אלהמלים "

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 לפני מכת צפרדעיםשמות וארא ז,כו: 
א ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה' ֶאל ה ּב ֶ֖ ֶׁשֶ֔ ַ֚ה ָאַמַ֣ר ה' ַׁשַּלֵ֥ח ֶאת-מ  יו ּכ  ָלִ֗ ה ְוָאַמְרָּתַ֣ א  י׃  -ַּפְרע ִ֑ נ  י ְוַיַעְבֻדָֽ ֶ֖  ַעּמ 

 לפני מכת דבר שמות וארא ט,א:
ה ּב ֶ֖ -ַוּי ָ֤אֶמר ה' ֶאל ֶׁשֶ֔ ה-א ֶאלמ  יו ּכ ָֽ ָלִ֗ ַּבְרָּתַ֣ א  ה ְוד  ים ַׁשַּלֵ֥ח ֶאת-ַּפְרע ִ֑ ֶ֔ ְבר  ַ֣י ָהע  י׃ -ָאַמָ֤ר ה' ֱאֹלה  נ  י ְוַיַעְבֻדָֽ ֶ֖  ַעּמ 

 

א ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה' ֶאלרשב"ם )ז,כו(  ה ּב ֶ֖ ֶׁשֶ֔ ה -מ  ְשנֵי מכות, ובשלישי לא היה מתרה;  -ַּפְרע ִ֑ שני פעמים היה משה מתרה את פרעה, ּבִּ
התרה; בשחין לא התרה. בברד  ובדברהתרה, בכנים לא התרה; בערוב  ובצפרדעיםכות אינו מתרה: בדם וכן כל הסדר, בכל שלש מ

 התרה, )בחשך לא התרה(.  ובארבה
א ֶאלבכל התראה שניה שאחריה אין התראה כתוב  ה-ּב ֶ֖ ר' באותה תבנית טעמים. אפשר כי לשלשה הכתובים אותה משמעות כפי'  ַּפְרע ִ֑

א ֶאל  א י,אשמות ב-ב יוסף בכור שור ה-ּב ֶ֖ אלא היה אומר 'לך' כי אם  - ַּפְרע ִ֑ אני אלך ") 'ביין' בלעז, שמשמע שאני אלך עמך ,ּב ֶ֖
 (venir, בצרפתית בהתשע"ב   ?viene ( )אפשר כי בצרפתית עתיקה היה  וארא ז,כו -גם ב עמך"

 

א הּפַ -ֶאל, שמשמע שאני אלך עמך ר' יוסף בכור שורטפחא,רבוי ההולכים כפי'  – ּב ֶ֖ אתנח, מגביל ע"פ רשב"ם התראה שניה שאין  – ְרע ִ֑

 אחריה התראה למכה הבאה. 
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 שמות וארא ו,ג:

א ֶאל  ָרִ֗ ל-ַאְבָרָהֵ֛ם ֶאל-]ג[  ָוא  ק ְוֶאָֽ ְצָחֵ֥ ם׃-י  י ָלֶהָֽ ְעּת  א נֹוַדֶ֖ ' ל ֵ֥ י הֶ֔ ַ֣ ַ֣ל ַׁשָּדִ֑י ּוְׁשמ  ב ְּבא   ַיֲעק ֶ֖
ַ֣ל ַׁשָּדִ֑י  לקות, כאלו שגילה למשה רבנו.-ה המגלים נסתרות יותר נרחבות בתורת האמונח אתנח, למעט שלא גילה לאבות שמות הוי"– ְּבא 
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ֶרץ:  שמות וארא ח,י: ׁש ָהָאָֽ ְבַאֶ֖ ם ַוּת  ִ֑ ם ֳחָמר  ַ֣ ם ֳחָמר  ָתֶ֖ ּו א  ְצְּברֵ֥  ַוּי 

ם)שמ' וארא ח,י(  ִ֑ ם ֳחָמר  ַ֣ יל עצמו לאיסוף אסף אפשר שמלמד שהמגב פרשה י ]ו'[ [אגרא דכלה]מונח מרבה אתנח מגביל, ע"פ  – ֳחָמר 

 ארבע אשפות.
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יו ַעדשמות בא י,ז:  ָלִ֗ ה א  י ַפְרע ִ֝ ֨ ׁש ַׁשַּלח֙ ֶאת-ַוּי אְמרּו֩ ַעְבד  נּו֙ ְלמֹוק ֶ֔ ֵ֥ה ָל֨ ה ֶז ְהֶי֨ ּו ֶאת-ָמַתי֙ י  ים ְוַיַעְבדֶ֖ יֶהִ֑ם הַ֣ -ָהֲַ֣אָנׁש ֶ֔  ' ֱאֹלה 
ם׃   י  ְצָרָֽ ה מ  י ָאְבָדֶ֖ ֵ֥ ע ּכ  ַדֶ֔   ֲהֶטֶַ֣רם ּת 

יֶהִ֑ם-ֶאת ' ֱאֹלה   לקינו-עבודה שלא לה' אכל אופן למעט רבוי הגבלות מונח אתנח,  – הַ֣
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ת :יחשמות בא יב, ּו ַמצ ִ֑ ֶרב ּת אְכלֶ֖ ֶדׁש֙ ָּבֶעֶ֔ ר יָֹ֤ום ַלח ֨ ן ְּבַאְרָּבָעה֩ ָעָׂש֨ אׁש ֹ֡ ֶדׁש ָּבָעֶָֽרב׃      ָּבר  ים ַלח ֶ֖ ֵ֛ ד יַֹ֣ום ָהֶאָחֹ֧ד ְוֶעְׂשר   ַעֲ֠
 ין שהכהנים יוצאין ידי חובתן בחלה ובתרומה וישראל במעשר שני בפסח מני...  [ד"ה,ב"תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת פסחים פ]

ת (יב,יחבא  'שמ)תלמוד לומר  ּו ַמצ ִ֑ ּו. הסבר טעם  ריבה ּת אְכלֶ֖  טפחא בתפקיד רבוי.  – ּת אְכלֶ֖

ת (יב,יחבא  'שמ) ּו ַמצ ִ֑ ת. טעם  ּת אְכלֶ֖ רבי כסף מעשר שנטמא יפדה דתניא לקוח באתנח בתפקיד הגבלה של המקור למצה. )א(  – ַמצ ִ֑
אינה ראויה  )טט: אם נטמאת(בעי מעתה חלת עיסת מעשר שני בירושלים הואיל ו ר' שמעון בן לקיש; )ב( אומר יקבר יהודה

 .ולהיאכל בכל מושב אין יוצאין בה להיפדות
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ִ֑לּו-ָּכל שמות בא יב,כ: א ת אכ  ֶצת ל ַ֣ ּו       ַמְחֶמֶ֖ ם ּת אְכלֶ֖ יֶכֶ֔ ת  ל֙ מֹוְׁשב ַ֣ ֹות׃ פ ְּבכ   ַמצָֽ
 משנה פסחים פ"ג,מ"א

בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומן של צבעים  מתבערין( )טט: תערובות()הרע"ב: אלו ]*[ אלו עוברין 
אלו ועמילן של טבחים וקולן של סופרים רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי 

 :באזהרה ואין בהן משום כרת
  ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג

דעל חמץ גמור ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התערובת, אבל לוקה על אכילתו אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת  -ואין בהם כרת 
, מיהו איסורא מיהא איכא, מן התורהאינו לוקה  בכדי אכילת פרס לא אכל כזית חמץ בתוך התערובתבכדי אכילת פרס. אבל אם 

 :דחמץ בפסח אוסר בתערובתו בכל שהוא

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

 פרס. אלא עוסק באזהרת לאו על אכילת תערובת. 

ֶצתמלת   ורמלמדת על חמץ גמ – ַמְחֶמֶ֖

 מלמדת על תערובת חמץ בהיתר – ָּכלמלת 

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

 בעיה מן התורה, לכן המסקנה שהכתוב ממשיך במצב )א( מין שאינו במינו במצב )ב( אין

 טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד )א( רבוי עם שנוי, מרבה איסור האכילה של חצי שיעור של תערובת חמץ בהיתר. – ָּכל־ַמְחֶמֶֶ֖צת

 

ִ֑לּו  אתנח מגביל, – ת אכ 

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

לוקה ולא ענוש כרת באכילת כזית חמץ גמור  –אכל כזית תערובת בכדי אכילת פרס  ]ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג[)ב( 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 בכדי אכילת פרס. 

 

ַען שמות בא יג,ט:  יך ְלַמִ֗ יֶנֶ֔ ַ֣ין ע  ָּכרֹון֙ ּב  ֹות ַעל־ָיְדךִ֗ ּוְלז  ִ֑יך ְוָהָיה֩ ְל֨ך ְלא  ' ְּבפ  ת הֶ֖ ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי  ּת 
ם: י  ְצָרָֽ ּמ  ' מ  ֲאךֵ֥ הֶ֖ ָֽ ה הֹוצ  ַ֣ד ֲחזָָקֶ֔ ַ֚י ְּבָי  ּכ 

פליגי בה ר' יהודה ור"מ, חד אומר: כשר, וחד אומר: פסול.  -פשתן )חוט(( ב)היריעות זו לזושתפרו  )תורה(ספר  ]בבלי מכות יא,א[
ֵ֛ה )שמ' בא יג,ט(למ"ד פסול, דכתיב:  ְהֶי ַען ּת  ִ֑יך ְלַמִ֗ ' ְּבפ  ת הֶ֖ )הסבר אחד התנאים שיש היקש גורף , ואיתקש כל התורה כולה לתפילין ּתֹוַרֵ֥

הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין, אף כל  -, מה תפילין מכתיבת ותפירת תפילין להלכות כתיבת ותפירת ספר תורה ורש"י מבאר היכן ההיקש(
, להלכותיו לא )שעור ספר התורה יהיה מבהמה טהורה המותרת לאכילה(למותר בפיך ( כי איתקש )הסבר התנא האחרלתופרן בגידין. ואידך? 

דתפירי בכיתנא  )רבי חייא דודו( . אמר רב: חזינן להו לתפילין דבי חביבי)להלכות למשה מסיני להכנת תפילין, ספר תורה לא הוקש( איתקש
 .. ולית הלכתא כוותיה)פשתן(

ִ֑יך להלכות תפיליןתפילין ולהלכות סת"ם. הכתוב הבא מהווה כלל בתראה להלכות  ' ְּבפ  ת הֶ֖ ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי '  – ּת  ת הֶ֖ מרכא טפחא כעין  –ּתֹוַרֵ֥

ֵ֛הקבוצת פרטים העשויה להתרחב, כגון במצוות "תורת ה' " שלקיומם צריך מן המותר בפיך.   ְהֶי תביר מחלק בקבוצה של מרכא  – ּת 

צועות כשרות אך פסולות מצד שנעשו שלא לשמם, לא ע"י יהודי, שלא מקיימים כל מצוות טפחא וממעט חלק ממנה כגון לענין התפילין ר

ִ֑יך. מה הל' תפילין[ -]שו"ע או"ח סי' כה -הכנתם כנאמר ב אתנח מגביל כגון שההרחבות תהיינה רק על בהמות וחיות טהורות שיש לנו  – ְּבפ 

 ללא מסורת )יכלול חיות, עופות ודגים(. מסורת לטהרתן, ולא נקח מבעלי חיים בעלי סימני טהרה אבל

יך ִ֑  מין הכשר: עור בהמה, חיה, עוף, דג אלא שמגביל בעור דג כי רבה זוהמתו ]רמב"ם וכ"מ הל' סת"ם פ"א,ה"י[. –אתנח מגביל  – ְּבפ 

' לְ  )שמ' בא יג,ט( אין כותבין אלא על עור בהמה טהורה מ"ט ]תלמוד ירושלמי מגילה פ"א,ה"ט )וילנא יב,א([ ת הֶ֖ ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַען ּת  ַמִ֗
יך ִ֑ שמאותו מין  ]קרבן העדה[:.  דאת נותן בפיך )מהמינים(ממה שאתה נותן בפיך והא תני כותבין ע"ג עור נבילות וטריפות מינא  ְּבפ 
 .ת של הטהוריןואפילו על גבי עורות נבילות וטריפומין טהורה קאמרינן,  ]פני משה[:. אתה מותר ליתן בפיך, לאפוקי בהמה טמאה)ש(

תבנית חצי הפסוק היא כעין כלל כלל ופרט )בפיך(, ע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת הלימוד כלל ופרט וכלל היא 

  על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןהמאפשרת את כתיבת הסת"ם 

ִ֑יךהפרט הוא   [, ]רבנו מנוח[. אתנח מגביל בדומה להל' תפילין.המותר בפיך. ]שבת קח,א[ ]רמב"ם הל' סת"ם פ"א,ה"י – ְּבפ 

 לפנינו כלל כלל ופרט, דרך הלימוד היא שבמצב ככ"פ הטל את הפרט בין הכלל הפותח ובין הכלל הסוגר ותקבל כלל ופרט וכלל.

ִ֑יךהכלל הפותח הכליל כל דבר לכתיבה. הפרט  רביע של מלת  מיעט אל המותר בפיך בלבד )בהמה טהורה, מורחב ע"י טעם – ְּבפ 

ַען ' -, שחיטה כשרה( הכלל בתראה נמצא בְלַמִ֗ ת הֶ֖  והוא מרבה ממין הפרט לעורות נבילות וטריפות של הפרטים הכשרים. ּתֹוַרֵ֥
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ֹו ֶאל: ה,רו יחתשמות י ְׁשּתֶ֖ ֶׁשֵ֛ה ּוָבָנֵ֥יו ְוא  ן מ  ֵ֥ ת  ְת֨רֹו ח  א י  ֶׁשִ֑ה-ַוָּיב ֞ ר ֲאֶׁשר-ֶאל        מ  ְדָּבִ֗ ם ַהֵ֥ -ַהּמ  ֶנֵ֥ה ָׁשֶ֖ ּוא ח  ים׃הֵ֛ ָֽ  ר ָהֱאֹלה 
ֶׁשִ֑ה-ֶאל מי  איש לרעהו,איני יודע מי השתחוה למי; כשהוא אומר:  - וישתחו וישק לו [רש"י] כפי'ללמד על ענוותנו  מגבילאתנח,  - מ 

 .  .]שנאמר "והאיש משה" )במ' יב,ג([הוא הקרוי 'איש'? זה משה, 
 תרו היה עדיין גוי.משה הענו מכל האדם בין מישראל ובין שלא מישראל כי אותה שעה י
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ד ֶאתשמות יתרו כ,יב׃  ֵ֥ יך ְוֶאת-ס ]יב[ ַּכּב  ֶ֖ ה ֲאֶׁשר-ָאב  ַ֚ל ָהֲאָדָמֶ֔ יך ַע ּון ָיֶמֶ֔ כַ֣ ֶּמִ֑ך ְלַמַ֙ען֙ ַיֲאר  ְך׃ ס-א  ן ָלָֽ ֵ֥ ת  יך נ  ' ֱאֹלֶהֶ֖  הֵ֥

יך  (שמ' יתרו כ,יב): הזהרו בכבוד אמכם. דאורייתא היא דכתיב )בצוואת רבי יהודה הנשיא לבניו(...  בבלי כתובות קג,א ֶ֖ ד ֶאת־ָאב  ֵ֥ ַּכּב 
ֶּמִ֑ך יך  (שמ' יתרו כ,יב): . אשת אב נמי דאורייתא היא, דתניא)צוה לכבד אשתו שלא הייתה אם בניו( אשת אב הואי! ְוֶאת־א  ֶ֖ ד ֶאת־ָאב  ֵ֥ ַּכּב 
ֶּמִ֑ך יך , ְוֶאת־א  ֶ֖ ֶּמִ֑ך, זו אשת אביך -ֶאת־ָאב  לרבות את אחיך הגדול! הני מילי מחיים, אבל לאחר  -וי"ו יתירה  ,זו בעל אמך - ְוֶאת־א 
 .מיתה לא

ֶּמִ֑ך  אתנח כמגביל, ללמד שכבוד אשת האב הוא רק כל זמן שאביו קיים, וכבוד בעל האם הוא רק כל זמן שאמו קיימת. – ְוֶאת־א 
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ֹו׃ שמות משפטים כב,יט: ' ְלַבּדָֽ י ַלהֶ֖ ֵ֥ ְלּת  ים ָיֳחָרִ֑ם ּב  ֶ֖ ַח ָלֱאֹלה  ֵ֥ ב   ס ז 
֣ א ת( דב' שפ' יז,ה)יומת. ולמה נאמר, והלא נאמרה בו מיתה במקום אחר:  - ֳחָרִ֑ם יָ רש"י  ת-וְּהֹוֵצאת  יש ַה֡הּוא אֹו  א  ֣ א  וא-ה  ה ַהה ֝ ּׁש ֨ וגו'  ה א 

ים )דב' יז,ה(? אלא לפי שלא פירש על איזו עבודה חייבו מיתה, שלא תאמר: כל עבודות במיתה, בא ופירש כאן:  ֶ֖ ַח ָלֱאֹלה  ֵ֥ ב  מה  -ז 
ה המקטר והמנסך שהם  )תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות כפי' רש"י(ביחה' עבודה הנעשית בפנים לשמים, 'ז אף אני ְמַרּבֶּ

עבודה בפנים, וחייבים עליהם לכל עבודה זרה, בין שדרכה לעובדה בכך בין שאין דרכה לעובדה בכך )ראה מכיל' משפטים נזיקין 
 אבל שאר עבודות, כגון המכבד, המרבץ, המגפף והמנשק, אינו במיתה. מגביל כפי' רש"י(  ָרִ֑םָיחֳ )טעם אתנח  במלת יז(, 

ל ך( דב' שפ' יז,ג)כאשר ארבע העבודות הכלליות מרומזות ברביע של מלת ( דב' שפ' יז,ה)-)רש"י מביא דרשת מיתה על עבודה זרה מ , וראה שם עוד  ַויֵ֗

 אותו ענין בנסיבות שונות שכנראה אין ללמוד מאחד לאחר.(פסוקים עם שרש יל"ך וטעם רביע אפשר ל
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ים: שמות תרומה כה,ו: ָֽ ֶרת ַהַּסּמ  ְקט ֶ֖ ה ְול  ְׁשָחֶ֔ ים֙ ְלֶׁשֶַ֣מן ַהּמ  ר ְּבָׂשמ  ֶמן ַלָּמא ִ֑  ֶׁשֶ֖

ים  )בר' א,טז( ]זהר ח"ב קמז,ב[ ת ַהגְּד ל ֑ א ר ֖ ֵנ֥י ַהמְּ ת־שְּ ים א  ֤אֹור ַוַיַ֣עש ֱאֹלה ֔ ת־ַהמ  ת )א  ה וְֵּא֖ יְּל  ל ת ַהַל֔ ֣ ש  מְּ ט ן  לְּמ  ֤אֹור ַהק  ת־ַהמ  ל ת ַה֔יֹום וְּא  ֣ ש  מְּ ַהג ד ל  לְּמ 

ֽים:(   וכו' שמן המאור ושמן למאור, עלמא עלאה ועלמא תתאה )טט: היינו שני המאורות הם(אלין ַהּכֹוכ ב 

כנוי למידת  – ושמן למאור כנוי למידת תפארת שבאצילות – שמן המאור לב י"א, ע' קלז )אוצר החכמה([-]ידיד נפש, הרב ברע"פ פירוש 

]זהר הבהיר, הרב אייכנשטיין יא"מ, ע' רנ"ג אור התפארת אינו נפסק לעולם, אור המלכות נפסק לפעמים. כתב בפירוש  ,מלכות שבאצילות
ל ת ַהי֔  )בר' א,טז( וע"כ סיים הפסוק )אוצר החכמה([ ֣ ש  מְּ ֤אֹור ַהג ד ל  לְּמ  ת־ַהמ  יְּל הא  ל ת ַהַל֔ ֣ ש  מְּ ט ן  לְּמ  ֤אֹור ַהק  ת־ַהמ  היינו שמן המאור הוא  ֹום וְּא 

ר כנוי לשמש  ֶמן ַלָּמא ִ֑  הוא כנוי ללבנה, שאורה מוגבל ופוסק. ֶׁשֶ֖

ר )שמ' תר' כה,ו( ֑אֹור )שמ' תצ' כז,כ(אתנח מגביל, יש עוד כתוב כזה בטעם אתנח  – ַלָּמא ִ֑ ית ַלמ  ֖ ת  ֛ך ּכ  כתובים הבאים כאחד לכן  . אלו שניז 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ר )שמ' תר' כה,ו(אין מלמדים אותו דבר. מוצע לומר כי  אתנח כטעם מפסיק מרמז לדרשה שהאור נפסק לעתים, וזה רמז לירידת  – ַלָּמא ִ֑

כל זמן שהיה שמעון  ]יומא לט,א[]ירושלמי יומא פ"ו,ה"ג[ ]תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פרק פי"ג,ה"ז[-הדורות כנדרש ב
 וגו' ק קיים היה נר מערבי תדיר משמת הלכו ומצאוהו שכבה מיכן ואילך מוצאין אותו פעמים כבה פעמים דולקהצדי

֑אֹור )שמ' תצ' כז,כ(וטעם אתנח בכתוב  ית ַלמ  ֖ ת  ֛ך ּכ  ֛ך  )שמ' תצ' כז,כ( תלמוד לומר...  ]משנה מנחות פ"ח,מ"ה[-תפקידו להגביל כנאמר ב ז  ז 

֑אֹור ית ַלמ  ֖ ת   : זך כתית למנחות ולא ּכ 
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ִ֑ים ,י: כהתרומה שמות  ּט  ַ֣י ׁש  ֹון ֲעצ  ּו ֲארֶ֖ ֹו:      ְוָעׂשֵ֥ ָמתָֽ י ק  צ  ֶ֖ ה ָוח  ֹו ְוַאָּמֵ֥ י֙ ָרְחּבֶ֔ ֙צ  ֹו ְוַאָּמָ֤ה ָוח  י ָאְרּכִ֗ צ  ם ָוח   י   ַאָּמַת֨
ב ר  א ֣  יט(,ישעיה מא) עצי שטים, מין ארז, שנאמר ]תורה שלמה צט[ דְּ ן ַבמ  ֵת֤ ה א  ט ֔ ז ש  אמר ר' שמואל בר נחמני,  ]תו"ש נט[ )לקח טוב(ר 

ר  יט(,ישעיה מא)) כ"ד מיני ארזים היו ומכולם לא נבחר אלא ז' שנאמר ֥ ה  דְּ ה בְּ֛רֹוש ת  ב ֗ ֲער  ים ב  ֣ ש  ן א  מ  ֑ ץ ש  ס וְֵּע֣ ה ַוֲהַד֖ ט ֔ ז ש  ר  ֣ ר  א  ב  דְּ ן ַבמ  ֵת֤ א 

ֽו: ד  ַאּׁ֖שּור יַחְּ ים ,י(כה) נבחר אלא השטה בלבד שנאמרומכולם לא  ּותְּ ִ֑ ּט  ַ֣י ׁש   )תנחומא ישן סי' ט( ֲעצ 

ִ֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ַ֣י ׁש   מונח מרבה אלו כ"ד מיני ארז, אתנח מגביל לארז ששמו שטה. – ֲעצ 
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ּוץ ְּתַצֶּפִּ֑נּו א:י,שמות תרומה כה חֶ֖ ת ּומ  י  ַּבֵ֥ ֹור מ  תֹו֙ זָָהַ֣ב ָטהֶ֔ יָתָ֤ א  ּפ  יב:ְועָ       ְוצ  ָֽ ב ָסב  ֵ֥ר ָזָהֶ֖ יָת ָעָלֵ֛יו ז  ֹ֧  ׂש 

 אתנח מגביל, שצפוי השפה יהיה מהזהב של החיפוי החיצון. – ְּתַצֶּפִּ֑נּו ,יא(כה) לפיכך
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ֵֶ֥בר ָּפֶנָֽיָה: שמות תרומה כה,לז: יר ַעל־ע  ֶ֖ א  יָה ְוה  ֶתֶ֔ ַ֣ר  ֱעָלה֙ ֶאת־נ  ִ֑ה       ְוֶהָֽ ְבָע יָה ׁש  ֶתֶ֖ יָת ֶאת־נ ר  ֵ֥  ְוָעׂש 

ִ֑ה כה,לז()שמ' תר'  ְבָע שבעת קני המנורה  ]רמב"ם בית הבחירה פ"ג,ה"ז[, ככתב שבעת נרותיה מעכבין זה את זה -אתנח מגביל  – ׁש 
 .מעכבין זה את זה, ושבעת נרותיה מעכבין זה את זה בין שהיתה של זהב בין שהיתה של שאר מיני מתכות, וכל הנרות קבועים בקנים
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 שמות תצוה כז,כ:   

ַ֣ה׀ ֶאתְוַאּתָ֞  יד׃  -ה ְּתַצֶּו ָֽ ֶ֖ר ָּתמ  ת נ  ֹור ְלַהֲעֹלֵ֥ ית ַלָּמאִ֑ ֶ֖ ְֵַֽ֛ך ָּכת  ת ָז ֵַֽ֥י  יך ֶׁשֶַ֣מן ַז ֶלִ֝ ְק֨חּו א  ל ְוי  ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י   ְּבנ 
ֹור ית ַלָּמאִ֑ ֶ֖ ְֵַֽ֛ך ָּכת  ת ָז ֵַֽ֥י   מונח מרכא תביר טפחא אתנח    –ֶׁשֶַ֣מן ַז

ם חל הענין או הם לא מצטרפים. הקבוצות הן מונח מרמז על מספר קבוצות של פרטים שלא על כל אחד מה –מונח מרכא תביר טפחא 

  מתני'. שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה שמנים. בבלי מנחות פו,א כנאמר 

 אתנח מגביל להודיע שמכל קבוצה רק השמן ראשון המופק בכתישה מתאים למאור, שני האחרים למנחות. 
 בבלי מנחות פו,א 

. הזית הראשון, מגרגרו בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, ר' יהודה אומר: מתני'. שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה שמנים
הראשון למנורה והשאר סביבות הסל, זה ראשון. ]חזר[ וטוען בקורה, ר' יהודה אומר: באבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. 

יבות הסל, זה ראשון. טוען בקורה, ורבי יהודה השני, מגרגרו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סב למנחות.
. שלישי, עוטנו בבית הבד עד שילקה ומעלהו הראשון למנורה והשאר למנחותאומר: באבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. 

מר: באבנים, זה שני. ומנגבו בראש הגג, כותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. טוען בקורה, רבי יהודה או
 . הראשון למנורה והשאר למנחותחזר וטחן וטען, זה שלישי. 

 
, השני שבראשון והראשון שבשני שוין, השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון הראשון שבראשון אין למעלה הימנומתני'. 

נו. אף כל המנחות היו בדין שיטענו שמן שבשלישי שוין, השלישי שבשני והשני שבשלישי שוין, השלישי שבשלישי אין למטה הימ
ְֵַֽ֛ך  )שמות תצוה כז,כ(זית זך, מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך, מנחות שהן לאכילה אינו דין שיטענו שמן זית זך! ת"ל:  ָז

ֹור ית ַלָּמאִ֑ ֶ֖  , ואין זך כתית למנחות.ָּכת 

ר )שמ' תר' כה,ו( ֑אֹור )שמ' תצ' כז,כ(אתנח  אתנח מגביל, יש עוד כתוב כזה בטעם – ַלָּמא ִ֑ ית ַלמ  ֖ ת  ֛ך ּכ  . אלו שני כתובים הבאים כאחד לכן ז 

ר )שמ' תר' כה,ו(אין מלמדים אותו דבר. מוצע לומר כי  אתנח כטעם מפסיק מרמז לדרשה שהאור נפסק לעתים, וזה רמז לירידת  – ַלָּמא ִ֑

כל זמן שהיה שמעון  יומא לט,א[]ירושלמי יומא פ"ו,ה"ג[] ]תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פרק פי"ג,ה"ז[-הדורות כנדרש ב
 וגו' הצדיק קיים היה נר מערבי תדיר משמת הלכו ומצאוהו שכבה מיכן ואילך מוצאין אותו פעמים כבה פעמים דולק

֑אֹור )שמ' תצ' כז,כ(וטעם אתנח בכתוב  ית ַלמ  ֖ ת  ֛ך ּכ  ֛ך  )שמ' תצ' כז,כ( תלמוד לומר...  ]משנה מנחות פ"ח,מ"ה[-תפקידו להגביל כנאמר ב ז  ז 

֑אֹור ית ַלמ  ֖ ת   : ולא זך כתית למנחות ּכ 

 

 אתנח 240

ֶליך֩ ֶאתשמות תצוה כח,א:  ַ֣ב א  ה ַהְקר  יך ְוֶאת-ְוַאָּתֹ֡ ן ָאח ִ֝ ל ְלַכֲהנֹו-ַאֲהר ֨ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ֹוְך ְּבנ  ּתֵ֛ ֹו מ  ּתִ֗ ַ֣יו א  ִ֑י -ָּבָנ  ל 
ר  יָתָמֶ֖ ֵ֥ר ְוא  ּוא ֶאְלָעָז יהֵ֛ ב ַוֲאב  ן ָנָדֹ֧ ן׃ַאֲהר ָ֕ ֵ֥י ַאֲהר ָֽ  ְּבנ 

ִ֑י-ְלַכֲהנֹו , הרב אייכנשטיין יצחק )אוצר החכמה(, ד"ה ואתה הקרב אליך, אות ו"ו זהר חלק ב, פירוש זהר בהירהסבר ע"פ  – ל 

֩ יתירה ללמד שעבודת הכהונה נתנה למי שיוכל להביא ליחודים נעלים )כמו שנרמז מתבנית הטעמים של  ֶליך ַ֣ב א  מונח תרסא,  – ַהְקר 

ינה נעלה(. כדי שמשה יוכל להתעלות ולהשיג דברים נעלים, עליו להעזר בעבודת אהרן ובניו שעבודתם מביאה ליחודים בעל בח

 עליונים. בזכות יחודים אלו יש קירוב של בני ישראל אל ה'. 

ִ֑י-ְלַכֲהנֹו דושה הנקראת "לי", וכך מצב שתהא הכהונה ליחוד בין ו"ו )שש מדות הנקרא זעיר אנפין( ובין השכינה הק-מקף, כרב – ל 

 יהיה קירוב בנ"י אל ה' ולא למטרה אחרת.

ִ֑י-ְלַכֲהנֹו ך כתפקידי הכהנים  (דהי"א כג,יג)-אתנח, מגביל את בני ישראל והלוים מלבצע הנאמר ב  – ל  ֵר֥ ב  ֛תֹו ּולְּ רְּ י ֧ה' לְּש  נֵ֨ ט יר  ל פְּ ... לְַּהקְּ

ֽם: ֖מֹו ַעד־עֹול  שְּ  ביא לקירוב בעבודתם לה'.כי רק הכהנים בעלי היכולת לה ב 

ִ֑י-ְלַכֲהנֹוובפסוק )כח,ג(  ֹו( שמ' תצ' כח,ג) רש"יאתנח, מגביל הכניסה לכהונה לרבוי בגדים כפ'  – ל  י׃-ְלַכֲהנֹו ְלַקְּדׁשֶ֖ ָֽ להכניסו בכהונה  ל 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

המשחה מורה  ומפסוק אחר נלמד הכניסה לכהונה במשיחת שמן המשחה. החלוקה בפסוקים שונים לבגדים ולשמןעל ידי הבגדים וגו' 

 שבדורות שאין שמן המשחה הכהנים נכנסים לכהונה בלבישת בגדי הכהונה בלבד.
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י ,ב:שמות תצוה כח ְגד  יָת ב  ֵ֥ ֶרת׃-ְוָעׂש  ְפָאָֽ ֹוד ּוְלת  יך ְלָכבֶ֖ ִ֑ ן ָאח  ֶדׁש ְלַאֲהר ַ֣  ק ֶ֖

יך ותבנית הטעמים של  ִ֑ ן ָאח  הכהונה, שלא יצאו מהקדש בבגדי כהונה, שלא  מונח אתנח, מלמדת לרבות הגבלות לגבי בגדי –ְלַאֲהר ַ֣

ה  (יחזקאל מד,יט) ]ראב"ע[יקדשו את העם )ראה פירושים אחדים להלן(, כנאמר במפורט בפסוק שהביא  יצֹונ ִ֜ ר ַהח  ֵצ֨ ח  ל־ה  ם א  ּ֠ובְֵּצאת 

ת ֣  רְּ ש  ה  מְּ מ  ר־ֵה  ם ֲאש  ת־ב גְֵּדיה ֗ ֣טּו א  ע ם  י פְּשְּ ל־ה  יצֹונ ה  א  ר ַהח  ֵצ֣ ח  ל־ה  ֥שּו א  ים וְֹּֽלא־יְַּקדְּ ים ֲאֵחר ֔ ֣ ג ד  ֽבְּשּו  בְּ ש וְּל  ד  ת ַהק ֑ כ ֣ ֽשְּ ם בְּל  ֖ ֥יחּו אֹות  ם וְּה נ  ם ב ֔

ֽם: ב גְֵּדיה  ם בְּ ֖ ע  ת־ה    א 
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'׃שמות תצוה כח,לו:  ֶדׁש ַלהָֽ ם ק ֶ֖ ָתֶ֔ ַ֣י ח  ּתּוח  ַּתְחָּתָ֤ ָעָליו֙ ּפ  ֹור ּופ  יץ זָָהַ֣ב ָטהִ֑ ֶ֖ יָת צ  ֵ֥  ְוָעׂש 
ְהֶיָֽה: ]לז[ ְוַׂשְמָּתָ֤  ְצֶנֶֶ֖פת י  ָֽי־ַהּמ  ּול ְּפנ  ִֶ֑פת ֶאל־מֵ֥ ְצָנ ֶלת ְוָהָיֶ֖ה ַעל־ַהּמ  יל ְּתכ ֶ֔ ַ֣ תֹו֙ ַעל־ְּפת   א 

ל ְלָכָֽ  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֙יׁשּו֙ ְּבנ  ים ֲאֶׁשָ֤ר ַיְקּד  ן ַהֳּקָדׁש ִ֗ ן ֶאת־ֲעֹוַ֣ א ַאֲהר   ן  ְוָנָׂש֨ ַַ֣צח ַאֲהר  יֶהִ֑ם ְוהָ ]לח[ ְוָהָיה  ַעל־מ  ֶ֖ת ָקְדׁש  ְצחֹו֙ ל־ַמְּתנ  ָ֤ה ַעל־מ  ָי
:' ֵ֥י הָֽ ְפנ  ם ל  ֹון ָלֶהֶ֖ יד ְלָרצֵ֥  ָּתמ ֶ֔

ּו ֶאתשמות פקודי לט,ל:  ֶַָֽֽזר-ַוַַָּֽֽיֲעׂשֵ֛ יץ נ  ֵ֥ '׃-צ  ֶדׁש ַלהָֽ ם ק ֶ֖ ַ֣י חֹוָתֶ֔ ּתּוח  ְכַּתב֙ ּפ  יו מ  ּו ָעָלִ֗ ְכְּתבַ֣ ֹור ַוּי  ֶדׁש זָָהַ֣ב ָטהִ֑  ַהּק ֶ֖
ְצֶנֶֶ֖פת מ   ת ַעל־ַהּמ  ֵ֥ ֶלת ָלת  יל ְּתכ ֶ֔ ַ֣ ּו ָעָליו֙ ְּפת  ְּתנָ֤ ה: ס]לא[ ַוּי  ֶׁשָֽ ' ֶאת־מ  ָּוֵ֥ה הֶ֖  ְלָמְִ֑עָלה ַּכֲאֶׁשֵ֛ר צ 

ֹור (שמ' פק' לט,ל) (שמ' תצ' כח,לז)  אתנח מגביל לזהב טהור בלבד )לא תערובת, לא לא טהור( . היות ושני כתובים הבאים כאחד  – ָזָהַ֣ב ָטהִ֑

 אז צריך עיון מהו הלימוד השני.
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ֹות: שמות תשא ל,כד אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥ ה ֲחמ  ָּדָ֕ ֶדׁש ְוק  ין׃     ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ ָֽ ת ה  ֶַֽ֖י  ֶמן ַז  ְוֶׁשֵ֥
ן־ב ֥  )שמ' תשא ל,כג(קנמון יש בו חצאים שנ'  ה"א[ תוספתא מסכת מנחות )צוקרמאנדל( פרק פ"ז] נְּמ  םוְּק  י֖תֹו ש  ים ַמֲחצ  ֣ ּׁש  י ם ֲחמ  ֑ את  )שמ'  ּומ 

ֶדׁש תשא ל,כד( ֹות ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥ ה ֲחמ  ָּדָ֕ ֶַֽ֖י      ְוק  ֶמן ַז ין׃ְוֶׁשֵ֥ ָֽ  קטרת שלא קרבה חציה בבוקר תקרב כולה בערב חובת בין הערביים: .שנים עשר לוג ת ה 
 ]חסדי דוד, תוספתא, קדשים א: תוספתא מנחות פ"ז ה"א, פארדו דוד ע' רצב )אוצר החכמה([

הומאי דמסיים הכא התנא  ָּדָ֕ אבל בקידה  ,ו שיעור ההיןלמא בשמן הודיענשב .)מה בא התנא להשמיענו( לא ידענא מאי קמ"ל ,וכו' ְוק 
ֶדׁשואולי משום דכתיב  .מאי קמ"ל ֹות ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥ ה ֲחמ  ָּדָ֕ לא נודע הנך ת"ק  )עדיין( י"ל דאכתי ,ולא כתיב חמש מאות שקל ְוק 
 ,תפסת דתפסת מועט )לפי הכלל המקובל שתפסת מרובה לא תפסת אבל( ,נה שבמקראטילמא חמש מאות גרה דהיינו מעה קדו ,מאי נינהו

ֶדׁשדכתיב  )לכן( דהא  .)בפחות( אבל לא יהיה שיעורו חמש מאות שקלים אלא בציר ,אינו אלא לומר שישקלו בשקל הקדש ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑
ֶדׁשהלכך לימד תנא דלאו הכי אלא  ֶדׁשלמעלה וכאילו כתיב חמש מאות שקל  )בפסוקים( הוא פי' הסתום  ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ וגלי  ,ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑

 .לכלהו היינו באחרון וה"בחד דה
ֶדׁש )שמ' תשא ל,כד( שקלי קודש  500-ו 250-מונח מרבה, אתנח מגביל. ביחד בתפקיד רבוי הגבלות )א( שקילת הסמנים ב - ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑

ל )וי' קד' יט,לה(ובין מלת  ֶׁשֶַ֣קלבלבד ובפעם אחת; )ב( מהיקש בין מלת  ֖ ק  שְּ ד ֕ המלים  3הנמצאת באמצע בין  מ  ה:ַבמ  ֽ שּור  ל ּוַבמְּ ֖ ק  שְּ  ה ַבמ 
ק )וי' קד' יט,לו(לומדים כי  ד  ֣ אזְּנֵי צ   .בין כפות המאזניים והכפות יהיו מאוזנות זה לעומת זה תעמוד באמצעמשמעו שלשון המאזניים  מ ֧
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ת׃ פ-ל א שמות ויקהל לה,ג: יֶכִ֑ם        ְּביֶֹ֖ום ַהַּׁשָּבָֽ ת  ְׁשב ָֽ ל מ  ׁש ְּבכ ֶ֖ ּו א ֶ֔  ְתַבֲערַ֣
יֶכִ֑ם לְּבכ ֶ֖  ת  ְׁשב ָֽ יֶכִ֑םאתנח, אתנח מגביל את ענין  טפחא – מ  ת  ְׁשב ָֽ  להוציא ממנו את המשכן והמקדש שבו מבעירים אש בשבת. מ 

ל  יֶכִ֑םְּבכ ֶ֖ ת  ְׁשב ָֽ טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של האתנח וגם בתפקיד של התפשטות אלפניו לרבות בין בארץ בין   – מ 

 בחו"ל 
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ה: פ ,ל:להל ויקהשמות  ֵ֥ה ְיהּוָדָֽ ּור ְלַמּט  י ֶבן־חֶ֖ ֵ֥ ֵ֛ל ֶּבן־אּור  ִ֑ם ְּבַצְלא  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ל ְראֵ֛ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶׁשה֙ ֶאל־ְּבנ   ַוּי ָ֤אֶמר מ 

 ' א הֶ֖ -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. בצלאל כולל כל החכמים שעסקו בבנין המשכן. זהו הנדרש ב –ָקָרֵ֥

א (,כו)ישעיה מ )כתוב אחד אומר( וילנא( ויקהל פר' מח,ב[]ש"ר ) ר ֔ ם י קְּ ֻכל ם  בְֵּש֣ ם לְּ ֑ ב א  ר צְּ ֖ פ  סְּ יא בְּמ  ֥  (,ד)תהלים קמז וכתוב אחד אומר, ַהמֹוצ 

א: ֽ ר  ם ֵש֥מֹות י קְּ ֻכל ֗ ים לְּ֝ ֑ ב  סְּפ ר ַלּכֹוכ  ֣ה מ ִ֭ ם כאחד הוא קורא לכלם שם לקרותכיצד יתקיימו שני כתובים אלו, אלא כשהקב"ה מבקש  מֹונ 
כוחות  ש"ר )וגשל( ליקוטים:) , וכשהוא קורא לכל אחד ואחד בשמו הוא קורא אותו מיכאל גבריאלהוא שם הוי"ה( חידושי הרד"ל:) אחד

א: , לכך נאמרמחולקות( ֽ ר  ם ֵש֥מֹות י קְּ ֻכל ֗ ּו ָקָרֵ֥  ,ל(להויקהל  'שמ) אין לי אלא למעלן מנין אף למטן שנאמר לְּ֝ ֵ֛לְראֵ֛ ִ֑ם ְּבַצְלא  ' ְּבׁש  ש"ר ) ,א הֶ֖

אם ימצא אדם גדול המעלה שכלול בו כל הכוחות הטובות אז נקרא בשם כללי ... כולל בו השלימות מחכמה בינה דעת כי כולם  )וגשל( ליקוטים:
 (נקבצו בו )אשד הנחלים(

' א הֶ֖ ִ֑םטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –ָקָרֵ֥ ֵ֛ל פקיד הגבלה, שם אחד אתנח בת – ְּבׁש  שכאשר הוא מוזכר ְּבַצְלא 

 הוא מייצג את כל החכמים שעסקו בבנין המשכן וכליו.
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ה: פ ,ל:להויקהל שמות  ֵ֥ה ְיהּוָדָֽ ּור ְלַמּט  י ֶבן־חֶ֖ ֵ֥ ֵ֛ל ֶּבן־אּור  ִ֑ם ְּבַצְלא  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ל ְראֵ֛ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶׁשה֙ ֶאל־ְּבנ   ַוּי ָ֤אֶמר מ 

' א הֶ֖ -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. בצלאל כולל כל החכמים שעסקו בבנין המשכן. זהו הנדרש ב – ָקָרֵ֥

א (,כו)ישעיה מ )כתוב אחד אומר( ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ב[ ר ֔ ם י קְּ ֻכל ם  בְֵּש֣ ם לְּ ֑ ב א  ר צְּ ֖ פ  סְּ יא בְּמ  ֥  (,ד)תהלים קמז וכתוב אחד אומר, ַהמֹוצ 

א:מֹו ֽ ר  ם ֵש֥מֹות י קְּ ֻכל ֗ ים לְּ֝ ֑ ב  סְּפ ר ַלּכֹוכ  ֣ה מ ִ֭ לקרותם כאחד הוא קורא לכלם שם כיצד יתקיימו שני כתובים אלו, אלא כשהקב"ה מבקש  נ 
כוחות  ש"ר )וגשל( ליקוטים:) , וכשהוא קורא לכל אחד ואחד בשמו הוא קורא אותו מיכאל גבריאלהוא שם הוי"ה( חידושי הרד"ל:) אחד

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

א: , לכך נאמרקות(מחול ֽ ר  ם ֵש֥מֹות י קְּ ֻכל ֗ ֵ֛ל ,ל(להויקהל  'שמ) אין לי אלא למעלן מנין אף למטן שנאמר לְּ֝ ִ֑ם ְּבַצְלא  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ש"ר ) ,ְראֵ֛

דעת כי כולם אם ימצא אדם גדול המעלה שכלול בו כל הכוחות הטובות אז נקרא בשם כללי ... כולל בו השלימות מחכמה בינה  )וגשל( ליקוטים:
 (נקבצו בו )אשד הנחלים(

' א הֶ֖ ִ֑םטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –ָקָרֵ֥ ֵ֛ל אתנח בתפקיד הגבלה, שם אחד  – ְּבׁש  שכאשר הוא ְּבַצְלא 

ֵ֥  ,לא(לה) ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ג[-מוזכר הוא מייצג את כל החכמים שעסקו בבנין המשכן וכליו. וכן ב ּוַח ַוְיַמּל  ֹו רַ֣ תֶ֖ א א 
ים ִ֑ ולא בבני אדם אלא ...  , ולא זה בלבד אלא כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה ודעתֱאֹלה 

 אפי' בבהמה ובחיה
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ַחב֙ ַאְרַּבַ֣ע ָּבָֽ  שמות ויקהל לו,ט:  ה ְור ֨ ַאָּמֶ֔ ים֙ ָּבָֽ ָ֤ה ְוֶעְׂשר  ֶנ ת ְׁשמ  ַאַחִ֗ ַ֣ה ָהָֽ יָע ֶרְך ַהְיר  יָעֶ֖ה ָהֶאָחִ֑ת א   ה ַהְיר   ַאָּמֶ֔
ת: יע ָֽ ת ְלָכל־ַהְיר  ה ַאַחֶ֖ ָּדֵ֥  מ 

ת ,ט(לו ' ויקהלשמ) ַאַחִ֗ אתנח כמגביל מרמז שהגבילו עצמם לארוג יריעה אחת בזמן מסוים, אח"כ  – ָהֶאָחִ֑תטעם מלת  – (ָהֶאָחִ֑ת)או  ָהָֽ

 יריעה נוספת. 

 

 ויקרא 3.3
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 ויקרא א,ב:

ר ֶאל ׂשְ -]ב[  ַּדּב ֞ ָ֤י י  יְּבנ  ָֽ ם ּכ  ם ָאָדִ֗ ֶהֶ֔ ל֙ ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ' -ָרא  ן ַלהִ֑ ֶּכֵ֛ם ָקְרָּבֶ֖ יב מ  ֵ֥  ַיְקר 
ן ן-מ  ה מ  ָמִ֗ ן-ַהְּבה  יבּו ֶאת-ַהָּבָקר֙ ּומ  ֶ֖ אן ַּתְקר  ם׃-ַהצ ֶ֔  ָקְרַּבְנֶכָֽ

ם ירביע,  – ָאָדִ֗ ָֽ ן-ּכ  ֶּכֵ֛ם ָקְרָּבֶ֖ יב מ  ֵ֥ 'מרכא תביר טפחא  – ַיְקר   אתנח - ַלהִ֑

י ָֽ ן-ּכ  ֶּכֵ֛ם ָקְרָּבֶ֖ יב מ  ֵ֥ א תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל ענין הקרבן ולא על כל אחד חלים כל פרטי מרכ – ַיְקר 

 הקרבנות וזה מבואר יחד עם ההסבר הבא 

ם  יבארבעה בני אדם בנוסף על היהודי הרגיל דיברה התורה  ויקרא רבה פ"ברביע, ע"פ  – ָאָדִ֗ ָֽ יב-ּכ  ֵ֥ ')ו( קרבנם ַיְקר  אתנח מגביל  - ַלהִ֑

 : זבחים פי"ד-כאן למשכן לבמה גדולה ולמקדש רק בקרבנות הראויים, בדומה להגבלות הנמנות ב הנאמר
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 ויקרא ויקרא א,ז:

ׁש ַעל  ֶ֖ ֵ֛ן א  ה  ן ַהּכ  י ַאֲהר ֹ֧ ָנְתנּו ְּבנ ֨ ים ַעל-]ז[  ְוֲ֠ ֶ֖ צ  ּו ע  ִַ֑ח ְוָעְרכֵ֥ ְזּב  ׁש׃-ַהּמ  ָֽ  ָהא 
ׁש מר שטעו כי הבינו לגבי בני אהרן נדב ואביהוא מצד הדלקה של כל יום אי אפשר לו ֶ֖ ֵ֛ן א  ה  שיש קבוצה של כהנים ולא רק קבוצה  -ַהּכ 

 של אש )מן השמים ומן ההדיוט( ולכן הקריבו שני כהנים הדיוטות אלא שהיו צריכים להקריב רק במזבח החיצון בבגדי כהן הדיוט .

באמת עשה ולכן בניו טעו בהקריבם גם הם אבל מצד הדלקה לחנוכת המזבח אפשר שרק אהרן היה אמור להקריב אש מן ההדיוט, כפי ש

ִ֑ח-ַעל אש אבל טעו כי הכניסו האש לקדש והתורה אמרה ְזּב  ׁש ַעלאתנח, מגביל להודיע כי  – ַהּמ  ֶ֖ ִ֑ח-א  ְזּב   בלבד.  ַהּמ 
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 ויקרא ויקרא א,ט:

ם  ְרַחַ֣ץ ַּבָּמִ֑י  ֹו ּוְכָרָעֶ֖יו י  ְרּבֵ֥  ]ט[ ְוק 
ָ֤ן ֶאת  ה  יר ַהּכ  ְקט ֨ חָ -ְוה  ְזּב ֶ֔ ל֙ ַהּמ  יחַ ַהּכ  ָֽ ה ר  ֵ֥ ּׁש  ָלֵ֛ה א  '׃-ה ע  ֹוַח הָֽ יחֶ֖  נ 

 תורה תמימה א,ט 
ם ְרַחַ֣ץ ַּבָּמִ֑י   ]מנחות כ"ב א'[: פ(במים לרבות שאר מים ואפילו מי כיור  עט(במים ולא ביין, במים ולא במזוג  - י 
ם ְרַחַ֣ץ ַּבָּמִ֑י  טבילת גוף צריך ארבעים הערה פא( ר"ל שאין להם שיעור. ופשוט הוא משום דב]תו"כ[:  פא(במים אפילו כל שהוא - י 

 סאה משום דכתיב בה ורחץ את בשרו במים ודרשינן שיהיה כל בשרו עולה בהן, משא"כ הכא:
ם ְרַחַ֣ץ ַּבָּמִ֑י   מונח אתנח, ממעט מארבעים סאה לשיעור מים כלשהו. התוכן מרבה מקורות מים, הטעם ממעט שיעור המים. – י 
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 ויקרא צו ו,יט: )חטאת(  

ֵ֛ן  ה  ָֽד׃ַהּכ  ֶהל מֹוע  ר א ֵ֥ ל ַּבֲחַצֶ֖ ָאכ ֶ֔ ׁש֙ ּת  ֹום ָקד  ִָּ֑נה ְּבָמקָ֤ ּה י אֲכֶל ָתֶ֖ ֵ֥א א  ֲמַחּט   ַהָֽ
 ויקרא צו ו,כב: )חטאת(   

וא׃-ָּכל ָֽ ים ה  ֶ֖ ֶדׁש ָקָדׁש  ָתִּ֑ה ק ֵ֥ ַ֣ל א  ֶ֖ים י אַכ ֲהנ   ָזָכֵ֥ר ַּבּכ 
ֵ֛ן ַהָֽ ( ויקרא צו ו,יט( לאכול מהקרבנות. הכתוב )כב –וי' אמר כא,כא ) -כהן בעל מום הותר ב ה  ִָּ֑נהַהּכ  ּה י אֲכֶל ָתֶ֖ ֵ֥א א  אתנח, הגביל  -, ֲמַחּט 

( ו,כבמוציא את בעל המום מאכילת חטאת, לכן בא הכתוב )( כהן המחטא יאכל, שאינו מחטא אינו אוכל. )בבלי זבחים צט,א האכילה אל

ֶ֖ים -ָּכל ֲהנ  ַ֣ל י  מרכא טפחא, יתור לרבות המחזיר כהן בעל מום ועוד  לרבות כהן קטן לענין  -ָזָכֵ֥ר ַּבּכ  ָתִּ֑המונח, אבל  –אַכ אתנח  - א 

 מגביל את הקטן והגדול בעל המום רק לאכילה ולא להקרבה או עבודה במקדש עבור הציבור. 
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 ויקרא צו ז,יג:

ַ֣ם ַעל יב׀ ַעל-]יב[ א  ַ֣ ְקר  יֶבּנּו  ְוה  ַ֣ -ּתֹוָדה  ַיְקר  ֹות ְמֻׁשח  י ַמצֶ֖ ֵ֥ יק  ֶמן ּוְרק  ת ַּבֶּׁשֶ֔ ֹות ַמצֹות֙ ְּבלּוֹלַ֣ ה ַחּלָ֤ ַַ֣בח ַהּתֹוָדִ֗ ֶמן׃ ֶז ת ַּבָּׁשָֽ ת ְּבלּוֹלֵ֥ ֶכת ַחּלֶ֖ ֶלת ֻמְרֶּבֶ֔  ים ַּבָּׁשִֶ֑מן ְוס ַ֣
ֹו ַעל-]יג[ ַעל יב ָקְרָּבנִ֑ ֶ֖ ץ ַיְקר  ֶַ֣חם ָחמ ֶ֔ יו׃ -ַחּלת֙ ֶל ת ְׁשָלָמָֽ ֶַ֖בח ּתֹוַדֵ֥  ֶז

יב ֶ֖ ה טפחא, בלא מרכא, מתפשט האפיון )התכונה( מהענין הכתוב עליה ואחריה לכתוב לפניה, להכיל את הנאמר בהמשך על ארבע – ַיְקר 

ֹו ַעל( יג) רש"י אתנח, מגביל כפי' – ָקְרָּבנִֹ֑ו)ז,יג( -)ז,יב( ולחם חמץ ב-מיני מצות ב 3מיני הלחם ) יב ָקְרָּבנִ֑ ֶ֖ ֶַ֖בח-ַיְקר  שאין הלחם מגיד,  ֶז

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶַ֖בח-ַעל )ראה תו"כ צו פרשתא ה פרק יא,י(, ליפסל ביוצא וטבול יום ולצאת לחולין בפדיון, קדוש קדושת הגוף  טפחא בלא מרכא, – ֶז

 .עד שישחט הזבחמתפשט האפיון )התכונה( מהענין הכתוב עליה ואחריה לכתוב לפניה 
 אתנח 254

ן ֶאת יני ט,כב:ויקרא שמ א ַאֲהר ֹ֧ ָּׂש֨ ו-ַוּי  יו )כתיב( ָיָדֵ֛ ִ֑ם -ֶאל)קרי(  ָיָדֵ֛ ְַֽיָבֲרכ  ים׃        ָהָעֶ֖ם ַוָֽ ָֽ ָלֶ֖ה ְוַהְּׁשָלמ  ת ַהַחָּטֵ֛את ְוָהע  ֹ֧ ֲעׂש  ֶרד מ   ַוּי ִ֗
 אין הכהנים רשאין בכל מקום להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים [ב"הי,פים פי"דרמב"ם תפילה ונשיאת כ]

 

ִ֑ם ,כב(ט) ְַֽיָבֲרכ  בכוונת הלב ושכהן שאינו אוהב  ]יד המלך שם[אתנח מגביל, )א( כפי' רמב"ם רק שלושה פסוקי ברכת כהנים. )ב( כפי'  – ַוָֽ

תנא כל כהן דהוא לא רחים לעמא או לא רחמין ליה לא יפרוס ידוי בזהר פרשת נשא וז"ל, ישראל, או שאינו אהוב על ישראל לא יברך. 
ך (כב,ט שלימ)לברכא לעמא, דכתיב  ֑ י ן ֣הּוא יְּב ר   .. אל תקרי יבורך אלא יברךֽטֹוב־ַעִ֭
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ר ֶאל,ב: תזריע יב ויקרא ה ָזָכִ֑ר-ַּדּב ֞ יַע ְוָיְלָדֶ֖ ֶ֔ י ַתְזר  ַ֣ ָּׁשה֙ ּכ  ר א  אמ ֶ֔ ל֙ ל  ְׂשָרא  ָ֤י י    ְּבנ 
ְמאָ   א׃ְוָטָֽ ְטָמָֽ ּה ּת  ת ְּדֹוָתֶ֖ ַּדֵ֥ ֵ֛י נ  ימ  ים ּכ  ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע  ה֙ ׁש 
ִ֑ריכול המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים תהא טמאה תלמוד לומר  [)ז(ספרא תזריע פרשה א ] טעם אתנח מגביל  –)טט  זָָכ

יעַ הדיון על )ראה דיון מורחב אחרי  מה זה מיוחד שיש בו מצורת האדם, יצאו אילו שאין בהם צורת האדם.ללמד(  ֶ֔  ( ַתְזר 
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ֹו׃,ג: תזריע יב ויקרא ר ָעְרָלתָֽ ֹול ְּבַׂשֵ֥ ּמֶ֖ ִ֑י י  ינ   ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

ִ֑י טעם אתנח של  ינ  מגביל את דחיית השבת מפני ברית מילה לנולד בזמן שהוא ודאי שבת וממעט הנולד בין השמשות. רעיון ַהְּׁשמ 

ספרא תזריע פרשה ]-חתה, לודאי אור יום ועוד ודאויות אבל אלו נלמדים בגם לודאי בן שמונה ימים, לודאי שבריתו לא נדהודאי חל 
ֹו )וי' תז' יב,ג( )מהמלה( [)ה( א פרק א  . ָעְרָלתָֽ

אפשר שיש עוד לימוד שחובת ברית מילה חלה על נולד לאשה החייבת בטומאת לידה )ישראלית, גיורת חפשית, שפחה משוחררת 

 שהתגירה, שפחה שהתגירה(. 

 ִ֑ ינ   אתנח בתפקיד הגבלה מרבנן לכתחילה להמתין לביצוע מילה להנץ החמה, כפ'רש"י . – יַהְּׁשמ 
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 ויקרא תזריע יב,ד:

ַ֣י ָטֳהָרִ֑ה ְדמ  ֶ֖ב ּב  ׁש  ים ּת  ֶׁשת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ּוְׁשֹלַ֣ ֵ֥ א-ְּבָכל        ּוְׁשֹלׁש  ֶדׁש ל ָֽ ע ְוֶאל-ק ַ֣ ָּגִ֗ א ַעד-ת  א ָתב ֶ֔ ְקָּדׁש֙ ל ַ֣ ּה׃-ַהּמ  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥ את ְימ   ְמל ֶ֖

ַ֣י ָטֳהָרִ֑ה )וי' תז' יב,ד( [ב ד ויקרא פרשת תזריעפני דו] ְדמ  ַ֣י ,  ּב  מונח ריבה מצב של רצף דם מז' או י"ד טמאים לתוך ימי מלאת ולא  – ְדמ 

 שהתחלף המעין.

 אתנח הגביל הטהרה עד סוף יום מלאת, שאם רואה רצף דם מעבר ליום אחרון של מלאת זה דם טמא ולא שהתחלף המעין.  – ָטֳהָרִ֑ה
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ָ֤י ה֙  ויקרא תזריע יב,ז: ְפנ  י֞בֹו ל  ְקר  יָה ְוָטָֽ  'ְוה  ֶּפַ֣ר ָעֶלֶ֔ ר ָּדֶמִ֑יהָ ְוכ  ְּמק ַ֣ ה מ  ה׃         ֲהָרֶ֖ ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ֶדת ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥ ֶלֶ֔  ז ָ֤את ּתֹוַרת֙ ַהּי 
 )ו( פרק ג[ספרא תזריע פרשה א ]

שמאי  תן כרכום וכמימי אדמה וכמזג, בימלמד שדמים הרבה טמאים בה, האדום והשחור וכקר –המלה מרבה  – ָּדֶמִ֑יהָ  יב,ז()
 אומרים אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי, בית הלל מטהרים,

נלמדים  ָּדֶמִ֑יהָ  תז' יב,ז( ')ויאתנח מגביל לטמא מראות דמים שמקורם בבית הרחם, ולא בפרוזדור או בעליה, כאן  – ָּדֶמִ֑יהָ  יב,ז()

 גם כן בטעם אתנח, נלמדים עוד שני דמים. בית הרחם נלמד כהסבר הבא: ָּדֶמִ֑יהָ  (חיכ, 'קד ')וי-)ממיעוט רבים שניים( שני דמים ומ

ר יב,ז() ְּמק ַ֣ פי' כל דמים שהיא טמאה מהם  הח"ח:) מלמד שכל דמים שהיא רואה אינן אלא מן המקור, הכתוב ]תו"כ מ"ו[ ע"פ – מ 
. למעט דם המכה שבצדדין ודם העליה וכן אמרו )נדה יז,ב( )וזה בא( אינה טמאה מהם אא"כ באים מן המקור )שלא ימי לידה(בשאר הימים 

דמים שבאים מבית הרחם בימי ) .(משלו משל חכמים באשה החדר והפרוזדור והעליה דם החדר טמא שהוא דם המקור שהוא בא מבית הרחם

אינו נאמר בפר' נדה  ית הרחם. וזה. החידוש הנאמר כאן, שהדמים הטמאים באים מב טמאיםטהורים. בימים אחרים הם  –הטהרה שאחרי לידה 
 (שבפר' מצורע
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ם :ח,תזריע יב ויקרא י-ְוא  ָֽ י ֶׂשה  ְוָלְקָחַ֣ה ְׁשּת  ַ֣ ְמָצַ֣א ָיָדּה  ּד  א ת  ָלֶ֖ה ְוֶאָחַ֣ד ְלַחָּטִ֑את -ל ֨ ד ְלע  ה ֶאָחֵ֥ ַ֣י יֹוָנֶ֔ י֙ ְּבנ  ֹו ְׁשנ  ים אָ֤ ִ֗ ר   ת 
ָרה׃ פ ָֽ ן ְוָטה  ֶ֖ ה  ר ָעֶלֵ֛יָה ַהּכ  ֶּפֵ֥  ְוכ 

ה (ח)וי' תז' יב,אפשר כי טעם אתנח בקרא  ֣ ח  קְּ את...  וְּל  ֑ ַחט  מגביל את זמן קביעת תפקידי עופות הקן ע"י הצריך להביא קן לזמן הלקיחה  לְּ
בלבד. אם לא פירש בלקיחה, אין לו עוד אפשרות לפרש, ותפקידי עופות הקן יקבעו ע"י העשיה )הבחירה( של הכהן לפני הקרבת הראשון 

 מביניהם.
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י יג,ב: ויקרא תזריע ָֽ ם ּכ  ָ֤ה ְבעֹור-ָאָדִ֗ ְהֶי ֹו-י  ָ֤ת אָֽ ֶרת ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור-ְּבָׂשרֹו֙ ְׂשא  ֹו ַבֶהֶ֔ ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עת-ַסַּפַ֙חת֙ אַ֣ ֹו ְלֶנ  ְּבָׂשרֶ֖
ֹו ֶאל-ְוהּוָבא֙ ֶאל  ן אֵ֛ ה ֶ֔ ן ַהּכ  ים׃-ַאֲהר ַ֣ ָֽ ֲהנ  ָּבָנֶ֖יו ַהּכ  ד מ   ַאַחֵ֥

ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עת (ב,יג)  .לותמונח מרבה, אתנח מגביל, בסה"כ כעין רבוי הגב – ְלֶנ

)זה יהיה נגע שצריך בדיקה הסגר ו/או  חולי שמכאיבו ומצערו הוא -שרק ב ]הח"ח[-מגביל אולי אפשר להבין מאתנח,  – ָצָרִַ֑עת (ב,יג)

  אבל אם לא מכאיבו אולי לא יהיה נגע אלא מראה בעלמא. וזה הספק של הראב"ד. .ואיננו מראה בעלמא החלט(
 ההגבלה שתו"כ מביא בסיום מ"ו.

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 כגריס, הלא דין הוא טימא כאן וטימא במחיה מה מחיה כגריס אף כאן כגריס. ָצָרִַ֑עת (ב,יג)...  )ו( ["א פ"אתזריע פ ספרא]

 .גודלו כגריסרק כאשר  המראה להסגר או להחלטההגבלה בהכרזת 

לבן, ושם צרעת יציין לרוב חכמינו האמיתיים הי' להם בזה חוקים אמתיים נאמנים, ששם נגע יציין לרוב את השער  ... ]התוה"מ מב[
באילת השחר )כלל תעח( וכששינה והזכיר שם צרעת ע"כ בא ללמוד איזה דבר מדין המחי' ודרשוהו לרוב על ... , טומאת המחי'
שלמד  מפורש במחיה כמו )כמו שלמד גם לקמן )פ"ג מ"א, פ"ז מ"ט, פי"א מ"ח, פי"ד מ"ד( משם צרעת שהיא כגריס( כי שיעור כגריסשיעור כגריס, 

֛  ,י(יג ' תז'וי)בספרא )פרשה ג' מ"י ומי"א( ממ"ש  ַי ֽחְּ ר תּומ  ֥ ש  י ב  ֵאֽת ַח֖ שתהיה המחי' שהיא כעדשה באמצע השאת וכשני שערות  :ַבשְּ
טט: ), ומשיב דשם )ממחיה( קרא הלא נלמד מבנין אב משם בשער(טט: ) מה לימקיפים על עדשה מכל צד היא שיעור גריס, ושואל ל

 שעור ין לובענין אחר, כיון דשיעור המחי' כעדשה וכשני שערות הנגע סביבו בהכרח היא כגריס, אבל השער לבן א י אפשרא (מחיהב
 ל שהו, ונאמר שדי בנגע כ(טט: לגודל המראה שאפשר ללמוד אותו מהכתוב)

ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עתטט: לכן הכתוב כאן העוסק במראה ושער לבן צריך את הכתוב )  כרזת הסגר או החלט רק בתנאי שגודל המראה כגריס על ה להגביל ְלֶנ

 :ומה שק' עמ"ש בספרא )פ"ג מ"א( בנין אב לכל הצרעת שיהיה כגריס ית' שם )ס' עה(, (ובו לפחות שתי שערות לבנות )יג,ג(

 (,ב, ג, יויקרא תזריע יג), המבוסס על שלושה פסוקים להלן לימוד שיעורי נגע צרעת בעור הבשר
 כגריס, הלא דין הוא טימא כאן וטימא במחיה מה מחיה כגריס אף כאן כגריס. ָצָרִַ֑עת (ב,יג)...  )ו( [פ"א "אספרא תזריע פ]

תאמר בשיער לבן שאין מקום שיער לבן  כעדשה )להיות לפחות( במחיה שהיא צריכהלא אם אמרת  )תו"כ מקשה על הקביעה של גריס( )ז(
נגע עם שער לבן לעיל מצרעת עם מחיה לומדים ל ]התוה"מ מב[ע"פ טט  .כגריס ָצָרִַ֑עת (ב,יג)תלמוד לומר  (היינו מקום כלשהו) צריך כלום 

 צריך מקום כגריס.ש

)ע"פ  בלבדלפחות גודל כגריס הקילקי  -יש שיעור מזערי יחיד  (יג,ב)-אתנח להגביל, ללמד כי לכל המראות הנלמדות ב – ָצָרִַ֑עת...  )יג,ב(

בפרשת  (יג,י) דדי במה שכתוב לנגע אלא ללמד על שיעורו שהוא כגריס כדאיתא לקמן  ָצָרִַ֑עת ג,ב()ימיתור מלת ( הנלמד מ"ז הח"ח
 . )עם מחיה( שאת

 

 אתנח 261
 ,ג:יג תזריע ויקרא

ַ֣ן ֶאת ה  ַַַ֣֧גע ְּבעֹור-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ֹו ֶנֵַֽ֥גַ -ַהֶּנ ֹור ְּבָׂשרֶ֔ עַ֣ ק֙ מ  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  ן ּוַמְרא  ר ַּבֶּנִַ֝גע ָהַפְַ֣ך ׀ ָלָבִ֗ ָע֨ ָּבָׂשר ְוׂש  ּוא ַהֲ֠ ַעת הִ֑  ע ָצַרֶ֖
ֹו׃ תָֽ א א  ֵ֥ ּמ  ן ְוט  ֶ֖ ה  הּו ַהּכ   ְוָרָאֵ֥

ק֙  (יג,ג) )ה( [פ"בא "ספרא תזריע פ] ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  ק֙ , אין ממשו עמוק ַמְרא  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙  , אין מראה שער לבן עמוק,ַמְרא  ַמְרא 
ּואלרבות לו מראה רביעי,   , אין לו מראה חמישי. הִ֑

 ע"פ הח"ח

ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ הסמיכות מלות  (א) ק֙ הן יחידה אחת ביחס למלת ַמְרא  )של  אין ממשוולכן המראה נראה עמוק ולא הנגע , לכן דורש  ,ָעמ 

 )דרשה זאת נלמדת מהתוכן( עמוק הנגע( 

ק֙  (ב) ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  שהו כדי ומכאן נדרש כי לובן השער יכול להיות כל אין מראה שער לבן עמוק, -מיתור מלת נגע לומד , ַמְרא 

 שיהווה סימן טומאה, בניגוד למראה שצריך להיות לפחות לבן כקרום הביצה. 

ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙  (ג) ֹו )יג,ב(כי בתורה כתיב  מראה רביעי, )לנגע צרעת(לרבות לו ַמְרא  ָ֤ת אָֽ ֶרת -ְׂשא  ֹו ַבֶהֶ֔ וכאן מרבה רביעית ַסַּפַ֙חת֙ אַ֣
ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙  (יג,ג)תוב ומהכא נפקא לן טפילה לבהרת כדלעיל פ"א הלכה ד' )דלמה לי לכ לכתוב ומראהו עמוק, אלא ַמְרא 

הדורש ספחת לבהרת מהימצאות  [בבלי שבועות ו]דורש מראה ספחת לבהרת מכאן לעומת  [תו"כ] לרבות תולדה לבהרת(. 

 מלת ספחת בין שאת ובין בהרת.

ּוא (ד)   אין לו מראה חמישי.כי  אתנח, מגביל ללמד –, הִ֑
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ם,ד: יגתזריע  ויקרא ין-ְוא  ק֙ א  ֹו ְוָעמ  ֹור ְּבָׂשרִ֗ וא ְּבעַ֣ ה ה ִ֝ ן-ַּבֶהֶרת֩ ְלָבָנ֨ ה ל א-ַמְרֶאַָ֣ה מ  ֹור ּוְׂשָעָרֶ֖  ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן -ָהעֶ֔
ֵ֛ן ֶאת ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ   ַהֶּנֶַַֽ֖גע ׁש 

 בשטח הבהרת. שערה אחת הפכה לבן  וביןשערות בשטח הבהרת לא הפכו לבן  0 ביןמקף כבורר  – ָהַפְַ֣ך-ל א (ד)יג, 

כעת זה לא משנה לגבי הסגר אבל בבדיקה הבאה שער לבן.  1שער לבן גם את מצב  0ונח מרבה להסגרה על מצב מ – ָהַפְַ֣ך-ל א (ד)יג,

 או ששערה יחידה אחרת הפכה לבן ומיד הנגע מוחלט. או נשרה ואז יטהר, יחפשו האם השערה הזאת יצאה מהלבן 

לר' שמעון הופעת שתי שערות לבנות בביצור של המחיה בבהרת כגריס עם מחיה כעדשה אינן נחשבות ה. הגבלבתפקיד אתנח,  – ָלָבִ֑ן

ההגבלה היא שלא להחליט אלא רבנן ל לסימן טומאה כי המראה אינו גריס מלא. אם המחיה תתכסה ע"י הבהרת, המראה נטהר.

 שער לבן 1שער לבן גם את מצב  0סגרה על מצב ונח מרבה הגבלה להחלטה ע"י שמרבה להמ – ָהַפְַ֣ך-ל א (ד)יג,להסגיר. 
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י  : ה,יג תזריע ויקרא יע  ן  ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ה   ְוָרָאַ֣הּו ַהּכ 
יו ל א  יָנֶ֔ ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעַמַ֣ד ְּבע  ּנ  ֹור-ְוה  ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ ית׃         ָפָׂשֵ֥ ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵ֛ן ׁש  ה  ֹו ַהּכ  ירֹ֧ ְסּג   ְוה 

ֹור )יג,ה(  דיון כאן לפשיון בעור הבשר. אפשר שיפשה לשחין מכוה זקן שער, אבל אין מחשיבים זאת כאן.אתנח מגביל את ה – ָּבעִ֑
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ית   :ו,יג תזריע ויקרא נ  י  ׁש  יע  ֹו ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  תִ֝ ן א  ה ֨  ְוָרָאה֩ ַהּכ 
ַגע ְול א  ָהַ֣ה ַהֶּנֶ֔ ּנ ה֙ ּכ  ֹור-ְוה  ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ וא         ָפָׂשֵ֥ ְסַּפַַ֣חת ה ֶ֔ ן֙ מ  ה  ֹו ַהּכ  ֲהרָ֤ ר׃ ְוט  ָֽ יו ְוָטה  ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥  ְוכ 

ֹור-ְול א ()יג,ו ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑   ָפָׂשֵ֥

ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע -ְול א ()יג,ו -ְול א )ז( [תו"כ פ"ב פרק ב] -מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על אי הימצאות הפשיון ביום הבדיקה את הנאמר ב -ָפָׂשֵ֥
ה  ה-ל אוְ שאם כנס ופשה כאילו לא כנס הנגע שאם פשה וכנס כאילו ָפָׂשֵ֥ ֹור     .ָפָׂשֵ֥ אתנח, מגביל שלא להתחשב בשינויים בגודל  - ָּבעִ֑

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 לכן האיש טהור. )ד( [תו"כ פ"ב פרק ב] -וב )יג,ה(הנגע בין ימי הבדיקה, בדומה למתרחש בשבוע ההסגר הראשון, כמתואר בפסוק 

ם )יג,ז(תבנית הטעמים של  ְפֶׂשָ֤ה -ְוא  ה ת  )יג,ה,ו( על פשיון בין ימי הבדיקה גם בגוון -מדת למל  )יא( [תו"כ פ"ב פרק ב] -הנדרש בָּפׂש ֨

 השונה מהמראה המקורי.
 :ז,גתזריע י ויקרא
ם ֹו ֶאל-]ז[ ְוא  תֵ֛ ָרא  י ה  ֹ֧ ֹור ַאֲחר  ְסַּפַ֙חת֙ ָּבעֶ֔ ְפֶׂשָ֤ה ַהּמ  ה ת  ֶ֖ית ֶאל-ָּפׂש ֨ נ  ה ׁש  ְרָאֵ֥ ֹו ְונ  ן ְלָטֳהָרתִ֑ ֶ֖ ה  ן׃-ַהּכ  ָֽ ה   ַהּכ 

(, )לפני הראיה הראשונה כגון התחיל בגריס ועד הראיה גדל לסלע, לא יטמא כיבתחילה  יכול יהיה הפיסיון מטמא )יג(  [תו"כ פ"ב פרק ב]
ֹו ֶאל )וי' תז' יג,ז(תלמוד לומר  תֵ֛ ָרא  י ה  ֹ֧ ן -ַאֲחר  ֶ֖ ה  )תוך שהכהן בוחן בפעם  יכול אם ראהו כהן שהוא פושה והולך יזקק( לטהרתו)ַהּכ 

ֹוְלָטֳהָר (, תלמוד לומר הראשונה, קורה פשיון, לא יטמא כי אינו  )שאין הפסיון מטמא בראיה הראשונה של הכהן אלא רק אם נראה לטהרתו(: תִ֑
ֹו      . נזקק לו אלא משעה שהוא רואה אותו מטומאה לטהרה שאין פסיון סימן טומאה בתחילה, אלא רק  ,ליגבאתנח כמ - ְלָטֳהָרתִ֑

 (.  , יום שביעי, שמיני וכו'ב כאשר המצורע נראה לכהן בעומדו למבחן לצאת מטומאה לטהרה )שבוע א, שבוע
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וא׃ פ  :ח,גתזריע י ויקרא ָֽ ַעת ה  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ֹור ְוט  ַחת ָּבעִ֑ ְסַּפֶ֖ ה ַהּמ  ֵ֛ה ָּפְׂשָתֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔  ְוָרָאה֙ ַהּכ 
ֹור ה משנ]-בעור הבשר למקום שבו יכול להיות מראה טמא בעור הבשר ולא מקומות אחרים כמפורט בהפשיון אתנח, מגביל  – ָּבעִ֑

שב עור הבשר מטמאים בנגעים, וכ"ש שמצטרפים בנגעים וגם חאבל נגע שבראשי אברים מדמ [סאיכין ]. ופירש [נגעים פ"ו מ"ח
 הנגע פושה לתוכן.
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א ֶאל :,טיג תזריע ויקרא ְהֶיֶ֖ה ְּבָאָדִ֑ם ְוהּוָבֶ֖ י ת  ֵ֥ ַעת ּכ  ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ ן׃-פ ֶנ ָֽ ה   ַהּכ 
לרקק קודם הלחש, ואסור להזכיר פסוק על הלחישה, ויש לחשים שדרכן לרקק  שכן דרך מלחשים - וברוקק[ א,קא 'סנה רש"י]

אחריהם ואומר אותן בלשון לעז ומזכירין להם שם בלשון לעז ואמר לי רבי דמותר, דאין אסור אלא לוחש אחר הרקיקה דנראה 
 שמזכיר השם על הרקיקה, ועוד, לא נאסר אלא בלשון הקודש אבל בלעז לא.

ַַַ֣֧גע צָ  אפילו ַעת ֶנ י  ,ט(יג 'תז 'וי)האי קרא דלית ביה שם שמים על הרקיקה, שקורא  ()הרקיקה(אפילו לוחש )אחרי  -ַרֶ֔ ֵ֥ ַעת ּכ  ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ ֶנ
א ֶאל ְהֶיֶ֖ה ְּבָאָדִ֑ם ְוהּוָבֶ֖ ן׃-ת  ָֽ ה   .אין לו חלק לעולם הבא -לשם רפואה , ַהּכ 

ְהֶיֶ֖האפשר כי  י ת  ֵ֥ ל האיסור יגבאתנח מ –ְּבָאָדִ֑ם ל מכה לרפואה וטעם מלת מרכא טפחא, יתור לרבות שימוש בפסוק ללחישה ע – ּכ 

 לעושה כך אחר רקיקה, וכן הגבלת האיסור ללשון הקודש.  
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ם ,יב:יג תזריע ויקרא ַ֚ת ָּכל-ְוא  ַעת א  ְּסָתַ֣ה ַהָצַרִ֗ ֹור ְוכ  ח ַהָצַרַ֙עת֙ ָּבעֶ֔ ְפַרָ֤ ֹו ְוַעד-ָּפ֨רֹוַח ּת  ר אׁשֶ֖ ַגע מ  ֹור ַהֶּנֶ֔ ִ֑יו-עַ֣  ַרְגָל
ה ע  -ְלָכל ֶ֖ ן׃ַמְרא  ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ   ינ 

ן׃-ְלָכל (,יביג)( )ג [ד"פ ג"פ כ"תו] ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ ן׃-ְלָכל (,יביג)ד"א  )ד(  פרט לבית הסתרים, ַמְרא  ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ פרט לכהן שחשך ַמְרא 
  מאור עיניו מיכן אמרו כהן שחשך מאור עיניו והסומא באחת מעיניו, או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים. 

ֹו ְוַעד (יב,יג) ר אׁשֶ֖ ִ֑יו-מ  ֹו (,יביג)טפחא אתנח.  – ַרְגָל ר אׁשֶ֖ ִ֑יו-ְוַעדטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב  – מ  אתנח,  – ַרְגָל

ן-ְלָכל (,יביג) המגביל את הפריחה ברגלים רק לחלק הגלוי ככתוב ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖  ולכן מתמעטות כפות הרגלים.  ַמְרא 

ֹו-י עוברת ע"י טעם טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומלמדת שגם בההגבלה לחלק הגלו של הנבדק במקומות  ר אׁשֶ֖

 שעור הבשר גלוי חוסר פריחה בם מעכבת מלטהר.
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ְּסָתָ֤ה ַהָצַרַ֙עת֙ ֶאת :,יגיג תזריע ויקרא ה כ  ּנ ֨ ן ְוה  ה ִ֗ ר ֶאת-ָּכל-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ַהֶ֖ ֹו ְוט  ֹו הָ -ְּבָׂשרֶ֔ ִַַ֑֧גע ֻּכּלֵ֛ ּוא׃ַהָּנ ֹור הָֽ ן ָטהֵ֥ ְך ָלָבֶ֖  ַפֵ֥
 עוסק בפריחה מצרעת שהחלטה בגלל סימן מחיה. ,יג(יג 'תז 'וי)הסבר ע"פ תבניות הטעמים, תוכן הרישא של 

ִַַ֑֧גע-ֶאת ג(,ייג)  מרבה על סימן המחיה את סימן השער ואת סימן הפשיון. ֶאתמלת  – ַהָּנ

ִַַ֑֧גע-ֶאת ג(,ייג)  לבן טמא ובין מראה לבן טהור. קף בורר בפריחה ראשונה בין מראהמ – ַהָּנ

ִַַ֑֧גע  )א( [תו"כ פ"ג פ"ד]-אתנח, מגביל טהרה במצב פריחה ראשונה ללבן שהוא מראה טמא ולא מראה טהור כמו בוהק כנדרש ב – ַהָּנ
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ֵ֛ן ֶאת טו:,יג תזריע ויקרא ה  ַעת הָֽ -ְוָרָאֹ֧ה ַהּכ  ּוא ָצַרֵ֥ א הֶ֖ ֵ֥ ר ַהַחֵ֛י ָטמ  ֹו ַהָּבָׂשֵ֥ ְּמאִ֑ י ְוט  ר ַהַחֶ֖  ּוא׃ַהָּבָׂשֵ֥

ֹו  )יג,טו(בא  ְּמאִ֑  , מגביל, טומאת בשר חי חוזר בראשי אברים מפריחה רק בשעור כעדשה.אתנח -ְוט 
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א ֶאל :ויקרא תזריע יג,טז י ְוֶנְהַּפְַ֣ך ְלָלָבִ֑ן ּוָבֶ֖ ר ַהַחֶ֖ ּוב ַהָּבָׂשֵ֥ י ָיׁשֵ֛ ֵ֥ ֹו כ  ן׃ -אַ֣ ָֽ ה     ַהּכ 
ר ַהַחֶ֖  )יג,טז( )א([ תו"כ פ"ג פ"ו] ּוב ַהָּבָׂשֵ֥ י ָיׁשֵ֛ ֵ֥ ֹו כ  הרי זה בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו י ְוֶנְהַּפְַ֣ך ְלָלָבִ֑ן אַ֣

ּובטהורים יכול פעם אחת, ומניין אפילו מאה פעמים נתכסו טהור נתגלו טמא ת"ל  ּוב, ָיׁשֵ֛ י ָיׁשֵ֛ ֵ֥ ֹו כ  אפילו למראה ְוֶנְהַּפְַ֣ך ְלָלָבִ֑ן  )ב(. אַ֣
 למראה בוהק.  ְוֶנְהַּפְַ֣ך ְלָלָבִ֑ן תהא סימן טומאה בסוף, ת"לבוהק, שהייתי אומר הואיל והוא סימן טומאה בתחילה 

אתנח להגביל שאין הבוהק בפריחות החוזרות, מקלקל  – ְלָלָבִ֑ןלרבות צבעי לבן טמאים וטהורים בפריחות חוזרות  ונחמ – ְוֶנְהַּפְַ֣ך  )יג,טז(

 .הפריחה המלאה והאיש טמא, אלא הוא חלק מהפריחה והאיש טהור

 פת דרך הסבר נוס

אתנח כמגביל שאם צבע העור המתגלה הוא כלבן  – ְלָלָבִ֑ןשבכל נסיגה של פריחה מלאה העור המתגלה  מונח לרבות – ְוֶנְהַּפְַ֣ך  )יג,טז(

 אז זה טהור. עמום כמו בוהק
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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י :ויקרא תזריע יג,יח ָֽ ר ּכ  ֹו-פ ּוָבָׂשָ֕ ְהֶיֵ֥ה בָֽ א׃ -י  ְרָּפָֽ ין ְונ  ִ֑ ֹו ְׁשח  רֶ֖    ְבע 
ין  )יג,יח( )ה( [תו"כ פ"ג פ"ו] ִ֑ איכול מורד ת"ל ְׁשח  ְרָּפָֽ א, אי ְונ  ְרָּפָֽ יןת"ל )היינו הבריא(  יכול עד שיעשה צלקת ְונ  ִ֑ , הא כיצד נרפא ְׁשח 

ין  )יג,כג(ולא נרפא וכן הוא אומר למטה  ֶ֖ ֶבת ַהְּׁשח   הוא עד שתקרום כקליפת השום.ָצֶרֵ֥

ין ...  )יג,יח( ִ֑ א׃ְונ   כמגביל מלמד שעדיין לא הבריא, אתנח –ְׁשח  סלוק, ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם  -ְרָּפָֽ

טפחא. אין כאן שנוי משמעות או הלכה בין מה שאחרי הטפחא ובין מה שמטועם בטפחא, אין כאן הפסק, אין כאן פתיחת טפח לאפיון 
  הוא קרם כקליפת השום.אין שינוי, שמשמעותו שעדיין יש שחין רק ש –אלפניו, אין כאן מיעוט כלשהו. בסה"כ 
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ה ֶאל: ויקרא תזריע יג,יט ְרָאֶ֖ ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת ְונ  ֶרת ְלָבָנ ֹו ַבֶהֶ֖ ה אֵ֥ ַ֣ת ְלָבָנֶ֔ ין֙ ְׂשא  ֹום ַהְּׁשח  ְמקָ֤ ה ּב  ן׃-ְוָהָי֞ ָֽ ה   ַהּכ 

ה )יג,יט( )ג([ ספרא תזריע פרשה ד]  ַ֣ת ְלָבָנֶ֔ ַ֣ה , (ותלובן מבלי עירוב אדמימ הח"ח:) קהל  חַ , מלמד שהיא מטמא ְׂשא  ֶרת ְלָבָנ ַבֶהֶ֖
בפתוך, )רק(  חלקה והבהרת תטמא )רק(  , יכול השאת תטמא(בהלובן רב אדמימותועשמ הח"ח:) , מלמד שהיא מטמ' בפתוךֲאַדְמָּדִֶ֑מת

ַעת-ֶנַגע )יג,כ(ומנין ליתן את האמור בשאת בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, ת"ל   כלל את שניהם בשם אחד לומר שהם הח"ח:) .ָצַרֵ֥
 (שוות ובשניהם מטמא חלק ופתוך

ַ֣ת ְלָבָנֶ֔ה )יג,יט(  ין֙ ְׂשא  ֹום ַהְּׁשח  ְמקָ֤ ה ּב  גרשיים )לימוד א( קטן מרמז לשני לימודים, -קטן, זקף-גרשיים מהפך פשטא מונח זקף – ְוָהָי֞

  (ב)לימוד  לידון בדבר אחר כענינו יצא להקל ולא להחמיר.מהפך פשטא כעין יצא מן הכלל 

ַ֣ת ְלבָ פשט   קרום הביצה –מרבה את התולדה של השאת קטן, -זקף – ְלָבָנֶ֔המטמא במראה לבן, בשחין מלמד כי השאת  ָנֶ֔הְׂשא 

ֶרת ֹו ַבֶהֶ֖  סיד ההיכל, –מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, עשוי לרבות את תולדת הבהרת  – אֵ֥

ֶרת  ֹו ַבֶהֶ֖ ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מתוך גם את השאת שמטמא בפתוך )= מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות על הבהרת המטמא בפת – אֵ֥  (.    ְלָבָנ

ֶרת ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריהטפחא,  – ַבֶהֶ֖ ֶרת, מלמד כי ְלָבָנ  ותולדתה מטמא בפתוך ַבֶהֶ֖

ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת  וימים בלבד.רבוי והגבלה. רבוי גווני לבן, הגבלה לגווני פתוך מס. מונח אתנח – ְלָבָנ
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ין  תזריע יג,כא: ויקרא ָֽ ָ֤ה א  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ְרֶאַָּ֣נה ַהּכ  ם׀ י  ַ֣ ן-ְוא  ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ן ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  ַ֣ר ָלָבֶ֔ ָע ָהִ֑ה-ָּבּה֙ ׂש  יא כ  ַ֣ ֹור ְוה   ָהעֶ֖
ים׃  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  ן ׁש  ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ירֵ֥ ְסּג   ְוה 

ן )יג,כא( ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ָהִ֑ה-ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  יא כ  ַ֣ ֹור ְוה   נית סוגרת דיבור זאת במהלך לאחור.נסביר תב – ָהעֶ֖

ָהִ֑ה )יג,כא( יא כ  ַ֣ מונח מרבה,אתנח מגביל, בסה"כ כעין רבוי הגבלות. הכתוב מלמד על מראה הנגע על השחין, תבנית הטעמים   – ְוה 

גווני הלבן.  )יג,ג( למדנו כי צבע השער הלבן יכול להיות בכל-מגבילה את פשט הכתוב להסגרה רק בהעדר שער לבן )סימן טומאה(. ב

 לכן אפילו שער לבן ולא כל שכן שער כהה מכהה את המראה של הנגע. וזה עלול להתעות את הבוחן. 

ן ֹור-מ  טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהלימוד מהכתוב שאחריה וטעמיו. בכך נכניס את השער הלבן לכתוב הבא )אף על פי  – ָהעֶ֖

יןשקודם נאמר  ָֽ ָ֤ה א  ּנ  ן-ְוה  ַ֣ר ָלָבֶ֔ ָע   (ָּבּה֙ ׂש 

ן )יג,כא( ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ֹור-ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  שאם יש מלמדת בעלי הלכות שונות ביחס לנושא. התבנית קבוצת פרטים מרכא תביר טפחא, כעין  – ָהעֶ֖

שער לבן )סימן טומאה( ואז בין אם המראה שפל )יג,כ( ובין אם המראה שוה גבוה )יג,כא( הכהן מטמא והמצורע מחלט. וכאשר אין 

 ל ובין אם שוה גבוה המצורע מוסגר.שער לבן בין אם שפ
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י  ,כד:יג תזריע ויקרא ָֽ ר ּכ  ֹו ָבָׂשֶ֔ ְכַות-אַ֣ ֹו מ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ְבע  ֹו ְלָבָנָֽה׃   -י  ֶמת אֵ֥ ה ַּבֶהֵֶ֛רת ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖ ְכָוִ֗ ַ֣ת ַהּמ  ְחַי ָֽ ה מ  ָהְיָת֞ ִׁ֑ש ְוָֽ  א 
ְכַות (יג,כד) ִׁ֑ש-מ   ,ואינו אש בוערת גיפסיס רותח וכל שהוא מחמת האשבגחלת או ברמץ או בסיד רותח במקף מחליף אש בוערת  - א 

ְכַות (יג,כד)  ִׁ֑ש-מ  ר = אש או חומר פולט חום שהוא גבוה ביחס לגוף האדם. , אּובלבדהיא מגורם חיצוני  מכוהאתנח, מגביל ללמד כי  - א 

 ותו. הבא מחמת חום גוף עצמי או מכה מגורם חיצוני חם שאינו אש, וממי טבריה שעוררה א שחיןלעומת 
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ח ְוֶאת ויקרא תזריע יג,לג: ְתַּגָּלֶ֔ ֨ ֹ֧ן ֶאת-ְוה  ה  יר ַהּכ  ְסּג ֨ ִַ֑ח ְוה  א ְיַגּל  ית׃   -ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣ ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵֶ֛תק ׁש   ַהֶּנ
 עוסק בלאו של גילוח סימן טומאה בתוך הנתק חלק זה של מ"ז ספרא תזריע פרשה ה פרק ט מ"ז

ִ֑חַ -ְוֶאתובר בלא תעשה תלמוד לומר ומניין לתולש סימני טומאה מתוך נגעו ע א ְיַגּל   .ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣
ִ֑חַ -ְוֶאתוכתב  סביב הנתק לא יגלחהתוה"מ והח"ח מסבירים כי היה לו לכתוב בפירוש  א ְיַגּל  לתולש סימני טומאה הבא לדרוש  ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣

ִ֑חַ . מתוך נגעו עובר בלא תעשה א ְיַגּל   ק. מונח אתנח בא למעט את גילוח תוך הנת – ל ַ֣

 קטן במלה אחת-קטן, קדמא זקף-טפחא, זקףראה 
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א ֶאל ויקרא מצרע יד,ב: ֹו ְוהּוָבֶ֖ ע ְּביֶֹ֖ום ָטֳהָרתִ֑ ָרֶ֔ ְהֶיה֙ ּתֹוַרַ֣ת ַהְּמצ  ָֽ ן׃-ז ָ֤את ּת  ָֽ ה   ַהּכ 
ֹוָטהֳ יתירה כי די היה לכתוב ב ְּביֶֹ֖וםהמלה  תורה תמימה )הערה ז(טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת האתנח, ע"פ  – ְּביֶֹ֖ום  ָרתִ֑

 (    בבלי מגילה כא,א, תו"כלכן המלה נדרשת ע"פ האפיון הבא מאחריה שכל מעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר )

ֹו ְּביֶֹ֖ום אתנח, אתנח מגביל לאור יום. אבל יש עוד הגבלה שלא ישהא טהרתו אלא יעשנה ביום רפואתו מהצרעת כלשון תו"כ  - ָטֳהָרתִ֑
ֹו ְוהּוָבֶ֖  הרבותא בזה שלא נילף מזב שצריך לספור שבעת ימים ואח"כ  תורה תמימה הערה ט(ופי' ]תו"כ[: ט( שלא ישהה -א ָטֳהָרתִ֑

 :וכו', ורק הקרבנות מביא בשמיני וכמבואר לקמן בפרשה ביום שיטהר מצרעתו יביא הצפרים ואזוביטהר כמבואר ס"פ זו, אלא 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ן ְוָלַקֹ֧ ויקרא מצורע יד,ד:  ה ֶ֔ ָּוה֙ ַהּכ  יְוצ  ָֽ ֵ֛ר ְׁשּת  ַּטה  ב׃-ח ַלּמ  ז ָֽ ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת ְוא  ֶרז ּוְׁשנ  ַ֣ץ ֶאֶ֔ ֹות ְוע  רִ֑ ים ַחּיֶֹ֖ות ְטה  ֵ֥ ֳּפר   צ 
ֹות ולא שחוטות,  ַחּיֶֹ֖ות (וי' מצ' יד,ד) ספרא מצורע פרשה א )יב( רִ֑ ֹות ולא טמאות, ְטה  רִ֑  ...ולא טריפות, ְטה 

ים ַחּיֶֹ֖ות  (וי' מצ' יד,ד)ם מרכא טפחא בכתוב הספרא במשנה )יב( והתוה"מ מביאים דרשה נוספת המתואמת עם תבנית הטעמי ֵ֥ ֳּפר  צ 
ֹות רִ֑ ים ַחּיֶֹ֖ות.  ְטה  ֵ֥ ֳּפר   מרכא טפחא, יתור לרבות טריפות שעשויות לחיות כמוסבר להלן, – צ 

ים ֵ֥ ֳּפר  לכלול גם לא בריאות למאן דאמר  – ַחּיֶֹ֖ותלכלול כל העופות, למאן דאמר שמלת צפור כולל עופות טהורים וטמאים,  – צ 

 חיה )בבלי ע"ז ה(, ולא כמאן דאמר טריפה אינה חיה )בבלי ע"ז ה(.שטריפה 

ֹות רִ֑ ֹותאתנח, מגביל כפי שנראה בהמשך,  – ְטה  רִ֑  משמע שבא להגביל משהו בכתוב לפניו. – ְטה 

ֹותטפחא, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַחּיֶֹ֖ות רִ֑ ים חַ , וכאן ההתאפיינות היא על שתי המלים  ְטה  ֵ֥ ֳּפר   ּיֶֹ֖ות. צ 
ים התאפיינות )א( ֵ֥ ֳּפר  ֹות...  צ  רִ֑ יםטעם אתנח מגביל את מלת  – ְטה  ֵ֥ ֳּפר  ֹות לעופות  צ  רִ֑  כדרשת ספרא )יב(.ולא טמאות ְטה 

ֹות התאפיינות )ב( רִ֑ לבריאות בלבד וממעט טריפות שעשויות לחיות, דרשת ספרא )יב( ַחּיֶֹ֖ות טעם אתנח מגביל את מלת  – ַחּיֶֹ֖ות ְטה 

ֹות  רִ֑  . תולא טריפוְטה 
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ת ֶאת-ְוָנַתַ֣ץ ֶאת יד,מה: רעמצ ויקרא י  ת ָּכל-ֲאָבָניו֙ ְוֶאת-ַהַּבִ֗ ֶ֖ יו ְוא  ָצֶ֔ יא֙ ֶאל-ע  ת ְוהֹוצ  יר ֶאל-ֲעַפַ֣ר ַהָּבִ֑י  ּוץ ָלע ֶ֔ חַ֣ א׃-מ  ָֽ ֹום ָטמ   ָמקֶ֖

ֶגד (וי' מצ' יד,נה) ַעת ַהֶּבֶ֖ תמרכא טפחא, יתור לרבות אבן המנוגעת,  – ּוְלָצַרֵ֥ י   בר להלן סלוק, מגביל כמוס – ְוַלָּבָֽ

 [ 2אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, בית המנוגע ]עמוד רכ טור -ב
וכך אמרו: יכול תהא אבן מנוגעת עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים, תלמוד לומר: , 37אין האבן המנוגעת עושה משכב ומושב...  

יש מהראשונים שמצדד לומר שלא נתמעטה אבן . 39הזב ולא אבן המנוגעת, 38[ אשר ישכב עליו הזב2כל המשכב ]עמוד רכא טור 
המנוגעת מדין משכב ומושב אלא לענין שאין משכבה ומושבה נעשים אב הטומאה לטמא אדם ובגדים, אבל נעשים ראשון לטמא אוכלים 

 . 41*מסמא-אין האבן המנוגעת מטמאה באבן. 40ומשקים

י ת( וי' מצ' יד,מה)לת אבל יכול להיות שהגבלות אבן המנוגעת נלמדות מטעם אתנח של מ ֑  כמגביל  ַהב 
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ַעת ְוַלָּנֶָֽתק׃-ז ֶ֖את ַהּתֹוָרִ֑ה ְלָכל ויקרא מצרע יד,נד:  ֶנֵַַֽ֥גע ַהָצַרֶ֖

אתנח להגביל, שיש תורה אחת למצורע ולבגד ולבית בנושא טומאה קבועה וטומאה עוברת באהל. טומאה  – ז ֶ֖את ַהּתֹוָרִ֑ה (וי' מצ' יד,נד)

 עוברת אינה מטמאה באהל.

 ספרא תזריע פרשה ה פרק טז-קישים מטומאת אהל שגורם בית המנוגע לטומאת אהל הנגרמת ע"י אדם מצורע ובגד מצורע כנדרש במ
ת ֶנַגע (יג,נט) )יב( את ּתֹוַר֨ ים -ז ֲ֠ ְׁשּת ִ֗ ֹו ַהּפ  ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀ אַ֣ ַעת ֶּבֵ֥ ת (יד,נה)מקישם ָצַרִ֝ י  , מה בית מטמא בביאה אף כולם מטמאים בביאה ַלָּבָֽ

 , בגד()נגעי אדם
אבן משמע שמהיקש זה גם נלמד שטומאת צרעת מטמאה באהל כשהיא קבועה ולא כשהיא עוברת. וזה לשונו:  רש"י בבלי ברכות כה,א-מ

ַעת ְוַלָּנֶָֽתק׃ -ז ֶ֖את ַהּתֹוָרִ֑ה ְלָכל (וי' מצ' יד,נד) הרי היא כמצורע, שהקישה הכתוב - המנוגעת ַעת הַ  (וי' מצ' יד,נה)ֶנֵַַֽ֥גע ַהָצַרֶ֖ ֶגד ּוְלָצַרֵ֥ ֶּבֶ֖
ת׃ י   .ְוַלָּבָֽ

ַּמֲחֶנֶ֖ה  )יד( ספרא תזריע פרשה ה פרק יב-נושא טומאת צרעת קבועה נלמד ב ּוץ ַלָֽ חֵ֥ ֹו׃חוץ לשלש מחנות מ  ֹו מֹוָׁשבָֽ טמא מיכן  מֹוָׁשבָֽ
אמרו הטמא יושב תחת האילן והטהור עומד טמא, הטהור יושב תחת האילן והטמא עומד טהור, ואם ישב טמא, וכן באבן המנוגעת 

 .טהור 
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 ויקרא אחרי מות טז,ב:

' ֶאל אֶמר הִ֝ ר  ֶאל-ַוּי ֨ ה ַּדּב  ֶׁשִ֗ יך  -מ  ן ָאח   ַאֲהר ַ֣
א ְבָכל-ְוַאל  ת֙ ֶאל-ָיב ָ֤ ֶכת-ע  ית ַלָּפר ִ֑ ֶ֖ ּב  ֶדׁש מ   ַהּק ֶ֔
ֶרת ֲאֶׁשָ֤ר ַעל-ֶאל  י ַהַּכּפ ִ֝ ה ַעל-ְּפנ ֨ ָרֶאֶ֖ ן א  ַ֚י ֶּבָעָנֶ֔ ּות ּכ  א ָימֶ֔ ן֙ ְול ַ֣ ֶרת׃-ָהָאר   ַהַּכּפ ָֽ

  חות כז,בבבלי מנראה דיון מפורט 

ֶכת  -רבי יהודה אומר: כל היכל כולו ו ית ַלָּפר ִ֑ ֶ֖ ּב  ֶרת -ֶאל -בארבעים, ו -מ  י ַהַּכּפ ִ֝  במיתה. -ְּפנ ֨

ֶרת -ֶאלובהמשך הגמרא רבי יהודה מבהיר כי בארבעים זה באזהרה  י ַהַּכּפ ִ֝ ֶרת -ֶאלדכתב רחמנא למה לי? ש"מ: ְּפנ ֨ י ַהַּכּפ ִ֝ במיתה, ְּפנ ֨
ֶכת  ית ַלָּפר ִ֑ ֶ֖ ּב   אתנח, מגביל אין מלקות ארבעים ללא אזהרה אבל אין בכניסה לאזור זה מיתה –. באזהרהמ 

 

 אתנחמונח  281

ל ָיֳעַמד,י: טז "מויקרא אח ה ָעָלָ֤יו ַהּגֹוָרל֙ ַלֲעזָאז ֶ֔ יר ֲאֶׁשר֩ ָעָל֨ ִ֑יו-ְוַהָּׂשע ִ֗ ַ֣ר ָעָל ' ְלַכּפ  ֵ֥י הֶ֖ ְפנ   ַחֵ֛י ל 
ָרה׃  ְדָּבָֽ ֶ֖ל ַהּמ  ֹו ַלֲעָזאז  תֵ֛  ְלַׁשַּלֵ֥ח א 

ַ֣ר, ד מתי הוא זקוק להיות חי ]עד מתן דמו של חבירו דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר עד עת וידוי[ע )ספרא ... מ"ז( עד , ְלַכּפ 
ַח  כ(,טזאח"מ ויקרא ) שיכפר שנאמר זְֵּב֑ ת־ַהמ  ד וְּא  ה ל מֹוֵע֖ ת־א ֥ ש וְּא  ד  ת־ַהק ֔ ר א  ַּכֵפ֣ ה  מ  ל  בי , רכפרת דמים  ( ]בבלי יומא מ,ב[) דברי רבי יהודהוְּכ 
ִ֑יו שמעון אומר ַ֣ר ָעָל ֹו, ( דברים כפרת ]בבלי יומא מ,ב[) כפרה שהיא בגופו ְלַכּפ  תֵ֛ שאם נשפך הדם ימות המשתלח, מת , ְלַׁשַּלֵ֥ח א 

 .המשתלח ישפך הדם

ִ֑יו (יטז,אח"מ ויקרא ) ַ֣ר ָעָל שגה להשתדל לרבות זמן חיות השעיר המשתלח עד שהו )ספרא ... מ"ז(מונח מרבה, אתנח מגביל,  – ְלַכּפ 

 לר' יהודה כפרת דמים ולר' שמעון כפרת דברים.

ֶ֖ל (יטז,אח"מ ויקרא ) ֹו ַלֲעזָאז  תֵ֛  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. – ְלַׁשַּלֵ֥ח א 

לר' יהודה אחרי כפרת  השעיר המשתלח יכול למות .שאם נשפך הדם ימות המשתלח, מת המשתלח ישפך הדם,  )ספרא ... מ"ז(

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 דמים ולר' שמעון אחרי כפרת דברים ולא חייב למות במדבר בדחיפה מההר.
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ַתי֙ ְוֶאת-ּוְׁשַמְרֶּתָ֤ם ֶאתמות יח,ה: -ויקרא אחרי '׃ ס-ֻחּק  י הָֽ ֶ֖ ם ָוַחַ֣י ָּבֶהִ֑ם        ֲאנ  ָתֵ֛ם ָהָאָדֶ֖ ה א  ר ַיֲעֶׂשֵ֥ י ֲאֶׁש֨ ְׁשָּפַטֶ֔  מ 
םמלים וטעמים  במספר הגבלות המרומזות ב ֑ ה  י ב  : ברופא אומן, במכה ]מראה הפנים  בהלכה ב[רבוי הגבלות,ע"פ  –מונח אתנח  – ו ַח֣

מחוץ לגוף ואין בה סכנה, אמר להביא תרופה סתם ולא מע"ז והביא מע"ז כנראה אסור. ועל המלים "בכל מתרפין וכו' " סיכם ... 
וכתב ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במקום סכנה חוץ מע"ז וג"ע וש"ד שאפי' והרמב"ם ז"ל בפ"ה מהל' יסודי התורה הל' ו' סתם 

 :במקום סכנה אין מתרפאין מהן
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ר ֶאל  :ב,טים ישדקרא קיו ת ְּבנ י-ָּכל-ַּדּב ֞ ם׃-ֲעַדֹ֧ יֶכָֽ ' ֱאֹלה  י הֵ֥ ֶ֖ ֹוׁש ֲאנ  י ָקדֶ֔ ַ֣ ְהיִּ֑ו ּכ  ַ֣ים ּת  ׁש  ם ְקד  ֶהֶ֖ ֵ֛ל ְוָאַמְרָּתֵ֥ ֲאל  ְׂשָרא   י 
ַ֣  (ב,טי 'דק 'יו) ׁש  ְהיִּ֑ו ְקד   .גם במותר לכם, וכך תרבו קדושתכם הגבילו , רבוי והגבלה, בסה"כ רבוי הגבלותמונח אתנח -ים ּת 
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אויקרא קדשים יט,יח:  א-ל ָֽ ם ְול ָֽ ּק ָ֤ ר֙ ֶאת-ת  ּט  '׃-ת  י הָֽ ֶ֖ ֹוך ֲאנ  ֲעךֶ֖ ָּכמִ֑ ך ְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר  ַ֣י ַעֶּמֶ֔  ְּבנ 
ֹוך ֹוךְוָאַהבְ  רשב"םאתנח, מגביל אהבה זאת כפ'  – ָּכמִ֑ ֲעךֶ֖ ָּכמִ֑ ְרַאַ֣תכדכתיב  – רשע הוא אם אבל ;הוא טוב אם רעך, אם - ָּתֵ֥ ְלר  ֵ֥ ה֮'  י 

ע את ָרֵ֥ נ ֹ֫ ֹוךר' יוסף בכור שור , וכפי' (משלי ח,יג) ְׂשָֽ  ועוד מגביל. לא תאהבנו, שנאמר "יראת ה' שנאות רע" )מש' ח,יג( -ביראה; ואם לאו  - ָּכמִ֑

ועוד  רמב"ןוכן פי'  )ראה ב"מ סב,א( חייך קודמים לחיי חבירך -יב "וחי אחיך עמך" )וי' כה,לו( שאינו אומר שיאהב אחר כמו עצמו, אלא כת
)ראה ב"מ סב,א(: חייך קודמין לחיי חבירך, אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל  שכבר בא רבי עקיבא ולמד

הטובות האפשריות לו, וירחיק ממנו ההזיקים, כמו  -הו כגופו, ולזה יבחר לו כפי היכולת רוצה לומר, שיאהב - כמוך ואהבת לרעךרלב"ג . הטוב
שיעשה זה לעצמו. אלא שהמצוה בזה הוא באופן שלא יגיע בו נזק לאוהב מפני זאת האהבה, ושלא יחוייב לאדם להניח מלאכתו מפני מלאכת 

 .חברו, כי אהבתו עצמו קודמת לאהבתו זולתו
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 כד: –א קדשים יט,כג ויקר

י אּו ֶאל-]כג[ ְוכ  ֶרץ ּוְנַטְעֶּתם֙ ָּכל-ָתב ַ֣ ֹו ֶאת-ָהָאִ֗ ם ָעְרָלתֶ֖ ל ַוֲעַרְלֶּתֵ֥ ַ֣ץ ַמֲאָכֶ֔ ל׃-ע  ָֽ א י ָאכ  ים ל ֵ֥ ֶ֖ ל  ְהֶיֵ֥ה ָלֶכֵ֛ם ֲער  ים י  ִ֗ ׁש ָׁשנ  ְריִֹ֑ו ָׁשֹלַ֣  ּפ 
ְהֶיֶ֖ה ָּכל ת י  יע ֶ֔ '׃-]כד[ ּוַבָּׁשָנה֙ ָהְרב  ים ַלהָֽ ֶ֖ ּלּול  ֶדׁש ה  ְריִֹ֑ו ק ֵ֥  ּפ 

ְריִֹ֑ו-ֶאת . כדדריש בת"כ מותרין בערלה פני משהאתנח, מגביל שלענין ערלה פרי עץ לא יכלול דברים אחרים היוצאים מן העץ כפי'  - ּפ 
ֹו ֶאת (וי' קד' יט,כג) ם ָעְרָלתֶ֖ ְריִֹ֑ו -ַוֲעַרְלֶּתֵ֥ דאין שרף  ועוד ע"פ ר' יהושע, פרט לעלים ולולבים ומי גפנים וסמדר דאלו לאו פרי נינהוּפ 

 חשוב פרי גבי ערלההעלים והעיקרים 

 

ְהֶיֶ֖ה ָּכל (וי' קד' יט,כד) ת י  יע ֶ֔ ְריִֹ֑ו -ּוַבָּׁשָנה֙ ָהְרב   ּפ 
ְהֶיֶ֖ה החרצנים והזגין ועוד לרבות לאיסור ערלה : לרבות את אלו שהן פרי לענין ערלה וענקוקלות מפורש במתני' דלקמןטפחא,  – י 

 ן בערלה.והתמד שלהן קליפי רימון והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין אסורי

ְריִֹ֑ו-ָּכל  אתנח, מגביל שלענין רבעי הפרי יחשב כל מה שנחשב לפרי בערלה. - ּפ 
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ר ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל :ויקרא אמר כא,א ה ֱאמ ֵ֥ ֶׁשֶ֔ א-מ  ם ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ ֶהֶ֔ ן ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ַ֣י ַאֲהר ִ֑ ֶ֖ים ְּבנ  ֲהנ  יו׃-ַהּכ  א ְּבַעָּמָֽ ַּטָּמֶ֖  י 
ן ַ֣י ַאֲהר ִ֑ -. )ב( כבני אהרן אין מיטמים למתים, מטמות הן בנות אהרן למתים [תו"כ]-מגביל )א( כ - תנח מרבה, אתנחמונח לפני א – ְּבנ 

ן-מרבה מ [תו"כ]. חללים)התמעטו(  יצאובני אהרן שהם כהנים,  [תו"כ] ַ֣י ַאֲהר ִ֑ בעלי מומין לאזהרת הטומאה. אם מדובר בבעלי מומין  ְּבנ 

ר ֶאליבור )כגון תילוע עצים( אז אפשר כי הם מתרבים בקרא העובדים במקדש בעבודות שאינן לעיני הצ ֶ֖ים -ֱאמ ֵ֥ ֲהנ  מרכא טפחא,  - ַהּכ 

ַ֣ייתור לרבות, ואלו מבני אהרן שכבר לא מגיעים לעבודה במקדש אפשר כי הם מתרבים מהקרא   מונח לפני אתנח המרבה.   – ְּבנ 
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ם ָּכלויקרא אמר כב,ג:  יֶכִ֝ ת  ר ֨ ם ְלד  ֶהִ֗ ר ֲאל  ַ֣ -ֱאמ ַ֣ ָּכל-יׁש׀ ֲאֶׁשרא  ְקַרַ֣ב מ  ם ֶאל-י  ָֽי-ַזְרֲעֶכִ֗ יׁשּו ְבנ  ָ֤ ר ַיְקּד  ים֙ ֲאֶׁש֨ הֶ֔ -ַהֳּקָדׁש  ל֙ ַלָֽ ְׂשָרא  ' י 
י הָֽ  ֵ֥ ְּלָפַנֶ֖י ֲאנ  וא מ  ֵ֛ ֶֹ֧פׁש ַהה  ה ַהֶּנ ְכְרָת֞ ִ֑יו        ְונ  ֹו ָעָל  '׃ְוֻטְמָאתֶ֖

ִ֑יו (ג,אמר כב 'וי) ֹו ָעָל  ה מנגיעה באב הטומאה חיצוניטפחא כשנוי ורבוי, טומאה היוצאה מגופו, טומא – ְוֻטְמָאתֶ֖

ִ֑יו (ג,אמר כב 'וי) [רש"י] ֹו ָעָל וטומאת האדם עליו, יכול בבשר הכתוב מדבר, וטומאתו של בשר עליו, ובטהור שאכל את הטמא  - ְוֻטְמָאתֶ֖
אתו הכתוב מדבר, הרי כבר נאמר )ויק' ז יט( והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אלא על כרחך ממשמעו אתה למד, במי שטומ

 :הכתוב מדבר, וזהו האדם שיש לו טהרה בטבילה צפורחת ממנו

ה  (ג,אמר כב 'וי) [רש"י] ְכְרָת֞  :בכל מקום אניאני ה',  יכול מצד זה לצד זה, יכרת ממקומו ויתיישב במקום אחר, תלמוד לומר -וגו' ְונ 

אמר  'וי)מכפר הוא הטומאה שנאמר  )הציץ( ואואחר כך באר כי עון הקדשים שה ... ,הי"ב[ח"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת זבחים פ

ָּכל-ֲאֶׁשר (ג,כב ְקַרַ֣ב מ  ם ֶאל-י  ָֽי-ַזְרֲעֶכִ֗ יׁשּו ְבנ  ָ֤ ר ַיְקּד  ים֙ ֲאֶׁש֨ הֶ֔ -ַהֳּקָדׁש  ל֙ ַלָֽ ְׂשָרא  הי  ְכְרָת֞ ִ֑יו ְונ  ֹו ָעָל . וכבר בארנו בסוף עדיות ' ְוֻטְמָאתֶ֖
 .. וכר' יהודהשמשנה אחרונה שהיא למעשה שאין דם הקדשים מתטמא כלל. והלכה כחכמים

ֹו (ג,אמר כב 'וי) ִ֑יוטפחא בתפקיד שנוי ללמד שלא מדובר בטומאת הקודשים אלא בטומאת האדם,  - ְוֻטְמָאתֶ֖ אתנח מגביל הכתוב לאדם  – ָעָל

 טמא ולא לקדשים טמאים.
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ּו ֶאת )תרומה מיתה בידי שמים(כב,ט:  אמרויקרא  א-ְוָׁשְמרַ֣ י ְול ָֽ ִ֗ ְׁשַמְרּת  ּו ָעָליו֙ -מ  ְׂשאָ֤ ם׃י  ' ְמַקְּדָׁשָֽ ֵ֥י הֶ֖ ִ֑הּו ֲאנ  י ְיַחְּלֻל ַ֣ ֹו ּכ  תּו בֶ֖ ֵ֥ ְטא ּומ   ח ֶ֔
 -דאמר שמואל: מניין לכהן טמא שאכל תרומה טהורה שהוא במיתה בידי שמים ...  האוכל את הטבל מנלן?בבלי סנהדרין פג,א 

ּו ֶאת( ויקרא אמר כב,טדכתיב ) א-ְוָׁשְמרַ֣ י ְול ָֽ ִ֗ ְׁשַמְרּת  י מ  ְׁשַמְרּת ִ֗ ּו ָעָליו֙ ח ֶ֔ -מ  ְׂשאָ֤ ִ֑הּו -)טט וגו' ְטא י  י ְיַחְּלֻל ַ֣ ֹו ּכ  תּו בֶ֖ ֵ֥ )כהן  אין –טהורה  (.ּומ 

. דאמר שמואל אמר )כהן טמא האוכל תרומה טמאה לא נענש במיתה בידי שמים( לא –, טמאה טמא האוכל תרומה טהורה עונשו מיתה בידי שמים(
ִ֑הּו (אמר כב,ט וי' -)טט  שנאמר -רבי אליעזר: מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינו במיתה  י ְיַחְּלֻל ַ֣ ֹו ּכ  תּו בֶ֖ ֵ֥ )כהן טמא הגורם  ּומ 

 . )התרומה שנטמאה שלא ע"י כהן טמא(( פרט לזו שמחוללת ועומדת פג,ב, )לחילול התרומה הטהורה, הוא במיתה בידי שמים(
ִ֑הּו( ויקרא אמר כב,ט) י ְיַחְּלֻל ַ֣ ה טהורה בלבד, ריבה מחללי תרומה מונח אתנח, רבוי והגבלה, הגביל מיתה בידי שמים על חילול תרומ - ּכ 

 טהורה לכהנים ולא כהנים טמאים.
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 ויקרא בהר כה,י:

ֶרץ ְלָכל ֹור ָּבָאֶ֖ ם ְּדרֵ֛ ה ּוְקָראֶתֵ֥ ים֙ ָׁשָנֶ֔ ּׁש  ֲחמ  ָ֤ת ַהָֽ ַ֣ת ְׁשַנ ם א  ַּדְׁשֶּתִ֗ ְׁשֶבִ֑יהָ -ְוק   י 
ַ֚יׁש ֶאל  ם א  ם ְוַׁשְבֶּתִ֗ ַ֣ה ָלֶכֶ֔ ְהֶי וא֙ ּת  ל ה  ֵ֥ יׁש ֶאל-יֹוב  ֵ֥ ֹו ְוא  ֹו-ֲאֻחָּזתֶ֔ ְׁשַּפְחּתֶ֖ בּו׃ מ   ָּתֻׁשָֽ

ְׁשֶבִ֑יהָ -ְלָכל ישראל מעורבים שלא בנחלותיהם מימי יהושע; )ב( כל בני ישראל -מצב, )א( כל בני ישראל יושבין בארץ-מקף כרב – י 

 ישראל בנחלותיהם כתקונן מימי יהושע. אתנח מגביל שיובל על כל פרטיו נוהג רק במצב )ב(;-יושבין בארץ

טור קכב ע"פ ברייתא ערכין יב,ב משמע מנו יובל כדי לקדש שמיטות כסדרן אף שאין כל יושבי  ע"פ אנצ' תלמודית כב, יובל,אבל )ג( 

 הארץ עליה.
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ן ויקרא בהר כה,יב:  ַ֣ה ָלֶכִ֑ם מ ֨ ְהֶי ֶדׁש ּת  וא ק ֶ֖ ַ֣ל ה ֶ֔ ַ֚י יֹוב  ּו ֶאת-ּכ  ה ּת אְכלֶ֖ ּה׃ -ַהָּׂשֶדֶ֔  ְּתבּוָאָתָֽ
ֶדׁשמשוער כי טעם טפחא במלת  ַ֣ה קדושת פירות יובל ושביעית שונה מקדושת הקדש אחרת, שהיא  ֶדׁשק ֶ֖ בתפקיד שנוי מלמד כי  ק ֶ֖ ְהֶי ּת 

בהוויה של קדש וגם בהווית ממון בעלים. אפשר כי טעם מונח בתפקיד רבוי העברת הקדושה בכל פעולת חליפין לדבר האחרון שנכנס 

 סבר להלן.במקום הדבר הקודם )ועדיין הפירות המקוריים נשארים בקדושתם(. אבל אפשר שזה כמו

ַ֣הבמשמע שלכם שווה = ראוי לכולכם,  – ָלֶכִ֑ם ְהֶי אתנח מגביל, ביחד רבוי הגבלות השימוש בפירות יובל ושביעית,  – ָלֶכִ֑םרבוי,  – ּת 

 .להפסיד ולסחוראסורים -מגביל את השימוש בממון בעלים זה ש
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יׁש ויקרא בהר כה,יג:  ֶ֖ בּו א  ל ַהּז ִ֑את      ָּתֻׁשָ֕ ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  ֹו׃-ֶאלּב   ֲאֻחָּזתָֽ
ֶ֖ל ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  כי בשנת היובל תשוב הארץ  - ]ראב"ע[מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, כאן מי שב אל אחוזתו כפי'  – ּב 

 מדגיש שגם אם ישראלי מכר אחוזתו ונמכר לעבדות  או המוכר עצמובתנאי שלא נמכרה לשנות תבואה(.  –)טט  הנמכרת לבעליה

 , ותאמר שאין לאדם כזה מקום לשוב אליו, בא הכתוב לומר שגם העבד וגם אחוזתו יוצאים ושבים זה לזה.הוא יוצא( )לדעת שגם 
 אתנח מגביל החזרה אם המכירה לא הייתה סתמית אלא לשנות תבואה אזי לא שב עד גמר זמן שנות התבואה. – ַהּז ִ֑את
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י ויקרא בהר כה,יד: ָֽ ְמּכָ -ְוכ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ יֶתִ֑ך ַאלת  ַ֣ד ֲעמ  ַּי ֶ֖ה מ  ֹו ָקנ  ך אֵ֥ יֶתֶ֔ יׁש ֶאת-ר֙ ַלֲעמ  ֵ֥ ּו א  יו׃-ּתֹונֶ֖ ָֽ  ָאח 
יֶתִ֑ך( ידכה,) ַ֣ד ֲעמ  ַּי  (ידבהר כה, 'וי) ]תורה תמימה[כמסומן בהסברי  בתפקיד רבוי הגבלות.מונח מרבה אתנח מגביל, ביחד  – מ 

יֶתִ֑ך( ידכה,))טט: א(  ַ֣ד ֲעמ  ַּי דבר הנקנה מיד ליד, יצאו או קנה מיד עמיתך אל תונו,  ה, דכתיבהקרקעות והעבדים אין להם אונא - מ 
 )לימוד ב(( -)אבל ראה לעיל הסבר ל ]ב"מ נ"ו ב'[: פח(קרקעות שאינן מטלטלין ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות

יֶתִ֑ך( ידכה,)( ב)טט:  ַ֣ד ֲעמ  ַּי  ]בכורות י"ג א'[: פט(אתה קונה במשיכה, הא מיד עובד כוכבים אתה קונה בכסףמיד עמיתך  - מ 
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א בהר כה,ל: ויקרא ַ֣ם ל ָֽ ל ַעד-ְוא  ָּגא ִ֗ יָמה  -י  ַ֣ה ְתמ  את לֹו  ָׁשָנ  ְמל ַ֣
ת ֲאֶׁשר י  ָקם ַהַּב֨ יר ֲאֶׁשר-ְוֲ֠ ָתִ֑יו -ָּבע ִ֝ ר  ֹו ְלד  תֶ֖ ֶנֵ֥ה א  יֻתֵ֛ת ַלּק  ה ַלְצמ  ָמִ֗ ֹו ח  א לַ֣ ל׃      ל ַ֣ ָֽ ב  א ַּבּי  ֶ֖ א י צ   ל ֵ֥

ָתִ֑יו ל(בהר כה, 'וי) ר  הגיע יום י"ב חדש ולא [ הלכה ז][ רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]הלוקח מלהתחמק מהגאולה אתנח מגביל את  – ְלד 
 . נמצא הלוקח לפדות ממנו הרי זה מניח מעותיו בב"ד ושובר את הדלת ונכנס לביתו, ואימתי שיבוא הלוקח יבוא ויטול מעותיו
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ם ויקרא בחקתי כו,ג: ִ֑כּו ְוֶאת-א  ל  י ּת  ַתֶ֖ ׁשְ -ְּבֻחּק  ְצֹוַתַ֣י ּת  ם׃מ  ָתָֽ ם א  יֶתֶ֖ ּו ַוֲעׂש   ְמרֶ֔

ם (וי' בח' כו,ג)  י-א  ַתֶ֖ המצוות בכלל נחלקות לשלשה סוגים:  לקוטי שיחות ח"א האדמו"ר ממ"שטפחא בתפקיד רבוי כהסבר  – ְּבֻחּק 
ם עדות, משפטים וחקים. התורה מכלילה כאן את כל המצוות תחת הסוג חקים. י-א  ַתֶ֖  לקוטימצב, כהסבר -מקף בתפקיד רב – ְּבֻחּק 

)א( יש מצוות שהן חקים שעושים אותן שלא ע"פ טעם והבנה, )ב( יש מצוות שהן עדות ומשפטים שהן מובנות ע"פ שכל )יש  שיחות ח"א

ִ֑כּו להן טעם והבנה(.  ל  אתנח מגביל ללמד שכשם שאת החקים מקיימים בקבלת עול כך גם עדות ומשפטים יש לקיים מתוך קבלת עול,  -ּת 

 שכל.למרות שהן מובנות ע"פ 
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ֹו׃ ויקרא בחקתי כו,ד: ְריָֽ ן ּפ  ֵ֥ ּת  ה י  ֵ֥ץ ַהָּׂשֶדֶ֖ ּה ְוע  ָ֤ה ָהָאֶ֙רץ֙ ְיבּוָלֶ֔ ָּתִ֑ם ְוָנְתָנ יֶכֶ֖ם ְּבע  ְׁשמ  י ג  ֵ֥  ְוָנַתּת 

ָּתִ֑ם יֶכֶ֖ם ְּבע  ְׁשמ  י ג  ֵ֥ יֶכֶ֖ם  117ע'  התוועדויות ח"ב[ –]תורת מנחם  ְוָנַתּת  ְׁשמ  הוא לשון גשמיות, ויש לפרש בדרך הדרוש: הקב"ה ג 
ָּתִ֑ם - של גשמיות לבני ישראלנותן שפע   .רק בזמנים שלא יפריעו לעבודתם הרוחנית של בני ישראל,  ְּבע 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
יֶכֶ֖ם  ְׁשמ  י ג  ֵ֥ ָּתִ֑םמרכא טפחא, יתור לרבות שפע גשמיות על הגשמים, וזה מוגבל בטעם אתנח של  – ְוָנַתּת  רק בזמנים שהשפע הזה יהיה  ְּבע 

יֶכֶ֖ם ]שפת אמת תרמ"א[ע"פ , ואז שלא יפריעו לעבודתם הרוחנית של בני ישראל ְׁשמ  י ג  ֵ֥ מרכא טפחא, היתור לרבות יהיה  – ְוָנַתּת 

 .תיקון כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושה

 

 במדבר 3.4
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 במדבר א,א:
' ֶאל ר הֹ֧ ית לְ -ַוְיַדּב ֨ ִ֗ נ  ַ֣ה ַהּׁש  ִ֝י ַּבָּׁשָנ נ  ֶדׁש ַהּׁש  ִ֑ד ְּבֶאָחד֩ ַלח ֨ ֶהל מֹוע  יַנֶ֖י ְּבא ַ֣ ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ  ר׃מ  אמ ָֽ ם ל  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ אָתֵ֛ם מ   צ 

 ]זוהר כרך ג )במדבר( פרשת במדבר ]דף קיז עמוד א[[ 
, ואי תימא הרי העמידוהו שאין הברכה שלמעלה שורה על דבר שנמנה( הסולם:)ת"ח הא אוקמוה לית ברכתא דלעילא שריא על מלה דאתמני 

והא אוקמוה וחושבנא לא הוי עד דיתכניש כל ההוא כופרא וסליק לחושבנא  , אלא כופרא נטלי מנייהו)איך נמנו?(ישראל איך אתמנון 
מברכן להו לישראל ולבתר מנאן ההוא כופרא ולבתר  )קודם לספירה( ובקדמיתא ספרו רק אחרי שאספו כל הכופר במטבעות( הסולם:)

מותנא, מותנא אמאי סליק במניינא, אלא ולא סליק בהו  ובסופא בקדמיתאמהדרין ומברכין לון לישראל, אשתכחו דישראל מתברכין 
בגין דברכתא לא שריא במניינא, כיון דאסתלק ברכתא סטרא אחרא שארי עלוי ויכיל לאתזקא, בגין דא במניינא נטלין כופרא ופדיונא 

ל יב(,קטו 'תה) (ס"א מעליה מותנא)לסלקא עליה מנייהו  ֵא֑ ר  ית י שְּ ת־ֵב֣ ֵרך א  ב  ית  יב(,קטו 'תה)מניינא, אלין נשין דלא סלקין ב יְִּ֭ ת־ֵב֥ ך א  ֵר֗ ב  יְּ֝

ן ןדאינון מברכין לעמא בעינא טבא ובלבא טבא וברחימותא דלבא,  ַאֲהר ֽ ית ַאֲהר ֽ ת־ֵב֥ ס"א )דאתברכן בברכתא  (דלהון)הכי נמי נשין  א 
ֵרךיְִּ֭  (גי,קטו 'תה), (דלהון י ב  ֵא֣ ים (גי,קטו 'תה)יה לקודשא בריך הוא, אלין אינון ליואי וכלהו מתברכין בגין דדחלין ל 'ה֑  י רְּ ַטנ ֗ קְּ ֽים ַה֝  :ע ם־ַהגְּד ל 

 אף על גב דלא עאלין במניינא, 
ִ֑ד )במדבר א,א(  ֶהל מֹוע  כן -מונח מרבה, אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות במניין, איסוף כופר במלואו, רק אחר – ְּבא ַ֣

 ברכה לפני ספירה, מניין הכופר,  ברכה אחרי ספירה.
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ת:במדבר א,יז:  מ ָֽ ּו ְּבׁש  ְּקבֶ֖ ר נ  ֶּלה ֲאֶׁשֵ֥ ַ֣ים ָהא ֶ֔ ַ֚ת ָהֲאָנׁש  ן א  ה ְוַאֲהר ִ֑ ֶׁשֶ֖ ח מ  ַּקֵ֥  ַוּי 

ֶׁשֶ֖הטעם מלת  ןטפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו מלמד מטעם אתנח של מלת  – מ  בתפקיד הגבלה, שלקח  ְַאֲהר ִ֑

 לא בהתיעצות ושיקול דעת עם "אהרן" שהוא כהן שוחר שלום וחסד."אהרן" עמו כדי שלא יעשה הכל על דעת עצמו א
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ח ֶאתבמדבר ג,נ:  ל ָלַקַ֣ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ֹור ְּבנ  ת ְּבכֵ֛ א ִ֗ ֶדׁש׃ -מ  ֶקל ַהּק ָֽ ֶלף ְּבֶׁשֵ֥ ֹות ָוֶאֶ֖ אֵ֛ ׁש מ  ים ּוְׁשֹלֵ֥ ּׁש ִ֝ ה ְוׁש  ָּׁש֨ ִֶ֑סף       ֲחמ   ַהָּכ
 לא שוה כסף הגם שעפ"י הדין יכול לפדות בשוה כסף. ... "חמשה וששים" וכו' "בשקל הקדש" ר"ל התורה והמצוה )המלבי"ם(

ח  אתנח מרבה שוה כסף לפדיון –ַהָּכִֶ֑סף -ֶאת ָלַקַ֣

 מרכא טפחאתביר, ראה 
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לבמדבר נשא ו,כג:  ָ֤ר ֶאָֽ ן֙ ְוֶאל-ַּדּב  ּו ֶאת-ַאֲהר  ה ְתָבֲרכֶ֖ ר ּכ ֵ֥ אמ ֶ֔ ַ֣יו ל  ם׃ ס -ָּבָנ ֹור ָלֶהָֽ ִ֑ל ָאמֶ֖ ְׂשָרא  ַ֣י י   ְּבנ 
ִ֑לּבְ -ֶאת (במ' נשא ו,כג)  ְׂשָרא  ַ֣י י   מקף מונח אתנח, – נ 

ַ֣י-ֶאת כג(ו, נשא 'במ) * [ סעיף א שו"ע או"ח הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סי' קכח]מקף כבורר בין ברכה במנין ובין בפחות. והלכה  – ְּבנ 

 .)א( א( אין נשיאת כפים * א'[ א'( א[ א{ א'< בפחות א'{ מי', >א< ב( ב'[ ב[ ב'< והכהנים )ב( מהמנין

ִ֑ל כג(ו, נשא 'במ) ְׂשָרא   אתנח, מגביל ברכת כהנים למנין לפחות. – י 
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ּו ֶאת: זבמדבר נשא ו,כ י ַעל-ְוָׂשמֵ֥ ֶ֖ ם׃ ס-ְׁשמ  ָֽ ֶ֖י ֲאָבֲרכ  ִ֑ל ַוֲאנ  ְׂשָרא  ַ֣י י   ְּבנ 
ַ֣י-ַעל כז(ו, נשא 'במ) עם שהם "ח[ ה,פט"ו רמב"ם תפילה ונשיאת כפים]מקף כבורר על מי חלה ועל מי לא חלה ברכת כהנים. והלכה  – ְּבנ 

, והעומדים מצדיהן הרי הם בכלל הברכה, ואם היתה מחיצה בין הכהנים ובין המתברכים אפילו אינם בכלל הברכהאחורי הכהנים 
 ובשו"ע מצרף את העם שבשדות. .היא חומה של ברזל הואיל ופניהם מול פני הכהנים הרי הם בכלל הברכה

ִ֑ל-ַעלכז( ו, נשא 'במ) ְׂשָרא  ַ֣י י  המלבי"ם מסביר בפר' מצורע כי מלת על מצרפת, וזה מתאים עם תבנית הטעמים מקף מונח סלוק, העם  – ְּבנ 

שבשדות מצטרפים לעם שבבית התפילה לברכת כהנים, ולתפילה. ואילו העומדים אחורי הכהנים אינם בכלל ברכה, כי כאילו לא באים 

 לשמוע ברכתם.

ַ֣י-ַעל כז(ו, נשא 'במ) ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות ברכת כהנים חלה על העומדים לפני ובצידי הכהנים ועל  – י 

העם שבשדות האנוסים במלאכה פטורים מלבוא לברכת כהנים ויוצאים מברכת כהנים שבבתי התפילה, ולא אחרים כמו העומדים אחורי 

 הכהנים ושלא באו להתברך..
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ב ַעדְוזֶ֨ במדבר בהעלותך ח,ד:  ְקָׁשַ֣ה זָָהֶ֔ ָרה֙ מ  ָ֤ה ַהְּמנ  ָכֵּ֥ה ַעד-ה ַמֲעׂש  וא -ְיר  ִ֑ ְקָׁשַ֣ה ה  ּה מ  ְרָחֶ֖  ּפ 
ר ֶהְרָאָ֤ה ְיָי֙ ֶאת  ה ֲאֶׁש֨ ה ֶאת-ַּכַּמְרֶאִ֗ ֵ֥ן ָעָׂשֶ֖ ה ּכ  ֶׁשֶ֔ ה׃ פ-מ  ָרָֽ  ַהְּמנ 

ְקָׁשַ֣ה ואמונח מרבה  – מ  ִ֑ מה ת"ל  קא סאספרי במדבר פיס-אתנח מגביל שמנורה אינה נעשית ממין גרוטי בשום מצב כנדרש ב – ה 
וא ִ֑ ְקָׁשַ֣ה ה  ואלפי שמצינו בכלי בית עולמים שאם אין להם מין קשה עושים מין גרוטי שומע אני אף במנורה כן ת"ל  מ  ִ֑ ְקָׁשַ֣ה ה  שנה  מ 
ְקָׁשַ֣ה)אבל אם אין זהב מרבה מתכות אחרות כמרומז בטעם מונח של , לפסולעליו הכתוב  מיכן אמרו אין של זהב עושים של כסף ושל  ( מ 

 ברזל ושל נחושת ושל בדיל ושל עופרת דברי רבי,
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ַּמֲחֶנָֽה: ס ד:ל,יבהעלתך במדבר  ן־ַהָֽ ם יֹוָמִ֑ם ְּבָנְסָעֶ֖ם מ  יֶהֶ֖ ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛  ַוֲעַנ

יֶהֶ֖ם )במ' בהע' י,לד( ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛ לבד )לימוד )לימוד א( מגביל ההגנה לישראל ב פג[פיסקא ]ספרי אתנח מגביל את ההגנה, ע"פ המשך  – יֹוָמִ֑ם ַוֲעַנ

 .]ספרי פג[-ב( מגביל הגנה לישראל לזמן יום. אפשר שהכוונה שבלילה ההגנה היא ע"י עמוד האש אף שהדבר לא נאמר ב
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יך ְוָיֻנֵ֥סּו ְמַׂשְנֶאֶ֖  ׆ֹס י,לה:  בהעלתךבמדבר  ְיֶבֶ֔ ' ְוָיֻפ֙צּו֙ א ָֽ ֶׁשִ֑ה        קּוָמַ֣ה ׀ הִ֗ ן ַוּי ַ֣אֶמר מ  ַע ָהָאר ֶ֖ ְנס ֵ֥ י ּב  ֵ֛ ָּפֶנָֽיך׃ַוְיה   יך מ 

ֶׁשִ֑ה )במ' בהע' י,לה( פד[פיסקא ]ספרי  '  ַוּי ַ֣אֶמר מ  ֽעּו: (ט,כ ' בהע'במ) וכתוב אחד אומרקּוָמַ֣ה ׀ הִ֗ י ֖ה' י ס  ֥ ' יֲַח֔נּו וְַּעל־פ  י ה  ֤ כיצד יתקיימו  ַעל־פ 
הוא נוסע אומר איני נוסע עד ד"א למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה מהלך בדרך ונהג אוהבו עמו כש... ? שני כתובים הללו

' יֲַח֔נּו שיבא אוהבי וכשהוא חונה אומר איני חונה עד שיבא אוהבי נמצאת מקיים על פי משה יחנו ונמצאת מקיים  י ה  ֤ ועל פי משה ַעל־פ 
ֽעּויסעו  י ֖ה' י ס  ֥  .וְַּעל־פ 

ומו על פי המקום ולא היה לו רשות להלוך עד שיאמר לו בזמן שהיו נוסעין היה עמוד הענן נעקר ממק...  )במ' בהע' י,לה( [ספרי זוטא]
 משה נמצאת מקיים על פי י"י ועל פי משה

ֶׁשִ֑ה )במ' בהע' י,לה(  מונח מרבה, אתנח מגביל, בסה"כ כעין רבוי הגבלות. הקב"ה כביכול מגביל עצמו להוראות משה. – ַוּי ַ֣אֶמר מ 

 נהגת ישראל ע"פ הבנתם בתורה.אפשר שכאן נמצא אחד מהשרשים שהקב"ה מסר בידי חכמים ה
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י ֶּבןא: י,שלח יג במדבר ֶ֖ ַ֣ה ְמַנֶּׁשִ֑ה ַּגּד  ף ְלַמּט  ֶ֖ ֵ֥ה יֹוס  י׃-ְלַמּט  ָֽ   סּוס 

אתנח, בתפקיד מגביל שהנציג היה מהצד של יוסף ולא של אסנת וחלק השבט שנחל  – ְמַנֶּׁשִ֑ה [אגרא דכלה במדבר פרשת שלח]ע"פ 

 בא"י ממערב לירדן. 
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ּור ֶאת: זי,שלח יג במדבר ה ָלתֶ֖ ֶׁשֶ֔ ָתם֙ מ  ְׁשַלָ֤ח א  ִַ֑ען -ַוּי  ם ֶאת       ֶאֶַ֣רץ ְּכָנ יֶתֶ֖ ֶגב ַוֲעל  ּו זֶה֙ ַּבֶּנֶ֔ ם ֲעלֵ֥ ֶהִ֗ ר׃-ַוּי ַ֣אֶמר ֲאל   ָהָהָֽ
ר-ֶאת (זיג י) ר-ֶאת)ב( הר המוריה  ובין)א( הרים שונים  ביןמקף בורר  – ָהָהָֽ קפיד שיתורו הר המוריה, מקום הגביל אתנח, מ – ָהָהָֽ

 יד לבואהמקדש לעת
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ר֙ ֶאלבמדבר שלח טו,ב:  אּו ֶאל-ַּדּב  י ָתב ִ֗ ַ֣ ֶהִ֑ם        ּכ  ל ְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ם׃-ְּבנ  ן ָלֶכָֽ ֵ֥ ת  י נ  ֶ֖ ר ֲאנ  ם ֲאֶׁשֵ֥ יֶכֶ֔ ת   ֶאֶ֙רץ֙ מֹוְׁשב ַ֣
ֶהִ֑ם ר ( במ' שלח טו,א)היות ופתח בלשון צווי קשה של חובת שקילה  – ְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ֵ֥ ר֙ ( בבמ' שלח טו,)ַוְיַדּב   לישראליםַּדּב 

השונים מהישראלים  נשים ועבדים וטעמו טפחא בתפקיד רבוי ושנוי כדי לעודד התנדבות ע"י גריםְוָאַמְרָּתֶ֖ עובר ללשון רכה 

 החייבים לשקול, ולכן מגביל לבקש השתתפותם בלשון רכה.
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ַ֣ה אֹובמדבר שלח טו,ג:  ָל ֶּׁשָ֤ה ַלה֙' ע  ם א  יֶת֨ א-ַוֲעׂש  ַבח ְלַפּל  ֙ -ֶזֶ֔ ִ֑םֶנ יֶכ ֲעד  ֹו ְּבמ  ה אֶ֖ ְנָדָבֶ֔ ֹו ב   ֶדר֙ אַ֣
ן  ' מ  ַח֙ ַלהֶ֔ יח  יַח נ  ָ֤ ן-ַלֲעׂ֞שֹות ר  ֹו מ  ר אֵ֥ אן׃-ַהָּבָקֶ֖  ַהצ ָֽ

ֹו יֶכִ֑םטפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות האפיון ממנה ומכתוב אחריה  - אֶ֖ ֲעד  ָלַ֣ה אל הכתוב לפניה  ְּבמ  ֶּׁשָ֤ה ַלה֙' ע  ם א  יֶת֨ ַוֲעׂש 
א-אֹו ַבח ְלַפּל  ה ֶנֶ֙דר֙ אַ֣ -ֶזֶ֔ ְנָדָבֶ֔ ֹוומלמד מטעם טפחא של מלת ֹו ב  יֶכִ֑םבקרבנות כי  רבויעל  אֶ֖ ֲעד  רשאי לרבות על חובות קרבנות  ְּבמ 

ָלַ֣ה היחיד במועד )עולה, חגיגה( גם נדרים ונדבות של  ַבח ושלע   )= שלמים(,  ֶזֶ֔

ֹוועוד מלמד מטעם טפחא של מלת  אעל הפרדה מהכתוב לפניה  אֶ֖ ְנָדָבֶ֔ -ְלַפּל  ֹו ב   שהוא רשות, ה ֶנֶ֙דר֙ אַ֣

יֶכִ֑םלעומת הנלמד מטעם אתנח של  ֲעד   המגביל לחובות קרבנות היחיד במועדות שיש בהם עולת ראיה וחגיגת שלמים. ְּבמ 
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יׁש ֲאֶׁשר במדבר קרח טז,ז: ֵ֛ ה ָהא  ר ְוָהָיִ֗ ָ֤י ה֙' ָמָחֶ֔ ְפנ  ֶרת ל  ן ׀ ְקט ִ֝ יֶה֨ ימּו֩ ֲעל  ׁש ְוׂש  ַ֣ן ׀ א ֹ֡ ּוא -ּוְתנַּ֣ו ָבה  ' הַ֣ ר הֶ֖ ְבַחֵ֥ ֹוׁש י   ַהָּקדִ֑
י׃-ַרב ָֽ ו  ֵ֥י ל   ָלֶכֶ֖ם ְּבנ 

ה  יׁש רביע,  -ְוָהָיִ֗ ֵ֛ ' -ֲאֶׁשר תביר -ָהא  ר הֶ֖ ְבַחֵ֥ ּוא  מרכא טפחא, יתור לרבות –י  ֹוׁש מונח, מרבה –הַ֣  אתנח, מגביל - ַהָּקדִ֑

ה   אפשר כי לפנינו ארבעה לימודים:  תורה שלמה תו"ש ]סז[רביע, ע"פ  -ְוָהָיִ֗

ֹוׁשקב"ה היו יודעים שאותו האיש שיבחר בו ה (א) ּוא ַהָּקדִ֑ ּוא , הַ֣ ֹוׁש מונח, מרבה בנבחר קדושה –הַ֣ אתנח, מגביל  - ַהָּקדִ֑

 הקדושה רק בנבחר, 

יתירה מזה בדומה לכהן גדול שהיה לו מחליף זמני עלול להיות מצב של קנאה, לכן הכהן המחליף הזמני לא נמצא בבית  (ב)

 ו ואל תגרמו רעה לעצמכם,לבדו ינצל והשאר כולם ימותו, הזהרהמקדש. כאן משה הזהירן שהנבחר 

 והם לא האמינו לדבריו ונשרפו, לכך אמר )להלן יז,ג( את מחתות החטאים האלה בנפשותם. מלמד שהם פשעו בנפשותם. (ג)

יׁש  ֵ֛    מלמד שהם פשעו בנפשותם.תביר, ממעט בכל הנדחים מלמד על חיסרון בהם  -ָהא 
' -ֲאֶׁשר (ד) ר הֶ֖ ְבַחֵ֥ ידוע הלימוד כי קטורת מצילה וקטורת  לו הקב"ה הוא ינצל בלבד.אותו שעוזר מרכא טפחא, יתור לרבות  –י 

-עלולה להמית את הלא ראוי. כאן היה רבוי עזרה מהקב"ה לאהרן מפני קיטרוג כגון מעשה העגל, כדי שינצל. וזה מתאים ל
נתקדש קודם הוא הקדוש, הוא יקדש מיבעי ליה, אלא א"ל יודע אני שקטורתו של אהרן מתקבלת, כבר  תורה שלמה ]סח[

 (ילמדנולכן )
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ְׁשְמ֨רּו ֶאת במדבר קרח יח,ז: ְּתך ּת  ַ֣יך א ֲ֠ ם ְלָכל-ְוַאָּתַ֣ה ּוָבֶנ ֶכת ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם-ְּכֻהַּנְתֶכִ֝ ית ַלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  ֵַ֛ח ּוְלמ  ְזּב   ְּדַבֹ֧ר ַהּמ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/55     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ן֙ ֶאת   ה ֶאּת  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ת׃-ֲעב  ב יּוָמָֽ ֶ֖ ם ְוַהָּזֵ֥ר ַהָּקר   ְּכֻהַּנְתֶכֶ֔

 הגביל חיוב זר במיתה רק לעבודות הנחה שהן גם עבודות מסיימות בין בקה"ק, בין מחוץ לו.לי יומא כד,א בבאתנח, ע"פ  – ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם

מגביל שלא תהא עבודת המקדש בערבויה ע"י כל כהן שירצה אלא ע"י סדר, ואפשר שרבנן  ספרי במ' קרח קטזאתנח, ע"פ  – ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם

ְּתךת טעם תלשא במלה קבעו פייס. פייס במעגל עשוי להיות מרומז בצור  מעגל עם נקודת פתיחה.  א ֲ֠
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יְך ֶאלבמדבר חקת יט,ו:  ְׁשל ָ֕ ִַ֑עת ְוה  ַ֣י תֹוָל זֶֹ֖וב ּוְׁשנ  ֵ֥ץ ֶאֵֶ֛רז ְוא  ן ע  ה ִ֗ ח ַהּכ  ה׃-ְוָלַקַ֣ ת ַהָּפָרָֽ ַפֵ֥ ֹוְך ְׂשר   ּתֶ֖
ַ֣י...  [ספרי זוטא]- ִַ֑עת , יכול אחד מכל הצבעים ת"ל ּוְׁשנ  ַ֣י ּוׁשְ או תולעת שני זה לבן ת"ל תֹוָל הא מה הדבר השני שבתולעת ר' שמעון נ 

 אומר המשונה שבתולעת: 

ַ֣י )יט,ו( ִַ֑עתמונח מרבה  – ּוְׁשנ  ר' שמעון אומר המשונה אתנח מגביל, ביחד רבוי הגבלות )א( צבע מסוים ולא מצבעים רבים )ב(  – תֹוָל
  שבתולעת
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ת ְלָכלבמדבר חקת יט,יא:  ֶ֖ ֵַ֥ע ְּבמ  ג  ֶַ֣פׁש ָאָדִ֑ם-ַהּנ  ים׃ ֶנ ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  א ׁש  ֶ֖  ְוָטמ 

ֶַ֣פׁש-ְלָכל )במ' חקת יט,יא( ת ְלָכלמצב של -מקף כרב - ֶנ ֶ֖ ֵַ֥ע ְּבמ  ג  ֶַ֣פׁש-ַהּנ  )א( בשר של אדם מת )ישראל או נכרי( לכל רבויו, וברקב מאדם  ֶנ

֩ ָּכָֽ  )במ' חקת יט,יג(-שלם מת ולא הרוג הנחשב לא שלם )אא( רקב ממת לא שלם אינו מטמא. )ב( דם הנפש נלמד ב ַ֣ת ְּבֶנֶפׁש ַע ְּבמ  ג ֹ֡  ל־ַהּנ 

 והוא הלכה למשה מסיני. ְּבֶנֶפׁש֩ ושיעורו רביעית מרומז בטעם תרסא של 

 כאן התורה מלמדת מצב )א( בשר מת. 

ֶַ֣פׁש-ְלָכל )במ' חקת יט,יא( בו לא מונח )כרבוי( אתנח )כמגביל(, ביחד רבוי הגבלות. בבשר מת יש הגבלות אחדות שבגללן הנוגע  –ָאָדִ֑ם  ֶנ

]*[ אלו שאם חסרו טהורין כזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב ורביעית דם  ]משנה אהלות פ"ב,מ"ה[-נטמא, שחלקן נאמרות ב
 ועצם כשעורה ואבר מן החי שחסר עצמו:
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ם ַוּי ַ֣אֶמר במדבר בלק כב,ח: יֶהִ֗ ינּו ֲאל  ָ֤ ה֙  ל  ְיָלה פ  י ַהַּלֶ֔ ָ֤ ת  ב  ר ֶאְתֶכם֙  ַוֲהׁש  ֵ֥ר רַּכֲאֶׁשֵ֛  ָּדָבֶ֔ י ְיַדּב  ָֽ ּו ָׂשר  ְׁשבֵ֥ ִ֑י ַוּי  ָל ' א  ם-הֶ֖ ְלָעָֽם׃-מֹוָאֶ֖ב ע   ּב 
ֵ֥ר ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ִ֑י ְיַדּב  ָל ' א  ֵ֥ר ,)שבח עצמו בשם ה'(, שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'הֶ֖ '  ְיַדּב  מרכא טפחא, יתור לרבות על עצמו שבח  –הֶ֖

אדם כמותכם, אלך עמכם; שמא אין כבודו לתתי להלוך אם ימליכני ללכת עם בני  רש"ישה' מדבר אליו בגלוי רב, ומפני כך ע"פ פ' 
ִ֑יתביר בתפקיד לא ממש, ללמד שאינו מתחייב להשיב ממש מה שנאמר לו, וטעם  – ַּכֲאֶׁשֵ֛ר. אבל טעם אלא עם שרים גדולים ָל אתנח,  – א 

נים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות וכ"כ גברו ועצמו הצמצומים והסתר פ תניא פכ"ב-ובמגביל שהגלוי לבלעם היה בדרך מדרגה מצד שמאל, 
ויניקתם וחיותם אינה מבחינת פנים אלא מבחינת אחוריים דקדושה כאדם הנותן ...  גם דברים טמאים וקליפות וס"א ולקבל חיותם וקיומם מדבר ה' ורוח פיו ית'

ומחשיבים עצמם ליש ודבר בפני ...  שאינה בטילה כלל לגבי קדושת הקב"ה)גורמת לה(  יונקת לתוכה)הס"א(מעט מזער אור וחיות ש...  דבר לשונאו שלא ברצונו
 ... עצמו
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ים֙ ֶאלבמדבר בלק כב,יב:  ר֙ ֶאת-ַוּי ָ֤אֶמר ֱאֹלה  א ָתא  ָּמֶהִ֑ם ל ָ֤ ְֶ֖ך ע  ל  א ת  ם ל ֵ֥ ְלָעֶ֔ ּוא׃-ּב  ּוְך הָֽ י ָברֶ֖ ֵ֥ ם ּכ   ָהָעֶ֔
ְֶ֖ך ל  א ת  ָּמֶהִ֑םלבלעם לא אלה ולא אחרים. המלה  מרכא טפחא, כעין קבוצה העשויה להתרחב, הקב"ה אומר – ל ֵ֥ יתירה ונותנת לבלעם  ע 

 בחירה, הטעם אתנח אמור להגביל שלא ילך כלל. הוא מעדיף להבין אחרת.
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ים ׀ ֶאלבמדבר בלק כב,כ:  ֵ֥ א ֱאֹלה  ְלָעם  ַלְיָלה  -ַוָּיב ֨  ּב 
ם  ֹו א  ְַ֣ך א  -ַוּי ַ֣אֶמר לִ֗ ּום ל  ים קֶ֖ א ְלך֙ ָּבַ֣אּו ָהֲאָנׁש ֶ֔ ְקר ָ֤ ְך ֶאתל  ה׃-ַהָּדָבֵ֛ר ֲאֶׁשר-ָּתִ֑ם       ְוַאִ֗ ֹו ַתֲעֶׂשָֽ תֵ֥ ֶלֶ֖יך א  ר א  ֵ֥  ֲאַדּב 
  )ּום)טט: ג ָּתִ֑ם -טפחא, כעין רבוי לא מוגבל העשוי להשפיע אלפניו, אפשר כי גם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ – קֶ֖ ְַ֣ך א  מונח  – ל 

לא למטרת להרבות כבודו אשר מתאוה לו כי השרים מכובדים אתנח, רבוי והגבלה, לך אתם להגביל הליכתו שלא למטרת לקלל ישראל, א

 .מהקודמים, ובנוסף לך אתם בשביל שתי הסיבות שברש"י ובספורנו 
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ר: במדבר בלק כג,ה: ָֽ ה ְתַדּב  ּוב ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ְוכ ֵ֥ ִ֑ם ַוּי ֵ֛אֶמר ׁשֵ֥ ְלָע י ב  ַ֣ ר ְּבפ  ' ָּדָבֶ֖ ֶֹׂ֧שם הֵ֛  ַוָּי
ראל. כיון שראה איך שהוא בנבואתו שמתקרב זמן גאולתן בלעם רצה שיציאת מצרים ומתן בתחילה בלעם היה בעצת פרעה לפגוע ביש

, 198פתרון תורה, בלק, ע' תורה יהיה על ידו. משראה כי נעשו ע"י משה הכין סדרות של קללות לקלל את ישראל מאז צאתם ממצרים )
ִ֑םד"ה "וישם ה' דבר"(.  ְלָע י ב  ַ֣ י לות, שעל כל הקללות חלה ההגבלה המרומזת בטעם אתנח במלת מרכא אתנח, כעין רבוי הגב – ְּבפ  ַ֣ ְּבפ 

ִ֑ם ְלָע  שע"י מלאך או חכה )מסמר( נמנע ממנו להשמיען. ב 
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ִ֑ל: ח,במדבר בלק כג ה א  א ַקּב ֶ֖ ב ל ֵ֥ '׃        ָמַ֣ה ֶאּק ֶ֔ א זַָעֶ֖ם הָֽ ם ל ֵ֥  ּוָמַ֣ה ֶאְזע ֶ֔
 ִ֑ל  כמו שאמרנו למעלה  אין בו רושם  מזה חלק הרעם שבבחינה זו כי שורש נשמת ]אור החיים[, מגביל כהמשך פי' אתנח – א 
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יׁשבמדבר בלק כה,ח:  ָֽ ר א  ָּיב א ַאַח֨ ל ֶאל-ַוֲ֠ ְׂשָרא ִ֝ ר֙ ֶאת-י  ְדק  ה ַוּי  ל ְוֶאת-ַהֻּקָּבִ֗ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣יׁש י  ַ֚ת א  ם א  יֶהֶ֔ ה ֶאל-ְׁשנ  ָּׁשֶ֖  ֳקָבָתִּ֑ה-ָהא 
ל׃  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ַעֶ֖ל ְּבנ  ה מ  ָעַצר֙ ַהַּמּג ָפֶ֔ ָֽ  ַוּת 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ה הָ -ְוֶאת  ָּׁשֶ֖ ... כיון בתוך  רש''יאתנח, ע"פ  - ֳקָבָתִּ֑ה-ֶאלהיכן דקר שניהם  -טפחא, יתור כי כבר אמר שניהם, וריבה אותה כדי ללמד מ -א 

ה -ְוֶאתזכרות של זמרי ונקבות שלה וגו' , הגביל מקום הפגיעה ע"י אתנח, וזה מאפיין את  ָּׁשֶ֖ טפחא והאפיון המשותף מתפשט עד  –ָהא 

ר֙ ֶאת ְדק  ם-ַוּי  יֶהֶ֔  .ְׁשנ 

  טפחא, יתיב, תלישא ראה 
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ֶלף: פ במדבר בלק כה,ט: ים ָאָֽ ֶ֖ ים ַּבַּמּג ָפִ֑ה ַאְרָּבָעֵ֥ה ְוֶעְׂשר  ֶ֖ ת  ּו ַהּמ  ְהיָ֕  ַוּי 

אלא שבטא דשמעון כד אתו אינון ערב רב אתערבו בנשין דשבטא דשמעון ...  [זוהר כרך ג )במדבר( פרשת פנחס דף רלז עמוד א]
 )במ' בלק כה,ט( ולידו בנין מנהון מיתו בעגל ומנהון מיתו במותא ואחרנין מיתו הכא אינון דאשתארו הדא הוא דכתיבבתר דאתגיירו וא

ּו ְהיָ֕ ים ַּבַּמּג ָפִ֑ה ַוּי  ֶ֖ ת   ... אשר מתו לא כתיב אלא המתים מתים דמעיקרא הוו, ַהּמ 

ּו )במ' בלק כה,ט( ְהיָ֕ בט שמעון מתו מבני הגיורות מערב רב במדבר שלוש פעמים בעגל, מבני ש ]זהר פנחס רלז,א[גדול, ע"פ -זקף – ַוּי 

 באחת הפעמים שטענו נגד משה, בשטים מעשה פעור.

ים ֶ֖ ת   טפחא כשנוי, ע"פ הזוהר שהם מתים מכבר, מחייהם קרויים מתים – ַהּמ 

ּו )במ' בלק כה,ט( ְהיָ֕ אפשר כמדת רחמים,  –"ו, רמז לגי' של שם הוי"ה גדול, )תפקיד א( כל נקודה רמז לאות יו"ד הקו רמז לאות ו-זקף – ַוּי 

המתים במגיפה היו משלוש קבוצות של אנשים. לפי  24000שכל אותה עת הקב"ה לא כעס, היה עת רצון וחסד בלי גבול. )תפקיד ב( 

מן, בלק כה,ט, ]דולה ומשקה, ספר חמישי, הרב קורמשבטים אחרים )ג( ע"פ  2000משבט שמעון, )ב(  22000)א(  ]תו"ש סט, מדרש[
מחולקים בין אלו שמתו במגיפה ובין אלו שממילא הגיע זמנם  2000-אנשים שממילא הגיע זמנם למות. אפשר לתרץ שה בשם הגר"א[

 למות. כך גם אפשר להסביר שבין מתי שבט שמעון היו שמתו במגיפה והיו שמתו כי הגיע זמנם.

ים ֶ֖ ת   יפה ועל מתים מסיבה אחרת שצורפו למנין כ"ד אלף שנגזר שימותו במגיפה, טפחא בתפקיד שנוי ללמד על מתים מהמג – ַהּמ 

 והקב"ה ברחמיו שינה ממתי המגיפה למתים בעת המגיפה

 אתנח כמגביל את המתים במגיפה שלא יגיע מספרם למלוא הגזירה, ויתמלא המספר ממיתה כי הגיע זמנם למות. – ַּבַּמּג ָפִ֑ה

 

 , סלוקאתנח 320

ס ֶּבן במדבר פינחס כה,יא: יְנָח֨ ָֽ ִ֝ר ֶּבן-ּפ  יב ֶאת-ֶאְלָעזָ ָ֤ ׁש  ן ה  ה ִ֗ ן ַהּכ  ָֽי-ַאֲהר ַ֣ ַ֣ל ְּבנ  ַע י֙ מ  ֹו ֶאת-ֲחָמת  ל ְּבַקְנאֵ֥ ְׂשָרא ֶ֔ י ְּבתֹוָכִ֑ם-י  ֶ֖ ְנָאת   ק 
י ֶאת-ְול א  ית  ֵ֥ ּל  ָֽי-כ  י׃ -ְּבנ  ָֽ ְנָאת  ל ְּבק  ֶ֖ ְׂשָרא   י 

א אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט בל כמו זמרי בן סלוא( -)טט כל העובר מדעתו  רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"י
בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם, ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה', ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה 

עם האשה על הרומח של זמרי עבר על ארמית ואולי גם על עבודה זרה, אף שלא ראוהו בשעת מעשה, אלא שע"י הוצאתו  -)טט חילל את השם ברבים 

, וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא פינחס נתגלה מעשהו(
ֹו ֶאת )וכן פינחסברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו  י-ְּבַקְנאֵ֥ ֶ֖ ְנָאת  הבועל ארמית  נזכר הלכהעל בעילת ארמית ברבים – ק 

הרי זה מקדש  (קנאת הבורא בלבד, ולא סיבת אחרת, ְּבתֹוָכִ֑ם - ועשה מעשה אע"פ שאם היה בא לבית הדין לא היו מורים לא כן קנאים פוגעים בו
 . את השם

ֹו ֶאת י -ְּבַקְנאֵ֥ ֶ֖ ְנָאת  ִ֑ם כל העובר מדעתו ... מכל המצוותלעיל  רמב"ם יתור לרבות, ככתב –מרכא טפחא  -ק  , קנא מגביל – אתנח – ְּבתֹוָכ

מעשה הטוב בגדר  )אור החיים(קנאת הבורא בלבד, ולא סיבת אחרת. ולכן בזכות מעשה ללא פניות, לטובת אנשים שקודם ביזוהו 
י ֶאת-ְול א הפעולה עצמה שהסיר כעס ה' כי הכעס הוא ענף היגון והדאבון ויהי' לה'  נחת רוח הרבה השבת חימה.  ית  ֵ֥ ּל  ָֽי-כ  -ְּבנ 

ל  ֶ֖ ְׂשָרא  יגם הקב"ה עובר על מידותיו  יתור לרבות, –חא מרכא טפ - י  ָֽ ְנָאת   מסלק מידת הדין ומגביר מידת הרחמים. (מגביל)סילוק,  – ְּבק 
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ֹו ֶאתבמדבר פינחס כה,יב:  ן לֵ֛ ֵ֥ ת  י נ  ֨ ְננ  ר       ה  ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ ֹום׃-ָלכ  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית   ְּבר 
ֶ֖ן ֶ֖ןהמלה לעצמה מילת שימוש,  – ָלכ  רח להתאפיין ממלת טפחא, בתפקיד פותחת טפ – ָלכ  ראתנח, מגביל, ביחד  – ֱאמ ִ֑ ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ שבועת  ָלכ 

 שד"כ זה ע"י שני עדים לפחות וכאן ע"י משה שהוא כמו כלל ישראל.שהוגבלה שאי אפשר להתירה, לפנחס ה' 
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ַרח ְּבמַ֣  :יכו, פינחסבמדבר  ָתֵ֛ם ְוֶאת־ק ֶ֖ ְבַלֵ֥ע א  יָה ַוּת  ִ֗ ֶרץ ֶאת־ּפ  ח ָהָא  ְפַּת֨ ָדִ֑ה ַוּת   ֹות ָהע 
ָֽס ְהיֶּ֖ו ְלנ  יׁש ַוּי  ֶ֔ ם֙ א  ים ּוָמאַת֙י  ָ֤ ּׁש  ַ֣ת ֲחמ  ׁש א  ל ָהא ִ֗  :ַּבֲאכ ַ֣

ַרח ָתֵ֛ם ְוֶאת־ק ֶ֖ ְבַלֵ֥ע א  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים והחלוקים בהלכותיהם או בעניניהם  ביחס  – ַוּת 

]בבלי -)כאילו אבן פוגעת בו. דומה ללימוד ב או נופל מן הגג, או חיה דורסתו -יב סקילה מי שנתחי [בבלי סנהדרין לז,ב]לנושא. כהמשך  
או  -. מי שנתחייב הריגה )ע"פ רש"י: הארס שורף( או נופל בדליקה, או נחש מכישו -. מי שנתחייב שריפה על בית הסקילה( סנה' מה,ב[

 אמרי:  -או טובע בנהר, או מת בסרונכי.  -. מי שנתחייב חנק ג בסייף()ע"פ רש"י: שדרכן להרו נמסר למלכות, או ליסטין באין עליו

ָדִ֑ה ֹות ָהע  ההוא חטא  [בבלי סנהדרין לז,ב]-מונח אתנח, מלמד על רבוי הגבלות, אבל בינתיים מצאנו רק הגבלה אחת כנלמד ב – ְּבמַ֣
נידון  -. דאמר מר: מי שנתחייב שתי מיתות בית דין ף()ע"פ רש"י: אחד שהיה מחויב שריפה וסייף, ושריפה חמורה מסיי אחריתי הוה ביה

 .בחמורה
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םפינחס כו,נט: במדבר  י  ְצָרִ֑ י ְּבמ  ֶ֖ ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥ י ֲאֶׁש֨ ֶ֔ ו  ם יֹוֶכֶ֙בד֙ ַּבת־ל  ֶַׁ֣שת ַעְמָרִ֗ ַ֣ם׀ א   ְוׁש 
ם  ָתָֽ ְרָיֵ֥ם ֲאח  ת מ  ֶ֖ ה ְוא  ֶׁשֶ֔ ן֙ ְוֶאת־מ  ת־ַאֲהר  ם ֶאָֽ ֶַ֣לד ְלַעְמָרִ֗  :ַוּת 
 [אלבק( פרשת ויגש פרשה צד-בראשית רבה )תיאודור]

ם יֹוֶכֶ֙בד֙  ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן אמר יוכבד עיבורה בארץ כנען ולידתה בארץ מצרים הדא הוא דכתיב ֶַׁ֣שת ַעְמָרִ֗ ַ֣ם׀ א  ]בת ְוׁש 

 ,מצרים נולדה שלומות( אילן: בקעים, ג-)הסבר שו"ת בר על פילי פי' כו,נט( 'במ)לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים[ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת פינחס דף קלג עמוד ב] 

ם י  ְצָרִ֑ י ְּבמ  ֶ֖ ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥ י ֲאֶׁש֨ ֶ֔ ו  ם יֹוֶכֶ֙בד֙ ַּבת־ל  ֶַׁ֣שת ַעְמָרִ֗ ַ֣ם׀ א   :מיכן אמרו יוכבד לידתה במצרים ולא הורתה במצרים. ְוׁש 

ר   פי' כו,נט( 'במ) [רש"י] םֲאֶׁש֨ ְצָרִ֑י  ֶ֖י ְּבמ  ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. כשנכנסו במצרים[,  ט]אשתו ילדתה - ָיְלָדֵ֥
 :לתוך החומה ילדתה, והיא השלימה מנין שבעים, שהרי בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע

 

ְצָרִ֑י ם פי' כו,נט( 'במ) ֶ֖י ְּבמ  ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥  ֲאֶׁש֨

ר ' כו,נט(פי 'במ) םקדמא הורתה בארץ כנען ולידתה בין החומות של הכניסה למצרים.  – ֲאֶׁש֨ י  ְצָרִ֑ אתנח מגביל את משמעות מלת  – ְּבמ 

 "מצרים" כאן. בד"כ נחשב בין החומות כלפנים, וכאן בין החומות נחשב כלחוץ, לכן זה עוד הסבר שיוכבד נחשבת בין הבאים מארץ כנען.

ָתֵּ֛ההי"ו( ]הרב החיד"א[ )הפניית ר' קוטיינר  זה שם אשת לוי ומוכיח זאת כי לא מפיק הא )? בגרסה כאן מפיק הא( ומוטעם תביר  א 

ָתֵּ֛השמפסיק את המלה מהמלה "ללוי". אפשר להסביר שמלת  יתירה כי יכל לכתוב "אשר ילדה או נולדה ללוי", אפשר כי מפיק הא  א 

כבד נלמד על צדקנות אמא שלה( ולהזכיר אדם בשם אמו כאשר מתפללים עליו במיוחד מוסיף משמעות ללמוד שם אשת לוי )מצדקנות יו

ָתֵּ֛ה  פי' כו,נט( 'במ)בשעת שבר לו ומרמז לכך   תביר בתפקיד שבר,  – א 
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ְך ֶאתבמדבר פינחס כז,כג:  ְסמ ֹ֧ ' ְּבַיד-ַוּי  ר הֶ֖ ֶּבֵ֥ ִ֑הּו   ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ּד  יו ָעָלֶ֖יו ַוְיַצּו  ה׃ פ-ָיָדֵ֛ ֶׁשָֽ  מ 
 ִ֑ ִ֑הּולדון דיני קנסות,  - הּוַוְיַצּו   אתנח מגביל, שדיינים שאינן סמוכים אינם דנים דיני קנסות. - ַוְיַצּו 
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יֶכִ֑ם במדבר פינחס כח,כו:  ת  ' ְּבָׁשֻבע ֶ֖ ְנָחָ֤ה ֲחָדָׁשה֙ ַלהֶ֔ ם מ  יְבֶכִ֝ ֨ ים ְּבַהְקר  ִ֗ ּכּור   ּוְביַֹ֣ום ַהּב 
ְקָרא ָֽ ם ָּכל-מ  ַ֣ה ָלֶכֶ֔ ְהֶי ֶדׁש֙ י  א -ק ֨ ה ל ֵ֥ ָדֶ֖ ּו׃ְמֶלֵ֥אֶכת ֲעב   ַתֲעׂשָֽ

ם יְבֶכִ֝ ֨ קדמא ואזלא במלה אחת, השוה ששלושה הענינים יום הבכורים, הקרבת המנחה ויו"ט )מקרא קדש וגו'( יהיו ביום אחד.  – ְּבַהְקר 

ִ֑ם ההשואה נעשית בתבנית טעמים עליונים. הגלוי איזהו היום הזה בא במלת  יֶכ ת  בתבנית מפסקת דבור בטעמים תחתונים כפירוש ְּבָׁשֻבע ֶ֖

יֶכִ֑ם  ה והמצוה )מלבי"ם(התור ת  ְקָראְּבָׁשֻבע ֶ֖ ָֽ ֶדׁש֙ -מ  יֶכִ֑ם שהיו"ט יהיה ק ֨ ת  ר"ל כשיתמלאו השבעה שבועות שהוא ביום ְּבָׁשֻבע ֶ֖
 החמשים, וידעינן שהקרבת המנחה ויו"ט שהוא יום הבכורים הכל הוא ביום החמשים.

ִ֑ם יֶכ ת   אתנח, מגביל ליום אחד, יום החמישים – ְּבָׁשֻבע ֶ֖
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יֶכִ֑ם :כט,לטינחס פבמדבר  ' ְּבמֹוֲעד  ּו ַלהֶ֖ ֵֶּ֛לה ַּתֲעׂשֵ֥  :כג,מד אמר ויקראפורסם בהעלתך התשע"ט, ראה גם  – א 

ם: יֶכָֽ יֶכֶ֖ם ּוְלַׁשְלמ  ְסּכ  ם ּוְלנ  יֶכֶ֔ ת  ְנח ַ֣ יֶכם֙ ּוְלמ  ת  ֹלָֽ ם ְלע  יֶכִ֗ ת  ְדב  ם ְונ  יֶכ  ְדר  ּנ  ד מ   ְלַב֨
םבְּמֹועֲ ' ַלה֖  ַתֲע֥שּו ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט( ֑ םמרכא טפחא,  –' ַלה֖  ַתֲע֥שּו תביר – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(, ֵדיכ  ֑  אתנח   – בְּמֹוֲעֵדיכ 

תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא קרבנות צבור, העשויה להתרחב, ועל חלקם  – 'ַלה֖  ַתֲע֥שּו ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(

 - במועדותמיד ופסח שנאמר בהו במועדו,  [עז,א]פסחים מרכא טפחא, לרבות על  –' ַלה֖  ֥שּוַתעֲ של הפרטים לא חלה הלכה מסוימת. 
יבואו בשבת ובטומאה. האותיות הקטנות )שאין להם תשלומים ש( שאר קרבנות ציבורשגם ואפילו בטומאה.  - במועדוואפילו בשבת, 
 מוסברות להלן.

 טומאה ממועטת בשני מיעוטים. הקבוצה המורחבת של קרבנות ציבור הבאים בשבת וב

 תביר בתפקיד מחלק וממעט,  – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(-אחד הנלמד מ

ם )במ' פי' כט,לט(-ואחד הנלמד מ ֑  אתנח, כמגביל על מי ההלכה זאת חלה.   – בְּמֹוֲעֵדיכ 

את  )במ' פי' כט,לט(נות שבפר' פינחס תביר הממעט מהכתוב על קרב – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(אפשר כי מיעוט אחד נלמד מטעם מלת 

 . )וי' אמר כג,מד(-הקרבנות הבאים עם העומר)אמר כג,יב( ושתי הלחם )אמר כג,יח,יט( שהם מתרבים לדחיית שבת וטומאה מ

םאפשר כי המיעוט או ההגבלה השניה נלמד מטעם מלת  ֑  אתנח, מגביל רק לקרבנות צבור שאין להן תשלומין.  – בְּמֹוֲעֵדיכ 

תביר, מחלק בין קרבנות צבור שמועדם קבוע ואין להם תשלומים שידחו שבת וטומאה להקרבה,  – ל האֵ֛ אפשר שטעם מלת  אבל

וממעט קרבנות צבור שיש להן תשלומין מלדחות שבת וטומאה. ואילו הגבלת הלימוד רק לקרבנות שבפר' פינחס הוא מטעם מלת 

ם ֑  רבים לדחית שבת וטומאה מכתוב בפר' אמר. אתנח, ועומר ושתי הלחם מת – בְּמֹוֲעֵדיכ 
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י במדבר מטות ל,ד: ָֽ ה ּכ  ָּׁשָ֕ ר ֶנֶֶַֽ֖דר ַלהִ֑ -ְוא  ּד ֵ֥ יָה׃ 'ת  ְנֻעֶרָֽ יָה ּב  ֶ֖ ית ָאב  ֵ֥ ָּסֵ֛ר ְּבב  ה א   ְוָאְסָרֵ֥
 -אתנח, מגביל לנדר בדבר שאפשר לה להנדר בו כנדרש ב – 'ַלהִ֑ 
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יָה ֶאת במדבר מטות ל,ה: ע ָאב ִ֝ ּה ֶוָֽ-ְוָׁשַמ֨ ְדָרִ֗ יָה  -ֱאָסָרּה֙ ֲאֶׁשַ֣ר ָאְסָרַ֣ה ַעלנ  ִ֑ יׁש ָלֶּ֖ה ָאב  ֵ֥ ּה ְוֶהֱחר   ַנְפָׁשֶ֔
יָה ְוָכל-ְוָק֙מּו֙ ָּכל ָּסֵ֛ר ֲאֶׁשר-ְנָדֶרֶ֔ ה ַעל-א  ּום׃-ָאְסָרֵ֥ ּה ָיקָֽ  ַנְפָׁשֶ֖

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)[ תורה תמימה] ֵ֥  ,ה(ל) רשיהא מתכוין לה, שאם נדרה בתו ואמר סבור אני שנדרה אשתי, הרי זה יחזור ויפר, שנאמ - ְוֶהֱחר 

יׁש ָלֶּ֖ה ֵ֥ מח(שיהא מתכוין לה, ְוֶהֱחר 
 כאן טעות האב היא במי היתה הנודרת )בתו או אשתו(. :[ספרי] 

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)נראה דר"ל אף על פי שאם קיים האב נדר בתו ]דהיינו הפירוש   ]תת"מ הערה מח([ ֵ֥ [ מבואר בדרשה הסמוכה שאינו ְוֶהֱחר 
ון שנדרה בתו וסבר שנדרה אשתו וקיים לה מותר לו אח"כ להפר נדרי בתו, וזהו הפי' הרי זה יכול עוד להפר, מ"מ אם קיים בטעות כג

יחזור ויפר, כלומר מותר לו להפר, משום דבעינן שיתכוין לה בהקמה. ובפסוק הסמוך יובא דרשה דבעינן כונה כזו להפרה דכתיב שם 
ם ,ו(ל))טט:  יניא אותה יא-ְוא  ֨ נ  יהָ  ה  ַ֣ ָתּה   ָאב  יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)דריש הלשון  , וכאן(א  ֵ֥  -. בדיוק כמו אותה ְוֶהֱחר 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/58     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

שחקר מניין לנו שצריך כונה להקמה, יעו"ש. ודבר פלא הוא שלא הביא דרשה מפורשת בזה בספרי,  [הר"ן לנדרים פ"ו ב']ועיין בפי' 
לשון לה דכתיב בהקמה, כי כמבואר לפנינו, ואמנם כמה רחבה ומכוונת דעתו של הר"ן שמעצמו כיון לדרשה זו, שכתב דאפשר שה

יהָ  ,ה(ל) ִ֑ יׁש ָלֶּ֖ה ָאב  ֵ֥  :, משמע דוקא, כמו אותה, יעו"שְוֶהֱחר 

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)הכתוב  ֵ֥  צמצם שיהא מתכוין לנודרת הנכונה, ְוֶהֱחר 

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)אבל תבנית הטעמים של  ֵ֥ ר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזאת הטעות של המפ - ְוֶהֱחר 

 שהפר לאשה שלא נדרה, ולאשה שהפר לא עשה כלום, ולאשה שהקים בטעות, לא הקים, 

יהָ  ,ה(ל) ִ֑  אתנח מגביל את ההקמה רק אם הקים לאשה שנדרה, ואין הקמה לאשה שהקים לה בטעות. – ָאב 
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ְך ֶאת במדבר מטות לא,כב: ת-ַהָּזָהֶ֖ב ְוֶאת-ַאֵ֥ ִֶ֑סף ֶאָֽ ֶׁשת֙ ֶאת-ַהָּכ ל -ַהְּנח ֨ תַהַּבְרֶזֶ֔ יל ְוֶאת-ֶאָֽ ֶ֖ ֶרת׃-ַהְּבד  ָפָֽ  ָהע 
 במדבר מטות לא,כג׃

ר-ָּכל א-ֲאֶׁשר ָּדָב֞ ׁש ָיב ַ֣ ירּו ָבא ִ֗ ָ֤ ׁש֙  ַּתֲעב  ר ָבא  ְך ְוָטה ֶ֔ י ַאָ֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטִ֑א נ  ל י  א ֲאֶׁשֹ֧ר ְוכ ֨ א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ם׃ ַּתֲעב  י   ַבָּמָֽ

ְתַחָּטִ֑א מן הטומאה. אפשר שבא להגביל שמכאן תלמד לנושא טבילה אתנח, מגביל שרק אם יסיים את התהליך בטבילה, יטהרן  – י 

 )בבלי נזיר לז,ב(, צ"ע נוסף-מגיעולי נכרים ולא תלמד לנושא "טעם כעיקר" כדרך לימודו של ר' עקיבא מפסוק זה ב
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ה ֶאת,ב: במדבר מסעי לג ֶׁשִ֝ ב מ  ְכּת ֨ ם ַעל-ַוּי  יֶהֶ֖ יֶהֵ֛ם ְלַמְסע  יֶהֶ֖ -מֹוָצא  ֶּלה ַמְסע  ֵ֥ ' ְוא  י הִ֑ ַ֣ ם׃ּפ  יֶהָֽ  ם ְלמֹוָצא 
'-ַעל י הִ֑ ַ֣ י -ַעל ]אור החיים[ הוא אמר אליו שיהיה וכותב והולך ּפ  ַ֣ מונח, ריבה כתיבת כל יום על כתיבת היום הראשון שתהיה כצווי  –ּפ 

'-ַעלהראשון ע"פ ה',  י הִ֑ ַ֣ ותב והולך אתנח, מגביל כמו שמשה החל לכתב ע"פ ה' היינו לשם ה' היינו לשם קדושת ה', ואח"כ כל יום כ -  ּפ 

צריך שיאמר הסופר כשיתחיל לכתוב: ספר זה אני א[  א[]שו"ע יו"ד רעד סעיף -ואינו חוזר ואומר לשם ה' כך כל סופר יעשה כנפסק ב
סופרי סת"ם נוהגים לומר כל יום לפני הכתיבה לשם קדושת אזכרות שם ה' . ב ומספיק לכל הספר. כותב >א< לשם קדושת ספר תורה

 שיכתבו אותו יום.
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ֽם׃מדבר מסעי לה,כט:  ב ֵתיכ  ל מֹושְּ כ ֖ ם בְּ ֑ ט לְּד ר ֵתיכ  ֖ פ  שְּ ֻחַק֥ת מ  ֛ם לְּ כ  ל ה ל   וְּה ֨יּו ֵא֧

ם ֑ ד ר ֵתיכ   אתנח, מגביל קיום סנהדרין רק לזמן שיש דיינים סמוכים. – לְּ

ֽם ב ֵתיכ   יבין אותן פלכים פלכים.ישראל מושיבין דיינים בכל ועיר ובחוצה לארץ מוש )ארץ(בערי סלוק, מגביל שרק  – מֹושְּ

 ירושלמי )וילנא( מכות פ"א,ה"חראה 

 

 דברים 3.5
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םדברים א,יב:  יְבֶכָֽ ָֽ ַּׂשֲאֶכֶ֖ם ְור  י ָטְרֲחֶכֵ֥ם ּוַמָֽ ִ֑ א ְלַבּד  יָכֵ֥ה ֶאָּׂשֶ֖  :א 

ן אמת לכן מדרשות אלו יובן שאין משה רבנו מתלונן על ישראל אלא אומר שעם ישראל בעלי דעת ונתמכים ע"י ה' ורק הה' דן יחיד די

 ראוי שתהיה הנהגה ע"י דיינים רבים להגיע להנהגת אמת.

יָכֵ֥ה ֶאָּׂשֶ֖אלשאלת משה רבנו  י א  ִ֑ כיתור לרבות, כקבוצת פרטים העשויה עונים טעמי המקרא מרכא טפחא  את גדולת ישראל ְלַבּד 

יתרבה ותטפח מנהיגים כמוך. להתרחב   ִ֑ ַּׂשֲאֶכֶ֖םך בישראל. אתנח, כאשר אני משה מוגבל, שה' תומ – ְלַבּד  מרכא טפחא  – ָטְרֲחֶכֵ֥ם ּוַמָֽ

םכיתור לרבות, את יכולתם המשפטית בהלכות  יְבֶכָֽ ָֽ  סלוק, מגביל שלא ידון דיין דין הנוגע לעצמו ע"י עצמו. – ְור 
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 דברים ואתחנן ג,כד:

ת ֹות ֶאָֽ ּלֹ֙וָת֙ ְלַהְראַ֣ ' ַאָּתָ֤ה ַהח  ַ֣י הִ֗ ת-ֲאדָנ ה -ָּגְדְלךֶ֔ ְוֶאת-ַעְבְּדךֶ֔ ֶא֨  ָיְדךֶ֖ ַהֲחָזָקִ֑
י ֶרץ ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשָ֤ר מ  ם ּוָבָאֶ֔ ל֙ ַּבָּׁשַמַ֣י  ך׃-א  ֶתָֽ ְגבּור  יך ְוכ  ה ְכַמֲעֶׂשֶ֖  ַיֲעֶׂשֵ֥

תרחום בדין.  - ה' אלהים (כד)רש"י  ֹות ֶאָֽ ּלֹ֙וָת֙ ְלַהְראַ֣  פתח להיות עומד ומתפלל אע"פ שנגזרה גזרה;  -ַעְבְּדךֶ֔ -ַאָּתָ֤ה ַהח 
' ַ֣י הִ֗ 'בדין משמעו ישיבת בית דין, כסא דין ולזה מרמז  רחום בדין.  - ה' אלהים (כד)י רש"המלים קריאתן כפי'  – ֲאדָנ ַ֣י הִ֗ מונח  – ֲאדָנ

-ְוֶאת.  משולב בהסבר ע"פ טעמי המקרא רש"ירביע, כסא דין )ארבע רגליים( ועליו מוכרע העולם לשבט או לרחמים כהמשך פירוש 
ה. (ראה שם)ימינך שהיא פשוטה לכל באי עולם  זו -טפחא ללא מרכא בתפקיד רבוי לא מוגבל, – ָיְדךֶ֖  שאתה  אתנח מגביל היינו – ַהֲחָזָקִ֑

 כובש ברחמים את מדת הדין בחזקה
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יצא; רבי יוסי אומר: לא יצא. קרא ולא דקדק באותיותיה, רבי יוסי  -את שמע ולא השמיע לאזנו  הקורא .]ברכות פ"ב,מ"ג[ משנה

 . יחזור למקום שטעה -לא יצא, קרא וטעה  -יצא. הקורא למפרע אומר: יצא, רבי יהודה אומר: לא 

ד:: ו,דואתחנן דברים  '׀ ֶאָחָֽ ינּו הֵ֥ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ִ֑ל הֵ֥ ְׂשָרא  ע י   ְׁשַמֶ֖

ִ֑ל (ו,ד 'וא 'דב) ְׂשָרא  )ד( ג'[ ג'( צריך )ה( להשמיע לאזנו [ ש סי' סב, ס"ג"ק 'שו"ע או"ח הל]אתנח מגביל שקריאת שמע תהיה לפי  – י 
 .ובלבד שיוציא בשפתיו)ו( ג( ד'[ ה[ ב{  ואם לא השמיע לאזנו, ד[ יצאיא בפיו, * מה שמוצ

הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה *  [רמב"ם קריאת שמע פ"ב, ה"ח] הקוראועוד ע"פ 
מגונה, וצריך להשמיע לאזנו כשהוא באצבעותיו כדי שלא תהיה קריאתו עראי, ואם עשה כן אף על פי שיצא ידי חובתו הרי זה 

 .קורא ואם לא השמיע ח לאזנו יצא, וצריך לדקדק באותיותיו ואם לא ט דקדק יצא

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

* ]טור סימן ס"ג עיין בטור סימן ס"א דנטיית הראש לד' רוחות טוב הוא שהוא  [פ"ב, ה"חהגהות מיימוניות הלכות קריאת שמע ]

 א הלכה כר' יהודה דאמר לא יצא וכרבנן לגבי ר' בפרק הקורא את המגילה עומד:]ח[ אמר רב חסדא אמר רב שיל לצורך כונה[:

 ]ט[ כר' יוסי ודלא כר' יהודה דאמר רב טובי אמר רב אשי הלכה כדברי שניהם להקל:
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ַרְכָּת֙ ֶאת ח,י: עקבדברים  ָֽ יך ַעל 'הַ֣ -ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב  ר ָנָֽתַ -ֱאֹלֶהֶ֔ ה ֲאֶׁשֵ֥ ָבֶ֖ ֶרץ ַהּט  ְך׃-ןָהָאֵ֥  ָלָֽ
דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי: אמרו מלאכי השרת לפני [ בבבלי ברכות כ,]

ָּׂשַ֣א ֲאֶׁשר֙  (י,יז' עקב דב)הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, כתוב בתורתך  ים ל א־י  ֶ֔ א ָפנ  ח ְול ֵ֥ ַּקֶ֖ ַחד י  , , והלא אתה נושא פנים לישראל:ׁש ָֽ
ּׂשָ֨  כ"ו(ו, ' נשאבמ)דכתיב:  ֙  ׀'הָ֤  אי  יך ָּפָניו ֶלֶ֔ ֵ֥ וְ  א  ֹום ְלךֶ֖  םָיׂש    (י,עקב ח 'דב) אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה: .ס: ָׁשלָֽ

ַרְכָּת֙ ֶאת ָֽ יך 'הַ֣ -ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב   ., והם מדקדקים ]על[ עצמם עד כזית ועד כביצהֱאֹלֶהֶ֔

, מגביל ברכת המזון לסעודה שבה נאכל פת לחם מחמישה מיני דגן שנאפתה בתנור על האש, בשיעור אתנח – ְוָׂשָבְִ֑עּתָ  (י,קב חע 'דב) 

 שביעה המוגדר לכל כשיעור ביצה או כזית.
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ָּמְִ֑ך : י,יב עקב דברים ע  ל מ  ֶ֖ א  יך ׁש  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ל ָמַ֚ה הַ֣ ְׂשָרא ֶ֔  ְוַעָּתה֙ י 
ם י א  ַ֣ ְרָאה ֶאת-ּכ  י  יך ָלֶלֶָ֤כת ְּבָכלה֨ -ְלֲ֠ ד֙ ֶאת-' ֱאֹלֶהִ֝ ֲעב  ֹו ְוַלָֽ תֶ֔ יך ְּבָכל-ְּדָרָכיו֙ ּוְלַאֲהָבַ֣ה א  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ך׃-ְלָבְבךֶ֖ ּוְבָכל-הַ֣  ַנְפֶׁשָֽ

דין מאה ברכות בכל יום מברר האם חיוב מאה ברכות הוא מן התורה או מדרבנן, והחיד"א בשו"ת יוסף  – ]ילקוט יוסף, או"ח סימן מו[
נן. ואור החיים )דב' כב,יט( כתב שענשו אותו מאה כסף רומז למאה ברכות שחייב לברך בכל יום, כמו שדרשו אומץ פסק שזה מדרב

ָּמְִ֑ך( דב' עקב י,יב) את ע  ל מ  ֶ֖ א  יך ׁש  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ל ָמַ֚ה הַ֣ ְׂשָרא ֶ֔ ראה להלן  –)טט  אל תקרי מה אלא מאה, ופסוק זה בבעל תשובה נאמר .ְוַעָּתה֙ י 

שו"ת רמ"ע -וב האם בזמן הבית היו מברכים מאה ברכות בכל יום,עסק בנושא  ב"ץ חלק ב' )סי' קסא(בשו"ת התש( . ]ברכת ציון[

.  בשבולי  הלקט )סי' א( כתב שהפסוק האם מאה ברכות מנו לפרושים או רק לקלי עולם שלא יפחתו מהםמפאנו )סי' לט( עסק בנושא 

ומעים היטב ומכוונים, לברכות קריאת התורה, ומשלימים ע"י כך היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, שש)שה"ש ( 
)מגן אברהם )סי' מו סק"ח(. קונטרס מצות מאה ברכות )טוקר, ע' לה( כתב בשם הגרי"ז  מאה ברכות. ועדיף לצאת בברכות של עצמו

ה ברכות, לא חייב להשתדל שקיום המצוה הוא רק ע"י מספר מאה ברכות בשלימות, ולכן מי שנאנס ולא יכול לברך מאמבריסק, 
 .לברך ... אם בין כך ובין כך לא יגיע לבסוף למנין מאה ברכות

ָּמְִ֑ך ע  ל מ  ֶ֖ א  ֶ֖ל,   ׁש  א  ָּמְִ֑ךטפחא בתפקיד שנוי משמעות ורבוי שיאזין הייטב לברכות של אחרים ויצא בהם,  – ׁש  ע  אתנח, מגביל,  – מ 

 שאם אי אפשר, לא חייב להשתדל להשלים למאה. 
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ה ֶאתיג,טז:  ראהים דבר ַ֣ה ַתֶּכִ֗ י-ַהּכ  וא ְלפ  ֶ֖ יר ַהה  ֵ֥ ֵ֛י ָהע  ְֵׁ֥שב  ָתֹּ֧ה ְוֶאת      ָחִֶ֑רב-י  ם א  ֨ י-ָּבֵּ֛ה ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהֲחר  ּה ְלפ  ֶרב׃-ְּבֶהְמָּתֶ֖  ָחָֽ
ם טז(יג,) ֨ במדיחים בתורה "זובח לאלהים יחרם" )שמ' כב,יט(. ועתה ביאר החרם מהו האזהרה נאמרה קודם  ]רמב"ן[ קדמא ע"פ  – ַהֲחר 

   .יח(-ובעובדים )ראה להלן,יז
ָתֹּ֧ה ְוֶאת טז(יג,) ּה -ָּבֵּ֛ה ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ָּכל-א  דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא שחל על כל אחד אותה הלכה, )א(  -אְּבֶהְמָּתֶ֖

 ם נהרגים וכל ממונם נשרףאלו רוב העיר שעבדו ע"ז ע"י יותר ממסית ומדיח אחד אז כל יושבי העיר וכן שיירה ששהתה שם שלושים יו

 והקטנים שבעיר ניצלים לרבי אליעזר הילדים נהרגין. ואנשים במעבר ששהו בעיר פחות משלושים יום ניצלים )ראה מקפים(. 

י טז(יג,) י או -)טט  ָחִֶ֑רב-ְלפ  ֶרב-ְלפ   מקף, מקף. כל מקף בורר למלט ממיתה בכלל או ממיתה בחרב, או מכלוי ממון – (ָחָֽ

ילְ  טז(יג,) י או -)טט  ָחִֶ֑רב-פ  ֶרב-ְלפ   אתנח או סלוק מגבילים, שאם הם מיעוט או ע"י מדיח יחיד ממונם נפלט וניתן ליורשים.  – (ָחָֽ
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ִֶ֑רב  דברים ראה טז,ו:  ַסח ָּבָע ח ֶאת־ַהֶּפֶ֖ ְזַּבֵ֥ ֹו ָׁשֵ֛ם ּת  ַ֣ן ְׁשמֶ֔ ' ֱאֹלֶה֙יך֙ ְלַׁשּכ  ר הָ֤ ְבַח֨ ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר־י  ָֽ י א   ּכ ֲ֠
ם: י  ְצָרָֽ ּמ  אְתךֵ֥ מ  ָֽ ֶ֖ד צ  ֶמׁש מֹוע  ֹוא ַהֶּׁשֶ֔  ְּכבַ֣

שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ההולך  מקום]*[   ]משנה פסחים פ"ד,מ"א[
א משם וחומרי מקום שהלך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנין עליו חומרי מקום שיצ

 :לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת
קודם חצות, )י( ד מקום שנהגו לעשות מלאכה, עושין. מקום שנהגו )יא( שלא לעשות, ה אין  ]שו"ע או"ח הלכות פסח סי' תסח, ס"ג[

גמורות, אבל שאר מלאכות אפילו מנהג ליכא הגה: )יב( ו >ג< ג( ג'[ ולדידן מקום שנהגו שלא לעשות )מהרי"ו(; )יג( ודוקא מלאכות עושין. 
 .)מהרי"ב(

ב ר  ֑ ע  ַסחאתנח, מגביל עשיית מלאכה במקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות היום, ומשמעריב חל זמן – ב  ֖ ת־ַהפ  ח א  זְַּב֥   ת 

ב ]דב' ראה טז ו[ ר  ֑ ע  שחיטה לפני שתחשך,בישול  שה ה[מסכתא דפסחא פר -]מכילתא דרבי ישמעאל בא אתנח, מגביל. ע"פ  – ב 

ב ]דברים טז ו[ לצלייתוואכילה משתחשך  ורבי שמעון כבוא השמש  ר  ֑ ע   לאכילתו ב 

 

 אתנח 339

ה ָּכל-׃ ס ל אדברים שפטים טז,כא:  ָרֶ֖ ַּטֵ֥ע ְלךֵ֛ ֲאׁש  ר ַּתֲעֶׂשה-ת  יך ֲאֶׁשֵ֥ ' ֱאֹלֶהֶ֖ ְזַּבֵ֛ח הֵ֥ ֶצל מ  ִ֑ץ א ִ֗ ְך׃-ע   ָּלָֽ
ִ֑ץ-ָּכל אבל בעוד המלים  ִ֑ץ-ָּכלויות נוספות לעץ ולנטיעה, טעם מרבות משמע ע  אבל אתנח, מגביל האיסור רק לעץ נטוע או כרות.  – ע 

וסבכות אף הנראות כמו עץ אך עשויות מאבן, וכן בית ששימש לעניני המקדש, וכן עזרי עץ זמניים, וכעין עץ גפן ממתכת  אכסדראות

 .]רמב"ם הל' עבו"כ פ"ו,ה"י[מותרים, ראה השגות ראב"ד 
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ים  -ַיְרֶּבה-ַרק  ל א :טז,דברים שפטים יז ֹו סּוס   ּלַ֣

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
א   יב ֶאת-ְול ָֽ ָ֤ ּוס-ָיׁש  ֹות סִ֑ ַען ַהְרּבַ֣ ְיָמה ְלַמֶ֖ ְצַרֶ֔ ֹוד׃        ָהָעם֙ מ  ֶרְך ַהֶּזֶ֖ה עָֽ ּוב ַּבֶּדֵ֥ ּון ָלׁשֵ֛ פִ֗ ס  א ת  ם ל ַ֣  ַוָֽה֙' ָאַמַ֣ר ָלֶכֶ֔

ּוס ּוסמנין אפילו סוס אחד והוא בטל תלמוד לומר  ... [לב]ספרי -אתנח, מגביל שאפילו סוס אחד והוא בטל לא ירבה כנאמר ב – סִ֑  סִ֑
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םפטים יח,ג: דברים ש י ַהֶּזֶַ֖בח א  ֵ֥ ְבח  ֵ֛ת ז  א  ם מ  ַ֣ת ָהָעִ֗ א  ִ֝ים מ  ֲהנ  ט ַהּכ  ְׁשַּפ֨ ְהֶיה֩ מ  ה י  ם-ְוזֶֹ֡ ֹור א   ֶׂשִ֑ה -ׁשַ֣
ה׃  ָבָֽ ם ְוַהּק  ַע ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י  ן ַהְּזר ֵ֥ ה ֶ֔  ְוָנַתן֙ ַלּכ 

ם (ג,יח) ֹור-א  ם ׁשַ֣ במקום אחר, משפט תנאי משמעו שיש אפשרות לרבות משהו אחר מהכתוב  כאן. כל מקף  ]המלבי"ם[ע"פ  –ֶׂשִ֑ה -א 

 כבורר בין רבוי משהו נוסף על הכתוב ובין הכתוב בלבד. 

ם (ג,יח)[ מדרש תנאים] [הספרי מ"]ע"פ  ֹור-א  ם ׁשַ֣ ֹור-א   דרשו...וכן -[ם"מלבי] .לבין בארץ בין בחו" )לרבות( לרבות כלאיים –ׁשַ֣
ֹור שהוא  פה כל  ... למרבה חו" חדמרבה כלאיים וא חדואֶׂשִ֑ה וכל שהוא ׁשַ֣

ם  ֹור-א  ם מרבה מונח –ׁשַ֣ ובסה"כ רבוי הגבלות ממעט מהבהמות חיה שאינה תערובת,  המה טהורה בלבדב-מגביל ל אתנח–ֶׂשִ֑ה -א 

 ובן תיש מצביה.
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 יב: -דברים שפטים יח,י 

ֹו-]י[  ל א  יר ְּבנָֽ ֵ֥ ַ֣א ְבךֶ֔ ַמֲעב  ָּמצ  ף׃-י  ָֽ ׁש ּוְמַכּׁש  ֶ֖ ֵַֽ֥ן ּוְמַנח  ים ְמעֹונ  ַ֣ם ְקָסמ ֶ֔ ס  ִׁ֑ש ק  ֹו ָּבא  ּתֶ֖  ּוב 
ׁש ֶאל ֶ֖ ר  י ְוד  ֶ֔ נ  ְּדע  ל אֹוב֙ ְוי  ֵ֥ א  ר ָחִֶ֑בר ְוׁש  ֶ֖ ב  ים׃-]יא[  ְוח  ָֽ ת   ַהּמ 

י ָֽ ' ָּכל-]יב[  ּכ  ת הֶ֖ ָּפֶנָֽיך׃-תֹוֲעַבֵ֥ ם מ  יׁש אֹוָתֶ֖ ֵ֥ יך מֹור  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ֶּלה הַ֣ ת ָהא ֶ֔ ב ַ֣ ְגַלל֙ ַהּתֹוע  ִֶּ֑לה ּוב  ה א  ׂש   ע ַ֣
ִֶּ֑לה -ָּכל ()יב רש"י ה א  ׂש  ִֶּ֑לה -ָּכל'עושה כל אלה' לא נאמר, אלא  -ע ַ֣ ה א  ׂש   )ראה ספ"ד קעג(.  אחת מהןאפילו  -ע ַ֣
ִֶּ֑לה-ָּכל ה א  ׂש  -ָּכל)יח,י,יא( והרשומות ברישום קצר -מונח אתנח, מונח מרבה, אתנח מגביל, רוצה לומר כי כל הפעילויות המנויות ב – ע ַ֣

ה  ׂש  ִֶּ֑לה הבאה מטעם אתנח במלת מונח, חלה עליהם ההגבלה  –ע ַ֣   )ראה ספ"ד קעג(. אחת מהןאפילו אתנח, כפי' רש"י  –א 
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 דברים שפטים כ,ג:

ה ַעל ְלָחָמֶ֖ ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  ם ְקר  ל ַאֶּת֨ ְׂשָרא ֶ֔ ֶהם֙ ְׁשַמַ֣ע י  יֶכִ֑ם -ְוָאַמָ֤ר ֲאל  ְיב   א 
ם ַאל-ַאל ל-י ַרְַ֣ך ְלַבְבֶכִ֗ ּו ְוַאָֽ יְראֹ֧ ָֽ ם׃ַּתַעְרצֶ֖ -ַּתְחְּפזֵּ֛ו ְוַאל-ּת  ְּפנ יֶהָֽ  ּו מ 

יֶכִ֑ם-ַעל (ג) רש"י ְיב  יֶכִ֑ם-ַעלאין אלו אחיכם; שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם. ...   -א  ְיב  אתם הולכים, לפיכך התחזקו  א 
ִ֑ם-ַעללמלחמה.   יֶכ ְיב   אתנח, מגביל את רגש הרחמים של ישראל מול אויבי ישראל – א 

 

 אתנחמונח  344

ֶׁשֶ֖הלא,י:  וילךדברים  ו מ  ֹות׃ ַוְיַצֵ֥ ג ַהֻּסּכָֽ ָּטֶ֖ה ְּבַחֵ֥ ֵ֛ד ְׁשַנֵ֥ת ַהְּׁשמ  ע  ים ְּבמ  ִ֗ ץ׀ ֶׁשַַ֣בע ָׁשנ  ַ֣ ּק  ר מ  אמ ִ֑  אֹוָתַ֣ם ל 
ר (לא,י) אמ ִ֑ מונח מרבה, אתנח מגביל, רבוי הגבלות בצווי. אפשר כי מגביל את הקורא להיות אחד לכתחילה מלך, בדיעבד גדול  – אֹוָתַ֣ם ל 

 .[ח"ז מ"משנה מסכת סוטה פ]-יות מסוימות כנאמר בהקריאה צריכה בלשון הקודש ובפרש ]מנחת חינוך[הדור. 
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ִ֑  :התבוא כו,דברים  ַ֣י ְמָע ְמת  ֵַָֽ֥גר ָׁשֶ֖ם ּב  ְיָמה ַוָּי ְצַרֶ֔ ֶַַ֣֧רד מ  י ַוּי  ֶ֔ ַ֣ד ָאב  ב  י֙ א  יך ֲאַרּמ  ' ֱאֹלֶהִ֗ ַ֣י׀ הַ֣ ְפנ  יָת ְוָאַמְרָּת  ל  ֨  ט ְוָענ 
ב: ּום ָוָרָֽ ֹול ָעצֵ֥ ֹוי ָּגדֶ֖ ם ְלגֵ֥ י־ָׁשָ֕ ְַֽיה   ַוָֽ

ִ֑ט (התבוא כו, 'דב) ַ֣י ְמָע ְמת  ִ֑ט (הכו,) :בשבעים נפש - ּב  ַ֣י ְמָע ְמת  מונח מרבה, אתנח מגביל. בסה"כ רבוי הגבלות שהטיל יעקב על  – ּב 

 בניו כדי לא להתבולל במצרים. 
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ה תבוא כו,ו:דברים  ָדֵ֥ ינּו ֲעב  ֶ֖ ּו ָעל  ְּתנֵ֥ ּונּו ַוּי  ים ַוְיַעּנִ֑ ֶ֖ ְצר  ָתֵ֛נּו ַהּמ  ֹ֧עּו א  ה: ַוָּיר   ָקָׁשָֽ

 אתנח מגביל כגון שלא עבדו בשבת מהשתדלות משה כבן בת פרעה מפרעה – ַוְיַעּנִּ֑ונּו (ותבוא כו, 'דב)
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ינּו׃ דברים האזינו לב,ג:  ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛  ּכ 
ֶֶ֖דל  לב,ג( 'הא ')דבחייב אדם לברך ברכת התורה קודם קריאה שנ'  [א,כאבית הבחירה )מאירי( מסכת ברכות ] ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ם הֶ֖ ֵ֥ י ׁש  ֵ֛ ּכ 

ינּו׃ ָֽ אֹלה  אבל לאחריה אין חייב לברך בה מן התורה אלא מדברי סופרים והפך הדברים במזון שברכה לאחריה מן התורה ושלפניה  ל 
 :מדברי סופרים

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ ' ּכ  ם הֶ֖ ֵ֥  חב. מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתר – ׁש 

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ ֵ֥ם  ּכ  'ׁש   ֶאְקָרִ֑אטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – הֶ֖

'-ב לב,ג( 'הא ')דבבציבור  ֶאְקָרִ֑א-קבוצת הפרטים העשויה להתרחב היא הנסיבות ל ם הֶ֖ ֵ֥  . מצאנו לפחות ארבע נסיבות כלהלן. ׁש 

"ברכו את ה'  [ה"ה,רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב])ב( ע"פ  10ל )א( טט: "ברכו וגו' " לפני קריאת שמע בתפילה בציבור ש

 משנה [בבלי ברכות מה,א]. )ד( 10)ג( ברכת התורה לפני הקריאה בה בציבור של  10המבורך" לפני קריאת תורה בציבור של 
י  (לד,ד 'תה) מנא הני מילי? אמר רב אסי: דאמר קרא. גמרא. שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. )ברכות פ"ז,מ"א( ֑ ת  ֣לּו ַל֣ה' א  גַדְּ

ֽו ד  ֣מֹו יַחְּ ה שְּ ֖ מ  ינּו׃ לב,ג( 'הא ')דב רבי אבהו אמר מהכא::  ּונְּרֹומְּ ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛ ברכת הזימון בשלושה סועדים  ּכ 

מזמן אומר "ברשות ... נברך  )בעשרה ביחד "רבותי נברך" ""יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם" המזמן חוזר "יהי שם וגו' " ה

( שאכלנו משלו ובטובו חיינו" . המספר 9 – 3-אלקינו( )ב  10-( שאכלנו משלו" המסובין עונים "ברוך )ב9 – 3-"אלקינו"( )ב

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶֶ֖דל  לב,ג( 'הא ')דב-שלושה נלמד מכך ש ּו ג   ֶאְקָרִ֑אר )אתנח( מרכא טפחא, הוא כעין מידת סמוכים לרישא של הפסוק, שבו נאמ – ָהבֵ֥

ֶֶ֖דלהוא המזמן  ּו ג   מלת "הבו" ברבים, ומיעוט רבים שניים. ס"כ שלושה לזימון. – ָהבֵ֥

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ '  לב,ג( 'הא ')דב-הנסיבות ל –תביר מחלק בקבוצת הפרטים  – ּכ  ֵ֥ם הֶ֖ בציבור. הנסיבות לעיל )א( )ב( )ג( הן רק   ֶאְקָרִ֑א ׁש 

 )ד( ברכת הזימון מספיק שלושה גדולים.-בנוכחות לפחות עשרה גדולים. ואילו ל

י לב,ג( 'הא ')דבאופן אחר של חלוקה ע"י טעם  ֵ֛ בציבור. בנסיבות )א( )ב( )ד( הציבור אומר  ֶאְקָרִ֑א-תביר הוא במענה הציבור ל – ּכ 

 )ג( ברכת התורה, הציבור עונה "אמן" בלבד.-מעין האמירה של האומר. ואילו ב

 לפחות. 10)א( )ב( )ג( -לפחות, ל 3)ד( -)ד( רק כאשר יש ציבור, ל –נח כמגביל את הנסיבות )א( את – ֶאְקָרִ֑א לב,ג( 'הא ')דב

ינּו לב,ג( 'הא ')דב )ד( ברכת הזימון-עיון נוסף ב אכילה ָֽ אֹלה  סלוק כמגביל, ברכת זימון רק לשלושה שאכלו פת ולא פירות, בשיעור  - ל 

]*[ נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם עד כמה  [משנה ברכות פ"ז, מ"ב]ת אכילה בתוך פרק זמן של אכילת פרס.  ועוד הגבלו
 :מזמנין עד כזית ר' יהודה אומר עד כביצה
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ֹו: ,ט:לב האזינו ריםדב ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥ ֹו ַיֲעק ֶ֖ ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛  ּכ 
 [ ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]
' ַעּמִ֑  (טלב,דב' הא' ) ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛ משל למלך שהיה לו שדה ונתנה לעריסים התחילו עריסים גונבים אותה נטלה מהם ונתנה לבניהם , ֹוּכ 

 התחילו להיות רעים מן הראשונים נטלה מבניהם ונתנה לבני בניהם חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים 
כך כשבא אברהם אבינו לעולם יצאת  ,ה מכירובן אמר להם צאו מתוך שלי אי איפשי שתהיו בתוכה תנו לי חלקי שאהי )למלך( נולד לו

ממנו פסולת ישמעאל וכל בני קטורה בא יצחק לעולם יצאת ממנו פסולת עשו וכל אלופי אדום חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים 
יש ת ֔  (כה,כז ' תול'בר) וכשבא יעקב לא יצאת ממנו פסולת אלא נולדו כל בניו כשרים כענין שנאמר ֣ ֽים:וְּיֲַעק ב  א  ל  ב א ה    ם י ֵש֖

הנמשל האריסים מוציאים פירות שיש בהם חלק המלך וחלק האריסים  [מפרש התוספתא, דוד פארדוהרב ]ספרי דבי רב, )
בערבוביא, דמסטרא דקדושה אומה ישראלית מעורבת בין הנשמות של הסט"א, שעירב נפשות ישמעאל ובני קטורה דמצד הרע 

ם (כה,כזושתו, וכן ביצחק עשו ואליפז. כשנולד יעקב הבן החביב, בנשמת אברהם כדי לגנוב מקד יש ת ֔ ֣ בלא פסולת שלא  וְּיֲַעק ב  א 
היה בהם כח לערב מצד הרע. אמר המלך לסט"א צא משלי כי אי אפשי שתהיו בתוכה, קחו לכם חלקכם מן הפירות, היינו אומות 

 (. העולםואני אטול חלקי מבורר ומתוקן, שאין בו תערובת רע
ָ֤ל ֶעְליֹון֙ ּגֹוי ֶ֔ם )דב' הא' לב,ח(-ב  העולם לפחות שבעים אומות עיקריות כנגד מספר ע' יורדי לאומותלימד כי ה' הנחיל נחלות  ,ְּבַהְנח 

ֹו: (טלב,דב' הא' )מצרים יחד עם יעקב. ולא סיפר מי ינהלם. בכתוב  ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥ ֹו ַיֲעק ֶ֖ ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛ עצמו לבני  מלמד כי ה' קשר ּכ 

 שלושת האבות אברהם יצחק ויעקב, אחרי נפוי חלקים לא ראויים מהם.

' (טלב,דב' הא' ) ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛  , תביר מרכא טפחא – ּכ 

י  (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ 'ּכ  ֶלק הֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב אלו שלושה האבות וצאצאיהם, – ח 

י (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ ' ּכ  ֶלק הֶ֖ ֵ֥ מחלק בקבוצת הפרטים המורחבת וממעט ממנה כל מי שלא רצה ללכת בדרך האבות, המדרש מכנם  תביר – ח 

 פסולת באבות, כמו ישמעאל, בני קטורה, עשיו ובני כל אלו.

י  (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ ֶלק ּכ  ֵ֥ 'ח  ֹו (טלב,דב' הא' )טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – הֶ֖ צחק ויעקב פסלו מרמז כי אברהם י ַעּמִ֑

 דוד פארדו[]הרב ופי'  [מדרש תנאים]-ו[ ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]עבודה זרה ובחרו עבודת ה' , כך דרשת 

ֹו  (טלב,דב' הא' ) מדרש ]-ו[ ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]אתנח מגביל שרק בני יעקב הם עם ה' מבחירת ה' בם, כדרשת  –ַעּמִ֑

ּ֑ה (קלה,ד 'תה) ואומר [תנאים ר ֣לֹו י  ַח֣ ב ב  ֽי־יֲַעק ֗ ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא בחר ביעקב אם יעקב  ּכ 
גֻל ֽתֹו: (קלה,ד 'תה) בחר בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר סְּ ל ל  ֵא֗ ר  שְּ ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא  י ֝

ה (יד,ב ' ראהדב) ולתו ואם ישראל בחרו בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומרבחר לו ישראל לסג גֻל ֔ ם סְּ ַע֣ ֥יֹות לֹו  לְּ ֽהְּ ר ֗ה' ל  ֞ך ב ַח֣ ומנין שאף  ּובְּ
ב (ירמיהו י,טז יעקב בחר בו ביה שנאמר ל ק יֲַעק ֗ ה ֵח֣ ל  ֵאִ֜ ֹו: (טלב,דב' הא' ). ֹֽלא־כְּ ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥  ַיֲעק ֶ֖
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ִ֑ל  :א,לגוזה"ב דברים  ְׂשָרא  ַ֣י י  ים ֶאת־ְּבנ  ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ְך מ  ַרֵ֥ ר ּב  ה ֲאֶׁש֨ ֹו:      ְוז ַ֣את ַהְּבָרָכִ֗ ֶ֖י מֹותָֽ ְפנ   ל 
ִ֑ל  ,א(לג ה"בזו' דב) ְׂשָרא  ַ֣י י  ֹו      ֶאת־ְּבנ  ֶ֖י מֹותָֽ ְפנ   ל 

ִ֑ל ,א(לג ה"בזו' דב) [מדרש תנאים] ְׂשָרא  ַ֣י י  ֽם: מט ב(ויחי  )בר' הכל בזכות יעקב שנ' ֶאת־ְּבנ  יכ  ֵא֥ל ֲאב  ר  ל־י שְּ ֖עּו א  מְּ ב וְּש  ֵנ֣י יֲַעק ֑ ֖עּו בְּ מְּ ֥צּו וְּש  בְּ ק    ה 

ִ֑ל ,א(לג ה"בזו' דב) מהו[ ב סימן ב"מדרש תנחומא )ורשא( וזה ְׂשָרא  ַ֣י י   .שזכותן של ישראל גרמה לו ֶאת־ְּבנ 

ַ֣י ,א(לג ה"בזו' דב) ִ֑לזכות עצמו ובין זכות עם ישראל שיצא מיעקב. מקור גדולת משה בין מקף כמברר  – ֶאת־ְּבנ  ְׂשָרא  אתנח כמגביל  – י 

 וזהו שהמדרשים מדגישים את זכות עם ישראל )הכלל החביב לה'( שמכוחה פעל משה )היחיד הרועה הנאמן לעם ישראל לפני ה'(. 
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ל ך יט(,דהי"ב כט)  זְּנ יַח  ַהמ ֨ ר ה  ֣ ים ֲאש  ת ּכ ל־ַהֵּכל ֗ ֵא֣ נּו  וְּ שְּ ֑ ד  קְּ ה  נּו וְּ ַמֲע֖לֹו ֵהַכ֣ ז בְַּמלְּכּו֛תֹו בְּ ֧ ח ֽה': סָאח  זְַּב֥ ֵנ֖י מ  ם ל פְּ נ ֕  .וְּה 

נּו יט(,דהי"ב כט) שְּ ֑ ד  קְּ ה  נּו וְּ מונח אתנח, רבוי והגבלה, רבוי כלים חדשים, הגבלה להשתמש רק בכלים החדשים ומשוחים בשמן  – ֵהַכ֣

 יזת כלים ישנים שנשתמשו בעבירה.שהיה קיים בימי חזקיהו, היינו גנ

 

 בטעם סגול, אתנח, סלוק –לאמר הסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת דיבור.  3.6

' ֶאל ויקרא מצרע יד,א:הפסוקים כדוגמת  70, 69ראה קובץ תבניות מורכבות לעיון בקבוצת  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   מ 

 מופעים. 93פסוקים,  93מופיע רק בתורה,  –משה וגו' -להים אל-התוכן "וידבר ה' או א

ר:שמות תשא לא,יב: התוכן כדוגמת   אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   מופעים.   5פסוקים,   5 -נמצא רק בתורה ב ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

' ֶאלבכת"ר התוכן  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  מופעים.   70פסוקים,  70 -נמצא רק בתורה ב מ 

 ,י ... מופע אחרון במדבר מסעי לה,ט. מופע ראשון שמות וארא ו
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/62     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

מ'.  130פ',  130סלוק  – לאמרמ',   84פ',   84אתנח  – לאמרמ'ופעים, מהם  305פ'סוקים,  298 –מספר הפעמים בתורה של מלת לאמר 

 מ' 214פ',  214בטעם קיסר )סלוק או אתנח(  לאמרסה"כ מלת 

 שליש פסוק ויחד עם זרקא הם או מוסיפים או גורעים מהענין על הענין. בטעם סגול שהוא כעין קיסר המפסיק לאמרופעמים מלת 

 

ֹו ַּתֲעֶׂשַ֣ה ְנָדָבה֙ ...  (וי' אמר כב,כג) כי נאמר –)טט עובר בעשה  -מכאן אמרו: כל המתפיס תמימים לבדק הבית בבלי פסחים מב,א  תֶ֔  א 
ֶֶַֽ֖דר א ּוְלנ  ה׃ ל ֵ֥ ָרֶצָֽ ֵ֥ר (וי' אמר כב,יז)לומר תלמוד  -. אין לי אלא בעשה, בלא תעשה מנין (י  ' ֶאל ַוְיַדּב  ר׃-הֶ֖ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ לימד על כל  -מ 

לא נאמר בדברים. בי  -. אמר לו רבי לבר קפרא: מאי משמע? אמר לו: דכתיב לאמר שיהא בלא תעשה, דברי רבי יהודההפרשה כולה 
 .לאו אמור -רב אמרי: לאמר 

אמור להן שיש  - לאו אמורנוטריקון לאמר.  - לא נאמר בדבריםשה כתיב. בתחלת הפר -' וגו' וידבר הרש"י מסכת פסחים דף מב,א 
שמ' ) אפשר כי כוונת רש"י לפסוק –)טט איסור לאו בדברים, והכא גבי פסח נמי כתיב בתחלת הפרשה ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. 

ל-ה֙' ֶאל ַוּי ָ֤אֶמר( בא יב,א ֶׁשַ֣ה ְוֶאָֽ ם ל  -מ  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ן ְּבֶאֵ֥ ר׃ַאֲהר ֶ֔   (אמ ָֽ
ֵ֥ר (וי' אמר כב,יז)שנאמר  -עובר בעשה. ומנין אף בלא תעשה  -מיכן אמרו: המקדיש תמימים לבדק הבית בבלי תמורה ז,ב  '  ַוְיַדּב  הֶ֖

ר׃-ֶאל אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ לא נאמר  -דברי ר' יהודה. א"ל רבי לבר קפרא: מאי משמע? א"ל: דכתיב לאמר  -לימד על הפרשה שהיא בלאו  מ 
 .בי אמרי )לא( )מסורת הש"ס: ]לאמר לאו[( אמורבדברים. בי ר

כלומר הכי אמר הקב"ה לאו אמור להם לישראל  - לא אמורכלומר בההיא פרשה.  - לא נאמר בדבריםרש"י מסכת תמורה דף ז,ב 
 דלאו איכא הכא דאי עברי אהך פרשה עוברין בלאו.

אבוי דרבי מתניה תיפתר במקדש תמימין לבדק הבית רבי יוסי בי  אמ' ר' יודן תלמוד ירושלמי מסכת נזיר פרק ה דף נג טור ד /ה"א 
 רבי יודה בשיטת אביו הקדיש תמימים לבדק הבית עובר בעשה מניין בלא תעשה תלמוד לומר וידבר יי' אל משה לאמר לאו אמור

ֹו ַּתֲעֶׂשַ֣ה ְנָדָבה֙ ...  (וי' אמר כב,כג)תורה תמימה ויקרא כב,כג  תֶ֔ לבדק הבית עובר בעשה, שנאמר נדבה  תניא, המתפים תמימים - א 
 ]תמורה ז' ב'[: קמא(עשה -תעשה אותו, אותו אתה מתפיס לבדק הבית ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית, ולאו הבא מכלל עשה 

ֵ֥ר (וי' אמר כב,יז)זו ובגמ' איתא דעת ר' יהודה דגם בלאו עוברין משום דכתיב בריש פרשה תורה תמימה הערה קמא(  ' ֶאל ַוְיַדּב  -הֶ֖
ר׃ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ דלא ס"ל הדרשה לאמר לאו אמור,  פליגי עליומבואר דחכמים  בתו"כאבל , לאו אמורולאמר פירושו ]ע"ד נוטריקון[  מ 

, והכ"מ תמה דבסוגיא מבואר דגם לאו יש בזה, ודבר רק עשה ולא לאו שפסק דאין בזה הרמב"ם בפ"ה ה"ו מערכיןופשוט דזה טעם 
מבואר פליגי חכמים על ר"י בזה, וגם בגמ' איתא הלשון דברי ר' יהודה, משמע דלאו כו"ע ס"ל כן. והיותר פלא פלא הוא, שהרי כפי ה

 , וצע"ג:לא ס"ל הך כללא דר"יעליו, שהרי הוא גופיה בפ"ח ה"ה מקרבן פסח כתב דהרמב"ם 
 

 וידבר ה' אל משה לאמר-כמו ב לאמרי מלת אפשר כי הכלל שבמאמר רבי יהודה ובי רב כ בבלי תמורה ז,ב -ובבלי פסחים מב,א ע"פ 

מוטעמת בטעם קיסר לאמר היא נוטריקון "לאו אמור" לדרוש לאו מתוכן העשה שאחריו, ואפשר כי גם בפסוקים אחרים כאשר מלת 
 )אתנח או סילוק( , יש לו תמיכה בתפקיד הגבלה של טעם הקיסר.

 

ר אמ ָֽ " מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים במלה זו ונלמדים סלוק, בתפקיד הגבלה, שהנוטריקון "לאו אמור – ּל 

ה-ֶאלומתרבים מטעם מרכא במלים  ֶׁשֵ֥  . מ 

ראזהרה לאדם בעל בחירה לבל יחטא, שלא יעבור על  אמ ָֽ  נוטריקון "לאו אמור" וטעם סלוק מדגיש את ההגבלה. ּל 

 ,אתזריע יבויקרא  ראההאדמו"ר מ"מ שניאורסאהן[  74]ליקוטי שיחות ח"ז ע' ע"פ 
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ר בראשית א,כב אמ ִ֑ ים ל  ֶ֖ ָתֵ֛ם ֱאֹלה   ]כב[ ַוְיָבֶֹ֧רְך א 
ּו ֶאת  ְלאָ֤ ּו ּומ  ּו ּוְרבִ֗ ֶרץ׃-ְּפרַ֣ ֶרב ָּבָאָֽ ֵ֥ ֹוף י  ים ְוָהעֶ֖ ם֙ ַּבַּיּמ ֶ֔  ַהַּמ֙י 

ים ֶ֖ ָתֵ֛ם ֱאֹלה  ראה להסביר כי תביר בא דרגא תביר טפחא, לפי המשך הכתוב של מצוות עשה לבעלי החיים המימיים לא נ – ַוְיָבֶֹ֧רְך א 

למעט, אלא תבנית הטעמים דרגא תביר טפחא, מלמדת על קבוצת פרטים שעל כל אחד מהם חל הענין או ההלכה. כאן ההלכה מתבררת 

ר)א( ממלת  אמ ִ֑ ּו  דרוש נוטריקון לאו אמור, לאו הבא מכלל עשה בכתוב הבא  – ל  ּו ּוְרבִ֗  וגו'. ְּפרַ֣

ר)ב( מטעם  אמ ִ֑ והמלה והטעם מלמדים שנצטוו על פרו ורבו כל מין במינו בלבד. ואכן בעלי החיים המימיים לא אתנח, מגביל.  – ל 

ים ֶאתבראשית נח ו,יב: השחיתו דרכם בניגוד לבעלי החיים שעל הארץ  ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  י-ַוַּי ָֽ ְׁשָחִָ֑תה ּכ  ַ֣ה נ  ּנ  ֶרץ ְוה  ית ָּכל-ָהָאֶ֖ ֹ֧ ְׁשח  ָּבָׂשֵ֛ר -ה 
ֹו ַעל-ֶאת ֶרץ׃ ס-ַּדְרּכֶ֖  ָהָאָֽ
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ים ֶאלבראשית נח ח,טו,טז:  ֶ֖ ר ֱאֹלה  ֵ֥ ן-ַוְיַדּב  א מ  ֶ֖ ר׃ צ  אמ ָֽ ַח ל  ֵ֥ י-נ  ָֽ ְׁשְּתךֵ֛ ּוָבֶנֵ֥יך ּוְנׁש  ה ְוא  ָבִ֑ה  ַאָּתָ֕ ְך׃-ַהּת  ָּתָֽ  ָבֶנֶ֖יך א 
ר]])טו(  רשב"ם אמ ָֽ כפל לשון של 'ויצו', או של 'ויקרא', או של 'וידבר', או של 'ויאמר' )פירושו לשמ'  -כל 'לאמר' שבתורה  - ל 

 ,כב(.[[ א
ים ֶאל ֶ֖ ר ֱאֹלה  ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ַח ל  ֵ֥  נ 

ר אמ ָֽ לאו אמר שבמצות העשה שבפסוק )בר' נח ח,טז( הצטוו בראש ובראשונה לעסוק בפריה ורביה, והוגבלו מלעסוק בדברים  – ל 

 אחרים ואילו נח עסק בנטיעת גפן והכנת יין שהביא לשכרות ולעבירות.
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 :בראשית חיי שרה כג,ג

ר ֶאל ֵ֥ ֹו ַוְיַדּב  תִ֑ ַ֣י מ  ַעֶ֖ל ְּפנ  ם מ  ר׃-ְּבנ י-ַוָּיָ֙קם֙ ַאְבָרָהֶ֔ אמ ָֽ ת ל  ֶ֖  ח 
ר אמ ָֽ י ֲאֻחַּזת (כג,ד)ירצה כי לצד שהוא שאל  אור החייםסלוק ונוטריקון לאו אמור בכתוב אחריו כפי'  – ל  ָ֤ וגו' שנראה ֶקֶ֙בר֙ -ְּת֨נּו ל 

רמדבריו שמתרצה הוא בכל מקום שיתנו לו, לזה אמר הכתוב  אמ ָֽ רפי' לא זה הוא תכלית הדיבור אלא הכנה  ל  אמ ָֽ מבוקשו כי הוא  ל 
 :זה שדה עפרון

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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 בראשית חיי שרה כג,י: 
ֹוְך ְּבנ י ב ְּבתַ֣ ֶ֖ ׁש  ֹון י  י ֶאת-ְוֶעְפרֵ֥ ָ֤ ּת  ִ֑ת ַוַּיַען֩ ֶעְפ֨רֹון ַהח  י-ח  ַ֣י ְבנ  ַער-ַאְבָרָהם֙ ְּבָאְזנ  י ַׁשָֽ ֵ֥ ל ָּבא  ת ְלכ ֵ֛ ר׃-ח ֶ֔ אמ ָֽ ֹו ל  ירֶ֖  ע 

א רל  ה ֲאֶׁשר-ל א (בר' ח"ש כג,יא)סלוק, ונוטריקון לאו אמור בכתוב אחריו.  – מ ָֽ ְך ְוַהְּמָעָרֵ֥ י ָלֶ֔ י ַהָּׂשֶדה֙ ָנַתַּ֣ת  נ  ַ֣י ְׁשָמע ֶ֔ נ  יָה -ֲאד  ִ֑ ֹו ְלךַ֣ ְנַתּת  ּבֶ֖
ֹ֧י ְבנ י ינ  ך׃-ְלע  ֶתָֽ ר מ  יָה ָּלְֶ֖ך ְקב ֵ֥ ֵ֥ י ְנַתּת  ֵ֛  ַעּמ 

 שהיא כעין חצר שהמערה כלולה בה, מעלה סוגיות שונות שפוגעות בעפרון. עפרון עונה לאברהם כך: מכירת המערה בלי השדה שלפניה, 

 דרך הגישה אל המערה.  (א)

 שעות הגישה למערה. (ב)

 הקמת מצבה. (ג)
 מראית עין שהשדה שייך לאברהם. (ד)

ַ֣י-ל א (כג,יא) אור החייםע"פ  (ה) נ   :לא יהיה השדה ראוי לדבר מה אחר שהמערה היא לבית הקברות וגו'. ... ֲאד 
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 בראשית מקץ מא,ט:

ים ֶאת ר֙ ַׂשַ֣ר ַהַּמְׁשק ֶ֔ ר-]ט[ ַוְיַדּב  אמ ִ֑ ה ל   ַּפְרע ֶ֖
ֹום׃-ֶאת  יר ַהּיָֽ ֵ֥ י ַמְזּכ  ֶ֖ י ֲאנ   ֲחָטַאָ֕

ר ֶאת אמ ִ֑ י-ל  גדול מרמזים לחטאים של שר המשקים נגד יוסף בנוסף לחטא האחד נגד פרעה ואולי גם -טעמי הכתוב אתנח זקף – ֲחָטַאָ֕

 לחטא שלא סיפר עד עתה.

אמ ִ֑  לאמר בטעם אתנח המגביל, ללמד כי המלה נדרשת כנוטריקון "לאו אמור" היינו בכתובים הבאים יש לדרוש לאו מתוך עשה.  – רל 

י-ֶאתגדול במלים -ולא לאו אחד בלבד אלא שלושה לאוים המרומזים בטעם זקף ואלו הם לפחות שני חטאי "מוציא שם רע" נגד יוסף  ֲחָטַאָ֕

ַַ֣ערב( )יי רש"וחטא ביזויו כפירש  י ַנ ִ֗ ְבר  ַַ֣ערארורים הרשעים, שאין טובתם שלימה. מזכירו בלשון בזיון:  - ֶעֶַ֚בד ע  ואין שוטה,  - ַנ
י; ראוי לגדולה ִ֗ ְבר  בגדי שרים )ראה ב"ר  ולא לובשעבד מולך  שאיןוכתוב היה בנימוסי מצרים  - ֶעֶַ֚בד; אינו מכיראפילו לשונינו  - ע 

 פט,ז(. 
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ֹו ַּתֲעֶׂשַ֣ה ְנָדָבה֙ ...  (וי' אמר כב,כג) כי נאמר –)טט עובר בעשה  -מכאן אמרו: כל המתפיס תמימים לבדק הבית מב,א  בבלי פסחים תֶ֔  א 
ֶֶַֽ֖דר א ּוְלנ  ה׃ ל ֵ֥ ָרֶצָֽ ֵ֥ר (וי' אמר כב,יז)תלמוד לומר  -. אין לי אלא בעשה, בלא תעשה מנין (י  ' ֶאל ַוְיַדּב  ר׃-הֶ֖ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ לימד על כל  -מ 

לא נאמר בדברים. בי  -. אמר לו רבי לבר קפרא: מאי משמע? אמר לו: דכתיב לאמר שיהא בלא תעשה, דברי רבי יהודהלה הפרשה כו
 .לאו אמור -רב אמרי: לאמר 

אמור להן שיש  - לאו אמורנוטריקון לאמר.  - לא נאמר בדבריםבתחלת הפרשה כתיב.  -' וגו' וידבר הרש"י מסכת פסחים דף מב,א 
שמ' ) אפשר כי כוונת רש"י לפסוק –)טט דברים, והכא גבי פסח נמי כתיב בתחלת הפרשה ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. איסור לאו ב

ל-ה֙' ֶאל ַוּי ָ֤אֶמר( בא יב,א ֶׁשַ֣ה ְוֶאָֽ ר׃-מ  אמ ָֽ ם ל  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ן ְּבֶאֵ֥   (ַאֲהר ֶ֔
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 שמות יתרו כ,א׃

ֵ֛ת ָּכל ים א  ַ֣ר ֱאֹלה ֶ֔ ֵ֥ -ַוְיַדּב  ר׃ סַהְּדָבר  אמ ָֽ ֶּלה ל  ֶ֖  ים ָהא 
 (הסולם)הסוגריים משלבים את פי' זוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף פג עמוד ב 

ר שמח( אמ ָֽ ה (דב' הברכה לג,א)דכתיב  )להיות ירושה לכל ישראל( , למהוי ירותא לכלאל  ֥ ּו ה תֹור  נּו-צ  ֖ ה ל  ֑ ה מ ש  ֖ ש  ַל֥ת מֹור  ה  ב קְּ ׃ דאי תימא יֲַעק ֽ
֙  (שמ' ית' כ,ב), כתיב )אדם(לכל ב"נ  )לגלות(מה דלא אצטריך לגלאה  שוטו לומר לכל ולגלות גם()כי אם תאמר כפלגלאה  י ֶ֖ כ  נ  יך ָאָֽ ' ֱאֹלֶהִֶ֑֔ , הַ֣
ים -ּכ ל -)טט  )כמו שאני מכוסה וסתום כך יהיו דברים אלוכמה דאנא טמירא וסתים כך יהיו מלין אלין טמירין וסתימין בלבך  )יורה( ֥ ר  ב  ַהדְּ

ה ל  ֵא֖  )כנראה הכוונה למשה רבנו ולחכמים( סים וסתומים בלבך(מכו( ה 

ר אמ ָֽ  כעין נוטריקון לאו אמור ותומך בו טעם סלוק בתפקיד הגבלה שלא כל מה ששמע משה מה' הוא גילה לכל.  – ל 

יםד"א  שמט( ַ֣ר ֱאֹלה ֶ֔ ֵ֛ת ָּכלחד, )הוא מדרגה א( ַוְיַדּב  ר-א  אמ ָֽ ֶּלה ל  ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ , ר' )הרי חמש מדרגות אחרות(ין , הא חמש דרגין אחרנַהְּדָבר 
יםיהודה אמר  ַ֣ר ֱאֹלה ֶ֔ ֵ֛ת, גבורה, ַוְיַדּב   ָּכל , ד"א (זה תפארת הנקרא גם רחמים( –)טט )חסד וגבורה ביחד , דא ודא ָּכל, )חסד(, ימינא א 

ת (בר' ח"ש כד,א)אמר ר' יצחק לאכללא אברהם דכתיב  ך א  ם ַבּכ ֽל׃-ַו֛ה' ֵבַר֥ ֖ ה  ר   ,ַאבְּ
ֵ֥  שנ( ֶּלה , שנתכסו( הספירות( –)טט )לכלול שאר הכתרים לאכללא שאר כתרין דאתכסיין  יםַהְּדָבר  ֶ֖ )לכלול אלו אינון דאתגליין ָהא 

ים ה ע ם  -וְּכ ל (שמ' ית' כ,טו), וכתיב המתגלים ככתוב( ת ר א ֨ ר,  ַהקֹוֹ֝לת-א  אמ ָֽ י ל-ֵאֽש ת (משלי יב ד)דא הוא דכתיב  ל  ת ַחִ֭ ר  ֣ ּה  ֲעט  ֑ ל  , וכתיב ַבעְּ

יש א ת (יה ג,אירמ) ֣ ְַּשַל֣ח א  ן י ר ֵה֣ תֹו  -ֵלאמ ֡ שְּ ר )הרי שהמלה א  אמ ָֽ  .סמוכה אל אשה, אשר כאן יורה על הנוקבא דזעיר אנפין שהיא השכינה( ל 

ר אמ ָֽ שמעל לספירת מלכות למלכות שהיא השכינה המייצגת בתפקיד הגבלת הגלוי מהתורה שהתגלתה באמצעות הספירות סלוק  – ל 

ים א ת-וְּכ ל (שמ' ית' כ,טו)הוא עם ישראל על דרגותיו וזהו הנאמר את כנסת ישראל ש מצב של -מקף כרב –  ה ע ם  -וְּכ ל,  ַהקֹוֹ֝לת-ה ע ם  ר א ֨

תדרגות שונות בעם ישראל,  מדרש  מצב ההבנה של התורה מהקולות לפי דרגות השגה של בני ישראל.-מקף כרב – ַהקֹוֹ֝לת-א 
אמר ר' יוסי בר חנינא לפי כחן של כל אחד ואחד היה הדיבור מדבר עמו, ואל תתמה על ...  תנחומא )בובר( פרשת יתרו סימן יז

 (תהלים כט,ד) הדבר הזה, שמצינו במן כשיורד לישראל וכל אחד מהן היה טועמו לפי כחו, הדיבור על אחת כמה וכמה, אמר דוד

חַ -קֹול חַ  בכחו אין כתיב כאן, אלא ֥ה' ַבּכ ֑  ,אחדבכחו של כל אחד ו, ַבּכ ֑

 

ֵ֛ת הקב"ה דיבר ֶּלה-ָּכל א  ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ ֵ֛ת  הן שתי סדרות עשרת הדברות במקביל, והפעם הנוספת בפירוט. אפשר כי תבנית הטעמים ַהְּדָבר  א 
ֶּלה-ָּכל ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ תביר מרכא טפחא, מלמדת ע"פ הנאמר בירושלמי שקלים שכמו שבלוחות היה כתוב בין הדברות שאר המצוות,  – ַהְּדָבר 

ֵ֛תרת הדברות נאמרו שאר המצוות. בא טעם כך גם באמי תביר למעט שאוזן אדם לא יכלה לשמוע פרטי הדברים של שני הדיברים  – א 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

רבמקביל,  אמ ָֽ סלוק מגביל ללמד שכדי שבני ישראל יוכלו להבין הנאמר, הגביל הקב"ה את האמירה החזקה ואמרה אחת אחת, וגם  – ל 

 ה ימשיך לשמוע ויחזור בפניהם. בה אחרי הדיבר השני בקשו בני ישראל שמש
 

 אתנח –לאמר  358

א ֶאלויקרא א,א:  ְקָרֶ֖ ר׃-ַוּי  אמ ָֽ ֶ֖ד ל  ֶהל מֹוע  א ֵ֥ יו מ  ָלֶ֔ ָ֤ר ה֙' א  ֶׁשִ֑ה ַוְיַדּב   מ 
ֶׁשִ֑ה-ֶאל א ֶאל תו"כע"פ  רש"יאתנח, מגביל כפי'  – מ  ְקָרֶ֖ ֶׁשִ֑ה-ַוּי   וגו' לא שומעין, וכל ישראל לאזניוהקול הולך ומגיע  - מ 

 

 אתנח –לאמר  359
 לה: –קרא מצרע יד,לג וי

' ֶאל פ ַ֣ר הֶ֔ ל-]לג[ ַוְיַדּב  ה ְוֶאָֽ ֶׁשֵ֥ ר׃ -מ  אמ ָֽ ן ל   ַאֲהר ֶ֖
ת׃-]לה[ ּוָבא֙ ֲאֶׁשר י  י ַּבָּבָֽ ֶ֖ ה ל  ְרָאֵ֥ ַגע נ  ר ְּכֶנָ֕ אמ ִ֑ ן ל  ֶ֖ ה  ֵ֥יד ַלּכ  ּג  ת ְוה  י  ֹו ַהַּבֶ֔  לַ֣

י )לה(  רש"י ֶ֖ ה ל  ְרָאֵ֥ ַגע נ  יור, לומר: נגע נראה לי, אלא שאפילו הוא חכם ויודע שהוא נגע ודאי, לא יפסוק דבר בר -ְּכֶנָ֕ ֶ֖ ה ל  ְרָאֵ֥ ַגע נ   ְּכֶנָ֕
 )ראה תו"כ מצורע פרשתא ה,י(. 

ר אמ ִ֑ אפשר כי גם כאן מלת לאמר היא נוטריקון "לאו אמור" אבל כאן לא במובן של לאו הבא מכלל עשה אלא במובן כפי' רש"י על  – ל 

רטעם אתנח במלת דבר מוחלט על הנגע. דרשה זאת נתמכת ב לא יאמרההמשך שבעל הבית  אמ ִ֑  בתפקיד של הגבלה. ל 

 

 סלוק –לאמר  360

ֹו ַּתֲעֶׂשַ֣ה ְנָדָבה֙ ...  (וי' אמר כב,כג) כי נאמר –)טט עובר בעשה  -מכאן אמרו: כל המתפיס תמימים לבדק הבית בבלי פסחים מב,א  תֶ֔  א 
ֶֶַֽ֖דר א ּוְלנ  ה׃ ל ֵ֥ ָרֶצָֽ ֵ֥ר (כב,יזוי' אמר )תלמוד לומר  -. אין לי אלא בעשה, בלא תעשה מנין (י  ' ֶאל ַוְיַדּב  ר׃-הֶ֖ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ לימד על כל  -מ 

לא נאמר בדברים. בי  -. אמר לו רבי לבר קפרא: מאי משמע? אמר לו: דכתיב לאמר שיהא בלא תעשה, דברי רבי יהודההפרשה כולה 
 .לאו אמור -רב אמרי: לאמר 

אמור להן שיש  - לאו אמורנוטריקון לאמר.  - מר בדבריםלא נאבתחלת הפרשה כתיב.  -' וגו' וידבר הרש"י מסכת פסחים דף מב,א 
שמ' ) אפשר כי כוונת רש"י לפסוק –)טט איסור לאו בדברים, והכא גבי פסח נמי כתיב בתחלת הפרשה ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. 

ל-ה֙' ֶאל ַוּי ָ֤אֶמר( בא יב,א ֶׁשַ֣ה ְוֶאָֽ ר׃-מ  אמ ָֽ ם ל  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ן ְּבֶאֵ֥   (ַאֲהר ֶ֔
 

 סלוק, הצג צמוד לבמד' חקת יט,ב – לאמר 361
 במדבר חקת יט,א:

ַ֣ר ' ֶאל ַוְיַדּב  ל-הֶ֔ ה ְוֶאָֽ ֶׁשֵ֥ ר׃-מ  אמ ָֽ ן ל   ַאֲהר ֶ֖
 בחומש במדבר, וזה המופע האחרון. 6בספר ויקרא,  3פעמים,  9הפסוק הזה באותם טעמים מופיע בתורה 

 

ל-ֶאל ה ְוֶאָֽ ֶׁשֵ֥ ן-מ  הפרות אחרי פרת משה מוסיפים מאפר פרת משה. מצוה למשה  מרכא טפחא, יתור לרבות, למשל שלאפר כל – ַאֲהר ֶ֖

 ואהרן בדורם, מצוה לכהנים גדולים לעתיד לבוא. 

ר אמ ָֽ ה ( יט,ב), לדרוש הגבלה במצוות עשה שלאחריה לאו אמרסלוק, עשוי להידרש כנוטריקון  – ל  ת ַהּתֹוָרֶ֔ ַ֚את ֻחַּקַ֣ , אפשר שזהו ז 

ַ֚אתת"ל  [יומא מב,ב]מהלך   ז 
ד(
    , ואל תוסיף )קבוצת עבודות ביום ובאיש( תקייםמשמע את הכתוב כאן  ה הערה ד(תורה תמימ. 

 

 אתנח, הצג צמוד לבמד' חקת יט,א –לאמר  362
 במדבר חקת יט,ב: 

ה ֲאֶׁשר ת ַהּתֹוָרֶ֔ ַ֚את ֻחַּקַ֣ ר -ז  אמ ִ֑ ' ל  ָּוֵ֥ה הֶ֖  צ 
ַ֣ר׀ ֶאל ה ֲאֶׁשָ֤-ַּדּב  יָמִ֗ ה ְּתמ  ה ֲאֻדָּמִ֝ ֶליך֩ ָפָר֨ ּו א  ְקחַ֣ ל ְוי  ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י  יןְּבנ  ָֽ ּום ֲאֶׁשֵ֛ר ל א-ר א  ל׃-ָּבּה֙ מֶ֔  ָעָלֵ֥ה ָעֶלֶ֖יָה ע ָֽ

 בבלי יומא מב,א 
אמר רבי יצחק: שתי שחיטות שמעתי, אחת של פרה ואחת של פרו, אחת כשרה בזר ואחת פסולה בזר, ולא ידענא הי מינייהו. איתמר, 

כשרה. תסתיים דרב הוא דאמר  -פסולה, פרה  -כשרה. וחד אמר: פרו  -פסולה, פרו  -שחיטת פרה ופרו, רב ושמואל; חד אמר: פרה 
 פרה פסולה, דאמר רבי זירא: שחיטת פרה בזר פסולה.

 ואמר רב עלה: אלעזר וחוקה שנינו בה. 
ה ֲאֶׁשר ת ַהּתֹוָרֶ֔ ַ֚את ֻחַּקַ֣ ר-]ב[  ז  אמ ִ֑ ' ל  ָּוֵ֥ה הֶ֖   צ 

ר אמ ָֽ  וההגבלה מרומזת בשני כתובים, לדרוש הגבלה במצוות עשה שלאחריה, לאו אמראתנח, עשוי להידרש כנוטריקון  – ל 
ּה ְלָפָנָֽיו( יט,ג) ָתֶ֖ ט א    .בזר פסולה( תסתיים דרב הוא דאמר פרה פסולה, דאמר רבי זירא: שחיטת פרה בבלי יומא מב,א) – ְוָׁשַחֵ֥
 ושלא יסיח דעתו בשחיטה 
ף ֶאת (יט,ה) ִ֑יו-ְוָׂשַרֵ֥ יָנ ה ְלע  )בשחיטה ובשריפה( רב דרשה נוספת  ממנהשלא יסיח דעתו  )דורש( ( שמואלבבלי יומא מב,א) - ַהָּפָרֶ֖

 שלא יסיח דעתו בשעת שריפת הפרה.
במדבר חקת שאני התם, דכתיב ) -דכתיב אהרן וחוקה, פרה נמי הא כתיב אלעזר וחוקה  -ולשמואל דאמר פרו פסולה, מאי שנא פרו 

ּה ְלָפָנָֽיו׃( יט,ג ָתֶ֖ ט א  נפקא  -ושמואל, שלא יסיח דעתו מנא ליה?  -דעתו ממנה, ורב: שלא יסיח  -שיהא זר שוחט ואלעזר רואה.  -ְוָׁשַחֵ֥
ף ֶאת -( מבמדבר חקת יט,הליה ) ִ֑יו-ְוָׂשַרֵ֥ יָנ ה ְלע   ורב: חד בשחיטה וחד בשריפה.  -. ַהָּפָרֶ֖

רב אומר שצריך קרא אחד שלא יסיח דעת בשחיטה, וקרא אחד שלא יסיח דעת בשריפה, כי אי אפשר ללמוד מהשחיטה על  –טט 

 השריפה.

 

 אתנח –מר לא 363
 במדבר מטות ל,ב׃

ֶׁשה֙ ֶאל ָ֤ר מ  '׃-פ ]ב[  ַוְיַדּב  ָּוֵ֥ה הָֽ ר צ  ר ֲאֶׁשֶ֖ ַ֣ה ַהָּדָבֶ֔ ר ֶז אמ ִ֑ ל ל  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ְבנ  ֹות ל  ַ֣י ַהַּמּטֶ֔  ָראׁש 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ר  אמ ִ֑ רבתוך העשה המתחיל בצווי  לאו אמראתנח, מגביל לדרוש נוטריקון  – ל  ַ֣ה ַהָּדָבֶ֔  -דבר אחר )ראה נדרים עז,ב ...  רש"יוכפי'  ֶז

רעח,א(:  ַ֣ה ַהָּדָבֶ֔ לא )וההגבלה במצוות העשה היא מעוט הוא; לומר, שהחכם בלשון 'התרה' ובעל בלשון 'הפרה' כלשון הכתוב כאן;  - ֶז

 )נדרים עח,א(.  ואם חלפו, אין מותר ואין מופר (תחליפו בין דרך החכם בלשון התרה ובין דרך הבעל בלשון הפרה
 

 אתנח –לאמר  364

ר׃-ָוֶאְתַחַּנֶַֽ֖ן ֶאל ס  דברים ואתחנן ג,כג: אמ ָֽ וא ל  ֶ֖ ֵ֥ת ַהה  ' ָּבע   הִ֑
ר  רש"י  אמ ָֽ  . (ספרי ד כו) אם לאוזה אחד משלושה מקומות שאמר משה לפני המקום: איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה שאלתי   ל 

רכאן מלת  אמ ָֽ  במובן לאו אמר . משה מבקש לקבל תשובה לתחנוניו שבפסוקים הבאים.  ל 

 

 סגול –לאמר  365
 ת ויקהל לו,ו:שמו

ה ַוְיַצַ֣ו ֶׁשִ֗ ירּו מ  ֹול ַוַּיֲעב ֨ ַּמֲחֶנה   קֵ֥ ר   ַּבָֽ אמ  יׁש ל  ַ֣ ה א  ָּׁשִ֗ ֹוד-ַיֲעׂשּו-ַאל ְוא  ְתרּוַמַ֣ת ְמָלאָכֶ֖ה עֵ֛ ֶדׁש ל  ֵ֥א ַהּק ִ֑ ָּכל  יא׃ ָהָעֶ֖ם ַוּי  ָֽ ָהב   מ 
ַּמֲחֶנה   ר   ַּבָֽ אמ  הטורים מחשב שהיום הפשט משמעו שפרטי הקול מבקשים מן העם לא לתרום עוד למשכן. בעל  -זרקא סגול, טט  – ל 

" מוסיפים הצווי אל יעבירו מרשות לאו אמר במחנההשלישי מעת ההכרזה על התרומת המשכן היה שבת ולכן פרטי הקול כאילו נאמר "

 היחיד לרשות הרבים ומביא גימטריא לתמוך בפירושו.

ר   אמ   להעביר מרשות לרשות בשבת,  שלא לאו אמר -כ לאמרסגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת  – ל 

ֹול ְּבָכל )נחמיה ח,טו(תבנית דומה עם שרש עב"ר ולאמר   ירּו קֵ֥ ר  -ְוַיֲעב ֨ אמ  ירּוָׁשַל ַַ֣֧ם ל  יֶהם  ּוב  קדמא מרכא זרקא סגול, כעין  –  ָער 

ף ולא להעביר ההכרזה היא על איסוף עצים וסכך לבנית סוכות, בפועל היא צווי לאו שלא לאסו –לכתחילה הקול לכתחילה ובפועל, 

 מרשות לרשות בשבת.   
 

 סגול –לאמר  366
 נחמיה ח,טו:   

ֹול ְּבָכל ירּו קֵ֥ יעּו ְוַיֲעב ֨ ר  -ַוֲאֶׁשַ֣ר ַיְׁשמ ִ֗ אמ  ירּוָׁשַל ַַ֣֧ם ל  יֶהם  ּוב   ָער 
י ֙יאּו֙ ֲעל  ר ְוָהב  ּו ָהָהִ֗ י-ְצאַ֣ ת֙ ַוֲעל  ת לַ -ַז֙י  ַ֣ץ ָעב ִ֑ י ע  ֶ֖ ים ַוֲעל  ֶ֔ ַ֣י ְתָמר  ָ֤י ֲהַדס֙ ַוֲעל  ֶמן ַוֲעל  ַ֣ץ ֶׁשֶ֔ ּוב׃ סע  ת ַּכָּכתָֽ ת ֻסּכ ֶ֖ ֵ֥  ֲעׂש 
ֹול ְּבָכל ירּו קֵ֥ ר  -ְוַיֲעב ֨ אמ  ירּוָׁשַל ַַ֣֧ם ל  יֶהם  ּוב  ההכרזה היא על  –לכתחילה הקול קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל,  –  ָער 

יעּו ַוֲאֶׁשַ֣ר ַיׁשְ איסוף עצים וסכך לבנית סוכות, בפועל היא צווי לאו שלא לאסוף ולא להעביר מרשות לרשות בשבת.  מונח רביע אפשר  -מ ִ֗

 , כי ההר והיער הם כרמלית. כי חזרו ולמדו על ארבע רשויות לשבת יחיד, רבים, כרמלית, פטור

 

ירּו )שמ' ויק' לו,ה(תבנית דומה עם שרש עב"ר  ֹול ַוַּיֲעב ֨ ַּמֲחֶנה   קֵ֥ ר   ַּבָֽ אמ  לכתחילה קדמא מרכא זרקא סגול, כעין לכתחילה ובפועל,  – ל 

 על הפסקת התרומה לבנית המשכן, בפועל היא צווי לאו שלא להעביר מרשות לרשות בשבת.  ההכרזה היא –הקול 

ר   אמ   שלא להעביר מרשות לרשות בשבת,  לאו אמר -כ לאמרסגול כעין מגביל שליש פסוק ואז תומך בדרשה של מלת  – ל 

 

 וק , תהלים מונח לפני סלוק כמרכא לפני סלעולה ויורד בתהלים כאתנח, סלוק בתהלים 3.7

 

ְגזִ֗ ( ד, ה 'תה) ֱחָטֵ֥אּו ּור  ַאל־ֶּתֹ֫ ּו ְוָֽ ְמרַ֣ ְַ֭לַבְבֶכם א  ם ב  ְׁשַּכְבֶכִ֗ ּמּו ַעָֽל־מ  ָלה ְוד ַ֣  :ֶסָֽ
ֱחָטֵ֥אּו( ד, ה 'תה): סיכום ַאל־ֶּתֹ֫  אל תעברו על לשון הרע או מוציא שם רע –מקף בורר )משמע א כמאמר דוד על עצמו(  – ְוָֽ

 . כאן לכל משמעות יש לימוד לענינו.)משמע ב( תתרחקו מיצר הרע בדרכים שונות
 

ֱחָטֵ֥אּו( ד, ה 'תה) ַאל־ֶּתֹ֫ טעם עולה ויורד שהוא עוצר חזק, בפסוק זה בא במקום אתנח שאינו בפסוק. )בפסוק עם אתנח עשוי להיות   – ְוָֽ

ר הטוב וירידת לו תפקיד הדומה לזרקא סגול בכ"א ספרים(. כאן תפקיד הטעם להגביל. אפשר שכאן שם הטעם מרמז לעליית היצ

  [ מזמור ד ט מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר(] [ה,א – בבלי ברכות ד, ב] היצר הרע, בשתי המשמעויות שמצאנו.
 

ּמּו( ד, ה 'תה) ואם קרא [ שו"ע או"ח רלט, ס"א]-מונח כעין מרכא לפני סלוק בכ"א ספרים כי לפני סלוק, מרבה, כגון האמור ב - ְוד ַ֣
 , אז )ז( ו ה[ ב'< ה'{ חוזר וקורא כמה פעמים זה אחר זה עד שישתקע בשינהק"ש ולא יוכל לישן מיד

 

ָלה ( ד, ה 'תה) ּמּומהו  [מזמור ד ט מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר(]סלוק מגביל.  - :ֶסָֽ ָלה ְוד ַ֣ , אמר ר' יודן ובלבד שתידום ֶסָֽ
 ,מאותה עבירה שבידך

 

 

 ם ללא טפחא לפני אתנח או ללא טפחא לפני סלוקפסוקיהסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת דיבור.  4

 

מובאת כאן דוגמת מפתח להבנת תפקיד טעם הטפחא מפסוק חסר טפחא. בדוגמא זאת הסתמכנו על אוסף תפקידי טפחא שהכרנו עד כ"א 

 טרחא. –סיון התש"ע כדי להציע הבנה כללית בתפקיד טעם טפחא 

 

 ללא טפחא 1

 והצרעת בשחין ובמכ :ויקרא תזריע יג,יח

י ָֽ ר ּכ  ֹו-׃ פ   ]יח[  ּוָבָׂשָ֕ ְהֶיֵ֥ה בָֽ א׃-י  ְרָּפָֽ ין ְונ  ִ֑ ֹו ְׁשח  רֶ֖  ְבע 

ין  )יג,יח( )ה( [תו"כ פ"ג פ"ו] ִ֑ איכול מורד ת"ל ְׁשח  ְרָּפָֽ א, אי ְונ  ְרָּפָֽ יןת"ל )היינו הבריא(  יכול עד שיעשה צלקת ְונ  ִ֑ , הא כיצד נרפא ְׁשח 
ין )יג,כג(ולא נרפא וכן הוא אומר למטה  ֶ֖ ֶבת ַהְּׁשח   הוא עד שתקרום כקליפת השום. ָצֶרֵ֥
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ין ...  )יג,יח( ִ֑ א׃ כמגביל מלמד שעדיין לא הבריא, אתנח –ְׁשח  ְרָּפָֽ סלוק, ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם  -ְונ 

טפח לאפיון  טפחא. אין כאן שנוי משמעות או הלכה בין מה שאחרי הטפחא ובין מה שמטועם בטפחא, אין כאן הפסק, אין כאן פתיחת
  אין שינוי, שמשמעותו שעדיין יש שחין רק שהוא קרם כקליפת השום. –אלפניו, אין כאן מיעוט כלשהו. בסה"כ 

 

 השערה: א' בפסוקי בריאת העולם מה שהקב"ה צווה נברא ללא שנוי מצוויו.

 ב' קרה מיד 
ה אזי רבוי אחר רבוי ממעט. ללא טפחא אין רבוי אחר רבוי, אם נאמר כי טפחא כמסמלת שנוי כלשהו וה כעין רבוי, ואם הסלוק גם כן מרב

 אבל נשאר רבוי של הסלוק. לכן עדיף להסביר שהעדר טפחא מרמז על אין שנוי ולא ליחס לסלוק או אתנח תכונת רבוי.

 

 ללא טפחא 2

 יום אחד :בראשית א,ג

י ֹור ַוְַָֽֽיה  י אִ֑ ַ֣ ים ְיה  ֶ֖ ֹור׃-׃ ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה   אָֽ
 קל -עשרת ימי תשובה מאמר שיר המעלות ממעמקים ע' קכט  חסידות מבוארת מועדים

 פירוש עורך חסידות מבוארת

  ושאר מאמרות מביא סוג חיות מיוחד לאותו ענין והוא  כן-יהי רקיע ... ויהי ומאמר  אור-יהי אור ויהי הסבר העורך שמאמר -טט
ה הגבלה. אבל ע"י התלבשותה בחומר היא מוגבלת לפי בדיוק כפי שהבורא צווה. החיות הזאת נקראת אור ממלא כל עלמין שאין ב

 תפקיד הנברא שבו מלובשת חיות זאת.

 שני אופני ההסבר הבא נערכו בהתיעצות עם הרב אי"מ אייזן הי"ו

 אופן )א(

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ מות עליונים אין שום שינוי קודם הבריאה ואחר הבריאה, בכל עולסילוק ללא טפחא לפניו, היינו אור סובב כל עלמין,  - אָֽ
 '. ותחתונים בשוה 

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ סילוק, מגביל וזה אור ממלא כל עלמין שיש שינויים והבדלים במדריגת האור והחיות המהווה ומחיה את הנבראים, תוצאה  – אָֽ

 לקית בנבראים.-מוגבלת מהתלבשות החיות הא

 אופן )ב(

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ  מצד השפיע של אור ממלא כל עלמין, החיות הבלתי מוגבלת, בנבראים. סילוק ללא טפחא לפניו, התלבשות ללא שינוי  - אָֽ

י ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ  לקית בנבראים לפי התפקיד של הנברא.-סילוק, הגבלה מצד הנבראים. הגבלת התלבשות )אור ממכ"ע( החיות הא – אָֽ

 

 ללא טפחא 3

 יום שני בראשית א,ז

ים  ֶאת ַַ֣עׂש ֱאֹלה  יַע  -׃ ַוַּי  ָהָרק 
ָ֤ין  ל ּב  ִ֗ יַע  ַוַּיְבּד  ִ֑ ַ֣ל ָלָרק  ַע ר מ  ם ֲאֶׁשֶ֖ י  ַ֣ין ַהַּמֶ֔ יַע ּוב  ַּתַַ֣חת ָלָרק ֶ֔ ם֙ ֲאֶׁשר֙ מ   ַהַּמ֙י 
י  ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ  כ 
 י ְַֽיה  ן-ַוָֽ ָֽ  סלוק, ללא טפחא מגביל שנעשה מה שנאמר ללא שנוי. – כ 

 

 ללא טפחא 4

 יום שלישי בראשית א,ט

ם֙ ֶאל ַּתַָ֤חת ַהָּׁשַמ֙י  ם מ  י  ָּק֨וּו ַהַּמִ֝ ים י  ה ַהַּיָּבָׁשִ֑ה ָמקַ֣ -פ ַוּי ַ֣אֶמר ֱאֹלה ִ֗ ָרֶאֶ֖ ד ְות   ֹום ֶאָחֶ֔
י  ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ  כ 

י ְַֽיה  ן-ַוָֽ ָֽ ד -ֶאל סילוק מגביל וללא טפחא לפניו אפשר כי משמעו שהמים נקוו – כ  ֹום ֶאָחֶ֔  באופן מושלם, ללא שינוי ממאמר ה'.ָמקַ֣

 

 ללא טפחא 5

 יום שלישי בראשית א,יא

ֶַׂ֚שב  ֶׁשא ע  ָ֤א ָהָאֶ֙רץ֙ ֶּדִ֗ ְדׁש  ים ַּתָֽ ַרע ַוּי ַ֣אֶמר ֱאֹלה ִ֗ יַע זֶֶ֔ ַ֣ ר זְַרעֹו       ַמְזר  ֹו ֲאֶׁשֵ֥ ינֶ֔ י֙ ְלמ  ֶׂשה ְּפר  י ע ָ֤ ֞ ַ֣ץ ְּפר  ֹו ַעל-ע   ָהָאִֶ֑רץ -בֶ֖
י  ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ  כ 

ֹו....  )בר' א,יא(ספורנו  ינֶ֔ י֙ ְלמ  ֶׂשה ְּפר  י ע ָ֤ ֞ ַ֣ץ ְּפר   , כי המורכב משני מינין לא יוליד: ע 
י....  ן-ַוְַָֽֽיה  ָֽ  ן שאם יקרה צמח מורכב משני מינים לא יוליד: , נתקיים כן בלתי שיקבל הפחות והיתר באופכ 

י )בר' א,יא( ְַֽיה  ן-ַוָֽ ָֽ עשתה שינוי במה שהוציאה  (יב)א, פסוקבהארץ הוציאה כל מה שהבורא ייעד להוציא. אלא ש, סילוק ללא טפחא לפניו - כ 

ֹו )בר' א,יא( שלא כל העצים יהיו ינֶ֔ י֙ ְלמ  ֶׂשה ְּפר  י ע ָ֤ ֞ ַ֣ץ ְּפר   ע 

ייא: ביאור הגר"א בראשית א, ְַֽיה  ן׃ -ַוָֽ ָֽ   .שנוצרו כמו בשעה שהיו בצביון כ 
 

 ללא טפחא 6

 יום רביעי בראשית א,טו

יר ַעל ֶ֖ ם ְלָהא  י  יַע ַהָּׁשַמֶ֔ ַ֣ ְרק  ת֙ ּב  ְמאֹור   ָהָאִֶ֑רץ-ְוָהיָּ֤ו ל 
י  ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ  כ 

י ְַֽיה  ן׃ -ַוָֽ ָֽ  . סילוק ללא טפחא לפניו, ההשערה שהשמים הוציאו כל מה שהבורא ייעד להוציא –כ 

 
 כג -א,כ  בראשית

 ביום החמישי אין תבנית טעמים ללא טפחא
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 ללא טפחא 7

 יום הששי בראשית א,כד

ְיתֹו   ֶמׂש ְוַחָֽ ה ָוֶרֵ֛ ָמֵ֥ ּה ְּבה  יָנֶ֔ ֶָ֤פׁש ַחָּיה֙ ְלמ  ֶרץ ֶנ א ָהָאִ֝ ים ּתֹוצ ֨ ִּ֑ה -פ ַוּי ַ֣אֶמר ֱאֹלה ִ֗ יָנ ֶרץ ְלמ   ֶאֶ֖
י  ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ  כ 
  ה ָוֶרֵֶ֛מׂש וְ א' סוגי ָמֵ֥ ּה ְּבה  יָנֶ֔ ֶָ֤פׁש ַחָּיה֙ ְלמ  ְיתֹוֶנ ֶרץ-ַחָֽ  ֶאֶ֖

 ְיתֹו ב' תכונה של מניעת כלאיים, א' סוגי נפש חיה ֶמׂש ְוַחָֽ ה ָוֶרֵ֛ ָמֵ֥ ֶרץ-ְּבה  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא שיש  – ֶאֶ֖

 הבדלים בין הפרטים בהלכות הקשורות לנושא, ו/או  פרטים שלא צריכים להיות ביחד, כל סוג לעצמו

 ִּ֑ה  ג' הסיום יָנ ֶָ֤פׁש ַחָּיה֙ הפרדה מכלאיים, לכל מין בתוך כל סוג של  -ביל ומאפיין את הפרטים שלפניה אתנח, מג -ְלמ  מהסוגים ֶנ

 הנמנים לפניו 

 י ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ  סילוק ללא טפחא לפניו, ההשערה שהארץ הוציאה כל מה שהבורא ייעד להוציא. - כ 

 

 ללא טפחא 8

 יום הששי בראשית א,ל

ְלָכל ָאֶרץ ּוְלָכל-׃ ּוָֽ ַ֣ת ָהֲ֠ ַׂ֣ש ַעל֨עֹו-ַחַּי ל׀ רֹומ  ם ּוְלכ ַ֣ י  ֶרץ ֲאֶׁשר-ף ַהָּׁשַמִ֝ ה -ָהָאִ֗ ֶַ֣פׁש ַחָּיֶ֔  ּבֹו֙ ֶנ
ֶֶׂ֖שב ְלָאְכָלִ֑ה -ָּכל-ֶאת   ֶיֵֶַֽ֥רק ע 
י  ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ  כ 

ִ֑ה  יאתנח  –ְלָאְכָל ְַֽיה  ן׃-ַוָֽ ָֽ סילוק ללא טפחא לפניו, הארץ הוציאה באופן מושלם )ללא שנוי מצו הבורא( כל המאכלים שהבורא ייעד  -כ 

 נפשות רבות וחסרונן.. בורא  –להוציא 

 

 ללא טפחא 9

ְהיּו֙ ָּכל ]כט[ בראשית נח ט:  ָֽ י-ַוּי  ת׃ פ-ְימ  ִ֑ה ַוָּימ ָֽ ים ָׁשָנ ֶ֖ ּׁש  ה ַוֲחמ  אֹות֙ ָׁשָנֶ֔ ַח ְּתַׁשָ֤ע מ   נ ֶ֔
ת׃  ִ֑ה ַוָּימ ָֽ  אתנח סלוק, ללא טפחא!     - ָׁשָנ

כא(, כי הצדיק תמים אשר צדקו -)ראה במ' ו,אונכתב ענין היין בנח, כי יש בו אזהרה ממנו יותר מ'פרשת נזירות' ...  כז( –רמב"ן )כו 
 הציל כל העולם, גם אותו החטיא היין, והביא אותו לידי בזיון וקללת זרעו.

טפחא סלוק משמעו שהסלוק מאפיין את הטפחא וגורם כעין שנוי משמעות, אפשר כי ללא טפחא משמעו רק המיעוט של הסלוק, רוצה 

    והביא אותו לידי בזיון וקללת זרעו.ן לומר שלא היה בנח חטא פרט לשתיית היי

ִ֑ה הפסוקים המלמדים על אורך חייהם של אדם הראשון והאנשים הנמנים משת עד נח פרט לחנוך, שתי המלים האחרונות בפסוק הן:  ָׁשָנ
ת  ם. אתנח סלוק. אפשר מעיד שלא חל בהם שנוי, כגון לא חל בהם זיקנה, נשארו צדיקים לעומת בני דורותיה – ַוָּימ ָֽ

 

 ללא טפחא 10

ָּנה׃לך טו,ח: -בראשית לך יָרֶׁשָֽ י א  ֵ֥ ע ּכ  ַדֶ֖ ה א  ' ַּבָּמֵ֥ ַ֣י הֶ֔  ַוּי אַמִ֑ר ֲאדָנ
 )סלוק( ללא טפחא אתנח, הגבלה ללא שנוי. בקשה אחת בלבד. תן לי אות על ירושת הארץ העתידית. – ַוּי אַמִ֑ר

 

 ללא טפחא 11

םבראשית וירא חי,ג:  י א  ן֙ ּבְ -ַוּי אַמִ֑ר ֲאדָנִ֗ י ח  א ָמָצָ֤את  יך ַאלָנ֨ יֶנֶ֔ ך׃-ע  ַעֵ֥ל ַעְבֶּדָֽ ר מ   ָנֵ֥א ַתֲעב ֶ֖
י היא קודש, ונתפרש ע"י השלושה אנשים כדיבור -)סלוק( ללא טפחא אתנח, למעט לאמירה אחת המכוונת לקב"ה ומלת אדנ – ַוּי אַמִ֑ר

 להדיוט. )ע"פ רש"י המביא ב"ר מח,י (

 

 ללא טפחא 12

י׃ םַאְבָרָהֶ֖  ֶעֵֶ֥בד ַוּי אַמִ֑רבראשית חיי שרה כד,לד:  כ   ָאנ ָֽ
)סלוק( אתנח ללא טפחא, היות ואין כאן טפחא אתנח, מוגבל ללא שינוי, לכן כאילו לא שינה דבר, בין בסיפור המעשה, בין  - ַוּי אַמִ֑ר

 בהנהגותיו, שליח נאמן שאינו משנה דבר  של השולח, שליח הבטל לגמרי לשולח 

ם ֶעֵֶ֥בד טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַאְבָרָהֶ֖םה להתרחב, מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשוי – ַאְבָרָהֶ֖

י כ   לקיך".-סלוק בתפקיד הגבלה, מצווה על כל בני אדם ובפרט על ישראל )הקבוצה העשויה לגדול( להתבטל אל אנכי ה' א – ָאנ ָֽ

 

 ללא טפחא 13

ָנה׃בראשית ויצא ל,כח:  ָֽ י ְוֶאּת   ַוּי אַמִ֑ר ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖
דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖יללא טפחא בין סלוק ובין אתנח, אמירה אחת שמשמעה לפי ההמשך  - ַוּי אַמִ֑ר

ָנה׃הקשורים לנושא השכר ועל כולם חל ענין  ָֽ סלוק הבא למעט. אפשר כי לבן אמר דבר אחד והתכוון שעל כל הצעה של יעקב הוא  – ְוֶאּת 

 ה שיתן.ימעט וזה מ

 אתנחראה 
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ל ַעלבראשית וישלח לג,ד:  ּפ ֵ֥ הּו ַוּי  ְקָראתֹו֙ ַוְַָֽֽיַחְּבק ֶ֔ ָׂשָ֤ו ל  ָרץ ע  ּו׃-ַוָּי֨ ְבּכָֽ הּו ַוּי  ִ֑ ָּׁשק  ו ַוּי   ַצָּואָרֶ֖
הּו  ִ֑ ָּׁשק  ּו׃אתנח  -ַוּי  ְבּכָֽ  סלוק -ַוּי 

ות לו כלום, והאיל בוכה שלא יחזור זאב תקע שניו בקרני איל,... זה בוכה וזה בוכה, הזאב בוכה שלא יכול לעש...  תורה שלמה ]טז[
 ויהרגהו, אף כך עשו ויעקב, עשו בוכה על שנעשה צואר יעקב כשיש ויעקב בוכה שמא יחזור עשו וינשכנו וגו' ...

 במסכת כלה רבתי פ"ג ... )ראה פכ"ט מד.( ... באותה שעה נעשו שניו כדונג ]ובלק"ט ושיניו של עשו כשעוה וכ"ה במדרש אגדה[
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ובשכל טוב זה בכה על צער צוארו שנתקשה כברזל לפי שעה וזה בכה על צער שניו ששלח הקב"ה מכה בלחייו ...  ]יז[ תורה שלמה
 .לפי שעה והיו שיניו מתמזמזין כשעוה וראה בגנזי שכטר ח"א צד רלב

הּו  ִ֑ ָּׁשק  ּו׃אתנח  -ַוּי  ְבּכָֽ  המובאות במדרשים. סלוק, ללא טפחא לפניו, אפשר שכל אחד בכה ללא המעטה מפני הסיבות -ַוּי 

ּו  רלב"ג ְבּכָֽ  ללא המעטה מפני הזמן הרב. כמשפט האחים שעמדו זמן רב שלא ראה איש את אחיו. ,ַוּי 

אפשר כי ממכת שניו שנתרככו, נתירא מיעקב וכבדו ללא המעטה, ויעקב הדגיש כי גם ילדיו  מופעים 8פסוקים  7 גדול-גדול זקף-זקףראה 

 .כמוהו ועל עשו לכבדם ללא המעטה
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ה ֶאתבראשית וישלח לד,לא:  ה ַיֲעֶׂשֶ֖ ּו ַהְכזֹוָנָ֕ נּו׃ פ-ַוּי אְמרִ֑ ָֽ  ֲאחֹות 
ּו   ללא טפחא בין סלוק ובין אתנח . טפחא משמשת כמשנה משמעות באופנים שונים, ללא טפחא זאת אמירה שלא מותירה מקום  - ַוּי אְמרִ֑

 ד סימן לאפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת וישלח פרק ללשנוי )א( 
ּו ַהְכזֹוָנָ֕ה  , ללמדך שאנוסה היתה, ולא נתרצה בו:תשובה נצחת. השיבוהו ַוּי אְמרִ֑

ּו ַהְכזֹוָנָ֕ה)ב(    כשם שעשו את דינה הפקר כך יראו את בני ישראל הפקר להרגם ללא דין, לכן אין מקום לויתור כלשהו. – ַוּי אְמרִ֑

הַוּי אמְ  שכל טוב )בובר( בראשית פרשת וישלח פרק לד לא(  ה ַיֲעֶׂשֶ֖ ּו ַהְכזֹוָנָ֕ . לשון תימה, כמו הכמכת מכהו )ישעי' כז ז(. האם רִ֑
יחרוש, וכל דומיהן, אמר הכל יודעין שאנס את אחותינו ואם הנחנוהו חי, הרי נתרצית לו כזונה, ומעתה יהיו הכל נוהגין בנו כבני אדם 

 :של הפקר, וזו היא תשובה נצחת

קום למעט את זכרי שכם ולהרוג את שכם בלבד כי גם ידם היה במעל הזה ולא מחו ולא דנו )ב( ללא טפחא זאת אמירה שלא מותירה מ

ּו ָּכל (לד,כה וישלח בר')אותו למיתה. כי נאמר  ר׃ -ַוַּיַהְרגֶ֖ ּו )לא( רלב"ג ביאור הפרשה ופירש  ָזָכָֽ ה -שלו: האם ראוי ַוּי אְמרִ֑ -ֶאתשכם ַיֲעֶׂשֶ֖
נּו ָֽ , כי אם יהרגוהו לבדו, ינקמו אם לא בזה האופןג עליה? והנה לא היה אפשר להרוג שכם שלא יהיה בן נח נהר ,ְכזֹוָנָ֕ה...  ֲאחֹות 

שלא השתדלו לו לעשות זה הפועל המגונה, או מפני  כי היה בידם למחותנקמתו אביו וכל יושבי עירו. וידם גם כן היה במעל הזה, 
 ולזה הרגו כולם.עליה כמשפט;  שיהיה נהרג
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ּותּו ַוַּיֲעׂשּו-ְוֶאתכ: בראשית מקץ מב, א ָתמִ֑ יֶכֶ֖ם ְול ַ֣ ְבר  י ְוי ָאְמנֵּ֥ו ד  ַלֶ֔ ַ֣יאּו א  ן֙ ָּתב  יֶכָ֤ם ַהָּקט  ן׃  -ֲאח  ָֽ  כ 
ן-ַוַּיֲעׂשּו ָֽ  סלוק, ללא טפחא לפניו. ללא שום שנוי. – כ 

אור ) ווזה דומה לצרת יוסף בהתחננכי מן הסתם שמעון לא רצה להשאר שם, והם הכריחוהו, ליקוטי הערות על אור החיים )כו( 
 אמר שמעון לאחיו כך עשיתם ליוסף כך אתם מבקשים לעשות לי:( ב"ר צא,ו)( וז"ל המדרש בהיר
ן-ַוַּיֲעׂשּוטט  ָֽ  ללא טפחא לפניו. מגביל להיות מסירת שמעון ללא שום שנוי ממסירת יוסף. סלוק)אתנח(  – כ 
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ישמות משפטים כג,כג:  ָֽ י  ְלָפֶניך  -ּכ  ְַ֣ך ַמְלָאכ   י ל 
יֲאךִ֗ ֶאלֶוהֱ  יו׃-ב  ָֽ ְכַחְדּת  י       ְוה  ִ֑ י ְוַהְיבּוס  ֶ֖ ּו  י ַהח  ֶ֔ ְּכַנֲענ  י֙ ְוַהָֽ ּז  י ְוַהְּפר  ֶ֔ ּת  י֙ ְוַהַ֣ח  ר   ָהֱאמ 
יו...   ָֽ ְכַחְדּת  י ְוה  ִ֑  כל אחד ואחדמשמע ב'  מידאתנח סלוק. סיפא ללא טפחא. ע"פ ראב"ע משמע א'  - ְוַהְיבּוס 

אם אל הארץ יסירו כל עבודה זרה. והזכיר ששה גוים, ולא חשש להזכיר הקטן שבהם; צוה, כי בעת בו כי.)כג(  ראב"ע הפירוש הארוך
מהם; כמו  כל אחד ואחד - והכחדתיומעט מעט יגרשם )ראה להלן,ל(. או פירוש  -, כי האחרים מיד - והכחדתיואו בעבורו אמר 

 "בנות צעדה עלי שור" )בר' מט,כב(.  

 

הזכיר אלה הששה ואולי הוא רמז  כי ילך מלאכי לפניך... וכן בפסוק , ע"פ אוצר החכמה. משה הפרחי-א, אשתורי בן –כפתור ופרח 
בי הם נקבצו על יהושע ונתנם ה' בידו ורבותינו ז"ל אמרו ירושלמי שביעית כי הגרגשי פנה ולכך לא נזכר עם  יכבשו תחלהשאלה 

 וכן בכאן )פרשת שמות( והכחדתיוהנכרתים שנאמר בהם 
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ם׃. שמות תרומה כו,כג: 1 י  ִ֑ן      ַּבַּיְרָכָתָֽ ְׁשָּכ ת ַהּמ  ְמֻקְצע ֶ֖ ה ל  ים֙ ַּתֲעֶׂשֶ֔ ָ֤י ְקָרׁש     ּוְׁשנ 

ם׃. שמות ויקהל לו,כח: 2 י  ִ֑ן         ַּבַּיְרָכָתָֽ ְׁשָּכ ת ַהּמ  ְמֻקְצע ֶ֖ ה ל  ים֙ ָעָׂשֶ֔ ָ֤י ְקָרׁש   ּוְׁשנ 

ִ֑ן ם פאת המערב, כי השנים הקרשים שהם והנה בתחלה היו מתקני...  (שמ' תר' כו,כג) הארוך –ראב"ע פירוש ב  ְׁשָּכ ת ַהּמ  ְמֻקְצע ֶ֖  --ל 
תוככה היה "חצר למקצוע החצר" )ראה יח' מו,כא(; כי המשכן היה בצורת מרובע אֹרך, והנה יש לו  -שפירושו כמו זויות   --ְמֻקְצע ֶ֖

ת-בואלה השנים הקרשים לבדם, שהם  ַ֚ן (שמ' תר' כו,כד)דילם הכתוב, ואמר: אינם כמֹות הקרשים הנזכרים, על כן הב ,ְמֻקְצע ֶ֖ ַ֣ה ּכ  ְהֶי  י 
ם ְׁשנ יֶהֶ֔ ; והיו הששה הקרשים באמצע, והנה רוחב ובאלה השנים הקרשים הם מקימים המשכןלבדם, לא הקרשים האחרים.  - ל 

ר רבינו שלמה, המשכן עשר אמות. ולא ידענו, אם היו קרשי המקצעות מרובעות או עגולות, כי אין לנו רק אמה אחת. ועל דרך שאמ
לא תהיינה אלה הקרשים בטור שוה; כי חצי אמה יהיה בפנים, כי קרש הוא ואיננו בגד. ואחר כן ישימו קרשי דרום וצפון. והנה יצא 

 . חוץ מן המשכן כפי עבי הקרש, על כן יהיה כנגד עמוד פתח המשכן. ובחצי יריעות עזים יהיה התקון

 
  (שמ' תר' כו,כד) רלב"ג ביאור הפרשה

רוצה לומר, שיהיו הקרשים אשר למקצעות המשכן )ראה לעיל,כג( למטה מכוונים ביושר ומחוברים  -)כד( ויהיו תואמים מלמטה   
לים על ראשי הקרשים מלמעלה, בדרך שיהיו מחוברים מכל הצדדים; ויסכימו לשטחי שתי  בקרשי שתי הרוחות יחד, ויחדיו יהיו ּכָּ

 סיף בקומה אחד מהם על האחר, הרוחות אשר הם זויות לו, ולא יו
 

ם י  , כלומר ובאלה השנים הקרשים הם מקימים המשכן (כו,כג)ראב"ע )אתנח( ללא טפחא סלוק, סלוק בתפקיד הגבלה, כפי'  – ַּבַּיְרָכָתָֽ

ם-תחילת הקמת המשכן הייתה בהעמדת קרשי ה י   , כעין ירכתיים של אדם המעמידים אותו, ועוד ַּיְרָכָתָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ם  י  )אתנח( ללא טפחא סלוק, ללא טפחא בתפקיד שאין שנוי, )א( תמיד מתחילים העמדת המשכן מהם, )ב( הקרשים במקצוע  – ַּבַּיְרָכָתָֽ

 )רלב"ג( מלא עם קרשי המערב ועם קרשי הצפון ועם קרשי הדרום. מכוונים ביושר)בפינה( מערב צפון, מערב דרום 
 (2ב' עולה  –בעלי גי' ראשי התיבות הקטנה ביותר בתורה  )בבדיקה שערך בחור ממילת"ם נמצא ששני חצאי פסוקים אלו הם
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ֵ֛ם ְלָכלשמות ויקהל לו,ז:  ה ַדָּי ה ָהְיָתֵ֥ ר׃ ס-ְוַהְּמָלאָכִ֗ ָֽ ָתִּ֑ה        ְוהֹות  ֹות א   ַהְּמָלאָכֶ֖ה ַלֲעׂשַ֣
ֵ֛ם ְלָכל ה ַדָּי ה ָהְיָתֵ֥ ָתִּ֑ה-ְוַהְּמָלאָכִ֗ ֹות א  ראתנח  - ַהְּמָלאָכֶ֖ה ַלֲעׂשַ֣ ָֽ פחא בין אתנח לסלוק. אין מיעוט, אין עניות סלוק. ללא ט - ְוהֹות 

 במקום עשירות. 

ר ]רש"י[ ָֽ ד֙ ֶאת )שמ' וארא ח,יא( )טט: א( כמו ְוהֹות  ֹו-ְוַהְכּב  ּבֶ֔ ֹות ֶאת)מלכים ב ג,כד( )טט: ב(  ל  ב׃-ְוַהּכֶ֖  מֹוָאָֽ

ד֙ ֶאת )שמ' וארא ח,יא( ֹו -ְוַהְכּב  ּבֶ֔ ורבה הייתה ביזת הים בשביל להותיר  מהכבד לבו הביא פרעה כל אוצרותיו לים סוף לדרבן חייליו -ל 

הבמלאכת המשכן. וזה מידה כנגד מידה שהקב"ה הביא  ֲרָוָחֶ֔ ד֙ ֶאתמלאה מן המכה וכנגדה פרעה  ָהָֽ ֹו-ְוַהְכּב  ּבֶ֔ ולא שלח את ישראל. ועוד  ל 

כן -ת א'שר ש'לח פ'רעה כמוגדול עולה גי' המלים שפ"א ראשי תבו-קטן זקף-איש זקף-כלי( זהב וכל-)כל)שמ' ויקהל לה,כב(-מרומז הדבר ב

 שפ"א גי' מצרי"ם עם הכולל, היינו הזהב מביזת מצרים אשר שלח פרעה.

ֹות ֶאת)מלכים ב ג,כד(  ב׃-ְוַהּכֶ֖  סלוק מגביל את הכאת מואב, כי הותירו ממואב. – מֹוָאָֽ

ה וְַּהכְֵּבד  א ת )שמות וירא ח,יא(  ֲֽרו ח ֔ ה  ה  ְּת  ֽי י ה  ֤ ה ּכ  ע ֗ א ַפרְּ ֔בֹו וְֹּל֥ -ַוַי֣רְּ ר ֽה'׃ סל  ֥ ב  ר ד  ֖ ם ַּכֲאש  ֑ ע ֲאֵלה  ַמ֖  א ש 

ה )שמ' וארא ח,יא( ֲֽרו ח ֔ ה  ה  ְּת  ֽי י ה  ֤ קטן מרמז לשתי דרשות, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחת מהן יוצאת -קטן, זקף-מהפך פשטא זקף – ּכ 

֔בֹו-וְַּהכְֵּבד  א תמפשט הכתוב. הרווחה מלאה מן המכה, וכנגדה פרעה   ל 

ָֽ  )שמ' ויקהל לו,ז(  סלוק. ללא טפחא בין אתנח לסלוק. אין שנוי מהנאמר, אין עניות במקום עשירות. - רְוהֹות 
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ַַּֽיֲעׂשּו֙ ַעלשמות פקודי לט,כד:  ִ֑י       ָמְׁשָזָֽר׃-ַוָֽ ַַ֣עת ָׁשנ  ן ְותֹוַל ֵֶ֥לת ְוַאְרָּגָמֶ֖ י ְּתכ  ּמֹונ ָ֕ יל ר  ַ֣י ַהְּמע ֶ֔  ׁשּול 

ִ֑י ָמְׁשָזָֽר׃  קרא ללא טפחא בין אתנח לסלוק – ָׁשנ 
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יְתךֶ֔ ל א-ְוֶאלויקרא אח"מ יח,כ: )קריאה למנחה יוה"כ(  ָֽ ֶׁ֙שת֙ ֲעמ  ִַַ֑֧רע       ְלָטְמָאה-א  ן ְׁשָכְבְּתךֶ֖ ְלָז ֵ֥ ּת  ּה׃-ת   ָבָֽ
 פשטא- אשת-ואל

קטן בתיבה אחת, ריבה וריבה את הכל, אפשר שבכל אופן של אשת איש בין ארוסה בין נשואה בין פלגש, בין שפחה -מונח זקף - עמיתך

 שהיא כאשת איש )רמב"ן(, אפשר שגם האמה העבריה שעדיין לא ייעדהחרופה 

 מרכא טפחא - תתן שכבתך-לא

 אתנח - לזרע

 סלוק - בה-לטמאה

 א' פסוק ללא טפחא לפני סלוק
 השערה שלא יהיה אפשרות למיעוט בהטמאה 

אפילו לזרע, ת הגוף, לתאוה ...לזרע , אמר רבי אברהם )ראב"ע( כי המשגל לשלשה חלקים נחלק לפריה ורביה, להקל מלאו רמב"ןב' 
 )אפשר שעל כך מעיד היעדרות הטפחא( והנה היא אסורה לגמרי
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ים׃ויקרא אמר כב,יט  ָֽ ּז  ים ּוָבע  ֶ֖ ר ַּבְּכָׂשב  ר ַּבָּבָקָ֕ ים זָָכֶ֔ ַ֣ ְנֶכִ֑ם        ָּתמ  ְרצ  ָֽ  ]יט[  ל 
ְנֶכִ֑ם)יט(   רש"י ְרצ  ָֽ ר לכם לרצון; 'אפיימנט' בלעז. ואיזהו הראוי לרצון? הביאו דבר הראוי לרצות אתכם לפני, שיהא  - ל  ים זָָכֶ֔ ַ֣ ָּתמ 

ָֽים ּז  ים ּוָבע  ֶ֖ ר ַּבְּכָׂשב  אבל בעולת העוף אין צריך תמות וזכרות, ואינו נפסל במום אלא בחסרון אבר )ראה תו"כ אמור פרשתא  - ַּבָּבָקָ֕
ְנֶכִ֑ם     ז,ב(. ְרצ  ָֽ  מעט, היינו ע"פ רש"י שלימות הראוי לרצות, הראוי לרצון.)סלוק( אתנח ללא טפחא, אין כאן רבוי אחר רבוי ל – ל 

 גדול-קטן זקף-גימטריה זקףראה 
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תדברים ראה יא,כז:  ּו ֶאל-ֶאָֽ ְׁשְמעִ֗ ִ֑ה       ֲאֶׁשַ֣ר ּת  ֹום׃-ַהְּבָרָכ י ְמַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֶ֖ם ַהּיָֽ ֵ֛ כ  ם ֲאֶׁשֹ֧ר ָאנ  יֶכֶ֔ ' ֱאֹלה  ְצֹות֙ הַ֣  מ 
ת)כז( רש"י  ִ֑ה-ֶאָֽ ּוֲאֶׁשַ֣ על מנת  -ַהְּבָרָכ ְׁשְמעִ֗   .ר ּת 

ת)כז( ראב"ע  ּו-ֶאָֽ ְׁשְמעִ֗ ִ֑ה ֲאֶׁשַ֣ר ּת  אפשר כי התוספת באה  –טט  תוספת טובה. - והברכהכי בשמעכם הנה אתם מבורכים.  - ַהְּבָרָכ

 ממלת את. 

ֵהר )ראה ברכות לג,ב(: והברכה בידם, דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ומיהו, אם בא לִּ  רבותינו פירשו ... ר' יוסף בכור שור  -טָּ
ַטֵמא  פותחין לו, אבל אין מסייעין אותו כל כך; ומיהו תחילת -מסייעין אותו כל כך, כמו שאמרו רבותינו )ראה שבת קד,א(, ואם לִּ

 הטהרה והטומאה מדעת האדם, 
 

ת ִ֑ה-ֶאָֽ  ללא טפחא בין סלוק לאתנח.  – ַהְּבָרָכ

 אי.מצד אתנח, יש הגבלה כפי' רש"י וראב"ע משמע שהברכה היא על תנ

כי  - את הברכה אשר תשמעו)כז( ראב"ע מצד חסרון הטפחא משמע כי אין אפיון המשנה מהנאמר, בהתקיים התנאי הברכה מיידית כפי' 
 בשמעכם הנה אתם מבורכים. 

ְרֶּבִ֑ך (דב' עקב ז,יג)-נאמר ב ַרְכךֶ֖ ְוה  ְַ֣בךֶ֔ ּוב   ַוֲאה 

ְַ֣בךֶ֔   קטן המלה הפועל הוא בצווי, ה' מצווה לעצמו לאהוב את ישראל )ב( -עם זקףקטן במלה אחת, )א( לפי מיקום ט-מונח זקף – ַוֲאה 

תבנית הטעמים בתפקיד ריבה וריבה את הכל, כאן אהבה מתמדת. מכאן גם הברכה המתמדת והכל בידי שמים, אבל היא על תנאי של יראת 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 ה'.
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יׁש דברים כי תצא כב,כח:  ִ֗ ְמָצַ֣א א  י־י  ָֽ אּו׃-ל א ה ְבתּוָלה֙ ֲאֶׁשַ֣רַנֲעָרָ֤  ַנֲעָרָ֤ ׀כח׀ ּכ  ְמָצָֽ ָּמִּ֑ה        ְונ  ּה ְוָׁשַכַ֣ב ע  ָׂשה ּוְתָפָׂשֶ֖ ָרֶ֔  א 
 

 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 טפחא  –טעם מפסיק / עוצר תחתון הסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת דיבור.  5

 טופח, מתפשט, טרחא במנהג ספרדים רבוי לא מוגבל, רבוי פעולות  –טפחא במנהג אשכנז 

כ"א סיון ת תפקיד טעם הטפחא מפסוק חסר טפחא. בדוגמא זאת הסתמכנו על אוסף התפקידים שהכרנו עד מובאת כאן דוגמת מפתח להבנ

 טרחא. –התש"ע כדי להציע הבנה כללית בתפקיד טעם טפחא 

ין  )יג,יח( )ה( [תו"כ פ"ג פ"ו] ִ֑ איכול מורד ת"ל ְׁשח  ְרָּפָֽ א, אי ְונ  ְרָּפָֽ ִ֑ ת"ל )היינו הבריא(  יכול עד שיעשה צלקת ְונ  , הא כיצד נרפא יןְׁשח 
ין  )יג,כג(ולא נרפא וכן הוא אומר למטה  ֶ֖ ֶבת ַהְּׁשח   הוא עד שתקרום כקליפת השום.ָצֶרֵ֥

ין ...  )יג,יח( ִ֑ א׃ כמגביל מלמד שעדיין לא הבריא, אתנח –ְׁשח  ְרָּפָֽ סלוק, ללא טעם טפחא מלמד כי אין כאן אף תפקיד דרשתי של טעם  -ְונ 

כה בין מה שאחרי הטפחא ובין מה שמטועם בטפחא, אין כאן הפסק, אין כאן פתיחת טפח לאפיון טפחא. אין כאן שנוי משמעות או הל

  אין שינוי, שמשמעותו שעדיין יש שחין רק שהוא קרם כקליפת השום. –אלפניו, אין כאן מיעוט כלשהו. בסה"כ 

 ד לשנוי רב.במובן של שנוי או הרחבת משמעות מסוג נשוא הענין בטווח משנוי מועט מאד ע –טפחא 

 הדגמת ההגדרה: 

 .שינוי או הרחבת משמעות מועטה מסוג נשוא הענין כגון הכתוב אומר אצבע והדרש מרחיב למשמעות "מכל מקום" למקום האצבע 

  שינוי או הרחבת משמעות רב מסוג נשוא הענין כגון לא תרצח בטעם עליון, לא )טפחא, מתנתק מההמשך ודורש( תרצח המאפשר

 ית דין. ארבע מיתות ב

 

. חד מן י"ד פסוקים בטעמא. פירוש הטפחא כך דינה לעולם לא ישרתוה כי אם מרכא אך בי"ד מקומות הלוא זה: זכריה ג,ב מסורה

דרגא מרכא כפולה )מרכאיים( ישרתוה דרגא עם ב' מרכות הנקראות תרין חוטרין וסימנם נמסר בסוף סדר מטות ובריש חבקוק. ראה 
 .טפחא

 

-טופח על ב-בבלי ברכות כה, אא מצאנו הוראה על רבוי לא מוגבל, על אפיון מהקרא אל הקרא שלפניו בבחינת הנאמר בין תפקידי טפח

. אפשר  עכשו. יש מצבים בהם משמעו ממעכשומנת" האם הוא תנאי או כאומר -מברר משמעות הבטוי "על בבלי גיטין עד אמנת להטפיח. 

 הבאים:טפחא, בתפקיד מעכשו הדברים  - בראשיתכי 

  רבוי מאמרות ורבוי דברים נבראים 

 כי אין קרא לפניו. עכשו-מנת להטפיח מ-במשמעות טופח על 

 לקות והיא -להודיע שהבריאה מאוחדת באבראשית טפחא מונח אתנח, הטפחא פותחת טפח ומאפיינת את  - לקים-בראשית ברא א

 לקות -לקות ובא לאפיין שלפני הבריאה היה רק א-מן גלוי א

 
 ברכות כה,א  בבלי

לא, דכולי עלמא כל זמן שמטפיחין הוא דאסור,  -שרי!  -... ואתא רבי יוסי למימר: כל זמן שמטפיחין הוא דאסור, הא רשומן ניכר 
 איכא בינייהו. בטופח על מנת להטפיחוהכא,  בבלי ברכות כה, בשרי  -הא רשומן ניכר 

 בבלי גיטין עד,א 
כאומר מעכשיו דמי, לא נחלקו אלא במהיום  על מנתיה דרבי יוחנן: הכל מודים באומר אשכחתיה לרבי אסי דיתיב וקאמר משמ

 ולאחר מיתה; 
 רש"י גיטין עד,א 

 דה"ק מעכשיו יהא גט ע"מ שתקיימי התנאי. - כאומר מעכשיו דמי
 אלא במהיום ולאחר מיתה דרבנן מספקא להו אי תנאה הוי אי חזרה הוי ולרבי ודאי תנאה הוי. - לא נחלקו

 
 טפחא כרבוי מאמרות, לשונות –קבוצה היוצאת מבראשית א,א 

 טפחא, במאמר בראשית נכללו כל עשרה המאמרות   –בראשית  -בראשית ברא אלוקים

 טפחא       במאמר אנכי נכללו כל עשרת הדברות –אנכי          -אנוכי ה' אלקיך

 ה שומע )יודע( לעומת הדעה  השמע לאזניך, אפילו חרש, השמע היחוד.טפחא       השמע בכל שפה שאת –שמע ישראל              שמע 

 

 דוגמת מפתח
 ויקרא תזריע יג,לט:

ֹ֧ה ְבעֹור ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ּוא׃ ס-]לט[  ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ֹור הָֽ ֹור ָטהֵ֥ ח ָּבעֶ֖ ּוא ָּפַרֵ֥ ַהק הֵ֛ ִ֑ת ּב ֵ֥ ֹות ְלָבנ  הַ֣ ת ּכ  ם ֶּבָהר ֶ֖  ְּבָׂשָרֵ֛
ֹות לְ אם יראה הכהן שהם :  התוה"מ ]קמא[ הַ֣ ת ּכ  ִ֑תֶּבָהר ֶ֖ , פירוש לבנות כהות שהלובן כהה וחלוש למטה מקרום ביצה. וכן ָבנ 

תעל מילת  טפחא( -)טט דברי בעל הטעמים ששם הטעם המפסיק   . לבנות תואר אל, כי כהות הוא ֶּבָהר ֶ֖

ִ֑ת ֹות ְלָבנ  הַ֣ ת ּכ  ִ֑תטפחא מונח אתנח, ע"פ התוה"מ  – ֶּבָהר ֶ֖ ֹות ְלָבנ  הַ֣ ת ֶּבהָ מאפיין את  -מונח אתנח מתאר  – ּכ   שבטעם טפחא.  ר ֶ֖

 

 טפחא 1

 טפחא 2

 טפחא 3

 טפחא 4

 

 טפחא כרבוי של מי ששותף ע"י הקב"ה במעשי בריאה ובהמשך קיומה )מידות, דיינים( –קבוצה היוצאת מבראשית א,א 

ים  בראשית א,א: ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  ֶרץ׃         ְּבר  ת ָהָאָֽ ֵ֥ ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥  א 
ית ֶ֖ אׁש  יתכי המאמר  טפחא, רבוי, להודיע – ְּבר  ֶ֖ אׁש  הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת  ְּבר 

ים  ָּבָרַ֣אבהתאמה למאמרות, המאופיין ע"י המיעוט  ִ֑  מונח אתנח, פעולת האמירה והבריאה ע"י אלקים לבדו –ֱאֹלה 

 

יך שמות יתרו כ,ב׃ ' ֱאֹלֶהִֶ֑֔ י֙ הַ֣ ֶ֖ כ  נ  יך          ָאָֽ ֵ֛ את  ַ֧ים׃ ֲאֶׁשֹ֧ר הֹוצ  ָֽ ִ֑ ֵַ֥֧ית ֲעָבד  ַ֣ ּב  ם מ  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ֶאֵ֥  מ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
  ֙ י ֶ֖ כ  נ  ֙ טפחא בטעם תחתון, בתפקיד רבוי מאמרות, רבוי המצוות הכלולים במאמר – ָאָֽ י ֶ֖ כ  נ  מהרש"א חידושי אגדות מסכת אחד, ע"פ  ָאָֽ

   מאור ושמש שמות פרשת יתרווע"פ  מכות כג,ב

 

  בבלי ראש השנה לב, א -ראיה לקשר בין הפסוקים נמצאת ב
 -רב יוסף אמר: כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. הי נינהו 

ּו ( תהלים לג,וכדכתיב )בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב  -)ויאמר( דבראשית תשעה הוו!  -ויאמר  ם ַנֲעׂשִ֑ ' ָׁשַמַ֣י  ְדַבַ֣ר הַ֭   ּב 

 
יםשמות משפטים כב,כז: ֶ֖ ִ֑ל  ֱאֹלה  א ְתַקּל  יא ְבַעְּמךֶ֖ מונח אתנח  טפחא -ל ַ֣ ֵ֥ ר׃מרכא טפחא  -ְוָנׂש  א ָתא ָֽ  מרכא סלוק -ל ֵ֥

ב...  (שמות יתרו יח,יד)על הפסוק  [מכילתא]-, ו[א,בבלי שבת י] הסבר אחד למקבילת תבנית הטעמים נמצא ֽר  ר ַעד־ע  ק  ן־ב ֥ ...  רש"י: מ 
וכאילו נעשה שותף תו ... מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין אמת לאמי

 וגו' ויהי ערבשנאמר  להקב"ה במעשי בראשית

 :שנברא בה' נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשיתכאילו ...  בעה"ט

 

' ָּבָדַ֣ד ַיְנֶחִּ֑נּו דברים האזינו לב,יב  ֹו מונח אתנח  טפחא -הֶ֖ ּמֶ֖ ין ע  ֵ֥ ל נ ָכָֽ מרכא טפחא  -ְוא  ֵ֥   מרכא סלוק -ר׃א 

ית מקבילת  ֶ֖ אׁש  ים ְּבר  ֶ֖ ' ֱאֹלה  אמרו זכרונם לברכה בבריאת עולם שיתף  ספר החינוך מצוה קיז-מקור אפשרי למדרש המובא ב - הֶ֖
 מידת רחמים במידת הדין ובראו, עד כאן.

 כאשר אמרו בבריאת העולם ]ב"ר יב, טו[ שיתף מדת הדין במדת רחמים ובראו.ריקאנטי ויקרא כג 
 ובראו,  מדת הדין במדת רחמיםשתף  ה' אלקיםכמו הבריאה, ת ר"י אבן שועיב פרשת צו ולשבת הגדול דרשו

 

 בראשית 5.1

 טפחא 5

ים֙ ֶאתבראשית א,לא:  ְַָ֤֧רא ֱאֹלה  ּנ ה-ָּכל-ַוַּי ה ְוה  ד-ֲאֶׁשַ֣ר ָעָׂשֶ֔ ֹוב ְמא ִ֑ י        טֶ֖ י-ַוְַָֽֽיה  י׃ פ-ֶעֵֶ֥רב ַוְַָֽֽיה  ָֽ ּׁש  ֶקר יֵֹ֥ום ַהּׁש   ב ֶ֖
דוְּה נֵ        א,לא( 'בר) א ֑  טפחא מקף אתנח –      ה־֖טֹוב מְּ

נֵה־֖טֹוב י ַעֵ֥ד יג(כו, תול' 'בר) [שפת אמת תולדת התרל"א]מצב ע"פ -מקף כרב – וְּה  ָֽ ל-ּכ  ד ָגַדֶ֖  )א( גדל גלוי אור התורה, גלוי החיות  ְמא ָֽ

ד -מהשם יתברך במעשה בראשית גם בדברים הרחוקים מהקדושה כמו בדומם )ב( לעומת ה א ֑ ר הרע שצריך להיות מוגבל הוא היצ מְּ

 ( ,יגבראשית תולדת כוראה לעבודת השם יתברך )כגון זורע, מעשר, מברך על המזון, נותן לתלמידי חכמים( ולא לשם עצמו )

נֵה־֖טֹוב טפחא, אם לא פסקא טעמא היה משמע רק יצר הטוב . עתה שפסקא טעמא מבחינים בין יצר טוב ובין היצר רע, וטפחא  – וְּה 

 שנוי משמעות ללמד שבעולם המעשה צריך את היצר הרע כדי להתקיים ולקיים את מצוות ה'.  בתפקיד

 

 טפחא 6

ים :יא,נח ו אשיתבר ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  ְפנ  ֶרץ ל  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  ס׃     ַוּת  ֶרץ ָחָמָֽ ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל   ַוּת 
ֶרץהמלים  [ב, קמג, קמד, קמה]תורה שלמה קמע"פ  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  ובראשן גלוי עריות, עבודה זרה ושפיכות מרבות עבירות שונות  ַוּת 

 דמים. וכל אחד מהם באופנים רבים.

ֶרץ ים טפחא בתפקיד שנוי כתוצאה מהתפקיד כעין פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ָהָאֶ֖ ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  ְפנ   ל 

 

 טפחא 7

ֶעְׂשך֙ לך יב,ב: -בראשית לך ֹוי ְוֶאָֽ ֹול ְלגַ֣ ֶ֖ה ְׁשֶמִ֑ך ַוֲאַגְּדָלֶ֖ה ַוֲאָבֶַ֣רְכךֶ֔  ָּגדֶ֔ ה׃ ֶוְהי    ְּבָרָכָֽ

ֶ֖ה( בר' לך יב,ב) שנוסח חתימת הברכה "ברוך אתה הוי"ה )הבא מן הכתוב מהרש"א -מלמדנו ה מאחד את הכוחות  מגן אברהם"( ְּבָרָכָֽה ֶוְהי 

ועל כך  האלהיים שבהם ה' מנהיג את העולם בנסים נסתרים, ומעורר הנהגה של נסים גלויים שהש"י פועל אותן בשמו המיוחד שם ההויה.

 אנו מתפללים ג' פעמים ביום שיהיה גלוי אלקות בנגלה.

ֶ֖ה( בר' לך יב,ב) טפחא בתפקידים אחדים )א( רבוי משמעות כפועל בכעין זמן מתמיד )ב( כרמז לשם הוי"ה המבטא יחידות ואחדות, )ג(  – ֶוְהי 

עולם אע"פ שהבריאה החלה בכ"ה אלול, וזהו חדש כן נקרא הרת -שבראש חודשו נברא האדם ועל –כרמז לשם הוי"ה בצירוף חדש תשרי 

 שבו העולם נידון כל שנה מחדש )ד( וזהו צירוף שם הוי"ה שבו מקדים הרחמים )ו"ה( לגבורה )י"ה(

ֶעְׂשך֙ נתבונן בר"ת וס"ת של הכתוב  ֹוי ְוֶאָֽ ֹול ְלגַ֣ הקב"ה עושה  מהרש"א חידושי אגדות פסחים קיז,ב, ר"ת מלת גל"ו ס"ת כל"י, ע"פ ָּגדֶ֔

והאבות נעשו כלים אשר על ידיהם יכולין )בר' לך לך תר"ן(  שפת אמתת אברהם ובני ישראל לכלי המגלה אלקות בעולם, וכך כתב א
ֶ֖ה ד"א במדבר רבה )וילנא( נשא פרשה יא-, וזהו כלי המטהר את העולם כנדרש בגם אנחנו להמשיך אלקותו ית' אלינו  ְּבָרָכָֽה ֶוְהי 

 .מטהרת את הטמאים אף אתה מקרב רחוקים תחת כנפי השכינהוהיה בריכה מה הבריכה הזו 
 

 טפחא 8
 יב,ח:     לךבראשית 

ית ָֽ ֶדם ְלב  ֶּקֵ֛ ָרה מ  ם ָהָהִ֗ ָּׁשִ֝ ק מ  ית-ַוַּיְעּת ֨ ָֽ ה ּב  ַ֣ט ָאֳהֹלִ֑ ל ַוּי  ֶ֖ ֶבן-א  ָֽ ֶדם ַוּי  ֶּקֶ֔ ַ֣י מ  ָּים֙ ְוָהַע ָ֤ל מ  הֶ֔ -א  ַח֙ ַלָֽ ְזּב  ם הָֽ ָׁשָ֤ם מ  ֵ֥ א ְּבׁש  ְקָרֶ֖    '׃' ַוּי 
םַוַּיעְ  )בר' לך יב,ח( ָּׁש  ק מ  א מרומז בטעם טפחא של  סוגרקדמא ואזלא, כעין סדר וכעין כלל ופרט וכלל. אפשר כי הכלל ה – ּת ֨ ְקָרֶ֖ בתפקיד ַוּי 

השפעת הטומאה שער הפורענויות לעם  הקדושה, התעלות יעקב, התעלות ישראל בניו נגד –מרבה מענין הפרטים שהם שער השמים 

'ין מהכתוב אחריו , ובתפקיד כפותח טפח להתאפיישראל ם הָֽ ֵ֥   ְּבׁש 

 אברהם אבינו בנה מזבח לכפר והורה תפילה למתק ולתקן על פורענויות שח"ו עתידות להתפתח  במקום זה.

 

 טפחא 9

ִ֑יו בראשית וירא יח,ב:  ים ָעָל ֶ֖ ָצב  ים נ  ּנ ה֙ ְׁשֹלָׁשַ֣ה ֲאָנׁש ֶ֔ ְרא ְוה  יָניו֙ ַוַּיֶ֔ ָּׂשָ֤א ע   ַוּי 
ֶּפַ֣   ְקָראָתם֙ מ  ַָָ֤֧רץ ל  ְרא ַוָּי ְרָצה׃ַוַּיִ֗ חּו ָאָֽ ְׁשַּתֶ֖ ֶהל ַוּי   ַתח ָהא ֶ֔
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ְקָראָתם֙ בבלי בבא מציעא פו,ב  ַָָ֤֧רץ ל  ְרא ַוָּי ִ֑יו ַוַּיִ֗ ים ָעָל ֶ֖ ָצב  , כי חזיוהו דהוה ליה  )מתחילה באו ועמדו עליו(. מעיקרא אתו קמו עליה נ 
 בשעת צערו( להטריחועמוד כאן, היינו כאב, לאמרו אין זה דרך ארץ ל -)כיון שראו שהוא בצער צערא, אמרו: לאו אורח ארעא למיקם הכא. 

ים ֶ֖ ָצב  ִ֑יו טפחא = טרחא, רבוי לא מוגבל, שבד"כ אברהם אבינו טרח בלי הגבלה באורחים,  – נ  אתנח, מגביל אבל כיון שראוהו  –ָעָל

 שהוא בצער הגבילו עצמם מלבוא אליו אמרו שילכו ולא יטריחוהו. 

 

 טפחא 10

ֹ֧ר ַאְבָרָהֵ֛בראשית וירא יח,ו:  ֱהָלה ֶאלַוְיַמה  ֹות׃-ם ָהא ֶ֖ י ֻעגָֽ ֵ֥ י ַוֲעׂש  ּוׁש  ֶלת לֶ֖ ַמח ס ֶ֔ ים֙ ֶקַ֣ ׁש ְסא  י ְׁשֹלָ֤ ֞ אֶמר ַמֲהר   ָׂשָרִ֑ה ַוּי ִ֗
ֹות י ֻעגָֽ ֵ֥ י ַוֲעׂש  ּוׁש    לֶ֖

  שיטה מקובצת בבא מציעא נט,ב

 :רבינו חננאל. בצק ביד אשה תפח. לא החמיץ כדרכו אלא תפח כאלו בלא שאור נלוש כדגרסינן במצה בפסח תפח תלטוש בצונן

ֹותר' הרצל בוכניק שאל מדוע בקש אברהם אבינו משרה  י ֻעגָֽ ֵ֥ י ַוֲעׂש  ּוׁש  , וענה שהיה פסח ובקש ממנה שלא תפסיק ללוש הבצק כי הוא לֶ֖

 למצות כדי שלא יתפח ויחמיץ הבצק.
נשים  רבן גמליאל אומר שלש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו וחכמים אומרים שלש משנה מסכת פסחים פ"ג,מ"ד

עוסקות בבצק אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה רבי עקיבא אומר לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שוין זה הכלל 
 תפח תלטוש בצונן:

לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שוין, לפי שיש אמר ר' עקיבה לרבן גמליאל ...  פירוש המשנה לרמב"ם מסכת פסחים פ"ג,מ"ד
שלא ישהה את הבצק כשיעור זה ר המתחמם בזמן מועט ואחר להיפך, וכל שהעצים יבשים יותר בוערין מהר, ויש נשים זריזות ויש להיפך, לפיכך אמר תנו

אפילו נשאר כל היום  כל זמן שהיד עוסקת בבצק אינו בא לידי חמוץאלא אם כן המשיך לזלף עליו מים ולגלגלו במים צוננים. ודע ש
 .כחכמים כולו. והלכה

י ּוׁש  כל זמן שהיד עוסקת בבצק אינו שטעם טרחא הנקרא גם טפחא בתפקיד רבוי ולשון נופל על לשון. אמר א"א לשרה טרחי הרבה  – לֶ֖
 היינו שלא יטפח, ואם תפח תלטוש בצונן )רבינו חננאל( בא לידי חמוץ

 

 טפחא 11

ַ֣ת ַחָּיֶ֔ בראשית וירא יח,י:  יך֙ ָּכע  ֶל֨ ּוב א  ֹוב ָאׁשָ֤ אֶמר ׁשַ֣ ּנ הַוּי ִ֗ יו׃-ה ְוה  ּוא ַאֲחָרָֽ ֶהל ְוהֵ֥ ַתח ָהא ֶ֖ ַמֵַ֛עת ֶּפֵ֥ ה ׁש  ְׁשֶּתִ֑ך ְוָׂשָרֵ֥ ן ְלָׂשָרַ֣ה א  ֶ֖  ב 
ּנ ה )בר' וירא יח,י( ן-ְוה  ֶ֖ ְׁשֶּתִ֑ך )בר' וירא יח,י(טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהנלמד מהכתוב אחריו  – ב  מה יכריע בעתיד  ְלָׂשָרַ֣ה א 

ּנ ה )בר' וירא יח,י(אבינו אבי הבן הקודמת להגבלות. טעם מקף בכתוב  הבן. ההגבלות שמנינו או הבטחת ה' לאברהם ן-ְוה  ֶ֖ בתפקיד – ב 

ּנ ה )בר' וירא יח,י( בורר בין )א( אינו מוליד )ב( מוליד טעם טפחא בכתוב  ן-ְוה  ֶ֖  ]שם משמואל וירא תרעא[בתפקיד שנוי ע"פ  – ב 

אינו מוליד, חוזרת אליו נשמה מצד הדוכרא המיוחסת אחרי אברהם בעקידה יחול שנוי, פורחת מהבן נשמת הנוקבא שבאה מצד אמו ש

 ואז מוכשר להוליד כהבטחת ה' אל אברהם אבינו.

 

 טפחא 12

֙  בראשית חיי שרה כג,א: ְהיּו ָֽ ַ֣י ַוּי  ה ַחּי  ָאֵ֥ה ָׂשָרֶ֔ ֵ֛ה מ  ים ָׁשָנ ֵ֥ ִ֑ים ְוֶׁשַַ֣בע ָׁשָנֶ֖ה ְוֶעְׂשר  ֶ֖י ָׁשנ  ֵ֥י ְׁשנ  ה׃ ַחּי   ָׂשָרָֽ
ֶ֖י ֵ֥י ְׁשנ  ה ַחּי   . כתוב ב"פ לחיים, לפי שהחזירה הכתוב לימי נערותה [[94]בראשית רבתי חיי שרה ]עמוד קיד שנוי )א( טפחא בתפ – ָׂשָרָֽ

ֶ֖י )בר' חי"ש כג,א(רש"י )ב( בדרך כלל חייו של אדם פעמים בקשיים ופעמים בטובה. חייה של שרה כפ' ֵ֥י ְׁשנ  ה ַחּי   : כלן שוין לטובה – ָׂשָרָֽ

 

 טפחא 13

ְׁשַמַ֣  בראשית חיי שרה כג,טז:  ֶעְפרֹון  -ע ַאְבָרָהם  ֶאלַוּי 
ן ֶאת  ל ַאְבָרָהם֙ ְלֶעְפר ֶ֔ ְׁשק ָ֤ ַ֣י ְבנ י-ַוּי  ר ְּבָאְזנ  ֶּבֶ֖ ר ּד  ֶסף ֲאֶׁשֵ֥ ִ֑ת-ַהֶּכָ֕ ר׃        ח  ָֽ ח  ר ַלּס  ֶ֖ ב  ֶסף ע  אֹות֙ ֶׁשֶַ֣קל ֶּכֶ֔  ַאְרַּבָ֤ע מ 

ר ֶ֖ ב  רטפחא, רבוי מקומות להתקבלות הכסף  – ע  ָֽ ח   רק שקלים שמתקבלים בכל מקום סלוק, מגביל, עפרון הגביל את אברהם לשלם  – ַלּס 

 

 טפחא 14

יר ֶאל :אבראשית  חיי שרה כד,י ֶ֖ ּוץ ָלע  חֵ֥ ֵ֛ים מ  ְך ַהְּגַמּל  ֹ֧ ם -ַוַּיְבר  ַ֣ר ַהָּמִ֑י  ת׃       ְּבא  ֲאב ָֽ את ַהּׁש  ֵ֥ ֶ֖ת צ  ֶרב ְלע  ַ֣ת ֶעֶ֔  ְלע 

ת (יא)בר' חי"ש כד, ֲאב ָֽ את ַהּׁש  ֵ֥ ֶ֖ת צ  ֶרב ְלע  ַ֣ת ֶעֶ֔ ֶרב (יא)בר' חי"ש כד,    ְלע  ַ֣ת ֶעֶ֔ השקת  -: )א( מבחן תשקה קטן, שני לימודים-ח זקףמונ – ְלע 

 : )ב( שמיעת רכילות על השואבת שתשקה, על משפחתה וכדי למנוע טעות

ת (יא)בר' חי"ש כד, ֲאב ָֽ את ַהּׁש  ֵ֥ ֶ֖ת צ  טפחא )תפקיד א( להתאפיין מהכתוב אחריה )תפקיד ב( השפעת האפיון המאוחד, ברבוי  –לעת  – ְלע 

 שמיעת רכילות לתועלת. –וב לפניו הגבלות על הלימוד השני מהכת
 )אוצר החכמה([ 639]מדרש בראשית רבא, מנחת יהודה, )סוף פירוש( פרשה נט ע'  [רמז קז חי"שילקוט שמעוני ] )מקור א(

 [ ]חפץ חיים, הל' רכילות כלל ה, אות ב-נביא דעת ה להרחבת ענין שמיעת רכילות )מקור ב(
 והוא הדין לגלות לחתן את ענין המחותן, גם כן דינא כנ"ל,  [אות זלישי ציור שציורים ]חפץ חיים, הל' רכילות 

 

 טפחא 15

ְך: :נה,כד חיי שרה בראשית ָֽ ל  ר ּת  ֹור ַאַחֶ֖ ֹו ָעׂשִ֑ ים אַ֣ ֶ֖ ָּתֵ֛נּו ָימ  ב ַהַּנֲעָרֵ֥ א  ׁש ֨ ּה ּת  ָּמֶ֔ ֙יָה֙ ְוא   ַוּי ָ֤אֶמר ָאח 

ַ֣  כט:בהר כה, ויקרא ית־מֹוַׁשב֙ ע  ר ּב  ְמּכ ָ֤ י־י  ָֽ יׁש ּכ  ִ֗ ֹו:ְוא  ְהֶיֵ֥ה ְגֻאָּלתָֽ ים ּת  ֶ֖ ֹו ָימ  ְמָּכרִ֑ ַ֣ת מ  ם ְׁשַנ ֹו ַעד־ּת ֶ֖ ה ְוָהְיָתה֙ ְּגֻאָּלתֶ֔  יר חֹוָמֶ֔

ים  (נה,ש כד"ח 'בר)מנא הני מילי? אמר רב חסדא, דאמר קרא:  גמ'. ב[,בבלי כתובות נז] ֶ֖ ָּתֵ֛נּו ָימ  ב ַהַּנֲעָרֵ֥ א  ׁש ֨ ּה ּת  ָּמֶ֔ ֙יָה֙ ְוא  ַוּי ָ֤אֶמר ָאח 
ֹור ֹו ָעׂשִ֑ ים (נה,ש כד"ח 'בר)...  ,אַ֣ ֶ֖  , מה תפקידה כאן? טפחא – ָימ 

ים (נה,ש כד"ח 'בר)אלא מאי  ... ֶ֖ ֹו (כט,בהר כה 'וי) דכתיב! שנה? ָימ  ְהֶיֵ֥ה ְגֻאָּלתָֽ ים ּת  ֶ֖  )אתנח( טפחא מרכא סלוק. - ָימ 

ים (כט,בהר כה 'וי) ֶ֖  מה תפקידה כאן? טפחא - ָימ 

ים (נה,ש כד"ח 'בר) אמרי דנים ... ֶ֖ ים (כט,בהר כה 'וי)-מסתם טפחא(  -) ָימ  ֶ֖ ים (נה,ש כד"ח 'בר) סתם ואין דניםטפחא(  -) ָימ  ֶ֖  ' בהע'במ)-סתם מ ָימ 

ים  (יא,כ ֶ֖  שנאמר בהן חודש. ָימ 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ים (כט,בהר כה י'ו)מניין יודעים כי  ֶ֖ משמעותו שנה שלמה, של לבנה או מעוברת מעת לעת, כפי שמתברר בהמשך וכי עד שנה כזאת   ָימ 

ְהֶיֵ֥ה ְגֻאָּלתָֽ  יתשל  ֹוּת  ה-ּב  ַ֣יר חֹוָמֶ֔ ֹו-ַעדושלא תאמר שמשמעות  מֹוַׁשב֙ ע  ְמָּכרִ֑ ַ֣ת מ  ם ְׁשַנ היא עד ראש השנה של העולם בתשרי  ּת ֶ֖

 הבא אחרי המכירה  או עד ראש השנה לישראל ולמלכים בניסן הבא אחרי המכירה.

 

ים  (כט,בהר כה י'ו) ֶ֖ ש "ח 'בר)-אפשר היה לעשות גזרה שוה ל לכן. מופנהקרא המאפשר  רבוי לא מוגבל בתפקידטפחא ללא מרכא  - ָימ 

ים (נה,כד ֶ֖ לא  [ב,בבלי כתובות נז]-בהיות ואבל  .טפחא שאף הוא בא בתבנית שמשמעה יתור לרבות והיא עשויה להיות מופנה - ָימ 

 אמר שזה ג"ש כי כנראה אין לכך מסורת ממשה רבנו, לכן יש לקרוא לזה היקש.נ
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ֵ֛ כה,יט: תולדתבראשית  ק ֶּבןְוא  ְצָחֶ֖ ת י  יד ֶאת-ֶּלה ּתֹוְלד ֵ֥ ֵ֥ ם הֹול  ק׃-ַאְבָרָהִ֑ם        ַאְבָרָהֶ֖ ְצָחָֽ  י 
ם )בר' תול' כה,יט( יד ֶאתבתפקיד כפותח טפח לתאפיין מהכתוב אחריו  טפחא – ַאְבָרָהֶ֖ ֵ֥ ק-הֹול  ְצָחָֽ ובתפקיד  סילוקוהמהגבלה הבאה מטעם  י 

ק ֶּבןהתפשטות האפיון המשותף לכתוב לפניו  ְצָחֶ֖ והעידו  צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם )א( הקב"ה ]רש"י[כפ'  ָהִ֑םַאְבָר -י 
יד ֶאת הכל ֵ֥ ק-ַאְבָרָהֶ֖ם הֹול  ְצָחָֽ  ,        י 
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ְטָנָּֽה׃  :דכה,כ תולדתבראשית  ם ְּבב  ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ  ִֶ֑דת ְוה  יָה ָלֶל ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥  ַוּי 
ְטָנָּֽה םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  - ְּבב  ֶ֖ םיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד מדוע מלת בתפק תֹומ  ֶ֖  תֹומ 

' בר) תאומים קרינן וכתיב תומים, לפי שיעקב בלבד היה תם ולא עשו, אבל בתמר כתיב תאומים ]לקח טוב[-חסרת אות אל"ף כנדרש ב

ּֽה: (לח,כז וישב נ  טְּ ים בְּב  ֖ אֹומ  ֵנ֥ה תְּ ּה וְּה  ֑ ת  ת ל דְּ ֵע֣ י בְּ ֖  .צדיקיםששניהם  ַויְּה 

ְטָנָּֽה םסלוק, מגביל. אפשר שאם טעם טפחא של  - ְּבב  ֶ֖ בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו, בא ללמד שעשו השחית את בטן  תֹומ 

ְטָנָּֽה׃ (דכה,כ 'תול 'בר) [פענח רזא]רבקה כפירש  ם ְּבב  ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ  חסר א' וחסר י' כתיב להורות על עוד י"א שבטים שהיו ראויין לצאת , ְוה 
ממנה ונחסרו לה, כי עשו הוציא עמו בצאתו האם והשליא כמו שיסד הפייט, טרף אף וישחת רחם וכו', ד"א שנכתב חסר בעבור שלא 

 היו כשאר תאומים הדומים זל"ז, שהרי זה איש שעיר וזה איש חלק, והיו הפכיים לגמרי לכן הוא חסר ב' החסרונות:
 :על בדם ואדמומיתויצא הראשון אדמוני על שהשחית רחם אמו ונתג
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ים : יב,ת כובראשית תולד ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער  וא מ  ֶ֖ ְמָצֵ֛א ַּבָּׁשָנֵ֥ה ַהה  וא ַוּי  ְצָחק֙ ָּבָאֶַ֣רץ ַהה ֶ֔ ע י  ְזַרָ֤ '׃        ַוּי  ֶ֖הּו הָֽ  ַוְַָֽֽיָבֲרכ 

ְצָחק֙ ַוּי   ' תול' כ"ו,יב(בר)על הפסוק  ]דבר מלכות התשע"ח ע' סח, נקודות משיחות הקודש, התשכ"ז, אדמו"ר ממ"ש[ ע י  ָאַ֣ה ...  ְזַרָ֤ מ 
ים ִ֑ מבאר כ"ק אדמו"ר "צמח צדק" שבאופן כללי ישנם חמישים שערים, ובשערים אלה יש שתי דרגות ואפשרויות: השפעה  ְׁשָער 

בהשפעה מלמעלה למטה, המטה תופס איזשהו מקום לגבי . ... מלמעלה למטה, והעלאה ממטה למעלה. וכך נוצרים מאה שערים
לעומת זאת הדרגה של העלאה .    ף כאשר נמשך מאור זה נס שמעל לטבע, יש צורך שתהיה לנס אחיזה כלשהי בטבעדרגה זו. ולכן א

לצאת מן העולם, ולפיכך הניסים מדרגה זו הם באופן של שידוד  אינה קשורה למגבלות העולם אלא להיפך: תכלית ההעלאה היא
  הטבע.

בפנימיותם. מצד חמישים ))א( אומד לכמה ראויה לעשות )ב( אומד למעשרות(  ים"וזהו ההסבר לשני הפירושים של רש"י ל"מאה שער
  –יש לבאר שהברכה שרתה בעת צמיחת התבואה  )מלמעלה למטה( השערים )מתוך "מאה שערים"( שבכיון המשכה

ים) במגבלות הטבע ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער   . (מונח מרבה, אתנח מגביל, ביחד מרמזים על מיגבלות טבע אחדות – מ 
)אבות פרק יוצא, שהברכה שרתה לאחר הצמיחה ולאחר המדידה המדויקת של התבואה  –ואילו מצד חמישים השערים בדרגה השניה 

  , כי הניסים הנובעים מדרגה זו, הם באופן של שידוד הטבע (א' משנה ט"ז( דאין מעשרין אומדות

ֵ֥ה ) ואַּבָּׁשָנ ֶ֖  .שידוד הטבע ( –טפחא בתפקיד שנוי  – ַהה 

ו של העלאה הושגה ע"י שיצחק מדד את התבואה לצורך מעשר, כי גם תכלית המעשר היא העלאה מלמטה למעלה, ולכן ודרגה ז
 .האור הנובע ע"י עבודה זו היה בכיון של העלאה

 

ֶ֖  ' תול' כו,יב(בר)דמזה שנאמר  התשכ"ז, אדמו"ר ממ"ש[ כסלו , נקודות משיחות הקודש,ט]דבר מלכות התשע"ח ע' ס ְַֽיָבֲרכ  'ַוָֽ  הּו הָֽ

ְמָצֵ֛א ' תול' כו,יב(בר)לאחרי  ים...  ַוּי  ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער  ' -... , משמע ש מ  ֶ֖הּו הָֽ יםהוא ענין נוסף על זה שמצא  ַוְַָֽֽיָבֲרכ  ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער   . מ 

'הסבר זה נתמך בתבנית הטעמים שהכתוב  ֶ֖הּו הָֽ  בא אחרי אתנח, והוא חצי פסוק עצמאי. ַוְַָֽֽיָבֲרכ 

ֶ֖הּו -אבל היות ו ְַֽיָבֲרכ  'עם טפחא אז )א( טפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה מוטַוָֽ 'נוצר האפיון  הָֽ ֶ֖הּו הָֽ   ַוְַָֽֽיָבֲרכ 

ים)ב( טפחא בתפקיד התפשטות האפיון לכתוב לפניו  ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער  ' -שאמנם בפועל יצחק זרע, וההצלחה הייתה מ מ  ֶ֖הּו הָֽ ְַֽיָבֲרכ  בנוסף  ַוָֽ

 ובנוסף התברך בנושא אחר כהסבר האדמו"ר ממ"ש. פתא ברכות פ"ו[]תוס-לעיל מ ]תורה תמימה[ על מה שהביא
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ים: כו,יד: תולדת בראשית ָֽ ְׁשּת  ֹו ְּפל  תֶ֖ ּו א  ה ַרָּבִ֑ה ַוְיַקְנאֵ֥ ר ַוֲעֻבָּדֶ֖ ַ֣ה ָבָקֶ֔ ְקנ  ְקנ ה־צ אן֙ ּומ  ֹו מ  י־לָ֤  ַוְַָֽֽיה 

ה ַרָּבִ֑ה (ידכו, תול' 'בר) [רש"י] עבודה משמע מכלול העבודות[ ג"א מוסיפה ]]ג"א אוברוינא[  בריינ"אפעולה רבה, בלשון לע"ז או - ַוֲעֻבָּדֶ֖
העבודה אחת,   :משמע פעולה רבה ֲעֻבָּדֶ֖

 

 יש השפעה צרפתית ובפולנית יש מילה דומה במשמע "הגנה" בשפה הפולנית – ינ"אואובר [רש"י]

 יחידת הגנה DEFENSE DE CORPSמוסבר  BROIGNEערך  NOUVEAU PETIT LAROUSEמילון 

ה  אתנח כמגביל את התקפות הפלישתים על משפחת  – ַרָּבִ֑ההגנה  של ַרָּבִ֑הפעולה ירמז ל ]רש"י[בשילוב פ'טפחא בתפקיד שנוי  – ַוֲעֻבָּדֶ֖

 ונכסי יצחק אבינו.

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/75     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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י ל ֵ֥ בראשית ויצא כח,טז:  ֶ֖ כ  ִ֑ה  ְוָאנ  ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  אֶמר ָאכ  ְּׁשָנתֹו   ַוּי ָ֕ ב  מ  ץ ַיֲעק  יַקַ֣ י׃ַוּי  ְעּת   א ָיָדָֽ
 שאמר יעקב אבינו כאשר התעורר מחלום הנבואה ההוא, לא אמר שזה חלום, אבל פסק ואמר ]מו"נ ח"ב פמ"ה[-בהערה מביא ב ]תו"ש ]קכב[

ִ֑ה( כח,טז) ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  אֶמר וַ ( כח,טז) ]אור האפלה[ ובכת"י...  וכן ההוא במדרש הגדול האמין בלבו שהוא חלום של נבואה, ָאכ  ּי ָ֕
ִ֑ה ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  ְּׁשָנתֹו  ( כח,טז) ]חמאת החמדה[ ובכת"י, ... עדיין לא ידע שכך היא דרך הנבואה, ... ָאכ  ב  מ  ץ ַיֲעק  יַקַ֣ ומצא רוח ַוּי 

ִ֑ה( כח,טז)-וידע שאין זה החלום ככל החלומות וידע שה ונהפך לאיש אחראחרת עמו  ֹום ַהֶּז  גרם לו  ָּמקֶ֖

   ונהפך לאיש אחרטפחא בתפקיד שנוי ביעקב  – ֹוםַּבָּמקֶ֖ ( כח,טז)

ִ֑ה  סלוק, מגביל שהשנוי ביעקב חל דווקא במקום זה ולא יכל לחול במקום אחר. – ַהֶּז

 

 טפחא 22

ֶדם:,א: כטויצא בראשית  ְרָצה ְבנ י־ֶקָֽ ֶֶ֖לְך ַאֵ֥ ִ֑יו ַוּי  ב ַרְגָל א ַיֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ֶֶ֖לְך (א,כט) רוש הבא מדבר על הרישא של הפסוק אבל אפשר סופו מעיד על שנוי בהליכת יעקב, שקודם טפחא כשנוי ורבוי, אמנם הפי – ַוּי 

א  (א,כט) [ר' יוסף בכור שור]ואחרי ההבטחה הלך בזריזות.  ]רדק[להבטחה הלך ברפיון רגליים כאדם הבורח מבית אביו עצב וגו'  ָּׂשֵ֥ ַוּי 
ִ֑יו ב ַרְגָל  .והלך בזריזותו כאילו פורח, ונושא רגליו, מאחר שהבטיחו הקדוש ברוך הוא נראה ל. ַיֲעק ֶ֖

 

 טפחא 23

יֶנָֽיך:,ו: לבוישלח בראשית  ן ְּבע  ֶ֖ ְמצ א־ח  י ל  ֶ֔ נ  ַ֣יד ַלָֽאד  ְפָחִ֑ה ָוֶָֽאְׁשְלָחה֙ ְלַהּג  ֶַ֣בד ְוׁש  אן ְוֶע ֹור צ ֶ֖ ֹור ַוֲחמֶ֔ י֙ ׁשַ֣ י־ל   ַוְַָֽֽיה 
ן   (ולב,) ֶ֖ ְמצ א־ח  יֶנָֽיךל   ופה ובין מציאת חן מתקיפות שאין לצד השני אלא לקבלך.מקף בורר מציאת חן מתוך פיוס וחנ – .ְּבע 

ן  (ולב,) ֶ֖ ְמצ א־ח  ילקוט שמעוני תורה פרשת ]. שאני שלם עמך, ומבקש אהבתך ]רש"י[ פיוסטפחא, בתפקיד שנוי מפיוס לתקיפות.  – ל 

ואם למלחמה  (תקיפותוהלאה פיוס מכאן עד כאן )אם לשלום אתה מתוקן אני כנגדך  )יעקב לעשו(אמר ליה ...  )לב,ה([על  ,וישלח רמז קל
ְֵּרא ֥  ,יט(קמה 'תה)אני כנגדך יש לי גבורים ובעלי מלחמה ואומר לפני הקדוש ברוך הוא דבר והוא עושה שנאמר  צֹון־י ה יורְּ ֑  :יֲַעש 

יֶנָֽיך  (ולב,) [)בובר( שכל טוב] ן ְּבע  ֶ֖ ְמצ א־ח   :שלא תשטימני עוד על הברכה. ל 

 

 טפחא 24
 יד:בראשית וישב לז,

ֹו ֶלְך ה ֶאת-ַוּי ַ֣אֶמר לִ֗ א ְרא ִ֝ ֹום ַאֶח֙יך֙ ְוֶאת-ָנ֨ ָמה׃-ְׁשלָ֤ א ְׁשֶכָֽ ֹון ַוָּיב ֶ֖ ֶַ֣מק ֶחְברֶ֔ ע  ֙הּו֙ מ  ְׁשָלח  י ָּדָבִ֑ר ַוּי  נ  ֶ֖ ב  אן ַוֲהׁש  ֹום ַהצ ֶ֔  ְׁשלַ֣

 כגון שכם: סכנה ממקום מסוים)ב( 

א א  תורה תמימה-טפחא בתפקיד רבוי פורעניות בשכם, כדרשה הבאה ב – ַוָּיב ֶ֖ ָמהַוָּיב ֶ֖ תני משום רבי יוסי. מקום מזומן לפורעניות,  - ְׁשֶכָֽ
רומז בזה דהשליחות הזאת היתה ראשית הסבה לירידת ישראל למצרים,  תורה תמימה הערה טז() בשכם ענו את דינה, בשכם מכרו את יוסף

ֹון כמ"ש הקדוש ברוך הוא לאברהם המרומז בכתוב ֶַ֣מק ֶחְברֶ֔ ע  ֙הּו֙ מ  ְׁשָלח  ר פפא, בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור א"ר חנינא ב -( ַוּי 
עַ  (בר' לך טו,יג)בחברון דכתיב בי'  ע י ד ֨ י ֵתַד֝ ֣ה ֵג֣ר׀-ּכ  י  ֲעך֗  י הְּ  יז(, בשכם נחלקה מלכות בית דוד( תורה תמימה:)ע"פ ]סוטה י"א א'[ טז(זַרְּ

 :]סנהדרין ק"ב א'[
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ץ ְׁשנָ  בראשית מקץ מא,א,ה,ט: ֶ֖ ּק  י מ  ד ַעל]א[ ַוְיה ָ֕ ֵ֥ מ  ֶ֖ה ע  ּנ  ם ְוה  ל ֶ֔ ה ח  ים  ּוַפְרע ַ֣ ִ֑ ם ָימ  ר׃-ַתַ֣י   ַהְיא ָֽ
ֹות׃  בָֽ ֹות ְוט  יאֵ֥ ד ְּבר  ֹות ְּבָקֶנֵ֥ה ֶאָחֶ֖ לֵ֛ ים ע  ֳּבל ִ֗ ַ֣ה׀ ֶׁשַַ֣בע ׁש  ּנ  ִ֑ית  ְוה  נ  ם ׁש  ַַּֽיֲחֹלֶ֖ ן ַוָֽ יָׁשָ֕  ]ה[ ַוּי 

ים ֶאת ר֙ ַׂשַ֣ר ַהַּמְׁשק ֶ֔ ר  ֶאת-]ט[ ַוְיַדּב  אמ ִ֑ ה ל  יר ַהּיָֽ -ַּפְרע ֶ֖ ֵ֥ ֶ֖י ַמְזּכ  י ֲאנ   ֹום׃ֲחָטַאָ֕
ץ  ]א[  ֶ֖ ּק  י מ  ם גדול טפחא, -זקף -ַוְיה ָ֕ ַַּֽיֲחֹלֶ֖ ן ַוָֽ יָׁשָ֕ י -]ט[ ֶאתגדול טפחא, -זקף -]ה[ ַוּי  ֶ֖ י ֲאנ   גדול טפחא-זקף -ֲחָטַאָ֕

אפשר שכל טפחא מביא גלוי או רבוי גלוי שבחלום שר המשקים פתח הקב"ה סדרת חלומות קשורים המביאה לגאולת יוסף כהכנה לגאולת 

 ישראל

 

 טפחא 28

ת  שית מקץ מא,ד:ברא יא ִ֑ ה ְוַהְּבר  ת ַהַּמְרֶאֶ֖ ֹות ְיפ ֵ֥ ַ֚ת ֶׁשַַ֣בע ַהָּפרֶ֔ ר א  ת ַהָּבָׂשֶ֔ ֹות ַהַּמְרֶאה֙ ְוַדּק ַ֣ ֹות ָרעָ֤ ְַ֣לָנה ַהָּפרִ֗ ה: ַוּת אַכ ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖  ַוּי 

ֹות )בר' מקץ מא,ד( ]בכור שור[ ְַ֣לָנה ַהָּפרִ֗ ב א   )בר' מקץ מא,ל( לבסוף: ַוּת אַכ ֖ ע  ֥ה ה ר  ל  ץ:וְּכ  ֽר  ה מא,ד( ת־ה א  ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖ : כדי שיתבונן ולא ַוּי 
ה )בר' מקץ מא,ד( ]רשב"ם[ אבל לדעת .ישכח מקצת הדברים על ידי ערבוב החלומות, אם היה רואה ולא ייקץ בינתים ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖  - ַוּי 

ועדיין אינו נותן לב להבין שזה חלום הוא עד ויישן מיד ויחלום וגו'. בין שינה מעט לשינה שנייה רגיל חלום להתחלף לעניין אחר 
השנגמרה שינתו וניעור לגמרי ואז  ץ ַּפְרע ָֽ יַקֶ֖  :לבסוף והנה חלום, אבל עד עתה לא ידע ַוּי 

ץ  )בר' מקץ מא,ד( יַקֶ֖ הַוּי  השנוי הוא שבדרך כלל נושא החלום מתחלף אחרי יקיצה והירדמות.  ]רשב"ם[טפחא בתפקיד שנוי, לפי  – ַּפְרע ָֽ

ה  בר' מקץ מא,ז(-בל בחלום פרעה הנושא חזר על עצמו אחרי ההירדמות השניה ורק בא ע ֖ ץ ַפרְּ  וְּה ֵנ֥ה ֲחֽלֹום: )ביקיצה השניה הבין(ַוי יַק֥

שזכר חלומו עם שנויים, ויש אומרים שזכר אבל סיפר עם שנויים כדי לבדוק את הפותרים. ויוסף תיקן את סיפורו ומזה ידע פרעה  

 יכולות רוחניות מיוחדות. שיוסף בעל

ץ  )בר' מקץ מא,ד( יַקֶ֖ הַוּי   סלוק זכרון מוגבל של חלומותיו.  – ַּפְרע ָֽ

 

 טפחא 29

ים: ,י:מאמקץ בראשית  ָֽ פ  ר ָהא  ת ַׂשֵ֥ ֶ֖ י ְוא  ָ֕ ת  ים א  ַ֚ית ַׂשַ֣ר ַהַּטָּבח ֶ֔ ר ּב  ְׁשַמִ֗ י ְּבמ  ת   ן א  ּת ֨ יו ַוּי  ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑  ַּפְרע ֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ה ָקַצַ֣ף עַ   ה .  ל־ֲעָבָדִ֑יוַּפְרע ֶ֖ טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, וטפחא בתפקיד שנוי יחס פרעה לעבדיו שלא  –ַּפְרע ֶ֖

ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן כתיב )תהלים  [,גבראשית רבה )וילנא( פרשת וישב פרשה פח]ממנו יצאו הדברים וזאת דרשת 
ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑יוהקדוש ברוך הוא אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים,  הקציף, מו( לכו חזו מפעלות ה' וגו' ליתן  ַּפְרע ֶ֖

 גדולה ליוסף, 

 
 טפחא 30

םבראשית ויחי מז,ל:  י֙ ע  ַכְבּת  ך׃-ְוָׁשָֽ ְדָבֶרָֽ ה כ  י ֶאֱעֶׂשֵ֥ ֶ֖ כ  ר ָאנ  ְקֻבָרָתִ֑ם ַוּי אַמָ֕ י ּב  נ  ם ּוְקַבְרַּתֶ֖ י  ְצַרֶ֔ ּמ  י֙ מ  י ּוְנָׂשאַת֙נ  ַתֶ֔  ֲאב 
י  נ  לכבודו; לשמע עליו עיירות, להביא לו  )למת(... תא שמע: הלינו  בבלי סנהדרין מז,א טפחא, שנוי משמעות ורבוי,  –ּוְקַבְרַּתֶ֖

יקרא דשכבי הוא, .... רבי נתן אומר: . ... אינו עובר עליו. שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת -מקוננות להביא לו ארון ותכריכין 
  שמע מינה.

 

 טפחא 31

ל׃  פבראשית ויחי מט,כז:  ֵ֥ק ָׁשָלָֽ ִ֑ד ְוָלֶעֶֶ֖רב ְיַחּל  ֶקר י ַ֣אַכל ַע ף ַּבּב ֶ֖ ְטָרֶ֔ ַ֣ב י  ין֙ ְזא  ְנָימ   ּב 

)א( על חלוקת מתנות כהונה מיום העבודה במקדש )ב( על הקרבת קרבן בין  ְוָלֶעֶֶ֖רב מסביר כי ת"א כוון במלת נתינה לגר -טט 

טפחא, מתנגד לתרגום זה. אבל אם טעם טפחא פועל כאן גם בתפקיד רבוי והתפשטות  – ְוָלֶעֶֶ֖רבהערבים, אבל סובר כי טעם מלת 

ִ֑ד ְוָלֶעֶֶ֖רבעשויה להצטרף לכתוב לפניה ותהיה יחידה אחת  ְוָלֶעֶֶ֖רבהאפיון ממנו אלפניו, אז מלת  ֶקר י ַ֣אַכל ַע העוסקת בקרבן  ַּבּב ֶ֖

ֵ֥ק ָׁשָלָֽלהתמיד של בקר ושל ערב, ובנוסף האפיון של מלות  גם הוא מתפשט אלפניו ובא לומר כי מתנות הכהונה של כל היום  ְיַחּל 

 מתחלקים בערב בין כל הכהנים ששירתו באותו היום.  
 

 טפחא 32

ָ֤ף ֶאתבראשית ויחי נ,ב:  ו יֹוס  ֶ֖ט ֶאת-ֲעָבָדיו֙ ֶאת-ַוְיַצ֨ ים ַלֲחנ  ֶ֔ ְפא  ים ֶאת-ָהר ַ֣ ֶ֖ ְפא  ּו ָהר  יו        ַוַּיַחְנטֵ֥ ִ֑ ל׃-ָאב  ָֽ ְׂשָרא   י 
ֶ֖ט ֶאת יו-ַלֲחנ  ִ֑  טפחא )ללא מרכא( אתנח   – ָאב 

ֶ֖ט :  ים-ֶאתטפחא בתפקיד אפיון מתפשט אלפניו המלמד על  -ַלֲחנ  ֶ֔ ְפא  יו-ֶאת-כמרומז ב ָהר ַ֣ ִ֑ ֶ֖טמגביל את  -אתנח  - ָאב  שלפניו דווקא  ַלֲחנ 

. ולכן אין גופו מסריח, לא נאמרה בו מיתה ממש אלא לאחרים נראה כמתע"פ רש"י לשיטות שתתאמנה לכבוד אביו ולא לאחרים, שהרי 

ואם המצרים היו יודעים זאת היו עושים אותו ע"ז ולא היו נותנים רשות להוציאו לקבורה בארץ כנען )ע"פ מקורות שונים באוצר 

 החכמה(. 
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א ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאללפני מכת ארבה  שמות בא י,א: ה ּב ֶ֖ ֶׁשֶ֔ ה-מ   ַּפְרע ִ֑
י ָֽ ְכַּבָ֤ -ּכ  י ה  ֞ י ֶאתֲאנ  ּבֹו֙ ְוֶאת-ְדּת  ֹו׃-ל  ְרּבָֽ ֶֶּ֖לה ְּבק  י א  ַתֵ֥ ת  י א  ֵ֛ ת  ַען ׁש  יו ְלַמִ֗ ַ֣ב ֲעָבָדֶ֔  ל 

 פרעה" מופיעות שלוש פעמים בתורה, באותה תבנית טעמים.-המלים "בא אל

 לפני מכת צפרדעיםשמות וארא ז,כו: 
א ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה' ֶאל ה ּב ֶ֖ ֶׁשֶ֔ ַ֚ה ָאַמַ֣ר ה' ׁשַ -מ  יו ּכ  ָלִ֗ ה ְוָאַמְרָּתַ֣ א  י׃  -ַּלֵ֥ח ֶאתַּפְרע ִ֑ נ  י ְוַיַעְבֻדָֽ ֶ֖  ַעּמ 

א ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה' ֶאל לפני מכת דבר שמות וארא ט,א: ה ּב ֶ֖ ֶׁשֶ֔ ה -מ   ַּפְרע ִ֑
ה יו ּכ ָֽ ָלִ֗ ַּבְרָּתַ֣ א  ים ַׁשַּלֵ֥ח ֶאת-ְוד  ֶ֔ ְבר  ַ֣י ָהע  י׃ -ָאַמָ֤ר ה' ֱאֹלה  נ  י ְוַיַעְבֻדָֽ ֶ֖  ַעּמ 

 

א ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה' ֶאלרשב"ם )ז,כו(  ה ּב ֶ֖ ֶׁשֶ֔ ה -מ  ְשנֵי מכות, ובשלישי לא היה מתרה; ש -ַּפְרע ִ֑ ני פעמים היה משה מתרה את פרעה, ּבִּ
התרה; בשחין לא התרה. בברד  ובדברהתרה, בכנים לא התרה; בערוב  ובצפרדעיםוכן כל הסדר, בכל שלש מכות אינו מתרה: בדם 

 התרה, )בחשך לא התרה(.  ובארבה
א ֶאלבכל התראה שניה שאחריה אין התראה כתוב  הַּפְר -ּב ֶ֖ ר' באותה תבנית טעמים. אפשר כי לשלשה הכתובים אותה משמעות כפי'  ע ִ֑

א ֶאל  שמות בא י,א-ב יוסף בכור שור ה-ּב ֶ֖ אלא היה אומר 'לך' כי אם  - ַּפְרע ִ֑ אני אלך ") 'ביין' בלעז, שמשמע שאני אלך עמך ,ּב ֶ֖
 (venirבהתשע"ב , בצרפתית   ?viene ( )אפשר כי בצרפתית עתיקה היה  וארא ז,כו -גם ב עמך"

 

א ה-ֶאל, שמשמע שאני אלך עמך ר' יוסף בכור שורטפחא,רבוי ההולכים כפי'  – ּב ֶ֖ אתנח, מגביל ע"פ רשב"ם התראה שניה שאין  – ַּפְרע ִ֑

 אחריה התראה למכה הבאה. 

 

 טפחא 36

ת :יחשמות בא יב, ּו ַמצ ִ֑ ֶרב ּת אְכלֶ֖ ֶדׁש֙ ָּבֶעֶ֔ ר יָֹ֤ום ַלח ֨ ן ְּבַאְרָּבָעה֩ ָעָׂש֨ אׁש ֹ֡ ֶדׁש ָּבָעֶָֽרב׃      ָּבר  ים ַלח ֶ֖ ֵ֛ ד יַֹ֣ום ָהֶאָחֹ֧ד ְוֶעְׂשר   ַעֲ֠
 מניין שהכהנים יוצאין ידי חובתן בחלה ובתרומה וישראל במעשר שני בפסח ...  [ד"ה,ב"תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת פסחים פ]

ת (יב,יחבא  'שמ)תלמוד לומר  ּו ַמצ ִ֑ ּו. הסבר טעם  ריבה ּת אְכלֶ֖  טפחא בתפקיד רבוי.  – ּת אְכלֶ֖

ת (יב,יחבא  'שמ) ּו ַמצ ִ֑ ת. טעם  ּת אְכלֶ֖ רבי דתניא לקוח בכסף מעשר שנטמא יפדה אתנח בתפקיד הגבלה של המקור למצה. )א(  – ַמצ ִ֑
אינה ראויה  )טט: אם נטמאת(בעי מעתה חלת עיסת מעשר שני בירושלים הואיל ו ר' שמעון בן לקיש; )ב( אומר יקבר יהודה

 .אין יוצאין בהולהיאכל בכל מושב  להיפדות
 

 טפחא 37

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֹות׃ פ-ָּכל שמות בא יב,כ: ּו ַמצָֽ ם ּת אְכלֶ֖ יֶכֶ֔ ת  ל֙ מֹוְׁשב ַ֣ ִ֑לּו        ְּבכ  א ת אכ  ֶצת ל ַ֣  ַמְחֶמֶ֖
בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום  מתבערין( )טט: תערובות()הרע"ב: אלו ]*[ אלו עוברין ]משנה פסחים פ"ג,מ"א[ 

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

דעל חמץ גמור ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התערובת, אבל לוקה על  -ואין בהם כרת ]ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג[ 
אינו לוקה  בכדי אכילת פרס לא אכל כזית חמץ בתוך התערובתאכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת פרס. אבל אם  אכילתו אם
 :, מיהו איסורא מיהא איכא, דחמץ בפסח אוסר בתערובתו בכל שהואמן התורה

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

 פרס. אלא עוסק באזהרת לאו על אכילת תערובת. 

ֶצתמלת   מלמדת על חמץ גמור – ַמְחֶמֶ֖

 מלמדת על תערובת חמץ בהיתר – ָּכלמלת 

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

 במצב )ב( אין בעיה מן התורה, לכן המסקנה שהכתוב ממשיך במצב )א( מין שאינו במינו

 י שיעור של תערובת חמץ בהיתר.טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד )א( רבוי עם שנוי, מרבה איסור האכילה של חצ – ָּכל־ַמְחֶמֶֶ֖צת

 

ִ֑לּו  אתנח מגביל, – ת אכ 

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

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

 אכילת פרס.  בכדי

 
 טפחא 38

 טפחא 39

 טפחא 40

 מפסיק הגורם לשנוי הלכתי -טפחא / טרחא  שמות יתרו כ,יג:

ַָֽ֧ף  ְנָאִ֑ א ּת  ֶ֖ ַ֧ח  ס ל ַ֣ ָֽ ְרָצֶ֖ א ּת  ֶ֖  ל ֵ֥
ב  ס ל א  ֶ֔ ְגנ ָֽ ַ֣א ּת  ֶקר׃ -ס ל ֶ֖ ֵ֥ד ָׁשָֽ ֲעךֶ֖ ע   ַתֲעֶנֵ֥ה ְבר 

 רבי שלמה ידידיה מנורצי זצ"ל תיקון קוראים המפואר "סימנים" קובץ מנחת שי,ל הר"ר קונסקיהפניה ראשונה למקור ע"י 

  2001המכון התורני ערך הרב שמואל מאיר ריאחי, 

 " הסבר ע"פ ספר "כמוצא שלל רב" שמות יתרולא תרצח,לא תנאף לא תגנבענין "
...שלקורא ביחיד כ"ף של"כל מלאכתך" דגושה מפני הטפחא שבמילה "ועשית"הקודמת לסוף פסוק ושלשת תוי"ן רפין )לא 

  אף לא תגנב(שאין טפחא לפני אם אחת מהן במילה"לא" )ונקראים בטעם התחתון(תרצח,לא תנ
שאין טעם מפסיק לפניה ושלשת תוי"ן דגושים מפני הטפחא שלפניהם. לכן אמרו בספר -כ"ף של "כל מלאכתך"רפה לקורא בצבור

 :י תלת וז"ל)סוף פר' יתרו( פסקא טעמא בכל הנזוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף צג עמוד ב הזוהר 

...שלקורא ביחיד כ"ף של"כל מלאכתך" דגושה מפני הטפחא שבמילה "ועשית"הקודמת לסוף פסוק ושלשת תוי"ן רפין )לא תרצח,לא 

 תנאף לא תגנב(שאין טפחא לפני אם אחת מהן במילה"לא" )ונקראים בטעם התחתון( 
תוי"ן דגושים מפני הטפחא שלפניהם. לכן אמרו בספר שאין טעם מפסיק לפניה ושלשת -כ"ף של "כל מלאכתך"רפה לקורא בצבור

 :)סוף פר' יתרו( פסקא טעמא בכל הני תלת וז"לזוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף צג עמוד ב הזוהר 

ַ֧ח  ָֽ ְרָצֶ֖ א ּת  ֶ֖ אי לאו דפסקא טעמא לא הוי תקונא לעלמין ויהא אסיר לן לקטלא נפשא בעלמא אף על גב ביעבור על אורייתא אבל -ל ֵ֥
 דפסקא טעמא אסיר ושרי. במה

  אם אי להתיר לצורך תיקון העולם ארבע מיתות בית דין, הריגת הבא במחתרת, הריגת רוצח בשגגה ע"י גואל הדם, הריגת רודף
  אפשר להציל הנרדף ע"י הברחת או עצירת או פגיעה באחד מאברי הרודף.

ַָֽ֧ף ְנָאִ֑ א ּת  ֶ֖ די באתתיה חדוה במצוה, ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי. )ע"י אי לא דפסקא טעמא אסיר אפילו לאולדא או למח – ל ַ֣
 שהטעם הפסיקו ]ניתק הלא מן התנאף האיסור המוחלט מותר לדברים מסויימים[(

 להתיר אשה לבעלה 

ב  ֶ֔ ְגנ ָֽ ַ֣א ּת  ן אי לאו דפסקא טעמא הוה אסיר אפילו למגנב דעתא דרבייה באורייתא או דעתא דחכם לאיסתכלא ביה או דיינא דדאי –ל ֶ֖
 . דיינא לפום טענה דאצטריך ליה למגנב דעתא דרמאה ולמגנב דעתא דתרוויהו לאפקא דינא לנהורא, ובמה דפסקא טעמא אסיר ושרי

 להתיר גניבת דעת העומד לדין ע"י הדיין כדי להוציא דין אמת, גניבת דעת רבו בתורה כדי להשכיל בה 
 

 טפחא 41

ישמות תרומה כה,ו:  ר ְּבָׂשמ  ֶמן ַלָּמא ִ֑ ים:ֶׁשֶ֖ ָֽ ֶרת ַהַּסּמ  ְקט ֶ֖ ה ְול  ְׁשָחֶ֔  ם֙ ְלֶׁשֶַ֣מן ַהּמ 
ֶמן )שמ' תר' כה,ו(  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ופירוש התפקידים ילמד באופן הבא: – ֶׁשֶ֖

ה )שמ' תר' כה,ו( ְׁשָחֶ֔ ים֙ ְלֶׁשֶַ֣מן ַהּמ  יםקטן והוא מצווה ואחריו -)אתנח( פשטא מונח זקף - ְּבָׂשמ  ָֽ ֶרת ַהַּסּמ  ְקט ֶ֖  .מצוה ְול 

הבלימוד לכתוב הבא אחרי  ]ראב"ע[אפשר שזהו מופע של לימוד לאחריו ואלפניו. ואז ע"פ  ְׁשָחֶ֔ ים֙ ְלֶׁשֶַ֣מן ַהּמ  ֶרת היינו  ְּבָׂשמ  ְקט ֶ֖ ְול 
ים ָֽ ה, הבשמים באים לשתי מטרות )א(  ַהַּסּמ  ְׁשָחֶ֔ ים)ב(  ְלֶׁשֶַ֣מן ַהּמ  ָֽ ֶרת ַהַּסּמ  ְקט ֶ֖  ל 

רשתי מטרות ומעביר אותה לכתוב אלפניו  הלימוד אלפניו לוקח את התכונה של ֶמן ַלָּמא ִ֑ ללמד להכין  ]ר' יוסף בכור שור[ע"פ  ֶׁשֶ֖

ֶמןשמן באיכות שמן למאור )א( למנורה )ב( שישמש להכנת שמן המשחה. לכן  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, שנוי מהפשט למאור,  – ֶׁשֶ֖

 ורבוי שישמש גם להכנת שמן המשחה.
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 טפחא 42

י ,ב:שמות תצוה כח ְגד  יָת ב  ֵ֥ ֶרת׃-ְוָעׂש  ְפָאָֽ ֹוד ּוְלת  יך ְלָכבֶ֖ ִ֑ ן ָאח  ֶדׁש ְלַאֲהר ַ֣  ק ֶ֖

ֹוד )שמ' תצ' כח,ב( ֶרתטפחא בתפקיד שנוי ורבוי  – ְלָכבֶ֖ ְפָאָֽ סלוק בתפקיד הגבלה. רבוי שנויים מותרים מסוימים בבגדי כהונה  – ּוְלת 

 )שמ' תצ' כח,ב( ]רש"י[משולב עם פ' ]בבלי זבחים יח,ב[-בא משהביא את הלימוד ה ]תורה שלמה טז[-וההגבלה בעשיית עבודה נלמדים ב

ֶרת ְפָאָֽ ֹוד ּוְלת   (מן הקרקע מתוך שהם קצרים)מסולקין  (נגררין בקרקע רש"י:)היו מרושלין  )טט: רבוי שינויים שאינם פוסלים(תנו רבנן  ְלָכבֶ֖
 ,יתר אחת ,חסר אחת ,שני אבנטים ,לבש שני מכנסים ,דה()טט: מכאן ואילך שינויים שפוסלים, הגבלה שלא לעשות עבו ועבד עבודתו כשרה

דלאו ) ה,ועבד עבודתו פסול (ואפילו הן חדשים)או מקורעין  (בטיט)או שהיו מטושטשין  ,או שהיתה לו רטיה על מכת בשרו תחת בגדו
  (בגד הוא הראוי לעבודה דבעינן לכבוד ולתפארת

 

 טפחא 43

 טפחא 44

י ֶאת־ַהֶּכֵֶ֥בׂש  לט(,כטתצוה שמות ) ֶ֔ נ  ת֙ ַהֶּכֶַ֣בׂש ַהּׁש  ֶקר ְוא  ד ַּתֲעֶׂשַ֣ה ַבּב ִ֑ ם: ַּתֲעֶׂשֶ֖הָהֶאָחֶ֖ י  ין ָהַעְרָּבָֽ ֵ֥  ּב 
י  (,מאכטתצוה שמות ) ֶ֔ נ  ת֙ ַהֶּכֶַ֣בׂש ַהּׁש  ה ַלהָֽ  ַּתֲעֶׂשֶ֖הְוא  ֶּׁשֶ֖ ַח א  יח ֶ֔ ַ֣יַח נ  ּה ְלר  ֲעֶׂשה־ָּלֶ֔ ְסָּכּה֙ ַּתָֽ ֶקר ּוְכנ  ת ַהּב ָ֤ ְנַח֨ ם ְּכמ  ַ֣ין ָהַעְרָּבִ֑י   ':ּב 

 יש עוד שני פסוקים בנושא תמיד שבין הערביים.

י  ד(,כחפינחס במדבר ) ֣ב ש ַהֵּׁשנ ֔ ר וְֵּאת  ַהּכ  ק  ה ַבב ֑ ֣ ד ַתֲעש  ֖ ח  ֥ב ש א  ת־ַהּכ  ֽי ם: ַּתֲעֶׂשֶ֖הא  ב  ַֽערְּ ין ה   ֵב֥

י  ח(,כחפינחס במדבר ) ב ש ַהֵּׁשנ ֔ ֣ י ם ּכְּ  ַּתֲעֶׂשֶ֖הוְֵּאת  ַהּכ  ֑ ב  ַֽערְּ ין ה  ַח ַלֽה': פֵב֣ יַח נ יח ֖ ה ֵר֥ ֵּׁש֛ ה א  ּכֹו  ַתֲעש ֔ ר ּוכְּנ סְּ ק  ת ַהב ֤ נְַּח֨  מ 

 , ללפחות ארבעה לימודיםריבה טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד )שינה ו( –)תמיד של בין הערביים(  ַּתֲעֶׂשֶ֖הבארבעה הפסוקים 

)א( ריבה להקרבת התמיד  ריבה א לפניה בתפקיד )שינה ו(טפחא ללא מרכ –)תמיד של בין הערביים(  ַּתֲעֶׂשֶ֖ה (,מאכטתצוה שמות )

זמן, )ב( שאם יעשה פסח אחרי חצות, לפני תמיד בין הערביים, יעשה התמיד אחריו )ג( לימוד לזריקת דם פסח אחרי זריקת דם התמיד 

 ד.קודם להקרבת אברי התמיד )ד( לימוד לזריקת דם פסח אחרי זריקת דם התמיד ואחרי הקרבת אברי התמי

 

 טפחא 45
 טפחא 46

ת׃ פ-ל אשמות ויקהל לה,ג:  יֶכִ֑ם        ְּביֶֹ֖ום ַהַּׁשָּבָֽ ת  ְׁשב ָֽ ל מ  ׁש ְּבכ ֶ֖ ּו א ֶ֔  ְתַבֲערַ֣
ת׃ ְּביֶֹ֖ום יֶכִ֑ם -ל אסלוק, סלוק מגביל את ההלכה  טפחא – ַהַּׁשָּבָֽ ת  ְׁשב ָֽ ל מ  ׁש ְּבכ ֶ֖ ּו א ֶ֔ ע"פ רמב"ן בשנים או שלוש סוגיה ליום שבת ְתַבֲערַ֣

 הכוללת מלאכת אוכל נפש ולא הנאת הגוף, מלאכה שהיא הנאת הגוף.ולא ליום טוב! הסוגים: עבודה 

תְּביֶֹ֖ום  ּו -ל אטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של הסלוק וגם בתפקיד של התפשטות אלפניו להודיע כי  – ׃ַהַּׁשָּבָֽ ְתַבֲערַ֣
ִ֑ם  יֶכ ת  ְׁשב ָֽ ל מ  ׁש ְּבכ ֶ֖ כנאמר בחג המצות ר הבערה ע"י העברה מאש קיימת לשניים או שלושה סוגיה דווקא בשבת. אבל ביום טוב התיא ֶ֔

ת׃ומיצוב מלת  ( לא תעשה מלאכה ואין אוכל נפש בכללו,דברים ראה טז,ח) בטעם סלוק מתואם עם ההיתר של הבערת אש ביום טוב  ַהַּׁשָּבָֽ

 לצרכי אוכל נפש הכתוב במקום אחר.

 

ל יֶכִ֑ם ְּבכ ֶ֖ ת  ְׁשב ָֽ ְׁשב ָֽ אתנח, אתנח מגביל את ענין  טפחא – מ  יֶכִ֑םמ   להוציא ממנו את המשכן והמקדש שבו מבעירים אש בשבת. ת 

ל  יֶכִ֑םְּבכ ֶ֖ ת  ְׁשב ָֽ טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מההגבלה של האתנח וגם בתפקיד של התפשטות אלפניו לרבות בין בארץ בין   – מ 

 בחו"ל. 
ן ראויין לשתיה, ובית הלל מתירין. עושה אדם משנה. בית שמאי אומרים: לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כ בבלי ביצה כא,ב

 .מדורה ומתחמם כנגדה
 הבערה ולהחם מים ביו"ט משנה ברורה ח"ה סי' תקיא

 
 ויקרא 5.3

 

 טפחא 47

א ֶאל ויקרא א,א:  ְקָרֶ֖ ר׃-ַוּי  אמ ָֽ ֶ֖ד ל  ֶהל מֹוע  א ֵ֥ יו מ  ָלֶ֔ ָ֤ר ה֙' א  ֶׁשִ֑ה ַוְיַדּב   מ 
א  ְקָרֶ֖ א ֶאל)א(    תו"כע"פ  רש"ירבוי פעמים כפי'  –טפחא  – ַוּי  ְקָרֶ֖ ֶׁשִ֑ה-ַוּי  וגו'  לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, - מ 

 ישראל  שמע דב' ואתחנןבטעם תחתון,  אנכי שמ' יתרו בראשית בראשית א,אודומים לו רבוי מאמרות, לשונות 

 

 טפחא 48

ַּתָ֤ח  :יב,א ויקרא ֙ ְונ  תֹו יו א  ְנָתָחֶ֔ ֹו ל  ֹו ְוֶאת־ר אׁשֶ֖ ְדרִ֑ ְךְועָ       ְוֶאת־ּפ  ֙  ַרָ֤ ן ה  ם ַהּכ  ָתֶ֔ ים֙  א  צ  ע  ׁש ֲאֶׁשַ֣ר ַעל־ָהָֽ ר ַעל־ָהא ֶ֔ חַ  ֲאֶׁשֶ֖ ָֽ ְזּב   :ַעל־ַהּמ 
ֹו )וי' א,יב( ֹו ְוֶאת־ר אׁשֶ֖ ְדרִ֑ מקף בורר בין הולכה לכבש ואח"כ למזבח בלא סדר מסוים, ובין הולכה בסדר מסוים. כאשר  - ְוֶאת־ּפ 

ֹו )וי' א,יב(הראש בראש.   ר שמרמז להולכתו הפוך, קרניו כלפי מטה ובית השחיטה כלפי מעלה.טפחא בתפקיד שנוי, אפש - ְוֶאת־ר אׁשֶ֖

 

 טפחא 49

 טפחא 50
 ויקרא צו ז,יג:

ַ֣ם ַעל יב׀ ַעל-]יב[ א  ַ֣ ְקר  יֶבּנּו  ְוה  ת ְּבלּוֹלֵ֥ -ּתֹוָדה  ַיְקר  ֶכת ַחּלֶ֖ ֶלת ֻמְרֶּבֶ֔ ים ַּבָּׁשִֶ֑מן ְוס ַ֣ ַ֣ ֹות ְמֻׁשח  י ַמצֶ֖ ֵ֥ יק  ֶמן ּוְרק  ת ַּבֶּׁשֶ֔ ֹות ַמצֹות֙ ְּבלּוֹלַ֣ ה ַחּלָ֤ ַַ֣בח ַהּתֹוָדִ֗ ֶמן׃ ֶז  ת ַּבָּׁשָֽ
ֹו ַעל-]יג[ ַעל יב ָקְרָּבנִ֑ ֶ֖ ץ ַיְקר  ֶַ֣חם ָחמ ֶ֔ יו׃ -ַחּלת֙ ֶל ת ְׁשָלָמָֽ ֶַ֖בח ּתֹוַדֵ֥  ֶז

יב ֶ֖ טפחא, בלא מרכא, מתפשט האפיון )התכונה( מהענין הכתוב עליה ואחריה לכתוב לפניה, להכיל את הנאמר בהמשך על ארבעה  – ַיְקר 

ֹו ַעל( יג) רש"י אתנח, מגביל כפי' – ָקְרָּבנִֹ֑ו,יג( )ז-)ז,יב( ולחם חמץ ב-מיני מצות ב 3מיני הלחם ) יב ָקְרָּבנִ֑ ֶ֖ ֶַ֖בח-ַיְקר  שאין הלחם מגיד,  ֶז
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶַ֖בח-ַעל )ראה תו"כ צו פרשתא ה פרק יא,י(, ליפסל ביוצא וטבול יום ולצאת לחולין בפדיון, קדוש קדושת הגוף טפחא בלא מרכא,  – ֶז

 .עד שישחט הזבחלכתוב לפניה  מתפשט האפיון )התכונה( מהענין הכתוב עליה ואחריה
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ן֙ ֶאל  י,כג: מיניקרא שוי ֲהר  ֶׁשָ֤ה ְוַאָֽ א מ  ּו ֶאת-ַוָּיב ֨ ְַֽיָבֲרכֶ֖ ּו ַוָֽ ְַ֣צאֶ֔ ד ַוּי  ֶהל מֹוע ֶ֔ ִ֑ם-א ַ֣ א ְכבֹוד        ָהָע ' ֶאל-ַוּי ָרֵ֥  ָהָעָֽם׃-ָּכל-הֶ֖
ְמדֹו שיוכל  -ממדריגתו רד ילמה נכנס משה עם אהרן ללמדו על מעשה הקטורת פירוש, כיון שראה משה ש ר ושמש[ואמ] נכנס עמו ְולִּ
ּו ֶאת הו ללמדו על מעשה 'הקטורת'.זו ר את ישראל לשרשן,שקל ּו ַוְַָֽֽיָבֲרכֶ֖ ְַ֣צאֶ֔ א ְכבֹוד-ַוּי  ָרֵ֥ ִ֑ם ַוּי  ' ֶאל-ָהָע פירוש, אחר  ָהָעָֽם׃-ָּכל-הֶ֖
לִּ  ּו ֶאת - םְמדֹו זאת שיוכל לקשר אותם לשרששֶּ ּו ַוְַָֽֽיָבֲרכֶ֖ ְַ֣צאֶ֔ ִ֑ם-ַוּי  ִ֑ם-ֶאתך ברכו פירוש, אחר כ ָהָע א ְכבֹוד - ָהָע ָרֵ֥ ' ֶאל-ַוּי   ָהָעָֽם-ָּכל-הֶ֖

' ֶאל-ְכבֹודנראה  -שעל ידי שהיה מקשר אותם לשרשם   וגו'.  ָהָעָֽם-ָּכל-הֶ֖
א ְכבֹוד ' ט,כג(שמ 'וי) [237]דבר מלכות, התשע"ט, ע' לב, ליקוטי שיחות כרך ז ע'  ָרֵ֥ ' ֶאל-ַוּי  'עם' מלשוןגחלים עוממות,  ָהָעָֽם-ָּכל-הֶ֖

בחינה נמוכה. בשבעת ימי המילואים היתה השראת השכינה ע"י עבודת ישראל )הקרבת קרבנות(, עבודת 'המטה' ממשיכה  מורה על
אור מסדר ההשתלשלות. אך ביום השמיני היתה השראה זו מצד הקב"ה. לכן נמשכה בחינה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. ובהתאם 

 .גם ל'עם'הגיע הגלוי  -לכלל שכל הגבוה יותר יורד למטה יותר

ּו  ' ט,כג(שמ 'וי) ִ֑ם-ֶאתַוְַָֽֽיָבֲרכֶ֖  מקף בתפקיד רבוי מדרגות בעם. – ָהָע

ּו  ' ט,כג(שמ 'וי) ְַֽיָבֲרכֶ֖ ִ֑ם-ֶאתַוָֽ שאהרן יוכל ]מאור ושמש[ טפחא בתפקיד שנוי, הלימוד ועבודת משה ואהרן בחנוכת המשכן חולל שנוי  – ָהָע

 גם לפשוטי העם.שכבוד ה' יתגלה  ]אדמו"ר ממ"ש[לקשר את העם לשרשם, 
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ר ֶאל,ב: תזריע יב ויקרא ה ָזָכִ֑ר-ַּדּב ֞ יַע ְוָיְלָדֶ֖ ֶ֔ י ַתְזר  ַ֣ ָּׁשה֙ ּכ  ר א  אמ ֶ֔ ל֙ ל  ְׂשָרא  ָ֤י י    ְּבנ 
א׃  ְטָמָֽ ּה ּת  ת ְּדֹוָתֶ֖ ַּדֵ֥ ֵ֛י נ  ימ  ים ּכ  ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע ְמָאה֙ ׁש   ְוָטָֽ

ה הטפחא בתפקיד שנוי והרחבת משמעות מלת  – ְוָיְלָדֶ֖ אחרי עבור של תשעה חדשים ליוצא בכל תקופת מלידת צורת אדם  ְוָיְלָדֶ֖

 . והיוצא מחותך ,סנדל או שיליא ושפיר מרוקםעבור, ליוצא שלא בצורת אדם שלם, ליוצא כ
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ֹו׃,ג: תזריע יב ויקרא ר ָעְרָלתָֽ ֹול ְּבַׂשֵ֥ ּמֶ֖ ִ֑י י  ינ   ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

ִ֑י   )וי' תז' יב,ג( ינ  )ברית בזמן שהוא ודאי יום, ודאי בן  ּוַבּיֶֹ֖וםיד רבוי דרשות על מלת טעם טפחא בתפק טפחא אתנח, –ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

שכל היום כשר למילה אלא שהזריזים שמונה ימים וברית נדחים לא תיעשה מיד משהבריאו אם זה בלילה אלא תידחה לזמן יום, 
 (בריתו בשבת ביום שבתשהוא ודאי , נולד בזמן מקדימים למצות

ִ֑י ּוַבּיֶֹ֖ום ַהּׁשְ   )וי' תז' יב,ג( ינ  ִ֑יבתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ּוַבּיֶֹ֖ום טפחא של  טעם טפחא אתנח, –מ  ינ  לפי וביחד  ַהְּׁשמ 

ִ֑י אפילו -מתקבל המשמע "ו , אפילו בשבתּוַבּיֶֹ֖וםהדרשה  ינ  ֹוהחל בשבת ַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ  ר ָעְרָלתָֽ ֹול ְּבַׂשֵ֥ ּמֶ֖  " י 

 

חייבת בטומאת לידה )ישראלית, גיורת חפשית, שפחה משוחררת אפשר שיש עוד לימוד שחובת ברית מילה חלה על נולד לאשה ה

 שהתגירה, שפחה שהתגירה(. 

ֹול )וי' תז' יב,ג(אפשר כי זה נלמד כך  ּמֶ֖ ִ֑י תפקיד התפשטות הענין לכתוב לפניוטפחא ב – י  ינ  בתפקיד טפחא  – ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

א׃ ()וי' תז' יב,ב התפשטות הענין לכתוב לפניו ְטָמָֽ א מהעם המקבל על עצמו והמקיים עול מלכות שמים כנרמז בטעמי אם הנולד הו ּת 

ִ֑י   )וי' תז' יב,ג( הכתוב  ינ  )סלוק( טפחא אתנח, כטעמי "שמע ישראל" כאשר ימול תכנס בו נשמה המקבלת עול  –ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

 ועוד רמז גי' שמינ"י עולה שמ"ע  .מלכות שמים

 

ִ֑י ינ   דורי.פשט המשמעות מספר סי – ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

ִ֑י ינ  מיום שמיני בלבד למילה שלא  ַבּיֶֹ֖וםהרחבת משמעות מלת  –( שנוי משנה אטפחא, ע"פ ) – ּוַבּיֶֹ֖ום )וי' תז' יב,ג()א(  – ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 

ום. ושגם היא תהיה בי )בגלל לידה בזמן של ספק יום, בגלל חולי של התינוק, בגלל אונסים מכל סוג שהוא, בגלל אי ידיעה, בגלל זדון(בזמנה 

 [תנחומא], ועוד דרשה ע"פ אפילו בשבת( משנה גכתמיכה לפירוש הח"ח שזה ע"פ תוספת אות ו"ו החיבור. ועוד דרשה ע"פ )
 )דרשה חמישית ממלת "וביום"(לרפואה שאחרי המילה בשבת. 

ִ֑י ינ  ִ֑י)ב( טפחא פותחת טפח להתאפיין מהמלה  – ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ  ינ  מילה שלא בזמנה יש בחינה  שאחריה ; ללמד שבקיום ברית ַהְּׁשמ 

 מסוימת של שמיני, כאילו בזמנה שהרי חשב לעשות מצווה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשה.

ים-ּוֶבן )בר' לך יז,יב(-הדרשה הנ"ל מרומזת ב ַ֣ת ָימ ִ֗ ַנ מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבעה ימים שאליהם נדחה ברית מלה של  - ְׁשמ 

ֹול מעת הלידה( ועוד ימים אחרים מסיבות אחרות לקיום  12, 11, 10, 9ד בין השמשות )והם יום ולד בריא בגלל ספק היום לנול ּמֵ֥ י 
יֶכִ֑ם-ָלֶכֵ֛ם ָּכל ת  ר   . ָזָכֶ֖ר ְלד 

 

להביא את  ה ֧מֹול׀ י ֛מֹול ,יג(יז' לך בר) [ב"ר פ' מ"ו]-וב שבת פי"ט,ה"ב[ ירושלמי]-נדרש ב [ביאור הגר"א יורה דעה סימן רסג ס"ק ו]

 להטפת דם ברית.  כשהוא מהול שנולד

ֹול )וי' תז' יב,ג(טט: לולא הדרשה בירושלמי אפשר היה להציע  ּמֶ֖ ֹולשנוי והרחבת משמעות מלת  טפחא, בתפקיד – י  ּמֶ֖ להטפת דם של  י 

ֹולהנולד מהול ושל הגר שנתגייר מהול. אבל בגלל דרשת הירושלמי מוצע לומר כי  ּמֶ֖  מלתשנוי והרחבת משמעות  טפחא, בתפקיד – י 
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 ,ד: תזריע יב ויקרא

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ַ֣י ָטֳהָרִ֑ה   ְדמ  ֶ֖ב ּב  ׁש  ים ּת  ֶׁשת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ּוְׁשֹלַ֣ ֵ֥ א-ְּבָכל     ּוְׁשֹלׁש  ֶדׁש ל ָֽ ע ְוֶאל-ק ַ֣ ָּגִ֗ א ַעד-ת  א ָתב ֶ֔ ְקָּדׁש֙ ל ַ֣ ּה׃-ַהּמ  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥ את ְימ    ְמל ֶ֖

ב  )וי' תז' יב,ד( ה()טט: הקדמה לדרשה הבאה, תו"כ דורש מלת "תשב" שהיא אחרי הלידה לזמן שלפני הליד ֶ֖ ׁש  ב)טט:  דמלת תשב יתירא( הח"ח:)ּת  ֶ֖ ׁש   ּת 

בתוך אחד עשר יום  דמים הבאים מפני חבלי לידה ונמשך ג' ימים( הח"ח:)להביא את המקשה  טפחא כשנוי ורבוי התיחסות גם ללפני לידה(  –
יכול תהא טהורה  נאמר כך גם לקשוי בימים הראויים לנדה( )טט: לפני הלידה()תו"כ מברר אולישתהא טהורה מן הזיבה  (שבין נדה לנדה הח"ח:)

א )וי' תז' יב,ב(תלמוד לומר  אפילו קשתה בימי נידה( הח"ח:)מן הנדה  ְטָמָֽ ּה ּת  ּה  ואמר...  דמלת דותה יתירא הח"ח:) ְּדֹוָתֶ֖ שכל מה שתהא ְּדֹוָתֶ֖
 . ( דמלת דותה יתירא הח"ח:)טט: תולה בנידות ולא בקשוי כפ'  דוה בימי נדה הכל טמא משום נדות(

 

את -ַעד )וי' תז' יב,ד( מקף בורר בין )א( עד ולא עד בכלל )יום או שעות דעת רבי יאשיה( )ב( עד ועד  ]רש"י בבלי נזיר ו,ב[ע"פ  –ְמל ֶ֖

 בכלל )דעת רבי יונתן(. וכאן המשמע תקופת זמן בימים ולא בשעות ועד ועד בכלל. 

את-ַעד )וי' תז' יב,ד(  )ז' ימי נדה, י"א ימי זיבה( קביעת וסת חדשה אחרי ימי מלאתפקיד שנוי, כגון מהיום הבא מתחילה טפחא בת – ְמל ֶ֖

לידות והפלות אחדות עד יום המלאת קרבן אחד, אחרי יום המלאת קרבן ע"פ בית הלל  ]משנה כריתות פ"א,מ"ד[ טפחא בתפקיד שנוי,

 .שני
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םויקרא תזריע יב,ה:  ד וְ -ְוא  ל ֶ֔ ָבַ֣ה ת  הְנק  ְמָאֵ֥ ב ַעל ָטָֽ ֶ֖ ׁש  ים ּת  ֶַׁ֣שת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ְוׁש  ֵ֥ ּׁש  ָּדָתִּ֑ה        ְוׁש  ם ְּכנ  ה׃-ְׁשֻבַעֶ֖י  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥  ְּדמ 
ב ַעל )וי' תז' יב,ה( ֶ֖ ׁש  ה-ּת  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥     ְּדמ 

י -ַעל)וי' תז' יב,ה( לר' אליעזר   ֵ֥ הְּדמ   קודמת או לטהר. מקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה נוספת בתוך ימי מלאת ללידה – ָטֳהָרָֽ

י -ַעל ֵ֥ הְּדמ   מרכא מרבה לטומאה ע"פ תו"כ מקושי לפני לידה בימי נדה לקושי בימי נדה אחרי לידה, הדם טמא. – ָטֳהָרָֽ

ה  סלוק בתפקיד הגבלה, ע"פ תו"כ לר' אליעזר מגביל את דם הטוהר מטהרתו. אם בימי דם טוהר ילדה שוב וראתה דם מתוך קושי  – ָטֳהָרָֽ

 רש"י בגמרא מפרש כי לפי ר' אליעזר אם הלידה הייתה בימי נדה או בימי זיבה האשה טמאה, תוס' מביא דעה שטמאה רק בימי נדה, ח,ב[]בבלי נדה ל
 אחרי שתטהר מטומאת לידה הדם שתראה יהיה דם טהור.

י -ַעל)וי' תז' יב,ה( לרבנן   ֵ֥ הְּדמ   מלאת ללידה קודמת או לטהר. רבנן מטהרים מקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה בתוך ימי – ָטֳהָרָֽ

ב  ֶ֖ ׁש  ה-ַעלטפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –ּת  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥   ְּדמ 

ב  ֶ֖ ׁש  ים טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד התפשטות אפיון הכתוב אחריה אל הכתוב לפניה –ּת  ֶַׁ֣שת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ְוׁש  ֵ֥ ּׁש  ומלמד כנאמר  ְוׁש 

   שכל דמים שהיא רואה טהורים עד שיצא הולד ימי דמי טהרה( 66-)היינו בתוך הוך שמונים של נקבה בת המקשהלהביא את בתו"כ 

 לנקבה  15לזכר ומיום  8רבנן לא מתיחסים ללידת קושי או שופי ולא מתיחסים ללידה בתקופת נדה או זיבה, ומטהרים כל הדמים מיום 

ה  סלוק בתפקיד הגבלה, אין הסבר. – ָטֳהָרָֽ
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יא ֶּכֶָ֤בׂש ֶּבן :ו,תזריע יב קראוי ֹו ְלַבת  ָּתב ֞ ן  אַ֣ ּה ְלב  ַ֣י ָטֳהָרִ֗ את׀ ְימ  ְמל ַ֣ ה ּוֶבן-ּוב  ָלֶ֔ ר ְלַחָּטִ֑את-יֹוָנֵ֥ה אֹו-ְׁשָנתֹו֙ ְלע   ת ֶ֖
ֶהל-ֶאל  ַתח א ָֽ ֶ֖ד ֶאל-ֶּפֵ֥ ן׃-מֹוע  ָֽ ה   ַהּכ 

קו"ח שהוצעה בתו"כ באה מהשנוי שהדחיה של ה ]התוה"מ כח[ (אבל לא באופן אחר מגביל לכתוב בלבד –)אתנח  או זה או זה ְלַחָּטִ֑את

בסדר העופות בפסוק, שהעוף היקר בא בסוף )ולא ככל המקומות האחרים שבא בראש( ומזה לומדים שלא יביא יותר יקר מתור שזה 
 בהמת חטאת.
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ָ֤י ה֙  ויקרא תזריע יב,ז: ְפנ  י֞בֹו ל  ְקר  יָה ְוָטָֽ  'ְוה  ֶּפַ֣ר ָעֶלֶ֔ ר ָּדֶמִ֑יהָ ְוכ  ְּמק ַ֣ ה מ  ה׃         ֲהָרֶ֖ ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ֶדת ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥ ֶלֶ֔  ז ָ֤את ּתֹוַרת֙ ַהּי 
ה ְוָטָֽ  )וי' תז' יב,ז( )ו( פרק ג[ספרא תזריע פרשה א ]  לאכול בזבחים,ֲהָרֶ֖

הְוָטָֽ  )וי' תז' יב,ז( )ו()עוד לימוד במ"ו(  עד עתה דמיה היו טהורים אבל היתה מחוסרת כפרה, מעתה כל זמן שלא תראה  לאכול בזבחים, ֲהָרֶ֖

 ים מן המקור היא טהורה לענין מקדש וקדשיו, אבל כשתראה דם מן המקור היא טמאה.דמ

למדו ... ולישנה אחרינא )מוסיפה על הדרשה הקודמת( שהיולדת תחילה בזוב ואחרי המלאת יולדת שוב בזוב תביא על  [נדה לו,ב]-וב

 כל לידה וזיבה שני קרבנות )יולדת וזבה(.

הְוָטָֽ אפשר כי טעם מלת  רבוי בדיקה האם הלידה היתה בזוב כדי להקריב מיד קרבן טהרה מזיבה כדי שהאשה טפחא, בתפקיד  – ֲהָרֶ֖

. הכתוב מלמד על טהרת יולדת מהדם  ָּדֶמִ֑יהָ לא תטעה שטהורה לאכול בקדשים רק עם קרבן יולדת. וגם בתפקיד שנוי משמע של 

ד' מיני אדמומיות טמאה  [רש"י נדה יט,א] ע מראות דמים נדה כפ'אל שניים מארב ָּדֶמִ֑יהָ שראתה בלידה ממקורה. השנוי מעביר את 
 הבאים מהמקור. בה, 
 

ֶדת לומד מהכתוב המקור הבא ֶלֶ֔ ה ּי  ָבָֽ ֹו ַלְּנק   )ולא נלמד ממלת "זאת"( בו צורת זכר או צורת נקבהלמעט מקרבן הפלה מה שאין  ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥

ֶלֶ֔  )וי' תז' יב,ז( [ד]תורה שלמה קכ ה׃ ֶדתז ָ֤את ּתֹוַרת֙ ַהּי  ָבָֽ ֹו ַלְּנק  תורה אחת לכל היולדות שהן חייבין בקרבן,  [מדרש הגדול] ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥
או יכול אפילו שפיר מלא דמים מלא גנינים כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים, המפלת יום ארבעים או המפלת דמות אדם בעל 

ה יב,ז() כנפים, ת"ל ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ז ָ֤את ּתֹוַרת֙  ורת נקבה. או יכול המפלת ואין ידוע מה הפילה, ת"לעד שיהא בו צורת זכר או צ ַלָּזָכֶ֖ר אֵ֥
ֶדת ֶלֶ֔ ֶדת ַהּי  ֶלֶ֔  .מכל מקום ּי 

הטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַלָּזָכֶ֖ר )וי' תז' יב,ז( ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ומהווים קבוצה אחת של וולדות בעלי צורת  – אֵ֥

ֶדתטפחא בתפקיד התפשטות, כאן של האפיון המאוחד, אל הכתוב לפניו  – ַלָּזָכֶ֖ר )וי' תז' יב,ז(זכר או נקבה של מין אדם.  ֶלֶ֔ ללמד  ַהּי 

 שבין הוולד נולד ובין הוא נפל ולא ידוע מינו כיון שנולד בצורת אדם, תביא עליו קרבן.
 

 . טפחא בתפקיד שנוי משמעות לרבות לקרבן מצב שהיולדת מסתפקת מה הפילה – ַלָּזָכֶ֖ר )וי' תז' יב,ז(

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ה  ָבָֽ ֹו ַלְּנק  ֹו מרכא מרבה, סלוק מגביל.  – אֵ֥ מרכא מרבה סיבות שלא להביא קרבן יולדת כמו רשימת המיעוטים שהוזכרו במדרש  –אֵ֥

 גם המפלת בתוך ארבעים יום בלא דם אינה טמאה ולא מביאה. ל,א[-ו ]נדה כא,אהגדול. ולפי 

ה ָבָֽ רמב"ם ]להריון ואחרי כן כבר יש צורת ולד כפסק  40עד סיום יום  סלוק מגביל שכל הסיבות שלא להביא קרבן תקפות – ַלְּנק 

 חזקה שמפילה ולד ועליה להביא קרבן יולדת. 41יום, ומיום  40-שצורת זכר וצורת נקבה נגמרים ל [הל' איסורי ביאה פ"י,ה"א

ה טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – ַלָּזָכֶ֖ר )וי' תז' יב,ז( ָבָֽ ֹו ַלְּנק  וביחד יוצרים אפיון אשר בגלל תבנית הטעמים  אֵ֥

ֶדת יב,ז()כן -טפחא ללא מרכא לפניה מתפשט האפיון המשותף לכתוב לפני ֶלֶ֔ , שחייבת בקרבן אף שמסתפקת  41מיום  ז ָ֤את ּתֹוַרת֙ ַהּי 

 מה הפילה.
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ין  תזריע יג,כא: ויקרא ָֽ ָ֤ה א  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ְרֶאַָּ֣נה ַהּכ  ם׀ י  ַ֣ ַ֣ר ָלָבֶ֔ -ְוא  ָע ןָּבּה֙ ׂש  ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ָהִ֑ה-ן ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  יא כ  ַ֣ ֹור ְוה   ָהעֶ֖
ים׃  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  ן ׁש  ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ירֵ֥ ְסּג   ְוה 

ן )יג,כא( ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ָהִ֑ה-ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  יא כ  ַ֣ ֹור ְוה   נסביר תבנית סוגרת דיבור זאת במהלך לאחור. – ָהעֶ֖

ָהִ֑ה )יג,כא( יא כ  ַ֣ . הכתוב מלמד על מראה הנגע על השחין, תבנית הטעמים  מונח מרבה,אתנח מגביל, בסה"כ כעין רבוי הגבלות – ְוה 

)יג,ג( למדנו כי צבע השער הלבן יכול להיות בכל גווני הלבן. -מגבילה את פשט הכתוב להסגרה רק בהעדר שער לבן )סימן טומאה(. ב

 לכן אפילו שער לבן ולא כל שכן שער כהה מכהה את המראה של הנגע. וזה עלול להתעות את הבוחן. 

ֹור-ןמ   טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהלימוד מהכתוב שאחריה וטעמיו. בכך נכניס את השער הלבן לכתוב הבא )אף על פי  – ָהעֶ֖

יןשקודם נאמר  ָֽ ָ֤ה א  ּנ  ן-ְוה  ַ֣ר ָלָבֶ֔ ָע  ( ָּבּה֙ ׂש 

ן )יג,כא( ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ֹור-ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  שאם יש מלמדת א. התבנית בעלי הלכות שונות ביחס לנושקבוצת פרטים מרכא תביר טפחא, כעין  – ָהעֶ֖

שער לבן )סימן טומאה( ואז בין אם המראה שפל )יג,כ( ובין אם המראה שוה גבוה )יג,כא( הכהן מטמא והמצורע מחלט. וכאשר אין 

 שער לבן בין אם שפל ובין אם שוה גבוה המצורע מוסגר.
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ה : ויקרא תזריע יג,יט ַ֣ת ְלָבָנֶ֔ ין֙ ְׂשא  ֹום ַהְּׁשח  ְמקָ֤ ה ּב  ה ֶאלְוָהָי֞ ְרָאֶ֖ ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת ְונ  ֶרת ְלָבָנ ֹו ַבֶהֶ֖ ן׃-אֵ֥ ָֽ ה   ַהּכ 

ַ֣ת ְלָבָנֶ֔ה )יג,יט( )ג([ ספרא תזריע פרשה ד] ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת, (לובן מבלי עירוב אדמימות הח"ח:) קהל  חַ , מלמד שהיא מטמא ְׂשא  ֶרת ְלָבָנ , ַבֶהֶ֖
בפתוך, ומנין ליתן )רק(  חלקה והבהרת תטמא )רק(  ת תטמא, יכול השא(בהלובן רב אדמימותועשמ הח"ח:) מלמד שהיא מטמ' בפתוך

ַעת-ֶנַגע )יג,כ(את האמור בשאת בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, ת"ל  כלל את שניהם בשם אחד לומר שהם שוות ובשניהם  הח"ח:) .ָצַרֵ֥
 (מטמא חלק ופתוך

ֶרת ֹו ַבֶהֶ֖  סיד ההיכל, –ת את תולדת הבהרת מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, עשוי לרבו – אֵ֥

ֶרת  ֹו ַבֶהֶ֖ ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מתמרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות על הבהרת המטמא בפתוך גם את השאת שמטמא בפתוך )=  – אֵ֥  (.    ְלָבָנ

ֶרת ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריהטפחא,  – ַבֶהֶ֖ ֶרת, מלמד כי ְלָבָנ  מא בפתוךותולדתה מט ַבֶהֶ֖

ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת  רבוי והגבלה. רבוי גווני לבן, הגבלה לגווני פתוך מסוימים בלבד.. מונח אתנח – ְלָבָנ
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ֹור ,נט: יג תזריע ויקרא י־עִ֑ ֹו ָּכל־ְּכל  ֶרב אֶ֖ ֹו ָהע ֶ֔ י֙ אַ֣ ֹו ַהְּׁשת  ים אָ֤ ְׁשּת ִ֗ ֹו ַהּפ  ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀ אַ֣ ַעת ֶּבֵ֥ ַַֽגע־ָצַר  ת ֶנָֽ את ּתֹוַר֨  ז ֲ֠
ֹו: פלְ  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥  ַטֲהרֶ֖

 ,ג:יג תזריע ויקרא
ַ֣ן ֶאת ה  ַַַ֣֧גע ְּבעֹור-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ּוא -ַהֶּנ ַעת הִ֑ ֹו ֶנֵַַֽ֥גע ָצַרֶ֖ ֹור ְּבָׂשרֶ֔ עַ֣ ק֙ מ  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  ן ּוַמְרא  ר ַּבֶּנִַ֝גע ָהַפְַ֣ך ׀ ָלָבִ֗ ָע֨ ָּבָׂשר ְוׂש   ַהֲ֠

ֹו׃ תָֽ א א  ֵ֥ ּמ  ן ְוט  ֶ֖ ה  הּו ַהּכ   ְוָרָאֵ֥
 לטומאה ספיקו טמא משנזקקפק נגעים בתחלה טהור עד שלא נזקק לטומאה ]*[ כל ס [משנה נזיר פ"ט, מ"ד]

ֹו )יג,נט( אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא: ?)מניין שספקו טהור( מנא הני מילי גמ' [ב,בבלי נזיר סה]  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ הואיל ופתח , ְלַטֲהרֶ֖
 .  ]בו[ הכתוב בטהרה תחילה

 )וזה לא כך לדעת חכמים ספק בזמן החלט טמא( נמי ספקו טהור (נאמר, )כי החלט לטומאה משנזקקאי הכי, אפילו 
אהא איתמר: אם בהרת קדמה  -(, גם בהחלט)דברים אלו נלביש על דעת ר' יהושע האומר שספקו טהוראלא כי איתמר דרב יהודה אמר רב 

אי כיהה? אמר רב יהודה: כיהה וטהור; טמא ור' יהושע אמר: כיהה; מ -טהור, ספק  -טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת  -לשער לבן 
ֹו )יג,נט(ודילמא כיהה וטמא! אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא:  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥  , הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.ְלַטֲהרֶ֖

ֹו )יג,נט( ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹו טפחא של,  ְלַטֲהרֶ֖  שנוי, כדעת ר' יהושע שהמראה כיהה ולכן הספק טהור בתפקיד, ְלַטֲהרֶ֖

 

ֹו )יג,נט(הסבר טט ע"פ תבנית הטעמים של ]משנה נגעים פ"ד מי"א[  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ כל ספק פותחת בכלל ה [מ"דמשנה נזיר פ"ט,]-ל ְלַטֲהרֶ֖
ֹו טפחא שלטעם מרומז בכאשר הרבוי שבא ממלת "כל" במצבי ספק לטהר  עד שלא נזקק לטומאה, טהורבתחלה נגעים  בתפקיד  ,ְלַטֲהרֶ֖

אבל לא כל ספק נגעים טהור. ואת זה מלמדים . הוא שספק נגעים טהור, הרבוי הוא שיש ספקות אחדים אותם מטהרים. השנוי רבוישנוי ו

ֹוטעמי הכתוב  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹוטעם מרכא של . אֵ֥ ֹו מצבי ספקה רבמ, אֵ֥ ֹו סלוק שלטעם , ְלַטְּמאָֽ את מצבי הספק גביל לה בתפקיד - ְלַטְּמאָֽ

-. ווספק פשיון בהסגר([ מ"אה פ"משנה נגעים ]מת השער הלבן, ספק הקד [מי"אד "פמשנה נגעים ]) בלבד ספקות הטמאים לשני

 כתב כי ספק הקדמת שער לבן היא טומאה מספק. [ט"ב ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ]

 

ֹו )יג,נט( ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹו טפחא של,  ְלַטֲהרֶ֖   ,ְלַטֲהרֶ֖

ֹומצב ספק בין טהור לטמא מתואר כך: טעם טפחא של  ֹו-כפותח טפח להתאפיין מועל בתפקיד פ ְלַטֲהרֶ֖ ֹו ְלַטְּמאָֽ ואז הכתוב הוא דבר  אֵ֥

 אחד במשמעות מצב ספק.

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/82     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ם,ד: יגתזריע  ויקרא ין-ְוא  ק֙ א  ֹו ְוָעמ  ֹור ְּבָׂשרִ֗ וא ְּבעַ֣ ה ה ִ֝ ן-ַּבֶהֶרת֩ ְלָבָנ֨ ה ל א-ַמְרֶאַָ֣ה מ  ֹור ּוְׂשָעָרֶ֖  ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן -ָהעֶ֔
ֵ֛ן ֶאת ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  בְ -ְוה  ים׃ַהֶּנֶַַֽ֖גע ׁש  ָֽ  ַעֵ֥ת ָימ 

ה ל א ,ד( יג)  ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן-ּוְׂשָעָרֶ֖

ה ,ד( יג)  ( טפחא רבוי, מרבה על השער השחור את הפתוך, א) – ּוְׂשָעָרֶ֖

ה (ד)יג, )ב(  .אפיון משותףוהם יוצרים ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן -ל אטפחא, בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ּוְׂשָעָרֶ֖

ה (ד)יג,)ג(  ה (ד)יג,בתפקיד התפשטות האפיון , ללא מרכא לפניה, טפחא – ּוְׂשָעָרֶ֖ ין ,ד( יג)לפניה לכתוב  ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן-ל א ּוְׂשָעָרֶ֖ ק֙ א  -ְוָעמ 
ן ֹור-ַמְרֶאַָ֣ה מ   ללמד שהשער השחור ו/או הפתוך גורמים למראה לא להיראות עמוק. ָהעֶ֔

הזו, שלא יאמרו הכתובים במראה נגע שיהיה עמוק מן העור והנה אנחנו יכולין לתקן הקושיא ...  )יג,ג( ]רמב"ן[הסבר זה הובא לעיל 
ה ל א )יג,ד(אלא כשיהפך בו שער לבן, אבל כשאמר  יןיאמר  ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן-ּוְׂשָעָרֶ֖ ק֙ א  ן-ְוָעמ  ֹור-ַמְרֶאַָ֣ה מ  , שכן מראה החמה אם יהיה ָהעֶ֔

ולדתו שחור ומבטל עומק הנגע, וכשיהפוך במקום ההוא דבר שחור מפוזר בו לא יהיה המראה להמסתכל בו עמוק. והנה השער בת
 :לבן או צהוב יהיה הלובן כולו מזהיר, ויראה כעמוק לכל מביט בו מרחוק

לובן הבהרת שהוא בהיר ועז כשלג, הראות נחלש ממנו כאשר יחלש במקום החמה, ובלבד שלא יהיה בו שער שחור, ...  )יג,ג( ]רמב"ן[
פשט בכל מראה הנגע ולא יברח ממנו. והשאת היא לבנה, אבל אין הלובן מזהיר ולא כי אז יתפוס כח הראות בשחרות, וממנו ית

 , )טט: לעומת הבהרת( ויראה כקרובה אצלו ומוגבהתיחליש הראות ויתפשט ויתקרב אליו, 
ק֙  )יג,ד(  יןְוָעמ  ןַמְרֶאַָ֣ה -א  ֹור-מ  חות עמוק מהבהרת ולכן מקף בורר בעמוק מדומה של בהרת ושל שאת ותולדותיהן )כאשר השאת פ – ָהעֶ֔

המשנים היראות הלבן שלא יראה  –לא נראים עמוק מפני השפעת שער שחור, ו/או דם פתוך )מ"ה מ"ו(  האם הםגבוה(.  –נקרא שאת 

 לא נראים עמוק כי אין שרשן "מכת צרעת" אלא כיעור בעור. או האם הםעמוק. 
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ם ,יב:יג תזריע ויקרא ח -ְוא  ְפַרָ֤ ַ֚ת ָּכלָּפ֨רֹוַח ּת  ַעת א  ְּסָתַ֣ה ַהָצַרִ֗ ֹור ְוכ  ֹו ְוַעד-ַהָצַרַ֙עת֙ ָּבעֶ֔ ר אׁשֶ֖ ַגע מ  ֹור ַהֶּנֶ֔ ִ֑יו-עַ֣  ַרְגָל
ן׃-ְלָכל ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖  ַמְרא 

ן׃-ְלָכל (,יביג)( )ג [ד"פ ג"פ כ"תו] ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ ן׃-ְלָכל (,יביג)ד"א  )ד(  פרט לבית הסתרים, ַמְרא  ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ שחשך  פרט לכהןַמְרא 
  מאור עיניו מיכן אמרו כהן שחשך מאור עיניו והסומא באחת מעיניו, או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים. 

ֹו ְוַעד (יב,יג) ר אׁשֶ֖ ִ֑יו-מ  ֹו (,יביג)טפחא אתנח.  – ַרְגָל ר אׁשֶ֖ ִ֑יו-ְוַעדטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב  – מ  אתנח,  – ַרְגָל

ן-ְלָכל (,יביג) ם רק לחלק הגלוי ככתובהמגביל את הפריחה ברגלי ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖  ולכן מתמעטות כפות הרגלים.  ַמְרא 

ֹו-ההגבלה לחלק הגלוי עוברת ע"י טעם טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומלמדת שגם ב של הנבדק במקומות  ר אׁשֶ֖

 שעור הבשר גלוי חוסר פריחה בם מעכבת מלטהר.

 

ן-לְלכָ  (,יביג) ָֽ ה  ֵ֥י ַהּכ  ינ  ה ע  ֶ֖ ֵ֥י טפחא מרכא סלוק.  – ַמְרא  ינ  ןמרכא מרבה מצבי הגבלה המרומזים בטעם סלוק של  –ע  ָֽ ה  , אילו  ַהּכ 

ן  ַּבּיַֹ֣ום  )וי' תז' יג,ה(על פסוק תו"כ פ"ב פ"ב )א( -)וב תו"כ )ד(-תנאים )= הגבלות( יש על הכהן הרואה כנדרש ב ה  ְוָרָאַ֣הּו ַהּכ 
י   יע  ( כשם שהכהן צריך להיות בריא בעיניו כך זמן הראיה צריך להיות באור יום חזק ובמקום מואר יג,יבמפסוק ) כבר נדרש ַהְּׁשב 

 היטב.( 

ה-ְלָכל ֶ֖ ראית הכהן והמסתעף ממנה, ובתפקיד של התפשטות לכתוב אלפניה  תו"כ )ד(-טפחא, לוקחת את ההגבלות הנדרשות ב – ַמְרא 

 .תו"כ )ב(-עור בין ראשו ועד רגליו של הנבדק כנדרש במלמדת שבהגבלות אלו נעשית הבחינה של ה
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ְּסָתָ֤ה ַהָצַרַ֙עת֙ ֶאת :,יגיג תזריע ויקרא ה כ  ּנ ֨ ן ְוה  ה ִ֗ ר ֶאת-ָּכל-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ַהֶ֖ ֹו ְוט  ּוא׃-ְּבָׂשרֶ֔ ֹור הָֽ ן ָטהֵ֥ ְך ָלָבֶ֖ ֹו ָהַפֵ֥ ִַַ֑֧גע ֻּכּלֵ֛  ַהָּנ
ַהֶ֖ר ג(,ייג) ִַַ֑֧גע-ֶאת (ג,ייג)טפחא בתפקיד )א( מתאפיין מהכתוב אחריו  –ְוט  לרבות טהרת הפריחה בכל נגע גם מסימן שער וגם מסימן  ַהָּנ

ן ג(,ייג)פשיון. ומהכתוב אחריו  ְך ָלָבֶ֖ ֹו ָהַפֵ֥ ֹור ֻּכּלֵ֛  שיוסבר להלן,  ָטהֵ֥

ַהֶ֖ר ג(,ייג)  טפחא בתפקיד )ב( טפחא בתפקיד מתפשט האפיון אלפניו ללמד שבכל מצבי פריחה ובכל זמני פריחה האדם יטוהר. –ְוט 
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ח ְוֶאת ויקרא תזריע יג,לג:  ְתַּגָּלֶ֔ ֨ ֹ֧ן ֶאת-ְוה  ה  יר ַהּכ  ְסּג ֨ ִַ֑ח       ְוה  א ְיַגּל  ית׃   -ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣ ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵֶ֛תק ׁש   ַהֶּנ
ִ֑חַ -ְוֶאתוכי מה יש בו, ואם כן למה נאמר ...  ]ספרא תזריע פרשה ה פרק ט מ"ז )ז([ א ְיַגּל  כיצד  , אלא סמוך לנתק לא יגלח האַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣

 מגלח חוצה לו ומניח שתי שערות סמוך לו, כדי שיהא ניכר אם פשה, 

 ז עוסק בהשארת שתי שורות מחוץ לנתקחלק זה של מ"

ִ֑חַ -ְוֶאת א ְיַגּל  ח -תבנית מפסקת דיבור, אשר בגלל טפחא ללא הגבלת מרכא עשויה לאפיין את הכתוב לפניה  – ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣ ְתַּגָּלֶ֔ ֨ קדמא  – ְוה 

קטן מנגן כאן גם בתפקיד עצמאי )ללא קדמא( אז הוא עשוי לרמז על ענין של שתיים, אלו שתי שורות -אחת. אם טעם זקף קטן במלה-זקף

ִ֑חַ -ְוֶאתשערות הנדרשות מהקרא  א ְיַגּל   שיהיה ניכר אם הנתק פשה.  ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣

 קטן במלה אחת-קטן, קדמא זקף-טפחא, זקף ראה
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הְ ויקרא מצרע יד,ב:   ָֽ א ֶאלז ָ֤את ּת  ֹו       ְוהּוָבֶ֖ ע ְּביֶֹ֖ום ָטֳהָרתִ֑ ָרֶ֔ ן׃-ֶיה֙ ּתֹוַרַ֣ת ַהְּמצ  ָֽ ה   ַהּכ 
ֹויתירה כי די היה לכתוב ב ְּביֶֹ֖וםהמלה  תורה תמימה )הערה ז(טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת האתנח, ע"פ  – ְּביֶֹ֖ום  ָטֳהָרתִ֑

 (    בבלי מגילה כא,א, תו"כאור יום וכל היום כשר )לכן המלה נדרשת ע"פ האפיון הבא מאחריה שכל מעשי הטהרה יהיו מוגבלים ל
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ֹור ,נט: יג תזריע ויקרא י־עִ֑ ֹו ָּכל־ְּכל  ֶרב אֶ֖ ֹו ָהע ֶ֔ י֙ אַ֣ ֹו ַהְּׁשת  ים אָ֤ ְׁשּת ִ֗ ֹו ַהּפ  ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀ אַ֣ ַעת ֶּבֵ֥ ַַֽגע־ָצַר  ת ֶנָֽ את ּתֹוַר֨  ז ֲ֠
ֹו: פ ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥  ְלַטֲהרֶ֖

 ,ג:יג תזריע ויקרא
ַ֣ן ֶאתְוָרָאַ֣ה  ה  ַַַ֣֧גע ְּבעֹור-ַהּכ  ּוא -ַהֶּנ ַעת הִ֑ ֹו ֶנֵַַֽ֥גע ָצַרֶ֖ ֹור ְּבָׂשרֶ֔ עַ֣ ק֙ מ  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  ן ּוַמְרא  ר ַּבֶּנִַ֝גע ָהַפְַ֣ך ׀ ָלָבִ֗ ָע֨ ָּבָׂשר ְוׂש   ַהֲ֠

ֹו׃ תָֽ א א  ֵ֥ ּמ  ן ְוט  ֶ֖ ה  הּו ַהּכ   ְוָרָאֵ֥
 קו טמאלטומאה ספי משנזקק]*[ כל ספק נגעים בתחלה טהור עד שלא נזקק לטומאה  [משנה נזיר פ"ט, מ"ד]

ֹו )יג,נט( אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא: ?)מניין שספקו טהור( מנא הני מילי גמ' [ב,בבלי נזיר סה]  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ הואיל ופתח , ְלַטֲהרֶ֖
 .  ]בו[ הכתוב בטהרה תחילה

 טמא()וזה לא כך לדעת חכמים ספק בזמן החלט  נמי ספקו טהור (, נאמר)כי החלט לטומאה משנזקקאי הכי, אפילו 
אהא איתמר: אם בהרת קדמה  -(, גם בהחלט)דברים אלו נלביש על דעת ר' יהושע האומר שספקו טהוראלא כי איתמר דרב יהודה אמר רב 

טמא ור' יהושע אמר: כיהה; מאי כיהה? אמר רב יהודה: כיהה וטהור;  -טהור, ספק  -טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת  -לשער לבן 
ֹו )יג,נט(רב יהודה אמר רב, אמר קרא:  ודילמא כיהה וטמא! אמר ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥  , הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה.ְלַטֲהרֶ֖

ֹו )יג,נט( ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹו טפחא של,  ְלַטֲהרֶ֖  שנוי, כדעת ר' יהושע שהמראה כיהה ולכן הספק טהור בתפקיד, ְלַטֲהרֶ֖

 

ֹו ט()יג,נהסבר טט ע"פ תבנית הטעמים של ]משנה נגעים פ"ד מי"א[  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ כל ספק פותחת בכלל ה [מ"דמשנה נזיר פ"ט,]-ל ְלַטֲהרֶ֖
ֹו טפחא שלטעם מרומז בכאשר הרבוי שבא ממלת "כל" במצבי ספק לטהר  עד שלא נזקק לטומאה, טהורבתחלה נגעים  בתפקיד  ,ְלַטֲהרֶ֖

אבל לא כל ספק נגעים טהור. ואת זה מלמדים . ים. השנוי הוא שספק נגעים טהור, הרבוי הוא שיש ספקות אחדים אותם מטהררבוישנוי ו

ֹוטעמי הכתוב  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹוטעם מרכא של . אֵ֥ ֹו מצבי ספקה רבמ, אֵ֥ ֹו סלוק שלטעם , ְלַטְּמאָֽ את מצבי הספק גביל לה בתפקיד - ְלַטְּמאָֽ

-. ופשיון בהסגר(וספק [ מ"אה פ"משנה נגעים ]מת השער הלבן, ספק הקד [מי"אד פ"משנה נגעים ]) בלבד ספקות הטמאים לשני

 כתב כי ספק הקדמת שער לבן היא טומאה מספק. [ט"ב ה"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ]

 

ֹו )יג,נט( ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹו טפחא של,  ְלַטֲהרֶ֖   ,ְלַטֲהרֶ֖

ֹומצב ספק בין טהור לטמא מתואר כך: טעם טפחא של  ֹו-כפותח טפח להתאפיין מפועל בתפקיד  ְלַטֲהרֶ֖ ֹו ְלַטְּמאָֽ הוא דבר ואז הכתוב  אֵ֥

 אחד במשמעות מצב ספק.
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 ויקרא מצורע יד,כח:

ן ן ְוָנַת֨ ה ִ֝ ן ַהּכ  ֹו-ַעל ֲאֶׁשַ֣ר ַהֶּׁשֶַ֣מן׀-מ  ֶזן ְּת֞נּוְך-ַעל ַּכּפִ֗ ר֙  א ָ֤ ַּטה  ֶ֔ית ַהּמ  ֶהן-ְוַעל ַהְיָמנ  ֙  ּב ָ֤ ית ָידֹו ֶ֔ ֶהן-ְוַעל ַהְיָמנ  ֹו ּב ֵ֥ ִ֑ית ַרְגלֶ֖  ַהְיָמנ 
ֹום-ַעל  ם ְמקֶ֖ ם׃ ַּדֵ֥  ָהָאָׁשָֽ

ֶמן ֲאֶׁשַ֣ר ַעלּו ויקרא מצורע יד,יז: ֶתר ַהֶּׁשִ֝ ֶּי֨ ן֙ ַעל-מ  ה  ָ֤ן ַהּכ  ּת  ֹו י  ית ְוַעל-ַּכּפִ֗ ֶ֔ ר֙ ַהְיָמנ  ַּטה  ֶזן ַהּמ  ית ְוַעל-ְּת֞נּוְך א ָ֤ ֶ֔ ֶהן ָידֹו֙ ַהְיָמנ  -ּב ָ֤
ם׃ ם ָהָאָׁשָֽ ִ֑ית        ַעֶ֖ל ַּדֵ֥ ֹו ַהְיָמנ  ֶהן ַרְגלֶ֖  ּב ֵ֥

ֹום-ַעל( וי' מצ' יד,כח) רש"י ם ְמקֶ֖ ם ַּדֵ֥  (. למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם.  ות י,אמנחאפילו נתקנח הדם )ראה  - ָהָאָׁשָֽ

ֹום-ַעל ( יד,כחהנאמר במצורע עני בטהרתו ) ם ְמקֶ֖ ם ַּדֵ֥ ם ( נתינת שמן וי' מצ' יד,יזהנאמר במצורע עשיר ) משמעות, משנה  ָהָאָׁשָֽ ַעֶ֖ל ַּדֵ֥
ם  . שהיה נשמע שנותן השמן רק על הדם ממש, ומלמד שנותן השמן על המקום גם עם דם נתקנח ָהָאָׁשָֽ
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ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאלויקרא אחרי מות יח,יט:  ַּדַ֣ת א  א ֻטְמָאָתִּ֑ה ְּבנ  ב ל ַ֣ ְקַרֶ֔ ֹות ת  ּה׃ ְלַגּלֶ֖  ֶעְרָוָתָֽ
ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאל)יט(  תורה תמימה  :]מכות י"ד א'[ מח(לחייב על כל אשה ואשה - א 

ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאל  טפחא, כשנוי משמעות, לא רק אשת איש אלא כל נקבת אדם. – א 

"ל אם בא בשוגג על עריות הרבה בהעלם אחת ]היינו קודם שנתודע לו שבא על הערוה בא על ערוה אחרת[ חייב על ר תורה תמימה הערה מח(
ל -)טט כל אחת, ולא נימא כיון שכולם שם אחד כולל להן  ה-וְּא  ֖ ּׁש  כמו אם היה בזדון היה  -)טט היינו איסור ערוה יתחייב חטאת אחת על כולן  (א 

לב על כל אחת ואחת, ומדייק זה ע"ד סמך מלשון אלא חיי (עונשו רק כרת אחד ה-וְּא  ֖ ּׁש  , דהיה יכול לכתוב בקצור ולנדה בנדת טומאתה לא תקרב, א 
לומדכתיב  ה-וְּא  ֖ ּׁש  משמע שחלק הכתוב ענינה שחייבין עליה בפני עצמה, וממילא ילפינן לכל עריות שג"כ חייבין על כל אחת בפ"ע, דגם נדה  א 

 :דרשה מענין זה בפרשת קדושים בענין אשת אחיו, יעוי"שהיא ככל עריות, ועוד יבא 

ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאל( וי' אח"מ יח,יט) מצב )א( ידיעה והימנעות או זדון מעשה )ב( העלם ידיעה המביא למעשה בשוגג, ורמז לדבר -מקף בתפקיד רב – א 

ו ערוה אסורה עליו. בשנוי מאות אל"ף מצב של העלם בגלל אילם, אם היה שואל היה נודע לו שהאשה נדה וכמ –מקף הוא טעם אילם 

 לאות עי"ן מצב של העלם ידיעה המביא למעשה בשוגג.

ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאלומטעם טפחא של   נלמד רבוי שבזדון )שידע( או בהעלם ידיעה אחד בא על אחת או הרבה עריות,  א 

ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאלועוד  ַּדַ֣תטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – א   של הנדה מעריות אחרות( –)טט שחלק הכתוב ענינה ללמד  ֻטְמָאָתִּ֑ה ְּבנ 

ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאלומזה  שחייבין עליה בפני עצמה, לכל עריות שג"כ חייבין על כל אחת בפ"ע, דגם נדה היא טפחא, כשנוי משמעות, ללמד מנדה  – א 

 כל אשה בפני עצמה. אם היה בזדון היה לו רק כרת אחד, בא ללמד שנוי משמעות שבשגגה חייב חטאת על ככל עריות,

 

 טפחא 73

ְהֶיֶ֖ה ָּכל :דכ,ויקרא קדשים יט ת י  יע ֶ֔ ְריִֹ֑ו -ּוַבָּׁשָנה֙ ָהְרב  ים        ּפ  ֶ֖ ּלּול  ֶדׁש ה  '׃לַ ק ֵ֥  הָֽ
ְהֶיֶ֖ה החרצנים והזגין ועוד לרבות לאיסור ערלה  :לרבות את אלו שהן פרי לענין ערלה וענקוקלות מפורש במתני' דלקמןטפחא,  – י 

 .ן והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין אסורין בערלהוהתמד שלהן קליפי רימו
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 טפחא 74

ְהֶיֶ֖ה ָּכלויקרא קדשים יט,כד:  ת י  יע ֶ֔ '׃-ּוַבָּׁשָנה֙ ָהְרב  ים ַלהָֽ ֶ֖ ּלּול  ֶדׁש ה  ְריִֹ֑ו ק ֵ֥  ּפ 
ְהֶיֶ֖ה (וי' קד' יט,כד) החרצנים ה ועוד לרבות לאיסור ערל: לרבות את אלו שהן פרי לענין ערלה וענקוקלות מפורש במתני' דלקמןטפחא,  – י 

 והזגין והתמד שלהן קליפי רימון והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין אסורין בערלה.

 

 טפחא 75

ם ָּכלויקרא אמר כב,ג:  יֶכִ֝ ת  ר ֨ ם ְלד  ֶהִ֗ ר ֲאל  יׁש׀ ֲאֶׁשר-ֱאמ ַ֣ ַ֣ ָּכל-א  ְקַרַ֣ב מ  ם ֶאל-י  ָֽי-ַזְרֲעֶכִ֗ יׁשּו ְבנ  ָ֤ ר ַיְקּד  ים֙ ֲאֶׁש֨ הֶ֔ -ַהֳּקָדׁש  ל֙ ַלָֽ ְׂשָרא  ' י 
 ִ֑ ֹו ָעָל י הָֽ ְוֻטְמָאתֶ֖ ֵ֥ ְּלָפַנֶ֖י ֲאנ  וא מ  ֵ֛ ֶֹ֧פׁש ַהה  ה ַהֶּנ ְכְרָת֞  '׃יו        ְונ 

ִ֑יו (ג,אמר כב 'וי) ֹו ָעָל  טפחא כשנוי ורבוי, טומאה היוצאה מגופו, טומאה מנגיעה באב הטומאה חיצוני – ְוֻטְמָאתֶ֖

ִ֑יו (ג,אמר כב 'וי) [רש"י] ֹו ָעָל טומאתו של בשר עליו, ובטהור שאכל את הטמא וטומאת האדם עליו, יכול בבשר הכתוב מדבר, ו - ְוֻטְמָאתֶ֖
הכתוב מדבר, הרי כבר נאמר )ויק' ז יט( והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אלא על כרחך ממשמעו אתה למד, במי שטומאתו 

 :הכתוב מדבר, וזהו האדם שיש לו טהרה בטבילה צפורחת ממנו

ה  (ג,אמר כב 'וי) [רש"י] ְכְרָת֞  :בכל מקום אניאני ה',  לצד זה, יכרת ממקומו ויתיישב במקום אחר, תלמוד לומריכול מצד זה  -וגו' ְונ 

אמר  'וי)מכפר הוא הטומאה שנאמר  )הציץ( ואחר כך באר כי עון הקדשים שהוא ... ,הי"ב[ח"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת זבחים פ

ָּכל-ֲאֶׁשר (ג,כב ְקַרַ֣ב מ  ם ֶאל-י  יׁשּו-ַזְרֲעֶכִ֗ ָ֤ ר ַיְקּד  ים֙ ֲאֶׁש֨ ָֽי ַהֳּקָדׁש  הֶ֔ -ְבנ  ל֙ ַלָֽ ְׂשָרא  הי  ְכְרָת֞ ִ֑יו ְונ  ֹו ָעָל . וכבר בארנו בסוף עדיות ' ְוֻטְמָאתֶ֖
 .שמשנה אחרונה שהיא למעשה שאין דם הקדשים מתטמא כלל. והלכה כחכמים. וכר' יהודה

ֹו (ג,אמר כב 'וי) ִ֑ טפחא בתפקיד שנוי ללמד שלא מדובר בטומאת הקודשים אלא בטומאת האדם,  - ְוֻטְמָאתֶ֖ אתנח מגביל הכתוב לאדם  – יוָעָל

 טמא ולא לקדשים טמאים.

 

 טפחא 76
 ויקרא אמר כג,מב:    

ים ָּכל ִ֑ ַ֣ת ָימ  ְבַע ּו ׁש  ְׁשבֶ֖ ת ּת  ת׃-ַּבֻּסּכ ֵ֥ ּו ַּבֻּסּכ ָֽ ל י ְׁשבֶ֖ ְׂשָרא ֶ֔ ֶאְזָרח֙ ְּבי   ָהָֽ
ל-ָּכל ְׂשָרא ֶ֔ ֶאְזָרח֙ ְּבי  תרו. שלו הפרטית ושאולה מחבי –קטן, לרבנן שתי סוכות כשרות לישב בם -פשטא זקף – ָהָֽ ּו ַּבֻּסּכ ָֽ טפחא  – י ְׁשבֶ֖

ת סיפרא פרשת אמור פרשה יב )י(סלוק, ע"פ  ּו ַּבֻּסּכ ָֽ אפשר כי טפחא מרבה והשפעתו מתפשט אלפניו. ., בסוכות של כל דבר. י ְׁשבֶ֖

 סלוק מרבה תכונה ובכך והאות "בי"ת" ממעט מכל הסוכות סוכות גזולות.

 כלומר בתוך חג הסוכות.  תים, וקטן שנתגדל בינתיםלגר שנתגייר בינרבי אליעזר: לחייב עוד שניים בסוכה 

 קטן, סלוק-זקף ראה

 

 טפחא 77

ל: פ: כג,מד אמר ויקרא ָֽ ְׂשָרא  ֶ֖י י  ' ֶאל־ְּבנ  י הִ֑ ֶ֖ ֲעד  ה ֶאת־מ  ֶׁשֶ֔ ַ֣ר מ   :לטכט,פינחס במדבר , ראה גם פורסם בפר בהעלתך התשע"ט ַוְיַדּב 

ה רַויְַּדבֵ֣  )וי' אמר כג,מד( [עז,א]פסחים ע"פ  י מ ש ֔ ת־מ ֲעֵד֖ ה.  'ה֑  א  קטן מלמד על שתי קבוצות הקרבנות, אלו הבאים עם -זקף – מ ש ֔

יהעומר)אמר כג,יב( ושתי הלחם )אמר כג,יח,יט(,   ת־מ ֲעֵד֖  מלת "את" מרבה אותם להלכה לדחות שבת וטומאה.  – א 

י )וי' אמר כג,מד( ת־מ ֲעֵד֖  בהסבר על טעם טפחא. מקף בורר הבדל בין העומר ובין שתי הלחם שמתברר – א 

י )וי' אמר כג,מד( ת־מ ֲעֵד֖ טפחא כשנוי רק בשתי הלחם שהכנתו אינה דוחה שבת וכנראה גם טומאה ואילו הקרבנות הבאים עם שתי  – א 

דוחה  )של שתי הלחם( ואין עשייתן [ח"ה,רמב"ם תמידין ומוספין פ"ח]הלחם שונים בכך משתי הלחם עצמם ודוחים שבת וטומאה. 
 ב ואין צריך לומר שבת אלא אופין אותן מערב יום טוב שנאמר הוא לבדו יעשה לכם לכם ולא לגבוה.יום טו

 אבל העומר דוחה שבת וטומאה וגם הקרבנות הבאים עם העומר דוחים שבת וטומאה

 

 טפחא 78

ןויקרא בהר כה,יב:  ַ֣ה ָלֶכִ֑ם       מ ֨ ְהֶי ֶדׁש ּת  וא ק ֶ֖ ַ֣ל ה ֶ֔ ַ֚י יֹוב  ּו ֶאת-ּכ  ה ּת אְכלֶ֖ ּה׃ ּתְ -ַהָּׂשֶדֶ֔  בּוָאָתָֽ
שקדושת פירות יובל ושביעית חלה על החליפין בדרך מכירה לאחר, ובדרך חילול )תוך הוספת חמישית  ]סוכה מ,ב[-דרשת ר' יוחנן ב

מלמדת  ]קדושין נג,א[-מלבר עליו( ע"י מלקט הפירות, ובלימוד עם )כה,יד( זה רק בפרי שני. בפרי ראשון רק במכירה. הדרשה מ

 ת יובל ושביעית מקודשת. כעין תפיסת דמי היובל והשביעית באשה המתקדשת לאיש בעל הפירות.שהמקדש אשה בפירו

 

מתברר שלמרות שפירות יובל ושביעית קדשים בקדושה החמורה ממיני הקדש מסוימים מבחינת תפיסת  ]ת"ת[בשתי הדרשות שהביא 

מחללים  –בו בשימוש ע"י אדם, עד שבמיני הקדש מסוימים פודים דמיהם בין במכירה בין בחילול. כל הקדש אחר הוא ממון גבוה ומועלים 

אפשר להשתמש בהם  ]ירושלמי שביעית פ"ח ה"ב[אותם והם יוצאין לחולין. אבל פירות יובל ושביעית נחשבים ממון בעלים. וכן מדרשת 

 להדלקת נר ולצבע.

 

ֶדׁשמשוער כי טעם טפחא במלת  ֶדׁשבתפקיד שנוי מלמד כי  ק ֶ֖ ַ֣ה ירות יובל ושביעית שונה מקדושת הקדש אחרת, שהיא קדושת פ ק ֶ֖ ְהֶי ּת 
בהוויה של קדש וגם בהווית ממון בעלים. אפשר כי טעם מונח בתפקיד רבוי העברת הקדושה בכל פעולת חליפין לדבר האחרון שנכנס 

 במקום הדבר הקודם )ועדיין הפירות המקוריים נשארים בקדושתם(. אבל אפשר שזה כמוסבר להלן.

 

 

 פחאט 79

ם ויקרא בחקתי כו,ג: ִ֑כּו ְוֶאת-א  ל  י ּת  ַתֶ֖ ם׃-ְּבֻחּק  ָתָֽ ם א  יֶתֶ֖ ּו ַוֲעׂש  ְׁשְמרֶ֔ ְצֹוַתַ֣י ּת   מ 

ם (וי' בח' כו,ג)  י-א  ַתֶ֖ המצוות בכלל נחלקות לשלשה סוגים:  לקוטי שיחות ח"א האדמו"ר ממ"שטפחא בתפקיד רבוי כהסבר  – ְּבֻחּק 
ם ות תחת הסוג חקים.עדות, משפטים וחקים. התורה מכלילה כאן את כל המצו י-א  ַתֶ֖ לקוטי מצב, כהסבר -מקף בתפקיד רב – ְּבֻחּק 

)א( יש מצוות שהן חקים שעושים אותן שלא ע"פ טעם והבנה, )ב( יש מצוות שהן עדות ומשפטים שהן מובנות ע"פ שכל )יש  שיחות ח"א

ִ֑כּו להן טעם והבנה(.  ל  כך גם עדות ומשפטים יש לקיים מתוך קבלת עול,  אתנח מגביל ללמד שכשם שאת החקים מקיימים בקבלת עול -ּת 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 למרות שהן מובנות ע"פ שכל.

 

 טפחא 80

י ֶאת ויקרא בחקתי כו,ט: ֵ֥ ת  ימ  ִ֑ם ַוֲהק  י ֶאְתֶכ ֶ֖ ית  ְרּב  ם ְוה  י ֶאְתֶכֶ֔ ַ֣ ית  ְפר  ם ְוה  יֶכֶ֔ י ֲאל  ַ֣ית  ם׃-ּוָפנ  ְּתֶכָֽ י א  ֶ֖ ית   ְּבר 

ם רש"י יֶכֶ֔ י ֲאל  ַ֣ית   :למה הדבר דומה, למלך ששכר פועלים וכו', כדאיתא בתורת כהנים אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם, משל - ּוָפנ 

ם י ֶאְתֶכֶ֔ ַ֣ ית  ְפר   :בפריה ורביה)תו"כ(  – ְוה 

י ֶאְתֶכִ֑ם ֶ֖ ית  ְרּב   :בקומה זקופה )תו"כ( - ְוה 

י ֶאת ֵ֥ ת  ימ  ם-ַוֲהק  ְּתֶכָֽ י א  ֶ֖ ית  ירמיה ) פר, שנאמרברית חדשה, לא כברית הראשונה שהפרתם אותה, אלא ברית חדשה שלא תו )תו"כ( - ְּבר 

ים נְֻּאם־֑ה'  (לא,ל ֖ א  ים ב  ֥ ֵנ֛ה י מ  ה:ה  ית ֲחָדָׁשָֽ ֵ֥ ה ְּבר  ית ְיהּוָדֶ֖ ֵ֥ ֵ֛ל ְוֶאת־ּב  ְׂשָרא  ֹ֧ית י  י ֶאת־ּב   לא כברית הראשונה: ְוָכַרּת ִ֗

י ֶ֖ ית  ְרּב  "ו, ע"פ ליקוטי שיחות ]דבר מלכות, בחוקותי התשע טפחא ללא מרכא לפניך בתפקיד רבוי עם שנוי, אפשר שזה כמוסבר להלן – ְוה 

ם-. רש"י הכליל פריה ורביה ב[ 327אדמו"ר ממ"ש, כרך יז, ע'  י ֶאְתֶכֶ֔ ַ֣ ית  ְפר  י ֶאְתֶכִ֑ם-וב ְוה  ֶ֖ ית  ְרּב  מפרש על שכר מיוחד המגיע לישראל  ְוה 

י ֶאְתֶכִ֑םעל שמירת התורה והמצוות.  ֶ֖ ית  ְרּב  ם-בר נאמר בברבוי איכותי היינו בקומה זקופה, ולא רבוי כמותי, שזה כ ְוה  י ֶאְתֶכֶ֔ ַ֣ ית  ְפר   - ְוה 

 . בפריה ורביה
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י֖צּור ב ןטו:  –במדבר א,ה  ן ֱאל  אּוֵב֕ רְּ ם  ל  ֑ כ  תְּ ֖דּו א  ר יַַעמְּ ֥ ים ֲאש  ֲאנ ש ֔ ֣מֹות ה  ל ה  שְּ ֵדיֽאּור׃-]ה[ וְֵּא  ל  שְּ יֵא֖ ֻלמ  ֕עֹון שְּ מְּ ֽי׃-ב ן]ו[ לְּש  יַשד  ֽ  צּור 

֖שֹון ב ן ה נַחְּ ֽב׃-]ז[ ל יהּוד ֕ ינ ד  ל ב ן ַעמ  ר נְַּתנְֵּא֖ שכ ֔ ּׂש  ֽר׃-]ח[ לְּי ֨ ב ב ן צּוע  ֖ יא  ן ֱאל  זְּבּוֻל֕ ע ב ן ֵחֹֽלן׃-]ט[ ל  ֖ מ  י ם ֱאל יש  ַר֕ פְּ ף לְּא  ֵנ֣י יֹוֵס֔ בְּ י֑הּוד  -]י[ ל  ַעמ 

ל ב ן יֵא֖ ל  ה גַמְּ נַּׁש ֕ הֽצּור׃-ל מְּ ד  ן ֲאב   פְּ נְּי מ ֔ ב ֨ ן ב ן]יא[ לְּ ֖ ֽי׃-יד  ע נ  ז ר ב ן ג דְּ ֖ יע  ן ֲאח  ֽי׃-]יב[ לְּד ֕ ֽיַשד  ל ב ן ַעמ  יֵא֖ ר ַפגְּע  ֵש֕ ן׃-]יג[ לְּא  ֽ ר  ף ב ן ע כְּ ֖ י ס  לְּ ד א  ג ֕ -]יד[ לְּ

עּוֵאֽל׃ ע ב ן דְּ יַר֖ י ֲאח  ל ֔ פְּת  ֽן׃-]טו[ לְּנַ֨  ֵעינ 

 טו(. –מוד בשמות המרגלים )במ' שלח ד שם אביו" מגיע מהלי-ההסבר הבא לטעם טפחא בשם הפרטי של כל נשיא וטעם מקף ב"בן

]זהר )קע"ב ע"ב( עם פירוש ידיד נפש, -, אבל ב [מדרש אגדה )בובר(]-וב ]סוטה ל"ד ב'[-אמנם רוב המפרשים הלכו ע"פ הנלמד ב
רי מפרש שמות המרגלים כמרמזים לעבודת ה' באיב שסד )אוצר החכמה([ –במדבר שלח, הרב בר לב יחיאל אברהם, עיונים ע' שס 

 יש לומר שהם בחרו בדרך הטובה לעומת עשרה מרגלים שבחרו בדרך הלא נכונה. בנשיאיםגוף מתוקנים שונים ובענוה. 

ירמז שאדם בבחירתו יוכל להפוך טבעו ותולדתו לטוב. ועוד אפשר שירמז  בתפקיד שנויבשם פרטי של כל נשיא  טעם טפחאאפשר כי 

לבחירת האדם, וטוב לו לבחור ביראת שמים, שיהיו מעשיו נאים ואז העולם ישבחו  מרמז טעם מקףלדרוש סתרי תורה בשמות הנשיאים. 

 וימצא הסבר נאה גם לבעל שם מכוער לכאורה. ראה נבואת לאה בנושא שם האדם.
 

 טפחא 93

ת:במדבר א,יז:  מ ָֽ ּו ְּבׁש  ְּקבֶ֖ ר נ  ֶּלה ֲאֶׁשֵ֥ ַ֣ים ָהא ֶ֔ ַ֚ת ָהֲאָנׁש  ן א  ה ְוַאֲהר ִ֑ ֶׁשֶ֖ ח מ  ַּקֵ֥  וק כרמז לאזכרת שמות ה' וכינויו.הפס ַוּי 

ֶׁשֶ֖ה )במ' א,יז( ח מ  ַּקֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. אפשר שקבוצת הפרטים אלו הפעולות שמשה עשה  – ַוּי 

ֶׁשֶ֖המיד משנצטוה ע"י ה'. טעם מלת  ן טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו מלמד מטעם אתנח של מלת – מ  בתפקיד  ְַאֲהר ִ֑

 הגבלה, שלקח "אהרן" עמו כדי שלא יעשה הכל על דעת עצמו אלא בהתיעצות ושיקול דעת עם "אהרן" שהוא כהן שוחר שלום וחסד.

לקח י"ב הנשיאים אם )ב(  נזדרז לקיים מצות ה' תכף ביום הציווי)א(  יח( -)במ' א,יז  ]התוה"מ )המלבי"ם([הפעולות שעשה משה ע"פ 
ּו  )במ' א,יח()ג(  ילו את כל העדהבמה שהקה ְתַיְָֽלדֵ֥  של כל אחד משבטו,  ברר את יחוסו )טט: מהנשיאים(שכ"א ַוּי 
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ַער ל א-ָּכלבמדבר נשא ו,ה:  ֹו ַּתֶ֖ ְזרֶ֔ ֶַַ֣֧דר נ  י֙ ֶנ ר ַעל-ְימ  ֹו-ַיֲעב ַ֣  ר אׁשִ֑
ם ֲאֶׁשר-ַעד  את ַהָּימ ִ֝ ַרע ׂשְ -ְמל ֨ ל ֶּפֶ֖ ֵ֥ ה ַּגּד  ְהֶיֶ֔ ָֽ ׁש י  ָ֤יר ַלה֙' ָקד ַ֣ ֹו׃ַיּז   ַעֵ֥ר ר אׁשָֽ

ַער  (בבלי סוטה טז,א ראה פרק המכיל).והלכה בכל דבר בבלי סוטה טז,אטפחא, ריבוי לא מוגבל במרכא, היינו מאמר הגמרא  – ַּתֶ֖

ַרע -ההשער שלו, לגדל את  - קדש יהיהרש"י )ה(  ֹושל ֶּפֶ֖ ַרע . ְׂשַעֵ֥ר ר אׁשָֽ -, לפי שהוא דבוק ל )קטן, זאת תנועת סגול(נקוד פתח  -ֶּפֶ֖
ֹו ְׂשַעֵ֥ר   :ר אׁשָֽ

ֹו ע"פ רש"י המלים  ַרע ְׂשַעֵ֥ר ר אׁשָֽ מהוות סמיכות ולכן יש לומר שטעם טפחא בתפקידו כטעם מפסיק הוא הגורם לשנוי הנקוד ֶּפֶ֖

 לסגול, אבל מבחינת התוכן הוא לא רק מפסיק אלא שיש לו גם תפקיד אחר!!! 

 

ּו ֶאתבמדבר נשא ו,כז:  י ַעל-ס ְוָׂשמֵ֥ ֶ֖ ֶ֖ -ְׁשמ  ִ֑ל ַוֲאנ  ְׂשָרא  ַ֣י י  ם׃ סְּבנ  ָֽ  י ֲאָבֲרכ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
י (במ' נשא ו,כז) ֶ֖ ּו ֶאת־ְׁשמ  י, ְוָׂשמֵ֥ ֶ֖ י (במ' נשא ו,כז) המיוחד לי; יכול אף בגבולין כן? נאמר כאן ]בבלי סוטה לז,ב[ע"פ  ְׁשמ  ֶ֖ ּו ֶאת־ְׁשמ   ְוָׂשמֵ֥

ֹו ָׁשִ֑ם (דב' ראה יב,ה)ונאמר להלן  ּום ֶאת־ְׁשמֶ֖  מה להלן בית הבחירה, אף כאן בבית הבחירה., ָלׂשֵ֥

י-]כז[ ֶאת  ֶ֖ ]רמב"ם מצב )א( שם מפורש במקדש, ומשמת שמעון הצדיק פסקו כהנים מלברך בשם המפורש אפילו במקדש -מקף כרב – ְׁשמ 

 )ב( שם בכינויו הל' תפילה פי"ד,ה"י[

י ֶ֖ )בבלי קידושין ה( הרב זילבר -ו-ה-מצב ברכת כהנים בשם השם, )א( במקדש )בית הבחירה( שם המפורש ככתבו )י-מקף כרב – ֶאת־ְׁשמ 

עא,א( בשם ??? שככתבו משתנה לפי הניקוד כך שבברכת כהן גדול השם ההגוי עשוי היה להיות שונה מהשם ההגוי ע"י הכהנים בברכת 

 כהנים כל יום;

 י(.-נ-ד-)ב( בגבולין בכנוי )א 

י ֶ֖  שם י"ב, שם מ"ב []בבלי קידושין עא,אטפחא, רבוי עם שנוי, כגון המוסבר ע"י רבינו בחיי ע"פ  – ֶאת־ְׁשמ 

 .כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם ]רבינו[ בחיי ויקרא טז,)ל(
ושמעתי כי ההבלעה היתה בתיבות האחדות שהיו אותיות ההוי"ה נזכרים בהם עם נקודם כגון אליהו הנביא, ישעיהו הנביא, וכיוצא 

שם בן י"ב אין מוסרין   ]בבלי קידושין עא,א[עשרה יוחסין: בו, וזו היתה ההבלעה, וזהו פירוש "מבליעין" שאמרו רבותינו ז"ל בפרק 
אותו אלא לצנועים, וצנועים שבכהונה מבליעים אותו בנעימות אחיהם הכהנים. והיה שם של מ"ב מזכירו בהוצאת שפתיו בתיבותיו 

ו ובנקודו המקובל, אף על פי ובנקודו המקובל. ולדעת האומר השם המיוחד היה מזכיר, היה מזכירו גם כן בהוצאת שפתיו באותיותי
שאין עיקר הקדושה בהזכרת שם ההוי"ה אלא בנקודו. ומסורת ביד חכמי האמת שאין מוסרין את השם אלא על המים, שנאמר: 

 )תהלים כט, ג( "קול ה' על המים".
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ן־זַּֽכּור:)ד( וְּאֵ֖  :טו -,ד שלח יג במדבר ן ַש֖מּוַע ב  אּוֵב֔ ה רְּ ַמֵט֣ ם לְּ ֑ מֹות  י: ל ה שְּ ֽ ן־חֹור  ט ב  ֖ פ  ֔עֹון ש  מְּ ה ש  ַמֵט֣ ֽה: )ה( לְּ ה ּכ ֵל֖ב ב ן־יְֻּפנ  ְּהּוד ֔ ה י ַמֵט֣  )ו( לְּ

ל ב ן־יֹוֵסֽף: ֖ ר י גְּא  שכ ֔ ה י ּׂש  ַמֵט֣ ַע ב ן־נּֽון: )ז( לְּ י ם הֹוֵש֥ ֖ פְּר  ה א  ַמֵט֥ ֽפּוא: )ט( )ח( לְּ י ב ן־ר  ֖ ן ַפלְּט  נְּי מ ֔ ה ב  ַמֵט֣ ֽי: לְּ ן־סֹוד  ל ב  יֵא֖ ן גַד  ה זְּבּוֻל֔ ַמֵט֣ ]יא[  )י( לְּ

י ב ן ֖ ה גַד  ֑ נַּׁש  ה מְּ ַמֵט֣ ף לְּ ה יֹוֵס֖ ַמֵט֥ ֽי׃ -לְּ ל ב ן]יב[ סּוס  יֵא֖ ן ַעמ  ה ד ֔ ַמֵט֣ ֽי׃ -לְּ ֖תּור ב ן]יג[ גְַּמל  ר סְּ ֵש֔ ה א  ֵאֽל׃ -לְַּמֵט֣ יכ  ה נַ ]יד[ מ  ַמֵט֣ י ב ןלְּ ֖ ב  י נַחְּ ל ֔ ת  ֽי׃ -פְּ ס  ו פְּ

ל ב ן]טו[  ד גְּאּוֵא֖ ה ג ֔ ַמֵט֣ ֽי׃-לְּ כ   מ 

]זהר )קע"ב ע"ב( עם פירוש ידיד נפש, -, אבל ב [מדרש אגדה )בובר(]-וב ]סוטה ל"ד ב'[-אמנם רוב המפרשים הלכו ע"פ הנלמד ב
שמות המרגלים כמרמזים לעבודת ה' באיברי  מפרש שסד )אוצר החכמה([ –במדבר שלח, הרב בר לב יחיאל אברהם, עיונים ע' שס 

ן ַש֖מּוַע גוף מתוקנים שונים ובענוה.  אּוֵב֔ טשמירת עינים,  -רְּ ֖ פ  ֔עֹון ש  מְּ ֽהשמירת אזניים,  – ש  ְֻּפנ  ב ב ן־י ֵל֖ ה ּכ  ן־יֹוֵסֽףפה,  – יְּהּוד ֔ ל ב  ֖ ר י גְּא  שכ ֔  י ּׂש 

ַע ב ןשפתיים ולימוד תורה,  – י ם הֹוֵש֥ ֖ פְּר  ֽפּואשמירת ברית ופריה ורביה,  – ־נּֽוןא  י ב ן־ר  ֖ ן ַפלְּט  נְּי מ ֔ ֽיידים וצדקה,  – ב  ן־סֹוד  ל ב  יֵא֖ ן גַד   – זְּבּוֻל֔

ה יד שמאל תפלה של יד רמז לסוד  עצום בתפילין קדושת המחשבה,  –ההסבר בע' שסג  ֑ נַּׁש  י ב ן)אותיות נשמה( מְּ ֖ ֽי-גַד  לב עיקר  – סּוס 

ל  –צום ממון  משכן הנשמה, קול יֵא֖ ן ַעמ  ֖תּורמצח עיקר יראת שמים שומר עצמו שלא יהיה בו רושם של עון,  –תשובה תלוי בלב, ד ֔ ר סְּ ֵש֔  א 

יכ ֵאֽלמרמז לראש כפוף ירא את השם מוכנע ועניו, ובכך מתעלה  – י שר ישראל מעל הס"מ.  מ  ֖ ב  י נַחְּ ל ֔ ת  מרמז לרגלים שקובע מקומו  –נַפְּ
ל לעבודת ה' יתברך.  בבית המדרש ונחבא ד גְּאּוֵא֖ -ב ןהשומר שחוטמו לא יריח ריח רע ולא ריח טוב שמצד יצר הרע פוגם הנפש מאד ,  –ג ֔

ֽי כ  בשם פרטי של כל  טעם טפחאלשון השפלה והכנעה. וכל בן הנאמר בפסוקים אלה תפרשהו שהוא הצדיק בזה כך מעשהו. אפשר כי  מ 

ייוכל להפוך טבעו ותולדתו לטוב. ועוד ירמז לדרוש סתרי תורה בשמות המרגלים כגון  ירמז שאדם בבחירתו בתפקיד שנוימרגל  ֶ֖ . ַנְחּב 

,ב( לוויקהל  'שמ) פסוקים בתנ"ך עם משמעויות שליליות וחיוביות. כגון 24אילן בראשי תיבות של נחבי ללא סדר נמצאו -בחיפוש בשו"ת בר

ה' ה֛  ןנ תַ֧  ֖ כְּמ  ֑בֹו ח  ל  י ך ַבל־יְַּחזְּ֤קּו כג(,ישעיהו לג)  בְּ ֑ ל  ֖שּו ֲחב  י נְֻּאם־ֽה': ,כג(ירמיהו ט) נ טְּ ת  צְּ ַפ֖ ל ה ח  ֵא֥  בְּ

ן־זַּֽכּור )ד( טו( –)במ' שלח יג,ד בפסוקים:  הסבר לטעם מקף י)ה(  ב  ֽ ן־חֹור  ֽה )ו( ב  ן־יֹוֵסֽף )ז( ב ן־יְֻּפנ  ֽפּוא )ט( ב ן־נּֽון )ח( ב  ֽי )י( ב ן־ר  ן־סֹוד  ן)יא(  ב  ֽי-ב   סּוס 
ֽי )יב( ן־גְַּמל  ֵאֽל)יג(  ב  יכ  ן־מ  ֽי )יד( ב  ס  ֽי )טו( ב ן־ו פְּ כ  לבחירת האדם, וטוב לו לבחור ביראת שמים, שיהיו מעשיו נאים ואז  טעם מקף מרמז ב ן־מ 

 העולם ישבחו וימצא הסבר נאה גם לבעל שם מכוער לכאורה. ראה נבואת לאה בנושא שם האדם.

 

 טפחא 108

ּור ֶאת: יז,ח יגשל במדבר ה ָלתֶ֖ ֶׁשֶ֔ ָתם֙ מ  ְׁשַלָ֤ח א  ִַ֑ען -ַוּי  ם ֶאת       ֶאֶַ֣רץ ְּכָנ יֶתֶ֖ ֶגב ַוֲעל  ּו זֶה֙ ַּבֶּנֶ֔ ם ֲעלֵ֥ ֶהִ֗ ר׃-ַוּי ַ֣אֶמר ֲאל   ָהָהָֽ
ם  (זיג י) יֶתֶ֖  ללא הגבלה, בבואכם לארץ החמדה ובפרט להר המוריה תתעלו רוחנית ללא הגבלה. ללא מרכא מרבהטפחא  –ַוֲעל 

 

 טפחא 109

ַמָּתֵ֛ה ֶאת: טו,ח ידשל במדבר ַ֣יׁש ֶאָחִ֑ד -ְוה  ם ֲאֶׁשר       ָהָעֵ֥ם ַהֶּזֶ֖ה ְּכא  ְמרּו֙ ַהּגֹוי ֶ֔ ת-ְוָאָֽ ּו ֶאָֽ ר׃-ָׁשְמעֵ֥ אמ ָֽ ְמֲעךֶ֖ ל   ׁש 
ֽב ר: ,כט(איוב לג) ֣לֹוש ע ם־ג  י ם ש  ל ַפֲעַמ֖ ל ה י פְַּעל־ֵא֑ ן־ּכ ל־ֵאִ֭ ֽב ר ה  ֽב רמקף כבורר בין יחיד ובין צבור,  - ע ם־ג  וק ביחיד מגביל מחילה סל – ע ם־ג 

 לפעמיים, בצבור מגביל מחילה לשלוש פעמים.

 

ַמָּתֵ֛ה ֶאת ,טו(יד) ַ֣יׁש ֶאָחִ֑ד-ְוה  בתפקיד כפותח  ַהֶּזֶ֖המוצע לומר כי טעם טפחא במלת  ]תו"ת )יד,טז( הערה ח[לפי הסבר  – ָהָעֵ֥ם ַהֶּזֶ֖ה ְּכא 

ַ֣יׁש ֶאָחִ֑דפתח להתאפיין מהכתוב אחריו   מתי תדונם כיחידים ומתי כצבור או ציבורים? . ידכלומר שתדונם כדין היח ְּכא 

 מקף כבורר בין משמע העם כיחידים ובין משמע כציבור או ציבורים. – ָהָעֵ֥ם-ֶאת ,טו(שלח יד 'במ)

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ַמָּתֵ֛ה ֶאת ,טו(שלח יד 'במ)ולפי כך יובן  ים אלו , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קבוצת פרטמרכא טפחא תביר - ָהָעֵ֥ם ַהֶּזֶ֖ה-ְוה 

יחידים או צבור או ציבורים. ושעל חלק מפרטיה לא חל ענין או הלכה מסוימת. ביחידים לא חל מחילה שלישית, בצבור לא חל מחילה 
 רביעית.

 

 טפחא 110
ִ֑ם  במדבר קרח יח,כג: ּו ֲעֹוָנ ְׂשאַ֣ ם י  ֶ֖ ד ְוה  ֶהל מֹוע ֶ֔ ַדת֙ א ַ֣ ּוא ֶאת־ֲעב  י הִ֗ ו   ד ַהּל   ְוָעַב֨
ר ַ֣  ת עֹוָלם֙ ְלד  ה:ֻחַּקָ֤ ּו ַנֲחָלָֽ ְנֲחלֶ֖ א י  ל ל ֵ֥ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ם ּוְבתֹוְך֙ ְּבנ  יֶכֶ֔  ת 

ִ֑ם ויעבדו הלוים הם  (במ' קרח יח,כג) [)תרגום לתרגום( ]כתר יונתן ּו ֲעֹוָנ ְׂשאַ֣ ם י  ֶ֖ ד ְוה  ֶהל מֹוע ֶ֔ ַדת֙ א ַ֣ אם לא נִּזהרים בעבודתם חק ֶאת־ֲעב 
זהרים בעבודתםלבאר כוונת התרגום " : ונראהעולם לדורותיכם ובתוך בני יׂשראל לא ינחלו נחלה במ' )" מטעם טפחא במלת אם לא נִּ

ם  (קרח יח,כג ֶ֖  בתפקיד שנוי היינו כפי ביאורינו שלא עבדו או שהלוי שינה ולא ביצע תפקידו כראוי. ְוה 

ם (במ' קרח יח,כג) ]רש"י[וזה שונה מפ'  ֶ֖ ִ֑םהלוים  - ְוה  ּו ֲעֹוָנ ְׂשאַ֣ : תפקיד האזהרה הוא רים מגשת אליהםהז להזהירישראל, שעליהם  עשל י 

ש: (במ' בהע' ח,יט)-חידוש על הנאמר ב ד  ל־ַהק ֽ ל א  ֵא֖ ר  ֵנֽי־י שְּ ת בְּ ֥ש  ג ף בְּג  ֵאל  נ ֔ ר  ֵנ֤י י שְּ בְּ ה ב  י ִ֜  וְֹּ֨לא י הְּ

 
 טפחא 111

ְֵַֽ֥רא ס במדבר בלק כב,ב:  ֹור-ֶּבן ָּבָלֶ֖ק ַוַּי ּפִ֑ ֵ֛ת צ  ֶ֖ל ָעָׂשֵ֥ה-ֲאֶׁשר-ָּכל א  ְׂשָרא  י׃ י  ָֽ ר   ָלֱאמ 
 

ֵ֛ת ל -ֲאֶׁשר-ָּכלתביר  – א  ֶ֖ ְׂשָרא  ה י  ימרכא טפחא  – ָעָׂשֵ֥ ָֽ ר   סלוק – ָלֱאמ 

ל -ישראל כבשו מהאמורי החיות והניצוצות קדושות שהיה להם מהשורש מלעילא, וזה ירומז ב ֶ֖ ְׂשָרא  טעם טפחא גם בתפקיד פותח טפח י 

ילהתאפיין מהכתוב אחריו  ָֽ ר   פרי צדיק –ר' צדוק הכהן מלובלין ורי. ע"פ לקבל חיות ושפע שהיה עד עתה שבוי לאמ ָלֱאמ 

 

 טפחא 112

ֹו ַוּי אַמִ֑ר : ז,כגבמדבר בלק  א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ן ֶלְך-מ  י ָבָלָ֤ק ֶמָֽ נ  ָרם ַיְנח ֨ י-ֲאֲ֠ ַהְרר  ָֽ ָרה-מֹוָאב֙ מ  ֶדם ְלָכה֙ ָאָֽ ל׃-ֶקֶ֔ ָֽ ְׂשָרא  ה י  ֲעָמֵ֥ ב ּוְלָכֶ֖ה ז  ַ֣י ַיֲעק ֶ֔  ּל 

תבטא הלימוד מטעם מקף. בלק בקש לקלל עבורו את ישראל אבל לפי בלעם דבריו טפחא בתפקיד שנוי, אפשר שכאן מ –ּוְלָכֶ֖ה ז( כג,)

 הכילו רמז לקללת בלק ומואב, כי בלק ערער על בחירת מלך העולם בישראל והוא אמר שאינם כלום.

 

 טפחא 113

ֶלף: פ במדבר בלק כה,ט: ים ָאָֽ ֶ֖ ים ַּבַּמּג ָפִ֑ה ַאְרָּבָעֵ֥ה ְוֶעְׂשר  ֶ֖ ת  ּו ַהּמ  ְהיָ֕  ַוּי 
 [כרך ג )במדבר( פרשת פנחס דף רלז עמוד אזוהר ] 

אלא שבטא דשמעון כד אתו אינון ערב רב אתערבו בנשין דשבטא דשמעון בתר דאתגיירו ואולידו בנין מנהון מיתו בעגל ומנהון ... 
ּו )במ' בלק כה,ט( מיתו במותא ואחרנין מיתו הכא אינון דאשתארו הדא הוא דכתיב ְהיָ֕ ים ַּבַּמּג   ַוּי  ֶ֖ ת  אשר מתו לא כתיב אלא , ָפִ֑הַהּמ 

 ... המתים מתים דמעיקרא הוו

ּו )במ' בלק כה,ט( ְהיָ֕ מבני שבט שמעון מתו מבני הגיורות מערב רב במדבר שלוש פעמים בעגל,  ]זהר פנחס רלז,א[גדול, ע"פ -זקף – ַוּי 

 באחת הפעמים שטענו נגד משה, בשטים מעשה פעור.

ים ֶ֖ ת   שהם מתים מכבר, מחייהם קרויים מתיםטפחא כשנוי, ע"פ הזוהר  – ַהּמ 

ּו )במ' בלק כה,ט( ְהיָ֕ אפשר כמדת רחמים,  –גדול, )תפקיד א( כל נקודה רמז לאות יו"ד הקו רמז לאות ו"ו, רמז לגי' של שם הוי"ה -זקף – ַוּי 

קבוצות של אנשים. לפי המתים במגיפה היו משלוש  24000שכל אותה עת הקב"ה לא כעס, היה עת רצון וחסד בלי גבול. )תפקיד ב( 

]דולה ומשקה, ספר חמישי, הרב קורמן, בלק כה,ט, משבטים אחרים )ג( ע"פ  2000משבט שמעון, )ב(  22000)א(  ]תו"ש סט, מדרש[
מחולקים בין אלו שמתו במגיפה ובין אלו שממילא הגיע זמנם  2000-אנשים שממילא הגיע זמנם למות. אפשר לתרץ שה בשם הגר"א[

 ם אפשר להסביר שבין מתי שבט שמעון היו שמתו במגיפה והיו שמתו כי הגיע זמנם.למות. כך ג

ים ֶ֖ ת   טפחא בתפקיד שנוי ללמד על מתים מהמגיפה ועל מתים מסיבה אחרת שצורפו למנין כ"ד אלף שנגזר שימותו במגיפה,  – ַהּמ 

 והקב"ה ברחמיו שינה ממתי המגיפה למתים בעת המגיפה

 כמגביל את המתים במגיפה שלא יגיע מספרם למלוא הגזירה, ויתמלא המספר ממיתה כי הגיע זמנם למות.אתנח  – ַּבַּמּג ָפִ֑ה

 

ים ֶ֖ ת  ּו ַהּמ  ְהיָ֕ . יהיו מתים מונחים זה לצד זה שינוייםבמקום שאין מקום קבורה. קבורה עם שלושה  ]שו"ת כתב סופר יו"ד סי' קפד[ – ַוּי 

טפחים, ומפנים מתים כדי לתת מקום למתים נוספים, ונותנים עליהם סיד לעיכול בשרם וכך וזה מעל זה לפחות ג' טפחים ונוהגים ו' 

 ממעטים מקום קבורתם, 

 

 דברים 5.5

 

 טפחא 114

נּו: :כ,אדברים  ן ָלָֽ ֵ֥ ת  ינּו נ  ֶ֖ ' ֱאֹלה  י ֲאֶׁשר־הֵ֥ ֶ֔ ר  ֶכִ֑ם ָּבאֶתם֙ ַעד־ַהַ֣ר ָהֱאמ  ר ֲאל  ַמֶ֖  ָוא 

ר (כ,א 'דב) ַמֶ֖ לא מעצמי -טפחא כרבוי ושנוי מלמד כדרשת המקורות ש בפועל של משה אבל טעםטפחא כרבוי ושנוי,.האמירה  – ָוא 
 .הגבורההקדש | הקב"ה | אומר לכם אלא מפי  )משה(אני 

ֶכִ֑ם (כ,א 'דב)  אתנח כמגביל מרמז להגביל )התאפקות( את מדות והתנהגות כל אחד מישראל. – ֲאל 

ֶכִ֑ם (כ,א 'דב)  ר ֲאל  ַמֶ֖ ל (וא' ו,ד 'דב)מים טפחא אתנח כתבנית הטע – ָוא  ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ יראת שמים שבשלבים  – , רמז לקבלת עול מלכות שמיםשְּ

ֶכִ֑ם (כ,א 'דב)[ פיסקא יט ספרי דברים]מלמד לכן אפשר ש אחדים מביא לרוח הקודש ר ֲאל  ַמֶ֖ אמר להם לא מעצמי אני  (רבנו )משה, ָוא 
 .אני אומר לכם (הגבורה לקח טוב[]; גר' הקב"ה ]מדרש תנאים[ 'ר)ג אומר לכם אלא מפי הקדש

ע: (כג,יתצא  'דב)ת"ר: [ בבלי עבודה זרה כ,ב]-הקשר בין יראת שמים לרוח הקודש נלמד ב ֽ ֥ר ר  ב  ל ד  ּכ ֖ ת ֔ מ  ַמרְּ שְּ יהרהר אדם ביום  שלא -וְּנ ֨
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות,  מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי תורהויבוא לידי טומאה בלילה. מכאן א"ר פנחס בן יאיר: 
 [מסורת הש"ס: ]קדושה, קדושה[]נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי )חסידות, חסידות( 

 [מסורת הש"ס: ]חסידות, חסידות[]מביאה לידי )קדושה, קדושה(  חטא יראתמביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, 
זֹון זא ֤  (פט,כ 'תה), רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולן, שנאמר: הקודש רוח לידייאה מב ֽ־בְּח ֡ ת  רְּ ַב֥ יך ד  יד ֗ . ַלֲֽחס 

֥י ּוחַ ֛ר  (ישעיהו סא,א)ופליגא דרבי יהושע בן לוי, דא"ר יהושע בן לוי: ענוה גדולה מכולן, שנאמר:  ֑י( אלהים)' ה֖  ֲאד נ  ל  ַען ע  ַשח   יַ֡ י' ה֨  מ   א ת ִ֜

ר ַבֵּׂש֣ ים לְּ  , חסידים לא נאמר אלא ענוים, הא למדת שענוה גדולה מכולן.ֲענ ו ֗
 

 טפחא 115
 רשת שמעט, פ –ו,ד דברים ואתחנן 

ִ֑ל הֵ֥ ]ד[  פ   ְׂשָרא  ע י  ינּו הֵ֥  'ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ד׃ 'ֱאֹלה   ׀ ֶאָחָֽ

  יצא. -לבו  היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם כוון -משנה ג,א יות כרבי לבב
 לקרות. לקרות? והא קא קרי! בקורא להגיה. -. שמע מינה: מצות צריכות כוונה! מאי אם כוון לבו גמרא

 .בכל לשוןוחכמים אומרים:   , דברי רבי;קריאת שמע ככתבהתנו רבנן: 
ע (ו,ד 'וא 'דב)  טפחא בתפקיד שנוי ורבוי מ"שמע" בלשון יחיד לרבוי לשונות. – ְׁשַמֶ֖

 בכל לשון שאתה שומע. -ְׁשַמֶ֖ע ורבנן מאי טעמייהו? אמר קרא:       בהוייתן יהו. -ְוָה֞יּו דרבי? אמר קרא מאי טעמא  
 מה שאתה מוציא מפיך. השמע לאזניך! ההוא מבעי ליה: ְׁשַמֶ֖עולרבי נמי, הא כתיב 

 יצא. - לא השמיע לאזנוורבנן? סברי להו כמאן דאמר: 
 )ללא סדר(.שלא יקרא למפרעבעי להו ! ההוא מְוָה֞יּוולרבנן נמי הא כתיב 

ים-ורבי, שלא יקרא למפרע מנא ליה? נפקא ליה מ  ַ֣ ים ְּדָבר  ַ֣  .ַהְּדָבר 
ים -ורבנן?  ַ֣ ים ְּדָבר  ַ֣  לא דרשי. ַהְּדָבר 

 

 טפחא 116

ָּמְִ֑ך : י,יב עקב דברים ע  ל מ  ֶ֖ א  יך ׁש  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ל ָמַ֚ה הַ֣ ְׂשָרא ֶ֔  ְוַעָּתה֙ י 
ם י א  ַ֣ ְרָאה ֶאת-ּכ  י  יך-ְלֲ֠ ד֙ ֶאת-ָלֶלֶָ֤כת ְּבָכל ֨ה' ֱאֹלֶהִ֝ ֲעב  ֹו ְוַלָֽ תֶ֔ יך ְּבָכל-ְּדָרָכיו֙ ּוְלַאֲהָבַ֣ה א  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ך׃-ְלָבְבךֶ֖ ּוְבָכל-הַ֣  ַנְפֶׁשָֽ

דין מאה ברכות בכל יום מברר האם חיוב מאה ברכות הוא מן התורה או מדרבנן, והחיד"א בשו"ת יוסף  – ]ילקוט יוסף, או"ח סימן מו[
ים )דב' כב,יט( כתב שענשו אותו מאה כסף רומז למאה ברכות שחייב לברך בכל יום, כמו שדרשו אומץ פסק שזה מדרבנן. ואור החי

ָּמְִ֑ך( דב' עקב י,יב) את ע  ל מ  ֶ֖ א  יך ׁש  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ל ָמַ֚ה הַ֣ ְׂשָרא ֶ֔ ראה להלן  –)טט  אל תקרי מה אלא מאה, ופסוק זה בבעל תשובה נאמר .ְוַעָּתה֙ י 

שו"ת רמ"ע -וב האם בזמן הבית היו מברכים מאה ברכות בכל יום,עסק בנושא  סי' קסא(בשו"ת התשב"ץ חלק ב' )( . ]ברכת ציון[

.  בשבולי  הלקט )סי' א( כתב שהפסוק האם מאה ברכות מנו לפרושים או רק לקלי עולם שלא יפחתו מהםמפאנו )סי' לט( עסק בנושא 

מכוונים, לברכות קריאת התורה, ומשלימים ע"י כך היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, ששומעים היטב ו)שה"ש ( 
)מגן אברהם )סי' מו סק"ח(. קונטרס מצות מאה ברכות )טוקר, ע' לה( כתב בשם הגרי"ז  מאה ברכות. ועדיף לצאת בברכות של עצמו

חייב להשתדל שקיום המצוה הוא רק ע"י מספר מאה ברכות בשלימות, ולכן מי שנאנס ולא יכול לברך מאה ברכות, לא מבריסק, 
 .לברך ... אם בין כך ובין כך לא יגיע לבסוף למנין מאה ברכות

ָּמְִ֑ך ע  ל מ  ֶ֖ א  ֶ֖ל,   ׁש  א  ָּמְִ֑ךטפחא בתפקיד שנוי משמעות ורבוי שיאזין הייטב לברכות של אחרים ויצא בהם,  – ׁש  ע  אתנח, מגביל,  – מ 

 שאם אי אפשר, לא חייב להשתדל להשלים למאה. 

 

 טפחא 117

ם,ג: דברים שופטים יח י ַהֶּזֶַ֖בח א  ֵ֥ ְבח  ֵ֛ת ז  א  ם מ  ַ֣ת ָהָעִ֗ א  ִ֝ים מ  ֲהנ  ט ַהּכ  ְׁשַּפ֨ ְהֶיה֩ מ  ה י  ם-ְוֶזֹ֡ ֹור א   ֶׂשִ֑ה -ׁשַ֣
ה׃  ָבָֽ ם ְוַהּק  ַע ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י  ן ַהְּזר ֵ֥ ה ֶ֔  ְוָנַתן֙ ַלּכ 

ה ָבָֽ ם -סלוק מגביל, ו – ְוַהּק   תן כל אחד בפני עצמו.רשאי לי ,כפותחת טפח להתאפיין מהגבלה הכתובה אחריה  טפחא – ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י 

 

 טפחא 118

ל ס תצא כג,כה: -דברים כי ִ֑ך ְוֶאָֽ ים ְּכַנְפְׁשךֶ֖ ָׂשְבֶע ֵ֛ ך ְוָאַכְלָּתֹ֧ ֲעָנב  ֶעֶ֔ ֶַ֣רם ר  י ָתב א֙ ְּבֶכ ָ֤ ן׃ ס -ּכ  ָֽ ּת  א ת   ֶּכְלְיךֶ֖ ל ֵ֥
ל ןל ֵ֥ טפחא )א( למרות שטעם טפחא הוא טעם מפריד, טפחא כאן בתפקיד פותח טפח לכלול את המלים  – ֶּכְלְיךֶ֖ -ְוֶאָֽ ָֽ ּת  לעם מלות  א ת  -ְוֶאָֽ
 כדבר אחד ֶּכְלְיךֶ֖ 

 טפחא )ב( בתפקיד התפשטות האיסור אל הכתוב לפניו ללמד היתר אכילה בשעת עבודה רק בזמן הקטיף 

 
 טפחא 119
 תצא כה,יט: -דברים כי

ָּכל ך מ  ' ֱאֹלֶהַ֣יך ׀ ְלֲ֠ ַ֣יַח הַ֣ ה ְּבָהנ  '-ְוָהָיֹ֡ יב ָּבָאֶ֙רץ֙ ֲאֶׁשַ֣ר הָֽ ָּסב ִ֗ יך מ  ְיֶבִ֝ ֹל-א ֨ ְמֶחה֙ ֶאתֱאֲ֠ ּה ּת  ְׁשָּתֶ֔ ן ְלךָ֤ ַנֲָֽחָלה֙ ְלר  ת ֨ ק -ֶהיך נ  ֶַ֣כר ֲעָמל ֶ֔ ז 
ם ַחת ַהָּׁשָמִ֑י  ַּתֶ֖  מ 

ח׃ פ  ְׁשָּכָֽ א ּת   ל ֶ֖
כלומר שלא תמחה, והפרשה הזו התחילה בזכרון וסיימה בשכחה, להורות שעתיד זכרם -לא תשכח סעיף )יט( ח"ע' ת ג"בחיי ח רבינו

 להשתכח מן העולם וזה בזמן המשיח.
"פ שפשוטו של מקרא לפי התיבות שלא ישכח, בא הרמז בו לפי הטעמים שיבוא זמן שישכח, ועל כן תמצא טרחא )טפחא( ואע

במילת 'לא' ומלת 'תשכח' היא בפני עצמה ויש דגש באות תי"ו, כלומר הנה ימים באים שתשכח שאבד זכרם מן העולם, הוא שאמר 
( ואז יהיה ה' שלם והכסא שלם, וזהו שכתוב תהילים ט, ז) נתשת אבד זכרם המהחרבות לנצח וערים -דוד )המלך( ע"ה: האויב תמו

 (תהילים ט, ח) אחריו: ה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו.
 

 בבלי בבא בתרא מו ב
 עמלק סימן.גמ' 

תמחה את ר בו שנאמזהו דבר חידוש מתמיה שכתבו חז"ל סימן וזכרון עמלק סימן.  הגהות וחדושים ב"ב הרב יעקב עמדין זצ"ל גמ'
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

מופסקת בטעם טפחא, להורות שיש בו מקום גם  לא, שתיבת לא תשכח. אולי מצאו לו רמז במקרא במאי דסיים קרא זכר עמלק
בבלי לשכחה )דוגמא לזה דרשו בספר הזוהר באזהרות שבעשרת הדברות( ולהתיר להשתמש בו לאוקומי אגרסא. דכל מה דאס"ר שרי )

ו גם כן שלום. וארז"ל רחמנא או בטולך או ( להכניס מנוול לחולין קט,ב בה"מ לשבר כוחו ולהוציא ממנו ניצוץ קדושה שבו, וכן ֵעשָּ
ו )  ( בבלי גיטין יז,אבטולא דבר ֵעשָּ

במניעות  (יתרו צג,ב)להכניס מנוול לבית המדרש לשבר כוחו, להוציא ממנו ניצוץ קדושה שבו, דומה לדבר מצאתי בספר הזוהר 
 בטעם עליון, כל לא בטפחא(-ות )לא תרצח, לא תנאף, לא תגנבואזהרות בעשרת הדבר

ו גרס ר"ח המן בר ריסתק, רמז יש גם ב" ( סג,ב עירובין) מבני בניו של המן למדו תורה ברבים, ופרק הדר( נז,ב גיטין)ואמרו  " שגימ' ֵעשָּ
ו ני )מריעי איוב( י"א שהוא בן רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשיו, גם אליפז התימ (יז,ב גיטין"שלום", ואחז"ל ) והוא אבי עמלק ֵעשָּ

 .(ז"ילקוט שמעוני איוב תתצ)
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ַ֣י ָאָדִ֑ם : ח,לב האזינו דברים ֹו ְּבנ  ידֶ֖ ם ְּבַהְפר  ָ֤ל ֶעְליֹון֙ ּגֹוי ֶ֔  ְּבַהְנח 
ל׃  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ר ְּבנ  ְסַּפֶ֖ ים ְלמ  ת ַעּמ ֶ֔ ב֙ ְּגֻבֹלַ֣  ַיצ 

ַ֣י ָאָדִ֑ם ''ירש ֹו ְּבנ  ידֶ֖ ים הפלגה היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן, אלא דור  כשהפיץ - ְּבַהְפר  ת ַעּמ ֶ֔ ב֙ ְּגֻבֹלַ֣ ולא  קיימםַיצ 
ל .אבדם ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ר ְּבנ  ְסַּפֶ֖   (שפת''ח ח) םבשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת מבני ש - ְלמ 

 לשון. שבעיםהציב גבולות עמים   (שפת''ח ט) ישראל שירדו למצרים בנישבעים נפש של  ולמספר
 

ר דאם לא כן  - ח ''חשפת ְסַּפֶ֖  ?לי למהְלמ 
ְסַּפֶ֖רתבת  - טט * , להציב תכליתו. כאן ע''י הלימוד אלפניו היא מפרשת לאפינולרבות על הקרא הקודם לו היינו לפרשו,  -טפחא  - ְלמ 

 בהפרדה ביניהם. ותוהאומיורדי מצרים. הם באחדות של נפש אחת  ני ישראלהפרדת העמים היא כנגד ע' נפש ב תכליתואומרת שכל 

ַ֣י ָאָדִ֑ם משמע הקרא והכי( שפת"ח ח)המשך  ֹו ְּבנ  ידֶ֖ ים דהיינו כשהפיץ דור הפלגה ְּבַהְפר  ת ַעּמ ֶ֔ ב֙ ְּגֻבֹלַ֣ ר''ל שלא העבירם מן , ַיצ 
 , העולם

 דהבמריאפשר שהיה מעביר גם את בני שם שישראל מצאצאיו. לכן הפרידם שלא יהיו באחדות  העולםשאם היה מעבירם מן  - טט *

 אומהכל  (א)תמיד ימצאו מקום שיטה להם חסד כי  אומותהוישראל יוכלו להגלות ולגלות תורת ה' בעולם, ואם יגלו לבין  ,בקב''ה

ביניהן גם לא יסכימו לפגוע  הסכמתןהאומות מופרדות אז באי  (ב)-והיא כנגד אחד מע' יורדי מצרים אז יש לה שייכות לישראל 

 ת.בישראל ביחד בעת ובעונה אח

ל? עשה כן ולמה( שפת"ח ח)המשך  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ר ְּבנ  ְסַּפֶ֖  .משם שיצא''ל בשביל ישראל ר, ְלמ 
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ִ֑ל  :א,לגוזה"ב דברים  ְׂשָרא  ַ֣י י  ים ֶאת־ְּבנ  ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ְך מ  ַרֵ֥ ר ּב  ה ֲאֶׁש֨ ֹו:      ְוז ַ֣את ַהְּבָרָכִ֗ ֶ֖י מֹותָֽ ְפנ   ל 
ֶ֖י ,א(לג ה"בזו' דב) ְפנ  בתפקיד שנוי מפשט הכתוב אל משמעות שיחת  [ג 'סי וזה"במדרש תנחומא ]ללא מרכא לפניה ע"פ  טפחא – ל 

, בתפקיד רבוי ושנוי, ]ד"ר וזה"ב יא,ה[משה לפני מלאך המות ומעשיו ובתפקיד רבוי נסיונות מלאך המוות לקחת נשמת משה. ע"פ 

 שנוי וקבל עליו לצדק את הדין. שמלאך המוות בא אצל משה שלוש פעמים ובפעם השלישית חל אצל משה

 

 

 טפחא כמפסיק 5.6
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ד ֶאתבראשית נח י,יג:  ם ָיַל֞ י  ְצַרֹ֡ ים ְוֶאת-ּומ  ֹ֧ ים ְוֶאת-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאת-ֲעָנמ  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ  ַנְפֻּתח 
 מכירת שדה ללא מיצרים בשטח, ראה דרגא תביר טפחא   סב,א –בבלי בבא בתרא סא,ב א' 

 דה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי האם שייר לעצמו או לא שייר. במכירת ש בבלי בבא בתרא סב,ב ב' 

 

 במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי האם שייר לעצמו או לא שייר.   בבלי בבא בתרא סב,בב' 

ד הפסוק ם ָיַל֞ י  ְצַרֹ֡ ים ְוֶאת-ֶאתפזר גרשיים  - ּומ  ֹ֧ ים ְוֶאת-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאתלְ -ֲעָנמ  ֶ֖ ים׃-ָהב  ָֽ דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת אפשר כי  – ַנְפֻּתח 

םהפזר כאן מלמד אל תקרי  י  ְצַרֹ֡ יםאלא  ּומ  ֹ֡  גבולות    - ּוְמָצר 

ד ים ְוֶאת-ֶאת  גרשיים יצא מעינינו, - ָיַל֞ ֹ֧ ים ְוֶאת-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאת-ֲעָנמ  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ לא דרגא תביר טפחא סלוק, לדון בדבר אחר ש – ַנְפֻּתח 

 כענינו , יצא להקל ולהחמיר 

ים -ְוֶאתציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי במכירת שדה בבקעה. כאן  ֶ֖ בתפקיד מנתק מסלוק, היינו ציין  שלוש  -טפחא ְלָהב 

ו יש במצר שמות, האם במצר הרביעי החמיר והותיר לעצמו, או הקל ומכר בעין יפה, אם כתב שלא השאיר לעצמו, מכר הכל אפיל-מצרים 

 זרע תבואות. שורת עצי תמר ושטח זריעת תשעה קבין

משני הסברי רבא נלמד שאם במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי לא השאיר לעצמו דבר בתנאי: א'  –טט 

שטח המובלע מקום זריעת תשעה קבין שמיצר זה מובלע במיצרים משני צדדיו )היינו הם מעבר לו(; ב' שאין עליו שורת דקלים; ג' אין ב

 אמה רבועית( זה להחמיר על המוכר ולהקל על הקונה. 3750)
 –אבל אם מיצר רביעי אינו מובלע בין שני מיצרים שמצידיו ויש עליו שורת דקלים ושטחו מקום זריעת תשעה קבין המוכר השאיר לעצמו 

 זה להקל על המוכר ולהחמיר על הקונה.

 לאומדנת הדיינים.כל מקרה אחר נתון 

 פזר תלישא, דרגא תביר טפחא, גרשיים דרגא תביר טפחא ראה 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 רבוי על מי חל הענין, תפקיד פותח טפח ותפקיד אפיון מתפשט –טפחא / טרחא 5.7
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ים ֶאלבראשית נח ח,טו,טז:  ֶ֖ ר ֱאֹלה  ֵ֥ ן-ַוְיַדּב  א מ  ֶ֖ ר׃ צ  אמ ָֽ ַח ל  ֵ֥ ְׁשְּתךֵ֛ ּוָבֶנֵ֥י-נ  ה ְוא  ָבִ֑ה       ַאָּתָ֕ יַהּת  ָֽ ְך׃-ך ּוְנׁש  ָּתָֽ  ָבֶנֶ֖יך א 
א )טז(  ֶ֖ ןהצריך לאפיון  -רבוי לא מוגבל  –טפחא  –צ  ָבִ֑ה-מ  ה  צא מההגבלות של התיבה אחר שהושלם המתקת דין המבול,  ועשה  ַהּת  ַאָּתָ֕
סוק בפריה התיבה, והיו ראשונים לע-צא ראשון אתה הצדיק ואשתך הצדיקה מן א'גדול עשה שלושה דברים ברבוי לא מוגבל: -זקף –

וראשונות לפריה ורביה. אך כיון שעסק בגפן, יין ושכרות, חם  ג'וכן בהמותיהם ראשונות לקרבן ;  ב'ורביה לנטוע נטיעות חדשות בעולם; 
 בנו הפגום פגם בו בחינת מגלגלים חובה ע"י חייב.

 גדול-זקףראה 
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  בראשית נח יא,כט:

ִ֑י ם ָנׁש  ֹור ָלֶהֶ֖ ם ְוָנחֵ֛ ח ַאְבָרֹ֧ ַּק֨ ֶׁשתַוּי  ָֽ ָ֤ם א  ֶׁשת-ם ׁש  ָֽ ָ֤ם א  י ְוׁש  ה ַּבת-ַאְבָרם֙ ָׂשָרֶ֔ ְלָּכֶ֔ י-ָנחֹור֙ מ  ָֽ ן ֲאב  ה׃-ָהָרֵ֥ ְסָּכָֽ י י  ֵ֥ ְלָּכֶ֖ה ַוֲאב    מ 
ח  ַּק֨  קדמא, קדמה פעולת הקיחה של אברהם הגדול מנחור, ולקח את שרה אשר הייתה צעירה ממלכה.  –ַוּי 

ֹור ָלֶהֶ֖ם ם ְוָנחֵ֛ ִ֑יםטרפת, טפחא גם בתפקיד כפותח טפח להיות קבוצה זאת מאופיינת ע"י קבוצת פרטים מצ –דרגא תביר טפחא  –ַאְבָרֹ֧  ָנׁש 

 אתנח. אפשר כי זה הבסיס לנדרש כי שרה היא יסכה ושתיהן בנות הרן כי אין זה ברור מפשט הכתוב. –

  קדמא, דרגא תביר טפחא ראה 
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ֹום ְׁשֶכֶ֔  ,ו:יב לך-לךבראשית  ַ֚ד ְמקַ֣ ֶרץ ַע ר ַאְבָרם֙ ָּבָאֶ֔ ֹון מֹוֶרִ֑הַוַּיֲעב ָ֤ לַ֣  ם ַעֶ֖ד א 
ֶרץ׃  ז ָּבָאָֽ ֶ֖י ָאֵ֥ ְּכַנֲענ   ְוַהָֽ
י (יב,ו לך בר') ֶ֖ ְּכַנֲענ   טפחא, בתפקיד שינוי, היינו שכובש ארץ לא לו )כי נח חלקה לזרעו של שם( ומשנה אותה מיעודה ע"י ה' לבני שם. – ְוַהָֽ
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ּו ַרגְ  :ד,יחוירא בראשית  ם ְוַרֲחצֶ֖ י  ַ֣א ְמַעט־ַמֶ֔ ח־ָנ יֶכִ֑םֻיַּקָֽ ָֽץ:       ל  ַחת ָהע  ָּׁשֲענֶּ֖ו ַּתֵ֥ ָֽ  ְוה 

ּו (ד,יחוירא  'בר)  טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי – ְוַרֲחצֶ֖

 והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתומוצע לומר שהשנוי הוא ממה שנהגו אחרים שלא הקפידו על עבודה זרה ואילו אברהם אבינו 

 רגליהם ולהעביר בזה אבק רגליהם ואז אם הם עע"ז לא ישתחוו לאבק כי הועבר ברחיצה.צווה עליהם לרחוץ  ]רד"ק[ולפי 

יֶכִ֑ם (ד,יחוירא  'בר)  לא היו זכרים לשרתם, אברהם הגביל את האמהות מלרחוץ רגליהם. ]אברבנאל[אתנח מגביל, בשיטת  – ַרְגל 

ָּׁשֲענֶּ֖ו (ד,יחוירא  'בר) ָֽ ָֽץתאפיין מהכתוב אחריה טפחא, )א( בתפקיד כפותחת טפח לה – ְוה  ַחת ָהע  ותפקיד )ב( האפיון המשותף  ַּתֵ֥

שהבאנו לבאור )בר' וירא יח,ח( הוא ע"פ הזוהר על פסוק זה, העץ בדק  ]זוהר א וירא קב,ב[מתפשט )מלמד( אל הכתוב לפני כן. ע"פ 

יֶכִ֑םוְ האם הנבדק הניח ע"ז ומאמין בה', והאם הוא טמא יום או שבעה. כאן הבדיקה האם קיימו  ּו ַרְגל   ואינם עע"ז והם טהורים. ַרֲחצֶ֖
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ֶקב ֲאֶׁשרבראשית תולדת כו,ה:  י׃-ע ָ֕ ָתָֽ י ְותֹור  י ֻחּקֹוַתֵ֥ ְצֹוַתֶ֖ י מ  ְׁשַמְרּת ֶ֔ ר֙ מ  ְׁשמ  ִ֑י       ַוּי  ל  ם ְּבק  ע ַאְבָרָהֶ֖  ָׁשַמֵ֥
קֶ ( בראשית תולדות כו,ה) אמר רב קיים אברהם אבינו כל תורה כולה שנאמרבבלי יומא כח,ב  ִ֑י-ב ֲאֶׁשרע ָ֕ ל  ם ְּבק  ע ַאְבָרָהֶ֖ אמר ... ָׁשַמֵ֥

יליה אם כן  ָתָֽ י ְותֹור  ְצֹוַתֶ֖  על כרחך מייתור המלים מלמדנו שקיים את כל התורה כולה( מתיבתאלמה לי. ) מ 

תחומין( )אף שהיא תקנת חכמים לעתיד לבוא  הב"ח) אמר )רב( ]רבא[ ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין
י לא נאמרה למשה בסיני( שנאמרו ָתָֽ בלשון רבים ומיעוט רבים שניים, ללמד שקיים( אחת תורה שבכתב ואחת תורה  מתיבתא) ְותֹור 

 . שבעל פה )שתיהן במדה שוה(

י  ְצֹוַתֶ֖ ֶקב ֲאֶׁשר  בקוליטפחא ללא מגבלת מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות אפיון לפניו, ללמד שמה שנאמר לפניו  –מ  ע -ע ָ֕ ם ָׁשַמֵ֥ ַאְבָרָהֶ֖
ִ֑י ל    תקנת חכמים לעתיד לבוא ולא נאמרה למשה בסיניכולל  ְּבק 
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י׃בראשית ויצא כח,טז:  ְעּת  א ָיָדָֽ י ל ֵ֥ ֶ֖ כ  ִ֑ה  ְוָאנ  ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  אֶמר ָאכ  ְּׁשָנתֹו   ַוּי ָ֕ ב  מ  ץ ַיֲעק  יַקַ֣  ַוּי 
 התעורר מחלום הנבואה ההוא, לא אמר שזה חלום, אבל פסק ואמר שאמר יעקב אבינו כאשר ]מו"נ ח"ב פמ"ה[-בהערה מביא ב ]תו"ש ]קכב[

ִ֑ה( כח,טז) ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  אֶמר ( כח,טז) ]אור האפלה[ ובכת"י...  וכן ההוא במדרש הגדול האמין בלבו שהוא חלום של נבואה, ָאכ  ַוּי ָ֕
ִ֑ה ֹום ַהֶּז ' ַּבָּמקֶ֖ ַׁ֣ש הֶ֔ ן֙ י  ְּׁשָנתֹו  ( כח,טז) ]חמאת החמדה[ ובכת"י, ... אהעדיין לא ידע שכך היא דרך הנבו, ... ָאכ  ב  מ  ץ ַיֲעק  יַקַ֣ ומצא רוח ַוּי 

ִ֑ה( כח,טז)-וידע שאין זה החלום ככל החלומות וידע שה ונהפך לאיש אחראחרת עמו  ֹום ַהֶּז  גרם לו  ָּמקֶ֖

ֹום( כח,טז)    ונהפך לאיש אחרטפחא בתפקיד שנוי ביעקב  – ַּבָּמקֶ֖

ִ֑ה  עקב חל דווקא במקום זה ולא יכל לחול במקום אחר.אתנח, מגביל שהשנוי בי – ַהֶּז
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ן׃יג:  –בראשית מקץ מד,יב  ָֽ ְנָימ  ַחת ּב  יַע ְּבַאְמַּתֶ֖ ֶ֔ א֙ ַהָּגב  ָּמצ  ִ֑ה       ַוּי  ָּל ן ּכ  ל ּוַבָּקט ֶ֖ ח ֶ֔ ֹול ה  ׂש ַּבָּגדַ֣  ]יב[ ַוְיַחּפ ָ֕
ַ֣יׁש ַעל ס֙ א  ַַּֽיֲעמ  ְמֹלָתִ֑ם       ַוָֽ ּו ׂש  ְקְרעֶ֖ ָֽ -]יג[ ַוַָּֽֽי  בּו ָהע  ֹו ַוָּיֻׁשֶ֖ רֶ֔  יָרה׃ֲחמ 

ְמֹלָתִ֑ם  ּו ׂש  ְקְרעֶ֖ ַּֽי  ן׃]יג[  ַוָֽ ָֽ ְנָימ  טפחא בראש פסוק כתוב שמלמד על חבירו שלפניו. ויקרעו שמלותם ושמלת בנימין, ע"פ המדרש  –]יב[  ּב 

 הכו את בנימין וכנוהו גנב בן גנבת )כי רחל גנבה תרפי לבן(

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ָּכלבראשית ויחי מח,טז:  י מ  ת ִ֝ ל א  א ֨ ע-ַהַּמְלָאְך֩ ַהּג  ְך  ֶאת ָרִ֗ ים  -ְיָבר   ַהְּנָער 
ְצָחִ֑ק   י ַאְבָרָהַ֣ם ְוי  ַתֶ֖ ם ֲאב  ֵ֥ י ְוׁש  ֶ֔ א ָבֶהם֙ ְׁשמ  ָ֤ ָּקר   ְוי 
ֶרץ׃  ֶרב ָהָאָֽ ב ְּבֶקֵ֥ ְדּגֵּ֥ו ָלר ֶ֖  ְוי 

י  ַתֶ֖ ם ֲאב  ֵ֥ ְצָחִ֑קג'  -מרכא טפחא, יתור לרבות, המאפיין המפרש תכלית הנושא ב –ְוׁש  בדף  מונח אתנח, למעט את תרח ונחור, – ַאְבָרָהַ֣ם ְוי 

כיון שתרח עשה תשובה הוא מביא  ואתה תבוא אל אבותיךפנינים לך לך התשע"א, הרב יוסף ברגר, בשם "אדני פז" על בר' לך לך טו,טו 
 את נחור אביו לגן עדן כדי שלא יהיה נחור בגיהנום והוא בגן עדן. מרכא טפחא מרבם לגן עדן, מונח אתנח  ממעטם מברכת האבות. 

ְצָחִ֑ק  דווקא שם אבותי הספורנולמעטו ע"פ והטפחא פותחת טפח  ולא שם תרח ונחור כי הצדיקים לא יקרא עליהם שם ַאְבָרָהַ֣ם ְוי 
 וגו' סנהדרין פרק אלו הנחנקין()אבותיהם הרשעים וכן בהפך כאמרו רז"ל 

 אתנח, מרכא טפחא, רביעראה 
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' ֶאלשמות וארא ו,יג:  ַ֣ר ה  ל-ַוְיַדּב  ֶׁשַ֣ה ְוֶאָֽ ן  -מ   ַאֲהר 
ל ְוֶאל-ַוְיַצּו ם֙ ֶאל ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  יא ֶאת-ְּבנ  ֵ֥ ם       ְלהֹוצ  ְצָרִ֑י  ה ֶמֶַ֣לְך מ  ָֽי-ַּפְרע ֶ֖ ם׃ ס-ְּבנ  י  ְצָרָֽ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ ל מ  ֶ֖ ְׂשָרא   י 

 וילנה יז,א( (ה"ה  ר"ה פ"ג ירושלמי
ַ֣  ד"א תקיעת שופר תלויה בב"ד ושילוח עבדי' תלוי בכל אדם ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב יצחק ' ֶאלַוְיַדּב  ל-ר ה  ֶׁשַ֣ה ְוֶאָֽ -מ 

ם֙ ֶאל ן  ַוְיַצּו  ל -ַאֲהר  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  על מה ציום על פרש' שילוח עבדי' ואתיא כהיא דא"ר הילא לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח ְּבנ 
  עבדים הדא הוא דכתיב מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו'

 
' ֶאל ַ֣ר ה  ל-ַוְיַדּב  ֶׁשַ֣ה ְוֶאָֽ  מונח זרקא מונח סגול, מוסיף מענין משה ואהרן עליהם, מה הם חפשיים לרבות עליהם עוד חפשיים. – ן  ַאֲהר  -מ 

ה-ְוֶאל טפחא בפרעה ללא הגבלת מרכא לפניו, גורם להתפשטות אפיון מפרעה המצּוו ה לשלח עבדיו מבני ישראל, אל מהות הצווי  – ַּפְרע ֶ֖

ם לצוות על בני ישראל המשעבדים אחיהם מבני ישראל לשחררם לחפשי וכך להוסיף למשה ואל אהרן, מה משה ואהרן חפשיים אז עליה

 על משה ואהרן בני החירות את כל בני ישראל המשועבדים לאחיהם ובזכות זאת יוסיפו לכל )יזכו( בני ישראל לחירות.

 זרקא סגולראה 
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ִ֑לּו-ָּכל שמות בא יב,כ: א ת אכ  ֶצת ל ַ֣  ַמְחֶמֶ֖
י  ת  ל֙ מֹוְׁשב ַ֣ ֹות׃ פְּבכ  ּו ַמצָֽ ם ּת אְכלֶ֖  ֶכֶ֔

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

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

  ר' עובדיה מברטנורא מסכת פסחים פרק ג
דעל חמץ גמור ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התערובת, אבל לוקה על אכילתו אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת  -ואין בהם כרת 

, מיהו איסורא מיהא איכא, אינו לוקה מן התורה רסבכדי אכילת פ לא אכל כזית חמץ בתוך התערובתבכדי אכילת פרס. אבל אם 
 :דחמץ בפסח אוסר בתערובתו בכל שהוא

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

 פרס. אלא עוסק באזהרת לאו על אכילת תערובת. 

ֶצתמלת   מדת על חמץ גמורמל – ַמְחֶמֶ֖

 מלמדת על תערובת חמץ בהיתר – ָּכלמלת 

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

 במצב )ב( אין בעיה מן התורה, לכן המסקנה שהכתוב ממשיך במצב )א( מין שאינו במינו

 טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד )א( רבוי עם שנוי, מרבה איסור האכילה של חצי שיעור של תערובת חמץ בהיתר. – ָּכל־ַמְחֶמֶֶ֖צת

 

ִ֑לּו  אתנח מגביל, – ת אכ 

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

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

 בכדי אכילת פרס. 

 

 טפחא 134
 שמות יתרו יט,ט:
' ֶאל אֶמר הִ֝ ֶליך  ּבְ -ַוּי ֨ י ָּבַ֣א א  כ ִ֝ ה ָאנ  ּנ ֨ ה ה  ֶׁשִ֗ ָעָנן  מ  ַ֣ב ֶהָֽ  ַע

ְך ְוַגם ָּמֶ֔ י ע  ַ֣ ְׁשַמָ֤ע ָהָעם֙ ְּבַדְּבר  ִ֑ם  -ַּבֲע֞בּור י  ינּו ְלעֹוָל ַ֣  ְּבךֶ֖ ַיֲאמ 
ֶׁשֵ֛ה ֶאת ֵ֥ד מ  י ָהָעֶ֖ם ֶאל-ַוַּיּג  ֵ֥ ְבר  '׃-ּד   הָֽ

ִ֑ם -ְוַגם ינּו ְלעֹוָל ַ֣ . מוד אחריךגם בנביאים העתידים לע, גם בך וגם בך יאמינו לעולם מכילתאע"פ  רמב"ןטפחא, מונח אתנח,  –ְּבךֶ֖ ַיֲאמ 
 טעם טפחא מרבה ללא הגבלה מטין דבריהם לדעת ר"א: 

  מרכא תביר מרכא טפחאראה 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 טפחא 135
 שמות משפטים כא,כט:

ָּׁשִ֑ה  ֹו א  יׁש אַ֣ ֶ֖ ית א  ֵ֥ מ  ּנּו ְוה  ְׁשְמֶרֶ֔ א י  ְבָעָליו֙ ְול ַ֣ ם ְוהּוַעָ֤ד ּב  ְלׁש ִ֗ ל ׁש  ְּתמ ַ֣ ּוא מ  ח הִ֝ ם ׁשֹור֩ ַנָּג֨ ֹ֡  ְוא 
ל ְוַגם ָּסק ֶ֔ ת-ַהּׁשֹור֙ י  יו יּוָמָֽ  ׃ְּבָעָלֶ֖

ָּׁשִ֑ה ֹו א  למונח אתנח  – אַ֣ ָּסק ֶ֔ ת-ְוַגםקטן -פשטא זקף – ַהּׁשֹור֙ י   טפחא סלוק - ְּבָעָלֶ֖יו יּוָמָֽ

 ואמר רבא שור טריפה שהרג חייב ושור של אדם טריפה שהרג פטור. מאי טעמא? אמר קרא  בבלי סנהדרין עח,א
ל ָּסק ֶ֔  קטן-פשטא זקף – ַהּׁשֹור֙ י 

ת-ְוַגם  טפחא סלוק - ְּבָעָלֶ֖יו יּוָמָֽ

 יכא דקרינא ביה כל ה
ת-ְוַגם טפחא סלוק, טפחא בתפקיד פותחת טפח ואז מלת הסלוק מאפיינת את מלת הטפחא. הטפחא בתפקיד אפיון  - ְּבָעָלֶ֖יו יּוָמָֽ

מתפשט לוקחת את האפיון המשותף מטפחא סלוק ומאפיינת עמו את שלפניה. לכן אם הבעלים ברי קיום כי אינם טריפה שימות תוך 

 אפשרות להמיתם בידי בית דין ולכן גם שורם יומת בידי בית דין.שנים עשר חדש אז 
 קרינן ביה 

ל ָּסק ֶ֔  קטן-פשטא זקף – ַהּׁשֹור֙ י 

 וכל היכא דלא קרינן ביה 
ת-ְוַגם טפחא סלוק, אבל אם הבעלים אינם ברי קיום כי הם טריפה שימות תוך שנים עשר חדש אז אין אפשרות  - ְּבָעָלֶ֖יו יּוָמָֽ

 ן ולכן גם שורם לא יומת בידי בית דין.להמיתם בידי בית די
 לא קרינן ביה 

ל ָּסק ֶ֔  קטן-פשטא זקף – ַהּׁשֹור֙ י 

 
 רב אשי אמר אפילו שור טריפה נמי שהרג פטור. מאי טעמא? 

 כיון דאילו בעלים הוו פטירי
 שור נמי פטירי.
לרב אשי לומד  ָּסק ֶ֔  קטן, שני מצבים שוים -פשטא זקף – ַהּׁשֹור֙ י 

בר עונשין בידי בית דין שור בר קיום ובר עונשין ולהפך בעלים לא ברי קיום אז אין עונשין בידי בית דין וגם השור בעלים בר קיום ו א'

 לא בר עונשין 

שור בר קיום ובר עונשין בידי בית דין בעלים ברי קיום ובר עונשין ולהפך שור לא בר קיום אז אין עונשין בידי בית דין וגם בעלים לא  ב'

 בר עונשין 

 קטן-זקףראה 

 
 טפחא 136

ֹות׃ פ-ָּכלשמות בא יב,כ:  ּו ַמצָֽ ם ּת אְכלֶ֖ יֶכֶ֔ ת  ל֙ מֹוְׁשב ַ֣ ִ֑לּו ְּבכ  א ת אכ  ֶצת ל ַ֣  ַמְחֶמֶ֖
ִ֑לּו -ָּכל   א ת אכ  ֶצת ל ַ֣  טפחא בראש פסוק, כתוב המלמד על חבירו שלפניו, שגם תערובות מחמצת בכרת -ַמְחֶמֶ֖

 מכילתא בא פסחא י 
 תערובתן מנין' כי כל אוכל חמץ ונכרתה. כי כל אוכל מחמצת ונכרתה אין לי אלא אלו כל מחמצת לא תאכלו. למה נא' לפי שנאמ

 תלמוד לומר כל מחמצת לא תאכלו. 
 

 טפחא 137
 שמות בשלח יד,כא:

ֶׁשַ֣ה ֶאת ט מ  ' ׀ ֶאת-ָידֹו  ַעל-ַוּי ֨ ים ַעָּזה֙ ָּכל-ַהָּים  ַוּיַֹ֣וֶלְך הַ֣ ָ֤ ָּים ְּב֨רּוַח ָקד  ֵֶׂ֥שם ֶאת-ַהֲ֠ ְיָלה ַוָּי ֶ֖ם ֶלָחָר -ַהַּלֶ֔ ם׃ַהָּי י  ּו ַהָּמָֽ ָּבְקעֶ֖  ָבִ֑ה ַוּי 
ם׃ י  ּו ַהָּמָֽ ָּבְקעֶ֖ ם׃.... אינו אומר ויבקע הים אלא שמו"ר בשלח כא ו ַוּי  י  ּו ַהָּמָֽ ָּבְקעֶ֖ מלמד שכל המים שהיו בכל המעיינות ובבורות ַוּי 

 ובכל מקום נבקעו שנאמר ויבקעו המים, וכן בשעה שחזרו חזרו כל המים שכה"א וישובו המים, 
י   ּו ַהָּמָֽ ָּבְקעֶ֖  טפחא סלוק, טפחא רבוי שכל המים בכל מקום נבקעו.  – ם׃ַוּי 

  גדולה, זרקא סגול-קדמא, תלישא ראה 

 

 טפחא 138

וא׃ פ  :ח,גתזריע י ויקרא ָֽ ַעת ה  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ֹור ְוט  ַחת ָּבעִ֑ ְסַּפֶ֖ ה ַהּמ  ֵ֛ה ָּפְׂשָתֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔  ְוָרָאה֙ ַהּכ 
רך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום או כלך לדדוחה טיעון זה באומרו  )יז( [תו"כ פ"ב פ"ב]

 )אלא הוא הנגע עצמו(שאינו סימן טומאה 

תו"כ מציע לדמות פסיון שהוא סימן טומאה לשער שהוא סימן טומאה, וכמו שבשער מספיק גוון לבנונית כל שהוא שכך יהיה גם בפסיון, 

ְּמאֵ֥  יג,ח() תלמוד לומרודוחה כי  ַעתְוט  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  הכתוב מצריך משהו שהוא בעל מראה צרעת, היינו בעל אחד מארבעה הגוונים  ֹו ַהּכ 

 הטמאים ולא גוון לבנונית כל שהוא. 

 

ן יג,ח() ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ַעתטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ְוט   ָצַרֵ֥

ן יג,ח() ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ַעתשהוא באחד מארבע המראות הטמאות שהן פשיון ה ויה להתרחב, זהקבוצת פרטים העשמרכא טפחא, כעין  – ְוט   .ָצַרֵ֥

 

 טפחא, דוגמת מפתח 139

ֹ֧ה ְבעֹור ויקרא תזריע יג,לט: ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ּוא׃ ס-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ֹור הָֽ ֹור ָטהֵ֥ ח ָּבעֶ֖ ּוא ָּפַרֵ֥ ַהק הֵ֛ ִ֑ת       ּב ֵ֥ ֹות ְלָבנ  הַ֣ ת ּכ  ם ֶּבָהר ֶ֖  ְּבָׂשָרֵ֛
ִ֑תֶּבָהר ֶ֖ אם יראה הכהן שהם :  התוה"מ ]קמא[ ֹות ְלָבנ  הַ֣ , פירוש לבנות כהות שהלובן כהה וחלוש למטה מקרום ביצה. וכן ת ּכ 

תעל מילת  טפחא( -)טט דברי בעל הטעמים ששם הטעם המפסיק   . לבנות תואר אל, כי כהות הוא ֶּבָהר ֶ֖
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ִ֑ת  ֹות ְלָבנ  הַ֣ ת ּכ  ִ֑תטפחא מונח אתנח, ע"פ התוה"מ  – ֶּבָהר ֶ֖ ֹות ְלָבנ  הַ֣ ת יין את מאפ -מונח אתנח מתאר  – ּכ   שבטעם טפחא.  ֶּבָהר ֶ֖
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אויקרא קדשים יט,יח:  א-ל ָֽ ם ְול ָֽ ּק ָ֤ ר֙ ֶאת-ת  ּט  '׃-ת  י הָֽ ֶ֖ ֹוך ֲאנ  ֲעךֶ֖ ָּכמִ֑ ך ְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר  ַ֣י ַעֶּמֶ֔  ְּבנ 
י ֶ֖ 'מלת אני מציינת במקומות אחדים יראת ה', מלת ה' מציינת רחמים, אהבת ה'.  – ֲאנ   סלוק, מגביל. – הָֽ

י ֶ֖ 'קיד פותח טפח להתאפיין מה' ובתפקיד התפשטות האפיון המאוחד לכתוב לפניו, בסיכום: טפחא, בתפ – ֲאנ  י הָֽ ֶ֖ ר' יוסף בכור שור כפי'  ֲאנ 

שמיראת ומאהבת ה' בלבד, ולא מעצמו האדם מתגבר לקיים מצוות בין אדם לחברו, כי הוא  ְלַשּכח את השנאה. )ויראתי(ראויה אהבתי 

ֹוך) להות-וחברו הם גלויים של צלם א  להי"ם(.-גי' א – ָּכמִ֑
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ייד: ויקרא בהר כה, ָֽ יֶתִ֑ך ַאל-ְוכ  ַ֣ד ֲעמ  ַּי ֶ֖ה מ  ֹו ָקנ  ך אֵ֥ יֶתֶ֔ ְמָּכר֙ ַלֲעמ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ יׁש ֶאת-ת  ֵ֥ ּו א  יו׃-ּתֹונֶ֖ ָֽ  נושא הפסוק קנין מטלטלין. ָאח 

ּו-ַאל( ידבהר כה, 'וי)  בפחות משתות. מקף בורר בין אונאה ביותר משתות ובין אונאה בשוה ובין אונאה - ּתֹונֶ֖

ּו-ַאל( ידבהר כה, 'וי) טפחא )א( בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה וליצור הלכה אחת. )ב( טפחא ללא מרכא לפניך  - ּתֹונֶ֖

יׁש ֶאת-ַאל( ידבהר כה, 'וי)ההלכה  –בתפקיד התפשטות האפיון  ֵ֥ ּו א  יו-ּתֹונֶ֖ ָֽ  אל הכתוב לפניו שלא יתאנה המוכר ושלא יתאנה הקונה.  ָאח 

ּו -ַאל( ידבהר כה, 'וי) ]תורה תמימה[בהסברי  ֶ֖האין לי אלא שנתאנה לוקח, נתאנה מוכר מניין, ת"ל  -ּתֹונֶ֖ ֹו ָקנ  ּו -ַאל...  אֵ֥ ]ב"מ  צא(ּתֹונֶ֖

 נ"א א'[:
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ן ויקרא בהר כה,יב:  ַ֣ה ָלֶכִ֑ם מ ֨ ְהֶי ֶדׁש ּת  וא ק ֶ֖ ַ֣ל ה ֶ֔ ַ֚י יֹוב  ּו ֶאת-ּכ  ה ּת אְכלֶ֖ ּה׃ -ַהָּׂשֶדֶ֔  ְּתבּוָאָתָֽ
ֶדׁשפחא במלת משוער כי טעם ט ֶדׁשבתפקיד שנוי מלמד כי  ק ֶ֖ ַ֣ה קדושת פירות יובל ושביעית שונה מקדושת הקדש אחרת, שהיא  ק ֶ֖ ְהֶי ּת 

בהוויה של קדש וגם בהווית ממון בעלים. אפשר כי טעם מונח בתפקיד רבוי העברת הקדושה בכל פעולת חליפין לדבר האחרון שנכנס 

 יים נשארים בקדושתם(. אבל אפשר שזה כמוסבר להלן.במקום הדבר הקודם )ועדיין הפירות המקור

ַ֣הבמשמע שלכם שווה = ראוי לכולכם,  – ָלֶכִ֑ם ְהֶי אתנח מגביל, ביחד רבוי הגבלות השימוש בפירות יובל ושביעית,  – ָלֶכִ֑םרבוי,  – ּת 

 .להפסיד ולסחוראסורים -מגביל את השימוש בממון בעלים זה ש
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יׁש כט:בהר כה, ויקרא ִ֗ ְהֶיֵ֥ה ְגֻאָּלתָֽ  ְוא  ים ּת  ֶ֖ ֹו ָימ  ְמָּכרִ֑ ַ֣ת מ  ם ְׁשַנ ֹו ַעד־ּת ֶ֖ ה ְוָהְיָתה֙ ְּגֻאָּלתֶ֔ ַ֣יר חֹוָמֶ֔ ית־מֹוַׁשב֙ ע  ר ּב  ְמּכ ָ֤ י־י  ָֽ  ֹו:ּכ 
ב ַהַּנֲעָרֵ֥ א   (נה,ש כד"ח 'בר)מנא הני מילי? אמר רב חסדא, דאמר קרא:  גמ'. ב[,בבלי כתובות נז] ׁש ֨ ּה ּת  ָּמֶ֔ ֙יָה֙ ְוא  ים ַוּי ָ֤אֶמר ָאח  ֶ֖ ָּתֵ֛נּו ָימ 

ֹור ֹו ָעׂשִ֑ ים (נה,ש כד"ח 'בר)...  ,אַ֣ ֶ֖  , מה תפקידה כאן? טפחא – ָימ 

ים (נה,ש כד"ח 'בר)אלא מאי  ... ֶ֖ ֹו (כט,בהר כה 'וי) דכתיב! שנה? ָימ  ְהֶיֵ֥ה ְגֻאָּלתָֽ ים ּת  ֶ֖  )אתנח( טפחא מרכא סלוק. - ָימ 

ים (כט,בהר כה 'וי) ֶ֖  מה תפקידה כאן? טפחא - ָימ 

ים (נה,ש כד"ח 'רב) אמרי דנים ... ֶ֖ ים (כט,בהר כה 'וי)-סתם מטפחא(  -) ָימ  ֶ֖ ים (נה,ש כד"ח 'בר) סתם ואין דניםטפחא(  -) ָימ  ֶ֖  ' בהע'במ)-סתם מ ָימ 

ים  (יא,כ ֶ֖  שנאמר בהן חודש. ָימ 

ים (כט,בהר כה י'ו)מניין יודעים כי  ֶ֖ וכי עד שנה כזאת   משמעותו שנה שלמה, של לבנה או מעוברת מעת לעת, כפי שמתברר בהמשך ָימ 

ֹו ְהֶיֵ֥ה ְגֻאָּלתָֽ יתשל  ּת  ה-ּב  ַ֣יר חֹוָמֶ֔ ֹו-ַעדושלא תאמר שמשמעות  מֹוַׁשב֙ ע  ְמָּכרִ֑ ַ֣ת מ  ם ְׁשַנ היא עד ראש השנה של העולם בתשרי  ּת ֶ֖

 הבא אחרי המכירה  או עד ראש השנה לישראל ולמלכים בניסן הבא אחרי המכירה.

 

ים  (כט,בהר כה י'ו) ֶ֖ ש "ח 'בר)-אפשר היה לעשות גזרה שוה ל . לכןמופנהקרא המאפשר  רבוי לא מוגבל ידבתפקטפחא ללא מרכא  - ָימ 

ים (נה,כד ֶ֖ לא  [ב,בבלי כתובות נז]-בהיות ואבל  .טפחא שאף הוא בא בתבנית שמשמעה יתור לרבות והיא עשויה להיות מופנה - ָימ 

 קש.אמר שזה ג"ש כי כנראה אין לכך מסורת ממשה רבנו, לכן יש לקרוא לזה הינ
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ֹו׃ויקרא בחקתי כז,טו:  ָיה לָֽ ֶסף־ֶעְרְּכךֵ֛ ָעָלֶ֖יו ְוָהֵ֥ ית ֶּכָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסף ֲחמ  ֹו ְוֲ֠ יתִ֑ ל ֶאת־ּב  ְגַאֶ֖ יׁש י  ֶ֔ ם־ַהַּמְקּד  ֨  ְוא 
ְגַאֶ֖ל( ויקרא בחקתי כז,טו) ספרא בחקתי פרשה ד )ב( יׁש י  ֶ֔ ם־ַהַּמְקּד  ֨ ויסף  , לרבות את האש', ואם המקדיש יגאל לרבות את היורש,ְוא 

 .    חמישית כסף ערכך עליו והיה לו, אם נתן את הכסף הרי היא שלו, ואם לאו אינו שלו

ְגַאֶ֖ל( ויקרא בחקתי כז,טועל ) ספרא בחוקותי פרשה ד )ב(ע"פ  יׁש י  ֶ֔ ם־ַהַּמְקּד  ֨ קטן במלים מוקפות, כעין מוקדם והוא -קדמא זקף -, ְוא 

מרבה גואלים מהמשפחה לפני זרים אלו גואלים האיש  טפחאשון לפדיון ולגאול, מאוחר בענין, אפשר כי המקדיש חייב להיות הרא

המקדיש, האשה המקדישה, אשתו של המקדיש? כגון שמת ואין יורש בן, או שיש לה נכסי מלוג שלה, היורש, ואם אין לו יורש זכר יורשת 

 נקבה.
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ַ֣ במדבר א,יז:  ַ֚ת ָהֲאָנׁש  ן א  ה ְוַאֲהר ִ֑ ֶׁשֶ֖ ח מ  ַּקֵ֥ ת:ַוּי  מ ָֽ ּו ְּבׁש  ְּקבֶ֖ ר נ  ֶּלה ֲאֶׁשֵ֥  ים ָהא ֶ֔

ּו )במ' א,יז(  ְּקבֶ֖ ר נ  ]רמב"ם עבודה זרה מרכא טפחא, בתפקיד  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזה ירמז לפסק הרמב"ם  – ֲאֶׁשֵ֥

 "  "יברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקיםשהחיוב בסקילה יבוא כאשר  פ"ב, ה"ז[

ּונ  טעם טפחא של מלת  תפועל גם בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו מלת  ְּקבֶ֖ מ ָֽ ומההגבלה המגיעה מטעם סלוק של  ְּבׁש 

תמלה זאת.  מ ָֽ סלוק כמגביל. )א( הגבלה לשמות הלא נמחקים )ב( כשיטת הרמב"ם שחייב רק על קריאת השם ככתבו ולא  – ְּבׁש 

 .בפירוש אותיותיו או הגייתם אות אות כפירוש רש"י

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ְכַבתבמדבר נשא ה,יג:  ָתּה  ׁש  ַ֣יׁש א  ב א   ֶזַרע  -ְוָׁשַכ֨
ָׂשה׃  ְתָּפָֽ א נ  וא ל ֵ֥ ֶ֖ ּה ְוה  ַ֣ין ָּבֶ֔ ד֙ א  ְטָמִָ֑אה        ְוע  יא נ  ַ֣ ה ְוה  ְסְּתָרֶ֖ ּה ְונ  יָׁשֶ֔ ַ֣י א  ינ  ע   ְוֶנְעַלם֙ מ 

 נא היכי משכחת לה?ולאבוה דשמואל, אונס דשריא רחמנא היכי משכחת לה? אונס דשריא רחמ...  בבלי כתובות נא,ב
 כגון דקאמרי עדים שצווחה מתחלה ועד סוף.

ָׂשה׃ ְתָּפָֽ א נ  וא ל ֵ֥ ֶ֖ ּה ְוה  ַ֣ין ָּבֶ֔ ד֙ א   ְוע 
טפחא ללא מרכא לפניה, רבוי לא מוגבל על מי מדובר. הגמרא מביאה שלוש ברייתות שכל אחת מהן מתיחסת למקרה אחד  –והיא  –טט 

 מיוחד.
, ואיזו? ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרתהיא לא נתפשה אסורה, הא נתפשה מותרת, . תניא כוותיה דרבא: )במדבר ה' יג( ו
 זו כל שתחלתה באונס וסופה ברצון. 

 , ואיזו? זו אשת כהן. ויש לך אחרת שאע"פ שנתפשה אסורהתניא אידך: והיא לא נתפשה אסורה, הא נתפשה מותרת, 
ויש לה אחרת שאע"פ שלא נתפשה לא נתפשה אסורה, הא נתפשה מותרת, אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל: והיא 

 ממאנת והולכת לה.  -, ואיזו? זו שקידושיה קדושי טעות, שאפי' בנה מורכב על כתיפה מותרת
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לבמדבר נשא ו,כג:  ָ֤ר ֶאָֽ ן֙ ְוֶאל-ַּדּב  ּו ֶאת-ַאֲהר  ה ְתָבֲרכֶ֖ ר ּכ ֵ֥ אמ ֶ֔ ַ֣יו ל  ֹור ָלֶהָֽ -ָּבָנ ִ֑ל ָאמֶ֖ ְׂשָרא  ַ֣י י   ם׃ סְּבנ 
ם ֹור ָלֶהָֽ  הפשט נשמע שהכהנים מברכים מעצמם. – ָאמֶ֖

םאבל ע"פ תבנית הטעמים נלמד כך: שתי המלים ביחד מלמדות  שלא יברכו הכהנים מברכת פיהם  רשב"ם עה"תכפי'  סלוק, מגביל – ָלֶהָֽ

ֹוראלא שהכהנים מתפללים לה', ואם כך יעשו אז  םוַ  שנויטפחא, פסקא טעמא את היחד ומלמד כי יש  – ָאמֶ֖ ָֽ י ֲאָבֲרכ  ֶ֖ )שם(  לישראל,  ֲאנ 
כְּ֥ך ֖ה'כמו שיתפללו הכהנים ואומרים:   וה' מברך לישראל לפי אמירתם. יְּב ר 

ם ֹור ָלֶהָֽ   . ברכת כהנים כיצד? בבלי סוטה לז,ב מתני'-שתי המלים ביחד מרמזות ל – ָאמֶ֖

ֹור במדינה אומר אותה שלש ברכות, דינה מהמקדש, )א( טפחא, פסקא טעמא את היחד ומלמד כי יש שנוי בברכת כהנים במ – ָאמֶ֖
 ברכה אחת;  -ובמקדש 

ֹור (במ' נשא ו,כג))ב(  שנוי מההגבלה שסבר רב חסדא שרק כהן קורא  (בבלי סוטה לז,ב)טפחא, טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, ע"פ  – ָאמֶ֖

 לכהנים לברך אלא כאביי שמרבה ישראל על כהן לקרוא לכהנים לברך.

ם  ושליח ציבור מקרא אותם מלה מלה והם עונין שנאמר...  רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פי"ד,ה"גק, מגביל, כפי' סלו – ָלֶהָֽ

ם ֹור ָלֶהָֽ  )השליח צבור, והוא ישראל ממלת להם( ... עד שיאמר ָאמֶ֖

ּו ֶאתתניא אידך: ...  גמ' בבלי סוטה לח,א ה ְתָבֲרכֶ֖ ִ֑ל -ּכ ֵ֥ ְׂשָרא  ַ֣י י  אל; גרים, נשים, ועבדים משוחררים מנין? אין לי אלא בני ישר -ְּבנ 
םת"ל:  ֹור ָלֶהָֽ ֹור . , לכולהוָאמֶ֖    גרים, נשים, ועבדים משוחרריםטפחא, בתפקיד שנוי ורבוי, מרבה  –ָאמֶ֖
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ך׃ סבמדבר נשא ו,כד:  ְׁשְמֶרָֽ ' ְוי   ס ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖

' , שיש לו לאדם כבר [50טי שיחות האדמו"ר ממ"ש חל"ג ע' ]ליקומרכא טפחא, יתור לרבות התברכות הנכסים ע"פ  – ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖

'. שיתברכו ויתרבו יותר מכפי מדתם וטבעם ךטפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – הֶ֖ ְׁשְמֶרָֽ שרבוי התברכות הנכסים  ְוי 

ך ; ...שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונךהיא גם מפני שמירת ה'  ְׁשְמֶרָֽ הקדוש ברוך הוא, הוא הנותן  גביל השמירה אל , מסלוק – ְוי 
 .  הוא השומר
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ה ֶאלבמדבר נשא ז,פט:  ֶׁשִ֝ א מ  ּתֹו  -ּוְבב ֨ ַ֣ר א  ד  ְלַדּב  ֶהל מֹוע   א ַ֣
ע ֶאת  ְׁשַמ֨ ֶרת֙ ֲאֶׁשר֙ ַעל-ַוּי  ַעָ֤ל ַהַּכּפ ֨ יו מ  ָלִ֗ ַ֣ר א  ַּדּב  ֹול מ  ר -ַהּקִ֝ ֶ֖ ים       ַוְיַדּב  ִ֑ ַ֣י ַהְּכֻרב  ין ְׁשנ  ֶ֖ ּב  ת מ  ֻדֶ֔ ן ָהע  יו׃ פֲאר ַ֣ ָלָֽ  א 

יו ָלָֽ ר א  ֶ֖ ר  – ַוְיַדּב  ֶ֖ יוטפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי,  –ַוְיַדּב  ָלָֽ  ד,רבה י)מדרש סלוק בתפקיד הגבלה. ביחד הוא מאמר  – א 
 והגבלה שהדיבור היה אל משה בלבד והמלאכים שהיו באמצע לא שמעו.שקב"ה שינה ודבר ישירות אל משה ולא באמצעות מלאכים,   (כב
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ן ֶאתבמדבר בהעלותך ח,יא:  יף֩ ַאֲהר ֨ נ  ד ֶאת-ְוה  ּו ַלֲעב ֶ֖ ִ֑ל ְוָהיָ֕ ְׂשָרא  ַ֣י י  ת ְּבנ  ֶ֖ א  ' מ  ַ֣י הֶ֔ ְפנ  ָ֤ם ְּתנּוָפה֙ ל  ּי  '׃-ַהְלו  ת הָֽ ַדֵ֥  בני קהת – ֲעב 

ּו דגדול, ענין של שלוש משפחות הלוי -זקף –ְוָהיָ֕ '-ֶאת -טפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ – ַלֲעב ֶ֖ ת הָֽ ַדֵ֥ תפשט האפיון . ומֲעב 

'-ֶאתאלפניו. אפשר כי בא ללמד כי העבודות השונות של כל אחת משלוש משפחות הלוי במשכן כולן באותה חשיבות של  ת הָֽ ַדֵ֥  .   ֲעב 

ת-ֶאת ַדֵ֥ ' מרכא מרבה בסעיפי העבודה,  – ֲעב  סלוק מגביל, )א( לבני קהת בנשיאת כלי המשכן הפנימיים, )ב( לכל בני הלויים שהם  – הָֽ

כי גבורתם הוכוונה ע"י הכהן להייטיב לעולם ולא  לפי שהיו הלוים כפרה לישראליעסקו במשכן וכליו ולא בני ישראל האחרים  בלבד

 להזיקו.
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ים ְוָיֻת֙רּו֙ ֶאת-ְׁשַלחך יג,ב: ל-חבר שלדמב ַען ֲאֶׁשר-ְלךַ֣ ֲאָנׁש ִ֗ ִ֑ל -ֶאֶַ֣רץ ְּכַנֶ֔ ְׂשָרא  ַ֣י י  ְבנ  ן ל  ֶ֖ ת  י נ  ֵ֥  ֲאנ 
י ֨ ַ֣יׁש ֶאָחד֩ א  ם׃א  יא ָבֶהָֽ ֵ֥ ל ָנׂש  חּו ּכ ֶ֖ ְׁשָלֶ֔ ָתיו֙ ּת  ָ֤ה ֲאב  ד ְלַמּט   ׁש ֶאָחִ֝

יא ֵ֥ ל ָנׂש  ל  הטעם שתחת רשב"םע"פ  – ּכ ֶ֖ יאמוכיח פירושו, כל אלה הי"ב הנה יהיה  )טפחא(ּכ ֶ֖ ֵ֥ תהלים ) באותם המתנדבים ללכת, כמו ָנׂש 

הּו( ח,ז יל  ַ֣י ַּתְַ֭מׁש  יך ְּבַמֲעׂש  ל ָיֶדִ֑ ַחת ַׁשַָּ֣תה ּכ ִ֝ יו׃-ַתָֽ  ַרְגָלָֽ
לטפחא של  טעם)א(  םמשמש כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  ּכ ֶ֖ יא ָבֶהָֽ ֵ֥  ,  ָנׂש 

ל )ב(   כן לרבות כעין הפרט. -האפיון המשותף פועל על כל התבנית הכתובה לפניטפחא ללא מרכא לפניה,  -ּכ ֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ומאותם שיאמרו  ... שבישראל שנשא אותם לבם ללכת, )הרבים(תקח מאותם  רשב"םהיו רבים שנשא אותם לבם ללכת,  רשב"םע"פ 
ם)תקח ותבחר מהם שנים עשר  ללכת יא  סלוק שתגביל את הבחירה אל אלו שטעם מרכא במלת מ – ָבֶהָֽ ֵ֥ מרבה בם תכונה שראויים להיות ָנׂש 

יא ֵ֥ שיא נון התמנה לנ-ואכן מתוך י"ב מרגלים יהושע בן. שרי חמשים אך עדייןחכמים וצדיקים,  שעתה הם אמנם בעל הטורים. וכפי'  ָנׂש 

יפונה התמנה לנשיא שבט יהודה. מה שמלמד מה היו שאר המרגלים בכח אם היו מתנהגים כמו יהושע -)כעין מלך( עם ישראל, וכלב בן

 וכלב.
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י ֶּבןא: י,שלח יג במדבר ֶ֖ ַ֣ה ְמַנֶּׁשִ֑ה ַּגּד  ף ְלַמּט  ֶ֖ ֵ֥ה יֹוס  י׃-ְלַמּט  ָֽ   סּוס 

ֶ֖ וכן רואים משם הנציג  [אגרא דכלה במדבר פרשת שלח]ע"פ  י-י ֶּבןַּגּד  ָֽ ( 52ה, שם ב"ן )-ו-ה-( = א17( טו"ב )136 52 17גי' ) – סּוס 

 ( = צו"ם = ממו"ן הם סול"ם לתפלה ותשובה וצדקה להעביר את רוע הגזרה136)צירוף הוי"ה בעולם המעשה, שבו(, קו"ל )

יאוצר גי' ר'יוסף רפאל פאלוך ז"ל  ָֽ ( וחסיד"ה 43ידידי"ה ), ישוטי כלה מ"ה.(= עני"ו=עונ"י: )קישוטי כלה ל"ו.(, מצ"ה=עה"כ )ק סּוס 

 = קל"ו, חזקיה"ו: מלך יהודה 93+  43( = 93)

י-ֶּבן ָֽ י סלוק, מגביל השפעת הטוב מצד יעקב,  – סּוס  ֶ֖ טפחא, בתפקיד פסקא טעמא, מצד אחד מהווה חלק אחד עם הכתוב אחריו, כפי  –ַּגּד 

ה וע"י טפחא בתפקיד התפשטות התכונה לכתוב לפניו ברישא של שמרומז בגימטריאות של המלים, מצד אחר הוא משנה משמעות לרע

הפסוק. אפשר כי מלמד על השפעת חלק שכם הארור, המרומז במלת סוס מנאף, )ראה ירמיהו ה,ח, יחזקאל כג,ד( השפיע באופן כלשהו על 

 נציג מנשה, ונסחף לדבת הארץ של עדת המרגלים הנועדים על ה' כדי. 

חלק מבני יעקב נשאו בנות כנען או בנות עמים אחרים, יובן מדוגמת הנציג של מנשה על ההשפעה השלילית של לר' נחמיה דאמר שכל או 

 מוצא נשות בני יעקב על המרגלים. 
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ְגַּדל: יז,שלח יד במדבר ה י  ִ֑י -ְוַעָּתָ֕ ַח ֲאדָנ ר׃        ָנֶ֖א ּכ ַ֣ אמ ָֽ ְרָּת ל  ַּבֶ֖ ר ּד   ַּכֲאֶׁשֵ֥
ה   כהן גדול, מהקב"ה  ישמעאל בן אלישעביקש שלושה דברים  ז,א[]בבלי ברכות , דולג-קףז –ְוַעָּתָ֕

 יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך  (א)

 ויגולו רחמיך על מדותיך  (ב)
    ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משוה"ד,  (ג)

ְגַּדל  ִ֑י לים, בתפקיד שנוי ממידת הדין ורבוי לא מוגבל ברחמים המאופיין במטפחא –ָנֶ֖א -י  ַח ֲאדָנ )טט: בא , ונענע לי בראשו, וקמ"ל  ּכ ַ֣

 שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך להשמיענו(
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ר֙ ֶאלבמדבר שלח טו,ב:  אּו ֶאל-ַּדּב  י ָתב ִ֗ ַ֣ ֶהִ֑ם        ּכ  ל ְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ם׃-ְּבנ  ן ָלֶכָֽ ֵ֥ ת  י נ  ֶ֖ ר ֲאנ  ם ֲאֶׁשֵ֥ יֶכֶ֔ ת   ֶאֶ֙רץ֙ מֹוְׁשב ַ֣
ֶהִ֑  ר ( במ' שלח טו,א)היות ופתח בלשון צווי קשה של חובת שקילה  – םְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ֵ֥ ר֙ ( במ' שלח טו,ב)ַוְיַדּב   לישראליםַּדּב 

השונים מהישראלים  נשים ועבדים וטעמו טפחא בתפקיד רבוי ושנוי כדי לעודד התנדבות ע"י גריםְוָאַמְרָּתֶ֖ עובר ללשון רכה 

 ון רכה.החייבים לשקול, ולכן מגביל לבקש השתתפותם בלש
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ַ֣ה אֹובמדבר שלח טו,ג:  ָל ֶּׁשָ֤ה ַלה֙' ע  ם א  יֶת֨ א-ַוֲעׂש  ַבח ְלַפּל  ִ֑ם-ֶזֶ֔ יֶכ ֲעד  ֹו ְּבמ  ה אֶ֖ ְנָדָבֶ֔ ֹו ב   ֶנֶ֙דר֙ אַ֣
ן  ' מ  ַח֙ ַלהֶ֔ יח  יַח נ  ָ֤ ן-ַלֲעׂ֞שֹות ר  ֹו מ  ר אֵ֥ אן׃-ַהָּבָקֶ֖  ַהצ ָֽ

ֹו עֲ טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד התפשטות האפיון ממנה ומכתוב אחריה  - אֶ֖ יֶכִ֑םְּבמ  ָלַ֣ה אל הכתוב לפניה  ד  ֶּׁשָ֤ה ַלה֙' ע  ם א  יֶת֨ ַוֲעׂש 
א-אֹו ַבח ְלַפּל  ה -ֶזֶ֔ ְנָדָבֶ֔ ֹו ב  ֹוומלמד מטעם טפחא של מלת ֶנֶ֙דר֙ אַ֣ יֶכִ֑םבקרבנות כי  רבויעל  אֶ֖ ֲעד  רשאי לרבות על חובות קרבנות  ְּבמ 

ָלַ֣ה היחיד במועד )עולה, חגיגה( גם נדרים ונדבות של  ַבח ושלע    )= שלמים(, ֶזֶ֔

ֹוועוד מלמד מטעם טפחא של מלת  אעל הפרדה מהכתוב לפניה  אֶ֖ ה -ְלַפּל  ְנָדָבֶ֔ ֹו ב   שהוא רשות, ֶנֶ֙דר֙ אַ֣

יֶכִ֑םלעומת הנלמד מטעם אתנח של  ֲעד   המגביל לחובות קרבנות היחיד במועדות שיש בהם עולת ראיה וחגיגת שלמים. ְּבמ 
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ֵ֥ץ ֶאֵ֛במדבר חקת יט,ו:  ן ע  ה ִ֗ ח ַהּכ  יְך ֶאלְוָלַקַ֣ ְׁשל ָ֕ ִַ֑עת ְוה  ַ֣י תֹוָל זֶֹ֖וב ּוְׁשנ  ה׃-ֶרז ְוא  ת ַהָּפָרָֽ ַפֵ֥ ֹוְך ְׂשר   ּתֶ֖
זֶֹ֖וב )יט,ו( ִַ֑עתטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ְוא  ַ֣י תֹוָל  כדי לכלול גם אותה בנלמד מהתבנית מרכא תביר טפחא. ּוְׁשנ 

ה-ֶאל )במ' חקת יט,ו( [ספרי זוטא]המשך  ת ַהָּפָרָֽ ַפֵ֥ ֹוְך ְׂשר  ה , ת"ל)לגמרי( שומע אני משתעשה אפר – ּתֶ֖ אי הפרה יכול אפילו לא , ַהָּפָרָֽ
ת-ֶאל נשרפה, ת"ל ַפֵ֥ ֹוְך ְׂשר   :]ספרי[ לה(הא כיצד, משיצית האור ברובה, ּתֶ֖

ֹוְך-ֶאל )יט,ו(  טפחא בתפקיד שנוי, כאן משיצית האור ברובה כבר חל שנוי בפרה וכבר יש אפר  – ּתֶ֖

  )יט,ו(תסביר ענין בפסוק  (יט,החקת  )במ'-הבאה ב [ספרי זוטא]אפשר דרשת 
שיצאו חוץ למערכה אם יש בהם כזית יחזירם למקומן או יתן עליהם עצים  )מהפרה(הפוקעין  )חלקי פרה(...  )במ' חקת יט,ה( [ספרי זוטא]

ף )יט,ה(וישרפם במקומם.  ְׂשר ָֽ ףאת שהוא רוצה לשרוף  י  ְׂשר ָֽ לו בקש אפלו בגבבה מיכן אמרו שרפה שלא בעצים או בכל עצים אפ י 
שלא ימעט לה עצים מן הראוי לה ר"י אומר חבילי אזוב היו משליכין לתוכה בשביל לרבות את  )כנראה לכתחילה(כשרה ומצותה 

 .האפר

ֹוְך-ֶאל )יט,ו( טפחא בתפקיד שנוי ורבוי, שמשליך עצים ואזוב וקש וגבבא על המוקד הראשי של שריפת הפרה ועל חלקים שפקעו  – ּתֶ֖

 ולים מכזית ושורפם במקומםוהם גד
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 טפחא 158

ם ֲאֶׁשר-ָּכָֽל במדבר חקת יט,יג: ַ֣ת ְּבֶנֶפׁש֩ ָהָאָד֨ ַע ְּבמ  ג ֹ֡ א ֶאת-ַהּנ  ְתַחָּטִ֗ א י  ּות ְול ַ֣ א -ָימִ֝ ּמ ֶ֔ ְׁשַּכָ֤ן ְיהָוה֙ ט   מ 
ִ֑ל   ְׂשָרא  ּי  וא מ  ֶ֖ ְכְרָתֵ֛ה ַהֶּנֵֶ֥פׁש ַהה  ה ל א        ְונ  ָּדִ֝ י נ  י֩ מ ֨ ֹו-ּכ  ה עֶ֖ ְהֶיֶ֔ ָֽ ַ֣א י  ק ָעָליו֙ ָטמ  ַרָ֤ ֹו׃ז  ֹו בָֽ  ד ֻטְמָאתֵ֥

מה תלמוד לומר טמא יהיה, לפי שהוא אומר מי נדה לא זורק עליו אין לי אלא שלא הזה כל עיקר,  –ספרי טפחא, טומאתו בו,  -עוד 
הזה ולא שנה מניין? תלמוד לומר טמא יהיה, הזה ושנה ולא טבל מניין? תלמוד לומר טומאתו בו, הזה וטבל ולא העריב שמשו 

... וע"כ דורש לרבי שכולל באמת כל מיני חטוי עד חיטוי דמים למח"כ  והמצוה )מד( התורה לומר עוד טומאתו בו.מניין? תלמוד 
ֹו שבכולם חייב כרת, וע"ז פירש כי מי נדה לא זורק וכן ,למחוסר כפרה(( ֹו בָֽ ֹוד ֻטְמָאתֵ֥ ה עֶ֖ ְהֶיֶ֔ ָֽ ַ֣א י  ֹו יום שהוא טבול ָטמ  ֹו בָֽ ֹוד ֻטְמָאתֵ֥  עֶ֖

 ) וגו'ד"י מכות ,ה"בנזיר מ ש"כמשהוא מחוסר כפרה )
 א ְתַחָּטִ֗ א י  מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבע, כאן ע"פ ספרי מונה כל מצב שחסר לחטוי מלא: הזאת שלישי, הזאת שביעי,  -ְול ַ֣

 רביעטבילה בשביעי, הערב שמש בשביעי, לרבי חיטוי דמים למחוסר כפרה, ראה 

ֹוד -לרבות ב  מחוסר כפרה ולרביערב שמש טבול יום החסר ה לרבנןטפחא,  – עֶ֖
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ר: במדבר בלק כג,ה: ָֽ ה ְתַדּב  ּוב ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ְוכ ֵ֥ ִ֑ם ַוּי ֵ֛אֶמר ׁשֵ֥ ְלָע י ב  ַ֣ ר ְּבפ  ' ָּדָבֶ֖ ֶֹׂ֧שם הֵ֛  ַוָּי
רטפחא, בתפקיד מפסיק ומשנה משמעות של הכתוב אחריה  – ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ָֽ ה ְתַדּב   הְוכ ֵ֥ ללמד שאינו צווי לבלעם לעשות אלא מגלה כי  ְוכ ֵ֥

ה(, תרבה ברכות לישראל, והרבוי נרמז בטעם מרכא של מלת זהר ג, בלק רי,בהשכינה הנקראת כ"ה ) –  בתפקיד רבוי. ְוכ ֵ֥

רוטעם סלוק של מלת  ָֽ  בתפקיד הגבלה ללמד שבעת הזאת היא היחידה שתברך. ְתַדּב 

בבלי סנה' קה,ב וההסבר בפתרון תורה מנע מבלעם לפי דרשת )זהר, בלק( "ואתה לא צריך לדבר" מנע מבלעם כל דבור משלו. אבל לפי 

 רק לקלל אבל לא מנע מלברך.
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י כג,ט: בלקבמדבר  ָֽ ֹות ֲאׁשּוֶרִּ֑נּו ֶהן-ּכ  ְּגָבעֶ֖ ּנּו ּומ  ים֙ ֶאְרֶאֶ֔ אׁש ֻצר  ר ָ֤ ב׃-מ  ְתַחָּׁשָֽ א י  ם ל ֵ֥ ֶ֖ ן ּוַבּגֹוי  ְׁשּכ ֶ֔  ָעם֙ ְלָבָדַ֣ד י 
י ט(כג, בלק 'במ)]רש"י[  ָֽ ּנּו-ּכ  ים֙ ֶאְרֶאֶ֔ אׁש ֻצר  ר ָ֤  ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים ,י מסתכל בראשיתם ובתחלת שרשיהםאנ - מ 

 : ואמהות דהללו ע"י אבותהאמהות(  ]שפת"ח[)וגבעות  האבות( ]שפת"ח[)
בלעם עמד אז על הר גבוה ומשם  – מוציא את הכתוב מפשוטויש לשאול מדוע  [170]ליקוטי שיחות האדמו"ר ממ"ש חלק כח, ע' 

ֹו ַוּי אַמִ֑ר )במ' בלק כג,ז( יש לומר, שהוקשה לו: נאמר לעילראה את ישראל. ו א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥ ולא מצינו בדבריו משל. לכן מפרש, שהמשל , ַוּי 
ים֙  הוא במלים הללו: ֹות-ו ֻצר   . משל הם לחוזק ותוקף של ישראל ְּגָבעֶ֖

י ט(כג, בלק 'במ) ָֽ ּנּו-ּכ  ים֙ ֶאְרֶאֶ֔ אׁש ֻצר  ר ָ֤ )במ' בלק כתוב מפשוטו וזהו המשל המוזכר בפסוק קטן, מלמד להוציא ה-מהפך פשטא זקף - מ 

ֹו ַוּי אַמִ֑ר כג,ז( א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥   ַוּי 

ֹות ְּגָבעֶ֖ הוא במלים טפחא ללא מרכא בתפקיד התפשטות לכתוב לפניו, היינו צירוף מלת "גבעות" אל הכתוב לפניו שהמשל  – ּומ 
ים֙  הללו: ֹות-ו ֻצר    ְּגָבעֶ֖
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ֶ֖ל במדבר בלק כה,א: ְׂשָרא  ֵֶׁ֥שב י  ִ֑ים ַוּי  ּט  ְזנֶֹ֖ות ֶאל        ַּבּׁש  ם ל  ֶַ֣חל ָהָעֶ֔ ב׃-ַוָּי  ְּבנֵֹ֥ות מֹוָאָֽ
ְזנֶֹ֖ות ב-ֶאלטפחא, א' בתפקיד פותח טפח לקבל האפיון של  – ל  ואח"כ ב' בתפקיד אפיון מתפשט אלפניו, כלומר מיצר רע של  ְּבנֵֹ֥ות מֹוָאָֽ

 ויחל העם-זנות נגרם חילול הקדושה וממנו עבודה זרה שהביא ל

 קטן והלכה אחריו לימוד אלפניו ולאחריו-]מונח[ זקף קיסר ]פשטא[ ראה 

 

 טפחא 162
 במדבר בלק כה,ח:
יׁש ָֽ ר א  ָּיב א ַאַח֨ ל ֶאל-ַוֲ֠ ְׂשָרא ִ֝ ר֙ ֶאת-י  ְדק  ה ַוּי  ל ְוֶאת-ַהֻּקָּבִ֗ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣יׁש י  ַ֚ת א  ם א  ה ֶאל-ְׁשנ יֶהֶ֔ ָּׁשֶ֖  ֳקָבָתִּ֑ה-ָהא 

ל׃  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ַעֶ֖ל ְּבנ  ה מ  ָעַצר֙ ַהַּמּג ָפֶ֔ ָֽ  ַוּת 
ה-ְוֶאת ָּׁשֶ֖ ... כיון בתוך  רש''יאתנח, ע"פ  - ֳקָבָתִּ֑ה-ֶאלהיכן דקר שניהם  -טפחא, יתור כי כבר אמר שניהם, וריבה אותה כדי ללמד מ - ָהא 

ה -ְוֶאתזכרות של זמרי ונקבות שלה וגו' , הגביל מקום הפגיעה ע"י אתנח, וזה מאפיין את  ָּׁשֶ֖ טפחא והאפיון המשותף מתפשט עד  –ָהא 

ר֙ ֶאת ְדק  יֶהֶ֔ -ַוּי   .םְׁשנ 
  אתנח, יתיב, תלישאראה 
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רבמדבר פינחס כה,יב:  ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ ֹו ֶאת      ָלכ  ן לֵ֛ ֵ֥ ת  י נ  ֨ ְננ  ֹום׃-ה  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית   ְּבר 
ֶ֖ן ֶ֖ןהמלה לעצמה מילת שימוש,  – ָלכ  רטפחא, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין ממלת  – ָלכ  ראתנח, מגביל, ביחד  – ֱאמ ִ֑ ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ שבועת  ָלכ 

 שד"כ זה ע"י שני עדים לפחות וכאן ע"י משה שהוא כמו כלל ישראל.שאי אפשר להתירה, שהוגבלה לפנחס ה' 

 

 טפחא 164

ֶ֖ק ֶאת-ַאְך במדבר פינחס כו,נה: ל י ָחל  ֹות ַמּטֹות     ָהָאִֶ֑רץ -ְּבגֹוָרָ֕ ְׁשמֵ֥ לּו׃-ל  ְנָחָֽ ם י  ָתֶ֖  ֲאב 
ֹות ַמּטֹות ְׁשמֵ֥ ם -ל  ָתֶ֖ לּו]ספרי[:  (טזיצאו גרים ועבדים -ֲאב  ְנָחָֽ הוצאת הגרים והעבדים מנחלה ונותן להם חלק ד' אמות סלוק, מגביל  - י 

  (תורה תמימה הערה טז( )לקבורה 
ם-וטעם טפחא במלת  ָתֶ֖ לּובתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת  ֲאב  ְנָחָֽ   ]ספרי[: (טזגרים ועבדיםולמעט מהנחלה  י 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ֶקר וְ  לט(,כטתצוה שמות ) ד ַּתֲעֶׂשַ֣ה ַבּב ִ֑ י ֶאת־ַהֶּכֵֶ֥בׂש ָהֶאָחֶ֖ ֶ֔ נ  ת֙ ַהֶּכֶַ֣בׂש ַהּׁש  ם: ַּתֲעֶׂשֶ֖הא  י  ין ָהַעְרָּבָֽ ֵ֥  ּב 
י  (,מאכטתצוה שמות ) ֶ֔ נ  ת֙ ַהֶּכֶַ֣בׂש ַהּׁש  ': ַּתֲעֶׂשֶ֖הְוא  ה ַלהָֽ ֶּׁשֶ֖ ַח א  יח ֶ֔ ַ֣יַח נ  ּה ְלר  ֲעֶׂשה־ָּלֶ֔ ְסָּכּה֙ ַּתָֽ ֶקר ּוְכנ  ת ַהּב ָ֤ ְנַח֨ ם ְּכמ  ַ֣ין ָהַעְרָּבִ֑י   ּב 

 ד שבין הערביים.יש עוד שני פסוקים בנושא תמי

י  ד(,כחפינחס במדבר ) ֣ב ש ַהֵּׁשנ ֔ ר וְֵּאת  ַהּכ  ק  ה ַבב ֑ ֣ ד ַתֲעש  ֖ ח  ֥ב ש א  ת־ַהּכ  ֽי ם: ַּתֲעֶׂשֶ֖הא  ב  ַֽערְּ ין ה   ֵב֥

י  ח(,כחפינחס במדבר ) ב ש ַהֵּׁשנ ֔ ֣ ּכֹו   ַּתֲעֶׂשֶ֖הוְֵּאת  ַהּכ  ר ּוכְּנ סְּ ק  ת ַהב ֤ נְַּח֨ י ם ּכְּמ  ֑ ב  ַֽערְּ ין ה  ַח ַלֽה': פ ֵב֣ יַח נ יח ֖ ה ֵר֥ ֵּׁש֛ ה א   ַתֲעש ֔

 , ללפחות ארבעה לימודיםריבה טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד )שינה ו( –)תמיד של בין הערביים(  ַּתֲעֶׂשֶ֖הבארבעה הפסוקים 

( ריבה להקרבת התמיד )א ריבה טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד )שינה ו( –)תמיד של בין הערביים(  ַּתֲעֶׂשֶ֖ה (,מאכטתצוה שמות )

זמן, )ב( שאם יעשה פסח אחרי חצות, לפני תמיד בין הערביים, יעשה התמיד אחריו )ג( לימוד לזריקת דם פסח אחרי זריקת דם התמיד 

 קודם להקרבת אברי התמיד )ד( לימוד לזריקת דם פסח אחרי זריקת דם התמיד ואחרי הקרבת אברי התמיד.
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יֶכִ֑ם ּובְ במדבר פינחס כח,כו:  ת  ' ְּבָׁשֻבע ֶ֖ ְנָחָ֤ה ֲחָדָׁשה֙ ַלהֶ֔ ם מ  יְבֶכִ֝ ֨ ים ְּבַהְקר  ִ֗ ּכּור   יַֹ֣ום ַהּב 
ְקָרא ָֽ ם ָּכל-מ  ַ֣ה ָלֶכֶ֔ ְהֶי ֶדׁש֙ י  ּו׃-ק ֨ א ַתֲעׂשָֽ ה ל ֵ֥ ָדֶ֖  ְמֶלֵ֥אֶכת ֲעב 

ם יְבֶכִ֝ ֨ ו ביום אחד. קדמא ואזלא במלה אחת, השוה ששלושה הענינים יום הבכורים, הקרבת המנחה ויו"ט )מקרא קדש וגו'( יהי – ְּבַהְקר 

ִ֑ם ההשואה נעשית בתבנית טעמים עליונים. הגלוי איזהו היום הזה בא במלת  יֶכ ת  בתבנית מפסקת דבור בטעמים תחתונים כפירוש ְּבָׁשֻבע ֶ֖

יֶכִ֑ם  התורה והמצוה )מלבי"ם( ת  ְקָראְּבָׁשֻבע ֶ֖ ָֽ ֶדׁש֙ -מ  יֶכִ֑ם שהיו"ט יהיה ק ֨ ת  ר"ל כשיתמלאו השבעה שבועות שהוא ביום ְּבָׁשֻבע ֶ֖
 משים, וידעינן שהקרבת המנחה ויו"ט שהוא יום הבכורים הכל הוא ביום החמשים.הח

ִ֑ם יֶכ ת   טפחא, תפקיד התפשטות השפעה של ענין יום אחד, יום החמישים, לשלושה עניני הפסוק. – ְּבָׁשֻבע ֶ֖

ִ֑ם יֶכ ת   אתנח, מגביל ליום אחד, יום החמישים – ְּבָׁשֻבע ֶ֖
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י במדבר מטות ל,ד: ָֽ ה ּכ  ָּׁשָ֕ ר ֶנֶֶַֽ֖דר ַלהִ֑ ת  -ְוא  יָה׃ 'ּד ֵ֥ ְנֻעֶרָֽ יָה ּב  ֶ֖ ית ָאב  ֵ֥ ָּסֵ֛ר ְּבב  ה א   ְוָאְסָרֵ֥
יהָ  ֶ֖ יהָ בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  טפחא, – ָאב  ְנֻעֶרָֽ  לרבות שלטון אביה עליה גם בזמן נעוריה. – ּב 
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ר-ָּכל במדבר מטות לא,כג׃  א-ֲאֶׁשר ָּדָב֞ ׁש ָיב ַ֣ ירּו ָבא ִ֗ ָ֤ ׁש֙  ַּתֲעב  ְך רְוָטה ֶ֔  ָבא  י ַאָ֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטִ֑א נ   י 
ל  א ֲאֶׁשֹ֧ר ְוכ ֨ א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ם׃ ַּתֲעב  י   ַבָּמָֽ

א ֲאֶׁשֹ֧ר א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּוטפחא כפותחת טפח להתאפיין מההגבלות הנדרשות מכתוב אחריה  - ָּבא  ֵ֥ ם ַּתֲעב  י   מרכא סלוק, רבוי והגבלה. – ַבָּמָֽ

 כלי מתכות. )טט:ב(דווקא זה( )טט:מטבילן ודיו ו - רש''יההגבלה )א( כפ'
שצריך להסיר ממנו כל דבר הנדבק בו  זה לא מספיק. צ''ל כהסבר לעיל ע"פ מאמר החכמים בע''ז, הרמב''ן ושפת''חאבל ההגבלה )ב( 

 בכלי כדי שלא יהיה בו דבר החוצץ בטבילה.

 בכלי מתכת ההגבלה הינה שאין מטבילים ללא הדחה יפה המסירה חציצות טט
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ְׁשָגָגָֽה: דבר מסעי לה,יא:במ ה־ֶנֶֶ֖פׁש ּב  ַח ַמּכ  צ ֶ֔ ִ֑ם ְוָנֵ֥ס ָׁשָּ֙מה֙ ר  ַ֣יָנה ָלֶכ ְהֶי ְקָלֶ֖ט ּת  י מ  ֵ֥ ים ָער  ֶ֔ יֶתָ֤ם ָלֶכם֙ ָער  ְקר   ְוה 
חַ  )במ' מס' לה,יא( [ספרי במדבר מסעי קנט] צ ֶ֔ ְׁשָגָגָֽה: שומע אני כל רוצח במשמע ת"ל, ְוָנֵ֥ס ָׁשָּ֙מה֙ ר  ה־ֶנֶֶ֖פׁש ּב  מכה נפש שומע אני  איַמּכ 

ה־ֶנֶֶ֖פׁש  במשמע ת"למכה אביו ואמו  אף ַח ַמּכ  צ ֶ֔ ה־ֶנֶֶ֖פׁש לא אמרתי אלא ר  ַח ַמּכ  צ ֶ֔  ' מש'שמ))טט: יצא המכה אביו ואמו שאינו גולה ר 

יו הּוַמּכֵ֥  טו(,כא ֛ ֖מֹו ָאב  ֽת ֥מֹות ועשה בהן חבורה( ]משנה בבא קמא פ"ח,מ"ה[) וְּא   .א()סליק פיסק )בחנק(( :יּומ 
ה־ֶנֶֶ֖פׁש )לה,יא( טפחא ללא מרכא, בתפקיד שנוי אפשר מרמז להורג את אביו או אמו בשגגה שאע"פ שנטל נפש יגלה וזה שנוי  – ַמּכ 

 והקלה לעומת עושה חבורה בהוריו בזדון שנהרג, 
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יך ֶאתדברים ב,לא:  ַ֣ת ְלָפֶנֶ֔ י֙ ּת  ּ֨לת  ה ַהח  י ְרא ִ֗ ַלֶ֔ ן ְואֶ -ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' א  יח ֶ֖ ֶׁשת ֶאת-תס  ׁש ָלֶרֶ֖ ַ֣ל ָרֶ֔ ֹו      ָהח  ֹו׃-ַאְרצִ֑  ַאְרצָֽ
 )פירוש בסוגריים ע"פ לב ירושלים( ]ירושלמי שביעית פ"ו ה"א )וילנה יז א([

ֶׁשת ֶאת )דב' ב,לא( ֹו-ָלֶרֶ֖ כך עבר הירדן המזרחי השתנה מהכיבוש להתחייב בתרומות ולא -טפחא, בתפקיד שנוי ורבוי, שלפי - ַאְרצָֽ

ֹוַאְר -ֶאתבעתיד לבוא.  סלוק, מגביל, אולי חיוב התרו"מ החל רק אחרי שהושלם כיבוש ארץ ישראל מערבית לירדן, ועוד  - צָֽ

מדאורייתא לעולי מצרים, ועוד שהיו חלקים בעבר הירדן שלא נכבשו ע"י עולי מצרים ורק אח"כ ישבו בה ישראלים והיו פטורים 

ֹו-ָּכל-ֶאת )במ' חקת כא,כו(ות שכתוב מתרו"מ ושביעית )ע"פ ספר עלי תמר שביעית פרק ו( וזה למר מקף מקף כנראה שלפחות  - ַאְרצֵ֛

 מצב כיבוש סיחון ממואב ומעמון )שופטים הפטרת חקת(-אחד מהם מלמד על רב
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תדברים ואתחנן ג,כד:  ֹות ֶאָֽ ּלֹ֙וָת֙ ְלַהְראַ֣ ' ַאָּתָ֤ה ַהח  ַ֣י הִ֗ ת-ֲאדָנ ה -ָּגְדְלךֶ֔ ְוֶאת-ַעְבְּדךֶ֔ ֶא֨  ָיְדךֶ֖ ַהֲחזָָקִ֑
יֲאֶׁשָ֤ ֶרץ ֲאֶׁשר-ר מ  ם ּוָבָאֶ֔ ל֙ ַּבָּׁשַמַ֣י  ך׃-א  ֶתָֽ ְגבּור  יך ְוכ  ה ְכַמֲעֶׂשֶ֖  ַיֲעֶׂשֵ֥

תרחום בדין.  - ה' אלהים (כד)רש"י  ֹות ֶאָֽ ּלֹ֙וָת֙ ְלַהְראַ֣  פתח להיות עומד ומתפלל אע"פ שנגזרה גזרה;  -ַעְבְּדךֶ֔ -ַאָּתָ֤ה ַהח 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 ' ַ֣י הִ֗ 'בדין משמעו ישיבת בית דין, כסא דין ולזה מרמז  בדין. רחום  - ה' אלהים (כד)רש"י המלים קריאתן כפי'  – ֲאדָנ ַ֣י הִ֗ מונח  – ֲאדָנ

-ְוֶאת.  משולב בהסבר ע"פ טעמי המקרא רש"ירביע, כסא דין )ארבע רגליים( ועליו מוכרע העולם לשבט או לרחמים כהמשך פירוש 
ה. (ראה שם)אי עולם זו ימינך שהיא פשוטה לכל ב -טפחא ללא מרכא בתפקיד רבוי לא מוגבל, – ָיְדךֶ֖  שאתה  אתנח מגביל היינו – ַהֲחָזָקִ֑

 כובש ברחמים את מדת הדין בחזקה
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תדברים ואתחנן ה,יט:  ֶּבר֩ ֨ה' ֶאל-ֶאָֽ ֶּלה ּד  ים ָהא ֹ֡ ַ֣ א ָיָסִ֑ף -ָּכל-ַהְּדָבר  ֹול ְול ַ֣ ֹול ָּגדֶ֖ ל קֵ֥ ַַ֣֧ן ְוָהֲעָרֶפֶ֔ ׁש֙ ֶהָעָנ ֹוְך ָהא  ּתָ֤ ר מ  ם ָּבָהִ֗  ְקַהְלֶכִ֝
ם ַעל  ְכְּתב ִ֗ ַּֽי  י׃ׁשְ -ַוָֽ ָלָֽ ֶ֖ם א  ְּתנ  ים ַוַָּֽֽי  ֶ֔ ת ֲאָבנ  י֙ ֻלח ַ֣  נ 
ֶ֖ם (ה,יט ' וא'דב) ְּתנ  ַּֽי  פה. משה קבל -טפחא ללא מרכא לפניה, בתפקיד שנוי ורבוי. וזהו ענינו של ספר דברים שהוא תחילת התורה שבעל – ַוָֽ

ועל היסודות האלה אמר  [250אדמו"ר ממ"ש, ע'  ,שיחות התש"ןדבר מלכות דב' התשע"ח, ע' רמ"ד, ]פה. -תורה מסיני ותורה שבעל
)טט: כמו שהסברנו לעיל  את ספר דברים "מפי עצמו" היינו שדבר ה' נתלבש בשכלו. והתגלות התורה כפי שנתלבשה בדעתו ובהשגתו

דַ֔  ,ג(כט ' תבואדב) פעלה שנקלטו כל ענייני מתן תורה בדעתם ובהשגתם של ישראל, בחינת להשגת התורה של כל אחד לפי דעתו( ַעת ֵלב  ל 

עַ  מ ֑ שְּ ֖אֹות וְָּאזְַּנ֣י ם ל  רְּ דבר מלכות ]. )טט: עד שתלמיד עומד על דעת רבו( ובלשון רז"ל "ארבעין שנין ... קאי איניש אדעתיה דרביה" וְֵּעיַנ֥י ם ל 
 ומזה משה סידר משנה תורה פרשה אחר פרשה, לא סדר אלא [42אדמו"ר ממ"ש, ע'  יט,שיחות דב' התשע"ח, ע' רמ"ד, ליקוטי 

 .להדרש, כי בספר דברים השיג משה את סדר הדברים בשכלו, ובהכרח שסדר הפרשיות מובן ומושג
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 י: -ח ח, עקבדברים 

ֹון ֶאֶרץ]ח[  ּמִ֑ ֶ֖ה ְור  ָנ ה ְוֶגֵֶ֥פן ּוְתא  ָרֶ֔ ָּטה֙ ּוְׂשע  ׁש׃ -ֶאֶָ֤רץ ח  ֶמן ּוְדָבָֽ ֵ֥ית ֶׁשֶ֖  ז 
א]ט[  ֻנת֙ ּת ָֽ ְסּכ  א ְבמ  ר ל ָ֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ֶחם ל א-ַכלֶאִ֗ ֶׁשת׃ -ָּבַּ֣ה ֶלֶ֔ ב ְנח ָֽ יָה ַּתְחצ ֵ֥ ֲהָרֶרֶ֖ ל ּומ  ַ֣יָה ַבְרֶזֶ֔ ֶַ֚רץ ֲאֶׁשַ֣ר ֲאָבֶנ ל ָּבִּ֑ה ֶא ר ּכ ֶ֖  ֶתְחַסֵ֥
ַרְכָּת֙ ֶאת]י[  ָֽ יך ַעל 'הַ֣ -ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב  ר ָנַָֽתן-ֱאֹלֶהֶ֔ ה ֲאֶׁשֵ֥ ָבֶ֖ ֶרץ ַהּט  ְך׃-ָהָאֵ֥  ָלָֽ

, דברי רבן גמליאל; וחכמים ברכת המזון( -)טט  מברך אחריהם שלש ברכות -אכל ענבים ותאנים ורמונים  א משנה.,בבלי ברכות מד
 -מברך עליו שלש ברכות. השותה מים לצמאו  -. רבי עקיבא אומר: אפילו אכל שלק והוא מזונו (מעין שלש)אומרים: ברכה אחת 

 . מברך שהכל נהיה בדברו; רבי טרפון אומר: בורא נפשות רבות וחסרונן

 

ָּטה֙ : (חח, עקב 'דב): )שלשה פסוקים(דכתיב  -? )שיברך ברכת המזון שבזמנו הייתה של שלש ברכות( א דרבן גמליאלמאי טעמ גמרא. ֶאֶָ֤רץ ח 
ה  ָרֶ֔ אַכל (טח, עקב 'דב)וגו', וכתיב: ּוְׂשע  ֻנת֙ ּת ָֽ ְסּכ  א ְבמ  ר ל ָ֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ֶחם -ֶאִ֗ ָֽ  (ח,י עקב 'דב)וגו', וכתיב: ָּבַּ֣ה ֶלֶ֔ ַרְכָּת֙ ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב 

יך 'הַ֣ -ֶאת ֶרץ ]ט[  -. ורבנן? ֱאֹלֶהֶ֔ ֶרץ ]ט[ . ורבן גמליאל נמי, )של פסוק ח( הפסיק העניןֶאִ֗ ההוא )מסבירה הגמרא(  –הפסיק הענין! ֶאִ֗
. אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי )כפרי גלמי מברכת המזון( למעוטי הכוסס את החטה)ההפסקה הזאת של רבן גמליאל מטרתה( מבעי ליה 

בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין  - )של דגן מהמינים של חטה ושעורה( ינא: כל שהוא מחמשת המיניןחנ
בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת  -שהוא משבעת המינין  )פרי עץ(שלש. אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי: כל 

 . מעין שלש
 

ֶחם  (טח, עקב 'דב)-לומד מ אלרבן גמליאפשר כי  קטן שתי הלכות, )א( שברכת המזון על שבעה המינים ולכן הוא מקשר בין שלשה -זקף –ֶלֶ֔

ץהפסוקים )ב( למעט מברכת המזון את הכוסס חיטה וכנראה שעורה שהן משבעה המינים )נלמד ממלת  ר   (]ט[ א ֗

ֻנת֙ ...  (טח, עקב 'דב) ְסּכ  א ְבמ  ר ל ָ֤  'דב)פשטא, בתפקיד כתוב שחבירו שלפניו מלמד עליו, היינו מייבא לכאן את פסוק  קדמא מהפך – ֲאֶׁש֨

ה ְוֶגֵֶ֥פן  (חח, עקב ָרֶ֔ ָּטה֙ ּוְׂשע  ֙  (יח, עקב 'דב)וגו' היינו שבעה המינים, ומפסוק ֶאֶָ֤רץ ח  ַרְכָּת ָֽ , מעביר את ברכת המזון  ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב 

שבראש הפסוק בתפקיד מתפשט אפיונו וכך נוצר שעל ְוָאַכְלָּתֶ֖ ע"י טעם טפחא של  (טח, עקב 'בד)אל פסוק  (יח, עקב 'דב)הכתובה בפסוק 

 שבעת המינים חלה ברכת המזון.

ה ְוֶגֵֶ֥פן  (חח, עקב 'דב)לומדים ע"פ אותם תבניות הטעמים את ההבאה של  רבנן ָרֶ֔ ָּטה֙ ּוְׂשע   (טח, עקב 'דב)וגו' היינו שבעה המינים אל ֶאֶָ֤רץ ח 

ֻנת֙ ֲאׁשֶ֨ ...  ְסּכ  א ְבמ  ֙  (יח, עקב 'דב)וגם שיחול  ר ל ָ֤ ַרְכָּת ָֽ ֻנת֙ ...  (טח, עקב 'דב)-על מה שהובא ל ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב  ְסּכ  א ְבמ  ר ל ָ֤ , אבל  ֲאֶׁש֨

ֶרץ  (טח, עקב 'דב)הם דורשים כי מלת  חם העשוי ומסננת אל ברכת המזון רק ל (חח, עקב 'דב)-מפסיקה את השביעיה של שבעה המינים שבֶאִ֗

ה-מ ָרֶ֔ ָּטה֙ ּוְׂשע  ֶחם (טח, עקב 'דב)ראה הלכה )א( להלן, ולא את הפירות שבשבעה המינים. לרבנן:  ח  קטן שתי הלכות: )א( חטה -זקף – ֶלֶ֔

 ושעורה למיניהם שטחנו אותם לקמח בללו במים ואפו, )ב( אפשר כי לחם אפוי שבושל יעבר מברהמ"ז לברכת אחת מעין שלוש.
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ך:טז,יג:  דברים ראה ְקֶבָֽ ּי  ָּגְרְנךֶ֖ ּומ  ָֽ ְסְּפךֶ֔ מ  ים ְּבָא֨ ִ֑ ַ֣ת ָימ  ְבַע ה ְלךֶ֖ ׁש  ת ַּתֲעֶׂשֵ֥  ַחֹ֧ג ַהֻּסּכ ֵ֛
ך (דב' ראה טז,יג) ְקֶבָֽ ּי  ָּגְרְנךֶ֖ ּומ  ָֽ ְסְּפךֶ֔ מ    ְּבָא֨

שאה קודם לחג שלשים יום. סוכה ישנה, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעבבלי סוכה ט,א משנה: 
 .כשרה -אבל אם עשאה לשם חג, אפילו מתחילת השנה 

]*[ סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין  משנה סוכה פ"א,מ"א-חלוקות שונות ל
ן ובית הלל מכשירין ואיזו היא סוכה ישנה כל שעשאה סוכה ישנה בית שמאי פוסלילה שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה 

  קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשרה:

ְסְּפךֶ֔  (דב' ראה טז,יג) כל  ]בבלי סוכה ט,א משנה סוכה פ"א,מ"א[-קטן במלה אחת, כעין מוקדם והוא מאוחר בענין. כנאמר ב-קדמא זקף –ְּבָא֨
 . כשרה - )עשאה לשם חג(אפילו מתחילת השנה )ו(לשים יום. ... אם עשאה לשם חג, שעשאה קודם לחג ש

 ועוד ע"פ משנה ד ומ"ה, במוקדם סיכך בסכך פסול או שהניח על הדפנות ללא כוונת סיכוך וח"כ תיקן, הסכך הוכשר.

ָּגְרְנךֶ֖  (דב' ראה טז,יג) ָֽ  פסולת הגורן ופסולת היקב טפחא, ללא מרכא, כעין רבוי עם שנוי, הכתוב מלמד על – מ 

: אם רוב הסכך כשר, מיעוט המחובר לארץ ולא ניכר, בטל בו. ואם יקצצו אחרי  רש"י בבלי סוכה ט,ב נלמד מהמשנות הבאות ומפ'

 שסיכך, השנוי יכשירו .
בה מהן או שקצצן ]*[ הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך על גבה פסולה ואם היה סיכוך הרמשנה סוכה פ"א,מ"ד 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

כשרה זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בו וכל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין 
 : בו

 : ]*[ חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן וכולן שהתירן כשרות וכולן כשרות לדפנותמשנה סוכה פ"א,מ"ה 

 

קְ  ּי  ךּומ  . והגדל מן הארץ זה הכלל כל שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככים בוסלוק, מגביל הסיכוך שיהיה כך:  – ֶבָֽ

 ומקבל טומאה )פירות משנפלו עליהם מים( אין מסככין בו.
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ה ָּכל-׃ ס ל אדברים שפטים טז,כא:  ָרֶ֖ ַּטֵ֥ע ְלךֵ֛ ֲאׁש  ' ֱאֹלֶהֶ֖ -ת  ְזַּבֵ֛ח הֵ֥ ֶצל מ  ִ֑ץ א ִ֗ ר ַּתֲעֶׂשהע  ְך׃-יך ֲאֶׁשֵ֥  ָּלָֽ
ה  ָרֶ֖ ִ֑ץ-ָּכלטפחא, פותחת טפח לאפיין את כל קבוצת הפרטים שלפניה מהכתוב אחריה  –ֲאׁש  ִ֑ץ. האיפיון ע  משמע עץ פרי או סרק הנטוע  ע 

ִ֑ץ-ָּכל בארץ, ומהרבוי  לבניית בית כמו נטע אוהל. מושאלת, משמע גם עץ כרות, ועוד המלה נטיעה ע 
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ָפַ֣ה ָכל־ַאְרָצּה   :כב,כטנצבים דברים  ית ָוֶמַלח  ְׂשר  ַ֣  ָּגְפר 
ִֶׂ֑שב  ּה ָּכל־ע  א־ַיֲעֶלֵ֥ה ָבֶ֖ ַח ְול ָֽ ֶ֔ א ַתְצמ  ָּזַרע֙ ְול ַ֣ א ת   ל ָ֤

ֹו: ֹו ּוַבֲחָמתָֽ ' ְּבַאּפֶ֖ ם ֲאֶׁשר֙ ָהַפְַ֣ך הֶ֔ ָרה֙ ַאְדָמַ֣ה וצביים ּוְצבֹוי ֶ֔ ם ַוֲעמ  ת ְסד ָ֤ ַכ֞ ַמְהּפ   ְּכָֽ

ֹו: ֲאֶׁשר֙ ָהַפְַ֣ך ,כב(כט ' נצ'דב) ֹו ּוַבֲחָמתָֽ ' ְּבַאּפֶ֖  הֶ֔
 [מדרש הנעלם כרך א )בראשית( פרשת וירא דף קז עמוד א -זוהר ]

  ,כד(ישעיהו סו) כל אחד ואחד כפי המקום הראוי לו והרשעים של העכו"ם נדונים תמיד באש ובמים ושוב אינם עולים שנאמר

ה ב ֔ כְּ ם  ֹ֣לא ת  ּׁש  ֽי ם: ,כד(יט ' ויראבר) משפט הרשעים בגיהנם כמה דכתיב, וְּא  מ  ן־ַהּׁש  ת ֖ה' מ  ית ו ֵא֛ש ֵמֵא֥ ֣ ר  ה ג פְּ ֖ ם וְַּעל־ֲעמ ר  ד ֛ יר ַעל־סְּ ֧ ט  ושוב  ַוֽ֗ה' ה מְּ
' ,כב(כט ' נצ'דב) אינם עולים ולא יקומו ליום הדין שנאמר ֹו: ֲאֶׁשר֙ ָהַפְַ֣ך הֶ֔ ֹו ּוַבֲחָמתָֽ )לתחיית  באפו בעולם הזה ובחמתו בעולם הבא ְּבַאּפֶ֖

למטה אית גיהנם למטה ואית גיהנם למעלה, אמר ר'  עדן-ןלמעלה ואית ג עדן-ןאית ג )לישראל( אמר רבי יצחק להאי גוונא, המתים(
שקלקלו ברית מילה שבהם וחללו שבת בפרהסיא וחללו את המועדות ושכפרו בתורה ושכפרו בתחיית  )בישראל(יעקב הרשעים 

שם ושוב אינם עולים אבל יקומו ליום הדין ויקומו לתחיית המתים ועליהם נאמר  המתים וכדומה להם יורדי' לגיהנ' שלמטה ונדונים
י֥  (ישעיהו סו, כד) ֖אֹון ּווְּה  ֽר ֵדר   וְַּעֵמך   (ישעיהו ס, כא)מאי דראון דיי ראון שהכל יאמרו דיי בראייתם, ועל הצדיקים שבישראל נאמר  :לְּכ ל־ב ש 

֣ם ים ֻּכל  יק ֔ ם ַצד  ֖ ש לְּעֹול  ץ ּוי ֣ירְּ ר  ֑ י מטעו ֵנ֧צ ר א  ַע֛ ה ַמט  י ַמֲעֵש֥ פ ֵאֽר י ַד֖  :לְּה תְּ
ו ,כב(כט ' נצ'דב)  בין ישראל והנוכרים, שלנכרים לא תהיה תקומה.טפחא, כשנוי  –  ְּבַאּפֶ֖

ֹו  ,כב(כט ' נצ'דב) ל התרחקות סלוק מגביל את העונש לישראל ויקומו כולם בתחיית המתים, אלא שהרשעים יהיו במצב ש – ּוַבֲחָמתָֽ

 מהם.
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ֲהָבה֙ ֶאת דברים נצבים ל,כ: ֹו ּוְלָדְבָקה-ְלַאָֽ לֶ֖ ַע ְּבק  ְׁשמ ֵ֥ יך ל  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ֹו-הַ֣  בִ֑
יך ָלֶׁשֶַ֣בת ַעל  ֶרְך ָיֶמֶ֔ ּוא ַחֶּי֙יך֙ ְוא ַ֣ י הָ֤ ַ֣ ם׃ פ-ּכ  ת ָלֶהָֽ ֵ֥ ב ָלת  ְלַיֲעק ֶ֖ ק ּוָֽ ְצָחֵ֥ ֶתֵ֛יך ְלַאְבָרָהֵ֛ם ְלי  ' ַלֲאב  ע הֹ֧ ְׁשַּב֨ ה ֲאֶׁשר֩ נ   ָהֲאָדָמִ֗
ֵ֛ר ֶאת ים וילך לא,א:דבר ֶׁשִ֑ה ַוְיַדּב  ֶֶ֖לְך מ  ֶּלה ֶאל-ַוּי  ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ ל׃-ָּכל-ַהְּדָבר  ָֽ ְׂשָרא   י 

וילך משה; שהלך אליהם להגיד להם כי קיים הקב"ה  וסמיך ליה... וילך משה, לעיל מיניה כתיב לאברהם ליצחק וליעקב  בעה"ט
 ויק"ר כה; ד( מכאן שהמתים מספרים זה עם זה:שבועתו והכניס ישראל לארץ, ואיתא במדרש )ברכות יח; ב, ועיין 

 אור החיים 
נשמת האדם הולכת ממנו,  ארבעים יום קודם הפטירהוילך משה, ...  ונראה לפרש על פי דבריהם ז"ל )זוה"ק ח"א ריח,( שאמרו כי 

 , ומבקרת מקום חנייתה במקום עליוןכאומרו )שה"ש ד ו( ונסו הצללים, 
ֶׁשִ֑ה ֶֶ֖לְך מ  )לא,א( נשמת משה נקראת משה -תנח, טפחא בתפקיד שנוי משמעות ומתפשט השפעתו אלפניו, ע"פ אור החיים בטפחא א – ַוּי 

 והיא הלכה לפני מות משה לבקר מקום חנייתה במקום עליון לאחר מותו. וכפי' בעה"ט הודיעה לאבות המוזכרים בפסוק שלפניו.
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ֹו יַ  ,ט:לב האזינו ריםדב ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛ ֹו:ּכ  ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥  ֲעק ֶ֖
 [ ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]
ֹו (טלב,דב' הא' ) ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛ משל למלך שהיה לו שדה ונתנה לעריסים התחילו עריסים גונבים אותה נטלה מהם ונתנה לבניהם , ּכ 

 יותר מן הראשונים התחילו להיות רעים מן הראשונים נטלה מבניהם ונתנה לבני בניהם חזרו להיות רעים 
כך כשבא אברהם אבינו לעולם יצאת  ,בן אמר להם צאו מתוך שלי אי איפשי שתהיו בתוכה תנו לי חלקי שאהיה מכירו )למלך( נולד לו

ממנו פסולת ישמעאל וכל בני קטורה בא יצחק לעולם יצאת ממנו פסולת עשו וכל אלופי אדום חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים 
ֽים: (כה,כז ' תול'בר) קב לא יצאת ממנו פסולת אלא נולדו כל בניו כשרים כענין שנאמרוכשבא יע ל  ב א ה  ם י ֵש֖ יש ת ֔ ֣   וְּיֲַעק ב  א 

הנמשל האריסים מוציאים פירות שיש בהם חלק המלך וחלק האריסים  [מפרש התוספתא, דוד פארדוהרב ]ספרי דבי רב, )
ת מעורבת בין הנשמות של הסט"א, שעירב נפשות ישמעאל ובני קטורה דמצד הרע בערבוביא, דמסטרא דקדושה אומה ישראלי

ם (כה,כזבנשמת אברהם כדי לגנוב מקדושתו, וכן ביצחק עשו ואליפז. כשנולד יעקב הבן החביב,  יש ת ֔ ֣ בלא פסולת שלא  וְּיֲַעק ב  א 
תוכה, קחו לכם חלקכם מן הפירות, היינו אומות היה בהם כח לערב מצד הרע. אמר המלך לסט"א צא משלי כי אי אפשי שתהיו ב

 העולםואני אטול חלקי מבורר ומתוקן, שאין בו תערובת רע(. 
ָ֤ל ֶעְליֹון֙ ּגֹוי ֶ֔ם )דב' הא' לב,ח(-ב  העולם לפחות שבעים אומות עיקריות כנגד מספר ע' יורדי לאומותלימד כי ה' הנחיל נחלות  ,ְּבַהְנח 

ֹו: (טלב,דב' הא' )נהלם. בכתוב מצרים יחד עם יעקב. ולא סיפר מי י ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥ ֹו ַיֲעק ֶ֖ ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛ מלמד כי ה' קשר עצמו לבני  ּכ 

 שלושת האבות אברהם יצחק ויעקב, אחרי נפוי חלקים לא ראויים מהם.

' (טלב,דב' הא' ) ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛  , תביר מרכא טפחא – ּכ 

י  (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ 'ּכ  ֶלק הֶ֖ ֵ֥  טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב אלו שלושה האבות וצאצאיהם,מרכא  – ח 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

י (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ ' ּכ  ֶלק הֶ֖ ֵ֥ מחלק בקבוצת הפרטים המורחבת וממעט ממנה כל מי שלא רצה ללכת בדרך האבות, המדרש מכנם  תביר – ח 

 פסולת באבות, כמו ישמעאל, בני קטורה, עשיו ובני כל אלו.

י  (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ ֶלק ּכ  ֵ֥ 'ח  ֹו (טלב,דב' הא' )טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – הֶ֖ מרמז כי אברהם יצחק ויעקב פסלו  ַעּמִ֑

 דוד פארדו[]הרב ופי'  [מדרש תנאים]-ו[ ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]עבודה זרה ובחרו עבודת ה' , כך דרשת 

ֹו  (טלב,דב' הא' ) מדרש ]-ו[ ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]קב הם עם ה' מבחירת ה' בם, כדרשת אתנח מגביל שרק בני יע –ַעּמִ֑

ּ֑ה (קלה,ד 'תה) ואומר [תנאים ר ֣לֹו י  ַח֣ ב ב  ֽי־יֲַעק ֗ ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא בחר ביעקב אם יעקב  ּכ 
ר   (קלה,ד 'תה) בחר בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר שְּ גֻל ֽתֹו:י ֝ סְּ ל ל  ועדין הדבר תלי בדלא תלי ואין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא  ֵא֗

ה (יד,ב ' ראהדב) בחר לו ישראל לסגולתו ואם ישראל בחרו בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר גֻל ֔ ם סְּ ַע֣ ֥יֹות לֹו  לְּ ֽהְּ ר ֗ה' ל  ֞ך ב ַח֣ ומנין שאף  ּובְּ
בֹלֽ  (ירמיהו י,טז יעקב בחר בו ביה שנאמר ל ק יֲַעק ֗ ה ֵח֣ ל  ֵאִ֜ ֹו: (טלב,דב' הא' ). א־כְּ ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥  ַיֲעק ֶ֖
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 דברים וזאת הברכה לג,כא:

י ֹו ּכ  ית֙ לֶ֔ אׁש  ְַָ֤֧רא ר  ם-ַוַּי יו ע  ְׁשָּפָטֶ֖ ה ּומ  ת ה֙' ָעָׂשֶ֔ ְדַקָ֤ ם צ  י ָעֶ֔ א֙ ָרַ֣אׁש  ּון ַוּי ת  ק ָספִ֑ ֶ֖ ק  ת ְמח  ל׃ ס-ָׁשֵ֛ם ֶחְלַקֵ֥ ָֽ ְׂשָרא   י 
יו (אכ,לג) ְׁשָּפָטֶ֖ םפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ובתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה ט – ּומ  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא    י 

ם-טעם טפחא גם בתפקיד התפשטות האפיון המשותף )התכונה המשותפת( המתקבלת מ יו ע  ְׁשָּפָטֶ֖ ל-ּומ  ָֽ ְׂשָרא   .לכתוב לפניו י 

םוויתר על שלו )ב(  בדיני שמים עשה משה בדין ובמשפט, אבל )א( ביחס לעצמו עשה צדקה ל-ע  ָֽ ְׂשָרא  מקף כבורר בין קטגוריה  – י 

םובין סנגוריה על עם ישראל.  ל-ע  ָֽ ְׂשָרא   סלוק כמגביל ודוחה את הקטגוריה מפני הסנגוריה והיה סנגורן של ישראל.  – י 

 
 נ"ך 5.8
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 שיר השירים א

י֣קֹו נְּש  נ י  מ  ֵק  ה׃ ]ב[ י ּׁש  ֹלמ ֽ ר ל שְּ ֥ ים ֲאש  ֖ יר  יר ַהּׁש  ֥ ֽי]א[ ש  יהּו ּכ  ך ַעל-ת פ ֔ ֑ מ  ק שְּ ן תּוַר֣ מ  ֖ ים ש  ֣יך טֹוב ֔ נ  מ  ֵר יַח  שְּ ֽי ן׃ ]ג[ לְּ י  יך מ  ֖ ים ד ד  ֥ ן ֲעל ֥מֹות -טֹוב  ֵּכ֖

 ֲאֵהֽבּוך׃

 
אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך מפני מה אסרו גבינת הנכרים אמר לו מפני  הלכה ז מתני'

נבילה אמר לו והלא קיבת העולה חמורה מקיבת הנבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו  שמעמידין אותה בקיבת
אלא אמרו לא נהנין ולא מועלין חזר ואמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי ע"ז אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה השיאו 

ֽי (שה"ש א,ב) לדבר אחר אמר לו ישמעאל אחי היאך אתה קורא ֽי ן-ּכ  י  יך מ  ֖ ים ד ד  ֥ כי  אמר ליהמיין  )לשון נקבה(כי טובים דודייך  או טֹוב 

֣יך  (שה"ש א,ג) אמר לו אין הדבר כן שהרי חבירו מלמד עליוטובים דודייך  נ  מ  יַח  שְּ ֵר  ים )לשון זכר(לְּ שה"ש ): וסוף פסוק אומר מפורשות טֹוב ֔

ן ֲעל ֥מֹות ֲאֵהֽבּוך׃-ַעל (א,ג  ר. מנקבות לזכ ֵּכ֖

ן-ַעל (שה"ש א,ג) לשון  ֲעל ֥מֹות ֲאֵהֽבּוך׃טפחא בתפקיד מתפשט אפיון לכתוב לפניו, טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ֵּכ֖

ן-ַעל (שה"ש א,ג)נקבות מאפיין את   (שה"ש א,ג)ואז ע"י טעם טפחא בתפקיד מתפשט אפיון לכתוב לפניו, ללמד שהנקבות שואפות ריח  – ֵּכ֖

֣יך ֵר   נ  מ  ֽי ן (שה"ש א,ב)וזה במידה כתוב שחבירו מלמד עליו, מלמד לכתוב לפניו  )לשון זכר(יַח  שְּ י  יך מ  ֖   ד ד 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 תביר –טעם מפסיק / עוצר תחתון הסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת דיבור.  6

 הסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת דיבור. תביר יחיד 6.1

ולא  – יב"עלא תתראו כנשברים, תרגום  התורה והמצוהולא תתברון, פירש  –תרגום אונקלוס  תערצו,-ואל דברים שופטים כ,ג 

 לא תתראו מזעקת שבר התורה והמצוהתתרעון, ע"פ פירוש 

 תביר לבא   – אונקלוסורך הלבב, תרגום  דברים שופטים כ,ח 

 זו. רש"י קשיין אהדדי. שבורה, מרכבת משני מקורות, מי ששנה זו לא שנה –ותברא  – בבלי פסחים לז ב

 תביר טפחא או תביר מרכא טפחא פועל על מה שאחרי הטפחא באחד האופנים הבאים:  1

 מחלק מהענין שאחרי הטפחא באופן השייך לענין הטפחא ובאופן שלא שייך )ממועט( מהענין של הטפחא. 1.1
 תכביכול מצמצם עצמו לתוך העולמו -את מה שאחרי הטפחא כגון השם צבקות  -מצמצם  1.2

 לימוד המלמד שלא ממש ככתוב. 2
ָּׁשֵ֛ה (וי' אמר כא,ז) דוגמא של לא ממש המשנה משמעות המלים בתבנית מרכא טפחא: 2.2 יָׁשֶּ֖ה ְּגרּוָׁשֵ֥ה לא ממש –תביר  ְוא  א   מ 

ארבנן הוסיפו נשים שלא התגרשו אלא שהיה בהן ריח של גט שאף אותן  חּו ל ַ֣ ָּקִ֑  הכהנים לנשים י 
 א לפניו גם ממעט מעצמו ומאלו שלפניו.לפעמים גם ממעט בעצמו ואם יש דרג 3

תביר טפחא מרמז על קבוצת פרטים מחולקים. הפרטים מרומזים בתביר או בטפחא או בשניהם. במצוות המצווה תחול על חלק  4

 מהם.

 בקר )טפחא( באש תשרופו.-כגון והנותר ממנו )תביר( עד 4.1
פחא. במצוות משמעו שאין שניהם צריכים להתקיים מחלק )מפריד( בין הפרט של המרכא והפרט של הט –מרכא תביר טפחא  5

 ביחד לצורך העשה או הלא תעשה.

 גרש או גרשיים תביר טפחא בא להקל על הלא שייך )הממועט( ולהחמיר על השייך.-אזלא 6

 

 תביר 1

 מופעים 3פסוקים  3מופעים, תביר מלה מקף תביר  4פסוקים  4מופע נדיר פעמיים תביר בין שני קיסרים, 
 לך יג,יח:-ךבראשית ל

ֶָֽבן ֹון ַוּי  א ֲאֶׁשַ֣ר ְּבֶחְברִ֑ ֶ֖ ֵ֥י ַמְמר  ֹלנ  ֵֶׁ֛שב ְּבא  א ַוּי  ם ַוָּיב ֵ֛ '׃ פ-ַוֶּיֱאַהַ֣ל ַאְבָרִ֗ ַח הָֽ ֶ֖ ְזּב  ם מ   ָׁשֵ֥
 

 מונח רביע -ויאהל אברם 

 מופע נדירתביר תביר  - ויבא וישב

 מרכא טפחא מונח אתנח - באלני ממרא אשר בחברון

 

   , אין הסברמופעים נדירים של תביר דרגא

 . דברים  ג,כז:   1
י ִ֑יך ּכ  יֶנ ַ֣ה ְבע  ָחה ּוְרא  ְזָרֶ֖ ָנה ּומ  יָמֵ֥ ָנה ְות  ָֹּ֧מה ְוָצפ ֵ֛ ֵ֛יך ָי יֶנ א ע  ה ְוָׂשֵ֥ ְסָּגִ֗ אׁש ַהּפ  ַ֣ה׀ ר ַ֣ ר ֶאת-ֲעל  א ַתֲעב ֶ֖ ן ַהֶּזָֽה׃  -ל ֵ֥ ֵ֥  ַהַּיְרּד 

 . דברים  ד,לח:   2
יֲאךִ֗  ִ֑יך ַלֲהב  ָּפֶנ ְּמךֶ֖ מ  ים מ  ֵ֛ ים ַוֲעֻצמ  ֹ֧ ל  ֵ֛ם ְּגד  יׁש ּגֹוי  ִ֗  ַאְרָצֵ֛ם ַנֲחָלֶ֖ה ַּכּיֵֹ֥ום ַהֶּזָֽה׃  -ְלךֹ֧ ֶאת-ָלֶתת ְלהֹור 

 . מלכים ב  יז,לו:   3
ם ָֽ י א  ַ֣ ֹו ת  -ֶאת-ּכ  ּו ְולֵ֥ ְׁשַּתֲחוֶ֖ ָֽ ֹו ת  יָרִ֑אּו ְולֵ֥ ֹו ת  תַ֣ ֹוַע ְנטּוָיֶ֖ה א  ְזרֵ֥ ֹול ּוב  ַח ָּגדֵ֛ ם ְּבכ ֹ֧ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץ מ  ם מ  ה ֶאְתֶכִ֝ חּו׃  ה' ֲאֶׁשר֩ ֶהֱעָל֨  ְזָּבָֽ

 . דניאל  י,יב:   4
ן-ַלי  ַאלַוּי ַ֣אֶמר א   י׀ מ  ַ֣ ּי אל  ּכ  יָרַ֣א ָדנ  ת-ּת  ר ָנַתָֹּ֧ת ֶאָֽ ֹון ֲאֶׁש֨ אׁשִ֗ ּו ְדָבֶרִ֑יך -ַהּיַֹ֣ום ָהר  ְׁשְמעַ֣ יך נ  ֵ֥י ֱאֹלֶהֶ֖ ְפנ  ְתַעּנֵֹ֛ות ל  ין ּוְלה  ֹ֧ ְּבךֵ֛ ְלָהב  ל 

י יך׃  -ַוֲאנ  ְדָבֶרָֽ י ּב  את   ָבֶ֖
 . עזרא  ו,ח:   5

י ָֽ ם  ְלָמַ֣א ד  ַ֣ים ְטע  י  ׂש  ּנ  ם-ּומ  ּון ע  ָ֤י ְיהּו-ַתַעְבדִ֗ יתָׂשב  ֶ֖א ּב  ְבנ  ְך ְלמ  ּל ֶ֔ ה -ָדי א֙ א  ַּדת֙ ֲעַבַ֣ר ַנֲהָרֶ֔ י מ  ַ֚ א ּד  ַ֣י ַמְלָּכִ֗ ְכס  ּנ  ְִ֑ך ּומ  ֱאָלָהַ֣א ד 
י ְֶ֖ך ּד  ּל  ְתַיֲהָבֵ֛א ְלֻגְבַרָּיֵ֥א א  ָֽ ֹ֧א מ  ְפְקָתֵ֛א ֶּתֱהו  ְרָנא נ  א׃  -ָאְסַּפִ֗  ָלֵ֥א ְלַבָּטָלָֽ

 . דברי הימים א  כח,י:   6
י ָֽ ה ּכ  ַ֣ה ׀ ַעָּתִ֗ ֹו-ְרא  ְבנָֽ ה׃ פ -תה' ָּבַֹ֧חר ְּבךֵ֛ ל  ָֽ ֵ֥ק ַוֲעׂש  ׁש ֲחַז ְקָּדֶ֖ ת ַלּמ  י   ַּבֵ֥

 . יחזקאל  מב,י:   1 תביר מלה מקף דרגא 
ים ֶאל ֵ֛ ר ֶּדֶֹ֧רְך ַהָּקד  ֶַַ֣֧דר ֶהָחצ ִ֗ ַחב׀ ֶּג ה ְוֶאל-ְּבר ַ֣ ְזָרֵ֛ ֹ֧י ַהּג  ֹות׃-ְּפנ  ְנָיֶַֽ֖ן ְלָׁשכָֽ ֵ֥י ַהּב   ְּפנ 

 

 תביר 2

ֶרץ ְוָכלבראשית ב,א:  ם ְוָהָאֶ֖ י  ּו ַהָּׁשַמֵ֥ ם׃-ַוְיֻכּלֵ֛  ְצָבָאָֽ
ּו  ּו תביר, מיעוט מהמשמע של מלת  -ַוְיֻכּלֵ֛  שהכל נגמר.ַוְיֻכּלֵ֛

)א(  עשרה דברים נבראו בין השמשות של ערב שבת, והאחרון בם "ויש אומרים אף המזיקין" , הקב"ה ברא צורה רוחנית ולא השלים 

צווי ואפילו שלא השלים צורת גופם. אפשר כי כוונת הבורא הייתה להדגים לאדם שכיוון שצווה על שמירת שבת אז גם הקב"ה מקיים ה

 שנותרו ניזוקות. –דבר חשוב הפסיק במלאכתו, נשארו בריות לא מושלמות שלכן נקראות מזיקין 

וע' באור החיים )בראשית ב, ב( שמבאר שבשבת היתה בריאה, שה' ברא את "נפש העולם", וזה דף על הדף ביצה דף טז עמוד א )ב( 
יון ששבת, כלומר שבא שבת, אז "וינפש" נשפע שפע חיוני בכל הנבראים, כי קודם השבת סוד אמרו "וביום השביעי שבת וינפש", דכ

ומביא מהזוהר )תזריע מד, א( שזה טעם מילה , והיה העולם רופף ורועד עד שבאה שבת ונתקיים העולם ונתיסד, לא היה נפש לכל הנבראים
 .ויהיה בעל נפשבשמיני ושלא להקריב קרבן עד יום השמיני, כדי שיעבור עליו שבת 

)ג( מעשה בראשית היו על תנאי שישראל יקבלו את התורה בו"ו סיון )ראה פי' בר' א,לא(, הבריאה הייתה חסרה מנוחה ושלמות. עם 

י (בר' א,לא)קבלת התורה הגיעה ההשלמה למעשי בראשית. ואפשר שזהו ענין ההלכה שבקידוש שבת אומרים בלחש  ְַֽיה  י-ַוָֽ ְַֽיה  ֶקר-ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ   ב ֶ֖
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

י (בר' א,לא)ואח"כ בקול רם וברצף  ָֽ ּׁש  ֶרץ ְוָכל (בר' ב,א) יֵֹ֥ום ַהּׁש  ם ְוָהָאֶ֖ י  ּו ַהָּׁשַמֵ֥ ם׃ -ַוְיֻכּלֵ֛ י (בר' א,לא)וראשי המלים  ְצָבָאָֽ ָֽ ּׁש  בר' ) יֵֹ֥ום ַהּׁש 

ם (ב,א י  ּו ַהָּׁשַמֵ֥ הששי( בשליחות ה' מהוים שלמות שם הוי"ה על הסדר, ללמד שע"י עבודת בני ישראל בימי החול )המיוצג ע"י יום  ַוְיֻכּלֵ֛

(, כמו התיקון שפת אמת בראשית תרמ"ח-הם מתקנים את מה שה' השאיר להם לתקן בבריאה ולכן השלימות באה בשבת )ע"פ הבנה ב

 של "כי יד על כס יה", כאשר משלימים את התיקון הכסא מלא ושם הוי"ה מלא.

י  רש"י )ב()ד( פ' יע ֶ֔ ים֙ ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  , מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה חסרמה היה העולם  ר אחרדב ... -ַוְיַכָ֤ל ֱאֹלה 
 :המלאכה

 

 תביר 3
 לך יב,א:-בראשית לך

ם ֶלְך-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל ִ֑יך-ַאְבָרֶ֔ ַ֣ית ָאב  ּב  ֹוַלְדְּתךֶ֖ ּומ  ּמָֽ ַאְרְצךֵ֥ ּומ   ְלךֵ֛ מ 
ָּך׃-ֶאל  ר ַאְרֶאָֽ ֶרץ ֲאֶׁשֵ֥  ָהָאֶ֖

 רשת לך לך דף עט עמוד ב זוהר כרך א )בראשית( פ תורה שלמה ]לה[-בהפניה מ
אבל ת"ח כל מה דעביד קודשא בריך הוא בארעא כלא רזא דחכמתא איהו בגין דאברהם לא הוה דביק ביה בקודשא בריך הוא ...  

כדין כדקא חזי אמר ליה לך לך ודא רמז לההוא אתר דבעי לאתקרבא בהדיה דקודשא בריך הוא ואיהו דרגא קדמאה לאעלא לקודשא 
 "כ לך לך והאי דרגא לא יכיל אברהם לאתאחדא ביה עד דייעול לארעא דתמן יקבל ליה לההוא דרגאבריך הוא בג

אל המקום שבו תוכל להתקרב לקב"ה ואילו בדרגתו הראשונה שבמקומו לא  ְלךֵ֛ -ֶלְךאברהם לא היה דבוק בקב"ה כראוי, לכן אמר לו 

 ה.יכול אברהם להתאחד בו עד שיעלה לארץ ששם יקבל הדרגא הנעל

מרמז לדרגתו בחו"ל החסרה  –ישראל, תביר -מצב דרגות דבקות אברהם בקב"ה, )א( דרגתו בחו"ל )ב( דרגתו בארץ-מקף כרב – ְלךֵ֛ -ֶלְך

ַאְרְצךֵ֥ התנתק מתכונות ומעשי ע"ז של  –תביר בתפקיד התמעט  -ְלךֵ֛ -ֶלְךבדבקות הראויה בקב"ה בגלל סביבתו עע"ז. ולכן 
ֹוַלְדְּתך ּמָֽ  טפחא, יתור לרבות, שריבה על המקום  עצמו את המעשים הרעים שעשו, מקום חרון אף ה' בגלל עבודה זרה. מרכא – ּומ 

ִ֑יך התנתק -תביר בתפקיד התמעט  -ְלךֵ֛ -ֶלְך ַ֣ית ָאב  ּב  ַ֣ית, כי בו אין לך צאצאים, אבל תדע כי ּומ  ּב  מונח מרבה שמבית אביך יצאו  – ּומ 

ִ֑יךרבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה,   מונח, מגביל שרק מבית אביך יצאו הנשים ולא ממקום אחר.  – ָאב 

 

 תביר 4

ת: בראשית חיי שרה כג,ז: ָֽ ְבנ י־ח  ֶרץ ל  חּו ְלַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ ַָֹ֧֧קם ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי   ַוָּי
ֶרץ חּו ְלַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ ַָֹ֧֧קם ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי  ים לנושא שכאן הוא הודאה דרגא תביר מרכא טפחא, הלכה )א( כעין קבוצת פרטים הקשור – ַוָּי

 :בשורה טובה )כל(על  )לה' בברכה(לימד על שמודין לה', ושעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן 

ֶרץ חּו ְלַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ תביר מרכא טפחא, הלכה )ב( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שכאן הוא הודאה לה', ושעל  – ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי 

 שר כי הלכה )ב( היא מתי לא פותחים ברכת הודאה בברוך. חלקם לא חלה הלכה )ב(, אפ

)א( א א'( שוחין  ]שו"ע או"ח הלכות תפלה סי' קכא[-תביר עשוי למעט השתחויה בברכת הודאה כתיקון חז"ל כנלמד ב – ַאְבָרָהֵ֛ם
  )ב( במודים )ג( א'[ תחלה )ד( ב וסוף.

 

 תביר 5
 בראשית וישב לז,י:

ַ֣ר ֶאל יו  ְוֶאל-ַוְיַסּפ   ֶאָחיו  -ָאב 
ְגַער  ְִ֑מָּת -ַוּי  ֹום ַהֶּזֶ֖ה ֲאֶׁשַ֣ר ָחָל ֹו ָמֵ֛ה ַהֲחלֵ֥ יו ַוּי ַ֣אֶמר לֶ֔ ֶ֔ ֹו ָאב   ּבַ֣
ְרָצה׃  ת ְלךֶ֖ ָאָֽ ְׁשַּתֲחֹוֵ֥ יך ְלה  ְּמךַ֣ ְוַאֶחֶ֔ י֙ ְוא  ֹוא ֲאנ  ֹוא ָנבִ֗  ֲהבַ֣

ֹום ַהֶּזֶ֖ה  ְִ֑מּתָ תביר מרכא טפחא  -ָמֵ֛ה ַהֲחלֵ֥  - הבא נבא אני ואמך -ל פרש"י -מונח אתנח, התביר מלמד שאין ממש בחלום כ - ֲאֶׁשַ֣ר ָחָל
 כשם שאי איפשר באמך, כך השאר בטל.

 זרקא סגול, פעמיים זקף בין שני קיסריםראה 

 

 

 תביר 6

 למחלק, לממעט דוגמא

ּנּו ַעד-ְול א   שמות בא יב,י: ֶּמֶ֖ ירּו מ  ֵ֥ ֶּמֵּ֛נּו ַעד-תֹות  ר מ  ָתֵ֥ ֶקר ְוַהּנ  פּו׃-ּב ִ֑ ְׂשר ָֽ ׁש ּת  ֵ֥ ֶקר ָּבא   ּב ֶ֖

ֶּמֵּ֛נּו ַעד ר מ  ָתֵ֥ ֶקר-ְוַהּנ   תביר, ממעט זמן אכילה שלא להגיע לבקר, שבר רצף הזמן בין האכילה לשריפה,   – ּב ֶ֖

 לתן שני בקרים, שלא בבוקר היו"ט אלא לבוקר חול המועד.  –תביר טפחא 
 בקר יתור לרבות שנותן לו זמן עד בוקר א' דחול המועד. -עד –טפחא  –בקר -עד

פּו׃ ְׂשר ָֽ ׁש ּת  ֵ֥  אש. איזו אש?ממעט אבוד הנותר דווקא לשריפת ָּבא 

בקר" וללא מתיחס שהוא הממועט. המתיחס מ"באש תשרופו" הוא -מרכא סלוק, מחולק למתיחס אל "והנתר ממנו עד –באש תשרופו 

שהשריפה דווקא במדורה שלפני הבירה, הלא מתיחס הממועט ע"י התביר הוא כל אש אחרת שבה לא תשרופו אלא היוצא מעבר לצופים 

 ישרוף במקומו.

 
 תביר 7

 אשית נח ז,יזבר
ים יֶֹ֖ום ַעל ֵ֥ ּול ַאְרָּבע  י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧  ָהָאִֶ֑רץ-ַוְיה 

ְׂשאּו֙ ֶאת  ם ַוּי  י  ּו ַהַּמִ֗ ְרּבַ֣ ֶרץ׃-ַוּי  ַעֵ֥ל ָהָאָֽ ָרם מ  ה ַוָּתֶ֖ ָבֶ֔  ַהּת 
ּול  י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧ ׁש ַעל איוב  לח,לב דרגא תביר, היה נמשך במהותו ממקום עליון ככתוב - ַוְיה  י  ִַ֝עִ֗ ֹו ְו ּתִ֑ ֹות ְּבע  ַ֣יא ַמָּזרַ֣ צ  ם׃ ָּבֶנֵ֥יהָ -ֲהת  ָֽ  ַתְנח 

 מדרש: הקב"ה הזיז שני כוכבים בכימה וגרמו למבול ועיש עדיין מבקשת להשיבם לה.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ים יֶֹ֖ום  ֵ֥ ּול ַאְרָּבע  י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧  דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים ביחד, רצף רבוי המים ללא הפוגה.  – ַוְיה 

ּול  ים יֶֹ֖ום  -אתנח,  למתיחס ל -ָהָאִֶ֑רץ -ַעלתביר,  מחלק  - ַהַּמּבֵ֛ ֵ֥ מרכא טפחא, וללא מתיחס. אם לא מתיחס, משמע שהיה מקום  -ַאְרָּבע 

 או מקומות שם לא היה מבול במלואו או בכלל. ולכך יש תמיכה בקרא

ם ֱאָמר-ֶּבן יחזקאל  כב,כד ּה ְּביֵֹ֥ום ָזַָֽעם׃-ָאָדָ֕ א ֻגְׁשָמֶ֖ יא ל ֵ֥ ִ֑ ה ה  ָהָרֶ֖ א ְמט  ֶרץ ל ֵ֥ ּה ַאְַּ֣ת ֶאֶ֔  ָלָ֕
 דרגא תביר טפחאראה 

 

 תביר 8
 בראשית נח ז,חי

ד ַעלַוּי   ּו ְמא ֶ֖ ְרּבֵ֥ ם ַוּי  ּו ַהַּמֵ֛י   ָהָאִֶ֑רץ-ְגְּברֵ֥
ה ַעל  ָבֶ֖ ֶלְך ַהּת  ֵ֥ ם׃-ַוּת  י  ֵ֥י ַהָּמָֽ  ְּפנ 
ד ַעל  ּו ְמא ֶ֖ ְרּבֵ֥ ם ַוּי  ּו ַהַּמֵ֛י  ְגְּברֵ֥  מרכא תביר מרכא טפחא אתנח. -ָהָאִֶ֑רץ -ַוּי 

 הארץ".-י תקופות שונות ביחס "עלתביר בין מרכא ובין מרכא טפחא, כאילו מחלקים בין "ויגברו" ובין "וירבו מאד" ואלו שת -המים 

 שתי תקופות:  

ׁש ת ׁש  ְׁשַנ֨ ֹות ָׁשָנה֙ ְלַחּי י-]יא[ ּב  אָ֤ ְבָעָֽה-מ  י ְּבׁש  ֶ֔ נ  ֶדׁש֙ ַהּׁש  ַח ַּבח ֨ ְבְקעּו֙ ָּכל-נ ֶ֔ ה נ  ֶדׁש ַּבּיַֹ֣ום ַהֶּזִ֗ ר יֶֹ֖ום ַלח ִ֑ ֹום -ָעָׂשֵ֥ ת֙ ְּתהַ֣ ַמְעְינ 
חּו׃ ְפָּתָֽ ם נ  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ה ַוֲאֻרּב ֵ֥  ַרָּבֶ֔

י ַהֶּגֶֶׁ֖שם ַעל ֵ֥ ְיָלה׃הָ -]יב[ ַוְיה  ים ָלָֽ ֶ֖ ֹום ְוַאְרָּבע  ַ֣ים יֶ֔  תקופת גשם ומי מעינות תהום ָאִֶ֑רץ ַאְרָּבע 

ם ַעל  י  ּו ַהַּמֶ֖ ְגְּברֵ֥ ֹום׃-]כד[ ַוּי  ת יָֽ ים ּוְמַאֶ֖ ֵ֥ ּׁש   תקופת מי מעינות תהום ללא גשם ָהָאִֶ֑רץ ֲחמ 

 מרכא תביר טפחאראה 

 

 תביר 9
 בראשית וישלח לה,יד:    

ה ַּבָּמקֵ֛  ָבִ֗ ב ַמצ  ב ַיֲעק ִ֝ ֶמן׃-ֹום ֲאֶׁשר]יד[  ַוַּיצ ֨ ק ָעֶלֶ֖יָה ָׁשָֽ צ ֵ֥ ֶסְך ַוּי  יָה֙ ֶנֶ֔ ְָ֤ך ָעֶל֨ ֹו ַמֶצֶַ֣בת ָאִֶ֑בן ַוַּיּס  ּתֶ֖ ר א  ֶּבֵ֥  ּד 
 פנים יפות בראשית פרק לה 

וא ה שער השמים וה)יד( ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו ויצב יעקב מצבה וגו'. יש לומר במקום אשר דיבר אתו היינו מפני שאמר יעקב ]לקמן כח, יז[ וז
וכדאיתא במדרש ]ב"ר נה, ז[ שמקום מזבח של עקידת יצחק היה במקום מזבח הקטורת מקום היכל וקדשי קדשים שהוא מכוון נגד שער שמים, 

הפנימי, והוא במקום שהציב המצבה כי המזבח שבנה בבואו בתחלה לבית אל היה במקום מזבח החיצון להקריב עליו קרבנות וזה 
ם, וזהו שרמז הכתוב שעליית השכינה היה מכוון נגד המקום אשר דיבר אתו שהיה שער השמים ושם הציב אינו מכוון נגד שער השמי
 ]לקמן כח, כב[ והאבן הזאת יהיה בית אלהים והוא מקום ההיכל וקדשי קדשים: המצבה, כמו שאמר בתחלה

ה ָבִ֗ ֹוםרביע, רמז למזבח הפנימי אמה ארכו אמה רחבו אמתיים קומתו,  – ַמצ  תביר, למעט או לא ממש במקום של המזבח אשר  – ַּבָּמקֵ֛

 בנה בבואו בתחילה לבית אל.

 
 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן נז 

ֹום ֲאֶׁשרבקיום נדרו ...  ה ַּבָּמקֵ֛ ָבִ֗ ב ַמצ  ב ַיֲעק ִ֝ ֹו ַמֶצֶַ֣בת ָאִֶ֑בן -ַוַּיצ ֨ ּתֶ֖ ר א  ֶּבֵ֥ לא שהיתה מאבנים הרבה, )בראשית ל"ה, י"ד( שפירושו ּד 
. וכדאיתא בר"פ ויצא במעשה נדרו, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה )כ"ח כ"ב(, והיתה רק אבן אחת, אחתֶבת ָאִֶ֑בן ַמֶצַ֣ אלא דוקא 

הכדכתיב ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה. ופירש הכתוב כי  ָבִ֗ אותה זו שהקים כאשר קיים את נדרו היתה  ַמצ 
ששם שעבד את השי"ת עוד הפעם על האבן  -שגם עתה בשובו שקיים נדרו , שלקח את האבן אשר שם מראשתיו. אז שהיתה המצבה

 , וקיים עתה נדרו.אותה אז מצבה

 

ֹום  תביר, למעט או לא ממש הציב מצבה כי היתה אותה מצבה שהקים בשעה שיצא לחרן.   – ַּבָּמקֵ֛

  אתנח, רביעראה 

 

 תביר 10
 בראשית ויחי מט,כח:

ַ֣ים-ָּכל ל ְׁשנ  ֶ֖ ְׂשָרא  י י  ֵ֥ ְבט  ֵֶּ֛לה ׁש  ז את ֲאֶׁשר א  ם׃-ָעָׂשִ֑ר ְוֲ֠ ָתָֽ ְך א  ַרֵ֥ ֹו ּב  ְרָכתֶ֖ ר ְּכב  יׁש ֲאֶׁשֵ֥ ֵ֛ ם א  יֶהם֙ ַוְיָבֶַ֣רְך אֹוָתֶ֔ ר ָלֶהָ֤ם ֲאב  ֶּב֨  ּד 
ֵֶּ֛לה-ָּכל ז את...  א   תביר ... תלשא, כעין רמז לחישוב אלפניו – ְוֲ֠

ֵֶּ֛לה-ָּכל( מט,כח) ָׁשָלָֽל( מט,כז) ים֙  (דב' האזינו לב,יזאותיות ) א  ד  ּו ַלּׁש  ְזְּבחִ֗ א אֱ י  ַּה ל ַ֣ אלו ההסתרות ההכרחיות לבריאה אשר מכח חטא אדם ֹלֶ֔

ואשר החזיקו בתוכן רפ"ח ניצוצות הקדושין משבירת הכלים בבריאה המרומזות בטעם מלת  -הראשון מציגות תכונות של קליפות הרע 

ֵֶּ֛לה-ָּכל דתם במצרים תקנו והוציאו ר"ב תביר, והתגברו מאד מאי שמירת ברי"ת )אותיות תבי"ר( של אדם הראשון. ובני ישראל בעבו – א 

ֵֶּ֛לה-ָּכלשלימות קדושת ישראל בשמירת הברי"ת )שלא נגעלו בזימת מצרים( אבל  –ניצוצין הקדושים  גי' פ"ו ניצוצין הקדושין שלא  א 

ּהַ אדמ"ת הכהני"ם גי' יצ"ר הר"ע ונשארו שבויים בין -נגאלו בעבודת ישראל כי היו ב א ֱאֹלֶ֔ פ"ו ניצוצין גי' פ"ו היונקים חיותן מ ל ַ֣

י(  ישעיהו נא,והקדושין שלא נגאלו עד אשר יבוא הסיום לתיקון ) ָֽ ם-ּכ  י  ֙  ֶּכָעָׁשָ֤ן ָׁשַמִ֝ חּו ְמָל֨ ה ַּכֶּבֶַ֣גד ְוָהָאֶ֙רץ֙  נ  ְבֶלֶ֔ כל פ"ו הניצוצין  ּת 

 הקדושין יגאלו, תיפסק היניקה של הקליפות והן יעלמו והעולם יעלה למדריגות שקודם לחטא אדם הראשון.

 

 תביר 11

ֹות ַעל  יג,ט: שמות בא ִ֑יך -ְוָהָיה֩ ְל֨ך ְלאִ֝ ת ְיהָוֶ֖ה ְּבפ  ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַען ּת  יך ְלַמִ֗ יֶנֶ֔ ַ֣ין ע  ָּכרֹון֙ ּב   ָיְדךִ֗ ּוְלז 
ם׃  י  ְצָרָֽ ּמ  ֲאךֵ֥ ְיהָוֶ֖ה מ  ה הֹוצ  ַ֣ד ֲחזָָקֶ֔ ַ֚י ְּבָי  ּכ 
 אתנח  - בפיךמרכא טפחא  - תורת ה'תביר  –תהיה רביע  –למען  ...

תביר א' לא ממש בפיך באכילה אלא מן המותר בפיך, ב' גם נבילה  - תהיההורה אפילו טריפה נבילה, מבהמה ט -מן המותר בפיך  שו"ע

 וטריפה

 רביעראה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 תביר 12

יו: שמות תצוה ל,ט: ּו ָעָלָֽ ְּסכֶ֖ א ת  ֶסְך ל ֵ֥ ְנָחִ֑ה       ְונ ָ֕ ָלַ֣ה ּומ  ה ְוע  ֶרת זָָרֶ֖ ּו ָעָלֵ֛יו ְקט ֵ֥  ל א־ַתֲעלֵ֥

אם מזבח הזהב נעקר ממקומו מקטירין קטורת במקומו,  ]ד[ ]מנחת חינוך[תביר בתפקיד לא ממש עליו  – ָעָלֵ֛יו ,ט(ל)שמ' תצ'   נושא )א(
 .הכא נמי לענין הלאו דהקטרת עולה ונסך גם כן נוהג במקום המזבח, ואם נעקר והקטיר קטורת זרה במקום המזבח לוקה

 
 תביר 13

ר֙ ַעלשמות כי תשא ל,יד:  ב  ל ָהע  ֶּבֵ֛ן עֶ -ּכ ִ֗ ים מ  ֶ֔ '׃ַהְּפֻקד  ת הָֽ ן ְּתרּוַמֵ֥ ֶ֖ ּת  ים ָׁשָנֶ֖ה ָוָמְִ֑עָלה י  ֵ֥  ְׂשר 
 הסבר ע"פ ירושלמי שקלים פ"א, ה"ג,ה"ד

ר֙ ַעל ב  ל ָהע  ים-ּכ ִ֗ ֶ֔  קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש, מוצע שפירושו הוא כך:-רביע ... זקף – ַהְּפֻקד 

ים ָׁשָנֶ֖ה-מפורש בפסוק ש ֵ֥ ֶּבֵ֛ן ֶעְׂשר  ' ם לצבאהראויים להימנות בין הפקודי מ  ת הָֽ ן ְּתרּוַמֵ֥ ֶ֖ ּת   ָוָמְִ֑עָלה י 

 בא הפסוק וטעמיו ללמד דברים אחדים בענין תרומת ה'.חובות הראויים, הנחות למתנדבים, דחיית תרומת אנשים מסוימים.

ר֙ ַעל  ב  ים-ָהע  ֶ֔  קטן,-פשטא מקף זקף – ַהְּפֻקד 

ים-ַעל ֶ֔ '-ל מצב ילמד )א( שממשכנים מי שחייב-טעם מקף בתפקיד רב – ַהְּפֻקד  ת הָֽ ן ְּתרּוַמֵ֥ ֶ֖ ּת  ולא נתן מעצמו, )ב( מי מתנדב ליתן  י 

ים-ַעלומקבלים ממנו תרומת ה', )ג( מי לא מקבלים ממנו תרומת ה'.  ֶ֔ קטן מלמד על פקודים בשתי קבוצות שמקבלים מהם -זקף – ַהְּפֻקד 

לתרומת ה'. טעם מלת  כנים אותם אם לא עמדו בחיוב תרומת ה': רביע, מלמד שבכל אחת יש ארבעה פרטים. קבוצה )א( ארבעה ממש – ּכ ִ֗

לויים, ישראלים, גרים, עבדים משוחררים. קבוצה )ב( המתנדבים שאם שקלו מקבלים מהם תרומת ה': נשים, עבדים, קטנים, ולגבי כהנים 

]לא כי[ אלא כל ...  אמר רבי יהודה העיד בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל אינו חוטא אמר ליה רבן יוחנן בן זכאימחלוקת אם חייבים. 
 . כהן שאינו שוקל חוטא

ֶּבֵ֛ןקבוצה )ג(  ים ָׁשָנֶ֖התביר ממעט מהתורמים שהם בני  – מ  ֵ֥  הנכרי והכותי ששקלו אין מקבלין מהןאת  ָוָמְִ֑עָלה ֶעְׂשר 

 

 תביר 14

 תביר 15

ִ֑ם ּבְ  פ ,ל:להויקהל שמות  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ל ְראֵ֛ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶׁשה֙ ֶאל־ְּבנ  ה:ַוּי ָ֤אֶמר מ  ֵ֥ה ְיהּוָדָֽ ּור ְלַמּט  י ֶבן־חֶ֖ ֵ֥ ֵ֛ל ֶּבן־אּור   ַצְלא 

ּו  'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(]פועל בלשון רבים, טעם תביר בתפקיד למעט את משה וכל אחד אחר מהמנוי. זהו מה שדרש  – ְראֵ֛

ִ֑ם ְּבצַ  ,ל(להויקהל  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ל ְראֵ֛ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶׁשה֙ ֶאל־ְּבנ  ֵ֛לַוּי ָ֤אֶמר מ   :ולא מדעתי מניתיואמר להם, הקדוש ברוך הוא קראו . ְלא 

ּור ,ל(להויקהל  'שמ) י ֶבן־חֶ֖ ֵ֥ )מחור(  כל בנים היוצאים ממךמרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ואלו  –  ֶּבן־אּור 

ֵ֛לאבל  אני מגדלם שם טוב בעולם ם המרומזים בכתוב אחריו, והוא מיוחד תביר בתפקיד מחלק את בצלאל מבנים אחרי – ְּבַצְלא 

 ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ג[ במינו.

 

 תביר 16

ה:,לא: להויקהל שמות  ַעת ּוְבָכל־ ְמָלאָכָֽ ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ ים ְּבָחְכָמֵ֛ה ּב  ִ֑ ּוַח ֱאֹלה  ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א   ַוְיַמּל 

ּוחַ  ,לא(להויקהל  'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א  ַעת ַוְיַמּל  ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ ִ֑ים ְּבָחְכָמֵ֛ה ּב  )מהתכונות  גדולה חכמה ֱאֹלה 

שבחר בה הקדוש ברוך הוא, החכמה מלימוד, התבונה מעצמו, הדעת הלומד דבר מדבר: גדולה דעה שהיא נתונה בין  הכתובות אחריה(
ל יּכ ֣  (שמו"א ב,ג) שני שמות,  (:תפילת חנה) 'ה֔  ֵדעֹות   ֵא֤

ַעת (,לאלהויקהל  'שמ) ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ ַעתתביר מרכא טפחא,  – ְּבָחְכָמֵ֛ה ּב  ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה  – ּב 

  : הלומד דבר מדברהתבונה מעצמו, הדעת  [לקח טוב]להתרחב וזה כדרשת 
שבחר בה הקדוש  )מהתכונות הכתובות אחריה( גדולה חכמה [לקח טוב]תביר בתפקיד מחלק אותה מהכתוב אחריה כדרשת  – ְּבָחְכָמֵ֛ה

 ברוך הוא, החכמה מלימוד,

 

 תביר 17

 תביר 18

 תביר 19

 שלושה הפסוקים הבאים עוסקים בשחיטת ע"י כהנים מוצגים ביחד
 ויקרא א,ה:

ִ֑ה-]ה[ ְוָׁשַחֵ֛ט ֶאת ַ֣י ְיהָו ְפנ  ר ל  ן ַהָּבָקֶ֖  ֶּבֵ֥
ים֙ ֶאת  ֲהנ  ן ַהּכ ָֽ י ַאֲהר ָ֤ יבּו ְּבנ ֨ ְקר  ה  ם ְוזְָרק֨ -ְוֲ֠ ם ַעל-ּו ֶאתַהָּדֶ֔ יב ֲאֶׁשר-ַהָּדָ֤ ַח֙ ָסב ֶ֔ ְזּב  ָֽד׃-ַהּמ  ֶהל מֹוע  ַתח א ֵ֥  ֶּפֶ֖

ִ֑ה-ְוָׁשַחֵ֛ט ֶאת ַ֣י ְיהָו ְפנ  ר ל  ן ַהָּבָקֶ֖ תביר מרכא טפחא מונח אתנח, תביר ממעט, אמנם שחיטה כשירה בזר, אבל כאן ראב"ע מפרש כי  – ֶּבֵ֥

יקרא אח"מ פר' כב סי' ה. )פירוש עץ יוסף, מהדורת מדרש רבה ו כהן שוחט, משמע שמיעט ההיתר של שחיטה בזר. זה נתמך ע"פ
-והביאום כו' אל( ויקרא אח"מ יז ה. ומפרש )וצריכה כהןא"כ שוב היתה שחיטה עבודה  ה-ד-ויקרא אח"מ יז ג.על וגשל התשס"א( 

 . כך פירש הנאון מהר"ף הכהן{שהכהן שוחטוכו'  הכהן וזבחו
ִ֑ -ְוָׁשַחֵ֛ט ֶאת ַ֣י ְיהָו ְפנ  ר ל  ן ַהָּבָקֶ֖ מרמז כי כל העזרה כשרה לשחיטת עולה ולא לפני ה' ממש  תביר מרכא טפחא מונח אתנח, תביר – הֶּבֵ֥

 היינו מול פתח ההיכל, סמוך למזבח 

 

 תביר 20
 ויקרא ה,טו:
י ָֽ ֶַ֚פׁש ּכ  ' -]טו[  ֶנ י הִ֑ ֶ֖ ָּקְדׁש  ה מ  ְׁשָגָגֶ֔ ְטָאה֙ ּב  ַעל ְוָחָֽ ל ַמֶ֔ ְמע ַ֣  ת 
יא֩ ֶאת ב  ן-ְוה  ים מ  ַ֣ ל ָּתמ  ' ַאֹ֧י  ֶסף-ֲאָׁש֨מֹו ַלהִ֝ אן ְּבֶעְרְּכךֵ֛ ֶּכָֽ ֶקל-ַהצ ִ֗ ים ְּבֶׁשָֽ ֵ֥ ם׃-ְׁשָקל  ֶדׁש ְלָאָׁשָֽ  ַהּק ֶ֖

 בבלי כריתות כו, ב 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

מתני'. המפריש ב' סלעים לאשם, ולקח בהן שני אילים לאשם, אם היה אחד מהן יפה שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני ירעה עד 
ה ב' סלעים ואחד יפה עשרה זוז, היפה שתי סלעים יקרב שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה. לקח בהן שני אילים לחולין, אחד יפ

לאשמו, והשני למעילתו. אחד לאשם ואחד לחולין, אם היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני למעילתו, ויביא עמה סלע 
 וחומשה. 

 ע"פ המשנה האיל היפה שני סלעים מקריב לאשם, אף ששלם עבורו סלע אחד! –טט 

יא֩ ...  ב  ֶסףְוה  ים -ְּבֶעְרְּכךֵ֛ ֶּכָֽ ֵ֥ קטנה ... תביר, מהתביר מתברר כי ערך התשלום עשוי היה להיות פחות משווי האיל ולכן -תלישא –ְׁשָקל 

קטנה התריעה על שיעור שאינו בכתוב אלא שיעור התשלום על המעילה כי השתמש בכסף -אם השתמש בהפרש הרי מעל. תלישא

 י מעילה סלע וחומשה וגם אם קנה איל נוסף שיקריבנו למעילתו. שהוקדש לאשם לחולין, לכן קנסו אותו בדמ

 

 דרגא מונח רביע, תלישאראה 

 

 תביר 21

ד ַעל :וויקרא צו ו, יד ּתּוַקֵ֥ ֵ֛ ׁש ָּתמ  ה׃ ס-א ִ֗ ְכֶּבָֽ א ת  ַח ל ֵ֥ ֶ֖ ְזּב   ַהּמ 
 [בבלי יומא מ"ו ב )בלשון עורך המתיבתא(]

אביי אמר או לצורך הדלקת המנורה, ולאחר שחתה כיבם(  )אדם שחתה גחלים לצורך המחתה איתמר, המכבה אש מחתה ומנורה ד"ה
 רבא אמר פטור.)מלקות משום שעבר על הלאו 'לא תכבה'(   חייב
... 
התם לא  -חייב, כמאן? לא כאביי ולא כרבא!  -אלא הא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכבה  

 הדרן עלך טרף בקלפי. .אינתיק למצותה -אינתיק למצותה, הכא 
 

יד -טט  ֵ֛ ה תביר מחלק  – ָּתמ  ְכֶּבָֽ א ת   מרכא סלוק  –ל ֵ֥

ד ַעל לשייך אל ַח -ּתּוַקֵ֥ ֶ֖ ְזּב   וחל בו לאו של מנתק ומכבה שלא למצוה ַהּמ 

ד ַעל וללא שייך אל ַח -ּתּוַקֵ֥ ֶ֖ ְזּב   כאשר מנתק למצותה ואפילו בראש המזבח ופטור. ַהּמ 

א כאשר מכבה גחלים על המזבח עובר והלא שייך לראש המזבח כאשר מכבה גחלים שלא על אפשר גם להסביר שהשייך לראש המזבח הו

 המזבח פטור.

 

 תביר 22

ן ֶאל ויקרא שמיני ט,ח: ב ַאֲהר ֶ֖ ְקַרֵ֥ ְׁשַחֵ֛ט ֶאת-ַוּי  ִַ֑ח ַוּי  ְזּב  ֵֶ֥גל ַהַחָּטֶ֖את ֲאֶׁשר-ַהּמ  ֹו׃-ע   עבודת כ"ג ביום שמיני של ימי המילואים. לָֽ

, לכן בשמיני רבינא אמר דנין עבודה בכ"ג מעבודה בכ"ג"כ נלמדת מעבודת יום שמיני של ימי המילואים עבודת כ"ג ביוה בבלי יומא ג ב

למילואים היה רק אהרן משמש. אמנם הפסוק מדבר בשחיטת עגל החטאת ע"י כ"ג אבל משנה יומא מבטאה זאת לגבי שחיטת התמיד ושאר 

 שחיטות יוה"כ.

ְׁשַחֵ֛ט  הביאו לו את התמיד קירצו ומירק אחר  בבלי יומא לא ב משנה-ן כ"ג וכהן אחר, רומז לנאמר בתביר, מחלק את השחיטה בי -ַוּי 
. וגמר כהן אחר שחיטה לפי שאין קבלת הדם כשירה אלא בכ"ג וצריך למהר ומירק אחר רש"יוגו' שחיטה על ידו קבל את הדם 

  ולקבל.
 -ט מקבל הרי ודאי אינו מקבל כל דם הנפש דאי אפשר לו לקבל עד שיגמור שחיטתו וכדאמרינן בד' עבודות המתיר ... ואם שוח קדשים סימן ז אות א –מקדש דוד 

 הביאו לו התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו לפי שצריך לקבל הדם ומוכח דאי אפשר לשחוט ולקבל כאחת. יומא לא ב
בל בימינו, מיהו התם ביוה"כ כיון דהשחיטה צריכה להיות בכ"ג וא"כ עבודה היא וצריכה ימין וכיון מיהו אפשר לומר דלעולם אפשר לשחוט ולקבל כאחת דיכול לשחוט בשמאלו ולק 

 ולקבל כאחת, אבל בשאר קדשים דשחיטה לאו עבודה היא וכשרה בזר יכול לשחוט בשמאל ולקבל בימין. דקבלה ג"כ צריכה ימין לא יכול לשחוט

 בבלי יומא לא ויקרא,ראה 
   ויקרא אח"מ טז,יא:  
ן ֶאת יב ַאֲהר ִ֝ ֨ ְקר  ֹו ְוָׁשַחֵ֛ט ֶאת-ַּפָ֤ר ַהַחָּטאת֙ ֲאֶׁשר-ְוה  יתִ֑ ַ֣ד ּב  ֹו ּוְבַע ר ַּבֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥ ֹו ְוכ  ר ַהַחָּטֶ֖את ֲאֶׁשר-לֶ֔ ֹו׃-ַּפֵ֥  לָֽ

ְׁשַחֵ֛ט ויקרא שמיני ט ח תביר, מחלק את השחיטה בין כ"ג וכהן אחר, ראה  – ְוָׁשַחֵ֛ט  תביר -ַוּי 

 

 תביר 23
 דוגמא למחלק כמו וא"ו המחלקת

ת ע יג,י:ויקרא תזרי ָ֤ה ְׂשא  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ת׃-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ָֽ י ַּבְׂשא  ר ַחֶ֖ ֵ֛ת ָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ ַ֣ר ָלָבִ֑ן ּומ  ָע יא ָהְפָכֶ֖ה ׂש  ֹור ְוה ָ֕  ְלָבָנה֙ ָּבעֶ֔
 מקראות גדולות, מ"ג פירושים, המפרש הנקרא עניני טומאת נגעים וטהרתם

מחית בשר חי, כי אחד לבד די לסי'  אושער לבן  ר"ל בשר חי ומחיתוהיא הפכה שער לבן  ויקרא תזריע יג י... ורמב"ן ז"ל פי' 
 הוא וא"ו המחלק, כמו )ו(מכה אביו ואמו )וע' ת"כ פ"ג ח( ומחיתטומאה, והוא"ו 

 שמות משפטים כא,טו:    
ת׃ ס ֹות יּוָמָֽ ֹו מֵ֥ ּמֶ֖ יו ְוא  ֵ֛ ֵ֥ה ָאב   ּוַמּכ 

 מרכא תביר טפחאראה 
 תביר מרכא טפחאראה 

 

 תביר 24
 ויקרא מצורע יד,ט:    

ַ֣ח ֶאתְוָהָיה֩ בַ  י ְיַגַּל יע ִ֝ ֹו ֶאת-ָּכל-ּ֨יֹום ַהְּׁשב  ֹו ְוֶאת-ְׂשָערִ֗ יו ְוֶאת-ר אׁשָ֤ יָנֶ֔ ת ע  ת֙ ַּגּב ַ֣ ִַ֑ח -ָּכל-ְזָקנֹו֙ ְוא  ֹו ְיַגּל   ְׂשָערֶ֖
ֶּבַ֣ס ֶאת יו ְוָרַחֹ֧ץ ֶאת-ְוכ  ר׃-ְּבָגָדִ֗ ָֽ ם ְוָטה  י  ֹו ַּבַּמֶ֖  ְּבָׂשרֵ֛

 ... . רין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסינישיעודאמר רבי חייא בר אשי אמר רב: , נאמר בבלי עירובין ד א, בבלי סוכה ה ב -ב
ֹו -ֶאת םְּבָׂשרֵ֛ י  ר ַּבַּמֶ֖ ָֽ , חוצץ -רובו ומקפיד עליו   דבר תורהבשרו" וללא שייך וזה -תביר ... סלוק. התביר מחלק בטהר השייך ל"את ְוָטה 

   אינו חוצץ. -ושאינו מקפיד עליו 

ם -ְוָרַחֹ֧ץ ֶאתאבל  י  ֹו ַּבַּמֶ֖ רְּבָׂשרֵ֛ ָֽ על רובו שאינו קבוצת הפרטים שעל כל אחד חלה ההלכה ומרמז לרבנן  סלוקטפחא דרגא תביר  - ְוָטה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

רולכן  .מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד ָֽ סלוק, מגביל שרק אם יתיר כל החציצין בשער  – ְוָטה 

 ובטיט ויטבול יהיה טהור!!!
 

 תביר 25

ת ֲאֶׁשרויקרא מצורע יד,לב  ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עת ֲאֶׁשֵ֛ר ל אּבֶ֖ -ז ַ֣את ּתֹוַרֶ֔ ֹו׃ פ-ֹו ֶנ ֹו ְּבָטֳהָרתָֽ יג ָידֶ֖ ֵ֥  ַתּׂש 
יר עד  ּתֹוַרַ֣תמלת  בבלי יומא מא,בע"פ  באה לרבות מצורע עני שהביא קרבן עשיר תבוא עליו הברכה, ובוודאי אם היה מצורע עני וה ֱעש 

 שהגיע להביא קרבנות טהרתו, יביא קרבן עשיר לפי מצבו בשעת הטהרה. ואם העני צ"ע. 

ֹו׃-ל א -תביר, למעט אחד שכוונתו ש – ֲאֶׁשֵ֛ראבל העשיר לא יביא קרבן עני וזה מרומז בטעם  ֹו ְּבָטֳהָרתָֽ יג ָידֶ֖ ֵ֥ . כי הפסוק מדבר בעני ַתּׂש 

 אז מה יש למעט ממנו עוד, אלא בא לרמז על העשיר שלא רצה להביא קרבן עשיר. 

 

 תביר 26

ה ָעָלָ֤יו,י: טז "מויקרא אח יר ֲאֶׁשר֩ ָעָל֨ ל ָיֳעַמד ְוַהָּׂשע ִ֗ ִ֑יו-ַהּגֹוָרל֙ ַלֲעזָאז ֶ֔ ַ֣ר ָעָל ' ְלַכּפ  ֵ֥י הֶ֖ ְפנ   ַחֵ֛י ל 
ָרה׃  ְדָּבָֽ ֶ֖ל ַהּמ  ֹו ַלֲעָזאז  תֵ֛  ְלַׁשַּלֵ֥ח א 

תביר אפשר בתפקיד נשבר רמז שמת.  – ַחֵ֛י-ָיֳעַמד (י,טז "מאח י'ו)לפי דרך ההסבר שלנו נושא ההגרלה השניה מקדים את הסיבה להגרלה 

מגריל עליהם למצוה ולר' שמעון למצוה נמי לא נאמר  ]תוספות[היא למצוה, כמו שכתוב בסוף  אפשר שזה מראה שההגרלה הנוספת
  .כיון דסבירא ליה דאינו מביא אלא אחד אין שייך בו הגרלה

דעת מקף כבורר בין דעת ר' יהודה שהשעיר המשתלח זקוק לעמוד חי עד כפרת דמים של השעיר לה', ובין  – ַחֵ֛י-ָיֳעַמד (י,טז "מאח י'ו)

דוידוי אינו מעכב לר'יהודה  [חידושי הריטב"א]ר' שמעון שהשעיר המשתלח זקוק לעמוד חי עד כפרת דברים של כ"ג על ישראל. 
 ולרבי שמעון מוקים לה בוידוי משום דסבירא ליה וידוי מעכב,

ורל לה' ועמד לפני ה'; לדעת ר' שמעון תביר מחלק חיותו, לדעת ר' יהודה עד שעת מתן דמו של השעיר שעלה בג – ַחֵ֛י (י,טז "מאח י'ו)

 עד כפרת דברים של כ"ג על ישראל בווידוי על השעיר המשתלח. אח"כ יכול למות גם בלי שלוח.

כממעט ומרמז כי  – ַחֵ֛י-ָיֳעַמדסיבה שזקוק להיות מועמד ע"י אחרים מרומז בטעם תביר של שמעתי מסבירים )ולא מצאתי מקור ( ש

 מחיותו עד כדי שעלול למות עוד לפני שלחוהו. מעטמהגורל שנפל עליו לשלחו לעזאזל המעמד של יום הכפורים ו

 

 תביר 27

ץ ויקרא אמר כג,מ: ֵַֽ֥ף ע  ים ַוֲעַנ ֶ֔ ת ְּתָמר  ָ֤ץ ָהָדר֙ ַּכּפ ַ֣ י ע  ֨ ֹון ְּפר  אׁשִ֗ ם ַּבּיַֹ֣ום ָהר  ם ָלֶכִ֝ י-ּוְלַקְחֶּת֨ ת ְוַעְרב  ִַ֑חל -ָעב ֶ֖  ָנ
ְבַעֵ֥ת יָ  יֶכֶ֖ם ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  ם ל  ים׃ּוְׂשַמְחֶּתִ֗ ָֽ  מ 

  ירושלמי ראש השנה פ"ד ה"ג ]דף נט טור א[... )אמר רבי יונה( 
שניא היא דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון חלק הראשון מהם מעתה במקדש ידחה ובגבולין לא ידחה אמר רבי יונה אילו הוה כתיב 

מקום ושמחתם לפני יי' אלהיכ' שבעת ימים ולקחתם לפני יי' אלהיכם הייתי או' כאן ריבה ובמקום אחר מיעט אלא ולקחתם לכם מכל 
 בירושלם

 שונה נטילת לולב ממוספי המועדות כי כתוב בה( –)אור שמחה 

ים ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  יֶכֶ֖םסלוק ממעט גבולין מנטילה שבעת ימים, ומאפיין את  – ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  לקינו -שרק בירושלם, מקום המקדש לפני ה' א ל 

 נוטלים שבעה מדאורייתא,  

ֵ֛י ְפנ  ים-תביר, מדאורייתא בירושלים ממעט שבת חול המועד מ – ל  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  לולב וערבה ששה  משנה סוכה פ"ד מ"א-לנטילת לולב, כ ׁש 
 :ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה והחליל חמשה וששה

ֵ֛י ְפנ  שלא בפני הבית )בזמן שאין בית מקדש אין לפני ה'( ובאופן  תביר, אפשר שמלמד שמצוות נטילת לולב נוהגת בין בפני הבית ובין – ל 

יֶכֶ֖םזה משמעות  ' ֱאֹלה  ֵ֛ימרכא טפחא, יתור לרבות כל הדורות, שהנטילה תיחשב תמיד  – הֵ֥ ְפנ  יֶכֶ֖ם ל  ' ֱאֹלה   אע"פ שאין בית מקדש. הֵ֥

 

 תביר 28

יׁש ַלַּמֶּטִ֑ה במדבר א,ד: ֶ֖ יׁש א  ֵ֥ ּו א  ְהיֶ֔ ָֽ ַ֣ם י  ְּתֶכ אׁש        ְוא  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ ית א  ּוא׃-ְלב  יו הָֽ ָתֶ֖  ֲאב 
 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת במדבר דף פב עמוד א 

יתשאין לך מן השבטים שלא העמידו )מלכים( ונביאים.  אׁש ְלב  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ ּוא-א  יו הָֽ ָתֶ֖  . שלא יתגדל נשיא שבט זה על נשיא שבט זה: ֲאב 

יׁש  ֵ֛  .א יתגדל נשיא שבט זה על נשיא שבט זהשל לקח טובמגביל ומרמז לדרשת  -, בתפקיד ממעט תביר – א 

כי נשיאי השבטים אמורים להיות צדיקים מאד כדי לתקן הנשמות של אלו שמתו במצרים שלכן קראתן  מאור ושמשהענוה נדרשת כפי' 

 נשמות מגולגלות. –התורה לגלגלתם 
 

 תביר 29
 מג: –במדבר א,מב 

ם  פ  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ם ְלמ  ָתֵ֥ י ּתֹוְלד  ַ֣י ַנְפָּתל ֶ֔ א׃]מב[ ְּבנ  א ָצָבָֽ ֵ֥ צ  ל י  ְעָלה ּכ ֶ֖ ים ָׁשָנה֙ ָוַמֶ֔ ָ֤ ן ֶעְׂשר  ֶּב֨ ת מ  מ ִ֗ ְסַּפַ֣ר ׁש  ָתִ֑ם ְּבמ  ַ֣ית ֲאב   ְלב 
ֹות׃ פ ]מג[ אָֽ ע מ  ֶלף ְוַאְרַּבֵ֥ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ִ֑י ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַוֲחמ  ַ֣ה ַנְפָּתל  ם ְלַמּט  יֶהֶ֖  ְּפֻקד 

ים ֵ֛ ּׁש  הפקד לצבא ונצטוו להפקד כאשר מספרם היה כל בני עשרים עד ששים היו ראויים ל אור החייםתביר, בתפקיד למעט, ע"פ  – ַוֲחמ 

. לכן, אפשר שהתביר מרמז על כך שגם מבין בני למעלה מששים ופחות מעשרים מלאות היו הראויים 50בדיוק במאות שלמות ובגד 

 עצמם.  שלא נמנו ע"י משה ואהרן אלא מנו   (מו -מה ), במדבר א פנים יפותלהפקד בצבא והתביר מרמז על שמיעטן הכתוב. ולפי' 

 
 תביר 30

ח ֶאת במדבר ג,נ: ל ָלַקַ֣ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ֹור ְּבנ  ת ְּבכֵ֛ א ִ֗ ִֶ֑סף -מ  ֶדׁש׃        ַהָּכ ֶקל ַהּק ָֽ ֶלף ְּבֶׁשֵ֥ ֹות ָוֶאֶ֖ אֵ֛ ׁש מ  ים ּוְׁשֹלֵ֥ ּׁש ִ֝ ה ְוׁש  ָּׁש֨  ֲחמ 
בא למעט בכורי הלוים שעד עתה היו מחויבים לפדות את עצמם כמו שכתוב "כל בכור בניך תפדה"  התורה והמצוה )המלבי"ם(

 ולל כולם, ועתה נשתנה דינם שפדו את עצמם בלא כסף, וזה נשאר לדורות שהלוים פטורים מפדיון כמו שכתוב במשנה דבכורות.שכ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֹור   ת ְּבכֵ֛ א ִ֗ " וללא שייך. השייך הם המאתים שבעים בני ישראל"-" וזה שייך להכסף-לקח את" לאלו שמהם "בכור"-תביר חלק את המ 

 לויים שאינם בכורים שמהם לקח כסף פדיון. הלא שייך אלו בכורי הלוים שפדו עצמם בלי כסף.ושלושה בכורי ישראל העודפים על ה

 מרכא טפחא, אתנח ראה

 

 תביר 31

 מופע נדיר פעמיים תביר בין שני קיסרים

ּו ֶאל במדבר שלח יד,מ: ֶקר ַוַּיֲעלֵ֥ ַ֣מּו ַבּב ֶ֔ ינּו ֶאל-ר אׁש-ַוַּיְׁשּכ  ֵ֛ ּנּו ְוָעל  ֶּנִ֗ ר ה  אמ ִ֑ ר ל  ֹום ֲאֶׁשר-ָהָהֶ֖ אנּו׃אָ -ַהָּמקֵ֛ י ָחָטָֽ ֵ֥ ' ּכ  ר הֶ֖  ַמֵ֥
ינּו ֶאל ֵ֛ ֹום-ְוָעל   תביר תביר – ַהָּמקֵ֛

 

 תביר 32

יׁש ֲאֶׁשר במדבר קרח טז,ז: ֵ֛ ה ָהא  ר ְוָהָיִ֗ ָ֤י ה֙' ָמָחֶ֔ ְפנ  ֶרת ל  ן ׀ ְקט ִ֝ יֶה֨ ימּו֩ ֲעל  ׁש ְוׂש  ַ֣ן ׀ א ֹ֡ ֹוׁש -ּוְתנַּ֣ו ָבה  ּוא ַהָּקדִ֑ ' הַ֣ ר הֶ֖ ְבַחֵ֥  י 
י׃-ַרב ָֽ ו  ֵ֥י ל   ָלֶכֶ֖ם ְּבנ 

ה  יׁש רביע,  -ְוָהָיִ֗ ֵ֛ ' -ֲאֶׁשר תביר -ָהא  ר הֶ֖ ְבַחֵ֥ ּוא  מרכא טפחא, יתור לרבות –י  ֹוׁש מונח, מרבה –הַ֣  אתנח, מגביל - ַהָּקדִ֑

ה   אפשר כי לפנינו ארבעה לימודים:  תורה שלמה תו"ש ]סז[רביע, ע"פ  -ְוָהָיִ֗

ֹוׁשהיו יודעים שאותו האיש שיבחר בו הקב"ה  (א) ּוא ַהָּקדִ֑ ּוא , הַ֣ ֹוׁש מונח, מרבה בנבחר קדושה –הַ֣ אתנח, מגביל  - ַהָּקדִ֑

 הקדושה רק בנבחר, 

יתירה מזה בדומה לכהן גדול שהיה לו מחליף זמני עלול להיות מצב של קנאה, לכן הכהן המחליף הזמני לא נמצא בבית  (ב)

 לבדו ינצל והשאר כולם ימותו, הזהרו ואל תגרמו רעה לעצמכם,המקדש. כאן משה הזהירן שהנבחר 

 )להלן יז,ג( את מחתות החטאים האלה בנפשותם. מלמד שהם פשעו בנפשותם.והם לא האמינו לדבריו ונשרפו, לכך אמר  (ג)

יׁש  ֵ֛    מלמד שהם פשעו בנפשותם.תביר, ממעט בכל הנדחים מלמד על חיסרון בהם  -ָהא 

' -ֲאֶׁשר (ד) ר הֶ֖ ְבַחֵ֥ ידוע הלימוד כי קטורת מצילה וקטורת  אותו שעוזר לו הקב"ה הוא ינצל בלבד.מרכא טפחא, יתור לרבות  –י 

-לה להמית את הלא ראוי. כאן היה רבוי עזרה מהקב"ה לאהרן מפני קיטרוג כגון מעשה העגל, כדי שינצל. וזה מתאים לעלו
הוא הקדוש, הוא יקדש מיבעי ליה, אלא א"ל יודע אני שקטורתו של אהרן מתקבלת, כבר נתקדש קודם  תורה שלמה ]סח[

 (ילמדנולכן )
 

 תביר 33

י ָּכלבמדבר קרח יח,יג׃  ֞ ּכּור  ִ֑ה ָּכל-ֶׁשֹ֧ר ְּבַאְרָצֵ֛ם ֲאֶׁשראֲ -ּב  ְהֶי ָֽ ' ְלךַ֣ י  יאּו ַלהֶ֖ ֵ֥ ּנּו׃-ָיב  יְתךֶ֖ י אֲכֶלָֽ ֹור ְּבב   ָטהֵ֥
ך֛  (דב' תבוא כו,ב)) ארצך  (דב' תבוא כו,ב)בכורים אף על גב דכתיב בבלי חולין קלו,א  צְּ )טט  דשותפות לא יביא( -)של יחיד דידך אין  -( ֵמַארְּ

י ּכ ל)לשון הכתוב כורי כל אשר בארצך ב (במ' קרח יח,יג), כתב רחמנא  ?( - ם-ב ּכּוֵר֞ ֛ צ  ר בְַּארְּ ֧ ך֛  (דב' תבוא כו,ב)), אלא ארצך  (ֲאש  צְּ למה   (ֵמַארְּ
 ,לי? למעוטי חוצה לארץ

צְּ֛ך  (דב' תבוא כו,ב) -ארצך רש"י חולין קלו,א  יא ֵמַארְּ ֧ ב  ר ת  ם  (במ' קרח יח,יג)ארצך משמע מיעוטא ֲאש ֨ ֛ צ  ֛ם (במ' קרח יח,יג))ַארְּ צ  לא  (בְַּארְּ
֛ך חוצה לארץ מיניה דמשמע כל מקום שיש להם ארץ אבל  )כל כך(ולא ממעטא   )כל כך(משמע מיעוטא כולי האי  צְּ משמע ַארְּ

 .המיוחדת לך ולא לעובדי כוכבים
ום דאתקש אף על גב דמצוה התלויה בארץ היא מכל מקום אצטריך למעוטי מש -אלא ארצך ל"ל למעוטי חו"ל תוספות חולין קלו,א 

 .לבשר בחלב בחד קרא, רשב"ם

יך ֹלאשנאמר בפסוק אחד  ֑ ית ֣ה' ֱאֹלה  יא ֵב֖ ב ֕ ֔ך ת  תְּ ֣ מ  ית ב ּכּוֵרי  ַאדְּ ֽמֹו׃ פ -ֵראש ֗ י ַבֲחֵל֥ב א  ֖ ל גְּד  ַבֵּׁש֥ אז היה מקום לומר שביכורים ינהג בכל תְּ

 לארץ.-מקום כמו בשר בחלב, לכן צריך דרשה מיוחדת למעט את חוץ

ך֛  (בדב' תבוא כו,)  צְּ צְּך֛ אפשרות למיעוט ממלת  – ֵמַארְּ ישראל שאותם מביאים ובין ביכורי חוץ לארץ שאותם לא -בין ביכורי ארץ ַארְּ

 ישראל ובין בשר בחלב הנוהג בכל מקום.-מביאים. או מטעם תביר, מחלק, בין ביכורים הנוהג רק בארץ

 

֛ם (במ' קרח יח,יג) צ  ם ישראל, שותפות של ישראלים חייבת בביכורים, טעם תביר של-המלה מלמדת על שותפות בארץ – בְַּארְּ ֛ צ   בְַּארְּ

 קלו,א -בבלי חולין קלה,ב -ישראל. וזה ירמז למסקנתנו על פי הדיון ב-יחלק וימעט מחיוב בכורים שותפות ישראלי ונכרי בארץ

ית הגז, עריסות להפרשת חלה, בכור. המברר סוגיית ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות לגבי חיוב תרומות, מעשרות, ראש

בדגן הנכרי לוקח חלקו ויש דיון האם הישראלי מפריש רק על חלקו או גם על חלק הנכרי, ובשאר הדברים מתברר כי שותפות הנכרי 

 פטרה אותם מההפרשות השונות. לכן אפשר כי גם בענין ביכורים שותפות הנכרי תפטור את הפירות מהבאת ביכורים. 

 

 תביר 34

םפינחס כו,נט: דבר במ י  ְצָרִ֑ י ְּבמ  ֶ֖ ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥ י ֲאֶׁש֨ ֶ֔ ו  ם יֹוֶכֶ֙בד֙ ַּבת־ל  ֶַׁ֣שת ַעְמָרִ֗ ַ֣ם׀ א   ְוׁש 
ם  ָתָֽ ְרָיֵ֥ם ֲאח  ת מ  ֶ֖ ה ְוא  ֶׁשֶ֔ ן֙ ְוֶאת־מ  ת־ַאֲהר  ם ֶאָֽ ֶַ֣לד ְלַעְמָרִ֗  :ַוּת 
 [אלבק( פרשת ויגש פרשה צד-בראשית רבה )תיאודור]

ם יֹוֶכֶ֙בד֙  בר נחמן אמר יוכבד עיבורה בארץ כנען ולידתה בארץ מצרים הדא הוא דכתיבר' לוי בשם ר' שמואל  ֶַׁ֣שת ַעְמָרִ֗ ַ֣ם׀ א  ]בת ְוׁש 

 ,מצרים נולדה שלאילן: בקעים, גומות( -)הסבר שו"ת בר על פילי פי' כו,נט( 'במ)לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים[ 
 [קלג עמוד ב פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת פינחס דף]

ם י  ְצָרִ֑ י ְּבמ  ֶ֖ ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥ י ֲאֶׁש֨ ֶ֔ ו  ם יֹוֶכֶ֙בד֙ ַּבת־ל  ֶַׁ֣שת ַעְמָרִ֗ ַ֣ם׀ א   :מיכן אמרו יוכבד לידתה במצרים ולא הורתה במצרים. ְוׁש 

ם  פי' כו,נט( 'במ) [רש"י] ְצָרִ֑י  ֶ֖י ְּבמ  ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥ דתה במצרים ואין הורתה במצרים. כשנכנסו ליבמצרים[,  ט]אשתו ילדתה - ֲאֶׁש֨
 :לתוך החומה ילדתה, והיא השלימה מנין שבעים, שהרי בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע

 

ְצָרִ֑י ם פי' כו,נט( 'במ) ֶ֖י ְּבמ  ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥  ֲאֶׁש֨

ר פי' כו,נט( 'במ) םה למצרים. קדמא הורתה בארץ כנען ולידתה בין החומות של הכניס – ֲאֶׁש֨ י  ְצָרִ֑ אתנח מגביל את משמעות מלת  – ְּבמ 

 "מצרים" כאן. בד"כ נחשב בין החומות כלפנים, וכאן בין החומות נחשב כלחוץ, לכן זה עוד הסבר שיוכבד נחשבת בין הבאים מארץ כנען.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ָתֵּ֛ה)הפניית ר' קוטיינר הי"ו( ]הרב החיד"א[  )? בגרסה כאן מפיק הא( ומוטעם תביר זה שם אשת לוי ומוכיח זאת כי לא מפיק הא  א 

ָתֵּ֛השמפסיק את המלה מהמלה "ללוי". אפשר להסביר שמלת  יתירה כי יכל לכתוב "אשר ילדה או נולדה ללוי", אפשר כי מפיק הא  א 

במיוחד מוסיף משמעות ללמוד שם אשת לוי )מצדקנות יוכבד נלמד על צדקנות אמא שלה( ולהזכיר אדם בשם אמו כאשר מתפללים עליו 

ָתֵּ֛ה  פי' כו,נט( 'במ)בשעת שבר לו ומרמז לכך   תביר בתפקיד שבר,  – א 

 

 תביר 35
 במדבר פינחס כז,ה:
ֶׁשֵ֛ה ֶאת ב מ  ֵ֥ '׃ פ-ַוַּיְקר  ֵ֥י הָֽ ְפנ  ן ל  ְׁשָּפָטֶ֖  מ 
ֶׁשֵ֛ה ֶאת ב מ  ֵ֥ '-ַוַּיְקר  ֵ֥י הָֽ ְפנ  ן ל  ְׁשָּפָטֶ֖  )מרכא תביר טפחא מרכא סליק ( מ 

ֶׁשֵ֛ה   " הנגרם ע"י משה או הקשור למשה, לפני ה'מיעוט כלשהו ב"תביר, על פי שיטתנו יש כאן  –מ 

  נתעלמה ממנו הלכה וכו' רש"יעל הנגרם מפרש  (א)

 טטוד"ל. ד"א ראויה היתה פרשה זו להכתב ע"י משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן רש"יעל הקשור למשה מפרש  (ב)

שה זאת מלפני ה'. אולי מביע צער שלא זכה משה גם כלומר, מיעט את משה מלכתוב )כנראה הכוונה מלשמוע ישירות( פר

בנבואה זאת, במצוה זאת לפני ה'. ודומה לקרא הנני בא אליך בעב הענן בשמות )אור החיים הקב"ה מתנצל לפני משה שלא 

 ידבר ברמת הנבואה הרגילה אליו אלא ברמה נמוכה שתתאים לבני ישראל.

 מרכא תביר טפחא ראה 

 

 תביר 36
 כ:-טובמדבר פינחס כז,

נון. בכל פסוקים האלה אין תביר היינו אין -העדה במקום משה. ה' מצווהו למנות את יהושע בן-משה רבנו מבקש מה' למנות איש על

 כב:     -במדבר פינחס כז,כא  המעטה מטעם התביר. אבל בפסוקים 
ים ל   ֶ֖ ט ָהאּור  ְׁשַּפֵ֥ ֹו ְּבמ  ַאל לֵ֛ ד ְוָׁשֵ֥ ן֙ ַיֲעמ ֶ֔ ה  ָ֤ר ַהּכ  י ֶאְלָעָז ְפנ ֨ ִ֑ה ְול  ַ֣י ְיהָו  ְפנ 

ּו ְוַעל-ַעל  יו י ְצאִ֝ ֨ ּוא ְוָכל-ּפ  אּו הֵ֛ יו ָיב ִ֗ ַ֣ י-ּפ  ֹו ְוָכל-ְּבנ  ּתֶ֖ ל א  ֵ֥ ְׂשָרא  ה׃-י  ָדָֽ  ָהע 
 מרכא תביר מרכא טפחא מונח אתנח, שני יתורים מחולקים וממעט  שאל לו במשפט האורים לפני ה'ברישא יש תביר ...  -כא 

ּוא ְוָכלבסיפא, יש תביר ...  -כא  י-הֵ֛ ֹו ְוָכלי  -ְּבנ  ּתֶ֖ ל א  ֵ֥ ה׃-ְׂשָרא  ָדָֽ  ָהע 

 תביר מרכא טפחא אתנח - כאשר צוה ה' אתו...  -כב 

 דרגא תביר טפחא אתנח - ידיו עליו ויצוהו-ויסמך את -כג 

 תביר מרכא טפחא סלוק - משה-כאשר דבר ה' ביד

לכן ה' צוה למשה שיעביר ליהושע לפי  משה היה נעלה מאד והעם לא יכלו לקבל ממנו ללא עוררין כי לא הבינו אותו.  מאור ושמש ע"פ

 יכולת התלמיד בכמות מוקטנת, ודבר מוקטן זה יהושע יכול להעביר לעם כי הוא קרוב עליהם יותר ממשה.

 אפשר שלכך מרמזים טעמי התביר בפסוקי המינוי של יהושע. –טט 

 
 במדבר פינחס כז,כא:

אַ  ד ְוָׁשֵ֥ ן֙ ַיֲעמ ֶ֔ ה  ָ֤ר ַהּכ  י ֶאְלָעָז ְפנ ֨ ' ]כא[ ְול  ַ֣י הִ֑ ְפנ  ים ל  ֶ֖ ט ָהאּור  ְׁשַּפֵ֥ ֹו ְּבמ   ל לֵ֛
ּו ְוַעל-ַעל יו י ְצאִ֝ ֨ ּוא ְוָכל-ּפ  אּו הֵ֛ יו ָיב ִ֗ ַ֣ י-ּפ  ֹו ְוָכל-ְּבנ  ּתֶ֖ ל א  ֵ֥ ְׂשָרא  ה׃-י  ָדָֽ  ָהע 

  ירושלמי סנהדרין פ"ב ה"ה )וילנה יב א(
 ומוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד וגו' מתני'

 ף על גב דיש רשות למלך כדחשיב במתני' מ"מ במלחמת הרשות צריך ע"פ ב"ד של ע"א.כדתנן בפ"ק והכא תני דא פני משה

ּו -ַעל (במ' פי' כז כא)דכתיב  גמ' יו י ְצאִ֝ ֨ אּו -ְוַעלקדמא ואזלא  -ּפ  יו ָיב ִ֗ ַ֣  מונח רביע -ּפ 

ּוא -ואף על גב דמשמעות הכתוב על אלעזר הוא מ"מ דריש מ פני משה ּוא, דכתיב בתריה דדרשינן הֵ֛ ועל פי סנהדרין  פיו-על-לך ש, זה מהֵ֛

 מוציאין למלחמת הרשות

 רישא הקרא בטעמים עליונים קדמא ואזלא כעין כלל ופרט או בנין אב.  תבנית מפסקת ענין

ּוא מפסקת דבור  תבנית י-ְוָכלתביר, המלך מוציא למלחמת מצווה )שבעה עממין ועמלק( ואז  -הֵ֛ ֹו -ְּבנ  ּתֶ֖ ל א  ֵ֥ ְׂשָרא  מרכא טפחא, יתור  -י 

ה׃-ְוָכלשאלת  וממעטת חתן מחדרו וכלה מחופתה, לרבו ָדָֽ  הוסיף שהם עיני העדה.  ושפת"חעה"ת סנהדרין  כפרש"יסלוק,  -ָהע 

ּוא אבל במלחמת הרשות ה׃-ְוָכל מגביל את המלך מלהחליט לבד ומצריכו לשאול את -תביר, ממעט   -הֵ֛ ָדָֽ סלוק, רבוי תכונה שצריך  -ָהע 

ה׃-ְוָכלפי -על ָדָֽ י-ְוָכל -ן, ואז ממעט מהסנהדריָהע  ֹו -ְּבנ  ּתֶ֖ ל א  ֵ֥ ְׂשָרא  אּו -ְוַעלמרכא טפחא, יתור לרבות כי פוטר  -י  יו ָיב ִ֗ ַ֣ מונח רביע,  -ּפ 

היינו לפחות ארבעה מיני אנשים: חתן וכלה, וארש אשה ולא נשאה, ובתוך שנה לנשיאת אשה, ובונה בית ולא חנכו, ונוטע כרם ולא 

 חיללו, וכל הירא ורך הלבב.

  תביר מרכא טפחא, נח רביעמוראה 

 

 תביר 37
 במדבר פינחס כח,טו: 

' ַעל ֵ֥ים ֶאָחֵ֛ד ְלַחָּטֶ֖את ַלהִ֑ ּז  יר ע  ֹו׃ ס-ּוְׂשע ֨ ְסּכָֽ ה ְונ  יד י ָעֶׂשֶ֖ ֵ֛ ַלֹ֧ת ַהָּתמ   ע 
יראמר רבי יוחנן: מודה ר"מ בבבלי בכורות יז,א  ( במדבר פינחס כח,טושל ראש חדש דבעינן בן שעירה, מאי טעמא? אמר קרא: ) ְׂשע ֨

 המיוחד ובא מששת ימי בראשית. - דֶאָחֵ֛

יר ֵ֥ים ֶאָחֵ֛ד מששת ימי בראשיתמקדמת דנא  באקדמא,  – ּוְׂשע ֨ ּז  תביר ממעט  – ֶאָחֵ֛דלמין הבהמה הזה וטעם  המיוחד ברצף מראה  ע 

 בהמה שאין המראה שלה כמו של המין שלה, פוסלה מקדשים.

 מרכא תביר טפחאראה 

 

 תביר 38

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 ואתחנן ו,יח  דברים 

יָת  ֵ֛ אָת ְוָיַַָֽֽרְׁשָּת֙ ֶאתְוָעׂש  ְך ּוָבִ֗ ַ֣יַטב ָלֶ֔ ' ְלַמַ֙ען֙ י  ַ֣י הִ֑ ינ  ֹוב ְּבע  ר ְוַהּטֶ֖ ה ֲאֶׁשר-ַהָּיָׁשֵ֥ ָבֶ֔ יך׃-ָהָאֶַ֣רץ ַהּט  ֶתָֽ ' ַלֲאב  ע הֶ֖ ְׁשַּבֵ֥  נ 

 זו פשרה לפנים משורת הדין. - הישר והטוב)יח(    רש"י
 פשרה ביחיד. לימא כתנאי. ביצוע בשלשה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים: בבלי סנהדרין ו, א 

 פשרה. –ביצוע  רש"י
ֹוב ר ְוַהּטֶ֖ יָת ַהָּיָׁשֵ֥ ֵ֛ תביר מרכא טפחא, תביר חלוקה, שבירה, יביא לביצוע היינו פשרה, ע"פ המרא ורש"י אדם לא לעמוד על מלוא  – ְוָעׂש 

 התביעה אלא ימעט בדרישתו ויגיע לפשרה לפנים משורת הדין. 

 שלא כדין, כעין גזלן לכן צריך לדון בשלושה. רמ"ה ביצוע משמעו כעין נטילתממון מאחד הצדדים

 ריב"א ביצוע משמעו חלוקה לשניים בשוה ולכך צריך שיקול דעת. ואילו פשרה משמעה לפשר בין השנים בכל שהוא.

 שבירה ולכן יש להזהר בדבר, ואילו פשרה היא כמו שעושה מים פושרים, שמערב חמים וקרים. –רא"ש ביצוע 

 

 תביר 39
 ב:   דברים תבוא כו,

ַ֣ית׀ ָּכל אׁש  ר  ַלְכָּת֙ ֶאל-ְוָלַקְחָּת֞ מ  ן ָלְֶ֖ך ְוַׂשְמָּתַ֣ ַבֶּטִֶ֑נא ְוָהָֽ ֵ֥ ת  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך נ  ר הֹ֧ ַאְרְצךֵ֛ ֲאֶׁש֨ יא מ  ֹ֧ ר ָּתב  ה ֲאֶׁש֨ י ָהֲאָדָמִ֗ ַ֣ ֹום ֲאֶׁשָ֤ר -ְּפר  ַהָּמקֶ֔
ם׃ ֹו ָׁשָֽ ֵ֥ן ְׁשמֶ֖ יך ְלַׁשּכ  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ְבַחר֙ הַ֣  י 

ך֛  (דב' תבוא כו,ב)) ארצך  (בוא כו,בדב' ת)בכורים אף על גב דכתיב בבלי חולין קלו,א  צְּ )טט  דשותפות לא יביא( -)של יחיד דידך אין  -( ֵמַארְּ

י ּכ ל)לשון הכתוב בכורי כל אשר בארצך  (במ' קרח יח,יג), כתב רחמנא  ?( - ם-ב ּכּוֵר֞ ֛ צ  ר בְַּארְּ ֧ ך֛  (דב' תבוא כו,ב)), אלא ארצך  (ֲאש  צְּ למה   (ֵמַארְּ
 ,לי? למעוטי חוצה לארץ

צְּ֛ך  (דב' תבוא כו,ב) -ארצך י חולין קלו,א רש" יא ֵמַארְּ ֧ ב  ר ת  ם  (במ' קרח יח,יג)ארצך משמע מיעוטא ֲאש ֨ ֛ צ  ֛ם (במ' קרח יח,יג))ַארְּ צ  לא  (בְַּארְּ
֛ך חוצה לארץ מיניה דמשמע כל מקום שיש להם ארץ אבל  )כל כך(ולא ממעטא   )כל כך(משמע מיעוטא כולי האי  צְּ משמע ַארְּ

 .ך ולא לעובדי כוכביםהמיוחדת ל
אף על גב דמצוה התלויה בארץ היא מכל מקום אצטריך למעוטי משום דאתקש  -אלא ארצך ל"ל למעוטי חו"ל תוספות חולין קלו,א 

 .לבשר בחלב בחד קרא, רשב"ם

יך ֹלאשנאמר בפסוק אחד  ֑ ית ֣ה' ֱאֹלה  יא ֵב֖ ב ֕ ֔ך ת  תְּ ֣ מ  ית ב ּכּוֵרי  ַאדְּ י בַ -ֵראש ֗ ֖ ל גְּד  ַבֵּׁש֥ ֽמֹו׃ פ תְּ אז היה מקום לומר שביכורים ינהג בכל ֲחֵל֥ב א 

 לארץ.-מקום כמו בשר בחלב, לכן צריך דרשה מיוחדת למעט את חוץ

ך֛  (דב' תבוא כו,ב)  צְּ צְּך֛ אפשרות למיעוט ממלת  – ֵמַארְּ ישראל שאותם מביאים ובין ביכורי חוץ לארץ שאותם לא -בין ביכורי ארץ ַארְּ

 ישראל ובין בשר בחלב הנוהג בכל מקום.-חלק, בין ביכורים הנוהג רק בארץמביאים. או מטעם תביר, מ

 

֛ם (במ' קרח יח,יג) צ  ם ישראל, שותפות של ישראלים חייבת בביכורים, טעם תביר של-המלה מלמדת על שותפות בארץ – בְַּארְּ ֛ צ   בְַּארְּ

 קלו,א -בבלי חולין קלה,ב -נתנו על פי הדיון בישראל. וזה ירמז למסק-יחלק וימעט מחיוב בכורים שותפות ישראלי ונכרי בארץ

המברר סוגיית ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות לגבי חיוב תרומות, מעשרות, ראשית הגז, עריסות להפרשת חלה, בכור. 

שותפות הנכרי  בדגן הנכרי לוקח חלקו ויש דיון האם הישראלי מפריש רק על חלקו או גם על חלק הנכרי, ובשאר הדברים מתברר כי

 פטרה אותם מההפרשות השונות. לכן אפשר כי גם בענין ביכורים שותפות הנכרי תפטור את הפירות מהבאת ביכורים. 

 

 תביר 40

 לא ממש דוגמא

 
 בראשית וירא יח,ח:    
ב ּוֶבן ה ְוָחָלִ֗ ח ֶחְמָאִ֝ ַּק֨ יֶהִ֑ם-ַוּי  ְפנ  ן ל  ֶ֖ ּת  ה ַוּי   ַהָּבָקר֙ ֲאֶׁשַ֣ר ָעָׂשֶ֔

ּוא  יֶהֵ֛ -ְוהָֽ ֹ֧ד ֲעל  מ  לּו׃ע  ָֽ ֶ֖ץ ַוּי אכ  ַחת ָהע   ם ַּתֵ֥
ּוא ֹ֧ד-ְוהָֽ מ  דרגא תביר מיצגים את הצמצום של המלאכים להתלבשותם כביכול בגופים נראים,וזה מופיע רבות בהקשר -דרגא, אפשר ש – ע 

 לקות להתגלות לבני ישראל. -לצמצום הא

יֶהֵ֛ם  זה דמיון התלבשותם של המלאכים בגופים עליהםתביר, לא ממש כי  – ֲעל 

חַ  ֶ֖ץַּתֵ֥  תחת העץמרכא טפחא, יתור לרבות כי אפשר ללא מלים אלה. אפשר שהדמיון להתלבשותם בגופים היה נראה רק  – ת ָהע 

לּו׃ ָֽ  התלבשותם בגופים נדמתה לאברהם אבינו כאוכלים. - העליהם סלוק, תביר אומר שלא ממש אכלו, אלא  – ַוּי אכ 

 

 תביר 41
 בראשית וירא כב,יט 
ָָׁ֤שב ַאְבָרָהם֙ ֶאל ו ֶאל-ַוָּי ּו ַיְחָּדֶ֖ ְלכֵ֥ מּו ַוּי  יו ַוָּיֻקֵ֛ ַבע׃ פ-ְנָעָרֶ֔ ר ָׁשָֽ ֵ֥ ְבא  ם ּב  ֵֶׁ֥שב ַאְבָרָהֶ֖ ַ֣ר ָׁשִַ֑בע ַוּי   ְּבא 

ו ֶאל ּו ַיְחָּדֶ֖ ְלכֵ֥ מּו ַוּי  ַ֣ר ָׁשִַ֑בע-ַוָּיֻקֵ֛  תביר, מרכא טפחא, מונח אתנח – ְּבא 

ל התביר "ממעט" מ –טט  ַבע -א   שבע או ישיבה בה.-במובן של לא הליכה ממש אל בארבְֵּאר ש 

ַבע׃ לקרא הבארש"י כפירוש  ר ָׁשָֽ ֵ֥ ְבא  ם ּב  ֵֶׁ֥שב ַאְבָרָהֶ֖ שהרי בחברון היה יושב י"ב שנים לפני עקידתו של יצחק  לא ישיבה ממש, ַוּי 
יצא מבאר שבע והלך לו לחברון כמו שנאמר ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים מרובים משל חברון הראשונים והם כ"ו שנה 

  כמו שפירשנו למעלה:
 

 רתבי 42
 שמות בא יג,ט

ֹות ַעל  ִ֑יך -ְוָהָיה֩ ְל֨ך ְלאִ֝ ת ְיהָוֶ֖ה ְּבפ  ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַען ּת  יך ְלַמִ֗ יֶנֶ֔ ַ֣ין ע  ָּכרֹון֙ ּב   ָיְדךִ֗ ּוְלז 
ם׃  י  ְצָרָֽ ּמ  ֲאךֵ֥ ְיהָוֶ֖ה מ  ה הֹוצ  ַ֣ד ֲחזָָקֶ֔ ַ֚י ְּבָי  ּכ 
 אתנח  - בפיךמרכא טפחא,  - תורת ה'תביר,  –תהיה רביע ,  –למען  ...

תביר א' לא ממש בפיך באכילה אלא מן המותר בפיך, ב' גם נבילה  - תהיה מבהמה טהורה אפילו טריפה נבילה, - יךבפמן המותר  שו"ע
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 וטריפה

 

 תביר 43
 שמות יתרו כ,כג

ת ַעָֽל-]כג[  ְול א    י ֲאֶׁשֵ֛ר ל א-ַתֲעֶלֵ֥ה ְבַמֲעֹלֶ֖ ִ֑ ְזְּבח  יו׃-מ  ָּגֶלֵ֥ה ֶעְרָוְתךֶ֖ ָעָלָֽ  ת 
 שהרי כתיב ועשה להם מכנסי בד מ''מ הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערוה ממש  שאינו גלוי ערוה רש''יתביר, –ֲאֶׁשֵ֛ר 

 

 תביר 44

 למחלק, ממעט ולא ממש דוגמא
 ויקרא מצורע יד,יד:   

ן   ְוָלַקַ֣ח . ה  ַּדַ֣ם ַהּכ  ֙  ָהָאָׁשם   מ  ן ְוָנַתן ה ֶ֔ ֶזן ְּתנֵּ֛וְך-ַעל ַהּכ  ֶ֖ר א ֵ֥ ַּטה  ִ֑ית ַהּמ  ֶהן-ְוַעל ַהְיָמנ  ֙  ּב ָ֤ ית ָידֹו ֶ֔ ֶהן-ְוַעל ַהְיָמנ  ֹו ּב ֵ֥ ית׃ ַרְגלֶ֖ ָֽ  ַהְיָמנ 
 בבלי יומא סא ב 

)דתניא(: )מסורת הש"ס: ]דתנן[( אין  -הא דאמרן, רבי אלעזר  -דאמר רבי פדת: בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד. בית שמאי 
  יצא. -נתן על של שמאל אם . רבי שמעון אומר: נותן על מקומו ויוצאאין לו טהרה עולמית, רבי אלעזר אומר:  -לו בהן יד ובהן רגל 

 מחלק ב"הימנית" אם יש יתן, ואם אין יתן על מקומו ולא ממש ימנית,  –תביר  –תנוך -על –טט 

קטן, מוציא מפשוטו ומרבה סוגי ימנית, לפי הנאמר לפניו אם אין ימנית לשיטת רבי אלעזר -מהפך פשטא זקף –בהן ידו הימנית -ועל –טט 
 עון נותן על של שמאל שנחשב במצב זה כימנית.נותן על מקומו, לשיטת רבי שמ

 

 תביר 45
 במדבר א,ד:

יׁש ַלַּמֶּטִ֑ה ֶ֖ יׁש א  ֵ֥ ּו א  ְהיֶ֔ ָֽ ְּתֶכַ֣ם י   ְוא 
ית  אׁש ְלב  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ ּוא׃-א  יו הָֽ ָתֶ֖  ֲאב 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת במדבר דף פב עמוד א 
יתשאין לך מן השבטים שלא העמידו )מלכים( ונביאים.  אׁש ְלב  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ ּוא-א  יו הָֽ ָתֶ֖  . שלא יתגדל נשיא שבט זה על נשיא שבט זה: ֲאב 

יׁש  ֵ֛  .שלא יתגדל נשיא שבט זה על נשיא שבט זה לקח טובמגביל ומרמז לדרשת  -, בתפקיד ממעט תביר – א 

ראתן כי נשיאי השבטים אמורים להיות צדיקים מאד כדי לתקן הנשמות של אלו שמתו במצרים שלכן ק מאור ושמשהענוה נדרשת כפי' 

 נשמות מגולגלות. –התורה לגלגלתם 
 

 תביר 46
 במדבר א,מג:

ֹות׃ פ ]מג[  אָֽ ע מ  ֶלף ְוַאְרַּבֵ֥ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ִ֑י ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַוֲחמ  ַ֣ה ַנְפָּתל  ם ְלַמּט  יֶהֶ֖  ְּפֻקד 
ים ֵ֛ ּׁש  היה כל בני עשרים עד ששים היו ראויים להפקד לצבא ונצטוו להפקד כאשר מספרם  אור החייםתביר, בתפקיד למעט, ע"פ  – ַוֲחמ 

. לכן, אפשר שהתביר מרמז על כך שגם מבין בני למעלה מששים ופחות מעשרים מלאות היו הראויים 50בדיוק במאות שלמות ובגד 

 שלא נמנו ע"י משה ואהרן אלא מנו עצמם.   ( מו -מה ), במדבר א פנים יפותלהפקד בצבא והתביר מרמז על שמיעטן הכתוב. ולפי' 

 

 תביר 47

 תביר 48
 במדבר ד,ד, טו:

ת ְּבנ י ׃ ַדֵ֥ ים׃-]ד[ ז ֵ֛את ֲעב  ָֽ ֶדׁש ַהֳּקָדׁש  ִ֑ד ק ֶ֖ ֶהל מֹוע  ת ְּבא ַ֣  ֳקָהֶ֖
ן  ֲהר  ָּלַ֣ה ַאָֽ ת ֶאת-]טו[ ְוכ  ָבָניו ְלַכּס ֨ ֶדׁש ְוֶאת-ּוֲ֠ י-ָּכל-ַהּק ִ֝ ַּמֲחֶנה  ְוַאֲחר  ַע ַהָֽ ְנס ַ֣ ֶדׁש  ּב  ַ֣י ַהּק  אּו ְבנ י-ְּכל  ן ָיב ָ֤ את ְול א-כ ִ֗ ּו -ֳקָהת֙ ָלׂש ֶ֔ ְּגעֵ֥ י 

ֵּ֛לֶ -ֶאל ִ֑תּו א  ֶדׁש ָומ  ָֽיַהּק ֶ֖ א ְבנ  ָֽד׃-ה ַמָּׂשֵ֥ ֶהל מֹוע  ת ְּבא ֵ֥  ֳקָהֶ֖
ֵֶּ֛להתביר,  – ]ד[ ז ֵ֛את  תביר, אפשר שבשני הכתובים מלמד כי לנשיאת כלי הקדש וקדש הקדשים על בני קהת להיות ענווים.   – ]טו[ א 

 

 תביר, לא ממש 49
 במדבר ד,כ:

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-]כ[ ְול א  ְראֵ֛ אּו ל  תּו׃ פ-ָיב ֹ֧ ָֽ ֶדׁש ָומ   ַהּק ֶ֖
ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א)כ( רש"י  ְראֵ֛ אּו ל  ֶדׁש -ָיב ֹ֧ לתוך נרתק שלו, כמו שפירשתי למעלה בפרשה זו )פס' ה(. ופרשו עליו בגד פלוני  -ַהּק ֶ֖

 וכסו אותו במכסה פלוני )ראה לעיל,ה ואי'(; ובלוע שלו הוא כסויו. 
זו ונמוקו עמו: בפרשת תשא מפרש רש"י בפרשה רש"י מדיק  נקודות משיחות קודש, ליקוטי שיחות ח האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן

שבגדי השרד, היינו בגדי התכלת והארגמן ותולעת שני האמורים בפרשת מסעות, היו עשויים "נקבים נקבים". ולפי זה יש לומר, 
 . )שמשמעו שנתכסה מכל צד, כדבר הבלוע( לא נבלע הקדשלכאורה, שעל ידי כסוי הבגדים, אף שהיו כנרתק, 

יש מפרשים לשון עבודה ושירות, כתרגומו לבושי שמושא, ואין לו דמיון במקרא. ואני  - בגדי השרדא לא,י רש"י שמות כי תש
 לצידי"ץ בלעז ]רשת[: נקבים נקביםאומר, שהוא לשון ארמי, כתרגום של קלעים, ותרגום של מכבר, שהיו ארוגים במחט עשויים 

ֹותלפי כך אפשר כי  ְראֵ֛ לא על רש"י אף שהיו כנרתק, שאי אפשר לראות לגמרי, אלא כהסבר ממ"ש תביר, משמעו לא ממש בלוע  – ל 
 ואפשר לראות קצת.  נקבים נקביםהיו ארוגים במחט עשויים כי בגדי השרד  נבלע הקדש

 דרגא תביר מרכא טפחאראה 

 

 תביר, לא ממש 50

ם ַוּי ַ֣אֶמר במדבר בלק כב,ח: יֶהִ֗ ינּו ֲאל  ָ֤ ה֙  ל  ְיָלה פ  י ַהַּלֶ֔ ָ֤ ת  ב  ר ֶאְתֶכם֙  ַוֲהׁש  ֵ֥ר ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ָּדָבֶ֔ י ְיַדּב  ָֽ ּו ָׂשר  ְׁשבֵ֥ ִ֑י ַוּי  ָל ' א  ם-הֶ֖ ְלָעָֽם׃-מֹוָאֶ֖ב ע   ּב 
ֵ֥ר ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ִ֑י ְיַדּב  ָל ' א  ֵ֥ר ,)שבח עצמו בשם ה'(, שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'הֶ֖ '  ְיַדּב  מרכא טפחא, יתור לרבות על עצמו שבח  –הֶ֖

ני ללכת עם בני אדם כמותכם, אלך עמכם; שמא אין כבודו לתתי להלוך אם ימליכ רש"ישה' מדבר אליו בגלוי רב, ומפני כך ע"פ פ' 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ִ֑יתביר בתפקיד לא ממש, ללמד שאינו מתחייב להשיב ממש מה שנאמר לו, וטעם  – ַּכֲאֶׁשֵ֛ר. אבל טעם אלא עם שרים גדולים ָל אתנח,  – א 

צמצומים והסתר פנים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות וכ"כ גברו ועצמו ה תניא פכ"ב-ובמגביל שהגלוי לבלעם היה בדרך מדרגה מצד שמאל, 
ויניקתם וחיותם אינה מבחינת פנים אלא מבחינת אחוריים דקדושה כאדם הנותן ...  גם דברים טמאים וקליפות וס"א ולקבל חיותם וקיומם מדבר ה' ורוח פיו ית'

ומחשיבים עצמם ליש ודבר בפני ...  שאינה בטילה כלל לגבי קדושת הקב"ה)גורמת לה(  וכהיונקת לת)הס"א(מעט מזער אור וחיות ש...  דבר לשונאו שלא ברצונו
 ... עצמו

 

 תביר, ממעט 51

ְך ֶאתבמדבר פינחס כז,כג:  ְסמ ֹ֧ ִ֑הּו-]כג[ ַוּי  יו ָעָלֶ֖יו ַוְיַצּו   ָיָדֵ֛
' ְּבַיד  ר הֶ֖ ֶּבֵ֥ ה׃ פ-ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ּד  ֶׁשָֽ  מ 

 תביר מרכא טפחא סלוק - משה-כאשר דבר ה' ביד

משה היה נעלה מאד והעם לא יכלו לקבל ממנו ללא עוררין כי לא הבינו אותו. לכן ה' צוה למשה שיעביר ליהושע לפי  ושמש מאורע"פ 

 יכולת התלמיד בכמות מוקטנת, ודבר מוקטן זה יהושע יכול להעביר לעם כי הוא קרוב עליהם יותר ממשה.

 .אפשר שלכך מרמזים טעמי התביר בפסוקי המינוי של יהושע –טט 

 

 תביר 52

 קרא אחרון בפר' פנחסבמדבר פנחס ל,א 
ה ֶאל ֶׁשֶ֖ ִ֑ל-ַוּי ֵ֥אֶמר מ  ְׂשָרא  ַ֣י י   ְּבנ 

ל ֲאֶׁשר  ' ֶאת-ְּככ ֵ֛ ָּוֵ֥ה הֶ֖ ה׃ פ-צ  ֶׁשָֽ  מ 
 מרכא טפחא מונח אתנח -בני ישראל -ויאמר משה אל

 תביר מרכא טפחא סלוק -משה -צוה ה' את-ככל אשר

ל  ָּוֵ֥ה -ֲאֶׁשר -כ' הדמיון ותביר ממעט מ -ְּככ ֵ֛ ' ֶאתצ  ה-הֶ֖ ֶׁשָֽ ישראל, כי משה רבנו כלי המקבל -שלא כל שנאמר למשה העביר לבני מ 

 ישראל הם כלי שמקבל לכל היותר באספקלריה שאינה מאירה ]נביאיו[. לכן ''כ'' ''כל'' ולא הכל ממש.-באספקליה המאירה ובני

 

 תביר 53

נּו ּבִ֑  דברים ב,ל: ֶ֖ ר  ֹון ַהֲעב  ן֙ ֶמֶַ֣לְך ֶחְׁשּבֶ֔ יח  ה ס  א ָאָבִ֗  ֹו ׃ ְול ַ֣
י ָֽ יך ֶאת-ּכ  ְקָׁשה֩ ֨ה' ֱאֹלֶהִ֝ ץ֙ ֶאת-ה  ּמ  ֹו ְוא  ֹו ְבָיְדךֶ֖ ַּכּיֵֹ֥ום ַהֶּזָֽה׃ ס-רּוחִ֗ ּתֵ֥ ֹו ְלַמֵַ֛ען ּת   ְלָבבֶ֔

 קטן-פשטא זקף - לבבו-ואמץ אתרביע  – רוחו-אתקדמא ואזלא  - לקיך-ה' אקטנה -תלישא -כי הקשה 

 תבנית פרט וכלל ופרט. הפרט האחרון מפרט מהות הפרט הראשון 
 תביר מרכא טפחא מרכא סלוק - ו בידך כיום הזהלמען תת

 התביר בא לומר שלא ממש כיום הזה כי דברי משה הם כבר אחרי הכרעת סיחון.
 

 תביר 54

ה ְּבָׁשְמעֹו֩ ֶאת דברים נצבים כט,יח: ְהֶיה-ְוָהָיֹ֡ ָֽ ֹום י  ר֙ ָׁשלַ֣ אמ  ֹו ל  ְלָבבָ֤ ְך ּב  ֨ ְתָּבר  את ְוה  ה ַהּז ִ֗ י ָהָאָלִ֝ ֨ ְבר  ּות ל  -ּד  רֵ֥ ְׁשר  י ּב  ֵ֛ י ּכ  ְִ֑ךּל ֶ֔ ל  י א  ֶ֖  ּב 
ֹות ָהָרָוֶ֖ה ֶאת  ה׃-ְלַמֵַ֛ען ְספֵ֥ ָאָֽ  ַהְצמ 

ְִ֑ך ל  י א  ֶ֖ ּב  ּות ל  רֵ֥ ְׁשר  י ּב  ֵ֛  תביר מרכא טפחא אתנח - ּכ 

י  ֵ֛  כמו לבי, במראית - בשררות לבי אלך רש"יבתפקיד של לא ממש, וכאן לא ממש רואה אלא כאילו רואה, כמשתמע מפי'  –תביר  -ּכ 
שרירות הלב יהיה מחשבת עבודה זרה ולא  המהרש"אולפי פי' ומר: מה שלבי רואה לעשות. ; כל(במ' כד,יז) "קרוב ולא אשורנו"

 ביצועה בפועל.  

 

 תביר 55
 שמואל א' טו,ג

ה ֶאת יָתִ֝ ּכ  ְך ְוה  ֲחַרְמֶּתם֙ ֶאת-]ג[  ַעָּתה֩ ל ֨ ק ְוַהָֽ ִ֑יו -ֲאֶׁשר-ָּכל-ֲעָמל ִ֗ ל ָעָל א ַתְחמ ֶ֖ ֹו ְול ֵ֥  לֶ֔
ַ֣יׁש ַעד א  ה מ  ַמָּת֞ ל֙ -ְוה  ל  ע  ָֽ ה מ  ָּׁשִ֗ ֹור ְוַעד-ְוַעדא  ּׁשַ֣ ק מ  ל ְוַעד-יֹונ ֶ֔ ָּגָמֶ֖ ה מ  ֹור׃ ס -ֶׂשֶ֔  ֲחמָֽ

 ואין בפסוק תביר למעט משהו.צווי שמואל לשאול להחרים את כל עמלק ולא להשאיר לו שריד. 

 

 תביר 56
 אסתר  ד,א:    

י ָיַדע֙ ֶאת ע ָמְרֳּדַכי֙ ֶאת-ָּכל-ּוָמְרֳּדַכִ֗ ְקַרָ֤ ה ַוּי  ק וָ -ֲאֶׁשַ֣ר ַנֲעָׂשֶ֔ ׁש ַׂשֶ֖ ְלַּבֵ֥ יו ַוּי  ִֶ֑פר ְּבָגָדֶ֔  א 
ה׃ ה ְגדֹוָלֶ֖ה ּוָמָרָֽ ְזַעֵ֛ק ְזָעָקֵ֥ יר ַוּי  ֹוְך ָהע ֶ֔ א֙ ְּבתַ֣ צ   ַוּי 

ה ה ְגדֹוָלֶ֖ה ּוָמָרָֽ ְזַעֵ֛ק ְזָעָקֵ֥ תביר מרכא טפחא סלוק. המלה בסלוק מתארת את המלים במרכא טפחא, היינו מרות הזעקה הגדולה.  -׃ַוּי 

 אפשר כי תביר בתפקיד שבר ויבבה. 

כי הגזירה נתנה בי"ג ניסן שהיה ביום  מהרז"ו, מ"ר קהלת פרשה ח', מביא פירוש 142ע' אברהם, אוצר החכמה: אור אברהם, גורביץ

ששי, ובלילו בדקו חמץ. ערב פסח היה בשבת, ט"ו ביום א' ט"ז ביום ב' ובליל י"ז נתלה המן. אז אפשר שהתביר מלמד שהמעיטו מכבוד 

 השבת והיו"ט וזעקו.

 

 

 תביר ... תביר, בין שני קיסרים או תביר תביר –תון תח טעם מפסיקתבנית סוגרת דיבור.  6.2

   תביר תביר. בראשית לך לך יג,יח: 1
ֶָֽבן ֹון ַוּי  א ֲאֶׁשַ֣ר ְּבֶחְברִ֑ ֶ֖ ֵ֥י ַמְמר  ֹלנ  ֵֶׁ֛שב ְּבא  א ַוּי  ם ַוָּיב ֵ֛ '׃ פ  -ַוֶּיֱאַהַ֣ל ַאְבָרִ֗ ַח ַלהָֽ ֶ֖ ְזּב  ם מ   ָׁשֵ֥

 . דברים ואתחנן ו,י:   2
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
' ֱאֹלֶהִ֗   ׀ הַ֣ יֲאךַ֣ י ְיב  ֵ֥ ה ּכ  ר -יך ֶאלְוָהָי֞ ת ֲאֶׁשֵ֥ ב ֶ֖ ת ְוט  ֹלֵ֥ ים ְּגד  ֵ֛ ְִ֑ך ָער  ב ָלֶַ֣תת ָל ְלַיֲעק ֶ֖ ק ּוָֽ ְצָחֵ֥ ֶתֵ֛יך ְלַאְבָרָהֵ֛ם ְלי  ְׁשַּבֹ֧ע ַלֲאב  ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָאִ֝
יָת׃  -ל א ָֽ  ָבנ 

 . דברים עקב ח,ב:   3
ים ָׁשָנֶ֖ה ַּבּמ  -ָּכל-ְוָזַכְרָּתַ֣ ֶאת ֵ֥ ֵ֛ה ַאְרָּבע  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ֶז יֲכךִ֝ הֹ֧ ר הֹול  ֶרְך ֲאֶׁש֨ ַעת ֶאתַהֶּדִ֗ ְתךִ֗ ָלַדִ֝ ְתךִ֝ ְלַנּס  ַען ַעּנ  ְלָבְבךֵ֛ -ְדָּבִ֑ר ְלַמ֨ ָֽ ֲאֶׁשֹ֧ר ּב 

ם יו א  ְצֹוָתֶ֖ ו מ  ְצֹוָתֶ֖ ר מ  ְׁשמ ֵ֥ א׃  -ֲהת   ל ָֽ
 . דברים נצבים ל,כ:   4

ֲהָבה֙ ֶאת ֹו ּוְלָדְבָקה-ְלַאָֽ לֶ֖ ַע ְּבק  ְׁשמ ֵ֥ יך ל  ' ֱאֹלֶהֶ֔ יך ָלֶׁשֶַ֣בת ַעל-הַ֣ ֶרְך ָיֶמֶ֔ ּוא ַחֶּי֙יך֙ ְוא ַ֣ י הָ֤ ַ֣ ֹו ּכ  ֶתֵ֛יך -בִ֑ ' ַלֲאב  ע הֹ֧ ְׁשַּב֨ ה ֲאֶׁשר֩ נ  ָהֲאָדָמִ֗
ם׃ פ  ת ָלֶהָֽ ֵ֥ ב ָלת  ְלַיֲעק ֶ֖ ק ּוָֽ ְצָחֵ֥  ְלַאְבָרָהֵ֛ם ְלי 

   
     תביר מלה מקף תביר. בראשית נח ח,יז: 1
ר-ָּכל ה ֲאֶׁשָֽ ָּכל-ַהַחָּי֨ ְּתךִ֝ מ  ָמֵ֛ה ּוְבָכל-א  ֹוף ּוַבְּבה  ר ָּבעֹ֧ ׂש ַעל-ָּבָׂשִ֗ ֵ֥ מ  ֶמׂש ָהר  ַ֣ -ָהֶרֵ֛ ַ֣א ַהְיצ  ֶרץ ַהְוצ  ּו ָהָאֶ֖ ֶרץ ּוָפרֵ֥ ּו ָבָאֶ֔ ָּתְִ֑ך ְוָׁשְרצַ֣ א א 

ּו ַעל ֶרץ׃  -ְוָרבֶ֖  ָהָאָֽ
 . שמות ג,א:   2

ֶעֵ֛ה ֶאת ה ָהָיֵ֥ה ר  ֶׁשִ֗ ְנַהָ֤ג ֶאת-ּומ  ִַ֑֧ן ַוּי  ְדָי ַ֣ן מ  ה  ְתנֶֹ֖ו ּכ  ֹו ח  ְתרֵ֥ אן י  א ֶאל-צ ֵ֛ ר ַוָּיב ֵ֛ ְדָּבֶ֔ ָבה׃  -ַהצ אן֙ ַאַחַ֣ר ַהּמ  ָֽ ר  ים ח  ֶ֖ ר ָהֱאֹלה   ַהֵ֥
 . במדבר שלח יד,מ:   3

 ַ֣ ּו ֶאלַוַּיְׁשּכ  ֶקר ַוַּיֲעלֵ֥ ינּו ֶאל-ר אׁש-מּו ַבּב ֶ֔ ֵ֛ ּנּו ְוָעל  ֶּנִ֗ ר ה  אמ ִ֑ ר ל  ֹום ֲאֶׁשר-ָהָהֶ֖ אנּו׃ -ַהָּמקֵ֛ י ָחָטָֽ ֵ֥ ' ּכ  ר הֶ֖  ָאַמֵ֥
 

 תביר ... תבירדברים ואתחנן ג,כז: 
י ִ֑יך ּכ  יֶנ ַ֣ה ְבע  ָחה ּוְרא  ְזָרֶ֖ ָנה ּומ  יָמֵ֥ ָנה ְות  ָֹּ֧מה ְוָצפ ֵ֛ ֵ֛יך ָי יֶנ א ע  ה ְוָׂשֵ֥ ְסָּגִ֗ אׁש ַהּפ  ַ֣ה׀ ר ַ֣ ר ֶאתל ֵ֥ -ֲעל  ן ַהֶּזָֽה׃-א ַתֲעב ֶ֖ ֵ֥  ַהַּיְרּד 

ָחה ְזָרֶ֖ ָנה ּומ  יָמֵ֥ ָנה ְות  ָֹּ֧מה ְוָצפ ֵ֛ ֵ֛יך ָי יֶנ א ע   מרכא תביר דרגא תביר מרכא טפחא, אפשר כי פעם יחידה בתורה   – ְוָׂשֵ֥
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 מרכא  – תחתון טעם מחבר / משרת. ולפני סלוק  דיבורעניין ובתבנית סוגרת הסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת  7

 .כשמו בעדות המזרח, מאריך פעולת טעם או תבנית טעמים שאחריו –מרכא  –טעם מחבר / משרת 

קטן קטן ממספר מסוים אזי -קטן מציין שאם מספר תנועות ושוואים בין המרכא לזקף-ע"פ תפקידי הפסוק הצרוף מרכא פשטא ]מונח[ זקף

פסוק הרעיוני המוצע בעיון זה החילוף הזה משמש לשני תפקידים. אחד המרכא מחליף מהפך. היינו למעשה לפנינו מהפך המנוגן כמרכא. ל

 עד אליו או אל התבנית שלפניו. פעולת טעם או תבנית טעמים שאחריוכמחליף מהפך והשני כמאריך 

כא יהיה בתנאים מסוימים כמו שהלימוד אחריו הוא במובן לימוד אלפניו ולכן עם המר הכתוב לפניומאריך, מיצא מהכתוב אל  -מרכא 

 לימוד אלפני לפניו.
 קטן משמעו מיעוט אחר מיעוט לרבות )מאריך את התבנית השניה להחילה על התבנית שלפניה(-פשטא זקף מרכאדרגא תביר טפחא אתנח 

 קטן משמעו כעין טעמא דקרא )מאריך את התבנית השניה להחילה על התבנית שלפניה(-פשטא מהפך פשטא זקף מרכא......

 טפחא בצירוף מרכא 

  .מאריך טווח הטפחא עד אליו וביחד מהוים יתור לרבות ומטרת הכתוב שלפניו 

 בצירוף מרכא תביר טפחא

 התביר מחלק הקבוצה של המרכא טפחא לפרטים שעל כל פרט לעצמו חלה ההלכה שאחרי הטפחא, בין אם הפרט הזה מופיע לבד בין אם

 מופיע עם פרטים אחרים.

 לבצירוף מרכא זרקא מונח סגו

 הזרקא מחלק לפרטים ענין הסגול ועל כל פרט לעצמו חלה ההלכה שאחרי הטפחא, בין אם הפרט הזה מופיע לבד בין אם מופיע עם

 פרטים אחרים.

 קטן-מונח זקף [פשטא]בצירוף מרכא 

  בולות מקום אלפני לפניו למידת לימוד אלפניו ואלפני לפניו ולאחריו. גבולות מקום אלפניו וג מתארכת מידת הלימוד אלפניו ולאחריו

וקראתם  קטן וכאן מתחיל ענין אלפניו-זקף - שנה קרא בהר כה יוי -קטן ב-ענין כמו זקף נקבעים לפי הדיון בכתובים. אפשר שזה הפסק
 וגו' דרור

 

וב שמלמד על כעין כת. על הענין שלפניה ענין הנפתח ע"י קדמאעושה החלה של ה – אריךקטן, המרכא מ-פשטא זקף מרכאקדמא בצירוף 
 כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה. לדוגמא: אופן של הארכת העניןחבירו שלפניו. ועוד 

ֶרְך ַהר,ב אדברים  ב ֶּדֶ֖ ֶ֔ ר  ח  ָֽ ר יֹום֙ מ  ד ָעָׂשֵ֥ ִ֑יר-ַאַח֨ ע  ַָֽע׃  ׂש  ׁש ַּבְרנ  ֵ֥  ַעֶ֖ד ָקד 
ב  ֶ֔ ר  ח  ָֽ ר יֹום֙ מ  ד ָעָׂשֵ֥ היא  קטן-מרכא פשטא זקףריים של תבנית , אחד מתפקידיה האפשקטן-קדמא מרכא פשטא זקף -ַאַח֨

להחיל אפיון הכתוב  קטן-קדמא מרכא פשטא זקףלהחיל את אפיון הכתוב על חבירו הכתוב לפניו. אפשר שתפקיד התבנית 

ִ֑ן אלפני לפניו. ועוד אופן של הארכת הענין כגון בזמן וע"י קדמא הארכת זמן גדולה ממנה. בפסוק א' נאמר ֶֶ֖בר ַהַּיְרּד  ני ולפ ְּבע 

' ְּבַיד  במדבר מסעי לו,יג לפניו נאמר ֹ֧ה הֵ֛ ָּו ר צ  ים ֲאֶׁש֨ ְׁשָּפט ִ֗ ְצֹו֞ת ְוַהּמ  ֶַּ֣לה ַהּמ  ה ֶאל-א  ֶׁשֶ֖ ב -מ  ת מֹוָאֶ֔ ְרב ַ֣ ִ֑ל ְּבַעָֽ ְׂשָרא  ַ֣י י  ְּבנ 
ֹו׃ חָֽ ן ְיר  ֵ֥ בהכתוב  א[,פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים ]א אפשר שכאן ע"פ ַעֶ֖ל ַיְרּד  ֶ֔ ר  ח  ָֽ ר יֹום֙ מ  ד ָעָׂשֵ֥ . אלו זכו ַאַח֨

ֹו׃רוצה לאפיין את המיקום וגו',  שראל היו נכנסין בי"א יום לארץי חָֽ ן ְיר  ֵ֥ ב ַעֶ֖ל ַיְרּד  ת מֹוָאֶ֔ ְרב ַ֣ כמרוחק אותו מרחק  ְּבַעָֽ

אלא מתוך שקלקלו מעשיהן גלגל  אלו זכו ישראל היו נכנסין בי"א יום לארץישראל מחורב, -מחורב כמו ירושלים בארץ
    יום נתארך מאד )קדמא מרכא( לתקופה של ארבעים שנה. ומהלך אחד עשר הקב"ה למ' יום מ' שנה: 

 קטן-קדמא מרכא ]פשטא[]מונח[ זקף ראה 
 

 מרכא .1

ה׃ ,א:חיי שרה כה אשיתבר ּה ְקטּוָרָֽ ה ּוְׁשָמֵ֥ ָּׁשֶ֖ ח א  ַּקֵ֥ ֶסף ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי  ֹ֧  ַוּי 

ָּׁשֶ֖ה ח א  ַּקֵ֥ ֶסף ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי  ֹ֧ חד כאן כהסקה מפי' רמב"ן שאברהם אבינו מרכא טפחא, קבוצת פרטים המצטרפים לענין א דרגא תביר – ַוּי 

 לקח אשה בכתובה )שהיא מרבנן( ובקידושין מדאורייתא. 

השהיו בה י"א סמנים  כקטרת שנאים מעשיהמרכא, רבוי המרמז על  – ּוְׁשָמֵּ֥ה  רש"יכפי'   שקשרה פתחה, סלוק, מרמז להגבלה – ְקטּוָרָֽ
ה)א(  שלא נזדווג לה אדם מיום  ושקשרה פתחה,כקטרת,  שנאים מעשיהעל שם  - הְקטּוָרָֽ זו הגר )ראה ב"ר סא,ה(, ונקראת  - ְקטּוָרָֽ

 שפרשה מאברהם )ראה ב"ר סא,ה(. 

 

 מרכא .2

ל֙ ְוָכל,א: ומ ויגש בראשית ְׂשָרא  ַּסָ֤ע י  ק׃-ֲאֶׁשר-ַוּי  ְצָחָֽ יו י  ֵ֥ י ָאב  ֶ֖ אֹלה  ים ל  ְזַּבַ֣ח ְזָבח ֶ֔ ַָ֣רה ָּׁשִַ֑בע ַוּי  א ְּבא  ֹו ַוָּיב ֶ֖  לֶ֔
 ם סי' רמ, סכ"ד שו"ע יו"ד הלכות כבוד אב וא

הגה: לג[ י"א דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו )מהרי"ק שורש מ"ד /ל'/(. לד[ ואינו נ"ל, כג )כא( לב[ כב חייב אדם >יט< לכבד )כ( חמיו. 
ק אלא דחייב >כ< בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו )וראיה ממדרש גבי ְצָחָֽ יו י  ֵ֥ י ָאב  ֶ֖ אֹלה  ים ל  ְזַּבַ֣ח ְזָבח ֶ֔  (.(מו,א ויגש' בר) ַוּי 

יו ֵ֥ מרכא לפני סלוק בתפקיד רבוי אפשר שכאן מרבה כבוד אבי אביו על כבוד אביו, אבל היות והכתוב מציג את יצחק אביו של יעקב  – ָאב 

אז לדרשת ההלכה, הכתוב הוא משל שבו הבן יעקב מכבד את אביו יצחק כי מוצג בשמו, וגם מכבד את אבי אביו המרומז בטעם מרכא. בא 

קסלוק במלת טעם  ְצָחָֽ  ומגביל הכבוד לאבי האב ללמד שכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו. י 

 
 מרכא .3

 :כד,מז ויגש בראשית
ית ְלַפְרע ִ֑ה ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔

יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥  ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ ַרע ַהָּׂשֶדֹ֧ ַ֣ה ָלֶכם֩ ְלֶז֨ ְהֶי ת י  ם׃ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡  ל ְלַטְּפֶכָֽ
ה (דכ,ויגש מז' בר) [ה]סתורה שלמה  ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥ כלום בעולם  וין בשם ר' לוי פרעה אין לנר' יהושע דסכ, ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ה (דכ,ויגש מז' בר)והוא אומר  ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥ אומר לך שתפרוש לו אלא  וגו' אבל הקב"ה שהכל שלו אינו ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
)טט: להקל רק למעשר ראשון? ומעשר עני רק בשתי שנים מתוך שש, כי מעשר שני נאכל ע"י הבעלים  )ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י( אחד מעשרה

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/114     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

  בירושלים ולא חמישית כל שנה כמו של פרעה(
מתברר כי ריט"ע הציע מסוי לצרכי הקהל ע"פ קושי  [)ריט"ע( הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם]-)באוצר החכמה( הדנים ב מעיון בספרים

ת העבודה וגודל ההכנסות. מסוי קרקע וחקלאות במדרגת מס נמוכה עד אפסית, רבית במדרגת מס גבוהה. לכן אפשר כי  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ה ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  נית פרט וכלל הצריך לפרט על מסוי רצוי. ע"פ טעמיו, מלמד בתב והחלק השנימלמד על דינה דמלכותא דינה.  ּוְנַתֶּתֵ֥

ַ֣ה ָלֶכם֩  ְהֶי ת י  ַרעפרט קדמאה,  – ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡ םכלל הצריך לפרט,  ְלֶז֨ ל ְלַטְּפֶכָֽ יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥ ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ פרט בתראה  - ַהָּׂשֶדֹ֧

 המברר את הפרט קדמאה.

לְ בפרט בתראה נמצאת תבנית הטעמים  ה ּוָֽ יֶכֶ֖םַהָּׂשֶדֹ֧ ר ְּבָבּת  דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥

ַרע הקשורים לנושא מסוי עם הלכה שווה לכולם שככלל )המרומז בטעם קדמא של ( יש להשתתף במסוי לצורך הקהל. ואילו תבנית  ְלֶז֨

יֶכֶ֖םהטעמים  ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ חא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוי הפוטרת חסרי הכנסות ובעלי תביר מרכא טפ – ּוָֽ

ם הכנסה נמוכה ממיסי קהל ולזה נוסף גם ל ְלַטְּפֶכָֽ  ָלֶכם֩ . וזה יברר את טעם תרסא של מרכא סלוק, כרבוי מגבלות של מסוי – ְוֶלֱאכ ֵ֥

תבמשמעות הערכת הכנסות ויכולת לשלם, וטעם פזר של   הנושא הדן במסוי תבואות למסוי רצוי לצורך הקהל.מעביר מ ַהָּיד ֹ֡

 

 מרכא .4

ֶרץיב: ,יבבא  שמות י ְבֶאָֽ ַ֣ ְַ֣יָלה ַהֶּזה  -ְוָעַבְרּת  ם  ַּבַּל ְצַרי   מ 
י ָכל ָ֤ ית  ּכ  ם ְוַעד-ְוה  ָאָדֶ֖ ם מ  י  ְצַרֶ֔ ָמִ֑ה -ְּבכֹור֙ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  '׃-ּוְבָכל     ְּבה  י הָֽ ֵ֥ ים ֲאנ  ֶ֖ ה ְׁשָפט  ם ֶאֱעֶׂשֵ֥ י  ְצַרֵ֛ י מ  ֵ֥  ֱאֹלה 

 . ויוציאנו י"י ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים [ל פסח לריטב"אהגדה ש]
שמ' בא )ויוציאנו י"י ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שנאמר 

ְַ֣יָלה (יב,יב ם  ַּבַּל ְצַרי  ֶרץ־מ  י ְבֶאָֽ ַ֣ ה  ַהֶּזה   ְוָעַבְרּת  ֱעֶׂשֵ֥ ם ֶאָֽ י  ְצַרֵ֛ י מ  ֵ֥ ָמִ֑ה ּוְבָכל־ֱאֹלה  ם ְוַעד־ְּבה  ָאָדֶ֖ ם מ  י  ְצַרֶ֔ י ָכל־ְּבכֹור֙ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ָ֤ ית  ּכ  ְוה 
:' ֵ֥י הָֽ ים ֲאנ  ֶ֖  ְׁשָפט 

ם   (שמ' בא יב,יב)המשך ההגדה:  ְצַרי  ֶרץ־מ  י ְבֶאָֽ ַ֣ ֵ֥י .    ְוָעַבְרּת   ולא מלאך.ֲאנ 
י ָכל־ּבְ  המשך ההגדה: ָ֤ ית  ּכ  ם) כֹור֙ ְוה  י  ְצַרֶ֔ ֵ֥י              (ְּבֶאֶַ֣רץ מ   ולא שרף.ֲאנ 
יםהמשך ההגדה:  ֶ֖ ה ְׁשָפט  ֱעֶׂשֵ֥ ם ֶאָֽ י  ְצַרֵ֛ י מ  ֵ֥ ֵ֥י    ּוְבָכל־ֱאֹלה  ':שליח. )ה(ולא  ֲאנ  ֵ֥י הָֽ י  ...ֲאנ  ֵ֥  . הוא ולא אחרֲאנ 

:' י הָֽ ֵ֥ ְַ֣יָלה ַהֶּזה  ְוָעבַ -מרכא סלוק, רבוי והגבלה. היינו רבוי הגבלת מי לא היה מבצע ה - ֲאנ  ַּבַּל ם  ְצַרי  ֶרץ־מ  י ְבֶאָֽ ַ֣  .  ְרּת 

 

 מרכא .5

י֙ ֶאת: ,יגיבבא  שמות ֙ית  ם ְוָרא  ים֙ ֲאֶׁשַ֣ר ַאֶּתַ֣ם ָׁשֶ֔ ת ַעָ֤ל ַהָּבּת  ם ְלא ִ֗ ם ָלֶכִ֝ ֶכִ֑ם -ְוָהָיה֩ ַהָּד֨ י ֲעל  ֶ֖ ם ּוָפַסְחּת   ַהָּדֶ֔
ם׃-ְול א י  ְצָרָֽ ֶרץ מ  י ְּבֶאֵ֥ ֶ֖ ת  ית ְּבַהּכ  ה ָבֶכֵ֥ם ֶנֶ֙גף֙ ְלַמְׁשח ֶ֔ ְהֶי֨ ָֽ  י 
ה-ל אוְ  ְהֶי֨ ָֽ ה ָבֶכֵ֥ם ֶנֶ֙גף֙ -ְול אהרי שהיה מצרי בבית ישראל, יכול ימלט? תלמוד לומר:  א( –)טט מצב, -מקף בתפקיד רב – י  ְהֶי֨ ָֽ אבל  ,י 

הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי, שומע אני: ילקה בגינו?  ב( -)טט  .ולא פוגע בבני ישראל בגלל המצרי שבביתם( –)טט  הווה הוא במצרים
ה ָבֶכֵ֥ם ֶנֶ֙גף֙ -ְול אוד לומר: תלמ ְהֶי֨ ָֽ  .)ראה מכיל' בא פסחא ז( י 

  הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי,מרכא = מאריך, מרחיק מיקומו של ישראל מבין בני ישראל אל בין מצרים כפ'רש"י  – ָבֶכֵ֥ם

 

 מרכא .6

םכא,יא:  משפטיםשמות  ֨ ָּנֶ֖ם-ְׁשָלׁש-ְוא  ה ח  ה ָלִּ֑ה ְוָיְצָאֵ֥ א ַיֲעֶׂשֶ֖ ֶּלה ל ֵ֥ ֶסף׃ ס א ֶ֔ ין ָּכָֽ ֵ֥  א 
ין ף ֵא֥ ֽס   מרכא מרבה כסף לאב, סלוק מגביל שאין כסף לאדון שלא ייעד – ּכ 

 

 מרכא .7

ִ֑ה ,לז:שמות תרומה כה ְבָע יָה ׁש  ֶתֶ֖ יָת ֶאת־נ ר  ֵ֥ ֵֶ֥בר ָּפֶנָֽיָה:       ְוָעׂש  יר ַעל־ע  ֶ֖ א  יָה ְוה  ֶתֶ֔ ַ֣ר  ֱעָלה֙ ֶאת־נ   ְוֶהָֽ

ם בששת הקנים היוצאים מן המנורה כולן פניהם לנר האמצעי שעל קני המנורה ששת הנרות הקבועי ,ה"ח[רמב"ם בית הבחירה פ"ג]
 .וזה הנר האמצעי פניו כנגד קדש הקדשים והוא הנקרא נר מערבי

ֵֶ֥בר  סלוק, מגביל, ביחד רבוי הגבלות מחייב שששה הנרות יפנו אל הנר המערבי. – ָּפֶנָֽיהָ  מרכא מרבה – ַעל־ע 

 

 מרכא .8

י : כי תשא ל,יב שמות ַ֣ א ֶאת ּכ  ָּׂש֞ ָֽי-ת  אׁש ְּבנ  יֶהם  -ר ֵ֥ ְפֻקד  ל  ל  ְׂשָרא   י 
ָתִ֑ם   ד א  ְפק ַ֣ ֹו ַליהָוֶ֖ה ּב  ֶפר ַנְפׁשֵ֛ ַ֣יׁש ּכ ֹ֧ ְתנִּ֝ו א  ם׃-ְול א        ְוָנ֨ ָתָֽ ד א  ְפק ֵ֥ ְהֶיֵ֥ה ָבֶהֵ֛ם ֶנֶֶַֽ֖גף ּב   י 

א ָּׂש֞ י ת  ַ֣ אׁש-ֶאתגרשיים  – ּכ  ָֽימרכא  - ר ֵ֥ יֶהם  -ְּבנ  ְפֻקד  ל  ל  ְׂשָרא   זרקא סגול  - י 

מסוג הענין על הענין. ברישום מתימטי כעין מרכא * )זרקא סגול( =  מרבהזרקא סגול, מרכא מרבה, זרקא סגול ממעט או  מרכא התבנית

 * )זרקא סגול(, תוספת אחת.  1 שווהמספר מיעוטים או ריבויים מסוג הענין על הענין. ואילו עם או בלי טעם מונח כאילו 

אׁש -ֶאת ָֽי מרכא –ר ֵ֥ ל  -ְּבנ  ְׂשָרא  יֶהם  קא זר –י  ְפֻקד  ישראל מצווים בה ועשויים להיות בה -, לצורך מצווה שכל או חלק מבניסגול – ל 

וכאילו מוסיף עליו. כגון תרומה  אחדאמצעי ייצוג )כעין הקטנה( של כל  ילעושי המצוה, פוקדים את המשתתפים ע" שוניםתפקידים 

מטבע בגודל שווה, לצורך מפקד למלחמה אפשר לייצג כל אחד  יישראל ע" אחד מבני כלשוויונית למשכן או לקרבנות ציבור מצווה לייצג 

 . כהניםאו בטלה וכד'. ובבית המקדש הגרילו תפקידי עבודה בין הכהנים במנין אצבעות  בחרסית

 

א ֶאתעל הפסוק  דרש (54חלק שמות ע'  ע, הרב צבי אלימלך מדינוב זי"תדכלה עה" אגרא בספר ָּׂש֞ י ת  ַ֣ ָֽי-ּכ  אׁש ְּבנ  ל  -ר ֵ֥ ְׂשָרא  י 
יֶהם   ְפֻקד  אׁש-ֶאת )טט במליםמרכא  נחסרל  שקלים, משה רבנו  פרשתלזרקא הוא לדעתי נרמז גם בגלות החל הזה כשקורין  משרת ( ר ֵ֥

 ע)ו(מד וזוקף את ראשם 
יֶהִ֑ם (בחקתי כו,לו ויקרא) בתוכחה הוא הנה ְיב  ת א  ם ְּבַאְרצ ֶ֖ ְלָבָבֶ֔ ֶרְך֙ ּב  י מ ֨ ָ֤את  ב  מלת מרך בטעם  –)טט  מרךעל ההמרכא רמוז  הנה ְוה 

 בארצותישראל  רקוסמוך לזרקא, היינו כשנז והוא (תשא כי-מרכא בלשון נופל על לשון ללמד ל –, ואגרא דכלה מתכווין למורך פשטא

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 :המראש יהיו לסגול" כמוישאו ראש  אז אויביהם
 

 מרכא .9

םויקרא תזריע יב,ה:  ה-ְוא  ְמָאֵ֥ ד ְוָטָֽ ל ֶ֔ ָבַ֣ה ת  ם ּכְ  ְנק  ב ַעלְׁשֻבַעֶ֖י  ֶ֖ ׁש  ים ּת  ֶַׁ֣שת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ְוׁש  ֵ֥ ּׁש  ָּדָתִּ֑ה        ְוׁש  ה׃-נ  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥  ְּדמ 
ב ַעל )וי' תז' יב,ה( ֶ֖ ׁש  ה-ּת  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥     ְּדמ 

י -ַעל)וי' תז' יב,ה( לר' אליעזר   ֵ֥ הְּדמ   מקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה נוספת בתוך ימי מלאת ללידה קודמת או לטהר. – ָטֳהָרָֽ

י ְּד -ַעל ֵ֥ המ   מרכא מרבה לטומאה ע"פ תו"כ מקושי לפני לידה בימי נדה לקושי בימי נדה אחרי לידה, הדם טמא. – ָטֳהָרָֽ

ה  סלוק בתפקיד הגבלה, ע"פ תו"כ לר' אליעזר מגביל את דם הטוהר מטהרתו. אם בימי דם טוהר ילדה שוב וראתה דם מתוך קושי  – ָטֳהָרָֽ

 י לפי ר' אליעזר אם הלידה הייתה בימי נדה או בימי זיבה האשה טמאה, תוס' מביא דעה שטמאה רק בימי נדה,רש"י בגמרא מפרש כ ]בבלי נדה לח,ב[
 אחרי שתטהר מטומאת לידה הדם שתראה יהיה דם טהור.

י -ַעל)וי' תז' יב,ה( לרבנן   ֵ֥ הְּדמ   טהר. רבנן מטהריםמקף כבורר האם לטמא דמי קושי אחרי לידה בתוך ימי מלאת ללידה קודמת או ל – ָטֳהָרָֽ

ב  ֶ֖ ׁש  ה-ַעלטפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –ּת  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥   ְּדמ 

ב  ֶ֖ ׁש  ים טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד התפשטות אפיון הכתוב אחריה אל הכתוב לפניה –ּת  ֶַׁ֣שת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ְוׁש  ֵ֥ ּׁש  ומלמד כנאמר  ְוׁש 

   שכל דמים שהיא רואה טהורים עד שיצא הולד ימי דמי טהרה( 66-נו בתוך ה)הייבתוך שמונים של נקבה  המקשהלהביא את בתו"כ 

 לנקבה  15לזכר ומיום  8רבנן לא מתיחסים ללידת קושי או שופי ולא מתיחסים ללידה בתקופת נדה או זיבה, ומטהרים כל הדמים מיום 

ה  סלוק בתפקיד הגבלה, אין הסבר. – ָטֳהָרָֽ

 

 מרכא .10
 ויקרא מצרע יד,א,ב:

' ֶאל]א[ וַ  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   מ 

ר אמ ָֽ סלוק, בתפקיד הגבלה, שהנוטריקון לאו אמור מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים במלה זו ונלמדים  – ּל 

ה-ֶאלומתרבים מטעם מרכא במלים  ֶׁשֵ֥  . מ 

 

 מרכא .11

ן ֶאת: ו,טז ותמרי ויקרא אח יב ַאֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  ר ַהַחָּטֶ֖את ֲאֶׁשר-ְוה  ֹו׃-ַּפֵ֥ יתָֽ ֹו ּוְבַעֵ֥ד ּב  ר ַּבֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥ ֹו      ְוכ   לִ֑
ֹו יתָֽ  אשה יחידה, שבכל עת יש לו ומר וגם ע"פ רבי יהודה לע"פ רבנן הסלוק מגביל וזה מרכא סלוק,  - ּוְבַעֵ֥ד ּב 

כ"ג מרכא, ירמז לרבות אשה אחרת בהמתנה, שאם אשת כ"ג תמות במהלך עבודת יום הכפורים, אשת  – ּוְבַעֵ֥ד ע"פ רבי יהודהובנוסף 

 גורשה רגע לפני מיתתה והאשה שבהמתנה נישאה לו. 

 

 מרכא .12
 ויקרא קדשים יט,טו:

ט ל א-ל א  ְׁשָּפֶ֔ ּו ָעֶ֙ול֙ ַּבּמ  ָּׂשַ֣א ְפנ י-ַתֲעׂשֵ֥ ֹול -ת  ַ֣י ָגדִ֑ ר ְּפנ  א ֶתְהַּדֶ֖ ל ְול ֵ֥  ָדֶ֔
ך׃  יֶתָֽ ט ֲעמ  ְׁשּפ ֵ֥ ֶדק ּת   ְּבֶצֶ֖

ט-ל א ְׁשָּפֶ֔ ּו ָעֶ֙ול֙ ַּבּמ   שלא לעשות עול במשפט, שנאמר( מצוות ל"ת קלח) ת השם רלדמצווקטן, -( פשטא זקףמאריךמרכא )= – ַתֲעׂשֵ֥

ט-ל א ְׁשָּפֶ֔ ּו ָעֶ֙ול֙ ַּבּמ  פרוש שלא לזכות את החייב, ולא לחייב את הזכאי. ובכלל זה שלא לענות את הדין אחר שנתברר לדיין איך , ַתֲעׂשֵ֥
אין לוקין על לאו זה, שאין בו מעשה, ונוהג בדברים ברורים כדי לצער אחד מבעלי הדינים, והרי זה בכלל עוול, ו מאריךהדין, והוא 

ים נִּ  . בכל מקום ובכל זמן ְבַדיָּ
 קטן לימוד אלפני לפניו-ראה מרכא פשטא זקף

 

 מרכא .13

ַ֣יׁש ֲאֶׁשר ויקרא קדשים כ,יז: ח ֶאת-ְוא  ַּקַ֣ ֹו ַּבת-י  תֹ֡ ֹו ַבת-ֲאח  יו אַ֣ ַ֣ ה ֶאת-ָאב  ּמֹו ְוָרָא֨ יא-א ֲ֠ ָֽ ּה ְוה  ְרֶאָ֤ה ֶאת-ֶעְרָוָתִ֝ ּוא  ֶעְרָותֹו֙ ֶחֶַ֣סד-ת  הֶ֔
א׃ ָּׂשָֽ ָּלֶ֖ה ֲעֹונֵֹ֥ו י  ֹו ּג  תֵ֛ ֹ֧ת ֲאח  ַ֣י ַעָּמִ֑ם ֶעְרַו ֶ֖י ְּבנ  ינ  ּו ְלע  ְכְרתֶ֔ ֨  ְונ 

 מרכא, רבוי עוונות בהעלם אחד - ֲעֹונֵֹ֥ו

 

 מרכא .14

' ֶאלהסבר לפסוק  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ גי' ד"ע עולה ב'ע"ב כעין רמז  74מופעים.   74פסוקים,  74 -אשר נמצא רק בתורה ב מ 

 ר דע"ת משה ב'ע"ב. ראשון שמות וארא ו,י ... אחרון במדבר מסעי לה,ט. למקו

ל ז,פט: נשאבמדבר ע"פ  ה א  א מ ש ֝ ב ֨ תֹו  -ּובְּ ר א  ַדֵב֣ ה ל מֹוֵעד  לְּ  א ֣

ת  ע א  ַמ֨ ר  ַעל-ַוי שְּ ת  ֲאש  ר  ל ַהַּכפ   יו ֵמַע֤ ר ֵאל ֗ ַדֵב֣ ְַּדבֵ֖ -ַה֝קֹול מ  ים וַי ֑ ֵנ֣י ַהּכְֻּרב  ין שְּ ֵב֖ ת מ  ן ה ֵעֻד֔ ֽיו׃ פֲאר ֣  ר ֵאל 

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥  (... אור שמח הלכות תשובה פרק המשה החמרי )ב( משה שגשמו נתהפך לרוחני )ע"פ מצב )א( -מקף כרב – מ 

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥ המצב )א( משה כאדם המנהיג של בני ישראל )ב( -מקף כרב – מ  ֛ יש מ ש  ֥ ים א  ֖ ]ז[  (במ' בה' יב)בקבלו הנבואה מה'  (דב' ז"ה לג,א) ה ֱאֹלה 

ה בְּכ ל-ֹלא ֑ י מ ש  ֣ ן ַעבְּד  ן ֽהּוא׃ -ֵכ֖ ֥ י נ ֱאמ  ֖ ל]ח[ ֵבית  ה א  ֣ ה ֲאַדב ר-פ  ֻמַנ֥ת ה֖ -פ ֞ ת ּותְּ יד ֔ ח  ה  וְֹּ֣לא בְּ א  ֽה׃ '֗בֹו ּוַמרְּ י בְּמ ש  ֥ ַעבְּד  ר בְּ ַדֵב֖ ם לְּ יט ּוַמד ּוַע  ֹ֣לא יְֵּראת ֔ ֑  יַב 

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥ רמרכא מרבה את מספר ההגבלות הנלמדות מטעם סלוק של מלת  – מ  אמ ָֽ שנדבר בו בסיני )ראה ספ"ב נח(; )א( הקול החזק  ּל 
 )ב( שרק משה שומע הקול )ע"פ רש"י וראב"ע(. .((ז,פט נשאבמדבר ) )רש"י וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל

 
 מרכא .15
 ח,יא:  בהעלותךבמדבר 

ן ֶאת[ א]י יף֩ ַאֲהר ֨ נ  ַ֣י הֶ֔ -ְוה  ְפנ  ָ֤ם ְּתנּוָפה֙ ל  ּי  ַ֣י  'ַהְלו  ת ְּבנ  ֶ֖ א  ד ֶאתמ  ּו ַלֲעב ֶ֖ ִ֑ל ְוָהיָ֕ ְׂשָרא  ת הָֽ -י  ַדֵ֥  בני קהת – ׃'ֲעב 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ּו[ א]י  דגדול, ענין של שלוש משפחות הלוי -זקף –ְוָהיָ֕ ת הָֽ -ֶאת -טפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ – ַלֲעב ֶ֖ ַדֵ֥ . ומתפשט האפיון 'ֲעב 

ת הָֽ -ֶאתכן כולן באותה חשיבות של אלפניו. אפשר כי בא ללמד כי העבודות השונות של כל אחת משלוש משפחות הלוי במש ַדֵ֥  .   'ֲעב 

ת-ֶאת ַדֵ֥ סלוק מגביל, )א( לבני קהת בנשיאת כלי המשכן הפנימיים, )ב( לכל בני הלויים שהם  – 'הָֽ  מרכא מרבה בסעיפי העבודה,  – ֲעב 

ע"י הכהן להייטיב לעולם ולא כי גבורתם הוכוונה  לפי שהיו הלוים כפרה לישראלבלבד יעסקו במשכן וכליו ולא בני ישראל האחרים 

 להזיקו.

 

 מרכא .16

ּור ֶאת: יז,שלח יג במדבר ה ָלתֶ֖ ֶׁשֶ֔ ָתם֙ מ  ְׁשַלָ֤ח א  ִַ֑ען -ַוּי  ם ֶאת       ֶאֶַ֣רץ ְּכָנ יֶתֶ֖ ֶגב ַוֲעל  ּו זֶה֙ ַּבֶּנֶ֔ ם ֲעלֵ֥ ֶהִ֗ ר׃-ַוּי ַ֣אֶמר ֲאל   ָהָהָֽ
ֶגב ּו זֶה֙ ַּבֶּנֶ֔ מלמד ר מרחקים גדולים בקפיצת הדרך, אפשר גם כי מאריך צעדיהם לעבו –, מרכא כעין מרחיב קטן-זקףמרכא פשטא  – ֲעלֵ֥

 מכל הארצות גבוהה ישא"
 

 מרכא .17

' ֶאל פ:א,במדבר שלח טו ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ר  ( במ' שלח טו,א) ,בספרי זוטא פרק טו מ  ֵ֥ ר֙ ֶאל( במ' שלח טו,ב)ַוְיַדּב  ל-ַּדּב  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י   ְּבנ 
ל ש  לאינן באין  צבור )ז"ר(( )תו"ש: היינו בנסכי צבור הנסכים באין מ  ש  ליחידים ולא  מ  ש  לגרים ולא  מ  ש  לנשים ולא  מ  ש  )תו"ש: עבדים  מ 

 דאין קרבן צבור קרב משל יחיד )ס"א((
' ֶאל( במ' שלח טו,א) ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ דאין קרבן צבור קרב משל יחיד כנוטריקון לאו אמור, וטעם סלוק מגביל ללמד  –לאמר  מ 

 . אלא הקרבן צבור ונסכיו באים משקלי צבור.ין יחיד מביא נסכי צבורוכן שא

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥  מצב היחיד )א( אפילו משה כיחיד לא יביא קרבן צבור או נסכיו )ב( כל ישראלי אחר כיחיד -מקף כרב – מ 

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥  מרכא כרבוי להגבלה הנ"ל על הישראלים גם גרים, נשים, עבדים. – מ 

 

 מרכא .18

ֹור ]ט[  י: - במדבר חקת יט,ט ֹום ָטהִ֑ ַּמֲחֶנֶ֖ה ְּבָמקַ֣ ּוץ ַלָֽ חֵ֥ ֵ֛יַח מ  ּנ  ה ְוה  ֶַ֣פר ַהָּפָרֶ֔ ַ֚ת א  ֹור א  ַ֣יׁש ָטהִ֗  ְוָאַסַ֣ף׀ א 
ָֽי ת ְּבנ  ָהְיָתה ַלֲעַד֨ וא׃-ְוֲ֠ ָֽ את ה  ה ַחָּטֵ֥ ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ְׁשֶמֵֶ֛רת ְלמ  ֹ֧ל ְלמ  ְׂשָרא   י 

וא׃ ָֽ  :מרכא סלוק, בתפקיד רבוי והגבלה, רבוי הגבלות משולב בספרי הבא – ַחָּטֵ֥את ה 

וא )טט: א( ]ספ"ב קכד[ ָֽ וא] מגיד שמועלים בה ַחָּטֵ֥את ה  ָֽ )חוץ מזה שמונח בחיל )ימי שלמה הל' מעילה  באפרה אין מועלין ,בה מועלין ה 

וא)טט: ב( [: פ"ב( ָֽ וא)טט: ג(  מגיד שאם שינה באחד מכל מעשיה פסולה: ַחָּטֵ֥את ה  ָֽ  :מגיד שאם נשחטה שלא לשמה פסולה ַחָּטֵ֥את ה 

 

 מרכא .19

ים ׀ ֶאל: כ,בלק כב במדבר ֵ֥ א ֱאֹלה  ְלָעם  ַלְיָלה  -ַוָּיב ֨  ּב 
ם  ֹו א  ָּתִ֑ם-ַוּי ַ֣אֶמר לִ֗ ְַ֣ך א  ּום ל  ים קֶ֖ א ְלך֙ ָּבַ֣אּו ָהֲאָנׁש ֶ֔ ְקר ָ֤ ְך ֶאת       ל  ה׃-ַהָּדָבֵ֛ר ֲאֶׁשר-ְוַאִ֗ ֹו ַתֲעֶׂשָֽ תֵ֥ ֶלֶ֖יך א  ר א  ֵ֥  ֲאַדּב 

ים ׀  ֵ֥ א ֱאֹלה   ן האחדות והמחיה ובין המפריד והמאבדלהפסיק בילהפסיק בין הטהור ובין הטמא,  -פסק  -ַוָּיב ֨

ים ׀  ֵ֥ א ֱאֹלה  ְלָעם  ַלְיָלה  -ֶאלַוָּיב ֨ הצדיקים ממשיכים  )רמוז בקדמא(לכתחילה  (במ' בלק כב,יח) [מאור ושמש] ע"פ –פסק  מרכאקדמא  - ּב 
חיבור מעבר  לקות(-ות הטבע בא)יחוד ואחד ה' הוא האלקיםומיחדים הכל כי  ם''אלקישהיא בגי'  ע"הטבאת ההויות לתוך  )רמוז במרכא(

 הוי'השם  )רמוז בפסק(הרשעים מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים ושאר לטבע לתוך הטבע. בלעם 
 אלקי''םשהוא גי'  ע"הטב-מ

 

 מרכא .20

ּוב ֶאל־ָּבָלֶ֖  ,ה:כגבלק במדבר  ִ֑ם ַוּי ֵ֛אֶמר ׁשֵ֥ ְלָע י ב  ַ֣ ר ְּבפ  ' ָּדָבֶ֖ ֶֹׂ֧שם הֵ֛ ר:ַוָּי ָֽ ה ְתַדּב   ק ְוכ ֵ֥
רטפחא, בתפקיד מפסיק ומשנה משמעות של הכתוב אחריה  – ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ָֽ ה ְתַדּב  הללמד שאינו צווי לבלעם לעשות אלא מגלה כי  ְוכ ֵ֥  ְוכ ֵ֥

ה(, תרבה ברכות לישראל, והרבוי נרמז בטעם מרכא של מלת זהר ג, בלק רי,בהשכינה הנקראת כ"ה ) –  בתפקיד רבוי. ְוכ ֵ֥

רסלוק של מלת  וטעם ָֽ  בתפקיד הגבלה ללמד שבעת הזאת היא היחידה שתברך. ְתַדּב 

לפי דרשת )זהר, בלק( "ואתה לא צריך לדבר" מנע מבלעם כל דבור משלו. אבל לפי בבלי סנה' קה,ב וההסבר בפתרון תורה מנע מבלעם 

 רק לקלל אבל לא מנע מלברך.

 

 מרכא .21
 דבר בלק כג,יט:במ

 ם ויתנחם וגו'אד-לא איש אל ויכזב ובן
 מונח מרכא פשטא ז"ק

 טפחא אתנח
 

לימוד סמוכים ע"י תבנית מרכא טפחא מורחבת, מידת דבר המוכיח על חבירו, לקרא י"ח, כי 
אפשר שבלק וכו' לומד מבלעם על הקב"ה, ובנותנו כבוד זוכה ליציאת רות ממואב שיצאו ממנה 

 דוד ושלמה.
 אם נאמר סמוכים מורחב כזה  - טט
 מה היתור לרבות? -אדם -....... בןאיש     

 שני ענינים ביתור -לא איש 
פשטא ז"ק, היות ואין מהפך לפני הפשטא, אז הפשטא חוברת אל הטעם שאחריה  -אל ויכזב 

 ואינה עוצרת מלאה. 
 יתאים לתמיהה -אל ויכזב 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

או כפולה וניגודיות 
 

 דבר בלק כג כאבמ

 קטן-מרכא פשטא זקף -הביט און ביעקב -לא
 מרכא טפחא -ראה עמל -אול

 אתנח -בישראל 
 קטן-מהפך פשטא זקף -עמו  -ה' אלקיו 

 מרכא טפחא סלוק -ותרועת מלך בו 
 

 מרכא מרכא  -הביט ... ולא ראה -לא  -טט 
-צמצום לא -און פרט כללי, ביעקב  -יתור לרבות המצומצם לשני פרטים  -הביט און ביעקב -לא 

עמים אחרים גם במחשבה נחשב להם לעבירה שה' מעניש הביט און דוקא ביעקב, אבל און ב
 . עליה

 פרט -פשטא 
 פרט -קטן -זקף

 קטן.-פרט, המאופין ע"י מושג כללי המצומצם אל הפרט שמציינו הזקף -קטן -פשטא מונח זקף
 

 קטן -פשטא ]מונח[ זקף מרכא 
 ]מרכא[ טפחא

 קטן -מרכא ]מונח[ זקף
 ]מרכא[ טפחא

 
 אפייניםמורחב ע"י מ יתור לרבות

 בפרשת בלק משמש לצלעיות מקביליות עם אפיונים פנימיים
 המקביליות עשויות להוות ניגודיות

 

 מרכא .22
 כג׃,לאמטות במדבר 
ר-ָּכל א-ֲאֶׁשר ָּדָב֞ ׁש ָיב ַ֣ ירּו ָבא ִ֗ ָ֤ ׁש֙  ַּתֲעב  ר ָבא  ְך ְוָטה ֶ֔ י ַאָ֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטִ֑א נ  ל י  א ֲאֶׁשֹ֧ר ְוכ ֨ א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ם ַּתֲעב  י   ׃ַבָּמָֽ
א ֲאֶׁשֹ֧ר א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּוכפותחת טפח להתאפיין מההגבלות הנדרשות מכתוב אחריה  טפחא - ָּבא  ֵ֥ ם ַּתֲעב  י   מרכא סלוק, רבוי והגבלה. – ַבָּמָֽ

 . כלי מתכות)טט:ב(דווקא )טט: זה(ו מטבילן ודיו - רש''יההגבלה )א( כפ'
שצריך להסיר ממנו כל דבר הנדבק בו  ''חתבע''ז, הרמב''ן ושפ מאמר החכמיםהסבר לעיל ע"פ זה לא מספיק. צ''ל כ אבלההגבלה )ב( 

 .בכלי כדי שלא יהיה בו דבר החוצץ בטבילה
 שאין מטבילים ללא הדחה יפה המסירה חציצותבכלי מתכת ההגבלה הינה  טט
 

 מרכא .23
 אי,בראה י דברים

ֹום ֲאֶׁשר ַ֣ה ַהָּמקִ֗ ם -ְוָהָי ָ֤ן ְׁשמֹו֙ ָׁשֶ֔ יֶכֵ֥ם ּבֹו֙ ְלַׁשּכ  ְבַחר֩ ֨ה' ֱאֹלה  ֵ֛ת ָּכלי  יאּו א  ַ֣ה ֶאְתֶכִ֑ם-ָׁשַָּ֣מה ָתב ֶ֔ י ְמַצֶּו ֶ֖ כ  ר ָאנ   ֲאֶׁשֵ֥
ּו   ְּדרֶ֖ ר ּת  ם ֲאֶׁשֵ֥ יֶכֶ֔ ְדר  ְבַחַ֣ר נ  ל֙ מ  ם ְוכ  יֶכם֙ ּוְתֻרַמַ֣ת ֶיְדֶכֶ֔ ת  ם ַמְעְׂשר ָֽ יֶכִ֗ ְבח  יֶכַ֣ם ְוז  '׃לַ עֹוֹלת   הָֽ

יאּו  ם ָׁשַָּ֣מה ָתב ֶ֔ ָ֤ן ְׁשמֹו֙ ָׁשֶ֔ יֶכֵ֥ם ּבֹו֙ ְלַׁשּכ   קטן, -ונח זקףקדמא מרכא פשטא מהפך פשטא מ- ֨ה' ֱאֹלה 

א' לכתחילה הרצון בבית המקדש בירושלים, בפועל היה קודם בשלה כי לא פקעה שבועת אברהם לאבימלך ולא היו רשאים לכבוש את 

 ירושלים. 

 ב' לכתחילה יש להביא הנדר ברגל הקרוב, בפועל אפשר להביאו עד שלושה או חמישה רגלים תלוי כפי מי ההלכה.

 

 קטנה-תלישאראה 

 

 מרכא .24
 ח:-דברים ראה יד,ג

א ת אַכֶ֖ל ָּכל ה׃ -]ג[ ל ֵ֥ ָבָֽ  ּתֹוע 
 לא תיכול כל דמרחק:)ג(  אונקלוס

כל שתעבתי לך, שאם צרם אוזן בכור כדי לשוחטו במדינה, הרי דבר שתעבתי לך כל מום לא יהיה בו, ובא  -כל תועבה )ג(  רש"י
 תי לך, והזהיר כאן על אכילתו:ולמד כאן שלא ישחט ויאכל על אותו המום. בשל בשר בחלב הרי דבר שתעב

הקשה לרש"י, מכיון שמדובר בתועבה, ברור שאסור לאכלו, ... לכן פרש כל שתעבתי לך,  נקודות משיחות הקודש של האדמו"ר ממ"ש

מום גם סוג זה אסור באכילה, כגון א' בכור בעל  -אין הכונה לדבר המתועב מצד עצמו, החפצא,כמו מאכלות אסורות, אלא מצד הגברא, 

שמעצמו אינו מתועב שמותר באכילה, אלא שיש אסור אכילה על אדם שעשה דבר נתעב והפקיע את קדושת הבכור מלהיות ראוי למזבח, 

 )מדך הפשט חל אסור זה רק עליו ולא על אחרים(, 

ר רק ממה שכתוב לא ב' המבשל בשר בחלב עשה דבר נתעב ולכן נאסר המאכל עליו באיסור נוסף באכילתו, ואלו לאחרים המאכל אסו

 תבשל גדי בחלב אמו.

  

א ת אַכֶ֖ל ה׃ -ָּכלאיסור מצד הגברא, מהסוג המאופיין ע" המשך  –מרכא טפחא, יתור לרבות על איסור חפצא גם הרחקה  – ]ג[ ל ֵ֥ ָבָֽ      ּתֹוע 

 מרכא = מאריך = כאן יתור הרחקה נוספת על איסור החפצא, הרחקת הגברא בגלל מעשהו.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 מרכא טפחאראה 

 

 רכאמ .25

ָּפֶנָֽיך: ב:י,יח שפטים דברים ם מ  יׁש אֹוָתֶ֖ ֵ֥ יך מֹור  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ֶּלה הַ֣ ת ָהא ֶ֔ ב ַ֣ ְגַלל֙ ַהּתֹוע  ִֶּ֑לה ּוב  ה א  ׂש  ' ָּכל־ע ַ֣ ת הֶ֖ י־תֹוֲעַבֵ֥ ָֽ  ּכ 
ת (,יביח ' שפ'דב) י־תֹוֲעַבֵ֥ ָֽ שאחד  תתֹוֲעַבֵ֥ , אפשר כי ת"א מתואם עם טעם מרכא )=מאריך( של מלת ארי מרחק [תרגום אונקלוס]  ּכ 

 ממשמעויות "מאריך" הוא לרחק, להרחיק.

 

 מרכא .26
 וזאת הברכה לג,ב:דברים 

ת  ֵׁ֥שָּדֶ֖ ֹו א  ינָ֕ ימ  ֶדׁש מ  ת ק ִ֑ ְבב ַ֣ ר  ה מ  ן ְוָאָתֶ֖ ַהַ֣ר ָּפאָרֶ֔ ֙יַע֙ מ  מֹו הֹופ  יר֙ ָלֶ֔ ע  ּׂש  ח מ  יַנֵ֥י ָּבא֙ ְוָזַרָ֤ ּס  ר ֞ה' מ  מֹו׃ַוּי אַמִ֗ ת ָלָֽ ׁש ָּדֶ֖ ֵ֥   א 

יַנֵ֥י ָּבא֙  ּס  ום מרכא קודם לפשטא מעיד על אפשרות של הארכה כלשהי כגון דרשת הארכת פעולות זמן או מרכא )=מאריך( פשטא, מיק - מ 

' דב): אומרים לפניו: רבש"ע, כלום נתת לנו ולא קיבלנוה? ומי מצי למימר הכי? והכתי')האומות(  ב,בבלי עבודה זרה ב-דרך כנדרש ב

מֹו (,בלג זאת יר֙ ָלֶ֔ ע  ּׂש  ח מ  יַנֵ֥י ָּבא֙ ְוזַָרָ֤ ּס  ן ֱאל ֹוַּה   (,גחבקוק ג) יב:וכת, ֞ה' מ  ֣ ֵתימ  ֥דֹוש י ֔בֹוא מ  ן-ֵמַהר וְּק  ֖ ל ה פ אר  ֑ וגו', מאי בעי בשעיר ומאי   ס 
 בעי בפארן? א"ר יוחנן: מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קבלוה, עד שבא אצל ישראל וקבלוה!

 

יַנֵ֥י ָּבא֙  ּס  כתב הרב ...  טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קאינות בהארכת כוונה פשטות שיתפלל במת –מרכא )=מאריך( פשטא  – מ 
רבי אליעזר שירגיל אדם עצמו שיכוין לפחות בחתימה של כל ברכה שיש בהן מאה ושלש עשרה תיבות כמו שיש בתפלת חנה ומאה 

מופעים,  33 –בחומש "לב" . )טט בדיקה ב"כתר" הממוחשב מעלה כי ושלש עשרה פעמים לב בחומש לומר שצריך בהן כוונת הלב

 מופעים, רק בנ"ך( 8 –לב", "ללב", "מלב" מופעים, "הלב", "כְּ  202 –בתנ"ך "לב" 
 

 מונח לגרמיהמרכא  – תחתון טעם מחבר / משרת 7.1

 בספר דברים. 3בתורה, מהם  6פעם בתנ"ך מהם  44מרכא מונח לגרמיה )מונח פסק( תבנית נדירה המופיעה 

 

  לא,לג:   ויצא. בראשית 1
ן  א ָלָבִ֝ ב׀ַוָּיב ֨ ֶהל ַיֲעק ַ֣ ל׃  ְּבא ֵ֥ ָֽ ֶהל ָרח  א ְּבא ֵ֥ ה ַוָּיב ֶ֖ ָאֶ֔ ֶהל ל  א ַ֣ א֙ מ  צ  א ָמָצִ֑א ַוּי  ת ְול ַ֣ י ָהֲאָמה ֶ֖ ֵ֥ ֶהל ְׁשּת  ה ּוְבא ֵ֛ ָאִ֗ ֶהל ל    ּוְבא ַ֣

 יד,י:    בשלח. שמות 2
ָֽי ְׂשאּו֩ ְבנ  יב ַוּי  ִ֑ ְקר  ה ה  ל ֶאת-ּוַפְרע ֶ֖ ְׂשָרא ֨ ם -י  ינ יֶהִ֝ ם׀ע  ְצַרַ֣י  ֵ֥ה מ  ּנ  ָֽינ   ְוה  ּו ְבנ  ְצֲעקֵ֥ ד ַוּי  ָֽיְראּו֙ ְמא ֶ֔ ם ַוּי  יֶהִ֗ ַַ֣ע ַאֲחר  ל ֶאל-ס  ֶ֖ ְׂשָרא    ׃ 'הָֽ -י 

 יג,נט:    תזריע. ויקרא 4
ת ֶנַגע את ּתֹוַר֨ ַעת -ז ֲ֠ ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀ָצַרִ֝ ֹו ָּכל ֶּבֵ֥ ֶרב אֶ֖ ֹו ָהע ֶ֔ י֙ אַ֣ ֹו ַהְּׁשת  ים אָ֤ ְׁשּת ִ֗ ֹו ַהּפ  י-אַ֣ ֹו׃-ְּכל  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹור ְלַטֲהרֶ֖   פ  עִ֑

 ,טו:   ה ואתחנן. דברים 6
י ַ֣ ֞ ּכ  ַ֣֙יָת֙׀-ְוָזַכְרָּתִ֗ ֶַָ֤֧בד ָהי  ֩ ה ֶעֵ֥ ֲאךִ֝ צ ֨ ם ַוּי  י  ִ֗ ְצַרֶ֔ ה ַעל 'ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ִֶ֑֔ ַע ְנטּוָי ְזר ַ֣ ה֙ ּוב  ַָ֤֧ד ֲחזָָקֶ֖ ם֙ ְּבָיֵ֥ ָּׁשֶ֔ ְּוך֙ ה-ֱאֹלֶהָ֤֙יך֙ מ  ן צ  ֹות ֶאת 'ּכ ִ֗ יך ַלֲעׂשֶ֖ -ֱאֹלֶהֶ֔

ת׃ ס    יֵֹ֥ום ַהַּׁשָּבָֽ
 יג,ו:    ראה. דברים 7

ל   ֹו ח  ּוא אַ֣ ַ֣יא ַההֹ֡ ֶּברְוַהָּנב  י ד  ַ֣ ת ּכ  ּוא יּוָמִ֗ ָרה ַעל-ם֩ ַהֲח֨לֹום ַההִ֝ ם  'ה-ָסֲ֠ יֶכִ֝ יא ֶאְתֶכַ֣ם׀ֱאֹלה  ֵ֥ ַ֣ית  ַהּמֹוצ  ּב  ְדך֙ מ  ם ְוַהּפ ָֽ י  ְצַרִ֗ ֶאֶַ֣רץ מ  מ 
ן יֲחך֙ מ  ָֽ ים ְלַהּד  ֶ֔ ְּוךֵ֛ ה-ֲעָבד  ֶרְך ֲאֶׁשֹ֧ר צ  ך׃ ס  'ַהֶּדֶ֔ ְרֶּבָֽ ּק  ע מ  ַעְרָּתֵ֥ ָהָרֶ֖   ֱאֹלֶהֶ֖יך ָלֶלֶַ֣כת ָּבִּ֑ה ּוב 

 כז,ג:    תבוא-כי. דברים 8
ת ן ֶאָֽ יֶהִ֗ א ֶאל-ָּכל-ְוָכַתְבָּתַ֣ ֲעל  ַען ֲאֶׁשר֩ ָּתב ֨ ה ַהּז ֶ֖את ְּבָעְבֶרִ֑ך ְלַמֹ֡ י ַהּתֹוָרֵ֥ ֵ֛ ְבר  ֶרץ -ּד  ַ֣ן ְלךִ֗ ֶאֶַ֣רץ ָזַבָ֤ת ָחָלב֙  ֱאֹלֶהַ֣יך׀ 'הֵ֥ -אֲֶֽׁשרָהָאִ֝ ת  נ 

ֶּבֵ֛ר הֵ֥  ר ּד  ׁש ַּכֲאֶׁשֵ֥ י 'ּוְדַבֶ֔ ָֽ ְך׃ -ֱאֹלה  יך ָלָֽ ֶתֶ֖  ֲאב 
 

ת נֶ )נט(   ראב"ע  את ּתֹוַר֨ ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀ -ַגעז ֲ֠ ַעת ֶּבֵ֥ יארבעה סמוכים; ויש במקרא חמשה:  -ָצַרִ֝ ֹור  ּבַ֣ יל ּג  ת ְמֶלֶ֖אֶכת ח ֶ֔ ית ֲעבֹוַדֵ֥ -ּב 
ים ָֽ  (; וכלם סמוכים אל השם שהוא סומך לכל הנופלים )ע"פ תה' קמה,יד(. דה"א ט,יג) (ה')ובמקור  ָהֱאֹלה 

ם ׃ דה"א ט,יג יֶהִ֗ ים֙  ַוֲאח  ַ֣ית ָראׁש  ם ְלב  ֶלף ֲאבֹוָתֶ֔ ֹות ּוְׁשַבֵ֥ע ֶאָ֕ אֶ֖ ִ֑ים מ  ּׁש  י ְוׁש  ֹור  ּבַ֣ יל ּג  ת ְמֶלֶ֖אֶכת ח ֶ֔ ית ֲעבֹוַדֵ֥ ים-ּב  ָֽ  :ָהֱאֹלה 
את  ארבע המלות הקודמות למלת בגד. והארבעה הם: "מקור חיים" הערות לפי' ראב"ע על התורה בהוצאת מוסד הרב קוקע"פ  ז ֲ֠

ת ֶנַגע ַעת -ּתֹוַר֨ ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀  שהם סמוכים אלָצַרִ֝ ד ארבע המלות הראשונות שהן סמוכות, קיימים חמשה סומכים מלב...  "מוטוט" .ֶּבֵ֥
 (.צרעת הבגד, בגד הצמר או בגד הפשתים, )ובבגד הפשתים( בשתי או בערב או צרעת כל כלי עורוגו' ) אחריהן

 

 לפי הסבר זה

ןלא,לג:  ויצא. בראשית 1  א ָלָבִ֝  הותבא ללמד על בואו באהל יעקב, בואו באהל לאה, באהל שתי האמ ַוָּיב ֨

 

יה,טו:  ואתחנן. דברים 6 ַ֣ ֞ ּכ  ַ֣֙יָת֙׀ללמד הסיבות לזכירה של השבת )א(  -ְוזַָכְרָּתִ֗ ֶַָ֤֧בד ָהי  ם ֶעֵ֥ י  ִ֗ ְצַרֶ֔ ֩ ה)ב(  ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ֲאךִ֝ צ ֨ ם֙  'ַוּי  ָּׁשֶ֔  ֱאֹלֶהָ֤֙יך֙ מ 

ִֶ֑֔ה)ג( ובהוצאה עצמה  ַע ְנטּוָי ְזר ַ֣ ה֙ ּוב  ַָ֤֧ד ֲחזָָקֶ֖ ְּוך֙ ה-ַעל)ד(  ְּבָיֵ֥ ן צ  יך ַלֲעׂשֶ֖  'ּכ ִ֗ ת׃ ס-ֹות ֶאתֱאֹלֶהֶ֔  יֵֹ֥ום ַהַּׁשָּבָֽ

ֶּבריג,ו:  ראה. דברים 7 י ד  ַ֣ ת ּכ  ּוא יּוָמִ֗ ם֩ ַהֲח֨לֹום ַההִ֝ ל  ֹו ח  ּוא אַ֣ ַ֣יא ַההֹ֡ ָרה ַעל-ְוַהָּנב  ם 'ה-ָסֲ֠ יֶכִ֝ הנביא יומת כי דבר סרה על ה'  ֱאֹלה 

ַ֣ם׀אשר )א(  יא ֶאְתֶכ ֵ֥ ם ַהּמֹוצ  י  ְצַרִ֗ ֶאֶַ֣רץ מ  ים )ב(  מ  ֶ֔ ַ֣ית ֲעָבד  ּב  ְדך֙ מ   ללכת בה. )ג( צוה דרךְוַהּפ ָֽ

 כתיבת דברי התורה על )א( נתינת ארץ זבת חלב ודבש לנו )ב( כמו נתן אותה לאבותינוכז,ג:  תבוא-כי. דברים 8
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 מופעים 15פסוקים בתנ"ך,  15 תרי או תרין חוטרין (מרכאייםכפולה )-מרכא – תחתון טעם מחבר / משרת 8

ֶ֦ה: חבקוק  א,ג , זכריה ג ב מסורה ֹוא ֶז ד פסוקים בטעמא. פירוש הטפחא כך דינה לעולם לא ישרתוה כי אם מרכא אך בי"ד . חד מן י"ֲהלֹ֧

 מקומות ישרתוה דרגא עם ב' מרכות הנקראות תרין חוטרין וסימנם נמסר בסוף סדר מטות ובריש חבקוק. 

 .טפחאראה 

 

ייםכפולה )=-דרגֹ֧א מרכאֶ֦  התבנית א (מרכאֶ֦ כפולה בתנ"ך בלי דרגא לפניה  פעמים בתנ"ך, חמשה מהם בתורה. אין מרכא 14 טפחֶ֖

 וטפחא אחריה. פעם אחת בלבד בתהלים במרכא כפולה ללא דרגא לפניה וללא טפחא אחריה.  

 )א( עיקר משמעותה נעשה מעשה אף שלא לא היה ראוי לעשותו, או יש לומר שבא לתקן מעשה שלא היה ראוי לעשותו. 

 או תיווך בענין הנדון  מרמז על שני ענינים או שלבים כפולה-מרכאֶ֦ )ב( כאשר 

 ב' תנועות שיורה על שתי הבאות, שני תקונים. ]זהר פירוש הסולם בלק לה[)ג( 

ה )שמות ה,טו()ד( האדמו"ר ממ"ש  ה כ ֖ ֶׂ֦ ה ַתֲעש  ֧מ   ., שני צדדים מנוגדים זה לזהכפלעניין שיש בו   ל 

ה כ  ה )שמות ה,טו( [מנחת שי] אילן-משו"ת בר אעפ"י שיש לו נעימה כמו התביר אינו מפסיק לפי שהוא  14רין: חטעם תרין חוטלמה תעשֶׂ֦

ה] 15נקשר ומתגלגל עם התיבה שאחריו. ה כ ֖ ֶׂ֦  [.ַתֲעש 

כאן ובבמ' יד ג )'טוב'( השם 'תרין חוטרין' משמש במ"ש לציון מירכא כפולה. שם זה יש לו [ 14הערות פרק ה הערה  -מנחת שי שמות ]

ות: במ' יח ט )'אשר'(; דב' א יז )'אשר יקשה'(; דב' א כג )'שנים עשר'(. ]בשלושת המקומות האלה שימוש נוסף אצל נורצי בשלושה מקומ

הכוונה לסימן שצורתו כמירכא כפולה, המתלווה למונח הראשון משני מונחים משרתי הזקף, לציון היותו 'שופר מכרבל' ולא 'שופר עילוי'. 

 [.152ת א"ת( יוצא כנגדו. ראה: י' ייבין, המסורה למקרא, ירושלים תשס"ג, עמ' הסימון הזה מצוי שלוש פעמים ב־ד, ונורצי )בעקבו

מב; מל"א י ג; כ כט; יח' יד ד; חב' א ג; זכ' ג ב; עז' ז כה; נחמ' ג לח; דה"ב ט ב; כ ל. רד"ק [ 15הערות פרק ה הערה  -מנחת שי שמות ]

לתביר. ראה מכלול, פ ע"א. דעה זו מופיעה אחר כך אצל חכמים הוא הראשון שהצביע על הקשר בין מירכא כפולה )=תרין חוטרין( 

שונים, כגון קלונימוס בן דוד ב'שער טעמי המקרא' הנספח למקנה אברם של אברהם בלמש, אך שם 'נגינתן קרובה לנגינת התביר', ולא 

י הנגינות: 'ונגונו ]של מירכא כפולה[ ב' (, מציג קרבה מצומצמת עוד יותר בין שת4שווה לה. י"ל בן־זאב, תלמוד לשון עברי, סעיף שצ)

תבירין'. מהתפיסה המציגה קרבה בין נגינותיהם של שני טעמים אלו משתמע כאילו מירכא כפולה היא ממיר של תביר. ויקס, כ"א ספרים, 

, ספר נ"ה טור־סיני, , יוצא נגד תפיסה זו, ובעיקר נגד דעת רד"ק. על מעמדה של מירכא כפולה ראה י' ייבין, 'מרכא כפולה'25עמ' 
 .302 - 296ירושלים תש"ך, עמ' 

 

ֹו (בר' תול' כז,כה)בפשט הפסוקים בתורה מרכא כפולה גם בתפקיד של הדגשה מיוחדת להשגת תוצאה.  א לֶ֦ ֹ֧ב  הבאת יין מיוחד ומשכר  – ַוָּי

ה  (שמות ה,טו)כדי לקבל ברכות,  ָּוֶ֖ה (שמ' י,א וי')עשיה הגורמת ענוי יתר וזירוז הגאולה,  –ַתֲעֶׂשֶ֦ה כ ֶ֖ א צ  צווי מפורש של לא, כי אי  – ל ֶ֦

ֹוב ָלֶ֖נּו (במ' שלח יד,ג)ציות לצווי גורם לעונש מיתה,  א ָלֶ֦ה (במ' מט' לב,מב)טוב מיוחד כדי להציל נפשם,  – טֶ֦ ְקָרֹ֧ קריאת שם לא  – ַוּי 

 שגרתית כי שם זה לא נשאר.

 

כְ . בראשית תולדת כז,כה: 1 י֙ ְוא ָֽ ָָׁ֤שה ּל  אֶמר ַהּג  ִ֑י ַוַּיֶּגׁשַוּי ִ֗ ַען ְּתָבֶרְכךֶ֖ ַנְפׁש  י ְלַמֵ֥ ֶ֔ ַ֣יד ְּבנ  צ  ְָֽׁשְּת׃  -ָלה֙ מ  ן ַוּי  ֹו ַיֶַֽ֖י  א לֶ֦ ֹ֧ב  ל ַוָּי  לֹו֙ ַוּי אַכֶ֔
ּו ֶאל. שמות ה,טו: 2 ְצֲעקֵ֥ ל ַוּי  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  י֙ ְּבנ  ְטר  אּו ׁש ָֽ יך׃  -ַוָּיב ִ֗ ה ַלֲעָבֶדָֽ ר ָלָֹּ֧מה ַתֲעֶׂשֶ֦ה כ ֶ֖ אמ ִ֑ ה ל   ַּפְרע ֶ֖
ּו. ויקרא שמיני י,א: 3 ְקחַ֣ ָֽי ַוּי  ָ֤י ה֙ -ְבנ  ְפנ  יבּו ל  ִ֝ ֶרת ַוַּיְקר  ימּו ָעֶלֶ֖יָה ְקט ִ֑ ֵ֥ ׁש ַוָּיׂש  ן֙ א ֶ֔ ּו ָבה  ְּתנָ֤ ֹו ַוּי  ַ֣יׁש ַמְחָּתתִ֗ ּוא א  יהִ֝ ב ַוֲאב  ן ָנָד֨ ֲהר  ַׁ֣ש ַאֲ֠ ' א 

ם׃   ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  ה ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦  ָזָרֶ֔
נּו ֶאללך יד,ג: -. במדבר שלח4 ָתִ֝ יא א  ב ֨ ה' מ  ל ַּבֶחֶ֔ -ְוָלָמַ֣ה ְיֲ֠ ְנּפ ַ֣ ּוב ָהָאֶָ֤רץ ַהּז את֙ ל  ֹוב ָלֶ֖נּו ׁשֵ֥ ֹוא טֶ֦ ְהיַּ֣ו ָלַבִ֑ז ֲהלֹ֧ נּו י  ֶ֖ ינּו ְוַטּפ  ֵ֥ ֶרב ָנׁש 

ְיָמה׃   ְצָרָֽ  מ 
ד ֶאת. במדבר מטות לב,מב: 5 ְלּכ ֵ֥ ְך ַוּי  ַַ֣בח ָהַלֶ֔ ֹו׃ פ-ְקָנֶ֖ת ְוֶאת-ְונ  ְׁשמָֽ ֶַ֖בח ּב  ֶ֦ה נ  א ָל ְקָרֹ֧ ֶתִ֑יָה ַוּי   ְּבנ 
 

ה ֶאת-ַוַּיֶּגד. מלכים א  י,ג: 6 א-ָּכל-ָלֵּ֥ה ְׁשֹלמ ֶ֖ ןהָ -ְּדָבֶרִ֑יָה ל ָֽ ָ֤ה ָדָבר֙ ֶנְעָלַ֣ם מ  ּה׃  -ָי ֶ֖יד ָלָֽ ּג  א ה  ֶלְך ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦  ַהֶּמֶ֔
ה ַוַּיּ֨כּו ְבנ י. מלכים א  כ,כט: 7 ְלָחָמֶ֔ ְקַרב֙ ַהּמ  י ַוּת  יע ִ֗ י׀ ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ַ֣ ים ַוְיה  ִ֑ ַ֣ת ָימ  ְבַע ֶּלה ׁש  ֶ֖ ֵַ֥כח א  ֶֶּ֦לה נ  ּו א  ַַּֽיֲחנֹ֧ ֹ֧ל ֶאת-ַוָֽ ְׂשָרא  ם -י  ֲאָרֵ֛

ָאה ד׃ -מ  י ְּביֵֹ֥ום ֶאָחָֽ ֶ֖ ֶלף ַרְגל    ֶאֵ֥
ר. יחזקאל  יד,ד: 8 ַ֣ן ַּדּב  ם ּכ ה-ָלכ  יֶהִ֝ ֹוָתם ְוָאַמְרָּת֨ ֲאל  ה ֶאת-אֲ֠ ל ֲאֶׁשר֩ ַיֲעֶל֨ ְׂשָרא ֹ֡ ַ֣ית י  ּב  ַ֣יׁש מ  ַ֣יׁש א  ַ֣י ה' א  יו ֶאל-ָאַמַ֣ר׀ ֲאדָנ ּלּוָלִ֝ ֹו -ּג  ּבִ֗ ל 

א ֶאל יו ּוָבֶ֖ ַַ֣כח ָּפָנֶ֔ ים֙ נ  ֹול ֲעֹונֹו֙ ָיׂש  ְכׁשָ֤ א ְּבר ֵ֥ -ּומ  ה ָבֶ֖ ֹו ָבֶ֖ י לֶ֦ ֹ֧ית  ַ֣י ה' ַנֲענ  ִ֑יא ֲאנ  יו׃  ַהָּנב  ּלּוָלָֽ  ב ּג 
א׃  . חבקוק  א,ג: 9 ָּׂשָֽ ֹון י  יב ּוָמדֶ֖ ֶ֦ י ר  ֹ֧ י ַוְיה  ִ֑ ס ְלֶנְגּד  ד ְוָחָמֶ֖ יט ְוׁש ֵ֥ י ָאֶ֙ון֙ ְוָעָמַ֣ל ַּתּב ֶ֔ ָ֤נ   ָלַָּ֣מה ַתְרא 

אֶמר הִ֝ . זכריה  ג,ב: 10 ר הָ֤ -' ֶאלַוּי ֨ ְגַע֨ ן י  ְגַעָ֤ר ה֙ ַהָּׂשָטִ֗ ן ְוי  ֶ֦ ' ְּבך֙ ַהָּׂשָטֶ֔ ֹוא ֶז ירּוָׁשָל ִַ֑֧ם ֲהלֹ֧ ר ּב  ֶ֖ ח  ׁש׃  ' ְּבךֶ֔ ַהּב  ָֽ א  ל מ  ּוד ֻמָצֵ֥  ה אֶ֖
י. עזרא  ז,כה: 12 ָֽ ת ֱאָלָהְָ֤ך ּד  א ְּכָחְכַמ֨ י-ְוַאְַ֣נְּת ֶעְזָרִ֗ ין ּד  ִ֗ ין ְוַדָּינ  י ָׁשְפט ֞ יָדְך֙ ֶמַּ֣נ  ין֙ ְלָכל-ב  ין֙ ָּדאְינ  ן ָּדְאנ  ה -ֶלֱהֹוָ֤ י ַּבֲעַבַ֣ר ַנֲהָרֶ֔ ַ֚ ַעָּמא֙ ּד 

ּון-ְלָכל ע ְּתהֹוְדעָֽ ֶ֦א ָיַדֶ֖ י ָל ֹ֧ ַ֣י ֱאָלָהְִ֑ך ְוד  ֶ֖י ָּדת   ׃  ָיְדע 
ְבֶנה֙ ֶאת. נחמיה  ג,לח: 13 ר ָּכל-ַוּנ  ֵ֥ ָּקׁש  ה ַוּת  ה ַעד-ַהַ֣חֹוָמֶ֔ ֹות׃ פ  -ַהחֹוָמֶ֖ ֶ֦ב ָלָעֶ֖ם ַלֲעׂשָֽ י ל  ֹ֧ ִּ֑ה ַוְיה   ֶחְצָי
ה ֶאת-ַוַּיֶּגד. דברי הימים ב  ט,ב: 14 א-ָּכל-ָלֵּ֥ה ְׁשֹלמ ֶ֖ ּה׃  -ְּדָבֶרִ֑יָה ְול ָֽ ֶ֖יד ָלָֽ ּג  א ה  ה ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦ ְּׁשֹלמ ֶ֔  ֶנְעַלָ֤ם ָּדָבר֙ מ 
יב׃ פים ב  כ,ל: . דברי הימ15 ָֽ ָּסב  יו מ  ֹו ֱאֹלָהֶ֖ ַַֹ֧֧נָֽח לֶ֦ ּות ְיהֹוָׁשָפִ֑ט ַוָּי ט ַמְלכַ֣ ְׁשק ֶ֖  ַוּת 
 

 כפולה-גרסה במחלוקת? במהדורת כתר המוקדמת מרכא

ת. תהלים  לא,כד: 11 ּו ֶאָֽ ַ֣ר הִ֑ -' ָּכָֽלהִ֗ -ֶאֱֶ֦הבֵ֥ צ  ים נ  יו ֱאַ֭מּונ  יָדֵ֥ ֹ֫ ֵ֥ם ַעלֲחס  ה ַגֲאָוָֽה׃  -' ּוְמַׁשּל  ֵ֥ ׂש   ֶיִֶ֝תר ע 
ּוכנת כגון י"ח כסלו התשע"ח במהדורת כתר המעוד ֱהבֶ֥ ֶ֥  מרכא מרכא וכן במכון ממרא - א 

ּואילן -במגנס אל"ף סגול ומעמיד וכן בשו"ת בר ֱהבֶ֥ ֶֽ  א 

 

י כז,כה:  תולדות. בראשית 1 ִ֑ ַען ְּתָבֶרְכךֶ֖ ַנְפׁש  י ְלַמֵ֥ ֶ֔ ַ֣יד ְּבנ  צ  ְכָלה֙ מ  י֙ ְוא ָֽ ָָׁ֤שה ּל  אֶמר ַהּג   ַוּי ִ֗

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֹו ַיֶַֽ֖-ַוַּיֶּגׁש   א לֶ֦ ֹ֧ב  ל ַוָּי ְָֽׁשְּת׃לֹו֙ ַוּי אַכֶ֔ ן ַוּי   י 

ְָֽׁשּתְ  ן ַוּי  ֹו ַיֶַֽ֖י  א לֶ֦ ֹ֧ב   .בתורה נהראשופעם  טפחא סלוק, כפולה דרגא מרכא -׃ַוָּי

ואכל ולא היה חמרא גביה ואזדמן ליה מלאכא ואייתי חמרא דאצטנע בעינבויי מן יומי שירוי עלמא ויחביה ביד יעקב ויעקב  תיב"ע
 אמטי ליה לאבוי ושתי.

 ק דף קפט עמוד א זוהר כרך ג )במדבר( פרשת בל
 פתרון חלום שר המשקים )בר' וישב מ,ט,י,יא(-הקטע הבא נמצא גם ב

ּוַבֶּגֶֶ֖פן  )בר' וישב מ,י( ואמר )הילד שדבר קודם(פתח איהו (  ]זהר בלק פירוש הסולם ע' לד[)טט: ע"פ )וכן  דרשב"י בלק קפ"טילתא )במכ
ִ֑ם יג  , דהא מכאן ולהלאה חזיונא  ן חזיון הדבר שבחלומו, שהוא גפן, וג' שריגים, והענבים.()עד כא וגו' עד הכא חזיונא דמלה ְׁשֹלָׁשַ֣ה ָׂשר 

י )בר' וישב מ,יא(דכתיב  )טט: ע"פ הסולם מכאן והלאה חזיון של עצמו )שר המשקים((דיליה הוה  ִ֑ ה ְּבָיד  ֹוס ַּפְרע ֶ֖ )טט: ע"פ הסולם דהיינו מה  ְוכֵ֥

 )טט: ע"פ הסולם היה בשביל יוסף( בגיני' דיוסף הוהפ הסולם אבל חזיון הדבר שבחלומו מכוון ( )טט: ע"אבל חזיונא דמלה שעשה הוא עצמו.( 
  )וידע(. ולבשרא ליה דישמע יוסף וינדע

 

עתיקא  צ וכלהו נפקי מגו ,מש אינוןחו ,ושית אינון .שבעה היכלין פ ואינון ,תנינן שבעה רקיעין אינון (פה )בחלוקת הסולם(זהר בלק 
)לסעודה  ההוא יין .כתוב זה מלמד על מידות היוצאות מבינה לזעיר אנפין )ז"א( חג"ת נהי"ם, ופעמים חג"ת נה"י, ופעמים חג"ת נ"ה()טט:  עלאה

כדין יעקב אמשיך  .וסחיט ליה מענבים דההוא גפן ,)ברש' תולדת( נדרש שהוא מגן עדן(-)טט:ב משיך ליה יעקב מרחיק ק שהכין יעקב ליצחק(
ֵ֧בא  ,כה(כז' תול' בר) ד( הה"ד, ר .)טט:תקן היין שיהיה ראוי לשתיית יצחק, שמח ושתה( והדי ושתה, קא אתחזי ליהליה ההוא יין ד ֹו ַוי  תְּ לֶׂ֦ . ַי֖י ן ַוֵיֽשְּ

)ועל כך שעשה שתי פעולות לעלות ממטה למעלה להגיע לגפן  עילא ותתא. וע"ד ארחיק מלה, ומשיך לה במשיכו דתרי תנועי אתכליל ש הכא

ֹו , והיינואח"כ למשכה מטה מעיד טעם מרכא כפולה במלת לו(ו  .(מוסיף לעילא בתרין סטרין אחיד)ג"א  לעילא ת ליה לתתא, ליה. לֶׂ֦
 לה-זהר בלק, פירוש הסולם עמ' לד

ֵ֧בא  ,כה(כז' תול' בר), והוקשה לו הכתוב...  ֹו ַוי  תְּ לֶׂ֦ וע"ד ארחיק מלה ומשיך לה ...  שמאל קוהלא יין הוא הארת חכמה, שמקורה היא ב, ַי֖י ן וֵַיֽשְּ

ֹו: במשיכו דתרי תנועי והיינו ֹו כי תחת. לֶׂ֦  , שרומז על תקון יעקב את קו שמאל דבינה שצריכים להאריך בנגונו משום, מרכא כפולה כתוב לֶׂ֦

ֵ֧בא  ועל תקון יעקב את קו שמאל דז"א. וע"כ ֹוַוי   .נים. וז"ש ליה לעילא בבינה, ליה לתתא בז"אהיא בב' תנועות שיורה על שתי הבאות, שני תקו, לֶׂ֦
 

ושפיר אמר חנוך מטטרון ובגין כך  דארמי מיא בההוא יין ואי לאו דארמי ביה מים לא יכיל למסבל ויבא לו ייןחנוך מטטרון אמר 
טעים ליה דאיהו דוד אמשיך לו בתרי טעמי דהא בתרין סטרין אחיד וההוא יין אזיל מדרגא לדרגא וכלהו טעמין ביה עד דיוסף צדיקא 

 נאמן הדא הוא דכתיב )שיר ז( כיין הטוב הולך לדודי למישרים, 
 

ְָֽׁשּתְ חזקוני  ן ַוּי  ֹו ַיֶַֽ֖י  א לֶ֦ ֹ֧ב   שהיין מערבב קצת דעתו של אדם ולא ידקדק אם הוא עשו אם לא: ׃ַוָּי
  ב הביא יין ליצחק אביו, דרגא בתפקיד קשור שמים וארץ, כאן מלאך הביא יין ליעקב, ויעקכפולה דרגא מרכא -ויבא לו 

  ענין המתנהל בשלבים, שלב ביניים כעין מתווך ושלב סופימרכא כפולה היינו  -כאן מרכאיים 

  בלי מזיגת מים, ודרגא א' רמז על מקור רחוק ליין; ב' יוצרת היכללות  בין עליונים  לא היה ראוי לשתיהע"פ זהר פר' בלק, היין
 יצחק דלעילא; ג' שרשרת דורות טעמה מיין זה.ותחתונים, כאן היכללות יצחק דלתתא ב

 )ע"פ חזקוני ההבאה נועדה לערבב קצת דעת יצחק ולא ידקדק אם הוא עשו אם לא )ואין לנו לשקול האם הייתה ראויה או לא 

 .אפשר להסביר זאת כי הקב"ה סובב הדברים כדי שיראה מעשה יעקב כדבר לא ראוי ובכך לעקוף את הס"א מלהפריע 

א ֹ֧ב  ן ַוָּי ֹו ַיֶַֽ֖י     דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים )המלאך, יעקב( הפועלת ביחד באופן שלכאורה לא ראוי.   – לֶ֦

 

ּו ֶאל. שמות ה,טו: 2 ְצֲעקֵ֥ ל ַוּי  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  י֙ ְּבנ  ְטר  אּו ׁש ָֽ יך׃  -ַוָּיב ִ֗ ה ַלֲעָבֶדָֽ ר ָלָֹּ֧מה ַתֲעֶׂשֶ֦ה כ ֶ֖ אמ ִ֑ ה ל   ַּפְרע ֶ֖
השטרים ישראלים היו, וחסים על חבריהם מלדחקם, וכשהיו משלימין הלבנים לנוגשים, שהם  - אלויכו שטרי בני ישררש"י )יד( 

 מצרים, והיה חסר מן הסכום, היו מלקין אותם על שלא דחקו את עושי המלאכה; וגו' 
א היה הדבר מאת ... והנה שוטרי בני ישראל חשבו שהיה זה מרשעת הנוגשים שהם היו מרשיעים יותר ושל אברבנאל שמות ד,)כו( 

ּו ֶאלפרעה ולכן באו  ְצֲעקֵ֥ ל ַוּי  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  י֙ ְּבנ  ְטר  יך׃-ׁש ָֽ ה ַלֲעָבֶדָֽ ר ָלָֹּ֧מה ַתֲעֶׂשֶ֦ה כ ֶ֖ אמ ִ֑ ה ל  ... והנה פרעה השיבם נרפים אתם ַּפְרע ֶ֖
 נרפים ... וכאשר שמעו השוטרים זה מפי .פרעה נתאמת אצלם כי הוא היה מחשב להרע ושאין הדבר בנוגשים 

 מרכא כפולה מורה על מעשה לא ראוי. מורה על שני שלבים, כאן מחשבת פרעה להרע והעביר לנוגשים להרע לב"י. – ַתֲעֶׂשֶ֦ה

ה  כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים )פרעה ועבדיו( הפועלת ביחד באופן לא ראוי.  -דרגא מרכא – ָלָֹּ֧מה ַתֲעֶׂשֶ֦ה כ ֶ֖

 

כפולה שהוא מן הטעמים הבאים במקרא לעתים -מוטעמת בטעם מרכאֶׂשֶ֦ה ַתעֲ המלה : ]חידושי תורה, שמות האדמו"ר ממ"ש, ע' קו[
 )זוהר ח"ג קפט,א, והגהות מהרח"ו שם, תורה אור וישלח כח?,ב, לקוטי לוי יצחק לזוהר פר' שמיני ע' רסח ...(רחוקות מאוד. ומבואר בספרים 

 .צדדים מנוגדים זה לזה , שניכפללהורות שמדובר בעניין שיש בו  –שמשמעותו של טעם זה היא כשמו 

ידי פרעה(, יש בה משמעות כפולה, שני צדדים -( שבה הכתוב מדבר )הכבדת קושי השעבוד עלַתֲעֶׂשֶ֦ה"עשייה" זו ) –ובענייננו 
 מנוגדים:
 היתה זו גזרה קשה שהגבירה את קושי השעבוד; –מחד גיסא 

, שהסיבה לכך שהגלות נמשכה עזר לראב"ע שמות ב,כד, ועוד( )ראה אבי היתה בכך טובה לישראל, כמבואר במפרשים –אבל מצד שני 
( היתה משום שקושי השעבוד השלים את )בר' לך טו,יג(רק מאתיים ועשר שנים ולא ארבע מאות שנה )כפי שנאמר בברית בין הבתרים 

 .מספר השנים; ונמצא שהכבדת השעבוד גרמה לזירוז היציאה ממצרים

 

)א( למה מכביד עולו על עבדיו ישראל ולא גם על עבדיו המצרים )ב( למה לא  תרי תמיהיכפולה -מרכא - הַתֲעֶׂשֶ֦  ' ה,טו(שמ) [חומת אנך]

 מקיים לישראל חק החמישית לפרעה שקבע יוסף.

 

ָֽי. ויקרא שמיני י,א: 3 ּו ְבנ  ְקחַ֣ ימּו ָעֶלֶ֖י-ַוּי  ֵ֥ ׁש ַוָּיׂש  ן֙ א ֶ֔ ּו ָבה  ְּתנָ֤ ֹו ַוּי  ַ֣יׁש ַמְחָּתתִ֗ ּוא א  יהִ֝ ב ַוֲאב  ן ָנָד֨ ֲהר  ֶרתַאֲ֠  ָה ְקט ִ֑
ָ֤י ה֙   ְפנ  יבּו ל  ִ֝ ם׃  ַוַּיְקר  ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  ה ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦ ַׁ֣ש ָזָרֶ֔  ' א 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 רשב"ם פרשת שמיני  
ָֽי (ג –א ) ּו ְבנ  ְקחַ֣ ּוא-ַוּי  יהִ֝ ב ַוֲאב  ן ָנָד֨ ֲהר  קודם שיצא האש מלפני י"י כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח  - ַאֲ֠

ם ברים, ונתנו בהן אש זרה הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאי ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  , שאעפ"י שבשאר ימים כת' משה ביום הזהֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦
ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, היום לא ציוה ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט, לפי שהיו מצפים לירידת אש גבוה, ולא 

בא מן השמים, כמו שאמר אליהו ואש לא תשימו, לפי שהיה טוב היום להביא אש זרה, כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש 
 רוצה לקדש שם שמים בירידת האש של מעלה:

א  מרכא כפולה להורות על אש אשר לא הייתה ראויה ביום השמיני ולכן משה לא צוה להביא אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירידת  –ל ֶ֦

 אש גבוה.

ָּוֶ֖ה א צ   א, כעין קבוצת פרטים )נדב ואביהוא( הפועלת ביחד באופן לא ראוי.    דרגא מרכא כפולה טפח – ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦

ן (תולדת כז,כה בראשית)-שמעתי סברה המקשרת מעשה בשמיני ל ֹו ַיֶַֽ֖י  א לֶ֦ ֹ֧ב  מרכא כפולה לרמז כי היו שתויי יין ולא ראויים לעבוד  – ַוָּי

 באותה עת )מקור לא ידוע(.

כתב ב"אור החיים" שבני אהרן מתו מ"כלות הנפש" תשוקה )י,א(  [ 99שיחות כרך לב ע' ]דבר מלכות התשע"ו, אדמו"ר ממ"ש לקוטי ע"פ 
ם׃ עזה לקב"ה. ויש לשאול, הרי כתיב ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  ומשמע שעברו על רצון ה'. ויש לומר, שהיו בדרגה כזו של התקשרות  ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦

יהם היו בדרך ממילא בהתאמה מלאה לרצון ה', כי רצונו והתחברות לה' )קטורת מלשון התקשרות( עד שלא נזקקו לצווי; כל מעש
 . הפך לרצונם שלהם

ֶרת )א( [דעת זקנים מבעלי התוספות ויקרא י]  ימּו ָעֶלֶ֖יָה ְקט ִ֑ ֵ֥  :הקטרה על המחתה לא מצינופי' על האש כי בשום מקום . ַוָּיׂש 

ׁש ן֙ א ֶ֔ ּו ָבה  ְּתנָ֤ צאת מן הפשט,ואפשר שזה מה שמפרשים דעזמה"ת על קטן, שתי דרשות שאחת מהן לפחות יו-מהפך פשטא זקף - ַוּי 

ֶרת ימּו ָעֶלֶ֖יָה ְקט ִ֑ ֵ֥  .הקטרה על המחתה לא מצינוכי בשום מקום שכאן הם הורו דבר שלא מצווה  ַוָּיׂש 

ֽיו: (ט,ל' תצ' שמ) ל  ֖כּו ע  סְּ ס ך ֹ֥לא ת  ה וְּנֵ֕ ֑ נְּח  ֣ה ּומ  ה וְּע ל  ֖ ת ז ר  ר  ט ֥ ֛יו קְּ ל   ֹלא־ַתֲע֥לּו ע 

ה   ַׁ֣ש זָָרֶ֔ ם׃א  ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  ת] (אש)ֹלא־ַתֲע֥לּו  (ט,ל' תצ' שמ) כלו' כבר הזהיר עליהם שלא לעשות כדכתיב ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦ ר  ט ֥ ֛יו קְּ ל  ה [ ע  ֖ ' וי) וגםז ר 

ם (שמ' י,א ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ   כי לפעמים הקדוש ברוך הוא אוסר דבר ומתירו לפי שעה לגדל שמו בגוים לפי שעהשלא התירה עתה להם  ל ֶ֦

נ (מ' ט,כד' שוי) ע ם  וַי ר ֔ א ּכ ל־ה  ים ַוַי֤רְּ ֑ ב  ת־ַהֲחל  ֖ה וְּא  ע ל  ת־ה  ַח א  זְֵּב֔ אַכל  ַעל־ַהמ  ֵנ֣י ֔ה' ַות   פְּ ל  ֵצא ֵאש  מ  ֽם:ַוֵת֤ נֵיה  ֖לּו ַעל־פְּ  ּו ַוֽי פְּ

' (' שמ' י,בוי) ֵ֥י הָֽ ְפנ  תּו ל  אַכל אֹוָתִ֑ם ַוָּיֻמֶ֖ ' ַוּת ַ֣ ֵ֥י הֶ֖ ְפנ  ּל  ֵׁ֛ש מ  א א  צ  ֵ֥  :ַוּת 
ים ַעל־ה ֵאֽש: (' א,זוי) ֖ ֥כּו ֵעצ  רְּ ַח וְּע  זְֵּב֑ ש ַעל־ַהמ  ן ֵא֖ ן ַהּכ ֵה֛ י ַאֲהר ֧ נֵ֨ נּו בְּ נ תְּ  וְּ֠

א )ב(]דעזמבה"ת[  צ  ֵ֥ ש  (' א,זוי) לפי שלא עשו כהוגן דאע"ג דמצוה להביא אש מן ההדיוט כדכתי'. ַוּת  ן ֵא֖ ן ַהּכ ֵה֛ י ַאֲהר ֧ נֵ֨ נּו בְּ נ תְּ וגו' היינו וְּ֠
ר שירדה מן השמים פעם אחת אבל קודם לכן לא היה להביא מן ההדיוט שממעטי' בכבוד שמים שיאמרו באש של הדיוט נאכל לאח

ֵנ֣י ֔ה' (' שמ' ט,כדוי) הקרבן ולפי' כשהביאו אותה פגעה בהן האש היורדת מן השמים. וק"ל שהרי קודם לכן כתיב ל פְּ ֵצא ֵאש  מ  מיהו  ַוֵת֤
ש  (' א,זוי) מפני שהורו הורא' בפני משה רבן שדרשו אז"ל במסכת יומא שמתו ן ֵא֖ ן ַהּכ ֵה֛ י ַאֲהר ֧ נֵ֨ נּו בְּ נ תְּ אף על פי שהאש יורדת מן וְּ֠

 :השמים מצוה להביא מן ההדיוט

ָּוֶ֖ה א צ  ה (שמות ה,טו)-על הסבר האדמו"ר ממ"ש ב הסבר המבוססדרגא מרכא כפולה טפחא,  – ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦ ה כ ֖ ֶׂ֦ ה ַתֲעש  ֧מ  מעותו של שמש ל 
 ., שני צדדים מנוגדים זה לזהכפללהורות שמדובר בעניין שיש בו  –היא כשמו  (מרכא כפולה)טעם זה 

 .כי רצונו הפך לרצונם שלהם עד שלא נזקקו לצווי; תשוקה עזה לקב"ה.צד )א( ע"פ "אור החיים" 

ם׃צד )ב( ע"פ דעזמבה"ת  ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  ה ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦ ַׁ֣ש ָזָרֶ֔ ֛יו ] (אש)ֹלא־ַתֲע֥לּו  (ט,ל' תצ' שמ) יר עליהם שלא לעשות כדכתיבכלו' כבר הזה א  ל  ע 

ת ר  ט ֥ ה [ קְּ ֖ ם (' שמ' י,אוי) וגםז ר  ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  נּו  (' א,זוי) הורו הורא' בפני משה רבן שדרשו. והם )א(  לפי שעהשלא התירה עתה להם  ל ֶ֦ נ תְּ וְּ֠

ש  ן ַהּכ ֵה֛ן ֵא֖ י ַאֲהר ֧ נֵ֨  לא מצינוכי בשום מקום )ב( הורו דבר שלא מצווה  :ורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטאף על פי שהאש יבְּ
 .הקטרה על המחתה

ם׃אפשר לומר שבצד )ב( עצמו יש דבר  ָתָֽ ָּוֶ֖ה א  א צ  ה ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦ ַׁ֣ש זָָרֶ֔ ן  (' א,זוי) שדרשווניגודו   ֹלא־ַתֲע֥לּו (ט,ל' תצ' שמ) א  י ַאֲהר ֧ נֵ֨ נּו בְּ נ תְּ וְּ֠

ן ש  ַהּכ ֵה֛   :אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטֵא֖

 

נּו ֶאל  'הֲ֠  ְוָלָמַ֣הלך יד,ג: -. במדבר שלח4 ָתִ֝ יא א  ב ֨ ּוב -מ  ֹוב ָלֶ֖נּו ׁשֵ֥ ֹוא טֶ֦ ְהיַּ֣ו ָלַבִ֑ז ֲהלֹ֧ נּו י  ֶ֖ ינּו ְוַטּפ  ֵ֥ ֶרב ָנׁש  ל ַּבֶחֶ֔ ְנּפ ַ֣ ָהָאֶָ֤רץ ַהּז את֙ ל 
ְיָמה׃   ְצָרָֽ  מ 

ֹוב   רם לא היה ראוי כלל כי ה' תמיד מגינם וזן אותם.  מרכא כפולה להורות כי מאמ – טֶ֦

ֹוב ָלֶ֖נּו ֹוא טֶ֦ דרגא מרכא כפולה טפחא, כעין קבוצת פרטים )העם שרצו לשים ראש או ע"ז בראשם( הפועלת ביחד באופן לא ראוי.  – ֲהלֹ֧

נּו  'הֲ֠  ְוָלָמַ֣ה ספורנוכפי'  ָתִ֝ יא א  ב ֨ ו שהיה כל אלה בתחבולה מאתו מה חטאנו לו שהשתדל על ידכם להביאנו לכך, כי חשב ,מ 
יֶכם֙  כו ,אדברים משנאתו אותם בשביל גלוליהם במצרים או לסבה אחרת כאשר העיד באמרו  ָרְגנָּ֤ו ְבָאֳהל  ְנַאָ֤ת ה֙'  ַוּת  ּו ְּבׂש  אְמרֶ֔ ַוּת ַ֣

נּו׃ ָֽ יד  י ְלַהְׁשמ  ֶ֖ ר  ָתֵ֛נּו ְּבַיֵ֥ד ָהֱאמ  ת א  ֵ֥ ם ָלת  ְצָרִ֑י  ֶאֶַ֣רץ מ  נּו מ  יָאֶ֖ נּו הֹוצ  ָתֶ֔ אותם הוציאם מארץ טובה היא מצרים, וזה אמרו משנאת ה'  א 

 מחשבה ודיבור לא ראויים לחלוטין. 

 במדבר, דבריםראה 

 

ד ֶאת. במדבר מטות לב,מב: 5 ְלּכ ֵ֥ ְך ַוּי  ַַ֣בח ָהַלֶ֔ ֹו׃ פ-ְקָנֶ֖ת ְוֶאת-ְונ  ְׁשמָֽ ֶַ֖בח ּב  ֶ֦ה נ  א ָל ְקָרֹ֧ ֶתִ֑יָה ַוּי   ְּבנ 
 להזכיר עליהם שם גבורתם. - ויקרא לה נובח בשמווכן  וות יאיר,ח)בנוסחנו: אתהן(  ויקרא אתהםמב( -)מא  ]רבי יוסף בכור שור[

ֶַ֖בח ֶ֦ה נ  א ָל ְקָרֹ֧ כעין קבוצת פרטים )יאיר ונבח( הפועלת באופן דומה  של קריאת  רבי יוסף בכור שורכפולה טפחא, ע"פ -דרגא מרכא – ַוּי 

 רא אדם שם על גבורתו כי מה' מצעדי גבר כוננו.ואפשר כי בא לרמז שלא יק להזכיר עליהם שם גבורתם.שם מקומות כיבושם על שמם 
 ]בבלי עבודה זרה כא,א משנה[
אבל לא שדות, ובסוריא מוכרין בתים ומשכירין שדות, ובחוץ לארץ מוכרין אלו  משכירין להם בתים... רבי יוסי אומר: בארץ ישראל 

ירה אמרו, מפני שהוא מכניס לתוכו עבודת כוכבים, ואלו )הגמרא מסכמת שהלכה כרבי יוסי(. אף במקום שאמרו להשכיר, לא לבית ד
 שנאמר: )דברים ו /ז/( לא תביא תועבה אל ביתך. ובכל מקום לא ישכיר לו את המרחץ, מפני שהוא נקרא על שמו. 

 ]תוספות עבודה זרה כא,א[ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/122     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

רפוט דכל מה שכבש יחיד כגון ויותר נראה כמו שפירש הר"ר יצחק מה פ"ה שלא היה שם אורים ותומים וששים רבוא - כיבוש יחיד
יאיר בן מנשה אינו א"י אבל קשיא דאי מא"י הוא אין זה קרוי כיבוש יחיד ואם מחו"ל הוא אפי' היו שם ששים רבוא קרוי כיבוש יחיד 

לכך נראה כל שאין לו רשות לכבש נקרא חו"ל דכל זמן שלא כבש כל א"י לא היה לו רשות לכבוש חוצה לארץ והכי איתא בספרי 
פרשת עקב כשכבש דוד ארם נהרים וארם צובה אמר לו הקב"ה סמוך לפלטין שלך לא כבשת ואתה הולך ומכבש חוצה לארץ שנאמר 

 ואת היבוסי יושב ירושלים וגו'.
     

ד ֶאת במדבר מטות לב,מב: ְלּכ ֵ֥ ְך ַוּי  ַַ֣בח ָהַלֶ֔ ֹו׃ פ-ְקָנֶ֖ת ְוֶאת-ְונ  ְׁשמָֽ ֶַ֖בח ּב  ְקָרֹ֧א ָלֶ֦ה נ  ֶתִ֑יָה ַוּי   ְּבנ 
בדל בין כיבוש סיחון ועוג ע"י משה רבנו קודם לכיבוש א"י המערבית לעומת כיבושי יאיר בן מנשה ונבח? כיבוש סיחון ועוג היו מה הה

תוצאה של יציאת סיחון להילחם בישראל )במ' חקת כא,כג( ויציאת עוג להילחם בישראל )במ' חקת כא,לג(. הקב"ה נתן אותם ביד ישראל 
קדמא ואזלא  –כיבוש יעזר בידי המרגלים לא היה יזום. נראה לומר ע"פ הטעמים של )במ' מטות לב,לט( וילכו וממילא נפלה ארצם בידם. 

במלה אחת, כי כיבוש הגלעד בידי בני מכיר בן מנשה השתווה לכיבוש סיחון ועוג ומשה נתן להם הגלעד כי בני מכיר התישבו שם ביוזמת 

 לשמור על בני גד וראובן שלא יטשו התורה. משה אם כדי להחזיק בשטח שהיה רב ואם כדי 

 

ֶַ֖בח אבל כיבושי יאיר בן מנשה וכיבושי נבח שפסוק זה מסיים אותם, היו ביוזמתם בלבד. תבנית הטעמים של הקרא  ֶ֦ה נ  א ָל ְקָרֹ֧ ֹו׃ַוּי  ְׁשמָֽ  ּב 

ק מהרפוט מבעלי התוספות , כאן השערה זאת נתמכת בפירוש הר"ר יצחלמעשה שאף שלא ראוי נעשהכפולה טפחא מרמזת -דרגא מרכא
והכי איתא בספרי  דכל זמן שלא כבש כל א"י לא היה לו רשות לכבוש חוצה לארץלכך נראה כל שאין לו רשות לכבש נקרא חו"ל 

 וגו' )תוס' ע"ז כא,א ד"ה כיבוש יחיד(. פרשת עקב

 

ה ֶאת-ַוַּיֶּגד. מלכים א  י,ג: 6 א-ָּכל-ָלֵּ֥ה ְׁשֹלמ ֶ֖ ָ֤ה ָדָבר֙ -ְּדָבֶרִ֑יָה ל ָֽ ן ָהָי ּה׃-ֶנְעָלַ֣ם מ  ֶ֖יד ָלָֽ ּג  א ה  ֶלְך ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦  ַהֶּמֶ֔
ה ֶאת-ַוַּיֶּגד. דברי הימים ב  ט,ב:  14 א-ָּכל-ָלֵּ֥ה ְׁשֹלמ ֶ֖ ּה׃  -ְּדָבֶרִ֑יָה ְול ָֽ ֶ֖יד ָלָֽ ּג  א ה  ה ֲאֶׁשֹ֧ר ל ֶ֦ ְּׁשֹלמ ֶ֔  ֶנְעַלָ֤ם ָּדָבר֙ מ 
א הגם שלא היו נסתר מהם, ואפשר שאמר להם כי השואלים היו זקוקים לשלמה לגלות להם מה ש כעין תווךמרכא כפולה מרמזת על  - ל ֶ֦

. אם נקשור זאת למדרש המובא בתורה שלמה על בני קטורה שאמורים לבוא לעזרת ישראל בימי שהעת לא הייתה ראויהאו  ראויים

 המשיח, ובאו לשלמה כי חשבוהו למשיח אז אפשר כי אמר להם שאינו המשיח ולכן עליהם לבוא שוב.
     . בראשית חיי שרה כה,ו:1

ִ֑ת  ם ַמָּתנ  ן ַאְבָרָהֶ֖ ם ָנַתֵ֥ ים֙ ֲאֶׁשַ֣ר ְלַאְבָרָהֶ֔ יַלְגׁש  ָֽ ָ֤י ַהּפ  ְבנ   ְול 
ְדָמה ֶאל ֶ֖ י ק  ְצָחָ֤ק ְּבנֹו֙ ְּבעֹוֶדַּ֣נּו ַחֶ֔ ל י  ַע֨ ם מ  ְַֽיַׁשְּלח ֞ ֶדם׃  -ַוָֽ ֶרץ ֶקָֽ  ֶאֵ֥

שבא )לא מלכת  , ובאה מלכותבני הפלגשם אל ארץ קדם להמתין עד בוא המשיח ואז לשוב ולהתכנס שלח שלמה מדרש הגדול תורה

 .שבא( בימי שלמה כי חשבוהו למשיח

 גרש / גרשיים קדמא מהפך פשטא-אזלא ראה 

 

ה ַוַּיּ֨כּו ְבנ י. מלכים א כ,כט: 7 ְלָחָמֶ֔ ְקַרב֙ ַהּמ  י ַוּת  יע ִ֗ י׀ ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ַ֣ ים ַוְיה  ִ֑ ַ֣ת ָימ  ְבַע ֶּלה ׁש  ֶ֖ ֵַ֥כח א  ֶֶּ֦לה נ  ֹ֧ל ֶאת-ַוַַָּֽֽיֲחנֹּ֧ו א  ְׂשָרא  ָאה-י  -ֲאָרֵ֛ם מ 
ֶלף ַרגְ  ד׃ֶאֵ֥ י ְּביֵֹ֥ום ֶאָחָֽ ֶ֖  ל 

ֶֶּ֖לה ֵַ֥כח א  ֶֶּ֦לה נ  ּו א  ַַּֽיֲחנֹ֧ בימי אחאב, הקב"ה מנע שבעה ימים מן ארם לתקוף את מחנה ישראל הקטן מהם בהרבה, כדי שישראל ידחקו  – ַוָֽ

את ישראל לקי כל הבריאה. ואח"כ הושיע -ויעשו תשובה ויעוררו רחמים וה' יושיעם במלחמה בזכות ולא מפני שארם הכחישו כי ה' הוא א

רבינו ופירש ילקוט שמעוני מלכים א רמז ריג -כי לא חזרו בתשובה. אפשר כי הסיבה לתשועתם היא ככתוב ב הגם שלא היו ראויים
, ולא היה אחד שלא היו דלטורין היו יוצאים למלחמה ונוצחיםאבל דורו של אחאב היו כולן עובדי עו"ג, ולפי  בחיי פרשת שמות

בדיה לאליהו "הלא הגד לאדני את אשר עשיתי ואחביא מנביאי ה' חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם מהם נהרג, הוא שאמר עו
א יח, יג(, מה ת"ל לחם ומים, מלמד שהיו המים קשים מן הלחם, ואליהו עומד בהר הכרמל ומכריז ואומר: "אני  -לחם ומים" )מלכים 

לה' לבדי(, וכל עמא ידעין ולא מפרסמין למלכא אחאב, שבשביל לשון נותרתי לבדי נביא לה'" )שם כב. במקרא אני נותרתי נביא 
 הרע שכינה מסתלקת.

 

ֶֶּ֖לה ֵַ֥כח א  ֶֶּ֦לה נ  ּו א  ַַּֽיֲחנֹ֧ כי  ( הפועלת באופן דומה באופן לא ראויאנשי מלכות ישראלכעין קבוצת פרטים )כפולה טפחא, -דרגא מרכא – ַוָֽ

 . י כי אין בהם דוברי לשון הרע.אינם שבים בתשובה מעבודה זרה, אבל פועלים באופן ראו

 

ר. יחזקאל יד,ד: 8 ַ֣ן ַּדּב  ם ּכ ה-ס ָלכ  יֶהִ֝ ֹוָתם ְוָאַמְרָּת֨ ֲאל  ה ֶאת-אֲ֠ ל ֲאֶׁשר֩ ַיֲעֶל֨ ְׂשָרא ֹ֡ ַ֣ית י  ּב  ַ֣יׁש מ  ַ֣יׁש א  ' א  ַ֣י הִ֗ יו ֶאל-ָאַמַ֣ר׀ ֲאדָנ ּלּוָלִ֝ -ּג 
א ֶאל יו ּוָבֶ֖ ַַ֣כח ָּפָנֶ֔ ים֙ נ  ֹול ֲעֹונֹו֙ ָיׂש  ְכׁשָ֤ ֹו ּומ  ּבִ֗ ַ֣י הִ֗ -ל  ִ֑יא ֲאנ  ֹו ַהָּנב  י לֶ֦ ֹ֧ית  ה' ַנֲענ  יו׃ ָבֶ֖ ּלּוָלָֽ ב ּג  א ְּבר ֵ֥  ָבֶ֖

ֹו  י לֶ֦ ֹ֧ית  הַנֲענ  א ָבֶ֖  הדגשה שאע"פ שהפונה לא ראוי הקב"ה נענה לו )אבל לא על בקשתו אלא לגלות עבירתו(    – ָבֶ֖

השם לא והכונה בכל זה, כי אמר השם, שאע"פ שאלה רשעים, הנה אחר שיבאו לנביא האל לשאול דבר, הנה ...  רבי יוסף כספי
ישתוק ויחריש מלדבר לנביא בזה לגמרי, אבל על כל פנים ידבר הוא יתברך אליו בענינם, ויצוהו שיוכיחם ויעצם עצה טובה, ואע"פ 

 וגו'שהוא יודע שלא ישמעו לו 

ֹו  יוכיחם ויעצם., ומצוו שהגם שאינם ראויים למענהכפולה הדגשת מצב לא ראוי, הקב"ה מדבר אל הנביא בענין הפונים אליו -מרכא - לֶ֦

 

א׃  . חבקוק  א,ג: 9 ָּׂשָֽ ֹון י  יב ּוָמדֶ֖ ֶ֦ י ר  ֹ֧ י ַוְיה  ִ֑ ס ְלֶנְגּד  ד ְוָחָמֶ֖ יט ְוׁש ֵ֥ י ָאֶ֙ון֙ ְוָעָמַ֣ל ַּתּב ֶ֔ ָ֤נ   ָלַָּ֣מה ַתְרא 
א: רש"י ָּׂשָֽ ֹון י  יב ּוָמדֶ֖ ֶ֦ י ר  ֹ֧ כן  וזה נבוכדנצר הנושא ריב ומדון הווה ומתקיים ומצליח, ויהי, ויתקיים אותו אשר ריב ומדון ישא  ַוְיה 

 תרגום יונתן: 
יב ֶ֦   הגם שאינו ראוימרכא כפולה להודיע שנבוכדנצר מצליח  – ר 

על דרכי ההשגחה )וכמ"ש ויהי  ריב ומדוןואמר מה אשיב כי לא היו תלונותיו נגד ה' רק ספר תלונות הדור שהם נושאים  ... מלבי"ם 
 בענין זה:  ישא( ושהוא רוצה לדעת תשובה מה ישיב על הויכוח שמתוכח  ומדון ריב

ע"פ המלבי"ם העם נושא דברים לא ראויים על דרכי ההשגחה כגון פי' רש"י שבבל ונבוכדנצר שלוים ומצליחים הגם שאינם ראויים 

 ובאמת הם מבצעים שליחות ה' להעניש, כי חטאו ישראל לה'.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

אֶמר הִ֝ . זכריה  ג,ב: 10 ר הָ֤ -' ֶאלַוּי ֨ ְגַע֨ ן י  גְ ַהָּׂשָטִ֗ ן ְוי  ׁש׃  ַעָ֤ר ה֙ ' ְּבך֙ ַהָּׂשָטֶ֔ ָֽ א  ל מ  ּוד ֻמָצֵ֥ ֶ֦ה אֶ֖ ֹוא ֶז ירּוָׁשָל ִַ֑֧ם ֲהלֹ֧ ר ּב  ֶ֖ ח   ' ְּבךֶ֔ ַהּב 
ְגַעָ֤ר ה֙  ב( ... מלבי"ם ירּוָׁשָל ִַ֑֧ם. ' ְּבךֶ֔ ְוי  ר ּב  ֶ֖ ח  , ומצד זה יציל את הכ"ג אשר שמשו אבותיו במקדש, ובזה החליט הדין שראוי אל  ַהּב 

ׁש׃ הנס שינצל, וע"א ָֽ א  ל מ  ּוד ֻמָצֵ֥ ֶ֦ה אֶ֖ ֹוא ֶז כמו חנניה מישאל ועזריה שלא שלט האש בם  ם שאינו ראוי שיעשה לו נסהג, ר"ל  ֲהלֹ֧
כלל אף בבגדיהם, כי יהושע נשרפו בגדיו, ואם כן הוא אוד ששלט בו האש קצת, בכל זאת הוא מוצל מאש שלא תשלוט האש בגופו, 

 .הגם שתבער בבגדיו

ֶ֦ה הגם שאינו ראוי שיעשה לו הכ"ג שהצילו מן האש בזכות אבותיו כפולה הדגשת מצב לא ראוי, הקב"ה מדבר אל הנביא בענין -מרכא – ֶז

 , כגון מפני שמבניו נשאו נשים נכריות.  נס

 
 . עזרא  ז,כה:    12

י ָֽ ת ֱאָלָהְָ֤ך ּד  א ְּכָחְכַמ֨ י-ְוַאְַ֣נְּת ֶעְזָרִ֗ ין ּד  ִ֗ ין ְוַדָּינ  י ָׁשְפט ֞ יָדְך֙ ֶמַּ֣נ  ין֙ ְלָכל-ב  ין֙ ָּדאְינ  ן ָּדְאנ  י ַּבעֲ -ֶלֱהֹוָ֤ ַ֚ ה ְלָכלַעָּמא֙ ּד  ַ֣י -ַבַ֣ר ַנֲהָרֶ֔ ֶ֖י ָּדת  ָיְדע 
ּון׃   ע ְּתהֹוְדעָֽ י ָלֶ֦א ָיַדֶ֖ ֹ֧  ֱאָלָהְִ֑ך ְוד 

 ... והשופט אשר לא ידע לשפוט תודיע לו המשפט לעשותו.   - ודי לא ידע  פירוש המיוחס לרש"י

ע  ֶ֦א ָיַדֶ֖ י ָל ֹ֧ ֶ֦א  –ְוד   לשפוט תלמדנו. אינו ראויכפולה, שופט השופט הגם שעדיין -מרכא –ָל

   ומי שאינו יודע דת הבורא תודיעהו ותלמדהו לקיים התורה. - ודי לא ידעישעיה מטראני רבי 
 

ַ֣יך ַאל-ְּתַכס֙ ַעל-ְוַאללח: ]לז[  -. נחמיה  ג, לז 13 ְּלָפֶנ ם מ  ם ְוַחָּטאָתֶ֖ ים׃-ֲעֹוָנֶ֔ ָֽ יסּו ְלֶנֵֶַֽ֥גד ַהּבֹונ  ֶ֖ ְכע  י ה  ֵ֥ ָּמֶחִ֑ה ּכ   ּת 
ְבֶנה֙ ֶאת]לח[  ר ָּכל-ַוּנ  ֵ֥ ָּקׁש  ה ַוּת  ה ַעדהַ -ַהַ֣חֹוָמֶ֔ ֹות׃ פ-חֹוָמֶ֖ ֶ֦ב ָלָעֶ֖ם ַלֲעׂשָֽ י ל  ֹ֧ ִּ֑ה ַוְיה   ֶחְצָי

אשר  - כי הכעיסוכמו 'ואל תכסה', דוגמת "וסוד אחר אל תגל" )מש' כה,ט(, כמו 'אל תגלה'.  - ואל תכס)לז(  ]פירוש המיוחס לרש"י[
בנין  לעשותלהוט ומשוך  העם לבאז היה  עד חציה,ונבנית  החומהכאשר נתקשרה  - ותקשרלהלעיגם.  )לח(  הבונים,נגד  הכעיסו
 החומה.

 עם כל דברי הלעג והכעס לא הנחנו הבנין:  ונבנה. מצודת דוד
 וגו'. בראותם כי נבנה החצי שמחו וחפצו בבנין:  ויהי לב

ֶ֦ב ָלָעֶ֖ם י ל  ֹ֧  נגד הבונים. שאינם ראוייםא' הבונים בנו חומות ירושלים למרות דברי הלעג  – ַוְיה 

כי סבלו לעג המלעיגים ואיומים לפגוע בם ולא חשו שה' עוזרם ומונע  באופן לא ראויומה הבונים בנו בלי להט כעין ב' עד שנבנתה חצי הח

פגיעת האויבים בם. אבל כאשר החומה נתקשרה בעמדה על חציה גילו כי ה' מצליחם ומונע מאויביהם להפריעם ככתוב בהמשך ועברו 

 בנין החומה. לעשותלהוט ומשוך  העם לבאז היה  עד חציה,ונבנית  החומהכאשר נתקשרה לעבוד בלהט, כפי' רש"י 
 

יב׃ פ. דברי הימים ב  כ,ל: 15 ָֽ ָּסב  יו מ  ֹו ֱאֹלָהֶ֖ ַַֹ֧֧נָֽח לֶ֦ ּות ְיהֹוָׁשָפִ֑ט ַוָּי ט ַמְלכַ֣ ְׁשק ֶ֖  ַוּת 
יו ֹו ֱאֹלָהֶ֖ ַַֹ֧֧נָֽח לֶ֦ ֹו  - ַוָּי '׃ מרכא כפולה, אמנם יהושפט הקפיד )כ, לב( - לֶ֦ ֵ֥י הָֽ ינ  ר ְּבע  ֹות ַהָּיָׁשֶ֖ ֹות ל א]לג[   בלאַלֲעׂשֵ֥ ְך ַהָּבמֶ֖ ֹוד -ַאֵ֥ ָסִ֑רּו ְועָ֤

ם׃-ָהָעם֙ ל א יֶהָֽ ת  י ֲאב  ֶ֖ אֹלה  ם ל  ינּו ְלָבָבֶ֔ ַ֣ כ  י]לה[  וגם התחבר למלך ישראל רשע  ה  ן ֶאְתַחַּבר֙ ְיהֹוָׁשָפַ֣ט ֶמֶלְך-ְוַאֲחר  ַ֣ה -כ ִ֗ ם ֲאַחְזָי ֶ֖ ה ע  ְיהּוָדֶ֔
ֹות׃-ֶמֶלְך יַע ַלֲעׂשָֽ ֵ֥ ְרׁש  ּוא ה  ִ֑ל הֶ֖ ְׂשָרא  הּו ]לו[  י  ַ֣ ֶבר׃ ַוְיַחְּבר  ֹון ָּגָֽ ּיֶֹ֖ות ְּבֶעְציֵ֥ ּו ֳאנ  יׁש ַוַּיֲעׂשֵ֥ ִ֑ ּיֶֹ֖ות ָלֶלֶַ֣כת ַּתְרׁש  ֹות ֳאנ  ֹו ַלֲעׂשֵ֥ ּמֶ֔ יֶעֶָ֤זר ]לז[    ע  א ֱאל  ְתַנּב ֞ ַוּי 
ה ַעל-ֶּבן ָׁשֶ֔ ָּמַ֣ר  ָדָו֙הּו֙ מ  ם-ּד  ְתַחֶּבְרךַ֣ ע  ָֽ ר ְּכה  אמ ִ֑ ט ל  ת-ְיהֹוָׁשָפֶ֖ ץ ה֙' ֶאָֽ הּו ָּפַרָ֤ א ָעצְ -ֲאַחְזָיִ֗ ֹות ְול ֵ֥ ּיֶ֔ ּו ֳאנ  ָּׁשְברַ֣ יך ַוּי  ּו ָלֶלֵֶ֥כת ֶאלַמֲעֶׂשֶ֔ יׁש׃-רֶ֖ ָֽ  ַּתְרׁש 

 שאמר אל המלך יהושפט: "הלרשע לעזור" )דה"ב יט,ב(. - בדברי יהוא בן חנני)לד(  רש"י וגם כפי' 

יו ֹו ֱאֹלָהֶ֖ ַַֹ֧֧נָֽח לֶ֦ ֹו  - ַוָּי שהדמיון ביניהם שלא ( כאן קבוצת מעשים של המלך יהושפטכעין קבוצת פרטים )כפולה טפחא, -דרגא מרכא –  - לֶ֦

כי לא הסיר הבמות ולא הכין לב העם לעבוד ה' כראוי וגם התחבר  שלא כל מעשיו היו ראוייםוה' הושיע ליהושפט הגם  ,כולם ראויים

 למלך ישראל רשע.

 

 כפולה-גרסה במחלוקת? במהדורת כתר המוקדמת מרכא

ת. תהלים  לא,כד: 11 ּו ֶאָֽ ַ֣ר הִ֑ -' ָּכָֽלהִ֗ -ֶאֱֶ֦הבֵ֥ צ  ים נ  יו ֱאַ֭מּונ  יָדֵ֥ ֹ֫ ֵ֥ם ַעלֲחס  ה ַגֲאָוָֽה׃  ֶיִ֝ -' ּוְמַׁשּל  ֵ֥ ׂש   ֶתר ע 
ּובמהדורת כתר המעודכנת כגון י"ח כסלו התשע"ח  ֱהבֶ֥ ֶ֥  מרכא מרכא וכן במכון ממרא - א 

ּואילן -במגנס אל"ף סגול ומעמיד וכן בשו"ת בר ֱהבֶ֥ ֶֽ  א 

 . תהלים  לא,כד: 11

ן ָׁשַ֭מַ ]כג[  יֶנֵ֥יך ָאכ ִ֗ ֶּנ ֶַ֧גד ע ֹ֫ י֮ מ  ְגַרְזּת  י נ  י ְבָחְפז ִ֗ ָ֤י׀ ָאַ֮מְָ֤רּת  יך׃ַוֲאנ  ֶלָֽ י א  ֵ֥ י ְּבַׁשְּוע  ֹול ַּתֲחנּוַנִ֗  ְעָּת קֵ֥
ת]כד[  ּו ֶאָֽ ַ֣ר הִ֑ -' ָּכָֽלהִ֗ -ֶאֱֶ֦הבֵ֥ צ  ים נ  יו ֱאַ֭מּונ  יָדֵ֥ ֹ֫ ֵ֥ם ַעלֲחס  ה ַגֲאָוָֽה׃  -' ּוְמַׁשּל  ֵ֥ ׂש   ֶיִֶ֝תר ע 

' ֱאֹלֶהִ֑יך דברים  ו,ה:  חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה שנא'משנה ברכות פ"ט מ"ה  ת הַ֣ ֶ֖ -ְּבָכל ְוָאַַ֣הְבָּתֶ֔ א 
ך׃-ַנְפְׁשךֶ֖ ּוְבָכל-ְלָבְבךֵ֥ ּוְבָכל ֶדָֽ בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך ובכל מאדך  ְמא 

 בכל ממונך דבר אחר בכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאד  
תי; לשון גרזן הכורת את העץ, על שם גריזתו נקרא 'גרזן'. כך פירש דונש )דונש ע'  נכר - נגרזתיבלבי:  אמרתי )דוד אמר( לא,כג: רש"י

   ]ומנחם )מחברת: 'גרז'( חברו כמו "נגרשתי" )יונה ב,ה(, ואין לו דמיון בתורה.[(. 77-87
 שב שאבדה נפשי ותקותי.רוצה לומר: נכַרתי, מגזרת "גרזן" )דב' כ,יט(; שהייתי חו - נגרזתי מנגד עיניךלא,כג: ר' מנחם המאירי 

 ה' השגיח עליו והצילו מאנשי קעילה. המחשבה הלא ראויהדוד אמר כי חשב שה' לא משגיח עליו, ולמרות 

תפותח ואומר  לא,כד -לכן ב ּו ֶאָֽ ּו  - ' הִ֗ -ֶאֱֶ֦הבֵ֥ בכל  ואהבת את ה' אלהיך ... דברים ואתחנן ו -כפולה, אהבו את ה' ככתוב ב-מרכא - ֶאֱֶ֦הבֵ֥
 שכביכול ה' לא משגיח עליו.  מחשבה לא ראויה גם בשעה קשה כאשר עלולה להתעורר ומדה שהוא מודד לך. מאדך בכל מדה

 

 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/124     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 דרגא – תחתון טעם מחבר / משרתהסבר לטעמים יחידים בתבנית סוגרת דיבור.  9

a.  אופנים שונים:בתפקידי דרגא באופן כללי לקשר 

 , היינו מקשר שני מקומות מרוחקים, מאפשר משיכת ענין ממקום למקוםבסוף הדף "דרגא" סולם שבו עולים לגג בבלי יבמות י ב .1

כיוונית ריח מהאדם לה' וניחוח מה' -ריח ניחוח ע"פ מאמר באתי לגני התשכ"ח של האדמו"ר מ"מ מליובאוויטש היא התקשרות דו .2

 שכה למטה."דבקרבנות כתיב ריח ניחוח, ריח הוא ההעלאה למעלה וניחוח )מלשון חות דרקא( הוא ההמלאדם "
 טעם המחבר בפסוק אחד בין מלתו ולמלה שאחריה, או בין מלה שלפני מלתו ובין המלה שאחרי מלתו. .3

 משייך מלת הדרגא למילה / לקבוצה שלפניו ולימוד ניפרד למילה / לקבוצה שאחריו  .4

ומכרו )הנגנב  וגנב איש )הגנב בוגר(; איש –וגנב )קדמא( איש )דרגא( ומכרו )תביר(  ות משפטים כ"אשמכגון  .4.1.1

 בוגר?(

 ובין שלאחריו הפסוק שבה הדרגא שלפניקרובים או רחוקים בין קישור לפסוק או פסוקים  .5
 קישור המצביע על: .6

 בנות צלפחד במד' מסעי ל'ו -סדר תולדות  .6.1

 סדר השתלשלות .6.2

 מעליון תחתון / מעליונים לתחתונים  ומתחתון לעליון  .6.3

 דרגא לגרמיה תביר טפחא )קדוש קדוש קדוש( .7

 שאלה, ניגוד, חתימת פרק –בתהלים  –דרגא  .8

 

 

 : דרגא ]פסק[ תביר ]מרכא[ טפחא, קב' פרטים ביחד או בנפרדדרגא בניות בהשתתפותת 9.1

 מוצגת כאן כדי להדגיש ההבדל בינה ובין התבנית דרגא ]פסק[ תביר ]מרכא[ טפחאמרכא תביר טפחא תבנית הטעמים 
 פרטים העשויים להיות בעת ובעונה אחת או בנפרדקבוצת / סדרת  בד"כ שני  -מרכא תביר טפחא 

 מרכא תביר טפחא, או אביו או אמו בנפרד וגם שניהם ביחד - ומכה אביו ואמוכגון 

  

 קבוצת / סדרת פרטים העשויים להיות בעת ובעונה אחת או בנפרד  -דרגא תביר טפחא 

התחדשות לבנה בסדרת מראות חלקיים בזה אחר זה כגון דרך דרגא תביר טפחא, סדרת מראות התחדשות לבנה,  - החדש הזה לכםכגון 

 ענן, סדרת דייני קדוש לבנה, סדרת עדי קדוש לבנה  

דרגא פסק,  - קדושקבוצת פרטים בעלת סדר כגון מגדול לקטן, ממרחב למצומצם המתקיימת ביחד כגון ישעיה ו' ?  -דרגא תביר טפחא 

 כים מגבוהים לפחות מהם המשבחים לקב"ה בעת ובעונה אחת בכעין שרשרת טפחא שלוש קבוצות מלא - קדושתביר,  - קדוש

קדוש )ראשון( בשמי מרומים עילאיים בית שכינתו,  קדושלפי תפילת ובא לציון הוא שבח המלאכים לקב"ה המקבלים זה מזה ואומרים 

 למים.)שלישי( הוא על נצחיות הקב"ה לעולם ולעולמי עוקדוש )שני ( על הארץ מעשה גבורתו, 

 
 

 : ראה דרגא מונח רביע דרגא בניות בהשתתפותת 9.2

 כפולה-כפולה ראה  מרכא-: דרגא מרכאדרגא בניות בהשתתפותת 9.3

 ניו ולאחריו במרחקים שוניםלפקישור א –בתפקיד הצבעה  גאפסוקים במופעי דר 9.4

 

 דרגא 1

ְרָאִ֑ם בראשית ב,ד:  ָּבָֽ ֶרץ ְּבה  ם ְוָהָאֶ֖ ֹות ַהָּׁשַמֵ֛י  ֶַּ֣לה תֹוְלדֹ֧  ׃ פ א 
ֹום עֲ  ם׃ְּביִ֗ י  ֶרץ ְוָׁשָמָֽ ים ֶאֵ֥ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ֹות הֵ֥  ׂשֵ֛

ֹות  ֶַּ֣לה תֹוְלדֹ֧  . מונח דרגא, טעם הדרגא בעל שתי פעולות -א 

, " כמו שאמרנו.בראשית" למלת "לקים-ביום עשות ה' אתרמוז " הרמב"ןלקים כפירוש -" ברא אבראשיתמקשר אל תיבת " פעולה א'

 למדך שכלם )א( נבראו בראשון. ביום עשות ה' .. פרש"י( על א) שפת"חהאמורים למעלה", לפני פסוק זה. וכהסבר  אלה" רש"יוכפ
נבראו גם  במאמר בריאת שמיםללמד כי  אלה תולדות וגו'ר"ל אף תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון ... לכן כתיב  )א( שפת"ח
 " לרבות תולדותיה(ואת הארץיש להוסיף ובריאת הארץ " -)טט  התולדות

ם ְוָהָאֶֶ֖רץבתבנית טעמי הקרא  ב' המתבטאתפעולה  ֹות ַהָּׁשַמֵ֛י  ֶַּ֣לה תֹוְלדֹ֧ מונח דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים מצטרפים ו/או על כל  - א 

", שכל הבריאה שנבראה במאמר "בראשית" היא צמצום אחר צמצום עד אין סוף שאין בראשיתאחד חל הענין שכל התולדות הן ממלת "

 .לו ערך לעומת הבורא

 רביעראה 

 

 דרגא 2

ים ֶאתבראשית נח ו,יב:  ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ְׁשָחִָ֑תה-ַוַּי ַ֣ה נ  ּנ  ֶרץ ְוה   ָהָאֶ֖
י  ָֽ ית ָּכל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו ַעל-ָּבָׂשֵ֛ר ֶאת-ה  ֶרץ׃ ס-ַּדְרּכֶ֖  ָהָאָֽ

חסד ורחמים, לשם האלקים האריך אף  –בפסוק )ו,יב( הפותח בטעם דרגא מרמז כמצביע על ההתפתחות מסוף פר' בראשית משם הוי' 

ים ֶאתת, )ו,יא( ולשם אלקים )ו,יב( בחסדו, גי' הוי' אדנו ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ֶרץ-ַוַּי גדשו הסאה ושברו חסד שבגבורה עד  -דרגא תביר טפחא  – ָהָאֶ֖

ְׁשָחִָ֑תהכי  ַ֣ה נ  ּנ   מונח אתנח – ְוה 

 

י ָֽ ית-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו -ֶאתתביר,  – ָּבָׂשֵ֛ר-ָּכלדרגא,  – ה   ארץ. התפשטה ההשחתה שעל ה –טפחא, באופן הדרגתי חלה שבירה וטפח –ַּדְרּכֶ֖

 דרגא תביר טפחאראה 

 

 דרגא 3
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ים יֶֹ֖ום ַעלח ז,יז: נ אשיתבר ֵ֥ ּול ַאְרָּבע  י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧ ְׂשאּו֙ ֶאת-ַוְיה  ם ַוּי  י  ּו ַהַּמִ֗ ְרּבַ֣ ֶרץ׃-ָהָאִֶ֑רץ ַוּי  ַעֵ֥ל ָהָאָֽ ָרם מ  ה ַוָּתֶ֖ ָבֶ֔  ַהּת 
ּול   י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧ ַ֣יא מַ    ב:ח,לל  ובאי דרגא תביר, היה נמשך במהותו ממקום עליון ככתוב -ַוְיה  צ  ׁש ַעלֲהת  י  ִַ֝עִ֗ ֹו ְו ּתִ֑ ֹות ְּבע  ם׃-ָּזרַ֣ ָֽ  ָּבֶנֵ֥יָה ַתְנח 

 מדרש הקב"ה הזיז שני כוכבים בכימה וגרמו למבול ועיש עדיין מבקשת להשיבם לה.

 

 דרגא 4

ַּגֶ֖ע ְּבַכף]כו[ בראשית וישלח לב,כו,כט:  ֹו ַוּי  ל֙ לֶ֔ א ָיכ  י ל ָ֤ ַ֣ ְרא ּכ  ַ֙קע֙ ַּכף-ַוַּיִ֗ ֹו ַוּת  כִ֑ ּמָֽ -ְיר  ֹו ע  ָאְבקֶ֖ ָֽ ב ְּבה  ֶַַ֣֧רְך ַיֲעק ֶ֔  ֹו׃ ֶי
ם]כט[  י א  ֶ֖ ְמךֶ֔ ּכ  ר עֹוד֙ ׁש  ֵ֥ ב֙ י ָאמ  א ַיֲָֽעק  אֶמר ל ָ֤ י-ַוּי ִ֗ ָֽ ִ֑ל ּכ  ְׂשָרא  ם-י  יָת ע  ֹ֧ ם-ָׂשר  ים ְוע  ֵ֛ ל׃ -ֱאֹלה  ים ַוּתּוָכָֽ ֶ֖  ֲאָנׁש 

 

כי ע''י כושר מפעלך תהיה שר ונגיד עם אלקים ואנשים ותוכל וזהו ישראל ישר אל מישור הנראה גם בעיני האל ...  [כלי יקר]
 .ה-'י זריחת השמש באה לו הרפואה על המכה אשר הכה סמאל להכותו והוא לעור עיני שכלו להביאו לידי הכחשת אלויתברך.... ע'

אהני מעשיו לכך נאמר לו לצרכו כי זרחה עליו שמש צדקה ומרפא בכנפיה ובסבת זריחתה מלך ביופיו תחזינה עיניו. אבל מכל מקום 
מבוא לבא בסוד ה' ליראיו כל זמן היות עינו על ממונו לבלתי היות לו שערי בינה  סמאל לעשותו צולע על יריכו ולסגור בעדושל 

 והיותו להוט אחר בולמוס קניני העה''ז.
יבמלת דרגא פירושים אלה אפשר כי טעם  ע"פ ָֽ יָת -ּכ  ֹ֧ ֹו (כו,לב)אל  (טכ,לב)עבירה את ההגבלה שבסיפא מָׂשר  ל֙ לֶ֔ א ָיכ  י ל ָ֤ ַ֣ ְרא ּכ  ַּגֶ֖ע  ַוַּיִ֗ ַוּי 
ַ֙קע֙ ַּכףְיר  -ְּבַכף ֹו ַוּת  ֹו׃-כִ֑ ּמָֽ ֹו ע  ָאְבקֶ֖ ָֽ ב ְּבה  ֶַַ֣֧רְך ַיֲעק ֶ֔ ַ֙קע֙ ַּכף-ְּבַכףומסבירה מדוע המלאך הצליח לנגוע  ֶי ֹו ַוּת  כִ֑ ב-ְיר  ֶַַ֣֧רְך ַיֲעק ֶ֔ שלא לומר  ֶי

 בכלל.  ישראלה ולעם -בני יעקב שבטי יל שרו של עשו ועל האנשים הפועלים בשליחותו להזיקלגמרי גבר על 

 

 דרגא 5

ַ֚  ויקרא ה,טו:  יֶנ ָֽ ' -ֶפׁש ּכ  י הִ֑ ֶ֖ ָּקְדׁש  ה מ  ְׁשָגָגֶ֔ ְטָאה֙ ּב  ַעל ְוָחָֽ ל ַמֶ֔ ְמע ַ֣  ת 
יא֩ ֶאת ב  ןלַ ֲאָׁש֨מֹו -ְוה  ים מ  ַ֣ ל ָּתמ  ' ַאֹ֧י  ֶסף-הִ֝ אן ְּבֶעְרְּכךֵ֛ ֶּכָֽ ֶקל-ַהצ ִ֗ ים ְּבֶׁשָֽ ֵ֥ ם׃-ְׁשָקל  ֶדׁש ְלָאָׁשָֽ  ַהּק ֶ֖

 

ן ים מ  ַ֣ ל ָּתמ  אן-ַאֹ֧י  בעי רב מנשיא בר א ,בבלי כריתות כזחמש כחקירת  דרגא בתפקיד מצרף מונח רביע בתפקיד דרגא מונח רביע, – ַהצ ִ֗
 ? בכינוס חומשין מהו שיתכפר גדא: 

אדם שמעל צריך להביא אשם השווה שני סלעים. הוא מפריש שני סלעים אבל מועל במטרתם לקרבן איל  א,כז -כו,ב בבלי כריתות  ע"פ

אדם השוק מאפשרים זאת( הוא בעצם גוזל את הקודש. ועוד אשם וקונה בהמה אחת או שתים שלא לאיל אשם אלא לחולין )כאשר מחירי 

ואינו מביא החומש מיד למקדש אלא כאשר מתכנס לו סכום חומשים השווה איל אשם רוצה  החוזר על עבירה המחייבת החזר קרן וחומש

 להביאו בכסף זה.

  דרגא מונח רביע ראה

 

 דרגא 6

ה ֶאלויקרא אח"מ יח,יח:  ָּׁשֵ֥ ָּקִ֑ -ְוא  א ת  ּה ל ַ֣ ָתֶ֖ ֹות ֶעְרָוָתֵּ֛ה ָעֶלֶ֖יָה ְּבַחֶּיָֽיָה׃ֲאח  ר ְלַגּלֹ֧ ְצר ִ֗  ח ל 
 מונח אתנח -לא תקח מנה"מ ת"ר  ב,בבלי יבמות ג ע"פ

 רביע דרגא תביר טפחא סלוק -לצרר לגלות ערותה עליה בחייה 

סור ליבם ארבע לא תצא כה ה-דברים כי דרגא מצביע אל היבם בספר -לגלות , לא יקח אישרביע, מדבר באיסור אחות אשתו ש - לצרר

 סוגי נשים

 בבלי יבמותופרק  דרגא תביר טפחאראה 

 

 דרגא 7
 יט: –ות בא יב,טו שמ

י׀ ָּכל ַ֣ ִ֑ם ּכ  יֶכ ָּבּת  ר מ  יתּו ְּׂשא ֶ֖ ֵ֥ ֹון ַּתְׁשּב  אׁשֶ֔ לּו ַאְַ֚ך ַּבּיַֹ֣ום ָהר  ֹות ּת אכ ֶ֔ ים֙ ַמצַ֣ ְבַעָ֤ת ָימ  וא֙ -׃   ]טו[  ׁש  ֶָ֤פׁש ַהה  ה ַהֶּנ ְכְרָת֞ ץ ְונ  ַ֣ל ָחמ ִ֗ כ  א 
ּיֵֹ֥ום הָ  ל מ  ְׂשָרא ֶ֔ ּי  ן ַעדמ  אׁש ֶ֖ י׃-ר  ָֽ ע   יֵֹ֥ום ַהְּׁשב 

ֶדׁש ָּבָעֶָֽרב׃    ים ַלח ֶ֖ ֵ֛ ד יַֹ֣ום ָהֶאָחֹ֧ד ְוֶעְׂשר  ת ַעֲ֠ ּו ַמצ ִ֑ ֶרב ּת אְכלֶ֖ ֶדׁש֙ ָּבֶעֶ֔ ר יָֹ֤ום ַלח ֨ ן ְּבַאְרָּבָעה֩ ָעָׂש֨ אׁש ֹ֡  ]יח[  ָּבר 
י׀ ָּכל    ַ֣ יֶכִ֑ם ּכ  א ְּבָבּת  ֶ֖ ָּמצ  א י  ר ל ֵ֥ ים ְׂשא ָ֕ ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע ְכְרתָ֞ -]יט[  ׁש  ֶצת ְונ  ַ֣ל ַמְחֶמִ֗ כ  ח א  ֶ֖ר ּוְבֶאְזַרֵ֥ ל ַּבּג  ְׂשָרא ֶ֔ ֲעַדַ֣ת י  וא֙ מ  ֶָ֤פׁש ַהה  ה ַהֶּנ

ֶרץ׃  ָהָאָֽ
 
לומר לפי שהוא  עשרים לחדש בערב מה תלמודו יום האחד עדאשון בארבעה עשר יום הכתו' קבעו חובה ברילתא בא פסחא י[ מכ]

 .עשרים לרבות את הלילותם האחד ויואכלו אין לי אלא ימים לילות מנין תלמוד לומר עד ת אומ' שבעת ימים מצות
מה נאמר, והלא כבר נאמר "שבעת ימים" )לעיל,טו(? לפי שנאמר "ימים" )שם(, לילות מניין? ל - יום האחד ועשרים עדח( )י"י[ רש]

 אה מכיל' בא פסחא י()ר יום האחד ועשרים עדתלמוד לומר: 
יל פירש רש"י בהדיא דכל שבעה רשות הוא ויש לומר אם תאמר דהכא משמע דכל שבעה ימים חובה הוא ולעו לסוק יט[ לפת"ח שפ]

ירי לענין השבתת שאור והא מייט(-ב –כא )טט וההא דפירש רש"י לעיל דרשות הוא היינו אכילת מצה דהפסוק משתעי באכילת מצה 
כתיב הכא ינו רצונו לומר קרא דלעיל שבעת ימים מצות תאכלו אלא קרא דא למה נאמר והלא כבר נאמר שבעת ימים אדנקט הכ

י לא הוה וארא דלעיל מיניה עד יום האחד ועשרים לחדש בערב מיירי לענין השבתת שאור וקשבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם 
 שהאריך כאן:  "םהשבתת שאור אבל לא בלילה עיין ברא לנאמר אלא שבעה ימים הוה אמינא דביום אתה מצווה ע

  
ילת מצה משקיעת החמה בי"ד עד מוצאי כ"א שכוללים גם הלילות. לענ"ד רצף הזמן מהמכילתא ורש"י למדנו לשבעת ימי אכ  - טט

ד יַֹ֣ום ָהֶאָחֹ֧ד הזה נתמך ע"י הקשת המקיפה שיוצר טעם הדרגא בפסוק יח   שר בין הקצוות.לקַעֲ֠
ִ֑ם    רא הק יֶכ א ְּבָבּת  ֶ֖ ָּמצ  א י  ר ל ֵ֥ ים ְׂשא ָ֕ ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע ההלכה, הינו בעל תבנית לימוד קטן כתיאור ואחריו -יסר( מונח זקף)ק]יט[  ׁש 

ן    אלפניו ולאחריו. לפיכך הוצאת השאר מבתיכם לשבעת ימים מתיחס ומאפיין את הכתוב לפניו בסיפא של הפסוק  אׁש ֹ֡ ]יח[  ָּבר 
ֶדׁש ָּבָעֶָֽרב׃ ים ַלח ֶ֖ ֵ֛ ד יַֹ֣ום ָהֶאָחֹ֧ד ְוֶעְׂשר  ת ַעֲ֠ ּו ַמצ ִ֑ ֶרב ּת אְכלֶ֖ ֶדׁש֙ ָּבֶעֶ֔ ר יָֹ֤ום ַלח ֨  ְּבַאְרָּבָעה֩ ָעָׂש֨

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
יֶכִ֑ם  ושכת את האפיון של המגא דרזאת מכילה  פאסי א ְּבָבּת  ֶ֖ ָּמצ  א י  ר ל ֵ֥ ים ְׂשא ָ֕ ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע ן ְּבַאְרָּבָעה֩ הרישא של הפסוק  אלׁש  אׁש ֹ֡ ָּבר 

ת,  ּו ַמצ ִ֑ ֶרב ּת אְכלֶ֖ ֶדׁש֙ ָּבֶעֶ֔ ר יָֹ֤ום ַלח ֨ ְַ֚ך ּבַ    הפסוק ל רישא הזאת היא הרישא שוהָעָׂש֨ לּו ַא ֹות ּת אכ ֶ֔ ים֙ ַמצַ֣ ְבַעָ֤ת ָימ  ּיַֹ֣ום ]טו[  ׁש 
יֶכִ֑ם ָּבּת  ר מ  יתּו ְּׂשא ֶ֖ ֵ֥ ֹון ַּתְׁשּב  אׁשֶ֔  ָהר 

 –אלא קרא דכתיב הכא )טט  ת"ח על רש"ישפ ועל שבעת הימים האלה כבר פירשה המכילתא ורש"י שכוללים הלילות. לכן הסברו של

ואי ין השבתת שאור יח( עד יום האחד ועשרים לחדש בערב מיירי לענ –וקרא דלעיל מיניה )טט יט( שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם 

 לא הוה נאמר אלא שבעה ימים הוה אמינא דביום אתה מצווה על השבתת שאור אבל לא בלילה עיין ברא"ם שהאריך כאן:

בגלל שפרק הזמן שבעת ימים של השבתת השאר עלתה על פרק הזמן של שבעת ימים לאכילת מצה שכולל הלילות לכן גם השאר מושבת 
 באותם הלילות.

 

 דרגא 8
 משפטים כב,טו:שמות 

י ָֽ ר ל א-ס   ]טו[  ְוכ  יׁש ְּבתּוָלֵ֛ה ֲאֶׁשֵ֥ ִ֗ ה׃   -ְיַפֶּתַ֣ה א  ָּׁשָֽ ֹו ְלא  ָּנה ּלֶ֖ ְמָהֶרֵ֥ ר י  ָּמִּ֑ה ָמה ֵ֛ ָׂשה ְוָׁשַכַ֣ב ע  ָרֶ֖  א 
ם ת׃ ס-]טז[  א  ַהר ַהְּבתּוֹלָֽ ל ְּכמ ֶ֖ ְׁשק ֶ֔ ֶַ֣סף י  ֹו ֶּכ ָּתַּ֣ה לִ֑ יָה ְלת  ֶ֖ ֵ֛ן ָאב  ֹ֧ן ְיָמא   ָמא 

 בבלי קידושין מו,א 
א לדעת אביה, אמר רב: בין היא ובין אביה יכולין לעכב, ורב אסי אמר: אביה ולא היא. איתיביה רב הונא לרב אסי, איתמר: קטנה שנתקדשה של

ם( שמ' מש' כב,טזואמרי לה חייא בר רב לרב אסי: ) יהָ -א  ֶ֖ ֵ֛ן ָאב  ֹ֧ן ְיָמא  םאין לי אלא אביה, היא עצמה מנין? ת"ל:  - ָמא  ֵ֛ן-א  ֹ֧ן ְיָמא  , מ"מ! אמר ָמא 
א תיזלו בתר איפכא, יכול לשנויי לכו: כגון שפיתה שלא לשום אישות. פיתה שלא לשום אישות קרא בעי? אמר ר"נ בר יצחק: לומר, להו רב: ל

ה׃( שמ' מש' כב,טושמשלם קנס כמפותה. א"ל רב יוסף: אי הכי, היינו דתנינא: ) ָּׁשָֽ ֹו ְלא  ָּנה ּלֶ֖ ְמָהֶרֵ֥ ר י  שצריכה הימנו קידושין, ואם פיתה  -ָמה ֵ֛
 ישות, קידושין למה לי? א"ל אביי: צריכה קידושין לדעת אביה. לשום א
ם)א(  יהָ -]טז[  א  ֶ֖ ֵ֛ן ָאב  ֹ֧ן ְיָמא  קטנה דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן  – ָמא 

אבא והבת שניהם יכולים לעכב ולא להסכים כי וכך גם במפתה, שה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אמר רב: בין היא ובין אביה יכולין לעכב, 
 המפתה ישאנה לאשה ובכל אופן המפתה ישלם קנס. 

ם)ב(  יהָ -]טז[  א  ֶ֖ ֵ֛ן ָאב  ֹ֧ן ְיָמא  ה׃( שמ' מש' כב,טו)דרגא תביר טפחא, דרגא מקשרת אל הקרא שלפניה  – ָמא  ָּׁשָֽ ֹו ְלא  ָּנה ּלֶ֖ ְמָהֶרֵ֥ ר י   -ָמה ֵ֛
 ישות, קידושין למה לי? א"ל אביי: צריכה קידושין לדעת אביה.שצריכה הימנו קידושין, ואם פיתה לשום א

 דרגא תביר טפחאראה 
 
 דרגא 9

 ויקרא קדושים יט,ב:

ר ֶאל ת ְּבנ י-ָּכל-ַּדּב ֞ י הֵ֥ -ֲעַדֹ֧ ֶ֖ ֹוׁש ֲאנ  י ָקדֶ֔ ַ֣ ְהיִּ֑ו ּכ  ַ֣ים ּת  ׁש  ם ְקד  ֶהֶ֖ ֵ֛ל ְוָאַמְרָּתֵ֥ ֲאל  ְׂשָרא  ם׃ 'י  יֶכָֽ  ֱאֹלה 
ת -ָּכל-ֶאל אל מעבר לו, לפרשת ''אחרי מות'' שעסקה באזהרות מפני תועבות שונות שלא ידמו לעמי הרבוי \דרגא, מושך המיעוט -ֲעַדֹ֧

 מצרים וכנען ובהקהל שב''קדושים'' מדבר בעונשים

 

 דרגא 10
  :כו –כד ו, נשאבמדבר 
ך׃ ס  'ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖ ]כד[  ְׁשְמֶרָֽ ר הֹ֧ ]כה[ ְוי  יֻחֶּנַָָּֽֽך׃ ס  'ָיא ֨ ָֽ ֶלֶ֖יך ו  ֵ֛יו א  א הָ֤ ]כו[ ׀ ָּפָנ ָּׂש֨ ֹום׃ ס ׀  'י  ם ְלךֶ֖ ָׁשלָֽ ֵ֥ יך ְוָיׂש  ֶלֶ֔  ָּפָניו֙ א 

 ברכה אחת; -ברכת כהנים כיצד? במדינה אומר אותה שלש ברכות, ובמקדש . מתני' בבלי סוטה לז,ב
ר הֹ֧ ( ה,כבמ' נשא ו)יתכן שהיות גבולין שלוש ברכות, בבמקדש ברכה אחת  - ''ןבהרמ משלושה פסוקי דרגא בפסוק האמצעי  –׀  'ָיא ֨

 לאחדם לברכה אחת. יוצרת קשר אלפניו ולאחוריו ברכת כהנים

 

 דרגא 11
 במדבר קרח חי,ז:

ְׁשְמ֨רּו ֶאת ְּתך ּת  ַ֣יך א ֲ֠ ם ְלָכל-׃ ]ז[ ְוַאָּתַ֣ה ּוָבֶנ ן֙ ֶאת-ְּכֻהַּנְתֶכִ֝ ה ֶאּת  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ֶכת ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם ֲעב  ית ַלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  ֵַ֛ח ּוְלמ  ְזּב  -ְּדַבֹ֧ר ַהּמ 
ת׃ ב יּוָמָֽ ֶ֖ ם ְוַהָּזֵ֥ר ַהָּקר   ְּכֻהַּנְתֶכֶ֔

 לי יומא כד,אבב
ֵ֛חַ   דרגא, –ְּדַבֹ֧ר -ְלָכל לרב ְזּב  ה תביר, הדרגא מושכת את – ַהּמ  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗  ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם -ומ אתנח עד אליה, -ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם  -שמעבר ל ֲעב 

 מאפיין שמדובר בעבודת מתנה תמה  

ה  -לרב  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ית לַ אלו שני פרטים כאשר המקומות ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם ֲעב  ֵ֥ ּב  ֶכת ּוְלמ  הם כלל. ואם יש כאן כלל ופרט וכלל ירבה לעוד ָּפר ֶ֖

 עבודות כגון חטאות פנימיות.

 

 דבר המזבח"-את העבודה תמה שבה עד "לכל ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם -הדרגא מושכת רק מ ללוי

ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ה -ללוי  ית  ת רקהעבודה התמה שבה השייכַוֲעַבְדֶּתִ֑ם  מונח רביע )לפחות ארבע עבודות( הוא פרוט של – ֲעב  ֵ֥ ּב  ּוְלמ 
ֶכת  ַלָּפר ֶ֖

 
 דרגא 12

 שמות בא יב,מח:
י ָֽ ַָׂ֣שה ֶפַסח  ַלה ' -ְוכ  ר ְוָע ְּתךִ֝ ּג ִ֗  ָי֨גּור א 
ֹו ָכל  ֹול לַ֣ ּמֹ֧ ֹו ְוָהָיֶ֖ה ְּכֶאְזַרַ֣ח ָהָאִֶ֑רץ -ה  תֶ֔ ְקַרַ֣ב ַלֲעׂש  ר ְוָאז֙ י   ָזָכִ֗
ל ל א-ְוָכל  ֶ֖ ֹו׃-ָער   י ֵ֥אַכל ּבָֽ

רב חסדא: מאי טעמא דרבי יהודה?  )עונה( מצינו מילה מן התורה לשמה? וכי היכן )על רבי יהודה(:רבי יוסי לשאלת  ע"ז כז,א
ֹול דכתיב: ּמֹ֧ סגול דרגא, דרגא מצביעה אל המילה שלפניה ליצור סמיכות מפרט מרכזי אל הכתוב הקודם, והתבנית שלפניה  -  ַלה ' ה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/127     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 לשם ה'!!!    –ן התורה לשמה זרקא סגול בתפקיד כעין מוסיף מענינו עליו, מרמזת שמכאן למילה מ –ֶפַסח  ַלה '  

  זרקא סגול, דרגא מונח רביעראה 
 
 דרגא 13

וא֙ ֶאת : ,חגרים דב ָ֤ת ַהה  ח ָּבע  ַּק֞ ֶ֖ן ַעד-ַוּנ  ַּנֵַ֥חל ַאְרנ  ִ֑ן מ  ֶַ֣בר ַהַּיְרּד  ר ְּבע  י ֲאֶׁשֶ֖ ֶ֔ ר  ַ֣י ָהֱאמ  י֙ ַמְלכ  ד ְׁשנ  ַּיִ֗ ֶרץ מ  ֹון׃-ָהָאֶ֔ ר ֶחְרמָֽ  ַהֵ֥
 

ְׁשנ-ְוֶאת ,יב׃גרים דב ר ֲאֶׁשרָהָאֶֹ֧רץ ַהּז ֵ֛את ָיַרֶ֖ ע ֞ ֲער  וא מ  ִ֑ ַ֣ת ַהה  ר-ַעל-ּו ָּבע  י ַהָֽ ָ֤ ן ַוֲחצ  ַַ֣חל ַאְרנ ִ֗ י -ַנ ֶ֖ נ  י ָלראּוב  ּת  יו ָנַתָ֕ ְלָעד֙ ְוָעָרֶ֔ ַהּג 
י׃ ָֽ  ְוַלָּגד 

 דרגא -הארץ -ואת יב,גרים דב
 חרמוןמנחל ארנון ועד הר  (דברים ג,ח -)טט האמורה למעלה  - הארץ הזאת-ואת -רש''י 

 (,חגרים דב) הארץ'' האמורה למעלה-נחל ארנן, .... אלא ע''כ  דה''ק ''ואת-על-רפי' לא האמורה אחריו אש שפת''ח
שזאת הארץ האמורה למעלה בדב' ג,ח. היינו טעם דרגא מקשר, מצביע אל  רש''יבראש פסוק תומך בפירוש  ָהָאֶֹ֧רץ-ְוֶאת -טעם דרגא ב

וצאים לדבר בענין אחר מענין כבוש עבר הירדן המזרחי יא י -נושא שלפניו, כאן במרחק של חמישה פסוקים כי הפסוקים דב' ג,ט 

 וחלוקתו, ומספרים בפוריות יוצאת הדופן של ארץ זאת והרפאים שחיו בפוריות זאת.
 דרגא תביר טפחאראה 

 

 דרגא 14
 דברים ואתחנן ו,ו:

 דרכיכםשתדמו אלי ב רש"י ע"פ "והיו הדברים האלה אשר אנכי ]דרגא[ מצוה ]תביר[ אתכם ]טפחא[ היום ]אתנח[
 

 דרגא 15

 דרגא 16
 ג: – כי תצא כג,א דברים
יׁש ֶאת-ל א ]א[ ֶ֖ ח א  ַּקֵ֥ יו -י  ִ֑ ֶַׁ֣שת ָאב   א 

יו׃ ס ָֽ א ְיַגֶּלֶ֖ה ְּכַנֵַֽ֥ף ָאב   ְול ֵ֥
א ּועַ -]ב[ ל ָֽ א ְפצָֽ '׃ ס-ָיב ֹ֧ ל הָֽ ְקַהֵ֥ ּות ָׁשְפָכֶ֖ה ּב   ַּדָּכֵ֛א ּוְכרֵ֥
' -]ג[ ל א ְקַהַ֣ל הִ֑ ֶ֖ר ּב  א ַמְמז   ָיב ֵ֥

י ל א ֶ֔ יר  ֹור ֲעׂש  ַ֚ם ּדַ֣ קְ -ַּג ֹו ּב  '׃ סָיֵ֥ב א לֶ֖ ל הָֽ  ַהֵ֥
אחי אביך" )וי' יח,יד(? אלא  ערותשומרת יבם של אביו הראויה לאביו. והרי כבר הוזהר עליה משום " - אביו כנףיגלה  ולא   ''ירש' א

,א(. וקל מטיבא ממזר" )להלן,ג(; ללמד שאין ממזר אלא מחייבי כריתות )ראה יבמות  לא" ולסמוך להלעבור על זו בשני לאוין, 
 יבי מיתות בית דין, שאין בעריות מיתות בית דין שאין בה כרת. וחומר מחי

', קל וחומר ממזר שנוצר בעבירה. המה פצוע דכא שלא נוצר בעבירה אסור לבוא בקהל  - יבא ממזר בקהל ה'-לא ''חשפת''פ ע ג כג-

 לכך לא ישא ישראלית, ואם נשאה כופין אותו להוציא.

 

ֶ֖ר ָיב ֵ֥ -]ג[ ל א[ בכור שור יוסף רבי] כֹו  רמח ד"ספנולד 'ממי שזר אצל אמו'. ואמרו רבותינו )ראה  -א ַמְמז  יקח... את  לא"ל(, ש סמָּ
(, דאין ממזר אלא מחייבי מיתות מט,א יבמות(, דבכי האי גוונא הוי ממזר. איכא למאן דאמר )ראה כג א ת, דב' כ"לעילאביו" ) אשת

 אף  דאמר׃מחייבי 'לאוין', ואיכא למאן  אף  דאמר׃כה כדבריו. ואיכא למאן מחייבי כריתות; והל אףבית דין, ואיכא למאן דאמר׃  
א , ביבמות )שם(. ו"(א,כג  –)טט קרא  מהאימחייבי 'עשה'. וכולהו דייקי  ּועַ -ל ָֽ א ְפצָֽ , חשבי לה הפסק לא( ,בלעיל" ) ַּדָּכֵ֛א-ָיב ֹ֧

ֶ֖ר-]ג[ ל אקאי  אאינהו דלאו דפשיטא א ַמְמז  א, שאינם מולידים. , שאינם עושים ממזרותָיב ֵ֥ א -]ב[ ל ָֽ )ראה  אחר פיסולו הלך  לוָיב ֹ֧
 (. ,גסד,יב  נ' קידושין ירוש

 

מוציא קבוצת  באמצעכולם נלמדים במידת סמיכות. כאשר הפסוק  כאחד פרשה סגורה ואעפ" כל ג' -א' גתצא כ"-כי דברים פסוקים – טט

מהם להינשא ואם נשאו נשים כופין אותם להוציא, כי  מונעיםוליד אנשים שלא שייכת בהם עצמם ממזרות אלא כיון שלא יכולים לה

א,כגתצא -כי דבריםטעם דרגא בקרא  דממזרים. לענ" וילדיהןעלולות נשותיהם לזנות  א -]ב[ ל ָֽ יוצר קשתות קישור בין תחילת  דרגאָיב ֹ֧

 ה'.  ג' לסגור אותם ליחידת לימוד אחת בנושא הממזרות והרחקתו מקהל  פסוקפסוק א' לסוף 

 

י ל א[  ג"רלב] ֶ֔ יר  ֹור ֲעׂש  ַ֚ם ּדַ֣ '׃ -ַּג ל הָֽ ְקַהֵ֥ ֹו ּב  ואילך יהיה מותר לבא  עשירינתבאר אחר זה שאין הרצון בזה הלשון שמדור  כברָיֵ֥ב א לֶ֖
לבא בקהל עד עולם ולזה תהיה הכונה בזה המקום שעד עולם לא יבא  אסורומואבי וזכר שם שהוא  בעמוני  כןבקהל שהרי אמר  

כי התורה לא תאמר  אמרנואמר אומר כי מזה המקום יתבאר שאינו אסור מעשירי ואילך כיון שלא אמר עד עולם  ואםי' ממזר בקהל י
הוא מבואר שאם היתה הכונה באמרה גם דור עשירי שמדור  ולזהדברים סותרים זה את זה כל שכן שתאמר אותם עם זה ללא עניין 

לא  כשיאמראמר אחריו עד עולם ועוד שלא היה צריך לזכור זה הסותר אבל יספיק יהיה סותר מה ש זהעשירי ואילך יבא בקהל הנה 
 יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם.

 

י ל א-]ג[ ל א ד:-כי תצא כג,ג דברים ֶ֔ יר  ֹור ֲעׂש  ַ֚ם ּדַ֣ '  ַּג ְקַהַ֣ל הִ֑ ֶ֖ר ּב  א ַמְמז  '׃ ס-ָיב ֵ֥ ל הָֽ ְקַהֵ֥ ֹו ּב   ָיֵ֥ב א לֶ֖
א י ּב  -]ד[  ל ָֽ ֶ֖ ֵ֛י ּומֹוָאב  א ַעּמֹונ  י ל אָיב ֹ֧ ֶ֔ יר  ֹור ֲעׂש  ַ֚ם ּדַ֣ ' ַּג ' ַעד-ְקַהַ֣ל הִ֑ ל הֶ֖ ְקַהֵ֥ א ָלֶהֵ֛ם ּב  ם׃-ָיב ֵ֥  עֹוָלָֽ

 

א תצא כג,ד-דב' כי נתמך ע"י דרגא בראש פסוק  רלב"גפירוש  א -ל ָֽ ֹור -]ג[ ל א, דרגא מקשרת בין ָיב ֹ֧ ַ֚ם ּדַ֣ ' ַּג ְקַהַ֣ל הִ֑ ֶ֖ר ּב  א ַמְמז  ָיב ֵ֥
י ֶ֔ יר  ' ַעד-ל אוונה בממזר ובמואבי ועמוני לגלות שהכעֹוָלָֽם׃ -... ַעדובין סוף פסוק ד'  ֲעׂש  ל הֶ֖ ְקַהֵ֥ א ָלֶהֵ֛ם ּב   עֹוָלָֽם׃ -ָיב ֵ֥

 דרגא תביר מרכא טפחאראה 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 דרגא 17

ר-ל אתצא כד,ד: -דברים כי ֹון ֲאֶׁשָֽ אׁשַ֣ ה -יּוַכַ֣ל ַּבְעָלַּ֣ה ָהר  ָּׁשִ֗ ֹו ְלא  ְהיֹֹ֧ות לַ֣ ּה ל  ְּלָחּה ָלׁ֨שּוב ְלַקְחָּתִ֝  ׁש ֲ֠
י  ָֽ ָאה ּכ  י֙ ֲאֶׁשַ֣ר ֻהַּטָּמֶ֔ ֲחר  וא ל  -ַאָֽ ֶ֖ ה ה  ָבֵ֥ ' תֹוע  ַ֣י הִ֑  ְפנ 
יא֙ ֶאת  א ַתֲחט  ה׃ ס-ְול ָ֤ ן ְלךֶ֖ ַנֲחָלָֽ ֵ֥ ת  יך נ  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ֶרץ ֲאֶׁשר֙ הַ֣  ָהָאֶ֔

דרגא מונח רביע, הדרגא מקשר הפרט האחרון לפרט  –תבנית הרישא של הקרא פרט וכלל ופרט, הפרט האחרון הוא להיות לו לאשה 

לאשה. ובא לנתק עם הרביע מהפרט "אחרי אשר הוטמאה" שבו מדובר ע"פ הראשון כי מדובר כאן בארבעה מצבי גירושין ונשואין שניים 

 הספרי גם בסוטה שנסתרה ונאסרת על בעלה ללא גירושין.

 

 דרגא 18

ֹ֧ת ֲאֶׁשר: ט,כי תצא כד דברים ֹור א  ִ֑ם -ָזכָ֕ ְרָי יך ְלמ  ' ֱאֹלֶהֶ֖  ָעָׂשֵ֛ה הֵ֥
ם׃ ס  י  ְצָרָֽ ּמ  אְתֶכֵ֥ם מ  ֶרְך ְּבצ   ַּבֶּדֶ֖

ֹ֧ת ֲאֶׁשר)ט(  רש"י ֹור א  ִ֑ם עָ -ָזכָ֕ ְרָי יך ְלמ  ' ֱאֹלֶהֶ֖  למריםהעשוי  זכוראם באת להזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע:  -ָׂשֵ֛ה הֵ֥
 שדברה באחיה ולקתה בנגעים )ראה ספ"ד רעה(. 

ֹור   בעל שלש נקודות.  ןעני-זקף גדול-ָזכָ֕

ָּׁשֶֹ֧מר ְּבֶנַגע (ח,כד)ינו )הי אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת,א (  –נערוך את פי' רש"י לפי שלוש נקודות: )טט  ַעת-ה  ב(  –( )טט ַהָצַרֵ֛

ֹור  (ט,כד)ג( והדגמה של תוצאות של כעין לשון הרע  –)שהיא אחת הסיבות לצרעת( )טט  אל תספר לשון הרע: שדברה  למריםהעשוי ָזכָ֕
 באחיה ולקתה בנגעים )ראה ספ"ד רעה(.

ֹור ו רמב"ן ִ֑ם ...  ָעָׂשֵ֛ה-ֲאֶׁשר... ָזכָ֕ ְרָי , לא ספור ועצה מצוהכיר זה בפה תמיד. ומכאן נראה שרבותינו יעשו אותה שתהא מז -ְלמ 
בלבד, להנצל מן הנגעים. ואיך יתכן שלשון הרע, שהוא שקול כשפיכות דמים )ראה ערכין טו,ב(, לא תהיה בו בתורה 'לא תעשה' 

בין ב(  –)טט בין בגלוי בין בסתר,  להמנע ממנוא(  –)טט גמור, או 'לאו הבא מכלל עשה'? אבל בכתוב הזה אזהרה גדולה בו, 
בין שאין מתכוין להזיק כלל. וזו מצוה מכלל שש מאות ושלש עשרה מצות, ושכחה בעל ההלכות ג(  –)טט במתכוין להזיק ולהבזות 
 וכל המונים מצות אחריו. 

עבודת כוכבים וגילוי עריות , שלש עבירותמגדיל עונות כנגד  -תנא דבי רבי ישמעאל: כל המספר לשון הרע ב ,בבלי ערכין טו
 ושפיכות דמים,

ֹ֧ת  (ט,כד)אפשר כי טעם דרגא במלת   (ט,כד)-ב י"רשמשמש בתפקיד מקשר מפסוק )כד,ט( לפסוק )כד,ח( כפי' א 

 

 דרגא 19

ן :גתבוא כו,י-רים כידב ֶדׁש מ  י ַהּק ַ֣ ַעְֹ֧רּת  יך ּב  ה ֱאֹלֶהִ֝ י֩ ְיהָו֨ ְפנ  יו ַלּל  -ְוָאַמְרָּתֹ֡ ל  ָ֤ ם ְנַתּת  ת ְוַג֨ י  ה ְּכָכלַהַּבִ֗ ֹום ְוָלַאְלָמָנֶ֔ י֙ ְוַלּג ר֙ ַלָּיתַ֣ -ו 
י ל א יָתִ֑נ  ּו  ְצָוְתךֶ֖ ֲאֶׁשַ֣ר צ  י׃-מ  ְחּת  א ָׁשָכָֽ יך ְול ֵ֥ ְצֹוֶתֶ֖ ּמ  י מ  ְרּת   ָעַבֵ֥

 דרגא מונח רביע -הבית-בערתי הקדש  מן

 ביעור בכורים בהקש מביעור מעשר שני. (אח ילנה )וושלמי ביכורים פ"ב ה"ב יר ע"פ

 הקדש העליון, היינו הבכורים -ורבי יעקב בר אחא אומר הקדש הקרא עוסק במעשר שני 

 יב -תבא כו,א -רים כידב מצביע לפרשת הבאת הבכורים שלפניה דרגא -הקרא בערתי הקדש 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 תבניות טעמים בסיסיות, שהן בסיס ללימוד תבניות מרכבות במרחב ההתיחסות:  10

 טפחא  .א

 מרכא טפחא .1.א

 תביר מרכא טפחא .2.א

 תביר טפחא .3.א

 ביר טפחא מרכא ת .4.א

 מרכא תביר מרכא טפחא  .5.א
 דרגא תביר ]מרכא[ טפחא  .6.א
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 מופעים?( לעומת בטעמים אחרים. 8סידרת ארץ זבת חלב ודבש ) .ב.6.א

 טפחא אתנח או טפחא סלוק .7.א

 בותיתור לרקבוצה שעשויה לגדול,  –מרכא טפחא  .ב

 עשוי ללמד על לימוד אלפני לפניו –קטן טפחא -מרכא מונח זקף

 

 

 הסבר תהליך הלימוד ע"פ תבנית הטעמים שבבסיסה טפחא 10.1

 טפחא 

מקום הטפחא תמיד אך ורק כטעם עוצר אחרון לפני אתנח )אם האתנח מופיע בפסוק( ותמיד כטעם עוצר אחרון לפני סלוק. הסלוק 
היינו עוצר ארוך מבחינת זמן לעכב הקריאה ולענ"ד גם מבחינה רעיונית. הטפחא נקרא  –קיסר והאתנח הם הפסקי דבור הנקראים 

היינו עוצר בעל עכבת זמן הקצרה משל הקיסר. ישנם עוד שלושה טעמים עוצרים בדרגת מלך, אבל רק הטפחא נמצא כמעט  –מלך 

 חא. בכל פסוקי התנ"ך שכולם מסתימים בשני טעמים עוצרים הסלוק ולפניו הטפ

 הטפחא מגביל את מידת ההשפעה. ,מרכא הוא המשפיע והטפחא הוא המקבל לתוכו –הציע הרב יהושע ישראלי 

 

 לימוד המבוסס על טפחא 10.1.1

 המידות שהתורה והמדרש נדרשים בהן. במובן כעיןכל זהויי המידות הן הבהרה: 

 השערה מבוססת אך ורק על הפסוקים שנחקרו ואינה מסקנה כללית

ֹור אֹו יוסי בחולין סמוכים כרבי סלוק, טפחא אתנח, המלמד על חבירו שלפניו. והוא עצמו מקבל מה ללמד ממה שאחריו  – ֶׂשִ֑ה-ְוׁשֶ֖

ֹו ְוֶאת המאפינו בלימוד אלפניו תַ֣ ד-א  ּו ְּביֵֹ֥ום ֶאָחָֽ ְׁשֲחטֶ֖ א ת  ֹו ל ֵ֥  ׃ְּבנֶ֔

ֹור אֹו   יקרא אמר כב,כח:ו ֹו ְוֶאת-ְוׁשֶ֖ תַ֣ ד׃-ֶׂשִ֑ה א  ּו ְּביֵֹ֥ום ֶאָחָֽ ְׁשֲחטֶ֖ א ת  ֹו ל ֵ֥  ְּבנֶ֔

 מבין ל"ב מידות של רבי אלעזר:
 בא ללמד ונמצא למדש ברד( מ"בי) 
 דבר שנאמר בזה והוא הדין בחבירו)י"ט( מ 

 אם אינו לענינו דרשהו לענין אחר( - טט)  דבר שנאמר בזה ואין ענין לו אבל הוא ענין לחבירומ כ'() 
 לרבות, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מרכא טפחא בתפקיד ייתור

 א טפחא בכתוב מופנהמרכ
 דבר שחבירו מוכיח עליומב( )כ" 
 בר שהוא מוכיח על חבירודמ כ"ג() 
 עוט רבוי מיעוטמי ל"ה() 

 
 יג: –תצא כב יב -רים כידב

ים ַּתֲעֶׂשה ׃ ס ]יב[  ֶ֖ ל  ר ְּתַכֶּסה-ָּלְִ֑ך ַעל-ְּגד  ֹות ְּכסּוְתךֶ֖ ֲאֶׁשֵ֥ י-ַאְרַּבֵ֛ע ַּכְנפֵ֥ ָֽ ּה׃ ס ]יג[ ּכ  א -ָּבָֽ ָּׁשִ֑ה ּוָבֵ֥ יׁש א  ֶ֖ ח א  ַּקֵ֥ ּה׃י  ֶלֶ֖יָה ּוְׂשנ ָאָֽ  א 
אפשר שזה מופע של ללמוד סמוכים, אפשר שאחד התפקידים ( או חצי פסוק בראש פסוקהיינו מרכא טפחא ))קיסר: סלוק או אתנח( 

" )כלומר משהו מהכתוב שלפניו משפיע על הלימוד בכתוב הנוכחי. )מלמד עליו( מוכיח עליו)שלפניו( דבר שחבירו מב( )כ"מידה של 
ך ...  ,ט(רות ג)שישאנה לאשה  בועזמרות  בקשתטליתו. כך גם  –נושא אשה פורש עליה כנפו  יג[ –כב יב  ' תצאדב]-ב ת ֔ י  ֣רּות ֲאמ  ָאנ כ 

ה: ֽת  ל א  ֥י ג ֵא֖ ֔ך ּכ  תְּ ֣ ך  ַעל־ֲאמ  ֤ כְּנ פ   ת   .ּופ ַרשְּ

 

 ב"ה

 ג' מטמ"ס, כ"ד תמוז התשע"ז

 17יול'  18

 לכ' ר' יאיר פינצ'ובר הי"ו,

 על חובת הקריאה ברצף של תבניות הטעמים מרכא או דרגא תביר ]מרכא[ טפחא."קריאה עם טעם" בספרך קראתי 

 זה מתאים לממצאים שלנו על המשמעות ההילכתית של התבניות האלה.

 גילינו עם הזמן שהתבניות מרכא או דרגא תביר מרכא טפחא מלמדות בתמציתיות כך:
 שא העשויה להתרחבקבוצת פרטים הקשורים לנו –מרכא טפחא 

 קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל פרט חלה אותה הלכה מסוימת או ענין מסוים בקשר לנושא –דרגא תביר מרכא טפחא 

 כנ"ל אבל אין לה קבוצה העשויה להתרחב –דרגא תביר טפחא 

ם בקשר לנושא )זה יכול להיות כל אחד או בענין מסוי קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם  –מרכא תביר מרכא טפחא 

 לעצמו, או בקבוצות(

 כנ"ל אבל אין לה קבוצה העשויה להתרחב –מרכא תביר טפחא 

קבוצת פרטים הקשורים לנושא )העשויה להתרחב( ושעל חלקם )מהבסיס וההרחבה( לא חלה הלכה מסוימת או ענין  –תביר מרכא טפחא 

 מסוים בקשר לנושא.
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 צמה או מופיעה בתוך התבנית מרכא או דרגא תביר מרכא טפחאתבנית זאת מופיע לע

הלכת צירוף : קשקשת חייב סנפיר לדג כשר, זגים וחרצנים מצטרפים לשיעור, עצם נבלה  –מופעים בתורה  20קצת מעל  –תביר טפחא 

 מצטרפת להיתר )ועצמותיהם יגרם(

 ריאה שעשוי לרמז לממצאים שלנו?האם הבחנתם בדרכי קריאה שונות לתבניות הללו והאם יש משהו בק

 

 

 משמעויות מרכא טפחא 10.1.2

 
 יתור לרבות על התוכן של המלה בטפחא או המלים במרכא טפחא "יתור לרבות"קבוצה שעשויה לגדול,  (א)

 כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והעשויה להתרחב (ב)

 ודם אל הפסוק שבו התבנית)סלוק( מרכא טפחא או )אתנח( מרכא טפחא??? כעין סמוכין, ללמוד מהפסוק הק    (ג)

 

 משה לאמר" -משה לאמר" ושבעים הפסוקים "וידבר ה' אל-מוצע לומר על חמישה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אל

ר  'ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖  ֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי פסוק  – 'הֶ֖ ַוְיַדּב 

 פה.-את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה, וזוהי התורה שבעלזה, והוסיף עליו 

ֹות )דב' וא' ו,ז(ועוד מוצע לומר מהלימוד בפרשת קריאת שמע  ם ְלאֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר  – ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

 –נוספת היא ברכת אקב"ו על הנחת תפילין. ומכאן נלמד אל "וידבר ה' כי כאן הרחבה אחת היא ברכת אקב"ו להניח תפילין, והרחבה 

משה לאמר", שגם בהם יהיה רמז לברכות אקב"ו על הברכה מדרבנן -מרכא טפחא, אל –משה לאמר" וגם "ויאמר ה' -מרכא טפחא, אל

 המתאימה למצוות שהכתוב עוסק בהם.
 

 בראשית 1...1..1

 

 מרכא טפחא 1

 יום שניבראשית א,ו: 

ם׃ַוּי ַ֣אֶמר אֱ  י  ם ָלָמָֽ י  ין ַמֶ֖ ֵ֥ יל ּב  ֶ֔ י ַמְבּד  ַ֣ יה  ם ו  ֹוְך ַהָּמִ֑י  יַע ְּבתַ֣ ֶ֖ י ָרק  ֵ֥ ים ְיה   ֹלה ֶ֔
תהלים ) ידועה תורת הבעש"ט על הפסוק...  184תורת מנחם לה ע' ע"פ  לך צ' לבנון-י' מרחשון התשע"ג פר' לך 1347שיחת השבוע 

ֽי ם׃ (קיט,פט מ  ֥ב ַבּׁש  ֗ך נ צ  רְּ ב  ֥ם ֑ה' דְּ֝ יעַ  (בר' א,ו)האלקי  , שהדיבורלְּעֹול  ֶ֖ י ָרק  ֵ֥ ניצב לעולם בתוך השמים ובורא ומקיים אותם. אם הבריאה  ְיה 
 . תתבטל מציאות השמים –תיפסק לרגע אחד 

ֽי ם׃ (תהלים קיט,פט)הנה כתיב ...  תניא שער היחוד והאמונה פרק א -וב מ  ב ַבּׁש  ֥ ֗ך נ צ  רְּ ב  ֥ם ֑ה' דְּ֝ ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת לְּעֹול 
יעַ  (בר' א,ו) ֶ֖ י ָרק  ֵ֥ ם  ְיה  ֹוְך ַהָּמִ֑י  וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים ְּבתַ֣

ַבר (ישעיהו מ,ח) לעולם להחיותם כדכתיב ינּו-ּודְּ ֽם׃ י ֥קּום ֱאֹלֵה֖ כרגע  ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות  ס לְּעֹול 
יעַ  (בר' א,ו)ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר  ֶ֖ י ָרק  ֵ֥ וכן בכל כו' ממש  ְיה 

מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו  הברואים
נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש וז"ש  שבהן מעשרה מאמרות

האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה 
 בראשית מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי

 ראה )בר' א,ז(

יעַ  (בר' א,ו) ֶ֖ י ָרק  ֵ֥ . הסבר עתיד הגמור יבא גם על פעולה נמשכת-פועל ב [(וי' אמר כג,מ) ]התוה"ממרכא טפחא, כיתור לרבות, ע"פ  – ְיה 

מים תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השאשר  פי' הבעש"ט ז"ל-התוה"מ ותפקיד תבנית הטעמים תומכים ב
ַבר (ישעיהו מ,ח) כדכתיב )בפעולה נמשכת( להחיותםומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם  ינּו-ּודְּ ֽם׃ י ֥קּום ֱאֹלֵה֖ ודבריו חיים וקיימים   ס לְּעֹול 

 ...  ואפילו בארץ הלזו הגשמית...  בכל הברואים...  לעד

ֹוְך םמרכא מרבה  – ְּבתַ֣  יינו שהבורא הגביל שמאמרו לא יסתלק מכל אחד מהברואים. אתנח מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות, ה – ַהָּמִ֑י 

 

 מרכא טפחא 2

י בראשית א,יג: ְַֽיה  י-ַוָֽ י׃ פ-ֶעֵֶ֥רב ַוְַָֽֽיה  ָֽ יׁש  ֶקר יֵֹ֥ום ְׁשל   ב ֶ֖
י  (יג,א' בר) []רבינו בחיי  ְַֽיה  י-ַוָֽ י׃ -ֶעֵֶ֥רב ַוְַָֽֽיה  ָֽ יׁש  ֶקר יֵֹ֥ום ְׁשל  מחייבין בשלשה ימים אלו הזכיר ערב ובקר ולא היו שם מאורות שיהיו  ב ֶ֖

כי שקיעת האור הוא הערב וזריחתו הוא הבקר, אמנם הזכיר בשלשתם ערב ובקר ולא כלפי האור, אלא כלפי הגלגל, , הערב והבקר
שהוא חוזר ומתגלגל בו, כי כל חלק מחלקי הרקיע כשהוא עולה הוא לו בקר וכששוקע הוא לו ערב, אך מיום רביעי ואילך שנבראו 

 .לפי האורהמאורות הזכיר ערב ובקר כ

 ]מדרש תלפיות ענף בריאת העולם[מסביר את ]רבינו בחיי[ עיין  , אוצר החכמה[98]תורת יחיאל, בראשית,רב שלזינגר ע"י, ע' 

דחשיב עשרה דברים שנבראו ביום הראשון וקא חשיב  ]חגיגה יב[ "ערב ובקר ר"ל היו כ"ד שעות שהם שיעור ערב ובקר".וצ"ע מגמרא

 ויש גרסא שלא ברא מידת יום ומידת לילה.מידת יום ומידת לילה 

י (יג,א' בר) ְַֽיה  י מצב של ערב -מקף בתפקיד רב – ֶעֵֶ֥רב-ַוָֽ ֶקר-ַוְַָֽֽיה  מצב של בקר, )א( ערב ובקר של גלגל השמים -מקף, בתפקיד רב – ב ֶ֖

 לאופק ירושלים.עד תום היום השלישי )ב( ערב ובקר של אור החמה החל מתחילת היום הרביעי. בשניהם בורר תחילה וסוף 

י (יג,א' בר)ועוד   ְַֽיה  י-ַוָֽ ֶקר-ֶעֵֶ֥רב ַוְַָֽֽיה  מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשוה להתרחב כאן לכל חלק מחלקי הרקיע )בחלקיקי – ב ֶ֖

 שניות( יש ערב ויש בקר, ולכל חלק של הארץ )בחלקיקי שניות( יש ערב ויש בקר .

 

 מרכא טפחא 3

ָ֤ ,כז: בראשית א א ֱאֹלה  ְבָר֨ ם:ַוּי  ָתָֽ א א  ה ָּבָרֵ֥ ָבֶ֖ ֹו זָָכֵ֥ר ּוְנק  תִ֑ ים ָּבָרַ֣א א  ֶ֖ ֶלם ֱאֹלה  ֹו ְּבֶצֵ֥ ָאָדם֙ ְּבַצְלמֶ֔  ים׀ ֶאת־ָהָֽ
֥ר כז(,א 'בר)]זוהר כרך ג )במדבר( פרשת במדבר ]דף קיז עמוד א[[  ה ז כ  ֖ , מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב – ּונְֵּקב 

וסיפא דקרא אוכח ]זהר שם[  -כנאמר ב אדם נקבה, ויכול התבוננות בחכמה של מעלה ומטה.כאן רבוי תכונות שנכללו באדם זכר וב
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

֥ר כז(,א 'בר)דכתיב  ה ז כ  ֖ א ּונְֵּקב  ֥ ֽם ב ר  ואף על גב דנוקבא אחידת בסטרוי, הא היא נמי  (נ"א מתרין סטרין)וכליל הוה מכל סטרוי  :א ת 
 מסתכל בחכמתא לעילא ותתא, )אדם(והוה מתרין סטרין למהוי שלים בכלא,  )גם כלולה(כלילא 
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ִ֑ים :י,ונח  אשיתבר ֶַ֖ח ְׁשֹלָׁשַ֣ה ָבנ  ֹוֶלד נ  ם ֶאת-ֶאת     ַוּיֵ֥ ֶ֖ ם ְוֶאת-ׁש      ָיֶָֽפת׃-ָחֵ֥
ַח  מדרה"ג נח[ע"פ  ]תורה שלמה קמא ֶ֖ ֑ה וַ   (בר' ה,לב) רמה ת"ל והלא כבר נאמַוּיֵֹ֥וֶלד נ  נ  ַח ב ן־ֲחֵמ֥ש ֵמ֖אֹות ש  י־נ ֕ ְּה  חַ ֣יֹול ד ַוֽי ם  נ ֔ ֥ ת־ח  ם א  ת־ֵש֖ א 

ֽפ ת: ת־י  . ובהסבר כתב ע"פ פס"ז )פסיקטא זוטרתא?( כנגד שלושה בני א ללמדך שלא היו לו בנים זולתן ומשלשלתן נבנה העולםלא וְּא 

 אדם קין הבל ושת, ובכתב יד "חמאת החמדה" הוסיף שנח היה אמור להקים עוד זרע מבראשית.

 

ֶ֖חַ  נח יועד לבנות את  ]תורה שלמה קמא[א טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ המקורות שהביא מרכ – ַוּיֵֹ֥וֶלד נ 

ִ֑ים -העולם מבראשית כמו אדם הראשון רק מ מונח בתפקיד רבוי, אתנח בתפקיד הגבלה, סה"כ רבוי הגבלות, שרק מהם  – ְׁשֹלָׁשַ֣ה ָבנ 

בנות אבל הם כבר לא נחשבים כבוני העולם הראשונים, וכן אם נח היה מוליד עוד ילדים יבנה העולם שוב. אמנם לאדה"ר היו עוד בנים ו

 הם כבר לא היו נחשבים כבוני העולם מחדש.
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ים :יא,נח ו אשיתבר ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  ְפנ  ֶרץ ל  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  ס׃     ַוּת  ֶרץ ָחָמָֽ ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל   ַוּת 
ֶרץם המלי [ב, קמג, קמד, קמה]תורה שלמה קמע"פ  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  מרבות עבירות שונות ובראשן גלוי עריות, עבודה זרה ושפיכות  ַוּת 

 דמים. וכל אחד מהם באופנים רבים.

ֶרץ  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ֶרץ ועוד בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, , מרכא טפחא -ַוּת  טפחא בתפקיד כעין פותחת טפח להתאפיין  –ָהָאֶ֖

ס׃מהכתוב אחריה   לא היה מקום בכל הארץ שלא היו בו עבירות בגלוי )זוהר חלק א ס,ב(.ש ָחָמָֽ

 

 מרכא טפחא 6

ָבִ֑ה בראשית נח ז,ג:  ְבָעֶ֖ה ָזָכַ֣ר ּוְנק  ְבָעֵ֥ה ׁש  ם ׁש  ֹוף ַהָּׁשַמֵ֛י  עֹ֧ ַ֣ם מ  ֶַַֽ֖רע ַעל     ַּג ֵ֥י ָכל-ְלַחּיֵֹ֥ות ֶז ֶרץ׃-ְּפנ   ָהָאָֽ
לבד. ולקחת בעלי חיים לא טהורים לפריה ורביה בלבד. נח נצטוה לקחת בעלי חיים טהורים למטרת קרבנות ולמטרת פריה ורביה ב

ֶַַֽ֖רע ז,ג()תבנית הטעמים  מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, היינו שבעלי החיים שבאו אל התיבה יפרו  – ְלַחּיֵֹ֥ות ֶז

חיים שיתקיימו מעבר לשנת וירבו מאד מיד אחרי המבול. הקב"ה הוליך את בעלי החיים האלו ובנוסף הקב"ה צוה לנח לקחת רק בעלי 

 המבול, שיחיו בריאים ושלמים בגופם בודאות אחר המבול, שכך יהיו צאצאיהם, ורק למטרה זאת ולא לחברה לנח.
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ֵֶ֥בן : כ,נח ח בראשית ֵ֛חַ  ַוּי  ֶ֖חַ  נ  ְזּב  הִ֑  מ  ֹלֶ֖  'ַלָֽ ֵַ֥על ע  ֹור ַוַּי ֹוף ַהָּטהֶ֔ ל֙ ָהעַ֣ ּכ  ה ּומ  ָרִ֗ ָמַ֣ה ַהְּטה  ל׀ ַהְּבה  ּכ ַ֣ ח מ  ַּק֞ ַח׃ַוּי  ָֽ ְזּב   ת ַּבּמ 
ֵֶ֥בן ֵ֛חַ  ַוּי  ֶ֖חַ  נ  ְזּב  רב הונא משום רבי  אמר: ל ר"במרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים אבל לא חייבים להיות ביחד, מתואם עם  – מ 

ארי ושברו ולא היה כשר להקריב והקריב שם בנו תחתיו ... פעם אחת  הכישואלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי נח כשיצא מן התיבה 
להקריב קרבן והקריב  כשרהארי הכישו הארי ויצא צולע שנאמר בר' נח ז וישאר אך נח, אך שלא היה שלם ולא היה  אתשהה נח לזון 
 . שם תחתיו

ֵֶ֥בן ֵ֛חַ  ַוּי  ֶ֖חַ  נ  ְזּב  הִ֑  מ  ח 'ַלָֽ ַּק֞ ת אמנם נח כנראה בעזרת בניו בנה המזבח ולקח הבהמות אבל הקרא  – ַוּי  ֹלֶ֖ ֵַ֥על ע  ר לרבות מרכא טפחא יתו –ַוַּי

 שם בנו.  שליחוכי אינו על נח אלא על 

 מרכא תביר טפחא ראה
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. גר .... גמ' ...כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, וממזר לנתין, ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר.. מתני']בבלי הוריות יג,א[ 
 . זה היה בכלל ארור, וזה לא היה בכלל ארור -קודם לעבד משוחרר 

כנען לא מצא נח קללה לכנען גדולה מזו שיהא עבד לאחיו  -בכלל ארור  )טט: עבד מכל אומה הוא(]... [ א,וריות יגבבלי הרש"י ]
 מכאן שכל עבד הרי הוא בכלל ארור[.

יו: (כה,טנח  'בר) ְהֶיֵ֥ה ְלֶאָחָֽ ָֽ ים י  ֶ֖ ִַ֑ען ֶעֵֶ֥בד ֲעָבד  ּור ְּכָנ  ַוּי ֶ֖אֶמר ָארַ֣

ֶ֖  (כה,טנח  'בר) בבלי רש"י ]מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן מרחיב מכנען לכל העבדים, כפ' – יםֶעֵֶ֥בד ֲעָבד 
כנען לא מצא נח קללה לכנען גדולה מזו שיהא עבד לאחיו מכאן שכל עבד  -בכלל ארור  )טט: עבד מכל אומה הוא(] [ א,וריות יגה

 הרי הוא בכלל ארור[.
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ַרח ֶאתוַ  :לא,יא נח בראשית ח ֶּתִ֝ ַּק֨ ֹו -ּי  ֹוט ֶּבן-ְוֶאתַאְבָרַ֣ם ְּבנִ֗ ֶׁשת ַאְבָרַ֣ם ְּבנִֹ֑ו-ָהָרן֙ ֶּבן-לָ֤ ֶ֖ ֹו א  ת֙ ָׂשַרַ֣י ַּכָּלתֶ֔ ֹו ְוא   ְּבנֶ֔
אּו וַ   ַען ַוָּיב ֵ֥ ֶכת֙ ַאְַ֣רָצה ְּכַנֶ֔ ים ָלֶל֨ ִ֗ ּור ַּכְׂשּד  אַ֣ ם מ  ָּתִ֝ ם׃-ַעדּי ְצ֨אּו א  ְֵׁ֥שבּו ָׁשָֽ ן ַוּי   ָחָרֶ֖

םוַ יש להסביר )ד(  ָּתִ֝ ְצ֨אּו א  ' ויחי בר)-אברהם ומלכה אשת נחור אחות שרה, ואפשר שגם נחור אבי תרח, כי יש לימוד בנחור בן תרח אחי  ּי 

י  טז(,מח ל א ת ִ֜ ך  ַהג ֵא֨ ק ...ַהַמלְּא  ֑ ח  ם וְּי צְּ ֣ ה  י ַאבְּר  ם ֲאב ַת֖ עדן והכניס עמו את נחור אביו ובהיותם -ובמותו נכנס לגן ולא תרח שחזר בתשובה וְֵּש֥

 ו לחזור בתשובה. באור כשדים מן הסתם לא יכל

אּו והם הגיעו לחרן  ן-ַעדַוָּיב ֵ֥ , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מוצע לומר שנוספו על משפחת תרח יוצאים אחרים מרכא טפחא -ָחָרֶ֖

ם אם מאמונה בדרך אברהם ואם מסיבות אחרות. ְֵׁ֥שבּו ָׁשָֽ שדים , רבוי הגבלה, רוב היוצאים הגבילו עצמם ליציאה מאור כמרכא סלוק – ַוּי 

 עד חרן. מיעוט המשיך עם אברם, שרה ולוט לארץ כנען.
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/132     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ְצָרְִ֑יָמה  :די,לך יב-לך בראשית ם מ  ֹוא ַאְבָרֶ֖ י ְּכבֵ֥ ד:       ַוְיה ָ֕ וא ְמא ָֽ ֶ֖ ה ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ ה ּכ  ָּׁשֶ֔ ים֙ ֶאת־ָהַ֣א  ְצר  ּו ַהּמ  ְראָ֤  ַוּי 
ֹוא אַ בדרך הסבר זאת תובן תבנית הטעמים של   םְּכבֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, וזהו להרבות  – ְבָרֶ֖

ְצָרְִ֑יָמהגדול ובמלים -בתפילה אל קב"ה לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה המרומזים בטעם זקף ים֙ , מ  ְצר   ַהּמ 

י (יב,ידלך  'בר) -קוב"ה מרומז ב  ו"ו העולה בגי' שם הוי"ה, גדול, בתפקיד )שתי נקודות וקו( שהם יו"ד יו"ד -זקף – ַוְיה ָ֕

ְצָרְִ֑יָמהשכינתיה מרומזת במלים  ים֙  ,מ  ְצר   שכל אחת עולה בגי' שכינ"ה.  ַהּמ 

תְּ  יג(,יב'לך בר)תפילת שרה ממעמקי התיבה כעין תפילת יונה ממעמקי הדג, ומשמעות  ֑ י א  ת  יהיה כי שרה מאחה )מייחדת ומאחדת( ֲאח ֣

. אזי מתוך תפילת אברהם ותפילת  איחה כל העולם)א"א(אחות לנו שאמת בר' לך התרנ"ד[  קוב"ה ושכינתיה, על דרך רעיון ]שפת

 שרה לא יהיו ניזוקים ואין זה מקרי נס.

 

י־ָיָפֵ֥ה ָֽ  מקף כמברר בין יופי המעורר ליצר רע של עבירה ובין יופי שמעורר )יצר הרע( לעבודת ה' ולבנין עולם. – ּכ 

וא ֶ֖ ה ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  מרכא טפחא, – ּכ 

( בהפך מחוה לא בער בם היצר הרע לעבירה מפני רבוי [רבה זוטא]לימוד )ב( למרות שיופיה של שרה היה כיופיה של חוה )ע"פ 

רהם סיבות )א( מפני שאברהם אבינו היה מזכה הרבים שלמדם עבודת ה', והמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו )ב( בזכות תפילת אב

 ותפילת שרה אל ה' )ג( בזכות צניעותה של שרה )ד( בזכות ששרה אמרה שהיא אחות אברהם אז לא פעל בם יצר העבירה.

ואדרך הסבר זאת שונה מהפירושים הידועים שביניהם נמצא  ֶ֖ ה ה  י־ָיָפֵ֥ ָֽ  ולכן רבים מרואיה התעוררו לומר שראויה היא לפרעה.  ּכ 

ד ד ,לא(א 'בר) ריאה בסוף היום הששיהמלה מזכירה את הנאמר בב – ְמא ָֽ א ֑  זה יצר הרע. והטעם של המלה ]ב"ר פר' ט,ז[ וְּה נֵה־֖טֹוב מְּ

ד  סלוק פועל בתפקיד הגבלת היצר הרע לשם בנין העולם. – ְמא ָֽ
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ָּמֶכִ֑ם-ּג ר :ד,בראשית חיי שרה כג י ע  ֶ֖ כ  ב ָאנ  י ֲאֻחַּזת       ְותֹוָׁשֵ֥ ָ֤ ם וְ -ְּת֨נּו ל  ָּמֶכֶ֔ ְּלָפָנָֽי׃ֶקֶ֙בר֙ ע  י מ  ֶ֖ ת  ה מ   ֶאְקְּבָרֵ֥

ואטלנה מן הדין שאמר  (]ב"ר נ"ח[)בעל הבית(  מארי ביתא ]תו"ש לה[) אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב גדהאדרש ומ...  רש"י )ד(
זַ֨  (,זיב ' לךבר)לי הקב"ה  ֲעך֔ לְּ ן רְּ ֵת֖ ץ א  ר  ֣ א  ת־ה  את א  תֵ֖ ( כד,ז ' ח"שבר))גם  ַהז ֑ ֲע֔ך א  רְּ זַ֨ אתלְּ ץ ַהז ֑ ר  ֣ א  ת־ה   (כג,ו)-( . ראה שימוש ב ן א 

אתה , אבל ְותֹוָׁשֵ֥ב-ּג ר-, חשבו שבקש אותה מהם במתנה, וענו אותו אינך נחשב בעינינו כְּת֨נּוומפני שאמר ...  (כג,ד ' ח"שבר) [רמב"ן]
תך שם, ויהיה לך לאחזת קבר , תקח כל בית הקברות שתחפוץ בו וקבור ממלך, המליכך האלהים עלינו ואנחנו ואדמתנו עבדים לך

 :לעולם, כי איש ממנו לא ימנעהו ממך

ָּמֶכִ֑ם-ּג ר (כג,ד ' ח"שבר) י ע  ֶ֖ כ  ב ָאנ  י-ּג ר      ְותֹוָׁשֵ֥ ֶ֖ כ  ב ָאנ  רבוי זכויות: מהבטחת ה', מכח היותו בעל  ,כיתור לרבותמרכא טפחא  – ְותֹוָׁשֵ֥

 יכוהו למלך עליהם.הבית של הארץ מנצחונו על ארבעה המלכים, מכח שכל יושבי הארץ המל
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י׃ ַאְבָרָהֶ֖ם ֶעֵֶ֥בד ַוּי אַמִ֑רבראשית חיי שרה כד,לד:  כ   ָאנ ָֽ
)סלוק( אתנח ללא טפחא, היות ואין כאן טפחא אתנח, מוגבל ללא שינוי, לכן כאילו לא שינה דבר, בין בסיפור המעשה, בין  - ַוּי אַמִ֑ר

 שליח הבטל לגמרי לשולח  בהנהגותיו, שליח נאמן שאינו משנה דבר  של השולח,

ם ֶעֵֶ֥בד טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַאְבָרָהֶ֖םמרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,  – ַאְבָרָהֶ֖

י כ   .לקיך"-סלוק בתפקיד הגבלה, מצווה על כל בני אדם ובפרט על ישראל )הקבוצה העשויה לגדול( להתבטל אל אנכי ה' א – ָאנ ָֽ

 

ְטָנָּֽה׃  :דכה,כ תולדתבראשית  ם ְּבב  ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ  ִֶ֑דת ְוה  יָה ָלֶל ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥  ַוּי 
יהָ  (דכה,כ 'תול 'בר) ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ים֙  )כה,כא()סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא כעין לימוד סמוכים לפסוקים הקודמים  ַוּי  ּו ַהָּבנ  ֲצצָ֤ ְתר ָֽ   ַוּי 

יהָ  (דכה,כ 'תול 'בר)וגם  ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, סמיכות התרוצצות הבנים אפשר באה ללמד  – ַוּי 

 שסיכנה אותם ואת אמם ושלא יוולדו כלל או שלא בזמן המלא. 

על יצחק אבינו אפשר להסיק שיצחק אבינו נתן מטתו בין צפון לדרום כי שכינה במזרח או במערב  [בבלי ברכות ה,ב]מדרשת רבי יצחק 

 לכן רבקה מילאה ימי הריונם של הבנים למרות התרוצצות הבנים בקרבה. ו

ם ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ   -מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, דרך נוספת לדרוש שרבקה הייתה אמורה ללדת יותר זוגות כנדרש ב – ְוה 

ז"ה, תני ( ֶּזֶ֖ה) מנין עשר שבטים הלואי לא עיברתי, להעמיד שנים )ה(רבי הונא אמר אם כך אני עתיד...  [,ור )וילנא( תולדות סג"ב]
אֶמר הִ֝  (גכה,כ 'תול 'בר)בשם רבי נחמיה ראויה היתה רבקה שיעמדו ממנה י"ב שבטים, הה"ד  ְך 'ַוּי ֨ ְטנ ֶ֔ ם֙ ְּבב  ם֙ גֹוי  יי  ָ֤י ג  ּה ְׁשנ  דא תרין,  ָלִ֗

ים  ַ֣י ְלֻאּמ ֶ֔ ץ הא ארבעה, ּוְׁשנ  ם ֶיֱָֽאָמֶ֔ ְלא ַ֣ ם֙ מ  בהא שיתא, ּוְלא  יר ְוַרֶ֖ ָֽ ד ָצע  ִֶ֑דת  (דכה,כ 'תול 'בר)הא תמניא,  ַיֲעב ֵ֥ יָה ָלֶל ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ הא ַוּי 
י  (הכה,כ 'תול 'בר)עשרה,  ֶ֔ אׁשֹון֙ ַאְדמֹונ  ר  ָ֤א ָהָֽ צ  יהא חד עשר, ַוּי  יו-ְוַאֲחר  ִ֗ ן ָיָצַ֣א ָאח  הא תרין עשר, ואית דמייתין ליה מן הדין קרא,  כ ֞

 משה הא תרין עשרותאמר אם כן למה זה אנכי, זיין שבעה ה"א ח
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ל ,יג: בראשית תולדת כו ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי  ֶָ֤לְך ָהא  ל ָהלֹוְך֙  ַוּי  ֶ֔ י ַעֵ֥ד ְוָגד  ָֽ ל-ּכ  ד׃ ָגַדֶ֖  ְמא ָֽ
וודאי שיש בכל דבר ניצוץ קדוש שמחי' הדבר ורק שנסתר ע"י הטבע והחיצוניות כי ...  [שפת אמת בראשית תולדות שנה תרלא]

 'בר)וזהו הי' ענין יצחק שכ' ...  .והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י )מעשה בראשית(ית' בתוך מ"ב ע"ז נברא העולם להיות חיותו 

ל ָהלֹוְך֙  יג(כו, תול' ֶ֔ דכו'  ְוָגד  ד  א,לא( 'בר) . כמ"שְמא ָֽ א ֑  .)יצר הרע מלאך המות( זה יצה"ר מה"ממְּ

ל ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי  מאז מעשה בראשית ובאמירת שמע ישראל )ש"י  דוש שמחי' הדברניצוץ קטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל שזהו ענין  - ָהא 

שראשי התיבות משמען גם השם יתברך( מקבלים עול מלכות שמים ומבררים שהכל מחיות הש"י )השם יתברך, שראשי התיבות משמען 

 גם שמע ישראל(

י ַעֵ֥ד יג(כו, תול' 'בר) ָֽ ל-ּכ  ד ָגַדֶ֖  החומר משועבד לרוח.מרכא טפחא, יתור לרבות ברוח ובחומר ו – ְמא ָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/133     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ַ֣ר ָׁשִַ֑בע  בראשית ויצא כח,י: ְּבא  ב מ  א ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָנה׃      ַוּי צ  ֶֶ֖לְך ָחָרָֽ  ַוּי 
ב  א ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ צ  ַ֣ר ָׁשִַ֑בע יתור לרבות,  –מרכא טפחא  –ַוּי  ְּבא    -" מבאר שבעלמעט מהרבוי מה שלא שייך ל" –מונח אתנח  –מ 

 מקום מושב אברהם, יצחק רבקה ויעקב לבאר שבע,  מלמד כי יעקב הלך מחברון היתור לרבות

, ליטול רשות מהקב"ה לצאת מארץ כנען לחרן ועשה כמו יצחק אביו שהלך רק מפני שזה מקום מיוחד לשבועהשהלך לשם  – והמיעוט

 לבאר שבע ליטול רשות והקב"ה צוהו להשאר בארץ כנען.
 

ַ֣ר ָׁשִַ֑בע רבינו בחיי  ְּבא  ב מ  א ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ צ  ר שבע בארץ ישראל, כי כן כתוב למעלה ביצחק ויעל משם באר שבע. ויקרא אותה שבעה בא –ַוּי 
 על כן שם העיר באר שבע ולא יצא מימיו חוצה לארץ: 

והנה הכתובים לא הזכירו שהלך יעקב לבאר שבע, אבל מתוך שהזכיר ויצא אתה למד שהלך לשם ליטול רשות מן השם יתברך אם 
יו ואמו, ומשום כבוד אביו שעלה לשם ליטול רשות ושם הבטיחו הקב"ה אל תירא. )וכן( דרשו רז"ל ילך לחרן כאשר צוו עליו אב

 אמר יעקב כשם שהלך אבא לבאר שבע כך אני הריני הולך לבאר שבע, אם יתן לי רשות הריני יוצא ואם לאו איני יוצא: 
  מחברון כי שם גר אברהם ויצחק ושם נטל הברכות. ודע כי לולא שרצה ליטול מהקב"ה רשות היה ראוי הכתוב לומר ויצא יעקב

 אתנחראה 
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ֶדם:,א: כטויצא בראשית  ְרָצה ְבנ י־ֶקָֽ ֶֶ֖לְך ַאֵ֥ ִ֑יו ַוּי  ב ַרְגָל א ַיֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ב (א,כט) א ַיֲעק ֶ֖ ָּׂשֵ֥ /או )כג( מל"ב מידות של שהיא כעין פתוח מהמידות )כב( ו אפשר שבתפקיד כעין מידת סמוכים,)סלוק( מרכא טפחא  – ַוּי 

חצי פסוק או מסוים ב)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, רמז ללמוד מענין מידה )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו,  רבי אלעזר בריה"ג מידה

א הגורם . כאן הבשורה הטובה שבסוף )בר' ויצא כח( עליה יעקב עושה נדר הי)א(-)ב( ל-לפעמים ירמז ללמוד מאל פסוק )ב( ופסוק )א( 

 לנשיאת רגלים קלה עד לקפיצת הדרך מארץ כנען לחרן.
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ר,ז: לבוישלח בראשית  אמ ִ֑ ב ל  ל־ַיֲעק ֶ֖ ים ֶאָֽ  ַוָּיֻׁש֙בּו֙ ַהַּמְלָאכ ֶ֔
ֹו:  ּמָֽ יׁש ע  ֶ֖ ֹות א  אֵ֥ אְתךֶ֔ ְוַאְרַּבע־מ  ְקָרָֽ ְַ֣ך ל  ל  ו ְוַגם֙ ה  ָׂשֶ֔ ֙יך֙ ֶאל־ע   ָּבָ֤אנּו ֶאל־ָאח 

יׁשְוַאְרַּבע־מ   (זלב,) ֶ֖ ֹות א  מאות -מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אלו אלפי החיילים שבפיקוד כל אחד מארבע – אֵ֥

 הראשים שבכתוב.
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ֹום ֲאֶׁשרבראשית וישלח לה,יד:  ה ַּבָּמקֵ֛ ָבִ֗ ב ַמצ  ב ַיֲעק ִ֝ ק-ַוַּיצ ֨ צ ֵ֥ ֶסְך ַוּי  יָה֙ ֶנֶ֔ ְָ֤ך ָעֶל֨ ֹו ַמֶצֶַ֣בת ָאִֶ֑בן ַוַּיּס  ּתֶ֖ ר א  ֶּבֵ֥ ֶמן׃ ּד   ָעֶלֶ֖יָה ָׁשָֽ
ֹום  ֹו -ֲאֶׁשרתביר  - ַּבָּמקֵ֛ ּתֶ֖ ר א  ֶּבֵ֥ מלמד ששני פעמים נגלה אליו  לקח טובבשם  תורה שלמה ]סט[מרכא טפחא, יתור לרבות ע"פ  - ּד 

בבית אל, אחרי שובו מפדן ארם חוץ מפעם הראשונה, בברחו מפני אחיו )בר' לה,ז(, לכך נאמר במקום אשר דבר אתו, הוא המקום 
 שר דבר אתו.הראשון א
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ל ָּבִ֑נּו בראשית וישב לז,ח: ְמׁש ֶ֖ ֹול ּת  ם־ָמׁשֵ֥ ינּו א  ְמֹלְך֙ ָעל ֶ֔ ְך ּת  יו ֲהָמֹלָ֤  ַוּי ָ֤אְמרּו לֹו֙ ֶאָחֶ֔
יו:  יו ְוַעל־ְּדָבָרָֽ ָתֶ֖ ֹו ַעל־ ֲחֹלמ  תֶ֔ פּו עֹוד֙ ְׂשנ ַ֣א א  ָ֤  ַוּיֹוס 
ל ח(וישב לז, 'בר) ְמׁש ֶ֖ ֹול ּת  ם־ָמׁשֵ֥ עו"ש לפי שענו אותו ]שכר טוב[ -ביד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרכא טפחא בתפק – א 

ְך ובכת"י רמזי ר"י ...ירבעם ויהוא מלכים  ,וגי מושלים יהושע וגדעון מושליםזפולות לפיכך עמדו ממנו שני כבשתי לשונות  ֲהָמֹלָ֤
ינּו ְמֹלְך֙ ָעל ֶ֔ ם־ָמׁשֵ֥ רמז על מלכים שיצאו מיוסף כגון ירבעם ואחאב  ּת  ל ָּבִ֑נּוא  ְמׁש ֶ֖ רמז על שופטים שיצאו ממנו כגון יהושע  ֹול ּת 

אפשר להוסיף את אבימלך בן גדעון, ועמרי אבי אחאב, והמלכים בני אחאב, והמלכים בני יהוא, ואולי עוד ממלכי  .וגדעון וכיוצא בהן

 ישראל, ולעתיד לבוא משיח בן יוסף.
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ָ֤ף ֻיּלַ  מא,נ: מקץבראשית  ֹון:ּוְליֹוס  ן אָֽ ֵ֥ ה  ַרע ּכ  י ֶפֶ֖ ֹוט  ת ַּבת־ּפֵ֥ ְסַנֶ֔ ִ֑ב ֲאֶׁשָ֤ר ָיְָֽלָדה־ ּלֹו֙ ָאָֽ ַ֣ת ָהָרָע ֹוא ְׁשַנ ים ְּבֶטֵֶ֥רם ָּתבֶ֖ ֶ֔ ַ֣י ָבנ   ד֙ ְׁשנ 
ִ֑ב  (,נמאמקץ  'בר) רש"י , אדמו"ר ממ"ש[194]דבר מלכות, מקץ התשע"ז,ע' נא, ליקוטי שיחות כ' ע'  ַ֣ת ָהָרָע ֹוא ְׁשַנ ֶרם ָּתבֶ֖  מכאן -ְּבֶטֵ֥

בפר' נח כתב רש"י שנח ובניו נאסרו בתשמיש המיטה בתבה, "מפני  :)בבלי תענית יא,א( שאסור לאדם לשמש מטתוז בשני רעבון
דייקא, ולא מנח ובניו. ונמוקו עמו: מנח אפשר ללמד אסור זה רק כאשר האדם עצמו שרוי  מכאןשהעולם שרוי בצער", זהו שדיק 

תם בתבה, ואילו מיוסף לומדים שהאסור חל גם על מי שאינו סובל מרעב, שהרי יוסף היה לו בצער, שהרי אף נח ובניו הצטערו בהיו
 אוכל בשפע.

ֹוא ֶרם ָּתבֶ֖   חל גם על מי שאינו סובל מרעב, שהרי ליוסף היה לו אוכל בשפע. )לשמש מיטתו(שהאסור מרכא טפחא, כיתור לרבות  – ְּבֶטֵ֥
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ַ֣ל ַׁשַּדִ֗ : יד,מקץ מג בראשית ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאתְוא  יׁש ְוׁש  ֶ֔ ַ֣י ָהא  ְפנ  ים֙ ל  ן ָלֶכָ֤ם ַרֲחמ  ּת ֨ ר ְוֶאת-י י  ֶ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  ין -ֲאח  ִ֑ ְנָימ   ּב 
י׃  ְלּת  י ָׁשָכָֽ ְלּת  ר ָׁשכ ֶ֖ י ַּכֲאֶׁשֵ֥ ָ֕  ַוֲאנ 

ַ֣ל וְ  )בר' מקץ מג,יד( בב"ר ר' יאשי' בן לוי פתר קראה בגליות ]דבר מלכות, התשע"ט, מקץ ע' מו, ילקוט גאולה ומשיח, ד"ה מג,יד[ א 
ן ּת ֨ י י  ים֙  ַׁשַּדִ֗ יׁש, ויתן אותם לרחמים ,ָלֶכָ֤ם ַרֲחמ  ֶ֔ ַ֣י ָהא  ְפנ  ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאת, הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה ה' שמו, ל  יֶכֵ֥ם-ְוׁש  אלו  ֲאח 

ין-ְוֶאת, עשרת השבטים ִ֑ ְנָימ  י, זה שבט יהודה ובנימין ּב  ְלּת  י ָׁשָכָֽ ְלּת  ר ָׁשכ ֶ֖ י ַּכֲאֶׁשֵ֥ ָ֕ לתי בחורבן שני, , שכלתי בחורבן ראשון שכַוֲאנ 
כאשר שכלתי בחורבן ראשון ובשני לא אשכל עוד עכ"ל. ... דקשה לבעל המדרש איך סיים יעקב בדבר רע ... אלא כך הוא הביאור 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

כאשר שכלתי בחורבן ראשון ושני אז שכולתי  כלומר נגמר השיכול ולא אשכול עוד כי השיכול סיבת התיקון ... וזהו שאמר יעקב 
י ַ֣ל ַׁשַּדִ֗  .שרמז על החורבנות כשיהיה די לצרות ואז זרח אור המשיח שחתימת' ג"כ שד"י ר"ת ש'למה ד'וד י'שיכ ְוא 

י )בר' מקץ מג,יד( ְלּת  ר ָׁשכ ֶ֖ , כען קבוצת פרטים העשויה להתרחב, קבוצת הצרות שהיו מנת חלקו של יעקב עד למעמד טפחא מרכא – ַּכֲאֶׁשֵ֥

יׁשָ  זה עשויה להתרחב אם שמעון ובנימין לא ישובו ְלּת  מגביל את השכול, בנושא יעקב שלא יהיה עוד שכול, לעתיד לבוא לשני  סלוק – ָכָֽ

 כך יבוא התיקון-חורבנות ואחר
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י  : יח,דויגש מ בראשית נ  י ֲאד  ַ֣ ה ַוּי אֶמר  ּב  יו ְיהּוָדִ֗ ָלִ֝ ׁש א  ַּג֨  ַוּי 
י ְוַאל-ְיַדֶּבר  ֶ֔ נ  ַ֣י ֲאד  א ַעְבְּדךָ֤ ָדָבר֙ ְּבָאְזנ  ֵַ֥חר ַאְּפךֶ֖ -ָנ֨ ה׃       ְּבַעְבֶּדִ֑ך י  ֹוך ְּכַפְרע ָֽ י ָכמֶ֖ ֵ֥  ּכ 
ה (יח,מד ויגש 'בר) ֹוך ְּכַפְרע ָֽ י ָכמֶ֖ ֵ֥ ֹוך מרכא טפחא סלוק.  – ּכ  י ָכמֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. –ּכ 

 ת הבטחות, ועבירות.  בפשט בדרך פיוס לבעל השררה מרבה בהתרפסות והתבטלות לבעל השררה. בדרך המוציא מהפשט מרבה בהפר

ה סלוק בתפקיד הגבלה. בפשט בדרך פיוס, שבח מוגבל למשנה המלך. בדרך המוציא מן הפשט מרמז שמשנה המלך כמו פרעה  – ְּכַפְרע ָֽ

 עצמו מוגבלים בפעולותיהם ע"י הקב"ה. 
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ָ֤ף ֶאל : ג,מה ויגש בראשית אֶמר יֹוס  ֶ֖ -ַוּי ֨ ֹוד ָאב  ף ַהעֵ֥ ַ֣י יֹוס ֶ֔ א        י ָחִ֑יֶאָחיו֙ ֲאנ  ָּפָנָֽיו׃-ְול ָֽ ּו מ  ְבֲהלֶ֖ י נ  ֵ֥ ֹו ּכ  תֶ֔ ּו ֶאָחיו֙ ַלֲענַֹ֣ות א   ָיְכלָ֤
ּו ְבֲהלֶ֖ י נ  ֵ֥ מרכא טפחא, יתור לרבות בהלתם מפני מה עשוי יוסף לעשות להם, כפי שהביעו פחדם בסוף פרשת ויחי, אבל יוסף הוא אדם  – ּכ 

ָּפָנָֽיוהמוגבל באורך חייו, ויותר נבהלו   מפני הקב"ה ביום דין.  סלוק מגביל, – מ 
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ֹ֧ף ֶאלבראשית ויגש מה,ד:  אֶמר יֹוס  ִׁ֑שּו-ֶאָחֵ֛יו ְּגׁשּו-ַוּי ֨ ָּג ַלֶ֖י ַוּי  ם ֲאֶׁשר        ָנֵ֥א א  יֶכֶ֔ ַ֣ף ֲאח  י֙ יֹוס  אֶמר ֲאנ  ְיָמה׃-ַוּי ִ֗ ְצָרָֽ י מ  ֶ֖ ת  ם א   ְמַכְרֶּתֵ֥
י-ֲאֶׁשר ֶ֖ ת  ם א  בעצמם באטימת אוזנם מהתחננותו לפניהם שהוא אחיהם; )ב( מרכא טפחא, יתור לרבות במכירה את )א( הפגיעה  – ְמַכְרֶּתֵ֥

 הפגיעה באביהם יעקב, ברוח הנבואה שלא שרתה עליו 

י-ֲאֶׁשרדבר אחר  ֶ֖ ת  ם א   מרכא טפחא, יתור לרבות במכירה, כנדרש להלן שנמכר שוב ושוב עד שקנהו פוטיפר. – ְמַכְרֶּתֵ֥

נאת ארבע נכתבו עליו אחיו לסוחרים, סוחרים לישמעאלים, ישמעאלים דא"ר יודן א [ז"שכל טוב )בובר( בראשית פרשת וישב פל]
למדינים, מדינים לפוטיפר, ר' הונא אמר חמש, שנאמר והמדנים מכרו אותו אל מצרים )פסוק לו(, לדימוסיא של מדינים, ובא פוטיפר 

 .מדיןולקחו מן דימוסיא של מדינים, ואין לומר מדינים הם הן מדנים שכבר נאמר את מדן ואת 
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ית ְלַפְרע ִ֑ה: כד,מז ויגש בראשית ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ם׃ ל ְלַטְּפֶכָֽ יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥ ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ ַרע ַהָּׂשֶדֹ֧ ַ֣ה ָלֶכם֩ ְלֶז֨ ְהֶי ת י   ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡

ית ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ית .רק מחמשת חמיניםנתנו חמישית ולא  דמכל מה שזרעו – ּוְנַתֶּתֵ֥ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  מרכא טפחא כיתור לרבות. מוצע  – ּוְנַתֶּתֵ֥

לדרוש על חלוקת היבול גם חלוקת תבן קש זמורות וקנים בתנאים דומים )טט: ובזה הקשר לאילנות שבתוך השדה והמקיפים אותו כמוזכר 

ה(. (יז,כג ' חי"שבר)-ב  , אבל לא תוצרת אחרת כגון כדים, בגדים.אתנח מגביל למסירת יבול ופסולת חקלאית – ְלַפְרע ִ֑
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ָֽיבראשית ויחי מח,ה:  ה ְׁשנ  ם ַעד-ְוַעָּתֹ֡ י  ְצַרִ֗ ים ְלךִ֝ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ֨ י-ָבֶניך֩ ַהּנֹוָלד  ְיָמה ל  ְצַרֶ֖ ֶלֵ֛יך מ  י א  ֵ֥ א  ִ֑ם-ּב   ה 
ְהיּו  ָֽ ֹון י  ְמעֶ֖ ן ְוׁש  ֵ֥ ְראּוב  ה ּכ  ם֙ ּוְמַנֶּׁשֶ֔ י׃-ֶאְפַר֙י  ָֽ  ל 

 - לי הםלפני בואי אליך; כלומר, שנולדו משפרשתה הימני עד שבאתי אצלך,  - ם לך... עד באי אליךשני בניך הנולדי)ה(   רש"י
    בחשבון שאר בני, ליטול חלק בארץ איש כנגדו.

ֹון י ְמעֶ֖ ן ְוׁש  ֵ֥ ְראּוב   מרכא טפחא, יתור לרבות את כל בני יעקב להשוואה לאפרים ומנשה בני יוסף שיחשבו שוים לירושת הארץ. – ּכ 

 פזר תלישאראה 
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ָּכל: ויחי מח,טז בראשית י מ  ת ִ֝ ל א  א ֨ ְך  ֶאת-ַהַּמְלָאְך֩ ַהּג  ע ְיָבר  ים  -ָרִ֗  ַהְּנָער 
ְצָחִ֑ק   י ַאְבָרָהַ֣ם ְוי  ַתֶ֖ ם ֲאב  ֵ֥ י ְוׁש  ֶ֔ א ָבֶהם֙ ְׁשמ  ָ֤ ָּקר  ֶרץ׃        ְוי  ֶרב ָהָאָֽ ב ְּבֶקֵ֥ ּו ָלר ֶ֖ ְדּגֵ֥  ְוי 

י  ַתֶ֖ ם ֲאב  ֵ֥ ְצָחִ֑קג'  -ור לרבות, המאפיין המפרש תכלית הנושא במרכא טפחא, ית –ְוׁש  מונח אתנח, למעט את תרח ונחור, בדף  – ַאְבָרָהַ֣ם ְוי 

כיון שתרח עשה תשובה הוא מביא  ואתה תבוא אל אבותיךפנינים לך לך התשע"א, הרב יוסף ברגר, בשם "אדני פז" על בר' לך לך טו,טו 

 בגיהנום והוא בגן עדן. מרכא טפחא מרבם לגן עדן, מונח אתנח  ממעטם מברכת האבות.  את נחור אביו לגן עדן כדי שלא יהיה נחור

ְצָחִ֑ק  דווקא שם אבותי הספורנווהטפחא פותחת טפח למעטו ע"פ  ולא שם תרח ונחור כי הצדיקים לא יקרא עליהם שם ַאְבָרָהַ֣ם ְוי 
 וגו' סנהדרין פרק אלו הנחנקין()אבותיהם הרשעים וכן בהפך כאמרו רז"ל 

 טפחא, רביעראה 

ב  ּו ָלר ֶ֖ ְדּגֵ֥ להגדיל בהם כח הרבוי יתר על הדגים  החיים-אורמרכא טפחא, יתור לרבות, תכלית ברכת ה' במאמרו =  מלאכו ע"פ  –ְוי 
 .ולא ישלוט בהם עין הרע

 
 שמות ....1..1
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ּו ַוַּיַָֽעצְ  ,ז:שמות א ְרּבֵ֥ ּו ַוּי  ְׁשְרצֵ֛ ּו ַוַָּֽֽי  ל ָּפרֹ֧ ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י  ם: פּוְבנ  ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ד ַוּת  ד ְמא ִ֑ ְמא ַ֣ ּו ּב   מֶ֖
ם ,ז(שמות א)...  [מדרש תנחומא )בובר( שמות] ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ם אמר ר' יוחנן מילאו את מצרים. ד"א, ַוּת  ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  . ַוּת 

םר , שנאמשנתמלאו בתי טרטיאות ובתי קרקסיאות מהם, מיד גזרו עליהם לפרוש מן המטה ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל   ]וגו'[ ַוּת 

 מדרש תנחומא בקטע זה מביא עוד מאפיין שלילי של חלק מילידי מצרים. 

ֶרץ ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  םמלת  ]העמק דבר[מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, )א( ע"פ  – ַוּת  ָתָֽ דלא ארץ גושן מלמדת  א 
 מרצון יעקב אביהם שישבו דוקא בארץ גושן.... שיצאו  ה מישראל לבד, אלא אפילו כל ארץ מצריםלבד שהיה מיוחד לישראל ומלא

שגלוי לפני אילו הם חיים היו  [ב,קא 'רש"י סנה])ב( חלק מבני ישראל שהתישבו ברחבי מצרים השתתפו בתרבות מצרים וזה מתואם עם 
 (ומביאין רעה לעולם יד רמה) רשעים ]גמורים[

ם ָתָֽ  . גזרו עליהם לפרוש מן המטה ]תנחומא[וק, מגביל לפי סל – א 
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֙הּו֙ ְלַבת :י,ב שמות א  ֶלד ַוְּתב  ְגַּדַ֣ל ַהֶּיִ֗ י-ַוּי  ְַֽיה  ה ַוָֽ ִ֑ן-ַּפְרע ֶ֔ ן        ָלֶּ֖ה ְלב  י מ  ֵ֥ אֶמר ּכ  ה ַוּת ָ֕ ֶׁשֶ֔ א ְׁשמֹו֙ מ  ְקָרָ֤ הּו׃-ַוּת  ָֽ ית  ם ְמׁש  י   ַהַּמֶ֖
ה ֶׁשֶ֔ א ְׁשמֹו֙ מ  ְקָרָ֤ ןלימוד כפשוטו , קטן-זקף פשטא מהפך – ַוּת  י מ  ֵ֥ הּו׃-ּכ  ָֽ ית  ם ְמׁש  י  היינו משיתי אותו, התוכן מלמד על הצלת משה מן  ַהַּמֶ֖

י . היוצא מן הפשט נתמך בתבנית הטעמים של  ממלט ומושה את האחרים ספורנוהמים, לימוד היוצא מפשוטו של הכתוב מפורש ע"פ  ֵ֥ ּכ 
ן ם-מ  י  ה ספורנו המים כפי'יתור לרבות, שימלט אחרים מן  –מרכא טפחא  – ַהַּמֶ֖ ֶׁשֶ֔ א ְׁשמֹו֙ מ  ְקָרָ֤ ממלט ומושה את האחרים. הטעם  - ַוּת 

בגזרת עירין  אםאת האחרים הוא כי אמנם משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם וזה לא היה כי  שימלטהורות לשקראתיו משה 
 כדי שימלט הוא את האחרים.
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י֩ ַבּ֨יֹום ,יח:ח וארא שמות ית  ְפל  ב ְוה  ם ָער ִ֑ ֹות־ָׁשֶ֖ י ֱהיָֽ ֵ֥ ְלּת  יָה ְלב  ַ֣ד ָעֶלֶ֔ מ  י֙ ע  ֶׁשן ֲאֶׁשָ֤ר ַעּמ  ּוא ֶאת־ֶאֶַ֣רץ ּג ִ֗  ַהה 
ֶרץ:  ֶרב ָהָאָֽ ' ְּבֶקֵ֥ י הֶ֖ ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ע ּכ  ַדֶ֔  ְלַמַַ֣ען ּת 

ּוא ֶׁשן קדמא ואזלא, מרמז ללמוד הכתוב בכעין כלל ופרט וכלל,  – ַבּ֨יֹום ַהה  יהָ ֲאֶׁשָ֤ר ַעּמ  כלל,  –ֶאת־ֶאֶַ֣רץ ּג ִ֗ ַ֣ד ָעֶלֶ֔ מ  כעין פרט,  – י֙ ע 

קטן  מורה ללמוד שני לימודים אשר לפחות אחד מהם יוצא מפשט הכתוב, והוא מתבאר ומתרבה בכתוב -קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף

ב ם ָער ִ֑ ֹות־ָׁשֶ֖ י ֱהיָֽ ֵ֥ ְלּת   כעין כלל סוגר המרבה כל מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו. – ְלב 

ת )שמ' וא' ח,יט( המלבי"ם[ –]התוה"מ כפי'  י ְפֻדֶ֔ ַ֣ פי' הרמב"ן שגם אם יהיה איש מישראל בארץ מצרים ששם יהיה הערוב לא . ְוַׂשְמּת 
יזיק את איש ישראל, ותפס לשון פדות, לומר שהחיה שתרצה להשחית איש מישראל תשחית איש מצרי תחתיו, והמצרי יפדה את 

 .אוים ללקות בזאת המכה ונתן הקדוש ברוך הוא את המצריים פדיונםישראל מידה, וכמ"ש במדרש מלמד שהיו ישראל ר

ב ם ָער ִ֑ ֹות־ָׁשֶ֖ י ֱהיָֽ ֵ֥ ְלּת  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן הקבוצה היא כעין כלל סוגר המרבה כל  – ְלב 

 מקום שישראל נמצא אין ערוב פוגע בו.
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 שמות בשלח יד,י:

ה ה   ָֽיּוַפְרע ֶ֖ ְׂשאּו֩ ְבנ  יב ַוּי  ִ֑ ל ֶאת-ְקר  ְׂשָרא ֨ ָֽי-י  ּו ְבנ  ְצֲעקֵ֥ ד ַוּי  ָֽיְראּו֙ ְמא ֶ֔ ם ַוּי  יֶהִ֗ ַַ֣ע ַאֲחר  ס  ם׀ נ  ְצַרַ֣י  ֵ֥ה מ  ּנ  ם ְוה  ינ יֶהִ֝ ל ֶאל-ע  ֶ֖ ְׂשָרא   ׃'הָֽ -י 
ָֽי ּו ְבנ  ְצֲעקֵ֥ ל-ַוּי  ֶ֖ ְׂשָרא  "אך האמת היא אילך, ו 52ע'  האדמו"ר ממ"ש לקו"ש חי"אעסוק מתמיד כפי' מרכא טפחא, כעין יתור לרבות,  –י 

עשה דתפלה היא "לעבוד את ה' בכל יום -שהמצוות )בכותרת להלכות תפלה(שאין התפלה רק לתועלת עצמו, אלא כמו שכתב הרמב"ם 
בתפלה", שעיקרה אינה בקשת צרכיו אלא "לעבוד את ה'", שעל ידי התפלה מתקרב האדם ומתיחד עם הקב"ה. לכן כנו את הצעקה 

...  אלא ... עסוק תמידי" ללמדנו שאין התפלה והזעקה רק לתועלת המתפלל שיושיעו הקב"ה מצרותיו, מנות()אֻ ת מנולהקב"ה בשם "א  

 וטעם סלוק מגביל שהבחירה היא תפלת דביקות תמידית לה'. מקף בתפקיד בחירה של עבודת ה' בדביקות תמידית או בדביקות שאינה תמידית, ׃'הָֽ -ֶאל
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ד ֶאת ׃בי,כיתרו שמות  ֵ֥ יך ְוֶאת-ס ַּכּב  ֶ֖ ה ֲאֶׁשר-ָאב  ַ֚ל ָהֲאָדָמֶ֔ יך ַע ּון ָיֶמֶ֔ כַ֣ ֶּמִ֑ך ְלַמַ֙ען֙ ַיֲאר  ְך׃ ס 'הֵ֥ -א  ן ָלָֽ ֵ֥ ת  יך נ   ֱאֹלֶהֶ֖

יך ֶ֖ ֶּמִ֑ךמצב כיבוד האב )א( מכבד )ב( לא מכבד, -מקף כרב – ֶאת־ָאב   מצב כיבוד האם, )א( מכבד )ב( לא מכבד-מקף כרב – ֶאת־א 

 ֶ֖ ד ֶאת־ָאב  ֵ֥  מרכא טפחא כיתור לרבות, מרבה מצבים שלא לכבד אב ואם, ומצאנו לפחות שלושה המצבים הבאים שאין כבוד – יךַּכּב 

... אם עוסק במצוה עוברת כגון קבורת מת או לויה, אם אפשר שתיעשה ע"י  שו"ע יו"ד הל' כבוד אב ואם סימן רמ סעיף יב)א( 

 ב )ב"י בשם הר"ן(אחרים, יעסוק בכבוד אביו ... אחרת פטור מכבוד א

 תלמוד תורה גדול מכבוד אב ואם. שם, סעיף יג)ב( 

 אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצות עשה בין מצות לא תעשה, ואפילו של דבריהם, לא ישמע לו. שם, סעיף טו)ג( 

 ייבים בכבודי:דכתיב איש אמו ואביו תיראו אני ה' כולכם ח -לא ישמע לו יז  ש"ך יורה דעה סימן רמ ס"ק יז

הפורשין מדרכי צבור והם האנשים שפרקו עול  י"ה,רמב"ם אבל פ"א...  אין אדם מתאבל על הרוגי בית דין...  רמב"ם הל' אבל הקדמה)ד( 
צמן המצות מעל צוארן ואין נכללין בכלל ישראל בעשיית המצות ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא הרי הן כבני חורין לע

, אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים ומתעטפים לבנים כל אלו אין מתאבלין עליהן]כשאר האומות[ וכן האפיקורוסין ]והמומרים[ והמוסרין 
 הלא משנאיך ה' אשנא.  ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא, ועליהם הכתוב אומר
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נ ֨בס  :משפטים כא,טז שמות יׁש ְוג  ֹ֧ ֹו א  ְמָצֵ֥א ּוְמָכרֵ֛ ֹו ְונ  ֹות ְבָידֶ֖ ת׃ מֵ֥  ׃  ס יּוָמָֽ
ֹו א ְבָידֶ֖ ְמָצֵ֥   סנהדרין פה,ב בבלי. בויתור לרבות, הכנסה לרשות הגנב ושמוש  –מרכא טפחא  –ְונ 

תצא  -כי דבריםאמר )לרשותו וישתמש בו, שנ שיכניסנו. הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו, רבי יהודה אומר: עד משנה

 ( והתעמר בו ומכרו.כד,ז
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

י ַלהֶ֖  כב,יט: משפטיםשמות  ֵ֥ ְלּת  ים ָיֳחָרִ֑ם ּב  ֶ֖ ַח ָלֱאֹלה  ֵ֥ ב  ֹו׃ 'ס ז   ְלַבּדָֽ
֣ א ת( דב' שפ' יז,ה)יומת. ולמה נאמר, והלא נאמרה בו מיתה במקום אחר:  - ָיֳחָרִ֑ם רש"י  ת-וְּהֹוֵצאת  יש ַה֡הּוא אֹו  א  ֣ א  ה ַהה ֝ -ה  ּׁש ֨ וגו'  ואה א 

ים )דב' יז,ה(? אלא לפי שלא פירש על איזו עבודה חייבו מיתה, שלא תאמר: כל עבודות במיתה, בא ופירש כאן:  ֶ֖ ַח ָלֱאֹלה  ֵ֥ ב  מה  -ז 
ה המקטר והמנסך שהם  )תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות כפי' רש"י('זביחה' עבודה הנעשית בפנים לשמים,  אף אני ְמַרּבֶּ

עבודה זרה, בין שדרכה לעובדה בכך בין שאין דרכה לעובדה בכך )ראה מכיל' משפטים נזיקין  כלבפנים, וחייבים עליהם ל עבודה
 אבל שאר עבודות, כגון המכבד, המרבץ, המגפף והמנשק, אינו במיתה. מגביל כפי' רש"י(  ָיֳחָרִ֑ם)טעם אתנח  במלת יז(, 

ל ך( דב' שפ' יז,ג)כאשר ארבע העבודות הכלליות מרומזות ברביע של מלת ( ' שפ' יז,הדב)-)רש"י מביא דרשת מיתה על עבודה זרה מ , וראה שם עוד  ַויֵ֗

 פסוקים עם שרש יל"ך וטעם רביע אפשר לאותו ענין בנסיבות שונות שכנראה אין ללמוד מאחד לאחר.(
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י   א:י,שמות תרומה כה ַּבֵ֥ ֹור מ  תֹו֙ זָָהַ֣ב ָטהֶ֔ יָתָ֤ א  ּפ  ּוץ ְּתַצֶּפִּ֑נּוְוצ  חֶ֖ יב:      ת ּומ  ָֽ ב ָסב  ֵ֥ר ָזָהֶ֖ יָת ָעָלֵ֛יו ז  ֹ֧  ְוָעׂש 

ּוץ ,יא(כה' תר' שמ) חֶ֖ ת ּומ  י  ַּבֵ֥ החלל בין נסר לנסר  )א( לצפותמרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כעין יתור לרבות,  – מ 

ר לא עשה אלא ארון של עץ וצפהו בצפוי כל דהו של זהב ולא דקסב ]קרבן העדה ירושלמי סוטה פ"ה ה"ג[ ]תורה שלמה הערה קו[
תֹו֙  היה העץ אחד אלא חיבר נסרים זה לזה וסד"א שלא יצפה אלא העץ הנראה אבל החלל שבין נסר לנסר לא יצפה דכתיב יָתָ֤ א  ּפ  , ְוצ 

 זהב של הארון החיצון בגובה טפח ומשהו צפוי ה )ב( תוספתיתירה לאשמעינן דאף החלל בין נסר לנסר יצפה.  ְּתַצֶּפִּ֑נּולכך כתיב 

אמר רחבה אמר רב יהודה: שלש ארונות עשה בצלאל, אמצעי של עץ תשעה, פנימי של זהב שמונה, חיצון עשרה  [בבלי יומא עב,ב]
הא כמאן טפח,  )ע"פ רש"י של תחתית ארון הזהב החיצון( כמאן דאמר יש בעביו -לא קשיא: הא  -והתניא אחד עשר ומשהו!  -ומשהו. 

ומשהו  )מעץ(תשעה כנגד גובה האמצעי  -עשרה ומשהו  [ב,יומא עב]רש"י פירש  .זיר - )למעלה( דאמר אין בעביו טפח. ומאי משהו
והתניא אחד עשר ומשהו  .עובי שולי זהב של חיצון וטפח עשירי עולה למול עובי הכפורת שהוא טפח ומכסה חיבור הכפורת והארון

  .טפח כאשר יש בעובי שולי העץ)של תחתית ארון הזהב החיצון( יש בעובי שולי הזהב ומשני הא כמאן דאמר  -

 אתנח מגביל, שצפוי השפה יהיה מהזהב של החיפוי החיצון. – ְּתַצֶּפִּ֑נּו ,יא(כה) לפיכך

 

ֵ֥ר ָזָהֶ֖ב ,יא(כה)  ומקיימה נעטר בכתר תורה,מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על הפשט בחומר את המוסר ברוח כי הלומד תורה לשמה  –  ז 
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ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתֹ֧ ֶאתשמות תרומה כה,כא:  ְלָמְִ֑עָלה-ַהַּכּפ ֵ֛ ן מ  ן֙ ֶאת-ְוֶאל       ָהָאר ֶ֖ ּת  ן ּת  יך׃-ָהַָ֣אר ֶ֔ ֶלָֽ ן א  ֶ֖ ר ֶאּת  ת ֲאֶׁשֵ֥ ֻדֶ֔  ָהַ֣ע 
ן ֶ֖ ר ֶאּת  ינת לוחות שניים בנוסף על לוחות מרכא טפחא, כעין יתור לרבות נתינה נוספת על הנתינה הראשונה. האם רמז לנת – ֲאֶׁשֵ֥

 ראשונים. רמז לנתינת ספר תורה ראשון שכתב משה בארון הברית.
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ֹור :לא,שמות תרומה כה ת זָָהַ֣ב ָטהִ֑ ַרֶ֖ יָת ְמנ  ֵ֥  ְוָעׂש 
ּו׃  ְהיָֽ ָּנה י  ֶּמֵ֥ יָה מ  יָה ּוְפָרֶחֶ֖ ֶרֵ֥ ֵ֛יָה ַּכְפּת  יֶע ּה ְּגב  ַּ֣ה ְוָקָנֶ֔ ָכ ָעֶׂשָ֤ה ַהְּמנֹוָרה֙ ְיר  ה ּת  ְקָׁש֞  מ 
ת וְ  ַרֶ֖ יָת ְמנ  ֵ֥ ה  רש"י', כפ(ספרדיםהבשמות דרך ) מרכא טפחא או מאריך טרחא –ָעׂש  ְקָׁש֞ תרגומו "נגיד" לשון המשכה שממשיך  -מ 

 היינו מאריך אותם בטרחא רבה -, טט האיברים מן העשת וגו'
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י ,ב:שמות תצוה כח ְגד  יָת ב  ֵ֥ ֹוד ּוְלת  -ְוָעׂש  יך ְלָכבֶ֖ ִ֑ ן ָאח  ֶדׁש ְלַאֲהר ַ֣ ֶרת׃ק ֶ֖  ְפָאָֽ

י )שמ' תצ' כח,ב( ְגד  יָת ב  ֵ֥ ֶדׁש-ְוָעׂש  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כהנים פשוטים בארבעה בגדים, כהן גדול  – ק ֶ֖

בארבעה בגדים נוספים על בגדי הכהנים הפשוטים. ועוד שלכהנים פשוטים היו בגדי עבודה אחרים להוציא הדשן אל מחוץ למחנה, ולכהן 

]בבלי יומא היו בגדי לבן מיוחדים לעבודה בשחרית ביום הכפורים, ובגדי לבן אחרים לעבודה של בין הערביים ביום הכפורים גדול 
 . לד,ב[
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ְנָחִ֑ה ,ט:תצוה ל שמות ָלַ֣ה ּומ  ה ְוע  ֶרת זָָרֶ֖ ּו ָעָלֵ֛יו ְקט ֵ֥ יו:       ל א־ַתֲעלֵ֥ ּו ָעָלָֽ ְּסכֶ֖ א ת  ֶסְך ל ֵ֥  ְונ ָ֕

זולתי  ,שלא להקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום (א) [שלא להקטיר ולהקריב על מזבח הזהב מצוה קד]חינוך 
ְנָחִ֑ה ,ט(ל)שמ' תצ' שנאמר  םהזאת הדמים מיום הכפורים ליום הכפורי ַ֣ה ּומ  ָל ה ְוע  ֶרת ָזָרֶ֖ ּו ָעָלֵ֛יו ְקט ֵ֥ יו:  ל א־ַתֲעלֵ֥ ּו ָעָלָֽ ְּסכֶ֖ א ת  ֶסְך ל ֵ֥  ְונ ָ֕

ֶרת ָזָרֶ֖  . מרכא טפחא כעין יתור לרבות בגדר קטורת זרה ]מדרש הגדול[ בין חסרה בין יתירה ]תורה שלמה )תו"ש( כב[ – הְקט ֵ֥

 קטורת בסממנים לא מדויקים. ואין לומר שזה על כמות הקטורת כי הכמות משתנה לפי כפות היד של הכהן המעלה קטורת.
גתן  :וברמב"מ פ"ב ה"ח מכלי מקדש .חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתהואם נתן בה דבש פסלה  ו. בכריתות...  ]תו"ש הערה כב[

ב חייורש"י בכריתות שם מפרש דמיירי ביוה"כ ו .ב מיתה שהרי נעשית קטרת זרהחיימסממניה  חדבה דבש כל שהוא פסולה חסר א
 .ח מיומא גגומלשון רמב"ם נראה שהחיוב גם בשאר ימות השנה וראה במפרשים שם וכן מוכ ,משום ביאה ריקנית

הועוד נכנס בגדר  ֶרת ָזָרֶ֖  מרכא טפחא כעין יתור לרבות בגדר קטורת זרה קטורת שמתנדב יחיד, שמתנדב צבור – ְקט ֵ֥

ית   (כג,כדתצא  'דב) ומביא כיוצא בה נדבה, וקורא אני בה מתנדבוהתניא: יכול יהא יחיד  [בבלי מנחות נ,א] ֑ ר וְּע ש  מ ֣ שְּ יך ת  ֖ ת  פ  א שְּ ֥ ? מֹוצ 

ּו ,ט(ל)שמ' תצ'  ת"ל: ה ל א־ַתֲעלֵ֥ ֶרת זָָרֶ֖  ,יכול לא יהא יחיד מביא, שאין מביא חובתו כיוצא בה; ָעָלֵ֛יו ְקט ֵ֥

ּו ת"ל? אבל צבור יהא מביא, שמביא חובה כיוצא בה [בבלי מנחות נ,ב]  יכול לא יעלו על מזבח הפנימי אבל יעלו על ; ל א־ַתֲעלֵ֥
ך יֲַעֽשּו: פוְּ תשא לא,יא(  'שמ) מזבח החצון, ת"ל ֖ ּו ית  ר־צ  ל ֲאש  כ ֥ ש ּכְּ ד  ים ַלק ֑ ֖ ת ַהַסמ  ר  ט ֥ ת־קְּ ה וְּא  ֛ ח  שְּ ן ַהמ  מ  ֧ ת ש   !שאמור בעניןאין לך אלא מה  -  ֵא֨

מזבח הזהב שבהיכל עליו מקטירין הקטורת בכל יום, ואין מקריבין עליו דבר אחר, ואם  [רמב"ם כלי המקדש פ"ב, הי"א] מתנדב
קטרת אחרת שאינה כזו, או שהקטיר עליו קטרת כזו שהתנדב אותה יחיד או רבים, או הקריב עליו קרבן, או הסיך נסך הקטיר עליו 
ֶסְך לוקה שנאמר  ְנָחִ֑ה ְונ ָ֕ ָלַ֣ה ּומ  ה ְוע  ֶרת זָָרֶ֖ ּו ָעָלֵ֛יו ְקט ֵ֥  וגו'.ל א־ַתֲעלֵ֥
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ן֙ ַעלשמות תצוה ל,י:  ֲהר  ֶּפָ֤ר ַאָֽ ת ּבַ -ְוכ  יו ַאַחֶ֖ ָתֶ֔ ִ֑הַקְרנ   של מזבח הזהב – ָּׁשָנ

ֶדׁש ם ק ָֽ יֶכֶ֔ ת  ר ַ֣ ָ֤ר ָעָליו֙ ְלד  ים ַאַחָ֤ת ַּבָּׁשָנה֙ ְיַכּפ  ִ֗ ֻּפר  ם ַחַּטַ֣את ַהּכ  ַּד֞ '׃ פ-מ  ּוא ַלהָֽ ים הֶ֖ ֵ֥  ָקָדׁש 
ֶדׁש)ל,י(  הרי"א כתב ּוא-ק ָֽ ים הֶ֖ ֵ֥ ' ָקָדׁש   אפשר כי הרבוי מרומז גם בכתובמבשלחן ובמנורה. )במזבח הזהב(  שהיא קדושה יתירה, ַלהָֽ

ּוא-ֶדׁשק ָֽ )ל,י(  ים הֶ֖ ֵ֥  מקף בתפקיד בורר בין )א( מקדש רק הראוי למזבח הזהב ובין )ב( הראוי והלא ראוי למזבח הזהב.  – ָקָדׁש 

ֶדׁש )ל,י(וטעמי  ּוא-ק ָֽ ים הֶ֖ ֵ֥ בעל מקדש דבר שאינו ראוי לו ודבר הראוי לו כי הוא מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות שמזבח זהב  – ָקָדׁש 

כלי שרת ועוד שיש בו קדושה יתירה,  שלא כמו מזבח הנחשת וכלי השרת שלהם רק קדושה אחת. והסבר זה שתי קדושות, שהוא מזבח ו

' )ל,י(מלת -שמ ]זבחים פז,א[-בשם  ]תו"ש הערה לו[שונה ממה שכתב   למדו הרבוי. ַלהָֽ

' )ל,י(אבל טעם מלת  יל בו מלאכת מזבח כמו המזבח סלוק בתפקיד הגבלה, שלא יעשו במזבח הזהב עם כוונה לעכו"ם, ולהגב – ַלהָֽ

 החיצון רק לפעם בשנה ביום הכפורים לשם כפרה ורק בדם.

 
 מרכא טפחא 42

 מרכא טפחא 43

 מרכא טפחא 44

ֶדׁש: שמות תשא ל,כד ֹות ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥ ה ֲחמ  ָּדָ֕ ין׃     ְוק  ָֽ ת ה  ֶַֽ֖י  ֶמן ַז  ְוֶׁשֵ֥
ֹות )שמ' תשא ל,כד( אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥ ֶׁשֶַ֣קל מלמד שאין יחידת המידה  ,ה"ב[רמב"ם כלי המקדש פ"א]מרכא טפחא, כעין יתור לרבות, ע"פ  – ֲחמ 

ֶדׁש ה-מתיחסת רק ל ַהּק ִ֑ ָּדָ֕ ֹות  ְוק  אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥  .כד(–)שמ' תשא ל,כג-הכתובה לפניה אלא לכל המידות של הסממנים לשמן המשחה הנמנים בֲחמ 

ֶדׁש ]תו"ש קמא[ בפי' רבנו אברהם בהרמב"ם  ... רה קמא[]תו"ש הע)תרגום ירושלמי כת"י רומי(  בסלעי בית קודשא. ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑
ֶדׁש ֶדׁשהיינו שגם שאר הבשמים שנזכרו  ,ע"כ מחובר עם כל מה שקדם ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ ֹות  )שמ' תשא ל,כג(-וכ"פ לעיל  ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ אֶ֔ ַׁ֣ש מ  ֲחמ 
לשון המשקל )אמר טיפסא ר' יוסי  :[זהר ח"א לג]-ויש להעיר מלשון ה .שיעורו משקל חמש מאות שקל ,מה?( 500)ר"ל  חסר הנסמך

ד ֕  ,לה(יט ' קד'וי)דשיקלא באמצעיתא קיימא וסימן  (דרך אמת –והוא קו אמצעי המכריע  ל הַבמ  ֖ ק  שְּ ה: ַבמ  ֽ שּור  ל )ומלת( ּוַבמְּ ֖ ק  שְּ )הנמצאת  מ 

ורזא דא  יים והכפות יהיו מאוזנות()לשון המאזניים תעמוד באמצע בין כפות המאזנ לישן דקיימא באמצעיתא המלים מרמזת ש( 3באמצע בין 
ֶדׁש ק אזְּנֵימ ֧  ,לו(יט ' קד'וי)מאזנים כד"א  )מהן(מאן  .)נשקלו( כתיב ומאזנים ביה קיימן ואתקלו ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ ד  ֣ קיימין במשקל  ווכלה צ 
ֶדׁש ֶדׁשרבי יהודה אומר  ,ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑   .דא רוח הקדש ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑

 

ין .)שמ' תשא ל,כד( ]פסיקתא זוטרתא )לקח טוב([ ָֽ ת ה  ֶַֽ֖י  ֶמן ַז הין שנים עשר לוגין, לוג ששה ביצים, תניא ר' יהודה אומר שמן . ְוֶׁשֵ֥
 המשחה שעשה משה רבינו במדבר כמה נסים נעשה בו, 

ת)שמ' תשא ל,כד(  ֶַֽ֖י  ֶמן ַז  ונההולך ומ ]לקח טוב[-מרכא טפחא, כעין יתור לרבות המלמד על רבוי הנסים שנעשה בו כפי ש – ְוֶׁשֵ֥

תחלתו לא היה אלא שנים עשר לוג, כמה יורה בולעת, כמה עיקרים בולעים, כמה האור שורף, ובו נמשח המשכן וכל כליו ואהרן 
ובניו כל שבעת ימי המלואים, ובו נמשחו כהנים גדולים, ומלכים באפרסמא דכיא: שהרי כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה, ואין 

ממקום שיש שם מחלוקת, כגון שמשחו את שלמה מפני מחלוקת אדוניה, ואת יהואש מפני עתליה,  מלך בן מלך טעון משיחה, חוץ
ֽם: )שמ' תשא ל,לא( ואת יהואחז מפני יהויקים, וכולו קיים לעתיד לבא, שנא' י לְּד ר ֵתיכ  ֖ ֛ה ל  ֥ה ז  י  ש י הְּ ד  ַחת־ק ֨ שְּ ן מ  מ  ֛ה  ש ֠ בגימטריא תריסר, ז 

 (מנחות פט,א[ ]בבלי: )ראה תריסר לוג הוון

 

֣לֹות )תהלים מה,ט( יעֹות מ ר־ַוֲאה  צ  ֽחּוך: קְִּ֭ מְּ ֥י ש  נ  ן מ  ֗ ֵלי ֵש֝ יכְּ ֽן־ֵה֥ יך מ  ֑ גְּד ת   ּכ ל־ב 

֣לֹות )תהלים מה,ט( יש שריחן נפוג בהגלותן ויש שריחן נודף גם בהגלותן.   [אלשיך]מקף כבורר בין מיני מור ואהלות. ע"פ פי'  – מ ר־ַוֲאה 

צ  ומלת    שאפילו בהגלותן תמיד ריחן נודףמלמדת על מור ואהלות  יעֹותקְִּ֭

֣לֹות )תהלים מה,ט(  מן הצומח ]ראב"ד[-המור מן החי הטמא מהודו, ע"פ ה ]רמב"ם[-מקף כבורר בין מיני מור ואהלות. ע"פ ה – מ ר־ַוֲאה 

֣לֹות )תהלים מה,ט( יעֹות מ ר־ַוֲאה  צ  ֣לֹותמערכת טעמי אמ"ת )איוב משלי תהלים(  – קְִּ֭ יעֹותהולך( -מונח )= שופר – מ ר־ַוֲאה  צ  דחי  – קְִּ֭

)הדומה בתפקידו לטעם טפחא = טרחא של כ"א ספרים האחרים בתנ"ך, ואילו בספרי אמ"ת טפחא = טרחא היא טעם משרת, הסבר זה 

 (]משפטי הטעמים, רז"ו היידנהיים[ע"פ 

פרים, אז התבנית היא כעין מרכא טפחא ותפקידה עשוי לרמז לכעין אם המונח הוא כעין מרכא בכ"א ספרים והדחי כעין טפחא בכ"א ס

]רמב"ם[ שאין -קבוצת פרטים העשויה להתרחב ומיני הסממנים האלו עשויים להיות ממקורות אחדים. וזה עשוי לתמוך בחולקים על ה

, או צירוף המקורות הללו מביא להוצאת המור מן החי הטמא אלא ממקור טהור או צמחיה. ועשויים להיות מינים אחדים בעלי תכונות אלו

 ריח חזקה יותר מאשר כל אחד לעצמו.
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ּו ָּכלג: י,תשא ל כי שמות ְּתנִ֗ ַ֣ה ׀ י  ר֙ ַעל-ֶז ב  ֶדׁש-ָהע  ֶקל ְּבֶׁשֶַ֣קל ַהּק ִ֑ ית ַהֶּׁשֶ֖ ֵ֥ ים ַמֲחצ  ֶ֔    ַהְּפֻקד 
ה  ֶקל ְּתרּוָמֶ֖ ַ֣ית ַהֶּׁשֶ֔ ֶקל ַמֲחצ  ים ּג ָרה֙ ַהֶּׁשֶ֔ ָ֤ '׃לַ ֶעְׂשר   הָֽ

ר' יהודה אומר אף לשקלים אין להן קיצבה שכשעלו ישראל מן הגולה היו שוקלין דרכונות ...    ,ה"גב"( שקלים פירושלמי )וילנא
 חזרו לשקול סלעים חזרו לשקול טבעין ביקשו לשקול דינרין ולא קבלו מהן א"ר שמעון אף על פי כן יד כולן שוה

 היו צריכין הרבה לעבודת הבית ושקלו הרבה: . מטבע של זהב ממדי ושויא סלע ומחצה שאזדרכונות קרבן העדה
. דרשאין להוסיף אשקל דאורייתא ולא קבלו מהן . רביעית סלע:דינרין . חצי סלע:טבעין . כמשמעו סלע שלם:חזרו לשקול סלעים

 עני ועשיר שוקלין בשוה כפי אשר קבלו עליהן לשקול. אעפ"כ יד כולם שוה :כפי הצורך ולא לפחות ממנו

 כתב שהיו שוקלים מחצית המטבע היוצא במדינה ובלבד שלא יפחות ממחצית שקל הקדש. קלים פ"א,ה"ורמב"ם הל' ש

ֶקל ית ַהֶּׁשֶ֖ ֵ֥  (ל,יג)מרכא טפחא, יתור לרבות, על מחצית השקל קדש, לפי הצורך כסף נוסף שיחשב תרומת מחצית השקל, ובתנאי  – ַמֲחצ 

ְתנִּ֝ו  .נתינת מטבע שווה בערך הגבוה ממחצית שקל הקדשקדמא ואזלא במלה אחת, ענין של שויון,  - ְוָנ֨

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 מרכא טפחא 46

ֶּׁשֶ֖  ,כ:לתשא שמות  יר א  ֵ֥ ת ְלַהְקט  ֶ֔ ַ֙ח֙ ְלָׁשר  ְזּב  ְׁשָּתָ֤ם ֶאל־ַהּמ  ֹו ְבג  א ָיֻמִ֑תּו אַ֣ ם ְול ַ֣ י  ְרֲחצּו־ַמֶ֖ ֵ֛ד י  ֶהל מֹוע  ם ֶאל־א ֹ֧ ָא֞ ':ְּבב  הָֽ  ה ַלָֽ

ֵ֛ד (שמ' תשא ל,כ) [רש"י] ֶהל מֹוע  ם ֶאל־א ֹ֧ ָא֞  :עבודה זרהלהקטיר קטרת שחרית ובין הערבים, או להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי  - ְּבב 

ֹוטעם מונח במלת  [)הרב י"י פוזן( ע' סא ]תורת המונח ם-בא להדגיש ש אַ֣ ָא֞ -אל אהל מועד היא אל קדושה הגבוהה מקדושת העזרה ו ְּבב 

ְׁשָּתָ֤ם ֙  ג  ַ֙ח ְזּב  חיוב ביאה ריקנית להיכל, דווקא אם  ]המאירי בבלי יומא מג,ב[בשם  [ב י"י פוזן( ע' סד)הר ]תורת המונח. ועוד כתב  ֶאל־ַהּמ 
ֵ֛ד בא דרך פתח מזרחית. אבל אם בא דרך פשפשים, לא חל עליו שם ביאה ריקנית להיכל. ונראה, שגם כאן ֶהל מֹוע  ם ֶאל־א ֹ֧ ָא֞  ְּבב 

 . מדבר שבא דרך פתח במזרח. ומכל מקום אינו מחויב עד שבא כולו

: כהן יכול להיות בעזרה ללא קדוש ידים ורגלים )קיו"ר( כאשר אינו משרת )נקרא גישה ריקנית(. חיוב קיו"ר חל עליו כאשר עומד מסקנה

ת  ֶ֔ ה ְלָׁשר  ֶּׁשֶ֖ יר א  ֵ֥ ...  מרכא טפחא כיתור לרבות על לשרת )לעבוד( להקטיר אשה במזבח, כל עבודות שרות אחרות במקדש. –ְלַהְקט 

יר א   ֵ֥ 'מרכא טפחא, כיתור לרבות על עבודת ההקטרה עבודות אחרות  – ֶּׁשֶ֖הְלַהְקט  הָֽ סלוק, מגביל, מחיוב קיו"ר רק אם הסיח דעת,  – :ַלָֽ

]רמב"ם הל' וכן  יצא מן המקדש וחזר ועבד ולא קדש אם לא הסיח דעתו עבודתו כשרה.  [)סכום בבלי זבחים יט,ב( ]מדרש הגדול וכך כתב
  .ביאת מקדש פ"ה,ה"ג[
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ְׁשַחת: שמות תשא ל,כה ֹו ֶׁשֶַ֚מן מ  תִ֗ יָת א  ַ֣ חַ -ְוָעׂש  ִ֑ ק  ַ֣ה ר  ַחת ַמֲעׂש  ְרַקֶ֖ ַקח מ  ֶדׁש ר ֵ֥ ְׁשַחת    ק ֶ֔ ֶמן מ  ְהֶיָֽה׃-ֶׁשֵ֥ ֶדׁש י   ק ֶ֖

֥ה (ל,לא)מובא כאן פסוק שמעיד ששמן המשחה קיים לעתיד לבוא. מניין שכולו קיים לעתיד לבוא? אפשר להסביר שמלת  י  מלמדת  י הְּ

֛ה (ל,לא)הוויתו של השיעור הנרמז בגי' מלת שישאר ב  לוג כבזמן שנגמרה הכנתו. 12שיתמיד להישאר  ז 

ְׁשַחת ,כה(ל)אפשר להסביר כי תבנית הטעמים של  ֶמן מ  ֶדׁש-ֶׁשֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, היא  - ק ֶ֖

ְהֶיָֽה ,כה(ל)לוג בכל שימוש בו, ומלת  12-המרמזת על התמלאות שמן המשחה ל  מלמדת שהנוסף יהיה בהוויתו כמו המקורי.  י 
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ֹו  :כ,לדתשא שמות  ה ַוֲעַרְפּתִ֑ ְפֶּדֶ֖ א ת  ם־ל ֵ֥ ה ְוא  ְפֶּדַ֣ה ְבֶׂשֶ֔ ם:       ּוֶפֶָ֤טר ֲחמֹור֙ ּת  יָקָֽ ּו ָפַנֶ֖י ר  א־י ָראֵ֥ ה ְול ָֽ ְפֶּדֶ֔ ֹור ָּבֶנ֙יך֙ ּת  ל ְּבכָ֤  ּכ ַ֣

ל ּבְ  (כ,לדתשא  'שמ) רש"י הּכ ַ֣ ְפֶּדֶ֔ ֹור ָּבֶנ֙יך֙ ּת  ה (יח,טז ' קרחבמ) חמישה סלעים פדיונו קצוב, שנאמר - כָ֤ פְּד ֔ ש ת  ד  ן־ח ֣ ב   :ּופְּדּוי ו  מ 

ה  (יח,טז ' קרחבמ) ֖ ים גֵר  ֥ ר  ש ע שְּ ד  ל ַהק ֑ ק  ֣ ים בְּש  ֖ ל  ק  ת שְּ ֛ס ף ֲחֵמ֥ש  ֔ך ּכ  ּכְּ רְּ ה בְּע ֨ פְּד ֔ ש ת  ד  ב ן־ח ֣ דּוי ו  מ   ֽהּוא:ּופְּ

ם: יג(,טו ' ראהדב) ֽ נּו ֵריק  ֖ ח  ַשלְּ ך ֹ֥לא תְּ ֑ י ֵמֽע מ  ֖ ש  פְּ נּו ח  ֥ ח  ַשלְּ ֽי־תְּ  וְּכ 

ן־ֽלֹו: (די,טו ' ראהדב) ת  יך ת  ֖ ר ֵבַרכְּ֛ך ֥ה' ֱאֹלה  ֧ ך ֲאש  ֑ ב  י קְּ נְּ֖ך ּומ  ֽג רְּ אנְּ֔ך ּומ  צ ֣  ַהֲעֵנ֤יק ַתֲענ יק  ֔לֹו מ 

 

א־י   (כ,לדתשא  'שמ) ּוְול ָֽ  מקף כבורר, ע"פ ]רש"י[ בין לימוד בפשט המקרא ובין לימוד שלא כפשט. – ָראֵ֥

ּו ָפַנֶ֖י (כ,לדתשא  'שמ) א־י ָראֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים של שימוש בכתוב לאפשרויות הלכתיות אחדות שלא כפשט,  – ְול ָֽ

 כמסומן בפי' רש"י הבא:

יָקָֽ  (כ,לדתשא  'שמ) ּו ָפַנֶ֖י ר  א־י ָראֵ֥ לפי פשוטו של מקרא דבר בפני עצמו הוא, ואינו מוסב על הבכור, שאין במצות  )אפשרות א( – םְול ָֽ
םבכור ראיית פנים, אלא אזהרה אחרת היא וכשתעלו לרגל לראות  יָקָֽ ּו ָפַנֶ֖י ר  א־י ָראֵ֥ פנים,  להביא עולת ראיית, מצוה עליכם ְול ָֽ

, ללמד על הענקתו של עבד עברי שהיא חמשה סלעים מכל מין גזרה שוהומופנה לולפי מדרש ברייתא מקרא יתר הוא, )אפשרות ב( 
 :)דף יז א( כפדיון בכור, במסכת קדושין מומין

םדכתיב הכא  [אות מ ח"שפת] יָקָֽ ם יג(,טו ' ראהדב)ובפרשת ראה כתיב  ר  ֽ גבי הענקה מה פדיון בכור חמש סלעים אף הענקה ה'  ֵריק 
דה"ל למכתב בסיפא  סלעים( 5)היינו בפסוק המקדים לפסוק הבא שבו פירוט ההענקות בשווי רא סלעים ומדכתיב ריקם דהענקה ברישא דק

 :שדי ריקם אצאן ריקם איקב ריקם אגורן שיהא מכל מין ומין ה' סלעים
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ִ֑ם  פ ,ל:להויקהל שמות  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ל ְראֵ֛ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶׁשה֙ ֶאל־ְּבנ  ה:ַוּי ָ֤אֶמר מ  ֵ֥ה ְיהּוָדָֽ ּור ְלַמּט  י ֶבן־חֶ֖ ֵ֥ ֵ֛ל ֶּבן־אּור   ְּבַצְלא 

 ' א הֶ֖ -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. בצלאל כולל כל החכמים שעסקו בבנין המשכן. זהו הנדרש ב –ָקָרֵ֥

ב   (,כו)ישעיה מ )כתוב אחד אומר( ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ב[ ר צְּ ֖ פ  סְּ יא בְּמ  ֥ אַהמֹוצ  ר ֔ ם י קְּ ֻכל ם  בְֵּש֣ ם לְּ ֑  (,ד)תהלים קמז וכתוב אחד אומר, א 

א: ֽ ר  ם ֵש֥מֹות י קְּ ֻכל ֗ ים לְּ֝ ֑ ב  סְּפ ר ַלּכֹוכ  ֣ה מ ִ֭ לקרותם כאחד הוא קורא לכלם שם כיצד יתקיימו שני כתובים אלו, אלא כשהקב"ה מבקש  מֹונ 
כוחות  ש"ר )וגשל( ליקוטים:) חד בשמו הוא קורא אותו מיכאל גבריאל, וכשהוא קורא לכל אחד ואהוא שם הוי"ה( חידושי הרד"ל:) אחד

א: , לכך נאמרמחולקות( ֽ ר  ם ֵש֥מֹות י קְּ ֻכל ֗ ֵ֛ל ,ל(להויקהל  'שמ) אין לי אלא למעלן מנין אף למטן שנאמר לְּ֝ ִ֑ם ְּבַצְלא  ' ְּבׁש  א הֶ֖ ּו ָקָרֵ֥ ש"ר ) ,ְראֵ֛

כל הכוחות הטובות אז נקרא בשם כללי ... כולל בו השלימות מחכמה בינה דעת כי כולם  אם ימצא אדם גדול המעלה שכלול בו )וגשל( ליקוטים:
 (נקבצו בו )אשד הנחלים(

' א הֶ֖ ִ֑םטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –ָקָרֵ֥ ֵ֛ל אתנח בתפקיד הגבלה, שם אחד  – ְּבׁש  שכאשר הוא ְּבַצְלא 

ּוַח  ,לא(לה) ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ג[-ן המשכן וכליו. וכן במוזכר הוא מייצג את כל החכמים שעסקו בבני ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א  ַוְיַמּל 
ים ִ֑ ולא בבני אדם אלא ...  , ולא זה בלבד אלא כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה ודעתֱאֹלה 

 אפי' בבהמה ובחיה

ּור ,ל(להויקהל  'שמ) י ֶבן־חֶ֖ ֵ֥ )מחור(  כל בנים היוצאים ממךמרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ואלו  –  ֶּבן־אּור 

ֵ֛לאבל  אני מגדלם שם טוב בעולם תביר בתפקיד מחלק את בצלאל מבנים אחרים המרומזים בכתוב אחריו, והוא מיוחד  – ְּבַצְלא 

 ]ש"ר )וילנא( ויקהל פר' מח,ג[ במינו.
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ה: ,לא:להויקהל שמות  ַעת ּוְבָכל־ ְמָלאָכָֽ ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ ים ְּבָחְכָמֵ֛ה ּב  ִ֑ ּוַח ֱאֹלה  ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א   ַוְיַמּל 

  ובג' דברים הללו נעשה המשכן שנאמר...   בג' דברים הללו נברא העולם ]ש"ר ויקהל מח,ד[דרש 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ים ,לא(להויקהל  'שמ) ִ֑ ּוַח ֱאֹלה  ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א  אותיות, והקשר לבריאת העולם באותה תבנית  16אתנח,  )סלוק( מרכא טפחא מונח - ַוְיַמּל 

י ֑אֹור ,ג(א 'בר)טעמים  ֣ ים יְּה  ֖ ר ֱאֹלה  אמ   אותיות,  16)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,  – ַוי ֥
 ובפר' תרומה באותה תבנית טעמים מלמד על ארון הנושא לוחות העדות המעידים על הבריאה ומנורה המעבירה את אור בראשית. 

ִ֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ַ֣י ׁש  ֹון ֲעצ  ּו ֲארֶ֖  אותיות,  15)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,   – ְוָעׂשֵ֥

ֹור מ' תר' כה,לא(ש) ת ָזָהַ֣ב ָטהִ֑ ַרֶ֖ יָת ְמנ  ֵ֥  אותיות 16מונח אתנח,  מרכא טפחא)סלוק(  – ְוָעׂש 

 [פרשת יתרו(עקידת יצחק שמות שער מד )]ככתב  המנורה מאירה אור בעולם הזה שהוא גלוי האור האלקי
של כלם עליהם השלום נתנה התורה האלהית ועל ידי כללם  )משה רבנו(המדברים ברוח הקדש אשר על יד רבן הנביאים 

 האלהיהעליון  מקורהזך והמצוחצח מה האורהעליונה וטהורה השואבת מנורה נתפשטה אור ההנהגה הנה הנם כעין 
 פעת ממנועצמה מוש )בגילויה בלוחות המונחים בארון( שהתורה

ֹו ,לא(לה) תֶ֖ ֵ֥א א  ]ש"ר  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ואלו כל שניתן בו חב"ד בקשר לבנין המשכן. – ַוְיַמּל 
 )וילנא( ויקהל פר' מח,ג[

 
 ויקרא 1...1..1
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יט ֶאת: א,ו ויקרא ויקרא ֶ֖ ְפׁש  יָה׃-ְוה  ְנָתֶחָֽ ּה ל  ָתֶ֖ ח א  ַּתֵ֥ ִ֑ה  ְונ  ָל  ָהע 
ח א   ַּתֵ֥ ּהְונ   א,ביצה כה בבליחתם סופר מרכא טפחא, יתור לרבות בדיקת טרפות באיברים למנוע גנאי של הקרבת בהמה טריפה. כפי'  - ָתֶ֖

דאע"ג דסמוך ארובא ברישא של עולה מ"מ אין רשות להקטיר שום אבר ממנו עד אחר  מהפשט וניתוח דעולהונראה זה יש ללמוד ... 
ואם יהי' בה שום טריפו' נמצאהו יהי' מגונה מה שהקרבנו תחלה איברי טריפה לגבי  ולנתוחשסופנו להפשיט הפשט וניתוח דכיון 

 :...מזבח 
מפני שיהיה   חתם סופרלכאורה נראה כי מדאורייתא בבהמה בריאה אין לחזר לבדוק בטרפות, ורק רבנן תיקנו לבדוק טרפות. אבל כפי' 

 בדיקת טרפות.מגונה אם ימצא שהוקרבה בהמה טריפה, לכן יש לרבות 
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ָֽד׃ויקרא צו ו,יט: )חטאת(  ֶהל מֹוע  ר א ֵ֥ ל ַּבֲחַצֶ֖ ָאכ ֶ֔ ׁש֙ ּת  ֹום ָקד  ִָּ֑נה ְּבָמקָ֤ ּה י אֲכֶל ָתֶ֖ ֵ֥א א  ֲמַחּט  ֵ֛ן ַהָֽ ה   ַהּכ 
וא׃-ָּכלויקרא צו ו,כב: )חטאת(  ָֽ ים ה  ֶ֖ ֶדׁש ָקָדׁש  ָתִּ֑ה ק ֵ֥ ַ֣ל א  ֶ֖ים י אַכ ֲהנ   ָזָכֵ֥ר ַּבּכ 

ּה י  ( ו,יט) ָתֶ֖ ֵ֥א א  ֲמַחּט  ֵ֛ן ַהָֽ ה  ִָּ֑נהַהּכ  תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא יתור לרבות כהנים ראויים לאכילה בזמן הקרבתה בחטאת,  - אֲכֶל

כדברי רב יוסף, אף שלא הקריבו החטאת. התביר ממעט מהקבוצה את הכהנים שלא ראויים לאכילה בזמן הקרבת החטאת, והם כהנים 
 כהן גדול העובד אונן אך לא אוכל ושניהם אינם חולקים לערב.טמאים שעבדו בשעה שהותרה טומאה בציבור, כהן שהוא טבול יום, 

ּה י אֲכֶלִָּ֑נה( ויקרא צו ו,יט( לאכול מהקרבנות. הכתוב )כב –וי' אמר כא,כא ) -כהן בעל מום הותר ב ָתֶ֖ ֵ֥א א  ֲמַחּט  ֵ֛ן ַהָֽ ה  אתנח, הגביל  -, ַהּכ 

( ו,כבמוציא את בעל המום מאכילת חטאת, לכן בא הכתוב )( כהן המחטא יאכל, שאינו מחטא אינו אוכל. )בבלי זבחים צט,א האכילה אל

ֶ֖ים -ָּכל ֲהנ  ַ֣ל מרכא טפחא, יתור לרבות המחזיר כהן בעל מום ועוד  לרבות כהן קטן לענין  -ָזָכֵ֥ר ַּבּכ  ָתִּ֑המונח, אבל  –י אַכ אתנח  - א 

 מגביל את הקטן והגדול בעל המום רק לאכילה ולא להקרבה או עבודה במקדש עבור הציבור. 

 אתנח, תביר מרכא טפחאראה 
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ן֙ ֶאל  י,כג: מיניקרא שוי ֲהר  ֶׁשָ֤ה ְוַאָֽ א מ  ּו ֶאת-ַוָּיב ֨ ְַֽיָבֲרכֶ֖ ּו ַוָֽ ְַ֣צאֶ֔ ד ַוּי  ֶהל מֹוע ֶ֔ ִ֑ם-א ַ֣ א ְכבֹוד        ָהָע ' ֶאל-ַוּי ָרֵ֥  ָהָעָֽם׃-ָּכל-הֶ֖
ְמדֹו שיוכל  -רד ממדריגתו ילמה נכנס משה עם אהרן ללמדו על מעשה הקטורת פירוש, כיון שראה משה ש ר ושמש[ואמ] נכנס עמו ְולִּ
ּו ֶאת הו ללמדו על מעשה 'הקטורת'.זו ר את ישראל לשרשן,שקל ּו ַוְַָֽֽיָבֲרכֶ֖ ְַ֣צאֶ֔ א ְכבֹוד-ַוּי  ָרֵ֥ ִ֑ם ַוּי  ' ֶאל-ָהָע פירוש, אחר  ָהָעָֽם׃-ָּכל-הֶ֖
לִּ  ּו ֶאת - םְמדֹו זאת שיוכל לקשר אותם לשרששֶּ ּו ַוְַָֽֽיָבֲרכֶ֖ ְַ֣צאֶ֔ ִ֑ם-ַוּי  ִ֑ם-ֶאתר כך ברכו פירוש, אח ָהָע א ְכבֹוד - ָהָע ָרֵ֥ ' ֶאל-ַוּי   ָהָעָֽם-ָּכל-הֶ֖

' ֶאל-ְכבֹודנראה  -שעל ידי שהיה מקשר אותם לשרשם   וגו'.  ָהָעָֽם-ָּכל-הֶ֖
א ְכבֹוד ' ט,כג(שמ 'וי) [237]דבר מלכות, התשע"ט, ע' לב, ליקוטי שיחות כרך ז ע'  ָרֵ֥ ' ֶאל-ַוּי  'עם' מלשוןגחלים עוממות,  ָהָעָֽם-ָּכל-הֶ֖

על בחינה נמוכה. בשבעת ימי המילואים היתה השראת השכינה ע"י עבודת ישראל )הקרבת קרבנות(, עבודת 'המטה' ממשיכה  מורה
אור מסדר ההשתלשלות. אך ביום השמיני היתה השראה זו מצד הקב"ה. לכן נמשכה בחינה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. ובהתאם 

 .וי גם ל'עם'הגיע הגל -לכלל שכל הגבוה יותר יורד למטה יותר

א  ' ט,כג(שמ 'וי)  ָרֵ֥ '-ְכבֹודַוּי   מקף בתפקיד רבוי מדרגות בגלוי כבוד ה'. – הֶ֖

א ְכבֹוד ' ט,כג(שמ 'וי) ָרֵ֥ '-ַוּי   מרכא טפחא, רבוי גלוי כבוד ה' – הֶ֖
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ְך ַעלויקרא שמיני יא,מב:  ל֩ הֹול ֨ ְַ֣ך ַעל-ּכ  ל׀ הֹול  ֹון ְוכ ַ֣ ַ֚ד ָּכל-ָּגחִ֝ ע ַע ַ֣ה ַר -ַאְרַּבִ֗ ם ְלָכלַמְרּב  י  ַ֣ץ ַעל-ְגַלֶ֔ ר  ֶרץ ַהּׁש  א -ַהֶּׁשֶ֖ ָהָאִֶ֑רץ ל ֵ֥
י ּום ּכ  ם׃-ת אְכלֶ֖ ָֽ ֶקץ ה   ֶׁשֵ֥

ל ָּכל-ַעלויקרא אחרי מות יז,יב:  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ְבנ  י֙ ל  ָ֤ן ָאַמְ֙רּת  ֶּכֶ֖ם ל א-ּכ  אַכל ָּדִ֑ם -ֶנֵֶ֥פׁש מ   ת ַ֣
ֵ֛ר ַהָּגֵ֥ר ְּבתֹוֲכֶכֶ֖ם ל א ם׃-ְוַהּג   י ֵ֥אַכל ָּדָֽ

ר ֶאל-ֶאלַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ויקרא אמר כא,א: ראה  ה ֱאמ ֵ֥ ֶׁשֶ֔ א-מ  ם ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ ֶהֶ֔ ן ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ַ֣י ַאֲהר ִ֑ ֶ֖ים ְּבנ  ֲהנ  יו׃-ַהּכ  א ְּבַעָּמָֽ ַּטָּמֶ֖  י 
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ר ֶאל :ביב, ריעויקרא תז ה ָזָכִ֑ר-ַּדּב ֞ יַע ְוָיְלָדֶ֖ ֶ֔ י ַתְזר  ַ֣ ָּׁשה֙ ּכ  ר א  אמ ֶ֔ ל֙ ל  ְׂשָרא  ָ֤י י    ְּבנ 
ַּדֵ֥   ֵ֛י נ  ימ  ים ּכ  ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע ְמָאה֙ ׁש  א׃ְוָטָֽ ְטָמָֽ ּה ּת   ת ְּדֹוָתֶ֖

ּה)טט:  ת ְּדֹוָתֶ֖ ַּדֵ֥  7, או מעורבת עם , וטומאה זאת פוסקת עם הלידהת נדהמאוטלהיות ימי ימי הנדה שלפני הלידה את מרכא טפחא כיתור לרבות  - נ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

)פרק פרשה א  ]-למדת ב)וזה בנוסף על הנידות הנ (ימי טומאת לידה, וטבילת היולדת זכר ביום השביעי מטהרת את האשה מנדה ומטומאת לידה 
 [דללא מיספור( מי"
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ם :ה,תזריע יב ויקרא ד ְוָטָֽ -ְוא  ל ֶ֔ ָבַ֣ה ת  הְנק  ָּדָתִּ֑ה ְמָאֵ֥ ם ְּכנ  ב ַעל        ְׁשֻבַעֶ֖י  ֶ֖ ׁש  ים ּת  ֶַׁ֣שת ָימ ֶ֔ ים יֹום֙ ְוׁש  ֵ֥ ּׁש  ה׃-ְוׁש  י ָטֳהָרָֽ ֵ֥  ְּדמ 
ה ְׁשֻבַעֶ֖ )וי' תז' יב,ה( פרק ב[ )א( ספרא תזריע פרשה א] ע"פ םְוָטְמָאֵ֥ מרכא טפחא, כעין יתור לרבות. אפשר שטפחא בתפקיד  – י 

ָּדָתִּ֑הכפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  יום הלכות נדה ולא רק שבעה ימי נדה כנדה עצמה. למשל אם פסק  14ללמד שתנהג  ְּכנ 

יום  14עליה הכתוב טומאת נדה מעיינה קודם ליום השביעי, נדה מדאורייתא טובלת במוצאי היום השביעי, אבל היולדת נקבה מחמיר 

 ולא פחות.
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יא ֶּכֶָ֤בׂש ֶּבן :ו,תזריע יב ויקרא ֹו ְלַבת  ָּתב ֞ ן  אַ֣ ּה ְלב  ַ֣י ָטֳהָרִ֗ את׀ ְימ  ְמל ַ֣ ה ּוֶבן-ּוב  ָלֶ֔ ר ְלַחָּטִ֑את-יֹוָנֵ֥ה אֹו-ְׁשָנתֹו֙ ְלע   ת ֶ֖
ֶהל-ֶאל  ַתח א ָֽ ֶ֖ד ֶאל-ֶּפֵ֥ ן׃-מֹוע  ָֽ ה   ַהּכ 

ר-אֹויֹוָנֵ֥ה -ּוֶבן )וי' תז' יב,ו(  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שכאן סיבות לפסילה וסיבות לכשרות.  – ת ֶ֖

]בבלי -שמיטת כנף נלמד מ בני יונה קטנים כל זמן שלא יוצא דם בשמיטת כנף פסולין, מאז ועד ציהוב כשרין, אח"כ פסולין. :סיכום

 . ,מ"ה[א"חולין פ]בבלי -. תורים פסולין עד שיזהיבו כדאיתא ב ,מ"ה[א"חולין פ]משנה -. ציהוב נלמד מ חולין כב,ב[

עד אימתי בני יונה כשרין עד שגרסתו בגמרא לא מאימתי )ממתי( אלא  ]רמב"ם[שיטת  [חולין פ"א,ה"ט]תוספתא בפי'  []חסדי דודע"פ 
 תהיה תקופת כשרות מלידה עד שיעלעו וזה לא כרש"י בגמרא.  שיעלעו

יהיה זמן כשרותן מלידה ועד זה או זה. ובתורין משיפריחו ובברייתא וכן פסק  מששלעלו או עד שיצהיבוואם גורסין בתוספתא 

 עד שיזהיבו. אולי זיהוב ופריחה באים באותו זמן. ]רמב"ם איסורי מזבח פ"ג,ה"ב[
 

 (. ההסבר מתאים לשיטת חכמים:רבי יהודה אומר שלא היה שופר לקיני יולדות, חכמים אומרים שהיה שופר לקיני יולדות )עניות בלבד

ֶהל-ֶאל )וי' תז' יב,ו( ַתח א ָֽ ֶ֖ד-ֶּפֵ֥ עבור יולדת עניה מתן כסף בשופר של קינין שהוא עבור חובת היולדות מרכא טפחא כיתור לרבות  – מֹוע 

מן  –דים משם העניות )עוף לחטאת ועוף לעולה(. היולדת מפקידה הכסף בשופר והולכת לה, וסומכת על כך שאין בי"ד של כהנים עומ

, וזה יכלול כספה להקריב [אנצ' תלמודית כרך יג ]חזקה ג  ...[ טור תשד] [בבלי עירובין לב,א]עד שיכלו כל מעות שבשופר  –העזרה 

 [,ה"דוירושלמי שקלים פ"]העופות עבורה ואוכלת בקדשים 
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יויקרא תזריע יג,ב:  ָֽ ם ּכ  ָ֤ה ְבעֹור-ָאָדִ֗ ְהֶי ָ֤ת אָֽ -י  ֶרת ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור-ֹוְּבָׂשרֹו֙ ְׂשא  ֹו ַבֶהֶ֔ ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עת-ַסַּפַ֙חת֙ אַ֣ ֹו ְלֶנ  ְּבָׂשרֶ֖

ֹו ֶאל-ְוהּוָבא֙ ֶאל  ן אֵ֛ ה ֶ֔ ן ַהּכ  ים׃-ַאֲהר ַ֣ ָֽ ֲהנ  ָּבָנֶ֖יו ַהּכ  ד מ   ַאַחֵ֥
 מלמד שהם מצטרפים זה עם זה לפטור ולהחליט ולהסגיר, ְוָהָיֵ֥ה  )יג,ב( )ד( ["א פ"אספרא תזריע פ]
ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עתְּבָׂשרֶ֖ -ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור יג,ב()  א"ר מנא מנו אותן חכמים שנים ומנו אותן ...  ]ירושלמי שבועות פ"א ה"א )וילנה ב,א([-נדרש ב ֹו ְלֶנ

"כ מין במינו. שאבין אם בשאינו מינו מצטרף לא כ' ארבעה. מה שניים מצטרפין זע"ז אף ארבעה מצטרפין זע"ז. רבי לעזר בשם ר
 מלמד שהן מצטרפין זע"ז.ְוָהָיֵ֥ה אין כתיב כאן אלא היו ו יג,ב( 'תז ')ויא"ר יוסי בי רבי בון  

כל להרמב"ם ...  ]התוה"מ לח, לט[ ללמד שכולן מצטרפין להויה אחת לטמא אם יש מכולם צירוף של שיעור גריס. ]לב ירושלים[פירש 
 .הד' מראות מצטרפים

ֹו-ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור ם העשויה להתרחב( כאן מרבה כל צירוף בין כל ארבע בתפקיד יתור לרבות )או קבוצת פרטימרכא טפחא,  - ְּבָׂשרֶ֖

 שבו הצירוף הוא בין בני אותו אב ותולדה וגם שיהיה זו למעלה מזו )ע"פ דף על הדף(. ]בבלי שבועות ו,א[-וזה לא כדיון ב המראות
 .בהמשך ממרכא טפחאללימוד אחר  שים לב

ֹו -ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור  )יג,ב( )ו( ַַַ֣֧גע ...ְּבָׂשרֶ֖ מצטער ממנו, ומנין שאף אחרים מצטערים ממנו רואים אותו שהוא מצטער ממנו מלמד שהוא ֶנ
ַַַ֣֧געתלמוד לומר  ַַַ֣֧גע למכתב והיה בעור בשרו צרעת אלא מדכתיב דהוי מצי  ]הח"ח[..., ְלֶנ חולי שמכאיבו  (שזה )רואים מכאן אלמאֶנ

ופי' שגונח ממכאובו עד  [הוא גירסת ר"ש ןכ]ער טצמאחרים רואין אותו שהוא  ףאש ןומני .ומצערו הוא ואיננו מראה בעלמא
ולפי גירסתנו פירושו שצערו ממכאובו גדול כ"כ עד שאחרים הרואין את צערו הגדול מצטערים  .שאחרים יודעים ואינו יכול להתאפק

ַַַ֣֧געל "ת .הם ג"כ  .ין צרעתוהראב"ד מסתפק דאפשר שהוא סימן לטומאה שאם אינו מרגיש בה אינו מ .יתירא קדריש דמלמ" ְלֶנ

 מהלימוד הקודם! לימוד אחר ממרכא טפחאכאן 

ֹו -ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור (ב,יג) - טט [ספרא מ"ו] מרכא טפחא, טעם טפחא בעל שני תפקידים, )א( יחד עם מרכא בתפקיד יתור לרבות  -ְּבָׂשרֶ֖

ַַ֣֧גַ  (ב,יג) הווית הצער של הצרוע, )ב( טפחא כפותחת טפח להתאפיין )לקבל הסבר( מהכתוב אחריו שאף אחרים מרבה  – עְלֶנ
 .רואים אותו שהוא מצטערכש()מצטערים ממנו 
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 ויקרא תזריע יג,ג: 

ַ֣ן ֶאת  ה  ַַַ֣֧גע ְּבעֹור-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ּוא -ַהֶּנ ַעת הִ֑ ֹו ֶנֵַַֽ֥גע ָצַרֶ֖ ֹור ְּבָׂשרֶ֔ עַ֣ ק֙ מ  ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעמ  ן ּוַמְרא  ר ַּבֶּנִַ֝גע ָהַפְַ֣ך ׀ ָלָבִ֗ ָע֨ ָּבָׂשר ְוׂש   ַהֲ֠
הּו  ֹו׃ְוָרָאֵ֥ תָֽ א א  ֵ֥ ּמ  ן ְוט  ֶ֖ ה   ַהּכ 

הּו... ֶנֵַַֽ֥גע  )יג,ג( תלמוד לומר  ]תו"כ תז' פ"א פ"ב )ח([ ַעת ְוָרָאֵ֥ הּו...  ָצַרֶ֖ ּוא )יג,ג( . תו"כ דורש המלים בדילוג מהקרא ְוָרָאֵ֥ ַעת הִ֑  ֶנֵַַֽ֥גע ָצַרֶ֖

ן ֶ֖ ה  הּו ַהּכ  ַעת . המלים הרצופות ְוָרָאֵ֥ ַעת ֶנֵַַֽ֥גע מדברות על נגע אחד, הטעמים של ֶנֵַַֽ֥גע ָצַרֶ֖ מרכא טפחא מרבים נגעים שהיו באדם  –ָצַרֶ֖

הּו... ֶנֵַַֽ֥גע  )יג,ג( בעת הגעתו הראשונה לכהן. לפי דרשת תו"כ  ַעת ְוָרָאֵ֥ הּו...  ָצַרֶ֖ , כל נגע שהיה באדם בעת הגעתו הראשונה לכהן ְוָרָאֵ֥

 חר הגעתו הראשונה לכהן.יראה לעצמו ותוצאת הבחינה מתיחסת אליו בלבד. מדרשה זאת גם ממועטים נגעים שנראו באדם א

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

נלמד כי אם היו מספר נגעים בראיה הראשונה יהיה תהליך מקביל בזמן. נגע שהוסגר  (יג,ג)מפסוק  ח([-]תו"כ תז' פ"א פ"ב )ו סיכום

א נזקק נלמד כי אם הופיע בתוך זמן זה נגע אחר, ל (יג,יא) יעבור תהליך הסגר, נגע שהחלט יעבור את תהליך ההיטהרות והקרבנות. מפסוק

 לו פירושו שיראה אל הכהן רק אחרי שסיים את התהליך בנגעים שנראו בתחילה.

ןנאמר  (יג,כא,כו)בנגע שחין  ה ִ֗ ְרֶאַָּ֣נה ַהּכ  ם׀ י  ַ֣ שאם היתה בראש אצבעו או בראש חוטמו  החפץ חיים:פי' וכולה כאחת ודרש תו"כ  ְוא 
הּו שופעת אילך ואילך טהורה, כדרשינן בעור הבשר  ן (יג,ג) כאחת. כולוְוָרָאֵ֥ ֶ֖ ה  הּו ַהּכ  ראיה שכולה כאחת ושולל ראית נגע שאי  – ְוָרָאֵ֥

ן . תבנית הטעמיםמ"ח-אפשר לראותו בבת אחת, שזה בראשי איברים המרומזים בתחילת הפסוק כהסבר ב ֶ֖ ה  הּו ַהּכ  מרכא טפחא  – ְוָרָאֵ֥

אחת. בנגעי השחין והמכוה כתובה דרישת ראיה בבת בתפקיד כעין יתור לרבות על לשון היחיד איברים רבים שאי אפשר לראותם בבת 

ם׀ (יג,כא,כו)אחת במלים  ַ֣ ן ְוא  ה ִ֗ ְרֶאַָּ֣נה ַהּכ  , אבל בתבנית טעמים מונח רביע, ומועלית השערה כי בנוסף לדרך ההסקה מהתוכן כמו בנגעי  י 

רים מעוגלים(. אילו שני מקורות לראשי )כי כל האיב ארבעה צדדים השופעים הילך והילךכעין וקצה איבר בעל העור, זה ציור המתאר 

 איברים אחד בהסקה מהתוכן אחד בציור בטעמי המקרא. 

 מונח רביעראה 
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י  : ה,יג תזריע ויקרא יע  ן  ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ה   ְוָרָאַ֣הּו ַהּכ 
יו ל א  יָנֶ֔ ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעַמַ֣ד ְּבע  ּנ  ֹור-ְוה  ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ ֵ֛          ָפָׂשֵ֥ ה  ֹו ַהּכ  ירֹ֧ ְסּג  ית׃ְוה  ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ   ן ׁש 

ה-ל א )יג,ה( ... [(ד) ספרא תזריע פרשה ב פרק ב] מקף מלמד שה"לא פשה" אין פירושו שלא פשה בכלל, אלא שביום הבדיקה  – ָפָׂשֵ֥

 הוא כמו שהיה בראיה הראשונה 

ֶַַֽ֖גע -ל א )יג,ה( ה ַהֶּנ ם הנגע המקורי בגוון טמא אחד, והפשיון בגוון שאיותר מאופן אחד של פשיון. )א( מרכא טפחא, יתור לרבות  –ָפָׂשֵ֥

ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ל א )יג,ה()ב(  .טמא אחר, זה אותו נגע מדבר בשנוי בגודל הנגע מיום ראשון ועד יום שביעי ואף שכנס בתוך הימים  – ָפָׂשֵ֥

גריס מסגירו הכהן שבעת מתחת לגריס או פשה מעבר לגודלו המקורי בתוך הימים, אבל לפני ראייתו ביום השביעי חזר לגודל של כ

 ימים שנית.
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ית   :ו,יג תזריע ויקרא נ  י  ׁש  יע  ֹו ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  תִ֝ ן א  ה ֨  ְוָרָאה֩ ַהּכ 
ַגע ְול א  ָהַ֣ה ַהֶּנֶ֔ ּנ ה֙ ּכ  ֹור-ְוה  ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ ר׃         ָפָׂשֵ֥ ָֽ יו ְוָטה  ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ וא ְוכ  ְסַּפַַ֣חת ה ֶ֔ ן֙ מ  ה  ֹו ַהּכ  ֲהרָ֤  ְוט 

ֹורפָ -ְול א ()יג,ו ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑   ָׂשֵ֥

ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע -ְול א ()יג,ו -ְול א )ז( [תו"כ פ"ב פרק ב] -מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על אי הימצאות הפשיון ביום הבדיקה את הנאמר ב -ָפָׂשֵ֥
ה  ה-ְול אשאם כנס ופשה כאילו לא כנס הנגע שאם פשה וכנס כאילו ָפָׂשֵ֥ ֹור     .ָפָׂשֵ֥ שב בשינויים בגודל אתנח, מגביל שלא להתח - ָּבעִ֑

 לכן האיש טהור. )ד( [תו"כ פ"ב פרק ב] -וב )יג,ה(הנגע בין ימי הבדיקה, בדומה למתרחש בשבוע ההסגר הראשון, כמתואר בפסוק 

ם )יג,ז(תבנית הטעמים של  ְפֶׂשָ֤ה -ְוא  ה ת  ון )יג,ה,ו( על פשיון בין ימי הבדיקה גם בגו-מלמדת ל  )יא( [תו"כ פ"ב פרק ב] -הנדרש בָּפׂש ֨

 השונה מהמראה המקורי.

 

 מרכא טפחא 65

 מרכא טפחא 66

ם :ז,יג תזריע ויקרא ֹו ֶאל-ְוא  תֵ֛ ָרא  י ה  ֹ֧ ֹור ַאֲחר  ְסַּפַ֙חת֙ ָּבעֶ֔ ְפֶׂשָ֤ה ַהּמ  ה ת  ֹו-ָּפׂש ֨ ן ְלָטֳהָרתִ֑ ֶ֖ ה   ַהּכ 
ֶ֖ית ֶאל  נ  ה ׁש  ְרָאֵ֥ ן׃-ְונ  ָֽ ה   ַהּכ 

י  ׁש   :ו,יג תזריע ויקרא בלימוד של יע  ֹו ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  תִ֝ ן א  ה ֨ ית  ְוָרָאה֩ ַהּכ   נ 
ַגע ְול א  ָהַ֣ה ַהֶּנֶ֔ ּנ ה֙ ּכ  ֹור-ְוה  ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ ר׃         ָפָׂשֵ֥ ָֽ יו ְוָטה  ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ וא ְוכ  ְסַּפַַ֣חת ה ֶ֔ ן֙ מ  ה  ֹו ַהּכ  ֲהרָ֤  ְוט 
ית   ()יג,ו ... )ד( [תו"כ פ"ב פרק ב] נ  י  ׁש  יע  ֹו ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  תִ֝ ן א  ה ֨ רואהו כהן  כהן שרואהו בראשונה רואהו בשניה, ואם מת ְוָרָאה֩ ַהּכ 

 אחר. 

 דרך הסבר )א(כהן הרואה מראה 

ן )יג,ו(בכתובים  ה ֨ ֶ֖ית )יג,ז(  ְוָרָאה֩ ַהּכ  נ  ה ׁש  ְרָאֵ֥ "כהן שרואהו אותו לימוד  [)יג(משנה -וב )ד( משנה תו"כ פ"ב פרק ב]מלמדת  – ְונ 
ְרָאֵ֥ה )יג,ז(לסביל  ְוָרָאה֩  )יג,ו(לומד משנוי הלשון מפעיל  [תוה"מ]הבראשונה רואהו בשניה ואם מת רואהו כהן אחר."  תלה נדרש כי  ְונ 
כלומר עבורו זאת  :)טט, רואה בפעם הראשון כגון שהוא כהן אחר בפעם השניה(  :)טטהראיה בנראה שיתראה שנית. אף שהכהן הרואה 

ראה בשניה ואם מת , מזה הוציא הספרא שלכתחילה צריך שיראה הכהן שנית, דהיינו שהכהן שרואהו בראשונה יתהיה ראיה ראשונה(
    די אם הוא נראה שנית אף לכהן אחר.

ֶ֖ית )יג,ז( נ  ה ׁש  ְרָאֵ֥ ֶ֖יתהמלים מלמדות שהמראה יראה "מכל מקום" היינו לאו דווקא ע"י הכהן הראשון. תבנית הטעמים  – ְונ  נ  ה ׁש  ְרָאֵ֥  ְונ 

 אחר!   מרכא טפחא, כעין יתור לרבות, מתאימה כאן לדרישה "מכל מקום" ומרבה לראיה כהן –

 

יו )י( [תו"כ פ"ב פרק ב] ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ רמלטמא משכב ומושב, ומלטמא בביאה,  ְוכ  ָֽ ס מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפרים,  ְוָטה  ֶּבֵ֥ ְוכ 
יו ְפֶׂשָ֤ה (ז,יג 'תז 'וי)יכול הוא מסולק, תלמוד לומר  ְּבָגָדֶ֖  .טמא ת 

יו ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ כאשר  יתור לרבות לכיבוס בגדים וכלים שלא לבש [ומאת צרעת פי"אהל' ט רמב"ם]-בשם ה [ח"ח]המרכא טפחא,  – ְוכ 

 וטמא אותם בביאה לבית, היה מוסגר

ר ָֽ . אפשר כי תו"כ כאן דורש מיעוט המוסגר מן הפריעה ומן התגלחת ומן הציפריםממעט את המוסגר כאן  ,סלוק מגביל – ְוָטה 

ּוַע ֲאֶׁשר,מה( יג 'תז 'וי)-דורשת זאת בהרחבה )ראה להלן( מ [בבלי מגילה ח,ב]והגמרא  ַגע-ְוַהָצרִ֝ ֹו ַהֶּנִ֗ פריעה מ)ממעט המוסגר  ּבַ֣

א )וי' מצ' יד,ג(-ותגלחת( ומ ְרָּפֵ֥ ֵ֛ה נ  ּנ   )ממעט המוסגר מן הצפרים( בדרך האומרת זה שייך במצורע מחלט ולא במצורע מוסגר שטהר. ְוה 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ה הַ  :ח,גתזריע י ויקרא ֵ֛ה ָּפְׂשָתֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔ וא׃ פ ְוָרָאה֙ ַהּכ  ָֽ ַעת ה  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ֹור ְוט  ַחת ָּבעִ֑ ְסַּפֶ֖  ּמ 
או כלך לדרך זו דנים דבר שהוא סימן טומאה מדבר שהוא סימן טומאה ואל תוכיח האום דוחה טיעון זה באומרו  )יז( [תו"כ פ"ב פ"ב]

 )אלא הוא הנגע עצמו(שאינו סימן טומאה 

וא סימן טומאה, וכמו שבשער מספיק גוון לבנונית כל שהוא שכך יהיה גם בפסיון, תו"כ מציע לדמות פסיון שהוא סימן טומאה לשער שה

ַעת יג,ח() תלמוד לומרודוחה כי  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ הכתוב מצריך משהו שהוא בעל מראה צרעת, היינו בעל אחד מארבעה הגוונים  ְוט 

 הטמאים ולא גוון לבנונית כל שהוא. 

 

ן יג,ח() ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ַעתטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ְוט   ָצַרֵ֥

ן יג,ח() ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ַעתשהוא באחד מארבע המראות הטמאות שהן פשיון ה קבוצת פרטים העשויה להתרחב, זהמרכא טפחא, כעין  – ְוט   .ָצַרֵ֥
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א ֶאל :,טיג תזריע ויקרא ְהֶיֶ֖ה ְּבָאָדִ֑ם ְוהּוָבֶ֖ י ת  ֵ֥ ַעת ּכ  ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ ן׃-פ ֶנ ָֽ ה   ַהּכ 
ְהֶיֶ֖ה ְּבָאָדִ֑ם  ,ט(יג 'תז 'וי) )א( [ספרא תזריע פרשה ג פרק א]: לימוד אלפניו י ת  ֵ֥ ַעת ּכ  ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ ן  ,י(יג 'תז 'וי)ֶנ ה ִ֗ למדנו לשאת ְוָרָאַ֣ה ַהּכ 

המראות שהיא מטמא במחיה, ומניין לרבות שאר המראות, ודין הוא אם מצינו ששיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן ישוו כל 
לשאת ליטמא במחייה, קל וחומר אם שיוו כל המראות לשאת ליטמא בשער לבן שאין שיער לבן מטמא בקרחת ובגבחת, לא ישוו כל 
המראו' לשאת ליטמא במחיה שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת, לא אם שוו כל המראות לשאת ליטמא בשיער לבן ששיער לבן מטמא 

ַעתליטמא במחיה שאין המחיה מטמאה בשחין ובמכוה תלמוד לומר  בשחין ובמכוה, ישוו כל המראות לשאת ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ , ומה השאת ֶנ
ַעתאום, אף הבהרת אום, ומנין לרבות שאר המראות הוא הדין והיא תשובה תלמוד לומר  ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔  . ֶנ

 
התורה מלמדת  )יג,י(ופשיון. בפסוק  התורה השתמשה במראה הטמא בהרת ושאת וסימני הטומאה שער לבן )יג,ט(: עד פסוק לימוד אלפניו

ת ,י(יג 'תז 'וי)כי המראה הטמא  ַעת ,ט(יג 'תז 'וי)מטמא בסימן הטומאה מחיה. אפשר כי תבנית הטעמים ְלָבָנה֙ -ְׂשא  ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ )סילוק מפסוק  – ֶנ

הְ  ,ט(יג 'תז 'וי) קטן המטעימה תוכן שהוא תאור ואחריו הלכה או פעולה-קודם( מונח זקף י ת  ֵ֥ א ֶאל ְּבָאָדִ֑ם ֶיֶ֖הּכ  ן׃-ְוהּוָבֶ֖ ָֽ ה  , מלמדת כי ַהּכ 

של שתיים מלמד משאת אום )אב מראה( לבהרת  בתפקידקטן -סימן המחיה מטמא בכל המראות שהוזכרו בפרשה הקודמת, ובנוסף זקף

 אום ולתולדותיהם. 

ְהֶיֶ֖ה ט(,יג 'תז 'וי)מהשאת אל שאר המראות מרומז בתבנית הטעמים של  מוצע לומר שהרבוי של המחיה י ת  ֵ֥  בתפקידמרכא טפחא,  – ּכ 

  כאן ממחיה בשאת למחיה בשאר המראות הטמאים.קבוצת פרטים העשויה להתרחב, 

 
שכן דרך מלחשים לרקק קודם הלחש, ואסור להזכיר פסוק על הלחישה, ויש לחשים שדרכן לרקק  - וברוקק[ א,קא 'סנה רש"י]

ם בלשון לעז ואמר לי רבי דמותר, דאין אסור אלא לוחש אחר הרקיקה דנראה אחריהם ואומר אותן בלשון לעז ומזכירין להם ש
 שמזכיר השם על הרקיקה, ועוד, לא נאסר אלא בלשון הקודש אבל בלעז לא.

ַעת  אפילו ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ ַעת  ,ט(יג 'תז 'וי)האי קרא דלית ביה שם שמים על הרקיקה, שקורא  ()הרקיקה(אפילו לוחש )אחרי  -ֶנ ַַַ֣֧גע ָצַרֶ֔ י ֶנ ֵ֥ ּכ 
א ֶאל ְהֶיֶ֖ה ְּבָאָדִ֑ם ְוהּוָבֶ֖ ן׃-ת  ָֽ ה   .אין לו חלק לעולם הבא -לשם רפואה , ַהּכ 

ְהֶיֶ֖האפשר כי  י ת  ֵ֥ ל האיסור יגבאתנח מ –ְּבָאָדִ֑ם מרכא טפחא, יתור לרבות שימוש בפסוק ללחישה על מכה לרפואה וטעם מלת  – ּכ 

 לעושה כך אחר רקיקה, וכן הגבלת האיסור ללשון הקודש.  
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 סימן טומאה מחיה רא תזריע יג,יא:קיו

ּוא׃ א הָֽ ֶ֖ י ָטמ  ֵ֥ ּנּו ּכ  ֶרֶ֔ א ַיְסּג  ִ֑ן ל ַ֣ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֶ֖ ֹו ְוט  ֹור ְּבָׂשרֶ֔ וא֙ ְּבעַ֣ ַעת נֹוֶׁשֶָ֤נת ה   ָצַר֨
א ֶ֖ י ָטמ  ֵ֥  . את כל הנגעים שנוספו בין ראיה ראשונה לשניה מרכא טפחא, יתור לרבות על לא יסגיר גם לא יחליט – ּכ 

 

ּנּו  )יג,יא(או אינו אלא )ד(  [פ"ג פ"ג תז' תו"כ] ֶרֶ֔ א ַיְסּג  ּואאו ל ַ֣ א הָֽ ֶ֖ י ָטמ  ֵ֥  )יג,יא(מוחלט יסגירנו ת"ל  )כהן(אבל  )טמא( שלא יסגירנו כהן ּכ 

ּוא א הָֽ ֶ֖ י ָטמ  ֵ֥  רואה. (כהן ה)נראה דברתי לך ולא דברתי לך ב(ה )נבדקב ּכ 
ּוא ּוא )יג,יא(סלוק, מגביל. הטעם ויתור מלת  – הָֽ סים למצב טהרתו של הכהן, אלא לנגע או נגעים על הנבדק בא להדגיש כי לא מתיח הָֽ

 .. לא מתיחסים לנגעים חדשים עד שיטהר מנגעים שנראו בתחילהבשעת הראיה הראשונה ע"י הכהן הבוחן
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יח: ויקרא תזריע יג,י ָֽ ר ּכ  ֹו-ּוָבָׂשָ֕ ְהֶיֵ֥ה בָֽ א׃-י  ְרָּפָֽ ין ְונ  ִ֑ ֹו ְׁשח  רֶ֖  ְבע 

י...  )יג,יח( ָֽ ְהֶיֵ֥ה-ּכ  מלמד שיש מצבים אחדים למראות טמאים בשחין ואם המראה בגודל גריס הוא לפחות יוסגר ואם בו שער לבן מקף  – י 

 ל המראה הטמא.דיוחלט. אפשר לומר שהבורר הוא גו

ֹו...  )יג,יח( ֹו-בָֽ רֶ֖  ם.מקף כבורר בין מראה טמא שהוא רק בשחין ובין מראה טמא שהוא בשחין ובעור שבמצב זה החלקים לא מצטרפי – ְבע 

 

י...  )יג,יח( ָֽ ֹו-ּכ  ְהֶיֵ֥ה בָֽ ֹו-י  רֶ֖  מרכא טפחא, יתור לרבות, אפשר כי היתור בא לרבות את שני המצבים ב' וג' או את מצב ג' בלבד.  - ְבע 

ימפרש,  בגירסת תו"כ שהחפץ חיים ָֽ ֹו-ּכ  ְהֶיֵ֥ה בָֽ ֹו  אפילו בכולו י  רֶ֖ דרך הדרשה של תו"כ מציב קושיה על ההבנה של  אפילו בכולוְבע 

ֹוהמקף, כי דרשת תו"כ משייכת מלת  תפקיד ילמלים  בָֽ ָֽ ְהֶיֵ֥ה-ּכ  ֹוובטעמי המקרא מלת  י  ֹומצורפת במקף למלת  בָֽ רֶ֖  .ְבע 

והפשיון לשחין שיולד מחוץ לשחין  כדי לדרוש מצב ב' מקצת העור שחין ושחין זה כולו בהרת בערוממלת  בואפשר שתו"כ מנתק את 

  המכוסה כולו בבהרת

ימפרש נאמר  בגירסת תו"כ שהמלבי"ם ָֽ ֹו-ּכ  ְהֶיֵ֥ה בָֽ ֹו-י  רֶ֖ התוה"מ( מסביר כי תו"כ דורש מכאן רק את מצב =המלבי"ם ) אפילו בכולו. ְבע 

ג' כל גופו שחין וכולו בהרת ... שגם בזה צריך הסגר ותועלת ההסגר שמא יולד בו שער לבן. ותו"כ אינו דורש מצב ב' של פשיון לשחין 

 אחר, כי זה נלמד מן הכתוב.
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ה ֶאל: ויקרא תזריע יג,יט ְרָאֶ֖ ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת ְונ  ֶרת ְלָבָנ ֹו ַבֶהֶ֖ ה אֵ֥ ַ֣ת ְלָבָנֶ֔ ין֙ ְׂשא  ֹום ַהְּׁשח  ְמקָ֤ ה ּב  ן׃-ְוָהָי֞ ָֽ ה   ַהּכ 

ַ֣ת ְלָבָנֶ֔ה )יג,יט( )ג([ ספרא תזריע פרשה ד] ַ֣ה ֲאַדְמָּדִ֑ , (לובן מבלי עירוב אדמימות הח"ח:) קהל  חַ , מלמד שהיא מטמא ְׂשא  ֶרת ְלָבָנ , ֶמתַבֶהֶ֖
בפתוך, ומנין ליתן )רק(  חלקה והבהרת תטמא )רק(  , יכול השאת תטמא(בהלובן רב אדמימותועשמ הח"ח:) מלמד שהיא מטמ' בפתוך

ַעת-ֶנַגע )יג,כ(את האמור בשאת בבהרת, ואת האמור בבהרת בשאת, ת"ל  כלל את שניהם בשם אחד לומר שהם שוות ובשניהם  הח"ח:) .ָצַרֵ֥
 (מטמא חלק ופתוך

ֶרתאֵ֥   סיד ההיכל, –מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, עשוי לרבות את תולדת הבהרת  – ֹו ַבֶהֶ֖

ֶרת  ֹו ַבֶהֶ֖ ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מתמרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות על הבהרת המטמא בפתוך גם את השאת שמטמא בפתוך )=  – אֵ֥  (.    ְלָבָנ

ֶרת ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת ין מהכתוב אחריהבתפקיד פותחת טפח להתאפיטפחא,  – ַבֶהֶ֖ ֶרת, מלמד כי ְלָבָנ  ותולדתה מטמא בפתוך ַבֶהֶ֖

ַ֣ה ֲאַדְמָּדִֶ֑מת  רבוי והגבלה. רבוי גווני לבן, הגבלה לגווני פתוך מסוימים בלבד.. מונח אתנח – ְלָבָנ
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י  ,כד:יג תזריע ויקרא ָֽ ר ּכ  ֹו ָבָׂשֶ֔ ְכַות-אַ֣ ֹו מ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ְבע  ִ֑ -י  ֹו ְלָבָנָֽה׃   א  ֶמת אֵ֥ ה ַּבֶהֵֶ֛רת ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖ ְכָוִ֗ ַ֣ת ַהּמ  ְחַי ָֽ ה מ  ָהְיָת֞  ׁש ְוָֽ
ר)סלוק(  (יג,כד) ֹו ָבָׂשֶ֔ יקטן והוא תאור, ואחריו -)סלוק( מונח זקף – אַ֣ ָֽ ְכַות-ּכ  ֹו מ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ְבע  ִׁ֑ש-י  והוא כעין פעולה, תבנית טעמים  - א 

אינו רק על הפסוק הקודם )יג,כג( אלא על פרשת נגע שחין כולה )יג,יח  אלפניולימוד העשויה ללמד אלפניו ולאחריו. אפשר כי כאן ה

י (יג,יח) ]ספרא תזריע פרשה ד פ"ז[-כג( וזה מתאים לפתיחת נושא נגע המכוה ב – ָֽ ר ּכ  ֹו-ּוָבָׂשָ֕ ְהֶיֵ֥ה בָֽ ין-י  ִ֑ ֹו ְׁשח  רֶ֖ ר  (יג,כד), ְבע  ֹו ָבָׂשֶ֔ אַ֣
י ָֽ ְכַות-ּכ  ֹו מ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ְבע  ִׁ֑ש -י   שחין ומכוה מצטרפים זה עם זה.מלמד שאין א 

 

ר (יג,כד) בנושא המכוה אלאחריוהלימוד  ֹו ָבָׂשֶ֔  קטן, בכויה שני מצבים: -מונח זקף – אַ֣

 מכוה שיש לה לאיכן שתפשה,

י ... (יג,כד) אלא(, בו [לג למהשרה תו])מכוה שאין לה להיכן שתפשה מנין ת"ל  ָֽ ֹו-ּכ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ְבע    אפילו בכולו י 

ֹו ָבָׂשֶ֔  (יג,כד) יר אַ֣ ָֽ ְהֶיֵ֥ה-ּכ  מקף מלמד שיש מצבים אחדים למראות טמאים במכוה ואם המראה בגודל גריס הוא לפחות יוסגר ואם בו  – י 

 שער לבן יוחלט. אפשר לומר שהבורר הוא גודל המראה הטמא.

י ... (יג,כד) ָֽ ֹו -ּכ  רֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ְבע   מרכא טפחא, יתור לרבות מצבים שונים של יחסי בהרת ומכוה  -י 

 מכוהבשיון אפשרות לפ. וחלק מזה בהרת –חלק מהעור מכוה ב (א)י אלא בזמן שמקצתה מכוה ומקצתה בהרת, אין ל
 כאן פשיון רק למכוה חדשה סמוכה בהרת. החלק מהעור וכולמכוה ב (ב)מקצתה מכוה וכולה בהרת, 

 בהרת. כאן פשיון במכוה חלקההעור וכל מכוה ב )ג(מקצתה בהרת וכולה מכוה, 
ֹווכולה בהרת, מנין ת"ל  כולה מכוה רֶ֖  כאן אין פשיון. וכולה בהרת.כל העור מכוה ב )ד( , בעורו ריבה.ְבע 

 

ֶמת  (יג,כד) )ה( [ספרא תזריע פרשה ד פ"ז] , מנין ְלָבָנָֽהמלמד שהיא מטמאה בפתוך ומנין שתטמא חלקה ת"ל ַּבֶהֵֶ֛רת ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖
ֹו ְלָבָנָֽה (יג,כד)לרבות שאר המראות ת"ל   ת"ל. שאת וכה"ג שגם הם יטמאו בחלקה ובפתוך. מנין לרבות שאר המראות: [חפץ חיים] .אֵ֥

ֹו ְלָבָנָֽה  .  ואו לרבות הוא .אֵ֥

 לפי תבניות הטעמים היה מתאים להסביר 

ֶמת (יג,כד) ֹו שאר מראות שיטמאו בפתוך.מרכא טפחא, יתור לרבות  – ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖   ְלָבָנָֽהו מרכא, לרבות שאר מראות שיטמא  – אֵ֥

 ללא אדמדמת. בסה"כ רבוי שכל המראות הלבנות מטמאות במכוה גם כשהיא לבנה חלקה כמגביל. סלוק  – ְלָבָנָֽה
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ן ֶאת ד:ל,יג תזריע ויקרא ה ֨ ּנ ה ל א-ְוָרָאה֩ ַהּכ  ה  י ְוֲ֠ יע ִ֗ ק מ  -ַהֶּנִֶ֝תק ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  יֶנֵּ֥נּו ָעמ ֶ֖ הּו א  ֹור ּוַמְרא ָ֕ ֹור-ןָפָׂשָ֤ה ַהֶּנֶ֙תק֙ ָּבעֶ֔   ָהעִ֑
ר׃     ָֽ יו ְוָטה  ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ ן ְוכ  ה ֶ֔ תֹו֙ ַהּכ  ַהָ֤ר א   ְוט 
יו ...  (יג,לד) )ח( [ספרא תזריע פרשה ה פרק ט] ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ הברייתא מבאר מה הוא הכיבוס טבילה וכן מוכח  הח"ח:) וטבל,ְוכ 

ר (יג,לד) [קלד]התוה"מ  בפסיקתא.( ָֽ יו ְוָטה  ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ נה ח( כבר נשנו למעלה )פ"ב מ"י( ופרשנו שם )ס' ס"ה(, דברי הספרא )מש ְוכ 
יוומ"ש  ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ וטבל, שברוב המקומות נז' וכבס בגדיו ורחץ במים, וילמד סתום מן המפורש, וגם כביסת הבגדים היינו טבילתם.  ְוכ 

טב. ב[ כיבוס שהיא טבילה לבד במקום )וית' לק' ס' קעט( שיש שני מיני כיבוסים, א[ כיבוס להסיר הכתם והוא ע"י שפשוף הבגד הי
 שאין כתמים בבגדיו, וכל כיבוס בגדים שאצל טומאה אינו להוציא כתמים וע"כ היא טבילתם, וכ"ש שהאדם עצמו צריך טבילה.

יו  (יג,לד) ס ְּבָגָדֶ֖ ֶּבֵ֥ ז אפשר שע"פ כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, היות ולא כתוב כאן על המטהר "ורחץ במים" אמרכא טפחא,  – ְוכ 

 יתור לרבות טבילת האיש    [קלד]התוה"מ 
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ּוַע ֲאֶׁשרויקרא מצורע יג,מה:  ּוַע ְוַעל-ְוַהָצרִ֝ ַ֣ה ָפרֶ֔ ְהֶי ים֙ ְור אׁשֹו֙ י  ְהיָּ֤ו ְפֻרמ  יו י  ַגע ְּבָגָד֞ ֹו ַהֶּנִ֗ ם ַיְעֶטִ֑ה-ּבַ֣  ָׂשָפֶ֖
א׃  ְקָרָֽ א י  ֶ֖ א ׀ ָטמ  ֵ֥  ְוָטמ 

א ְקָרָֽ א י  ֶ֖ א ׀ ָטמ  ֵ֥ כל המטמאים את חא סלוק. מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על המצורע הטמא להודעת טומאתו את מרכא פסק טפ – ְוָטמ 
 ( רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ"י ה"ח) האדם חייבין להודיע לכל שהן טמאין

 פסקראה 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

י יד,ד: מצורעויקרא  ָֽ ֵ֛ר ְׁשּת  ַּטה  ח ַלּמ  ן ְוָלַקֹ֧ ה ֶ֔ ָּוה֙ ַהּכ  ים ַחּיֶֹ֖ו-ְוצ  ֵ֥ ֳּפר  ב׃צ  ז ָֽ ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת ְוא  ֶרז ּוְׁשנ  ַ֣ץ ֶאֶ֔ ֹות ְוע  רִ֑  ת ְטה 
ֹות ולא שחוטות,  ַחּיֶֹ֖ות (וי' מצ' יד,ד) ספרא מצורע פרשה א )יב( רִ֑ ֹות ולא טמאות, ְטה  רִ֑  ...ולא טריפות, ְטה 

ּפֳ  (וי' מצ' יד,ד)הספרא במשנה )יב( והתוה"מ מביאים דרשה נוספת המתואמת עם תבנית הטעמים מרכא טפחא בכתוב  ים ַחּיֶֹ֖ות צ  ֵ֥ ר 
ֹות רִ֑ ים ַחּיֶֹ֖ות.  ְטה  ֵ֥ ֳּפר   מרכא טפחא, יתור לרבות טריפות שעשויות לחיות כמוסבר להלן, – צ 

ים ֵ֥ ֳּפר  לכלול גם לא בריאות למאן דאמר  – ַחּיֶֹ֖ותלכלול כל העופות, למאן דאמר שמלת צפור כולל עופות טהורים וטמאים,  – צ 

 אינה חיה )בבלי ע"ז ה(. שטריפה חיה )בבלי ע"ז ה(, ולא כמאן דאמר טריפה

ֹות רִ֑ ֹותאתנח, מגביל כפי שנראה בהמשך,  – ְטה  רִ֑  משמע שבא להגביל משהו בכתוב לפניו. – ְטה 

ֹותטפחא, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַחּיֶֹ֖ות רִ֑ ים ַחּיֶֹ֖ות. , וכאן ההתאפיינות היא על שתי המלים  ְטה  ֵ֥ ֳּפר   צ 
ים התאפיינות )א( ֵ֥ ֳּפר  ֹותטְ ...  צ  רִ֑ יםטעם אתנח מגביל את מלת  – ה  ֵ֥ ֳּפר  ֹות לעופות  צ  רִ֑  כדרשת ספרא )יב(. ולא טמאותְטה 

ֹות התאפיינות )ב( רִ֑ לבריאות בלבד וממעט טריפות שעשויות לחיות, דרשת ספרא )יב( ַחּיֶֹ֖ות  טעם אתנח מגביל את מלת – ַחּיֶֹ֖ות ְטה 

ֹות  רִ֑   .ולא טריפותְטה 

 

ֵ֥ הסבר תבנית הטעמים של  (ד)י בּוְׁשנ  ז ָֽ  ע"פ גרסת ראב"ד ור"ש. י תֹוַלֶַ֖עת ְוא 

ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת  מרכא טפחא, יתור לרבות על צבע זהורית טובה שבו נצבע הצמר בשריה ראשונה, צבעי אדום אחדים שבכל פעם  –ּוְׁשנ 

 ששורים צמר באותו שני תולעת הצמר נצבע בצבע ההולך ונחלש.

ֵ֥ טפחא, בתפקיד פותחת טפח לאפיין את  – תֹוַלֶַ֖עת במהכתוב אחריה י תֹוַלֶַ֖עת ְׁשנ  ז ָֽ מה שטעמו סלוק בתפקיד מגביל, ובא לאפיין  – ְוא 
ב ז ָֽ ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת אף  כן בכלל(-)שלא השתמשו בו לפניבתחלתו  א  כן בכלל, לא לטעימת נסיון ביורה -)שלא השתמשו בו לפני בתחלתו שלא טעםְׁשנ 

 , ולכן מותיר רק צבעלשהו ליורה שבה צובעים, כי צריך צביעה לשמה ושל פעם ראשונה(שבה צובעים, ולא לצביעה, ולא עירו צבע שהיה בו שימוש כ
 זהורית טובה.

ז ָֽב )יו(   ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא אזוב רומי ולא אזוב מדברי ולא כל אזוב שיש לו שם לווי. ְוא 
ז ָֽב)א( מלת  בם מלת ללא שם לווי מגביל לאזוב שאין לו שם לווי. )ב( טע – ְוא  ז ָֽ כן בכלל -מגביל לאזב שלא השתמשו בו לפניסלוק,   – ְוא 

 .וכנראה נדרש שנלקח לשם הזאה
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 נו: -ויקרא מצורע יד,נד 

ַעת ְוַלָּנֶָֽתק׃ -ז ֶ֖את ַהּתֹוָרִ֑ה ְלָכל (וי' מצ' יד,נד) )כב( מדבר ל"ב מידות מרכא טפחא, בתפקיד סמוכים, כעין מידה כ"ב מ – ֶנֵַַֽ֥גע ַהָצַרֶ֖
  מוכיח עליו, )כאן הכתוב לפניו(שחבירו 

ת׃  (וי' מצ' יד,נה) י  ֶגד ְוַלָּבָֽ ַעת ַהֶּבֶ֖  מרכא טפחא, בתפקיד סמוכים, כנ"ל – ּוְלָצַרֵ֥

ֶרת׃  (וי' מצ' יד,נו) ַחת ְוַלֶּבָהָֽ ת ְוַלַּסַּפֶ֖ ֵ֥  קי בכולם יורה. מרכא טפחא, בתפקיד סמוכים, כנ"ל. מכל השלושה נלמד שרק כהן הב – ְוַלְׂשא 

ַעת-ְלָכל (וי' מצ' יד,נד)   מרכא טפחא, יתור לרבות מצורע עומד כמצורע יושב שמטמא באהל – ֶנֵַַֽ֥גע ַהָצַרֶ֖

ֶגד (וי' מצ' יד,נה) ַעת ַהֶּבֶ֖ תמרכא טפחא, יתור לרבות אבן המנוגעת,  – ּוְלָצַרֵ֥ י   סלוק, מגביל כמוסבר להלן  – ְוַלָּבָֽ

 [ 2בית המנוגע ]עמוד רכ טור אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, -ב
וכך אמרו: יכול תהא אבן מנוגעת עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים, תלמוד לומר: , 37אין האבן המנוגעת עושה משכב ומושב...  

 יש מהראשונים שמצדד לומר שלא נתמעטה אבן. 39הזב ולא אבן המנוגעת, 38[ אשר ישכב עליו הזב2כל המשכב ]עמוד רכא טור 
המנוגעת מדין משכב ומושב אלא לענין שאין משכבה ומושבה נעשים אב הטומאה לטמא אדם ובגדים, אבל נעשים ראשון לטמא אוכלים 

40ומשקים
*מסמא-אין האבן המנוגעת מטמאה באבן. 

41
.  

י ת( וי' מצ' יד,מה)אבל יכול להיות שהגבלות אבן המנוגעת נלמדות מטעם אתנח של מלת  ֑  כמגביל  ַהב 

ץ א ת( י' מצ' יד,מהו) ת-וְּנ ַת֣ י ת א  ת-ַהַב֗ נ יו  וְּא  ת ּכ ל-ֲאב  יו וְֵּא֖ ל-ֵעצ ֔ י ת וְּהֹוצ יא  א  ֑ ר ַהב  ל-ֲעַפ֣ יר א  ע ֔ ֣חּוץ ל  ֵמֽא׃-מ  ֖קֹום ט   מ 
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ַעת׃ פ (וי' מצ' יד,נז) ת ַהָצָרָֽ ר ז ֵ֥את ּתֹוַרֶ֖ א ּוְביַֹ֣ום ַהָּטה ִ֑ ֶ֖ ת ְּביֵֹ֥ום ַהָּטמ   ְלהֹור ָ֕

ַעת (נזוי' מצ' יד,) [ספורנו] ת ַהָצָרָֽ אין להוסיף ולהחמיר לטמא נגעי עור בשר אחרים אף על פי שהם אצלנו מיני צרעת רבים . ז ֵ֥את ּתֹוַרֶ֖
ףְַּאל־ת֥ ( משלי ל,ו)מאלה כאמרו  יו ֹוסְּ ֑ ר  ב  כי אמנם עם כל רעתם לא נדין אותם כדין צרעת כלל כמו שטהר הכתוב כשהפך כולו לבן   ַעל־דְּ

 :ול הצרעת הטמא לרוע כענין הטומאה הנשרפת שנפסדה צורתה)לעיל יג, יג( שעבר גב

ת (וי' מצ' יד,נז)   מיני צרעת רבים מאלהמרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כפי']ספורנו[ שיש  – ז ֵ֥את ּתֹוַרֶ֖

ַעתאבל טעם סלוק במלת   .צרעת כללכי אמנם עם כל רעתם לא נדין אותם כדין מגביל בפי']ספורנו[  ַהָצָרָֽ
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ן  ויקרא אחרי מות טז,א: ֲהר ִ֑ ַ֣י ַאָֽ ֶ֖י ְּבנ  ֹות ְׁשנ  י מֶ֔ ַ֣ ֲחר  ה ַאָֽ ֶׁשֶ֔ ָ֤ר ְיָי֙ ֶאל־מ  תּו׃       ַוְיַדּב  י־ְיָיֶ֖  ַוָּיֻמָֽ ְפנ  ם ל   ְּבָקְרָבָתֵ֥
תּוספרא אח"מ פרשה א )ב(  ְפנ י־ְיָיֶ֖  ַוָּיֻמָֽ ם ל  מתו ולא מתו על ההקרבה, רבי עקיבה  הקריבה, רבי יוסי הגלילי אומר על ְּבָקְרָבָתֵ֥
לפני ה' אש זרה, הכריע בהקריבם אש זרה לפני ה' הוי על  ויקריבולפני ה' וימותו, וכתוב אחד אומר  בקרבתםאומר כתוב אחד אומר 

 לעצמה. קריבהלעצמה וכדיי  קרבהמתו, ולא מתו על ההקרבה, ר' אלעזר בן עזריה אומר כדיי  הקריבה

ם ל    קריבהלעצמה וכדיי  קרבהר' אלעזר בן עזריה אומר כדיי מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות אפשר כמאמר  –ְפנ י־ְיָיֶ֖ ְּבָקְרָבָתֵ֥
   לעצמה.
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ן ֶאת: ו,מ טז"ויקרא אח יב ַאֲהר ֵ֛ ֹ֧ ְקר  ר ַהַחָּטֶ֖את ֲאֶׁשר-ְוה  ֹו׃-ַּפֵ֥ יתָֽ ֹו ּוְבַעֵ֥ד ּב  ר ַּבֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥ ֹו      ְוכ   לִ֑
 בכפרת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר בכפרת דברים, -וכפר  תנו רבנן: [ב,בבלי יומא לו]

ֹו ר ַּבֲעדֶ֖ ֶּפֵ֥  כפרת דברים קודם לכפרת הדמים של פר של כהן גדול מרכא טפחא, יתור לרבות - ְוכ 
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ל ָיֳעַמד,י: טז "מויקרא אח ה ָעָלָ֤יו ַהּגֹוָרל֙ ַלֲעזָאז ֶ֔ יר ֲאֶׁשר֩ ָעָל֨ ַ֣ -ְוַהָּׂשע ִ֗ ' ְלַכּפ  ֵ֥י הֶ֖ ְפנ  ִ֑יוַחֵ֛י ל   ר ָעָל
ָרה׃  ְדָּבָֽ ֶ֖ל ַהּמ  ֹו ַלֲעָזאז  תֵ֛  ְלַׁשַּלֵ֥ח א 

' ֵ֥י הֶ֖ ְפנ  מעמידו בשערי ניקנור אחוריהן )טז,ז( ... -ל [לקח טוב])כגון פי' בשער ניקנור , יתור לרבות מרחק כי עומד מרכא טפחא – ל 
 (, ולא לפני ההיכל. למזרח ופניהם למערב
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֙ -ַעליז,יב: מ "אחויקרא  ָ֤ן ָאַמ ל ָּכלּכ  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ְבנ  י֙ ל  ֶּכֶ֖ם ל א-ְרּת  אַכל ָּדִ֑ם -ֶנֵֶ֥פׁש מ   ת ַ֣
ֵ֛ר ַהָּגֵ֥ר ְּבתֹוֲכֶכֶ֖ם ל א ם׃-ְוַהּג   י ֵ֥אַכל ָּדָֽ

ְך ַעלויקרא שמיני יא,מב:  ל֩ הֹול ֨ ְַ֣ך ַעל-ּכ  ל׀ הֹול  ֹון ְוכ ַ֣ ַ֚ד ָּכל-ָּגחִ֝ ע ַע ם ְלָכל-ַאְרַּבִ֗ י  ַ֣ה ַרְגַלֶ֔ ַ֣ץ ַעל-ַמְרּב  ר  ֶרץ ַהּׁש  ָהָאִֶ֑רץ -ַהֶּׁשֶ֖
א ת אכְ  יל ֵ֥ ּום ּכ  ם׃-לֶ֖ ָֽ ֶקץ ה   ֶׁשֵ֥

ר ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאלויקרא אמר כא,א: ראה  ה ֱאמ ֵ֥ ֶׁשֶ֔ א-מ  ם ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ ֶהֶ֔ ן ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ַ֣י ַאֲהר ִ֑ ֶ֖ים ְּבנ  ֲהנ  יו׃-ַהּכ  א ְּבַעָּמָֽ ַּטָּמֶ֖  י 
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ת אחרי מות יח,כב: ויקרא ָּׁשִ֑ה -ְוֶא֨ ַ֣י א  ְׁשְּכב  ְׁשַּכֶ֖ב מ  א ת  ר ל ֵ֥ ה       ָזָכֶ֔ ָבֶ֖ וא׃ ּתֹוע  ָֽ  ה 
וגם קדש היה  )מל' א' יד(לא יהיה קדש מבני ישראל ואומר  )דב' תצא כג,( מוד לומרלאזהרה לנשכב מנין? ת [בבלי סנהדרין נד,ב]

ת (יח,כב "מאח 'וי) אינו צריך הרי הוא אומר :דברי רביי ישמעאל, רבי עקיבא אומרוגו' בארץ עשו ככל התועבות הגויים אשר הוריש  -ְוֶא֨
ר ל ֵ֥  ָּׁשִ֑הָזָכֶ֔ ַ֣י א  ְׁשְּכב  ְׁשַּכֶ֖ב מ   . )ג"א לא תשכיב( בכֵ ש  ת  קרי ביה לא  א ת 

אף  וגם כאן. לשכב את' מוכיח על הפעול שנתפעל ונהנה'-? שאיילת השחר רצ"ט-מוכיח מכללי הלשון ב ([התורה והמצוה )המלבי"ם]
 שאין זה כדרך הזכר בכל זאת הנשכב נהנה.

ת ר-ְוֶא֨ ָּׁשִ֑הן מוקדם והוא מאוחר בענין או דבר הלמד מסופו, בסופו נאמר קטן, כעי-קדמא מקף זקף – ָזָכֶ֔ ַ֣י א  ְׁשְּכב  אפשר שהאשה מרמזת  מ 

 לאיש שיבוא להנאתה, מזהירה התורה שלא יהיה הרוצה להיות נשכב מרמז לאחר שיבוא עליו להנאתו, ולא בשום דרך אחרת. 

ְׁשַּכֶ֖בבדרך ההסבר של רבי עקיבא הכתוב  א ת  , לשנות לזה תרמז תבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבותמרבה את הנשכב ו ל ֵ֥

 אזהרה שלא יהיה נשכב מרצונו. – בכֵ ש  ת  לא ניקוד אל 
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א,יח: יטקדשים  ויקרא א-ל ָֽ ם ְול ָֽ ּק ָ֤ ר֙ ֶאת-ת  ּט  '׃-ת  י הָֽ ֶ֖ ֹוך ֲאנ  ֲעךֶ֖ ָּכמִ֑ ך ְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר  ַ֣י ַעֶּמֶ֔  ְּבנ 
ֹורש"י  ֲעךֶ֖ ָּכמִ֑  )ראה תו"כ קדושים פרשתא ב פרק ד,יב(.  מר רבי עקיבא: זה כלל גדול בתורהא – ךְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר 
האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן בדרך פשט אין מצוות ואהבת לרעך מצווה בפני עצמה אלא הכלל של  215, ע' ליקוטי שיחות חלק יזע"פ 

ות בתורה כמו צדקה, גמ"ח, אסוק גנבה, גזלה, נקמה, המצוות שבין אדם לחברו, וקיומה היא בקיום המצוות שבין אדם לחברו המפורט

 נטירה וכד', כשאדם מקיים את הצווי לאהוב כל אחד מישראל כגופו, ודאי מקיים את כל המצוות האלו.

 

ֲעךֶ֖  י אהבה מרכא טפחא, בתפקיד יתור לרבות על המצווה הכללית את כל המצוות הפרטיות של בין אדם לחברו. ועוד רבו – ְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר 

ֹוךר' יוסף בכור שור כדי להתגבר על מעצורים כפי'  ֲעךֶ֖ ָּכמִ֑ ואומר לך הקדוש ברוך הוא: תנצח האהבה שיש לך עמי את  ְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר 
 השנאה שיש לך עמו,
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תויקרא קדשים יט,יט:  רּו  -ֶאָֽ ְׁשמ  ַתי  ּת   ֻחּק 
ם ָׂשְדךֶ֖ ל א-ְּבֶהְמְּתך֙ ל א  י  ְלַאֶ֔ ַ֣יַע ּכ  םת  -ַתְרּב  ְלָאִ֑י  יך׃        ְזַרַ֣ע ּכ  א ַיֲעֶלֶ֖ה ָעֶלָֽ ז ל ֵ֥ ם֙ ַׁשַעְטנ ֶ֔ ְלַא֙י   ּוֶבֶָ֤גד ּכ 

  . משלחין כלים, בין תפורין בין שאינן תפורין, ואף על פי שיש בהן כלאים,בבלי ביצה יד,ב משנהראה 
)ראויים : חזו למימך תותיה )ואם תאמר(וכי תימא חזו לכסויי, אלא כלאים למאי חזו?  -חזו למלבוש; שאין תפורין נמי  -. בשלמא תפורין גמרא

יך (וי' קד' יט,יט), והתניא: להציע תחתיו ונתמך ע"י( א ַיֲעֶלֶ֖ה ָעֶלָֽ )ואף על פי שמן התורה מותר בהצעה תחתיו אבל אתה יכול להציעו תחתיך.  - ל ֵ֥

 אבל אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא תכרך לו נימא על בשרו. ולא בלבוש עליו( 

א ַיֲעֶלֶ֖ה (וי' קד' יט,יט)  מרכא טפחא, כיתור לרבות על איסור לבוש כלאיים על הגוף מלמעלה גם הצעת כלאיים רכים תחת הגוף  – ל ֵ֥

א ַיֲעֶלֶ֖ה -ש   על בשרו.( שתעלה מהמצע שתחתיו)אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא תכרך לו נימא -מהם נימא שתכרך על בשרו, כ ל ֵ֥

 כפשוטו של המקרא. הסבר זה הוא ממש 
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 :כג,ויקרא קדשים יט

י אּו ֶאל-ְוכ  ֶרץ ּוְנַטְעֶּתם֙ ָּכל-ָתב ַ֣ ֹו ֶאת-ָהָאִ֗ ם ָעְרָלתֶ֖ ל ַוֲעַרְלֶּתֵ֥ ַ֣ץ ַמֲאָכֶ֔ ל׃-ע  ָֽ א י ָאכ  ים ל ֵ֥ ֶ֖ ל  ְהֶיֵ֥ה ָלֶכֵ֛ם ֲער  ים י  ִ֗ ׁש ָׁשנ  ְריִֹ֑ו ָׁשֹלַ֣  ּפ 
ֹו (כג,יט 'קד 'וי) ם ָעְרָלתֶ֖ אפשר כי אילו הפגים כאמר רבי  הענקוקלות ואת הבוסרות על הפרי הבשל את מרכא טפחא, יתור לרב - ַוֲעַרְלֶּתֵ֥

ְריִֹ֑ו או יכול שאני מוציא את הענקוקלות ואת הבוסר ת"ל פרי  פני משהיהושע, כפי'  ּוַבָּׁשָנה֙  (דכ,יט 'קד 'וי) כלומר מדכתיב עודּפ 
ְהֶיֶ֖ה ָּכל ת י  יע ֶ֔ ֶדׁש -ָהְרב  ְריִֹ֑ו ק ֵ֥ ועוד לרבות לאיסור ערלה  :רלה וענקוקלות מפורש במתני' דלקמןלרבות את אלו שהן פרי לענין עּפ 

 החרצנים והזגין והתמד שלהן קליפי רימון והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין אסורין בערלה

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/146     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ר ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל: א,אמר כא ויקרא ה ֱאמ ֵ֥ ֶׁשֶ֔ ן -מ  ַ֣י ַאֲהר ִ֑ ֶ֖ים ְּבנ  ֲהנ   ַהּכ 
אְוָאַמְרָּתַ֣ אֲ  ם ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ ֶהֶ֔ יו׃-ל  א ְּבַעָּמָֽ ַּטָּמֶ֖  י 

ְך ַעלויקרא שמיני יא,מב:  ל֩ הֹול ֨ ְַ֣ך ַעל-ּכ  ל׀ הֹול  ֹון ְוכ ַ֣ ַ֚ד ָּכל-ָּגחִ֝ ע ַע ם ְלָכל-ַאְרַּבִ֗ י  ַ֣ה ַרְגַלֶ֔ ַ֣ץ ַעל-ַמְרּב  ר  ֶרץ ַהּׁש  ָהָאִֶ֑רץ -ַהֶּׁשֶ֖
י ּום ּכ  א ת אְכלֶ֖ ם׃-ל ֵ֥ ָֽ ֶקץ ה   ֶׁשֵ֥

י֙ ל  -ַעלויקרא אחרי מות יז,יב:  ָ֤ן ָאַמְ֙רּת  ל ָּכלּכ  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶּכֶ֖ם ל א-ְבנ  אַכל ָּדִ֑ם -ֶנֵֶ֥פׁש מ   ת ַ֣
ֵ֛ר ַהָּגֵ֥ר ְּבתֹוֲכֶכֶ֖ם ל א ם׃-ְוַהּג   י ֵ֥אַכל ָּדָֽ

ר ֶאל-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאלויקרא אמר כא,א:  ה ֱאמ ֵ֥ ֶׁשֶ֔ א-מ  ם ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ ֶהֶ֔ ן ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ַ֣י ַאֲהר ִ֑ ֶ֖ים ְּבנ  ֲהנ  יו׃-ַהּכ  א ְּבַעָּמָֽ ַּטָּמֶ֖  י 
תבנית כגון אכילה אסורה, או היטמאות, ואגב כך מתברר תפקיד משוער של  צווה להפריש קטן מעבירהעיון בסוגיה האם גדול מ

י (ויקרא שמיני יא,מב) תא שמע]בבלי יבמות קיד,א[ בשלושה פסוקים  הטעמים מרכא טפחא ּום ּכ  א ת אְכלֶ֖ ם-ל ֵ֥ ָֽ ֶקץ ה  מרכא טפחא  - ֶׁשֵ֥

  )גדולים אסורים לאכול ואסורים להאכיל לאחרים וביניהם קטנים( ר הגדולים על הקטניםלהזהי )ובא הכתוב(, לא תאכילום )ופירשו(מרכא סלוק 
)שלא יאכילו לו, לקטן,  לא, דלא ליספו ליה בידים )להפרישם מן העבירה, ודוחים( לא תאכלו )האם לא שאומרים להם( מאי לאו דאמרי להו

 אוכל בעצמו( בידים דבר טמא אבל אין הוכחה מכאן שצריך להפרישו כאשר הוא

ֶּכֶ֖ם ל א-ָּכל (ויקרא אחרי מות יז,יב) תא שמע אַכל ָּדִ֑ם-ֶנֵֶ֥פׁש מ  להזהיר הגדולים על  )ופירשו(מרכא טפחא מונח אתנח, יתור לרבות, - ת ַ֣
  )האם לא מדובר שהגדולים אומרים להם לקטנים( הקטנים. מאי לאו דאמרי להו

 א יאכילו לו, לקטן, בידים, דם()של לא, דלא ליספו ליה בידים )דם ודוחים( לא תאכלו

ר... ְוָאַמְרּת (ויקרא אמר כא,א)תא שמע  )האם לא מדובר שהגדול אומר  להזהיר הגדולים על הקטנים. מאי לאו דאמר להו לא תיטמו ֱאמ ֵ֥

. בכתוב זה דרשת הפרישו()שלא יטמאו הקטן, בידים, אבל הנטמא מעצמו אין חובה ל לא, דלא ליספו ליה בידים להם לקטנים לא תיטמאו. ודוחים(

רההפרשה או שלא יאכילו קטנים בידים נלמדת  מהמלים  ל ָאַמְרּת... וְ  ֱאמ ֵ֥ ר א  ֖ים -.המלים ֱאמ ֥ מתפרשות להרחבת משמעותם  –ַהּכ ֲהנ 

עמות לכהנים בעלי מומין גופניים, שלמרות שלא עובדים בעבודות הנראות לציבור בבית המקדש, מצווים שלא להיטמא. מלים אלה מוט

מרכא טפחא, שמשוער שהן בתפקיד יתור לרבות היינו כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והעשויה להתרחב לכהנים בעלי מומין, ואפשר 

 שגם קטני הכהנים.

אשל נסביר בשלבים את תבנית הטעמים  יו-ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ א ְּבַעָּמָֽ ַּטָּמֶ֖ א ; י  א-ל ָֽ ַּטָּמֶ֖ -א" כמובא ביטמ-משמע הצירוף. בקריאה "לה-מקף כרב – י 

אז )א( על מי הכהן חייב להיטמא גם עם יש מי שאינם כהנים עמו האם זה רשות )ר' ישמעאל( או האם זה חובה )ר'  ]בבלי סוטה ג,א[

 עקיבא( )ב( מה יעשה עם מת מצוה כשהוא לבדו.

 א ַּטָּמֶ֖א-ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ  וביניהם קטנים. לכהנים אחרים מרכא טפחא, יתור לרבות, לא תטמאו עצמכם ומרחיב ולא תגרמו טומאה  - י 

אלרבות, ואפשר שדרשת הרבוי נתמכת מהתבנית  ְלֶנֵֶ֥פׁשדורש ממלת  ]תו"כ[-ב ַּטָּמֶ֖א-ְלֶנֵֶ֥פׁש ל ָֽ בתפקיד יתור לרבות מרכא טפחא  – י 

֑פ ש (דב' ראה יב,כג)ומרבה על המת לטומאת מת את הדם ע"פ  ם ֣הּוא ַהנ  ֖ י ַהד  ֥ כל הטומאות הפורשות מן המת , ושמירה מפני היטמאות בשאר ּכ 

ם-נדרשות מ ֶהֶ֔  קטן -מונח זקף - ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל 

 

מופיעה תבנית  )כמו קטנים על הגדולים(מביא שלושה מקראות, שבכולם לענין לרבות אחרים על המדוברים  ]בבלי יבמות קיד,א[ סיכום

ּום (וי' שמ' יא,מב)טעמים מרכא טפחא למלים  א ת אְכלֶ֖ ֶּכֶ֖ם-ָּכל (,יבוי' אח"מ יז), ל ֵ֥ ר ֶאל (וי' אמר כא,א), ֶנֵֶ֥פׁש מ  ֶ֖ים-ֱאמ ֵ֥ ֲהנ  . הגמרא ַהּכ 

 הקטנים מן העבירה.מסכימה שיש בהם יתור לרבות אבל דוחה שמהם אפשר ללמוד חובת הגדולים להפריש 
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ח׃ ויקרא אמר כא,יג: ָּקָֽ ְבתּוֶלֶ֖יָה י  ה ב  ָּׁשֵ֥ ּוא א   ְוהָ֕
ְבתּוֶלֶ֖יהָ  )וי' אמר כא,יג( ה ב  ָּׁשֵ֥ )וי' -לומד מ ,הי"ג[רמב"ם איסורי ביאה פי"ז]מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אמנם  – א 

ח׃ אמר כא,יג( ָּקָֽ ְבתּוֶלֶ֖יָה י  ה ב  ָּׁשֵ֥ ּוא א  נשא בוגרת או מוכת  [ו"הט]-, ובנבעלה לבהמה ה"ז מותרתמתיר  [ד"הי]-שיקח נערה, אבל ב ְוהָ֕
    ונתמנה כהן גדול ה"ז יכנוס אחר שנתמנה. כ אלמנה()טט: לפי תו" עץ ה"ז יקיים, אירס בעולה
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ה ֶאת ויקרא אמר כא,יד: ָנֶ֔ ָ֤ה ּוְגרּוָׁשה֙ ַוֲחָלָלַ֣ה ז  ח-ַאְלָמָנ ָּקִ֑ א י  ֶּלה ל ַ֣ ֶ֖ ם         א  י א  ֵ֛ ה׃-ּכ  ָּׁשָֽ ח א  ַּקֵ֥ יו י  ַעָּמֶ֖  ְּבתּוָלֵ֥ה מ 
י  )וי' אמר כא,יד(  ֵ֛ יו-ם אּכ  ַעָּמֶ֖ י  )וי' אמר כא,יד( ]ספרא אמר פ"ב )ו([וצת פרטים העשויה להתרחב, מרכא טפחא, כעין קב – ְּבתּוָלֵ֥ה מ  ֵ֛ ּכ 

ם יו -מלמד שהוא מצווה על הְּבתּוָלֵ֥ה -א  ַעָּמֶ֖ ה להביא בת גיורת עמונית שתהא כשירה לכהונהְּבתּוָלֵ֥ה מ  ָּׁשָֽ ח א  ַּקֵ֥ מה תלמוד  י 
 אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוסלומר מנין אתה אומר 
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ץקרא אמר כג,מ: וי ֵַֽ֥ף ע  ים ַוֲעַנ ֶ֔ ת ְּתָמר  ָ֤ץ ָהָדר֙ ַּכּפ ַ֣ י ע  ֨ ֹון ְּפר  אׁשִ֗ ם ַּבּיַֹ֣ום ָהר  ם ָלֶכִ֝ י-ּוְלַקְחֶּת֨ ת ְוַעְרב  ִַ֑חל -ָעב ֶ֖  ָנ
ים׃ ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  יֶכֶ֖ם ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  ם ל   ּוְׂשַמְחֶּתִ֗

  ]ירושלמי ראש השנה פ"ד ה"ג ]דף נט טור א[[... )אמר רבי יונה( 
לקחתם לכם ביום הראשון חלק הראשון מהם מעתה במקדש ידחה ובגבולין לא ידחה אמר רבי יונה אילו הוה כתיב שניא היא דכתיב ו

ולקחתם לפני יי' אלהיכם הייתי או' כאן ריבה ובמקום אחר מיעט אלא ולקחתם לכם מכל מקום ושמחתם לפני יי' אלהיכ' שבעת ימים 
 בירושלם

 מועדות כי כתוב בה(שונה נטילת לולב ממוספי ה –)אור שמחה 

ים ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  יֶכֶ֖םסלוק ממעט גבולין מנטילה שבעת ימים, ומאפיין את  – ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  לקינו -שרק בירושלם, מקום המקדש לפני ה' א ל 

 נוטלים שבעה מדאורייתא,  

ֵ֛י ְפנ  ית )בזמן שאין בית מקדש אין לפני ה'( ובאופן תביר, אפשר שמלמד שמצוות נטילת לולב נוהגת בין בפני הבית ובין שלא בפני הב – ל 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

יֶכֶ֖םזה משמעות  ' ֱאֹלה  ֵ֛ימרכא טפחא, יתור לרבות כל הדורות, שהנטילה תיחשב תמיד  – הֵ֥ ְפנ  יֶכֶ֖ם ל  ' ֱאֹלה   אע"פ שאין בית מקדש. הֵ֥
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ַ֣א ֶאת,יד: כדאמר  ויקרא ל ֶאל-הֹוצ  ֲמַקּל ִ֗ ּו ָכָֽל-ַהָֽ ה ְוָסְמכֹ֧ ַּמֲחֶנֶ֔ חּוץ֙ ַלָֽ ֵ֛ים ֶאת-מ  ְמע  ם ַעל-ַהּׁש  יֶהֶ֖ ֹו ָּכל-ְיד  תֶ֖ ּו א  ֹו ְוָרְגמֵ֥ ה׃  -ר אׁשִ֑ ָדָֽ  ָהע 
 :,במדסנהדרין  בבלי
מלפניו, והאשה מלפניה ומאחריה, דברי  אותומפשיטין אותו את בגדיו. האיש מכסין  -. היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות משנה

 קלת ערומה., ואין האשה נסערוםרבי יהודה, וחכמים אומרים: האיש נסקל 
 , א מהסנהדרין  בבלי

ֹו (אמר כד,יד ויקרא)מסקנת הגמרא רבנן ורבי יהודה מסכימים כי הקרא  לפי תֶ֖ ּו א  .מתיחס לאיש ולאשה האמורים להסקל ללא ְוָרְגמֵ֥

ֹוך( קדשים יט,יח ויקראכסות. אלא מאי יש קרא ) ֲעךֶ֖ ָּכמִ֑ היות ולאשה  ולכןה", לנידון מיתה יפ ברורלומדת מכך " והגמרא ְוָאַהְבָּתֵ֥ ְלר 

יהודה אומר שהאשה כמו האיש מעדיפה למות יותר  רבייש בושה על הבזיון של סקילה ללא כסות, רבנן אומרים שתיסקל בכסות, 
 לה על בזיון מיתה ללא כסות. עדיףמהר, וללא כסות יקצר צער גופה וזה 

 

ֹוורבי יהודה לומדים מהמלה  רבנן תֶ֖ ֹווְ  (אמר כד,יד ויקרא).שבקרא א  תֶ֖ ּו א  האשה יסקלו ללא  או.למעט את הכסות מסקילה והאיש ָרְגמֵ֥

ֹוהיות והמלה  דכסות. לענ" תֶ֖  ויקרא)לסקילת גוף הנידון בלא כסותו, הרבוי לאשה בא מהטעמים שבקרא  שהכוונהכולם  י.נלמדת ע"א 

ֹו (אמר כד,יד תֶ֖ ּו א  הכתוב אשה  שהשווהמתואם עם כל המקומות מרכא טפחא,יתור לרבות את האשה לסקילה בלי בגדים, וזה  -.ְוָרְגמֵ֥

 לאיש לכל העונשים. 

 מרכא זרקא סגולראה 
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ָ֤ר ה֙' ֶאל ויקרא בהר כה,א ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ יַנֶ֖י ל  ר ס  ה ְּבַהֵ֥ ֶׁשֶ֔  ויקרא בחקתי כו,מוקטן מרכא טפחא סלוק ראה -מהפך פשטא זקף - מ 

יַנֶ֖י (וי' בהר כה,א) ר ס  מה בא ללמד דרשת תו"כ  (כה,ב)קבוצת דברים העשויה להתרחב, אפשר שבשילוב עם פסוק מרכא טפחא, כעין  – ְּבַהֵ֥
 אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; מסיני,שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה 
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ֶ֖ה ֲאֶׁשַ֣ר ְּבַאְרֶצִ֑ך : ויקרא בהר כה,ז ְבֶהְמְּתךֶ֔ ְוַלַחָּי ְהֶיֵ֥ה ָכל       ְול ֨ ל׃ סּתְ -ּת  ּה ֶלֱאכ ָֽ  בּוָאָתֶ֖
ְהֶיֵ֥ה ָכל ּה-ּת  לרבות שרשאי להשתמש בפירות שביעית אף להדלקת הנר ולצבע, ומוכח מכך שמין מרכא טפחא, יתור  - ְּתבּוָאָתֶ֖

 (אור יעקב ירושלמי שביעית פ"ז ה"א) )שאם לא כן מוריד הפירות מקדושתם( המיוחד לצבע יש בו קדושת שביעית,
 ירושלמי שביעית פ"ח ה"ב

 .... קל מהן שביעית שנתנה להדלקת הנר שנה.מ
יש קולא בפירות שביעית שאינה בתרומה ובמעשר שני, שנתנה להדלקת הנר שמותר להשתמש בשמן שביעית גם להדלקת  אור יעקב

 אף להדלקת הנר, וכן מדליק הנר בתרומה טמאה, אבל לא בתרומה תהיהודרשו בריש פ"ז תהיה כל תבואתה לאכול, הנר שכתוב 
 טהורה ומעשר שני, בין טמא בין טהור.

ל' השוה לכולכם. )שיהא ראוי לכולכם ולא שיהא שוה לכולכם( רבי יוסי בשם רבי לא  לכם פ"ז ה"א )וילנה יח א( גמרא ... מיי כדון(

ממה  צבע. ( אף להדלקת הנר ולצבוע בה -הדה )לומד מפסוק אחר שמי הצובעין חלה עליו קדושת שביעית תהיה שמע לה מן  קמוצה(
יתירה לדרשה, לרבות שרשאי להשתמש בפירות  תהיה, ותיבת כל תבואתה לאכולתהיה ולבהמתך ולחיה אשר בארצך שנאמר 

 )שאם לא כן מוריד הפירות מקדושתם( שביעית אף להדלקת הנר ולצבע, ומוכח מכך שמין המיוחד לצבע יש בו קדושת שביעית,
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ר ְּבָכלְוַהֲעבַ  בהר כה,ט: ויקרא ירּו ׁשֹוָפֶ֖ ֵ֥ ים ַּתֲעב  ֶ֔ ֻּפר  ֶדׁש ְּביֹום֙ ַהּכ  ֹור ַלח ִ֑ י ֶּבָעׂשֶ֖ ע ֶ֔ ֶדׁש ַהְּׁשב  ם׃-ְרָּת֞ ׁשֹוַפָ֤ר ְּתרּוָעה֙ ַּבח ַ֣  ַאְרְצֶכָֽ
ר (טבהר כה, 'וי) ירּו ׁשֹוָפֶ֖ ֵ֥ -ְּבָכלמרכא טפחא, יתור לרבות שבשנת היובל כל יחיד ויחיד תוקע היינו מרבה תקיעת שופר  – ַּתֲעב 

ם  ק בבית הדין שקדשו את שנת היובל.בגבולין ולא ר ַאְרְצֶכָֽ
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ֶרץ ְלָכל בהר כה,י: ויקרא ֹור ָּבָאֶ֖ ם ְּדרֵ֛ ה ּוְקָראֶתֵ֥ ים֙ ָׁשָנֶ֔ ּׁש  ֲחמ  ָ֤ת ַהָֽ ַ֣ת ְׁשַנ ם א  ַּדְׁשֶּתִ֗ ְׁשֶבִ֑יהָ -ְוק   י 
ַ֚יׁש ֶאל  ם א  ם ְוַׁשְבֶּתִ֗ ַ֣ה ָלֶכֶ֔ ְהֶי וא֙ ּת  ל ה  ֵ֥ יׁש ֶאל-יֹוב  ֵ֥ ֹו ְוא  בּו׃-ֲאֻחָּזתֶ֔ ֹו ָּתֻׁשָֽ ְׁשַּפְחּתֶ֖  מ 

יׁש ֶאל ֵ֥ ֹומ  -ְוא   מרכא טפחא כיתור לרבות ליציאה על הנרצע שעבד שש שנים אחרי רציעתו גם מי שעבד פחות משש שנים. - ְׁשַּפְחּתֶ֖
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ְקְצרּו֙ ֶאת ויקרא בהר כה,יא:  א ת  עּו ְול ָ֤ ְזָרֶ֔ א ת  ִ֑ם ל ַ֣ ַ֣ה ָלֶכ ְהֶי ים ָׁשָנֶ֖ה ּת  ֵ֥ ּׁש  ֵ֛ת ַהֲחמ  וא ְׁשַנ ַ֣ל ה ִ֗ ּו ֶאת-יֹוב  ְבְצרֶ֖ א ת  יָה ְול ֵ֥ יֶחֶ֔ יָה׃נְ -ְספ  ֶרָֽ  ז 

ּו ְבְצרֶ֖ א ת  -ֶאתמרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, וטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  –ְול ֵ֥
יהָ  ֶרָֽ וזה להרחבת הקבוצה של מלאכות תולדה הדומים לבצירה בגפן, היינו מיני קטיף בעצי פרי אחרים כגון מסיק בזית, גדידה  ְנז 

יהָ -ֶאת, ליקוט ירק, קציר דגן. בתמר, ליקוט בתאנה ֶרָֽ מצב נזריה )א( יש דרך קטיף נזריה )פירות( של שש שנים )ב( -מקף כרב – ְנז 

 יש דרך קטיף נזריה )פירות( של שנת שמיטה. 
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ל ַהּז ִ֑את: גי,הבהר כ ויקרא ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  יׁש ֶאל      ּב  ֶ֖ בּו א  ֹו׃-ָּתֻׁשָ֕  ֲאֻחָּזתָֽ
ל ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  כי בשנת היובל תשוב הארץ  - ]ראב"ע[טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, כאן מי שב אל אחוזתו כפי'  מרכא – ּב 

 מדגיש שגם אם ישראלי מכר אחוזתו ונמכר לעבדות  או המוכר עצמובתנאי שלא נמכרה לשנות תבואה(.  –)טט  הנמכרת לבעליה

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 וב אליו, בא הכתוב לומר שגם העבד וגם אחוזתו יוצאים ושבים זה לזה., ותאמר שאין לאדם כזה מקום לש)לדעת שגם הוא יוצא( 
 אתנח מגביל החזרה אם המכירה לא הייתה סתמית אלא לשנות תבואה אזי לא שב עד גמר זמן שנות התבואה. – ַהּז ִ֑את
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יויקרא בהר כה,יד:  ָֽ י-ְוכ  ַ֣ד ֲעמ  ַּי ֶ֖ה מ  ֹו ָקנ  ך אֵ֥ יֶתֶ֔ ְמָּכר֙ ַלֲעמ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ יׁש ֶאת-ֶתִ֑ך ַאלת  ֵ֥ ּו א  יו׃-ּתֹונֶ֖ ָֽ  ָאח 
ֶ֖ה  ֹו ָקנ  יֶתִ֑ךמהכתוב אחריה יתור לרבות, ובנוסף הטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין כמרכא טפחא,  –אֵ֥ ַ֣ד ֲעמ  ַּי  מונח אתנח – מ 

ך? תלמוד ומנין שאם באת לקנות, קנה מישראל חבר [רש"י] 'פיהמשך להעדפת עמיתך גם בקניה וזה כבתפקיד רבוי הגבלה במסחר 
יֶתִ֑ךלומר:  ַ֣ד ֲעמ  ַּי ֶ֖ה מ  ֹו ָקנ    .אֵ֥

 לימוד זה הוא דרשת מוסר ולדעתי גם דרך ארץ להעדפת מכירה לישראל וקניה מישראל . הערה פד[ )=תו"ת( ]תורה תמימהע"פ 
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א בהר כה,ל: ויקרא ַ֣ם ל ָֽ ל ַעד-ְוא  ָּגא ִ֗ יָמה  -י  ַ֣ה ְתמ  את לֹו  ָׁשָנ  ְמל ַ֣
ת ֲאׁשֶ  י  ָקם ַהַּב֨ יר ֲאֶׁשר-רְוֲ֠ ָתִ֑יו -ָּבע ִ֝ ר  ֹו ְלד  תֶ֖ ֶנֵ֥ה א  יֻתֵ֛ת ַלּק  ה ַלְצמ  ָמִ֗ ֹו ח  א לַ֣ ל׃      ל ַ֣ ָֽ ב  א ַּבּי  ֶ֖ א י צ   ל ֵ֥

המקדיש בית עיר חומה וגאלו אחר מיד ההקדש כיון שעלתה לו שנה משעה שנגאל מיד ההקדש [ ,ה"חרמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]
ָתִ֑יו ל(בהר כה, 'וי)לא הלוקח שנאמר ולא גאלו בעליו נחלט ביד הגואל, שאין ההקדש חולט א ר  ֹו ְלד  תֶ֖ ֶנֵ֥ה א    ַלּק 

ֹו ל(בהר כה, 'וי) תֶ֖ ֶנֵ֥ה א  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן )א( מרבה לוקח מהקדש שהבית נחלט לו  - ַלּק 

מת הלוקח יפדה מיד בנו, וכן אם [ ה גהלכ] [רמב"ם שמיטה ויובל פי"ב]אם לא גאלו בעליו, גם ההקדש הוא מין לוקח. מרבה )ב( 
 . מת המוכר יש לבנו לפדותה כל י"ב חדש

מכר לראשון וראשון לשני בתוך השנה מונין לראשון כיון ששלמה שנה ראשונה הוחלט הבית ביד השני, [ הלכה ד]מרבה )ג( 
וקח, וכן אם נתן הבית מתנה ולא גאלו שהמוכר מכר לשני כל זכות שתבוא לידו, הגיע י"ב חדש ולא גאלה הרי זו נחלטת ביד הל

 . כל י"ב חדש הרי זה נחלט ביד זה שנתן לו מתנה
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ָ֤ר ה֙' ֶאל ויקרא בהר כה,א: ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ יַנֶ֖י ל  ר ס  ה ְּבַהֵ֥ ֶׁשֶ֔  קטן מרכא טפחא סלוק-מהפך פשטא זקף - מ 

ים  ְוַהּתֹור ת  ויקרא בחקתי כו,מו:  ְׁשָּפט  ים ְוַהּמ  ַ֣ ֶּלה ַהֻחּק   א ֲ֠
ִ֑ל  ְׂשָרא  ַ֣י י  ין ְּבנ  ֶ֖ ֹו ּוב  ינָ֕ ' ּב  יַנֶ֖י ְּבַיד       ֲאֶׁשר֙ ָנַתַ֣ן הֶ֔ ר ס  ה׃ פ-ְּבַהֵ֥ ֶׁשָֽ  מ 

יַנֶ֖י ר ס  מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני אלא מה שמיטה נאמרה כללותיה  -(בהר כה,א) רש''י - ְּבַהֵ֥
  ן מסיני. כך שנויה בת''כ.ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיה

יַנֶ֖י  ר ס   . ...מכח יתור לשון של בהר סיני. (בהר כה,א)שפת''ח מעיד על קרא יתירה ע''פ  -מרכא טפחא בשני המקראות  -ְּבַהֵ֥

יַנֶ֖י (וי' בהר כה,א) ר ס  מה תו"כ  בא ללמד דרשת (כה,ב)מרכא טפחא, כעין קבוצת דברים העשויה להתרחב, אפשר שבשילוב עם פסוק  – ְּבַהֵ֥
 אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני; מסיני,שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה 
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ֹו׃ ויקרא בחקתי כו,ד: ְריָֽ ן ּפ  ֵ֥ ּת  ה י  ֵ֥ץ ַהָּׂשֶדֶ֖ ּה ְוע  ָ֤ה ָהָאֶ֙רץ֙ ְיבּוָלֶ֔ ָּתִ֑ם ְוָנְתָנ יֶכֶ֖ם ְּבע  ְׁשמ  י ג  ֵ֥  ְוָנַתּת 

ָּתִ֑ם יֶכֶ֖ם ְּבע  ְׁשמ  י ג  ֵ֥  ְוָנַתּת 

יֶכֶ֖ם  117ע'  התוועדויות ח"ב –חם תורת מנ ְׁשמ  הוא לשון גשמיות, ויש לפרש בדרך הדרוש: הקב"ה נותן שפע של גשמיות לבני ג 
ָּתִ֑ם - ישראל  .רק בזמנים שלא יפריעו לעבודתם הרוחנית של בני ישראל,  ְּבע 

יֶכֶ֖ם ְׁשמ  י ג  ֵ֥ ָּתִ֑םבטעם אתנח של מרכא טפחא, יתור לרבות שפע גשמיות על הגשמים, וזה מוגבל  – ְוָנַתּת  רק בזמנים שהשפע הזה יהיה  ְּבע 
יֶכֶ֖ם שפת אמת תרמ"א, ואז ע"פ שלא יפריעו לעבודתם הרוחנית של בני ישראל ְׁשמ  י ג  ֵ֥ תיקון מרכא טפחא, היתור לרבות יהיה  – ְוָנַתּת 
 .כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושה
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ם ָיָׁשֶ֖  ויקרא בחקתי כו,י: יאּו׃ַוֲָֽאַכְלֶּתֵ֥ ָֽ ׁש ּתֹוצ  ֵ֥י ָחָדֶ֖ ְּפנ  ן מ   ן נֹוָׁשִ֑ן ְוָיָׁשָ֕
ן ם ָיָׁשֶ֖ מרכא טפחא, יתור לרבות על מאכלים שבד"כ משתמרים כמו תבואה, שמן ויין, גם פירות וירקות שבד"כ אינם  – ַוֲָֽאַכְלֶּתֵ֥

ן נֹוָׁשִ֑ן  )י( עה"ת רש"ימשתמרים כפ'  ם ָיָׁשֶ֖ יהיו משתמרין וטובים להתיישן, שיהא ישן לא משתמרים( )והירקות שבד"כ הפירות  -ַוֲָֽאַכְלֶּתֵ֥
ן נֹוָׁשִ֑ן )י( תורה תמימה וכפי' הנושן של שלש שנים יפה לאכול משל אשתקד: ם ָיָׁשֶ֖ מלמד שכל המיושן מחבירו יפה  - ַוֲָֽאַכְלֶּתֵ֥

ן נֹומחבירו, ואין לי אלא דברים שדרכן ליישנן, דברים שאין דרכן ליישנן מניין, ת"ל  תורה  ]ב"ב צ"א ב'[: כב(מכל מקוםָׁשִ֑ן ָיָׁשֶ֖
וכלל הענין שבא לרמז עוד ברכה אחרת על קיום הפירות שלא ירקיבו ויופסדו אלא יהיו שמורים, ומזה ממילא ...  תמימה הערה כב

רים שאין מבואר שהישן טוב מן החדש, שלכן יאכלו הישן וימכרו החדש. והדברים שדרכן ליישנן, כגון חטה ויין שאין נפסדין ודב
  דרכן ליישבן, כגון מיני פירות שמרקיבין:
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֑טֹוב :י,כזבחקתי ויקרא  ע בְּ ע אֹו־ַר֣ ֖ ר  יר א ֛תֹו ֥טֹוב בְּ ֥ נּו וְֹּֽלא־י מ  יפ ֗ ם־    ֹ֣לא יֲַחל  ש:וְּא  ד  ֽהְּי ה־ק ֽ ֖תֹו י  מּור  ֽי ה־֥הּוא ּותְּ ה וְּה  ֵהמ ֔ בְּ ה  ב  ֵהמ  יר בְּ ֤ ר י מ  ֵמ֨  ה 

֖תֹו י(ז,כבח'  'וי) מּור  ֽי ה־֥הּוא ּותְּ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מבהמה שהוקדשה בבית בעליה אל  – וְּה 

 התמורה שהוקדשה בבית בעליה.

 
 מדברב 1...1..1
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

יׁש ַלַּמֶּטִ֑הבמדבר א,ד:  ֶ֖ יׁש א  ֵ֥ ּו א  ְהיֶ֔ ָֽ ַ֣ם י  ְּתֶכ ית        ְוא  אׁש ְלב  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ ּוא׃-א  יו הָֽ ָתֶ֖  ֲאב 
ִ֑יׁשא,מד:  במדבר ר א  ֵ֥ים ָעָׂשֶ֖ ל ְׁשנ  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  יא  ן֙ ּוְנׂש  ֲהר  ֶׁשָ֤ה ְוַאָֽ ד מ  ים ֲאֶׁשר֩ ָּפַק֨ ֹ֡ ֶַּ֣לה ַהְּפֻקד   א 

יׁש  ית-א  ד ְלב  ּו׃-ֶאָחֵ֥ יו ָהיָֽ ָתֶ֖  ֲאב 
ית אׁש ְלב  יו-ר ֵ֥ ָתֶ֖  על כל נשיא את נשמות אנשי שבטו המתים והחלשים באמונתם כדי מאור ושמשכפי'  מרכא טפחא, יתור לרבות – ֲאב 

של שבטו, והוא יכול לדבק עצמו עם שבטו ולקבל אותם במוח שלו בסוד  הכללותשנשיא כל שבט ושבט הוא  לקשרם אל הקב"ה. ...
יׁש  . ...העיבור. ... שלקחו את האנשים אשר קיבלו את נשמות ישראל בסוד העיבור, כדי לגדלם ולהשפיע עליהם קדושות עליונות -א 

ית ֶאָחֵ֥ד יו-ְלב  ָתֶ֖ רצה לומר, שאיש אחד היה מקבל נשמות בית אבותיו בסוד העיבור כדי להמשיך עליהם קדושות עליונות  ּוָהיָֽ  ֲאב 
 .שכל נשיא השבט נכלל בו כל השבט -וחסדים מגולים, לכן כתיב היו 

ּוא ם קדושות היה מקבל נשמות בית אבותיו בסוד העיבור כדי להמשיך עליה )בשבט(איש אחד סלוק, הסלוק מגביל לומר כי רק  – הָֽ
ּועליונות וחסדים מגולים, לכן כתיב  יׁש (במדבר א,מד)  שכל נשיא השבט נכלל בו כל השבט. וזהו )גם כן בסלוק( - ָהיָֽ ית ֶאָחֵ֥ד-א  -ְלב 

יו ָתֶ֖ ּו ֲאב   כנ"ל.כמובן  ָהיָֽ
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ְּקבֶ֖ ז: יבמדבר א, ר נ  ֶּלה ֲאֶׁשֵ֥ ַ֣ים ָהא ֶ֔ ַ֚ת ָהֲאָנׁש  ן א  ה ְוַאֲהר ִ֑ ֶׁשֶ֖ ח מ  ַּקֵ֥ ת:ַוּי  מ ָֽ  הפסוק כרמז לאזכרת שמות ה' וכינויו. ּו ְּבׁש 

ֶׁשֶ֖ה (זיא, 'במ) ח מ  ַּקֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. אפשר שקבוצת הפרטים אלו הפעולות שמשה עשה  – ַוּי 

ֶׁשֶ֖המיד משנצטוה ע"י ה'. טעם מלת  ןד מטעם אתנח של מלת טפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו מלמ – מ  בתפקיד  ְַאֲהר ִ֑

 הגבלה, שלקח "אהרן" עמו כדי שלא יעשה הכל על דעת עצמו אלא בהתיעצות ושיקול דעת עם "אהרן" שהוא כהן שוחר שלום וחסד.

נשיאים אם לקח י"ב ה)ב(  נזדרז לקיים מצות ה' תכף ביום הציווי)א(  יח( - זיא, 'במ) ]התוה"מ )המלבי"ם([הפעולות שעשה משה ע"פ 
ּו  יח(א, 'במ))ג(  במה שהקהילו את כל העדה ְתַיְָֽלדֵ֥  של כל אחד משבטו,  ברר את יחוסו )טט: מהנשיאים(שכ"א ַוּי 

 
)טט: כמו נוסח המשנה סנה'  שיפרש את השםואלו הן דיני המגדף, אין המגדף חייב סקילה עד  [רמב"ם עבודה זרה פ"ב, ה"ז] תנא המגדף

 (ר כד,טז' אמוי)רבע אותיות שהוא אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים שנאמר של א המיוחדפ"ז,מ"ה( 

 ' ב ֵשם־ה  על השם המיוחד חייב סקילה ועל שאר הכינוים באזהרה, ויש מי שמפרש שאינו חייב אלא על שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א וְּנ ֵק֤
 .ואני אומר שעל שניהם הוא נסקל

ּואֲ  (זיא, 'במ) ְּקבֶ֖ ר נ  מרכא טפחא, בתפקיד  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזה ירמז לפסק הרמב"ם שהחיוב בסקילה יבוא  – ֶׁשֵ֥

 "  יברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים"כאשר 
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ֵ֥ במדבר א,מד:  ל ְׁשנ  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  יא  ן֙ ּוְנׂש  ֲהר  ֶׁשָ֤ה ְוַאָֽ ד מ  ים ֲאֶׁשר֩ ָּפַק֨ ֹ֡ ֶַּ֣לה ַהְּפֻקד  ִ֑יׁשא  ר א   ים ָעָׂשֶ֖
יׁש  ית-א  ד ְלב  ּו׃-ֶאָחֵ֥ יו ָהיָֽ ָתֶ֖  ֲאב 

יתבמדבר א,ד: ראה  אׁש ְלב  יׁש ר ֵ֥ ֵ֛ יׁש ַלַּמֶּטִ֑ה א  ֶ֖ יׁש א  ֵ֥ ּו א  ְהיֶ֔ ָֽ ְּתֶכַ֣ם י  ּוא׃-ְוא  יו הָֽ ָתֶ֖  ֲאב 
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 שופטים ה,ח: :במדבר ב

פרים מסמל גדולה בשירת דבורה ובכל קבוץ של המסמל גדולה. אפשר כי משום כך המספר ארבעים אלף של א תבנית מיוחדת לאפרים

 ישראל שבוודאי יש ביניהם זוג אחד של תלמידי חכמים שמעשיהם הטובים הם כתריס ורומח להגן על ישראל. 

ע ב ן]יח[  ֖ מ  י ם ֱאל יש  ַר֔ פְּ ֵנ֣י א  יא  ל בְּ ה וְּנ ש  ֑מ  ם י  ֖ י ם לְּצ בְּא ת  ַר֛ פְּ ג ל ַמֲחֵנ֥ה א  ֣ יֽהּוד׃ -ד  ל ף ַוֲחֵמ֥ש ֵמֽאֹות׃ּוצְּב א֖ ]יט[ ַעמ  ֖ ים א  ֥ ע  ב  ם ַארְּ ֑   ֹו ּופְֻּקֵדיה 

ֵג֤ן א ם( שופטים ה,ח) ים מ  ֑ ר  ע  ם שְּ ֣ ח  ז ל  ֖ ים א  ש ֔ ים ֲחד  ֣ ַחר  ֱאֹלה  ֵאֽל׃-י בְּ ר  ל ף בְּי שְּ ֖ ים א  ֥ ע  ב  ַמח בְַּארְּ ה  ו ר ֔ א   ֵיֽר 

ן (' ויחי מח,יטבר)זהו שאמר יעקב ...  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת במדבר דף פב עמוד א ֵא֣ יו ַויְּמ  ר   ָאב ֗ ֽי ַוי  אמ  ת  עְּ נ י  י ַד֤  בְּ

י עְּת  י ה ֥הּוא-גַם י ַד֔ ֽהְּ ם-י  ֖ ע  ל ֣הּוא-וְּגַם לְּ ֑ ם י גְּד  יו וְּאּול ֗ ֤ ט ן  ָאח  ל ַהק  נּו י גְַּד֣ מ ֔ ֖עֹו מ  ֥ה וְּזַרְּ י  ֹֽלא י הְּ ל ף ַוֲחֵמ֥ש שפקודי בני אפרים   ַהגֹוי ֽם׃-מְּ ֖ ים א  ֥ ע  ב  ַארְּ

ֽי םי בני מנשה ופקוד ֵמֽאֹות את  ל ף ּומ  ֖ ים א  ֛ ֹלש  ַנ֧י ם ּושְּ  מתחילין מן הגדול.  ובגדולה. שְּ
מכאן אמרו ארבעים אלף מישראל שנתקבצו ויצאו למלחמה נשענים עליהם כמי שהוא תפוס מגן  ילקוט שמעוני שופטים רמז נ

ם( שופטים ה,ח)ותריס, שנאמר  ן א  ֵג֤ ים א ֖ -מ  ֥ ב ע  ַמח בְַּארְּ ה  ו ר ֔ א  ֵאֽל׃ֵיֽר  ר  י שְּ   .ל ף בְּ
אך כוונת חכמינו ז"ל הוא על כללות מעשיהם הטובים של ששים רבוא ישראל יצטרפו ויהיו ...  אוהב ישראל ליקוטים ליקוטים

. עשרים אלפיםשלשים צדיקים כאברהם ממש. והנה ס' רבוא כשנחלק אותם לשלשים חלקים נגד שלשים צדיקים יפול על צדיק אחד 
ם( שופטים ה,ח)וזהו  ן א  ֵג֤ ֵאֽל-מ  ר  י שְּ ל ף בְּ ֖ ים א  ֥ ע  ב  ַמח בְַּארְּ ה  ו ר ֔ א  , כי בהתקבצות ארבעים נעשה שני צדיקים ממש כאברהם, ויהיה הנס ֵיֽר 

בכפל ולא יצטרכו לא למגן להגן ולא לכלי זיין להכות את האויבים עד כאן דברי הגאון ז"ל. וזהו ממש דברי התנא דבי אליהו, שהיה 
ל ףמה דוקא קשה לו גם כן ל ֖ ים א  ֥ ע  ב  ל ף . לכך אמר מכאן ַארְּ ֖ ים א  ֥ ע  ב  מישראל שנתקבצו יחד ויש ביניהם זוג אחד, כלומר בודאי יש ַארְּ

ביניהם זוג אחד של תלמידי חכמים על כח כללות מעשיהם הטובים אם כן בודאי לא יהיו צריכים שוב לא למגן להגן על עצמם ולא 
 לרומח להכות האויבים. ודו"ק:

 בגדולה מתחילים מן הגדול לקח טוב-ע"פ תנא דבי אליהו מפרשים ע"פ ספר שופטים אבל כ אוהב ישראל-ו ילקוט שמעונימנם א

ל ףאפשר שמספר האלפים של בני אפרים  ֖ ים א  ֥ ע  ב  ל ף (במ' ב,יט)במדבר הוא המלמד באמצעות תבנית הטעמים  ַארְּ ֖ ים א  ֥ ע  ב  מרכא טפחא,  – ַארְּ

ל ף בְַּא( שופטים ה,ח)=  ֖ ים א  ֥ ע  ב  מרכא טפחא, בשני הכתובים תפקידה כעין יתור לרבות הגדולה ושני הצדיקים ש הם כתריס ורומח להגן  –רְּ

 על ישראל.
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ח ֶאתבמדבר ג,נ:  ל ָלַקַ֣ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ֹור ְּבנ  ת ְּבכֵ֛ א ִ֗ ֶקל ַהּק ָֽ -מ  ֶלף ְּבֶׁשֵ֥ ֹות ָוֶאֶ֖ אֵ֛ ׁש מ  ים ּוְׁשֹלֵ֥ ּׁש ִ֝ ה ְוׁש  ָּׁש֨ ִֶ֑סף       ֲחמ   ֶדׁש׃ ַהָּכ
  התורה והמצוה )המלבי"ם(

ֶ֖ל ְׂשָרא  ֵ֥י י      בכורים גדולים שהם עצמם נתנו את הכסף  לא על בכורים קטנים שיתנו אבותיהם בעדם. מרכא טפחא, יתור לרבות  – ְּבנ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/150     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 תביר, אתנחראה 
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ל ו,כג: נשאבמדבר  ָ֤ר ֶאָֽ ן֙ ְוֶאל-ַּדּב  ּו ֶאת-ַאֲהר  ה ְתָבֲרכֶ֖ ר ּכ ֵ֥ אמ ֶ֔ ַ֣יו ל  ם׃ ס-ָּבָנ ֹור ָלֶהָֽ ִ֑ל ָאמֶ֖ ְׂשָרא  ַ֣י י   ְּבנ 
ּו (במ' נשא ו,כג) ה ְתָבֲרכֶ֖ כרישום מקוצר של יתור לרבות הלכות הנדרשות מהקשה מכתובים  ]בבלי סוטה לז,ב[מרכא טפחא, ע"פ  – ּכ ֵ֥

דב' עקב )-וגם מ (כז,יב דב' תבוא)-, מוקש מבעמידה)ב(  (דב' תבוא כז,יב)-"כה" במשמע דווקא כך ומוקש גם מ-מ הקודש בלשוןאחדים )א( 

 (שמות יתרו כ,כא)-וגם מ (במ' נשא ו,כז)-מוקש מבשם המפורש, )ד(  (דב' שפ' יח,ה)-וגם מ( וי' שמ' ט,כב)-מוקש מבנשיאות כפים, )ג(  (י,ח

ּו (ו,כג): תניא אידך)ו(  כאדם האומר לחבירו. (במ' נשא ו,כג)-פנים כנגד פנים, מוקש מ)ה(  ה ְתָבֲרכֶ֖  (במ' נשא ו,כג)-מוקש מרם,  בקול - ּכ ֵ֥

 

ה אין ברכת כהנים נאמרת בכל מקום אלא בלשון הקדש שנאמר ]רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פי"ד,הי"א[ וכך פוסק  ּכ ֵ֥
ּו ֶאת ִ֑ל-ְתָבֲרכֶ֖ ְׂשָרא  ַ֣י י  כו כה תברב(  –)טט כה תברכו בעמידה, א(  –)טט  )עליו השלום(, כך למדו מפי השמועה ממשה רבינו ע"ה ְּבנ 

כה תברכו ו(  –)טט כה תברכו בקול רם, ה(  –)טט כה תברכו פנים כנגד פנים, ד(  –)טט כה תברכו בלשון הקדש, ג(  –)טט בנשיאת כפים, 
 . בשם המפורש, והוא שיהיה במקדש כמו שאמרנו

ּו ה ְתָבֲרכֶ֖  מרכא טפחא, יתור לרבות, לימודים אחדים כפי' הרמב"ם. - ּכ ֵ֥
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ך׃ ס 'ס ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖ ,כד: במדבר נשא ו ְׁשְמֶרָֽ  ְוי 

, שיש לו לאדם כבר [50]ליקוטי שיחות האדמו"ר ממ"ש חל"ג ע' מרכא טפחא, יתור לרבות התברכות הנכסים ע"פ  – 'ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖ 

ךטפחא, בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – 'הֶ֖ . שיתברכו ויתרבו יותר מכפי מדתם וטבעם ְׁשְמֶרָֽ שרבוי התברכות הנכסים  ְוי 

ך ...; שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונךהיא גם מפני שמירת ה'  ְׁשְמֶרָֽ הקדוש ברוך הוא, הוא הנותן  , מגביל השמירה אל סלוק – ְוי 
 .  הוא השומר

 מרכא טפחא, יתור לרבות "רבוי של ברכת שמים מעל ועל הארץ מתחת" – 'ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖  –טט 

 סמוכיםראה 
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ָּפֶנָֽיך׃ ׆ֹס י,לה:  בהעלתךבמדבר  יך מ  יך ְוָיֻנֵ֥סּו ְמַׂשְנֶאֶ֖ ְיֶבֶ֔ ' ְוָיֻפ֙צּו֙ א ָֽ ֶׁשִ֑ה        קּוָמַ֣ה ׀ הִ֗ ן ַוּי ַ֣אֶמר מ  ַע ָהָאר ֶ֖ ְנס ֵ֥ י ּב  ֵ֛  ַוְיה 

יך )במ' בהע' י,לה( המרבה על שנאת הגויים למקום  [ספרי זוטא]מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כדרשת  – ְוָיֻנֵ֥סּו ְמַׂשְנֶאֶ֖

 .כל שהוא אויב ושונא לישראל כאלו הוא אויב ושונא למקוםשנאתם לישראל 
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ן,ח: שלח יג במדבר ַע ּב  ֵ֥ ם הֹוׁש  י  ֵ֥ה ֶאְפָרֶ֖ ּון׃-ְלַמּט   נָֽ

י ֶּבןא: י,שלח יג במדבר ֶ֖ ַ֣ה ְמַנֶּׁשִ֑ה ַּגּד  ף ְלַמּט  ֶ֖ ֵ֥ה יֹוס  י׃-ְלַמּט  ָֽ  סּוס 
  [רשת שלחאגרא דכלה במדבר פ]

ַ֣ה ְמַנֶּׁשִ֑ה]יא[  ף ְלַמּט  ֶ֖ ֵ֥ה יֹוס  הנה ייחס מנשה ליוסף, ולא עשה כן לאפרים, והנה בליקוטי תורה למרן האר"י ז"ל כתב כי הי"ב שבטי ישורון בעצמם . ְלַמּט 
רגל ממנשה, וביהושע שהוא מאפרים ובכבודם נתעברו בי"ב האנשים הללו כל אחד באיש משבטו, אך יוסף לא היה יכול להתעבר בשני אנשים, ונתעבר רק בהמ

דהנה כתבו המקובלים נתגלגל לוי, על כן אמר רק במנשה למטה יוסף. ודברי מרן ז"ל ברוח הקודש אין צריכין חיזוק, אעפי"כ רשות לכל אחד לדרוש בתורה, 
נוד פגם בתחילת יצירתם, וגם מרן בליקוטי תורה הטעם שראובן וגד וחצי מנשה לא לקחו בארץ ישראל, מפני שהיה בהם איזה נד

ב מיקרי חשש דהיינו ראובן היה יעקב סובר שהיא רחל )הגם שאנחנו בעניינו כתבנו בפרשת ויצא על זה שיעקב תיקן כל זאת במחשבתו, עכ"ז לגבי קדושת יעק
 נדנוד פגם(, וכן גד ניתן זלפה ליעקב בלי ידיעתו ועצתו, מה שאין כן בבלהה נתייעצה רחל עמו.

לקח את אסנת בת דינה, והנה אסנת היתה חציה מקדושת דינה וחציה משכם הארור ]פרקי דר"א פל"ח[, ויוסף כולו קודש.  והנה יוסף
על כן חצי שבט מנשה נשאר מחוץ לארץ ישראל, והנה חצי השבט הזה יתייחס ביותר לאסנת, , חלק רביעי בחשש פגםוהנה שני בנים היה להם, והיה 

והנה שליחות המרגלים היה לארץ ישראל דוקא מעבר לירדן, ונבחר לשליחות מאותו החלק אל יתייחס ליוסף. וחציו שנטל חלק בארץ ישר
ַ֣ה ְמַנֶּׁשִ֑ה]יא[ שיתייחס ליוסף, וז"ש  ֶ֖ף ְלַמּט  ֵ֥ה יֹוס  ובאפרים לא הוצרך לפרט כן כי כולו יתייחס ליוסף. ובזה יונח לנו שבפרשת במדבר ]א י[ , ְלַמּט 
 .ים ולא אמר כן במנשה, כי שם נתייחסו, ואמר באפרים שכולו יתייחס ליוסףאמר לבני יוסף לבני אפר

ף ֶ֖ ֵ֥ה יֹוס  מרכא טפחא, יתור לרבות את חיבת הארץ של יוסף, ולרבות חיבת הארץ של בני מנשה ושל בנות מנשה כדי שנציג מנשה  – ְלַמּט 

ַ֣ה. במשלחת התיור של הארץ ימלא שליחותו בחיבוב הארץ, ולא יסטה אחר דעה אחרת  מונח, מרבה שני חלקים במטה מנשה,  – ְלַמּט 

ף ֶ֖ ֵ֥ה יֹוס  ל ף מרכא טפחא, יתור לרבות ענין של גדולה, כמו שפרשנו גדולה על  – ְלַמּט  ֖ ים א  ֥ ב ע   (במדבר א,לג)מרכא טפחא, בפסוק  –ַארְּ

ל ף וֲַחֵמ֥ש ֵמֽאֹות׃ פ ֖ ים א  ֥ ע  ב  י ם ַארְּ ֑ ר  פְּ ה א  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה  י ם ,ח(גשלח יבמדבר )רש על וכך אפשר גם לפ פְּ ֖ ר  פְּ ה א  ַמֵט֥ מרכא טפחא, ענין של גדולת  – לְּ
ַע ב ן  נּֽון׃-הֹוֵש֥
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' ֶאל,א: טובמדבר שלח  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ )טט: אבל אם כל מניין לרבות יחידים וגרים נשים ועבדים  ,בספרי זוטא פרק טו  מ 

' ֶאל( במ' שלח טו,א)אמרת  )ומוסרים שקליהם לצבור(שתתפו שישקלו או שיהיחידים הנ"ל מתנדבים(  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  מ 
ר֙ ֶאל( במ' שלח טו,ב)לרבות יחידים.  ל-ַּדּב  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ֶהִ֑ם, לרבות גרים. ְּבנ  ַ֣י , לרבות נשים ועבדים. ובצד השני אתה אומר ְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ְּבנ 

ל ְׂשָרא ֶ֔  י הקטנים להנהיגן במצות.להזהיר את הגדולים על יד י 

'( במ' שלח טו,א) ר הֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא כיתור לרבות התנדבות שקלים נוספים על החיוב של מחצית השקל,  – ַוְיַדּב 
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http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֹו ּוְזַכְרֶּתם֙ ֶאת במדבר שלח טו,לט: תִ֗ יֶתַ֣ם א  ת  ּוְרא  יצ  ַ֣ה ָלֶכם  ְלצ  ָתִ֑ם -ָּכל-ְוָהָי ם א  יֶתֶ֖ ' ַוֲעׂש  ת הֶ֔ ְצֹוַ֣  מ 
א  ם ֲאֶׁשר-ְול ָֽ יֶכֶ֔ ינ  ָֽ י ע  ַ֣ י ְלַבְבֶכם֙ ְוַאֲחר  ָ֤ ּורּו ַאֲחר  ם-ָתתִ֝ יֶהָֽ ֶ֖ים ַאֲחר  נ  ם ז   :ַאֶּתֵ֥

ם-ֲאֶׁשר (במ' שלח טו,לט) ם-ֲאֶׁשר (במ' שלח טו,לט)מצב, )א( שוגגים )ב( מזידים -מקף בתפקיד רב – ַאֶּתֵ֥ ֶ֖ים ַאֶּתֵ֥ נ  מרכא טפחא, יתור  – ז 

 לרבות על עבודה זרה בפועל, הרהור עבודה זרה.
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 במדבר קרח טז,ז:

יׁש ֲאֶׁשר ֵ֛ ה ָהא  ר ְוָהָיִ֗ ָ֤י ה֙' ָמָחֶ֔ ְפנ  ֶרת ל  ן ׀ ְקט ִ֝ יֶה֨ ימּו֩ ֲעל  ׁש ְוׂש  ַ֣ן ׀ א ֹ֡ ּו ָבה  ֹוׁש -ּוְתנַ֣ ּוא ַהָּקדִ֑ ' הַ֣ ר הֶ֖ ְבַחֵ֥  י 
י׃-ַרב ָֽ ו  ֵ֥י ל   ָלֶכֶ֖ם ְּבנ 

ה  יׁש רביע,  -ְוָהָיִ֗ ֵ֛ ' -ֲאֶׁשר תביר -ָהא  ר הֶ֖ ְבַחֵ֥ ּוא  מרכא טפחא, יתור לרבות –י  ֹוׁש מונח, מרבה –הַ֣  אתנח, מגביל - ַהָּקדִ֑

ה   אפשר כי לפנינו ארבעה לימודים:  תורה שלמה תו"ש ]סז[רביע, ע"פ  -ְוָהָיִ֗

ֹוׁשהיו יודעים שאותו האיש שיבחר בו הקב"ה  (א) ּוא ַהָּקדִ֑ ּוא , הַ֣ ֹוׁש מונח, מרבה בנבחר קדושה –הַ֣ אתנח,  - ַהָּקדִ֑

 מגביל הקדושה רק בנבחר, 

היה לו מחליף זמני עלול להיות מצב של קנאה, לכן הכהן המחליף הזמני לא נמצא יתירה מזה בדומה לכהן גדול ש (ב)

 לבדו ינצל והשאר כולם ימותו, הזהרו ואל תגרמו רעה לעצמכם,בבית המקדש. כאן משה הזהירן שהנבחר 

והם לא האמינו לדבריו ונשרפו, לכך אמר )להלן יז,ג( את מחתות החטאים האלה בנפשותם. מלמד שהם פשעו  (ג)
יׁש  נפשותם.ב ֵ֛    מלמד שהם פשעו בנפשותם.תביר, ממעט בכל הנדחים מלמד על חיסרון בהם  -ָהא 

' -ֲאֶׁשר (ד) ר הֶ֖ ְבַחֵ֥ ידוע הלימוד כי קטורת  אותו שעוזר לו הקב"ה הוא ינצל בלבד.מרכא טפחא, יתור לרבות  –י 

קיטרוג כגון מעשה העגל, כדי  מצילה וקטורת עלולה להמית את הלא ראוי. כאן היה רבוי עזרה מהקב"ה לאהרן מפני

הוא הקדוש, הוא יקדש מיבעי ליה, אלא א"ל יודע אני שקטורתו של  תורה שלמה ]סח[-שינצל. וזה מתאים ל
 (ילמדנואהרן מתקבלת, כבר נתקדש קודם לכן )
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ם ַוּי ַ֣אֶמר :חכב, בלקבמדבר  יֶהִ֗ ינּו ֲאל  ָ֤ ה֙  ל  ְיָלה פ  י ַהַּלֶ֔ ָ֤ ת  ב  רָּד  ֶאְתֶכם֙  ַוֲהׁש  ֵ֥ר ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ָבֶ֔ י 'הֶ֖  ְיַדּב  ָֽ ּו ָׂשר  ְׁשבֵ֥ ִ֑י ַוּי  ָל ם-א  ְלָעָֽם׃-מֹוָאֶ֖ב ע   ּב 
ֵ֥ר ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ִ֑י 'הֶ֖  ְיַדּב  ָל ֵ֥ר ,)שבח עצמו בשם ה'(, שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'א  מרכא טפחא, יתור לרבות על עצמו שבח  – 'הֶ֖  ְיַדּב 

לכת עם בני אדם כמותכם, אלך עמכם; שמא אין כבודו לתתי להלוך אם ימליכני ל רש"ישה' מדבר אליו בגלוי רב, ומפני כך ע"פ פ' 
ִ֑יתביר בתפקיד לא ממש, ללמד שאינו מתחייב להשיב ממש מה שנאמר לו, וטעם  – ַּכֲאֶׁשֵ֛ראבל טעם  .עם שרים גדולים אלא ָל אתנח,  – א 

מים והסתר פנים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות וכ"כ גברו ועצמו הצמצו תניא פכ"ב-ובמגביל שהגלוי לבלעם היה בדרך מדרגה מצד שמאל, 
ויניקתם וחיותם אינה מבחינת פנים אלא מבחינת אחוריים דקדושה כאדם הנותן ...  גם דברים טמאים וקליפות וס"א ולקבל חיותם וקיומם מדבר ה' ורוח פיו ית'

ומחשיבים עצמם ליש ודבר בפני ...  שאינה בטילה כלל לגבי קדושת הקב"ה)גורמת לה(  יונקת לתוכה)הס"א(מעט מזער אור וחיות ש...  דבר לשונאו שלא ברצונו
 ... עצמו
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ִ֑ל: ח,במדבר בלק כג ה א  א ַקּב ֶ֖ ב ל ֵ֥ '׃        ָמַ֣ה ֶאּק ֶ֔ א זַָעֶ֖ם הָֽ ם ל ֵ֥  ּוָמַ֣ה ֶאְזע ֶ֔
  ה מה היתור לרבות של  -טט א ַקּב ֶ֖ א זַָעֶ֖ם, מה היתור לרבות של ל ֵ֥ מסובבים שיחול קללת אדם מקלל  קבה זעםיובי . בלשון ח ל ֵ֥

 על מה שכבר נחשף לקללה בגלל עוונות האדם. לכן בלשון השלילי שניהם מרחיבים ההגנה,
... אכן עיקר הדבר הוא לפי שמדתו יתברך להאריך אפו לעוברי רצונו בין לצדיק כשיחטא ובין לרשע הגם שירצה  [אור החיים]

מדות רחמים ונוהגת תמיד זולת בעת אשר יזעום ה' ... באותו זמן ולא תתנהג מדה זו של ארך אפיים  לחטוא ומדה זו היא א' מי"ג 
 כן כשיקלל אדם את חבירו תסובב הקללה שעוונותיו אשר ה' מאריך לו אפו עליהם ימהר ליפרע וגו'-כמו

ותה מצוה שעבר עליה  ... והפגם הוא שראש ... עוד אשכילך כי כל עושה רשע יפעיל פגם במדה עליונה בענף ההוא שתלויה עליו א
החלק המרוחק יונק ממקום שרש הנפש החוטאת וזה יהיה כל עוד שלא שב האדם בתשובה או לא נפרע על חטאו וזהו סוד נושא עוון 

 הקללשאמרו רז"ל שה' מפרנס הקטיגור הנברא מחטא האדם וכי הוא זה הנפרע מהאדם עצמו ... והאיש המקלל יעורר הדין בכח ה
 בעת הזעם למהר להשליט השליט באדם לרע לו. 
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 במדבר חקת יט,ג,ה:

ּה ֶאל]ג[      ָתֶ֔ ָתּה֙ ֶאל-ּוְנַתֶּתַ֣ם א  יא א  ָ֤ ִ֑ן ְוהֹוצ  ה  ֶ֖ר ַהּכ  ּה ְלָפָנָֽיו׃-ֶאְלָעָז ָתֶ֖ ט א  ה ְוָׁשַחֵ֥ ַּמֲחֶנֶ֔ ּוץ ַלָֽ חַ֣  מ 
ף ֶאת]ה[      ִ֑יו ֶאת-ְוָׂשַרֵ֥ יָנ ה ְלע  ּה ְואֶ -ַהָּפָרֶ֖ ָרָ֤ ּה ַעל-ְּבָׂשָרּה֙ ְוֶאת-תע  ף׃-ָּדָמֶ֔ ְׂשר ָֽ ּה י  ְרָׁשֶ֖  ּפ 

במדבר חקת שאני התם, דכתיב ) -דכתיב אהרן וחוקה, פרה נמי הא כתיב אלעזר וחוקה  -ולשמואל דאמר פרו פסולה, מאי שנא פרו 

ּה ְלָפָנָֽיו׃( יט,ג ָתֶ֖ ט א  נפקא  -, שלא יסיח דעתו מנא ליה? ושמואל -ורב: שלא יסיח דעתו ממנה,  -שיהא זר שוחט ואלעזר רואה.  -ְוָׁשַחֵ֥
ף ֶאת -( מבמדבר חקת יט,הליה ) ִ֑יו-ְוָׂשַרֵ֥ יָנ ה ְלע   ורב: חד בשחיטה וחד בשריפה.  -. ַהָּפָרֶ֖

רב אומר שצריך קרא אחד שלא יסיח דעת בשחיטה, וקרא אחד שלא יסיח דעת בשריפה, כי אי אפשר ללמוד מהשחיטה על  –טט 
 השריפה.

ּה ְלָפָנָֽ  ָתֶ֖ ט א   מרכא טפחא,יתור לרבות על השחיטה את אי הסחת הדעת -יו׃ְוָׁשַחֵ֥

ף ֶאת ִ֑יו-ְוָׂשַרֵ֥ יָנ ה ְלע   מרכא טפחא,יתור לרבות על השריפה את אי הסחת הדעת - ַהָּפָרֶ֖

משום  -צריכא. ואי כתב רחמנא בשריפה  -משום דתחילת עבודה היא, אבל שריפה אימא לא  -וצריכא; דאי כתב רחמנא בשחיטה 
 צריכא. -תכשרא פרה, אבל שחיטה אימא לא דהשתא הוא דמ
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ת ְלָכלא: י,במדבר חקת יט ֶ֖ ֵַ֥ע ְּבמ  ג  ים׃-ַהּנ  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  א ׁש  ֶ֖ ֶַ֣פׁש ָאָדִ֑ם ְוָטמ   ֶנ

ֶ֖ת א(י,חקת יט 'במ) ֵַ֥ע ְּבמ  ג   מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, הסבר )א( עוסק בהגדרת מת.  – ַהּנ 

לרבות נפל אע"פ ששלא נתקשרו איבריו וגידיו ואין בו  ]בבלי נזיר מט,נ[מת שלם, כזית מן המת, ע"פ  פ"ב,מ"א,מ"ב[ ]משנה אהלותע"פ 

 כזית בשר, נצל, רקב ממת שלם

ֶ֖ת א(י,חקת יט 'במ) ֵַ֥ע ְּבמ  ג   מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, הסבר )ב( עוסק בהגדרת אופן הנגיעה. – ַהּנ 

טומאת מגע האמורה בכ"מ בין במת בין בשאר המטמאים הוא שנגע האדם בבשרו בטומאה [ ג"ה,רמב"ם טומאת מת פ"א]ע"פ 
עצמה, בין בידו בין ברגלו בין בשאר בשרו, ואפילו בלשונו ה"ז נטמא, וכן נראה לי שאם נגע בצפרניו או בשיניו נטמא כיון שהם 

ומאה בכוש והכניסה לתוך גרונו של אדם טהור ולא נגעה בלשונו, או שהכניסה ט אבל אם תחב אדםמחוברים לגוף הרי הם כגוף, 
 ולא נגע בבשר לא נטמא הבולע משום מגע זה, שהרי לא נגעה בבשרו שנגיעת פנים אינה נגיעה. )טט: אדם(לתוך מעי של 
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ל ֲאֶׁשר במדבר חקת יט,טז:  ַּגִ֝ע ַעל-ְוכ ֨ ֲחַלל-י  ה ַּבָֽ ַ֣י ַהָּׂשֶדִ֗ ֹוֶחֶ֙ר -ְּפנ  ת אָֽ ֹו ְבמ ֶ֔ ים׃-ב֙ אַ֣ ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  א ׁש  ְטָמֶ֖ ֶבר י  ֹו ְבָקִ֑ ם אַ֣  ְבֶעֵֶ֥צם ָאָדֶ֖
 משנה מסכת אהלות פרק א 

כל אחד ואחד מטמא במגע במשא ובאהל אימתי בזמן שיש )עצמות ובשר עליהם( ...  ]ט[ מאתים וארבעים ושמונה אברים באדם
 :ואין מטמאין באהלמגע ובמשא עליהן בשר כראוי אבל אם אין עליהן בשר כראוי מטמאין ב

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת אהלות פרק א 
לפי שטומאת אוהל אינה אלא או באדם שלם כדכתיב )במדבר י"ט( אדם כי ימות באוהל, או באבר הדומה  - ואין מטמאין באוהל

ם( במד' חקת יט,טזלאדם כדכתיב ) באוהל, אף אבר שיש בו בשר וגידים  , מה אדם יש בו בשר וגידים ועצמות ומטמאְבֶעֵֶ֥צם ָאָדֶ֖
 ועצמות מטמא באוהל:

ם  שיש בו בשר וגידים ועצמות  אף אבר בו בשר וגידים ועצמות ומטמא באוהלמרכא טפחא, יתור לרבות על אדם שיש  – ְבֶעֵֶ֥צם ָאָדֶ֖
  מטמא באוהל
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ֹו ַוּי אַמִ֑ר : ז,כגבמדבר בלק  א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ן נ  -מ  ָרם ַיְנח ֨ ֶלְךֲאֲ֠ י-י ָבָלָ֤ק ֶמָֽ ַהְרר  ָֽ ָרה-מֹוָאב֙ מ  ֶדם ְלָכה֙ ָאָֽ ל׃-ֶקֶ֔ ָֽ ְׂשָרא  ה י  ֲעָמֵ֥ ב ּוְלָכֶ֖ה ז  ַ֣י ַיֲעק ֶ֔  ּל 

ֹו ז(כג, בלק 'במ) א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥  מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן חיזק קול בלעם כפי'  - ַוּי 

ֹו]בעל הטורים[  א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥ ב    )משלי כז; יד(ם אומות כדי שיקנאו בישראל, וזהו שהרים קולו שישמעוהו כל שבעי ַוּי  ךמְּ הּו׀ ֵר֤ דֹול בְּ֣קֹול ֵרֵע֨  ג ִ֭

ר ק  ים ַבב ֣ ֵּכ֑ ה ַהשְּ ל ֗ ל  ב קְּ֝ ש  ֥  :ֽלֹו ֵתח 

 

 מרכא טפחא 129

ר: במדבר פינחס כה,י: אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ מכונו, הרב ארמוני  ]ארמון על, שם הוי"ה בצירוף ס"ג ( של התוכן 63מופע ס"ג ) ַוְיַדּב 

 ס"ג גי' כבו"ד א"ל. ס"ג: כלי הכתר של ז"א: האמצעי יו"ד ה"י וי"ו ה"א. ס"ג כלי הדעת האמצעי דז"א: יו"ד ה"י וא"ו ה"י.  )אוצר החכמה([

' )במ' פי' כה,י( ר הֶ֖ ֵ֥ מדבר שחבירו  ריה"ג( )מל"ב מידות של ר' אלעזר בן)כב()סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדּב 
 ,)הכתוב לפניו()כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו כאן אפשר גם לצרף את מידה מוכיח עליו,  )כאן הכתוב לפניו(

ֽל   )במ' בלק כה,ט(כבו"ד א"ל מתגלה בעוברו על מידת הדין שבו נסתימה פר' בלק  ים א  ֖ ר  ה וְּע שְּ ֥ ע  ב  ה ַארְּ ֑ ים ַבַמגֵפ  ֖ ֕יּו ַהֵמת  וכבר בה היה  ף: פַוי הְּ

' )במ' פי' כה,י(ניצנוץ רחמים בהגבלת המגיפה.  ר הֶ֖ ֵ֥ בתפקיד גבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן פרטי העברת הדין   מרכא טפחא – ַוְיַדּב 

תכונת )כה,יב,יג( השפעת ברית שלום לכהונת עולם לפינחס, שזאת אמורה להיות -)כה,יא( השבת חימה, קנאת קנאות ה', וב-המפורטים ב

 הכהנים שפעולותיהם תהיינה מאהבת ישראל )כגון מידת חסידות )לא הלכה( שרק כהן אוהב ישראל יפסוק במצורע(.

ל ֵלאֹלֵהֽינּו: (לב,ג ' הא'דב)על הפסוק  [אופן שני ,אדרת אליהו]ע"פ מה שכתב  ד  א ה ֥בּו ג ֖ ֑ ר  קְּ ם ֖ה' א  י ֵש֥ ֛ ם ... המלים ּכ  י ֵש֥ ֛  )כוונתן לשם שגי'. ּכ 

להביא לתשובה בחודש התשובה [ פנים יפות דברים ג]פי'ומרומז בו גילוי רצון עליון )אריך אנפין( וכ ס"ג: צירוף אותיות הוי"ה שלו עולה(

 באלול לתיקון המעשה בשיטים שהיה באלול.

 

 נתבונן בשלושה פסוקים ביחד

֖ית ּכ   טו(,כה' פי' במ) י נ  דְּ ֛ה ַהמ  ה ַהֻמּכ  ֧ ּׁש  ֽא  ם ה  ֖ן ֽהּוא: פוְֵּש֨ י  דְּ ֛ב בְּמ  אש ֻא֥מֹות ֵבֽית־א  י ַבת־֑צּור ר ֣ ֣  זְּב 
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ר: ,טז:כה פינחס במדבר אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥  ַוְיַדּב 

ֹור ֶאת )כה,יז( ם׃-ָצרֶ֖ ם אֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ִ֑ים ְוה  ְדָינ   ַהּמ 

' )במ' פי' כה,טז( ר הֶ֖ ֵ֥ מדבר שחבירו  )מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג()כב(מוכים, מידה )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת ס – ַוְיַדּב 
 היינו מהדין שגרמו המדינים הגענו להתעוררות רחמים.   מוכיח עליו, )כאן הכתוב לפניו )כה,טו((

' )במ' פי' כה,טז(עכשו נסביר תבנית הטעמים של   ר הֶ֖ ֵ֥ ה "שמות אהי ג'אלו  בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב,מרכא טפחא  – ַוְיַדּב 
 , רחמים גמורים ןך אל הדישנמ ,על ידי כח אלו השמות  ממתקים כח הדין ומתהפך לרחמים.שע"י צירופן  ה""ה אהווהי

ותוצאת הרחמים הגמורים היא עשיית דין  ,)כה,טו( אל )כה,טז((-)כאן מ)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו כאן אפשר גם לצרף את מידה 

ֹור ֶאת )כה,יז( הציווי באומות העולם.ו ם׃-ָצרֶ֖ ם אֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ִ֑ים ְוה  ְדָינ  ואח"כ מנין לפי משפחות משהוסר הדין, ובכולם הטיל ה' חותם  ַהּמ 

 י"ה.
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ס ֶּבן במדבר פינחס כה,יא: יְנָח֨ ָֽ ִ֝ר ֶּבן-ּפ  יב ֶאת-ֶאְלָעזָ ָ֤ ׁש  ן ה  ה ִ֗ ן ַהּכ  ָֽי-ַאֲהר ַ֣ ַ֣ל ְּבנ  ַע י֙ מ  ל ּבְ -ֲחָמת  ְׂשָרא ֶ֔ ֹו ֶאתי  י ְּבתֹוָכִ֑ם-ַקְנאֵ֥ ֶ֖ ְנָאת   ק 
י ֶאת-ְול א  ית  ֵ֥ ּל  ָֽי-כ  י׃ -ְּבנ  ָֽ ְנָאת  ל ְּבק  ֶ֖ ְׂשָרא   י 

בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט  כמו זמרי בן סלוא( -)טט כל העובר מדעתו  רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"י

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

וחללת את שם אלהיך אני ה', ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה  בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם, ולפיכך נאמר בשבועת שקר
זמרי עבר על ארמית ואולי גם על עבודה זרה, אף שלא ראוהו בשעת מעשה, אלא שע"י הוצאתו עם האשה על הרומח של  -)טט חילל את השם ברבים 

ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא  , וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעולם לא פחדפינחס נתגלה מעשהו(
ֹו ֶאת )וכן פינחסברוך הוא כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו  י-ְּבַקְנאֵ֥ ֶ֖ ְנָאת  הבועל ארמית  נזכר הלכהעל בעילת ארמית ברבים – ק 

הרי זה מקדש  (בד, ולא סיבת אחרתקנאת הבורא בל, ְּבתֹוָכִ֑ם - ועשה מעשה אע"פ שאם היה בא לבית הדין לא היו מורים לא כן קנאים פוגעים בו
 . את השם

ֹו ֶאת י -ְּבַקְנאֵ֥ ֶ֖ ְנָאת  ִ֑ם כל העובר מדעתו ... מכל המצוותלעיל  רמב"ם יתור לרבות, ככתב –מרכא טפחא  -ק  מגביל, קנא  – אתנח – ְּבתֹוָכ

מעשה הטוב בגדר  חיים()אור הקנאת הבורא בלבד, ולא סיבת אחרת. ולכן בזכות מעשה ללא פניות, לטובת אנשים שקודם ביזוהו 
י ֶאת-ְול א הפעולה עצמה שהסיר כעס ה' כי הכעס הוא ענף היגון והדאבון ויהי' לה'  נחת רוח הרבה השבת חימה.  ית  ֵ֥ ּל  ָֽי-כ  -ְּבנ 

ל  ֶ֖ ְׂשָרא  יגם הקב"ה עובר על מידותיו  יתור לרבות, –מרכא טפחא  - י  ָֽ ְנָאת   דת הרחמים.מסלק מידת הדין ומגביר מי (מגביל)סילוק,  – ְּבק 
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ֹו ,י: כחפינחס במדבר  ת ְּבַׁשַּבּתִ֑ ַלֵ֥ת ַׁשַּבֶ֖ ּה׃ פ-ַעל       ע  ְסָּכָֽ יד ְונ  ֶ֖ ַלֵ֥ת ַהָּתמ   ע 
 מרכא טפחא –( לימוד יתור בבלי שבת כד בע''פ ) (במדבר כח י) אביי אמר.. אמר קרא

 מרכא טפחא אתנח -עולת שבת בשבתו 

 .ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב

 

 דוגמאות נוספות ליתור לרבות באותו דף גמרא וכולם בטעמי מרכא טפחא

 בבלי שבת כד בע''פ  שמות בא יב י

 אתנח  מרכא טפחא -בקר -תותירו ממנו עד-ולא

 מרכא סלוק מרכא טפחא - ''הוא לבדו יעשה לכם'' בבלי שבת כד ב ע''פ שמות בא יב טז

 

 
  –פרוש התיבה טפחא 

 הצעה של רב יהושע ישראלי נ"י, משמע מרבה ממינו –טפיח מנת לה-א' כמו טופח על
ב' כמו פותח טפח, משמע שמתאפיין מהתיבה או התיבות שאחריו, היינו שהאפיון ממעט מהריבוי 

 שגרם ]מרכא[ טפחא.
 

לענ"ד המסתמכת על הערת שפת"ח בקרא "שדך לא תזרע וכרמך לא  ב' "תכלית הענין שלפניו"
ים זאת בעקיפין ומדוגמאות הגמרא, משמעות תבנית הטעמים תזמר" ועוד מפרשים שאומר

שלפני ה]מרכא[  פירוש, תכלית הנושא / העניןשסביב ה"טפחא סלוק" וה"טפחא אתנח" הינה 
 טפחא והסתים באתנח או סלוק. 

 
י - "גילך י"ב -ךבר' ל ֶ֖ ה ַנְפׁש   כלית הטובהת אהי, חיתהו ומרווא ר החייםאוע"פ  –מורה על תכלית  –מרכא טפחא  – ְוָחְיָתֵ֥

 
 כלית מה שלפניות –פחא ט –נאכל -לא נזרע ולא נקצר מה הןרי אהרן מביא פירוש אברבנאל בוי' שע
 

הטפחא נמצאת במרכז של מדות למוד אחדות שהתורה והאגדה נדרשת בהן. למשל אם 

התבנית בתחילת פסוק, המשמעות שפסוק זה מהווה פירוש או תכלית לנאמר לפניו ויש כאן 
פשרות למדת לימוד של סמוכים. אם התבנית עם הטפחא בתחילת פרשיה, הנושא עשוי להיות א

מרכא טפחא, ואת  –מונח אתנח, את השמים  –טפחא, ברא אלוקים  –עלום, כגון "בראשית 
מרכא סלוק" את השמים וגו' הינו התכלית של הבריאה שהוא הנושא המסתים באתנח.  –הארץ 

 ורה והאגדה נדרשת בהן.נא עיין בפרק המדות שהת
 
 מרכא[ טפחא ]מונח[ אתנח או[ 

 מרכא[ טפחא ]מרכא[ סלוק[ 
 "יתור לרבות" ואח"כ למעט את מה שלא שייך או שאין לא דמיון לסיפא

תוכן ה"יתור לרבות" ממועט בהקשר כלשהו לתוכן ה"סיפא" אתנח או סלוק 
מה שפחות דומה למטרה היינו רבוי הממועט למטרה מסוימת, כעין רבוי ומיעוט המסלק 
 משמעו היה יטמא לכל סוגי רביעית מת ודוקא כאשר  -אם היה כתוב למת יטמא בעמיו

 הרביעית מת במקום שיש אחרים שיכולים לעסוק בה
יטמא לכל סוגי רביעית מת ודוקא כאשר -משמעו שלא -יטמא בעמיו -היות וכתוב למת לא

 ההרביעת מת במקום שיש אחרים שיכולים לעסוק ב
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ים֙ ֶאלבמדבר בלק כב,יב:  ר֙ ֶאת-ַוּי ָ֤אֶמר ֱאֹלה  א ָתא  ָּמֶהִ֑ם ל ָ֤ ְֶ֖ך ע  ל  א ת  ם ל ֵ֥ ְלָעֶ֔ ּוא׃-ּב  ּוְך הָֽ י ָברֶ֖ ֵ֥ ם ּכ   ָהָעֶ֔
ְֶ֖ך ל  א ת  ָּמֶהִ֑םמרכא טפחא, כעין קבוצה העשויה להתרחב, הקב"ה אומר לבלעם לא אלה ולא אחרים. המלה  – ל ֵ֥ ם יתירה ונותנת לבלע ע 

 בחירה, הטעם אתנח אמור להגביל שלא ילך כלל. הוא מעדיף להבין אחרת.
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ּוְך  י ָברֶ֖ ֵ֥ ּואמרכא טפחא, כעין קבוצה העשויה להתרחב, הוא ברוך מבורכים אבותיו, מבורכים בניו  –ּכ  סלוק מגביל הברכה הנשגבה  – הָֽ

 רק לעם ישראל.
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י במדבר מטות ל,ד: ָֽ ה ּכ  ָּׁשָ֕ ּד ֵ֥ -ְוא  יָה׃ 'ר ֶנֶֶַֽ֖דר ַלהִ֑ ת  ְנֻעֶרָֽ יָה ּב  ֶ֖ ית ָאב  ֵ֥ ָּסֵ֛ר ְּבב  ה א   ְוָאְסָרֵ֥
י ָֽ ר ֶנֶֶַֽ֖דר-ּכ  ּד ֵ֥  מרכא טפחא כיתור לרבות על נדר קרבן שהוא קרבן בלבד לשאר נדרים  – ת 

יהָ  ֶ֖ ית ָאב  ֵ֥  ., ואפילו אינה בביתו(שלטון וממשלה)היינו עליה  רשות אביה מרכא טפחא, יתור לרבות – ְּבב 
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יָה ֶאת דבר מטות ל,ה:במ ע ָאב ִ֝ ּה ֶוֱָֽאָסָרּה֙ ֲאֶׁשַ֣ר ָאְסָרַ֣ה ַעל-ְוָׁשַמ֨ ְדָרִ֗ יָה  -נ  ִ֑ יׁש ָלֶּ֖ה ָאב  ֵ֥ ּה ְוֶהֱחר   ַנְפָׁשֶ֔
יָה ְוָכל-ְוָק֙מּו֙ ָּכל ָּסֵ֛ר ֲאֶׁשר-ְנָדֶרֶ֔ ה ַעל-א  ּום׃-ָאְסָרֵ֥ ּה ָיקָֽ  ַנְפָׁשֶ֖

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)[ תורה תמימה] ֵ֥  ,ה(ל) מר סבור אני שנדרה אשתי, הרי זה יחזור ויפר, שנאמרשיהא מתכוין לה, שאם נדרה בתו וא - ְוֶהֱחר 

יׁש ָלֶּ֖ה ֵ֥ מח(שיהא מתכוין לה, ְוֶהֱחר 
 כאן טעות האב היא במי היתה הנודרת )בתו או אשתו(. :[ספרי] 

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)נראה דר"ל אף על פי שאם קיים האב נדר בתו ]דהיינו הפירוש   ]תת"מ הערה מח([ ֵ֥ סמוכה שאינו [ מבואר בדרשה הְוֶהֱחר 
יכול עוד להפר, מ"מ אם קיים בטעות כגון שנדרה בתו וסבר שנדרה אשתו וקיים לה מותר לו אח"כ להפר נדרי בתו, וזהו הפי' הרי זה 
יחזור ויפר, כלומר מותר לו להפר, משום דבעינן שיתכוין לה בהקמה. ובפסוק הסמוך יובא דרשה דבעינן כונה כזו להפרה דכתיב שם 

ם ,ו(ל))טט:  יניא אותה יא-ְוא  ֨ נ  יהָ  ה  ַ֣ ָתּה   ָאב  יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל), וכאן דריש הלשון (א  ֵ֥  -. בדיוק כמו אותה ְוֶהֱחר 

שחקר מניין לנו שצריך כונה להקמה, יעו"ש. ודבר פלא הוא שלא הביא דרשה מפורשת בזה בספרי,  [הר"ן לנדרים פ"ו ב']ועיין בפי' 
עתו של הר"ן שמעצמו כיון לדרשה זו, שכתב דאפשר שהלשון לה דכתיב בהקמה, כי כמבואר לפנינו, ואמנם כמה רחבה ומכוונת ד

יהָ  ,ה(ל) ִ֑ יׁש ָלֶּ֖ה ָאב  ֵ֥  :, משמע דוקא, כמו אותה, יעו"שְוֶהֱחר 

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)הכתוב  ֵ֥  צמצם שיהא מתכוין לנודרת הנכונה, ְוֶהֱחר 

יׁש ָלֶּ֖ה ,ה(ל)אבל תבנית הטעמים של  ֵ֥ עין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזאת הטעות של המפר מרכא טפחא בתפקיד כ - ְוֶהֱחר 

 שהפר לאשה שלא נדרה, ולאשה שהפר לא עשה כלום, ולאשה שהקים בטעות, לא הקים, 

יהָ  ,ה(ל) ִ֑  אתנח מגביל את ההקמה רק אם הקים לאשה שנדרה, ואין הקמה לאשה שהקים לה בטעות. – ָאב 
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 ב:כ,לאמטות במדבר 

ְך ֶאת  ת-ָהֶ֖ב ְוֶאתַהּזָ -ַאֵ֥ ִֶ֑סף ֶאָֽ ֶׁשת֙ ֶאת-ַהָּכ ת-ַהְּנח ֨ ל ֶאָֽ יל ְוֶאת-ַהַּבְרזֶֶ֔ ֶ֖ ֶרת׃-ַהְּבד  ָפָֽ  ָהע 
 כג׃,לאמטות במדבר 
ר-ָּכל א-ֲאֶׁשר ָּדָב֞ ׁש ָיב ַ֣ ירּו ָבא ִ֗ ָ֤ ׁש֙  ַּתֲעב  ר ָבא  ְך ְוָטה ֶ֔ י ַאָ֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטִ֑א נ  ל י  א ֲאֶׁשֹ֧ר ְוכ ֨ א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ם׃ ַּתֲעב  י   ַבָּמָֽ

י נ   ֵ֥ הְּבמ  , שאף להכשירן מן האיסור הטעין טבילה לכלי (שם)מכאן  ורבותינו דרשו רש"ייתור לרבות דרשה כפ'  –מרכא טפחא  - ָּדֶ֖
 ׃ מים הראוים לטבול בהם נדה, וכמה הם? ארבעים סאה.דרשוומי נדה הכתובין כאן , מתכות
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קְ  במדבר מסעי לה,יא: י מ  ֵ֥ ים ָער  ֶ֔ יֶתָ֤ם ָלֶכם֙ ָער  ְקר  ְׁשָגָגָֽה:ְוה  ה־ֶנֶֶ֖פׁש ּב  ַח ַמּכ  צ ֶ֔ ִ֑ם ְוָנֵ֥ס ָׁשָּ֙מה֙ ר  ַ֣יָנה ָלֶכ ְהֶי  ָלֶ֖ט ּת 
ים ]ספרי שם[ ע"פ ֶ֔ שם כולל בין גדול בין קטן  בין מוקף חומה בין שאינו מוקף, אפילו כרכים מוקפי חומה שדלתותיהן ננעלות  – ָער 

ְקָלֶ֖טבלילה. ת"ל  י מ  ֵ֥  שיפנה הרוצח לשם, לכן לא עיר הנועלת בלילה ולא עיר חומה,  )טעם א( ראויות למקלט בכל עת – ָער 

ְקָלֶ֖ט י מ  ֵ֥ ים ָער  ֶ֔ )טעם ב( שני כתובים יתירים הבאים ללמד במדה ג' מ"ב מדות "אין רבוי אחר רבוי אלא למעט" שלא תהיינה  – ָער 

יםגדולות, שלא מתקיים בהן מסחר גדול ושלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם, ובמלת  ֶ֔ שלל כפר אע"פ שהוא פתוח שאין בהם מזונות  ָער 

 רבים, אלא עיירות בינוניות ללא חומה, עם שוקים למזון ומים, אבל לא למסחר גדול.

ְקָלֶ֖ט י מ  ֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן רבוי סיבות לבחירת עיר בינונית כעיר מקלט: ללא  – ָער 

 מזון ומים ולא למסחר גדול. חומה, ללא שערים, שוקים עם

 
 םבריד 1...1..1
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םב: י,א דברים יְבֶכָֽ ָֽ ַּׂשֲאֶכֶ֖ם ְור  י ָטְרֲחֶכֵ֥ם ּוַמָֽ ִ֑ א ְלַבּד  יָכֵ֥ה ֶאָּׂשֶ֖  :א 

מדרשות אלו יובן שאין משה רבנו מתלונן על ישראל אלא אומר שעם ישראל בעלי דעת ונתמכים ע"י ה' ורק הה' דן יחיד דין אמת לכן 

 שתהיה הנהגה ע"י דיינים רבים להגיע להנהגת אמת. ראוי

יָכֵ֥ה ֶאָּׂשֶ֖אלשאלת משה רבנו  י א  ִ֑ כיתור לרבות, כקבוצת פרטים העשויה עונים טעמי המקרא מרכא טפחא  את גדולת ישראל ְלַבּד 

יתרבה ותטפח מנהיגים כמוך. להתרחב   ִ֑ ַּׂשֲאֶכֶ֖םָטְר אתנח, כאשר אני משה מוגבל, שה' תומך בישראל.  – ְלַבּד  מרכא טפחא  – ֲחֶכֵ֥ם ּוַמָֽ

םכיתור לרבות, את יכולתם המשפטית בהלכות  יְבֶכָֽ ָֽ  סלוק, מגביל שלא ידון דיין דין הנוגע לעצמו ע"י עצמו. – ְור 
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נּו: :כ,אדברים  ן ָלָֽ ֵ֥ ת  ינּו נ  ֶ֖ ' ֱאֹלה  י ֲאֶׁשר־הֵ֥ ֶ֔ ר  ֶכִ֑ם ָּבאֶתם֙ ַעד־ַהַ֣ר ָהֱאמ  ר ֲאל  ַמֶ֖  ָוא 

ינּו (כ,א 'דב) ֶ֖ ' ֱאֹלה  מרכא טפחא, בכין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שהמציאות עולה על תיאורי משה של הארץ  – ֲאֶׁשר־הֵ֥

ה (אכ,א 'דב)-ואלו הגבולות השונים הנרמזים ב א   תלשא כמחיצה בלימוד לכתוב לפניה. – ְרֲ֠

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/155     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

' ֱאֹלֶהֵ֛יך ְלָפֶנֶ֖יך ֶאת־ָהָאִֶ֑רץ א:כ,אדברים  ן הֹ֧ ה ָנַת֨ א  ת: ְרֲ֠ ָחָֽ א ְוַאל־ּת  יָרֶ֖ ְך ַאל־ּת  ֶת֙יך֙ ָלֶ֔ ָ֤י ֲאב  ' ֱאֹלה  ר ה  ֶּב֨ ׁש ַּכֲאֶׁשר֩ ּד  ִ֗ ַ֣ה ר   ֲעל 

' ֱאֹלֶהֵ֛יך ְלָפֶנֶ֖יך ֶאת־ָהָאִֶ֑רץ (אכ,א 'דב)[ פיסקא יט ספרי דברים] ן הֹ֧ ה ָנַת֨ א  איני אומר לכם לא מאומד ולא משמועה אלא מה , ְרֲ֠
ַ֣  (אכ,א 'דב) שאתם רואים בעיניכם, ׁש ֲעל  ִ֗ ְך  (אכ,א 'דב)מיד, ה ר  ֶת֙יך֙ ָלֶ֔ ָ֤י ֲאב  ' ֱאֹלה  ר ה  ֶּב֨ ׁש ַּכֲאֶׁשר֩ ּד  ִ֗ ַ֣ה ר   סליק פיסקאֲעל 

ה (אכ,א 'דב) א   בירושלים נאמרו דברים עשרה [בבלי בבא קמא פב,ב]תלשא )א( בתפקיד לימוד לכתוב אלפניו בתפקיד שיעור  – ְרֲ֠

ירושלים מקודשת משאר   [רמב"ם בית הבחירה פ"ז, הי"ד]ים מוקפות חומה )תלשא לימוד ב( בתפקיד מחיצה לקדושה של ער-ו
. ולא רק לערים מוקפות חומה אלא גם בתפקיד מחיצה היינו גבולות הארץ, גבולות השבטים )לכן כל שבט העיירות המוקפות חומה

קלט, שלה, נב, גבעון, ירושלים, הר שלח נשיא לראות נחלתו(, נחלות בגורל לכל אחד מישראל, נחלות קדושה )ערי לוים, ערי מ

 הבית, בית המקדש, קדש, קה"ק( קדושה ראשונה, קדושה שניה, קדושה שלישית
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ר׃-ס ָוֶאְתַחַּנֶַֽ֖ן ֶאלדברים ואתחנן ג,כג:  אמ ָֽ וא ל  ֶ֖ ֵ֥ת ַהה  ' ָּבע   הִ֑
וא (דב' וא' ג,כג) ֶ֖ ֵ֥ת ַהה  אפשר  אופן קפב[ - ואתחנן מגלה עמוקות פ'] ע"פ מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, – ָּבע 

ינּו (דב' וא' ו,ד)רחמי אחדות ו)ינאי המלך( וכנגדם  פועירה ורעות יוחנן כהן גדולהאיש בליעל אליעזר בן כאן לזמן רחוק של  ֶ֖ ' ֱאֹלה    הֵ֥
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יך׃-ּוְכַתְבָּתֵ֛ם ַעל,כ: יא בקע ריםדב ְׁשָעֶרָֽ ך ּוב  יֶתֶ֖  ְמֻזזֵֹ֥ות ּב 
ך  ְמֻזזֵֹ֥ות-ַעל יֶתֶ֖  . יתור לרבות, קביעת המזוזה דרך כניסה בצד ימין –מרכא טפחא  –ּב 

ך  יֶתֶ֖ יךמהכתוב אחריה  התאפייןטפח ל תפותחכטפחא –ּב  ְׁשָעֶרָֽ חובת בם יש שביתך  פתחי -י . כאן במשמעות אפיון שערגבילסלוק מ – ּוב 

 סלוק עצמו מגביל שלא כל שער צריך מזוזה.מזוזה. 
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א ת אַכֶ֖ל ָּכל ראה יד,ג:דברים  ה׃ -ל ֵ֥ ָבָֽ  ּתֹוע 
 לא תיכול כל דמרחק:)ג(  אונקלוס

כל שתעבתי לך, שאם צרם אוזן בכור כדי לשוחטו במדינה, הרי דבר שתעבתי לך כל מום לא יהיה בו, ובא  -כל תועבה )ג(  רש"י
 ר כאן על אכילתו:ולמד כאן שלא ישחט ויאכל על אותו המום. בשל בשר בחלב הרי דבר שתעבתי לך, והזהי

הקשה לרש"י, מכיון שמדובר בתועבה, ברור שאסור לאכלו, ... לכן פרש כל שתעבתי לך,  נקודות משיחות הקודש של האדמו"ר ממ"ש

גם סוג זה אסור באכילה, כגון א' בכור בעל מום  -אין הכונה לדבר המתועב מצד עצמו, החפצא,כמו מאכלות אסורות, אלא מצד הגברא, 

ינו מתועב שמותר באכילה, אלא שיש אסור אכילה על אדם שעשה דבר נתעב והפקיע את קדושת הבכור מלהיות ראוי למזבח, שמעצמו א

 )מדך הפשט חל אסור זה רק עליו ולא על אחרים(, 

וב לא ב' המבשל בשר בחלב עשה דבר נתעב ולכן נאסר המאכל עליו באיסור נוסף באכילתו, ואלו לאחרים המאכל אסור רק ממה שכת

 תבשל גדי בחלב אמו.

  

א ת אַכֶ֖ל ה׃ -ָּכלאיסור מצד הגברא, מהסוג המאופיין ע" המשך  –מרכא טפחא, יתור לרבות על איסור חפצא גם הרחקה  – ]ג[ ל ֵ֥ ָבָֽ      ּתֹוע 

 מרכא = מאריך = כאן יתור הרחקה נוספת על איסור החפצא, הרחקת הגברא בגלל מעשהו.

 מרכא ראה 
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 אה יד,יא:דברים ר

לּו׃-ָּכל ָֽ ה ּת אכ  ָרֶ֖ ֹור ְטה  ּפֵ֥ מרכא טפחא סלוק, יתור לרבות התומך בלימוד הנלמד ממילת "כל" לרבות את הצפור המשולחת של  – צ 

    להתיר משולחת שבמצורע )ראה ספ"ד קג( - כל צפור טהרה תאכלו)יא(   רש"יהמצורע המיטהר. כפי' 
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 דברים ראה יד,כ:

ֹו-ָּכל ֹוף ָטהֶ֖ לּו׃עֵ֥ ָֽ .  ב'עשה' ו'לא תעשה'מרכא טפחא סלוק, יתור לרבות ע"פ פי' רש"י "עשה" על "לא תעשה" לעבור עליהם  – ר ּת אכ 

ע"פ רמב"ן לרבות חגבים  ע"פ ראב"ע כגון לרבות ארבה. ע"פ רבי יוסף בכור שור יתור לרבות שחיטה או נחירה ולמעט מיתת עצמו.

 המשולחת של המצורע. טהורים שהם בעלי כרעיים מעל לרגליו וכן

 
ולא בהמה  -ולא את הטמא; בא ליתן 'עשה' על 'לא תעשה'. וכן "בבהמה אותה תאכלו" )לעיל,ו(  - כל עוף טהור תאכלו)כ(   רש"י

 'עשה', לעבור עליהם ב'עשה' ו'לא תעשה' )ראה זבחים לד,א( -טמאה; לאו הבא מכלל 'עשה' 
 כארבה. - כל עוף טהור)כ(  ראב"ע

אלא שחוט, למאן דאמר: יש שחיטה לעוף מן התורה;  נבילהובלבד שלא תהא  - כל עוף טהור תאכלוכא( -)כ  בכור שוררבי יוסף 
 נבילה,  -ולמאן דאמר: אין שחיטה, צריך לנוחרו או למולקו; אבל אם מת מיתת עצמו 

אלו חגבים טמאים;  -"וכל שרץ העוף" )לעיל יט( ורים, אלו חגבים טה - כל עוף טהור תאכלוובספרי )ספ"ד קג( אמרו: רבי שמעון אומר:   רמב"ן

להתיר מהם אשר לו  - כל עוף טהור תאכלו ויפה אמר. והנה טעם הכתוב, כי הזכיר לאסור כל שרץ העוף, והם ההולכים על ארבע )ראה יהו' יא,כג(, וחזר ואמר:
אבל הזכיר בכלל דרך הוצרך לפרש זה שכבר הוזכר )ראה שם(. ולא כב(; -כרעים ממעל לרגליו: הארבה והסלעם והחרגול והחגב )ראה שם,כא

מהם  תאכלולמרביתם  -מאכלים נתעבים, ושאר העופות למיניהם  -יט( -כלומר: אלו הנזכרים )לעיל,יב כל עוף טהור תאכלו,קצרה: 
 משולחת של מצורע,  שלא אסרתיו. .... ועוד מדרש )ראה ספ"ד קג( ב"כל צפור טהורה תאכלו" )לעיל,יא(: להתיר כל טהור
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םדברים שופטים יח,ג:  י ַהֶּזֶַ֖בח א  ֵ֥ ְבח  ֵ֛ת ז  א  ם מ  ַ֣ת ָהָעִ֗ א  ִ֝ים מ  ֲהנ  ט ַהּכ  ְׁשַּפ֨ ְהֶיה֩ מ  ה י  ם-ְוֶזֹ֡ ֹור א   ֶׂשִ֑ה -ׁשַ֣
ה׃  ָבָֽ ם ְוַהּק  ַע ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י  ן ַהְּזר ֵ֥ ה ֶ֔  ְוָנַתן֙ ַלּכ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
עַ   ם ַהְּזר ֵ֥ ַע  (ג,יח 'שפ' דב) [רש"י])א(  העשויה להתרחב, מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים – ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י  מן הפרק של ארכובה עד  -ַהְּזר ֵ֥

 )צ"ע כי עצם השכם היא מעל הארכובה, משמע שמרבה(:]עצם השכם[ אשפלדו"ן תכף של יד שקורין

ם  ודאי עם הלשון ועוד  דאם לא כן למה לו העצם של לחי אלא [אח "שפת] (מרבה לשון על עצמות הלחיים) א.עם הלשון -ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י 
  :נראה לי כיון שהלחיים נותנים לו תחת התפלה כמו שפירש"י משום הכי נותנים להם גם הלשון שהוא עיקר כלי הדבור

 רשאי ליתן כולן כאחת.[ מדרש תנאים])ב( 
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 דברים שפטים כא,ה: 

ּו ְּגׁשַ֣ ים   ְונ  ֲהנ  ַ֣י ַהּכ  י   ְּבנ  ו  י ל  ַ֣ ם ּכ  ר ָבִ֗ ֙  ָּבַח֞ ' ֱאֹלֶה ' הָ֤ ַ֣ם הִ֑ ְך ְּבׁש  ֶ֖ ֹו ּוְלָבר  ְהֶיֶ֖ה ָּכל-ְוַעל       יך֙ ְלָׁשְַ֣רתֶ֔ ם י  יֶהֵ֥ יב ְוָכל-ּפ  ֵ֥ ַַֽגע׃-ר   ָנָֽ
ְהֶיֶ֖ה-ְוַעל (כא,ה ')דב' שפ ם י  יֶהֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שאלו הנושאים הרבים בהם דנים בית  – ּפ 

 הסנהדרין. ]רלב"ג[דין הכהנים וע"פ 
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ִ֑ל ,ח:כאשפטים דברים  ְׂשָרא  ֶרב ַעְּמךַ֣ י  י ְּבֶקֶ֖ ן֙ ָּדַ֣ם ָנק ֶ֔ ּת  ' ְוַאל־ּת  ֙יָת֙ הֶ֔ ָ֤ל ֲאֶׁשר־ָּפד  ְׂשָרא  ר֩ ְלַעְּמ֨ך י  ם:        ַּכּפ  ם ַהָּדָֽ ר ָלֶהֶ֖ ֵ֥ ַּכּפ   ְונ 
, )ב( [(מב ע"ב )וילנא ה פ"ט ה"ה]ירושלמי סוטואלו הן: )א( פסול טריפה  כקדשיםאת העולה מהסוגיות, בעגלה ערופה יש הלכות  נסכם

)מניין שהמקדש בעגלה ערופה אינה מקודשת.(  בעגלה ערופה מנלן ]בבלי קידושין נז,א[ סור הנאהיא , )ג([שם ]ירושלמימחוסר איבר 

ָ֤ל ,ח(כא 'שפ 'דב) [שם ]רש"י. אמרי דבי רב ינאי כפרה כתיב בה כקדשים ְׂשָרא  ר֩ ְלַעְּמ֨ך י   .ורה בהנאהעגלה ערופה אס ַּכּפ 

, ]משנה למלך[ואלו הן: )א( אין בה פסול מום, )ב( אין בה פסול שעות  כקדשיםאת העולה מהסוגיות, בעגלה ערופה יש הלכות שלא  נסכם

שדם עגלה ערופה טמא כנבילה ששנה ר' חייא )ג( אין פסול מחוסר איבר, )ד( דם מטמא ומכשיר,  ]כסף משנה ברמב"ם שם[ע"פ הערת 

 .לה ערופה כדם חולין. דם חולין מטמא בנבילה ומכשירמכאן שדם עג

ינו קולות אחרות בעגלה ערופה ואפשר דגם זו צקדשי מזבח ומכעגלה ערופה דאינה  ילומר דשאנ רחךכל ועוז"ל  ]משנה למלך[ יןועי
 "עוצ :דדוקא יום אחד משום דיום אחד בשנה חשוב שנה אבל שעות לא פסלי בה , מהם

 

זים להחרגת עגלה ערופה מקדשים וחז"ל קבעו במה דומה לקדשים ובמה אינה דומה לקדשים. הבאנו לעיל ב' מקורות ונראה להציע ב' רמ

 שעגלה ערופה כקדשים וע"פ זה נראה להציע רמז ראשון: 

ר֩   ,ח(כא 'שפ 'דב)כפרה נעשית בד"כ בקדשים,  בקדשים על כל קדמא שכפרה מקדמת דנא היא  – ְלַעְּמך֨ תרסא כתולש כפרה,  –ַּכּפ 

֙  ,ח(כא 'שפ 'דב)מגבלותיהם.  ֙יָת ָ֤ל ֲאֶׁשר־ָּפד  ְׂשָרא  מהפך פשטא כמוציא מהפשט שכפרה מקדמת דנא היא בקדשים על כל  – י 

 מגבלותיהם, ואילו בעגלה ערופה הכפרה היא בבהמה שאינה צריכה להיות כקדשים על כל מגבלותיהם. 

 רמז שני:

ר ָלֶהֶ֖   ,ח(כא 'שפ 'דב) ֵ֥ ַּכּפ   מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ואלה ההחרגות של עגלה ערופה מקדשים,  – םְונ 

ר ָלֶהֶ֖ם   ,ח(כא 'שפ 'דב) ֵ֥ ַּכּפ  םְונ   סלוק, מגביל את ההחרגה למה שמנינו. – ַהָּדָֽ
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֙ ,כג: כאתצא דברים  ְקְּבֶר ֹור ּת  י־ָקבָ֤ ָֽ ץ ּכ  ֹו ַעל־ָהע ִ֗ ְבָלת  ין נ  ּוי ל א־ָתל ֨ ים ָּתלִ֑ ֶ֖ ְלַלֵ֥ת ֱאֹלה  י־ק  ָֽ ּוא ּכ   ּנּו֙ ַּבּיַֹ֣ום ַההֶ֔
ה: ס ן ְלךֶ֖ ַנֲחָלָֽ ֵ֥ ת  יך נ  ' ֱאֹלֶהֶ֔ א֙ ֶאת־ ַאְדָמְַ֣תךֶ֔ ֲאֶׁשר֙ הַ֣ א ְתַטּמ   ְול ָ֤

ֹו ְבָלת  ין נ   קדמא ואזלא כרמז לכעין כלל בהלנת המת לכבוד המת.  – ל א־ָתל ֨

ץ ופרטיו: )ג( להביא קרובים )ד(  מקוננות)ב( להביא  להביא לו ארון ותכריכיןלנת המת לכבוד המת )א( רביע ארבע סיבות לה – ַעל־ָהע ִ֗

 להשמיע בעיירות ויספידו ויעשו כנס התעוררות.

ים ֶ֖ ְלַלֵ֥ת ֱאֹלה  י־ק  ָֽ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אם זה כלל סוגר לכלל של הלנת המת לכבודו זה מרבה סיבות  – ּכ 

 סיבות שבפרט.מעין ה
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ַּמֲחֶנָֽה:תצא כג,יב: -דברים כי ֹוְך ַהָֽ א ֶאל־ּתֵ֥ ֶמׁש ָיב ֶ֖ א ַהֶּׁשֶ֔ ם ּוְכב ַ֣ ְרַחַ֣ץ ַּבָּמִ֑י  ֹות־ֶעֶֶ֖רב י  ְפנָֽ  ְוָהָיֵ֥ה ל 
-א אל''לא יב (יא)כג, שפת''חסמוך להערב שמשו יטבול ...  רש''י -מרכא טפחא מונח אתנח  - ערב ירחץ במים-והיה לפנות( יב,כג) 

)למחנה .תעשה כל שכן-... שאם אסור ליכנס למחנה לויה בלא מרבה קרא אפילו מחנה לויה -מרכא טפחא מרכא סלוק  -תוך המחנה'' 
 שכינה( 
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ֹו׃ ס-ל א כה,ד: תצא-כידברים  יׁשָֽ ֹור ְּבד  ם ׁשֶ֖  ַתְחס ֵ֥
ֹור-ל א ם ׁשֶ֖  - לא תחסם שור)ד(   רש"ישל מכל מקום של חסימה כפי'  מרכא טפחא, יתור לרבות כל בהמה וגו' וגם יתור במובן – ַתְחס ֵ֥

להוציא את האדם  שור?דבר הכתוב בהווה; והוא הדין לכל בהמה חיה ועוף, ולכל מלאכה שהיא בדבר מאכל. אם כן למה נאמר 
 )ראה ספ"ד רפז(.

 מכל מקום )ראה ב"מ צ,ב(.  - לא תחסום שוריכול יחסמנו מבחוץ? תלמוד לומר:  - בדישו
 , סמוכים, סלוקה רא
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ִ֑  :התבוא כו,דברים  ַ֣י ְמָע ְמת  ֵַָֽ֥גר ָׁשֶ֖ם ּב  ְיָמה ַוָּי ְצַרֶ֔ ֶַַ֣֧רד מ  י ַוּי  ֶ֔ ַ֣ד ָאב  ב  י֙ א  יך ֲאַרּמ  ' ֱאֹלֶהִ֗ ַ֣י׀ הַ֣ ְפנ  יָת ְוָאַמְרָּת  ל  ֨  ט ְוָענ 
ב: ּום ָוָרָֽ ֹול ָעצֵ֥ ֹוי ָּגדֶ֖ ם ְלגֵ֥ י־ָׁשָ֕ ְַֽיה   ַוָֽ

ֵַָֽ֥גר ָׁשֶ֖ם (ה)דב' תבוא כו, ם (הכו,)זמנית ומה הייתה מטרת העבודה במצרים העוני והעמל?,  – ַוָּי ֵַָֽ֥גר ָׁשֶ֖ מרכא טפחא בתפקיד כעין  – ַוָּי

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

קבוצת פרטים העשויה להתרחב, באו מעטים, והם ובניהם הרבים מטרת מגוריהם ועבודתם האמיתית הייתה להכשירם לקבלת עול 

יצוצים הקדושים שהתפזרו בארץ מצרים בשבירת הכלים ואחרי חטא פה בזכות ליקוט הנ-מלכות שמים, קבלת התורה שבכתב ובעל

 אדם הראשון 
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ה: תבוא כו,ו:דברים  ה ָקָׁשָֽ ָדֵ֥ ינּו ֲעב  ֶ֖ ּו ָעל  ְּתנֵ֥ ּונּו ַוּי  ים ַוְיַעּנִ֑ ֶ֖ ְצר  ָתֵ֛נּו ַהּמ  ֹ֧עּו א   ַוָּיר 

ינּו (ותבוא כו, 'דב) ֶ֖ ּו ָעל  ְּתנֵ֥ ם העשויה להתרחב, שהמציאו לישראל מינים רבים של עבודות, מרכא טפחא, בתפקיד קבוצת פרטי – ַוּי 

 :שהיו מחליפין עבודת האנשים לנשים ושל נשים לאנשים [א דף מו עמוד אותב פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] קשות וקלות,
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ם :ל,ד נצביםדברים  ם ְיַקֶּבְצך֙ הַ֣ -א  ָּׁשִ֗ ם מ  ַ֣ה ַהָּׁשָמִ֑י  ְקצ  ַּדֲחךֶ֖ ּב  ָֽ ְהֶיֵ֥ה נ  ך׃אֱ  'י  ָּקֶחָֽ ם י  ָּׁשֶ֖ יך ּומ   ֹלֶהֶ֔

 א ,בבלי יומא פז
 כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה.  -אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים  -כל המזכה את הרבים 

 הרב שטרום מאורות הדף, התשס"ו בשם הרבי מרוזין מספקים לו הזדמנויות לעשות תשובה. 

י׀ (תה' טז,י)כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן, שנאמר  -מאי טעמא  כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ֤ ב-ֹלא ּכ   ַתֲעז ֣

י ֣ ֑אֹול נַפְּש  ן-ֹלא ל שְּ ֵת֥ ך֗  ת  ידְּ ס  ֥אֹות ֲח֝ רְּ ַֽחת׃ ל   .ש 
םא ִ֭  (משלי כח,יז)שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, שנאמר  -וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה  ק ד  ֻש֣  ע 

ַדם פ ש-בְּ ֑ ֗נּוס ֥בֹור-ַעד נ  כּו-ַאל י ֝ מְּ  ֽבֹו׃-י תְּ
 הרב שטרום מאורות הדף, התשס"ו בשם ?  כל המחטיא את הרבים, בתשובתו גורם לחזרה בתשובה לכל שהחטאו על ידו, כי נאמר 

ם (ל,ד נצביםדברים )  ם יְַּקב צְּך  ה֣ -א  ּׁש ֗ י ם מ  ֑ מ  ה ַהּׁש  ֵצ֣ קְּ ַֽדֲח֖ך ב  ֥ה נ  י  ֽך׃ 'י הְּ ח  ם י ק  ֖ ּׁש  יך ּומ   ֱאֹלה ֔

ם ֥ה-א  י  מצב )א( ספקו למחטיא הזדמוניות ולא חזר בתשובה הוא ותלמידיו לא עולים )ב( המחטיא חזר בתשובה. במצב )ב( -מקף בתפקיד רב – י הְּ

 יתקים 

ם ַֽדֲחך֖ -א  ֥ה נ  י  ידו -"י הקב"ה, שגורם שגם את אלו שהודחו עלמרכא טפחא, יתור לרבות על כל המחטיא את הרבים שחזר בתשובה ומקובץ ע – י הְּ

 יחזרו בתשובה, ויקובצו ע"י הקב"ה. 
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ִ֑ל  :א,לגוזה"ב דברים  ְׂשָרא  ַ֣י י  ים ֶאת־ְּבנ  ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ְך מ  ַרֵ֥ ר ּב  ה ֲאֶׁש֨ ֹו:      ְוז ַ֣את ַהְּבָרָכִ֗ ֶ֖י מֹותָֽ ְפנ   ל 
 [קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לזמסכתות [ ]וזאת הברכה פיסקא שמב' ספרי דב]

יםעשרה נקראו  ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥  משה. אלקנה. שמואל. דוד. עדו. שמעיהו. אליהו. אלישע. מיכיהו. )עמוס( ]אמוץ[: א 
ים ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן נביאים שהתרבו על משה – א 
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 הברכה לג,ב:וזאת דברים 

ת  ֵׁ֥שָּדֶ֖ ֹו א  ינָ֕ ימ  ֶדׁש מ  ת ק ִ֑ ְבב ַ֣ ר  ה מ  ן ְוָאָתֶ֖ ַהַ֣ר ָּפאָרֶ֔ ֙יַע֙ מ  מֹו הֹופ  יר֙ ָלֶ֔ ע  ּׂש  ח מ  יַנֵ֥י ָּבא֙ ְוָזַרָ֤ ּס  ר ֞ה' מ  מֹו׃ַוּי אַמִ֗ ת ָלָֽ ׁש ָּדֶ֖ ֵ֥   א 

ׁש  רש"י ֵ֥ מֹותורה תמימה , ופי'  אש שחורה על גב אש לבנהא  ת ָלָֽ ׁש ָּדֶ֖ ֵ֥ שנתנה הקב"ה רבי פינחס בשם רשב"ל אומר, התורה  - א 
ֹו, היא אש, מובללת מאש, חצובה באש, ונתונה באש, שנאמר (טלמשה עיקרה מאש לבנה חרותה מאש שחורה ינָ֕ ימ  מֹו מ  ת ָלָֽ ׁש ָּדֶ֖ ֵ֥  (י א 

כלומר האבנים עצמן היו אש לבנה ואותיותיה שהיו כתובות על הלוחות היו מן  תורה תמימה הערה ט(]ירושלמי שקלים פ"ו ה"א[: 
ֵׁ֥שאש שחורה:  ת א   מרכא טפחא, כיתור לרבות על על אש לבנה )שהם האבנים( אש שחורה שהם האותיות.  – ָּדֶ֖

הלא כה דברי כאש נאם ה', והחציבה מורה על שבאה ממקור הקדושה מתחת כסא  (ירמיה כ"ג)יתכן דרומז ללשון הכתוב  הערה י(
ויש בזה גירסות  כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא, (נןפ' ואתח)הכבוד שהוא יסוד האש הקדושה ונתונה מאש מהקב"ה על שם הכתוב 

 ונוסחאות שונות, והעתקנו כפי שחשבנו לגירסא נכונה ונאמנה: 
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ן ְוַאל,ו: זאת הברכה לג ריםדב ֶ֖ י ְראּוב  ֵ֥ ר׃-ְיח  ְסָּפָֽ יו מ  י ְמָתֶ֖ ֵ֥ יה  ת ו   ָימ ִ֑
 : גמירי, דלא כלה שבטא. אמר אביי: עד יעקב! ממשמשת והולכת עד ראובן. ולימא נחלה? הא כיצד [בבלי בבא בתרא קטו, ב]
דלא כלה שבטא וראיה לדבר במלאכי )ג( כי אני ה' לא  וגמיריאם כן נמצא שבט אחד כלה מישראל  - אמר אביי [ב,ב קטו"רשב"ם ב]

 .לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו ראובן דנקטשניתי ואתם בני יעקב לא כליתם בפר"ח 

 יש לנו קבלה שאין שבט כלה מישראל. וכן פסק הרמב"ם בהלכות תמורה ובהלכות נשים. וגמירי: ר[]הרב מיכל זילב

ת (,ולג' וזה"ב דב)פירש הרמב"ם  ן ְוַאל־ָימ ִ֑ ֶ֖ י ְראּוב  ֵ֥ יבחומש)?( ְיח  ֵ֥ תבעולם הזה  ְיח  לעולם הבא. על זה אמר רבנו חננאל ראובן  ְוַאל־ָימ ִ֑

ִ֑ים (,מהכו ' בחקתיוי)לכל השבטים כנאמר הוא הראשון מכל השבטים והברית כרותה  נ  אׁש  ית ר  ַ֣ ם ְּבר  י ָלֶהֶ֖ ֵ֥ ם   ְוָזַכְרּת  י־א ת  ר הֹוֵצֽאת  ֣ ֲאש 

֥י ֽה': ים ֲאנ  ֖ ם ֵלאֹלה  ֛ הְּ֥יֹות ל ה  ם ל  ֵעיֵנ֣י ַהגֹוי ֗ י ם לְּ ַרִ֜ צְּ ץ מ  ר   שלא כלה שבט מישראל ֵמא ֨

 

 רכת משה לשבטי יה ראובן מבורך ראשון וממנו מורחב לכל השבטים.. בבלאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו ראובן דנקט

ן (,ולג' וזה"ב דב) ֶ֖ י ְראּוב  ֵ֥ דלא כלה  ]ב"ב קטו,ב[-מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, בהקשר לנאמר ב – ְיח 
ן (,ולג' וזה"ב דב)רוצה לומר כשם שלא כלה שבט ראובן שברכו משה רבנו  )מישראל( שבטא ֶ֖ י ְראּוב  ֵ֥ באה תבנית הטעמים מרכא  ְיח 

 התקיימות השבט חלה על כל שבטי יה. –טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ומלמדת שברכת החיים 

ִ֑ים (,מהכו ' בחקתיוי) נ  אׁש  ית ר  ַ֣ ם ְּבר  י ָלֶהֶ֖ ֵ֥   ְוָזַכְרּת 

ם  (,מהכו ' בחקתיוי) י ָלֶהֶ֖ ֵ֥  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, זכירת ברית ליוצאי מצרים והרחבתה מרכא טפחא, בתפקיד –ְוָזַכְרּת 
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ץ (ישעיהו כד,טז)עיון בפסוק  ר  ף ה א ִ֜ נַ֨ ּכְּ  שהארץ לא פתחה פיה לטובה. [בבלי סנהדרין לז,ב]-... שממנו מוכח ב מ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
י (ישעיהו כד,טז) י ַלַצד ֔ ֣ ב  נּו  צְּ עְּ ַמ  ת ש  ר ֤ ץ זְּמ  ר  א ִ֜ ף ה  נַ֨ ּכְּ ֽדּומ  ים ב ג  ֖ ג ד בֹוגְּד  ֥ דּו ּוב  ים ב ג ֔ ֣ י ב גְּד  ֑ י ֣אֹוי ל  ֖ ז י־ל  ֽ ֥י ר  ז י־ל   :ק ו א ַמ֛ר ר 

נַ֨  (ישעיהו כד,טז) ּכְּ ץ ףמ  ר  כשבו משולב הסבר הכתוב ע"פ תבניות  [מלבי"ם]קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל ופרט. נקדים בפירוש  – ה א ִ֜

 נחלק לשני נושאים אחד של תשועה ושבח לה' ואחד של עבירות חורבן וקינות. טעמי הכתוב המלמדים על הפרט  ה
 

נַ֨  (ישעיהו כד,טז)  [מלבי"ם] ּכְּ ת . הוא מאמר מוסגר, ףמ  ר ֤ יק)טט:  האלה שמענו מקצה הארץ מישראל הנדחים שםזְּמ  י ַלַצד ֔ ֣ ב  נּו  צְּ עְּ ַמ  ת ש  ר ֤  – זְּמ 

, הם ני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב. כאן היוצא מן הפשט(קטן מרמז לש-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף
יק, על כן באורים כבדו ה': צבי )זמירות( )זימרות קינות הגולים( יזמרו י ַלַצד ֔ ֣ ב  קטן במלת -)טט: המרומז בטעם זקף . והוא נמשך לשתיםצְּ

יק , גם שמענו זמירות צבי ופאר אשר יזמרו לחזקיה הצדיק ברו לפני כן, וכאן מוסבר הלימוד כפשט הכתוב כי(זמירות הקינות והצער הוס, ַלַצד ֔
֥ישבזכותו נהיתה התשועה הזאת: ואמר  ז י־ל  . מספר איך נתגלו לו עוד סודות הרבה והודיעו לו כי גם תשועה זו לא תהיה תשועת ר 

ת, ויטבעו במים הזדונים בגלות בבל ומדי ויתר הגליות, ע"י שיוסיפו עוד בחטא עולמים ואיך יעברו עוד על ראשי עם קדש כמה צרו
י)טט: עוד רזים הרבה נתגלו לי  אמרשה כמו שמספר והולך, וז ֖ ז י־ל  ֽ ֥י ר  ז י־ל  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, רבוי  – ר 

י ועי"כ  הרזים שנתגלו לנביא על העתיד( ֑ דּו , רואה אני כי משמוע֣אֹוי ל  ים ב ג ֔ ֣ , כי עוד אחרי חזקיהו בגדו בוגדים בה' כבגידות מנשה ב גְּד 
ֽדּוויהויקים וחבריו:  ים ב ג  ֖ ג ד בֹוגְּד  ֥ ים  ר"ל והבגידה שלהם יהיה .ּוב  ֖ ג ד בֹוגְּד  ֥ ים )טט: ּוב  ֖ ג ד בֹוגְּד  ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  –ּוב 

היינו בגידה גדולה המיוחדת לבוגדים גדולים כהעמדת צלם בהיכל, שהיא בגידה שאין  וי וחומרת העבירות כמפרש(העשויה להתרחב, רב
 :למעלה ממנה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 , כעין מדת סמוכיםמרכא טפחא סלוק(אתנח או ) 10.1.3
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י בראשית א,ג: ְַֽיה  ֹור ַוָֽ י אִ֑ ַ֣ ים ְיה  ֶ֖ ֹור׃ -ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה   אָֽ
ֶרץ׃]א[ : ב –ת א,א שיאבר ת ָהָאָֽ ֵ֥ ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ים א  ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש   ְּבר 
ֶׁשְך ַעל ]ב[  הּו ְוח ֶ֖ הּו֙ ָוב ֶ֔ ה ת ֨ ֶרץ ָהְיָתֵ֥ ֶפת ַעל-ְוָהָאִ֗ ים ְמַרֶחֶ֖ ּוַח ֱאֹלה ֶ֔ ֹום ְורַ֣ ַ֣י ְתהִ֑ ם׃-ְּפנ  י  ֵ֥י ַהָּמָֽ  ְּפנ 
ים-הסבר ל ֶ֖ דת סמוכים, שהיא כעין פתוח מהמידות )כב( ו/או , עשוי להיות בתפקיד מימרכא טפחא בראש פסוק)סלוק(  – ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה 

)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, רמז ללמוד מידה )כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו,  )כג( מל"ב מידות של רבי אלעזר בריה"ג מידה

 )א(-)ב( ל-לפעמים ירמז ללמוד מאל פסוק )ב( וחצי פסוק או פסוק )א( מסוים במענין 

 

ים נאמר  ,ג(א) לא נכתב מאמר. בפסוק ,ג(א) עד פסוק (ב-א( אל )א,ג)א,-מסמוכים  כיוון אפשרי ללימוד ֶ֖ טעמים בתבנית  –ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה 

 אפשרית ללימוד מתבנית זאת בתוכן הזה. עתה נסביר משמעות , פעם יחידה מכל מאמרות הבריאה.מרכא טפחא

ַוּי ֵ֥אֶמר  ,ג(אבר' )ועדיין לא נכתב "ויאמר". אפשר כי תבנית הטעמים של  )של הקב"ה( במאמרו ... עומד פכסא הכבוד (ב,א) על  ]רש"י[פ'
ים  ֶ֖ .  במאמרו ... עומד פכסא הכבוד (ב,א) על  ]רש"י[מרמזת במידת סמוכים )כעין מידות כ"ב וכ"ג מל"ב מידות( לפ' , מרכא טפחא –ֱאֹלה 

ית  (א,א)אלא שהמאמר המרומז  ֶ֖ אׁש   .הבריאה הוא עולם הכסאהווה את עולם מקורו בעולם האצילות והוא המְּבר 

ים  [ב,זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית לא]-ההסבר מדוע אין מלת "ויאמר" מקדימה ל"בראשית" מובא ב ֶ֖ למי הוא ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה 
י , לאחריםאומר אינו אומר אלא  ַ֣ ֹור )לעיל כ"ב( ְיה  ילעולם הזה, אִ֑ ְַֽיה  ֹור-ַוָֽ -המלבי"ם שאלות ג –התורה והמצוה ]-, ולעולם הבא( אָֽ

( מהיכן נבראת האורה נכונה מאד, שכבר בארנו שבריאה יש מאין לא היה רק [ב"ר פ"ג] ד"ה "הנה השאלה )של ר"ש בן יהוצדק [ה
וכל , [הרד"ק] כמ"ש מנמוקי אחררק אל  ַוּי ֵ֥אֶמרבמאמר של בראשית, אבל ביתר המאמרות היה בריאה יש מיש, שלא יתכן מלת 

 ה' אל החומר הנמצא שיפשט צורתו הקודמת וילבש צורה אחרת וגו' " יש מיש אמרבריאה 
החומר היסודי וסדר ההשתלשלות  ורק אחרי שנברא טט: אחר יש. אחראל ...  לאחריםרק  ַוּי ֵ֥אֶמרשלא יתכן מלת  ]המלבי"ם[

 עולם הבריאה עולם היצירה ועולם העשיה.הרוחנית: 

 

ֶרץ (בת א,שיאבר)עיון בנושא   הכבוד. בלימוד לאחריו ואלפניו.  וכסא ְוָהָאִ֗

ים )א,ב(תבנית הטעמים של הסיפא של  ּוַח ֱאֹלה ֶ֔ ֶפת ַעל  )א,ב(, והתוכן הוא תיאור. אחריו נאמר קטן-ףונח זקמהיא )אתנח(  – ְורַ֣ ֵ֥י -ְמַרֶחֶ֖ ְּפנ 
ם י   פניה.התוכן הוא פעולה, תבנית הטעמים הזאת עשויה לרמז ללימוד לכתוב אחריה ולימוד לכתוב אל :ַהָּמָֽ

ים  ,ג(אבר' )בלימוד לכתוב אחריה הנתמך גם בתבנית הטעמים של  ֶ֖ -המרמזת במידת סמוכים הפעם בכיוון מ, מרכא טפחא –ַוּי ֵ֥אֶמר ֱאֹלה 

ֹור ,ג(אבר' )נקבל שמכסא הכבוד יוצא המאמר הראשון )א,ב( אל )א,ג(  י אִ֑ ַ֣  שממנו התפתחות הנבראים. ְיה 

ֶרץ (בת א,שיאבר)לפניו  אל הרישא למלת עם ידיעה זאת חוזרים ללימוד לכתוב  רביע, ולומדים שחומר היסודי נברא לקבל מכסא  – ְוָהָאִ֗

 הכבוד המתואר כבעל ארבעה צדדים רביעיות של תכונות שונות )ראה הסבר במקום אחר ובפר' וארא(.

 
 מרכא טפחא, סמוכים 163

י בראשית א,יג: ְַֽיה  י-ַוָֽ י׃ -ֶעֵֶ֥רב ַוְַָֽֽיה  ָֽ יׁש  ֶקר יֵֹ֥ום ְׁשל   פב ֶ֖
י (יג,א' בר) ְַֽיה  י-ַוָֽ ְַֽיה  ֶקר-ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ )כב( מדבר שחבירו )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכים כעין מידות כ"ב וכ"ג מל"ב מידות   – ב ֶ֖

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

יוַ  ,יב(א' בר) הכתוב לפניוכאן ))כב( מדבר שחבירו  מידה אפשר שכאן הלימוד הראשון הוא ים ּכ  ֶ֖ ְֵַֽ֥רא ֱאֹלה  ֹוב׃-ַּי  מוכיח עליו, (טָֽ

 שהבורא שם בטבע את הצמיחה המהירה כפי שמתבטאה בנביא יואל.

י (יג,א' בר)))כג( מדבר שהוא הלימוד השני הוא מידה  ְַֽיה  י-ַוָֽ ֶקר-ֶעֵֶ֥רב ַוְַָֽֽיה  ת֙  ,יד(א' בר)) מוכיח על חבירו( ב ֶ֖ ר  י ְמא  ָ֤ ים ְיה   ַוּי ַ֣אֶמר ֱאֹלה ִ֗

 בטבע את הצמיחה של חדשים אחדים. שהבורא שם וגו'(
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 יא: – ט,נח ו אשיתבר

ָתִ֑יו ֶאת]ט[   ר  ים ָהָיֶ֖ה ְּבד  ֵ֥ יק ָּתמ  ֵ֛ יׁש ַצּד  ֵ֥ ַח א  ַח נ ִ֗ ת נ ֶ֔ ֶַּ֚לה ּתֹוְלד ַ֣ ְתַהֶּלְך-א  ָֽ ים ה  ֶ֖ ַח׃ -ָהֱאֹלה     נ ָֽ
ִ֑ים ֶאת]י[   ֶַ֖ח ְׁשֹלָׁשַ֣ה ָבנ  ֹוֶלד נ  ם ֶאת-ַוּיֵ֥ ֶ֖ ם -ׁש     ָיֶָֽפת׃ -ְוֶאתָחֵ֥
ס׃]יא[   ֶרץ ָחָמָֽ ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ים ַוּת  ִ֑ ַ֣י ָהֱאֹלה  ְפנ  ֶרץ ל  ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח   ַוּת 

ֶ֖חַ  )ו,י()ו,יא( פותחים בתבנית טעמים דומה -פסוקים )ו,י( ו ֹוֶלד נ  ֶרץ (א)ו,י)סלוק( מרכא טפחא  – ַוּיֵ֥ ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח   )סלוק( מרכא טפחא – ַוּת 

)כב( מדבר  שהיא כעין הרכבה של המידות )כב( ו/או )כג( מל"ב מידות של רבי אלעזר בריה"ג מידה אפשר שבתפקיד כעין מידת סמוכים,

לפעמים אל פסוק )ב( וחצי פסוק או פסוק )א( מסוים ב)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו, רמז ללמוד מענין מידה שחבירו מוכיח עליו, 

 . )א(-)ב( ל-ירמז ללמוד מ

ֶרץ (א)ו,י-שכדי שבני נח לא יהיו ברי עונשין אם ישתתפו ב ]שוחר טוב[ע"פ  )ו,י()ו,יא( ילמד אל -אפשר כי מ ת ָהָאֶ֖ ֵ֥ ָּׁשח  כבש לכן  ַוּת 
 .המבול ויאבד עמהם )בשנת( ל מאה שנה בדורשלא יוליד, שלא יהיה לו בן ש )של נח(הקדוש ברוך הוא מעיינו 

אם  (ואשתו )לפחות על חםדיק לעומת כל הארץ לכן זכותו הגינה על בניו מפני שנח היה צ ]שוחר טוב[)ו,ט( ילמד אל )ו,י( ע"פ -אפשר כי מ

 עברו עבירות, לעומת שאר הצעירים ממאה שנה, שנענשו בעון אבותיהם.
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ּכ ָֽ ,כ: יד לך-לך בראשית ר מ  ֶ֖ ֹו ַמֲעׂש  ֶּתן־לֵ֥ יך ְּבָיֶדִ֑ך ַוּי  ֵַֽ֥ן ָצֶרֶ֖ ּג  ֹון ֲאֶׁשר־מ  ַ֣ל ֶעְליֶ֔  ל:ּוָברּוְך֙ א 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֹו (כיד, ' לךבר) ֶּתן־לֵ֥ המעשר למלכיצדק האם נתן כערעור מלך סדום או  שלא מן הדיןמעשר למלכיצדק נתן מקף כבורר האם אברהם  ַוּי 

 .מן הדיןכי השבי והמלקוח שיך לאברהם  

ל (כיד, ' לךבר) [רד"ק] ּכ ָֽ ר מ  ֶ֖ ֹו ַמֲעׂש  ֶּתן־לֵ֥ עשר מהמקנה והרכוש אשר הציל לפי המפרשים פירשו, כי אברם נתן למלכי צדק מ - ַוּי 
, כי המלך סדם אמר לאברם מן הדיןשהיה כהן לאל עליון; ואדוני אבי ז"ל פירש כי מלכי צדק נתן לאברהם בשכרו המעשר 

ח־ָלְָֽך ֶפׁש ְוָהְרֻכֶׁ֖ש ַקָֽ ַ֣י ַהֶּנֶ֔ שר מן , ואברהם אמר אם מחוט ועד שרוך נעל, אמר מלכי צדק לאברהם מן הדין תוכל לקחת המעֶּתן־ל 
 הכל ולא תקח דבר ממלך סדם כי שלך הוא המעשר מן הדין, כי כל מציל ממון חבירו המעשר הוא שלו על שטרח להצילו,

 

ְך:,כא: יד לך-לך בראשית ח־ָלָֽ ֶפׁש ְוָהְרֻכֶׁ֖ש ַקָֽ ַ֣י ַהֶּנֶ֔ ם ֶאל־ַאְבָרִ֑ם ֶּתן־ל  ֶלְך־ְסד ֶ֖  ַוּי ֵ֥אֶמר ֶמָֽ
ם  (כאיד, ' לךבר) ֶלְך־ְסד ֶ֖ מידות של ר' אלעזר )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד סמוכים לפסוק שלפניו. מידה כ"ב מל"ב  – ַוּי ֵ֥אֶמר ֶמָֽ

התנדבות המעשר של אברהם מהשבי והמלקוח עורר את מלך סדום לדרוש את אנשי  מוכיח עליו, )כאן שלפניו(מדבר שחבירו  בריה"ג

לֶ  (כאיד, ' לךבר)  [בכור שור]סדום כפירש  םַוּי ֵ֥אֶמר ֶמָֽ כשראה שנתן המעשר חשב: הכל הוא מחזיק לעצמו, ולפיכך עישר הריוח . ְך־ְסד ֶ֖
ַ֣י ַהֶּנֶֶ֔פׁששעשה, ולכך אמר:    !ֶּתן־ל 

ְוָהְרֻכֶׁ֖ש  (כאיד, ' לךבר)לומר לאברהם  טעם אשר ממנו עלה על דעת מלך סדוםעוד ירצה הכתוב להודיע  (יחיד, ' לךבר) ]אור החיים[
ְך ח־ָלָֽ ל (כיד, ' לךבר)' לזה אמר ויצא מלך סדום לקראתו ואחר צאתו יצא מלך שלם וכוולא שאל הכל,  ַקָֽ ּכ ָֽ ר מ  ֶ֖ ֹו ַמֲעׂש  ֶּתן־לֵ֥ מזה , ַוּי 

, כי הרי זה מגיד כי קנייניו הם שאין אדם מעשר ממה שאינו שלו, לזה שאל ממנו הנפש והרכוש אסכים לדעתך הרגיש מלך סדום
ח־ָלְָֽךשתקחם לך, והוא אומרו  זה מגיד כי עוד היה לו טענה להחזיק בכל, וכדי שלא יכנס עמו במחלוקת פשר ואמר )פסוק והרי  ַקָֽ

ֶפׁש  (כאיד, ' לךבר)כא(  ַ֣י ַהֶּנֶ֔ ֶפׁשוהרכוש לא ארד עמך לדין אלא הריני מסכים שתקחנו, ועיין טעם הדבר בפירוש פסוק ֶּתן־ל  ַ֣י ַהֶּנֶ֔  :ֶּתן־ל 
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ְטָנָּֽה׃ וַ  :דכה,כ תולדתבראשית  ם ְּבב  ֶ֖ ֵ֥ה תֹומ  ּנ  ִֶ֑דת ְוה  יָה ָלֶל ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥  ּי 
יהָ  (דכה,כ 'תול 'בר) ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ים֙  )כה,כא()סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא כעין לימוד סמוכים לפסוקים הקודמים  ַוּי  ּו ַהָּבנ  ֲצצָ֤ ְתר ָֽ   ַוּי 

יהָ  (דכה,כ 'תול 'בר)וגם  ּו ָיֶמֶ֖ ְמְלאֵ֥ ת פרטים העשויה להתרחב, סמיכות התרוצצות הבנים אפשר באה ללמד מרכא טפחא, כעין קבוצ – ַוּי 

 שסיכנה אותם ואת אמם ושלא יוולדו כלל או שלא בזמן המלא. 

על יצחק אבינו אפשר להסיק שיצחק אבינו נתן מטתו בין צפון לדרום כי שכינה במזרח או במערב  [בבלי ברכות ה,ב]מדרשת רבי יצחק 

 ם של הבנים למרות התרוצצות הבנים בקרבה. ולכן רבקה מילאה ימי הריונ
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ל: בראשית ויצא כט,טז: ָֽ ם ַהְּקַטָּנֶ֖ה ָרח  ֵ֥ ה ְוׁש  ָאֶ֔ ָלה֙ ל  ָ֤ם ַהְּגד  ַ֣י ָבנִֹ֑ות ׁש  ן ְׁשּת   ּוְלָלָבֶ֖
ה ְיַפתבראשית ויצא כט,יז:  ְיָתֶ֔ ל֙ ָהָֽ ֹות ְוָרח  ה ַרּכִ֑ ָאֶ֖ ֵ֥י ל  ינ  ה׃-ְוע  ת ַמְרֶאָֽ יַפֵ֥ ַאר ו   ּת ֶ֖

ָאֶ֖ה (כט,יז ' ויצאבר) ֵ֥י ל  ינ   ' ויצאבר) [רש"י])סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד מידת דרישה סמיכות על דבר המגיע מהפסוק הקודם וזה כפ' – ְוע 

ֹות  (כט,יז ה ַרּכִ֑ ָאֶ֖ ֵ֥י ל  ינ  )טט: ובוכה שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן,  בשהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו –ְוע 

 :לקטן )טט:ולכן תנשא(הקטנה )טט: רחל(לגדול ו )טט:ולכן תנשא(הגדולה  נאמר כי לאה ( (זטכט, ' ויצאבר)-וב

ֹותאבל בזכות שהרבתה בכיה עיניה נעשו  וטעם אתנח בתפקיד הגבלה מלמד שבכך עוררה רחמים עליה וללבן שסבר לרמות את יעקב  ַרּכִ֑

 היה השליח להצילה מעשו ולהנשא ליעקב.

ם )בר' ויצא ל,ח(ל כבר הסברנו ע י ע  ְפַּתְֵ֛לּת  ים ׀ נ  ֹ֧ י ֱאֹלה  ל ַנְפּתּול ֨ אֶמר ָרח ִ֗ י ַּגם-ַוּת ַ֣ ֶ֖ ת  י׃-ֲאח  ָֽ ֹו ַנְפָּתל  א ְׁשמֶ֖ ְקָרֵ֥ י ַוּת  ְלּת  שרחל באמצעות  ָיכ ִ֑

י )בר' ויצא ל,ח( ]ספורנו[אחיותיה הוציאה את שבטי יה, וב"ה שכיוונו לדעת  ְפַּתְֵ֛לּת  ים ׀ נ  ֹ֧ י ֱאֹלה  )במדבר יט,  פתיל . מלשון צמידַנְפּתּול ֨

ם :חבורים אלהיים ושל קדושה התחברתי לבעליטו(  י-ע  ֶ֖ ת  וזה עשיתי יחדיו עם אחותי שהכנסנו את צרותנו לביתנו יחדיו להעמיד  .ֲאח 
  . שבטים
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ֹו  וישלח לב,כה: בראשית ב ְלַבּדִ֑ ר ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָּות  ֹות ַהָּׁשָֽ      ַוּי  ֹו ַעֶ֖ד ֲעלֵ֥ ּמֶ֔ יׁש֙ ע  ק א  ֵ֥ ָאב   ַחר׃ַוּי 
ֹו )לב,כד( [רש"י] ֹו :נוטל מכאן ומניח כאן יהבהמות והמטלטלין, עשה עצמו כגשר, - ֶאת־ֲאֶׁשר־לָֽ המקפים מלמדים על  – ֶאת־ֲאֶׁשר־לָֽ

 )לב,כה(-אפשרות בחירה, הסלוק מגביל לומר שלא לקח את כל אשר לו, ואילו הפכים הקטנים כמתפרש ב

ֹו ()לב,כה ב ְלַבּדִ֑ ר ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָּות   :וחזר עליהם כשכח פכים קטנים - ַוּי 

ב  ()לב,כה ר ַיֲעק ֶ֖ ֵ֥ ָּות  )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד מידת סמוכין, שמשהו מהכתוב לפניו מעורב בכתוב הנוכחי, וזהו שמתוך שהעביר את  –ַוּי 

 מחנהו מצד אחד של הנחל לעברו השני נותרו פכים קטנים במקום חנייתם הקודמת, וחזר לקחת אותם.
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ֵַָֽ֥קם פ :חמות א,ש ׁש-ֶמֶלְך ַוָּי ְצָרִ֑י ם-ַעל ָחָדֶ֖ א ֲאֶׁשֵ֥ר מ  ע-ל ָֽ ף׃-ֶאת ָיַדֶ֖ ָֽ  יֹוס 
ֽם ,ז(שמות א)רבי נתן אומר  ,ח[שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א] ץ א ת  ר  ֖ א  ֵל֥א ה  מ  ֵַָֽ֥קם ,ח(שמות א)כחושים של קנים,  ַות  -ֶמֶלְך ַוָּי

ׁש  , כיון שראו המצרים כך חדשו גזירות עליהם,ָחָדֶ֖
ֵַָֽ֥קם ׁש-ֶמֶלְך ַוָּי בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה  [ 10]האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן שיחות קדש טז  ע' מרכא טפחא ע"פ  - ָחָדֶ֖

 להתרחב, כאן לרבות רשעות )א( בין אדם למקום )ב( בין אדם לחברו, וגם בתפקיד סמוכים

 

֤מ   ,ו(שמות א) ל ַה֥דֹור ַהֽהּוא:ַוי  יו וְּכ ֖ ח ֔  ת יֹוֵסף  וְּכ ל־א 

ֽם: פ ,ז(שמות א)  ץ א ת  ר  ֖ א  ֵל֥א ה  מ  ד ַות  א ֑ ד מְּ א ֣ ֥בּו ַוַיַֽעצְּ֖מּו ב מְּ ֛צּו ַוי רְּ רְּ ֧רּו ַוֽי שְּ ל פ  ֵא֗ ר  ֵנ֣י י שְּ  ּובְּ

ֵַָֽ֥קם ,ח(שמות א)  ׁש-ֶמֶלְך ַוָּי לימוד כעין סמוכים )כעין מדה כ"ב מל"ב מדות "מדבר )סלוק ופרשה פתוחה( מרכא טפחא בתפקיד  - ָחָדֶ֖

 שחבירו )כאן הכתוב לפניו( מוכיח עליו"(

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
כל זמן שהיה יוסף ]ושבטים[ קיימין היו ישראל מתנהגין בגדולה וכבוד שנ' ובני ישראל ,ה"י[ תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פ"י]

֥רּו  ,כז(מז ' ויגשבר) )טט: אפשר שצ"לפרו וישרצו  ד:ַוי פְּ א ֽ ֖בּו מְּ ת יֹוֵסף   ,ו(שמות א)משמת יוסף מהו אומ'  שזה כל זמן שיוסף והשבטים חיו( וַי רְּ ֤מ  ַוי 

ֵַָֽ֥קם ,ח(שמות א) וגו'  ׁש-ֶמֶלְך ַוָּי ֹו -ַוּי ֶ֖אֶמר ֶאלוגו'  ָחָדֶ֖ ֹווגו' ַעּמִ֑ ה לִ֑ ְתַחְּכָמֶ֖ ָֽ ָבה נ   וגו'  ָהֵ֥
ֽם ,ז(א שמות)רבי נתן אומר  ,ח[שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א] ץ א ת  ר  ֖ א  ֵל֥א ה  מ  ֵַָֽ֥קם ,ח(שמות א)כחושים של קנים,  ַות  -ֶמֶלְך ַוָּי

ׁש  , כיון שראו המצרים כך חדשו גזירות עליהם,ָחָדֶ֖
ֵַָֽ֥קם ׁש-ֶמֶלְך ַוָּי בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה  [ 10]האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן שיחות קדש טז  ע' מרכא טפחא ע"פ  - ָחָדֶ֖

 ות רשעות )א( בין אדם למקום )ב( בין אדם לחברו,להתרחב, כאן לרב

 

ל ַה֥דֹור ַהֽהּוא: ,ו(שמות א) יו וְּכ ֖ ח ֔ ת יֹוֵסף  וְּכ ל־א  ֤מ   ַוי 

ֵַָֽ֥קם ,ח(שמות א) ׁש-ֶמֶלְך ַוָּי  )סלוק ופרשה פתוחה( מרכא טפחא בתפקיד לימוד כעין סמוכים - ָחָדֶ֖

סף הפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים, מכאן אתה למד שמשה מלן ללמדך כשמת יו ,ח[שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א]
ב ם  (,כה)תהלים קה ביציאתן ממצרים, וכיון שעשו כן הפך הקדוש ברוך הוא האהבה שהיו המצריים אוהבין אותן לשנאה, שנאמר ך ל ִ֭ ַפ֣ ה 

ֽיו: ד  ל ַבֲעב  נֵַּכ֗ תְּ ה  א ַע֑מֹו לְּ֝ נ ֣ שְּ ֽם:בַ  (,ז)הושע ה לקיים מה שנאמר ל  ֵקיה  לְּ ת־ח  ש א  ד  ֵל֥ם ח ֖ ה י אכְּ ֛ דּו ַעת  ֑ ים י ל  ֖ ֥ים ז ר  נ  ֽי־ב  דּו ּכ  ג ֔  , ֣ה' ב 

וכי לא היה מכיר את יוסף, א"ר אבין משל לאחד שרגם אוהבו של , אשר לא ידע את יוסף, שעמד וחדש עליהם גזרותיומלך חדש, 
למחר הוא עתיד אשר לא ידע את יוסף,  כתב עליו המקרא כלומר היוםהמלך, אמר המלך התיזו את ראשו כי למחר יעשה בי כך, לכך 

 לא ידעתי את ה'. לומר
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ִ֑ים ,י: כהתרומה שמות  ּט  ַ֣י ׁש  ֹון ֲעצ  ּו ֲארֶ֖ ֹו:      ְוָעׂשֵ֥ ָמתָֽ י ק  צ  ֶ֖ ה ָוח  ֹו ְוַאָּמֵ֥ י֙ ָרְחּבֶ֔ ֙צ  ֹו ְוַאָּמָ֤ה ָוח  י ָאְרּכִ֗ צ  ם ָוח   י   ַאָּמַת֨
ים ,י(כה 'תר 'שמ)ד"א  ב[ ה )וילנא( תרומה לדשמות רב] ִ֑ ּט  ַ֣י ׁש  ֹון ֲעצ  ּו ֲארֶ֖ ה ... ,ב(כה 'תר 'שמ), מה כתיב למעלה ְוָעׂשֵ֥ ֑ רּומ  י תְּ ֖ חּו־ל  מיד  וְּי קְּ
ִ֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ַ֣י ׁש  ֹון ֲעצ  ּו ֲארֶ֖  , מה התורה קדמה לכל, כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל הכלים, ְוָעׂשֵ֥
ֹון ,י(כה 'תר 'שמ) [הטורים בעל]   )במדב"ר ג יא(. ואותיות נורא. כי הוא אש אוכלת. )שמו"ר נ א( אותיות אורן. שיש בה אורן של ישראל. ֲארֶ֖

ֹון ,י(כה 'תר 'שמ) ּו ֲארֶ֖ )סלוק( מרכא טפחא, כעין מידת לימוד סמוכים )כעין מידה כ"א כ"ב מל"ב מידות( מקשר הארון, הכלי  – ְוָעׂשֵ֥

 , לפרשיה הראשונה של פרשת תרומה. והמשך המדרש משוה הארון הוא התורה אל האור שקדם במעשה בראשית הראשון

י ֑אֹור ,ג(א 'בר)מה האור קדם לכל מעשה בראשית דכתיב  (ש"ר)המשך  ֣ ים יְּה  ֖ ר ֱאֹלה  אמ  משלי )תורה שנקראת אור דכתיב ה ,ואף במשכן ַוי ֥

ה (ו,כג ו ה וְּ֣תֹור  צְּ י ֵנ֣ר מ ִ֭ ֤  , קדמו מעשיה לכל הכלים, ֑אֹור ּכ 
י ֑אֹור ,ג(א 'בר)וזה באותה תבנית טעמים  ֣ ים יְּה  ֖ ר ֱאֹלה  אמ   אותיות,  16)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,  – ַוי ֥

ִ֑ים ,י(כה 'תר 'שמ) ּט  ַ֣י ׁש  ֹון ֲעצ  ּו ֲארֶ֖  אותיות, 15)סלוק( מרכא טפחא מונח אתנח,   – ְוָעׂשֵ֥

יתָ  מ' תר' כה,לא(ש) ֵ֥ ֹור ְוָעׂש  ת ָזָהַ֣ב ָטהִ֑ ַרֶ֖  אותיות 16מונח אתנח,  מרכא טפחא)סלוק(  – ְמנ 

 [עקידת יצחק שמות שער מד )פרשת יתרו(]ככתב  המנורה מאירה אור בעולם הזה שהוא גלוי האור האלקי
של כלם עליהם השלום נתנה התורה האלהית ועל ידי כללם  )משה רבנו(המדברים ברוח הקדש אשר על יד רבן הנביאים 

 האלהיהעליון  מקורהזך והמצוחצח מה האורהעליונה וטהורה השואבת מנורה נתפשטה אור ההנהגה הנה הנם כעין 
 עצמה מושפעת ממנו )בגילויה בלוחות המונחים בארון( שהתורה
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י ,ב:שמות תצוה כח ְגד  יָת ב  ֵ֥ יך ְלָכבֶ֖ -ְוָעׂש  ִ֑ ן ָאח  ֶדׁש ְלַאֲהר ַ֣ ֶרת׃ק ֶ֖ ְפָאָֽ  ֹוד ּוְלת 

י )שמ' תצ' כח,ב( ְגד  יָת ב  ֵ֥ ֶדׁש-ְוָעׂש  )סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא, אפשר שזאת מידת לימוד סמוכים לנושא הנלקח מהפסוק הקודם.  – ק ֶ֖

ַ֣ב )שמ' תצ' כח,א(כיצד יתקיים בם  ִ֑י-ְלַכֲהנֹו...  ַהְקר  יוְ  )שמ' תצ' כח,ב( [)הפירוש הארוך(]ראב"ע בקודש, אלא כפי' ל  ְגד  יָת ב  ֵ֥ ֶדׁש-ָעׂש   ק ֶ֖

 ,נקראו כן, בעבור שישרתו בהם במקום הקדש
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 נו: -ויקרא מצורע יד,נד 

ַעת ְוַלָּנֶָֽתק׃ -ז ֶ֖את ַהּתֹוָרִ֑ה ְלָכל (וי' מצ' יד,נד) )כב( מדבר מרכא טפחא, בתפקיד סמוכים, כעין מידה כ"ב מל"ב מידות  – ֶנֵַַֽ֥גע ַהָצַרֶ֖
  מוכיח עליו, )כאן הכתוב לפניו(בירו שח

ת׃  (וי' מצ' יד,נה) י  ֶגד ְוַלָּבָֽ ַעת ַהֶּבֶ֖  מרכא טפחא, בתפקיד סמוכים, כנ"ל – ּוְלָצַרֵ֥

ֶרת׃  (וי' מצ' יד,נו) ַחת ְוַלֶּבָהָֽ ת ְוַלַּסַּפֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא, בתפקיד סמוכים, כנ"ל. מכל השלושה נלמד שרק כהן הבקי בכולם יורה.  – ְוַלְׂשא 

ַעת-ְלָכל (מצ' יד,נדוי' )   מרכא טפחא, יתור לרבות מצורע עומד כמצורע יושב שמטמא באהל – ֶנֵַַֽ֥גע ַהָצַרֶ֖
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ּה:: ויקרא בהר כה,יב ּו ֶאת־ְּתבּוָאָתָֽ ה ּת אְכלֶ֖ ָּׂשֶדֶ֔ ן־ַה֨ ַ֣ה ָלֶכִ֑ם מ  ְהֶי ֶדׁש ּת  וא ק ֶ֖ ַ֣ל ה ֶ֔ ַ֚י יֹוב   ּכ 
ל הַ : יג,הבהר כ ויקרא ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  יׁש ֶאל  ּז ִ֑אתּב  ֶ֖ בּו א  ֹו׃-ָּתֻׁשָ֕  ֲאֻחָּזתָֽ
י ,יד:בהר כה ויקרא ָֽ יֶתִ֑ך ַאל-ְוכ  ַ֣ד ֲעמ  ַּי ֶ֖ה מ  ֹו ָקנ  ך אֵ֥ יֶתֶ֔ ְמָּכר֙ ַלֲעמ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ יׁש ֶאת-ת  ֵ֥ ּו א  יו:-ּתֹונֶ֖ ָֽ  ָאח 

 לקיחת פרי שביעית ראשון במקח בלבד; סוגיה )א(

טעמים מרכא טפחא וזה כעין מדה )כב( מל"ב מידות מכתוב  מצאנו לימוד סמוכים בין שני פסוקים כאשר הפסוק השני פותח בתבנית

 ,)טט: שאחריו()כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו  מלמד עליו. )טט: שלפניו(שחבירו 
מיו. הנקח למדנו שפרי ראשון של שביעית קדוש ונקח במכירה ותופס ד [רמב"ם שמיטה ויובל פ"ו ה"ח]-ומ ]בבלי סוכה מ,ב[-מ

 )כה,יד( המלמד מפורשות על מכירה. -)כה,יג( וסיומו סמוך ל-במכירה נלמד מפסוקים סמוכים, שלדעתנו הם )כה,יב( העובר ל

ֶדׁשב( י,הבהר כ 'וי)שלב )א( מלת   מלמדת על קודש כללי וקדושת פירות יובל ושביעית. ק ֶ֖

ל  (יג,הבהר כ 'וי)שלב )ב(  ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  ֶדׁש מה בראש פסוק כלימוד סמוכים המקבל משהו מהפסוק הקודם וזה  מרכא טפחא –ּב  תופס ק ֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 גם שביעית תופסת דמיה ואסורה. את דמיו ואסור

שלב )ג( לפי הרמב"ם רבי אלעזר אומר שפרי ראשון נקח במכירה וגם רבי יוחנן אומר שפרי ראשון נקח במכירה. לכן אפשר לקחת 

 'וי)דכתיב  -מאי טעמא דרבי אלעזר בי אלעזר גם עבור ר' אלעזר וגם עבור דברי ר' יוחנן. על דברי ר ]בבלי סוכה מ,ב[את הסבר 

ל ַהּז ִ֑את (יג,הבהר כ ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  יד( י,הבהר כ 'וי)וגו' וסמיך ליה   ּב  ָֽ ְמָּכר֙ -ְוכ  ּו מ  ְמְּכרָ֤  דרך מקח, ולא דרך חילול.  -ת 
 ו' "  משמע שאפשר שהלימוד של סמוכים בא מהמשך הפסוק.מסתיים "וג (יג,הבהר כ 'וי)נשים לב שקטע הפסוק המובא 

 

ל ַהּז ִ֑את  (יג,הבהר כ 'וי)הפסוק המלא  ֶ֖ ְׁשַנֵ֥ת ַהּיֹוב  יׁש ֶאל  ּב  ֶ֖ בּו א  ֹו׃-ָּתֻׁשָ֕  ֲאֻחָּזתָֽ

ֹו-ֶאל  סלוק כמגביל, האיש נפרד מאחוזתו בדרך כלל במכירה )ולא נתחשב במיעוט שלפעמים במתן מתנה, או כנמכר לעבד(.  - ֲאֻחָּזתָֽ

יׁש ֶאל (יג,הבהר כ 'וי)כאשר  וכך ֶ֖ בּו א  ֹו׃-ָּתֻׁשָ֕ יד( י,הבהר כ 'וי)תשובו במקח הנלמד מהסמיכות אל הפסוק הבא  ֲאֻחָּזתָֽ ָֽ ְמָּכר֙ -ְוכ  ּו מ  ְמְּכרָ֤ ת 
 גם פרי שביעית יצא במקח ולא בחילול.  דרך מקח, ולא דרך חילול.  -
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ן ז: יבמדבר א, ה ְוַאֲהר ִ֑ ֶׁשֶ֖ ח מ  ַּקֵ֥ ת:ַוּי  מ ָֽ ּו ְּבׁש  ְּקבֶ֖ ר נ  ֶּלה ֲאֶׁשֵ֥ ַ֣ים ָהא ֶ֔ ַ֚ת ָהֲאָנׁש   הפסוק כרמז לאזכרת שמות ה' וכינויו. א 

ֶׁשֶ֖ה (זיא, 'במ) ח מ  ַּקֵ֥ הכתוב לפניו(  (זטא, 'במ))סלוק( מרכא טפחא כעין לימוד סמוכים )מידה כ"א מל"ב מידות מדבר שחבירו )כאן  – ַוּי 

ֹות ֲאבֹוָתִ֑ם מלמד על  (זטא, 'במ)יחוס. פסוק מלמד עליו(, רוצה לומר בענין ברור ה י ַמּטַ֣ ֶ֖ יא  היינו אנשים בעלי יחוס מבורר. אפשר ְנׂש 

ן (זיא, 'במ)שמשה הדגים בירור היחוס על עצמו ועל אהרן וזאת עוד הגבלה הבאה מטעם אתנח של  י . ואח"כ ביררו היחוס של  ַאֲהר ִ֑ ֶ֖ יא  ְנׂש 
ֹות ֲאבֹוָתִ֑ם מֹות֙  )במ' א,כ(ואהרן ביררו, כל אחד בשבטו, שיתקיימו בו ואח"כ הנשיאים בעזרת משה  ַמּטַ֣ ְסַּפָ֤ר ׁש   )במ' א,כ(וגם ְּבמ 

ם  . ְלֻגְלְּגֹלָתֶ֔
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ך׃ ס 'ס ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖ במדבר נשא ו,כד:  ְׁשְמֶרָֽ  ְוי 

מכתוב שחבירו )כאן הכתוב לפניו( מלמד עליו.  )סלוק( מרכא טפחא, כעין מדת סמוכים, כעין מדה כ"א מל"ב מידות – 'ְיָבֶרְכךֵ֥ הֶ֖  כד(ו,)

ּו (גכו,)-אחד מהלימודים מ ה ְתָבֲרכֶ֖ שמות יתרו )-וגם מ (במ' נשא ו,כז)-מוקש מ, )בבית המקדש(בשם המפורש  ]בבלי סוטה לז,ב[-הנלמד מ ּכ ֵ֥

 (כ,כא
 מרכא טפחאראה 
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ן :,חיג שלח דברבמ ַע ּב  ֵ֥ ם הֹוׁש  י  ֵ֥ה ֶאְפָרֶ֖ ּון׃-ְלַמּט   נָֽ

ם  ,ח(יג שלח' במ) י  ֵ֥ה ֶאְפָרֶ֖ )כאן הכתוב לפניו  מדה כ"ב מל"ב מידות מדבר שחבירו)סלוק( מרכא טפחא בתפקיד סמוכים כעין  –ְלַמּט 

נון תלמיד חכם, משרת משה, עניו, עלול היה להיות מושפע מהיציאה -. תבנית הטעמים מרמזת לכך שהושע בןמלמד עליו ולאחריו(

ַע: ,טז(יג שלח' במ) ]סוטה ל"ד ב'[כמו שהושפעו מרגלים אחרים. לכן נאמר מהקודש אל החוץ,  ן־נֶּ֖ון ְיהֹוֻׁשָֽ ַע ּב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְלהֹוׁש  א מ  ְקָרֵ֥  - ַוּי 
 יה יושיעך מעצת מרגלים
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וא ,יח:יגשלח במדבר  ִ֑ ֶרץ ַמה־ה  ם ֶאת־ָהָאֶ֖ יֶתֵ֥ יָה         ּוְרא  ַ֣ב ָעֶלֶ֔ ׁש  ב:ְוֶאת־ָהָעם֙ ַהּי  ם־ָרָֽ ּוא א  ה ַהְמַעֵ֥ט הֶ֖ ֵ֥ק הּוא֙ ֲהָרֶפֶ֔  ֶהָחָז

ֶרץ (חיג י) ם ֶאת־ָהָאֶ֖ יֶתֵ֥ וגם  מדבר שהוא מוכיח על חבירו,)סלוק( מרכא טפחא כעין מידת סמוכים כעין מדה כ"ג מל"ב מדות  – ּוְרא 

ּור ֶאת (זיג י)-מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כאן מלמד שב ִַ֑עןֶאֶַ֣ר -ָלתֶ֖ משה בקש בפסוק זה לבדוק את  ץ ְּכָנ

וא (חיג י)במ' שלח  [מדרש אגדה )בובר(]-בכוחם הצבאי כנלמד בן עמי כנען בטחו ִ֑ ֶרץ ַמה־ה  ם ֶאת־ָהָאֶ֖ יֶתֵ֥ וכמה סימנים נתן להם וגו'.  ּוְרא 
שין משום אדם, ועל כן דעו שיכירהו אותם למוטב, כי כך אמר להם אם תראו אותם שם יושבים במחנים, הם גבורים מאד ואינם חוש

לכם כי הם גבורים, ועל שהם גבורים בטוחים בכחם, וגנאי הוא להם לישב בערי הבצורות, ואם הם יושבים במבצרים, דעו כי הם 
 :חלשים

ואהכתוב מרמז לשם הפלאים, אור הגנוז של התורה, קשור שמים וארץ, שם קפיצת הדרך  ִ֑  ר"ת )בר' א,א( א'ת ה'שמים ו'את – ה־ה 

 ֶזה֙  (זיג י)ה'ארץ, אפשר שזה לימוד מכתוב זה לכתוב שלפניו כי מרמז לשם המיוחד שנתן משה למרגלים כנדרש במלת 
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ִ֑ה  פ  ,יא:שלח יד במדבר ַ֣ם ַהֶּז י ָהָע נ  ָנה ְיַנֲאֻצֶ֖ ה ַעד־ָאֵ֥ ֶׁשֶ֔  ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל־מ 
ל֙ ָהָֽ  י ְּבכ  ינּו ב ֶ֔ ַ֣ ֹו:ְוַעד־ָאָ֙נה֙ ל א־ַיֲאמ  ְרּבָֽ י ְּבק  ית  ֶ֖ ר ָעׂש  ֹות ֲאֶׁשֵ֥ תֶ֔  א 

ּנּו:  ,יב:שלח יד במדבר ֶּמָֽ ּום מ  ְתךֶ֔ ְלגֹוי־ָּגֵ֥דֹול ְוָעצֶ֖ ֱעֶׂשה֙ א ָֽ ֶׁשִּ֑נּו ְוֶאָֽ ֶבר ְואֹור  ּנּו ַבֶּדֶ֖  ַאֶּכֵ֥
ֲחךֵ֛ ֶאת־הָ  ,יג:שלח יד במדבר יָת ְבכ  ֹ֧ י־ֶהֱעל  ָֽ ם ּכ  י  ְצַרֶ֔ ּו מ  ' ְוָׁשְמעַ֣ ה ֶאל־הִ֑ ֶׁשֶ֖ ֹו:ַוּי ֵ֥אֶמר מ  ְרּבָֽ ּק   ָעֵ֥ם ַהֶּזֶ֖ה מ 

ם   ,יג,יד(שלח יד 'במ) [רש"י] י  ְצַרֶ֔ ּו מ   אשר תהרגם: צושמעו את -ְוָׁשְמעַ֣
יתָ  ֹ֧ י־ֶהֱעל  ָֽ כי משמש בלשון אשר, והם ראו אשר העלית בכחך הגדול אותם מקרבם וכשישמעו שאתה הורגם לא יאמרו שחטאו  - ּכ 

ּו ,יד(שלח יד 'במ)יושבי הארץ לא יכולת להלחם. וזה הוא לך, אלא יאמרו שכנגדם יכולת להלחם אבל כנגד  ב  -ֶאל ְוָאְמרִ֗  ָהָאֶַ֣רץ יֹוׁש 
כמו על יושב הארץ הזאת. ומה יאמרו עליהם, מה שאמור בסוף הענין, מבלתי יכולת ה', בשביל ששמעו כי אתה ה' שוכן  - ַהּז את  

 שנתקה אהבתך מהם עד הנה: בקרבם, ועין בעין אתה ה' נראה להם, והכל בדרך חבה, ולא הכירו בך

ֶׁשֶ֖ה  ,יג(שלח יד 'במ) )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין סמוכים, כעין מדה כ"ב מל"ב מדות מדבר שחבירו )כאן הכתוב לפניו(  – ַוּי ֵ֥אֶמר מ 

ל ולהתחיל את עם מלמד שמידת הדין קיטרגה על חוסר האמונה בה' ולהשמיד את כלל ישרא ,יא,יב(שלח יד 'במ)מלמד עליו. הכתוב לפניו 

ֹו: ,יא(שלח יד 'במ)ישראל שוב ממשה. לכן משה הרועה הנאמן של עם ישראל מלמד סנגוריה באמצעות הזכרת  ְרּבָֽ י ְּבק  ית  ֶ֖ ר ָעׂש  ֹות ֲאֶׁשֵ֥ תֶ֔ א  ל֙ ָהָֽ   כ 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ת ְלָכלא: י,במדבר חקת יט ֶ֖ ֵַ֥ע ְּבמ  ג  ים׃-ַהּנ  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  א ׁש  ֶ֖ ֶַ֣פׁש ָאָדִ֑ם ְוָטמ   ֶנ

ת :י,במדבר חקת יט ף א  כ ב ס ה א ֵס֨ ת-וְּ֠ ה  א  ר ַהפ ר  פ  א ַעד-ֵא֤ ֵמ֖ יו וְּט  ג ד ֔ ֽם׃-בְּ ֻחַק֥ת עֹול  ם לְּ ֖ ֥ר בְּתֹוכ  ל וְַּלֵג֛ר ַהג  ֵא֗ ר  ֵנ֣י י שְּ ה ל בְּ יְּת ֞ ֽה  ב וְּ ר  ֑ ע   ה 

 " מלמדת כך:בענין רקב רק ממת שלם. אפשר כי הסמיכות של )יט,יא( "מת" אל הפסוק שלפניו )יט,י( "אפר פרה אדומה

ֶ֖ת א(י,חקת יט 'במ) ֵַ֥ע ְּבמ  ג  )סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד כעין מידה כ"ב מל"ב מידות מכתוב שחבירו )כאן שלפניו( מלמד עליו, אפר  – ַהּנ 

 של פרה שלימה, כאן רקב ממת שלם.
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ֹו הֶ֖  ,ו:כגבמדבר בלק  ָלתִ֑ ב ַעל־ע  ָצֶ֖ ֵ֥ה נ  ּנ  יו ְוה  ָלֶ֔ ַָׁ֣שב א  ב:ַוָּי י מֹוָאָֽ ֵ֥  ּוא ְוָכל־ָׂשר 

ֹו ַוּי אַמִ֑ר : ז,כגבמדבר בלק  א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ן ֶלְך-מ  י ָבָלָ֤ק ֶמָֽ נ  ָרם ַיְנח ֨ י-ֲאֲ֠ ַהְרר  ָֽ ָרה-מֹוָאב֙ מ  ֶדם ְלָכה֙ ָאָֽ ל׃-ֶקֶ֔ ָֽ ְׂשָרא  ה י  ֲעָמֵ֥ ב ּוְלָכֶ֖ה ז  ַ֣י ַיֲעק ֶ֔  ּל 

ֹו ז(כג, בלק 'במ) א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥ , כעין מדה כ"ב מל"ב מדות מכתוב שחבירו )כאן שלפניו( מלמד )סלוק( מרכא טפחא כעין מדת סמוכים - ַוּי 

ֵ֥ה ו( כג, בלק 'במ)עליו. מכך שבלק ושרי מואב  ּנ  ֹו )גלוי מהנעלם(ְוה  ָלתִ֑ ב ַעל־ע  ָצֶ֖ מביאים למאמר בלעם שהם תולשים אותו ממדרגת  נ 

 רוח הקדש שזכה בה לפי סברתו.

ֹו ז(כג, בלק 'מב)[ במדבר רבה )וילנא( פרשת בלק פרשה כ סימן יט] א ְמָׁשלֶ֖ ָּׂשֵ֥ ן ַוּי  י-ַוּי אַמִ֑ר מ  נ  ָרם ַיְנח ֨ פתח ואמר מן הרמים הייתי , ֲאֲ֠
הּו (,יח)יחזקאל לב והורידני בלק לבאר שחת ינחני כד"א ֵד֑ י ם וְּהֹור  ַר֖ צְּ עם רם שלמעלן הייתי והורידני בלק מן ארם  ד"א, נְֵּה֛ה ַעל־ֲה֥מֹון מ 

ליסטין הניח את המלך וטייל עם הליסטין כשחזר אצל המלך אמר לו המלך לך עם אותו מכבודי משל למי שמהלך עם המלך ראה 
ן־בְּ֖עֹור  (,כב)יהושע יג שטיילת עמו שאי אפשר לך שתלך עמי כך בלעם נזקק לרוח הקדש וחזר להיות קוסם כבתחלה שנא' ם ב  ֥ ע  לְּ ת־ב  וְּא 

ם  ,לפיכך צווח רם הייתי והורידני בלק ַהקֹוֵס֑

ן ָר -מ   , בלימוד אלפניו, בתפקיד עקירה ממחיצה של מעמד רם, נביא ברוח הקדש. גדולה-תלישא - םֲאֲ֠
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ר: במדבר פינחס כה,י: אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ ]ארמון על מכונו, הרב ארמוני , שם הוי"ה בצירוף ס"ג ( של התוכן 63מופע ס"ג ) ַוְיַדּב 

 ס"ג גי' כבו"ד א"ל. של ז"א: האמצעי יו"ד ה"י וי"ו ה"א. ס"ג כלי הדעת האמצעי דז"א: יו"ד ה"י וא"ו ה"י.  ס"ג: כלי הכתר )אוצר החכמה([

' )במ' פי' כה,י( ר הֶ֖ ֵ֥ מדבר שחבירו  )מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג()כב()סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדּב 
 ,)הכתוב לפניו()כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו כאן אפשר גם לצרף את מידה יו, מוכיח על )כאן הכתוב לפניו(

ֽל ף: פ )במ' בלק כה,ט(כבו"ד א"ל מתגלה בעוברו על מידת הדין שבו נסתימה פר' בלק  ים א  ֖ ר  ה וְּע שְּ ֥ ע  ב  ה ַארְּ ֑ ים ַבַמגֵפ  ֖ ֕יּו ַהֵמת  וכבר בה היה  ַוי הְּ

' )במ' פי' כה,י(ניצנוץ רחמים בהגבלת המגיפה.  ר הֶ֖ ֵ֥ בתפקיד גבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן פרטי העברת הדין   מרכא טפחא – ַוְיַדּב 

)כה,יב,יג( השפעת ברית שלום לכהונת עולם לפינחס, שזאת אמורה להיות תכונת -)כה,יא( השבת חימה, קנאת קנאות ה', וב-המפורטים ב

 ון מידת חסידות )לא הלכה( שרק כהן אוהב ישראל יפסוק במצורע(.הכהנים שפעולותיהם תהיינה מאהבת ישראל )כג

ל ֵלאֹלֵהֽינּו: (לב,ג ' הא'דב)על הפסוק  [אופן שני ,אדרת אליהו]ע"פ מה שכתב  ד  א ה ֥בּו ג ֖ ֑ ר  קְּ ם ֖ה' א  י ֵש֥ ֛ ם ... המלים ּכ  י ֵש֥ ֛ )כוונתן לשם שגי' . ּכ 

להביא לתשובה בחודש התשובה [ פנים יפות דברים ג]פי'ילוי רצון עליון )אריך אנפין( וכומרומז בו ג ס"ג: צירוף אותיות הוי"ה שלו עולה(

 באלול לתיקון המעשה בשיטים שהיה באלול.
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ר: ,טז:כה פינחס במדבר אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥  ,של התוכן 64מופע  ַוְיַדּב 

שהוא דין  ,י של אדנ"י ממש"סוד דנ .שם חמישים משם ע"בדנ"י גי'  64)א(  ]ארמון על מכונו, הרב ארמוני מ"ח )אוצר החכמה([
טבעו, בסוד "זיל בקרתא זיל בנמוסא", וכל שכן שמתפייס על והופך את  ,ןימיותו נחתם בזרוע הישראל בהיגמור אלא שנהפך לחסד 

הרֹו' הִ֭  יןיְּמ ֣  טז(,קיח 'תה)באומות העולם. כד"א: עושה דין  ידי הכופר, כי הוא ֑ ין ֵממ  ֥ ה' ֝ה  יְּמ  ש  ֽי ל ע ֣  :ח 

י )במ' שלח יד,יז( ה""ה אהווהיה "אהיגי' שלושה השמות  64)ב(  ֑ ַח ֲאד נ  ֖א ּכ ֣ ה י גְַּדל־נ  די"ן הוא  נינו,מסורה מקדמוכאשר תתבונן ב וְַּעת ֕
 ,חמים על ידי כח אלו השמותומתהפך לר יןח הדכשמות של רחמים ממתקים  ג'-אותם ה .ה""ה אהווהיה "שמות אהי ג'בגימטריא 

 וגו' רחמים גמורים ןך אל הדישנמ
 

 נתבונן בשלושה פסוקים ביחד

֖ן ֽהּוא: פ טו(,כה' פי' במ) י  דְּ ֛ב בְּמ  אש ֻא֥מֹות ֵבֽית־א  י ַבת־֑צּור ר ֣ ֣ זְּב  ֖ית ּכ  י נ  דְּ ֛ה ַהמ  ה ַהֻמּכ  ֧ ּׁש  ֽא  ם ה   וְֵּש֨

' ֶאל־מ   ,טז:כה פינחס במדבר ר הֶ֖ ֵ֥ ר:ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל   ֶׁשֵ֥

ֹור ֶאת )כה,יז( ם׃-ָצרֶ֖ ם אֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ִ֑ים ְוה  ְדָינ   ַהּמ 

' )במ' פי' כה,טז( ר הֶ֖ ֵ֥ מדבר שחבירו  )מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג()כב()סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדּב 
 ו המדינים הגענו להתעוררות רחמים. היינו מהדין שגרמ  מוכיח עליו, )כאן הכתוב לפניו )כה,טו((

' )במ' פי' כה,טז(עכשו נסביר תבנית הטעמים של   ר הֶ֖ ֵ֥ ה "שמות אהי ג'בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אלו מרכא טפחא  – ַוְיַדּב 
 , ריםרחמים גמו ןך אל הדישנמ ,על ידי כח אלו השמות  ממתקים כח הדין ומתהפך לרחמים.שע"י צירופן  ה""ה אהווהי

ותוצאת הרחמים הגמורים היא עשיית דין  ,)כה,טו( אל )כה,טז((-)כאן מ)כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו כאן אפשר גם לצרף את מידה 

ֹור ֶאת )כה,יז( באומות העולם.והציווי  ם׃-ָצרֶ֖ ם אֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ִ֑ים ְוה  ְדָינ  ואח"כ מנין לפי משפחות משהוסר הדין, ובכולם הטיל ה' חותם  ַהּמ 

 "ה.י
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ת ָּכל ח:י,אדברים  ֵ֥ וא א  ִ֑ ַ֣ת ַהה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֶ֖ם ָּבע  ר ַּתֲעׂשָֽ ים ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖  ַהְּדָבר 

ת ָּכל ,יח(א' דב)[ ספרי דברים פרשת דברים פיסקא יח] ֵ֥ וא א  ִ֑ ַ֣ת ַהה  ּון׃-ָוֲאַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֶ֖ם ָּבע  ר ַּתֲעׂשָֽ ים ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ם אלו עשרה דברי ַהְּדָבר 
 להלן.  [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד]מסומנים בתוך  שבין דיני ממונות לדיני נפשות.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ספרי פיסקא ]-)סלוק מפסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים. הוא אשר למדנו ב – ָוֲאַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֶ֖ם,יח( א' דב)

 י נפשות.)דב' א,יז( עוסק בדייני ממונות ומזה עובר בתמציתיות לדינ-ש ז[י

ת ָּכל ֵ֥ ים-א  ֶ֖  )אתנח מחצי פסוק קודם( מרכא טפחא בתפקיד כעין לימוד במידת סמוכים. ממשיך מדיני ממונות לדיני נפשות. – ַהְּדָבר 

ים-ָּכל ֶ֖ ּוןמקף כבורר הבדלים בהלכות סדרי משפט  – ַהְּדָבר  ר ַּתֲעׂשָֽ  )היינו הדיינים בבתי הדין(. ֲאֶׁשֵ֥

ּוןמרכא מרבה,  –ֲאֶׁשֵ֥ר ק מגביל, ביחד כעין רבוי הגבלות, אפשר שמלמד על ההגבלות בסדרי המשפט בדיני נפשות לעומת סלו – ַּתֲעׂשָֽ

ה"ו ,רמב"ם סנהדרין פי"א] [בבלי יבמות קב,א] [ב"מ,משנה סנהדרין פ"ד] [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד]-דיני ממונות כפי שנלמד ב
 הי"א[

]*[ דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק  א,מ"א[]משנה סהד' פ")א( כבר במשנה הראשונה בסנה' יש חיבור כזה 
בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם  האונס והמפתה והמוציא שם רעתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה 

 :שיש בו דיני נפשותרע בעשרים ושלשה מפני 

 וגו' ]*[ דיני נפשות בעשרים ושלשה [,מ"דפ"א 'משנה סנה]יני נפשות )ב( מיד אחרי שלוש המשנות הראשונות בסנה' עובר לד

פַ֤  (כד,כב ' אמרוי)ובחקירה שנאמ'  )טט:ב( בדרישה )טט:א(]*[ אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות  [א"מ,משנה סנהדרין פ"ד] שְּ ד   טמ  ח   א 

֣ה י  ם י הְּ כ ֔ נא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכין דרישה וחקירה, א"ר חני (כד,כב ' אמרוי) [תורה תמימה] )ע"כ( והסביר ל 
]סנהדרין ג'  סג(, ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעו דרישה וחקירה, כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןסב(שנאמר משפט אחד יהיה לכם

 ירה.מרבנן דיני ממונות נבדלים מדיני נפשות שלא צריך דרישה וחק: הערה        א'[:
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 רשת שמעח, פ –ו,ז דברים ואתחנן 

ך׃ ]ז[  ְבָׁשְכְּבךֶ֖ ּוְבקּוֶמָֽ ֶרְך ּוָֽ יֶתך֙ ּוְבֶלְכְּתךַ֣ ַבֶּדֶ֔ ְבְּתךָ֤ ְּבב  ַּבְרָּתֶ֖ ָּבִ֑ם ְּבׁש  יך ְוד  ַּנְנָּתַ֣ם ְלָבֶנֶ֔ ֹות ַעל]ח[ ְוׁש  ם ְלאֶ֖ ָיֶדִ֑ך ְוָהיֵּ֥ו -ּוְקַׁשְרָּתֵ֥
יֶנָֽיך׃  ין ע  ֵ֥ ת ּב  ָטפ ֶ֖  ְלט 

ך׃ ()דב' וא' ו,ז ֹות )דב' וא' ו,ז(ובסמיכות  אליו נאמר  ּוְבקּוֶמָֽ ם ְלאֶ֖ )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת דרישה בסמוכים,  – ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

 ללמדך הלכה הקשורה לתחילת זמן הנחת תפילין. 

֥ה ַהז ֖  י(,יג' בא שמ)היות ומקובל ללמוד תחילת זמן הנחת תפילין מהפסוק  ת־ַהֻחק  ֛ א  ת  ַמרְּ ה: סוְּש  ֽימ  ים י מ  ֖ י מ  ּה מ  ֑ שו"ת הרדב"ז ]. את לְּמֹוֲעד 
ועוד כתב בפ' הנזכר זמן הנחת תפילין ביום ולא בלילה שנאמר  [ )ללשונות הרמב"ם( הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד

אות שבתות ויו"ט הן עצמן חוקה זו מצות תפילין ואתיא כת"ק וכתב וכן שבתות ויו"ט אינם זמן תפלין שנאמר והיו ל מימים ימימה
 אות. ואתיא כר' עקיבא דאפליגי בהכי בפרק הקומץ רבה.

כיצד? היה משכים לצאת [ א,חברותא מנחות לו]לכן אפשר שהסמיכות כאן מלמדת על זמן ברכת הנחת תפילין כמובא במקור הבא 
וכשיגיע זמנן ממשמש יחן בראשו בלא ברכה. לדרך לפני זמן הנחת תפילין, ומתיירא שמא יאבדו התפילין אם ישא אותם בידו, מנ

 .. שהמשמוש הוא כמו הנחהבהן ומברך עליהם

ואם טעה והניח תפילין בעוד לילה ובירך   ]בן איש חי שנה ראשונה פר' חיי שרה סעיף ח[-ואם ברך בלילה לא יחזור ויברך כנאמר ב
 ושאר אחרונים ז"ל.עליהם, אין צריך לחזור ולברך כיאור היום וכנזכר באליה רבא סק"ג 

ֹות )דב' וא' ו,ז( ם ְלאֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר כי כאן הרחבה אחת היא ברכת אקב"ו להניח  – ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

 –משה לאמר" וגם "ויאמר ה' -מרכא טפחא, אל –תפילין, והרחבה נוספת היא ברכת אקב"ו על הנחת תפילין. ומכאן נלמד אל "וידבר ה' 

 משה לאמר", שגם בהם יהיה רמז לברכות אקב"ו על הברכה מדרבנן המתאימה למצוות שהכתוב עוסק בהם.-מרכא טפחא, אל

 
וזמן הנחת תפילין קיי"ל כאחרים דאמרו משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות  [בשלח פרק יג -שכל טוב )בובר( שמות פרשת בא ]

 ,ויכירהו
כזמן שקבעו אחרים לקריאת שמע, והוא משיכיר את חברו  (50)לכה לתחילת זמן הנחת תפילין,אמר אביי: ה [ב,חברותא ברכות ט]

 .(52)כותיקין (51)בריחוק ארבע אמות, אך לגבי קריאת שמע זמנה
 .זמן הנחתן בבוקר משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת, ברחוק ד' אמות, ויכירנו ]שו"ע או"ח סי' ל סע' א[ 
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ֹו׃ ס-ל אכה,ד:  תצא-כירים דב יׁשָֽ ֹור ְּבד  ם ׁשֶ֖  ַתְחס ֵ֥
ר: ,א:כי תצא כה דברים ְסָּפָֽ ֹו ְּבמ  ְׁשָעתֶ֖ י ר  ֵ֥ יו ְּכד  ָּכַ֣הּו ְלָפָנֶ֔ ט֙ ְוה  פ  ֹו ַהּׁש  ילָ֤ ּפ  ֹות ָהָרָׁשִ֑ע ְוה  ן ַהּכֶ֖ ֵ֥ ם־ּב  ֵ֛ה א   ְוָהָי

ם ,ב(כה ' תצאדב) [תורה תמימה] ֵ֛ה א  ֹות ָהָרָׁשִ֑ע ת"ל ,ח(יכול כל מרשיעים לוקים -וגו'  ְוָהָי ן ַהּכֶ֖ ֵ֥ ם־ּב  ֵ֛ה א  פעמים לוקה ופעמים , ְוָהָי
ֹו׃-ל א (ד,כה ' תצאדב)אינו לוקה, ועדיין איני יודע איזו הם הלוקים, ת"ל  יׁשָֽ ֹור ְּבד  ם ׁשֶ֖ מה חסימה מיוחדת שהיא מצות ל"ת ואין , ַתְחס ֵ֥

 :]ספרי[ ט(בה קום ועשה, כך כל מצות ל"ת שאין בה קום ועשה לוקה

ֹור -ל א (ד,כה א' תצדב) ם ׁשֶ֖ )סלוק( מרכא טפחא בתפקיד ללמד על סמוכים )מהרז"ו מדה ל"ג הנוספת על ל"ב מדות(, אלא שהכתוב  –ַתְחס ֵ֥

)כב( מדבר שחבירו מוכיח עליו, )כג( מדבר שהוא מוכיח על  מל"ב מדות( כאן מלמד על חבירו הכתוב לפניו )כעין מדה כ"ב או כ"ג 
 חבירו,  

י: ה,תצא כה-כי דברים ָֽ ין-ּכ  ָֽ ַ֣ן א  ֶהם֙ ּוב  ת ַאַחָ֤ד מ  ו ּומ ֨ ים ַיְחָּדִ֗ ְׁש֨בּו ַאח ִ֝ א-י  ֹו ל ָֽ ֶׁשת-לֶ֔ ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי ִ֑ר -ת  ַ֣יׁש ָז ּוָצה ְלא  ֵ֛ת ַהחֶ֖  ַהּמ 
ּה׃ ְּבָמָֽ ה ְוי  ָּׁשֶ֖ ֹו ְלא  ּה לֵ֛ יָה ּוְלָקָחֵ֥ א ָעֶלֶ֔  ְיָבָמּה֙ ָיב ַ֣

ֹו׃ ס-ל אכה,ד:  תצא-כידברים  יׁשָֽ ֹור ְּבד  ם ׁשֶ֖ י: ה,תצא כה-כי דבריםאל  סמוך ַתְחס ֵ֥ ָֽ ים-ּכ  ְׁש֨בּו ַאח ִ֝  שאם היבם מוכה שחין יחלוץ. י 
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ֶׁשה  ֶאת :ט,לאדברים וילך  ב מ  ְכּת ַ֣   ַהּתֹוָרַ֣ה ַהּז את  -ַוּי 
ּה ֶאל  ְּתָנִ֗ ַּֽי  ים ֶאת-ַוָֽ ֶ֔ ְַׂ֣שא  י ַהּנ  ֶ֔ ו  ַ֣י ל  ים֙ ְּבנ  ֲהנ  '-ַהּכ ָֽ ית הִ֑ ַ֣ ֹון ְּבר  ל׃-ָּכל-ְוֶאל        ֲארֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  ֶ֖י י  ְקנ   ז 

ֹות׃: לא,י וילךדברים  ג ַהֻּסּכָֽ ָּטֶ֖ה ְּבַחֵ֥ ֵ֛ד ְׁשַנֵ֥ת ַהְּׁשמ  ע  ים ְּבמ  ִ֗ ץ׀ ֶׁשַַ֣בע ָׁשנ  ַ֣ ּק  ר מ  אמ ִ֑ ה אֹוָתַ֣ם ל  ֶׁשֶ֖ ו מ   ַוְיַצֵ֥
 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶׁשֶ֖ה )לא,י( ו מ  )סלוק( מרכא טפחא, עשויה לפעול בתפקיד סמוכים )כעין מידה כ"ב מל"ב מידות של ר'אלעזר בריה"ג( מדבר שחבירו  – ַוְיַצֵ֥

ץ׀ מי קורא בספר תורה בהקהל שמבורר בדיון להלן על  )לימוד א(ליו. אפשר שמלמד שני דברים. ( מוכיח ע(ט,לא)דב' וילך )כאן  ַ֣ ּק  ר מ  אמ ִ֑ ל 
ּה ֶאל (ט,לא)דב' וילך -שבהעברת ספר תורה אל המלך ישתתפו המוזכרים ב )לימוד ב( ְּתָנִ֗ ַּֽי  ים֙ -ַוָֽ ֲהנ  י(וה) ַהּכ ָֽ ֶ֔ ו  ַ֣י ל  ל -ו ְּבנ  ָֽ ְׂשָרא  ֶ֖י י  ְקנ   ז 

כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג  )במובן מה המלך או גדול הקהל קורא בהקהל(פרשת המלך  [ח"ז מ"וטה פמשנה ס]-וכך נאמר ב
ֵ֛ד  לא,י(דב' וילך )בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר  ע  ים ְּבמ  ִ֗ ץ׀ ֶׁשַַ֣בע ָׁשנ  ַ֣ ּק  וגו' חזן מ 

נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול  (, מכאן הכהנים)עד כאן ישראלים ולוים ת וראש הכנסתהכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנס
 וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא

 

ץ׀ (י,לא)דב' וילך עשויה להיות קריאה עם פסק בצורה הבאה  ַ֣ ּק  ר מ  אמ ִ֑ ה אֹוָתַ֣ם ל  ֶׁשֶ֖ ו מ  לומר = לקרוא את פרשות הקהל בעת  ַוְיַצֵ֥

ץ׀שיחול ה ַ֣ ּק  ֶׁשֶ֖ה )לא,י(. כדי להוכיח זאת נזכיר את שאמרנו בפתיחת העיון  מ  ו מ  )סלוק( מרכא טפחא, עשויה לפעול בתפקיד  – ַוְיַצֵ֥

( מוכיח עליו. אפשר שמלמד שני (ט,לא)דב' וילך סמוכים )כעין מידה כ"ב מל"ב מידות של ר'אלעזר בריה"ג( מדבר שחבירו )כאן 
 פר תורה בהקהל.מי קורא בס )לימוד א(דברים. 

]רש"י -בביאור האם הקהל חייב בקריאה של מלך כ ירח האיתנים, סימן כג, ד, ד"ה ע' רצו, רייזמן צבי, )אוצר החכמה([ –]רץ כצבי 
]ספר החינוך, מצוה וכמשמע בע' רצז ע"פ  ]רמב"ם הל' חגיגה פ"ג,ה"ד?[-או שבאין מלך יקרא גדול העם כמשמע מ בבלי מגילה ה,א[

כתב בשרשי המצוה שהמלך הוא הקורא, אלא שהוא מחויב לקרוא אם יש מלך. עיקר שורש המצוה הוא עצם ההיקהלות  שלא תריב[

הנה מבואר בש"ס סוטה )מא,א( דהמלך היה קורא, ואיני  ]מנחת חינוך אות ב[-והקריאה לחיזוק יראת ה'. ובע' רחצ ציטט ממה שכתב ה

עליו  גדול שבדורוך, ואם אין מלך בישראל אין מצוה כלל, ... ואפשר דלאו דווקא מלך, רק יודע אם הלכה למשה מסיני כך היא דדווקא מל

ץ׀ (י,לא)דב' וילך בצורה הבאה  עם פסקטט: הקריאה היה המצוה אם לא היה מלך, וכן נראה מצד הסברא.  ַ֣ ּק  ר מ  אמ ִ֑ ה אֹוָתַ֣ם ל  ֶׁשֶ֖ ו מ   ַוְיַצֵ֥

ַּֽי   (ט,לא)דב' וילך  צירוף של שני פסוקיםהיא  ּה ֶאלַוָֽ ים ֶאת-ְּתָנִ֗ ֶ֔ ְַׂ֣שא  י ַהּנ  ֶ֔ ו  ַ֣י ל  ים֙ ְּבנ  ֲהנ  '-ַהּכ ָֽ ית הִ֑ ַ֣ ֹון ְּבר  ל׃-ָּכל-ְוֶאל        ֲארֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  ֶ֖י י  ְקנ   ז 

ץ׀ (לא,י וילך 'דב) ַ֣ ּק  ר מ  אמ ִ֑ ה אֹוָתַ֣ם ל  ֶׁשֶ֖ ו מ  ובדיעבד  (ט,לא)דב' וילך -מתיחסת אל הכהנים, הלוים, וזקני ישראל המוזכרים באֹוָתַ֣ם . מלת  ַוְיַצֵ֥

 יקרא את פרשות הקהל לחיזוק יראת ה' והערבות ההדדית בכלל ישראל. העם בדורו מביניהם גדול
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ֽם: פ דברים וילך לא,ל: ד ֻתמ  את ַע֖ ה ַהז ֑ ֖ יר  י ַהּׁש  ֵר֥ בְּ ת־ד  ל א  ֵא֔ ר  ל י שְּ ַה֣ ה בְָּאזְּנֵי  ּכ ל־קְּ ר מ ש ֗  ַויְַּדֵב֣

ֵ֥ינּו הַ  דברים האזינו לב,א: י:ַהֲאז  ָֽ י־פ  ְמר  ֶרץ א  ע ָהָאֶ֖ ְׁשַמֵ֥ ִָ֑רה ְות  ם ַוֲאַדּב  י   ָּׁשַמֶ֖
ם )דב' הא' לב,א( י  ֵ֥ינּו ַהָּׁשַמֶ֖ כגון בהוצאת ווגשל מידה א'  ]מהרז"ו מדרש רבה[ )סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד כעין מידת סמוכים )ע"פ – ַהֲאז 

 )דב' הא' לב,א(-( ללמוד מהפסוק הקודם לו. היינו שהנאמר בשהיא מידה ל"ג, כהמשך למספור לל"ב מידות שהתורה והאגדה נדרשת בהם

ם י  ֵ֥ינּו ַהָּׁשַמֶ֖ ֽם: .)דב' וילך לא,ל(וגו'  ַהֲאז  ד ֻתמ  ֖תֹו ַעֽמֹו: פ  )דב' הא' לב,מג(-בַע֖ מ  ֥ר ַאדְּ אתהוא  וְּכ פ  ה ַהז ֑ ֖ יר  י ַהּׁש  ֵר֥ בְּ  .)דב' וילך לא,ל(-שב ד 
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ינּו׃ ,ג: דברים האזינו לב ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛  ּכ 
מנא הני מילי? אמר רב אסי: דאמר . גמרא. שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. )ברכות פ"ז,מ"א( משנה [בבלי ברכות מה,א])ד(  

ֽו (לד,ד 'תה) קרא ד  ֣מֹו יַחְּ ה שְּ ֖ מ  י ּונְּרֹומְּ ֑ ת  ֣לּו ַל֣ה' א  ינּו׃ לב,ג( 'הא ')דב :רבי אבהו אמר מהכא:  גַדְּ ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛  ּכ 

ברכת הזימון בשלושה סועדים ביחד "רבותי נברך" ""יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם" המזמן חוזר "יהי שם וגו' " המזמן אומר 

( שאכלנו משלו 9 – 3-אלקינו( )ב  10-)ב ( שאכלנו משלו" המסובין עונים "ברוך9 – 3-"ברשות ... נברך  )בעשרה "אלקינו"( )ב

ֶֶ֖דל  לב,ג( 'הא ')דב-ובטובו חיינו" . המספר שלושה נלמד מכך ש ּו ג  )אתנח( מרכא טפחא, הוא כעין מידת סמוכים לרישא של  – ָהבֵ֥

ֶֶ֖דלהוא המזמן  ֶאְקָרִ֑אהפסוק, שבו נאמר  ּו ג   ון.מלת "הבו" ברבים, ומיעוט רבים שניים. ס"כ שלושה לזימ – ָהבֵ֥

ֶֶ֖דל לב,ג() ּו ג   בקול רם ראוי לומר [הגהות מיימוניות]מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב. כאן כפירש  – ָהבֵ֥

 

 תהלים מונח דחי כעין מרכא טפחא 10.1.4
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ְגזִ֗ ( ד, ה 'תה) ֱחָטֵ֥אּו ּור  ַאל־ֶּתֹ֫ ּו ְוָֽ ְמרַ֣ ְַ֭לַבְבֶכם א  ם ב  ְׁשַּכְבֶכִ֗ ּמּו ַעָֽל־מ  ָלה ְוד ַ֣  :ֶסָֽ
ּו( ד, ה 'תה) ְמרַ֣ ְַ֭לַבְבֶכם א  ( ד, ה 'תה)זהו ק"ש שצריך כוונת הלב וסמיך ליה  ,ה"א )וילנה ו,א([א"ברכות פ ירושלמיפני משה ] – ב 

ם ְׁשַּכְבֶכִ֗  :ַעָֽל־מ 

ּו( ד, ה 'תה) ְמרַ֣ ְַ֭לַבְבֶכם א  רש"י ברכות ]ה להתרחב, מונח דחי, כעין מרכא טפחא בכ"א ספרים, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי – ב 

ּו (ד, ה 'תה) [ב,ד ְמרַ֣ ְַ֭לַבְבֶכם א  ךַעל־ְלבָ ( ו,ו ' וא'דב)אמרו מה שכתוב  - ב  רמב"ם תפילה ונשיאת ] מצוהטט: זאת קריאת שמע,  , ֶבָֽ
 קורא פסוק ראשון או פסוקי רחמים ואחר כך יישן )ו/או( וקורא פרשה א ראשונה מקריאת שמע [כפים פ"ז, ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 כא טפחאתביר מר 10.1.5

 תביר מרכא טפחא ]מונח[ אתנח 

 טפחא ]מרכא[ סלוק תביר מרכא 

יר א תבֵ֛ א טפחֶ֖ קבוצת פרטים הקשורים לנושא, אשר על חלקם חל ענין או הלכה מסוימת ועל חלקם לא חל הענין או ההלכה  – מרכֵ֥

י רא תזריע יג,יקיוהמסוימת. אבל בפסוק  ר ַחֶ֖ ֵ֛ת ָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ  ולם לא חל הענין זאת קבוצת פרטים שעל כ ּומ 

   

אתנח או -אתנח או סלוק מגבילים את הענין שהתרבה. בלא מונח או מרכא ה-מונח אתנח / מרכא סלוק : מונח או מרכא מרבים ענין ו
 הסלוק מגבילים משהו בחלק הענין שנותר ממיעוט התביר.

  מגביל –מחלק וממעט ובין השפעת אתנח או סלוק  –צריך להבחין בין השפעת תביר 

 

בד"כ מחלק מהענין שאחרי הטפחא באופן הנוגע לענין הטפחא ובאופן שממועט מהענין של הטפחא.  הגדרה עד סיון התשע"א

-לפעמים גם ממעט בעצמו ואם יש דרגא לפניו גם ממעט מעצמו ומאלו שלפניו. בצירוף לטפחא מרמז על פרטים בקבוצה. עם אזלא

 ל על הממועט ולהחמיר על השייך.גרש או גרשיים לפניו וטפחא אחריו בא להק

 

 
]מונח[ אתנח או ]מרכא[ סלוק יש קבוצת פרטים שחלקם שייכים לענין  -התביר מציין שבענין של ה

 ]מרכא[ טפחא וחלקם לא שייכים. התביר ממעט את אלו הלא שייכים. -ה
 טים.]מרכא טפחא[ דווקא לאלו בעלי תכונת הממע -השייכים ממעטים את הרבוי המצוין ע"י ה

 
כעין מיעוט רבוי מיעוט צד סדר הטעמים, ופעולתו המיעוט ממעט מן המיעוט ובדמיון כלשהו ממעט 

 מן היתור לרבות
אחר שידוע לנו התהליך הנ"ל אפשר גם לומר שהמיעוט ממעט מן הרבוי )היתור לרבות( ובאופן 

 דומה מן המיעוט שבסיפא
ע"י מה  טומאת מת כאשר דומה לשק העשוי לטלטלוי לקבל כלי, מכל חומר שהוא, ראדרך הלימוד הידועה היא ש

שנותנים לתוכו. כלומר נקודת המוצא היא השק העשוי טווי ואריג מנוצת עזים גסה או דקה. כאן לכאורה סדר 

הלימוד הוא כך: תביר ממעט פשוטי כלי עץ ובדומה להם כלים ממעשה עזים, שאינם עשויים בטווי ואריג אלא 

ויים להיות בעלי קבול לטלטל על ידם מה שנותנים בתוכם. כבר הודגם בפרק ההשערות שאפשר בקליעה שאינם רא

מעשה עזים ולכן המעטת פשוטי כלי עץ מהמיעוט -ללמוד מיעוט רבוי מיעוט )כאן המעטת הקלעים מהרבוי של כל

 שבסיפא( או בסדר מיעוט מיעוט והמעטה מהרבוי כמו שנעשה כאן ע"י שיטת המחבר.

 

 

מתמעט מתוכן ה"יתור  -בחומר או באופן לימוד  -דוחה בזמן את תוכן ה"סיפא" אתנח או סלוק ומשהו דומה \לא ממש\ממעט

 לרבות" של המרכא טפחא

 "מיעוט ה"סיפא" ובדמיון מיעוט מתוכן ה"יתור לרבות" ויכול להיות שעדיין נשאר גם ההקשר הכלשהו עבור תוכן ה"סיפא

 אתנח או סלוק

ת הרבוי הממועט למטרה מסוימת, ומיעוט כלשהו דומה ברבויהיינו מיעוט מטר 

 מ''ס -מ''ט או כלי עץ  -מעשה עזים -תביר, כל -כגון או עור\\\ 

 כאן אין מטרה ממש, התביר ממעט מטומאת מת פשוטי כלי עץ ובאופן דומה היינו פשוטים ממעט פשוטי מעשה עזים היינו

 הטווי ואריג בין מנוצה גסה ובין מנוצה דקה העשויים בקליעה מנוצה גסה לעומת העשויים 

 דוגמא להגדרת "יתור לרבות" ו"סיפא" למעט בבר' תולדות כח ה 

 

 תביר ]מרכא[ טפחא ]מונח[ אתנח

 תביר ]מרכא[ טפחא ]מרכא[ סלוק

מתמעט  מתוכן המ''ט \בחומר או אופן לימוד\דוחה בזמן את תוכן ה][ אתנח או סלוק ומשהו דומה \לא ממש\ממעט  

מיעוט הסיומת ובדמיון מיעוט התוכן על רבויו ויכול להיות שעדיין נשאר גם לשם/דווקא עבור תוכן ה][ אתנח או סלוק 

 היינו מיעוט מטרת הרבוי הממועט למטרה מסוימת, ומיעוט כלשהו דומה ברבוי. יתכן שהתבה המטועמת בתביר אינה חלק מפעולת
 ה' המוטעמים בתביר או שהתביר אמור לפעול על צירוף תבות עם שמות השם.כמו כן אין נסיון להסביר שמות  \\\התביר

כלי מטלטל מלא וריקם, בעל קבול לטלטל בו, עד  -הנושא הפחות דומה לנושאי הרבוי כגון שק  \הקבוצה את האיבר \ממעט מן הענין

 ארבעים סאה, עשוי בטווי ואריג לענין בגד

ת קבול אינו עשוי לקבל אלא להישען עליו, ואז מיעטנו ממעשה עזים חבלים ומשיחות שהם מיעטנו פשוטי כלי עץ שגם אם יש להם בי

 בטווי בלבד

 

 
 [ב הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי, ע' תצ"ב -אוצר החכמה. שני לוחות הברית השלם ]

'משכן ה' ימות' )במדבר יז,כח( מא. מצאתי בספר אחד, נקרא דרך חיים, דף נ"ד וכן ראוי להזהר בטרחא, והבלתי זהיר בה כשיגיע ל
טועה ובסוף פרשת ציצית 'אני ה' אלהיכם' )שם טו,מא(, יש במלת 'אני' טרחא. והנני מבאר למה אמר דוד 'אנה ה' כי אני עבדך' וגו' 

כן עבדיו. )תהלים קטז,טז(. והנה באמרו 'אני עבדך', אינו שולל שלא יהיה גם איש אחר עבדו, רק אני עבדך, וכבר ימצאו אחרים גם 
וכן 'ולי אני עבדך וגו' ולשלמה עבדך לא קרא' )מלכים א א,כו(. ולכן אם אתה אומר 'אני ה' אלהיכם' בלא טרחא משמע אני ה' 

אלהיכם, ואפשר שגם אחר יהיה אלהיכם. אבל כשאתה קורא 'אני' בטעם טרחא אז משמע אני ולא אחר. ולכן בכל אני ה' אלהיכם יש 
 כשיבא מלת כי בתביר קודם לה, לפי שאי אפשר לטרחא לבא אחר תביר אם לא במאריך באמצע, עכ"ל. טרחא במלת 'אני', לבד

 

 תביר מרכא טפחא סלוק –לקיכם -וי' קדשים כ,ז כי אני ה' א
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 821ע"פ החיפוש בכתר של התבנית שלילת דרגא או שלילת מרכא ואחריהם תביר ואחריו במרחק עד שלוש מלים טפחא יש בתורה 

 מופעים כאלה. 842ם ובם פסוקי

 לא נבדק כנ"ל אבל שתהיה מלה ומקף המקדימים למלה עם תביר

קדמא ואזלא  1קטן תביר טפחא, -זקף 1בתבנית רביע תביר טפחא,  9מופעים של )ללא דרגא או מרכא( תביר טפחא מהם  11נמצא כי יש 

 תביר טפחא

רביע גרשיים  1בתבנית רביע תביר מלה מקף טפחא,  9קף טפחא מהם מופעים של )ללא דרגא או מרכא( תביר מלה מ 11נמצא כי יש 

 אתנח גרשיים תביר מלה מקף טפחא 1תביר מלה מקף טפחא, 
 של תביר טפחא ללא דרגא או מרכא לפני התביר, וגם ללא מרכא בין התביר והטפחא )= טרחא(   מופעים 22

 

 תביר מרכא טפחא 1
 אשית נח ז,יז:בר

י ַהַּמּבֵ֛  ֹ֧ ים יֶֹ֖ום ַעל]יז[  ַוְיה  ֵ֥ ְׂשאּו֙ ֶאת-ּול ַאְרָּבע  ם ַוּי  י  ּו ַהַּמִ֗ ְרּבַ֣ ֶרץ׃-ָהָאִֶ֑רץ ַוּי  ַעֵ֥ל ָהָאָֽ ָרם מ  ה ַוָּתֶ֖ ָבֶ֔  ַהּת 
ּול  ים יֶֹ֖ום  -אתנח,  למתיחס ל -ָהָאִֶ֑רץ -ַעלתביר,  מחלק  - ַהַּמּבֵ֛ ֵ֥ מרכא טפחא, וללא מתיחס. אם לא מתיחס, משמע שהיה מקום  -ַאְרָּבע 

ם ֱאָמר-ֶּבן   זקאל  כב,כד:יחאו או בכלל. ולכך יש תמיכה בקרא או מקומות שם לא היה מבול במלו ה -ָאָדָ֕ ָהָרֶ֖ א ְמט  ֶרץ ל ֵ֥ ּה ַאְַּ֣ת ֶאֶ֔ ָלָ֕
ּה ְּביֵֹ֥ום ָזַָֽעם׃ א ֻגְׁשָמֶ֖ יא ל ֵ֥ ִ֑  ה 
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ם ֶלְך-ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל: א,יב לך-לך אשיתבר ִ֑יך-ַאְבָרֶ֔ ַ֣ית ָאב  ּב  ֹוַלְדְּתךֶ֖ ּומ  ּמָֽ ַאְרְצךֵ֥ ּומ   ְלךֵ֛ מ 
ָּך׃-לאֶ   ר ַאְרֶאָֽ ֶרץ ֲאֶׁשֵ֥  ָהָאֶ֖

  [זוהר כרך א )בראשית( פרשת לך לך דף עט עמוד ב ]תורה שלמה ]לה[-בהפניה מ
אבל ת"ח כל מה דעביד קודשא בריך הוא בארעא כלא רזא דחכמתא איהו בגין דאברהם לא הוה דביק ביה בקודשא בריך הוא ...  

דבעי לאתקרבא בהדיה דקודשא בריך הוא ואיהו דרגא קדמאה לאעלא לקודשא כדין כדקא חזי אמר ליה לך לך ודא רמז לההוא אתר 
 בריך הוא בג"כ לך לך והאי דרגא לא יכיל אברהם לאתאחדא ביה עד דייעול לארעא דתמן יקבל ליה לההוא דרגא

תו הראשונה שבמקומו לא אל המקום שבו תוכל להתקרב לקב"ה ואילו בדרג ְלךֵ֛ -ֶלְךאברהם לא היה דבוק בקב"ה כראוי, לכן אמר לו 

 יכול אברהם להתאחד בו עד שיעלה לארץ ששם יקבל הדרגא הנעלה.

מרמז לדרגתו בחו"ל החסרה  –ישראל, תביר -מצב דרגות דבקות אברהם בקב"ה, )א( דרגתו בחו"ל )ב( דרגתו בארץ-מקף כרב – ְלךֵ֛ -ֶלְך

ֹוַלְדְּתךמחלק בנאמר יר בת -ְלךֵ֛ -ֶלְךבדבקות הראויה בקב"ה בגלל סביבתו עע"ז. ולכן  ּמָֽ בתפקיד ביר ת -ְלךֵ֛ -ֶלְך, ואח"כ ַאְרְצךֵ֥ ּומ 

ֹוַלְדְּתךמתכונות ומעשי ע"ז של  התנתק -התמעט  ּמָֽ מרכא טפחא, יתור לרבות, שריבה על המקום  עצמו את המעשים הרעים  – ַאְרְצךֵ֥ ּומ 

ִ֑יךקשר אל  שעשו, מקום חרון אף ה' בגלל עבודה זרה. אבל הניתוק לא מלא כי נשאר ַ֣ית ָאב  ּב  ַ֣יתתדע כי  ,ּומ  ּב  מונח מרבה שמבית  – ּומ 

ִ֑יךאביך יצאו רבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה,   מונח, מגביל שרק מבית אביך יצאו הנשים ולא ממקום אחר.  – ָאב 
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מְ  :ה,יזלך -לךבראשית  ָ֤ה ׁש  ְמךֶ֖ ַאְבָרִ֑ם ְוָהָי א עֹוֵ֛ד ֶאת־ׁש  ֵ֥ ָּקר  יך:ְול א־י  ָֽ ם ְנַתּת  ֶ֖ ֹון ּגֹוי  י ַאב־ ֲהמֵ֥ ֵ֛ ם ּכ   ך֙ ַאְבָרָהֶ֔

כיוצא בהן לא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כתחלה הרי את אב לארם [ ב"הי,תוספתא מסכת ברכות )ליברמן( פ"א]
יך: ,ה(יז ' לךבר) עכשיו הרי את אב לכל העולם כולו שנ' ָֽ ם ְנַתּת  ֶ֖ ֹון ּגֹוי  י ַאב־ ֲהמֵ֥ ֵ֛   ּכ 

יך ּכ י־ב   ּו [תבוא כו,גמדרש תנאים לדברים ] י ַהיֹום  ַל֣ה' ֱאֹלה ֔ ת  יו ה ַג֤דְּ ֣ ֵאל ֗ ת  ם וְָּאַמרְּ ֵה֑ ים ה  ֣ ֖ה ַבי מ  ר י הְּי  ֥ ן ֲאש  ל־ַהּכ ֵה֔ ר ב את   א  ץ ֲאש ֨ ר  ל־ה א ֔ י  א  את 

ֽנּו: ת ל  ֥ת  ינּו ל  ע ֛ה' ַלֲאב ֵת֖ ַב֧  נ שְּ

י   תבוא כו,ג( 'דב) את  ינּו ּכ י־ב   ע ֛ה' ַלֲאב ֵת֖ ַב֧ ר נ שְּ ץ ֲאש ֨ ר  א ֔ ל־ה  י ַאב־ ,ה(יז ' לךבר) להביא את הגרים שמביאין וקוראין לפי שנ' לאברהם א  ֵ֛ ֹון ּכ  ֲהמֵ֥
יך: ָֽ ֶ֖ם ְנַתּת   :הרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסו תחת כנפי השכינה ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ ּגֹוי 

֛י ַאב־ֲה֥מֹון גֹוי ֖ם ,ה(יז ' לךבר) מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזהו אב לכל  – גֹוי ֖ם ַאב־ֲה֥מֹוןתביר מרכא טפחא,  – ּכ 

 העולם או אב לכל שנכנסו תחת כנפי השכינה ולא רק לצאצאי אברהם אבינו משרה.

י  ֛ ישראל ובין הגרים ולא כל שכן -שהם היורשים הבלעדים של ארץתביר מחלק בקבוצת כל העולם, או אפילו בין בניו מיעקב  – ּכ 

 ישראל שלא בירושת הארץ-ישראל אז יש להם חלק בארץ-ישראל. אבל אם הגרים קנו בארץ-שאר העולם שאין להם ירושה בארץ

 .]משנה ביכורים פ"א,מ"ד[ולביכורים מביאין ולא קוראים וידוי 
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ד ֶאתַוהֵ֛  :אא,וירא כת יאשבר ר׃-' ָּפַקֵ֥ ָֽ ּב  ר ּד  ה ַּכֲאֶׁשֵ֥ ' ְלָׂשָרֶ֖ ַֹ֧עׂש הֵ֛ ה ַּכֲאֶׁשַ֣ר ָאָמִ֑ר ַוַּי  ָׂשָרֶ֖
ד ֶאת ' ָּפַקֵ֥ ה-ַוהֵ֛  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל חלק מהם לא חלה ההלכה או הענין. – ָׂשָרֶ֖

ד ֶאת ה-ָּפַקֵ֥ ֲֽצַחק (כא,ו) רש"ימרכא טפחא, יתור לרבות כפ'  – ָׂשָרֶ֖ ֽי-י  עקרות  הרבה(: ב"ר נג,ח) ומדרש אגדה .ישמח עלי –ישמח לי  – ל 
 . שחוק בעולם רבתפלות נענו עמה; לכך  הרבהחולים נתרפאו בו ביום;  הרבהנפקדו עמה; 

ֲֽצַחק ֽי-י    ישמח עלי –ישמח לי א(  -)טט מצב: -מקף כרב – ל 
 שכל השומע יצחק וישמח על ידי לא מצד עצמי )יפ"ת( עץ יוסף: ב( -)טט 

' על  נהמומ ואהש הוא לאךמנא י הובר רמאד גאע" ןוסימ ברבי י יהודהאמר רב ו,גבה פר' נר רשמד-כנדרש בתביר, מיעט,  – ַוהֵ֛
  . וודכבבא וה אלא ולהל ריםלדב הכצרנ אלה רל שהתאוה אב

יולדת זכר, איש מזריע  - ה()בהשפעת מלאך התאואמר רב יצחק בר אמי: אשה מזרעת תחילה ...  ב,בבלי נדה כה-ויתירה מכך נאמר ב
ד ֶאתכל הריונות העולם צריכים למלאך תאוה, ובפרט לבן זכר. אבל היות  –טט  ,יולדת נקבה -תחלה  ' ָּפַקֵ֥ ה ַּכֲאֶׁשַ֣ר ָאָמִ֑ר-ַוהֵ֛  ָׂשָרֶ֖

ר (בר' וירא יח,י)-לאברהם אבינו ב אמ  ֤שּוב ֣שֹוב ַוי ֗ ת ֵאל  יך   א  ֵע֣ ה ּכ  ן-וְּה נֵה ַחי ֔ ה ֵב֖ ֣ ר  ת ֑  לְּש  שְּ לכן הריונה של שרה מאברהם היה ע"י כבוד ה',  ךא 
 ממועט ממלאך תאוה.

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ים : יב,ת כובראשית תולד ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער  וא מ  ֶ֖ ְמָצֵ֛א ַּבָּׁשָנֵ֥ה ַהה  וא ַוּי  ְצָחק֙ ָּבָאֶַ֣רץ ַהה ֶ֔ ע י  ְזַרָ֤ '׃        ַוּי  ֶ֖הּו הָֽ  ַוְַָֽֽיָבֲרכ 

ים [רש"י]מה רומז לפ' ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער   בנית הטעמים הבאה מרמזת לך.תאפשר כי  ו אמרו אומד זה למעשרות היה.ורבותינ . ...מ 

וא  ' תול' כו,יב(בר)  ֶ֖ ְמָצֵ֛א ַּבָּׁשָנֵ֥ה ַהה  וא  ' תול' כו,יב(בר)תביר מרכא טפחא. ַוּי  ֶ֖ מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות, היינו רבוי  –ַּבָּׁשָנֵ֥ה ַהה 

ְמָצֵ֛א  מופלג של תבואת הארץ. המעשר שיצחק הפרישו, היינו שלא הגיע אליו אלא אפשר ור המופלג את מהית ממעטמחלק ותביר  –ַוּי 

יֹֽון:,יח( יד' לך בר)לשם  לְּ ל ע  ֵא֖ ן לְּ  .של יעקב 53האריך ימים עד שנת ש וְּ֥הּוא כ ֵה֖
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ַּׁשק :כז,תולדת כז בראשית ַּגׁש֙ ַוּי  ֵַַֽ֛רח ֶאת-ַוּי  ֹו ַוָּי ִ֑הּו-לֶ֔ ְַֽיָבֲרכ  יו ַוָֽ יַח ְּבָגָדֶ֖ ֵ֥  ר 
אמֶ   '׃ַוּי ִ֗ ֹו הָֽ ֲרכֶ֖ ר ּב  ה ֲאֶׁשֵ֥ ַ֣יַח ָׂשֶדֶ֔ י ְּכר  ֶ֔ ַ֣יַח ְּבנ  ה֙ ר   ר ְרא 

ֵַַֽ֛רח  י"רש  ., אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדןהעזיםאין ריח רע יותר משטף  והלא וגו'.ַוָּי

ל ידיו וע-על הלבישהערת גדיי העזים  ואת נאמר טז,כז -וב בגדי עשו בנה הגדל החמדת וגו'-אתרבקה  ותקח נאמר טו,כז -ב - טט

  חלקת צואריו:
והם היו בגדי אדם  כאשר עשו הרגו ביום מות אברהם. ונמרוד קבלן? מחם? שלקחם מנח. אומר שבגדי עשו החמדת נלקחו מנמרוד המדרש

 הריח יצחק במערת המכפלה בקבורת אברהם.עדן -גן וריח שעשה להם ה' כתנות בגן עדן אחרי חטא עץ הדעת. הראשון

ֵַַֽ֛רח ֶאת יַח ְּבגָ -ַוָּי ֵ֥ יו ר   ערת-ועדן -ולהם ריח גן עשו החמדת בגדיבגדים,  מיניתביר מרכא טפחא. מרכא טפחא, יתור לרבות שהיו שני  - ָדֶ֖

 העזיםאין ריח רע יותר משטף -ש גדיי עזים

 ירש" כפירוש עזים גדיי ערתשל את ריח שטף העזים שהריח יצחק מהריח לגמרי תביר ממעט 
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ְמנּו: ,יא:מא מקץ בראשית ֹו ָחָלָֽ ֹון ֲחֹלמֶ֖ ְתרֵ֥ יׁש ְּכפ  ֵ֛ ּוא א  ַ֣י ָוהִ֑ ד ֲאנ  ֹום ְּבַלְֵ֥יָלה ֶאָחֶ֖ ה ֲחלֵ֛  ַוַּנַָֽחְלָמֵ֥
ֹו ,יא(מא ' מקץבר) ֹון ֲחֹלמֶ֖ ְתרֵ֥ יׁש ְּכפ  ֵ֛ ֹותביר מרכא טפחא,  – א  ֹון ֲחֹלמֶ֖ ְתרֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה  – ְּכפ 

 יו פרטים שלא התיחסו לשר המשקים אלא ליוסף ולגאולת עם ישראל, וגם לפתרון חלום שר האופים. להתרחב, אכן בחלום שר המשקים ה

יׁש  ֵ֛  תביר כמחלק בקבוצת הפרטים וממעט את הפרטים שלא היו נגעו בשר המשקים ושאותם שר המשקים כנראה לא סיפר לפרעה. –א 
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י,לא: מד ויגש בראשית ֹו ּכ  ְראֹותֵ֛ ה ּכ  יך ֶאת-ְוָהָיִ֗ ידּו ֲעָבֶדִ֝ ֨ ִ֑ת ְוהֹור  ין ַהַּנֶַ֖ער ָומ  ֵ֥ ָלה׃-א  ינּו ְּבָיגֶֹ֖ון ְׁשא ָֽ ֵ֛ ת ַעְבְּדךֵ֥ ָאב  יַב֨   ׂש 

ֹון ינּו ְּבָיגֶ֖ ֵ֛  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מחאה על בזיון, והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. – ַעְבְּדךֵ֥ ָאב 

 צוות כיבוד, מצוות מורא. על אח ימחה אך לא חייב במוראו.על אב ואם העושים מעשה עמך מצוות מחאה,מ

אם פלוני ציער לאביו אין לבן להתפייס עמו עד שהלה יפייס לאביו כי העלמת עין מן  ]שו"ע יו"ד רמ או רמא[... ע"פ סע' )טז([...  ]נזר ים

ם מריבה ביניהם. אבל באופן שהרע לאביו נגד הצער, זאת פגיעה בכבוד אביו. ומותר לנקום נקמת אביו ממי שהרע לו, כאשר היתה סת
 היושר, מותר לבן לקחת עבור כבוד אביו, ולא להתעסק עם המיצר לאביו.
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ִ֑ה: כב,בראשית ויגש מז א ָקָנ ֶ֖ים ל ַ֣ ֲהנ  ת ַהּכ  ק ַאְדַמֵ֥  ַרֵ֛
ּו ֶאת  ְכלָ֤ ה ְוָאָֽ ַ֣ת ַּפְרע ִ֗ א  ִ֝ים מ  ֲהנ  ק ַלּכ  י֩ ח ֨ ר ָנַתָ֤ן ָלהֶ -ּכ  ה ַעלֻחָּקם֙ ֲאֶׁש֨ ּו ֶאת-ם֙ ַּפְרע ֶ֔ א ָמְכרֶ֖ ן ל ֵ֥ ם׃-ּכ ָ֕  ַאְדָמָתָֽ

ִ֑ה א ָקָנ ֶ֖ים ל ַ֣ ֲהנ  ת ַהּכ  ק ַאְדַמֵ֥  תביר מרכא טפחא מונח אתנח - ַרֵ֛

האדמה  הסבר ת"ש. אמר ר' אבא בר כהנא פטריקן שלהם קנה, מה שקנו לעצמם לא קנה תורה שלמה )נו( ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י
ם( כו,מז) מקרא דלקמן מיעוטדמבואר לקמן אות נז. סט. דדרשו  שירשו מאבותיהם קנה, ... ולפ"מ ים֙ ְלַבָּדֶ֔ ֲהנ  ק ַאְדַמָ֤ת ַהּכ ָֽ , ברור ַר֞

 מה שקנו לעצמן לא קנה אבל מה שקבלו בירושה כן קנה. ַרֵ֛ק-דגם ר' אבא ב"כ דרש כן אלא בסגנון אחר ד
ֶ֖ים ר' אבא ב"כ דרש מיעוט -טט  ֲהנ  ת ַהּכ  ק ַאְדַמֵ֥ , מרכא טפחא מרבה באדמות הכהנים על מה שקבלו בירושה את פחאתביר מרכא ט – ַרֵ֛

כדי לא למכרם ליוסף  שהיו המצרים מבריחים עצמם לכומרים גם אדמותבר' ויגש מז,כו -ל מידות במדרש ל" מה שקנו בעצמם וע"פ

ק אכי"ן ורקי"ן ממעטים, וכאן  בשם לפרעה. בתורה ֶ֖יםַאְד משלושה מיני שללמד ביר ממעט במיעוט ת -ַרֵ֛ ֲהנ  ת ַהּכ  אדמות את מיעט  ַמֵ֥

ִ֑הואותם  שקנו בעצמם כהנים א ָקָנ ִ֑האדמה בירושה. גם לא קנה מברר האם תורה שלמה -. בדיון מורחב בל ַ֣ א ָקָנ מונח אתנח, כעין  – ל ַ֣

 ומריםשהיו המצרים מבריחים עצמם לכלפי בר' ויגש מז,כו -ל מידות במדרש ל"-רבוי והגבלה וזה עשוי להתיחס אל הנאמר ב

כדי לא למכרם ליוסף בשם לפרעה. אפשר לפרש שהאדמות הרבות האלו לא היו בבעלות אמיתית אל נחלות הכהנים(  )מבריחים אדמות
  של הכהנים ולכן ההגבלה משמעה שלא קנה כי לא צריך היה לקנותם כי הבריחום מהמלכות והחרימם לפרעה בלי קניה.
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יְוָׁשאֲ  שמות ג,כא,כב:  ּה ְּכל  יָתֶ֔ ָּגַרַ֣ת ּב  ְּׁשֶכְנָּתּה֙ ּומ  ָּׁשָ֤ה מ  ה א  ת-ָל֨ ב ּוְׂשָמֹלִ֑ י זָָהֶ֖ ֵ֥  ֶכֵֶ֛סף ּוְכל 
ם ַעל  יֶכם֙ ְוַעל-ְוַׂשְמֶּתִ֗ ם ֶאת-ְּבנ  ַצְלֶּתֶ֖ ם ְונ  יֶכֶ֔ ַ֣ת  ם׃-ְּבנ  י  ְצָרָֽ י... ( שמות ג,כב) מ  ת-ְּכל  ב ּוְׂשָמֹלִ֑ ֵ֥י זָָהֶ֖ תביר מרכא טפחא אתנח,  - ֶכֵֶ֛סף ּוְכל 

תכלי כסף וכלי זהב ובין מטרת שמלות.  תביר מרמז לחלק בין מטרת אתנח, מוגבלות לשימוש אישי ואילו כלי כסף וכלי זהב  – ּוְׂשָמֹלִ֑

 יתרמו להכנת המשכן.
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א ֶאל שמות וארא ו,ג: ָרִ֗ ל-ַאְבָרָהֵ֛ם ֶאל-ָוא  ק ְוֶאָֽ ְצָחֵ֥ ם׃-י  י ָלֶהָֽ ְעּת  א נֹוַדֶ֖ ' ל ֵ֥ י הֶ֔ ַ֣ י ּוְׁשמ  ַ֣ל ַׁשָּדִ֑ ב ְּבא   ַיֲעק ֶ֖
ל-ָרָהֵ֛ם ֶאלַאבְ -ֶאל ק ְוֶאָֽ ְצָחֵ֥ ב-י   תביר, ובא ביעקב להיות בחיר האבותתביר מרכא טפחא, מרכא טפחא כיתור לרבות במעלותיהם ו – ַיֲעק ֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/169     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

מפני שאמר לכל אחד מהאבות, לאברהם מפני ישמעאל, ליצחק מפני עשו, ליעקב  לקות-נסתרות בתורת האלרמז על הגבלת גילוי ה
   לא גילה לונאמר למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' )שם /ישעיהו/ מ'( לפיכך לפני בוראו ש שנסתרו דרכיו
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' ֶאל יא,א: אב תומש אֶמר הִ֝ יא ַעל-ַוּי ֨ ָ֤ ַַָ֤֧גע ֶאָחד֙ ָאב  ֹוד ֶנ ה עַ֣ ֶׁשִ֗ ה֙ ְוַעל-מ  י-ַּפְרע  ם ַאֲחר  י  ְצַרֶ֔ ִ֑ה -מ  ֶּז ן ְיַׁשַּלֵ֥ח ֶאְתֶכֶ֖ם מ   כ ָ֕
 ֵ֛ ה ָּגר  ֹו ָּכָלָ֕ ְּלחֶ֔ ֶּזָֽה׃ְּכַׁש֨ ׁש ֶאְתֶכֶ֖ם מ  ֵ֥  ׁש ְיָגר 

ׁש ֶאְתֶכֶ֖ם )שמ' בא יא,א( ֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מרבה על שר של מצרים את שרי אוה"ע שירפו  – ְיָגר 

 מאחיזתם בבני ישראל.

ׁש )שמ' בא יא,א( ֵ֛  י ישראל שלא רצו לצאת ממצריםאלו מבנ על חלקם לא חל הגירוש.שתביר מחלק בקבוצת הפרטים המרומזת אחריו,  - ָּגר 

 .ומתו במכת חושך
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ִ֑יך ,ט: יג בא שמות ' ְּבפ  ת הֶ֖ ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַען ּת  יך ְלַמִ֗ יֶנֶ֔ ַ֣ין ע  ָּכרֹון֙ ּב  ֹות ַעל־ָיְדךִ֗ ּוְלז   ְוָהָיה֩ ְל֨ך ְלא 
ם: י  ְצָרָֽ ּמ  ' מ  ֲאךֵ֥ הֶ֖ ָֽ ה הֹוצ  ַ֣ד ֲחזָָקֶ֔ ַ֚י ְּבָי  ּכ 

פליגי בה ר' יהודה ור"מ, חד אומר: כשר, וחד אומר: פסול.  -פשתן )חוט(ב( )היריעות זו לזושתפרו  )תורה(פר ס [בבלי מכות יא,א]
ִ֑יך ,ט(יג ' באשמ)למ"ד פסול, דכתיב:  ' ְּבפ  ת הֶ֖ ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַען ּת  )הסבר אחד התנאים שיש היקש גורף  , ואיתקש כל התורה כולה לתפיליןְלַמִ֗

הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין, אף כל  -, מה תפילין להלכות כתיבת ותפירת ספר תורה ורש"י מבאר היכן ההיקש(מכתיבת ותפירת תפילין 
, להלכותיו לא )שעור ספר התורה יהיה מבהמה טהורה המותרת לאכילה( כי איתקש למותר בפיך ()הסבר התנא האחרלתופרן בגידין. ואידך? 

 דתפירי בכיתנא )רבי חייא דודו( . אמר רב: חזינן להו לתפילין דבי חביבילין, ספר תורה לא הוקש()להלכות למשה מסיני להכנת תפי איתקש
 .. ולית הלכתא כוותיה)פשתן(

ִ֑יך להלכות תפיליןהכתוב הבא מהווה כלל בתראה להלכות תפילין ולהלכות סת"ם.  ' ְּבפ  ת הֶ֖ ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי '  – ּת  ת הֶ֖ מרכא טפחא כעין  –ּתֹוַרֵ֥

ֵ֛הפרטים העשויה להתרחב, כגון במצוות "תורת ה' " שלקיומם צריך מן המותר בפיך.  קבוצת  ְהֶי תביר מחלק בקבוצה של מרכא  – ּת 

טפחא וממעט חלק ממנה כגון לענין התפילין רצועות כשרות אך פסולות מצד שנעשו שלא לשמם, לא ע"י יהודי, שלא מקיימים כל מצוות 

ִ֑יך. מה הל' תפילין[ -כה ]שו"ע או"ח סי' -הכנתם כנאמר ב אתנח מגביל כגון שההרחבות תהיינה רק על בהמות וחיות טהורות שיש לנו  – ְּבפ 

 מסורת לטהרתן, ולא נקח מבעלי חיים בעלי סימני טהרה אבל ללא מסורת )יכלול חיות, עופות ודגים(.

 

'  (ט,יג ' באשמ) מה טהורה מ"טאין כותבין אלא על עור בה [(וילנא יב,א),ה"ט א"תלמוד ירושלמי מגילה פ] ת הֶ֖ ֵ֛ה ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי ַען ּת  ְלַמִ֗
יך ִ֑ שמאותו מין  ]קרבן העדה[:.  דאת נותן בפיך )מהמינים(ממה שאתה נותן בפיך והא תני כותבין ע"ג עור נבילות וטריפות מינא  ְּבפ 
 .לו על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןואפימין טהורה קאמרינן,  ]פני משה[:. אתה מותר ליתן בפיך, לאפוקי בהמה טמאה)ש(

תבנית חצי הפסוק היא כעין כלל כלל ופרט )בפיך(, ע"י הטלת הפרט בין שני הכללים מתקבלת מידת הלימוד כלל ופרט וכלל היא 

  על גבי עורות נבילות וטריפות של הטהוריןהמאפשרת את כתיבת הסת"ם 

)של  שאל אחד את ר' יהושוע הגרסי, מפני מה כותבין על עורות נבילות וטריפות,.. . ,ה"ב[א"מסכת סופרים פ] [מסכתות קטנות]

בהמה וחיה טהורים, אבל לא כתב שזה הלכה למשה מסיני(. נניח שגם זה הלכה למשה מסיני. )בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו, כסלו 

 לכות למשה מסיני וחז"ל מצאו להם אסמכתא )רמז( בכתובים.כבר מצאנו בענין ניסוך מים בסוכות ובענין ערבה להקפת המזבח שאלו ההתשע"ח( 

לכן מוצע שגם בנוסף להלכה למשה מסיני יש רמז בלימוד במידת כלל ופרט וכלל בכתוב על הלכה זאת למשה מסיני. אפשר גם לומר 

 י.שכיוון שהמידות לדרישת התורה הן הלכה למשה מסיני אז תוצאות מהן עשויות לרמז על הלכה למשה מסינ

ֹותאפשר שהפתרון נמצא כלהלן:   קדמא ואזלא מורה על אפשרות לדרישה בכלל ופרט וכלל בכתוב,  – ְל֨ך ְלא 

' -הכלל בתראה נמצא ב ת הֶ֖ ֵ֛המרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, על כעין הפרט,  – ּתֹוַרֵ֥ ְהֶי תביר מחלק וממעט  – ּת 

   הל' ספר תורה[ -ע יו"ד סי' רע"א ]שו"בקבוצה הזאת, להרחבות ומיעוטים ראה 

ִ֑יךהפרט הוא   המותר בפיך. ]שבת קח,א[ ]רמב"ם הל' סת"ם פ"א,ה"י[, ]רבנו מנוח[. אתנח מגביל בדומה להל' תפילין. – ְּבפ 

 .לפנינו כלל כלל ופרט, דרך הלימוד היא שבמצב ככ"פ הטל את הפרט בין הכלל הפותח ובין הכלל הסוגר ותקבל כלל ופרט וכלל

ִ֑יךהכלל הפותח הכליל כל דבר לכתיבה. הפרט  מיעט אל המותר בפיך בלבד )בהמה טהורה, מורחב ע"י טעם רביע של מלת  – ְּבפ 

ַען ' -, שחיטה כשרה( הכלל בתראה נמצא בְלַמִ֗ ת הֶ֖  והוא מרבה ממין הפרט לעורות נבילות וטריפות של הפרטים הכשרים. ּתֹוַרֵ֥
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ל ֲאֶׁשר-֨נּו ָכלַוַּיעֲ  :ח,יט יתרו שמות ּו ּכ ֵ֛ ' ַנֲעֶׂשִ֑ה-ָהָעָ֤ם ַיְחָּדו֙ ַוּי ַ֣אְמרֶ֔ ר הֶ֖ ֶּבֵ֥  ּד 
ֶׁשֵ֛ה ֶאת  ֶֹׁ֧שב מ  י ָהָעֶ֖ם ֶאל-ַוָּי ֵ֥ ְבר  '׃-ּד   הָֽ
 'שמ)ואמת כפשוטו ג"כ כי השעה אחת שקבלו אבותינו התורה בסיני ואמרו קול אחד ...  [שפת אמת ויקרא פרשת תזריע שנה תרנו]

' נַ -ֲאֶׁשר (ח,יט יתרו ר הֶ֖ ֶּבֵ֥ . וכדאי אותה שעה במה שירדו נשמותינו לעוה"ז ומזה הכח נשאר לדורות לכל הבא לטהר. ועץ חיים ֲעֶׂשִ֑הּד 
מצודה פרוסה כמ"ש וכצפרים האחוזות בפח כשהנפש מתדבק בהבלי עולם וא"י לחזור לעלות.  כי בעוה"זהיא למחזיקים בה. 

 :והעוסק בתורה נקרא צפור דרור ובן חורין כנ"ל
וכן מצינו כשהיו ישראל עומדין על הר סיני בקשו לגנוב דעת העליונה שנ' כל  ה"ט[ בבא קמא )ליברמן( פרק פ"זתוספתא מסכת ]

אשר דבר ה' נעשה ונשמע כביכול נגנב הוא להם ת"ל מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי וגו' אם תאמר שאין הכל גלוי לפניו 
לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו אף על פי כן והוא רחום יכפר וגו' ואומ' כסף והלא כבר נאמ' ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו 
 .סיגים מצופה על חרש שפתים דולקים ולב רע

ל ֲאֶׁשר (ח,יט יתרו 'שמ) ' -ּכ ֵ֛ ר הֶ֖ ֶּבֵ֥ כעין  –כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, תביר מרכא טפחא  –תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא  –ּד 

ורים לנושא ואשר על חלקם לא חלה הלכה או ענין הקשור לנושא. משמע שלא עשו כל אשר דבר ה', אפשר שזה אשר קבוצת פרטים הקש

)ב  מצודה פרוסה כמ"ש וכצפרים האחוזות בפח כשהנפש מתדבק בהבלי עולם וא"י לחזור לעלות.  כי בעוה"זכותב ה"שפת אמת" 

העתיד המתואר בפר' כי תשא שהיו מהם שעבדו לעגל, זאת הקבוצה העשויה  אייר התשע"ז( הסביר ר' אפרים טייטלבוים הי"ו שזה על

 מתרחב כי אח"כ סטו במקומות וזמנים אחרים. 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ֵ֛ת ָּכל ׃,איתרו כ שמות ים א  ַ֣ר ֱאֹלה ֶ֔ ר׃ ס-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ֶּלה ל  ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥  ַהְּדָבר 
ת׀ (יב,תה' סב) ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לג)ג(  ב    ַאַח֤ ים רד  ַתֽי ם ֱאֹלה ֗ י  ֥זּו-שְּ ת  עְּ ֑ מ  )הכוונה למשה( הקב"ה השמיע קול, משה שמע ש 

בבירור שתי סדרות של עשרת הדברות והעם לא שמעו בבירור. ואפשר שידעו ששמעו קול שתי הדברות הראשונות, מכך שפרחה נשמתן 

ֵ֛ת ָּכלפעמיים. לפי כך אפשר כי  ֶּלה-א  ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ ֵ֛תעין יתור לרבות למשה דברים רבים נעלים וברורים, מרכא טפחא, כ – ַהְּדָבר  תביר,  – א 

 ממעט העם מדברים ברורים ושומעים רק קול.

ֶּלה-ָּכל תו"ש יתרו מילואים ע"פ ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ הטעמים מרכא טפחא, כעין יתור לרבות על התורה שבכתב את התורה שבע"פ, עם  – ַהְּדָבר 

ֵ֛ת. הסודות הסתרים הגזרות והעונשים ר, מחלק ברבוי הנ"ל בין הטעמים הגזרות והעונשים שמלמדים לכל ובין הסודות והסתרים תבי – א 

 שאין מגלים לכל אלא לתלמידי חכמים וגם ביניהם יש מדרגות כגון, מעשה מרכבה, מעשה בראשית.

ֵ֛ת הקב"ה דיבר ֶּלה-ָּכל א  ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ ֵ֛ת  . אפשר כי תבנית הטעמיםהן שתי סדרות עשרת הדברות במקביל, והפעם הנוספת בפירוט ַהְּדָבר  א 
ֶּלה-ָּכל ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ תביר מרכא טפחא, מלמדת ע"פ הנאמר בירושלמי שקלים שכמו שבלוחות היה כתוב בין הדברות שאר המצוות,  – ַהְּדָבר 

ֵ֛תכך גם באמירת הדברות נאמרו שאר המצוות. בא טעם  רים תביר למעט שאוזן אדם לא יכלה לשמוע פרטי הדברים של שני הדיב – א 

רבמקביל,  אמ ָֽ סלוק מגביל ללמד שכדי שבני ישראל יוכלו להבין הנאמר, הגביל הקב"ה את האמירה החזקה ואמרה אחת אחת, וגם  – ל 

 בה אחרי הדיבר השני בקשו בני ישראל שמשה ימשיך לשמוע ויחזור בפניהם. 
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ֶּמִּ֑נּו ֶאתשמ' תשא ל,יט:  ן ּוָבָנֶ֖יו מ  ּו ַאֲהר ֵ֥ ם ְוֶאת-ְוָרֲחצֵ֛ יֶהֶ֖ ם׃-ְיד  יֶהָֽ  ַרְגל 

ומה שהקשה הכ"מ דהא כשנאמר ציווי עשיית כיור בפ' כי תשא עוד היו נדב ואביהוא, יש לומר דכיון דלמעשה לא רחצו עד שמיני ...  אבן האזל
כמש"כ רש"י דובניו שנים, למילואים שהקריב רק אהרן, ורק דכתיב ויקריבו בני אהרן את הדם ולא מוכח שכל הבנים הקריבו ואפשר רק שנים ו

חס ולכן ילפינן רק מדין קידוש אחר ימי המלואים שהיו הרבה עבודות בתמידין ומוספין לאהרן ולבניו ואז לא היו נדב ואביהוא אלא שהיה גם פנ
֖יו (שמ' תשא ל,יט)-וזה נכלל בפ' ציווי ד נ  ן ּוב  ֲח֛צּו ַאֲהר ֥  .וְּר 

יו אבן האזלע"פ  ֖ נ  ן ּוב  ֲח֛צּופחא, יתור לרבות את פינחס לכהנים בחנוכת המשכן, )הרב יעקב ויגדור( מרכא ט – ַאֲהר ֥ תביר, ממעט  - וְּר 

֖יומקבוצת  ן ּוב נ   והרבוי, את נדב ואביהוא. ַאֲהר ֥
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ַעת ּוְבָכל־ ְמָלא,לא: להויקהל שמות  ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ ים ְּבָחְכָמֵ֛ה ּב  ִ֑ ּוַח ֱאֹלה  ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א  ה:ַוְיַמּל   ָכָֽ

ַעת ,לא(להויקהל  'שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(] ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ ִ֑ים ְּבָחְכָמֵ֛ה ּב  ּוַח ֱאֹלה  ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א  )מהתכונות  גדולה חכמה ַוְיַמּל 

שבחר בה הקדוש ברוך הוא, החכמה מלימוד, התבונה מעצמו, הדעת הלומד דבר מדבר: גדולה דעה שהיא נתונה בין  הכתובות אחריה(
ל יּכ ֣  (שמו"א ב,ג) שני שמות,  (:תפילת חנה) 'ה֔  ֵדעֹות   ֵא֤

ַעת ,לא(להויקהל  'שמ) ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ ַעתתביר מרכא טפחא,  – ְּבָחְכָמֵ֛ה ּב  ְתבּוָנֵ֥ה ּוְבַדֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה  – ּב 

  : הלומד דבר מדברהתבונה מעצמו, הדעת  [לקח טוב]להתרחב וזה כדרשת 
שבחר בה הקדוש  )מהתכונות הכתובות אחריה( גדולה חכמה [לקח טוב]תביר בתפקיד מחלק אותה מהכתוב אחריה כדרשת  – ְּבָחְכָמֵ֛ה

 ברוך הוא, החכמה מלימוד,
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 ויקרא צו ו,יט: )חטאת(  

ר א ֵ֥  ל ַּבֲחַצֶ֖ ָאכ ֶ֔ ׁש֙ ּת  ֹום ָקד  ִָּ֑נה ְּבָמקָ֤ ּה י אֲכֶל ָתֶ֖ ֵ֥א א  ֲמַחּט  ֵ֛ן ַהָֽ ה  ָֽד׃ַהּכ   ֶהל מֹוע 
 ויקרא צו ו,כב: )חטאת(   

וא׃-ָּכל ָֽ ים ה  ֶ֖ ֶדׁש ָקָדׁש  ָתִּ֑ה ק ֵ֥ ַ֣ל א  ֶ֖ים י אַכ ֲהנ   ָזָכֵ֥ר ַּבּכ 
ּה י אֲכֶלִָּ֑נה( ו,יט) ָתֶ֖ ֵ֥א א  ֲמַחּט  ֵ֛ן ַהָֽ ה  תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא יתור לרבות כהנים ראויים לאכילה בזמן הקרבתה בחטאת,  - ַהּכ 

את. התביר ממעט מהקבוצה את הכהנים שלא ראויים לאכילה בזמן הקרבת החטאת, והם כהנים כדברי רב יוסף, אף שלא הקריבו החט

 טמאים שעבדו בשעה שהותרה טומאה בציבור, כהן שהוא טבול יום, כהן גדול העובד אונן אך לא אוכל ושניהם אינם חולקים לערב.

ּה י אֲכֶלִָּ֑נה( ויקרא צו ו,יט( לאכול מהקרבנות. הכתוב )כב –וי' אמר כא,כא ) -כהן בעל מום הותר ב ָתֶ֖ ֵ֥א א  ֲמַחּט  ֵ֛ן ַהָֽ ה  אתנח, הגביל  -, ַהּכ 

( ו,כבמוציא את בעל המום מאכילת חטאת, לכן בא הכתוב )( כהן המחטא יאכל, שאינו מחטא אינו אוכל. )בבלי זבחים צט,א האכילה אל

ֶ֖ים -ָּכל ֲהנ  ַ֣ל ד  לרבות כהן קטן לענין מרכא טפחא, יתור לרבות המחזיר כהן בעל מום ועו -ָזָכֵ֥ר ַּבּכ  ָתִּ֑המונח, אבל  –י אַכ אתנח  - א 

 מגביל את הקטן והגדול בעל המום רק לאכילה ולא להקרבה או עבודה במקדש עבור הציבור. 

 אתנח, מרכא טפחאראה 
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ר ֶאל :ב,תזריע יב ויקרא יַע ְוָילְ -ַּדּב ֞ ֶ֔ י ַתְזר  ַ֣ ָּׁשה֙ ּכ  ר א  אמ ֶ֔ ל֙ ל  ְׂשָרא  ָ֤י י  ה ָזָכִ֑רְּבנ    ָדֶ֖
א׃  ְטָמָֽ ּה ּת  ת ְּדֹוָתֶ֖ ַּדֵ֥ ֵ֛י נ  ימ  ים ּכ  ַ֣ת ָימ ֶ֔ ְבַע ְמָאה֙ ׁש   ְוָטָֽ

ּה ֖ ֹות  י נ ַד֥ת דְּ יֵמ֛ י  תביר מרכא טפחא, - ּכ  יֵמ֛ לזיבה ואין  יםימי נדתה אינן ראוי המ - תביר, מרמז למעט זיבה מימי טומאת לידה –ּכ 
 אין ספירת שבעה מהם.ספירת שבעה עולה מהם אף ימי לידתה אינן ראויים לזיבה ו

ּה  ֖ ֹות  אבתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  טפחא - דְּ ְטָמָֽ  היא מלה יתירה  ]התוה"מ[, שע"פ   ּת 

ּהואז  ֖ ֹות  א )וי' תז' יב,ב( )יד(-מרכא טפחא, יתור לרבות הנאמר ב - נ ַד֥ת דְּ ְטָמָֽ ּה ּת  אלרבות בועלה,  ְּדֹוָתֶ֖ ְטָמָֽ ּה ּת   לרבות כל הלילות, ְּדֹוָתֶ֖
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יָאָדִ֗ ,ב: יג תזריע ויקרא ָֽ ָ֤ה ְבעֹור-ם ּכ  ְהֶי ֹו-י  ָ֤ת אָֽ ֶרת ְוָהָיֵ֥ה ְבעֹור-ְּבָׂשרֹו֙ ְׂשא  ֹו ַבֶהֶ֔ ַַַ֣֧גע ָצָרִַ֑עת-ַסַּפַ֙חת֙ אַ֣ ֹו ְלֶנ  ְּבָׂשרֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/171     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֹו ֶאל-ּוָבא֙ ֶאלְוה   ן אֵ֛ ה ֶ֔ ן ַהּכ  ָּבָנֶ֖יו -ַאֲהר ַ֣ ד מ  ים׃הַ ַאַחֵ֥ ָֽ ֲהנ   ּכ 

ן מלת [התוה"מ]ע"פ  ה ֶ֔ ָּבָנֶ֖יוותו"כ מרבה כהן בעל מום ממלת  דיוט,מרבה כל כהן אף ה ַהּכ   . מ 

ן ה ֶ֔ רמב"ם הלכות ])ב( -בעל מום אם הוא מוסמך, כשר לראיית נגעים וגם )א( שכהן הדיוט  ני לימודים:קטן, בתפקיד של ש-זקף – ַהּכ 

ולאמור טמא או טהור או  כשר להיות נוכח בבדיקהשוטה, שאינם חללים, קטן או או  שאינו יודע לראותכהן [ ב"ה,ט"טומאת צרעת פ

שוטה אמור טמא והוא אומר )שהוא(רואה את הנגעים ואומר לכהן אעפ"י החכם שבישראל  אליו מצטרף ]רמב"ם שם[מוסגר. וע"פ 
   טמא, אמור טהור והוא אומר טהור, 

ן-ְוהּוָבא֙ ֶאל )יג,ב(אפשר שהלימוד שמצטרף אל הכהן הזה חכם שבישראל נלמד כך:  ה ֶ֔ ן ַהּכ  ֹו  ַאֲהר ַ֣ ָּבָנֶ֖יו -ֶאלתביר,  -אֵ֛ ד מ  מרכא טפחא,  –ַאַחֵ֥

ד מלת  [משנה נגעים פ"ג,מ"א ]ר"ש, ע"פ יתור לרבות כל ישראל לראיה בתפקיד ֹומלת טעם ו יתירה ומזה מרבה כל ישראל,ַאַחֵ֥ תביר  - אֵ֛

ר לכהן שיאמר בפיו טמא או מאפשר לחכם שבישראל לראות את המראה ואומאת מי שאינו יודע לראות בין כהן בין ישראל. וזה ממעט 

-טהור לנבדק. לכל אורך פרשת נגעים הכתובים מציינים כי טומאה וטהרה ע"פ כהן אבל הדרשה שזה תלוי רק באמירת כהן נמצאת ב

ן )יג,מד( )ב( [רק יבפספרא תזריע פרשה ה ] ֶ֖ ה    , מלמד שטומאתו בכהן, ... לרבות שאר המנוגעים, ְיַטְּמֶאֵּ֛נּו ַהּכ 

 

 חאתביר מרכא טפ 21

וא׃ פ  :ח,גתזריע י ויקרא ָֽ ַעת ה  ן ָצַרֵ֥ ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֵ֥ ֹור ְוט  ַחת ָּבעִ֑ ְסַּפֶ֖ ה ַהּמ  ֵ֛ה ָּפְׂשָתֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔  ְוָרָאה֙ ַהּכ 
ֵ֛ה יג,ח() ּנ  ַחת תביר, – ְוה  ְסַּפֶ֖ ה ַהּמ  מוסיף  [מ"ח ו"משנה נגעים פ]קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ כעין  מרכא טפחא, – ָּפְׂשָתֵ֥

ֵ֛ה, השחין והמכוה והקדח ונעשו צרבתר הראש והזקן שנקרחו, איזור לנגעי עור הבשר איזו ּנ  את האיזורים  תביר בא למעט – ְוה 

האלו )כגון שלא בילד( מלהצטרף בנגעים ומפשיון של נגע בעור הבשר לתוכם. בעור בשר של ראש וזקן שנקרחו עשוי להיות נגע 

גיל. לפי פירוש במשנה יש לנגע כזה גם סימן טומאה מחיה, אבל עור בשר וסימן פשיון ושניהם אינם מצטרפים לנגעים בעור הבשר הר

 כזה המוקף בנגע אינו סימן טומאה לנגע בעור בשר מלכתחילה.
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ת :רא תזריע יג,יקיו ָ֤ה ְׂשא  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ י-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ר ַחֶ֖ ֵ֛ת ָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ ַ֣ר ָלָבִ֑ן ּומ  ָע יא ָהְפָכֶ֖ה ׂש  ֹור ְוה ָ֕ ת׃ ְלָבָנה֙ ָּבעֶ֔ ָֽ  ַּבְׂשא 
ן( יג,יתבנית הטעמים של הקרא ) ה ִ֗ תו"כ פ"ג כלשון  בארבעה מיעוטים בסימן המחיהמונח רביע, מלמדת כי על הכהן להבחין  – ְוָרָאַ֣ה ַהּכ 

י ...  פ"א )יא( ר ַחֶ֖ י לא השחין, ָּבָׂשֵ֥ ר ַחֶ֖ תלא בוהק, ָּבָׂשֵ֥ ָֽ תלא השחין,  ַּבְׂשא  ָֽ  לא בבוהק.  ַּבְׂשא 

 

י ר ַחֶ֖ ֵ֛ת ָּבָׂשֵ֥ ְחַי ָֽ  המלים מלמדות על מחיה הנראית בשר חי ואז היא סימן טומאה כאשר מוקפת במראות הטמאות. – ּומ 

תבנית טעמים תביר מרכא טפחא כאן מלמדת על קבוצה של מצבי עור: בוהק )מראה לבן( ושחין )פצע( שאינם "בשר חי" ולכן אינם 

 מחיה.

ת ָֽ  )והוציא את הבוהק והשחין המקיפים את "מחית בשר חי"( סלוק הגביל את "מחית בשר חי" למראות הטמאות בלבד – ַּבְׂשא 
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ְּסָתָ֤ה ַהָצַרַ֙עת֙ ֶאת :,יגיג תזריע ויקרא ה כ  ּנ ֨ ן ְוה  ה ִ֗ ר ֶאת-ָּכל-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ַהֶ֖ ֹו ְוט  ּוא׃-ְּבָׂשרֶ֔ ֹור הָֽ ן ָטהֵ֥ ְך ָלָבֶ֖ ֹו ָהַפֵ֥ ִַַ֑֧גע ֻּכּלֵ֛  ַהָּנ
ְך ָלָבֶ֖  ג(,ייג) כתובלומד מהמ"ב  [תו"כ]-ב ֹו ָהַפֵ֥ מיעט שחין ומכוה מורדים מ"ב  [תו"כ]-לחייב פריחה גם בעור שפחות מגריס, ב ןֻּכּלֵ֛

ַ֚ת ָּכל ,יב(יג 'תז 'וי) מפריחה. מהכתוב ַגע-א  ֹור ַהֶּנֶ֔ נוסף מקום קרח וצרבת לפני שהפריחה הסמיכה לשער, ובתו"כ  ]תו"כ[ מ"ה-. בעַ֣

 בפרק הבא ילמד גם על קריחה וצרבת אחרי שפריחה הסמיכה אליהם . 

ן ,יג(יג 'תז 'וי)נית הטעמים תב ְך ָלָבֶ֖ ֹועור קרח וצרבת שאף הם ראויים לקבל נגע. טעם  לרבותיתור בתפקיד מרכא טפחא,  – ָהַפֵ֥  – ֻּכּלֵ֛

ממעט את הקריחה והצרבת אחרי שהפריחה הסמיכה אליהם מחובת פריחה, ומשאיר את הקריחה והצרבת שלפני שהפריחה תביר 
  ה הם מעכבים בטהרה.הסמיכה אליהם שאם אין בהם פריח
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ַהֹ֧ר  :ז,ייג תזריע ויקרא ְך ַהֶּנֶַַֽ֖גע ְלָלָבִ֑ן ְוט  ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔ ֵ֛ןְוָרָא֙הּו֙ ַהּכ  ה  ּוא׃ ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  ֹור הָֽ  ָטהֵ֥
ַהֹ֧ר  )יג,יז( )ג( [תו"כ פ"ג פ"ו] ְך ַהֶּנֶַַֽ֖גע ְלָלָבִ֑ן ְוט  ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔ ְֵ֛וָרָא֙הּו֙ ַהּכ  ה  ּוא׃  ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ןַהּכ  ֹור הָֽ מה ת"ל שיכול אין לי אלא ָטהֵ֥

ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים אלא אחר חזרת פריחת החלט מחיה בתחילה, מנין אחר חזרת פריחת החלט מחיה 
וף שבוע שני אחר שער לבן בתחלה בסוף שבוע ראשון בס החלטבסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת 

ְוָרָא֙הּו֙ הפטור אחר חזרת פריחה החלט פיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת הסגר, תלמוד לומר 
ְך ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ּוא ... ְוה  ֹור הָֽ  לרבות כולם.  ָטהֵ֥

ן ה ֶ֔  קטן, שתי דרשות-פשטא זקף – ְוָרָא֙הּו֙ ַהּכ 

ֵ֛ה ֶנְהַּפְֵ֥ך...  )יג,יז( ּנ  ְך ַהֶּנֶַַֽ֖גע תביר מרכא טפחא,  – ַהֶּנֶַַֽ֖גע ְוה  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן כמרבה מרכא טפחא,  –ֶנְהַּפֵ֥

ֵ֛ה וטהור,  ןלבכולו פריחה חוזרת להשלים ל ּנ   , אין הסבר אתנח – ְלָלָבִ֑ןתביר, אין הסבר,  –ְוה 
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י כד:רא תזריע יג,קיו ָֽ ר ּכ  ֹו ָבָׂשֶ֔ ְהֶיֵ֥ה ְבע  -אַ֣ ְכַותי  ֹו מ  ֹו ְלָבָנָֽה׃   -רֶ֖ ֶמת אֵ֥ ה ַּבֶהֵֶ֛רת ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖ ְכָוִ֗ ַ֣ת ַהּמ  ְחַי ָֽ ה מ  ָהְיָת֞ ִׁ֑ש ְוָֽ  א 
ֹו ְלָבָנָֽהמראה  בתוךתביר, למעט שאם  – ַּבֶהֵֶ֛רת ֶמת אֵ֥ ְכָוִ֗ההמתפתח על  ְלָבָנֵ֥ה ֲאַדְמֶּדֶ֖ ַ֣ת ַהּמ  ְחַי ָֽ , תשאר או תתגלה מחיה, היא לא סימן מ 

 טומאה. 

     מחיה בשחין ומכוה שייכא נמימוכח דבאמת  [פ"ג מהל' טומאת צרעת הל' ג'] ... ומדברי רבינו ז''ל 1 ף[דעת יוס]ע"פ 

                                                        
כתב הר''ש ז''ל השחין והמכוה עור הבשר שלקה בשחין ומכוה כדמפ' ונולד במקומו בהרת בא' מד'  נ"ט משנה א, הרב חיים יוסף דינקלס נגעים: פ"ט מערכה -דעת יוסף  1

י כיון דמקומו שחין או ין זה בשר חמראות מסגירו שבוע א' בסוף שבוע ראשון אם יש בו שער לבן או פסיון מחליטו ואם לאו פוטרו אבל במחיה אין מטמא דמחיית בשר חי בעינן וא
 וגו' מכוה עד שיעשה מקומו צלקת קרום חזק

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

(, ומתגלה "תוך" הנראה כמחיה של בשר חי, בתפקיד ממעט)תביר יש נסיגה באמצעיתה, המרומזת בטעם  – ַּבֶהֵֶ֛רת -פירוש שכאשר ב

 הדין מן התורה הוא שזה לא מטמא.  

כתב הר''ש ז''ל ... אבל במחיה אין מטמא דמחיית בשר חי בעינן ואין זה בשר חי כיון דמקומו שחין או  2עת יוסף[ ]ד-וכתב עוד ה
 .)היינו במצב של צרבת השחין או המכוה יש מחיה אבל היא לא מחיית בשר חי(וגו'  מכוה עד שיעשה מקומו צלקת קרום חזק
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 ויקרא מצורע טו,ד:    

ְטָמִ֑א ְוָכָֽלהַ -ָּכל ְׁשַּכֵ֥ב ָעָלֵ֛יו ַהָּזֶ֖ב י  ר י  ב ֲאֶׁש֨ ְׁשָּכִ֗ י ֲאֶׁשר-ּמ  ֵ֛ א׃ -ַהְּכל  ְטָמָֽ יו י  ב ָעָלֶ֖ ֵ֥ ׁש   י 
 פרשת זבים פרשה א פרק ב -ספרא מצורע 

ל( וי' מצ' טו,ד) י -ְוָכָֽ ֵ֛ ִ֑ב-ֲאֶׁשרַהְּכל  ב ָעָלֶ֖יו ַהָּז ֵ֥ ׁש  שעל חלקם  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא כלי שכיבה/ישיבה – י 

)כגון שק שמחזיק משא ובו בעת אפשר לשכב מרבה אני את אלו שהם משמשים שכיבה עם מלאכתם,  א( -)טט לא חלה ההלכה ביחס לנושא. 

)כגון דף של נחתומים שכאשר שוכבים עליו אי אפשר להשתמש בו  ומוציא אני את אלו שאינן משמשים שכיבה עם מלאכתםב(  -)טט  עליו(

ְטָמִ֑אן במצב )א( הכלי . לכלמלאכתו( ְטָמִ֑אבמצב )ב( הכלי לא  י   י 

 

י ֲאֶׁשר ֵ֛ ֵ֥ב ָעָלֶ֖יו-ַהְּכל  ׁש   תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, כאן כלים לישיבת הזב עליהם. – י 

ְטָמִ֑אובמצב של כלים אחדים לישיבה עליהם בעת ובעונה אחת, מלת  לו שרוב משענת הזב אתנח מגביל את הכלים שנטמאים רק לא – י 

 עליהם.
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 מות טז,יז:-קרא אחרייו
ם ל א-ְוָכל  ֶדׁש ַעד-ָאָד֞ ר ַּבּק ֶ֖ ֵ֥ ֹו ְלַכּפ  ד ְּבב אֵ֛ ֶהל מֹוע ִ֗ ַ֣ה׀ ְּבא ַ֣ ְהֶי ֹו ּוְבַעֶ֖ד ָּכל-י  יתֶ֔ ַ֣ד ּב  ֲעדֹו֙ ּוְבַע ֶּפָ֤ר ַּבָֽ ֹו ְוכ  אתִ֑ ל׃-צ  ָֽ ְׂשָרא  ל י   ְקַהֵ֥

ֶדׁש  ר ַּבּק ֶ֖ ֵ֥ ֹו ְלַכּפ   צאתו" לשייך "לכפר בקדש" וללא שייך.-תביר, מחלק "עד –בבאו ְּבב אֵ֛

 מרכא טפחא -לכפר בקדש 
 אתנח, השייך ל"לכפר בקדש" הינו ענין שאם ראוי יוצא חי, והלא שייך שאם לא ראוי היינו ממועט מיציאה חי. –צאתו -עד
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ָמֵ֛ה ל א-ּוְבָכליח,כג:  אח"מויקרא  ן ְׁשָכְבְּתךֶ֖ ְלָטְמָאה-ְּבה  ֵ֥ ּת  א       ָבִּ֑ה -ת  ה ל ָֽ ָּׁשִ֗ ּוא׃-ְוא  ֶבל הָֽ ְבָעֶּ֖ה ֶּתֵ֥ ָמֵ֛ה ְלר  ֹ֧י ְבה  ְפנ  ד ל   ַתֲעמ ֞

ן-ל א ,כג(יחאח"מ  )וי'-הסבר ל ֵ֥ ּת  ָמֵ֛ה-ּוְבָכל ,כג(יחאח"מ  )וי'-מקף ול – ת   תביר – ְּבה 

ן החולים, כל הבא ביאה אסורה בלא קישוי, אלא שהיה האבר שלו מדולדל כמו אבר ג המתים כגו [רמב"ם איסורי ביאה פ"א, הי"א]
לא כרת ולא מלקות ואין צריך לומר מיתה, שאין זו  אינו חייבאו מי שנולד כך כגון סריס חמה אף על פי שהכניס את האבר בידו 
 אפשר שמכאן נלמד גם אל העושה כן בבהמה. .ביאה, אבל פוסל הוא מן התרומה וב"ד מכין את שניהם מכת מרדות

ָמֵ֛ה-ּוְבָכל ,כג(יחאח"מ  )וי'  כרבא דאמר הכי המשמש  ג[ הגהות מיימוניות]-מקף אפשר כבורר בין דעת רבא ובין דעת אביי ב – ְּבה 
 :מת בעריות פטור ודלא כאביי בשילהי ידיעות הטומאה דאמר חייב ע"כ

אך זה נ"ל דלגבי בהמה אם רבעה באבר מת לא פסלה לקרבן כיון דלא מקריא ביאה רק ערוה  [צפנת פענח הלכות תרומות פרק א]
  , סנהדרין נה, רמב"ם איסורי מזבח,ובהמה אין עליה שם ערוה ע' יבמות דף נ"ד ע"ב וכ"מ

לענין אם בא באבר מת על הבהמה אם נהרגת ולא הוה כמו שגגה לקמן בהל' י"ז רק  , ה"י[צפנת פענח הלכות איסורי ביאה פרק א]
ל' איסורי מזבח פ"ד ה"ג ע"ש בהשגות, ועיין בהך דתמורה ד' י"ל דהוה כמו קטן בן ט', וגם אם נאסרת למזבח עיין במש"כ רבינו בה

 :כ"ח ע"א ע"ש בתוס' ד"ה טול, ועיין ב"ק ד' מ' ע"ב

 ]צפנת פענח[ מסביר שהמשמש באשה מתה אינו נחשב שימוש, אפשר שגם בבהמה מתה יהיה אותו דבר.

ן-ל א ,כג(יחאח"מ  )וי' ֵ֥ ּת  נתינה מתה שאינה בעונש מן התורה. ואפשר שעל זה מרמז  מקף בורר בין נתינה חיה שהיא בעונש ובין – ת 

ָמֵ֛ה-ּוְבָכל ,כג(יחאח"מ  )וי'טעם תביר של    ְּבה 

ן ְׁשָכְבְּתךֶ֖ -ל א ,כג(יחאח"מ  )וי' [תורה תמימה]  ֵ֥ ּת    אזהרה לנשכבאת הבהמה,  אזהרה לשוכבמרכא טפחא, יתור לרבות על  – ת 

 ]סנהדרין נ"ד ב'[:

ָמֵ֛הּבְ -ּוְבָכל ,כג(יחאח"מ  )וי' ן ְׁשָכְבְּתךֶ֖ -ל א ה  ֵ֥ ּת   תביר מרכא טפחא, תביר ממעט עונשים לשוכבים ולנשכבים במצבים אחדים. – ת 

 שלא חייב על שימוש באבר מת בעריות ויתכן שגם לא בבהמה. [רמב"ם איסורי ביאה פ"א, הי"א]ראה 
בהמה או הביאה עליו היא נסקלת על ידו והוא קטן בן ט' שנים ויום אחד שבא על ה[ הלכה יז[ ]א"רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ]

וכן קטנה בת ג' שנים ויום אחד שהביאה בהמה וחיה עליה בין בהמה גדולה בין  פטור, היה בן ט' או פחות אין סוקלין את הבהמה,
 בהמה קטנה כיון שהערתה בה הבהמה )בין כדרכה בין שלא כדרכה( הבהמה נסקלת והיא פטורה,

עם הבהמה בשגגה והאשה שהביאה את הבהמה עליה בשגגה אין הבהמה נסקלת על ידן ואף ע"פ שהן  וכן השוכב[ הלכה יח]
 גדולים,

כל הבא ביאה אסורה בלא קישוי, אלא שהיה האבר שלו מדולדל כמו אבר ג המתים כגון החולים,  [רמב"ם איסורי ביאה פ"א, הי"א]
לא כרת ולא מלקות ואין צריך לומר מיתה, שאין זו  אינו חייבר בידו או מי שנולד כך כגון סריס חמה אף על פי שהכניס את האב

 אפשר שמכאן נלמד גם אל העושה כן בבהמה. .ביאה, אבל פוסל הוא מן התרומה וב"ד מכין את שניהם מכת מרדות

ָמֵ֛ה-ּוְבָכל ,כג(יחאח"מ  )וי'  כרבא דאמר הכי המשמש מת  ג[ הגהות מיימוניות]-מקף אפשר כבורר בין דעת רבא ובין דעת אביי ב – ְּבה 
 :בעריות פטור ודלא כאביי בשילהי ידיעות הטומאה דאמר חייב ע"כ

                                                                                                                                                                             
אלא שכן הדין מן התורה שלא יהיו השחין והמכוה מטמאין אלא בשער לבן  מחיה בשחין ומכוהמוכח דבאמת שייכא נמי  בפ"ג מהל' טומאת צרעת הל' ג' ... ומדברי רבינו ז''ל

ן ומכוה כי אם שער לבן ופסיון וז''ל רבינו ז''ל שם."אין המחיה סימן טומאה עד שתהיה בגופה של בהרת, כיצד? בהרת באמצע ופסיון בלבד מטעם שלא הזכיר הכתוב בטומאת שחי
שחין או וכו' וכן אם הקיף ה שחין או מכוה וכו' והמחיה בתוך השחין או בתוך המכוה וכו' אע''פ שהמחיה באמצע הבהרת אינה סימן טומאה מפני שהיא בתוך השחין או המכוה
המכוה וכו' ונמצאת המחיה לבדה מחייתו והמכוה ומחייתה וכו' או שנסמך א' מהן למחיה מצדה או שחלק א' מהן את המחיה ונכנס לתוכה אינה סימן טומאה, הלכו להן השחין או 

 וגו' ין ובמכוה אלא שכן הדין שלא תטמאבתוך הבהרת בסוף שבוע ראשון או בסוף שני ה"ז יחליט" עכ"ל. הרי מפורש בדבריו שאפשר למחיה להיות בשח
2
 ראה הערה קודמת 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ה ֶאת ויקרא אמר כא,יד: ָנֶ֔ ָ֤ה ּוְגרּוָׁשה֙ ַוֲחָלָלַ֣ה ז  ח-ַאְלָמָנ ָּקִ֑ א י  ֶּלה ל ַ֣ ֶ֖ ם         א  י א  ֵ֛ ה׃-ּכ  ָּׁשָֽ ח א  ַּקֵ֥ יו י  ַעָּמֶ֖  ְּבתּוָלֵ֥ה מ 
ם )וי' אמר כא,יד( י א  ֵ֛ יו-ּכ  ַעָּמֶ֖ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם לא חלה הלכה מסוימת.  – ְּבתּוָלֵ֥ה מ 

נבעלה לבהמה ]הט"ו[ כהן פשוט  ,הי"ד[רמב"ם איסורי ביאה פי"ז]כאן במצבים מסוימים לא חלה חובת האשה להיות נערה ובתולה. 

אירס את הקטנה ]הי"ז[  נשא בוגרת או מוכת עץ ה"ז יקיים,]הט"ו[ בדיעבד  אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס-ש
  .לא יוציא )בדיעבד(ואם כנס ובגרה תחתיו קודם נישואין ה"ז לא יכנוס מפני שנשתנה גופה 
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ים וַ  אמר כג,מ: ויקרא ֶ֔ ת ְּתָמר  ָ֤ץ ָהָדר֙ ַּכּפ ַ֣ י ע  ֨ ֹון ְּפר  אׁשִ֗ ם ַּבּיַֹ֣ום ָהר  ם ָלֶכִ֝ ץּוְלַקְחֶּת֨ ֵַֽ֥ף ע  י-ֲעַנ ת ְוַעְרב  ִַ֑חל -ָעב ֶ֖  ָנ
ים׃ ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  יֶכֶ֖ם ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  ם ל   ּוְׂשַמְחֶּתִ֗

 )טט: ד(סוכה וניסוך המים שבעה  )טט: ג(ההלל והשמחה שמונה  )טט: ב(לולב וערבה ששה ושבעה  )טט: א(  [*],מ"א[משנה סוכה פ"ד]
  :והחליל חמשה וששה

שאר כל )אם יום ראשון חל ב(שבעה כיצד יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה ו]*[ לולב  ,מ"ב[משנה סוכה פ"ד]
 :הימים ששה

  ,מ"ב[ד"פירוש המשנה לרמב"ם סוכה פ]

ֹון( כג,מ אמר 'וי)הלולב נטילתו חובה מן התורה  )טט: מן הכתוב( אׁשִ֗ בכל העולם, ונטילתו כל שבעה חובה במקדש בלבד, לפי  ַּבּיַֹ֣ום ָהר 
ים( כג,מ אמר 'וי)כונת הכתוב שזהו  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  יֶכֶ֖ם ׁש  ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  ם ל   , ּוְׂשַמְחֶּתִ֗

ֹון( כג,מ אמר 'וי)ואמר ה'  )טט: א(  אׁשִ֗ ם ַּבּיַֹ֣ום ָהר  ם ָלֶכִ֝ ֹון בקבלה, ובא ּוְלַקְחֶּת֨ אׁשִ֗ ומה שהכריחנו לאסור נטילת  ...ואפילו בגבולין.  ָהר 
מא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, ולא עשינו גזרה זו ביום טוב לולב בשבת שבתוך החג ואפילו במקדש. גזרה ש

 .ראשון לפי שמצותו חמורה שהרי הוא חובה ואפילו בגבולין כמו שביארנו

ם ( כג,מ אמר 'וי) יֶכֶ֖םּוְׂשַמְחֶּתִ֗ ' ֱאֹלה  ֵ֛י הֵ֥ ְפנ  ]חידושי פי תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים, שקשורים לנושא שמחה לפני ה' )ול – ל 

 ]רמב"ם פה"מ פ"ד,מ"ב[(, שעל חלקם לא חלה ההלכה. ע"פ בלולב ושאר מינים האמורין בראש הפסוק. הריטב"א סוכה מ"א,א[

בשבת שבתוך החג ואפילו במקדש. גזרה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות  )טט: וערבה וחליל(לאסור נטילת לולב 
 ת בתבנית הטעמים.כך גזרת רבנן מרומז-לפי הרבים,
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ְקְצרּו֙ ֶאת ויקרא בהר כה,יא:  א ת  עּו ְול ָ֤ ְזָרֶ֔ א ת  ִ֑ם ל ַ֣ ַ֣ה ָלֶכ ְהֶי ים ָׁשָנֶ֖ה ּת  ֵ֥ ּׁש  ֵ֛ת ַהֲחמ  וא ְׁשַנ ַ֣ל ה ִ֗ ּו ֶאת-יֹוב  ְבְצרֶ֖ א ת  יָה ְול ֵ֥ יֶחֶ֔ יָה׃-ְספ  ֶרָֽ  ְנז 

ים ָׁשָנֶ֖ה ]ספרא בהר פרשה ב, פ"ג א[ ֵ֥ ּׁש  ֵ֛ת ַהֲחמ  וא ְׁשַנ ַ֣ל ה ִ֗ מראש השנה וביציאתה תהיה מושכת בכניסתה תהיה מקודשת  שיכול יֹוב 
ַ֣ה ָלֶכִ֑ם והולכת עד יום הכיפורים שכן מוסיפין מחול על הקודש תלמוד לומר ְהֶי ים ָׁשָנֶ֖ה ּת  ֵ֥ ּׁש  ֵ֛ת ַהֲחמ  וא ְׁשַנ ַ֣ל ה ִ֗ אין קדושתה , יֹוב 

 .אלא עד ראש השנה

ואכאמור תבנית הטעמים של  ַ֣ל ה ִ֗ לדות האסורים בשנת היובל מן התורה ועל עוד מצוות מלמדת על אבות המלאכות והתו יֹוב 

וא המיוחדות לשנת יובל. המלים  ַ֣ל ה ִ֗ מגבילות את איסורי המלאכה והמצוות המיוחדות של שנת היובל לפרק הזמן בין ראש השנה יֹוב 

שמיטה נהגה מן התורה שבו נכנסה שנת היובל עד לרגע לפני כניסת ראש השנה הבאה, שכבר אין לה קדושת יובל. אבל בזמן ששנת 

היו לשנת שמיטה שאינה שנת יובל הרחבות לזמן שלפני שנת השמיטה להגביל מלאכות החל מפסח הקודם לשנת השמיטה. בהלכת 

קדושת פירות שביעית ויובל יש הרחבות זמן לשנה הראשונה שאחרי שמיטה ו/או יובל וקדושת הפירות הולכת ופגה לפי הפסקת 

מראש השנה וביציאתה "שיכול בכניסתה תהיה מקודשת ויובל בשנה שאחרי. לפיכך תובן שאלת הספרא  הימצאות פירות שביעית
?" כלומר, שכמו שמאריכים בקדושת פירות נאריך גם תהיה מושכת והולכת עד יום הכיפורים שכן מוסיפין מחול על הקודש

ֵ֛  תלמוד לומרבמלאכות האסורות בשמיטה ויובל? ועונה  וא ְׁשַנ ַ֣ל ה ִ֗ ַ֣ה ָלֶכִ֑םיֹוב  ְהֶי ים ָׁשָנֶ֖ה ּת  ֵ֥ ּׁש  אין קדושתה אלא עד ראש , ת ַהֲחמ 
  .השנה

ים ָׁשָנֶ֖הנראה לומר שתבנית הטעמים של  ֵ֥ ּׁש  ֵ֛ת ַהֲחמ  תביר מרכא טפחא, היא המלמדת הגבלה זאת. התבנית בתפקיד כעין קבוצת  – ְׁשַנ

 מת בקשר לנושא. פרטים שעשויה להתרחב, הקשורה לנושא שנת היובל ושעל חלקה לא חלה הלכה מסוי

ים ָׁשָנֶ֖ה ֵ֥ ּׁש   מרכא טפחא, כמרבה על שנת היובל זמן קדושת פירות יובל לתוך השנה הראשונה שאחריה.  – ַהֲחמ 

ים ָׁשָנֶ֖ה ֵ֥ ּׁש  ֵ֛ת ַהֲחמ  תביר מרכא טפחא, ממעטת מצוות המלאכות האסורות, שמיטת קרקעות ושיחרור עבדים מהתקופה המורחבת  – ְׁשַנ

 לגבי קדושת פירות.
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ח ֶאת במדבר ג,נ: ל ָלַקַ֣ ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ֹור ְּבנ  ת ְּבכֵ֛ א ִ֗ ִֶ֑סף -מ  ֶדׁש׃        ַהָּכ ֶקל ַהּק ָֽ ֶלף ְּבֶׁשֵ֥ ֹות ָוֶאֶ֖ אֵ֛ ׁש מ  ים ּוְׁשֹלֵ֥ ּׁש ִ֝ ה ְוׁש  ָּׁש֨  ֲחמ 
בא למעט בכורי הלוים שעד עתה היו מחויבים לפדות את עצמם כמו שכתוב "כל בכור בניך תפדה"  התורה והמצוה )המלבי"ם(

 ולם, ועתה נשתנה דינם שפדו את עצמם בלא כסף, וזה נשאר לדורות שהלוים פטורים מפדיון כמו שכתוב במשנה דבכורות.שכולל כ
ואגב הודיע גם הודיע שהגורל עלה על בכורים גדולים שהם עצמם נתנו את הכסף  לא על בכורים קטנים שיתנו אבותיהם בעדם. 

 .שה שיכול לפדות ע"י שליח שהיה הפדיון ע"י משה וכדעת הש"ך ביו"ד  סי'
ֹור  " וללא שייך. השייך הם המאתים שבעים ושלושה בני ישראל"-" וזה שייך להכסף-לקח את" לאלו שמהם "בכור"-תביר חלק את הְּבכֵ֛

 בכורי ישראל העודפים על הלויים שאינם בכורים שמהם לקח כסף פדיון. הלא שייך אלו בכורי הלוים שפדו עצמם בלי כסף.

ֵ֥י י   לְּבנ  ֶ֖     בכורים גדולים שהם עצמם נתנו את הכסף  לא על בכורים קטנים שיתנו אבותיהם בעדם. מרכא טפחא, יתור לרבות  – ְׂשָרא 

 תביר, אתנחראה 
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ַמָּתֵ֛ה ֶאת: טו,שלח יד במדבר ַ֣יׁש ֶאָחִ֑ד -ְוה  ם ֲאֶׁשר       ָהָעֵ֥ם ַהֶּזֶ֖ה ְּכא  ְמרּו֙ ַהּגֹוי ֶ֔ ת-ְוָאָֽ ּו ֶאָֽ מְ -ָׁשְמעֵ֥ ר׃ׁש  אמ ָֽ  ֲעךֶ֖ ל 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ַמָּתֵ֛ה ֶאת ,טו(יד) ַ֣יׁש ֶאָחִ֑ד-ְוה  בתפקיד כפותח  ַהֶּזֶ֖המוצע לומר כי טעם טפחא במלת  ]תו"ת )יד,טז( הערה ח[לפי הסבר  – ָהָעֵ֥ם ַהֶּזֶ֖ה ְּכא 

ַ֣יׁש ֶאָחִ֑דפתח להתאפיין מהכתוב אחריו   מתי תדונם כיחידים ומתי כצבור או ציבורים? . כלומר שתדונם כדין היחיד ְּכא 

 מקף כבורר בין משמע העם כיחידים ובין משמע כציבור או ציבורים. – ָהָעֵ֥ם-ֶאת ,טו(שלח יד 'במ)

ַמָּתֵ֛ה ֶאת ,טו(שלח יד 'במ)ולפי כך יובן  , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן קבוצת פרטים אלו מרכא טפחא תביר - ָהָעֵ֥ם ַהֶּזֶ֖ה-ְוה 

יה לא חל ענין או הלכה מסוימת. ביחידים לא חל מחילה שלישית, בצבור לא חל מחילה יחידים או צבור או ציבורים. ושעל חלק מפרט

 רביעית.
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וא : כו,כאחקת  במדבר ִ֑ י ה  ֶ֖ ר  ֶלְך ָהֱאמ  ן ֶמֵ֥ יח ֵ֛ יר ס  ֹון ע ִ֗ י ֶחְׁשּבֶ֔ ַ֣  ּכ 
ח ֶאת ַּקֹ֧ ֹון ַוּי  אׁשֶ֔ ר  ם ְּבֶמֶָ֤לְך מֹוָאב֙ ָהָֽ ְלַחִ֗ ּוא נ  ֹו ַעד-ָּכל-ְוהַ֣ ָּידֶ֖ ֹו מ  ן׃ַאְר -ַאְרצֵ֛  נ ָֽ

יר  (כו,כא מ' חקתב) ֹון ע ִ֗ י ֶחְׁשּבֶ֔ ַ֣ יּכ  ֶ֖ ר  ן ֶמֵֶ֥לְך ָהֱאמ  יח ֵ֛ בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב והקשורים תביר מרכא טפחא  - ס 

לנושא ואשר על חלקם לא חלה הלכה או לא חל ענין מסוים בקשר לנושא. אפשר שמלמד שחלקי ארץ שסיחון לא כבש מבני מואב 
ישראל ומצוות התלויות -)הפטרת חקת( גם מעמון לא טהרו לכיבוש ע"י בני ישראל ולכן לא חלה בהם קדושת ארץ ולפי ספר שופטים

ֹו-ָּכל-ֶאתבארץ בעולי מצרים ולא כל שכן בעולי בבל. וזה למרות שכתוב  מקף מקף אחד מהם ילמד לברור בין כל מואב וכל  - ַאְרצֵ֛

 עט רק למה שכבש ממואב ומעמון. עמון ובין רק מה שסיחון כבש, וכנראה מלמד למ
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ְֵַֽ֥רא ס ׃במדבר בלק כב,ב:  ֹור-ֶּבן ָּבָלֶ֖ק ַוַּי ּפִ֑ ֵ֛ת צ  ֶ֖ל ָעָׂשֵ֥ה-ֲאֶׁשר-ָּכל א  ְׂשָרא  י׃ י  ָֽ ר   ָלֱאמ 
ֵ֛ת ל -ֲאֶׁשר-ָּכלתביר  – א  ֶ֖ ְׂשָרא  ה י  ימרכא טפחא  – ָעָׂשֵ֥ ָֽ ר   סלוק – ָלֱאמ 

ֵ֛תאפשר כי תבנית הטעמים  ל -ֲאֶׁשר-לּכָ תביר, ממעט מהתוכן  – א  ֶ֖ ְׂשָרא  ה י   מתוק מדבשע"פ הזוהר כי משמע מ מרכא טפחא, – ָעָׂשֵ֥

שראיתו וידיעתו של בלק לא היו עצמיים טבעיים, אלא )א( ראייה רוחנית באמצעות חכמה חיצונית מקצה חכמת הכוכבים, איצטגננות 

כשפים עשויה כסף וזהב שהיתה מעבירה ידיעות  וידוע שזאת ראייה משובשת וכפי השגת האדם העוסק בה. )ב( ראייה באמצעות צפור
מוגבלות ממלאך שנפל משמים לארץ, ומכוח הכוכבים רמזים בצפצופים רבים שהתפרשו לכאן ולכאן. )ג( פעם ראה שכנפי הצפור נשרפו 

 באש של כוח קדושה שמבטלת את כוח הפריחה והכשפים והבין שאין שום כוח מועיל נגד ישראל.

ֵ֛תים כן תבנית הטעמ-כמו ל -ֲאֶׁשר-ָּכלתביר, ממעט במובן של החלשה של כל המיוצגים בתוכן  – א  ֶ֖ ְׂשָרא  ה י  יתור  מרכא טפחא, – ָעָׂשֵ֥

את השרים וכוחות הטומאה העליונים והשרים וכוחות הטומאה התחתונים המיוצגים  פרי צדיק –ר' צדוק הכהן מלובלין לרבות ע"פ 

 ורה. במיוחד ע"י סיחון שכוחו היה נגד קדושת הת

ל -ישראל כבשו מהאמורי החיות והניצוצות קדושות שהיה להם מהשורש מלעילא, וזה ירומז ב ֶ֖ ְׂשָרא  טעם טפחא גם בתפקיד פותח טפח י 

ילהתאפיין מהכתוב אחריו  ָֽ ר   לקבל חיות ושפע שהיה עד עתה שבוי לאמורי.  ָלֱאמ 
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ַ֣  ,ה:כגבלק במדבר  ר ְּבפ  ' ָּדָבֶ֖ ֶֹׂ֧שם הֵ֛ ר:ַוָּי ָֽ ה ְתַדּב  ּוב ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ְוכ ֵ֥ ִ֑ם ַוּי ֵ֛אֶמר ׁשֵ֥ ְלָע  י ב 
ּוב ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ענין בתוך הענין. לפי -תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לענין שעל חלקם לא חלה ההלכה או תת – ַוּי ֵ֛אֶמר ׁשֵ֥

 דרשת )זהר, בלק( "ואתה לא צריך לדבר" מנע מבלעם כל דבור משלו. 

הר, בלק( "ואתה לא צריך לדבר" מנע מבלעם כל דבור משלו. אבל לפי בבלי סנה' קה,ב וההסבר בפתרון תורה מנע מבלעם לפי דרשת )ז

 רק לקלל אבל לא מנע מלברך.
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' : כא,פינחס כז במדבר ַ֣י הִ֑ ְפנ  ים ל  ֶ֖ ְׁשַּפֵ֥ט ָהאּור  ֹו ְּבמ  ַאל לֵ֛ ד ְוָׁשֵ֥ ן֙ ַיֲעמ ֶ֔ ה  ָ֤ר ַהּכ  י ֶאְלָעָז ְפנ ֨  ְול 
ּו ְוַעל-לעַ  יו י ְצאִ֝ ֨ ּוא ְוָכל-ּפ  אּו הֵ֛ יו ָיב ִ֗ ַ֣ י-ּפ  ֹו ְוָכל-ְּבנ  ּתֶ֖ ל א  ֵ֥ ְׂשָרא  ה׃-י  ָדָֽ  ָהע 

  )וילנה יב א( הה" בסנהדרין פ" ירושלמי
 פי בית דין של שבעים ואחד וגו' עללמלחמת הרשות  ומוציא 'מתני

 .אשל ע" דב" פהרשות צריך ע" חמתבמל מוהכא תני דאף על גב דיש רשות למלך כדחשיב במתני' מ" קבפ" כדתנן משה פני

ּו -ַעל פינחס כז כא במדבר דכתיב 'גמ ְצאִ֝ יו י  ֨ אּו -ְוַעלקדמא ואזלא  -ּפ  יו ָיב ִ֗ ַ֣  רביע מונח -ּפ 

ּוא -דריש מ מעל גב דמשמעות הכתוב על אלעזר הוא מ" ואף משה פני ּוא דדרשינן, דכתיב בתריה הֵ֛ פי סנהדרין  ועל פיו-על-, זה מלך שהֵ֛

 הרשות מוציאין למלחמת

 בנין אב.  אוהקרא בטעמים עליונים קדמא ואזלא כעין כלל ופרט  רישא מפסקת ענין תבנית

ּוא דבור  מפסקת תבנית י-ְוָכלמצווה )שבעה עממין ועמלק( ואז  למלחמתתביר, המלך מוציא  -הֵ֛ ֹו -ְּבנ  ּתֶ֖ ל א  ֵ֥ ְׂשָרא  מרכא טפחא, יתור  -י 

ה׃-ְוָכל שאלת וממעטלרבות חתן מחדרו וכלה מחופתה,  ָדָֽ  . העדהשהם עיני  הוסיף ח"ושפתסנהדרין  ת"עה י"כפרשסלוק,  -ָהע 

ּוא במלחמת הרשות אבל ה׃-ְוָכל מגביל את המלך מלהחליט לבד ומצריכו לשאול את -, ממעט תביר  -הֵ֛ ָדָֽ  שצריךסלוק, רבוי תכונה  -ָהע 

ה׃-ְוָכלפי -על ָדָֽ י-ְוָכל -מ, ואז ממעט הסנהדריןָהע  ּתֶ֖ -ְּבנ  ל א  ֵ֥ ְׂשָרא  אּו -ְוַעלכי פוטר טפחא, יתור לרבות  מרכא -ֹו י  יו ָיב ִ֗ ַ֣ מונח רביע,  -ּפ 

אשה ולא נשאה, ובתוך שנה לנשיאת אשה, ובונה בית ולא חנכו, ונוטע כרם ולא  וארשהיינו לפחות ארבעה מיני אנשים: חתן וכלה, 

 , וכל הירא ורך הלבב.חיללו

 מונח רביע ראה, תביר  ראה
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יֶכִ֑ם :כט,לטפינחס במדבר  ' ְּבמֹוֲעד  ּו ַלהֶ֖ ֵֶּ֛לה ַּתֲעׂשֵ֥  :כג,מד אמר ויקראפורסם בהעלתך התשע"ט, ראה גם  – א 

ם: יֶכָֽ יֶכֶ֖ם ּוְלַׁשְלמ  ְסּכ  ם ּוְלנ  יֶכֶ֔ ת  ְנח ַ֣ יֶכם֙ ּוְלמ  ת  ֹלָֽ ם ְלע  יֶכִ֗ ת  ְדב  ם ְונ  יֶכ  ְדר  ּנ  ד מ   ְלַב֨
םבְּמֹועֲ ' ַלה֖  ַתֲע֥שּו ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט( ֑ םמרכא טפחא,  –' ַלה֖  ַתֲע֥שּו תביר – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(, ֵדיכ  ֑  אתנח   – בְּמֹוֲעֵדיכ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא קרבנות צבור, העשויה להתרחב, ועל חלקם  – 'ַלה֖  ַתֲע֥שּו ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(

 - במועדותמיד ופסח שנאמר בהו במועדו,  [עז,א]פסחים מרכא טפחא, לרבות על  –' ַלה֖  ֲע֥שּותַ של הפרטים לא חלה הלכה מסוימת. 
יבואו בשבת ובטומאה. האותיות הקטנות )שאין להם תשלומים ש( שאר קרבנות ציבורשגם ואפילו בטומאה.  - במועדוואפילו בשבת, 
 מוסברות להלן.

 בטומאה ממועטת בשני מיעוטים. הקבוצה המורחבת של קרבנות ציבור הבאים בשבת ו

 תביר בתפקיד מחלק וממעט,  – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(-אחד הנלמד מ

ם )במ' פי' כט,לט(-ואחד הנלמד מ ֑  אתנח, כמגביל על מי ההלכה זאת חלה.   – בְּמֹוֲעֵדיכ 

את  )במ' פי' כט,לט(בנות שבפר' פינחס תביר הממעט מהכתוב על קר – ל האֵ֛  )במ' פי' כט,לט(אפשר כי מיעוט אחד נלמד מטעם מלת 

 . )וי' אמר כג,מד(-הקרבנות הבאים עם העומר)אמר כג,יב( ושתי הלחם )אמר כג,יח,יט( שהם מתרבים לדחיית שבת וטומאה מ

םאפשר כי המיעוט או ההגבלה השניה נלמד מטעם מלת  ֑  אתנח, מגביל רק לקרבנות צבור שאין להן תשלומין.  – בְּמֹוֲעֵדיכ 

תביר, מחלק בין קרבנות צבור שמועדם קבוע ואין להם תשלומים שידחו שבת וטומאה להקרבה,  – ל האֵ֛ ל אפשר שטעם מלת אב

וממעט קרבנות צבור שיש להן תשלומין מלדחות שבת וטומאה. ואילו הגבלת הלימוד רק לקרבנות שבפר' פינחס הוא מטעם מלת 

ם ֑  תרבים לדחית שבת וטומאה מכתוב בפר' אמר. אתנח, ועומר ושתי הלחם מ – בְּמֹוֲעֵדיכ 
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ד: במדבר מסעי לו,י:  ּו ְּבנֵֹ֥ות ְצָלְפָחָֽ ֵ֥ן ָעׂשֶ֖ ֶׁשִ֑ה ּכ  ' ֶאת־מ  ָּוֵ֥ה הֶ֖  ַּכֲאֶׁשֵ֛ר צ 

הְ  (לו,יא ' מס'במ)תנא דבי רבי ישמעאל: בנות צלפחד שקולות היו, שנאמר:  [בבלי בבא בתרא קכ,א]הבאנו  )לו,ח(בהסבר  יָנהַוּת  , ֶי 
ם  (לו,ו ' מס'במ), שנאמר: , בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטיםהויה אחת לכולן. אמר רב יהודה אמר שמואל:  ינ יֶהֶ֖ ֹוב ְּבע  ַלּטֵ֥

ִ֑ים ַ֣יָנה ְלָנׁש  ְהֶי ים, אלא מה אני מקיים ּת  ָֽ ֵ֥יָנה ְלָנׁש  ְהֶי יֶהֶ֖ם ּת  ֵ֥ה ֲאב  ְׁשַּפֵַ֛חת ַמּט  ְך ְלמ  וב, שלא ינשאו אלא ? עצה טובה השיאן הכתַאִ֗
 להגון להן.

ד  (במ' מס' לו,י) [ספורנו] ּו ְּבנֵֹ֥ות ְצָלְפָחָֽ ֵ֥ן ָעׂשֶ֖ ָּוֵ֥ה (במ' מס' לו,י)כיונו לעשות רצון קונן . ּכ  ֶׁשִ֑ה...  ַּכֲאֶׁשֵ֛ר צ  לא מפני שהתאוו לאלה  ֶאת־מ 
 :אשר נשאו להם

( שקדם לספורנו )רבי 1269ש נולד בקלן גרמניה ה'כ"ט )דבר מלכות התשע"ט פירוש זה מופיע בשם בעה"ט )רבי יעקב בן הרא"-ב

 ( באיטליה.1480עובדיה בן יעקב( )נולד ה'ר"מ )

' תביר  –ַּכֲאֶׁשֵ֛ר (במ' מס' לו,י) ָּוֵ֥ה הֶ֖ [ בבלי בבא בתרא קכ,א]מרכא טפחא, מ"ט בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ע"פ  –צ 

 -תביר בתפקיד מחלק, מרמז שבנות צלופחד חלקו את ההיתר וכנלמד מ –ַּכֲאֶׁשֵ֛ר (במ' מס' לו,י).  בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים

ְהֶיִ֝יָנה )במ' מס' לו,יא( ים...  ַוּת  ָֽ ן ְלָנׁש  יֶהֶ֖ ד  ֵ֥י ד  ְבנ  לא מפני שהתאוו לאלה אשר נשאו חלקן לבני דודים ממש וחלקן למשפחה רחבה יותר  ל 
 ה.אלא מצדקותן שיהיה שלום בשבט מנש להם
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יך׃ ס  -ּוְכַתְבָּתֵ֛ם ַעלדברים ואתחנן ו,ט:  ְׁשָעֶרָֽ ך ּוב  יֶתֶ֖  ְמֻזזֵֹ֥ות ּב 
יך׃-ּוְכַתְבָּתֵ֛ם ַעל )דב' וא' ו,ט( - [ב-יומא יא א בבלי] ְׁשָעֶרָֽ ך ּוב  יֶתֶ֖ ַ֣י  כא(,עקב יא ')דב נמי אמר קרא הכיו ְמֻזזֵֹ֥ות ּב  ימ  יֶכם֙ ו  ּו ְימ  ְרּבָ֤ ַען י  ְלַמ֨

ם  יֶכֶ֔  ולא ביתה...קמשמע לן. ביתךהאשה...חייבת במזוזה, פשיטא מה ודתימא  תוביְבנ 
ך  יֶתֶ֖  דרך ביאתך מצד ימין. -ּב 

יך ְׁשָעֶרָֽ ך ּוב  יֶתֶ֖  טפחא סלוק. סלוק מגביל ומאפיין את המילה בטעם טפחא בתפקיד של כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה,  – ּב 

ְׁשעָ -ּוְכַתְבָּתֵ֛ם ַעל ך ּוב  יֶתֶ֖ יך׃ְמֻזזֵֹ֥ות ּב  ך-ַעל תביר מרכא טפחא, ֶרָֽ יֶתֶ֖ מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב כגון  – ְמֻזזֵֹ֥ות ּב 

יֶתֶ֖ך מבנים שונים של מזוזות פתחים.בית האשה,  יךטפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ּב  ְׁשָעֶרָֽ  – ּוְכַתְבָּתֵ֛ם .ּוב 

שימוש לדיור  ב[-ומא יא,אי ליבב] ע"פים בהם מזוזה ולכאלה שלא קובעים בהם מזוזה, בקבוצה הנ"ל למזוזות פתח שקובעתביר מחלק 

יךקובעים, ולא קובעים בשערי קודש, ולא בשערי תשמיש לא מכובד )כגון בית כבוד(. אחד האיפיונים מגיע מהכתוב אחריו  ְׁשָעֶרָֽ  ּוב 

ך-בלשערים שקובעים בם מזוזה  יֶתֶ֖ בשערים שקובעים בם מזוזה יש מידה  ב[-ומא יא,אי ליבב] . ע"פ זהמזו ולשערים שלא קובעים בם ּב 

 בה וארבעה טפחים רוחב ובשער שאינו מלבני הקשת או ההצרה תתחיל לפחות שלושה טפחים מהקרקע.ופחות עשרה טפח גל של

 כמו כן אינך כותב על השער ממש אלא בקלף שאתה קובעו למזוזה בלפחות שתי שליש גובה המזוזה.

 כ(,עקב יא ')דב ראה גם
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ֵ֛ל ַּגם: כ,דברים עקב ט ֹו ָוֶאְתַּפּל  ידִ֑ ד ְלַהְׁשמ  ' ְמא ֶ֖ ַֹ֧֧ף הֵ֛ ְתַאַּנ ן ה  ְבַאֲהר ִ֗ וא׃-ּוָֽ ָֽ ֵ֥ת ַהה  ן ָּבע   ְּבַעֵ֥ד ַאֲהר ֶ֖
 אתנח - להשמידודרגא תביר טפחא  - התאנף ה' מאדרביע  - ובאהרן

  . זה כלוי בניםלהשמידולפי שמע לכם,  רש"י
רביע, ע"פ ביאור שפת"ח ברש"י אלו ארבעת בניו ולא אהרן עצמו  - ובאהרן - טט 

אתנח, אלא שכאן תביר ממעט מענין  - להשמידודרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים ביחד לענין שאחריו  - התאנף ה' מאד

 , והמיעוט בא באמצעות הכתוב אחריולהשמידו
  הרן את שני בניו שנשארו בחייםיתור לרבות על א ,מרכא טפחא - גם בעד אהרן תביר - ואתפלל

והועילה תפילתי לכפר מחצה ומתו שנים ונשארו שנים. ע"פ שפת"ח וזה גרם חטא העגל של העם ולא של אהרן וגרמה להם  רש"י
לשנימבנים אלו שנסתכלו והציצו במתן תורה ויאכלו וישתו כדמשמע בפרשת משפטים )שמות משפטים כד יא( ובפרשת שמיני 

 י ב( )ויקרא שמיני

 רביע, דרגא תביר טפחאראה 
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יך׃-ּוְכַתְבָּתֵ֛ם ַעל,כ: יא בקע ריםדב ְׁשָעֶרָֽ ך ּוב  יֶתֶ֖  ְמזּוזֵֹ֥ות ּב 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/176     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 דברים ואתחנן ו,ט:ראה 
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ְזַּבֵ֥  ,ו: דברים ראה טז ֹו ָׁשֵ֛ם ּת  ַ֣ן ְׁשמֶ֔ ' ֱאֹלֶה֙יך֙ ְלַׁשּכ  ר הָ֤ ְבַח֨ ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר־י  ָֽ י א  ִֶ֑רב ּכ ֲ֠ ַסח ָּבָע  ח ֶאת־ַהֶּפֶ֖
ם: י  ְצָרָֽ ּמ  אְתךֵ֥ מ  ָֽ ֶ֖ד צ  ֶמׁש מֹוע  ֹוא ַהֶּׁשֶ֔  ְּכבַ֣

שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ההולך  מקום]*[   ,מ"א[משנה פסחים פ"ד]
ין נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעוש

 :לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת
קודם חצות, )י( ד מקום שנהגו לעשות מלאכה, עושין. מקום שנהגו )יא( שלא לעשות, ה אין  [שו"ע או"ח הלכות פסח סי' תסח, ס"ג]

)מהרי"ו(; )יג( ודוקא מלאכות גמורות, אבל שאר מלאכות אפילו מנהג ליכא  הגה: )יב( ו >ג< ג( ג'[ ולדידן מקום שנהגו שלא לעשותעושין. 
 .)מהרי"ב(

ַכלְּת ֔  ז(טז, ' ראהדב) ֣ ת   וְּא  ַּׁשלְּ לכן יצאה  )ע"פ קה"ע התורה הקפידה שבעל הפסח יעסוק בבישול ואכילה ולא חייבה בשחיטת פסחו ע"י עצמו( ּוב 
 שחיטת הפסח מחובת עצמו ואפשר ע"י שליח. 

ם דברים טז ו[] ֛ זְַּב֥ח ש  ַסח ת  ֖ ת־ַהפ  ב א  ר  ֑  תביר מרכא טפחא אתנח, – ב ע 

ַסח ]דברים טז ו[  ֖ ת־ַהפ  מצב עשיית מלאכה ע"י משלחי הפסח לשחיטה בידי שליח מעת שהגיע זמן שחיטת פסח, כי השליח -מקף כרב – א 

ורה או קבועה ומותרים במלאכת עראי. )ב( מותרים במלאכה עצמו אינו יכול לעשות מלאכה בעת שליחותו. )א( אסורים במלאכה גמ

 גמורה. והלכה כמצב )א(. 

 

ם ֛ שנהגו לעשות  מקום ,מ"א[משנה פסחים פ"ד]-תביר, מחלק בקבוצת המקומות לענין איסור מלאכה בערב פסח כנאמר ב – ש 
 יןעושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עוש )ראה להלן( מלאכה בערבי פסחים עד חצות 

ח זְַּב֥ ַסח ת  ֖ ת־ַהפ  -מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב לאיסור מלאכה בערב פסח, אפשר שזה הנאמר ב – א 

ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנין עליו חומרי ...  ,מ"א[משנה פסחים פ"ד]
 ... שהלך לשםמקום שיצא משם וחומרי מקום 

ח זְַּב֥ ַסח ת  ֖ ת־ַהפ  מצב השוחט )ע"פ פני משה( )א( שוחט את פסחו, אינו יכול לעשות מלאכה אחרת )ב( שליח השוחט פסח -מקף כרב – א 

 של אחר, בעל הפסח ו/או חבורת הנמנים על הפסח כביכול פנויים לעשות מלאכה אחרת בזמן שחיטת הפסח, מצב זה אסור.

 

ב ר  ֑ ע  ח, מגביל עשיית מלאכה במקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות היום, ומשמעריב חל זמן אתנח– ב  זְַּב֥ ַסח ת  ֖ ת־ַהפ    א 

 

ם ]דברים טז ו[ ֛ זְַּב֥ח ש  ַסח ת  ֖ ת־ַהפ  הירושלמי לומד שביתת מקריבי ומשלחי פסח משביתה ממלאכה בו ביום ממביאי העצים ע"פ נדרם  א 

זְַּב֥חשר כי וממביאי הביכורים. אפ ַסח ת  ֖ ת־ַהפ  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, מלמד מזביחת הפסח  – א 

בלמביאי העצים שעליהם לשבות ממלאכה.  ר  ֑ אתנח, מגביל ומלמד למביאי העצים והביכורים שגם ישבתו ממלאכה משעה – ב ע 

 שמביאים העצים והביכורים.

 
ם ]דברים טז ו[ ֛ זְּ  ש  ַסח ַב֥חת  ֖ ת־ַהפ  מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר שאלו השליחים שהם ישראלים בנוסף  – א 

םללויים )ע"פ רב יוסף בכור שור )במ' נשא ד,מז(( ולכהנים,  ֛ תביר כמחלק וממעט שליחים שאינם שוחטים מנוסים, למנוע פסילת  – ש 

 בשוגג קרבן חטאת. אבל זה עשוי להילמד ממקום אחר.קרבן פסח שבאי אכילתו בזדון יש כרת, ו

 

ים  -ַיְרֶּבה-ַרק  ל א :טז,דברים שפטים יז ֹו סּוס   ּלַ֣
א  יב ֶאת-ְול ָֽ ָ֤ ּוס-ָיׁש  ֹות סִ֑ ַען ַהְרּבַ֣ ְיָמה ְלַמֶ֖ ְצַרֶ֔ ֹוד׃        ָהָעם֙ מ  ֶרְך ַהֶּזֶ֖ה עָֽ ּוב ַּבֶּדֵ֥ ּון ָלׁשֵ֛ פִ֗ ס  א ת  ם ל ַ֣  ַוָֽה֙' ָאַמַ֣ר ָלֶכֶ֔
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ם: ג,חיטים שופ דברים י ַהֶּזֶַ֖בח א  ֵ֥ ְבח  ֵ֛ת ז  א  ם מ  ַ֣ת ָהָעִ֗ א  ִ֝ים מ  ֲהנ  ט ַהּכ  ְׁשַּפ֨ ְהֶיה֩ מ  ה י  ם-ְוֶזֹ֡ ֹור א   ֶׂשִ֑ה -ׁשַ֣
ה׃  ָבָֽ ם ְוַהּק  ַע ְוַהְּלָחַיֶַֽ֖י  ן ַהְּזר ֵ֥ ה ֶ֔  ְוָנַתן֙ ַלּכ 

י ַהֶּזֶַ֖בח (יח,ג 'שפ 'דב) ֵ֥ ְבח  ֵ֛ת ז  א  מרבה  [מדרש תנאים]תרחב, ע"פ תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה לה – מ 

ֵ֛ת על לעצמו, הפרשה גם ממשתה בנו, מכל מקום, מבהמת השותפים.  א   תביר מחלק וממעט שלא יתן לכהן אלא בשעת הזבח,  –מ 
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י ,ט:כאשפטים דברים  ר ְּבע  ה ַהָּיָׁשֶ֖ י־ַתֲעֶׂשֵ֥ ָֽ ְרֶּבִ֑ך ּכ  ּק  י מ  ֶ֖ ם ַהָּנק  ֵ֛ר ַהָּדֵ֥ ה ְּתַבע  ': סְוַאָּתִ֗ ֵ֥י הָֽ  נ 

ְרֶּבִ֑ך  בבלי כתובות לז,ב ּק  י מ  ֶ֖ ם ַהָּנק  ֵ֛ר ַהָּדֵ֥ ה ְּתַבע   למה לי? מיבעי ליה לכדתניא: מנין למומתים בסייף שהוא מן הצואר? ת"ל:ְוַאָּתִ֗

ְרֶּבִ֑ך ּק  י מ  ֶ֖ ם ַהָּנק  ֵ֛ר ַהָּדֵ֥ ה ְּתַבע   )בעגלה(, מה להלן עגלה ערופה( )לומדים מיתת רוצח מביצוע הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה, ְוַאָּתִ֗
)ואז בקופיץ  ג( –בעגלה גם( )טט )מן הצואר. אי מה להלן ב( –)טט  בסייף( -א  –)טט מן הצואר, אף שופכי דמים  ב( –)טט  בסייף( -א  –)טט 

 (,יחיט ' קד'וי) קרא: בקופיץ וממול עורף? אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, אמררוצח(  -)בשופך דמים וממול עורף, אף כאן  ד( –טט 

ֵרֲע֖ך ּכ ֑מֹוך ֥ לְּ ת  ַֽהבְּ . )הרב שטיינזלץ: ואם כי לומדים את עיקר הדין מעגלה ערופה, הרי בוררים לנידון את העונש הקל ברור לו מיתה יפה, וְּא 

 במידת האפשר ע"פ דין תורה.(

ּק  מדתניא:  בבלי סנהדרין נב,ב  י מ  ֶ֖ ם ַהָּנק  ֵ֛ר ַהָּדֵ֥ ה ְּתַבע  בסייף ומן  -הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה, מה להלן  - ְרֶּבִ֑ךְוַאָּתִ֗
אמר רב נחמן אמר רבה בר  -אי מה להלן בקופיץ וממול עורף, אף כאן בקופיץ וממול עורף?  -הצואר אף כאן בסייף ומן הצואר. 

ֵרֲע֖ך ּכ ֑מֹוך (,יחיט ' קד'וי)אבוה: אמר קרא  ֥ לְּ ת  ַֽהבְּ  .ה יפהברור לו מית - וְּא 

ה  רביע, ארבע דברים בהמתת העגלה: )א( המתה בסייף )ב( וזה בצואר, )ג( המתה בעריפה קופיץ,  )ד(מ וזה ממול העורף, – ְוַאָּתִ֗

י  ֶ֖ ם ַהָּנק  ֵ֛ר ַהָּדֵ֥ הוקשו כל שופכי  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא המתה ושלא חלה עליה ההלכה. אמנם – ְּתַבע 
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אמר קרא  -אבל אין עורפים אדם בקופיץ ממול ערפו כי זה מנוול אותו, אלא כ ה ערופה,דמים לעגל

֥ לְֵּרֲע֖ך ּכ ֑מֹוך (,יחיט ' קד'וי) ת  ַֽהבְּ  והמיתהו בסייף מצווארו ולא בקופיץ ממול ערפו. ברור לו מיתה יפה - וְּא 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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יך ְלָכל-ל א: תצא כג,יט-כי דברים ' ֱאֹלֶהֶ֖ ֵ֛ית הֵ֥ ֶלב ּב  יר ֶּכִ֗ ַ֣ ן זֹוָנִ֝ה ּוְמח  יא֩ ֶאְתַנ֨ ִֶַ֑֧דר -ָתב   ֶנ
יך ַּגם  ' ֱאֹלֶהֶ֖ י תֹוֲעַבֵ֛ת הֵ֥ ֹ֧ ם׃ ס-ּכ  יֶהָֽ  ְׁשנ 

 אתנח - נדר-לכלמרכא טפחא  - ' אלקיךהתביר  – בית הסיפא

עטה את המוקדשין כבר שאין בהן איסור והתבה נדר מי כאתנןלאסור את העופות, שניתנו  מרבה" לכל" המלהפסחים צ,ב  בבלי פ"ע

 כך מתרבים העופות לאיסור אתנן.  י"ועכנראה כלל בתראה  היאאתנן. לכן הסיפא 

קבוצות. אחת החולין שעדיין לא הוקדשו ואחת המוקדשין כבר. התביר ממעט את  לשתי" נדר-לכלתביר מחלק את " -" ביתש" אלא
. ואילו אתנן מהחולין שלא נידרו עדיין בתשובהביא קרבן כזה ואולי זה יעזור לה לחזור כבר מהאיסור ולכן האשה יכולה לה המוקדשין

 יהיה אסור לאשה להקדישו.
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ר: ,א:כי תצא כה דברים ְסָּפָֽ ֹו ְּבמ  ְׁשָעתֶ֖ י ר  ֵ֥ יו ְּכד  ָּכַ֣הּו ְלָפָנֶ֔ ט֙ ְוה  פ  ֹו ַהּׁש  ילָ֤ ּפ  ֹות ָהָרָׁשִ֑ע ְוה  ן ַהּכֶ֖ ֵ֥ ם־ּב  ֵ֛ה א   ְוָהָי

ם ,ב(כה ' תצאדב) [תורה תמימה]  ֵ֛ה א  ֹות ָהָרָׁשִ֑ע , ת"לח(יכול כל מרשיעים לוקים -וגו'  ְוָהָי ן ַהּכֶ֖ ֵ֥ ם־ּב  ֵ֛ה א  פעמים לוקה ופעמים , ְוָהָי
ֹו׃-ל א (ד,כה ' תצאדב)אינו לוקה, ועדיין איני יודע איזו הם הלוקים, ת"ל  יׁשָֽ ֹור ְּבד  ם ׁשֶ֖ ואין  מה חסימה מיוחדת שהיא מצות ל"ת ַתְחס ֵ֥

 :]ספרי[ ט(בה קום ועשה, כך כל מצות ל"ת שאין בה קום ועשה לוקה

ן ,ב(כה ' תצאדב) :כל העובר על מצוה שבתורה על עשה ועל ל"ת [הערה ח תורה תמימה] ֵ֥ ם־ּב  מצב )א( מצוות עשה )ב( -מקף כרב – א 

 מצוות לא תעשה. התורה ממשיכה עם העובר לא תעשה.

ֹו׃-ל א (ד,כה ' תצאדב)ת"ל  וקים,ועדיין איני יודע איזו הם הל יׁשָֽ ֹור ְּבד  ם ׁשֶ֖ מה חסימה מיוחדת שהיא מצות ל"ת ואין בה קום  ַתְחס ֵ֥
ט(ועשה, כך כל מצות ל"ת שאין בה קום ועשה לוקה

 . בהערה ט( תורה תמימה מונה על איזה מצבים לא לוקה 

ם ׁשֶ֖ -ל א (ד,כה ' תצאדב)ת"ל  ועדיין איני יודע איזו הם הלוקים, ֹו׃ַתְחס ֵ֥ יׁשָֽ   ֹור ְּבד 

לאו  ... לאו הניתן לתשלומין ...  כל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד ...  כל לאו שהוא ניתק לעשהר"ל  ט[הערה  תורה תמימה]
  בלאו שנאמר בו מניעה מעשיית דברים ... שבכללות
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ית אֲֶֽׁשר ,סט:דברים כי תבוא כח ִ֝ י ַהְּבר  ֨ ְבר  ֶּלה֩ ד  ' ֶאת-א  ֹ֧ה הַ֣ ָּו ת ֶאת-צ  ְכר ֵ֛ ה ל  ֶׁשִ֗ ל ְּבֶאֶַ֣רץ מֹוָאִ֑ב -מ  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י   ְּבנ 
ית ֲאֶׁשר ֶ֔ ְּלַבַ֣ד ַהְּבר  ב׃ פ-מ  ָֽ ר  ם ְּבח  ָּתֶ֖ ת א   ָּכַרֵ֥
֩ היא כעין כלל ופרט וכלל אז  )דב' תבוא כח,סט(אם תבנית הטעמים של  ֶּלה ית  -תרסא, חלק מ – א  ִ֝ י ַהְּבר  ֨ ְבר  , בתפקיד כלל קדמא ואזלא –ד 

' ֶאת-אֲֶֽׁשרית, הבריתות והערבות ההדד ֹ֧ה הַ֣ ָּו ה -צ  ֶׁשִ֗ ֶ֖לדרגא מונח רביע, פרט כתיקון לחטא אדה"ר,  –מ  ְׂשָרא  ֵ֥י י  ת ֶאת־ְּבנ  ְכר ֵ֛ תביר  –  ל 

המרבה הבריתות על כל מצוה, והממעט את שונאי ישראל מהערבות בברית. מכאן יש הלומדים שיש מצוה  מרכא טפחא, כעין כלל סוגר

 יד(-)דב' נצ' כט,יא-בשילוב עם הנאמר ב [ 49 – 74, התשנ"ו, הרב שמעון לוי ע' 123 – 124]שמעתין הדדית בקירוב רחוקים שיהיו בערבות ה
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ֹות׃לא,י:  וילךדברים  ג ַהֻּסּכָֽ ָּטֶ֖ה ְּבַחֵ֥ ֵ֛ד ְׁשַנֵ֥ת ַהְּׁשמ  ע  ים ְּבמ  ִ֗ ץ׀ ֶׁשַַ֣בע ָׁשנ  ַ֣ ּק  ר מ  אמ ִ֑ ה אֹוָתַ֣ם ל  ֶׁשֶ֖ ו מ   ַוְיַצֵ֥
ֵ֛ד ְׁשַנֵ֥ת ַהְּׁשמ   (לא,י) ע  תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשוי להתרחב, תביר מחלק בקבוצת  – ָּטֶ֖הְּבמ 

פטור ממצות הקהל  (בא"י )כגון שאין לו אדמהכל הפטור מן הראייה  [ב"ה,רמב"ם חגיגה פ"ג]הפרטים וממעט חלקם אפשר שזה כפסק 
ֹוא ָכל א(לא,י)מר חוץ מן הנשים והטף והערל, אבל הטמא פטור ממצות הקהל שנא ל -ְּבבַ֣ ְׂשָרא ִ֗ וזה אינו ראוי לביאה, והדבר ברור י 

 מוסיף גר תושב להקהל בתנאי שיש לו קרקע. ]הכתב והקבלה דב' לא[ .שהטומטום והאנדרוגינוס חייבין שהרי הנשים חייבות
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ינּו׃דברים האזינו לב,ג:  ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛   ּכ 
י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ ' ּכ  ם הֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב.  – ׁש 

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ ֵ֥ם  ּכ  'ׁש   ֶאְקָרִ֑אטפחא בתפקיד כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה – הֶ֖

'-ב לב,ג( 'הא ')דבבציבור  ֶאְקָרִ֑א-קבוצת הפרטים העשויה להתרחב היא הנסיבות ל ם הֶ֖ ֵ֥  ו לפחות ארבע נסיבות כלהלן.. מצאנ ׁש 

"ברכו את ה'  [ה"ה,רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ב])ב( ע"פ  10)א( טט: "ברכו וגו' " לפני קריאת שמע בתפילה בציבור של 

 משנה [בבלי ברכות מה,א]. )ד( 10)ג( ברכת התורה לפני הקריאה בה בציבור של  10המבורך" לפני קריאת תורה בציבור של 
י  (לד,ד 'תה) מנא הני מילי? אמר רב אסי: דאמר קרא. גמרא. שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. ,מ"א()ברכות פ"ז ֑ ת  ֣לּו ַל֣ה' א  גַדְּ

ֽו ד  ֣מֹו יַחְּ ה שְּ ֖ מ  ינּו׃ לב,ג( 'הא ')דב רבי אבהו אמר מהכא::  ּונְּרֹומְּ ָֽ אֹלה  ֶֶ֖דל ל  ּו ג  ' ֶאְקָרִ֑א ָהבֵ֥ ֵ֥ם הֶ֖ י ׁש  ֵ֛ ברכת הזימון בשלושה סועדים  ּכ 

ביחד "רבותי נברך" ""יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם" המזמן חוזר "יהי שם וגו' " המזמן אומר "ברשות ... נברך  )בעשרה 

( שאכלנו משלו ובטובו חיינו" . המספר 9 – 3-אלקינו( )ב  10-( שאכלנו משלו" המסובין עונים "ברוך )ב9 – 3-"אלקינו"( )ב

ֶֶ֖דל  לב,ג( 'הא ')דב-שלושה נלמד מכך ש ּו ג   ֶאְקָרִ֑א)אתנח( מרכא טפחא, הוא כעין מידת סמוכים לרישא של הפסוק, שבו נאמר  – ָהבֵ֥

ֶֶ֖דלהוא המזמן  ּו ג   מלת "הבו" ברבים, ומיעוט רבים שניים. ס"כ שלושה לזימון. – ָהבֵ֥

י לב,ג( 'הא ')דב ֵ֛ '  לב,ג( 'הא ')דב-הנסיבות ל –תביר מחלק בקבוצת הפרטים  – ּכ  ֵ֥ם הֶ֖ בציבור. הנסיבות לעיל )א( )ב( )ג( הן רק   אֶאְקָרִ֑  ׁש 

 )ד( ברכת הזימון מספיק שלושה גדולים.-בנוכחות לפחות עשרה גדולים. ואילו ל

י לב,ג( 'הא ')דבאופן אחר של חלוקה ע"י טעם  ֵ֛ בציבור. בנסיבות )א( )ב( )ד( הציבור אומר  ֶאְקָרִ֑א-תביר הוא במענה הציבור ל – ּכ 

 )ג( ברכת התורה, הציבור עונה "אמן" בלבד.-. ואילו במעין האמירה של האומר

 לפחות. 10)א( )ב( )ג( -לפחות, ל 3)ד( -)ד( רק כאשר יש ציבור, ל –אתנח כמגביל את הנסיבות )א(  – ֶאְקָרִ֑א לב,ג( 'הא ')דב

 גולל( ת"ר פותח ורואה .,אל"בבבלי מגילה כל אחד ואחד מן הקורין וכו'. ) ה[,ה"ב"כסף משנה הלכות תפילה ונשיאת כפים פי]
רבי יהודה אומר פותח ורואה ומברך וקורא. פי' שפותח ורואה אותו פסוק שיש לו להתחיל  .וחוזר ופותח וקורא דברי ר"מ ומברך
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ולקרות וגולל ס"ת ומברך ברכת התורה לפני קריאתה וחוזר ופותח וקורא דר"מ. ואמרינן בגמרא דטעמא דר"מ כדי שלא יאמרו 
בתורה ואיפסיקא בגמרא הלכה כר' יהודה ואף על פי כן כתב רבינו שבסוף גולל ואחר כך מברך משום דס"ל ז"ל  ברכות כתובות

דע"כ לא פליג רבי יהודה אלא בתחלה דצריך למטרח לגלול והדר לפתוח ולקרות אבל בסוף דאין שם טורח יותר גולל ואחר כך מברך 
 :כת סופרים פי"ג כתוב כדברי רבינו והוא מהטעם שכתבתידמהיות טוב אל תקרי רע כנ"ל אחר כך מצאתי שבמס

' -ב לב,ג( 'הא ')דב ֶאְקָרִ֑א ֵ֥ם הֶ֖ ורואה  ספר התורהפותח בתפקיד הגבלה. אפשר שמרמז לשיטת רבי מאיר  אתנח ֶאְקָרִ֑אטעם מלת  – ׁש 
 , וחוזר ופותח וקוראברכת התורה  ומברך גולל

ֶֶ֖דל לב,ג()  ּו ג   בקול רם ראוי לומר [הגהות מיימוניות]וצת פרטים העשויה להתרחב. כאן כפירש מרכא טפחא בתפקיד קב – ָהבֵ֥

ינּו לב,ג( 'הא ')דב ָֽ אֹלה  סלוק כמגביל, ברכת זימון רק לשלושה שאכלו פת ולא פירות, בשיעור אכילה בתוך פרק זמן של אכילת פרס.   - ל 

 :מזמנין עליהם עד כמה מזמנין עד כזית ר' יהודה אומר עד כביצה]*[ נשים ועבדים וקטנים אין  [משנה ברכות פ"ז, מ"ב]ועוד הגבלות 
קודם ברכת המזון, ואי זו היא ברכת הזימון אם היו  ברכת הזימוןחייבין לברך  שלשה שאכלו פת כאחד ,ה"ב[רמב"ם ברכות פ"ה]

ובטובו חיינו, והוא חוזר  האוכלים משלשה עד עשרה מברך אחד מהם ואומר נברך שאכלנו משלו והכל עונין ברוך שאכלנו משלו
 .ומברך א ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו
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ֹו: ,ט:לב האזינו ריםדב ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥ ֹו ַיֲעק ֶ֖ ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛  ּכ 
 [ ספרי דברים האזינו פיסקא שיב]
ֹו (טלב,דב' הא' ) ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛ ים התחילו עריסים גונבים אותה נטלה מהם ונתנה לבניהם משל למלך שהיה לו שדה ונתנה לעריס, ּכ 

 התחילו להיות רעים מן הראשונים נטלה מבניהם ונתנה לבני בניהם חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים 
צאת כך כשבא אברהם אבינו לעולם י ,בן אמר להם צאו מתוך שלי אי איפשי שתהיו בתוכה תנו לי חלקי שאהיה מכירו )למלך( נולד לו

ממנו פסולת ישמעאל וכל בני קטורה בא יצחק לעולם יצאת ממנו פסולת עשו וכל אלופי אדום חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים 
ֽים: (כה,כז ' תול'בר) וכשבא יעקב לא יצאת ממנו פסולת אלא נולדו כל בניו כשרים כענין שנאמר ל  ב א ה  ם י ֵש֖ יש ת ֔ ֣   וְּיֲַעק ב  א 

הנמשל האריסים מוציאים פירות שיש בהם חלק המלך וחלק האריסים  [מפרש התוספתא, דוד פארדוהרב רב, ]ספרי דבי )
בערבוביא, דמסטרא דקדושה אומה ישראלית מעורבת בין הנשמות של הסט"א, שעירב נפשות ישמעאל ובני קטורה דמצד הרע 

ם (כה,כזעקב הבן החביב, בנשמת אברהם כדי לגנוב מקדושתו, וכן ביצחק עשו ואליפז. כשנולד י יש ת ֔ ֣ בלא פסולת שלא  וְּיֲַעק ב  א 
היה בהם כח לערב מצד הרע. אמר המלך לסט"א צא משלי כי אי אפשי שתהיו בתוכה, קחו לכם חלקכם מן הפירות, היינו אומות 

 העולםואני אטול חלקי מבורר ומתוקן, שאין בו תערובת רע(. 
ָ֤ל ֶעלְ  )דב' הא' לב,ח(-ב םְּבַהְנח   העולם לפחות שבעים אומות עיקריות כנגד מספר ע' יורדי לאומותלימד כי ה' הנחיל נחלות  ,יֹון֙ ּגֹוי ֶ֔

ֹו: (טלב,דב' הא' )מצרים יחד עם יעקב. ולא סיפר מי ינהלם. בכתוב  ֶבל ַנֲחָלתָֽ ב ֶחֵ֥ ֹו ַיֲעק ֶ֖ ' ַעּמִ֑ ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛ מלמד כי ה' קשר עצמו לבני  ּכ 

 עקב, אחרי נפוי חלקים לא ראויים מהם.שלושת האבות אברהם יצחק וי

' (טלב,דב' הא' ) ֶלק הֶ֖ ֵ֥ י ח  ֵ֛  , תביר מרכא טפחא – ּכ 

י  (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ 'ּכ  ֶלק הֶ֖ ֵ֥  מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב אלו שלושה האבות וצאצאיהם, – ח 

י (טלב,דב' הא' ) ֵ֛ ' ּכ  ֶלק הֶ֖ ֵ֥ מעט ממנה כל מי שלא רצה ללכת בדרך האבות, המדרש מכנם מחלק בקבוצת הפרטים המורחבת ומ תביר – ח 

 פסולת באבות, כמו ישמעאל, בני קטורה, עשיו ובני כל אלו.
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 דברים וזאת הברכה לג,כא:

י ֹו ּכ  ית֙ לֶ֔ אׁש  ְַָ֤֧רא ר  יו -ַוַּי ְׁשָּפָטֶ֖ ה ּומ  ת ה֙' ָעָׂשֶ֔ ְדַקָ֤ ם צ  י ָעֶ֔ א֙ ָרַ֣אׁש  ּון ַוּי ת  ק ָספִ֑ ֶ֖ ק  ת ְמח  םָׁשֵ֛ם ֶחְלַקֵ֥ ל׃ ס-ע  ָֽ ְׂשָרא   י 
י (אכ,לג) ק -ּכ  ֶ֖ ק  ת ְמח  הוכרח לפרש כן כי  ]שפת"ח ר[ :קבורת מחוקק והוא משה שדה רכי ידע אשר שם בנחלתו חלקת -ָׁשֵ֛ם ֶחְלַקֵ֥

ת  מפני שמלת שדה מלת )רש"י( והוסיף...  שם קבור וזה אינו אמת אחר(טט: ) מפשוטו של קרא משמע שכבר היה מחוקק מורה ֶחְלַקֵ֥
 :)ללמד שלא היה למשה חלק בארץ( שדה הוסיף מלת ום הכימש )בארץ(חלק בדבר  יה למשה()שה על

 

י (אכ,לג)  מקף כבורר בין משמע של שם כבר קבור מחוקק אחר ובין משמע שעתיד להקבר שם משה רבנו בלבד. – ָׁשֵ֛ם-ּכ 

י (אכ,לג)  עתיד להקבר שם משה רבנו בלבד.תביר ממעט את המשמע ששם קבור כבר מחוקק אחר, ונשאר משמע ש – ָׁשֵ֛ם-ּכ 

ק (אכ,לג) ֶ֖ ק  ת ְמח  מרכא טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזהו ידיעת מקום קבורת משה. המקום שהכין הבורא  – ֶחְלַקֵ֥

 בשעת הבריאה יחיד הוא. אבל למחפשים מקומה מתרבים המקומות בראיתם  
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ֵ֥  ,טו:מל"א ז ֵַ֛צר ֶאת־ְׁשנ  ֶׁשת ַוָּי ים ְנח ִ֑ ֶ֖  י ָהַעּמּוד 
י: ָֽ נ  ּוד ַהּׁש  ב ֶאת־ ָהַעּמֵ֥ ה ָיס ֶ֖ ַ֣ה ַאָּמֶ֔ ים־ֶעְׂשר  ד ְוחּוט֙ ְׁשּת  ּוד ָהֶאָחֶ֔ ה קֹוַמת֙ ָהַעּמַ֣ ה ַאָּמִ֗ ה ֶעְׂשר   ֶנ֨  ְׁשמ 

ה טו(מל"א ז,) ה ֶעְׂשר   ֶנ֨   אמה, אבל כאשר 18קדמא ואזלא בתפקיד כלל הענין שהאורך המלא של עמוד יהיה  – ְׁשמ 

ֵַ֛צר טו(מל"א ז,)  אמה. ע"פ ]מלבי"ם[)ז,כב( 18תביר בתפקיד מיעוט ללמד שאורך העמוד בסיום היציקה היה פחות מהנאמר בכלליות  – ַוָּי
 וכל עמוד היה חסר חצי אמה,

ים טו(מל"א ז,) ֶ֖ ֵ֥י ָהַעּמּוד  אמה האחרונה ביציקה מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן בעובי חצי ה – ֶאת־ְׁשנ 

וע"פ  הקיש בקורנס ועשה על שפת כל א' מעשה שושן ונתארך חצי אמה. ( היה חומר נחושת שע"פ ]מלבי"ם[)ז,טו(  17.5-)האמה ה

 הקיש בקורנס ועשה מחצי האמה אורך אמה, וצייר ברדודו מעשה שושן בראשו, ]מלבי"ם[)ז,כב(

 

 

 טפחא אתנח או סלוק, ראה קובץ נפרד בינתייםתבנית טעמים תביר מרכא  –ארץ זבת חלב ודבש  10.1.6
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 . שמות ג,ח:   1

ן ְלַהֲעֹלתֹו  מ  ם ּוָֽ י  ְצַרִ֗ ַ֣ד מ  ַּי ֹו׀ מ  ילַ֣ ד ְלַהצ  ֞ ר  וא  ֶאל-ָוא  ה ֶאל-ָהָאֶַ֣רץ ַהה  ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבִׁ֑ש ֶאל-ֶאֶָ֤רץ טֹוָבה֙ ּוְרָחָבֶ֔ ֹום -ֶאֵֶ֛רץ ָזַבֵ֥ ְמקָ֤
י  ּז ֶ֔ י֙ ְוַהְּפר  ר  י ְוָהֱאמ  ֶ֔ ּת  י֙ ְוַהַ֣ח  ְּכַנֲענ  י׃ ַהָֽ ָֽ י ְוַהְיבּוס  ֶ֖ ּו    ְוַהח 

 . שמות ג,יז:   2
ם  ֶאל ְצַרי  ַ֣י מ  ֳענ  ַ֣ה ֶאְתֶכם  מ  ר ַאֲעֶל ַמִ֗ י ֶאל-ָוא  ִ֑ י ְוַהְיבּוס  ֶ֖ ּו  י ְוַהח  ּז ֶ֔ י֙ ְוַהְּפר  ר  י ְוָהֱאמ  ֶ֔ ּת  י֙ ְוַהַ֣ח  ְּכַנֲענ  ׁש׃ -ֶאֶָ֤רץ ַהָֽ ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ   ֶאֵֶ֛רץ ָזַבֵ֥

 יג,ה:    בא. שמות 3
י ָֽ ַ֣ה כ  יֲאךַ֣ -ְוָהָי ת-ֶאל 'הֹ֡  ְיב  ְך ֶאֵֶ֛רץ זַָבֵ֥ ֶת֙יך֙ ָלֶַ֣תת ָלֶ֔ ְׁשַּבָ֤ע ַלֲאב  ר נ  י ֲאֶׁש֨ ִ֗ ַ֣י ְוַהְיבּוס  ּו  י ְוַהח  ִ֝ ר  י ְוָהֱאמ  ֨ ּת  י ְוַהח  ְּכַנֲענ  ָחָלֶ֖ב ּוְדָבִׁ֑ש  ֶאֶַ֣רץ ַהֲָֽ֠

ֶדׁש ַהֶּזָֽה׃ -ְוָעַבְדָּתֵ֛ ֶאת ה ַהּז ֶ֖את ַּבח ֵ֥ ָדֵ֥   ָהֲעב 
 . שמות  לג,ג:   4
ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבִׁ֑ש-ֶאל י ַעם ֶאֵֶ֛רץ זַָבֵ֥ ָ֤ ְרְּבךִ֗ ּכ  ה ְּבק  א ֶאֱעֶלִ֝ י֩ ל ֨ ה-ּכ  ָּתה ֶּפן-ְקׁש  ֶרף֙ ַאֶ֔ ֶרְך׃ -ע ֨   ֲאֶכְלךֶ֖ ַּבָּדָֽ

 . ויקרא  כ,כד:   5
ּו ֶאת יְרׁשַ֣ ָֽ ם ַאֶּתם  ּת  ַמַ֣ר ָלֶכִ֗ י֙ הַ֣ -ָוא  ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבִׁ֑ש ֲאנ  ּה ֶאֵֶ֛רץ ָזַבֵ֥ ָתֶ֔ ַָָּ֤֧נה ָלֶכם֙ ָלֶרֶַׁ֣שת א  י ֶאְּתֶנ ֞ ם ֲאֶׁשר 'ַאְדָמָתם  ַוֲאנ  יֶכֶ֔ י -ֱאֹלה  ְלּת  ְבַּדֵ֥ ה 

ן ים׃ -ֶאְתֶכֶ֖ם מ  ָֽ   ָהַעּמ 
 ו,ג:    ואתחנן. דברים 6

ד  ּון ְמא ִ֑ ְרּבֶ֖ ר ּת  יַטַ֣ב ְלךֶ֔ ַוֲאֶׁשֵ֥ ֹות ֲאֶׁשר֙ י  ל֙ ְוָׁשַמְרָּתַ֣ ַלֲעׂשֶ֔ ְׂשָרא  ֩ ְוָׁשַמְעָּתָ֤ י  ר ַּכֲאֶׁשר ֶּב֨ ָ֤י  'הִ֝  ּד  ת ָחָלֶ֖ב ֱאֹלה  ְך ֶאֵֶ֛רץ ָזַבֵ֥ ֶת֙יך֙ ָלֶ֔ ֲאב 
ׁש׃ פ    ּוְדָבָֽ

 יא,ט:    עקב. דברים 7
ים֙ ַעל יכּו ָימ  ָ֤ ַען ַּתֲאר  ה -ּוְלַמ֨ ֩ ָהֲַ֣אָדָמֶ֔ ע ֲאֶׁשר ְׁשַּב֨ ׁש׃ ס  'הֹ֧  נ  ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ ִ֑ם ֶאֵֶ֛רץ ָזַבֵ֥ ם ּוְלזְַרָע ת ָלֶהֶ֖ ֵ֥ יֶכֵ֛ם ָלת  ת    ַלֲאב 

 כו,ט:    תבוא. דברים 8
נּו ֶאל ֶ֖ א  ֶּתן-ַוְיב  ִ֑ה ַוּי  ֹום ַהֶּז נּו֙ ֶאת-ַהָּמקַ֣ ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ -ָל֨ את ֶאֵֶ֛רץ ָזַבֵ֥   ׁש׃ ָהָאֶַ֣רץ ַהּז ֶ֔

 כו,טו:    תבוא. דברים 9
ן ְּמ֨עֹון ָקְדְׁשךִ֝ מ  יָפה֩ מ  ת-ַהְׁשק  ְך ֶאָֽ ָ֤ ם ּוָבר  י  ינּו ֶאֵֶ֛רץ -ַעְּמך֙ ֶאת-ַהָּׁשַמִ֗ ת ֶ֔ ְׁשַּבְ֙עָּת֙ ַלֲאב  ִ֑נּו ַּכֲאֶׁשָ֤ר נ  ָּתה ָל ר ָנַתֶ֖ ה ֲאֶׁשֵ֥ ת֙ ָהֲאָדָמֶ֔ ל ְוא  ְׂשָרא ֶ֔ י 

ׁש׃ ס  ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ   ָזַבֵ֥
 ה,ו:     יהושע. 10

 ַ֣ י׀ ַאְרָּבע  ַ֣ ָֽיּכ  ּו ְבנ  ה ָהְלכַ֣ ְדָּבר  ַעד-ים ָׁשָנִ֗ ל  ַּבּמ  ְׂשָרא  ם ָּכל-י  ר -ּת ֨ ם ֲאֶׁשֵ֥ י  ְצַרֶ֔ ּמ  ַ֣ים מ  ְצא  ְלָחָמה֙ ַהּי  ָ֤י ַהּמ  ּו-ל אַהּגִֹ֝וי ַאְנׁש  ֹול ָׁשְמעֶ֖  'הִ֑  ְּבקַ֣
ר  ְׁשַּבָ֤ע הֲאֶׁש֨ י ַהְראֹוָתַ֣ם ֶאת 'נ  ְלּת ֞ ם ְלב  ע ה-ָלֶהֶ֔ ְׁשַּב֨ ֶרץ ֲאֶׁשר֩ נ  נּו ֶאֵֶ֛רץ 'ָהָאִ֗ ֶַ֣תת ָלֶ֔ ֲאבֹוָתם֙ ָל ׁש׃  ַלָֽ ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ   זַָבֵ֥

 . ירמיהו  לב,כב:   11
ָ֤ן ָלֶהם֙ ֶאת ּת  את ֲאֶׁשר-ַוּת  ׁש׃ -ָהָאֶַ֣רץ ַהּז ֶ֔ ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ ַ֣ת ָלֶהִ֑ם ֶאֵֶ֛רץ ָזַבֵ֥ ם ָלת  ְעָּת ַלֲאבֹוָתֶ֖ ְׁשַּבֵ֥  נ 

 

 מעין סיכום ארץ זבת חלב ודבש

 ד מיעוטים שונים שאינם נלמדים זה מזה.תבנית הטעמים האחידה תשע פעמים בתורה ושתי פעמים בנביאים אפשר שבאה ללמ

 ישראל נקרא ארץ זבת חלב ודבש בשפע גדול מאד )דבש לענין פרי התאנה דווקא(-)א( רק חלק מארץ

 ישראל המתאימים לגדול צאן ברעיה בנדידה-)ב( יש חלקים בארץ
 )ג( יש חלקים בא"י המתאימים לקבורה

 בהן וחלב עזים ישראל נשתבחה -)ד( ממעט ממזבח דבש פירות שארץ

 )ה( ממעט דבש דבורים, קנה סוכר, ועוד מקורות מתיקות שמצויים גם בארצות אחרות, מהכללות בהגדרת ארץ זבת חלב ודבש.

 )ו( יש לנכרי קנין בא"י ובזה הוא מפקיע את פירות קנינו מביכורים וכנראה מכל המצוות התלויות בארץ

ביכורים, ואין מביאים ביכורים כאשר העצים גדלים על קרקע שאינה של בעל העצים.  ישראל שאין מביאים מהם-)ז( יש מקומות בארץ

 מפחות משלושה עצים כאשר הקרקע אינה של בעל העצים.
 ולאמביאין ביכורים חוץ משבעת המינין,  אין: (משנה ביכורים פ"א,מ"ג) תנן התם[בא,בבלי מנחות פד, ]

בכורים אלא משבעת המינין האמורים בשבח הארץ, והם החטים והשעורים והענבים והתאנים אין מביאין [ רמב"ם ביכורים פ"ב, ה"ב] אין
 .והרמונים והזיתים והתמרים, ואם הביא חוץ משבעת המינין לא נתקדשו

מרים אין מביאין לא מתמרים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינן מן המובחר, אלא מת[ רמב"ם ביכורים פ"ב, ה"ג] ולא
שבעמקים ומפירות שבהרים לפי שהן מן המובחר ]ואם הביא שלא מן המבחר[ כגון תמרים שבהרים ותאנים סורות ומרוקבות, וענבים 

 .מאובקות ומעושנות לא נתקדשו
 מתמרים שבהרים ולא מפירות שבעמקים.  [בבלי מנחות פד, ב] 

עה מינים דדבש היינו דבש תמרים הני שבהרים ושבעמקים אינן מן המובחר אף על פי שהם משב -מתמרים שבהרים [ ב,מנחות פד בבלירש"י ]
ץא ֛ )הרב זילבר מיכל קשר לכתוב  לפי שהן כחושין. ת ר  ֖ב ז ַב֥ ל  ש ח  ֑ ב  שתמרים שבהרים אינם דבש ופירות שבעמקים אינן מן המובחר( )ראה  ּודְּ

 ארץ זבת חלב ודבש(
 

שלים אין פודים בו כרם רבעי אלא מעלים לירושלים ליצור נסכים בטהרה, ושיהיו פירות )ח( רבנן גזרו שבאזור מהלך יום סביבות ירו
 בשווקים של ירושלים.

 משנה מע"ש פ"ה, מ"ב

]*[ כרם רבעי היה עולה לירושלם מהלך יום אחד לכל צד ואי זו היא תחומה אילת מן הדרום ועקרבת מן הצפון לוד מן המערב והירדן מן 

התקינו שיהא נפדה סמוך לחומה ותנאי היה בדבר שאימתי שירצו יחזור הדבר לכמות שהיה רבי יוסי אומר  המזרח ומשרבו הפירות

 משחרב בית המקדש היה התנאי הזה ותנאי היה אימתי שיבנה בית המקדש יחזור הדבר לכמות שהיה:

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת מעשר שני פרק ה משנה ב

רושלם מכל מקום שבינו ובין ירושלם מהלך יום או פחות הוא כדי למלאת שוקי ירושלם בפירות, ]ב[ מה שחייבו להעלות כרם רבעי לי

והוא אמרם כדי לעטר שוקי ירושלם בפירות. וכאשר נתרבו הפירות בירושלם התקינו שיהא רשאי לפדותו ואפילו סמוך לחומה, והתנו 

זור הדבר לכמות שהיה שמא יתמעטו הפירות ונצטרך להעלותם. אמר בעיקר תקנה זו שלא תהיה תמידית לכל הדורות אלא מתי שירצו יח

ר' יוסי כי אחרי החרבן היה תנאי זה שאין אנו חוששין לרבוי פירותיה ומיעוטים אחרי חורבנה כשהיא בידי האויבים. ומכל מקום אינו 

 ן הבית, או שתאמר שהיתה אחרי החרבן.צריך בזמן הזה להעלותם לירושלם, בין שתאמר שתקנה זו היתה כשנתרבו הפירות לפני חרב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 השפע של ארץ ישראל נגרע אם פוגמים בעריות)ט( 

 ובמיוחד רק מחלק מא"י )למצוא סימוכין( –ישראל בלבד -)י( יין נסכים מארץ

 יין נסכים למזבח: טבעי ללא תוספי מתיקות, ללא בישול, מראה אדמומיות, משכר, טעם יין,  

זבח יין שיש בו תוספי מתיקות, מבושל, לבן ממש, שאין טעמו טעם יין, שאינו משכר. סיבה נוספת למעט כלומר ממעט מיין נסכים למ

יין לבן ממש כי משמש גם לכביסה ואין זה כבוד למזבח, דומה למי רגליים שמוסבר כמי המעיין שבו כבסו בעבר בדריכת רגליים על 

 הכביסה.

חילה ויש הממעט בדיעבד ויש המתיר. בנוסף ההלכה מונה סידרה של מיעוטים נוספים ביין ( לענין קידוש יש הממעט יין לבן ממש לכתא)י
 לקידוש שהם פחות מחמירים מיין נסכים.

 

ם ח׃,יד שלח במדבר ץ-א  ֵ֥ ֙  ָחפ  ָת֙נּו֙ ֶאל 'הֶ֔  ָּב֙נּו יא א  ָ֤ ב  ִ֑נּו -ְוה  את ּוְנָתָנֶּ֖ה ָל  ָהָאֶַ֣רץ ַהּז ֶ֔
ֶרץ ֲאֶׁשר ׁש׃-ֶאָ֕ ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ וא ָזַבֵ֥ ֵ֛  ה 

ואגדול, -זקף – ֶרץֶאָ֕   ֵ֛ ת ָחָלֶ֖בתביר,  – ֲאֶׁשר־ה  ׁשמרכא טפחא,  – ָזַבֵ֥  סלוק – ּוְדָבָֽ

 פרט לארץ, שאר כשבח פירות הארץ במקראות לפני אתנח וסלוק.
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שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

֥י ה֖  10.1.7 י ֲאנ  ֛ ֽם 'ּכ   סלוק / אתנח טפחאמרכא תביר  - ֱאֹלֵהיכ 

 
 הלוי, ע' תצ"בב הורוויץ, ישעיה בן אברהם  -אוצר החכמה. שני לוחות הברית השלם 

, דף נ"ד וכן ראוי להזהר בטרחא, והבלתי זהיר בה כשיגיע ל'משכן ה' ימות' )במדבר יז,כח( טועה ובסוף )הרב מנחם די לונזאנו, תקופת האר"י( מא. מצאתי בספר אחד, נקרא דרך חיים
ד 'אנה ה' כי אני עבדך' וגו' )תהלים קטז,טז(. והנה באמרו 'אני עבדך', אינו שולל שלא יהיה פרשת ציצית 'אני ה' אלהיכם' )שם טו,מא(, יש במלת 'אני' טרחא. והנני מבאר למה אמר דו

וכן 'ולי אני עבדך וגו' ולשלמה עבדך לא קרא' )מלכים א א,כו(. ולכן אם אתה אומר 'אני ה' אלהיכם' בלא טרחא  גם איש אחר עבדו, רק אני עבדך, וכבר ימצאו אחרים גם כן עבדיו.

יש טרחא במלת  ולכן בכל אני ה' אלהיכם  ה' אלהיכם, ואפשר שגם אחר יהיה אלהיכם. אבל כשאתה קורא 'אני' בטעם טרחא אז משמע אני ולא אחר.משמע אני 
 לבד כשיבא מלת כי בתביר קודם לה, לפי שאי אפשר לטרחא לבא אחר תביר אם לא במאריך באמצע, עכ"ל. 'אני',

 תביר מרכא טפחא סלוק –לקיכם -וי' קדשים כ,ז כי אני ה' א

אחרי בדיקה בכתר מצאנו שכוונת הרב די לונזאנו על הכתוב "כי אני ה' אלהיכם" היא שכאשר מלת "כי" מוטעמת בתביר אז המלים "אני 
 ה'" במרכא טפחא )טרחא( ומלת "אלהיכם" באתנח או סלוק. בתורה שבעה מופעים ובנביא ארבעה מופעים.

 

 . שמות  טז,יב:   1

עְּ  ַמ֗ תש  י א  בְּעּו-ת  שְּ ר ת  ק  ר ּוַבב ֖ ֣לּו ב ש ֔ י ם  ת אכְּ ַב  ין ה ַערְּ ר ֵב֤ ם ֵלאמ ֗ ר ֲאֵלה ֝ ֵאל  ַדֵב֨ ר  ֵנ֣י י שְּ לּונ ת  בְּ ם -תְּ ת ֕ ם ו יַדעְּ ח  ֑ ֥י ה֖ ל  י ֲאנ  ֛ ֽם 'ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיכ 

 . ויקרא  כ,ז:   2

ים  ֑ ד ש  ם קְּ ֖ י ית  ם ו הְּ ת ֔ שְּ ַקד  תְּ ֥י ה֖ וְּה ֨ י ֲאנ  ֛ ֽם 'ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיכ 

 כד,כב:     אויקר .3

֑ה  י  ֽהְּ ח י  ֖ זְּר  ם ַּכֵג֥ר ּכ א  כ ֔ ֣ה ל  ד  י הְּי  ח  ט א  ַפ֤ שְּ ֥י מ  י ֲאנ  ֛ ֽם 'ה֖ ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיכ 

 . ויקרא  כה,יז:   4

ת יש א  ֣ יך -וְֹּ֤לא תֹונּו  א  ֑ את  ֵמֱאֹלה  י֔תֹו וְּי ֵר֖ ֥י ה֖ ֲעמ  ֛י ֲאנ  ֽם 'ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיכ 

 . ויקרא  כו,א:   5

ם אֱ -ֹלא כ ֝ ה  ֹלאַתֲע֨שּו ל  ל ּוַמֵצב  ס  ֤ ם ּופ  יל ֗ יה  -ל  ֑ ל  ַתֲחֹ֖ות ע  ֽשְּ ם לְּה  כ ֔ צְּ נּו  בְַּארְּ תְּ ית ֹ֤לא ת  ּכ ֗ ב ן ַמשְּ ֣ ם וְּא  כ ֔ ימּו ל  ֣ ק  ֥י ה֖ ת  ֛י ֲאנ  ֽם 'ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיכ 

 . ויקרא  כו,מד:   6

ם ֹֽלא-גַם-וְַּאף ץ א יְֵּביה ֗ ר  ֣ א  ם בְּ יֹות ֞ ֽהְּ את ב  ים וְֹּֽלא-ז ֠ ֤ ת  ַאסְּ ים  לְּכַ -מְּ ם גְַּעלְּת  ֑ ת  י א  ֖ ית  ֵפ֥ר בְּר  ם לְּה  ֥י ה֖ ל ת ֔ י ֲאנ  ֛ ֽם 'ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיה 

 . דברים  כט,ה:   7

֔עּו  ַען  ֵתֽדְּ ַמ  ם לְּ ֑ ית  ת  ר ֹ֣לא שְּ ֖ ם וְַּי֥י ן וְֵּשכ  ת ֔ ם ֹ֣לא ֲאַכלְּ ח  ֥י ה֖ ל ֶ֚ י ֲאנ  ֛ ֽם 'ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיכ 

 . יחזקאל  כ,כ:   8

ת ֣י -וְּא  ֤יּו לְּאֹות  ֵבינ  שּו וְּה  י ַקֵד֑ ַעת ַשבְּתֹוַת֖ ַד֕ ם ל  ֥י ה֖ ּוֵבינֵיכ ֔ י ֲאנ  ֛ ֽם 'ּכ    ׃ ֱאֹלֵהיכ 

 . יחזקאל  כח,כו:   9

ים א ת   ֤ אט  ל ַהּׁש  ים בְּכ ֨ פ ט ֗ י שְּ ֣ ַטח ַבֲעשֹות  ֑ ֖בּו ל ב  ים וְּי שְּ מ ֔ ר  ֣עּו כְּ ים  וְּנ טְּ ַטח  ּוב ֤נּו ב ת  ב  יה   ל  ל  ֣בּו ע  ֔עּו וְּי שְּ ֣דְּ ם וְּי  יבֹות ֔ ֣ ב  סְּ ֥י ה֖ ם  מ  י ֲאנ  ֛ ֽם 'ּכ    פ ׃ ֱאֹלֵהיה 

 . יחזקאל  לט,כב:   10

ל  ֵא֔ ר  ית י שְּ עּו  ֵב֣ ֽדְּ ֥י ה֖ וְּי  ֛י ֲאנ  ם 'ּכ  ֑ ן ֱאֹלֵהיה  ֽלְָּאה׃ -מ   ַה֥יֹום ַה֖הּוא ו ה 

 

 תביר טפחא 10.1.8

 821יש בתורה  ואחריו במרחק עד שלוש מלים טפחאע"פ החיפוש בכתר של התבנית שלילת דרגא או שלילת מרכא ואחריהם תביר 

 לה.מופעים כא 842פסוקים ובם 

קדמא ואזלא  1קטן תביר טפחא, -זקף 1בתבנית רביע תביר טפחא,  9מופעים של )לא דרגא או מרכא( תביר טפחא מהם  11נמצא כי יש 

 תביר טפחא

 רביע גרשיים 1בתבנית רביע תביר מלה מקף טפחא,  10טפחא מהם מלה מקף מופעים של )ללא דרגא או מרכא( תביר  12נמצא כי יש 

 תביר מלה מקף טפחא אתנח גרשיים 1פחא, תביר מלה מקף ט

 ללא דרגא או מרכא לפני התביר, וגם ללא מרכא בין התביר והטפחא )= טרחא(   תביר טפחאשל  מופעים 23בסה"כ 

 

אמופעים של  11-יש בתורה כ יר טפחֶ֖ ים (,טיא ' שמ'וי) כגון: תבֵ֛ ֵ֛ ים ַּבַּיּמ  ֶ֖  .ּוַבְּנָחל 

יר מקףמופעים  12-ו א–תבֵ֛ ֵ֛ים (במדבר נשא ו,ד)כגון  טפחֶ֖ ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-ְוַעד מ  , תפקיד התבנית קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים  ָז

דג טהור חייב להיות בעל קשקשת וסנפיר.  (,טיא ' שמ'וי)-השונים זה מזה )גם אם הם ממקור אחד( המצטרפים כדי לקיים הלכה מסוימת. ב

ב, אסור לו זג בשיעור מחייב, אסור לו צירוף חרצנים וזגים שביחד מגיעים לשיעור אסור לנזיר חרצנים בשיעור מחיי (במדבר נשא ו,ד)-ב

 .מחייב

 

 תביר טפחא
 . שמות  טז,ג:    1

י ָֽ ל מ  ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י  ם ְּבנ  ֶהִ֝ ָ֤נּו ְבַיד-ַוּי אְמ֨רּו ֲאל  ן מּות  ּת ֨ ֙נּו֙ ַעלה֙ -י  ְבּת  ם ְּבׁש  י  ְצַרֶ֔ ר -' ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ַ֣יר ַהָּבָׂשֶ֔ ֵ֛נּו ֶלֶֶ֖חםס  ִ֑  ְּבָאְכל   ַבע ָלׂש 
י  ָֽ ָת֙נּו֙ ֶאל-ּכ  אֶתָ֤ם א  ית ֶאת-הֹוצ  ֵ֛ ה ְלָהמ  ְדָּבַ֣ר ַהֶּזֶ֔ ל ַהֶּזֶ֖ה ָּבָרָעָֽב׃ ס-ָּכל-ַהּמ     ַהָּקָהֵ֥

 
 . שמות  לו,ו:    2

ה  ָּׁשִ֗ ַ֣יׁש ְוא  ר  א  אמ  ַּמֲחֶנה  ל  ֹול ַּבָֽ ירּו קֵ֥ ה ַוַּיֲעב ֨ ֶׁשִ֗ ֹוד ְמָלאָכֶ֖ה-ַיֲעׂשּו-ַאלַוְיַצַ֣ו מ  הָ  עֵ֛ ֵ֥א ָהָעֶ֖ם מ  ָּכל  ֶדׁש ַוּי  ְתרּוַמַ֣ת ַהּק ִ֑ יא׃ל  ָֽ    ב 

 
 לט,לז:     פקודי. שמות 3

ה ֶאת-ֶאת ָרִ֝ ה ַהְּטה  ָר֨ יָה -ַהְּמנ  ֶתִ֗ ר  ת ַהַּמֲעָרָכֶ֖הנ  ֹור׃-ָּכל-ְוֶאת נ ר ֵ֛ ֶמן ַהָּמאָֽ ת ֶׁשֵ֥ ֶ֖ ִ֑יָה ְוא  ֶל    ּכ 
 [הלכה ב, צפנת פענח הלכות מגילה וחנוכה פרק ג]

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
תוהדליקו ממנה   ב המערכה הנה עיין בתו"כ פ' אמור פ' י"ג פי"ז מבואר כך דאף וכת )רמב"ם(כו'. הנה מה דדייק רבינו  ַהַּמֲעָרָכֶ֖ה נ ר ֵ֛

דקיי"ל ביומא ד' כ"ד ע"ב דהדלקה של המנורה כשרה בזר זהו רק בשאר נרות אבל נר מערבי צריך דוקא כהן והטעם י"ל כמש"כ 
דהיכן  צריך כהן"ה וא"כ ע"כ וכמבואר ביומא ד' מ דוקא שידליק מן המזבחדלנר המערבי צריך  [פ"ג מהל' תמידין ומוספין]רבינו ב

מצינו שזר קרב למזבח כמבואר ביומא שם. והנה זה הנר מערבי צריך להיות תמיד דלוק כמש"כ הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין 
דבנס חנוכה מצאו  והנה עיין בע"ז ד' מ"ג דבזמן חנוכה לא היה מנורה, ועיין בפסיקתא דרב כהנא דאמר שםועיין חגיגה ד' כ"ו ע"ב דהוה מחלוקת בזה. 

כיון שדלק בו  שמונה שפודין של ברזל ולמה לן שמונה וצ"ל כך דאז לא הדליקו רק נר מערבי לבד והשפודין הוה כמו גולמי כלי מתכות דלא מקבלי טומאה, רק
  יום אחד שוב מקרי עליו שם כלי וכמו איסורו חישובו דבכורות דף י' וכ"מ ולכך למחר היה צריך שפוד חדש.

ומהו השיעור של לוג הא  לוג שמן, ועיין בשאלתות דר"א דהיה אנר מערבידזה קאי  ַּמֲעָרָכֶ֖הה א"ש מה דדייק רבינו וכתב לשון ובז
 דלנר מערבי כיון דצריך להיות דולק גם ביום לכן צריך לוג שלםלנר אחד די בחצי לוג ולכל הנרות צריך ג' לוגין ומחצה ובזה א"ש 

ד' פ"ח וד' פ"ט רק ג' לוגין ומחצה נ"ל דלקדש בכלי שרת לא בעי רק להני דנדלקין בלילה, עיין תוס' ואף דהא לא חשיב במנחות 
 :מנחות ד' פ"ט ע"א ד"ה חצי וד' ק' ע"א ד"ה כל ותמורה ד' י"ד ע"א ד"ה וכל ע"ש, אבל של יום א"צ לקדש

ת תלרמב"ם זה נר מערבי.  – ַהַּמֲעָרָכֶ֖ה נ ר ֵ֛ כאשר יש לה  תבנית טעמים כאן בתפקיד שההלכה מתקימת טפחא,תביר  – ַהַּמֲעָרָכֶ֖ה נ ר ֵ֛

 שני פרטים )א( נר מערבי הדלקתו בכהן כי רק כהן יכול לגשת למזבח החיצון ולהביא ממנו גחלת להדלקת הנר המערבי.

אר הנרות שהדלקתם )ב( נר מערבי הדלקתו בשיעור מחייב של לוג )שוה לשני חצאי לוג לנרות האחרים( כדי שידלוק מעת לעת ולא כש

 בחצי לוג ללילות טבת הארוכים.
 

ת תבנית טעמים המלמדת שההלכה מתקימת בפרט אחד בשיעור המחייב, או בצירוף חלק מהפרטים או  תביר טפחא, – ַהַּמֲעָרָכֶ֖ה נ ר ֵ֛

ור חצי לוג לנר ממלא בכל חצי לוג לנר בפתיל בעובי ידוע. אם אין שיע-בצירוף כל הפרטים לשיעור המחייב. מצות ההדלקה מתקיימת ב

 נר כמות קטנה ושם פתיל דק שיספיק לבעירה בלילה.

משה רבנו שיער זאת בנסוי. החל  ואיכא דאמרי: ממטה למעלה שיערו. ... [א,בבלי מנחות פט]על  [ב,דף על הדף שבת כב]לפי הסבר 

 ברביעית לוג והוסיף שמן עד אור הבוקר וקבל חצי לוג ללילי טבת. 

 פחות מחצי לוג לנר )כגון בתקופת תמוז(, ובלבד שיוסיפו במשך הלילה שמן שידלקו נרות המנורה עד הבקר.ה מתקיימת במצות ההדלק

נפחי שמן שבין פחות מחצי לוג לנר ובין חצי לוג לנר, מצות ההדלקה מתקיימת ב ]תוספות הרי"ד )על הירושלמי( יומא פ"ב[לפי הסבר 

 המנורה עד הבקר. לפי תקופת השנה ובלבד שידלקו נרות

 
 . ויקרא  ו,יד:    4

ת -ַעָֽל הַמֲחַבִ֗ ָעֶׂשֶ֖ יחַ  ַּבֶּׁשֵֶ֛מן ּת  ָֽ יב ר  ֵ֥ ים ַּתְקר  ּת ֶ֔ ְנַחַ֣ת ּפ  י֙ מ  ינ  יֶאִָּ֑נה ֻּתפ  ַח ַלהָֽ -ֻמְרֶּבֶַ֣כת ְּתב  יח ֶ֖    '׃נ 
 
 . ויקרא  יא,ט:    5

ל ֲאֶׁשר-ֶאת ם ּכ ַ֣ ל ֲאֶׁשַ֣ר ַּבָּמִ֑י  ּכ ֶ֖ ּו מ  אְכלֶ֔ ֶׂשת -ֶזה֙ ּת ָֽ יר ְוַקְׂשֶקִ֝ ם לֹו֩ ְסַנּפ ֨ י  יםַּבַּמִ֗ ֶ֖ ים ּוַבְּנָחל  ֵ֛ לּו׃   ַּבַּיּמ  ָֽ ם ּת אכ  ָתֵ֥  א 
 
 . ויקרא בחקתי כז,כא:    6

ל  ב ִ֗ ֹו ַבּי  אתַ֣ ה ְּבצ  ה ַהָּׂשֶדִ֝ הֶ֖ ְוָהָי֨ ֶדׁש ַלָֽ ֹו׃   'ק ֵ֛ ְהֶיֵ֥ה ֲאֻחָּזתָֽ ן ּת  ֶ֖ ה  ִֶ֑רם ַלּכ  ַ֣ה ַהח  ְׂשד   ּכ 
הֶ֖  (כז,כא ' בח'וי) [תורה תמימה] ֶדׁש ַלָֽ , דברי ר' יהודה, מאי קכה(נכנסין לתוכה ונותנין את דמיהתניא, הגיע יובל ולא נגאלה, הכהנים  - 'ק ֵ֛

ֶדׁש טעמא, יליף  ש  יד( כז, ' בח'וי)ק ֵ֛ ד  קכו(ממקדיש בית, מה להלן בדמים, אף כאן בדמים ק  
 :]ערכין כ"ה ב'[ 

 הערה קכה[( תורה תמימה]

ם־ֹל֤  (כז,כ ' בח'וי)דהכי כתיב  ה י גְַּאל   אוְּא  ד ֔ ת־ַהּׂש  ַכ֥ר א  ם־מ  ת־ וְּא  הא  ֖ ד  יש ַהּׂש  ֣ ר לְּא  ל אֹל֥  ַאֵח֑ ֹו  (כז,כא ' בח'וי) :ֽעֹוד י ג ֵא֖ אתַ֣ ה ְּבצ  ה ַהָּׂשֶדִ֝ ְוָהָי֨
הֶ֖  ֶדׁש ַלָֽ ל ק ֵ֛ ב ִ֗ ֹו׃ַבּי  ְהֶיֵ֥ה ֲאֻחָּזתָֽ ן ּת  ֶ֖ ה  ִֶ֑רם ַלּכ  ַ֣ה ַהח  ְׂשד  ' וי) בשני דרכים אלווה"ק, שאם לא יגאל דהיינו הבעלים, או אם מכר וגו'  ' ּכ 

ל אֹל֥  (כז,כ בח' ל  (כז,כא ' בח'וי)אלא  ֹודעֽ  י ג ֵא֖ ב ִ֗ ֹו ַבּי  אתַ֣ ה ְּבצ  ה ַהָּׂשֶדִ֝ הֶ֖ ְוָהָי֨ ֶדׁש ַלָֽ ִֶ֑רם ק ֵ֛ ה ַהח  ַ֣ ְׂשד  ֹו׃' ּכ  ְהֶיֵ֥ה ֲאֻחָּזתָֽ ן ּת  ֶ֖ ה  והכהנים הם כהנים   ַלּכ 
עבור כל שטח זרע חומר שעורים, כמבואר  ונותנים חמשים סלעיםשל משמר המשמשים באותה שבת שיום הכפורים של יובל חל בו, 

 : ויפלו הדמים לבדק הבית, וכמו כן הפירות שצמחו עד היובל הן לבדק הבית טז(כז, ' בח'וי)-לעיל ב

ש ישוְּא ֗  יד(כז, ' בח'וי)דהתם כתיב  הערה קכו[( תורה תמימה] ד ֨ ֽי־יַקְּ ת־ֵבי֥תֹו ּכ  ש   א  ד  יכֹו  ' ַלֽה֔  ק   ֱער  ה  ן וְּ )טט: ולא יוצא בלי , ולא נפקא ַהּכ ֵה֔

אחר הוו דמים לבדה"ב הקדש, וכי מטי  )טט: אם יגאל את השדה אדם(לא שנפדה בדמים, וה"נ כן, ולכן אי פריק לה לכהנים א תשלום(
 :ושקלי לה)טט: לשטח זרע חומר שעורים(  יהבי כהנים דמי חמשים שקליםיובל נפקא בחנם לכהנים, ואי לא נגאלה 

הֶ֖  ֶדׁש ַלָֽ לרשות הכהנים בשנת היובל )א( אדם שאינו בעל האחוזה שילם לפי  תביר טפחא, שתי דרכים להעברת שדה שהוקדש –  'ק ֵ֛

תניא, הגיע יובל ולא נגאלה, הכהנים נכנסין לתוכה  ]ערכין כ"ה ב'[הערכת שווי עד היובל, ובבוא היובל יוצא השדה חינם לכהנים; )ב( 
  ה,, דברי ר' יהוד(עבור כל שטח זרע חומר שעורים חמשים סלעים )לפי ונותנין את דמיה

 
 . במדבר  טז,לד:    7

ל -ְוָכל ְׂשָרא ִ֗ םי  יֶהֶ֖ ת  יב  ּו ֶּפן ֲאֶׁשֵ֛ר ְסב  ְמרֶ֔ י ָאָֽ ַ֣ ִ֑ם ּכ  ָל ַ֣סּו ְלק  ֶרץ׃  -ָנ ֶ֖נּו ָהָאָֽ ְבָלע   ּת 
 
 . במדבר בלק כד,ח:    8

יו  ַ֣ם ָצָרִ֗ ל ּגֹוי  ֹו י אַכ֞ ם לִ֑ ֶ֖ ת ְרא  ם ְּכתֹוֲעפ ֵ֥ י  ְצַרֶ֔ ּמ  ֹו מ  יאַ֣ ַ֚ל מֹוצ  םא  ֶ֖ יֶהֵ֛ם ְיָגר  ת  מְ  ְוַעְצמ  יו י  ָצֵ֥ ץ׃  ְוח   ָחָֽ
יו ַ֣ם ָצָרִ֗ ל ּגֹוי   גרשיים מונח רביע, כעין יצא מן הכלל ללמד על עצמו או על הכלל כולו יצא – י אַכ֞

ם ֶ֖ יֶהֵ֛ם ְיָגר  ת   תביר טפחא, פרטי הלכות בנושא צירוף עצמות נבלה להיתר – ְוַעְצמ 
 [סעיף א שו"ע יו"ד הלכות תערובות סי' צט] 

שנפלה לקדירת היתר, א )א( >א< א( ]א[ א'[ א< עצמות האיסור מצטרפים ב( עם ג(  א[ חתיכת נבלה שיש בה בשר א'( ועצמות
ההיתר לבטל האיסור, ואצ"ל שעצמות ההיתר מצטרפין עם ההיתר, אבל המוח שבעצמות איסור מצטרף עם האיסור. ב[ >ב< ב'[ 

חמירים ד( ב< שלא לצרף עצמות האיסור עם וגוף הקדירה אינה מצטרפת, לא עם האיסור ולא עם ההיתר. הגה: ב ג[ ב'( ויש ג'[ מ
 . ההיתר ה( לבטל )הגהה אחת בש"ד בשם א"ז( ]ב[ ובמקום הפסד יש לסמוך אמקילין ומתירין, ג ו( ג< כי כן עיקר
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ד[ במה דברים אמורים שעצמות האיסור מצטרפין עם ההיתר, כשנפלה חתיכת הנבלה לקדרת היתר כשהיתה חיה, אבל אם  [סעיף ב]

תחלה ואח"כ נפלה לקדירת היתר, ד< עצמות שבה מצטרפים עם האיסור, ג'( ד'[ לפי שבלעו מבשר הנבלה כשנתבשלה  נתבשלה
 לבדה.

 [פתחי תשובה יורה דעה סימן צט ס"ק א]
)א( עצמות האיסור מצטרפים. עש"ך שפסק כהר"ן דעצמות רכות מצטרפים לאיסור ועין בשו"ת מהר"י הלוי סי' כ"ה שלא פסק כן 

דמצטרפין להיתר ע"ש ראייתו. וע"ש עוד בסי' כ"ז שכתב דאיכא לספוקי אי דוקא בבישול מצטרפין עצמות איסור להיתר ולא אלא 
במליחה או ל"ש ולכן באיסור כחוש שמן הדין לא בעי ס' אלא מחמת חומרא שמדמין לבישול מצטרפים ממ"נ אבל איסור שמן דבעי 

פע בעצמות ולא מצטרף אפילו של היתר ע"ש. ועיין בספר תיבת גמא פ' וירא אות ט' ששים מחמת שהאיסור מפעפע אפשר דאין מפע
שכתב דאף אבר מ"ה שנפל להיתר. עצמות שבו מצטרפים להיתר אף על גב דבאבר מ"ה מצטרף עצם לכזית חידוש הוא. ודוקא 

 בעיניה לא פליטתו ע"ש:
 

יואפשר כי  ַ֣ם ָצָרִ֗  פרטי הלכות בנושא צירוף עצמות נבלה להיתר מונח רביע, מלמד על פחות ארבעה – ּגֹוי 

ם ֶ֖ יֶהֵ֛ם ְיָגר  ת  היתר כנגד האיסור. ולדעת  60-תביר טפחא, )א( לדעת השו"ע עצמות האיסור מצטרפים עם ההיתר לבטל האיסור ב – ְוַעְצמ 

 הרמ"א לכתחילה לא מצטרף להיתר ולא מצטרף לאיסור. זה מקטין את שיעור ההיתר.

 והלכה כש"ך. בשו"ת מהר"י הלוי סי' כ"ה שלא פסק כן אלא דמצטרפין להיתררכות מצטרפות לאיסור. אבל  )ב( ש"ך ס"ק ב עצמות

 )ג( ע"פ שו"ע ]סעיף ב[ עצמות איסור שנתבשלו קודם לנפילתם להיתר מצטרפים לאיסור

ים להיתר. אם הנבלה שמנה )ד( ]פתחי תשובה[ אם מלחו בשר כשר עם בשר נבלה ובה עצמות. אם הנבלה כחושה אזי העצמות מצטרפ

 העצמות של נבלה לא מצטרפים להיתר וגם עצמות הכשרים לא מצטרפים.

 
 לג,ב:     מסעי. במדבר 9

ה  ֶׁשִ֝ ב מ  ְכּת ֨ ם-ֶאתַוּי  יֶהֶ֖ יֶהֵ֛ם ְלַמְסע  י הִ֑ -ַעל מֹוָצא  ַ֣ ם׃  ּפ  יֶהָֽ יֶהֶ֖ם ְלמֹוָצא  ֶּלה ַמְסע  ֵ֥  ' ְוא 
ה ֶאת ]אור החיים[ ֶׁשִ֝ ב מ  ְכּת ֨ יֶהֵ֛ם-ַוּי  מיום שיצאו ממצרים ... היה  (הקב"ה)שהתחיל משה לכתב בפנקסו במצות המלך גו' ... .ומֹוָצא 

כדרך שהיו כתובים אצלו, והוא מה שאמר  שיסדרם בתורהכותב כל מסע בזמנו עד שהגיעו לערבות מואב. ואחר כך אמר ה' אליו 
ה ֶאת הכתוב ֶׁשִ֝ ב מ  ְכּת ֨ יֶהֵ֛ם-ַוּי  ' -ַעלואומרו  ... מֹוָצא  י הִ֑ ַ֣ ' -ַעלמכתב הראשון עצמו היה לומר שּפ  י הִ֑ ַ֣ הוא אמר אליו שיהיה וכותב ּפ 

יֶהֶ֖םוהולך. ואומרו  ֶּלה ַמְסע  ֵ֥ םוגו' פרוש אלה הם המסעות האמורים שכתב משה  ְוא  יֶהָֽ   .וזה העתקהכל אחד בזמנו ובמקומו,  ְלמֹוָצא 
ת (דב' וילך לא,ט)ראה  ה  א  ב מ ש  ת ֣ ה ַהז את  -ַוי כְּ ֣  ספרים. 13-ר תורה ראשון והעתקה ממנו לבענין כתיבת ספ ַהתֹור 

 

ה ֶׁשִ֝ ב מ  ְכּת ֨ , ה' צוה למשה לכתוב בפנקסו ואח"כ צווהו להעתיק ]אור החיים[קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד לכתיבת ספר תורה, ע"פ  – ַוּי 

יֶהֵ֛ם מוציאדבריו מפנקסו לספר התורה כדרך שהיו כתובים אצלו. כמו כן, הסופר יקרא היינו  יֶהֶ֖םלה מפיו כל מ מֹוָצא  ואח"כ  ְלַמְסע 

]מסכת -לקריאת כל מלה בפיו קודם שיכתבנה. נאמר ב (ב)-העתקת ספר תורה מספר אחר ו (א)יכתוב אותה. אפשר כי זה מקור להלכות 
ו רשאי לכתוב אלא אם כן ואינ יריעה של ששה, חולקין אותה לשנים, של חמשה אין חולקין אותה, שמא יעשה אחד שנים ואחד שלשה.סופרים פרק א הלכה יג[ 

זה הכלל, כל המוציא את הרבים  ספר תורה שכתבו מין, או מסור, או גר, או עבד, או חרש, או שוטה, או קטן, אל יקרא בו.]הלכה יד[ -ונאמר ביודע לקרות. 
 ידי חובתן, אף כתבו מוציא את הרבים ידי חובתן.

שיקרא  (א)[ וצריך , ג שאסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. בשיעתיק ממנוספר אחר, צריך שיהיה לפניו סעיף ב[  ]שו"ע יו"ד רעד
יֶהֵ֛םתורה ותפילה בקול  – אור המאיר כל תיבה בפיו קודם שיכתבנה.  פה.הות מוצאה'  – מֹוָצא 

יֶהֶ֖ם-ֶאת יֶהֵ֛ם ְלַמְסע  לקריאת כל  (ב)-ו העתקת ספר תורה מספר אחר (א)תביר טפחא, שני תנאים הכרחיים לכתיבת ספר תורה  – מֹוָצא 

 מלה בפיו קודם שיכתבנה.

 
 . במדבר  לה,ב:    10

ם -ַצו  ֶאת ּי ִ֗ ּו ַלְלו  ל  ְוָנְתנַ֣ ְׂשָרא  ַ֣י י  םְּבנ  ַּנֲחַלֵ֛ת ֲאֻחָּזָתֶ֖ ָֽ ָֽם׃   מ  ּי  ְּתנֶּ֖ו ַלְלו  ם ּת  יֶהֶ֔ ת  יב ַ֣ ים֙ ְסב  ָער  ׁש ֶלָֽ ְגָרִ֗ ים ָלָׁשִֶ֑בת ּומ  ַ֣  ָער 
 

 . דברים  ז,כ:    11

ה ְיׁשַ -ְוַגם֙ ֶאת ְרָעֶ֔ יך ָּבִ֑ם ַעדַּלֵ֛ח הֵ֥ ַהצ  ד -' ֱאֹלֶהֶ֖ יםֲאב ִ֗ ֶ֖ ְסָּתר  ים ְוַהּנ  ֵ֛ ְׁשָאר  ָּפֶנָֽיך׃ ַהּנ   מ 
 

 

 
 תביר מלה מקף טפחא

 יב,ח:     לך. בראשית 1

ָרה  ם ָהָהִ֗ ָּׁשִ֝ ק מ  יתַוַּיְעּת ֨ ָֽ ֶדם ְלב  ֶּקֵ֛ ל-מ  ֶ֖ ית א  ָֽ ה ּב  ַ֣ט ָאֳהֹלִ֑ ֶבן-ַוּי  ָֽ ֶדם ַוּי  ֶּקֶ֔ ַ֣י מ  ָּים֙ ְוָהַע ָ֤ל מ  הֶ֔ -א  ַח֙ ַלָֽ ְזּב  ם הָֽ ' וַ ָׁשָ֤ם מ  ֵ֥ א ְּבׁש  ְקָרֶ֖  '׃  ּי 
ֶ֖ל )בר' לך יב,ח( ית־א  ָֽ ֶדם ְלב  ֶּקֵ֛ תביר טפחא, בתפקיד הכרח לשני דברים. כאן אפילו מנוגדים )א( קדושת המקום )ב( התגברות הטומאה  – מ 

 בטוב.בגלל קדושת המקום, זה לעומת זה ברא האלקים. רמז לעץ הדעת טוב ורע והקלקול, משנפרץ המעצור שעצר את הרע מלמתערב 

 .[של"ה פרשת חיי שרה תורה אור]ואברהם ושרה מתקנים את אדם הראשון וחוה 

ֶ֖ל )אוצר החכמה([, 14אבד"ק אסטראווצא, ע' היינה שמואל שמריהו הרב א,  -]זכרון שמואל  ית־א  ָֽ ה ְלב  ַ֣ט ָאֳהֹלִ֑ עיין ברש"י ובמדרש . ַוּי 
שאוהל שלו יתן תחילה ועיין בשפתי חכמים ונ"ל  שמהראוי היה שמתחילה נטה אוהל שרה ואח"כ שלו וצריך להבין אמאי עשה כן

לפרש בטוב טעם כי ידוע ע"פ זוהר וספרי קבלה כי אברהם ושרה היו דמות אדם וחוה ואברהם ושרה התחילו לעשות תיקון להם 
ואח"כ לאדם ולכן נטה כן צריך להיות מתחילה לחוה -והתחלת הקלקול היה עץ הדעת היה מחוה וממנה היה לאדם וא"כ בתיקון גם

האהלה בתחילה ומרומז בפסוק  ַ֣ט ָאֳהֹלִ֑ ֧  )בר' ב,כ( ֵא֥םכי אהלה בגימטרי'  )טט: כאילו כתוב אהל שלה( ַוּי  ר  ֛ם אַוי קְּ ָֽאד  ם ה  ֖תֹו ֵש֥ שְּ ֛י ַחּו ֑ה א  ֥וא ּכ   ה 

ה ֖ ְּת  ֽי ֽי ֵא֥ם ה  ַ֣ט -ו :ּכ ל־ח   (ה תיקון חוה(תיקון אהלה )אהל של שרה( ז)טט: בגימטרי' חוה. ּי 
 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶ֖ל )בר' לך יב,ח( שמצד אחדאברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו  ית־א  ָֽ ֶדם ְלב  ֶּקֵ֛ )בר' לך גדולה, שהר המוריה נעתק לשם )כמו  זה מקום קדושה מ 

ם יב,ח( ָּׁש  ק מ  כיון שהיה שם  עכ"פ...  [דברי דוד בראשית כח]כך כתב -ישראל ועל-( בשעת שהות יעקב אבינו בו ביציאתו מארץ ַוַּיְעּת ֨
ֽה: )בר' ויצא כח,יט(קדושת בהמ"ק בלילה ששכב שם, ועל זה סיים ואמר:  אש נ  ר  יר ל  ֖ ע  ֛ם ֖לּוז ֵשם־ה  כלומר שנשארה העיר אחר קפיצת  וְּאּול 

ן (,כושופטים א)על  ]רד"ק[ומפי'  עקירת בהמ"ק וחזרה כבתחילה רק שנשתנה שם של לוז לבית אל לזכרון מה שהיה, ֣ב  ּה   ַוי  מ  א שְּ ֤ ר  יר ַוי קְּ ע ֗

ֽה: ד ַה֥יֹום ַהז  ּה ַע֖ מ ֔ טט: בלוז החדשה, כמו  )ה תוכואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בנלמד שבעיר זאת כמו בעיר המקורית  ֔לּוז ֣הּוא שְּ

ם (בר' ב,ח)-, מקום חיי נצח כמו בשלא היה לו רשות בעיר המקורית( ד  ֑ ק  ן מ  ד  ֵע֖  . גַן־בְּ

ֽי ם: )בר' ויצא כח,יז(ך יעקב אבינו קורא לו כ-ועל מ  ַער ַהּׁש  ֖ה ַש֥ ל  (ג,לה וישלח בר') אל כנאמר-ושואף תמיד לחזור לבית וְּז  ֖ה ֵבֽית־ֵא֑ ה וְּנֲַעל  וְּנ ֥קּומ 

ך ֲאש ֥  ר  ֖ י ַבד  ד ֔ י ַויְּה י  ע מ  ת ֔ ֽר  ֣יֹום צ  י  בְּ ֤ה א ת  ל ה ע נ  ֵא֞ ַח ל  זְֵּב֗ ם מ  ֣ ה־ּׁש  ֱֽעש  י:וְּא  ֽכְּת  ל    , אל שער השמים וחיי נצח.ר ה 

 יש במקום זה התגברות הטומאה והרע. שמצד אחראברהם אבינו הרגיש ברוח קדשו 

ָרהמקום התגברות הקליפות הטמאות המתאוות ליניקה ממנו. אפשר שטעם רביע במלת  מצד אחר, מעוצם קדושת המקום זה מלמד על  ָהָהִ֗

ֶדם לְ -דברים הקשורים ל ֶּקֵ֛ למ  ֶ֖ ית־א  ָֽ    ב 

 )א( הודעת שיעבוד ארבע מלכויות בחלום יעקב

 )ב( בעקבות חטא עכן )יהושע ז( שנטל מחרם יריחו מפלה בקרב הראשון בעי

)ג( )מלכים א' יב( הצבת עגל אחד לפחות ע"י ירבעם בבית אל, הקמת מזבח שהוא שורש כל הע"ז במלכות ישראל, והנהגת חג שלא 

 בתורה.

 מקום טמא הנעשה מקום גניזת טומאה )כעין החזרת הטומאה למקורה וסתימתה שם(( ,דמל"ב כג)ד( )

 
 . בראשית וישלח לו,יח:    2

י  ֶַּ֣לה ַאּלּופ ֞ ַרח א  ּוף ק ִ֑ ּוף ַיְעָלֶ֖ם ַאּלַ֣ ּוׁש ַאּלֵ֥ ּוף ְיעֵ֛ ו ַאּלֵ֥ ָׂשֶ֔ ֶַׁ֣שת ע  יָבָמה֙ א  ָֽ ָ֤י ָאֳהל  ֶּלה ְּבנ  יָבָמֵ֛ה ַּבתְוא ִ֗ ו׃   ֲעָנֶ֖ה-ָאֳהל  ָׂשָֽ ֶׁשת ע  ֵ֥  א 
יָבָמֵ֛ ֳהל  תביר טפחא, עבור משני אנשים, דעה במחלוקת "אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת" וכאן מתעברת משני  – ה ַּבת־ֲעָנֶ֖הָאָֽ

 :כי משנסרח הזרע אין מתעברת משני אנשים עד שלא נסרח הזרע אשה מתעברת משני אנשים (שמו"א יז,כג) [רד"ק]ע"פ פי' אנשים. 

 

ר ע  ( שמו"א יז,כג) ַדֵב֣ ְּ וְּ֣הּוא׀ מְּ ים וַי ת ֔ ֣כֹות פְּל שְּ ַמַערְּ גַת  ממערות מ  ֤מֹו מ  י שְּ ת ֨ שְּ י ת  ַהפְּל  ה ג לְּ י ם עֹול ֞ יש ַהֵבנַ֡ ֣ ֵנ֣ה א  ם וְּה  ל ה מ ֗ ֵא֑ ים ה  ֣ ר  ב  ר ַּכדְּ  ַדֵב֖

ֽד: ו  ע ד  ַמ֖  ַוי שְּ

 . מה מהאב והבןשנתעברה א... ויש מפרשים )תנח' וישב,א( )ע"פ סוטה מב,ב(  (שמו"א יז,כג) [רד"ק]

י ם  -ודעת הדרש בכתוב וב...  (שמו"א יז,כג) [רד"ק] יש ַהֵבנַ֡ ֣ י ם רחוקה שדרשו כי נקרא א  יש ַהֵבנַ֡ ֣ וכן דרשו ממערת  מכמה אנשיםשהיה א 
וד פלשתים ממאה ערלות שהערו באמו ומהם אמרו בר מאה פפין וחד ננא פי' בן מאה אנשים וכלב אחד שבאו על אמו שכן אמר לד
הכלב אנכי ואמרו כי אמו היתה ערפה כלת נעמי והרפה כמו ערפה אבל מה שאמרו כתיב הרפה וקרינן ערפה זה לא מצאנו וסברת 

֖עֹון (לו,ב וישלח 'בר)וי"מ כי  כי אשה מתעברת מאנשים רביםאומרי הדרש הזה  בְּ ה ַבת־צ  ה  ַבת־ֲענ ֔ ֽיב מ  שנתעברה אמה מהאב ומהבן  ָאֳהל 
ליהם בזה ואומרים אין אשה מתעברת משני אנשים כאחת ויש מתרצים שתי הסברות כי משנסרח הזרע אין מתעברת ויש חולקין ע

 :משני אנשים עד שלא נסרח הזרע אשה מתעברת משני אנשים

 

יָבָמה֙ ַּבת-ְוֶאת (לו,ב וישלח 'בר)-לעיל הסברנו זאת מ ָֽ ה ַּבת-ָאֳהל  י-ֲעָנֶ֔ ָֽ ּו  ֹון ַהח  ְבעֶ֖ יים כמובא בפי' רד"ק )שמ' א' קטן בתפקיד שת-זקף – צ 

 .  שנתעברה אמה מהאב והבן... ויש מפרשים )תנח' וישב,א( יז,כג( )ע"פ סוטה מב,ב( 

יָבָמֹ֧ה ַבת (לו,ב וישלח 'בר) ֵ֛ה ַּבת-ָאֳהל  ֹון-ֲעָנ ְבעֶ֖  [רד"ק]דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים מצטרפים לענין אחד, ע"פ פי'  – צ 

 :זרע אין מתעברת משני אנשים עד שלא נסרח הזרע אשה מתעברת משני אנשיםכי משנסרח ה (שמו"א יז,כג)

 

םז,כז:  ואראשמות . 2.1 י -ְוא  כ ִ֗ ַ֣ה ָאנ  ּנ  ִַ֑ח ה  ה ְלַׁשּל  ן ַאָּתֶ֖ ֵ֥ ֵַֽ֛ף ֶאתָמא  ג  ים׃ ְּגבּוְלךֶ֖ -ָּכל-נ  ָֽ ֲצַפְרְּדע   ַּבָֽ
ב ר-כאן ה ֖ ב ר-היה ההוא אחת מהמכות וגם עם כל מכה אחרת  ד  ֖ ֵַֽ֛ף תורה שלמה ]קה[-ב כנדרש ממשמש ובא עמה ד  ג  י נ  ִ֗ כ  ַ֣ה ָאנ  ּנ  שמות , ה 

ב ר-ריב"ל אמר כל מכה ומכה שהיתה באה על המצריים במצרים היה ה...  ,ברבה )וילנא( פרשת וארא פרשה י ֖ ממשמש ובאה עמה  ד 
ֵַֽ֛ףשנאמר  ג  י נ  ִ֗ כ  ַ֣ה ָאנ  ּנ  ה (שמ' וארא ט,ג) , הנה זה הדבר כד"אה  נֵ֨ נְּך   '֝ה -יַד ה  קְּ ה בְּמ  ר) הֹוי ֗ ֣ ה ֲאש  ד ֔ ים ַבּׂש  ֤ ים   ַבסּוס  ים ַבֲֽחמ ר  ר ַבגְַּמל ֔ ֖ ק  אן ַבב   ּוַבצ ֑

ב ר ֖ ד ד  ֵב֥ ד׃ ּכ  א ֽ  ,(מְּ

 
 . שמות  ל,ז:    3

ֶקר  ֶקר ַּבּב ִ֗ ים ַּבּב ַ֣ ִ֑ ֶרת ַסּמ  ן ְקט ַ֣ יר ָעָלֵ֛יו ַאֲהר ֶ֖ ֵ֥ ְקט  ֹו ֶאתְוה  יבֵ֛ יט  ת-ְּבה  ָּנה׃   ַהּנ ר ֶ֖ יֶרָֽ  ַיְקט 
 
 . שמות  לח,כג:    4

יאָ֞  ֹו ָאֳהל  ּתִ֗ ה-ֶּבןב ְוא  יָסָמְֵ֛ך ְלַמּט  ן-ֲאח  ׁש׃ ס   ָדֶ֖ ָֽ י ּוַבּׁש  ֶ֖ ן ּוְבתֹוַלֵַ֥עת ַהָּׁשנ  ַאְרָּגָמֶ֔ ֶ֙לת֙ ּוָבָֽ ם ַּבְּתכ  ק ִ֗ ִ֑ב ְור  ׁש   ָחָרַׁ֣ש ְוח 
 
 . שמות פקודי מ,לב:    5

ם ֶאל ָא֞ ד -ְּבב  ֶהל מֹוע ִ֗ חַ -ּוְבָקְרָבָתֵ֛ם ֶאלא ַ֣ ֶ֖ ְזּב  ָּוֵ֥ה הֶ֖  ַהּמ  ְרָחִ֑צּו ַּכֲאֶׁשֵ֛ר צ  ה׃ ס  -' ֶאתי  ֶׁשָֽ  מ 
חַ  ָתֵ֛םּוְבָקְרבָ  ֶ֖ ְזּב  תביר טפחא, תבנית טעמים המלמדת שההלכה מתקימת בפרט אחד בשיעור המחייב, או בצירוף חלק  – ֶאל־ַהּמ 

 מהפרטים או בצירוף כל הפרטים לשיעור המחייב. כאן חיוב בביאה במקצת וחיוב בביאה מלאה.

חַ  (שמ' פק' מ,לב) זְֵּב֖ ל־ַהמ  ם א  ֛ ת  ב  רְּ ק  בתורה( המלמדת דוגמא  23או מרכא לפני התביר, תבנית טעמים נדירה ) תביר טפחא ללא דרגא – ּובְּ

)א( שההלכה חלה על צירוף שני פרטים לכדי שיעור )בנזיר זגים וחרצנים לכזית(, או חובת הימצאות קשקש וסנפיר כסימן טהרה 

 בדגים.

חַ ( שמ' פק' מ,לב) זְֵּב֖ ל־ַהמ  ם א  ֛ ת  ב  רְּ ק  צירוף שני פרטים, כאן טיט הנרוק )הנדוק( אם פרה שותה ממים תביר טפחא, ההלכה חלה על  – ּובְּ

]רמב"ם הל' ביאת מקדש שיש בהם טיט, מים אלו מצטרפים למים צלולים בכיור להשלימם לנפח מים המספיק לארבעה כהנים 
 פ"ה,הי"ב[

 
 . ויקרא  ח,יא:    6
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֶּמֵּ֛נּו ַעל  ח ֶאת-ַוַּיֵ֥ז מ  ְמַׁש֨ ים ַוּי  ִ֑ ַח ֶׁשַַ֣בע ְּפָעמ  ֶ֖ ְזּב  ַח ְוֶאתהַ -ַהּמ  ְזּב ִ֝ יו -ָּכל-ּמ  ָלִ֗ ֵ֛ר ְוֶאת-ְוֶאתּכ  ּי  ֹו-ַהּכ  ם׃   ַּכּנֶ֖  ְלַקְּדָׁשָֽ
 
 
 . במדבר נשא ו,ד:    7

ן  י  ֶַ֣פן ַהַּיִ֗ ֶּג ה מ  ר י ָעֶׂשִ֝ ל֩ ֲאֶׁש֨ ּכ  ֹו מ  ְזרִ֑ ַ֣י נ  ל ְימ  ֵ֛ים ְוַעדּכ ֶ֖ ַחְרַצּנ  ֶ֖ג-מ  ל׃   ָז ָֽ א י אכ   ל ֵ֥
 ר, וגם חלה על כל אחד בנפרד.קבוצה שההלכה חלה על צירוף של הפרטים כגון לשיעו - טפ֖חא ת֛ביר

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

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

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

 
 . במדבר  כז,ג:    8

ְדָּבר  ְו֨הּוא ל א ַ֣ת ַּבּמ  ינּו  מ  ה -ָאב  ָדִ֗ ֹוְך ָהע  ים ַעלָהָיִ֝ה ְּבתַ֣ ֵ֛ י-ַּבֲעַדת 'הֶ֖ -ַהּנֹוָעד  ָֽ ַרח ּכ  ֶ֖ים ל א-ק ִ֑ ת ּוָבנ  ֹו מ ֶ֔ ֹו׃  -ְבֶחְטאַ֣ יּו לָֽ  ָהֵ֥
 

 
 . במדבר  לה,כא:    9

ָּכָ֤הּו ְבָידֹו֙ וַ  ה ה  יָב֞ ֹו ְבא  ֹותאַ֣ ת מָֽ ם -ָּימ ֶ֔ ַ֣ל ַהָּדִ֗ א  ּוא ּג  ַַ֣חָֽ הִ֑ צ  ת ַהַּמֶּכֶ֖ה ר  ית ֶאתיּוַמֵ֥ ֵ֛ חַ -ָימ  ֶ֖ צ  ְגעֹו ָהר  ֹו׃  -ְּבפ   בָֽ
 

 
 . דברים  י,טו:    10

ק הֶ֖  ֶתֵ֛יך ָחַׁשֵ֥ ק ַּבֲאב  ם ַרֹ֧ יֶהִ֗ ַ֣ם ַאֲחר  ר ְּבזְַרָע ְבַח֞ ָּכל' ְלַאֲהָבַ֣ה אֹוָתִ֑ם ַוּי  ים-ָּבֶכֵ֛ם מ  ֶ֖  ַּכּיֵֹ֥ום ַהֶּזָֽה׃   ָהַעּמ 
 

 
 ,כב:    כא תצא. דברים 11

י ָֽ יׁש -ְוכ  ִ֗ ַ֣ה ְבא  ְהֶי ְׁשַּפטי  ְֵ֛טא מ  ֶות-ח  ֹו ַעל ָמֶ֖ תֶ֖ יָת א  ֵ֥ ָֽץ׃-ְוהּוָמִ֑ת ְוָתל   ע 
ֶות )דב' תצא כא,כב( ְׁשַּפט־ָמֶ֖ ְֵ֛טא מ  פעם. תפקידה  23תביר טפחא )ללא דרגא או מרכא לפני תביר(, תבנית טעמים המופיעה בתורה  – ח 

מה, כאן שיביאו לפסק דין של מיתה. הם גם הכרחיים בלאוים אחרים הנידונים בבית דין ללמד על שני פרטים הכרחיים המהווים יחידה של

שני פרטים הכרחיים בצורת ההתראה )א( התראת עדים על העבירה, )ב(  ,ה"ב[רמב"ם סנהדרין פי"ב]כגון שיש בהם מלקות. הצעה ע"פ 

 פירשו לו עונשה.

וצריך שיעבור ויעשה תיכף )ב( שיעשה המעשה תוך כדי דיבור ההתראה שני פרטים הכרחיים במותרה )א( שיתיר עצמו למיתה  
 . להתראה בתוך כדי דיבור
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 בתנ"ך, ]מונח[ אתנח או ]מרכא[ סלוק 180מופעים,  46פסוקים,  46 טפחא]מרכא[ תביר  -כי  10.1.9

 

 פעם בכל התנ"ך כולל תורה( 018פעם בתורה,  46תביר מרכא טפחא )אני ה', ועוד( ]מרכא[ סלוק או ]מונח[ אתנח ) –תבנית כי 
 

 א ,רש"י מסכת גיטין צ
  אשרבמקום  אלאבמקום  פןבמקום  אםבתורה במקום  כיבמקום ארבע לשונות הללו נכתב  -כי משמש בארבע לשונות 

 יהיה כך וכן רובן  אםכמו כי ימצא בקרבך כי יקרא כי תראה חמור כי תפגע כולהו משמע לכשיארע כלומר  אםבמקום 
לסתור דבר האמור למעלה לומר אינו כן אלא כן כמו ויאמר לא כי צחקת אינו כן כדבריך אלא צחקת וכן אל תקפוץ את  אלאבמקום 

 ידך כי פתוח תפתח לו אלא פתוח תפתח לו וכמו לא כי ברחוב נלין לא נסור אל ביתך אלא ברחוב נלין וכן הרבה 
אין אתה יכול לפרש בלשון אם לומר אם תאמר בלבבך וגו' לא תירא מהם  כי תאמר בלבבך רבים וגו' לא תירא מהם וגו' פןבמקום 

הא אם לא תאמר תירא מהם אין זה נכון ולא בלשון אלא אבל נדרש הוא בלשון פן לומר שלא תאמר כן ובתמיה נדרש כלומר וכי 
כם לומר מה נרדף לו וכן כל כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ותירא מהם וכן כי תאמרו מה נרדף לו לעולם לא תשיבו אל לבב

 הסמוכין לאף אף כי תאמר לא תשורנו אף כי אנכי אעננו כולן נדרשין בלשון תימה הלכך סוף פירוש מלמדך פן תאמר כן 
דהיינו אשר או מפני כלומר ליתן טעם ליישב דבר שלמעלה הימנו כמו לא צחקתי כי יראה כמו אשר יראה  דהאמשמש בלשון ועוד 

שיראה וכן מדוע אתה יושב לבדך כי יבא אלי העם מפני שבא אלי העם שהעם בא אלי וכן כי זה משה האיש כי אמרתי  כלומר מפני
פן תגזל את בנותיך כי אמרתי רק אין יראת אלהים כולן נדרשין כמו אשר כלומר מפני וכן כי גוע אהרן לפי הדרשה שדרשוהו חכמים 

ן להו ארי שלשון ארי בארמי משתמש כל לשונות כי בעברי ואם באת לשנותו צריך אתה שמפני גויעתו נסתלק הענן וכולהו מתרגמינ
לשנות כולן לפי עניינו וכל כי הנפתרים בלשון כאשר כמו והיה כי יביאך וכל אלו שאין אתה יכול לפותרו בלשון אם דהא ודאי יביאך 

שון דהא הן נפתרים במדרש סיפרא וסיפרי עשה מצוה זו וכן כי תבואו אל הארץ כי בא סוס פרעה כי תרבו ופריתם בארץ כולן ל
שבשבילה תכנס לארץ בשכר שתירש תכבש כלומר מפני שיביאך וכשתבואו אל הארץ אתם זקוקים למצות הללו וכי בא סוס פרעה 

כמו כי  כאשרן בלשון וגו' מפני שבא סוס פרעה וגו' לפיכך ותקח מרים וגו' וכל כגון אלו שאין אתה יכול לפותרן בלשון מפני ונפתרי
 יאמרו אליכם בניכם כי יהיה להם דבר כולן לשון אם הם.

 
, אשר, )מפני , דהא )לא כך אלא כך( , אלא )פן, שמא, אולי( , דלמא( אם) כי משמש בד' לשונות: אידאמר ריש לקיש: א ,בבלי גיטין צ  

 ;(כאשר
 

 תביר מ"ט -כי  1

 . שמות ד,יד:   1
י ֶאת]יב[  ְעּת  ְׂשְּבעּוְּתל-ָׁשַמִ֗ ֶקר ּת  ר ּוַבּב ֶ֖ ּו ָבָׂשֶ֔ ם֙ ּת אְכלַ֣ ָ֤ין ָהַעְרַּב֙י  ר ּב  אמ ִ֗ ם ל  ֶהִ֝ ר ֲאל  ל  ַּדּב ֨ ְׂשָרא  ַ֣י י  ת  ְּבנ  ֵ֥י -ּוּנ  י ֲאנ  ֵ֛ ם ּכ  יַדְעֶּתָ֕ ִֶ֑חם ו  ָל
ם׃ 'הֶ֖  יֶכָֽ  ֱאֹלה 

 אפשר לבשר ודם בלא לחם ונתתיו לכם חזרתם שאלתם בשר ממלא מעים הרי שאילחם לפי  שאלת פס' יב בשלחמכלתא פר'  סוף
י לכם ולבסוף אפרע מכם ,  נותנהמפני מה אני נותנו לכם שלא תאמרו אין ספוק בידו לתנו לנו אלא הריני   לכםאני נותנו  ֵ֛ ם ּכ  יַדְעֶּתָ֕ ו 

ם יֶכָֽ ' ֱאֹלה  י הֶ֖ ֵ֥  דיין אני להפרע מכם. ֲאנ 
 ' י הֶ֖ ֵ֥ י לכם  הבשר()מפני מה אני נותנו ולכן  ורחמים לפנים משורת הדין חסדמרכא טפחא, יתור לרבות  –ֲאנ  ֵ֛ , במשמע פן תביר –ּכ 

 נותנהאין ספוק בידו לתנו לנו אלא הריני   )פן תמעטו בדבורכם ביכולתי(תאמרו  ( שלא)=

יֶכָֽםאך   .לתיקונם בהמתקה -בהגבלה ואף זה  דיין אני להפרע מכםהיות עלי לואם עברו על יראתי סלוק, מגביל החסדים  – ֱאֹלה 

 

ֵ֥  שתדעו כדי  רמב"ן י ֲאנ  ֵ֛ ם 'י הֶ֖ ּכ  יֶכָֽ  בה' אלהיכם, על כן אתם מתלוננים על נביאיו.  מאמינים אינכם עתה עד כי ,ֱאֹלה 
י הֶ֖  ֵ֥  מרכא טפחא, אפשר כי יתור לרבות נביאי ה'  – 'ֲאנ 

י  ֵ֛  מרמז להמעטה באמונה בה' ובנביאיו –המלה במשמעות כדי?טעם תביר  –ּכ 
 :   ג,ילא כי תשא שמות
ר ֶאל]יג[  ה ַּדּב ֨ ָ֤ -ְוַאָּת֞ ְך ֶאתְּבנ  ר ַאֵ֥ אמ ֶ֔ ל֙ ל  ְׂשָרא  י הֶ֖ -י י  ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ַעת ּכ  ם ָלַדָ֕ יֶכֶ֔ ת  ר ַ֣ יֶכם֙ ְלד  ינ  ָֽ ָ֤י ּוב  ינ  וא ּב  י֩ ֨אֹות ה ִ֝ רּו ּכ  ְׁשמ ִ֑ י ּת  ַתֶ֖  'ַׁשְּבת 

ם׃ ְׁשֶכָֽ  ְמַקּד 
ַעת. גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה אות - וביניכם אות היא ביני כי   רבי יוסף בכור שור  - ָלַדָ֕

י הֶ֖ האומות בה  ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ם 'ּכ  ְׁשֶכָֽ    .ְמַקּד 
ַעת י האומות בה  - ָלַדָ֕ ֵ֛ ֵ֥י הֶ֖ מרמז להמעטה של אומות העולם מהיחוד  –המלה במשמעות כדי?טעם תביר  –ּכ  ם 'ֲאנ  ְׁשֶכָֽ הנובע   .ְמַקּד 

  משמירת השבת ע"י ישראל? 
 גדול, זרקא סגול-רביע, זקףראה 

 

 תביר מ"ט -כי  2

 כב,טז:    אמר . ויקרא28
ה ְּבָאְכָלֶ֖ם ֶאת ן ַאְׁשָמֶ֔ יאּו אֹוָתם֙ ֲעֹוַ֣ ָ֤ ּׂש  ֵ֥י הֶ֖ -ְוה  י ֲאנ  ֵ֛ יֶהִ֑ם ּכ  ם׃ פ  'ָקְדׁש    ְמַקְּדָׁשָֽ

 פועל יוצא לשנים פעולים. והטעם, שיזהירום ויורום עד שלא ישגו.  - והשיאו)טז(   עראב"
יש לו עון,  -מחללין אותה לישראל, הנותן אותה להם דכיון שהם  אשמה. עון -לישראל  - אותם והשיאו)טז(   ר' יוסף בכור שור

 כדאמרינן )סנה' צ,ב(: "הנותן תרומה לכהן עם הארץ כאילו" וכו'. ורבותינו דרשו )ספ"ב לב(: אותן עצמן. 
ֵ֥י הֶ֖   ם 'ֲאנ   לישראל, וקודשיהם ותרומה; ואין לנהוג בהם דרך חולין.  - ְמַקְּדָׁשָֽ

כאילו נותנה לפני ארי, מה ארי  -אדא אמר רב יהודה: כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ  אמר רב אחא בר...  ב,בבלי סנהדרין צ
אף כהן עם הארץ, ספק אוכלה בטהרה ספק אוכלה בטומאה. רבי יוחנן אמר: אף גורם  -ספק דורס ואוכל ספק אינו דורס ואוכל 

 (ויקרא כב)תנא: אף משיאו עון אשמה, שנאמר . דבי רבי אליעזר בן יעקב ומתו בו כי יחללהו (ויקרא כב)לו מיתה, שנאמר 
ה ְּבָאְכָלֶ֖ם ֶאת ן ַאְׁשָמֶ֔ יאּו אֹוָתם֙ ֲעֹוַ֣ ָ֤ ּׂש  יֶהִ֑ם-ְוה   .ָקְדׁש 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

י הֶ֖  ר' יוסף בכור שורע"פ  ֵ֥ םמרכא טפחא, יתור לרבות על ישראל קדשי ישראל ותרומתם שה'   – 'ֲאנ   , לישראלכמו שמקדש  – ְמַקְּדָׁשָֽ
ם  נהוג בהם דרך חולין.ואין ל סלוק מגביל ... ְמַקְּדָׁשָֽ

י ֵ֛ יבפשט משמעו אשר אני ה' מקדשם, טעם  – ּכ  ֵ֛ תביר, ממעט, ה' מקדש ישראל וכהנים, אבל כהן עם הארץ ממועט מחובת נתינה לו  – ּכ 

י ֵ֛  כהן עם הארץ ספק אכלה בטהרה ספק אכלה בטומאה. פן במובן של  ּכ 

 

 תביר מ"ט -כי  3
 כד,כב:    אמר. ויקרא 29

ְׁשַּפָ֤ט ֶאָחד֙ י   י הֶ֖ מ  ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ִ֑ה ּכ  ְהֶי ָֽ ח י  ֵ֥ר ָּכֶאְזָרֶ֖ ם ַּכּג  ַ֣ה ָלֶכֶ֔ ם׃  'ְהֶי יֶכָֽ   ֱאֹלה 
 

 תביר מ"ט -כי  4
 כה,יז:    אמר. ויקרא 30

ַ֣יׁש ֶאת א תֹונּו֙ א  י הֶ֖ -ְול ָ֤ ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ֱאֹלֶהִ֑יך ּכ  אָת מ  ֶ֖ ֹו ְוָיר  יתֶ֔ ם׃ 'ֲעמ  יֶכָֽ  ֱאֹלה 
 

 תביר מ"ט -כי  5

 כה,כו:    בהר. ויקרא 31
 ָֽ א י  י ל ֵ֥ ֵ֛ יׁש ּכ  ָ֕ ֹו׃ -ְהֶיהְוא  י ְגֻאָּלתָֽ ֵ֥ א ְּכד  ֹו ּוָמָצֶ֖ ַ֣יָגה ָידֶ֔ ּׂש  ִ֑ל ְוה  א  ֹו ּג    ּלֶ֖

 

 תביר מ"ט -כי  6
 כו,א:    בהר. ויקרא 32
ָבה֙ ל א-ל א ם ּוֶפֶָ֤סל ּוַמצ  יל ִ֗ ם ֱאל  י הֶ֖ -ַתֲעׂ֨שּו ָלֶכִ֝ ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ִ֑יָה ּכ  ְׁשַּתֲחֹוֶ֖ת ָעֶל ָֽ ם ְלה  ְּתנּו֙ ְּבַאְרְצֶכֶ֔ א ת  ית ל ָ֤ ם ְוֶאֶַ֣בן ַמְׂשּכ ִ֗ ימּו ָלֶכֶ֔ ַ֣  'ָתק 

ם׃ יֶכָֽ  ֱאֹלה 
 

 תביר מ"ט -כי  7

 כו,מד:    בהר. ויקרא 33
א-ַּגם-ְוַאף ם ל ָֽ יֶהִ֗ ְיב  ם ְּבֶאֶַ֣רץ א  ְהיֹוָת֞ ָֽ את ּב  א-ז ֲ֠ ים ְול ָֽ ָ֤ י הֶ֖ -ְמַאְסּת  ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ָּתִ֑ם ּכ  י א  ֶ֖ ית  ר ְּבר  ֵ֥ ם ְלָהפ  ים֙ ְלַכּלָתֶ֔ ם׃ 'ְגַעְלּת  יֶהָֽ  ֱאֹלה 
 

 , ]מונח[ אתנח או ]מרכא[ סלוקבתנ"ך 27מופעים,  20פסוקים,  20 טפחא]מרכא[ תביר  -זה  10.1.10
 

 

   
 . בראשית  כז,כ:   1

ְצָחק֙ ֶאל ֹו ַמה-ַוּי ָ֤אֶמר י  ְקָרֵ֛ה-ְּבנֶ֔ י ה  ֵ֥ אֶמר ּכ  ִ֑י ַוּי ָ֕ א ְּבנ  ְמצ ֶ֖ ְרָּת ל  ַהֵ֥ ֵ֛ה מ  יך ְלָפָנָֽי׃  'הֵ֥   ֶּז   ֱאֹלֶהֶ֖
 . בראשית  כז,כא:   2

ל ְצָחק֙ ֶאָֽ ב ְּגָׁשה-ַוּי ָ֤אֶמר י  ִ֑י ַהָֽ -ַיֲעק ֶ֔ ְׁשךֶ֖ ְּבנ  םָּנֵ֥א ַוֲאֻמָֽ ו א  ָׂשֶ֖ י ע  ֵ֥ ֵ֛ה ְּבנ  ה ֶז א׃ -ַאָּתֵ֥   ל ָֽ
 . בראשית  מד,כט:   3

ֹון ְוהֹוַרְדֶּתֹ֧ם ֶאת-ֶאת-ּוְלַקְחֶּתֹ֧ם ַּגם ם ָּפַנֶ֖י ְוָקָרַ֣הּו ָאסִ֑ ֵ֥ ע  ֵ֛ה מ  ָלה׃ -ֶז י ְּבָרָעֶ֖ה ְׁשא ָֽ ֵ֛ יָבת    ׂש 
 . בראשית  מה,ו:   4
י ים אֲ -ּכ  ֶ֔ ַׁ֣ש ָׁשנ  ֶרב ָהָאִֶ֑רץ ְועֹוד֙ ָחמ  ם ָהָרָעֶ֖ב ְּבֶקַ֣ י  ֵ֛ה ְׁשָנַתֵ֥ יןֶז ר א  יר׃ -ֶׁשֵ֥ ָֽ יׁש ְוָקצ  ֶ֖   ָחר 

 . שמות  יד,כ:   5
ֶׁשְך ַוָּיֶֶ֖אר ֶאת ָעָנן֙ ְוַהח ֶ֔ י ֶהָֽ ָ֤ ל ַוְיה  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣ה י  ין֙ ַמֲחנ  ם ּוב  י  ְצַרִ֗ ַ֣ה מ  ַ֣ין׀ ַמֲחנ  א ּב  ְִ֑יָלה ְול א-ַוָּיב ֞ ֵ֛ה ֶאל-ַהָּל ב ֶז ֶ֖ה ָּכל-ָקַרֵ֥ ְיָלה׃ -ֶז   ַהָּלָֽ

 . שמות  ל,לא:   6
ל ּתְ -ְוֶאל ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ְׁשַחתְּבנ  ֶמן מ  ר ֶׁשֲ֠ אמ ִ֑ ַ֣ר ל  ם׃ -ַדּב  יֶכָֽ ת  י ְלד ר  ֶ֖ ֵ֛ה ל  ְהֶיֵ֥ה ֶז ֶדׁש י    ק ֨
 

 תביר מ"ט -זה  1

 תביר מ"ט -זה  2
 תביר מ"ט -זה  3

 תביר מ"ט -זה  4

 תביר מ"ט -זה  5

 תביר מ"ט -זה  6

 תביר מ"ט -זה  7

 תביר מ"ט -זה  8

 תביר מ"ט -זה  9

 תביר מ"ט -זה  10

 תביר מ"ט -זה  11

 תביר מ"ט -זה  12

 
 ז:   . במדבר  ז,י7

ָֽי ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעּתּוד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ֹון ֶּבן-ּוְלֶז ן ַנְחׁשֶ֖ ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז ב׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  יָנָדָֽ   ַעּמ 
 . במדבר  ז,כג:   8

 ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ָֽיּוְלֶז ל ֶּבן-ים ְּבנ  ֶ֖ ן ְנַתְנא  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז   צּוָעָֽר׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ 
 ז,כט:     ר. במדב9

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ָֽי  ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ב ֶּבן-ּוְלֶז יָאֶ֖ ן ֱאל  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז ן׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  ֹלָֽ   ח 

 . במדבר  ז,לה:   10
ָֽיּולְ  ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ּור ֶּבן-ֶז יצֶ֖ ן ֱאל  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז ּור׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  יאָֽ   ְׁשד 
 . במדבר  ז,מא:   11

 ָֽ ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ל ֶּבן-יּוְלֶז ֶ֖ יא  ן ְׁשֻלמ  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז י׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  יַׁשָּדָֽ ָֽ   צּור 
 . במדבר  ז,מז:   12

ָֽי ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ף ֶּבן-ּוְלֶז ן ֶאְלָיָסֶ֖ ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז ל׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  ָֽ   ְּדעּוא 
 . במדבר  ז,נג:   13

ָֽי ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ע ֶּבן-ּוְלֶז יָׁשָמֶ֖ ן ֱאל  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז ּוד׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  יהָֽ   ַעּמ 
 . במדבר  ז,נט:   14

ים ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ָֽי ּוְלֶז ל ֶּבן-ְּבנ  ֶ֖ יא  ן ַּגְמל  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז ּור׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ    ְּפָדהצָֽ
 . במדבר  ז,סה:   15

ָֽי ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ן ֶּבן-ּוְלֶז יָדֶ֖ ן ֲאב  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז י׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  ָֽ נ  ְדע    ּג 
    . במדבר  ז,עא:16

ָֽי ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  יֶעֶֶ֖זר ֶּבן-ּוְלֶז ן ֲאח  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז י׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ  יַׁשָּדָֽ   ַעּמ 
 . במדבר  ז,עז:   17

ה ְּכבָ  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ָֽיּוְלֶז ים ְּבנ  ֵ֥ ל ֶּבן-ׂש  ֶ֖ יא  ן ַּפְגע  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז ן׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ    ָעְכָרָֽ
 . במדבר  ז,פג:   18

ָֽי ים ְּבנ  ֵ֥ ה ְּכָבׂש  ָּׁשֶ֔ ים ֲחמ  ַ֣ ָּׁשה֙ ַעֻּתד  ָ֤ם ֲחמ  יל  ם  א  ר ְׁשַני  ים  ָּבָקַ֣ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ע ֶּבן-ּוְלֶז יַרֶ֖ ן ֲאח  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ָּׁשִ֑ה ֶז יָנַָֽֽן׃ פ -ָׁשָנֶ֖ה ֲחמ    ע 
 

ֹון ֶּבן...  (נא)קא ספרי במדבר פיס ן ַנְחׁשֶ֖ ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ב-ֶז יָנָדָֽ ן, משלו הביא ולא שגבה משבטו והביא: ַעּמ  ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ֵ֛ה , ֶז מביא קטורת ֶז
ֹוןנדבה ואין היחיד מביא קטורת נדבה:  ן ַנְחׁשֶ֖ ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ֵ֛ה , ֶז  מביא חטאת שלא על חטא ואין היחיד מביא חטאת שלא על חטא. ֶז

 

ֹון ן ַנְחׁשֶ֖ ֵ֛ה ָקְרַּבֵ֥ ֵ֛ה  ,ֶז  דוחה את השבת ואת הטומאה ואין קרבן יחיד דוחה את השבת ואת הטומאה )סליק פיסקא(.ֶז
ֹון ֶּבן ן ַנְחׁשֶ֖ ב-ָקְרַּבֵ֥ יָנָדָֽ ב-ֶּבןטפחא בתפקיד פותח טפח ולהתחבר לכתוב אחריו  – ַעּמ  יָנָדָֽ סלוק, מגביל יחסו על אביו לומר שזה  – ַעּמ 

ֹון ֶּבן ב-ַנְחׁשֶ֖ יָנָדָֽ  שהו ואילו נכסיו בלבדהמיוחד ולא נחשון כל ַעּמ 

ֹון ן ַנְחׁשֶ֖ ֵ֛המרכא טפחא, יתור לרבות על נחשון את רכושו הכולל כסף, בהמות, אפשר קטורת או כסף עבורה,  – ָקְרַּבֵ֥ תביר, ממעט  – ֶז

ן  ֵ֛ה , כן -וכמו משלו הביא ולא שגבה משבטו והביא: )מח( )נא( ספרי -מרכושו כָקְרַּבֵ֥ ֵ֛ה ... , מביא קטורת נדבהֶז את שלא מביא חטֶז
 על חטא

 

ֵ֛ה ֵ֛ה תביר, ממעט במשמע של  – ֶז . במדרש רבה או ספרי דוחה את השבת ואת הטומאה ואין קרבן יחיד דוחה את השבת ואת הטומאהֶז

 נאמר שמפני שכל קרבנות הנשיאים שוו זה לזה לכן יכל קרבן אחד הנשיאים לדחות את השבת והטומאה.

 

 פסוקים בם מלת זה בתביר
 מא:   . במדבר  יד,19

ים ֶאת ֶ֖ ְבר  ם ע  ֵ֛ה ַאֶּתֵ֥ ה ָלֵָּ֥מה ֶּז ֶׁשֶ֔ י הִ֑ -ַוּי ַ֣אֶמר מ  ַ֣ ח׃  'ּפ  ְצָלָֽ א ת  וא ל ֵ֥ ֶ֖   ְוה 
 . דברים  ח,ב:   20

יֲכךִ֝ -ָּכל-ְוָזַכְרָּתַ֣ ֶאת ר הֹול  ֶרְך ֲאֶׁש֨ ַעת ֶאת 'הֹ֧  ַהֶּדִ֗ ְתךִ֗ ָלַדִ֝ ְתךִ֝ ְלַנּס  ַען ַעּנ  ְדָּבִ֑ר ְלַמ֨ ים ָׁשָנֶ֖ה ַּבּמ  ֵ֥ ֵ֛ה ַאְרָּבע  ר ֲאֶׁשֹ֧-ֱאֹלֶהֵ֛יך ֶז
ם יו א  ְצֹוָתֶ֖ ו מ  ְצֹוָתֶ֖ ר מ  ְׁשמ ֵ֥ ְלָבְבךֵ֛ ֲהת  ָֽ א׃ -ּב    ל ָֽ

 . שופטים  יח,כד:   21
אֶמר ֶאת ֶאת-ֱאֹלַהי֩ ֲאֶׁשר-ַוּי ֹ֡ י ְלַקְחֶּתֹ֧ם ְוָֽ ית  ּו ּוַמה-ָעׂש ֨ ְלכֶ֖ ֵ֛ן ַוּת  ה  ֹוד ּוַמה-ַהּכ  ַ֣י עִ֑ ַלֶ֖י ַמה-ּל  ּו א  ֵ֛ה ּת אְמרֵ֥ ְך׃ -ֶּז   ָּלָֽ

 . שמואל א  כו,יח:   22
 ֵ֛ אֶמר ָלֵָּ֥מה ֶּז י ּוַמהַוּי ָ֕ ית  ַ֚י ֶמַ֣ה ָעׂש ֶ֔ ֹו ּכ  ַ֣י ַעְבּדִ֑ ף ַאֲחר  ֶ֖ ד  ֵ֥י ר  נ  ה׃ -ה ֲאד  י ָרָעָֽ ֶ֖   ְּבָיד 

 . ישעיהו  כה,ט:   23
ָ֤ה ה֙  ִ֑נּו ֶז יע  ֹו ְויֹוׁש  ינּו לֶ֖ ֵ֥ ּו  ֵ֛ה ק  ינּו ֶז ֵ֥ ה ֱאֹלה  ּנ ֨ ּוא ה  ֹו׃  'ְוָאַמר֙ ַּבּיַֹ֣ום ַההֶ֔ יׁשּוָעתָֽ ה ּב  ְׂשְמָחֶ֖ יָלה ְונ  ֵ֥ ֹו ָנג  ַ֣ינּו לֶ֔ ּו    ק 

 . רות  ב,ז:   24
אמֶ  ֶקר֙ ְוַעד-ר ֲאַלֳּקָטהַוּת ִ֗ ָאָ֤ז ַהּב ֨ ֹוד מ  ֹוא ַוַָּֽתֲעמִ֗ ים ַוָּתבַ֣ ִ֑ י ַהּקֹוְצר  ֶ֖ ים ַאֲחר  ֶ֔ י ָבֳעָמר  ַ֣ ת ְמָעָֽט׃ -ָּנא֙ ְוָאַסְפּת  י  ּה ַהַּבֶ֖ ְבָּתֵ֥ ֵ֛ה ׁש  ָּתה ֶז   ַעֶ֔

 . קהלת  ד,ח:   25
ין ָֽ ֹ֧ן ָוָאַ֣ח א  ַ֣ם ּב  ִ֝י ַּג נ  ין ׁש  ַׁ֣ש ֶאָחד֩ ְוא ֨ ץ֙ ְלָכל-י  ין ק  ֵ֥ ֹו ְוא  ֹו ַּגם-לִ֗ ינֶ֖ -ֲעָמלֶ֔ ינֶֹ֖ו ל אע  ָ֤ר ֶאת-יֹו ע  ל ּוְמַחּס  ַ֣י ָעמ ִ֗ י׀ ֲאנ  ַ֣ ֶׁשר ּוְלמ  ְׂשַּבַ֣ע ע ִ֑ -ת 

ה ַּגם ּטֹוָבֶ֔ י֙ מ  ּוא׃ -ַנְפׁש  ע הָֽ ְנַיֵַֽ֥ן ָרֶ֖ ֵ֛ה ֶהֵֶ֛בל ְוע    ֶז
 . קהלת  ו,ב:   26

ֶּתן ַ֣יׁש ֲאֶׁשַ֣ר י  ל ֲאֶׁשר-א  ּכ ַ֣ ֹו׀ מ  ר ְלַנְפׁשַ֣ ֵ֥ ּנּו ָחס  יֶנ֨ א  ֹוד ְוָֽ ים ְוָכבִ֝ ֶׁשר֩ ּוְנָכס ֨ ים ע  ֹו ָהֱאֹלה ֹ֡ ְתַאֶּוִ֗ -לַ֣ אי  ל -ה ְול ָֽ ים֙ ֶלֱאכ ַ֣ ֱאֹלה  יֶטָּ֤נּו ָהָֽ ַיְׁשל 
ּוא׃  ע הָֽ י ָרֶ֖ ֵ֥ ֵ֛ה ֶהֵֶ֛בל ָוֳחל  ִּ֑נּו ֶז י י אֲכֶל ֶ֖ יׁש ָנְכר  ֵ֥ י א  ֵ֛ ּנּו ּכ  ֶּמֶ֔   מ 

 . קהלת  ט,יג:   27
י׃ -ַּגם ָלָֽ יא א  ֶ֖ ה ַּתַַ֣חת ַהָּׁשִֶ֑מׁש ּוְגדֹוָלֵ֥ה ה  י ָחְכָמֶ֖ ית  ֵ֥ ֵ֛ה ָרא   ז 

 

 תביר מ"ט -זה  13
 לך טו,טו,טז:-במדבר שלח

'׃ַהָּקָהָ֕ ]טו[    ֵ֥י הָֽ ְפנ  ְהֶיֶ֖ה ל  ֵ֥ר י  ם ָּכֶכֵ֛ם ַּכּג  יֶכֶ֔ ת  ר ַ֣ ת עֹוָלם֙ ְלד  ִ֑ר ֻחַּקָ֤ ַ֣ר ַהָּג ה ַאַחֵ֛ת ָלֶכֶ֖ם ְוַלּג   ל ֻחָּקֵ֥

ְהֶיֶ֖הביר ת – ָּכֶכֵ֛ם ֵ֥ר י  ממעט את עולתו לצפרים ואינו חייב  בירת – ָּכֶכֵ֛ם, יתור לרבות גר תושב לקרבן עולה, אבל מרכא טפחא – ַּכּג 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/189     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

  בעולת בהמה.

בכל מקום שנאמר בני ישראל, צריך רבוי מיוחד לגר להשוותו לישראל. אם לא נאמר בני ישראל הגר חלוק מבני  ורה והמצוההתופי'  ספרי

 ישראל. כנראה זה גר תושב החלוק בקרבן עולה כי מביא צפרים... ואינו חייב בעולת בהמה. אבל הנסכים שווים. 
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שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 (12, 12, מרכא מלה מקף תביר מופעים 648פסוקים,  626) טפחא]מרכא[ מרכא תביר  10.1.11

 

מרכא תביר ]מרכא[ טפחא קבוצת פרטים קשורים בנושא מסוים )א( אשר לכתחילה חלוקים בהלכותיהם או בעניניהם לגבי הנושא;  )ב( 

 , אבל זה לא מונע שגם יחולו ביחד )כגון בזמן משותף(, ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידוניםאו שלא כולם מצטרפים 

רגא תביר )מרכא( טפחא קבוצת פרטים קשורים בנושא מסוים אשר לכתחילה שווים בהלכתם או בענין לגבי הנושא, ולפעמים הם לעומת ד

 מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים, אבל זה לא מונע שגם יחולו בנפרד )כגון בזמנים שונים(

שיחול על כל הפרטים לגבי האפיון שאחרי הטפחא. אפיון זה יכול יך מרכא תביר טפחא חלקה הענין שלא צר התבניתכן, אפשר ש-כמו
באופן להיות הלכה כגון עונש, ירושה, או ענין אחר. לכתחילה יחס או זה או זה אך לפעמים זה וזה, פרטים קשורים אבל לא חלה עליהם 

 אשה את הבעל(ההלכה או הענין המתואר בד"כ אחריהם )כגון ירושת הבעל את אשתו ולא ירושת ה הדדי

 לדוגמא חלוקת ענין שלא יחול על כל הפרטים, חלות לא הדדית 
 דברים האזינו לב,ה:

ל׃ ׁש ּוְפַתְלּת ָֽ ֶ֖ ּק  ֹור ע  ַ֣יו מּוָמִ֑ם ּדֵ֥ א ָּבָנ ֹו ל ֶ֖ ת לֵ֛ ֵ֥ ח   ׁש 
 ( חבילו להון לא ליה בניא דפלחו לטעותא דרא דאשני עובדוהי ואשתניו:)התרגום אונקלוס 

 

א ֹו ל ֶ֖ ת לֵ֛ ֵ֥ ח  לפרט אחד )עם  ( חבילו להון לא ליה)התרגום אונקלוס חא, קבוצת פרטים מחולקים זה מזה, מרכא תביר טפ – ׁש 

 ישראל( זה נוגע לפרט אחר )הקב"ה( זה לא נוגע. כאן ההשחתה היא מום לבנים בלבד ואינה פוגעת בקב"ה.   

 

 -ובין הפרטים ובדיעבד גם יחס או פעמים זה מבטא לכתחילה יחס 

 
  :יז – טו,כאמשפטים  שמות

ֹו  ס  ּמֶ֖ יו ְוא  ֵ֛ ֵ֥ה ָאב  ת׃מֵ֥ ׀טו׀ ּוַמּכ   ֹות יּוָמָֽ
ב׀טז׀  ס  נ ֨ ֹו  ְוג  יׁש ּוְמָכרֵ֛ ֹ֧ ְמָצֵ֥ א  ת׃ְונ  ֹות יּוָמָֽ ֹו מֵ֥  א ְבָידֶ֖
יו  ס  ֵ֛ ֵ֥ל ָאב  ת׃ ס ְוא  ׀יז׀ ּוְמַקּל  ֹות יּוָמָֽ ֹו מֵ֥  ּמֶ֖

ֹו ּמֶ֖ יו ְוא  ֵ֛ ֵ֥ה ָאב  ת אהלגבי התוצ שוויםשלא בנושא מסוים קבוצת פרטים  –מרכא תביר טפחא  – ׀יז׀ ּוַמּכ  ֹות יּוָמָֽ . קבוצת הפרטים היא  מֵ֥

אז חל  והתראהלעצמו חי. אם המכות הן מחיים וגורמות לחבורה גלויה או צרורה והדבר בעדים  אחדמיני המכות בשעה שאביו ואמו כל 

 זה או זה. וא י"רשכל אחד מהם לעצמו יהיה חייב,  שעלמות יומת, למכות אחר מיתה וללא חבורה זה לאו ולא מיתה. התביר גם מחלק 
ֹו ס ּמֶ֖ יו ְוא  ֵ֛ ֵ֥ל ָאב  תמֵ֥  שלא שווים לגבי התוצאה בנושא מסויםקבוצת פרטים  –מרכא תביר טפחא  – ׀יז׀ ּוְמַקּל  . קבוצת הפרטים  ֹות יּוָמָֽ

ת׃ ס יֹות מֵ֥ היא המקלל בשם ה' בין בחיי ההורים בין אחרי מותם על כל אחד לעצמו בעדים התראה חל עליו  . המקלל שלא בשם ה'  ּוָמָֽ

 /או שלא בעדים והתראה עובר על לאו אבל אינו במיתה. ו

 
  :יז – טו,כאמשפטים  שמות

 ט"ו ומכה )מרכא( אביו )תביר( ואמו )טפחא( מות )מרכא( יומת )סליק(
 ט"ז וגנב )קדמא( איש )דרגא( ומכרו )תביר( ונמצא )מרכא( בידו )טפחא( מות )מרכא( יומת )סליק(

 ואמו )טפחא( מות )מרכא( יומת )סליק(י"ז ומקלל )מרכא( אביו )תביר( 

ואמו )טפחא( הייתה מצריך הכאת שניהם בבת אחת )באזהרה אחת( לעונש ואילו כאן המובן  אם היה כתוב ומכה )תביר( אביו )מרכא(

ך דיון מביאה הכאת או קללת אב וספק אב בבת אחת או זה אחר זה תו א,כות טזבבלי מהמכה / המקלל אביו או אמו מתחייב בעונש. 

 בעניין התראת ספק או ודאי 

 
 מרכא תביר טפחא 10.1.12

 פסוקים על סדר הופעתם

 

 מת"ט 1
 יז: –בראשית א,טז 

ים ֶאת ַַ֣עׂש ֱאֹלה ֶ֔ ִ֑ים -]טז[ ַוַּי ל  ת ַהְּגד  ר ֶ֖ ֵ֥י ַהְּמא   ְׁשנ 
ֹום ְוֶאת-ֶאת ל֙ ְלֶמְמֶׁשֶַ֣לת ַהּיֶ֔ ֹור ַהָּגד  ֶ֖ת ַהּכֹוכָ -ַהָּמאָ֤ ְיָלה ְוא  ן֙ ְלֶמְמֶׁשֶַ֣לת ַהַּלֶ֔ ֹור ַהָּקט  ים׃ַהָּמאָ֤ ָֽ  ב 

יר ַעל ֶ֖ ם ְלָהא  יַע ַהָּׁשָמִ֑י  ַ֣ ְרק  ים ּב  ֶ֖ ָתֵ֛ם ֱאֹלה  ן א  ֵ֥ ּת  ֶרץ׃-]יז[ ַוּי   ָהָאָֽ
ים בראשית א, ֶ֖ ָתֵ֛ם ֱאֹלה  ן א  ֵ֥ ּת  ם  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים כאן כוכבים שלא על כל אחד מהם חל –]יז[ ַוּי  יַע ַהָּׁשָמִ֑י  ַ֣ ְרק  ּב 
יר ַעל ֶ֖ ֶרץ׃-ְלָהא   ָהָאָֽ

מש והמאור הקטן הוא הירח נראים בארץ אז טעמי )א,יז( מרמזים לכך שלא כל הכוכבים ברקיע השמים היות והמאור הגדול היא הש

 )בבלי חגיגה,יב,ב( מאירים באור הנראה בארץ. 

 
 מת"ט 2

ָּכל-ְוַאָּתַ֣ה ַקח,כא: נח ו בראשית מ  ִ֑יך-ְלךִ֗ ֶל ל ְוָאַסְפָּתֶ֖ א  ָאכ ֶ֔ ֲאָכל֙ ֲאֶׁשַ֣ר י  ם ְלאָ      ַמָֽ ה׃ְוָהָיֵ֥ה ְלךֵ֛ ְוָלֶהֶ֖  ְכָלָֽ
 ,כב:נח ו בראשיתראה 

 מת"ט 3

ִ֑חַ ,כב: נח ו בראשית ֶַ֖עׂש נ  ה׃      ַוַּי ן ָעָׂשָֽ ֵ֥ ים ּכ  ֶ֖ ֹו ֱאֹלה  תֵ֛ ָּוֵ֥ה א  ר צ  ל ֲאֶׁש֨ כ   ְּכֲ֠
ים ֶ֖ ֹו ֱאֹלה  תֵ֛ ָּוֵ֥ה א  ר צ   ֲאֶׁש֨

ר שקדמא  רטז[]תו"ש רטו, -קדמא, מלת אשר מרבה, טעם קדמא בתפקיד מקדים ואפשר גם כעין כלל הצריך לפרט וזה אשר הבאנו מ – ֲאֶׁש֨

ר למסופר בתורה הדרכה אלהית ע"י המלאך רפאל והמלאך רזיאל ולימוד בספר או ספרים שנתנו לנח כדי שיוכל לבצע ֹו  ֲאֶׁש֨ תֵ֛ ָּוֵ֥ה א  צ 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ים  ֶ֖ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ההכנה לכניסה לתיבה והשהייה בה ושהלכותיהם או עניניהם שונים זה  – ֱאֹלה 

 מרכא תביר טפחא. – ְוָהָיֵ֥ה ְלךֵ֛ ְוָלֶהֶ֖ם (בר' נח ו,כא)עיון זה לתפקיד אותה תבנית טעמים מתאים גם לנאמר מזה. ר

ָּכל-ְוַאָּתַ֣ה ַקח (בר' נח ו,כא) [יד,בראשית רבה )וילנא( נח לא]-הסבר זה מתאים לנאמר ב מ  ל-ְלךִ֗ ֲאָכל֙ ֲאֶׁשַ֣ר י ָאכ ֶ֔ ר' אבא בר כהנא , ַמָֽ
תני משום רבי נחמיה רוב מכנסו דבילה, רבי אבא בר כהנא אמר הכניס עמו זמורות לפילים, חצובות לצבאים, אמר הכניס עמו דבילה, 

ְוָהָיֵ֥ה ְלךֵ֛  זכוכית לנעמיות. ר' לוי אמר הכניס עמו זמורות לנטיעות, יחורים לתאנים, גרופית לזיתים, על דעתיה דר' אבא בר כהנא
ם ִ֑יך אתה עיקר והם טפלים לך,, ְוָהָיֵ֥ה ְלךֵ֛ ְוָלֶהֶ֖ם דעתיה דרבי לוי ועל, ְלךֵ֛ ְוָלֶהֶ֖ם דבר שהוא ְוָלֶהֶ֖ ֶל אין אדם כונס דבר , ְוָאַסְפָּתֶ֖ א 

ִ֑חַ  (בר' נח ו,כב) שאינו צריך לו, ה׃ ַוַּיֶַ֖עׂש נ  ן ָעָׂשָֽ ֵ֥ ים ּכ  ֶ֖ ֹו ֱאֹלה  תֵ֛ ָּוֵ֥ה א  ר צ  ל ֲאֶׁש֨ כ   .זה שיכון לעשיית התיבה ְּכֲ֠

 

 מת"ט 4
 :ב,נח ז בראשית

ל׀ הַ מ   ]ב[  ַּקחּכ ַ֣ ָֽ ה ּת  ָמַ֣ה ַהְּטהֹוָרִ֗ ְבָעֶ֖ה -ְּבה  ְבָעֵ֥ה ׁש  ַ֣ ְלךֵ֛ ׁש  ֹוא  ְׁשּתִ֑  יׁש ְוא 
ן  ֹו׃-ּומ  ְׁשּתָֽ יׁש ְוא  ֵ֥ ם א  וא ְׁשַנֶַֽ֖י  ֵ֛ ה ה  ָרֵ֥ א ְטה  ֶׁשר ל ַ֣ ה ֲאֲ֠ ָמֹ֡  ַהְּבה 

ן נח ז ב בראשיתטעמי  פלתרץ ע" אפשר וא-ּומ  ֵ֛ ה ה  ָרֵ֥ א ְטה  ֶׁשר ל ַ֣ ה ֲאֲ֠ ָמֹ֡ פזר ה כי  טפחאגדולה מונח מרכא תביר -תלישא פזר – ַהְּבה 

לדבר בדרך קצרה כאשר מגיע  מהכללגדולה ילמד שיעקור -אחרים שאדם ידבר בלשון נקיה בתורה ובדרך ארץ, ותלישא למקומותילמד 

 שיעור מספר האותיות הנוספות.  לעניןלענין של גנות ולשון לא נקיה, ינקוט דרך ארוכה וגם 

ריכים להיות ביחד, וגם זה או זה לכן פה ירמז שיש דרך דיבור נקיה שלא צ פרטיםכן התבנית מרכא תביר טפחא מרמזת על קבוצת -כמו

 דרך דיבור קצרה וגנות בה, אז יתפוס רק דרך הנקיה והארוכה. אווארוכה 

 להיות ביחד. הסברנו רק אחד מהם. צריכיםמונח מרכא תביר טפחא ירמז על שתי קבוצות פרטים שלא 

 ,פזר תלישא ראה 

 

 מת"ט 5
 :כ,נח ח בראשית

 ֵ֥ ֵ֛חַ  ֶבןַוּי  ֶ֖חַ  נ  ְזּב  הִ֑  מ  ַח׃ 'ַלָֽ ָֽ ְזּב  ת ַּבּמ  ֹלֶ֖ ֵַ֥על ע  ֹור ַוַּי ֹוף ַהָּטהֶ֔ ל֙ ָהעַ֣ ּכ  ה ּומ  ָרִ֗ ָמַ֣ה ַהְּטה  ל׀ ַהְּבה  ּכ ַ֣ ח מ  ַּק֞  ַוּי 
ֵֶ֥בן  ֵ֛חַ ׀כ׀ ַוּי  ֶ֖חַ  נ  ְזּב  רב הונא משום  אמר: ל ר"במרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים אבל לא חייבים להיות ביחד, מתואם עם  – מ 

ארי ושברו ולא היה כשר להקריב והקריב שם בנו תחתיו ... פעם אחת  הכישונו של רבי יוסי הגלילי נח כשיצא מן התיבה רבי אלעזר ב
להקריב קרבן והקריב  כשרהארי הכישו הארי ויצא צולע שנאמר בר' נח ז וישאר אך נח, אך שלא היה שלם ולא היה  אתשהה נח לזון 
 . שם תחתיו

ֵֶ֥בן  ֵ֛חַ ׀כ׀ ַוּי  זְ  נ  חמ  ַּק֞ ' ַוּי  ַח ַלהִ֑ ֶ֖ ֵַ֥על אמנם נח כנראה בעזרת בניו בנה המזבח ולקח הבהמות אבל הקרא  – ּב  ת ַוַּי ֹלֶ֖ מרכא טפחא יתור  –ע 

 שם בנו.  שליחולרבות כי אינו על נח אלא על 

 מרכא טפחא  ראה

 

 מת"ט 6

ִ֑ה וַ  :,דיג לך-לך בראשית ָנ אׁש  ם ָּבר  ַח ֲאֶׁשר־ָעֵָׂ֥שה ָׁשֶ֖ ְזּב ֶ֔ ':ֶאל־ְמקֹום֙ ַהּמ  ם הָֽ ֵ֥ ם ְּבׁש  א ָׁשֵ֛ם ַאְבָרֶ֖ ְקָרֵ֥  ּי 

ם ,ד(יג לך'בר)  א ָׁשֵ֛ם ַאְבָרֶ֖ ְקָרֵ֥ מרכא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם או עניניהם  ביחס  – ַוּי 

עלה. עכשיו ירד מלמעלה למטה לנושא. הקריאה בפעם זאת היתה שונה מהפעם הקודמת, ע"פ ]זוהר להלן[ מקודם עלה מלמטה כלפי מ

 כאשר הוא דבוק בלמעלה.

תו רשים ואמר אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה דכתיב ליי' הנראה אליו, וכדין ...  [א,לך פד' זוהר כרך א )בראשית( פר]
:' ם הָֽ ֵ֥ ם ְּבׁש  א ָׁשֵ֛ם ַאְבָרֶ֖ ְקָרֵ֥ דכתיב וירא יי' אל אברם,  לעילא בקדמיתא סליק מתתאכדין אתדבק במהימנותא שלימתא, תא חזי  ַוּי 

ולבתר הלוך ונסוע הנגבה, דרגא בתר וכתיב ליי' הנראה אליו, ודא הוא דרגא קדמאה כדאמרן אבן שלמה )מסע נבנה וכתיב למסעו( 
חולקיה ועדביה, לבתר סתים מלה כד סליק ואמר ליי' סתם דא עלמא עלאה ומתמן נטיל בדרגין ונחית  דרגא עד דאתעטר בדרום

ֶ֙לְך֙  (ג,יג לך'בר) ילא לתתא ואתדבק כלא באתריה כדקא יאות, והכא כד תסתכל בדרגין תשכח רזא דחכמתא עלאה, מה כתיבמע ַוּי 
ֶּנֶֶַֽ֖גב  יו מ  מסטרא דימינא שירותא דעלמא עלאה סתימא עמיקא לעילא עד אין סוף ונחית דרגא בתר דרגא )עד( מנגב ועד בית ְלַמָּסָעֶ֔

':  ,ד(יג לך'בר אל מעילא לתתא, וכתיב ם הָֽ ֵ֥ ם ְּבׁש  א ָׁשֵ֛ם ַאְבָרֶ֖ ְקָרֵ֥ ַח אדבק יחודא באתריה כדקא יאות דכתיב ַוּי  ְזּב ֶ֔ ֶאל־ְמקֹום֙ ַהּמ 
ִ֑ה ָנ אׁש  ם ָּבר  , מאי אשר עשה שם דסליק לה מתתא לעילא והשתא נחית בדרגין מעילא לתתא בגין דהיא לא תעדי ֲאֶׁשר־ָעֵָׂ֥שה ָׁשֶ֖
לא יעדון מנה ויתיחד כלא ביחודא חדא כדקא יאות, כדין אתעטר אברהם והוה חולק עדביה דקודשא בריך  מאינון דרגין עלאין ואינון

הוא ודאי, זכאין אינון צדיקייא דמתעטרי ביה בקודשא בריך הוא והוא מתעטר בהון, זכאין אינון בעלמא דין וזכאין אינון בעלמא 
ים םֻּכל ֣  וְַּעֵמך   ()ישעיהו ס,כאדאתי, עלייהו כתיב  יק ֔ ם ַצד  ֖ שּו לְּעֹול  ֣ירְּ ץ י  ר  ֑ י מטעו ֵנ֧צ ר א  ַע֛ ה ַמט  י ַמֲעֵש֥ פ ֵאֽר י ַד֖ ה תְּ  :,לְּ

 

 מת"ט 7
 :לך יז,יב-לך בראשית

ֹול ָלֶכֵ֛ם ָּכל-ּוֶבן ּמֵ֥ ים י  ַ֣ת ָימ ִ֗ ַנ יֶכִ֑ם -ְׁשמ  ת  ר   ָזָכֶ֖ר ְלד 
ְקַנת  ת ּומ  י  ַ֣יד ָּבֶ֔ ל ֶּבן-ְיל  ּכ ַ֣ ַּזְר -ֶּכֶ֙סף֙ מ  ָֽ א מ  ר ֲאֶׁשֵ֛ר ל ֵ֥ ּוא׃נ ָכֶ֔  ֲעךֶ֖ הָֽ

ֹול ָלֶכֵ֛ם ָּכל ּמֵ֥ ים-ּוֶבןקבוצת הפרטים שלא על כולם חל ענין מרכא תביר טפחא,  – ָזָכֶ֖ר-י  ַ֣ת ָימ ִ֗ ַנ ֹול ְׁשמ  ּמֵ֥ כי אין דוחין שבת מפני מילת  י 

 הספק )כגון נולד בחודש שמיני וספק אם יחיה( והאנדרוגינוס.

 את השבת רבי יהודה מתיר באנדרוגינס  אין מחללין עליו ואנדרוגינס ספק...  השבת פרק יט,מ" המשנה
 מונח רביעראה 

 

 מת"ט 8
 בראשית וירא כב,ח:

ְרֶאה ים י  ם ֱאֹלה ֞ ִ֑י-ַוּי ֙אֶמר֙ ַאְבָרָהֶ֔ ָלֶ֖ה ְּבנ  ֹו ַהֶּׂשֵ֛ה ְלע   ּלֵ֥

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ו׃   ם ַיְחָּדָֽ ּו ְׁשנ יֶהֶ֖ ְלכֵ֥  ַוּי 

ְרֶאהשר גם להוסיף פלגס. המלבי"ם בקונטרס איילת השחר מסביר כי שה הוא שם המין, ויש בו שה, כבש, איל לפי הגיל. אפ ֹו ַהֶּׂשֵ֛ה -י  ּלֵ֥
ָלֶ֖ה מרכא תביר טפחא, תבנית המחלקת לקבוצת פרטים שלא כולם חייבים לחול ביחד וזה מתאים מאד להסבר המלבי"ם כי הבהמה  – ְלע 

 נמצאת בכל עת בתקופת גיל אחת בלבד. 

 

 מת"ט 9
 ה,כח:כ תולדות בראשית

ְצָחֵ֛ק ֶאת]כח[    ו ּכ  -ַוֶּיֱאַהֵ֥ב י  ָׂשֶ֖ ת-יע  ֶבת ֶאָֽ ֶהֵ֥ ה א  ְבָקֶ֖ יו ְור  ִ֑ ד ְּבפ  ב׃-ַצַ֣י   ַיֲעק ָֽ
ְצָחֵ֛ק ֶאת ב י  ו-ַוֶּיֱאַהֵ֥ ָׂשֶ֖ לפי הסבר תוה"מ )מלבי"ם( )למשל לויקרא תזריע יג ו( פועל בזמן עתיד שלפניו וא"ו משמעו שהדבר יתחיל  – ע 

היה אוהבו בפניו בלבד כדי המדרש הגדול בעתיד, לכן יש להסיק שיצחק לא אהב את עשו בפועל אלא כמובא בתורה שלמה ]קעז[ בשם 
לקרבו ולמשכו, שהרי קל וחומר אם כשהוא אוהבו מעשיו מקולקלין, אלו שנאו ורחקו על אחת כמה וכמה. ואמרו רבותנו לעולם 

 תהא ימין מקרבת ושמאל דוחה.
ְצָחֵ֛ק ֶאת ב י  ו-ַוֶּיֱאַהֵ֥ ָׂשֶ֖ אן זמני אהבת בן, השונים בהלכותיהם או בענינם מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים, כ – ע 

 בקשר לענין, כאן יצחק אוהב את עשו בפניו, לא אוהבו שלא בפניו.   

 

 מת"ט 10
 ה,כט:כ תולדות בראשית

ן]כט[    ָׂשֵ֛ו מ  א ע  ִ֑יד ַוָּיב ֵ֥ ב ָנז  ֵֶַֽ֥זד ַיֲעק ֶ֖ ַָֽֽף׃-ַוָּי ּוא ָעי  ה ְוהֵ֥  ַהָּׂשֶדֶ֖
ן ימיו )של אברהם( מנלן דכתיבד"א שלא מרד עשו בתורה שלמה ]קפז[ )ב"ב ט"ז ב(  ָׂשֵ֛ו מ  א ע  ַָֽֽף׃-ַוָּיב ֵ֥ ּוא ָעי  ה ְוהֵ֥ ותנא אותו  ַהָּׂשֶדֶ֖

 היום נפטר אברהם אבינו וגו' א"ר יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע, באותו היום.
ן ָׂשֵ֛ו מ  א ע  ה-ַוָּיב ֵ֥ שלא על כל אחד חלה ההלכה , התנהגות עשוקשורים לענין מסוים, כאן זמני מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – - ַהָּׂשֶדֶ֖

 התנהגות עשו מתחלקת לתקופה שעד יום פטירתו של אברהם אבינו, ומאותו יום והלאה או הענין או שלא צריך שיחול על כולם ביחד, כאן

 

 מת"ט 11
 א:י,בראשית תולדות כו

ֶלְך ֶאת]יא[    יֶמֶ֔ ׁשְ -ָּכל-ַוְיַצַ֣ו ֲאב  ֵ֛ה ּוְבא  יׁש ַהֶּז ֵ֥ ִַ֝ע ָּבא  ג  ר ַהּנ  אמ ִ֑ ת׃ָהָעֶ֖ם ל  ֹות יּוָמָֽ ֹו מֵ֥  ּתֶ֖
ֹו  ְׁשּתֶ֖ ֵ֛ה ּוְבא  יׁש ַהֶּז ֵ֥ , קבוצת פרטים קשורים שלכתחילה לא חלים ביחד, הנוגע ביצחק או באשתו ולא כל שכן מרכא תביר טפחא - ָּבא 

   , מות יומתמרכא תביר טפחא -בשניהם מות יומת, כמו שמות משפטים ... ומכה אביו ואמו 

ֶלְך  יֶמֶ֔ א"ר אייבו אפילו צרור לא יזרוק אדם בהם יגורו יצפונו המה עקבי ישמורו, כאשר  ם ב"ר סד אתורה שלמה ]נה[ בשַוְיַצַ֣ו ֲאב 
 .הנוגע באיש הזה לשום היזק בעולם, כמו אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו לקח טוב -וב קוו לנפשי.

ֹו  ְׁשּתֶ֖ ֵ֛ה ּוְבא  יׁש ַהֶּז ֵ֥ ִַ֝ע ָּבא  ג  )כו י( -ענין אחר יצא להחמיר ולהקל. ע"פ מדרש הגדול לגרש ... תביר, כעין יצא מענינו לידון ב-אזלא - ַהּנ 

הרשעים רוב מעשיהם הרעים בעיניהם קל ביותר ויש להסיק כי לא מענישים, לכן היוצא מענינו של )כו י( הוא כי כאן הזהיר עונש מיתה 

 ם היתה לעצמם טובה.על עבירה קלה או אפילו אל לא עבירה. והלהקל בא לומר ע"פ פסוק כ"ט שהיכירו שזה שלא פגעו ב

 גרש / גרשיים תביר-אזלא ראה 

 

 מת"ט 12

ו ֶאל כז,לח: תולדתבראשית  ָׂשִ֝ אֶמר ע  וא-ַוּי ֨ ָֽ ה ַאַחָ֤ת ה  ֲבָרָכ֨ יו ַהָֽ ִ֗ י ַגם-ָאב  נ  ֵ֥ י ָּבֲרכ  י -ְלך֙ ָאב ֶ֔ ִ֑ י ָאב  נ  ְָֽבְּך׃       ָאֶ֖ ֹו ַוּי  לֶ֖ ָׂשֵ֛ו ק  א ע  ָּׂשֵ֥  ַוּי 
ְָֽבְּך׃...  ֹו ַוּי  לֶ֖ ָׂשֵ֛ו ק  א ע  ָּׂשֵ֥ בתפקיד כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חל הענין באופן  טפחא סלוק, מרכא תביר טפחא מרכא תביר -ַוּי 

וללא שייך. השייך מאפיין  "קלו עשו וישא"לשייך ל ויבך  עשו ואת קולו לקבוצת פרטים. התביר מחלק אתהתנהגות את  מחלק דומה, כאן

 את הצד של אחד בפה והלא שייך מאפיין את הצד של אחד שבלב.

 

 ת"טמ 13

יָרה: :זט,וישלח לג בראשית ָֽ ע  ֹו ׂש  ָׂשֵ֛ו ְלַדְרּכֶ֖ ּוא ע   ַוָּיָׁשב֩ ַּבּ֨יֹום ַההֵ֥

ֹו  ,טז(וישלח לג 'בר) [רש"י] ָׂשֵ֛ו ְלַדְרּכֶ֖ ּוא ע  כעשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד. -ַוָּיָׁשב֩ ַּבּ֨יֹום ַההֵ֥
  

 .כל אחד ואחד הלך לדרכו נשמטו ]בראשית רבה )וילנא( וישלח עח,טו[

ב֙ ָנַסַ֣ע   ז(,יוישלח לג 'בר)ואם תאמר והלא אף על גב דכתיב עשו לחוד בקרא אנשיו נמי במשמע, כדכתיב בסמוך [ כ שפת"ח] ְוַיֲעק 
ָתה  יָגה  (ו,טוישלח לג 'בר)עשו  הוא הדין נמי נשיו ובניו ועבדיו, אלא שנקט העיקר, הוא הדין הכי נמי, ויש לומר מפני שאמרֻסּכ ֶ֔ ָֽ ַ֣א -ַאצ  ָּנ
ְּמךֶ֔  טט: לפי הסבר ע"פ טעם קדמא  וגו', ונטעה לומר שנשארו גבי יעקב, משום הכי היה לו לכתוב בהדיא שהלכו עמו, )רא"ם(.ע 

 נשמטו מעשו קודם שובו לדרכו שעירה.ַּבּ֨יֹום במלת 

ֹו ,טז(וישלח לג 'בר) ָׂשֵ֛ו ְלַדְרּכֶ֖ ּוא ע   ביר תבניות הטעמים בסדר הבאנס – ַוָּיָׁשב֩ ַּבּ֨יֹום ַההֵ֥

ֹוַוָּיָׁשב֩ ַּבּ֨יֹום  ,טז(וישלח לג 'בר) ָׂשֵ֛ו ְלַדְרּכֶ֖ ּוא ע  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם ביחס  – ַההֵ֥

 לנושא. השוני בין הפרטים מוסבר כלהלן:

ללמד  [נג]תורה שלמה וישלח )עם עשו( )א(  ארבע מאות איש שהלכו עמותרסא בתפקיד שעור ומחיצה   – ַוָּיָׁשב֩  ,טז(וישלח לג 'בר)

עשו עצמם לארבע  ]ב"ר[שהיו שרים )ראשי גייסות( בכעין מחיצה לעצמם )ב( שעשו עצמם כמחיצה לעצמם כשנשמטו מעשו ולפי 

 מאות מחיצות כי כל אחד הלך לדרכו.

ּואַוָּיָׁשב֩ ַּבּי֨  ,טז(וישלח לג 'בר) [שכל טוב )בובר(] שהלך מהלך כמה ימים מבית אל לשעיר, וקפצה לו הדרך, כדי שלא ישוב . ֹום ַההֵ֥
ּואמלת  .לבו לחזור להרע ליעקב: לדרכו הם אותיות שם הפלאים אור הגנוז של התורה שבין היתר מרמז לשם קפיצת הדרך  ַההֵ֥

 מרמזת לשיעור קפיצת הדרך שנעשה לעשו. ָׁשב֩ ַוּיָ להרחיק עשו מיעקב ושלא ישוב להזיק לו. ולהסבר זה אפשר כי תרסא של מלת 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

היו כל בני שעיר החורי. והיו בשבעה  340מהם היו בניו וכל בני ביתו של עשו.  60ע"פ ספר הישר  ]תורה שלמה וישלח מד[לפי 

 ראשים לתקוף אבל כולם הוכו בידי מלאכים ועשו לא תקף לכן יובן כשנשמטו כדי לא להתעבר על ריב לא להם. 

 שובו לדרכו שעירה. קודםקדמא ללמד שהאנשים שהלכו עם עשו נשמטו מעשו  – ַּבּ֨יֹוםַוָּיָׁשב֩  ,טז(וישלח לג 'רב)

 

 מת"ט 14
 :מה,אמקץ מ בראשית

ם ה ׁש  א ַפְרע ַ֣ ְקָר֨ ַ֣ת ַּפְענ ַח  -ַוּי  ְפַנ ף  ָצָֽ  יֹוס 
ֶּתן  ֹו ֶאת-ַוּי  ת ַּבת-לַ֣ ְסַנִ֗ ָּׁשִ֑ה-ָאָֽ ן ְלא  ן א ֶ֖ ֵ֥ ה  י ֶפֵַ֛רע ּכ  ֹוט   ּפֵ֥
א י  ֵ֥ ף ַעלַוּי צ  ֶ֖ ם׃-ֹוס  י  ְצָרָֽ ֶרץ מ   ֶאֵ֥

ן)קט( שלמה )קט(  תורה ן א ֶ֖ ֵ֥ ה     .זחסר, כיון שלקח יוסף בתו לא יסף להיות כהן און כומר לע" אן  ּכ 
ָּׁשִ֑ה-ַּבת - טט ן ְלא  ן א ֶ֖ ֵ֥ ה  י ֶפֵַ֛רע ּכ  ֹוט  תבנית המעידה על שני ענינים שלא צריכים לקרות ביחד.  כעיןמרכא תביר מרכא טפחא אתנח,  – ּפֵ֥

ָּׁשִ֑ה-ַּבת יוסף שלקח כיוןשמביא תורה שלמה  במאמרתבנית זאת תומכת אפשר ש י ֶפֵַ֛רע ... ְלא  ֹוט  ן להיותיסף  לא  ּפֵ֥ ן א ֶ֖ ֵ֥ ה   . ּכ 

י ֶפֵַ֛רע-ַּבת ֹוט  ן  ּפֵ֥ ן א ֶ֖ ֵ֥ ה  באו על אמו שני אנשים אחד שמו פוטי ואחד , תורה שלמה )קיד( משלי כב כט בשם אמרו חכמים ז"ל –ּכ 
אפשר שלכן התבנית מרכא תביר מרכא טפחא, להודיע שהוא בן שניים ולהודיע שהוא היה כהן אן ולא  –טט  שמו פרע ונתעברה אמו.

 יסף. 

יׁש מקץ מא,לח בראשיתראה מה שהבאנו  ָ֕ ה א  , שאלות ותשובות, ע' אליעזר? הרב הורוביץ מאיר בן ונועם?, התרנ" אמריבשם  ָכזֶֶ֔
   וכהן אן מדיןת כהן הנהו קליפו הכניעושמשה ויוסף  אוצר החכמה. פ, ע"197

 

 מת"ט 15

ֹו ,ג:נויחי בראשית  ים יָֽ ֵ֥ ְבע  ם ׁש  י  ְצַרֶ֖ ֹו מ  תֵ֛ ּו א  ְבּכֵ֥ ִ֑ים ַוּי  ַ֣י ַהֲחֻנט  ּו ְימ  ְמְלאֶ֖ ן י  ֵ֥ י ּכ  ֵ֛ ֹום ּכ  ַ֣ים יֶ֔ ְמְלאּו־לֹו֙ ַאְרָּבע   ם:ַוּי 
ְמְלאּו־לֹו֙  נ,ג(י חויר' ב)]רש"י[   :וםשמלאו לו ארבעים י ההשלימו לו ימי חניטתו עד -ַוּי 

ֹום ים יָֽ ֵ֥ ְבע  ם ׁש  י  ְצַרֶ֖ ֹו מ  תֵ֛ ּו א  ְבּכֵ֥ , שכלה הרעב, והיו מי נילוס ז, לפי שבאה להם ברכה לרגלווארבעים לחניטה, ושלשים לבכיה - ַוּי 
 :מתברכין

ם י  ְצַרֶ֖ ֹו מ  תֵ֛ ּו א  ְבּכֵ֥  שר לנושא.מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם או בעניניהם בק – ַוּי 

 אמנם פשט הכתוב שבכו מצרים את יעקב שבעים יום, אלא שארבעים מהם ליוו את תהליך החניטה, שלושים הבאים היו לבכיה.

 

 מת"ט 16
 יב: – י,בא יב שמות

ירּו-ְול א ֵ֥ ּנּו תֹות  ֶּמֶ֖ ֶקר-ַעד מ  ָתֵ֥ר ּב ִ֑ ֶּמֵּ֛נּו ְוַהּנ  ֶקר-ַעד מ  ֵׁ֥ש ּב ֶ֖ פּו׃ ָּבא  ְׂשר ָֽ  ּת 
 ב,בבלי שבת כדע''פ , י,שמות בא יב

ּנּו ַעד-ְול א   ֶּמֶ֖ ירּו מ  ֵ֥ ֶּמֵּ֛נּו ַעד-תֹות  ר מ  ָתֵ֥ ֶקר ְוַהּנ  פּו׃-ּב ִ֑ ְׂשר ָֽ ׁש ּת  ֵ֥ ֶקר ָּבא   ּב ֶ֖
ֶּמֵּ֛נּו ַעד ר מ  ָתֵ֥ ֶקר-ְוַהּנ   מרכא תביר טפחא,  - ּב ֶ֖

מצד מרכא טפחא זה יתור לרבות לענין נותר בנוסף על הפסח גם חגיגה וכל תבשילין העולים עם הפסח על השולחן ומתבערין עמו 

 .ם היד החזקה ספר הקרבנות, הלכות קרבן פסח, פרק עשירי הלכה יגהרמב''ע"פ 

ֶקר -ַעדחלק את רצף הזמן בין הנותר בחצות ליל פסח לזמן השריפה שע"פ פשט הכתוב מצד התביר מ פּו׃ּב ֶ֖ ְׂשר ָֽ ׁש ּת  ֵ֥ ואילו התביר  ָּבא 

 תומך בדחית חובת השריפה לבוקר יום א' של חול המועד.

 

 מת"ט 17
 יב,כא: באשמות 
קְ  ֶׁשֵ֛ה ְלָכלַוּי  א מ  ַסח׃-ָרֵ֥ ּו ַהָּפָֽ יֶכֶ֖ם ְוַׁשֲחטֵ֥ ת  ְׁשְּפח  אן ְלמ  ּו ּוְק֨חּו ָלֶכֵ֥ם צ ֵ֛ ְׁשכִ֗ ָֽ ֶהִ֑ם מ  ל ַוּי ַ֣אֶמר ֲאל  ֶ֖ ְׂשָרא  ֵ֥י י  ְקנ   ז 

יֶכֶ֖ם ת  ְׁשְּפח  אן ְלמ  יֶכֶ֖ם רש"ימרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושונים בהלכותיהם.  – ָלֶכֵ֥ם צ ֵ֛ ת  ְׁשְּפח  ה לְֵּבית - ְלמ  ֥ -ש 

תָא  . )לעיל,ג( ב ֖

יֶכֶ֖ם ת  ְׁשְּפח  אן ְלמ  ה לְֵּביתמרכא תביר טפחא,  – ָלֶכֵ֥ם צ ֵ֛ ֥ יש ש  ֛ ת-א  שמות בא )מרכא תביר טפחא, לאו דוקא טלה או גדי למשפחה, אלא  – ָאב ֖

ם (יב,ד ל-וְּא  ב א  ר ֥ ֵכ֛נֹו ַהק  ח ֗הּוא ּושְּ ה  וְּל ַק֣ ּׂש  ֽהְּ֣יֹות מ  ט ַהַבי ת  מ  ַע֣ ת נְּפ ש ֑ -י מְּ ַס֣ כְּ סּו ַעלֵבי֖תֹו בְּמ  כ ֖ י ָאכְּ֔לֹו ת  ֣ יש לְּפ  ֽה׃-ת א ֶ֚  ַהּׂש 

 

 מת"ט 18
 :יטות משפטים כא,שמ
ם ּוץ ַעל-א  ְֵ֥ך ַּבחֵ֛ ְתַהּל  א׃ ס-ָי֞קּום ְוה  ָֽ א ְיַרּפ  ן ְוַרּפ ֵ֥ ֶ֖ ּת  ֹו י  ְבּתֵ֛ ק ׁש  ה ַהַּמֶּכִ֑ה ַרֵ֥ ָּקַ֣ ֹו ְונ  ְׁשַעְנּתֶ֖  מ 
ן -טט  ֶ֖ ּת  ֹו י  ְבּתֵ֛ ק ׁש  המשנה בבלי , כאן מחלק המכה ע"פ ה ההלכהשעל כל אחד לעצמו חלמרכא תביר טפחא, מחלק לקבוצת פרטים  – ַרֵ֥

א׃היינו שלא ברצף זמן אלא לסרוגין, חלה ההלכה חייב לרפאותו,  -חייתה ונסתרה חייתה ונסתרה  בבא קמא פג ב ָֽ א ְיַרּפ    ְוַרּפ ֵ֥

אבנוסף התביר מחלק  ָֽ א ְיַרּפ   לשייך לפרטים וללא שייך.  ׃ְוַרּפ ֵ֥

  חייב לרפאותו,  -תה ונסתרה חייתה ונסתרה חיי המשנה בבלי בבא קמא פג בהשייך זה ע"פ  

  אינו חייב לרפאותו.  -חייתה כל צורכה הלא שייך 

 

ן -טט  ֶ֖ ּת  ֹו י  ְבּתֵ֛ ק ׁש  א׃מרכא תביר טפחא, מחלק לקבוצת פרטים שעליהם חל  – ַרֵ֥ ָֽ א ְיַרּפ  טעם, שיתן כדי וה ראב"עוזה כפירוש  ְוַרּפ ֵ֥
טלֹו ממלאכתו, ושכר הרפואות והמרפא.   שת' ו'צער' ו'נזק'.'ב תוספים עליהם דמי ועוד מ שּבִּ

 

 התביר חילק "ורפא ירפא" לשייך ל"רק שבתו יתן" וללא שייך.  –טט 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

  א׃ואמר:   רמב"ן השייך ָֽ א ְיַרּפ  ן ְוַרּפ ֵ֥ ֶ֖ ּת  ֹו י  ְבּתֵ֛ ק ׁש  להגיד שיתן השכר לרופאים וירפאו  -ולא אמר 'שבתו ורפואתו יתן'  ,ַרֵ֥
 אותו,

 בו על כל פנים. ירפאתן לו השכר והוא יעשה בו דברים אחרים, רק ולא יוכל לתבוע שי  והלא שייך 
 

 מת"ט 19
 :לב,כג משפטים שמות
ית׃-ל א ָֽ ם ְּבר  יֶהֶ֖ אֹלה  ת ָלֶהֵ֛ם ְול  ְכר ֵ֥  ת 
ם -ל א יֶהֶ֖ אֹלה  ת ָלֶהֵ֛ם ְול  ְכר ֵ֥ יתשלא חל על כל פרט ענין  לקבוצת פרטים מחלק, מרכא תביר טפחא –ת  ָֽ סלוק, מגביל, כאן פרט  – ְּבר 

יתלא תכרות  ז"בעזמן שאוחזים  כל )א( ָֽ  .בריתרשות ולא חובה לכריתת  זע", פרט )ב( אם יטשו את ה ְּבר 

 

 מת"ט 20

יב  ,כה:כהתרומה  שמות ִ֑ ַפח ָסב  ֵֶַֽ֛רת ט ֶ֖ ְסֶּג ֹו מ  יָת ּלֵ֥ יָת ז ר       ְוָעׂש ֨ ֹ֧ יב׃-ְוָעׂש  ָֽ ֹו ָסב  ְסַּגְרּתֶ֖  ָזָהֵ֛ב ְלמ 
ַפח  ֵֶַֽ֛רת ט ֶ֖ ְסֶּג ֹו מ  יב שלא ממש חל עליהם קשוריםרטים מרכא תביר טפחא, קבוצת פ – ּלֵ֥ ִ֑  אתנח,      – ָסב 

היתה סביב לשלחן, כמין  למעלה:  אומרים". נחלקו חכמי ישראל בדבר )מנחות צו,ב(; יש גדנפאכתרגומו: " - מסגרת)כה(  י"רש
כב על אותה השלחן, ודף השלחן שו רוחות בארבעאומרים: למטה היתה תקועה מרגל לרגל  ויששבשפת שלחן שרים,  לבזבזין
 למעלה )לעיל,כד(, ופירש לך כאן שעל המסגרת היה. האמור" זר" הוא - זר זהב למסגרתו ועשית .מסגרת

 .בפינותאינה סביב מלא כי הרגלים  ולכן,  השלחןרוחות  בארבעהיתה תקועה מרגל לרגל  למטהלמאן דאמר כי המסגרת  – טט

 גם אין המסגרת סביב!!!   אז .קיבולואין לו בית  העליון היה חלוק משני צידיו דףבמנחות צו ב  ימפרש רש" למעלהדאמר מסגרת  למאן

ואפשר עוד לומר כי לטבלת השולחן היתה מוצמדת מתחתיה מסגרת שהשאירה מקום בכל פינה לרגלי השולחן, כך שכאשר הניחו הטבלה 

שויה להיקרא מסגרת מלמעלה. בנוסף היתה מוכרחה על הרגלים לא היה לה אפשרות לזוז )ראה אוצר מפרשי התלמוד סוכה ה( והיא ע

להיות מסגרת בין הרגלים למטה מהמסגרת הצמודה לשולחן או במקביל לה כששתיהן בחצי עובי הרגליים כי רק כך עמדו הרגליים שלא 

ת טבעות למוטות מוצמדים לטבלה. מסגרת הרגליים עשויה להיקרא מסגרת מלמטה. מבנה כזה גם נתן חוזק לרגליים בהם היו קבועו
 נשיאת השולחן. שתי המסגרות לא היו סביב מושלם כי הניחו מקום לרגלים בפינות.

 קדמא ראה

 

 מת"ט 21

ַ֣ה׀ ֶאת כז,כ: תצוהשמות  ה ְּתַצֶּו יד׃ -ְוַאָּת֞ ָֽ ֶ֖ר ָּתמ  ת נ  ֹור ְלַהֲעֹלֵ֥ ית ַלָּמאִ֑ ֶ֖ ְֵַֽ֛ך ָּכת  ת ָז ֵַֽ֥י  יך ֶׁשֶַ֣מן ַז ֶלִ֝ ְק֨חּו א  ל ְוי  ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י    ְּבנ 
ת ֵַֽ֥י  ֹור ֶׁשֶַ֣מן ַז ית ַלָּמאִ֑ ֶ֖ ְֵַֽ֛ך ָּכת   מונח מרכא תביר טפחא אתנח    –ָז

מונח מרמז על מספר קבוצות של פרטים שלא על כל אחד מהם חל הענין או הם לא מצטרפים. הקבוצות הן  –מונח מרכא תביר טפחא 

  מתני'. שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה שמנים. א ,בבלי מנחות פוכנאמר 

 קבוצה רק השמן ראשון המופק בכתישה מתאים למאור, שני האחרים למנחות. אתנח מגביל להודיע שמכל 
 

 א ,בבלי מנחות פו
מתני'. שלשה זיתים הן, ובהן שלשה שלשה שמנים. הזית הראשון, מגרגרו בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, ר' יהודה אומר: 

הראשון למנורה והשאר ם, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. סביבות הסל, זה ראשון. ]חזר[ וטוען בקורה, ר' יהודה אומר: באבני
השני, מגרגרו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. טוען בקורה, ורבי יהודה  למנחות.

בבית הבד עד שילקה ומעלהו  . שלישי, עוטנוהראשון למנורה והשאר למנחותאומר: באבנים, זה שני. חזר וטחן וטען, זה שלישי. 
ומנגבו בראש הגג, כותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר: סביבות הסל, זה ראשון. טוען בקורה, רבי יהודה אומר: באבנים, זה שני. 

 . הראשון למנורה והשאר למנחותחזר וטחן וטען, זה שלישי. 
 

אשון שבשני שוין, השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון , השני שבראשון והרהראשון שבראשון אין למעלה הימנומתני'. 
שבשלישי שוין, השלישי שבשני והשני שבשלישי שוין, השלישי שבשלישי אין למטה הימנו. אף כל המנחות היו בדין שיטענו שמן 

ְֵַֽ֛ך  (כז,כ תצוהשמות )ת"ל: זית זך, מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך, מנחות שהן לאכילה אינו דין שיטענו שמן זית זך!  ָז
ֹור ית ַלָּמאִ֑ ֶ֖  , ואין זך כתית למנחות.ָּכת 
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ֹו ֶאת שמות תצוה ל,ז: יבֵ֛ יט  ֶקר ְּבה  ֶקר ַּבּב ִ֗ ים ַּבּב ַ֣ ִ֑ ֶרת ַסּמ  ן ְקט ַ֣ יר ָעָלֵ֛יו ַאֲהר ֶ֖ ֵ֥ ְקט  ָּנה׃-ְוה  יֶרָֽ ת ַיְקט   ַהּנ ר ֶ֖
ן  יר ָעָלֵ֛יו ַאֲהר ֶ֖ ֵ֥ ְקט   מרכא תביר טפחא –ְוה 

ֹו ֶאת יבֵ֛ יט  ת הַ -ְּבה   תביר טפחא–ּנ ר ֶ֖
 בבלי יומא יד ב 

דתניא: לא ייטיב את הנרות ואחר כך יקטיר, אלא יקטיר ואחר כך ייטיב. אבא שאול אומר: מטיב ואחר כך מקטיר. מאי טעמא דאבא 
ֹו ֶאתדכתיב )שמות ל(  -שאול  יבֵ֛ יט  ֶקר ְּבה  ֶקר ַּבּב ִ֗ ת-ַּבּב ַ֣ ָּנה, והדר ַהּנ ר ֶ֖ יֶרָֽ (  בבלי יומא טו א)  -א ורבנן: מאי קאמר רחמנ -. ַיְקט 

 בעידן הטבה תהא מקטר קטורת. 
ֹו ֶאתתימה לי אמאי לא קאמר  - בעידן הטבה תהא מקטר קטורת תוספות יומא טו א יבֵ֛ יט  ת -ְּבה  ואחר  חמש נרותהיינו  ַהּנ ר ֶ֖

יט  כך יקטיר דבקטורת מפסיק להו ויש לומר משום דדרשינן לקמן בפ"ג )דף לג:(  ֶקר ְּבה  ֶקר ַּבּב ִ֗ ֹו ַּבּב ַ֣ חלקיהו לשני בקרים פירוש יבֵ֛
וא"כ בהיטיבו הנרות מיירי נמי בשתי נרות ועוד י"ל דשינויא דמשני עדיפא ליה דמייתי  חמש נרות לחודייהו ומפסיק והדר ב' נרות
 ראיה לדבריו כדקאמר דאי לא תימא הכי.

 מונח רביע ראה גם
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ֵ֛ם ְלכָ שמות ויקהל לו,ז:  ה ַדָּי ה ָהְיָתֵ֥ ר׃ ס-לְוַהְּמָלאָכִ֗ ָֽ ָתִּ֑ה ְוהֹות  ֹות א   ַהְּמָלאָכֶ֖ה ַלֲעׂשַ֣

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֵ֛ם ְלָכל )שמ' ויקהל לו,ז( ]רש"י[ ה ַדָּי ה ָהְיָתֵ֥ דים של עושי המשכן. לכל המלאכה של  שומלאכת ההבאה היתה -ַהְּמָלאָכֶ֖ה -ְוַהְּמָלאָכִ֗
 :משכן לעשות אותה ולהותיר

ה כלומר תיבת ]שפת"ח ש[  קאי אהמלאכה מלאכת המשכן מפני שאין טעם ְּמָלאָכֶ֖ה הַ -ְלָכלקאי אהבאות נדבה ותיבות ַהְּמָלאָכִ֗
 :לומר המלאכה היתה מספקת לכל המלאכה אם הוא ממין אחד גם כינוי דים שב על עושי המלאכה

ה )שמ' ויקהל לו,ז(  רביע, צ"ע  – ְוַהְּמָלאָכִ֗

 כבורר בין ל"ט מלאכות המשכן, זאת מלאכת הכנת המשכן, טעם מקף  ]שפת"ח א[ע"פ  – ַהְּמָלאָכֶ֖ה-ְלָכל )שמ' ויקהל לו,ז(

ֵ֛ם ְלָכל )שמ' ויקהל לו,ז( ה ַדָּי מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לבנין המשכן והשונים ביניהם בענין  – ַהְּמָלאָכֶ֖ה-ָהְיָתֵ֥

מלאכות שלא . בשלב ההכנה היו ]משנה שבת פ"ז,מ"ב[כלשהו לגבי הנושא. אפשר שמלמד על הבדל בין ל"ט המלאכות לבנין המשכן 

היה בהן הבאת חומרים כגון מלאכת "המוציא" , הכותב, המוחק, המכה בפטיש, ובין מלאכות האחרות מל"ט המלאכות במשכן 

 שלצרכן הובאו חומרים להכנת המשכן.
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ר ֶאל ויקרא א,ב: י-ַּדּב ֞ ָֽ ם ּכ  ם ָאָדִ֗ ֶהֶ֔ ל֙ ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ְׂשָרא  ָ֤י י  ן לַ -ְּבנ  ֶּכֵ֛ם ָקְרָּבֶ֖ יב מ  ֵ֥ ' ַיְקר   הִ֑
ן ן-מ  ה מ  ָמִ֗ ן-ַהְּבה  יבּו ֶאת-ַהָּבָקר֙ ּומ  ֶ֖ אן ַּתְקר  ם׃-ַהצ ֶ֔  ָקְרַּבְנֶכָֽ

 ויקרא רבה )וילנא( פרשה ב 

יט  ָֽ ם ּכ  ֶּכֵ֛ם -ָאָדִ֗ יב מ  ֵ֥ ( למה לא נאמר איש כמ"ש להלן דבר אל כל עדת בני ישראל איש כי יקריב אף כאן יאמר הכתוב ויקרא א,ב)ַיְקר 
ם אמר ויקחו לכם איש בקר או צאן למה נ , מכם פרט לגוי שהוא מביא עולה אמר רשב"ג, שבעה דברים התקינו להביא את הגרָאָדִ֗

ממדינת הים אם הביא נסכים עמה קריבין נסכים משלו ואם לאו קריבין משל צבור  גוי שהביא עולתובית דין הגדול וזה אחד מהם 
ןותנאי ב"ד ... אם נאמר מן הבהמה למה נאמר  ן-מ  כדי להכניסן  מרשעי ישראלמיני זבחים מקבלים מכאן אמרו אן ַהצ ֶ֔ -ַהָּבָקר֙ ּומ 

 המומר והמנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא. חוץ מןתחת כנפי השכינה 
 

ם ירביע,  – ָאָדִ֗ ָֽ ן-ּכ  ֶּכֵ֛ם ָקְרָּבֶ֖ יב מ  ֵ֥ 'מרכא תביר טפחא  – ַיְקר   אתנח - ַלהִ֑

י ָֽ ן-ּכ  ֶּכֵ֛ם ָקְרָּבֶ֖ יב מ  ֵ֥ צת פרטים שלא על כל אחד מהם חל ענין הקרבן ולא על כל אחד חלים כל פרטי מרכא תביר טפחא, כעין קבו – ַיְקר 

 הקרבנות וזה מבואר יחד עם ההסבר הבא 

ם  ירביע, בארבעה בני אדם בנוסף על היהודי הרגיל דיברה התורה  – ָאָדִ֗ ָֽ יב-ּכ  ֵ֥ ')ו( קרבנם ַיְקר  אתנח מגביל הנאמר כאן למשכן  - ַלהִ֑

 : והארבעה הם:זבחים פי"ד-הראויים, בדומה להגבלות הנמנות ב לבמה גדולה ולמקדש רק בקרבנות

 )א( הגר המביא כמו יהודי כל קרבן ונסכים שלו

ממדינת הים אם הביא  גוי שהביא עולתוהתקינו בית דין הגדול ... אחד מהם בלבד, ומבין שבעה דברים ש  גוי שהוא מביא עולה)ב( 
 ין משל צבור ותנאי ב"ד הואנסכים עמה קריבין נסכים משלו ואם לאו קריב

 כדי להכניסן תחת כנפי השכינה מרשעי ישראלמיני זבחים מקבלים )ג( 
 מן המומר והמנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא. ולא מקבלים)ד( 

ר ֶאל ֙ -ַּדּב ֞ ל ְׂשָרא  ָ֤י י  יגרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל כמתברר בכתוב  – ְּבנ  ָֽ ן-ּכ  ֶּכֵ֛ם ָקְרָּבֶ֖ יב מ  ֵ֥ מרכא תביר טפחא, כעין  – ַיְקר 

 ב,בבלי עירובין סט-קבוצת פרטים הקשורים להקרבת עולה, אלו האנשים שמקריבים קרבן עולה ויש חלוקי דינים ביניהם, כנאמר ב
ֶּכֵ֛ם  מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו  -מיהודים שומרי מצוות, ווהחלוק הוא שמקבלים קרבנות  ולא באומות חלקתיבכם  -;מ 
 ולחלל שבתות בפרהסיא )לע"ז(מן המומר לנסך  אבל לא מקבלין קרבנות שובהבת
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א: ,לו:יא שמיני ויקרא ְטָמָֽ ם י  ְבָלָתֶ֖ ֵַ֥ע ְּבנ  ג  ֹור ְונ  ַ֣ה ָטהִ֑ ְהֶי ם י  י  ְקו ה־ַמֶ֖ ֹור מ   ַאְַ֣ך ַמְעָיֵַֽ֥ן ּובֵ֛

ם( ,לויא ' שמ'וי) י  ְקו ה־ַמֶ֖ ֹור מ  ֵַֽ֥ן ּובֵ֛  מונח מרכא תביר טפחא – ַאְַ֣ך ַמְעָי

 מונח מרבה את מספר הדרשות על תבנית הטעמים שאחריו – ַאְַ֣ך( ,לויא ' שמ'וי)

ם( ,לויא ' שמ'וי) י  ְקו ה־ַמֶ֖ ֹור מ  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא טבילת כלים )אדם?( והשונים  – ַמְעָיֵַֽ֥ן ּובֵ֛

 )ד([ -)א(  יני פרשה ט סוף פרק יספרא שמ] בפרטי בהלכותיהם לגבי הנושא כנדרש במשנות הבאות בתו"כ

, ַאְַ֣ך ַמְעָיֵַֽ֥ן (,לויא' שמ' וי)מה מעין מטהר בכל שהו אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר ...  )א( )הלכה )א( מטעם המונח כרבוי(
 המעין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים סאה

המעין מטהר ַאְַ֣ך ַמְעָיֵַֽ֥ן  (,לויא' שמ' וי)מקוה מטהר בזוחלין ת"ל אי מה מעין מטהר בזוחלים אף  ... )ג( )הלכה )ב( מטעם המונח כרבוי(
 .בזוחלים, והמקוה באשבורן

ם )ד()הלכה )ג( מטעם המונח כרבוי(  י  ְקו ה־ַמֶ֖ ם ,... , לא מקוה כל משקים כולםמ  י  ְקו ה־ַמֶ֖ רבי מאיר מצב המקוה )א( -מקף כרב – מ 
רבי יוסי אומר כל הפוסל בשלשת לוגין אין פוסלין אותו בשנוי  )ב( י מראה,אומר כל הפוסלו בשלשת לוגים פוסלים אותו בשינו

 מים ולבור, וכנראה לא שייך במעיין-. וכך היא הלכה )ג( למקוהמראה
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ין  תזריע יג,כא: ויקרא ָֽ ָ֤ה א  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ְרֶאַָּ֣נה ַהּכ  ם׀ י  ַ֣ ן-ְוא  ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ן ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  ַ֣ר ָלָבֶ֔ ָע י-ָּבּה֙ ׂש  ַ֣ ֹור ְוה  ָהִ֑הָהעֶ֖  א כ 
ים׃  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ  ן ׁש  ֶ֖ ה  ֹו ַהּכ  ירֵ֥ ְסּג   ְוה 

ן )יג,כא( ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ָהִ֑ה-ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  יא כ  ַ֣ ֹור ְוה   נסביר תבנית סוגרת דיבור זאת במהלך לאחור. – ָהעֶ֖

ָהִ֑ה )יג,כא( יא כ  ַ֣ ת הטעמים  מונח מרבה,אתנח מגביל, בסה"כ כעין רבוי הגבלות. הכתוב מלמד על מראה הנגע על השחין, תבני – ְוה 

)יג,ג( למדנו כי צבע השער הלבן יכול להיות בכל גווני הלבן. -מגבילה את פשט הכתוב להסגרה רק בהעדר שער לבן )סימן טומאה(. ב

 לכן אפילו שער לבן ולא כל שכן שער כהה מכהה את המראה של הנגע. וזה עלול להתעות את הבוחן. 

ן ֹור-מ  מוד מהכתוב שאחריה וטעמיו. בכך נכניס את השער הלבן לכתוב הבא )אף על פי טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהלי – ָהעֶ֖
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

יןשקודם נאמר  ָֽ ָ֤ה א  ּנ  ן-ְוה  ַ֣ר ָלָבֶ֔ ָע  ( ָּבּה֙ ׂש 

ן )יג,כא( ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ֹור-ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  שאם יש מלמדת בעלי הלכות שונות ביחס לנושא. התבנית קבוצת פרטים מרכא תביר טפחא, כעין  – ָהעֶ֖

אה( ואז בין אם המראה שפל )יג,כ( ובין אם המראה שוה גבוה )יג,כא( הכהן מטמא והמצורע מחלט. וכאשר אין שער לבן )סימן טומ

 שער לבן בין אם שפל ובין אם שוה גבוה המצורע מוסגר.

 

 מת"ט 27

םתזריע יב,ח:  ויקרא י-ְוא  ָֽ י ֶׂשה  ְוָלְקָחַ֣ה ְׁשּת  ַ֣ ְמָצַ֣א ָיָדּה  ּד  א ת  ַ֣י יֹוָנֶ֔ -ל ֨ י֙ ְּבנ  ֹו ְׁשנ  ים אָ֤ ִ֗ ר  ָלֶ֖ה ְוֶאָחַ֣ד ְלַחָּטִ֑את ת  ד ְלע   ה ֶאָחֵ֥
ָרה׃ פ ָֽ ן ְוָטה  ֶ֖ ה  ר ָעֶלֵ֛יָה ַהּכ  ֶּפֵ֥  ְוכ 

ן (ח)וי' תז' יב, ֶ֖ ה  ר ָעֶלֵ֛יָה ַהּכ  ֶּפֵ֥  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. – ְוכ 

ת אז הכפרה עלתה לה והיא טהורה לאכול בקדשים. ואם לא הקריב לפי תנא ב לעיל אם הכהן הקריב עוף העולה לפי מין עוף החטא

 עוף העולה לפי מין עוף החטאת, הכפרה לא נשלמה ועליו להביא עוף עולה לפי מין עוף החטאת אחרת לא טהרה לאכול קדשים.

 
 מת"ט 28

ל-ָּכל מצורע טו,ד: ויקרא ְטָמִ֑א ְוָכָֽ ְׁשַּכֵ֥ב ָעָלֵ֛יו ַהָּזֶ֖ב י  ר י  ב ֲאֶׁש֨ ְׁשָּכִ֗ י ֲאֶׁשרַהּכְ -ַהּמ  ֵ֛ א׃ -ל  ְטָמָֽ ֵ֥ב ָעָלֶ֖יו י  ׁש   י 
 [פרק בזבים פרשה א  פרשת -מצורע  ספרא]

 התבנית תביר מרכא טפחא, ממעטת כלי מקכוצת הכלים שמקבלים טומאת זב אבל אין רוב הזב נשען עליו

מאה קלה שאינה נלמדת התבנית מרכא תביר טפחא, מלמדת על הלכות שונות לגבי הכלים שלא התמעטו. כגון טומאה חמורה לעומת טו

ְׁשַּכֵ֥ב ָעָלֵ֛יו ַהָּזֶ֖ב (. מ"בב(  –)פרק א  פרשת זבים פרשה באלא )ראה  אפרשה  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים  –י 

יׁש –)טט משכב מטמא מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים, לנושא וחלוקים בהלכותיהם ביחס לנושא,  ָ֕ ואין  גדול, לימוד ב(-זקף - ְוא 
 ולטמא בגדים. )באב הטומאה אלא רק בראשון ולכן אינו(דם מטמא מתחת הזב לטמא אדם א

 , רביע ראה

 

 מת"ט 29

י ו,יג:ט ורעצמ קראיו ָֽ יו -ְוכ  ֶּבַ֣ס ְּבָגָדִ֑ ֹו ְוכ  ים ְלָטֳהָרתֶ֖ ֵ֛ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֹו ׁש  ַפר לִ֝ ֹו ְוָס֨ ּזֹובֶ֔ ְטַהָ֤ר ַהָּזב֙ מ   י 
ר׃  ָֽ ֶ֖ים ְוָטה  ם ַחּי  י  ֹו ְּבַמֵ֥  ְוָרַחֹ֧ץ ְּבָׂשרֵ֛

ְבַעֵ֥  ֹו ׁש  ים ְלָטֳהָרתֶ֖ ֵ֛  מרכא תביר טפחא -ת ָימ 

 ֹו  ת"כ קמ"ט תבנית טעמים זאת מחלקת בין הימים.  -טט ַפר לִ֝ לעצמו. מכאן אמרו הזב והזבה, שבדקו את עצמם ביום ְוָס֨
י הראשון ומצאו טהורים וביום השביעי ומצאו טהורים ושאר כל הימים לא בדקו, רבי אליעזר אומר הרי אלו בחזקת טהרה, ורב

יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד. רבי עקיבא אומר אין להם אלא יום השביעי בלבד. רבי יוסי ורבי 
  הלכה כדברי רבי אליעזר.שמעון אומרים נראים דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ודברי רבי עקיבא מדברי שניהם אבל 

 פשרות חלוקת שבעת ימי הטהרה ליום א' ויום ז' לבדיקת טהרה ואין צורך לבדוק זה משמעות התבנית מרכא תביר טפחא, א -טט

 כל שאר הימים.

ם ויקרא מצורע טוגם בזבה מופיעה תבנית מרכא תביר מרכא טפחא, לענין חלוקת הימים  ָֽ ְפָרה -]כח[ ְוא  ּזֹוָבִּ֑ה ְוָסֵ֥ ה מ  ָטֲהָרֶ֖
ר׃ ְטָהָֽ ר ּת  ים ְוַאַחֵ֥ ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ   ָּלֵּ֛ה ׁש 

 ב -א  ח ילהגמ ליבב ראה
 

 מת"ט 30

ל ָיֳעַמד,י: טז "מויקרא אח ה ָעָלָ֤יו ַהּגֹוָרל֙ ַלֲעזָאז ֶ֔ יר ֲאֶׁשר֩ ָעָל֨ ִ֑יו-ְוַהָּׂשע ִ֗ ַ֣ר ָעָל ' ְלַכּפ  ֵ֥י הֶ֖ ְפנ   ַחֵ֛י ל 
ָרה׃  ְדָּבָֽ ֶ֖ל ַהּמ  ֹו ַלֲעָזאז  תֵ֛  ְלַׁשַּלֵ֥ח א 

ַ֣ר, ן אומר עד עת וידוי[עד מתי הוא זקוק להיות חי ]עד מתן דמו של חבירו דברי רבי יהודה רבי שמעו )ספרא ... מ"ז( עד , ְלַכּפ 
ַח  כ(,טזאח"מ ויקרא ) שיכפר שנאמר זְֵּב֑ ת־ַהמ  ד וְּא  ה ל מֹוֵע֖ ת־א ֥ ש וְּא  ד  ת־ַהק ֔ ר א  ַּכֵפ֣ ה  מ  ל  , רבי כפרת דמים  ( ]בבלי יומא מ,ב[) דברי רבי יהודהוְּכ 
ִ֑יו שמעון אומר ַ֣ר ָעָל ֹו, ( דברים כפרת ]בבלי יומא מ,ב[) כפרה שהיא בגופו ְלַכּפ  תֵ֛ שאם נשפך הדם ימות המשתלח, מת , ְלַׁשַּלֵ֥ח א 

 .המשתלח ישפך הדם

ִ֑יו (יטז,אח"מ ויקרא ) ַ֣ר ָעָל להשתדל לרבות זמן חיות השעיר המשתלח עד שהושגה  )ספרא ... מ"ז(מונח מרבה, אתנח מגביל,  – ְלַכּפ 

 לר' יהודה כפרת דמים ולר' שמעון כפרת דברים.

ֶ֖לְלׁשַ  (יטז,אח"מ ויקרא ) ֹו ַלֲעזָאז  תֵ֛  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. – ַּלֵ֥ח א 

השעיר המשתלח יכול למות לר' יהודה אחרי כפרת  .שאם נשפך הדם ימות המשתלח, מת המשתלח ישפך הדם,  )ספרא ... מ"ז(

 מדבר בדחיפה מההר.דמים ולר' שמעון אחרי כפרת דברים ולא חייב למות ב

 

 מת"ט 31

ק-ל א  יג׃,קדושים יט ויקרא ֲעךֶ֖ -ֶאת ַתֲעׁש ֵ֥ א ר  ִ֑ל ְול ַ֣ ְגז  א        ת  ין-ל ָֽ יר ְּפֻעַּלֵ֥ת ָתל ֞ ֵ֛ ְּתךֶ֖  ָׂשכ  ֶקר׃-ַעד א   ּב ָֽ
 כד,טו: כי תצאדברים 

ֹו ְוָֽל א ן ְׂשָכרִ֝ ּת ֨ א -ְּביֹומֹו֩ ת  ֶ֖ ׂש  ּוא נ  יו הֵ֥ ָלָ֕ ּוא ְוא  י֙ הֶ֔ י ָענ  ָ֤ ֶמׁש ּכ  ַ֣יו ַהֶּׁשִ֗ ֹוא ָעָל א-ֶאתָתבֹ֧ ֹו ְול ָֽ יך֙ ֶאל-ַנְפׁשִ֑ א ָעֶל֨ ְקָרָ֤ ְטא׃ ס 'הֶ֔ -י  ָֽ  ְוָהָיֵ֥ה ְבךֶ֖ ח 
 

א (יג,יט) יןל ָֽ יר ... גרשיים – ־ָתל ֞ ֵ֛ הלנת תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר, להקל על השוכר וליתן לו זמן תשלום כדי שלא יעבור על  – ָׂשכ 

   , ולהחמיר על המשכיר בחובתו לדרוש תשלום עד זמן מסוים. שכר

 
 אהבת חסד, ח"א,פ"ט ס"ה נתיב החסד י"ד, החפץ חיים
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ר ְּבַאְרְצךיש דעות דהנה בשו"ע הביא שם דעל שכר קרקעות יש מי שאומר שלא עובר. והטעם משום דכתיב  לא ]מרכא טפחא [ ֲאֶׁשֵ֥
יר  (וי' יט,יג)ארצך גופא. והגר"א הקשה בביאורו דלפי משנתנו דלא יליף  ֵ֛ ֶ֖  (דב' תצא כד,יד)ָׂשכ   כן מצאתי בתורת כהנים -ובאמת ...ירָׂשכ 

ק-ל א (וי' יט,יג) (טספרא קדושים פר' ב' )]טט מטעם זה גופא.  ֲעךֶָ֖  ַתֲעׁש ֵ֥ שכר מנין.  והכלים שכר הבהמה שכר האדםאלא .... ֶאת־ר 
א מנין. תלמוד לומר הקרקעות ין ְּפֻעַּלֵ֥תל ָֽ  :[כל דבר ־ָתל ֞

א( יג,יטלומד ) תו"כ ין ְּפֻעַּלֵ֥תל ָֽ ְּתךֶָ֖ , דבר כל ־ָתל ֞ יר א  ֵ֛ , קבוצת פרטים שכאן היא אופני שכירות שלא על מרכא תביר טפחא –ְּפֻעַּלֵ֥ת ָׂשכ 

יר  כל אחד חלה אותה הלכה, כאשר ֵ֛  בהלכות תשלום השכירות לפי הפרטים.תביר מחלק  –ָׂשכ 

 

ְּתךֶָ֖ ( יג,יטקד'  'ויקבוצת פרטים נלמדת מהפסוק ) יר א  ֵ֛ ר   (דב' תצא כד,יד) בהמה, שכירת כלים, אדם, שכירת שכירוהם  ְּפֻעַּלֵ֥ת ָׂשכ  ֲאֶׁשֵ֥
א( יג,יטקד'  'וי) חלה ההלכה שללעצמו  מהם כל אחדשכירת קרקעות, ב ְּבַאְרְצך יןל ָֽ  הלנת שכר,   ־ָתל ֞

 תרסא, אפשר כי מלמד על שיעורי זמן לתשלום ומידרוג מתי השוכר עובר בלא תלין.   - ְּביֹומֹו֩  (דב' תצא כד,טו)אבל 

יר ( יג,יטד' ק 'ויטעם ) ֵ֛  תביר ממעט באילו מצבים לא עובר על הלאו של לא תלין,  –ָׂשכ 

יר ֵ֛ ֶקר-ַעד-תביר ,ממעט מ –ָׂשכ  לגבי שכירות לילה דווקא  חומש דבריםאבל ב, עד עלות השחראלא  הנץלומר לא עד או הסלוק מגביל , ּב ָֽ

ֶמׁש ְוָֽל א האריך בזמן התשלום  ַ֣יו ַהֶּׁשִ֗ ֹוא ָעָל  שקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.שלכתחילה עד  –־ָתבֹ֧

ְּתךֶָ֖  יר א  ֵ֛ ֶקר-ַעד כשם שממעט לגבי –תביר טפחא  –ָׂשכ  ְּתךֶָ֖ -גם ממעט בכך  ּב ָֽ כן אם שכרו -, כמולומר שאם אינו דורש שכרו בזמנו א 

א -אינו עובר ב באמצעות שליח, וגם שכירות בהמה וגם שכירות כלים יןל ָֽ ַ֣ ְוָֽל א -ינו עובר בוא ־ָתל ֞ ֹוא ָעָל ֶמׁש ־ָתבֹ֧  [  ולא בעשהיו ַהֶּׁשִ֗
ֹו  ן ְׂשָכרִ֝ ּת ֨  אבל עובר בלא תעשוק.ְּביֹומֹו֩ ת 

 

שכיר שבת,  שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום,...  בבא מציעא פ"ט,מ"י[ משנה]
 .גובה כל הלילה וכל היום - גובה כל היום, יצא בלילה -שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע, יצא ביום 

ואיזהו זמנו שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה לא נתנו לו בבוקר עובר  ד[ ס"ק טור חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלט]
ו ביום יש לו אם כלה שכירות 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) ֲעךֶ֖ -ֶאת ַתֲעׁש ֵ֥ א ר  ִ֑ל  ְול ַ֣ ְגז  א     ת  ין-ל ָֽ יר ְּפֻעַּלֵ֥ת ָתל ֞ ֵ֛ ְּתךֶ֖  ָׂשכ  ֶקר׃-ַעד א  גרשיים מרכא תביר טפחא , גרשיים ... תביר  ּב ָֽ

כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא. אחד האופנים  –כעין יצא להקל ולהחמיר, מרכא תביר טפחא 

 שכיר יום ושכיר לילה.הוא סוף זמן התשלום לשכיר שעות ביום ובלילה לעומת 

 
 מת"ט 32

 :כג,ויקרא קדשים יט
י אּו ֶאל-]כג[ ְוכ  ֶרץ ּוְנַטְעֶּתם֙ ָּכל-ָתב ַ֣ ֹו ֶאת-ָהָאִ֗ ם ָעְרָלתֶ֖ ל ַוֲעַרְלֶּתֵ֥ ַ֣ץ ַמֲאָכֶ֔ ְריִֹ֑ו -ע   ּפ 

ל׃ ָֽ א י ָאכ  ים ל ֵ֥ ֶ֖ ל  ְהֶיֵ֥ה ָלֶכֵ֛ם ֲער  ים י  ִ֗ ׁש ָׁשנ   ָׁשֹלַ֣
ים ֶ֖ ל  ְהֶיֵ֥ה ָלֶכֵ֛ם ֲער  רטים הקשורים לנושא נטיעה וחלים עליהם הלכות שונות בנושא ערלה. ע"פ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פ – י 

, הנטוע למאכל ולמצוה )הדלקת מנורת המקדש, לארבעה מינים )תמר, אתרוג(( חייב בערלה. הנטוע לסייג ירושלמי ערלה פ"א ה"א

וגם חיוב ערלה ותלוי בסוג העץ, ובמקום  )גדר( קורות )ולנוי( פטור מערלה. אבל במשנה את דעתו מלא למאכל למאכל מתחייב בערלה,

 הנטיעה, בעלויות הטיפול בו ובפירותיו האם ישאר רווח או לא.
ועוד הבדלים אם חישב חצי למאכל חצי ללא למאכל אם העליון למאכל יהיה העליון חייב והתחתון פטור, אילן שמקצתו נטוע בארץ 

ג אומר צד הנטוע בארץ חייב צד הנטוע בו"ל פטור. ושורש פטור פוטר הגדל ומקצתו בחו"ל כאילו כולו נטוע בארץ דברי רבי. רשב"

 ממנו, וגם צד פנימי של העץ למאכל וצד חיצון לסייג, הפנימי חייב והחיצון פטור.

 

 מת"ט 33
 :אמר כב,כב ויקרא

ּור אֹו ֹו-ַעֶּוֶרת֩ ֨אֹו ָׁשבִ֝ ּוץ אָֽ ֶפת ל א-ָחרַ֣ ֹו ַיֶּלֶ֔ ֹו ָגָרב֙ אַ֣ ֶלת אָ֤ ֶּלה לַ -ַיֶּבִ֗ ֶ֖ יבּו א  ֵ֥ ' ַתְקר   הִ֑
ה ל א ֶּׁשִ֗ ֶהֵ֛ם ַעל-ְוא  ּו מ  ְּתנֵ֥ '׃-ת  ַח ַלהָֽ ֶ֖ ְזּב   ַהּמ 

 לאוין  -סדר המצוות  םהמצוות לרמב" ספר
 וזריקת דמן והקטרתן ונתינת מום בקדשים. ושחיטתןבעלי מום  הקדשת , צב, צג, צד, צה, צו, צזצא

 מצות לא תעשה צד  םהמצוות לרמב" ספר

ה ל א. והוא אמרו ית' )שם( מומיןעלי היא שהזהירנו מהקטיר אמורי ב דהצ" והמצוה ֶּׁשִ֗ ֶהֵ֛ם ַעל-ְוא  ּו מ  ְּתנֵ֥ חַ -ת  ֶ֖ ְזּב  . ולשון ספרא ַהּמ 
ה ל א ֶּׁשִ֗ ֶהֵ֛ם -ְוא  ּו מ  ְּתנֵ֥  כולם מניין אף מקצתם תלמוד לומר מהם אף מקצתם: אלאהחלבים לא תתנו אין לי  אלות 

שופטי' יז( לא תזבח לי"י אלהיך שור ושה אשר יהיה היא שהזהירנו מהקריב בעל מום עובר והוא אמרו במשנה תורה ) והמצוה הצ"ה
 בו מום. והתבאר בספרי )הו' במדרש הגדול( שבבעלי מומין עוברים הכתוב מדבר. וזה גם כן ילקה עליו כשעבר והקריבו: 

 

ֶהֵ֛ם ַעל-ל א ּו מ  ְּתנֵ֥ חַ -ת  ֶ֖ ְזּב  אך א להקריב בעלי מומים, מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים בנושא אחד, כאן שלא להקדיש ול – ַהּמ 

מחלק בין בעלי מום קבוע שנפסלים לתמיד, ובין בעלי מום עובר שנפסלים זמנית עד לא על כולם חלה ההלכה של לא תתנו ... לה', כי 

ון עבור המום. כי בד"כ בתורה כיון שנדחה דחוי לתמיד, ובא ללמד כי בבעלי מום עובר זה דחוי זמני עד שיעבור המום, כי אין פדי

היא שהזהירנו מהקריב בעל ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה צה  -למוקדשים שהוממו במום עובר. והדבר מתואם עם הנלמד ב
מום עובר והוא אמרו במשנה תורה )שופטי' יז( לא תזבח לי"י אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום. והתבאר בספרי )הו' במדרש 

 דבר. וזה גם כן ילקה עליו כשעבר והקריבו:הגדול( שבבעלי מומין עוברים הכתוב מ
 רביעראה 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 מת"ט 34

ִ֑ים: מה,כוויקרא בחקתי  נ  אׁש  ית ר  ַ֣ ם ְּבר  י ָלֶהֶ֖ ֵ֥  ְוָזַכְרּת 
י  את  ָֽ '׃-ֲאֶׁשַ֣ר הֹוצ  ֵ֥י הָֽ ים ֲאנ  ֶ֖ אֹלה  ְהיֵֹ֥ות ָלֶהֵ֛ם ל  ַ֣י ַהּגֹוי ִ֗ם ל  ינ  ם ְלע  י  ְצַרִ֝ ֶרץ מ  ֶא֨ ָתם֩ מ   א 

ים  ֶ֖ אֹלה  ְהיֵֹ֥ות ָלֶהֵ֛ם ל  אפשר כי  קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים בהלכותיהם או בקשרם לגבי הנושא. ,פחאמרכא תביר ט –ל 

ה( ע"פ )תנחומא בשלח,א( שהיו  –)שמ' וארא ו,ד -ל ]שפתי צדיקים[קבוצת הפרטים הם כלל ישראל שומרי התורה והלא שומרים או כפ' 

מעטים שצעקו למה לא זכו לשוב לה' קודם שבאה הצרה ועתה  כולם רשעים, אנשים פשוטים שצעקו על עול השיעבוד, והיו בני עליה

'׃ (ראב''ע) הכרותה בסיני (ירש'') בזכות ברית השבטים, ואפשר שמנהיג, אדון, ודיין -ולכולם ה' מלך , צועקים מפני השעבוד ֵ֥י הָֽ  ֲאנ 

'׃ (רמב"ן) בעבור שמו הגדול שלא יתחלל בגוים ולא למענם ֵ֥י הָֽ זכריה )ומהותו מחובר לשמו וגואלם על דרך עצמותו  ,מרכא סלוק ֲאנ 

ֽד: (,טיד ח  ֥מֹו א  ד ּושְּ ֖ ח  ֧ה ֛ה' א   ַב֣יֹום ַה֗הּוא י הְּי 

 

 מת"ט 35

ְעָלה ָּכל: ג,א ברבמד ים ָׁשָנה֙ ָוַמֶ֔ ָ֤ ן ֶעְׂשר  ֶּב֨ ִ֑ל-מ  ְׂשָרא  א ְּבי  א ָצָבֶ֖ ֵ֥ צ   י 
ן׃  ה ְוַאֲהר ָֽ ם ַאָּתֵ֥ ָתֶ֖ ְבא  ָתֵ֛ם ְלצ  ּו א  ְפְקדֵ֥  ּת 

ָתֵ֛ם לְ ...  ּו א  ְפְקדֵ֥ ם ּת  ָתֶ֖ ְבא  , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא כלשהו, שלא על כל אחד חל ענין מסוים או הלכה מרכא תביר טפחא -צ 

יש במפקד שלוש קבוצות, נשמות המתים אותם כל ראש שבט מעלה ומקשר לה', נשמות החיים  מאור ושמשמסוימת באותו אופן. ע"פ 

מי שאין לו התעוררות מעצמו כלל שהצדיק יוכל לקבל יכול לקשרו לה', ונשמות  המעוררים עצמם לה' שכל ראש שבט , הוא הצדיק,
ה ואותם מעוררים  אותו בסוד העיבור ן )משה(ַאָּתֵ֥ י והגבלה, שאלו המוגבלים בהתעוררותם רק משה ואהרן רבו, מרכא סלוק - ְוַאֲהר ָֽ

 ם לקשרם לה'.שהם כללות נשמות ישראל יכולים לרבותם ואז ראשי שבטיהם מיחדים אותם עמ

 

 מת"ט 36
 במדבר בהעלותך ח,יג:

ֲעַמְדָּת֙ ֶאת ה לַ -ְוַהָֽ ָתֵ֛ם ְּתנּוָפֶ֖ ַנְפָּתֵ֥ א  ִ֑יו ְוה  ַ֣י ָבָנ ְפנ  ן ְול  ֵ֥י ַאֲהר ֶ֖ ְפנ  ם ל  ּי ֶ֔ '׃ַהְלו   הָֽ
מדרש ) והבכור קדש. לכך נאמר לפני ה' , תנופה זו נעשית לבני גרשון. לפי שהיה בכור, והנפת אתם תנופה לה' פו[תורה שלמה ]

 (גדהא

ָתֵ֛ם ְּתנּוָפֶ֖ה ַנְפָּתֵ֥ א  '׃לַ מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורה לנושא כאן הקדשת הלויים  –ְוה  , אבל לא חלה בשוה על כולם, כי כאן הָֽ

 חלה רק על בני גרשון.   

 

 מת"ט 37
 כ: – יח,בהעלתך יא במדבר
ּו ְלָמָחר  ַוֲאַכְלֶּתַ֣ם ָּבָׂשר  -ְוֶאל]יח[   ְתַקְּדׁשַ֣ ר ה  ם ּת אַמִ֝  ָהָע֨

יּכ ֹ֡   ר ּכ  נּו֙ ָּבָׂשֶ֔ ל ֨ י ַיֲאכ  ָ֤ ר מ  אמ ִ֗ ' ל  י הִ֝ יֶתם֩ ְּבָאְזנ ֨ ם -י ְּבכ  י  ְצָרִ֑ ֹוב ָלֶ֖נּו ְּבמ   טֵ֥
ם׃  ר ַוֲאַכְלֶּתָֽ ' ָלֶכֵ֛ם ָּבָׂשֶ֖ ן הֵ֥    ְוָנַת֨

ם ]יט[   א יֹוָמִ֑י  ּון ְול ַ֣ א יֵֹ֥ום ֶאָחֵ֛ד ּת אְכלֶ֖  ל ַ֣
ֹום׃ ים יָֽ ֵ֥ א ֶעְׂשר  ים ְול ֶ֖ ים ְול א֙ ֲעָׂשָרַ֣ה ָימ ֶ֔ ָּׁשַ֣ה ָימ ִ֗ א׀ ֲחמ      ְול ַ֣

ים ַעָ֤ד ֲאֶׁשר]כ[   ֶדׁש ָימ ִ֗ ַ֣ד׀ ח ַ֣ ם ְוָהָיֵ֥ה ָלֶכֶ֖ם ְלָזָרִ֑א -ַע ַאְּפֶכֶ֔ ָֽ א֙ מ   י צ 
י ָֽ ַען ּכ  ם׃-ְמַאְסֶּתָ֤ם ֶאת-ַיִ֗ י  ְצָרָֽ ּמ  אנּו מ  ר ָלֵָּ֥מה ֶּזֶ֖ה ָיָצֵ֥ אמ ֶ֔ ּו ְלָפָניו֙ ל  ְבּכָ֤ ם ַוּת  ְרְּבֶכֶ֔  ה֙' ֲאֶׁשַ֣ר ְּבק 
 בהעלתך יא יח במדבר

 סלוק - ואכלתםר טפחא מרכא תבי - ' לכם בשרה קדמא - ונתן ...

 בהעלתך יא יט במדבר

 טפחאמונח מרכא תביר  - יום אחד תאכלון לא

חדש  עד כ יא בפסוק י"רשפ להן מתאיםובין אוכלים שונים יט מחלקות -סדרות הטעמים מרכא תביר טפחא בפסוקים יח – טט
נשמתן יוצאה, וברשעים הוא  כן, ואח"תמצית כחם( על מטותיה צאתעד  חולים חשפת" עיקרבכשרים, שמתמצין ) זו ימים.

שלשים  ומצטעריןשיניהם. כך היא שנויה בספרי )יא יח(, אבל במכילתא שנויה חילוף, הרשעים אוכלים  ביןאומר, הבשר עודנו 
 יום, והכשרים הבשר עודנו בין שיניהם.

 

 מת"ט 38
 :לה,במדבר שלח יד

ַ֣י ה   ם 'ֲאנ  י  א  ַּבְרּת  ה ְלָכל-ּד  א׀ ז ַ֣את ֶאֱעֶׂשִ֗ תּו׃-ל ַ֣ ם ָיֻמָֽ ּמּו ְוָׁשֵ֥ ַּתֶ֖ ֵ֛ה י  ר ַהֶּז ְדָּבֵ֥ ִ֑י ַּבּמ  ים ָעָל ֶ֖ את ַהּנֹוָעד  ה ָהָרָעה֙ ַהּז ֶ֔ ָדָ֤  ָהע 
ּמּו  ַּתֶ֖ ֵ֛ה י  ר ַהֶּז ְדָּבֵ֥   , קבוצת פרטים קשורים לנושא, והמחולקים בהליכותיהם או עניניהםמרכא תביר טפחא -ַּבּמ 

 ולא נמנו על הצבא ופחות מעשרים, חלק בין בני ישראל, כי לא מתו אלו שהיו מעל ששים שנה  *
 חלק בין מתי המדבר כי כל שנה מת שנתון שהגיע לגיל ששים *

 חלק בין שלשים ותשע שנתונים שמתו ובין השנתון האחרון שלא מת *

 

 מת"ט 39

 מתמ"ט 40
 לך טו,טו,טז:-במדבר שלח

ֵ֥ ]טו[    ם ָּכֶכֵ֛ם ַּכּג  יֶכֶ֔ ת  ר ַ֣ ת עֹוָלם֙ ְלד  ִ֑ר ֻחַּקָ֤ ַ֣ר ַהָּג ה ַאַחֵ֛ת ָלֶכֶ֖ם ְוַלּג  ל ֻחָּקֵ֥ '׃ ַהָּקָהָ֕ ֵ֥י הָֽ ְפנ  ְהֶיֶ֖ה ל  ד ]טז[    ר י  ט ֶאָחֶ֖ ְׁשָּפֵ֥ ה ַאַחֵ֛ת ּומ  ּתֹוָרֵ֥
ם׃ פ  ְּתֶכָֽ ֶ֖ר ַהָּגֵ֥ר א  ַ֣ה ָלֶכִ֑ם ְוַלּג  ְהֶי  י 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ה ַאַחֵ֛ת ָלֶכֶ֖ם (טו)  ה ַאַחֵ֛ת, מרכא תביר טפחא – ֻחָּקֵ֥  מפסיק הענין,  תביר ַאַחֵ֛ת ]קדושין ע"ג ב'[ (כטהפסיק הענין ֻחָּקֵ֥

ה ַאַחֵ֛ת ָלֶכֶ֖ם משך חכמה פרשת , קבוצת פרטים הקשורים לנושא משפט, אבל חלוקים ביניהם בהלכותיהם כפי' תביר טפחאמרכא  – ֻחָּקֵ֥

' (טו) שלח  ֵ֥י הָֽ ְפנ  ְהֶיֶ֖ה ל  ֵ֥ר י  ה ַאַחֵ֛ת. פירוש, "לפני ה'" שוה הגר אל הישראלי לגמרי, מה שאין כן ָּכֶכֵ֛ם ַּכּג  ִ֑ר)ָלֶכֶ֖ם  (ֻחָּקֵ֥ ַ֣ר ַהָּג  (ְוַלּג 
ט . ורק (דברים יז, טו יבמות מב, ב)ן ממנים שום דיין וממונה אלא "מקרב אחיך" אינו שוה גר לישראל, כי אי ְׁשָּפֵ֥ ה ַאַחֵ֛ת ּומ  ּתֹוָרֵ֥

ַ֣ה ָלֶכִ֑ם  ְהֶי ד י   כי התורה והמשפט אחד.ֶאָחֶ֖
 

ד  (טז) ט ֶאָחֶ֖ ְׁשָּפֵ֥ ה ַאַחֵ֛ת ּומ  יהם , קבוצת פרטים הקשורים לנושא משפט, אבל חלוקים ביניהם בהלכותטפחאמרכא מרכא תביר  –ּתֹוָרֵ֥

)שתי נקודות באופן אחד ונקודה אחת באופן דמשפט אחד יהיה לגר ולאזרח, בין דיני ממונות בין דיני נפשות משך חכמה פרשת אמר  כפי'

 . אבל השופטים אינו כאחד, דגר דן את חבירו ולא את הישראל,אחר(

 , מ שאין כן בישראל אבל בירושת גר ללא יורשים כל המקדים לתפוס ועשה בו מעשה של חזקה הרי זכה לו

 

 מת"ט 41
 :לג,קרח טז במדבר

ַ֣ם ְוָכל ּו ה  ְרדִ֝ ָלה -ַוּי ֨ ֶ֖ים ְׁשא ִ֑ ר ָלֶהֵ֛ם ַחּי   ֲאֶׁשֵ֥
ל׃  ֹוְך ַהָּקָהָֽ ּתֵ֥ ּו מ  ֶרץ ַוּי אְבדֶ֖ יֶהם֙ ָהָאֶ֔  ַוְּתַכָ֤ס ֲעל 

ּו  ְרדִ֝ ַ֣ם ְוָכלמוקדם ומאוחר שהוא תנאי הכרחי לכלל ופרט, ופרטיו  סדרקדמא ואזלא במלה אחת, כעין  -ַוּי ֨ ָלה -ה  ֶ֖ים ְׁשא ִ֑ ר ָלֶהֵ֛ם ַחּי   -ֲאֶׁשֵ֥

 פרטים מחולקת שלא כל החלקים חייבים להתקיים ביחד. קבוצתמונח מרכא תביר טפחא אתנח, 

חזרו בתשובה ונבצר להם מקום גבוה  ובירידהכל בית קרח, דתן ואבירם ירדו בשוה בפתיחת פי הארץ, אבל בני קרח התעשתו  לכתחילה

 שאולה. וירדורו בתשובה ולא ירדו כנגד האחרים שלא חז

  ( ופרטקדמא ואזלא )מוקדם ומאוחר ככלל   ראה, קדמא ואזלא במלה אחת  ראה
 

 מת"ט 42

ל ֶאל פ במדבר קרח יז,כז: ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  אְמרּו֙ ְּבנ  ְדנּו׃ -ַוּי ָֽ ְדנּו ֻּכָּלֵ֥נּו ָאָבָֽ ְֵ֛ענּו ָאַבֶ֖ ן ָּגַו ֵ֥ ר ה  אמ ִ֑ ה ל  ֶׁשֶ֖  מ 
ְדנּו]כז[  ְֵ֛ענּו ָאַבֶ֖ ן ָּגַו ֵ֥ א, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים וחלים עליהם דברים שונים בקשר לנושא, כאן מרכא תביר טפח - ה 

 מיתות שונות למורדים בה' ואפשר שאף ללא מורדים 

 :ואמרו בני ישראל למשה למימר הא מננא קטילת חרבא הא מננא בלעת ארעא הא מננא מיתו במותנא (כז) תרגום אונקלוס-כ

ע א ( ַוֲאמ  כז) תרגום יונתן-כ בְּל עּו בְַּארְּ תְּ נַן א  א ּומ  ת  ַשלְּהֹוב ית ֵאיש  ֵתיצ יאּו בְּ ישְּ ינַן א  ר ה א מ  ה לְֵּמימ  ֵאל לְּמש  ר  נֵי י שְּ נ א רּו בְּ וְָּאב דּו ה א ֲאנַחְּ

נ א ּכּול נ א: ילּו ָאַבדְּ ין ּכְּא  יב   ֲחש 

ר ה א סַ כז) תרגום ירושלמי-כ ֵאל לְֵּמימ  ר  נֵי י שְּ ין בְּ ר  ע א ( וְָּאמְּ ַחת ַארְּ י פְּת  ינ ן ד  ית מ  א א  ית בְַּמגֵיפְּת  י מ  ינ ן ד  ית מ  ינ ן א  ֵתיצ  ישְּ נַן ּכּול נ א א  פְּנ ן ּוכ דְּ

הֹון: ּה ּובְּל ַעת יַתְּ  יַת פּומ 

ְֵ֛ענּו  (כז)  ר' יוסף בכור שורכפי'  ן ָּגַו ֵ֥ ְדנּו מיתת עצמינו במגפה.  -ה  במ' )תוך הקהל" שרופים ונבלעים, דכתיב בהו "ויאבדו מ -ָאַבֶ֖
 . (,לגטזקרח 

 

 מת"ט 43

יְך ֶאלבמדבר חקת יט,ו:  ְׁשל ָ֕ ִַ֑עת ְוה  ַ֣י תֹוָל זֶֹ֖וב ּוְׁשנ  ֵ֥ץ ֶאֵֶ֛רז ְוא  ן ע  ה ִ֗ ח ַהּכ  ה׃-ְוָלַקַ֣ ת ַהָּפָרָֽ ַפֵ֥ ֹוְך ְׂשר   ּתֶ֖
זֶֹ֖וב )יט,ו( ִַ֑עתטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ְוא  ַ֣י תֹוָל  א תביר טפחא.כדי לכלול גם אותה בנלמד מהתבנית מרכ ּוְׁשנ 

זֶֹ֖וב )יט,ו( ֵ֥ץ ֶאֵֶ֛רז ְוא  מרכא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והשונים בהלכותיהם ביחס לנושא, היינו לא  – ע 

נראה שלכתחיל  (יט,ה)במ' חקת  [ספרי זוטא]-כל אזוב ולא כל ארז ולא כל שני תולעת מתאימים להשרף עם הפרה. אבל לפי הדרשה ב

 )יט,ו( נלמד שחובה להשליך לתוך השרפה עץ ארז מסוים, ואזוב מסוים, ושני תולעת מסוימת.-פה אפשר בחומרים שונים. ומאת השר

ֵ֥ץ  )במ' חקת יט,ו( [ספרי זוטא]-לגבי עץ ארז ואזוב לומד ב ן ע  ה ִ֗ ח ַהּכ  )חלק או ארז יכול אף טורף ֶאֵֶ֛רז יכול אחד מכל העצים ת"ל , ְוָלַקַ֣

ֵ֥ץ ֶאֵֶ֛רז של ארז ת"ל  (חיצוני כמו קליפה זֶֹ֖וב: )חלק פנימי וחלק של העץ( הא מה הדבר בקעת מתוך לבו של ארז וכמו מחוק היהע  , לא ְוא 
מכאן היה ר' שמעון אומר צפור אזוב יון ]ולא אזוב כוחלית ולא אזוב מדברי ולא אזוב רומי[ ולא אזוב תלוי בשמו ולא תלוי בשם אחר 

ַ֣י: ן תלוי בשמו כשר לנכסיםתלויה בשמה שמן תלוי בשמו יי ִַ֑עת , יכול אחד מכל הצבעים ת"ל ּוְׁשנ  ַ֣י או תולעת שני זה לבן ת"ל תֹוָל הא מה ּוְׁשנ 
 הדבר השני שבתולעת ר' שמעון אומר המשונה שבתולעת: 

 

 מת"ט 44

' ֶאל: ד,בלק כה במדבר אֶמר הִ֝ ה ַקַ֚ח ֶאת-ַוּי ֨ ֶׁשִ֗ ע אֹוָתֵ֛ם -ָּכל-מ  ם ְוהֹוַקֵ֥ ַ֣י ָהָעֶ֔ ֶַַ֣֧גדלַ ָראׁש  ' ֶנ  ַהָּׁשִֶ֑מׁש הֶ֖
ֹון ַאף  ב ֲחרֵ֥ ל׃-ְוָיׁש ֵ֛ ָֽ ְׂשָרא  ּי  ' מ   הֶ֖

ע אֹוָתֵ֛ם  'לַ ְוהֹוַקֵ֥  מחלק לכל פרט ופרט שחטא לשפטו ולדונו בהתאם לחטאו   - טפחאמרכא תביר  - הֶ֖

 

 מת"ט 45

ר: יב,פינחס כה במדבר ֶ֖ן ֱאמ ִ֑  ָלכ 
ֹו ֶאת  ן לֵ֛ ֵ֥ ת  י נ  ֨ ְננ  ֹום׃-ה  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית   ְּבר 

ֹו ֶאת ן לֵ֛ ֵ֥ ת  ֹום-נ  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית   כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,  –מרכא תביר טפחא סלוק  – ְּבר 

בעלי מום מוגבלים בעבודת הקודש. אבל יש גמרא שפינחס היה משוח כבר , השלמים מבני פינחס ה חלה על כל הפרטיםכאן השבוע (א)

 בחנוכת המשכן, אלא שלא הובטחה כהונה גדולה לו ולזרעו.

מרמז לכך כי אפשר חילק הדורות ואהרן הכהן, הרי ש-בן מזרעו אך לא כולם, כגון זמן בית עלי בני איתמרם הנים גדוליכ שעיקר (ב)

עד שחזרה בזמן מרד אבשלום במנוי צדוק הכהן ממשפחת פינחס אהרן הכהן, -בןשבימי עלי הכהונה הגדולה עברה מפינחס לבני איתמר 

 במקום אביתר ממשפחת איתמר.
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 מת"ט 46

ָדִ֑ה  :יו,כ פינחסבמדבר  ֹות ָהע  ַרח ְּבמַ֣ ָתֵ֛ם ְוֶאת־ק ֶ֖ ְבַלֵ֥ע א  יָה ַוּת  ִ֗ ֶרץ ֶאת־ּפ  ח ָהָא  ְפַּת֨  ַוּת 
ָֽס ְהיֶּ֖ו ְלנ  יׁש ַוּי  ֶ֔ ם֙ א  ים ּוָמאַת֙י  ָ֤ ּׁש  ַ֣ת ֲחמ  ׁש א  ל ָהא ִ֗  :ַּבֲאכ ַ֣

ַל֥ע א ת ֖  לב(,טז ' קרחבמ)הפסוק הראשון בנושא הוא  בְּ יה  ַות  ת־פ ֔ ץ  א  ר  א   ח ה  פְַּת֤ םַות  ֑ ֵתיה  ת־ב   ם וְּא 

ארבע מיתות לא  -והאמר רב יוסף, וכן תני דבי חזקיה: מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרי ...  [בבלי סנהדרין לז,ב]
 ...  .אלא: דין ארבע מיתות לא בטלו -לא בטלו? והא בטלו!  -בטלו. 

נַ֨  (ישעיהו כד,טז)שוב לא פתחה, שנאמר  -בלתו לדמו של הבל ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מיום שפתחה הארץ את פיה וקי ּכְּ  ףמ 

ץ ר  ת ה א ִ֜ ר ֤ נּו  זְּמ  עְּ ַמ  י ש  ֣ ב  יק צְּ ּכְּנַ֨ , ַלַצד ֔ ץ ףמ  ר  יהָ   י(כו, פי' 'במ) ולא מפי הארץ. איתיביה חזקיה אחיו: ה א ִ֜ ֶרץ ֶאת־ּפ ִ֗ ח ָהָא  ְפַּת֨ אמר ליה:  -! ַוּת 
 .הלא פתח -פתחה, לטובה  -לרעה 

 

ֶרץ י(כו, פי' 'במ) ח ָהָא  ְפַּת֨  קדמא ואזלא רמז ללימוד בכעין כלל וע"פ פרטיו הכתובים בהמשך לומדים שמדובר במיתות בית דין,  – ַוּת 

יהָ  הארץ לטובה. חזקיה בן רבי חייא אומר -בין פתיחת פה הארץ לרעה ובין פתיחת פי [בבלי סנהדרין לז,ב]מקף בורר ע"פ  – ֶאת־ּפ ִ֗

 חזרה ופתחה פיה לרעה )אחרי הפעם הראשונה שבלעה דמי הבל( אבל לטובה לא חזרה ופתחה פיה. שהארץ 

יהָ  דין ארבע ...  אף על פי שבטלה סנהדרי [בבלי סנהדרין לז,ב]-רביע מלמד על ארבעה פרטים, ארבעה לימודים רמז לנאמר ב – ֶאת־ּפ ִ֗
ח  י(כו,פי'  'במ)טט:  .רענות בידי שמים הדומה למיתה שהוא מחוייב בהפו -דין ארבע מיתות  [ב,לז 'סנה רש"י] .מיתות לא בטלו ְפַּת֨ ַוּת 
יהָ  ֶרץ ֶאת־ּפ ִ֗  היא דוגמא לפורענות בידי שמים וממנה לומדים לכיצד מתקיימות מיתות בית דין אחרות. ָהָא 

 

ַרח ָתֵ֛ם ְוֶאת־ק ֶ֖ ְבַלֵ֥ע א  מסוים והחלוקים בהלכותיהם או בעניניהם  ביחס  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא – ַוּת 

]בבלי -)כאילו אבן פוגעת בו. דומה ללימוד ב או נופל מן הגג, או חיה דורסתו -מי שנתחייב סקילה  [בבלי סנהדרין לז,ב]לנושא. כהמשך  
או  -. מי שנתחייב הריגה רס שורף()ע"פ רש"י: הא או נופל בדליקה, או נחש מכישו -. מי שנתחייב שריפה על בית הסקילה( סנה' מה,ב[

 אמרי:  -או טובע בנהר, או מת בסרונכי.  -. מי שנתחייב חנק )ע"פ רש"י: שדרכן להרוג בסייף( נמסר למלכות, או ליסטין באין עליו

ָדִ֑ה ֹות ָהע  ההוא חטא  [לז,בבבלי סנהדרין ]-מונח אתנח, מלמד על רבוי הגבלות, אבל בינתיים מצאנו רק הגבלה אחת כנלמד ב – ְּבמַ֣
נידון  -. דאמר מר: מי שנתחייב שתי מיתות בית דין )ע"פ רש"י: אחד שהיה מחויב שריפה וסייף, ושריפה חמורה מסייף( אחריתי הוה ביה

 .בחמורה

 

 מת"ט 47

ֹות׃ במדבר פינחס כו,נג: מָֽ ר ׁש  ְסַּפֵ֥ ֵ֥ק ָהָאֵֶ֛רץ ְּבַנֲחָלֶ֖ה ְּבמ  ָחל  ֶּלה ּת   ָלא ִ֗
ֶּלה ֵ֥ק ָהָאֵֶ֛רץ ְּבַנֲחָלֶ֖הוצות נוחלות את הארץ, רביע, ארבע קב – ]נג[  ָלא ִ֗ ָחל  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כל  – ּת 

 אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין. כאן גדלים שונים של שטח, ערכים כספיים, ואיכותם שונה )לא מוכח כאן(.

לקו בסמוך לירושלים מתחשב בערך השווי עם מי שעלה אלא ר"ל מי שעלה חהערה יח  תורה תמימה חלוקת יהושע לפי ערך כספי כ
 גורלו ברחוק מירושלים, שהרחוק גרוע הוא מפני שרחוק הוא מביהמ"ק ומפני שקרוב הוא לארץ העמים,

 

 מת"ט 48

י  פינחס כו,נט: במדבר  ְצָרִ֑ י ְּבמ  ֶ֖ ו  ָתֵּ֛ה ְלל  ה א  ר ָיְלָדֵ֥ י ֲאֶׁש֨ ֶ֔ ו  ם יֹוֶכֶ֙בד֙ ַּבת־ל  ֶַׁ֣שת ַעְמָרִ֗ ַ֣ם׀ א   םְוׁש 
ם  ָתָֽ ְרָיֵ֥ם ֲאח  ת מ  ֶ֖ ה ְוא  ֶׁשֶ֔ ן֙ ְוֶאת־מ  ת־ַאֲהר  ם ֶאָֽ ֶַ֣לד ְלַעְמָרִ֗  :ַוּת 

ֶּבן  )במדבר ג,טו( ]רש"י[ראה  ְעָלה -מ  ֶדׁש ָוַמֶ֖ רבי יהודה ברבי  אמרמשיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא 'שומר משמרת הקדש'.  -ח ֵ֥
ר )במ' פי' כו,נט( ן הבטן, שנאמר:)ראה תנח' במדבר טז(: למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מ שלום ה ֲאש ֨ ֥ ד  ּה י לְּ ֛ י א ת  ֖ ֵלו  י ם לְּ ֑ ר  צְּ עם  - בְּמ 

, ונמנית בשבעים נפש; שכשאתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא שבעים חסר )את יוכבד בת לוי( ילדה אותה מצריםכניסתה בפתח 
 . ובן פחות מחודש עדיין לא יצא מכלל נפלים( )על אף שהייתה בת פחות מיום השלימה את המנין)יוכבד בת לוי( אחד, והיא 

מאי שנא יוכבד שנמנתה מן הבטן עוד משולב בו הסבר ע"פ תבניות הטעמים.  4הע'  6עמ'  אדמו"ר ממ"ש חי"ח[ –]ליקוטי שיחות 
 לפני שהייתה בת חדש, ממנין בני לוי שהיה מבן חדש מפני שאז "יצא מכלל נפלים"

ה )במ' פי' כו,נט( ֥ ד  י ּהא ת ֛  י לְּ ֖ ֵלו  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ממתי אדם יוצא מכלל נפלים והשונים  –  לְּ
בהלכותיהם לגבי הנושא. בד"כ כלל רק בן חדש נחשב בודאות כיוצא מכלל נפלים )ומסתעפות מכך הלכות שונות(, אבל יוכבד יצאה 

 .מכלל נפלים כבר בלידתה
 

 מת"ט 49

ֶׁשֵ֛ה ֶאת :ה,פינחס כז ברבמד ב מ  ֵ֥ '׃ פ-ַוַּיְקר  ֵ֥י הָֽ ְפנ  ן ל  ְׁשָּפָטֶ֖  מ 
ֶׁשֵ֛ה ֶאת ב מ  ֵ֥ '-ַוַּיְקר  ֵ֥י הָֽ ְפנ  ן ל  ְׁשָּפָטֶ֖  ק ()מרכא תביר טפחא מרכא סלי מ 

בפסוק  הפשט ( היה משמע משפט אחד לכולן, כגון נחלה אחת לכולן כמשמעפחאטרכא )מ משפטן-משה את)תביר(  ויקרבאם היה כתוב 

" מתחלק ע"י משה )תביר בין מרכא לטפחא( משמע משפט כל אחת ואחת לעצמה, משפטן-ויקרב אתכשו שהכלל "" . עתנה לנו אחזהד' "

 וכן קבלו חלק אביהן וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ואף חלק אחי אביהן. )כפי שקיבלו ע"פ ספר יהושע( דרישת נחלה נפרדת לכל אחת 

 תביר ראה 

 

 מת"ט 50

ם :יא,פנחס כז במדבר ַ֣ין ַאח  -ְוא  יו  א   ים  ְלָאב 
ָתִּ֑ה-ּוְנַתֶּתַ֣ם ֶאת  ֹו ְוָיַרַׁ֣ש א  ְׁשַּפְחּתֶ֖ ּמ  ָלֵ֛יו מ  ב א  ֞רֹו ַהָּקר ֵ֥ ְׁשא  ֹו ל   ַנֲחָלתִ֗
' ֶאת  ָּוֵ֥ה הֶ֖ ט ַּכֲאֶׁשֵ֛ר צ  ְׁשָּפֶ֔ ת מ  ל֙ ְלֻחַּקַ֣ ְׂשָרא  ָ֤י י  ְבנ  ה ל  ְיָתִ֝ ה׃ פ-ְוָה֨ ֶׁשָֽ  מ 

ֹו  ְׁשַּפְחּתֶ֖ ּמ  ָלֵ֛יו מ  ב א   מרכא תביר טפחא,  -ַהָּקר ֵ֥
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 כ"שבדשל התורה הוא בעל קרבת דם. איש ואשתו בעלי קרבה מיוחדת  הרגיל" הקרובכולם חלים ביחד, "' כעין קבוצת פרטים שלא א

ָתִּ֑ה כהכתובה אח" ההלכהאינה קרבת דם. הם יחידה אחת אבל לגבי ירושה אין הדדיות ביניהם לגבי  האיש יורש  מ. הלמ"ְוָיַרַׁ֣ש א 

 אשתו ואין האשה יורשת את האיש. 

קרובי מוריש רבים, אבל יש סדר קדימות ביניהם ולכן לא כולם ירשו בפועל,  להיותולם חלים ביחד, עשויים ' קבוצת פרטים שלא כב

אחי  כלהם צאצאים יורש האב, ואח" ואיןאם לא קיימים  כהבנות, ואח" כבעלי הקרבה הקרובה ביותר: הבנים, אח" יורשיםקודם 

 בי אביו וחוזר חלילה. , ואחריו אחי אאביואחי האב ואחריהם אבי  כהמת, ואח"

ָתִּ֑הולא יורשים ביחד. התיבות  יורשים' על בסיס של א' וב' לאשה מורישה יש סדר ג מסכמות שהאיש יורש אשתו וקודם  - ְוָיַרַׁ֣ש א 

 לכל קרוביה.

 קדמא ואזלא במלה אחת ראה 

 מרכא תביר טפחאגרשיים מרכא תביר טפחא,  זרקא סגול, מונח רביע,  ראה
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ֵ֥ים ֶאָחֵ֛ד ְלַחָּטֶ֖את ַלהִ֑ כח,טו:  נחספיבמדבר  ּז  יר ע  ֹו׃ ס-ַעל        'ּוְׂשע ֨ ְסּכָֽ ה ְונ  יד י ָעֶׂשֶ֖ ֵ֛ ַלֹ֧ת ַהָּתמ   ע 
יראמר רבי יוחנן: מודה ר"מ בא ,זיבבלי בכורות   (כח,טו פינחסבמדבר )של ראש חדש דבעינן בן שעירה, מאי טעמא? אמר קרא:  ְׂשע ֨

 המיוחד ובא מששת ימי בראשית. - ֶאָחֵ֛ד

ירּו ֵ֥ים ֶאָחֵ֛ד מששת ימי בראשיתמקדמת דנא  באקדמא,  – ְׂשע ֨ ּז  תביר ממעט  – ֶאָחֵ֛דלמין הבהמה הזה וטעם   המיוחדברצף מראה  ע 

 בהמה שאין המראה שלה כמו של המין שלה, פוסלה מקדשים.

 מחויבות להמשכיות מששת ימי בראשית???  האם כל הבהמות לקרבן

יר ֵ֥ים ֶאָחֵ֛ד ְלַחָּטֶ֖  ּוְׂשע ֨ ּז   מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה,  – אתע 

קרבנות השעירים חייבים ברצף ללא שנוי מראה, קרבנות חובה של  לרבי מאירמשמע כי שפת אמת מסכת בכורות דף יז עמוד א מפי' 

מו. אם כן בקבוצת הקרבנות יש כאלו שחל עליהם ציבור חייבים רצף, קרבנות יחיד פוסלים "נדמה" ומתירים בן נדמה שחזר למראה אם א

חובת רצף )קרבנות חובה( ויש שלא חל עליהם חובת רצף מראה )קרבנות יחיד בנדבה(. אבל חכמים גזרו בגמרא שעל כל קרבנות חלה 

 חובת רצף ללא שנוי מראה.
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ֶדׁש : טז,כח פינחס במדבר אּוַבח ַ֣ ֹון ְּבַאְרָּבָעֵ֥ה ָהר  ַסח         ֶדׁשָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ַלח ִ֑ עָ ׁשִ֗ '׃לַ ֶּפֶ֖  הָֽ

 [(כח,ב )וילנא,ה"ו ד"ירושלמי פסחים פ]
וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר הלילה ב"ש אוסרין וב"ה  מתני'

יעקב בר אחא בשם רבי יוחנן רבי לא  הא יום אסור רבי לעזר בשם רבי הושעיה יום פסח הוא לה'. רבי גמ'מתירין עד שתנץ החמה: 
 :בשם רבי לעזר שני תלמידים שנו אותה. אמר רבי זעורה אשכחית אמר תלתא אינון חד אמר אסור וחד אמר מותר וחד אמר מנהג

 

'  (כז,יבבא  'שמ)דכתיב  יום פסח הוא לה'. ,ה"ו[ד"פסחים פיר' קרבן העדה ] הִ֗ ּוא ַלָֽ ַסח ה  ּו וקרא יתיראֶזַָֽבח־ֶּפ֨ אלא לומר לך יום א ה 
ּוא  שאתה זובח '  יהיהה  הִ֗  :והיינו כולא יומאַלָֽ

שני תלמידים שנו אותה. בא לתרץ הא דתני בתחילת פרקין מקום שנהגו והכא קתני לשון איסור לכך קאמר דשני תנאים הם וחכמים 
 :דמתני' לאו היינו תנא דריש פרקין

 :וחד אמר מנהג. אורויי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן עובדא :בע"פ אשכחית אמר תלתא תנאי. פליגי באיסור עשיית מלאכה
וחכמים אומרי' וכו'. חכמים ס"ל דעשיית מלאכה בע"פ קודם חצות לאו במנהגא תלייא מילתא  מתני' [ו"ה,ד"פסחים פ יר'פני משה ]

יו אוסרין ולא עשו כל עיקר ואפי' קודם אלא מקומות יש שחלוקין בדינא שביהודה היו מתירין ועושין מלאכה עד חצות ובגליל ה
הלילה. לדברי האוסרין כל היום פליגי דב"ש אוסרין כמו מלאכה האסורה בי"ט שאף הלילה אסורה וב"ה מתירין עד שתנץ  :חצות

 :החמה בי"ד דמידי דהוה אתענית שהיום אסור באכילה והלילה שלפניו מותר

 :גי ב"ש וב"ה אלא בליל י"ד הא יום אסור לד"ה ומנין וקאמר ר' הושעיההא יום אסור. אבגליל קאי דלדידהו לא פלי גמ'

' ,טז(כחפי'  'במ) מדכתיביום פסח הוא לה'.  ַסח ַלהָֽ ֶדׁש ֶּפֶ֖ ֹון ְּבַאְרָּבָעֵ֥ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ַלח ִ֑ אׁשִ֗ ֶדׁש ָהר  משמע דכל יום י"ד נקרא עשיית :ּוַבח ַ֣
 :בדין שתהא עסוק במלאכתך וקרבנך קרבהקרבן פסח ואסור במלאכה כדאמרי' ריש פרקין אינו 

שני תלמידי חכמים שנו אותה. המתני' דריש פרקין דתלו אותם במנהג והמתני' דהכא דאיכא דאסרי כל היום תרי תנאי נינהו ומי 
דאנשי כהאי  מדינאאמר אסור. כל היום  חד :אשכחית אמר תלתא אינון. אשכחן הכא דתלתא תנאי חלוקין בדבר :ששנה זו לא שנה זו

 :אמר דבמנהג תליא כתנא דריש פרקין וחדאמר. מותר קודם חצות כאנשי יהודה  וחד :גליל

 אין פסוק כזה, קה"ע ופני משה מביאים הפסוקים הבאים. – יום פסח הוא לה'

'  :כז,יבבא שמות  קה"ע: הִ֗ ּוא ַלָֽ ַסח ה  ם ֶזַָֽבח־ֶּפ֨  ַוֲאַמְרֶּתֹ֡
ׂשְ  ָֽי־י  י ְבנ  ָ֤ ַסח ַעל־ָּבּת  ִ֑יל ֲאֶׁשַ֣ר ָּפֲ֠ צ  ַ֣ינּו ה  ם ְוֶאת־ָּבּת  י  ְצַרֶ֖ ֹו ֶאת־מ  ם ְּבָנְגּפֵ֥ י  ְצַרֶ֔ ל֙ ְּבמ  ּו:       ָרא  ְׁשַּתֲחוָֽ ָֽ ד ָהָעֶ֖ם ַוּי  ּק ֵ֥  ַוּי 

' ,טז:כחפינחס במדבר פני משה:  ַסח ַלהָֽ ֶדׁש ֶּפֶ֖ ֹון ְּבַאְרָּבָעֵ֥ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ַלח ִ֑ אׁשִ֗ ֶדׁש ָהר   :ּוַבח ַ֣

 יד תשרי התש"פ(-ל הי"ו )מוצ"ש האזינו יגהצעת פתרון בעזרת הרב א"מ פר

ֹון ,טז(כחפי'  'במ) אׁשִ֗ ֶדׁש ָהר   מונח רביע מלמד על לפחות ארבע שיטות בנושא עשיית מלאכה בי"ד ניסן.  – ּוַבח ַ֣

לכותיהם בקשר מרכא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והשונים בה – ְּבַאְרָּבָעֵ֥ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ,טז(כחפי'  'במ)

 לנושא.

בגליל היו אוסרין ולא עשו כל עיקר  ]פני משה[בגליל היו אוסרים איסור גמור ולא מכח מנהג וביהודה מתירין משנה:  )שיטה א(
 לשיטת בית שמאי לא עשו גם בליל י"ד, לשיטת בית הלל עשו עד תנץ החמה. .)ביום י"ד( ואפי' קודם חצות

 אינון  )תנאים( אמר רבי זעורה אשכחית אמר תלתא ת לשיטת בית הלל גמרא: שלוש שיטו ד( -)שיטה ב 

 לשיטת בית שמאי לא עשו גם בליל י"ד, לשיטת בית הלל עשו עד תנץ החמה() חד אמר אסור )שיטה ב(

 וחד אמר מותר  )שיטה ג(

 :בדאוחד אמר מנהג. אורויי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן עו ]קה"ע[ :וחד אמר מנהג )שיטה ד(
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 התנא בה"א לומד שעשיית מלאכה או אי עשיית מלאכה בי"ד ניסן תלוי במנהג.

 לומד שחולקין בדין, ולומד שהמנהג הוא אחד משיטות אחדות לגבי עשיית מלאכה בי"ד ניסן. ]פני משה[התנא בה"ה ע"פ 

 אם נוסיף את מחלוקת בית שמאי ובית הלל אז יש חמש שיטות.

 שה אין הוראה מחייבת אז יש עוד שיטה.ואם נוסיף שבשיטה ד' שלמע
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ֹון  :ג,במדבר מסעי לג אׁשִ֑ ֶדׁש ָהר  ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ַלח ַ֣ ָּׁשֵ֥ ֹון ַּבֲחמ  אׁשֶ֔ ֶדׁש ָהר  ס֙ ַּבח ַ֣ ַרְעְמס  ָֽ ּו מ  ְסעָ֤  ַוּי 
ָֽי ּו ְבנ  ַסח ָיְצאָ֤ ָּמֳחַרַ֣ת ַהֶּפִ֗ ָֽ ֶ֖י ָּכל-מ  ינ  ה ְלע  ַ֣ד ָרָמֶ֔ ל֙ ְּבָי ְׂשָרא  ם׃-י  י  ְצָרָֽ  מ 

 תורה תמימה 
ָּׁשֵ֥ )ג(  ֶדׁש ַּבֲחמ  ור' ברכיה אמר, כתיב ויסעו מרעמסס בחודש הראשון בחמשה עשר יום לחודש, כד יטמע בלילי ... ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ַלח ַ֣

 [:)וילנה יד ב( ירושלמי ר"ה פ"ב ה"ח] ב( משקיעת החמה אתה מונה ללבנה -מועדא ארבעה עשר מטמיעין אית בה, הוי 
 תורה תמימה הערות הערה ב 

ואין כאן מן החודש אלא ארבעה עשר שקיעות, שהרי ביום שנסעו עדיין לא שקעה חמה, ודבר זה  ...יאת השמש ב( שרש טמע ענינו ב
דהמולד של ... מסורת וקבלה היא, וכך מבואר בברייתא דשמואל ירחינאה ובסדר עולם ירושלמי על הפ' ויהי השמש באה )פ' לך( 

 ..., אחר חצות היום בתחלת שש שעות אחרונותום ד' חודש ניסן של אותה השנה שיצאו ישראל ממצרים היה בי
  וקבלה בידינו שמולד ניסן בשנת יציאת מצרים היה בין שקיעת החמה ובין צאת  אור שמחה בירושלמי ר"הע"פ פירוש  –טט ...

יום הבא אחרי צאת הכוכבים. בזמן אור זה הנחשב כחלק מיום רביעי, משה רבנו קידש את יום חמישי להיות ראש חודש ניסן, היינו ה

 הכוכבים ושקיעת החמה בסוף זמן האור של יום רביעי הוחשבה כאחרונה בחודש הקודם, כי אין מחשבין שעות לחדשים. 
והיה לפי"ז ר"ח ביום ה', ויום ה' של יציאתם היה בט"ו לחודש כמבואר. ונראה דכונה  דמחשבינן החודש מיום המחרתאלא ודאי  

, שבארנוה בפ' בהעלותך בפסוק עד חודש ימים שאין מחשבין שעות לחדשיםבבלי מגילה ה' א' מניין אחת לדרשה זו עם הדרשה ב
 )י"א כ'(, יעו"ש וראוים הדברים לצרף לכאן:

  ֹון אׁשֶ֔ ֶדׁש ָהר  ס֙ ַּבח ַ֣ ַרְעְמס  ָֽ ּו מ  ְסעָ֤  . מפסיק ענין – חלק ראשון ברישא הפסוק בטעמים עליוניםַוּי 

 ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ַּבֲחמ  תבנית מפסיקת דיבור  חלק שני אפשר באה לרמז על יום יציאת מצרים וע"י האפיון מרכא תביר טפחא,  -ָּׁשֵ֥

ֹון  אׁשִ֑ ֶדׁש ָהר  ִ֑ים  שמות בא יב בעל יום ראש חודש ניסן של שנת יציאת מצרים כפי הפירוש על ַלח ַ֣ אׁש ֳחָדׁש  ם ר ַ֣ ֵ֛ה ָלֶכֶ֖ ֶדׁש ַהֶּז ַהח ֹ֧
י ַהָּׁשָנָֽה׃ ֶ֖ ם ְלָחְדׁש  ֹון הּוא֙ ָלֶכֶ֔ אׁשֵ֥ . כעין קבוצת פרטים שלא כולם חייבים להתקיים ביחדמרמזת על מרכא תביר טפחא ים תבנית טעמ .ר 

 . זמן מולד הלבנה וקידוש ראש חדשכאן הנושא הוא 

o  .הפרטים הם שעות אור השמש של יום מולד הלבנה 

o  בי"ד מקדשים את יום מולד הלבנה להיות ר"ח. בלילה ועד חצות היוםאם מולד הלבנה היה , 

o אין מחשבים שעות לחדשים אחר חצות היום וזה כולל גם בין שקיעת החמה לצאת הכוכביםנה היה אם מולד הלב ,

 . ומקדשים את יום המחרת המתחיל בצאת הכוכבים אחרי מולד הלבנה להיות ראש חודש

 

ֹוןבקרא  אׁשִ֑ ֶדׁש ָהר  ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום ַלח ַ֣ ָּׁשֵ֥ ֹון ַּבֲחמ  אׁשֶ֔ ֶדׁש ָהר  ֹוןאחד מהקטעים  ַּבח ַ֣ אׁשֶ֔ ֶדׁש ָהר  ֹוןאו  ַּבח ַ֣ אׁשִ֑ ֶדׁש ָהר  יתר. לכן יש  ַלח ַ֣

ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖וםלדרוש מיתור זה כי הקרא שביניהם  ָּׁשֵ֥ נדרש אלפניו ולאחריו. היינו לומר שיום זה מצד אחד הוא ביום החמשה עשר  ַּבֲחמ 

חר חצות היום לניסן מבחינת התאריך ומצד אחר הוא אחר שעברו כבר חמשה עשר תקופות אור למולד. מזה דרשו חז"ל שהמולד היה א

ולכן ראש חודש ניסן של שנת יציאת מצרים נקבע ליום המחרת. וכך נקבעה ההלכה אם המולד חל אחר חצות היום ראש חודש נקבע ליום 
 המחרת. 

ה ָעָׂשֵ֛ר יֶֹ֖ום  ָּׁשֵ֥ ם מחלק את שעות אור החמה )בלשון חז"ל עונת יום( של יום מולד הלבנה לשתיים. א –שובר  מרכא תביר טפחא, -ַּבֲחמ 

 המולד חל קודם חצות היום, אותו יום יקבע כראש חודש, אם המולד חל אחר חצות היום, יום המחרת יקבע כראש חודש.  

 

 מת"ט 54

ִָ֑מה  :ט,מסעי לג במדבר יל  אּו א  ה ַוָּיב ֶ֖ ָּמָרֶ֔ ְסעּו֙ מ  ים ַוַּיֲחנּו       ַוּי  ֶ֖ ים ְּתָמר  ֵ֥ ְבע  ם ְוׁש  ֵ֥ת ַמֵ֛י  ינ  ה ע  ֞ ַ֣ים ֶעְׂשר  ם ְׁשּת  יל  ְבא  ם׃-ּוֲ֠  ָׁשָֽ
ִָ֑מה  יל  אּו א  ם טפחא אתנח  -ַוָּיב ֶ֖ יל  ְבא   גדולה-תלישא -ּוֲ֠

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

 ם יל  ְבא  תורה ורוח הקדש  -ף ומים לנפש מים לגו מקורותגדולה מהשמים, הבקעות -תלישא של  יחודיגדולה, נס -תלישא -ּוֲ֠

ה  -ושבעים זקני סנהדרין, ב ֞ ַ֣ים ֶעְׂשר  יםמונח גרשיים,  –ְׁשּת  ֶ֖ ים ְּתָמר  ֵ֥ ְבע  ם ְוׁש  ֵ֥ת ַמֵ֛י  ינ  יצא מן  כעין,  טפחאמרכא תביר מרכא  – ע 

 בענין אחר שלא כענינו, יצא להקל ולהחמיר. לידוןהכלל אחד או שניים, 

שם עד שנעשה להם נס לחנותשלא היה דעתם  מלמד טירוש בעה"יצא מן הכלל אחד או שניים, כפ כעין  

עינות מים, ב"י שיצאובענין אחר שלא כענינו  לידון 

חנו שם. ואזלהקל  יצא 

שמינו סנהדרין של שבעים .   ולהחמיר 

 ,  גרשייםגדולה תלישא  ראה

 

 מת"ט 55

ָתֶ֖  :יב,מסעי לד במדבר ָנה ְוָהיֵּ֥ו תֹוְצא  ֶ֔ ד ַהְּגבּול֙ ַהַּיְרּד  ַ֣ם ַהֶּמִַ֑לח ְוָיַרָ֤ יב׃       יו ָי ָֽ יָה ָסב  ְגֻבֹלֶתֶ֖ ה ָלֶכֵ֥ם ָהָאֵֶ֛רץ ל  ְהֶי֨  ז את֩ ּת 
היה בין אלו לאלו  ששה עשר מילמעשר בהמה מצטרף כמלא רגל בהמה רועה וכמה היא רגל בהמה רועה  ,מ"בטפ"משנה בכורות 

 אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה: שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין היה לו באמצע מביא ומעשרן באמצע רבי מאיר 
כמו שיכולות להשתמר ברועה אחד כשהבהמות רועות מתרחקות זו  - כמלא רגל בהמה רועהב "מ,ט"בכורות פ משנהר' עובדיה מברטנורא 

יל, מביאן מזו. והיינו שש עשרה מיל, דבהכי שלטא עינא דרועה. ואם יש לו חמש בהמות בכפר זה וחמש בכפר אחר רחוק זה מזה שש עשרה מ
לתוך דיר אחד ומעשרן. ואם רחוקות יותר, פטורות. דאמר קרא )ירמיה לג( תעבורנה הצאן על ידי מונה, משמע אם יכולות להמנות ברועה אחד 

משום דבעי למתני בסמוך שאם היה לו עדר באמצע,  - שלשים ושנים מיל אינן מצטרפין מקרי צאן, ותעבורנה תחת השבט להתעשר, ואי לא לא:

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
לאו  - מביא ומעשר באמצע אותן האמצעיות מצרפות את הצדדים, להכי תני שאם הצדדים רחוקות זו מזו שלשים ושנים מיל אין האמצעי מצרפן: 

שאם היו לו חמש בהמות מכאן וחמש בהמות מכאן וירדן באמצע, אין מצטרפין ופטורות. ואין הלכה  - הירדן מפסיק ]מביא[ באמצע ממש קאמר:
 כר' מאיר:
ששה עשר מיל ]דזהו שיעור ריחוק גבול א"י אחד הוא, )ב( שיעור  –תרסא מרמז שיש לדרוש מהפרט בתראה )א( מחיצה  – ז את֩ 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[

יָה  ָלֶכֵ֥םבהמה הפרט בתראה  ְגֻבֹלֶתֶ֖ השונים בהלכותיהם לגבי נושא מעשר קבוצת פרטים מלמד על כעין מרכא תביר טפחא,  –ָהָאֵֶ֛רץ ל 

מלמדת כי לרבנן גבולות השבטים וגבול הירדן אינם מונעים צירוף בהמות למעשר בהמה בתנאי  ,מ"בטפ"משנה בכורות בהמה. 

"י מערבית לירדן אינם מונעים צירוף בתנאי המרחקים המנויים להלן, גבול הירדן המרחקים המנויים להלן. לרבי מאיר גבולות השבטים בא

 מונע צירוף בין א"י המערבית ובין עבר הירדן.

נושא מרחק בין בהמות לצירוף למעשר בהמה )א( עד ששה עשר מיל יש צירוף ונושא גבול בין שבטים אינו מונע צירוף; )ב( מעבר 

פ שהרועה באמצע והוא פחות מששה עשר מיל מכל בהמה אין צירוף; )ג( כאשר יש בהמה )ות( באמצע מיל, אע" 32לששה עשר מיל עד 
 מיל, אם המרחק מהאמצע לקצוות עד ששה עשר מיל יש צירוף בין כולם.  32בין קצוות הרחוקים ביניהם יותר לששה עשר מיל עד 

ך שבט, בין שבטים( לעומת בהמות בא"י ובחו"ל מעבר לנהר לרבי מאיר הנושא הוא צירוף למעשר בהמה כאשר הבהמות בא"י )בתו

מיל מצטרפים ומעבר לכך  16הירדן שהוא גבול בין א"י לחו"ל. )א( בגבולות בין שבטים והמרחקים בין הבהמות כמו ההסבר לעיל אזי עד 

גבול ירדן אינו מפריע  לרבנןאבל אין הבהמות מצטרפות.  לר"מלא מצטרפים; )ב( גבול ירדן והבהמות בתוך ששה עשר מיל ביניהם. 

 לצירוף בין בהמות בא"י ובין בהמות בחו"ל כל עוד המרחק ביניהם הוא עד ששה עשר מיל.

 וכלל ופרט פרטתבנית  ראה , קטנה-תלישא  ראה

 

 מת"ט 56
 :יז,מסעי לה במדבר

ם ָֽ -]טז[  ְוא  צ  ת ָהר  ֹות יּוַמֶ֖ ּוא מֵ֥ ַַ֣ח הִ֑ צ  ת ר  ָּכֵ֛הּו ַוָּימ ֶ֖ ֹ֧ל ׀ ה  י ַבְרֶז ְכל ֨  ַח׃ּב 
ם ְּבֶאֶַ֣בן ָיד֩ ֲאֶׁשר ֹ֡ ַח׃-]יז[  ְוא  ָֽ צ  ת ָהר  ֹות יּוַמֶ֖ ּוא מֵ֥ ַַ֣חָֽ הִ֑ צ  ת ר  ָּכֵ֛הּו ַוָּימ ֶ֖ ּה ה   ָי֨מּות ָּבֵ֥

 צריך גם למקומו ואם, תנהו למקום אחר פזר - ואם

חא, תביר טפ מרכא -וימת  הכהו בה קדמא -ימות -אשרשתי התרעות, על שיעור אשר מעל לו  כעיןקטנה, -תלישא מונח -יד  באבן

 מונח אתנח - הוא רצחפרטים שלא חייבים להיות ביחד לענין שאחריו  קבוצת
בזריקה עד שיש בו  חייב... קא משמע לן דאינו  ח"שפתבה שיעור להמית וגו'  שיש .בה ימות-אשרבה מלא היד.  שיש יד. באבן י"רש

 כדי להמית גם בזריקה.

כעין פרט וכלל ופרט. תבנית 

רעהואיש את  והכה משפטים כא יח שמות שנאמר י"פרשחר ואם צריך גם למקומו, אפשר שזה כקדמאה מלמד למקום א פרט 
 .ימות בה-אשר, ולא נתן בה שיעור, יכול כל שהוא, לכן נאמר באבן

 בתראה והם קבוצת פרטים שהם שיעורי אבן יד שונים שיש בם  בפרטשתי התרעות על שיעור מינימלי להמית, המתבררות  וגם

 בידו, שיעור אחר לזורק.   בהעור אחד למכה להמית. שי

 קטנה,  תבנית פרט וכלל ופרט-פזר,  תלישא  ראה

 

 מת"ט 57
 :יח,מסעי לה במדבר

ָֽץ ַ֣י ע  ְכל  ֹו ּב  ַח׃-ָיד֩ ֲאֶׁשר-]יח[  אֹ֡ ָֽ צ  ת ָהר  ֹות יּוַמֶ֖ ּוא מֵ֥ ַַ֣חָֽ הִ֑ צ  ת ר  ָּכֵ֛הּו ַוָּימ ֶ֖ ֹו ה   ָי֨מּות ּבֵ֥
 פזר, תנהו למקום אחר ואם צריך גם למקומו - או

 קדמא - ימות-אשרשתי התרעות, על שיעור אשר מעל לו  כעיןקטנה, -תלישא מונח -יד -עץ יבכל

 מונח אתנח - הוא רצחמרכא תביר טפחא קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד לענין שאחריו  - הכהו וימת בו
, לכך נאמר בעץ שהוא, יכול כל בשבטיכה איש את עבדו או את אמתו  וכי משפטים כא כ שמותשנאמר  לפי.  יד-עץ בכלי או י"רש

 כדי להמית. שיעור, שיהא בו (ימות בו-יד אשר-עץ בכלי או -)טט  אשר ימות בו

כעין פרט וכלל ופרט. תבנית 

עבדו  אתיכה איש  וכי משפטים כא כ שמות שנאמר י"כפרשקדמאה מלמד למקום אחר ואם צריך גם למקומו, אפשר שזה  פרט
 .בוימות -אשרתן בה שיעור, יכול כל שהוא, לכן נאמר , ולא נאו את אמתו בשבט

 יד שונים שיש בם -והם קבוצת פרטים שהם שיעורי כלי עץ בתראהשתי התרעות על שיעור מינימלי להמית המתבררות בפרט  וגם

אחר  שימושפן בידו, אפשר ששיעור אחר לזורק או מטיל או דוחף קורת עץ או קורת בית הבד או או בהלהמית. שיעור אחד למכה 

 בכלי עץ.

 קטנה,  תבנית פרט וכלל ופרט-פזר,  תלישא  ראה

 

 מת"ט 58
 :כא,דברים שפטים טז

ה ָּכל-׃ ס ל א ָרֶ֖ ַּטֵ֥ע ְלךֵ֛ ֲאׁש  ר ַּתֲעֶׂשה-ת  יך ֲאֶׁשֵ֥ ' ֱאֹלֶהֶ֖ ְזַּבֵ֛ח הֵ֥ ֶצל מ  ִ֑ץ א ִ֗ ְך׃-ע   ָּלָֽ
 וגו' גם כן על נטיעת אוהלכי לא תטע נופל  [עיקר שפת"ח], אזהרה לנוטע אילן ולבונה בית בהר הבית [רש"י]

 
או  [ב,כט]דף  דתניא: גפן זהב היתה עומדת על פתח ההיכל, ומודלה על גבי כלונסות, וכל מי שמתנדב עלה -גפן  [א,בבלי תמיד כט]

 אמר ר' אלעזר ברבי צדוק: מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותה. מביא ותולה בה. -גרגיר או אשכול 
 
הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה בין אילן סרק בין אילן מאכל אע"פ שעשאו לנוי  [ט"ה ו"עבודת כוכבים פרמב"ם הלכות ]

ה ָּכל-ל א( ,כאזט ' שפ'דב)למקדש ויופי לו הרי זה לוקה שנאמר  ָרֶ֖ ַּטֵ֥ע ְלךֵ֛ ֲאׁש  יך-ת  ' ֱאֹלֶהֶ֖ ְזַּבֵ֛ח הֵ֥ ֶצל מ  ִ֑ץ א ִ֗ , מפני שהיה זה דרך ע 
 ות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו שם העם. עובדי כוכבים נוטעין אילנ

הרחקה יתירה היא שנאמר  ,אסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש כדרך שעושין בחצרות אע"פ שהוא בבנין ואינו עץ נטוע [י"ה]

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ִ֑ץ-ָּכל( ,כאזט ' שפ'דב) אב"ד אלא השגת הר)., אלא כל האכסדראות והסבכות היוצאות מן הכותלים שהיו במקדש של אבן היו לא של עץע 

כל האכסדראות וכו' של אבן היו לא של עץ. א"א לשכת העץ בית היתה, בימה של עץ שעושין למלך בשעת הקהל לשעתה היתה, וכן גזוזטרא 
 (שהקיפו בעזרת נשים בשמחת בית השואבה לשעתה היתה.

 

֥ ( ,כבזט ' שפ'דב)בה, שנאמר אמרו חכמים על מי שהוא מעמיד דיין שאינו הגון כאילו הקים מצ [ספר החינוך מצוה תיד] ק   לְּך֖  יםוְֹּֽלא־ת 

ה ֑ ה ָּכל-ל א( ,כאזט ' שפ'דב). ואם הוא מקום שיש בו תלמידי חכמים אמרו שהוא כאילו נטע אשרה, שנאמר ַמֵצב  ָרֶ֖ ע ְלךֵ֛ ֲאׁש  ַּטֵ֥ ִ֑ץ -ת  ע 
יך ' ֱאֹלֶהֶ֖ ְזַּבֵ֛ח הֵ֥ ֶצל מ   .ב[,]סנהדרין ז א ִ֗

ִ֑ץ-ָּכלתוב לפניו. ההסבר מתחיל מסוף הרישא המתיחס לכל הכ  משמע עץ )א( עץ )ב( דמוי עץ שאינו מחומר עץ.-מקף ברב – ע 

ה   ָרֶ֖ ִ֑ץ-ָּכלטפחא, פותחת טפח לאפיין את כל קבוצת הפרטים שלפניה מהכתוב אחריה  –ֲאׁש  ִ֑ץ. האיפיון ע  משמע עץ פרי או סרק הנטוע  ע 

ִ֑ץ-ָּכל בארץ, ומהרבוי  לבניית בית כמו נטע אוהל. לתמושא, משמע גם עץ כרות, ועוד המלה נטיעה ע 

ִ֑ץ-ָּכל אבל בעוד המלים  ִ֑ץ-ָּכלמרבות משמעויות נוספות לעץ ולנטיעה, טעם  ע  אבל , מגביל האיסור רק לעץ נטוע או כרות. אתנח – ע 

ממתכת  וסבכות אף הנראות כמו עץ אך עשויות מאבן, וכן בית ששימש לעניני המקדש, וכן עזרי עץ זמניים, וכעין עץ גפן אכסדראות

 ."י[ה,ו"פ "כעבול' רמב"ם ה]מותרים, ראה השגות ראב"ד 

ַּטֵ֥ע-ל א  משמעות נטיעה בבית המקדש )א( נטיעה של עץ )ב( בניה מעץ )ג( בניה שלא מעץ כדמוי עץ-מקף כרב – ת 

ה -ל א ָרֶ֖ ַּטֵ֥ע ְלךֵ֛ ֲאׁש  ' והלכות שונות לפרטים קבוצת פרטים הקשורה לנושא משמעויות מלת נטיעה אצל מזבח ה מרכא תביר טפחא, -ת 

אסורה, בניה בעץ זמנית מותרת )ג( בניה  –קבועה  –אסורה )ב( בניה מעץ  -לפי משמעות נטיעה. )א( נטיעה של עץ באדמה או בעציץ 

 מותרת. –שלא מעץ כדמוי עץ 

 
 מת"ט 59

 דברים שפטים כ,ג:
ְלחָ  ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  ם ְקר  ל ַאֶּת֨ ְׂשָרא ֶ֔ ֶהם֙ ְׁשַמַ֣ע י  ה ַעלְוָאַמָ֤ר ֲאל  יֶכִ֑ם -ָמֶ֖ ְיב   א 

ם ַאל-ַאל ל-י ַרְַ֣ך ְלַבְבֶכִ֗ ּו ְוַאָֽ יְראֹ֧ ָֽ ם׃-ַּתְחְּפזֵּ֛ו ְוַאל-ּת  ְּפנ יֶהָֽ ּו מ   ַּתַעְרצֶ֖
םטעם קדמא של מלת  ל...  (ג,כ ' שפ'דב))ישראל( מרמז שקודם לקרב יקרא  ַאֶּת֨ ְׂשָרא ֶ֔ ִ֑ל  (ו,ד וא' 'דב)המלים כמו  ְׁשַמַ֣ע י  ְׂשָרא  ע י  )של ְׁשַמֶ֖

ה , ועל המיטה(קריאת שמע בתפילה  ְלָחָמֶ֖ ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  הקשורים לנושא תשועת ה' במלחמה פרטים  תמרכא תביר טפחא, קבוצ -ְקר 

שיש קבוצה המקיימת  אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבדרש"י  ע"פ פ'אפשר שהלכותיהם או ענינן אינו שווה לגבי הנושא. 

ל ם היחידה קריאת מצוות ויש קבוצה שאינה מקיימת מצוות וזכות ְׂשָרא ֶ֔ ם כדאי ובזכות זאת ְׁשַמַ֣ע י   . שיושיע אתכםַאֶּת֨

ְלָחָמֶ֖ה ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  ה  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא שלא על כולם חל – ְקר  ְלָחָמֶ֖ ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  מרכא  -ְקר 

הם או ענינן אינו שווה לגבי הנושא. כי הכהן והשוטרים הקשורים לנושא תשועת ה' במלחמה שהלכותיפרטים  תתביר טפחא, קבוצ

בונה בית ולא חנכו, נוטע   -מדברים אל כל אלו שהתקבצו בעקבות קריאת הגיוס, אבל בעקבות דברי הכהן והשוטרים חלק מהמתקבצים 

 חוזרים מהמחנה היוצא בפועל על האויבים. -כרם ולא חיללו, אורס אשה ולא לקחה, והיראים 

 א תביר טפחאדרגראה 

 

 מת"ט 60
 :טז,תצא כב-כי דברים

ה ֶאל ַּנֲעָרֶ֖ ַּנֲעָרֶ֖ ַהָֽ י ַהָֽ ֵ֥ ִ֑ים -ְוָאַמֵ֛ר ֲאב  נ   ַהְּזק 
ָה׃-ֶאת ְׂשָנֶאָֽ ה ַוּי  ָּׁשֶ֖ ֵ֛ה ְלא  יׁש ַהֶּז ֵ֥ י ָלא  ּת  י ָנַתִ֝ ִ֗ ּת   ּב 

י-...ֶאת ִ֗ ּת  ירביע  - ּב  ּת   גרש-אזלא - ָנַתִ֝

יׁש ֵ֥   הפה שאסר כי אם יאלם או ימות הבת תיאסר לכל העולם מרכא - ָלא 

ֵ֛ה  הוא הפה שהתיר כי מיעט כל העולם פרט לאדם מסוים  תביר - ַהֶּז

 

ָּׁשֶ֖ה ֵ֛ה ְלא  יׁש ַהֶּז ֵ֥  ד"ה מנין תוספות בבלי כתובות כב א  -מרכא תביר טפחא, בנוסף לנכתב קודם, ע"פ ה - ָלא 

יׁשאפשר שהפה שאסר הוא הפה שהתיר לאו דווקא בבת אחת תוך כדי דבור אלא פעם ראשונה אמר  ֵ֥ ר זמן כגון שעה או יום ואף ולאח ָלא 

ָּׁשֶ֖היותר אמר  ֵ֛ה ְלא   כל זמן שמפרש את דבריו הראשונים אע"פ שאין מגו כי אמר שקידש ַהֶּז

 וצריך מיגו אם נתוני המקרה נוגדים את המעשה כגון שחתנו עמד לפניו ולא קישר אותו לסיפור הדברים. 

 .במקרה זה יהיה נאמן רק על תוך כדי דיבור

 ואם אינו ענין כאן וקרא יתירא כדרישם חתנו עמד לפניו ולא הזכירו יהיה נאמן לאחר זמן זה מסברא גם בלא מיגו ר"י אומר שגם א

 תנהו למצב שבו אינו נאמן לאחר זמן שיהא נאמן על תוך כדי דיבור במיגו.

 לאחר זמן.  טט כגון שהוא פסול לעדות באופן כללי יהיה מהימן על תוך כדי דיבור. אדם מהימן יהיה נאמן גם 

 שבר את חובת רצף הזמן לפירוש דבריו של אבי הנערה לגבי הנתבע. מרכא תביר טפחאהתבנית  סיכום:
 

 מת"ט 61
 ,ה:תצא כה-דברים כי

י]ה[  ס ָֽ ין-ּכ  ָֽ ַ֣ן א  ֶהם֙ ּוב  ת ַאַחָ֤ד מ  ו ּומ ֨ ים ַיְחָּדִ֗ ְׁש֨בּו ַאח ִ֝ א-י  ֹו ל ָֽ ֶׁשת-לֶ֔ ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי ּוָצה -ת  ֵ֛ת ַהחֶ֖  ַהּמ 
ִ֑ר ְיָבָמּה֙  ַ֣יׁש ָז ּה׃ ְלא  ְּבָמָֽ ה ְוי  ָּׁשֶ֖ ֹו ְלא  ּה לֵ֛ יָה ּוְלָקָחֵ֥ א ָעֶלֶ֔  ָיב ַ֣

א ְיָבָמּה֙  יהָ  ָיב ַ֣ ֹו ּוְלָקָחֵּ֥ה קטן, והוא תיאור ואחריו ההלכה -פשטא מונח זקף – ָעֶלֶ֔ ָּׁשֶ֖ה לֵ֛ ּה׃ ְלא  ְּבָמָֽ תבנית המאפשרת לדרוש אלניו  ְוי 

 ולאחריו, 

אך לפי שאין  לאשה; לוו, שכיון שבא עליה איך שיהיה, קנאה למדנ עליה ולקחה לו לאשה, יבאשאמר לפי כפי' רלב"ג   לימוד לאחריו
כונתו לביאה, ואע"פ שלא תהיה כונתו לבא עליה. והנה זה הפועל נקרא  היההביאה נעשית אלא כשיכוין לביאה, הנה ראוי שת

  'ייבום'.  
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֹו ּוְלָקָחֵּ֥ה  ָּׁשֶ֖ה לֵ֛ לפי שאין הביאה נעשית אחד, ע"פ רלב"ג מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא כולם מצטרפים למעשה  –ְלא 

כאן הפרטים הם שליבם אין כוונה לבא עליה  כונתו לביאה, ואע"פ שלא תהיה כונתו לבא עליה. היהאלא כשיכוין לביאה, הנה ראוי שת
 )כנראה לשם יבום(  אבל צריך לכוין לביאה,

ּה׃   ְּבָמָֽ  אה בלבד.   סלוק, מגביל מדאורייתא לקיים מצוות יבום במעשה הבי -ְוי 

לא  - עליה יבא יבמהעד שיבא עליה כי הרצון בזה:  שאין הזר עובר ב'לא תעשה'למדנו  עליה, יבא יבמהע"פ רלב"ג לימוד אלפניו 
   איש זר. 

 

 מת"ט 62
 דברים כי תצא כה,יג:

יְסךֶ֖ ֶאֶַ֣בן ָוָאִֶ֑בן-ל א ָֽ ְהֶיֵ֥ה ְלךֵ֛ ְּבכ   י 
 ְּגדֹוָלֶ֖ה ּוְקַטָּנָֽה׃ 

ָֽ -ל א ְהֶיֵ֥ה ְלךֵ֛ ְּבכ   מונח אתנח - ֶאֶַ֣בן ָוָאִֶ֑בןמרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים שלא כל אחד מהם שייך לאבן רמאות   -יְסךֶ֖ י 

 אלא אפשר כי המשמע שיש כיס עם משקלות אמת ורמאות וכדומה לו כיס מטבעות אמת ומטבעות רמאות

 .ופעמים בעל המשקלות משתמש במשקלות ההיתר ופעם במשקלות הרמאות ובעצמו לא יודע

 

 מת"ט 63
 דברים האזינו לב,ה:

ל׃ ׁש ּוְפַתְלּת ָֽ ֶ֖ ּק  ֹור ע  ַ֣יו מּוָמִ֑ם ּדֵ֥ א ָּבָנ ֹו ל ֶ֖ ת לֵ֛ ֵ֥ ח   ׁש 
 ( חבילו להון לא ליה בניא דפלחו לטעותא דרא דאשני עובדוהי ואשתניו:)התרגום אונקלוס 
א ֹו ל ֶ֖ ת לֵ֛ ֵ֥ ח  לפרט אחד )עם ישראל(  א ליה( חבילו להון ל)התרגום אונקלוס מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים מחולקים זה מזה,  – ׁש 

 זה נוגע לפרט אחר )הקב"ה( זה לא נוגע. כאן ההשחתה היא מום לבנים בלבד ואינה פוגעת בקב"ה.   

 

ַ֣יו מּוָמִ֑םפירש  החפץ חיים עה"תבמכתב של הקורא ד"נ מב"ב כתב כי בפירוש  48יתד נאמן ו' תשרי התשע"ב ע'  א ָּבָנ ֹו ל ֶ֖ ת לֵ֛ ֵ֥ ח   ׁש 

או המום  איננו גדול כל כך )שאף כאשר אצל האדם עצמ ֹו ל ֶ֖ ַ֣יו מּוָמִ֑ם( אבל לֵ֛ אצל הילדים שלו המום גדול יותר עד אשר יביא ח"ו  ָּבָנ

ל׃להמשך הפסוק  ׁש ּוְפַתְלּת ָֽ ֶ֖ ּק  ֹור ע   . ּדֵ֥

א ֹו ל ֶ֖ ת לֵ֛ ֵ֥ ח  של  המום החפץ חיים עה"תמרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים מחולקים זה מזה, או שלא חל על כל אחד אותו ענין, ע"פ  – ׁש 

 האב קטן אבל גורם למום גדול עד חמור אצל הבן.  

 

 מת"ט 64

ם-ְול א :י,דברים זאת הברכה לד יא ָק֨ ֵ֥ ֹוד ָנב  ֶ֖ל עֵ֛ ְׂשָרא  ֶׁשִ֑ה ְּבי  ֹו ֲאֶׁשר֙  ְּכמ  ֶ֖ים ֶאל 'הֶ֔  ְיָדעַ֣ ים׃-ָּפנ  ָֽ  ָּפנ 

יא (י,לד וזה"ב 'דב) ֵ֥ ֹוד ָנב  ֶ֖ל עֵ֛ ְׂשָרא  והשונים ביניהם. תבנית הטעמים כאן היא  מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנבואה – ְּבי 

]רמב"ם כעין רישום מקוצר המלמד על הבדלים המופיעים בתנ"ך במקומות שונים. ההבדלים בין נבואת משה ונבואת נביאים אחרים, 
שכל  הראשון, ההבדל בארבעה הבדליםשנבואת משה רבינו נבדלה מנבואת כל שאר הנביאים  ק([ל  )הח   י"מסכת סנהדרין פ מ"פיה

שכל נביא  השניכמו שאמר פה אל פה אדבר בו. וההבדל  ומשה בלי אמצעינביא איזה שיהיה אין ה' מדבר אתו כי אם על ידי אמצעי, 
לא יבואהו החזון אלא בזמן השינה כמו שאמר בכמה מקומות בחלום הלילה, ויחלם, בחלום חזיון לילה וכו' והרבה מן הענין הזה, או 

לת על הנביא ומצב שבו שובתים כל חושיו ומתרוקנת מחשבתו כעין שינה, ומצב זה נקרא מחזה ומראה, ועליו ביום אחר תרדמה הנופ
והוא עומד בין שני הכרובים כמו שהבטיחו ה' ונועדתי לך שם ודברתי אתך וכו',  ומשה בא לו הדבור ביוםהוא אומר במראות אלהים. 

שהנביא כאשר בא לו  השלישיבחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה. וההבדל  אמר יתעלה אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע
החזון ואף על פי שהוא במראה ועל ידי מלאך יחלשו כחותיו ומתחלחל גופו וירד עליו מורא עצום מאד כאלו הולך למות, כמו 

צרתי כח. ואמר ואני הייתי נרדם על שביאר בדניאל כשדבר עמו גבריאל במראה אמר ולא נשאר בי כח והודי נהפך עלי למשחית ולא ע
והוא אמרו יתעלה ודבר  ולא תארע לו חלחלה כללאינו כן אלא יבואהו הדבור  ומשהפני ופני ארצה, ואמר במראה נהפכו צירי עלי. 

לא ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, כלומר כשם שלא יארע לאדם שום חרדה מדברי חברו כך הוא עליו השלום 
שכל הנביאים לא  הרביעיהיה נחרד מן הדבור ואף על פי שהוא פנים בפנים, וזה מחמת חוזק התחברו בשכל כמו שאמרנו. וההבדל 

יבואם החזון ברצונם אלא ברצון ה', ויש שישאר הנביא כמה שנים ולא יבואהו חזון, ויש שמבקשין מן הנביא להודיעם דבר בנבואה 
חר ימים או אחר חדשים או לא תבוא לו כלל. וכבר ראינו מהם מי שהתכונן על ידי שמחת הלב וזכוך וישאר עד שתבוא לו הנבואה א

כל רבינו  משההמחשבה כמו שעשה אלישע באמרו ועתה קחו לי מנגן אז בא לו החזון. ואין זה הכרחי שיתנבא כל זמן שיתכונן, אבל 
אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת, ואמרו אהרן בבל יבוא ואין משה בבל  אמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם, ואמר דבר אלזמן שירצה 

 .יבוא

 

 מת"ט 65
 ,יא:יא שופטים

ם ְפָּתח֙ ע  ֶָ֤לְך י  ְפָּתֹ֧ח ֶאת-]יא[  ַוּי  ר י  ין ַוְיַדּב ֨ ִ֑ אׁש ּוְלָקצ  ם ְלר ַ֣ יֶהֶ֖ ֹו ֲעל  ימּו ָהָעֵ֥ם אֹותֵ֛ ד ַוָּיׂש ֨ ְלָעֶ֔ ַ֣י ג  ְקנ  ה׃ -ָּכל-ז  ְצָּפָֽ ' ַּבּמ  ֵ֥י הֶ֖ ְפנ  יו ל  ְּדָבָרֵ֛
 פ

ימּו  יא יא יםשופט ם קדמא,  -ַוָּיׂש ֨ יֶהֶ֖ ֹו ֲעל  יןמרכא תביר טפחא  -ָהָעֵ֥ם אֹותֵ֛ ִ֑ אׁש ּוְלָקצ  . אפשר שחלק מן העם ראה בו ראש וחלק מן ְלר ַ֣

 , יפתח, שמשון.גדעון" קליםלענין המלחמה בבני עמון ולא לראש, הוא הנאמר שהיו שלושה שופטים " קציןהעם ראה בו רק 

 

 מת"ט 66

ֵ֛ד ַוּיַ  א:יא,שמואל ב  ֵ֥ק ָּדו  ֹו: (בבגדו )כתיבֲחז  ּתָֽ ר א  ים ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ִ֑ם ְוַגֵ֥ם ָּכל־ָהֲאָנׁש  ְקָרע  יו ַוּי  ְבָגָדֶ֖  ּב 
ׂשְ  ב:יא,שמואל ב  ַ֣ית י  ֹו ְוַעל־ַעָ֤ם ה֙' ְוַעל־ּב  ִֶ֑רב ַעל־ָׁש֞אּול ְוַעל־ְיהֹוָנָתַ֣ן ְּבנִ֗ מּו ַעד־ָהָע ּו ַוָּיֻצֶ֖ ְבּכֶ֔ ְסְּפדּו֙ ַוּי  י ָנְפלֶ֖ ַוַָּֽֽי  ֵ֥ ל ּכ  ֶרב: סָרא ֶ֔  ּו ֶּבָחָֽ
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 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/206     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֵ֛ד   ֵ֥ק ָּדו  יו (בבגדו )כתיבַוַּיֲחז  ְבָגָדֶ֖ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם בקשר לנושא או  – ּב 

ֵ֛ד  ,יא רד"ק שמואל ב אאינם מצטרפים. וזה כפי'  ֵ֥ק ָּדו  יו (בבגדו )כתיבַוַּיֲחז  ְבָגָדֶ֖ חייב אדם לקרוע על מכאן למדו רבותינו ז"ל ש - ּב 
ְוַעל־ַעָ֤ם ה֙'  כמו שנאמר )לעצמם(זה אב ב"ד וכן על רוב צבור  ְיהֹוָנָתַ֣ן-זה נשיא ו ָׁש֞אּול (שמו"ב א,יב))לעצמו( ועל אב ב"ד  )לעצמו(נשיא 

ל ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣ית י  יב לקרוע אלא שאין אדם חי בבגדו ולמדו לפי שפרט אותם משמע שעל כל אחד ואחד מהם חייב לקרוע וכתב ְוַעל־ּב 
יו  עליון וקרי ְבָגָדֶ֖  :ְַעל־ַעָ֤ם ה֙' וקרע ְיהֹוָנָתַ֣ן על וקרע לבדו ַעל־ָׁש֞אּולכי דוד קרעם כלם כי קרע ּב 
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י א,טו( )איכה  ֑ ר ַבחּור  ב ֣ ד ל שְּ ַל֛י מֹוֵע֖ א ע  ֥ ר   שעירי ראשי חדשים איצטריכא ליה. סלקא דעתך אמינא: הא לא כתיב בהו [עז,א]פסחים  ק 
 ,יד(יחזקאל ח)קא משמע לן דראש חדש איקרי מועד, כדאביי. דאמר אביי:  - )אז לא יכללו בין הבאים בטומאה ואינם נאכלים בטומאה(מועד 

א ע לַ֛  א,טו( )איכה, דכתיב יום( 30מלא בן ) מלויי מליוה ליציאת מצרים שבו נשלחו המרגלים חודש תמוז היה( 2)בשנת  דהאי שתא ַתֽמּוז ֥ ר  ד ק  י מֹוֵע֖

י ֑ ר ַבחּור  ב ֣ שְּ כך, ראש חודש שהוא יום -וליל תשעה באב נעשה בכיה לדורות. לפי ח' אב-יום המרגלים חזרו ב 30-)בגלל עיבור תמוז ל ל 

דהעבור נקרא בכתוב   (מֹוֵע֖

ד א,טו( )איכה ַל֛י מֹוֵע֖ א ע  ֥ ר  ים בהלכותיהם ביחס לנושא. יש מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מועד והשונ – ק 

 קרבנות שקבוע להם מועד, הקרבים בטומאה ואינם נאכלים בטומאה, יש הבאים בטומאה ונאכלים בטומאה )פסח(
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ּקַ֨  :רות ד,יג ַעז חַוּי  ֹו ֶאת־רּות֙  ּב ָ֤ י־לַ֣ ה ַוְּתה  ָּׁשֶ֔ א ְלא  ִ֑יהָ  ַוָּיב ֶ֖ ֶל ן א  ּת ֨ ָריֶֹ֖ון ָלֵּ֛ה' הֵ֥  ַוּי  ֶלד ה  ֵ֥ ָֽ  ַוּת    :ןּב 
֙ : שמו"א א,כ י ֹות ַוְיה  ְתֻקפַ֣ ים ל  ַהר ַהָּימ ֶ֔ ֶַ֣לד ַחָּנֶ֖ה ַוַּתֵ֥ ִ֑ן ַוּת  א ּב  ְקָרָ֤ ֙  ַוּת  ל ֶאת־ְׁשמֹו י ְׁשמּוא ֶ֔ ֵ֥ הֶ֖  ּכ  יו:מ  ָֽ ְלּת   ' ְׁשא 

ן (רות ד,יג) דכתיב -אמר מר זוטרא: מאי טעמייהו דחסידים הראשונים  ּת ֨ ָריֶֹ֖ון ָלֵּ֛ה' הֵ֥  ַוּי  ושבעים וחד הוו.  הריון בגימטריא מאתן ה 
֙  (שמו"א א,כ) יולדת למקוטעים, שנאמר -אינה יולדת למקוטעים, יולדת לשבעה  -אמר מר זוטרא: אפי' למ"ד יולדת לתשעה  י  ַוְיה 

ֹות ְתֻקפַ֣ ים ל  ַהר ַהָּימ ֶ֔ ֶַ֣לד ַחָּנֶ֖ה ַוַּתֵ֥ ִ֑ן ַוּת   . שנים -שנים, מיעוט ימים  -מיעוט תקופות , ּב 

ן (רות ד,יג) ּת ֨ ָריֶֹ֖ון ָלֵּ֛ה' הֵ֥  ַוּי   קדמא מרכא תביר טפחא  – ה 

ן (רות ד,יג) ּת ֨  קדמא בתפקיד מקדמת דנא – ַוּי 

ָריֶֹ֖ון ָלֵּ֛ה' הֵ֥  (רות ד,יג) מרכא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין והשונים בהלכותיהם או ענינם ביחס לענין. אפשר  – ה 

יום  273 – 271יום ולא רק בין  271ן יהיה באורך זמן שונה מגי' הריו"ן = קדמא בתפקיד מקדמת דנא הריו-כי כאן מרמז לכך שמ
התלוי ביום היקלטות הזרע כדעת שמואל )רש"י(. אלא יכול להיות למקוטעין בחודש התשיעי ולמקוטעין בחודש השביעי ועוד זמנים 

 שונים.

 

 

 יר מרכא טפחאשני לימודים )א( מרכא תביר מרכא טפחא )ב( תב –מרכא תביר מרכא טפחא  10.1.13
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ן ֶאל: ,חד בראשית י  יו-ַוּי ֵ֥אֶמר ַקֶ֖ ִ֑ ן ֶאל        ֶהֶַ֣בל ָאח  י  ֵַָֽ֥קם ַקֵ֛ ה ַוָּי ְהיֹוָתַ֣ם ַּבָּׂשֶדֶ֔ י֙ ּב  ְַֽיה  ָֽהּו׃-ַוָֽ יו ַוַּיַהְרג  ֶ֖ ֶבל ָאח   ֶהֵ֥
 [ מ''ר פר' י''ח סימן כ''ב] -)מן( תמן )אינון( אמרין עי' ב...  [פירוש מהרז''ו]

ק שאמר למך לנשיו כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי ודורש לקמן פר' כ''ג סימן ד' שאמר למך לנשיו דורש מפסו -וילד לחבורתי 

  בלשון תמיה... ולקמן מבואר איך דורש
 

 מדבר שבא ללמד ונמצא למד שקין בא ללמד על למך ונמצא למד, שנהרג הבל בדבר שעושה חבורה.  מדה ט', אנו דורשים מדה י''ב  וע''פ

 

ֵַֽ֥קָ  ן ֶאלַוָּי י  יו-ם ַקֵ֛ ֶ֖ ֶבל ָאח   כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ביניהם בענין מסוים או הלכה. טפחאמרכא תביר   מרכא – ֶהֵ֥

 כאן כיצד הרג קין את הבל. להלן פצע באבן, עשה בו חבורות בקנה, עשה פצעים בקנה, או הרגו באבן 

מכה פתוחה שהדם יוצא. וא''כ חבורה קטנה מפצע ולמה יזכור חבורה הקטנה מאחר הוא ה פצעהוא הדם שנצרר ואינו יוצא לחוץ, ו חבורהו
 בורה ועכ''ז עשה בו פצעים בקנה עד שהרגו.חבהכרח הרגו בקנה שאינו עושה אלא שהיה כאן פצע ג''כ. ע''כ דורש ש

 .החבורה שהיא העיקרורבנן סברי שבאבן הרגו דבר שעושה פצע וע''כ מקדים הפצע שאם בחבורה הרגו היה לו להקדים 
שטבע אבן  [פר''א פרק כ''א]-באלא הפירוש שעשה בו פצע באבן והרגו ועם זה לא נמנע ג''כ לעשות בו חבורות מגודל כעסו וכמ''ש 

 .במצחו והרגו
 כך הוא ועדיין צ''ע שהרי מ''ש לפצעי פירושו פצע שלי לא על פצע שעשה לאחר ואיך דורש מלמך על קין. אך באמת עומק פשט המקרא

  מדת ממעל ומנגד ודרך קצרה כי איש וכו' וכי איש הרגתי בפצע לפצעי, שיבא לי פצעים בעבור זה וילד לחבורתי שיבא לי חבורה וזה ע''פ

שאם הייתי הורג בפצע היה עונשי כנגד זה שיבא לי פצע ואם בחבורה היה ראוי כנגד זה שיבא עלי חבורה. ועל פי מידות אלו אנו דורשים 

 ותבין כאן. [פר' כ''ג סימן ד']קין שהרג להבל אם ע''י פצע או חבורה ויתר ביאור הדרשה עי' לקמן על 

ן ֶאל י  יו-ַקֵ֛ ֶ֖ ֶבל ָאח  , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלק ממנה לא חל איזה ענין או הלכה. קין לא טפחאמרכא תביר  – ֶהֵ֥

 ידע שמעשיו יהרגו את הבל.
 [בראשית פרשת בראשית ב מאמר דקטיל קין להבל אות שמא - פירוש הסולם לזוהר] 

אמר רבי יצחק, ת"ח בשעתא דקטיל קין להבל לא הוה ידע איך נפק נשמתיה מניה, והוה נשיך ליה בשיניה כחויא: אר"י, בוא וראה, 
עושה יוציא מן הבל את , כלומר, שלא היה יודע, שעל ידי מעשיו שלא היה יודע איך תצא הנשמה ממנובשעה שקין הרג להבל, 

 נשמתו, וימות. והיה נושך אותו בשיניו, כנחש.
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ם ָּבָאִֶ֑רץ  :ו,ה בראשית י ַרָּבֵ֛ה ָרַעֵ֥ת ָהָאָדֶ֖ ֵ֥ ' ּכ  ְַַ֣֧רא הֶ֔ תְוָכל־י ֶ֙צר֙         ַוַּי ֹום׃  ַמְחְׁשב ַ֣ ע ָּכל־ַהּיָֽ ק ַרֶ֖ ֹו ַרֵ֥ ּבֶ֔  ל 
 ' ְַַ֣֧רא הֶ֔  דין  המתקתקטן, ראה שני עניינים באופן של -מונח זקף – ַוַּי

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/207     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 חיים שלא השחיתו ובעלירבוי מדרגות הרעה אך נשאר טוב נח  -' ראה כי רבה א

 יצר...רק רע-' ראה וכלב

ם  י ַרָּבֵ֛ה ָרַעֵ֥ת ָהָאָדֶ֖ ֵ֥ אתנח,  – ָּבָאִֶ֑רץשלא על כולם חל ענין ההשחתה  פרטיםמרכא תביר מרכא טפחא )כעין יתור לרבות(, קבוצת  –ּכ 

 ממעט לארץ ולא למים!

 ענין ''כי ...רעת האדם'' למדרגות רבות של רעה מחלק התביר' א

 משהו מן ''בארץ'' ממעט" רבהב" התביר' ב

 שמוליכה לנח, נח ומשפחתו, ובעלי החי שלא השחיתו  . הצדיקים, שרשרת כגוןהרעה, אך לא הכל השחת.   רבה אמנם
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ד ַעל :חי,בראשית נח ז ּו ְמא ֶ֖ ְרּבֵ֥ ם ַוּי  ּו ַהַּמֵ֛י  ְגְּברֵ֥ ה ַעל       ץָהָאִֶ֑ר -ַוּי  ָבֶ֖ ֶלְך ַהּת  ֵ֥ ם׃-ַוּת  י  ֵ֥י ַהָּמָֽ  ְּפנ 
ד ַעל  ּו ְמא ֶ֖ ְרּבֵ֥ ם ַוּי  ּו ַהַּמֵ֛י  ְגְּברֵ֥  מרכא תביר מרכא טפחא אתנח. -ָהָאִֶ֑רץ -ַוּי 

 הארץ".-"עלביחס  תביר בין מרכא ובין מרכא טפחא, כאילו מחלקים בין "ויגברו" ובין "וירבו מאד" ואלו שתי תקופות שונות -המים 

 :  שתי תקופות

ׁש]יא[  ת ׁש  ְׁשַנ֨ ֹות ָׁשָנה֙ ְלַחּי י-ּב  אָ֤ ְבָעָֽה-מ  י ְּבׁש  ֶ֔ נ  ֶדׁש֙ ַהּׁש  ַח ַּבח ֨ ְבְקעּו֙ ָּכל-נ ֶ֔ ה נ  ֶדׁש ַּבּיַֹ֣ום ַהֶּזִ֗ ר יֶֹ֖ום ַלח ִ֑ ֹום -ָעָׂשֵ֥ ת֙ ְּתהַ֣ ַמְעְינ 
חּו׃ ְפָּתָֽ ם נ  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ה ַוֲאֻרּב ֵ֥  ַרָּבֶ֔

י ַהֶּגֶֶׁ֖שם ַעל]יב[  ֵ֥ ים ָלָֽ  ָהָאִֶ֑רץ-ַוְיה  ֶ֖ ֹום ְוַאְרָּבע  ַ֣ים יֶ֔  תקופת גשם ומי מעינות תהום ְיָלה׃ַאְרָּבע 

ם ַעל]כד[   י  ּו ַהַּמֶ֖ ְגְּברֵ֥ ֹום׃-ַוּי  ת יָֽ ים ּוְמַאֶ֖ ֵ֥ ּׁש   תקופת מי מעינות תהום ללא גשם ָהָאִֶ֑רץ ֲחמ 

 תביר ראה 
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ּנ הבראשית וירא יח,י:  ה ְוה  ַ֣ת ַחָּיֶ֔ יך֙ ָּכע  ֶל֨ ּוב א  ֹוב ָאׁשָ֤ אֶמר ׁשַ֣ ַמֵ֛עַ -ַוּי ִ֗ ה ׁש  ְׁשֶּתִ֑ך ְוָׂשָרֵ֥ ן ְלָׂשָרַ֣ה א  ֶ֖ יו׃ב  ּוא ַאֲחָרָֽ ֶהל ְוהֵ֥ ַתח ָהא ֶ֖  ת ֶּפֵ֥
ב ֶּפַתח א,בראשית וירא יח ֵ֥ ׁש  ּוא י  ֶהל -ְוהֵ֛  תביר מרכא טפחא -ָהא ֶ֖

ֶהל  י,בראשית וירא יח ַתח ָהא ֶ֖ ַמֵַ֛עת ֶּפֵ֥ ה ׁש  , כעין קבוצת פרטים שלא מצטרפים לענין או שלא על כל מרכא תביר מרכא טפחא -ְוָׂשָרֵ֥

 שקודםשרה אמנו עמדה במקום  [ספר הפרשיות הרב כיטוב בשם מדרש]מהם התפלל בנפרד. ובא ללמד שכל אחד  ,אחד חל אותו ענין

 ישב אברהם וקבל פני שכינה.

ר  (בר' תלד' כה,כא). דומה לפירוש לפסוק בו בנפרדמהם שהה וכל אחד לתפילה, להתבוננות מקום מיוחד פתח האהל היה אפשר ש ַוֶּיְעַּת֨
ְצָחָ֤ק לַ  ֵ֥ י  ֹו ּכ  ְׁשּתֶ֔ ַַ֣כח א  ֹו׃ה֙' ְלנ  ְׁשּתָֽ ה א  ְבָקֵ֥ ַהר ר  ' ַוַּתֶ֖ ֶָ֤תר לֹו֙ הֶ֔ ָע וא ַוּי  ִ֑ ה ה  ֹו   ... [רש"י]  י ֲעָקָרֶ֖ ְׁשּתֶ֔ ַַ֣כח א  זה עומד בזוית זו ומתפלל,  -ְלנ 

 וזו עומדת בזוית זו ומתפללת )ראה ב"ר סג,ה(.
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חבראשית וירא כא,כא:  ַּקָֽ ָֽ ן ַוּת  ְדַּבַ֣ר ָּפאָרִ֑ ֶֶׁ֖שב ְּבמ  ֶרץ מ  -ַוּי  ֶאֵ֥ ה מ  ָּׁשֶ֖ ֹו א  ּמֵ֛ ֹו א  ם׃ פלֵ֥ י   ְצָרָֽ
תְ יונתן בראשית כא, א אִּ ימָּ ֵמיּה ַית ְּפטִּ יַבת ֵליּה אִּ א ְוֵתְרכָּּה ּוְנסִּ ישָּ א ַית ֲעדִּ ְתתָּ ן ּוְנֵסיב אִּ ארָּ א ְדּפָּ יב ְּבַמְדְּברָּ תִּ ם:)כא( ְויָּ יִּ ְצרָּ א ְדמִּ א ֵמַאְרעָּ  תָּ
ְדַּבַ֣ר ָּפאָרִ֑ןתרגום התיב"ע,  ֶֶׁ֖שב ְּבמ  ָֽ  וגרשהוישא אשה את עדישא  –ויקח  ַוּי  חַוּת  ֹו -ַּקָֽ ּמֵ֛ ֹו א  ם׃ את פטימא  לֵ֥ י  ְצָרָֽ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ ה מ  ָּׁשֶ֖   א 

ח ַּקָֽ ָֽ ָּׁשֶ֖ה-ַוּת  ֹו א  ּמֵ֛ ֹו א  , כעין קבוצת פרטים קשורים בנושא נישואי ישמעאל אשר לכתחילה אינם חלים בזמן אחד כי מרכא תביר טפחא – לֵ֥

דרגא פרדה לעומת האיחוד בתבנית הטעמים אשה אחת נשא וגירש ואח"כ השיאה לו אמו אשה אחרת. כאן תבנית הטעמים המעידה על הה

ו ֶאלבר' תולדות כח,ט בפסוק  תביר טפחא ָׂשֶ֖ ֵֶ֥לְך ע  ִ֑אל -׃ ַוּי  ְׁשָמע   י 
ת ח ֶאָֽ ַּקֹ֡ אל ֶּבן-ָמֲחַלַ֣ת׀ ַּבת-ַוּי  ְׁשָמע ֨ ֹות ְנָביֵֹ֛ות ַעל-י  ם ֲאחֹ֧ ה׃ ס-ַאְבָרָהִ֝ ָּׁשָֽ ֹו ְלא  יו לֵ֥   ָנָׁשֶ֖

ֹות ְנָביֵֹ֛ות ַעל יו-ֲאחֹ֧ על   קבוצת פרטים קשורים בנושא נישואי עשו אשר להתחילה חלים ביחד כפי' רש"ידרגא תביר טפחא, כעין  – ָנָׁשֶ֖
 הוסיף רשעה על רשעה, ולא גירש את הראשונות. - נשיו
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 בראשית וישב לז,ב:

ף ֶּבן ב יֹוס ֞ ֹות ַיֲעק ִ֗ ְלדַ֣ ֶַּ֣לה׀ ּת  ע-א  ֶעָ֤ה ֶאת-ְׁשַבָֽ ה ר  ה ָׁשָנה֙ ָהָי֨ ָ֤ ַער אֶ -ֶעְׂשר  ּוא ַנִ֗ אן ְוהַ֣ ְלָהֵ֛ה ְוֶאת-תֶאָחיו֙ ַּבצ ֶ֔ ֵ֥י ב  יו -ְּבנ  ִ֑ ַ֣י ָאב  ה ְנׁש  ְלָּפֶ֖ ֵ֥י ז   ְּבנ 
ֵ֛ף ֶאת א יֹוס  ֵ֥ ם ָרָעֶ֖ה ֶאל-ַוָּיב  ָּבָתֵ֥ ם׃-ּד  יֶהָֽ  ֲאב 
ֵ֛ף ֶאת א יֹוס  ֵ֥ ם ָרָעֶ֖ה-ַוָּיב  ָּבָתֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שלכתחילה לא חייבים להיות ביחד. יוסף ספר לאביו על  – ּד 

, ועל בני השפחות דברים אחרים. אלו מהאחים עשו דבר אחד, אלו מן האחים עשו דבר אחר וכד'.לא כולם בני לאה על דברים מסוימים

 השתתפו ביחד במעשים שסיפר עליהם לאביו.  
שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו: שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות  רעהכל  - את דבתם רעה רש"י

 וחשודין על העריות. לקרותן עבדים,
כמדרש אגדה לפי פרושי, שאמר לאביו: כך מבזים הם בני השפחות,  רעה,של אחיו  את דבתם - ויבא יוסף דבתם רעהוגם  רשב"ם

 אבל אני מכבדם ואני רגיל אצלם.

שפחות, אשר לא יקנאו בזה נמצא שנוי מכלם, כי בני הגבירות יקנאו בו, למה יאהב אותו מהם והם בני גבירה כמוהו, ובני ה...  רמב"ן
 ....למעלתו עליהם, ישנאו אותו בעבור היותו מביא דבתם אל אביהם
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ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאת: יד,מקץ מג בראשית יׁש ְוׁש  ֶ֔ ַ֣י ָהא  ְפנ  ים֙ ל  ן ָלֶכָ֤ם ַרֲחמ  ּת ֨ י י  ַ֣ל ַׁשַּדִ֗ ר ְוֶאת-ְוא  ֶ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  ין -ֲאח  ִ֑ ְנָימ   ּב 
לְ   י ָׁשָכָֽ ְלּת  ר ָׁשכ ֶ֖ י ַּכֲאֶׁשֵ֥ ָ֕ י׃ַוֲאנ   ּת 
ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם  )בר' מקץ מג,יד( יעקב נתנבא ולא ידע מה נתנבא שנאמר...  [מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מג] ְוׁש 

ר ְוֶאת-ֶאת ֶ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  ין -ֲאח  ִ֑ ְנָימ  יֶכֵ֥ם . ּב  ר . זה שמעוןֲאח  ֶ֖ ין -ְוֶאת. זה יוסףַאח  ִ֑ ְנָימ   :זה בנימין כמשמעוּב 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאת ,ג[( פרשת מקץ פרשה צבבראשית רבה )וילנא] ר-ְוׁש  ֶ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  ֶ֖ר, , אלו עשרת השבטיםֲאח  ין-ְוֶאת.  ַאח  ִ֑ ְנָימ   זה שבט, ּב 

 ,יהודה ובנימין

ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאת[ בראשית רבה )וילנא( פרשת מקץ פרשה צב יֶכֵ֥ם-ְוׁש  ֶ֖ר, זה יוסף, ֲאח  ין-ְוֶאת, זה שמעון ַאח  ִ֑ ְנָימ   ,כמשמעו ּב 

ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאת ' מקץ מג,יד()בר רמב"ן ר ְוֶאת-ְוׁש  ֶ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  ין-ֲאח  ִ֑ ְנָימ  נראה על דרך הפשט כי לא היה שמעון רצוי אביו בעבור דבר  - ּב 
שכם, ולכך לא אמר את שמעון בני ואת בנימין, כי לא יזכרנו בשמו, וכאשר עזבו במצרים ימים רבים, אילו היה בביתו לחם לא שלח 

 :במצרים )לשמעון( ינחהועדיין את בנימין ו

ַּלֵ֥ח ָלֶכֵ֛ם ֶאת )בר' מקץ מג,יד( ר-ְוׁש  ֶ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  מרכא תביר מרכא טפחא, )תכונה א( כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא עם הלכה  – ֲאח 

ם מסוימת או ענין מסוים שונה בין הפרטים. לפי המדרש שאחר הוא שמעון ולפי רמב"ן יחס יעקב לשמעון היה שונה מיחסו לאחי

 האחרים. 

ֶ֖ר-ָלֶכֵ֛ם ֶאת )בר' מקץ מג,יד( יֶכֵ֥ם ַאח  תביר מרכא טפחא, )תכונה ב( כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא שעל חלקם לא חלה  – ֲאח 

יׁשהלכה מסוימת או ענין מסוים. לפי הדרש כי  ֶ֔ ַ֣י ָהא  ְפנ  , אפשר שרוצה לומר כי ה' הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה ה' שמו)זה( ,ל 

 ד מבני ישראל שרוצים להיות קשורים אליו, ואינו גואל מי שאינו רוצה להיות קשור אליו כמו שהיה בגאולת מצרים.  יגאל  כל אח
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ם-ַוּת ֙אֶמר֙ ֶאלמד,כג:  ויגשבראשית  יך א  ֹות ָּפָנָֽי׃-ֲעָבֶדֶ֔ ְראֵ֥ ּון ל  פֶ֖ ס  א ת  ְּתֶכִ֑ם ל ֵ֥ ן א  יֶכֵ֥ם ַהָּקט ֶ֖ ד ֲאח  ֵ֛ א י ר   ל ֵ֥
 קירת בנימין ולכן יוסף שחררם ממאסר אחרי שלושה ימים והסכים שיורידו את בנימין ולא יחקר לבדו.הם התנגדו לח כלי יקרע"פ 

ם ן-א  יֶכֵ֥ם ַהָּקט ֶ֖ ד ֲאח  ֵ֛ א י ר  מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים לענין מסוים שלכתחילה לא צריכים להיות ביחד, או לא  - ל ֵ֥

ִ֑ם  לענין בלשון שלילה אז ההיגיון מתהפך ללמד שצריכים כולם להצטרף על כל אחד אותו ענין, אלא כיון שכאן המשפט ְּתֶכ אתנח,  –א 

 קבוצה מכם כי אז אי אפשר לאמת שבנימין הוא אכן בנימין.-מגביל שצריך להורידו בנוכחות כולכם, ולא ע"י תת
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ה  ֶאת: יז,שמות בשלח יג ַ֣ח ַּפְרע  י ְּבַׁשַּל  ָהָעם  -ַוְיה ִ֗
ּואָנָחַ֣ם ֱאֹל-ְול א  ֹוב הִ֑ י ָקרֶ֖ ֵ֥ ים ּכ  ְׁשּת ֶ֔ ֶרְך ֶאֶַ֣רץ ְּפל  ים ֶּדַ֚ ן     ה ִ֗ ים ֶּפָֽ י׀ ָאַמַ֣ר ֱאֹלה ִ֗ ַ֣ ְיָמה׃-ּכ  ְצָרָֽ ה ְוָׁשֵ֥בּו מ  ְלָחָמֶ֖ ם מ  ָתֵ֥ ְרא  ם ָהָעֵ֛ם ּב  ֵ֥ ָּנח   י 
ן ( [שמ' בשלח יג,יז) רש"י]  ם-ֶּפָֽ ֵ֥ ָּנח   לשוב למצרים.. לפי תבנית הטעמים לא כולם לחזרו בהם יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב – י 

ן ה-ֶּפָֽ ְלָחָמֶ֖ ם מ  ָתֵ֥ ְרא  ם ָהָעֵ֛ם ּב  ֵ֥ ָּנח  מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ובעלי הלכות שונות או יחסים שונים  – י 

ארבע כתות נעשו ישראל על הים, אחת  [מסכתא דויהי פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ]לנושא. דבר המתגלה בעמדם על הים. 
ומרת ליפול אל הים ואחת אומרת לשוב למצרים ואחת אומרת לעשות מלחמה כנגדן ואחת אומרת נצווח כנגדן. זאת שאמרה ליפול א

אל הים נאמר להם התיצבו וראו את ישועת ה', זו שאמרה נשוב למצרים נאמר להם כי אשר ראיתם את מצרים, זו שאמרה נעשה 
 .אמרה נצווח כנגדן נאמר להם ואתם תחרישוןמלחמה כנגדן נאמר להם ה' ילחם לכם, זו ש
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י :בשלח טז,כט שמות ָֽ ּו ּכ  ' ָנַתַ֣ן ָלֶכַ֣ם ַהַּׁשָּבת  -ְראִ֗  ה 
ם-ַעל  ֶַ֣חם יֹוָמִ֑י  י ֶל ֶ֖ ּׁש  ן ָלֶכֵ֛ם ַּבּיֵֹ֥ום ַהּׁש  ֵ֥ ת  ּוא נ  ן הַ֣ יו ַאל        ּכ ֲ֠ ַ֣יׁש ַּתְחָּתִ֗ ּו׀ א  י׃-ְׁשבַ֣ ָֽ יע  ֹו ַּבּיֵֹ֥ום ַהְּׁשב  מֶ֖ ְּמק  יׁש מ  ֵ֛ א א  ֵ֥צ   י 

 -מלחם יומיים באופן השייך ל משהו ממעטכעין שתי סדרות של מרכא תביר מרכא טפחא. התביר  –נח מרכא תביר מו - נתן לכם הוא

כן -על זקנים מבעלי התוספות דעתמונח אתנח. ההסבר משלב את פירוש  - יומים לחם-ב מחלקמרכא טפחא, והתביר גם  - הששי ביום

ששי נותר חצי עומר של יום ששי, אם כן נתמעט עומר זה מחצי עומר ולכאורה  יוםסעודת הבקר של  אחרי הוא נותן לכם לחם יומים.
 כמומרכא טפחא, יתור לרבות שמחצי עומר זה אפו שני לחמים שכל אחד היה במשקל)?(  - הששי ביוםרק ללחם אחד. בא  להספיקאמור 

ששה לחמים, לכן בכל אחת משלוש סעודות שבת  כ"סהחצאי עומר לשבת. מכל חצי עומר אפו שני לחמים,  שנילחם מחצי עומר. ונותרו 

 היה לחם משנה בכל סעודה.
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ֹו ֶאל: ה,רו יחתשמות י ְׁשּתֶ֖ ֶׁשֵ֛ה ּוָבָנֵ֥יו ְוא  ן מ  ֵ֥ ת  ְת֨רֹו ח  א י  ֶׁשִ֑ה-ַוָּיב ֞ ר ֲאֶׁשר-ֶאל        מ  ְדָּבִ֗ ים׃-ַהּמ  ָֽ ר ָהֱאֹלה  ם ַהֵ֥ ֶנֵ֥ה ָׁשֶ֖ ּוא ח   הֵ֛
ֹו ְׁשּתֶ֖ ֶׁשֵ֛ה ּוָבָנֵ֥יו ְוא  ן מ  ֵ֥ ת  ֶׁשִ֑ה-ֶאל, כעין קבוצת פרטים קשורים בנושא המאפיין אותם ר מרכא טפחאמרכא תבי –ח  אלא שהקשר שלהם  מ 

אל הנושא מחולק, יתרו חתן משה מגיע לשמוע דברי תורה, בניו ואשתו מגיעים כי הם משפחתו של משה, אבל בניו הם בעלי קשר דם, 

)כי כתוב אחר שילוחיה( ואז אינה אשתו אלא אם ילדיו בלבד או אשתו בעלת קשר נישואין ויש מחלוקת האם גרשה לפני שחזר למצרים 

 האם רק הרחיקה בעצת אהרן שלא תצטער במצרים. 

ֶׁשֵ֛ה  ן מ  ֵ֥ ת  , או שנאמר כי לפני שחזר למצרים אשתו כי גרש חותן בפועל אלא לשעברשלא על אפשרות  מזהתביר מרמרכא תביר,  -ח 

ד של בני נח ובכך ניתקו עצמם מקשרים משפחתיים מבני נח האחרים, לכן יתרו הפסיק ביציאת מצרים בני ישראל התחילו בגיורם ממעמ

 להיות חותן משה.
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' ֶאל :יתרו יט,ט שמות אֶמר הִ֝ ָעָנן  -ַוּי ֨ ַ֣ב ֶהָֽ ֶליך  ְּבַע י ָּבַ֣א א  כ ִ֝ ה ָאנ  ּנ ֨ ה ה  ֶׁשִ֗  מ 
ְך ְוַגם ָּמֶ֔ י ע  ַ֣ ְׁשַמָ֤ע ָהָעם֙ ְּבַדְּבר  ינּו לְ -ַּבֲע֞בּור י  ַ֣ ִ֑ם  ְּבךֶ֖ ַיֲאמ  ֶׁשֵ֛ה ֶאת    עֹוָל ֵ֥ד מ  י ָהָעֶ֖ם ֶאל-ַוַּיּג  ֵ֥ ְבר  '׃-ּד   הָֽ

ֶׁשֵ֛ה ֶאת ֵ֥ד מ  י ָהָעֶ֖ם -ַוַּיּג  ֵ֥ ְבר  '׃-ֶאלבשווה ההמשך  חלמרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כולם  -ּד   סלוק. -הָֽ

יודע הכל ולכן אמר שידבר עמם  הב"הק אבלשלא אמר כל דבריהם כגון ספקות אלו שאמרו שאי אפשר שידבר ה' עם אדם וחי,  אפשר

 תהיה שיאמינו במשה ובנביאים אחריו. והתועלתומכך יוכח כי ידבר ה' אל האדם וחי 

 טפחא ראה
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

א,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ְהֶיה ל ַ֣ ָֽ ֩ -י  ים ַעל ְלך ִ֝ ר  ים ֲאח  י-ֱאֹלה ֨  בטעם עליון    ָּפַנִ֗

ְהֶיֵ֥ה ְלךֵ֛ ,ג( כ ' יתרושמ)נמשיך עם  ָֽ ים ַעל־ָּפָנָֽי:ל א־י  ֶ֖ ר  ים ֲאח  ֵ֥  בטעם תחתון ֱאֹלה 

א־תבנית טעם תחתון בעלת שתי תכונות. תכונה )א(  ְהֶיֵ֥ ל ָֽ ָֽ ים  ה ְלךֵ֛ י  ֶ֖ ר  ים ֲאח  ֵ֥ קבוצת פרטים , מרכא טפחא תביר מרכא –ֱאֹלה 

חלקם פטור )לבו ר כאן פעולות הקשורות לנושא איסור ע"ז וחלוקים בהלכותיהם למי שעבהקשורים להגדרה של "אלהים אחרים" 

 . לשמים, מאהבה ויראה מאדם( , חלקם במלקות, חלקם בכרת )עבד בלי התראה( ומיתות בי"ד

ים  ְלךֵ֛ תכונה )ב(  ֶ֖ ר  ים ֲאח  ֵ֥ היא קבוצת פרטים העשויה להתרחב ועל חלקם לא חלה כלל הגדרת "אלהים , מרכא טפחא תביר –ֱאֹלה 

ממש כגון שמשין של מטה חצר ואולם והיכל ומנורה אבל שמשין של  -מותן שאפשר לעשות כ ]רש"י בבלי ע"ז מג א[אחרים". 
אסור לעשות דמות מהמשמשים העליונים עם ארבע פנים זה  ]תו"ש[ .דוגמתן מותרמעלה שאי אפשר לעשות כמותן ממש אלא ציור 

שלימה עבר על ע"ז מפני "לא תעשון והעושה דמות פני אדם  ]תוס' בבלי ע"ז מג א[עבודה זרה בלי כל פעולה מהעבודות האסורות. 

אתי" )בקריאה אותי(. הוא יעבור על הלאו של ע"ז רק כאשר יעשה אחת מארבע העבודות הכלליות של ע"ז או עבודה המיוחדת לעצם 

 כלשהו מעשה אדם. חותם שוקע עם דמות אדם אסור, אבל אחרת מותר. "לא תעשון אתי" 

יםאֱ  (שמ' יתרו כ,ג): .כלל מצוות לא תעשה ִ֝ ר  ים ֲאח  קדמא ואזלא, הוא השורש לכל מצוות "לא תעשה" אז לכתוב הזה בטעם תחתון  – ֹלה ֨

א־)א(  באופן כללי תבנית הטעמים ְהֶיֵ֥ ל ָֽ ָֽ ים  ה ְלךֵ֛ י  ֶ֖ ר  ים ֲאח  ֵ֥ קבוצת פרטים שהם כל מצוות "לא תעשה" , מרכא טפחא תביר מרכא –ֱאֹלה 

ב עליהן ונבדלות בעונשין )א( על מזיד: פטור מעונש, קנס, מלקות, מיתה בידי שמים, לפעולות האסורות במצוות "לא תעשה", שיש חיו

 כרת, ארבע מיתות בית דין. )ב( רק על מצוות מעטות שנעברו בשגגה יש עונשין.

ים  ְלךֵ֛ )ב(  באופן כללי תבנית הטעמים ֶ֖ ר  ים ֲאח  ֵ֥ מרמזת התרחב היא קבוצת פרטים העשויה ל, מרכא טפחא תבירבטעם תחתון,  –ֱאֹלה 

 לפעולות במצוות "לא תעשה" שבהן המעשה אינו מגיע לחיוב.

 
 מתמ"ט 82

ַַ֣על ֶאל  ות משפטים כד,יח:שמ ֹוְך ֶהָעָנֶַֽ֖ן ַוַּי ֶׁשֵ֛ה ְּבתֵ֥ א מ  ְיָלה׃ פ      ָהָהִ֑ר -ַוָּיב ֵ֥ ים ָלָֽ ֶ֖ ֹום ְוַאְרָּבע  ַ֣ים יֶ֔ ר ַאְרָּבע  ֶׁשה֙ ָּבָהֶ֔ י מ  ָ֤  ַוְיה 
ֹוְך ֶהָעָנֶַֽ֖ן   ֶׁשֵ֛ה ְּבתֵ֥ א מ  א תביר מרכא טפחא. תבנית בה התביר מחלק לקבוצת פרטים. הענן הופרד בתוכו לקירות וחופה מרכ –ַוָּיב ֵ֥

   סלת פרשת משפטים:: חשה לו הקב"ה למשה שביל )נ"א חופה( בתוכווענן זה כמין עשן הוא , עוך הענןבת"י רשכפירוש 
 כעין בנין אבראה 
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ת ּבְ -ַעלשמות תצוה כח,כא:   ע"ב שמת"-חסירים ומוסיפים "לבכעין מידת מ – ְׁשמ ֨

ְהֶיִ֝יןָ ַעל ים ּת  ָהֲאָבנ  ָֽי-ְוֲ֠ ת ְּבנ  ה ַעל-ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא  ָתִ֑ם -י   ממלת ישראל ס"ת למ"ה מה"ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"הְׁשמ 

ַ֣יׁש ַעל ָ֤י חֹוָתם֙ א  ּתּוח  ֶבט׃  -ּפ  ר ָׁשָֽ ֵ֥י ָעָׂשֶ֖ ְׁשנ  יןָ ל  ְהֶיָ֕ ֹו ּת   ְׁשמֶ֔
ת -ַעלשמות פקודי לט,יד   ע"ב שמת"-בכעין מידת מחסירים ומוסיפים "ל – ּבְ ְׁשמ ֨

ים ַעל ָהֲאָבנ  ת ְּבנ י-ְוֲ֠ ה ַעל-ְׁשמ ֨ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵָּ֛נה ְׁשּת  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  ָתִ֑ם -י   ממלת ישראל ס"ת לה"מ מה"ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"הְׁשמ 

ַ֣יׁש ַעל ָתם֙ א  ָ֤י ח  ּתּוח  ֶבט׃ -ּפ  ר ָׁשָֽ ֵ֥ים ָעָׂשֶ֖ ְׁשנ  ֹו ל   ְׁשמֶ֔
 

ָהֲאָבנ   שמ' תצוה כח,כא ָ ים ְוֲ֠ ְהֶיִ֝ין ָֽי-ַעלגרש -אזלא – ּת  ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא  ָתִ֑ם-ַעלדרגא תביר מרכא טפחא,  –י   ְׁשמ 

 התבנית דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד מהם חל הענין המדובר או שמצטרפים לענין אחד. 

ים שמות פקודי לט,יד ָהֲאָבנ  ת-ַעל ְוֲ֠ ה -ְּבנ י קדמא – ְׁשמ ֨ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵָּ֛נה ְׁשּת  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  ָתִ֑ם -ַעלמרכא תביר מרכא טפחא,  –י   ְׁשמ 
 התבנית מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל הענין המדובר או שאינם מצטרפים לענין אחד

 

  אנציקלופדיה תלמודית כרך א, ]אורים ותמים[ טור שצדנשלב תבניות הטעמים בתוך הבאור של 
ָ ( כח,כא))נחלקו אמוראים: ר' יוחנן אומר )לשאלה באורים ותומים(  בקבלת התשובה ְהֶיִ֝ין  בולטות גרש, אותיות המענה(-אזלא – ּת 

41, ריש לקיש אומר מצטרפות  גרש במובן של יוצא, בולט(-)אזלא
( . ָ ִ֝ין ְהֶי ָֽי-ַעלגרש -אזלא – ּת  ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא  דרגא  –י 

היו בולטות  42מאותיות אבני החושן שכתובים עליהן שמות שבטי בני ישראל והאבות ופירשו:(. יר מרכא טפחא, ענין של צירוףתב
ֵָּ֛נה -ְּבנ י( לט,יד))אותיות התשובה, כגון עי"ן משמעון ולמ"ד מלוי וה"א מיהודה, ולר' יוחנן לא היו האותיות זזות ממקומן  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  י 

ה  ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ָ )אלא בולטות בלבד מרכא תביר מרכא טפחא, ענין שאין האותיות מצטרפות(,  –ְׁשּת  ְהֶיִ֝ין גרש במובן של יוצא( -אזלא – ּת 

. הצירוף לר' יוחנן היה על ידי שרוח הקודש לובש את הכהן ומביט בחושן 43והכהן היה מצרפן, ולריש לקיש היו מצטרפות מאליהן
ָֽי-ַעל) .44ה" באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניוורואה בו במראה הנבואה "עלה" או "לא תעל ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא   –י 

 .(דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף
45שהאותיות בלטו זו אחר זו ולפי סדר בליטתן ידע הכהן לצרפן ויש אומרים 

ָ ( כח,כא)) ִ֝ין ְהֶי ָֽי-ַעלגרש במובן יוצא -אזלא – ּת  ת ְּבנ  -ְׁשמ ֹ֧
ה י   ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת    דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף בסדר יציאה(. –ְׂשָרא 

וכשהיה הכהן מכוין  46שהאמוראים אינם חולקים כלל אלא כל אחד מוסיף על דברי חברו, כי השם היה בין כפלי החושן ויש שכתבו
ת-ַעל( לט,יד))בחלק השם שנקרא אורים,  בולטות היו האותיות של האבנים  צירוף אורים ותומים(,קדמא, בשם הראשון של ה – ְׁשמ ֨

ה -ְּבנ י) ומאירות בלי סדר ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵָּ֛נה ְׁשּת  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  וכשהיה מרכא תביר מרכא טפחא, ענין שאין האותיות מצטרפות בסדר המענה(  –י 
ָ )חוזר ומכוין בחלק השני של השם הנקרא תומים  ְהֶיִ֝ין , היו האותיות מצטרפות אחר הראשון(גרש, השם השני היוצא -אזלא – ּת 

47ונעשות תיבות
ָֽי-ַעל) ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא   (.דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף –י 

 .48ובירושלמי נחלקו אם הכתב היה בולט או שהכהן שמע בנבואה קול שמשיב
 

בו לו חוזר ושואל על השני, ואם שאל שני דברים כאחד אין אין שואלים על שני דברים כאחד, אלא שלאחר ששאל על אחד והשי
, ויש אומרים שמשיבים לו על השני ולא על הראשון, ויש אומרים שאין משיבים לו לא על 49משיבים לו אלא על הראשון בלבד

. ויש מפרשים כגון 52תין, כגון שהיה הדבר נחוץ ואין שהות להמ51. ואם הוצרך לשניהם משיבים לו על שניהם50הראשון ולא על השני
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

, שהשיבוהו על שניהם, שרדיפה והשגה צריכות זו 53ששני הדברים צריכים זה לזה, כשאלת דוד: ארדוף אחרי הגדוד הזה האשיגנו
דרגא ( כח,כא)( )מלמד אי צירוףמרכא תביר מרכא טפחא ( לט,יד)ביחד מתקבלת רק תשובה אחת ) במענה לשאילת שני דברים).  54לזו

 אם הוצרך לשניהם( מלמד צירוף במענהרכא טפחא תביר מ
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ְנָחִ֑ה ,ט:תצוה ל שמות ָלַ֣ה ּומ  ה ְוע  ֶרת זָָרֶ֖ ּו ָעָלֵ֛יו ְקט ֵ֥ יו:       ל א־ַתֲעלֵ֥ ּו ָעָלָֽ ְּסכֶ֖ א ת  ֶסְך ל ֵ֥  ְונ ָ֕

ּו ,ט(ל)שמ' תצ'  נושא )ב(  בתבנית הטעמים הבאה.מקף כבורר במי שייכת מצוה זאת האם בזר או בכהן. הדבר מבורר  – ל א־ַתֲעלֵ֥

ּו ,ט(ל)שמ' תצ' נושא )ג(  ה ל א־ַתֲעלֵ֥ ֶרת זָָרֶ֖ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים  – ָעָלֵ֛יו ְקט ֵ֥

, נראה מדבריו דווקא כהנים הראויים דלאו זה נוהג בכהניםוהנה הרב המחבר כתב,  ]ג[ ]מנחת חינוך[בהלכותיהם בקשר לנושא. 
]ר"מ פ"ט מביאת מקדש -כמו טמא ושתוי יין שאינו נוהג בזרים, כמו שמבואר ב*, עבודה, אבל זרים וכדומה לא עברו על לאו זהל

 .מצוה צ"ט אות ט"ז[עיין ] והבאנו לעיל הי"א[
י אם קטורת מה שכתב שרק הכהנים עוברים בזה היינו בדין קטורת זרה, שהוא מדיני המזבח, שלא להקריב עליו כ ]בשולי המנחה[

ומכל מקום אף לדעת החינוך זר שהעלה על מזבח הפנימי חייב  ,ובדיני המזבח הוזהרו רק הכהנים דזו עבודה המסורה להם.  וכו'
 : הלאו והמלקות שייך בכהנים ראויים לעבודה. אחרים חייבים מיתה.סיכום. מיתה כדין מקריב דבר שאם עלה לא ירד

ה ָעָלֵ֛יו ,ט(ל)שמ' תצ'  נושא )ד( ֶרת זָָרֶ֖  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כולם או חלקם לא חלה הלכה מסוימת.  – ְקט ֵ֥

)כ"כ  הוא כזיתדראה נ נים,פב בושיעור הקטרה לחיי ]ה[ ]מנחת חינוך[הלאו והמלקות לכהן ראוי והמיתה לזר לא חל על פחות מכזית 
זרות ועי"ש  םככזית משו בח הפנימי חייבין זר שהקטיר על מזנלע ד,"ש הדיאת מקבעיין ר''מ פ"ט מ צרור החיים ומעשה רוקח(

ר"מ פי"ט  עיין)ין העלאת חוץ דמ דיש ללמו םע אדאיני יו ,ין ניסוך כמה השיעורנולע .ות ה"חבנה ועיין פי"ט ממעשה הקרנכסף משב
 (ממעה"ק ה"ג וה"ד
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ָעֶׂשַ֣ה ְמָלאָכה   :ב,ויקהל לה שמות ים  ּת  ֶַׁ֣שת ָימ   ׁש 
ֹון ּו ת ַׁשָּבתֶ֖ ֶדׁש ַׁשַּבֵ֥ ה ָלֶכֵ֥ם ק ֵ֛ ְהֶי֨ י י  יע ִ֗ ' ָּכל       ַבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ת׃-ַלהִ֑ ֹו ְמָלאָכֶ֖ה יּוָמָֽ ה בֵ֛ ֶׂשֵ֥  ָהע 

' ֹון להִ֑ ת ַׁשָּבתֶ֖ ֶדׁש ַׁשַּבֵ֥ ה ָלֶכֵ֥ם ק ֵ֛ ְהֶי֨ י י  יע ִ֗ לכם  ינתן מטרם קדומה קדושתוהלא  כי ועודהאלשיך הקדוש  –משה  תורת, ּוַבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב 
 וגםאיך תדחה מה שזולת היותו קדוש מריק בכם קדושה  איפהגנוזה אצלו יתברך, ואם כן  שהיתה חמדה לה'" שבתון שבתכי היא "

נדחה  נפשלו קדושה רק הכנה אל מה שיכול בו קדושה אחר העשותו. אך ברית מילה ופקוח  איןקדושתו קדומה מפני מה שעדיין 
 '".קדש ישראל לה כיעליהם שבת, כי כל איש ישראל קדוש יאמר לו "

ְהֶי֨ה ֹוןתורת משה מרמז אל קדושה קדומה  פע" קדמא – י  ת ַׁשָּבתֶ֖ ֶדׁש ַׁשַּבֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שאינם  - ָלֶכֵ֥ם ק ֵ֛

 הקדושה הקדומה נדחית מפני קדושת איש ישראל. בהם מילה ופקוח נפש נדחה עליהם שבת בריתלחול ביחד, והיינו יש מצבים  חייבים
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א׃ :,ידיג עתזרי ויקרא ְטָמָֽ י י  ר ַחֶ֖ ֹו ָּבָׂשֵ֥ ֹות ּבֵ֛ ָראֵ֥  ּוְב֨יֹום ה 
ֹו  ,יד(יג 'תז 'וי)]תו"כ פרשה ג פרק ה[ )א(  ֹות ּבֵ֛ ָראֵ֥ בא ללמד על ראשי איברים שנתגלו שיהו טמאי', יכול כל שהו ת"ל כאן  ּוְב֨יֹום ה 

י )יג,יד( ר ַחֶ֖ י )יג,י(הוא אומר  )לעיל(, ולהלן ָּבָׂשֵ֥ ר ַחֶ֖ י , מה ָּבָׂשֵ֥ ר ַחֶ֖ כעדשה אף כאן כעדשה,  מחית בשר חי( )יג,י(לעיל  –)טט מר להלן נאָּבָׂשֵ֥
דברי רבי יוסי רבי מאיר אומר וכי משום מחיה הוא מטמא, והלא אין מחיה מטמא בראשי אברים אלא גזירת מלך הוא ואפי' כל שהן, 

י  )יג,יד(א נאמר כאן טמא אל של איבר( -)טט א"ר יוסי וכי משום ראשי איברים הוא מטמא והלא אם חזרה לאמצעיתו  ר ַחֶ֖ ולהלן ָּבָׂשֵ֥
י נאמר ( )יג,י(לעיל  –)טט  ר ַחֶ֖  מה בשר האמור להלן בכעדשה אף כאן בכעדשה.ָּבָׂשֵ֥

י )יג,יד( ר ַחֶ֖ מרכא טפחא, יתור לרבות בשר חי בראשי איברים בנוסף לאמצע הגוף, היינו שאר עור הבשר, לטמא אם נתגלה בשר חי  – ָּבָׂשֵ֥

 שר חי )=מחיה( אינו מטמא לכתחילה בראשי איברים.בהם אחרי פריחה. כי ב

י )יג,יד(תבנית הטעמים של  ר ַחֶ֖ ֹו ָּבָׂשֵ֥ ֹות ּבֵ֛ ָראֵ֥ מלמדת על קבוצת פרטים  )הלכה א(יש בה שתי הלכות. מרכא תביר מרכא טפחא,  – ה 

 מחלוקת, –אשי איברים טמא רק משיעור עדשה, בר –קשורים לנושא בשר חי אחרי פריחה ותוצאה סופית שונה ביניהם, באמצע עור 

רבי יוסי מטמא החל מכל  ויש גירסה להפך רבי מאיר מטמא החל מכל שהוא. ,רבי יוסי מטמא רק משיעור עדשה בגירסה שהבאנו כאן

תומכת במד"א שבראשי איברים המלמדת על תוצאה סופית שונה אפשר כי תבנית הטעמים  .שהוא, רבי מאיר מטמא רק משיעור עדשה

 שיעור כלשהו.

י )יג,יד( (ב)הלכה  ר ַחֶ֖ ֹו ָּבָׂשֵ֥ שעל חלק מהם לא חלה  תביר מרכא טפחא, מלמדת על קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי אחרי פריחה – ּבֵ֛

 )מ"ג(-הלכה )ב(. זה נלמד ב

ֹו  )יג,יד( )ג( אש והזקן חזר הר )ואח"כ(מת"ל מנין אתה אומר פרחה בכולו אבל לא בראש ובזקן בשחין ובמכוה ובקדח' המורדי'  ּבֵ֛
ֹו ת"ל   )אם זה קרה אחרי שהלבן הסמיך אליהם(ונקרחו והשחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת יכול יהא טמא  אותו העור  הח"ח) בהופך ּבֵ֛

)שלא הפכו מתחלה הא אם חזר לראש ולזקן ולמכוה ולקדח  )אבל(טמא,  )בו בשר חי(הפך  (-)חזר ו, אם (-שהפך לבן מתחילה וטהרו הוא ש

 אינו טמ'.   (כגון שהשער נשר נגעהעשוי לקבל עכבו בפריחה כנ"ל, אע"פ שבאו אח"כ לכלל עור ללבן ולא 
י )יג,יד( ר ַחֶ֖ ֹו )יג,יד(המלה  ,בראש ובזקן בשחין ובמכוה ובקדח' המורדי'קבוצת פרטים  מרכא טפחא, – ָּבָׂשֵ֥ תביר, ימעט את הטומאה  - ּבֵ֛

יתה בו פריחה ואח"כ בא בשר חי, אבל עור שנעשה ראוי לפריחה אחרי הפריחה רק להופעת בשר חי בעור שהיה ראוי לקבל פריחה והי

 ויופיע בו בשר חי לא יטמא.   

 
טמא, ר' יהושע מטמ' שר' יהושע אומר שער לבן סימן טומא', ומחיה סימן  )בפריחה(בשר חי החוזר טמא, אין שיער לבן החוזר  )ד(

)שגרם לטמא בזמן ששימש )החוזר( טמא, א"ל ר"ע אימתי יפה כוחו של שיער טומאה מה מחי' חוזר' טמא אף שיער לבן החוזר י

בזמן שלא )ר' יהושע( א"ל מחיה או פשיון(  –)אלא ההחלט בא מסימן אחר החלט )שלא גרם בתחילה( החלט, או בזמן שלא שימש בתחילה( 
שימש החלט אינו דין שלא יעכב את הפריחה  מה בזמן שימש החלט אינו מעכב את הפריחה, בזמן שלא)ר' עקיבא( שימש החלט א"ל 

י )יג,יד(ועוד שנאמר  )ולא יעכב הטהרה( )זה מקל וחומר וגם מפשט הפסוק שנאמר בו רק( ר ַחֶ֖ בשר חי החוזר טמא ואין שער לבן החוזר  ָּבָׂשֵ֥
 טמא 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

י )יג,יד( ר ַחֶ֖ המחיה הגורם להחלט אחרי פריחה את השער מרכא טפחא, כעין יתור לרבות. אפשר כי ר' יהושע רוצה לרבות על סימן  – ָּבָׂשֵ֥

הלבן אחרי הפריחה, כי בתחילה שניהם מטמאים. ר' עקיבא מוכיח בקל וחומר שבמצב אחרי פריחה יש ללמוד כפשט הכתוב שרק מחיה 
לא היו אלה המקומות שמטמאה ואין לדרוש מתבנית הטעמים מרכא טפחא בתפקיד יתור לרבות סימן טומאה נוסף והוא שער לבן, אלא 

  .למד לעילנראויים לפריחה כאשר היא קרתה כ
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ֵ֛ן ֶאת טו:,יג תזריע ויקרא ה  ּוא׃-ְוָרָאֹ֧ה ַהּכ  ַעת הָֽ ּוא ָצַרֵ֥ א הֶ֖ ֵ֥ ר ַהַחֵ֛י ָטמ  ֹו ַהָּבָׂשֵ֥ ְּמאִ֑ י ְוט  ר ַהַחֶ֖  ַהָּבָׂשֵ֥

 )יג,טו(מתוך הפטור יהא טמא ת"ל שחזרו בו בראשי איברים  )בתחילה והוסגר ויצא פטור(יכול הבא בכולו לבן  )ז( ]תו"כ פרשה ג פרק ה[
ּוא , אוציא את הבא בכולו לבן שחזרו בו ראשי איברים מתוך הפטור, ולא אוציא את הבא )זה שהפך לבן מתוך החלט או הסגר יהיה טמא( הֶ֖

ּוא׃ )יג,טו( בכולו לבן שחזרו בו ראשי איברים בין מתוך החלט בין מתוך הסגר ת"ל  ַעת הָֽ ּוא ָצַרֵ֥ א הֶ֖ ֵ֥ ואין הבא בכולו  הוא טמאָטמ 
 לבן שחזרו בו ראשי איברים בין מתוך החלט בין מתוך ההסגר בין מתוך הפטור טמא אלא טהור. 

 :[החפץ חיים]ע"פ 
 שר חי()בהנגע  ואח"כ נתגלה ופטרוועמד בעיניו בסוף שבוע שני  שהסגירו בא בכולו לבן(ה)פי'  יכול וכו' יהא טמא. מתוך הסגר מצב א'

ּוא )יג,טו( ת"לול יהא טמא: מעל ראשי אבריו יכ ּוא. הֶ֖ א הֶ֖ ֵ֥  :בא בכולו לבן(של ה) למעט אופן זה ָטמ 
ובעוד בא בכולו לבן והחלט בגלל הופעת שער לבן, פי' וכו'  בין מתוך הסגר ראשי אברים בין מתוך החלט שחזרו בו מתוך החלט מצב ב'

א ֖הּוא ) .וראשי אברים נשאר במקומגלוי בהו (שהשחירו)לבן האברים ואח"כ הלך השער  חלט נתגלו בו ראשימשהוא  ֵמ֥ )של  מעט אופן זהמט 

 (הבא בכולו לבן(

נתגלו ראשי אברים היינו חזרו בו ראשי אברים  להסגרו()ראשון או בסוף שבוע שני  ואם בסוף שבוע שהסגירו בא בכולו לבן(ה) מצב ג'
 מתוך הסגר 

      שאר באופן הראשון או להסגר או להפטר.. ר"ל שנאלא טהורטהור:  שלושה המצבים האלו()ב ובכולן

ּוא ...  )יג,טו( א הֶ֖ ֵ֥ ר ַהַחֵ֛י ָטמ  מלמדת על קבוצת פרטים קשורים לנושא  )הלכה א(יש בה שתי הלכות. מרכא תביר מרכא טפחא,  –ַהָּבָׂשֵ֥

ּו)א(  .אחרי פריחה ותוצאה סופית שונה ביניהםבראשי אברים( בשר חי שחזרו בו ראשי אברים ) א הֶ֖ ֵ֥ שהפך כולו לבן מהחלט או  – אָטמ 

 חזרו בו ראשי אברים )בשר חי)ב( לעומתו הבא בכולו לבן בתחילה ו הסגר בגלל נגע שהתגלה בו, גלוי ראשי אברים מטמאים אותו,

ם . )ג( חזרו בו ראשי אבריטהור הוא. )ב( אחרי הסגר והחלט )בגלל שער לבן( ופטור טהור הואהסגר ופטור אחרי בראשי אברים( )א( 

 ממשיך בהסגר. בתוך תקופת ההסגר )שבוע, שבוע שני(

ּוא  (טו)יג, (ב)הלכה   א הֶ֖ ֵ֥ תביר מרכא טפחא, מלמדת על קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי בראשי איברים אחרי פריחה  –ַהַחֵ֛י ָטמ 

 צ"ע שעל חלק מהם לא חלה הלכה )ב( ,ממראה טמא
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ּוב הַ  :ויקרא תזריע יג,טז י ָיׁשֵ֛ ֵ֥ ֹו כ  א ֶאלאַ֣ י ְוֶנְהַּפְַ֣ך ְלָלָבִ֑ן ּוָבֶ֖ ר ַהַחֶ֖ ן׃ -ָּבָׂשֵ֥ ָֽ ה     ַהּכ 
י )יג,טז( ר ַהַחֶ֖ ּוב ַהָּבָׂשֵ֥ י ָיׁשֵ֛ ֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא פריחה חוזרת המכסה בשר חי בראשי איברים  – כ 

ל חילוקי הדינים שנדרשו לגבי פריחה ראשונה לא על כל פרט אותה הלכה. מלמד שכוואח"כ נסוגה ומתגלה שוב בשר חי בראשי איברים, 

הוא סימן טומאה בתחילה  ְוֶנְהַּפְַ֣ך ְלָלָבִ֑ן )ב( [תו"כ פ"ג פ"ו]פי -תקפים לגבי הפריחות החוזרות, פרט לבוהק בפריחה החוזרת שעל
 )בפריחות חוזרות(ואינו סימן טומאה בסוף  ראשונה(ה)בפריחה 
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ִ֑רֶנִ֗ -ְוָכל :אחרי מות יז,טו ויקרא ח ּוַבּג  ה ָּבֶאְזָרֶ֖ ָפֶ֔ ָלה֙ ּוְטר  ר ּת אַכָ֤ל ְנב   ֶפׁש ֲאֶׁש֨
א ַעד  ֵ֥ ם ְוָטמ  ץ ַּבַּמֵ֛י  יו ְוָרַחֵ֥ ס ְּבָגָדִ֝ ֶּב֨ ר׃-ְוכ  ָֽ  ָהֶעֶֶ֖רב ְוָטה 

א ַעד ֵ֥ ם ְוָטמ  ץ ַּבַּמֵ֛י   נבלתתביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא כבוס בגדים וטבילה הגוף על בליעת  מרכא -ָהֶעֶֶ֖רב -ְוָרַחֵ֥

 זי" כעל רחיצת גופו ענוש כרת, ועל כיבוס בגדים במלקות )תו" י"כפרש עונו ונשא( ,טזיז)-טהור שלא על כולם חל בשוה הנאמר ב עוף

 (.קכט
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ֹות יּוָמִ֑תּו  :כז,כקדשים ויקרא  ֶ֖י מַ֣ נ  ְּדע  ֹו י  ֹוב אֵ֥ ם אֵ֛ ה ָבֶהֵ֥ ְהֶי֨ י־י  ה ּכ  ָּׁשִ֗ ֹו־א  ַ֣יׁש אָֽ ְרְּגמֵ֥        ְוא  ם: פָּבֶאֵֶ֛בן י  ם ָּבָֽ יֶהֵ֥ ם ְּדמ  ָתֶ֖  ּו א 

  ובעל אוב ...שלשים ושש כריתות בתורה ]*[  ,מ"א[משנה כריתות פ"א]
אלו הן הנסקלין הבא על האם ועל אשת האב ועל הכלה ועל הזכור ]*[  [ד"מ,משנה סנהדרין פ"ז] -אוב וידעוני כנאמר ב – ובעל אוב

 וגו'  ובעל אוב וידעוני"ז והנותן מזרעו למולך ועל הבהמה והאשה המביאה את הבהמה והמגדף והעובד ע
 ... והוא, אמרו דע שאינו מונה בהלכה זו כי אם כללי ענינים והניח הפירוט,  [פירוש המשנה לרמב"ם מסכת כריתות פרק א משנה א]

נ֤  לא(,יט ד'ק' וי)וכן מסבה זו הסתפק באמרו בעל אוב ולא הזכיר הידעוני, והוא ענין אמרם הואיל ושניהם בלאו אחד נאמרו  פְּ  ּוַאל־ת 

א ב ת   ל־ה  ים א  ע נ ֔ ל־ַהי דְּ ֖שּו וְּא  ַבקְּ א ֣  ַאל־תְּ מְּ ט  ה ֑ לְּ ֖י םה ב  ֽם' ה֥  ֲאנ  וראשיה דקרא נקט, כלומר האוב האמור בתחלת הפסוק והוא מורה על  :ֱאֹלֵהיכ 
 מה שאחריו. 

ֹוב  כז(,כ 'קד 'וי) [רש"י] ם אֵ֛ ה ָבֶהֵ֥ ְהֶי֨ י־י  אמר בהם מיתה ולמעלה כרת. עדים והתראה בסקילה, מזיד בלא התראה בהכרת כאן נ -וגו' ּכ 
 :ושגגתם חטאת, וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת

ֶ֖י כז(,כ 'קד 'וי) נ  ְּדע  ֹו י  ֹוב אֵ֥ ה ָבֶהֵ֥ם אֵ֛ ְהֶי֨ י־י   מקף קדמא מרכא תביר מרכא טפחא,  – ּכ 

ְהֶי֨ה כז(,כ 'קד 'וי) י־י   ובין שגגה לעושה ובין שלומד כדי להבין ולהורות על העושיםמקף כבורר בין זדון  – ּכ 

ישתי תבניות טעמים, שתי הלכות. )תבנית א(  –מרכא תביר מרכא טפחא  ֶ֖ נ  ְּדע  ֹו י  ֹוב אֵ֥ ם אֵ֛ כעין קבוצת  –מרכא תביר מרכא טפחא  – ָבֶהֵ֥

 פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם בקשר לנושא

ם:ראה ואעפ"כ הזידו ועשו אז עדים והת קדמאאם  ]רש"י[כפ' ם ָּבָֽ יֶהֵ֥ ם ְּדמ  ָתֶ֖ ּו א  ְרְּגמֵ֥  סקילה - ָּבֶאֵֶ֛בן י 

 :מזיד בלא התראה בהכרת ושגגתם חטאת, וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרתאבל 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶ֖י)תבנית ב(  נ  ְּדע  ֹו י  ֹוב אֵ֥ חלקם )בין מקוריים ובין כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב, שעל  –תביר מרכא טפחא  – אֵ֛

: בעל אוב ... ונכלל בו ידעוני  מין ממיני הכישוף ]הרב מיכל זילבר הי"ו[ דרך הסבר אחתמהרחבה( לא חלה הלכה מסוימת בקשר לנושא. 

דווקא מוכיחים מזה שלא מנה במשנה אז  ]תוס' זבחים מט[ושניהם מאותו לאו, ובשניהם בכרת ולא נזכר במשנה כי שניהם בדיבור אחד, 

אומר כי לרמב"ם כל המכשפים בכרת, אומרים האחרונים  ]המשנה למלך הל' שגגות פ"א,ה"ב[באוב וידעוני כרת ולא שאר המכשפים, 

 כמו שידעוני לא נזכר במשנה אבל נזכר בכתוב בלאו אחד עם אוב, כך כל השאר לא הוזכרו שאר המכשפים בכרת.

 

 [תוספות מסכת זבחים דף מט עמוד א]לסקילה ולא נלמדים לכרת בתוס' עצמם המכשפים נלמדים מאוב וידעוני 
 גמרינן סקילה מאוב וידעוני בשאר מכשפיםמדלא תני בל"ו כריתות ואפ"ה  מה שאין כן בשאר מכשפיםוכן אוב וידעוני שיש כרת ... 

וני דבר החדש היכי גמר מינייהו פרק קמא דיבמות )דף ד.( ופרק ארבע מיתות )סנהדרין דף סז:( ואי מקרי כרת דכתיב באוב וידע
 סקילה למ"ד כללו לא גמר מיניה וזה הקשה ה"ר יעקב מאורלינ"ש אלא לא קרוי דבר חדש אלא כשסותר כללו

 
והלא אוב וידעוני בכלל כל המכשפין היו. הקשה ה"ר יעקב מאורלינ"ש היאך למדים שאר [ ב,תוספות הרא"ש מסכת ברכות כא]

יצאו אוב וידעוני לידון בדבר החדש שהם בכרת מה שאין כן בשאר מכשפין ואמרינן בפ' איזהו מקומן  מכשפין מאוב וידעוני והלא
, וי"ל דלא מקרי דבר החדש מה שניתוסף כרת באוב וידעונידהיוצא לידון בדבר החדש דכלליה לא גמר מיניה ולא איהו גמר מכלליה, 

 דלא מקרי דבר החדש

ֹוב אֵ֥ ל)תבנית ב(  תרדרך הסבר אח ֶ֖יאֵ֛ נ  ְּדע   תביר מרכא טפחא  – ֹו י 

נ֤  לא(,יט ד'ק' וי) פְּ  מקף כבורר בין הפונה לכשף ונענש בכרת על מעשהו ובין השואל מבעל אוב ומכשף שאינו בכרת רק באזהרה. – ּוַאל־ת 

ד (ט) (יח ' שפ'דב) ַמ֣ לְּ הלומד מעשה אוב  [הערה רלג"ת תו] מקף כבורר בין למוד כדי לעשות ובין לימוד כדי להבין ולהורות. לפי – ֹֽלא־ת 

 , כגון דיינים. אז הם לא בכרת.תכונתם ואופן עשייתם מותרוידעוני וכשפים כדי לידע 
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ֹוב ויקרא בחקותי כז,י:  ע אֹו־ַרַ֣ע ְּבטִ֑ ֹוב ְּבָרֶ֖ ֹו טֵ֥ תֵ֛ יר א  ֵ֥ א־ָימ  ּנּו ְול ָֽ יֶפִ֗ א ַיֲחל   ל ַ֣
ה ְוָהָֽ  ָמֶ֔ ְבה  ָמה֙ ּב  יר ְּבה  ָ֤ ר ָימ  ם־ָהמ ֨ ֶדׁש:ְוא  ְהֶיה־ּק ָֽ ָֽ ֹו י  ּוא ּוְתמּוָרתֶ֖  ָיה־הֵ֥

ּנּו (יכז,בח'  'וי)  יֶפִ֗ א ַיֲחל  ת"ש. ר' אלעזר  ]בבלי בכורות מב,א[-מונח רביע בתפקיד לפחות ארבע, אפשר שכאן חמש, כנאמר ב – ל ַ֣
; לא קדושים ולא מקדישין -ס ואנדרוגינו( ה)טט: טומטום ( ד)טט: ויוצא דופן ( ג)טט: והכלאים ( ב)טט: הטריפה )טט: א( אומר: 

  לעשות תמורה! -בתמורה, ולא מקדישין  -ואמר שמואל: לא קדושים 

ֹוב ע אֹו־ַרַ֣ע ְּבטִ֑ ֹוב ְּבָרֶ֖ ֹו טֵ֥ תֵ֛ יר א  ֵ֥ א־ָימ   מקף מרכא תביר מרכא טפחא,  – ְול ָֽ

יר ֵ֥ א־ָימ   מרהמקף בורר בין מי שאפשר להמיר וחלה ההמרה ובין מי שאם ימיר לא חלה עליו הה – ְול ָֽ

ע  (יכז,בח'  'וי) [רש"י] ֹוב ְּבָרֶ֖ ולא  .כלומר שלא יתן תם שאינו של הקדש בבעל מום של הקדש "ח ק[שפת] :מום קתם בבעל -טֵ֥

 במשמעות של שמן בכחוש שזה לא עבירה. 

ֹוב רע בטוב משום סיפא  ויש לומר דהכי פירושו דודאי צריך לכתוב או...  [ר "חשפת] :ורע ברע רוכל שכן טוב בטוב - אֹו־ַרַ֣ע ְּבטִ֑
בטוב לרבותא או רע  לכך איצטריך דמשמע בדיעבד יהיו שניהם קודש דקרא ואם המר ימיר וגו' והיה הוא ותמורתו יהיה קדש

דהא אם המר דהיה קודש דאפילו כשנותן רע חולין בטוב הקדש הוה אמינא לא חל עליו קדושה כלל קא משמע לן קרא ד
פילו בעל מום בתם הוי בעל מום קודש מכל שכן תם בתם דהוה קדש כיון דשניהם טובים. ואין אתרווייהו קאי, והשתא כיון שא

להקשות למה נקט רש"י רע ברע יש לומר דהוה אמרינן דוקא אם ימיר בטוב דאלימא קדושתה דטוב ליחול על תמורתו אבל אי 
עהא כתיב נמי הוה ימיר ברע הוה אמינא דלא אלימא קדושה דבעל מום דליחול קא משמע לן ד ֹוב ְּבָרֶ֖  .טֵ֥

ע  ֹוב ְּבָרֶ֖ ֹו טֵ֥ תֵ֛ יר א  ֵ֥ א־ָימ   מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא תמורה.  –ְול ָֽ

בהלכה )א( הם לא שווים בהלכה, תמורת תם בתם אע"פ שאחד שמן והאחר רזה שניהם קדושים ונשחטים במזבח. אבל בתמורת 

שניהם קדושים אבל רק התם נשחט במזבח, בעל המום הוא בגדר פסולי המוקדשים ויש לפדותו  תם בבעל מום או בעל מום בתם

 ולאכלו בהגבלות מסוימות, לברר האם אפשר לעבוד בו ולגוזזו.

 

ע  ֹוב ְּבָרֶ֖ ֹו טֵ֥ תֵ֛  מרכא תביר מרכא טפחא, הלכה )ב( על חלק מהפרטים לא חלה הלכה )ב( –א 

 לעשות תמורה! -בתמורה, ולא מקדישין  -לא קדושים א חלה עליהם אפשר לומר שחמש בהמות הנמנות לעיל ל
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ּוא  ,ו:ט בהעלתך במדבר ַסח ַּבּיַֹ֣ום ַההִ֑ ת־ַהֶּפֶ֖ ּו ַלֲעׂש  ם ְול א־ָיְכלֵ֥ ֶַ֣פׁש ָאָדֶ֔ ים֙ ְלֶנ א  ר ָהיָּ֤ו ְטמ  ים ֲאֶׁש֨ י ֲאָנׁש ִ֗ ַ֣  ַוְיה 
ן ַּבּיֵ֥  ֵ֥י ַאֲהר ֶ֖ ְפנ  ֶׁשֵ֛ה ְול  ֵ֥י מ  ְפנ  ְקְר֞בּו ל  ַּֽי  ּוא:ַוָֽ  ֹום ַההָֽ

ן ,ו(טבהע'  'במ) ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְּל פְּ ֛ ֵנ֥י מ ש  ֞בּו ל פְּ רְּ גרשיים ... תביר, כעין יצא להקל ולהחמיר, להקל להקרבה בטומאה של קרבנות צבור  – ַוֽי קְּ

ֵנ֥ישמועדם קבוע ואין להם תשלומין ולהחמיר כנרמז בכתוב הבא ותבנית הטעמים שלו   ה וְּל פְּ ֛ ֵנ֥י מ ש  ן  ל פְּ  . ַאֲהר ֖
ן  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְּל פְּ ֛ ֵנ֥י מ ש  פְּ  בכתוב זה יש שתי תבניות טעמים המלמדות על שני מצבים וכתוצאה שתי הלכות.  –ל 

ן )מצב א(  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְּל פְּ ֛ ֵנ֥י מ ש  מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב)הלכה א( ביניהם בקשר  –ל פְּ

 .לנושא

ן )מצב ב(  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְּל פְּ ֛  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל חלקם לא חלה )הלכה ב( בקשר לנושא –מ ש 

ן )מצב א(  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְּל פְּ ֛ ֵנ֥י מ ש  )הלכה א( ביניהם בקשר -מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים ב –ל פְּ

 שא. נשלב הבדלי הלכה בלשון הרמב"ם.לנו
טמאים ומקצתם  )של כהנים שעובדים ביום שחל בו פסח ראשון(היו מקצת בית אב  )הבדל א([ הלכה יד] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]

היה כל  .}המצב הבא שייך לתכונה ב, )הטהורים מקריבים, הטמאים אוכלים( טהורים אף על פי שרובן טמאי מת לא יקריבו אלא הטהורים
אם היו רוב הכהנים הנכנסין שם בירושלים  )הבדל ב( {בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר, היתה כל המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת,

 בזמן הקבוע טמאין יעשו בטומאה. 
ן )מצב ב(  ֵנ֥י ַאֲהר ֖ ה וְּל פְּ ֛  חלקם לא חלה )הלכה ב( בקשר לנושאתביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל  –מ ש 

ם ,ו(טבהע'  'במ)רק בטומאת מת כנאמר  ֣פ ש ָאד ֔ ים  לְּנ  ֵמא  ֤יּו טְּ ר ה  ים ֲאש ֨ י ֲאנ ש ֗ ֣  , ההקרבה מותרת ולא בטומאות אחרות. ַויְּה 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

שיש לו קרבן צבור  .כל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאהטז[ הלכה ] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]ע"פ 

היה כל בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר, היתה כל ... [ הלכה יד] [רמב"ם ביאת המקדש פ"ד]תשלומים לא יקרב בטומאה.  
ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר, מפני שהטומאה לא [ הלכה טו]...  המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת,

ודחויה היא עתה מפני הדחק, ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת 
 צריכה ציץ לרצות עליה. 
אפשר משה לא היה יודע אהרן היה יודע, אלא סרס המקרא ודרשהו דברי רבי יאשיה )ד"א ...  [כ ספרי]. דרך הסבר בהלכות דרך ארץ

כששניהם יושבין בבית המדרש באו ושאלום.  [רש"י] :ית המדרש באו ועמדו לפניהםאומר משום ר' אליעזר בב [אבא חנן]ר' אבא( 
מטות  -טט ) כמו שכתוב בספרי...  )מלבי"ם([ התורה והמצוה] ולא יתכן לומר זה אחר זה, שאם משה לא היה יודע, אהרן מנין לו:

 . וד לתלמיד במקום הרב, ורבי אליעזר סבר חולקיםמפרש שרבי יאשיה סבר אין חולקים כב, בבא בתרא קיט )בבלי(ו (בבנות צלופחד

ֵ֥י היות ואות או מלת היחס  ְפנ  שוים במעלה ולכן סבר רבי אליעזר שהיו יושבים בבית  באה לפני משה ולפני אהרן לכן נראה שהנושאיםל 

כתוב לפני משה ואהרן אחרי שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב היה לו ל שסבירא ליההמדרש וחלקו כבוד לשניהם. לרבי יאשיה 

ֵ֥ישאהרן טפל למשה, אך כיון שכתוב  ְפנ  ֵ֥י ...  ל  ְפנ   שבאו תחילה אל אהרן ואח"כ אל משה.סבירא ליה, וע"כ ְול 

ן ֵ֥י ַאֲהר ֶ֖ ְפנ   אהרן,שמרבה את בית המדרש או הסנהדרין על אפשר  כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב,מרכא טפחא,  - ְול 

ֶׁשֵ֛ה וְ  ֵ֥י מ  ְפנ  ןל  ֵ֥י ַאֲהר ֶ֖ ְפנ  , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושונים בהלכותיהם או עניניהם לגבי הנושא מרכא תביר מרכא טפחא – ל 

או לא מצטרפים. כאן נסביר לפי התפקיד שלא מצטרפים וזה לפי דעת ר' יאשיה שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב )הכיבוד לא 

 א אהרן, אח"כ שאלו את אהרן, אח"כ שאלו את משה.מצטרף(. קודם שאלו בבית הדין לל

ןואין לי הסבר לתבנית  ֵ֥י ַאֲהר ֶ֖ ְפנ  ֶׁשֵ֛ה ְול  , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלק מהם לא חלה ההלכה או תביר מרכא טפחא – מ 

 הענין בנושא. 
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ים ֲאֶׁשר־ָׁשַלֵ֥ח מ   ,טז:במדבר שלח יג ֲאָנׁש ֶ֔ ֹות ָהָֽ ֶַּ֚לה ְׁשמַ֣ ַע:א  ן־נֶּ֖ון ְיהֹוֻׁשָֽ ַע ּב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְלהֹוׁש  א מ  ְקָרֵ֥ ּור ֶאת־ָהָאִֶ֑רץ ַוּי  ה ָלתַ֣  ֶׁשֶ֖

ן־נֶּ֖ון ,טז(יג שלח' במ) ַע ּב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְלהֹוׁש  א מ  ְקָרֵ֥  בכתוב זה שתי תבניות טעמים המרמזות לשתי הלכות או שני ענינים. – ַוּי 

ַע ּב   ,טז(יג שלח' במ) ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְלהֹוׁש  א מ  ְקָרֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין )א( העשויה להתרחב,  – ן־נֶּ֖וןַוּי 

ּוןוהשונים בהלכותיהם לגבי הענין. הנושא כאן הוא כתיבת שם אדם בגט.  ן־נֶ֖ ַע ּב  ֵ֥ מרכא טפחא בתפקיד קבוצת שמות  – ְלהֹוׁש 

עַ  וכינויים שיש לאדם, החל משם שנתן לו אביו. ההלכה לגבי אדם ששמו שונה מההלכה לאנשים בעלי שמות אחרים. ככתב  ְיהֹוֻׁשָֽ

עַ וכתב ביש"ש פ"ד דגיטין דמי ששמו ...  הערה ו[ ,טז(יג שלח' במ) תורה תמימה] ַע ונקרא בפי האנשים  ְיהֹוֻׁשָֽ ֵ֥ או בקירוב לזה הֹוׁש 
את שמו  )רבינו(אחרי ששינה משה , דמפסוק זהלכתוב בגט המכונה הושע, יען דהוי קיצור השם מיהושע, ולמד כן  ורךצין א

הכל יודעים שעיקר השם הוא יהושע, עכ"ד, וצריך להוסיף באור, משום דהסברא נותנת שכל אב הקורא לבנו בשם זה  )בתורה(
 :בודאי כונתו להשם יהושע במלואו וכתקונו, וע' בשו"ת חת"ס חלק אה"ע סי' קי"ז

ּון ן־נֶ֖ עַ אחריה טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב  – ּב  ומתפשט האפיון המשותף לכתוב לפניו, היינו ההלכה )א( לגבי מי  ְיהֹוֻׁשָֽ

 ששמו יהושע השונה משמות אחרים. 

אבל אם הוחזק בשני שמות במקום אחד וכתב אחד מן השמות, יש הרחבה להלכה )א(  ...  ,מ"ב[משנה גיטין פ"ד ]רע"בע"פ פי' 
 .שניהם לכתחילה צריך לכתובבדיעבד הגט כשר. מיהו 

 

ּון ,טז(יג שלח' במ) ן־נֶ֖ ַע ּב  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְלהֹוׁש  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין )ב( העשויה להתרחב, ושעל חלקם לא  – מ 

 חל ענין )ב( או הלכה )ב(. הנושא כאן כתיבת שם אדם בגט כאשר יש לו יותר משם אחד או כאשר מוכר בכנוי. 

ן־נֶּ֖ון ַע ּב  ֵ֥ משנה גיטין  ]רע"במרכא טפחא בתפקיד קבוצת שמות וכינויים שיש לאדם, החל משם שנתן לו אביו. ההלכה פי'  – ְלהֹוׁש 
עד שיכתוב שם של  אינה מגורשתבשני מקומות, חד במקום הכתיבה וחד במקום הנתינה,  בשני שמותאדם שהוחזק  ,מ"ב[פ"ד

אבל אם הוחזק בשני שמות במקום  ש שחיסר אחד מהשמות הגט בטל()כאן התבנית תתפרמקום הנתינה ושם של מקום הכתיבה עמו. 
לכתחילה צריך . מיהו )כאן התבנית תתפרש שאינו חייב לכתוב כל השמות והגט כשר( אחד וכתב אחד מן השמות, בדיעבד הגט כשר

מרומז בתבנית הטעמים )כ :. והיכא דשינה שמו או שמה בגט, אף על פי שכתב אחר כך וכל שם שיש לי, הגט בטללכתוב שניהם

 שהלכה )ב( הגט לא חל(. לגבי השם יהושע ראינו הלכה )א(.
 .בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תקון העולם]*[  ,מ"ב[משנה גיטין פ"ד]

אשה פלונית  איש פלוני וכל שם שיש לוהזקן שיהא כותב  בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה והתקין רבן גמליאל
 :מפני תקון העולם וכל שום שיש לה

תקון העולם, שאם הקדים המודעה עליו בבית דין אחר, או שבטלו אחרי  [פירוש המשנה לרמב"ם מסכת גיטין פרק ד משנה ב]
בטל ונמצאו הבנים ממזרים מפני שהיא עדיין אשת איש. כתיבתו ואפילו בפני שנים, או שנה שמו או שמה ותנשא ואינה יודעת שהגט 

ולפיכך המבטל גט סופג מלקות דרבנן מפני תקנת רבן גמליאל שאמר לא יהוו עושין כך, וכך אמרו רב מנגיד מאן דמבטל גטא ומאן 
דם שני שמות שהוא דמסר מודעא אגטא. וזה שאמר שאם שנה שמו או שמה וכתב כל שם שיש לו שהוא כשר, אין זה אלא אם היה לא

ידוע בשניהם אז אם כתב אחד השמות ובתנאי שיכתוב המפורסם שבהם ואמר וכל שם שיש לי הרי הגט כשר. וכן האשה. אבל אם 
 .היה שמו דרך משל יצחק וכתב בגט אנא אברהם וכל שם שיש לי הרי זה בטל. ודע זה

כשהיו לו שני שמות, אחד כאן ואחד במדינת הים, היה  -ו ושמה בראשונה היה משנה שמ [ר' עובדיה מברטנורא מסכת גיטין פרק ד]
 :מגרשה בשם הנוהג במקום כתיבת הגט, ולא היה מקפיד לכתוב את שניהם

בשני  בשני שמותשלא יוציאו לעז על בניה מן השני, לומר לא גרשה בעלה שאין זה שמו. ואדם שהוחזק  -מפני תיקון העולם 
במקום הנתינה, אינה מגורשת עד שיכתוב שם של מקום הנתינה ושם של מקום הכתיבה עמו. אבל  מקומות, חד במקום הכתיבה וחד

. והיכא דשינה שמו לכתחילה צריך לכתוב שניהםאם הוחזק בשני שמות במקום אחד וכתב אחד מן השמות, בדיעבד הגט כשר. מיהו 
 :או שמה בגט, אף על פי שכתב אחר כך וכל שם שיש לי, הגט בטל
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ן-ֶזָֽה במדבר קרח יח,ט: ים מ  ֶ֖ ֶדׁש ַהֳּקָדׁש  ּק ֵ֥ ְהֶיֵ֥ה ְלךֵ֛ מ  ִׁ֑ש -י   ָהא 
ָכל-ָּכל ְרָּבָנם ְלָֽ ם ּוְלָכל-ָקֲ֠ ְנָחָת֞ ם ּוְלָכל-מ  ּוא ּוְלָבֶנָֽיך׃-ַחָּטאָתִ֗ ים ְלךֵ֛ הֶ֖ ֵ֥ ֶדׁש ָקָדׁש  י ק ַ֣ ַ֣יבּו ל ֶ֔  ֲאָׁשָמם֙ ֲאֶׁשַ֣ר ָיׁש 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

הבדלי אלו לפי שאמר זאת תחלה באופן כולל, שב לבאר  - הקדשים מן האש)בנוסחנו: מקדש(  זה יהיה לך בקדש)ט(   רלב"ג
יזכו בו הכהנים, רוצה לומר, כי אחר שזכה המזבח בחלקו,  האש להעיר שמן - מן האשואמר  שיוחדו קצתם מן קצת. התרומות במה
 יזכו הם בחלקם.

ים -ֶזָֽה ]ט[  ֶ֖ ֶדׁש ַהֳּקָדׁש  ּק ֵ֥ ְהֶיֵ֥ה ְלךֵ֛ מ  ןי  ִׁ֑ש-מ  א, קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד / בעת ובעונה אחת מרכא תביר מרכא טפח -  ָהא 

ןלגבי  ִׁ֑ש -מ     מן קצת. קצתם שיוחדואלו התרומות במה  הבדלי ג"רלבאתנח , בלשון  - ָהא 
 

 בבלי קידושין נב, ב  
ְהֶיֵ֥ה ְלךֵ֛ -ֶזָֽה( קרח יח טבמדבר תניא, ר' יהודה אומר: מקודשת, ר' יוסי אומר: אינה מקודשת. אמר ר' יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו: ) י 

ן ים מ  ֶ֖ ֶדׁש ַהֳּקָדׁש  ּק ֵ֥ ִׁ֑ש -מ  ר' יהודה סבר: לך ולכל צרכיך, ור' יוסי סבר: כאש, מה אש לאכילה, אף הוא נמי לאכילה. אמר ר' יוחנן,  - ָהא 

דיין היא מחלוקת. אמר לא קידש; ורב אמר: ע -נמנו וגמרו: המקדש בחלקו, בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים  בבלי קידושין נג, א
כשם שאין חולקין בקדשי קדשים, כך אין חולקים  .....אביי: כוותיה דר' יוחנן מסתברא; דתניא: מנין שאין חולקים מנחות כנגד זבחים

 וקה כלל, ש"מ. סתם ספרא מני? ר' יהודה, והוא קאמר דלית בה דין חל איש חולק אפי' בעל מום, ואין הקטן חולק ואפי' תם; -איש בקדשים קלים; 
 כפי דמים לומר טול אתה מנחה ואני חזה ושוק או בשר חטאת ואשם. ...  -שאין חולקין מנחות כנגד זבחים רש"י לקט מפ
לא הוציא הכתוב אלא שלא יחלקו מנחות כנגד זבחים והדין נותן שהרי לא קמו בכל מקום מנחות תחת זבחים בדלות דבקרבן  -יכול 

 ופות תחת בהמה. ... עולה ויורד מביא עני ע
קרבן כנגד חבירו בקדשי קדשים כמו מנחה אבל יחלקו קרבן כנגד חבירו בקדשים קלים דאית להו זכייה בגוייהו  -יכול לא יחלקו 

 ויכול למכור חלקו בקרבן זה בשביל זה. ... 
עינן מינה דלאו ממונו הוא אלא תורת כהנים והא בתורת כהנים איתא אלמא לית בה דין שאר חלוקות בעילוי דמים ושמ -ספרא 

 משלחן גבוה הוא דזכו.
 

ים -ֶזָֽה ]ט[ ֶ֖ ֶדׁש ַהֳּקָדׁש  ּק ֵ֥ ְהֶיֵ֥ה ְלךֵ֛ מ  ןי  ִׁ֑ש-מ  מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שלא חייבים להיות ביחד / בעת ובעונה אחת  -  ָהא 

ןלגבי  ִׁ֑ש -מ  כשם שאין חולקין בקדשי ... מנחות כנגד זבחים דתניא: מנין שאין חולקים  ב בבבלי קידושין נאתנח , בלשון  - ָהא 
 , ש"מ.דלית בה דין חלוקה כללסתם ספרא מני? ר' יהודה, והוא קאמר  ...קדשים, כך אין חולקים בקדשים קלים; 

ות קרבנ סיכום: ע"פ לקט מפרש"י אין חולקים במתנות כהונה זה כנגד זה אלא כל הכהנים העובדים במקדש ביום מסוים חולקים בכל  

 ותרומות היום.
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 כה –סוטה כג  בבלי

יׁש ָּבְך֙ ֶאת: כ,נשא ה במדבר ֵ֥ ן א  ּת ֨ ִ֑את ַוּי  ְטמ  י נ  ַ֣ ְך ְוכ  ֶ֖ יׁש  ַחת א  ית ַּתֵ֥ ֵ֛ י ָׂשט  ֵ֥ ְּת ּכ  ְך׃ -ְוַאִ֗ ָֽ יׁש  י א  ֶ֖ ַּבְלֲעד  ָֽ ֹו מ     ְׁשָכְבּתֶ֔

 מונח אתנח -נטמאת  וכיתביר מרכא טפחא  מרכא -אישך  תחתשטית  כירביע  - ואת
 ענין, המודיע כי ארבע נשים באות לבדיקה בבית המקדש,  הפסקטעם עליון  רביע, - ואת

 אתנח מונח - נטמאת וכיתביר מרכא טפחא,  מרכא -שטית תחת אישך  כי

 תחתון המפרט  בטעםהפסק דבור  תבנית

 לבדיקה הבאותהן ארבע הנשים  מי א

 תביר מרכא טפחא מרכא -שטית תחת אישך  כישלכך מרממז  שאינם שווים בכל מקרהאשה  כללבדיקה של  התנאים ב

מונח אתנח,  -נטמאת  וכי יתור לרבות נשים שלא נשואות באופן גמור )ראה להלן( מרכא טפחא, -אישך  תחת הם התנאים

 טומאה )ביאה האסורה לה( ואין וודאות על כך זמןשהיא בעולת המקנא, ונסתרה בשיעור 

ביאת זנות, ארוסה שקנא לה באירוסין ונסתרה  עליהשומרת יבם שיבמה בא , ארוסה שארוסה בא עליה, נשואה הן: הנשים

 בנישואין

מדאורייתא או מרבנן לא  ראוייםאחרים כמו ארוסה ושומרת יבם שלא בא הארוס או היבם עליהן, נישואין לא  מצבים

 מגיעים לבדיקה בבית המקדש

 רביע ראה 
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 ל: – כט,נשא ה במדבר

ת כט[ ]  ָאה׃ ז ֵ֥את ּתֹוַרֶ֖ ְטָמָֽ ּה ְונ  יָׁשֶ֖ ַחת א  ָּׁשֵ֛ה ַּתֵ֥ ְׂשֶטֵ֥ה א  ר ּת  ת ֲאֶׁש֨  ַהְּקָנא ִ֑
ַ֣א ֶאת ל[ ] ּנ  ה ְוק  ְנָאֶ֖ ּוַח ק  ר ָעָלֵ֛יו רֵ֥ ר ַּתֲעב ֵ֥ יׁש ֲאֶׁש֨ ִ֗ ֹו א  יד ֶאת-אַ֣ ָ֤ ֹו ְוֶהֱעמ  ְׁשּתִ֑ ת ָּכל-א  ֵ֥ ן א  ה ֶ֔ ' ְוָעָָׂ֤שה ָלּה֙ ַהּכ  ַ֣י הֶ֔ ְפנ  ָּׁשה֙ ל  א  ה -ָהָֽ ַהּתֹוָרֶ֖

את׃     ַהּז ָֽ
 א אתנחמרכא טפח - תורת הקנאת זאת
 סלוק - נטמאהמרכא תביר מרכא טפחא, ו - תחת אישה אשה תשטה קדמא - אשר

 נשא ה ל במדבר

, הארוס שבא על ארוסתו, היבם שבא על יבימתו בעילת הנשויאשה לבדיקה  מביאיםוארבע מהם   מקנאיםמונח רביע, חמישה  - איש או

כאשר  הצניעותאלו מביאין לבדיקה. בית הדין המצווים לשמור על גדרי ונסתרה בנישואין, ו באירוסיןזנות, הנשוי אשר קנא לארוסה 

 אבל לא משקים. מתריאים -ם, בית דין מקנאים יהאיש אחרי נישואיו נחרש, נשטתה, נחבש בבית האסור

 

 כתובה גם בנישואין לא ראויים. ללאמועילה לגרש  והתראה

  -רוח קנאה  עליו תעברקדמא  - אשר

 אתנח מונח -אשתו -את וקנאפחא, תביר מרכא ט מרכא -

 הלכות שונות - תביר מרכא טפחא מרכא -יתור לרבות בית דין לקנא,  –מרכא טפחא  תביר מרכא טפחא, מרכא -עליו רוח קנאה  תעבר

 ולבית דין המקנא בשם האיש שנבצר ממנו לקנא. המקנאים םלארבעה האנשי

 רביעראה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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 בפרשת ציצית

ר ֶאל   דבר שלח טו,לח:במ ם -ַּדּב ֞ ֶהֶ֔ ל֙ ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ְׂשָרא  ָ֤י י   ְּבנ 
ת ַעל  ֵ֛ יצ  ם צ  ָתִ֑ם -ְוָעׂ֨שּו ָלֶהֵ֥ ר  ם ְלד  יֶהֶ֖ ְגד  י ב  ֵ֥  ַּכְנפ 
ּו ַעל  ֶלת׃-ְוָנְֵ֥תנֵ֛ ָֽ יל ְּתכ  ֵ֥ ת ַהָּכָנֶַֽ֖ף ְּפת  ֵ֥ יצ   צ 
 

ת ַעל  ֵ֛ יצ  ָתִ֑ם -ָלֶהֵ֥ם צ  ר  ם ְלד  יֶהֶ֖ ְגד  י ב  ֵ֥  דים מה חייב ומה אינו חייב, כמו כן מחלקמחלק בין סוגי בג –מרכא תביר מרכא טפחא  –ַּכְנפ 

ם .... ָתִ֑ם  ָלֶהֵ֥ ר   בין מי חייב בציצית ומי אינו חייב. וכך ממעט את הנשים ומי שלא כשר.ְלד 

ּו   זהו פרט במעשה הציצית. מחסור החוט או קיצוצו באופן שלא נותר שיעור  טפח )הנלמד ממקום אחר( מעכב, ומלמד על הפתילים ְוָנְֵ֥תנֵ֛

 אבל צבע התכלת שלו אינו מעכב. האחרים,

 

ת ַעל ֵ֛ יצ  ָתִ֑ם -צ  ר  ם ְלד  יֶהֶ֖ ְגד  י ב  ֵ֥  חובת ציצית בחוטים לבנים לדורות, אבל  –ַּכְנפ 

ּו ַעל ֶלת׃-ְוָנְֵ֥תנֵ֛ ָֽ יל ְּתכ  ֵ֥ ת ַהָּכָנֶַֽ֖ף ְּפת  ֵ֥ יצ  התביר ממעט בפתיל תכלת לא לדורות, כי עשויים להיות דורות שנעלם מהן כיצד להכין  צ 

 תכלת.

 מרכא טפחא?קדמא מרכא תביר קדמא, ראה 
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ם ַוְיַכֶ֖ס ֶאתבמדבר בלק כב,יא:  י  ְצַרֶ֔ ּמ  ַ֣א מ  צ  ָ֤ה ָהָעם֙ ַהּי  ּנ  ַ֣ין ָהָאִֶ֑רץ-ה   ע 
ָבה  ה ְלָכָ֤ה ָקָֽ יו׃-ַעָּתִ֗ ָֽ ֹו ְוג ַרְׁשּת  ָּלֵֶ֥חם ּבֶ֖ י אּוַכֵ֛ל ְלה  ֹו אּוַלֵ֥ תֶ֔ י֙ א   ּל 

יו )כב,יא( ָֽ ֹו ְוג ַרְׁשּת  ָּלֵֶ֥חם ּבֶ֖ י אּוַכֵ֛ל ְלה   אּוַלֵ֥

ץ ו()כב, -בלק בקש  ר  ֑ ן־ה א  נּו מ  ֖ ש  קטן מלמד על שני דברים, )א( חיזוק אנשי -זקף – נַּכ ה־֔בֹו ]מלבי"ם[, אפשר שע"פ  אּוַל֤י אּוַכל  נַּכ ה־֔בֹו ַוֲאג רְּ

 מהפך פשטא; )ב( הפשט הכאה – אּוַל֤י אּוַכל   )כב,ו(המלחמה של מואב לצאת למלחמת מגן )שזה מוציא מפשט הכתוב ומרומז בתבנית 

ֹו )כב,יא( שתגרש את בני ישראל מגבולות מואב. אבל בלעם מפרש הקריאה כמלחמה מרובה כמרומז בתבנית הטעמים של  ָּלֵֶ֥חם ּבֶ֖  - ְלה 

 מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. 

ֹו )כב,יא( ָּלֵֶ֥חם ּבֶ֖ י אּוַכֵ֛ל ְלה  ]תולדות שונה ביניהם, ע"פ  מרכא תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא באופן - אּוַלֵ֥

קבוצת הפרטים הם בלק ובלעם. בלעם ילחם בישראל מלחמת קללה ומחשבה. ובשעת הקללה בלק ילחם בישראל מלחמת חרב,  יצחק[

 והרואים יחשבו שבלק בגבורתו נצחם.

ֹו )כב,יא( ָּלֵֶ֥חם ּבֶ֖ ם משהו הקשור לנושא. שמהשמועה תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שלא חל עליה - אּוַכֵ֛ל ְלה 

שהיה אפשר שכוונת בלק לא היה שיקלל לישראל, אלא שישמעו ישראל שבלק שולח ...  ]תולדות יצחק[לבדה תמנע המלחמה. ע"פ 
. טט: אפשר שמואב ידעו שכאשר מלך אדום סירב לתת מעבר לישראל דרך ארצו לבלעם שיבוא לקללם, וכשישמעו ישראל יברחו משם

כא(. מואב לא ידעו שישראל נסובו מפני שנצטוו לא  –ם בעם כבד ובחרב, ישראל סבבו ממנו ופנו לדרך אחרת )במ' חקת יח ויצא נגד

 'דב)לפי שנאסרו ישראל להלחם בבני עשו שנ' ...  [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת חקת סימן יח] -להלחם באדום בני עשו. כנדרש ב

ג ֣ר  (ב,ה תְּ ם ּוַאל־ת  י ב ֔ ןֹלֽ  ּכ ֠ ֵת֤ ם ל כ ם   א־א  צ ֔  )טט: ארץ עשו( ֵמַֽארְּ
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ְרָצה ְּכָנַָֽען: במדבר מסעי לה,י: ן ַאֵ֥ ֶ֖ ים ֶאת־ַהַּיְרּד  ֵ֥ ְבר  י ַאֶּתֵ֛ם ע  ֵ֥ ֶהִ֑ם ּכ  ל ְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ר֙ ֶאל־ְּבנ   ַּדּב 

ֶׁשֵ֥  (טלה, 'מס 'במ) [ספרי במדבר פרשת מסעי פיסקא קנט] ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ ר:ַוְיַדּב  אמ ָֽ ל ְוָאַמְרָּתֶ֖  (ילה, 'מס 'במ) ה ּל  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ר֙ ֶאל־ְּבנ  ַּדּב 
ְרָצה ְּכָנַָֽען: ן ַאֵ֥ ֶ֖ ים ֶאת־ַהַּיְרּד  ֵ֥ ְבר  י ַאֶּתֵ֛ם ע  ֵ֥ ֶהִ֑ם ּכ  ים  מא(,דוא'  ')דב למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא אומר ֲאל  ֹ֣לש ע ר ֔ ה  ש  יל מ ש  ֤ ד  ז יַבְּ ֣ א 

ן  ֵד֑ ר ַהיַרְּ ב  ֵע֖ ש:בְּ ֽמ  ה ש  ֖ ח  זְּרְּ  'מס 'במ)אין לי אלא שהפריש משה בעבר הירדן מנין שצוה משה את יהושע להפריש להם ערי מקלט ת"ל  מ 

יֶתָ֤ם (יאלה, ְקר  ים ְוה  ֶ֔ אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר אתה אומר אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא . ָלֶכם֙ ָער 
֥  (יט,א פ'' שדב) בכניסתן לארץ מיד ת"ל ת  ם וְּי ַשבְּ ת ֕ שְּ ֽיר  ם ו  ֑ צ  ת־ַארְּ ן לְּ֖ך א  יך נ ֵת֥ ר  ֣ה' ֱאֹלה ֔ ם ֲאש  ת־ַהגֹוי ֔ יך  א  ית ֤ה' ֱאֹלה   ר ֞ ֽי־יַכְּ ֽם:ּכ  ֵתיה  ב  ם ּובְּ ֖ ֵריה   בְּע 

 . אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר

 

ן )במ' מס' לה,י( ֶ֖ ים ֶאת־ַהַּיְרּד  ֵ֥ ְבר  י ַאֶּתֵ֛ם ע  ֵ֥ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשונים בהלכותיהם מרכא  – ּכ 

ביחס לנושא. בשעת המעבר יש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי שהפריש משה, ויש צווי ליהושע להפריש שלוש ערים בעבר 

 הירדן המערבי.אבל לא הפרשה

ן )במ' מס' לה,י( ֶ֖ ים ֶאת־ַהַּיְרּד  ֵ֥ ְבר  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב בפרטים נוספים הקשורים לנושא תביר  – ַאֶּתֵ֛ם ע 

ושעל חלק מהם לא חלה הלכה מסוימת. ביצוע הפרשת ערי מקלט בעבר הירדן המערבי היא ההרחבה, אבל ביצועה ממתין לאחר 

 ירושה וישיבה.
 

 מתמ"ט 100

י  ְואֶ ,ז: אדברים  ר  ר ָהֱאמ  אּו ַהֵ֥ ם ּוב ֨ ּו ָלֶכִ֗ ּו׀ ּוְסעַ֣ ָניו  -ָּכל-לְּפנַ֣  ְׁשכ 
ִ֑ם  ֹוף ַהָּי ָלֵ֥ה ּוַבֶּנֶֶַֽ֖גב ּוְבחַ֣ ה ָבָהֵ֛ר ּוַבְּׁשפ    ָּבֲעָרָבֵ֥
ֹון ַעד  י֙ ְוַהְּלָבנֶ֔ ְּכַנֲענ  ל ְנַהר-ֶאֶָ֤רץ ַהָֽ ר ַהָּגד ֶ֖ ת׃-ַהָּנָהֵ֥  ְּפָרָֽ

ִ֑ם ֹוף ַהָּי ָלֵ֥ה ּוַבֶּנֶֶַֽ֖גב ּוְבחַ֣ ה ָבָהֵ֛ר ּוַבְּׁשפ  הו, שלא על כולם חל , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא כלשמרכא תביר מרכא טפחא – ָּבֲעָרָבֵ֥

יכבשוה מעט מעט  בפועלהיו צריכים לכבוש כל הארץ, אבל כבר בספר שמות נאמר ש שלכתחילהאותה הלכה או אותו ענין, וההסבר לכך 

השאירו חלקים בארץ כנען שלא נכבשו או שלא הורישו  הארץ הנותרת רבהכפי הנלמד בספר יהושע  ובפועלכדי שלא תרבה השממה, 

 נחלותם הייתה בהר ובשפלה ובנגב ובערבה. תשלא ממש הורישו את הפלשתים, עיקר היהם כגון,מהם את יושב
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 מתמ"ט 101
 ט:-עקב יא,ח דברים

י ְמַצְּוךֶ֖ ַהּיִֹ֑ום-ָּכל-]ח[ ּוְׁשַמְרֶּתם֙ ֶאת ֵ֥ כ  ה ֲאֶׁשֵ֛ר ָאנ  ְצָוֶ֔  ַהּמ 
ְׁשֶּתַ֣ם ֶאת יר  ּו ּוָבאֶתם֙ ו  ּמָ -ְלַמַַ֣ען ֶּתֶחְזקִ֗ ים ָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  ר ַאֶּתֵ֛ם ע  ֶרץ ֲאֶׁשֵ֥ ּה׃ָהָאֶ֔ ְׁשָּתָֽ  ה ְלר 
ים֙ ַעל יכּו ָימ  ָ֤ ַען ַּתֲאר  ִ֑ם -]ט[  ּוְלַמ֨ ם ּוְלַזְרָע ת ָלֶהֶ֖ ֵ֥ יֶכֵ֛ם ָלת  ת  ' ַלֲאב  ע הֹ֧ ְׁשַּב֨ ה ֲאֶׁשר֩ נ   ָהֲַ֣אָדָמֶ֔

ׁש׃ ס ת ָחָלֶ֖ב ּוְדָבָֽ  ֶאֵֶ֛רץ זַָבֵ֥
ה -ָּכל-ּוְׁשַמְרֶּתם֙ ֶאת החיים אור ְצָוֶ֔ י ְמַצְּוךֶ֖ ַהּיִֹ֑וםַהּמ  ֵ֥ כ  ּו ֲאֶׁשֵ֛ר ָאנ  לחדול מעסק  אומריםבזה לשלול דעת  נההכוו. ְלַמַַ֣ען ֶּתֶחְזקִ֗

את כל המצוה, וכבר  ושמרתם( לזה אמר בסנהדרין כו  בבלי) תושיהנקראת  והתורההתורה, משום מלחמת הארץ שצריך חוזק.  
, פירוש תחזקו מען-לה שמירה ליתן לאו על ביטולה. וגמר אומר ל ויחד התורה עסקאל  ירצה המצוה-כלכתבתי למעלה שמאמר 

 לו כח וגבורה להתחזק במלחמת ה' וגו' נותנתה שאדרב

 

 לרשתה( ... וגרשתם' מתחלף בג' י וירשתםאותיות חיך ומתחלפות ביניהן   קתחי' גיכ" בש" בתי)טט פירושו לגרש, הערת  וירשתם

 )לרשת ירושה(
 קטן,-מונח זקף - הארץ-את וירשתם

 סלוק - לרשתה, טפחאמרכא תביר מרכא  - אתם עברים שמה אשר

 אפשרויות אחדות - טט

ֵלק בין העוברים, כי החלוץ מבני גד ראובן וחצי מנשה עבר לכבשה ולא א דרך  והאחרים עברו לרשתה  לרשתה' ח 

ּה׃ אחרים. וצריך להבין מה מחדש כאן? מקראותזה מתואם עם  - טט ְׁשָּתָֽ ָּמה ְלר  ים ָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  ר ַאֶּתֵ֛ם ע  הבטוי הזה נמצא חמש פעמים  – ֲאֶׁשֵ֥

 . ועוד פעמיים עם המלים את הירדן.  זההספר דברים, ואחת מהן בתבנית טעמים בתורה ורק ב

מרכא טפחא, יתור לרבות - שמה עברים 

לפניו  שהכתובקטן, משמע שהוא או קרא -זקף - האדמה-עלקדמא מהפך פשטא,  - ימים תאריכו ולמען פותח ט יאופסוק  היות

 מלמד עליו או שהוא טעמא דקרא של הכתוב לפניו.

 

בשעת מלחמת הארץ, כי  גם התורה עסקפירוש אור החיים חלק ראשון של הפסוק ותחילת חלק שני מגדירים חובת  פ"ע ב' דרך
 במלחמת ה'. לכן אפשר כי  וגבורההיא הנותנת תושיה כח 

ְׁשֶּתַ֣ם ֶאת יר  ֶרץ -ו   מתחילת התורה עסקדרכי פעולה במלחמת הארץ. שתיהן קשורות לענין הגדרת  שתיקטן, יש -מונח זקף -ָהָאֶ֔

  הפסוק

ּו-ָּכל-ּוְׁשַמְרֶּתם֙ ֶאת התורה עסקלב שתבנית הטעמים מפסקת ענין והיא סיום לענין הגדרת  נשים ה ... ְלַמַַ֣ען ֶּתֶחְזקִ֗ ְצָוֶ֔  .. ַהּמ 

ּה׃דרכי הפעולה בא בתבנית טעמים מפסקת דיבור של הקרא  פירוט ְׁשָּתָֽ ָּמה ְלר  ים ָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  ר ַאֶּתֵ֛ם ע  י קבוצות , ומלמדת כי שתֲאֶׁשֵ֥

 במלחמת הארץ, כל אחת בדרך פעולה הקשורה לעסק התורה פועלות

 ָּמה ים ָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  ר ַאֶּתֵ֛ם ע  ּה, טפחאמרכא תביר מרכא  -ֲאֶׁשֵ֥ ְׁשָּתָֽ ּה .לזכות  בשבילסלוק, שתי הקבוצות פועלות  -ְלר  ְׁשָּתָֽ  ְלר 

היושבים על הכלים, עוסקים בתורה ללא הפסקה וללא יציאה למלחמה הם אחת קבוצה 

ָּמה היוצאים למלחמה והם מתוארים  הם שניה צהקבו ים ָׁשֶ֖ ֵ֥ ְבר  , יתור לרבות הבא לרבותם לחובת עיסוק בתורה טפחאמרכא  -ע 

 בשעה שלא יוצאים למלחמה

 

 קטן, קדמא מהפך פשטא-תבנית מפסקת דבור על תבניות מפסיקות ענין, זקף השפעת ראה

 
 מתמ"ט 102

 דברים ראה יב,ב:

ת ַאְּבדּון ֶאָֽ ַ֣ד ְּתֲ֠ ֞מֹות ֲאֶׁשֹ֧ר ָעְָֽבדּו-ָּכל-ַאּב  ם ֶאת-ַהְּמק  ָתֶ֖ ים א  ֵ֥ ְרׁש  ר ַאֶּתֵ֛ם י  ם ֲאֶׁשֵ֥ יֶהִ֑ם -ָׁשַ֣ם ַהּגֹוי ִ֗  ֱאֹלה 
ים֙ ְוַעל-ַעל  ָרמ  ים ָהָֽ ָ֤ ַחת ָּכל-ֶהָהר  ֹות ְוַתֶ֖ ֵ֥ץ ַרֲעָנַָֽֽן׃-ַהְּגָבעֶ֔  ע 

ם ָתֶ֖ ים א  ֵ֥ ְרׁש  ר ַאֶּתֵ֛ם י  יֶהִ֑ם-ֶאת -ה ממרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שלא על כולם חל איסור ההנא – ֲאֶׁשֵ֥ , מרכא  ֱאֹלה 

 בנסיבות הבאות:  אור החייםכעין יתור לרבות על הירושה של הגויים גם את אלהיהם, ע"פ פי'  –טפחא 

 א' כאשר ע"ז היא קרקע, 

יֶהִ֑ם ַעל-ֶאתואומרו ...  ים-ֱאֹלה  ָ֤ יש  , לפי שאסר כל המקומות, ופירשנו אפילו בית בנוי שהוא מחובר אסור, ובא לומר כיֶהָהר 
וז"ל אלהיהם על ההרים ולא  עבודה זרה )מה,(, וכמו שדרשו ]במסכת[ מחובר שאינו נאסר הגם שיעבדוהו, ומה הוא ההרים

 ההרים אלהיהם, 
 ב' דרשה שהכתוב אינו בע"ז אלא בכלים שחוברו לע"ז, ואינם אסורים בהנאה עד שיעבדו,

֞מֹות-ָּכלדרשו  )שם נא:( ובפרק רבי ישמעאל ו ענין לעבודה זרה תנהו ענין לכלים, עד כאן, הם ז"ל סוברים שתלוש באם אינ ַהְּמק 
בין לר' ישמעאל ובין לר"ע בבלי עבודה זרה נב, א   -)טט  ולבסוף חיברו אינו צריך קרא, ושבעים פנים לתורה )במד"ר יג טז(:

 ( משמשי עבודת כוכבים הן, ומשמשי עבודת כוכבים אין אסורין עד שיעבדו!)כלים( 
 
 אשר גוי ביטל את הע"ז, א' כ

ם עוד יתבאר אומרו את אלהיהם, בהעיר למה הפסיק במאמר  ָתֶ֖ ים א  ֵ֥ ְרׁש  ר ַאֶּתֵ֛ם י  בין זכרון העובדים והנעבדים, שהיה לו ֲאֶׁשֵ֥
 לומר על זה הדרך עבדו שם הגויים את אלהיהם וגו' אשר אתם יורשים אותם: 

  
וז"ל רב הונא רמי כתיב )דהי"א יד יב( וישרפו  עבודה זרה )דף מד ע"א(כת אכן הכוונה היא, על דרך מה שאמרו רבותינו ז"ל במס

באש, וכתיב )שמואל ב ה כא( וישאם, לא קשיא כאן קודם שבא איתי הגיתי כאן לאחר שבא איתי הגיתי, דכתיב )שם יב ל( ויקח 
יש מציאות לירש גם אלהיהם הרי כי  את עטרת מלכם מעל ראשו וגו', ומי שרי וכו' אמר רב נחמן אתא איתי וביטלה, עד כאן,
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ם, והוא אומרו עצמן, והוא כשהיו עמהם עובדיהם שיבטלום הם ויהנו מהם ישראל ָתֶ֖ ים א  ֵ֥ ְרׁש  ר ַאֶּתֵ֛ם י  , ולא אותם לבד אלא ֲאֶׁשֵ֥
 גם אלהיהם, והוא אומרו את אלהיהם, ותנאי המשפט רמז הכתוב במה שהקדים מאמר אותם, ואחר כך את אלהיהם כדברי הש"ס

 )שם( שאמר אחר שבא איתי ]הגיתי[ נהנה דוד בעטרת מלכם: 
 

 גרשיים דרגא מונח רביע, תלישאראה 
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י ג: –ראה יג,ב  דברים ָֽ ת׃-פ ]ב[  ּכ  ָֽ ֹו מֹופ  ֹות אֵ֥ ֶלֵ֛יך אֶ֖ ן א  ֹום ְוָנַתֵ֥ ַ֣ם ֲחלִ֑ ל  ֹו ח  יא אֶ֖ ְרְּבך֙ ָנב ֶ֔ ּום ְּבק   ָיקָ֤
ת ֲאֶׁשר ֶלֶ֖ -פ ]ג[  ּוָבָ֤א ָהאֹות֙ ְוַהּמֹופ ֶ֔ ר א  ֶּבֵ֥ ר ּד  אמ ִ֑  יך ל 

א ר ל ָֽ ים ֲאֶׁשֵ֥ ֵ֛ ר  ים ֲאח  ֹ֧ י ֱאֹלה  ֨ ה ַאֲחר  ְלָכ֞ ם׃-נ  ָֽ ם ְוָנָעְבד   ְיַדְעָּתֶ֖
י ָֽ יא-ּכ  ְרְּבך֙ ָנב ֶ֔ ּום ְּבק  קטן בתפקיד שתיים: מהפך פשטא: נביא שלא ידוע שהוא נביא שקר, נביא המוחזק -זקףקטן, -מהפך פשטא זקף – ָיקָ֤

וזה מתברר  זשיורה שאין לעבוד ע" מרכבואומר דבר  זר דבר פשוט שיורה על ע"מהפך בדבריו, כלומר אומ –. מהפך פשטא לנאמן

ֹותבתבנית  ֶלֵ֛יך אֶ֖ ן א   תביר טפחא.   מרכא – ְוָנַתֵ֥

ֹות ֶלֵ֛יך אֶ֖ ן א  תמרכא תביר טפחא,  – ְוָנַתֵ֥ ָֽ ֹו מֹופ  את הקודם, וביחד הם יוצרים קבוצת פרטים אבל התבנית מרכא  מאפייןאתנח, זה  מרכא אֵ֥

להיות שניהם בסדר  יכולכולם צריכים לחול. יכול להיות רק אות או רק מופת, יכול להיות שניהם בסדר אחד,  שלאמרמזת,  תביר טפחא

עבודה זרה, ואם  שנעבוד, כוונת האות הוא לומר זה אות או זה מופת' אמר אליו שאם יתן ההפוך, אפשר כפי' אור החיים שהנביא אמר 
 ולשורפה כמשפטה הראשון:  לתעבההכוונה כן, אלא אדרבא  אין והמופת בסדר זה האותיהיה 
, ובאו שניהם האות והמופת, והיו בסדר אשר אמר שיגידו על כוונת זההאות והמופת, פירוש הגם שהוא לא אמר אלא או זה או  ובא

 .  ,זרה עבודהה' שרצונו שיעבדו 

  קטן, דרגא תביר מרכא טפחא-גרשיים קדמא, מהפך פשטא זקףראה 
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֙  לל א־ת אַכָ֤  ,ג:טזראה דברים  ץ ָעָליו ְבַעֵ֥ת ָחמ ֶ֔ ים ׁש  ֵ֛ יו ָימ  אַכל־ָעָלֵ֥ ֹות ּת ָֽ י ֶלֶַ֣חם ַמצֶ֖ נ    ע ִ֑
י ַ֣ ֹון ּכ  ָּפזִ֗ ֙  ְבח  ֶאֶַ֣רץ ָיָצ֙אָת ם מ  י  ְצַרֶ֔ ר ְלַמַַ֣ען מ  ְזּכ ִ֗ אְתך֙  ֶאת־יָֹ֤ום ּת  ָֽ ֶאֶַ֣רץ צ  ם מ  י  ְצַרֶ֔ ל מ  י ּכ ֶ֖ ֵ֥  :ַחֶּיָֽיך ְימ 

הא אם היתה צריכה שימור יוצאין בה. והא תני יוצאין במצה מתובלת אף על פי שאין בה א[ ,יח , וילנאד"ה,ב"ירושלמי פסחים פ]
טעם דגן והוא שיהא רובה דגן. סברין מימר מתובלת משקין. נאמר מתובל' שומשמין מתובלת אגוזים. והיידא אמרה דא יכול שאינו 

ת ּוּת אְכלֶ֖  ח(יב,יבא  'שמ)ה תלמוד לומר יוצא בפסח אלא בפת הדראה. מניין אפילו כמצת שלמ  (טז,ג ' ראהדב)ריבה אם כן מה ת"ל  ַמצ ִ֑
י  נ  פרט לסורסין ולחלת המסרת ולאשישה. יוצאין במצה עבה עד טפח כלחם הפנים יוצאין במצה נא כדי שתיפרש ולא ֶלֶַ֣חם ע ִ֑

וסה דברי הכל הוא מכיון שלא עשאה לשם הפסח דבר ברי תיעשה גידין גידין. מצה הישנה תפלוגתא דבית שמאי ובית הלל אמר רבי י
שלא דיקדק בה. יוצאין בסריקין בין מצויירין בין שאינן מצויירין אף על פי שאמרו אין עושין סריקין מצויירין בפסח. תני אמר רבי 

ו לו אסור מפני שהאשה משתהא יודה שאל בייתוס בן זונין את רבן גמליאל וחכמים ביבנה מהו לעשות סריקין המצויירין בפסח אמר
בהן והן באין לידי חמץ אמר להן אם כן יעשו אותן בטפוס אמרו לו יהו אומרין כל הסריקין אסורין וסריקי בייתוס בן זונין מותרין. 

 :תני רבי יוסה אומר עושין סריקין כרקיקין ואין עושין רקיקין כגלוסקאות

 

אכַ  (טז,ג ' ראהדב) ים ּת ָֽ ֵ֛ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֹותׁש  י-בכתוב זה תבניות הטעמים מרמזים לשתי תכונות במצות הקשורת ל – ל־ָעָלֵ֥יו ַמצֶ֖ נ   .ֶלֶַ֣חם ע ִ֑

ֹות (טז,ג ' ראהדב) אַכל־ָעָלֵ֥יו ַמצֶ֖ ים ּת ָֽ ֵ֛ ְבַעֵ֥ת ָימ  מרכא תביר מרכא טפחא, תכונה )א( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והחלוקים  – ׁש 

 בהלכותיהם לגבי הנושא. 

רובה דגן יוצאין אף ללא טעם דגן, מיעוטה דגן לא  – ין במצה מתובלת אף על פי שאין בה טעם דגן והוא שיהא רובה דגן.תני יוצא
 יוצאין. 

 יוצאים במצה מתובלת בשומשומין ו/או מתובלת באגוזים ולא רק בפת הדראה )פת קיבר( ולא יוצאין בפת מתובלת במשקין שאינם מים,

 העבה מטפח. ולא יוצאין בפת יוצאין במצה עבה עד טפח כלחם הפנים יוצאין . יוצאין בפת כמצת שלמה,
  .)כשפורשין אותה יש חוטים מקשרים( ולא תיעשה גידין גידין )אבל( במצה נא כדי שתיפרש

 יוצאין, מחלוקת במצה ישנה שמא לא דיקדקו בה לשם פסח. אבל אם דיקדקדו
  יירין אף על פי שאמרו אין עושין סריקין מצויירין בפסח.יוצאין בסריקין בין מצויירין בין שאינן מצו

 .תני רבי יוסה אומר עושין סריקין כרקיקין ואין עושין רקיקין כגלוסקאות
 

ֹות (טז,ג ' ראהדב)  אַכל־ָעָלֵ֥יו ַמצֶ֖ ים ּת ָֽ ֵ֛ תביר מרכא טפחא, תכונה )ב( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל חלקם או כולם לא  – ָימ 

  סורסין וחלת המסרת ואשישה.ענין או הלכה )ב( הקשורה לנושא. לא יוצאין במצת חל 
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ֹוא ָכלדברים וילך לא,יא:  ָָֽראֹות֙ ֶאת-ְּבבַ֣ ל ל  ְׂשָרא ִ֗ ְבָחִ֑ר -י  ֹום ֲאֶׁשַ֣ר י  יך ַּבָּמקֶ֖ ' ֱאֹלֶהֶ֔ י֙ הַ֣  ְּפנ 
א ֶאת  ְקָר֞ ה ַהּז ֵ֛את ֶנֵֶַֽ֥גד ָּכל-ּת  ם׃-ַהּתֹוָרֵ֥ ל ְּבָאְזנ יֶהָֽ ֶ֖ ְׂשָרא   י 

ֶׁשה  ֶאתנאמר  (לא,ט)בפסוק  ב מ  ְכּת ַ֣ א ֶאתנאמר  (לא,יא)בפסוק  ַהּתֹוָרַ֣ה ַהּז את  -ַוּי  ְקָר֞ ה ַהּז ֵ֛את-ּת  ל -ֶנֵֶַֽ֥גד ָּכל ַהּתֹוָרֵ֥ ֶ֖ ְׂשָרא  מרכא תביר מרכא  –י 

טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא התורה שלא על כולם חלה אותה הלכה ו/או אינם מצטרפים, ללמד כי מהחמישה חומשי תורה 
 )לא,ט(, בשעת הקהל קוראים בספר דברים בלבד. ועוד שהקריאה אינה ברצף אלא היא קריאה בדילוגין.-זכרים בהמו

ל-ַהּז ֵ֛את ֶנֵֶַֽ֥גד ָּכל ֶ֖ ְׂשָרא  תבנית שבה על קבוצת פרטים הקשורים לנושא לא חלה ההלכה. אפשר שהכוונה -תביר מרכא טפחא, תת – י 

 כות ולא בשאר ימי חג הסוכות.שמצוות הקהל מתקיימת רק ביום השני של חג הסו
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ֶׁשֵ֛ה ֶאת ברים וילך לא,כב:ד ב מ  ְכּת ֵ֥ ּה ֶאת-ַוּי  ְַֽיַלְּמָדֶ֖ ּוא ַוָֽ ה ַהּז ֶ֖את ַּבּיַֹ֣ום ַההִ֑ יָרֵ֥ ל׃-ַהּׁש  ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י   ְּבנ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶׁשֵ֛ה ֶאת –טט  ב מ  ְכּת ֵ֥ ה ַהּז ֶ֖את -ַוּי  יָרֵ֥ ַּבּיַֹ֣ום ן השירה לקבוצת פרטים שבם שייך עניי תמחלק כתיב –מרכא תביר מרכא טפחא  –ַהּׁש 
ּוא ּה וגם , ַההִ֑ ְַֽיַלְּמָדֶ֖  וקבוצת פרטים עליהם לא חל כתיבה או/ו למידה ביום ההוא.ַוָֽ

 ע"פ אור שמח הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פ"ז

את כו', וחזינא דיוצאין בשל שותפות, ופשטיות המקרא היה מורה  כתבו לכם... משה קיים בכתיבתו ביום מותו י"ג ס"ת מצוות עשה של 

ן זה מ"ע ליחיד, רק ציוו למשה שיכתוב לפני מותו וילמדנה לבניו, רק בכ"ז למדו רז"ל )סנהדרין כא,ב( דמצוה לכל יחיד, מדכתב כתבו דאי

 לכם ולמדה, הלא היה צריך לכתוב כתוב בלשון יחיד, וזה דיוק נפלא, אבל מ"מ מקרא צווה שבכתיבת משה קיימו מצותה, ודו"ק.

 
תורה של יחיד לעומת ספר תורה של שותפים, וכן כתיבת והפצת ספרי לימוד תורה לשם לימוד בם ע"י כל בני  אפשר ירמז על כתיבת ספר

ישראל. הפרט השייך הוא כתיבת משה ביום מותו שהייתה ללימוד ע"י פרטים אחרים שלא כתבו, מכאן לימוד לדורות שלא כל אחד צריך 

 ד.  להשתתף בכל פירסום תורני אבל כל אחד צריך ללמו
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ִ֑ל  :א,לגוזה"ב דברים  ְׂשָרא  ַ֣י י  ים ֶאת־ְּבנ  ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ְך מ  ַרֵ֥ ר ּב  ה ֲאֶׁש֨ ֹו:      ְוז ַ֣את ַהְּבָרָכִ֗ ֶ֖י מֹותָֽ ְפנ   ל 
ים ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ְך מ  ַרֵ֥  מרכא תביר מרכא טפחא, שני לימודים  – ּב 

ֶ֖  לימוד )א( יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ְך מ  ַרֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ובעלי הלכות או ענינים שונים  – יםּב 

ר  ,כח(מט' ויחי בר)בקשר לנושא, אפשר שזה במשמעות דומה לנאמר בברכת יעקב  ֥ ֛יש ֲאש  ם א  ך אֹות ֔ ר  ֣ ם ֲאב יה ם  ַויְּב  ֤ ר ל ה  ב ֨ ר־ד  ז את ֲאש  וְּ֠

ֽ ך א ת  ֖תֹו ֵבַר֥ כ  רְּ ועל פי זה  [קדושת לוי בראשית פרשת ויחי]ברכת כל שבט מיוחדת אליו ושונה מברכת השבטים האחרים. הסביר  ם:ּכְּב 
ם ֲאב יה ם   ,כח(מט' ויחי בר)יבואר הפסוק  ֤ ר ל ה  ב ֨ ר־ד  ז את ֲאש  . כי יש אדם שמקבל שפע לפי כח קבלתו ולפי בחינתו, ובאמת אין שוה קבלת וְּ֠

ר, כי קבלת כל אדם לפי הכנתו קבלתו, אך לפעמים נותן הקדוש ברוך הוא אף שלא לפי הכנתו, רק לפי רצונו אדם זה לקבלת אדם אח
של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מכח קבלת אדם. והנה כל זה הוא בתחלה, אין האדם יכול לקבל רק לפי כח מעשיו, בפרט אם 

)טט ע"פ  , אך אם עובד בבחינה הב' הנ"ל(מה' דרך העולמות העליונים בל ההשפעה)טט ע"פ הקד"ל: שהוא מק עבודתו הוא מבחינות הא' הנ"ל

, עובד הבורא רק לעשות ולמלאות רצון הבורא, אז יכול לקבל אף לפי רצון (בורא ולכל פמליא של מעלההל עישפמתעלה ומהקד"ל: שהוא 
ז את ,כח(מט' ויחי בר)עליון. וזהו כוונת הפסוק  ובד הבורא בבחינה הא', שהוא בחינות עלמא דנוקבא, שרוצים , כי בתחלה כשהוא עוְּ֠

ֽם:להיות מקבלים )עי' זוה"ק ח"ב לז, ב(, אז  ך א ת  כ ֖תֹו ֵבַר֥ רְּ ר ּכְּב  ֥ יש ֲאש  ֛ כל אחד לפי מדריגתו וכח קבלתו, לזה כח של זאב ולזה כח  א 
א דדכורא, ברך אותם בכללות, שאז יכולים לקבל השפע הארי. ואחר כך כשיעלה על מדריגה הב', שיהיו הם המשפיעים, בחינות עלמ

 .אף שאינה לפי בחינה שלו, רק לפי רצון הבורא וכו'

ים (בלימוד ) ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה הלכה או ענין )ב( בקשר  – מ 

דעת זקנים מבעלי ]"ט להלן( אבל בענוונותו )תביר  בתפקיד מיעוט( יחס הכל לברכת ה' כפי' לנושא. משה רבנו ריבה ברכות )ראה בעה

יםפי' הר' יוסף קרא שלפיכך כתב  ,א(לג ' וזה"בדב) [התוספות ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥  :ברכן של הקדוש ברוך הואלומ' שעל פיו  א 

ים ,א(לג ' וזה"בדב) [בעל הטורים] ֶ֖ יׁש ָהֱאֹלה  ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה א  ם ( יא,א 'דב)וס"ת השם וס"ת משה. וזהו  . ר"ת מאהמ  ֖ כ  ֛ם ּכ  ף ֲעֵליכ  ם י ֵס֧ י ֲאֽבֹוֵתכ ֗ ֞ה' ֱאֹלֵה֣

ים ֑ ע מ  ל ף פְּ ֣ הרי  [א,חולין פז] יו"ד זהובים (לשערך ) , ובכל ברכה וברכה[ב,מנחות מג]שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום  יא(,א ')דב  א 
ף (יא,א 'דב) אלף. לכך אמר ֛םהשם  י ֵס֧ ים ֲעֵליכ  ֑ ע מ  ל ף פְּ ֣ ם א  ֖ כ  םללא תנאי(  (יא,א 'דב) ]שפת"ח[ )ע"פ משלי  ּכ  כ ֔ תְּ ך א  ֵר֣  [דב"ר א יג]משלו  . ו יב 

 . (שתקיימו התורה והמצווה תנאי על  (יא,א 'דב) ]שפת"ח[ )ע"פ
ל־ּכ ל־י שְּ  א(,לא ' וילךדב)-למדנו ב ל ה א  ֵא֖ ים ה  ֥ ר  ב  ת־ַהדְּ ה ַויְַּדֵב֛ר א  ֑ ֵאֽל:ַוֵי֖ל ך מ ש  ל הכי טעמי  ר  ֵא֖ ים ה  ֥ ר  ב  ת־ַהדְּ תביר מרכא טפחא רמזו  ַויְַּדֵב֛ר א 

לרבוי לימוד בתורה שחלקו אינו קשור להלכה למעשה. אפשר שעל יסוד זה נאמר שברכם בשפע ברכות שחלקם בעולמות רוחניים 

 וחלקם בעולם המעשה כפי שמתבטא בברכותיו. )מלבי"ם: תורה אור(ולעתיד לבוא 
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ם  (דהי"א ט,כב) ְתַיְחָׂשֶ֔ יֶהם֙ ה  ָָּ֤מה ְבַחְצר  ַ֣ים ָעָׂשִ֑ר ה  ם ּוְׁשנ  י  ים ָמאַתֶ֖ ּפ ֶ֔ ים ַּבּס  ַ֣ ֲער  ים֙ ְלׁש   ֻּכָּלָ֤ם ַהְּברּור 
ם: ה ֶּבֱאמּוָנָתָֽ ֶאֶ֖ ל ָהר  ֵ֥ ֵ֛יד ּוְׁשמּוא  ד ָּדו  ַּסֵ֥ ַָּ֣מה י   ה 

ֶאֶ֖ה (דהי"א ט,כב) ל ָהר  ֵ֥ ֵ֛יד ּוְׁשמּוא  ד ָּדו  ַּסֵ֥ ַָּ֣מה י  ם ה    :ֶּבֱאמּוָנָתָֽ
ַָּ֣מה (דהי"א ט,כב)  מונח המורה רבוי חזרות של השימוש בתבנית הבאה – ה 

ֶאֶ֖ה  ל ָהר  ֵ֥ ֵ֛יד ּוְׁשמּוא  ד ָּדו  ַּסֵ֥ מרכא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא והשונים זה מזה בענין מסוים או הלכה  – י 

 מסוימת
הנכנסין חולקין בצפון ויוצאין בדרום. אמר רבי חנניה בריה דרבי הלל כדי לחלוק ה"ח[ ,ה"( מסכת סוכה פכה,ב ירושלמי )וילנא]

להר הבית נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל.  הנכנסיןכבוד לנכנסין. א"ר יוסי בי רבי בון לא מטעם זה אלא בגין דתנינן כל 
לכה ונישאת לסרדיוט אחד משל מלכות בית יון ובאה וטפחה על בלגה לעולם חולקת בדרום מפני מרים בת בלגה שהמירה דתה וה

גגו של מזבח אמרה לו לוקיס לוקיס אתה החרבתה נכסיהן של ישראל ולא עמדת להן בשעת דוחקן וי"א ע"י שהגיע זמנה לעלות ולא 
לפיכך בלגה  יוה"כ והם לא הגיעו(היה שבוע של  ]אור שמחה[)ב(  גדולה))א( לא גרסינן  גדולה עלת ונכנס ישבב ושימש תחתיה בכהונה

לית יכיל דאמר רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי קשה לפני המקום  ב[,כו וילנא]לעולם ביוצא. וישבב בנכנס. ויעקרו אותה ממקומה. 
ֵ֛יד ּוׁשְ  (דהי"א ט,כב)לעקר שלשלת יוחסין ממקומן. ויעשו אותן עשרים ושלש. לית יכיל דכתיב  ד ָּדו  ַּסֵ֥ ַָּ֣מה י  םה  ה ֶּבֱאמּוָנָתָֽ ֶאֶ֖ ל ָהר  ֵ֥  :מּוא 

 באומנותם אומנות גדולה היתה שם שאין משמר נוטל ושונה בשדה אחוזה עד שיטול חבירו.

יש סדר בשדות שנכנסו להקדש ולא נגאלו ע"י בעליהן. בחלוקה נותנים כל השדות של שנה ב' למשמר שבו חל  [פני משה]לפי פי' 

ניתנים  25-. אח"כ שדות של השנה ה 24-של שנה ג' למשמר הבא אחריו וכך עד המשמר היוה"כ או ר"ה של היובל, כל השדות 

. סה"כ מספר השדות וגודל השטח, ואיכות השדות משתנה ממשמר 24למשמר  49למשמר השני, שנה  26למשמר הראשון, שנה 

 למשמר, לכן הם שונים זה מזה. 

נסו להקדש ולא נגאלו ע"י בעליהן. בחלוקה נותנים שדה אחד למשמר יש סדר בשדות שנכ מראה יפה[ע"פ  ]שוטשטייןלפי פי' 

שדות, סה"כ  24, וחוזר חלילה. אחרי המחזור האחרון  המלא של 24למשמר  24-וכו' עד השדה ה 2הראשון, השדה הבא למשמר 

 מספר השדות וגודל השטח, ואיכות השדות משתנה ממשמר למשמר, לכן הם שונים זה מזה.

 יש הסבר לתבנית הבאה לפי הסבר זה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֶאֶ֖ה  ל ָהר  ֵ֥ ֵ֛יד ּוְׁשמּוא  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ושעל חלקם לא חל ענין מסוים, וזהו שחלק  – ָּדו 

 מהמשמרות עשוי לא לקבל שדות במחזור החלוקה האחרון.

ם  סלוק ? :ֶּבֱאמּוָנָתָֽ
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יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 (263, 258, דרגא מלה מקף תביר 750 , מופעים 723)פסוקים  דרגא תביר מרכא טפחא 10.1.14

 דרגא תביר ]מרכא[ טפחא ]מונח[ אתנח

 דרגא תביר ]מרכא[ טפחא ]מרכא[ סלוק

 )א( מלמד על קיבוץ של דברים דומים, עשויים להצטרף, )ב( קשור אל משהו קרוב או רחוק דרגא 

 

חלוקים בהלכותיהם או בעניניהם לגבי הנושא;  )ב(  מרכא תביר ]מרכא[ טפחא קבוצת פרטים קשורים בנושא מסוים )א( אשר לכתחילה

 , אבל זה לא מונע שגם יחולו ביחד )כגון בזמן משותף(, ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידוניםאו שלא כולם מצטרפים 
ולפעמים הם  לעומת דרגא תביר )מרכא( טפחא קבוצת פרטים קשורים בנושא מסוים אשר לכתחילה שווים בהלכתם או בענין לגבי הנושא,

 מצטרפים ביחד לגבי הנושא או ההלכה הנידונים, אבל זה לא מונע שגם יחולו בנפרד )כגון בזמנים שונים(

שיחול על כל הפרטים לגבי האפיון שאחרי הטפחא. אפיון זה יכול מרכא תביר טפחא חלקה הענין שלא צריך  התבניתכן, אפשר ש-כמו

באופן אחר. לכתחילה יחס או זה או זה אך לפעמים זה וזה, פרטים קשורים אבל לא חלה עליהם  להיות הלכה כגון עונש, ירושה, או ענין

 ההלכה או הענין המתואר בד"כ אחריהם )כגון ירושת הבעל את אשתו ולא ירושת האשה את הבעל( הדדי

 לדוגמא חלוקת ענין שלא יחול על כל הפרטים, חלות לא הדדית 

 

 תבנית נדירה:
 :ב,כוא וכי תב דברים

ַ֣ית׀ ָּכל אׁש  ר  ן ָלְֶ֖ך ְוַׂשְמָּתַ֣ ַבֶּטִֶ֑נא -ְוָלַקְחָּת֞ מ  ֵ֥ ת  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך נ  ר הֹ֧ ַאְרְצךֵ֛ ֲאֶׁש֨ יא מ  ֹ֧ ר ָּתב  ה ֲאֶׁש֨ י ָהֲאָדָמִ֗ ַ֣  ְּפר 
ַלְכָּת֙ ֶאל ם׃-ְוָהָֽ ֹו ָׁשָֽ ֵ֥ן ְׁשמֶ֖ יך ְלַׁשּכ  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ְבַחר֙ הַ֣ ֹום ֲאֶׁשָ֤ר י   ַהָּמקֶ֔

' ֱאֹלֶהֵ֛ ר הֹ֧ ַאְרְצךֵ֛ ֲאֶׁש֨ יא מ  ֹ֧ ר ָּתב  ן ָלְֶ֖ךֲאֶׁש֨ ֵ֥ ת  קדמא דרגא תביר קדמא דרגא תביר מרכא טפחא, תבנית נדירה מאד. אפשר כי  – יך נ 

 מרמזת לקבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה אבל בשלבים כהסבר במקומו:

 
 

 דרגא תביר טפחא 10.1.15

 

 דת"ט 1

ים ֶאתבראשית א,ד:  ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  י-ַוַּי ֹור ּכ  ֹוב -ָהאֶ֖ ַ֣ל ֱאֹלה ֶ֔        טִ֑ ֶׁשְך׃ַוַּיְבּד  ין ַהח ָֽ ֵ֥ ֹור ּוב  ין ָהאֶ֖ ֵ֥   ים ּב 

ים ֶאת ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ֹור -ַוַּי ידרגא תביר טפחא,כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה  –ָהאֶ֖ ֹוב -ּכ  אתנח, ע"פ הנאמר  – טִ֑

נו מציאות האור " שירד ונשתלשל עד שנעשה  ממיהי אורלקי( "-מציאות האור נתהווה ע"י מאמר )היינו כח א א'בחסידות מבוארת 
 וכן בשאר מאמרות )עיין תניא שער היחוד והאמונה ס"פ י' ואילך(. 

 שינויים והבדלים באור וחיות האלקי שממנו נבראו כל הנבראים ... והמחיה את הנבראים.  ההשתלשלות הביאה ב' 
יובכולם חל הענין או ההלכה  ֹוב -ּכ   לקית הטובה לכל נברא ונברא.-אתנח, חיות א – טִ֑

 

 "טדת 2

ר]כב[  ב:כ,בראשית א אמ ִ֑ ים ל  ֶ֖ ָתֵ֛ם ֱאֹלה  ּו ֶאת         ַוְיָבֶֹ֧רְך א  ְלאָ֤ ּו ּומ  ּו ּוְרבִ֗ ֶרץ׃-ְּפרַ֣ ֶרב ָּבָאָֽ ֵ֥ ֹוף י  ים ְוָהעֶ֖ ם֙ ַּבַּיּמ ֶ֔  ַהַּמ֙י 
ים ֶ֖ ָתֵ֛ם ֱאֹלה  בא דרגא תביר טפחא, לפי המשך הכתוב של מצוות עשה לבעלי החיים המימיים לא נראה להסביר כי תביר  – ַוְיָבֶֹ֧רְך א 

למעט, אלא תבנית הטעמים דרגא תביר טפחא, מלמדת על קבוצת פרטים שעל כל אחד מהם חל הענין או ההלכה. כאן ההלכה מתבררת 

ר)א( ממלת  אמ ִ֑ ּו  דרוש נוטריקון לאו אמור, לאו הבא מכלל עשה בכתוב הבא  – ל  ּו ּוְרבִ֗  וגו'. ְּפרַ֣

ר)ב( מטעם  אמ ִ֑ שנצטוו על פרו ורבו כל מין במינו בלבד. ואכן בעלי החיים המימיים לא אתנח, מגביל. והמלה והטעם מלמדים  – ל 

ים ֶאתבראשית נח ו,יב: השחיתו דרכם בניגוד לבעלי החיים שעל הארץ  ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  י-ַוַּי ָֽ ְׁשָחִָ֑תה ּכ  ַ֣ה נ  ּנ  ֶרץ ְוה  ית ָּכל-ָהָאֶ֖ ֹ֧ ְׁשח  ָּבָׂשֵ֛ר -ה 
ֹו ַעל-ֶאת ֶרץ׃ ס-ַּדְרּכֶ֖  ָהָאָֽ
 

 דת"ט 3

ֶַּ֣לה תֹולְ  בראשית ב,ד: ְרָאִ֑םא  ָּבָֽ ֶרץ ְּבה  ם ְוָהָאֶ֖ ֹות ַהָּׁשַמֵ֛י  ם׃         דֹ֧ י  ֶרץ ְוָׁשָמָֽ ים ֶאֵ֥ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ֹות הֵ֥ ֹום ֲעׂשֵ֛  ְּביִ֗
ֹות  ֶַּ֣לה תֹוְלדֹ֧  . מונח דרגא, טעם הדרגא בעל שתי פעולות -א 

, מרנו." כמו שאבראשית" למלת "לקים-ביום עשות ה' אתרמוז " הרמב"ןלקים כפירוש -" ברא אבראשיתמקשר אל תיבת " פעולה א'

 למדך שכלם )א( נבראו בראשון. ביום עשות ה' .. פרש"י( על א) שפת"חהאמורים למעלה", לפני פסוק זה. וכהסבר  אלה" רש"יוכפ
נבראו גם  במאמר בריאת שמיםללמד כי  אלה תולדות וגו'ר"ל אף תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון ... לכן כתיב  )א( שפת"ח
 " לרבות תולדותיה(ואת הארץף ובריאת הארץ "יש להוסי -)טט  התולדות

ם ְוָהָאֶֶ֖רץב' המתבטאת בתבנית טעמי הקרא פעולה  ֹות ַהָּׁשַמֵ֛י  ֶַּ֣לה תֹוְלדֹ֧ מונח דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים מצטרפים ו/או על כל  - א 

צמצום עד אין סוף שאין  ", שכל הבריאה שנבראה במאמר "בראשית" היא צמצום אחרבראשיתאחד חל הענין שכל התולדות הן ממלת "

 .לו ערך לעומת הבורא
 דרגא, רביעראה 

 

 דת"ט 4

 דת"ט 5

ים ֶאת בראשית נח ו,יב: ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ְׁשָחִָ֑תה-ַוַּי ַ֣ה נ  ּנ  ֶרץ ְוה  י        ָהָאֶ֖ ָֽ ית ָּכל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו ַעל-ָּבָׂשֵ֛ר ֶאת-ה  ֶרץ׃ ס-ַּדְרּכֶ֖  ָהָאָֽ
חסד ורחמים, לשם האלקים האריך אף  –פר' בראשית משם הוי' בפסוק )ו,יב( הפותח בטעם דרגא מרמז כמצביע על ההתפתחות מסוף 

ים ֶאתבחסדו, גי' הוי' אדנות, )ו,יא( ולשם אלקים )ו,יב(  ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ֶרץ-ַוַּי גדשו הסאה ושברו חסד שבגבורה עד  -דרגא תביר טפחא  – ָהָאֶ֖

ְׁשָחִָ֑תהכי  ַ֣ה נ  ּנ   מונח אתנח – ְוה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

ים ֶאת ֵ֛ ְַֹ֧֧רא ֱאֹלה  ֶרץ-ַוַּי ְׁשָחִָ֑תהגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל דר – ָהָאֶ֖ ַ֣ה נ  ּנ   מונח אתנח – ְוה 

יודבר זה נתמך גם באופן ההסבר של ההמשך  ָֽ ית ָּכל-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו -ָּבָׂשֵ֛ר ֶאת-ה  -ַעלדרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  –ַּדְרּכֶ֖
ֶרץ׃ יסלוק,  – ָהָאָֽ ָֽ ית-ּכ  ֹ֧ ְׁשח  ֹו -תאֶ תביר,  – ָּבָׂשֵ֛ר-ָּכלדרגא,  – ה  התפשטה ההשחתה  –טפחא, באופן הדרגתי חלה שבירה וטפח –ַּדְרּכֶ֖

 שעל הארץ. 

 דרגא ראה

 
 דת"ט 6

 :נח י,יג בראשית

ד ֶאת ם ָיַל֞ י  ְצַרֹ֡ ים ְוֶאת-]יג[ ּומ  ֹ֧ ים ְוֶאת-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאת-ֲעָנמ  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ  ַנְפֻּתח 
ד הפסוק ם ָיַל֞ י  ְצַרֹ֡ ים ְוֶאת-ֶאתפזר גרשיים  - ּומ  ֹ֧ ים-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאת-ְוֶאת ֲעָנמ  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת פרטים  – ַנְפֻּתח 

 מצטרפת.

 הפסוק בהתאמה לגמרות שונות.  נסביר

 שדה ללא מיצרים בשטח   מכירת סב, א –בבא בתרא סא, ב  בבלי' א

 ראה טפחאייר לעצמו או לא שייר. רביעי האם ש מיצרשדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין  במכירת בבא בתרא סב, ב  בבלי' ב

 

   בשטחשדה ללא מיצרים  מכירת סב, א –בבא בתרא סא, ב  בבלי' א

םכי הפזר כאן מלמד אל תקרי  אפשר י  ְצַרֹ֡ ים אלא ּומ  ֹ֡  גבולות    - ּוְמָצר 

 - ליהיה ולא מצר בקעה, משום דלא הוה ליה למימצר ליה, אבל בית דהוה ליה למימצר ל אשמעינן ואי...  בבא בתרא סא, ב בבלי
 . וגו'כוליה זבין ליה, צריכא

יםהוצרך להרחיב ) והלכךדלא ידע מוכר היאך ימצא שדה אחת בתוך שדותיו  לחוד - הוה ליה למימצר דלא ם"רשב ֹ֡  ולכתוב ּו(ְמָצר 
 ראובן מן המזרח ושדה שמעון מן המערב וכן לכל ד' רוחות  שדה
ם  הפסוק י  ְצַרֹ֡ דּומ  ים ְוֶאת-תאֶ  גרשייםפזר  - ָיַל֞ ֹ֧ ים ְוֶאת-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאת-ֲעָנמ  ֶ֖ ים-ְלָהב  ָֽ דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת טעם פזר  – ׃ַנְפֻּתח 

שמות הבעלים של השדות  לצייןמצר. לכן היות ואין מצרים ברורים / מובהקים בשדה צריך  –שבין תפקידיה מחיצה  אחריוללא תלישא 

ארבעה שמות. להבים דומה קצת ללהב החרב  של ' נח י, יגבר לפסוקר, בדומה מארבעה צדדים המצטרפים ביחד לציין השדה הנמכ

הקטנה )תורכיה של ימינו(  באסיההכרובים ששומרים על הדרך מקדם לעדן, היינו מזרח, לוד לפי אחד הפירושים היא  שבידיהמתהפכת 

צפון. ולכן הפסוק הבא  –במערב, נפתחים  –להבים במערב,  –, ענמים מצריםבדרום  –ישראל. השערה אחרת לודים -היינו צפונית לארץ

 . יאלו במצר מערב כמו מערב לא" - פלשתיםבנח המציין 

 

 משולש. בשדהשבו יש שני בעלים באותו צד מתאים לגמרא הבאה שלפיה המכירה עשויה להיות  מצב
 בבא בתרא סב, א  בבלי

ליה רב כהנא ורב אסי לרב: ויקנה כנגד ראש  אמרולא כנגד הקצר. אמר רב: לא קנה א -... מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר 
ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא, מדהוה ליה למכתב ליה דראובן  מצרתור! שתיק רב. ומודה רב, היכא דאיכא 

ראובן מזרח ומערב, ומצר שמעון צפון  מצרלוי ודשמעון כנגד יהודה, ולא כתב ליה, שמע מינה: כנגד ראש תור הוא דאמר ליה.  כנגד
 , ומצר שמעון רוחין תרין.  ...תריןצריך למכתב ליה: מצר ראובן רוחין  -ודרום 

 

 ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי האם שייר לעצמו או לא שייר.  המוכרשדה  במכירת  בבא בתרא סב, ב בבלי' ב

ד הפסוק ם ָיַל֞ י  ְצַרֹ֡ ים ְוֶאת-תאֶ פזר גרשיים  - ּומ  ֹ֧ ים ְוֶאת-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאת-ֲעָנמ  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ דרגא תביר טפחא סלוק, קבוצת אפשר כי  – ַנְפֻּתח 

םתקרי  אלהפזר כאן מלמד  י  ְצַרֹ֡ ים אלא ּומ  ֹ֡  גבולות    - ּוְמָצר 

ד ים ְוֶאת-ֶאת  ,מעינינוגרשיים יצא  - ָיַל֞ ֹ֧ ים ְוֶאת-לּוד  ֵ֛ ים ְוֶאת-ֲעָנמ  ֶ֖ ים׃-ְלָהב  ָֽ , לדון בדבר אחר שלא סלוקגא תביר טפחא דר – ַנְפֻּתח 

 כענינו , יצא להקל ולהחמיר 

ים -ְוֶאתשדה בבקעה. כאן  במכירתמיצרים ולא ציין מיצר רביעי  צייןשלושה ֶ֖  שלוש  צייןבתפקיד מנתק מסלוק, היינו  - טפחאְלָהב 

במצר  ישכתב שלא השאיר לעצמו, מכר הכל אפילו והותיר לעצמו, או הקל ומכר בעין יפה, אם  החמירשמות, האם במצר הרביעי -מצרים 

 תבואות. זרע שורת עצי תמר ושטח זריעת תשעה קבין

רביעי לא השאיר לעצמו דבר בתנאי: א'  מיצרמשני הסברי רבא נלמד שאם במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין  – טט

 קביןב' שאין עליו שורת דקלים; ג' אין בשטח המובלע מקום זריעת תשעה שמיצר זה מובלע במיצרים משני צדדיו )היינו הם מעבר לו(; 

 אמה רבועית( זה להחמיר על המוכר ולהקל על הקונה. 3750)

 –מקום זריעת תשעה קבין המוכר השאיר לעצמו  ושטואם מיצר רביעי אינו מובלע בין שני מיצרים שמצידיו ויש עליו שורת דקלים  אבל

 .הקונהחמיר על זה להקל על המוכר ולה

 מקרה אחר נתון לאומדנת הדיינים. כל

 

 דרגא תביר טפחא גרשייםפזר תלישא, דרגא תביר טפחא,  ראה

 

 דת"ט 7
 ,כט:נח יא בראשית

ֶׁשת ָֽ ָ֤ם א  ִ֑ים ׁש  ם ָנׁש  ֹור ָלֶהֶ֖ ם ְוָנחֵ֛ ח ַאְבָרֹ֧ ַּק֨ ֶׁשת-ַוּי  ָֽ ָ֤ם א  י ְוׁש  ה ַּבת-ַאְבָרם֙ ָׂשָרֶ֔ ְלָּכֶ֔ י-ָנחֹור֙ מ  ָֽ ן ֲאב  ְלָּכֶ֖ה ַואֲ -ָהָרֵ֥ ה׃מ  ְסָּכָֽ י י  ֵ֥   ב 
ח  ַּק֨  קדמא, קדמה פעולת הקיחה של אברהם הגדול מנחור, ולקח את שרה אשר הייתה צעירה ממלכה.  –ַוּי 

ֹור ָלֶהֶ֖ם ם ְוָנחֵ֛ ִ֑יםקבוצת פרטים מצטרפת, טפחא גם בתפקיד כפותח טפח להיות קבוצה זאת מאופיינת ע"י  –דרגא תביר טפחא  –ַאְבָרֹ֧  ָנׁש 

 יס לנדרש כי שרה היא יסכה ושתיהן בנות הרן כי אין זה ברור מפשט הכתוב.אתנח. אפשר כי זה הבס –

  טפחאראה 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 דת"ט 8
 :ב,וירא כא בראשית

ד ֲאֶׁשר ִ֑יו  ַלּמֹוע ָ֕ ְזֻקָנ ן ל  ֶ֖ ה ְלַאְבָרָהֵ֛ם ּב  ֶלד ָׂשָרֹ֧ ים׃-ַוַּתַהר֩ ַוּת ֨ ָֽ ֹו ֱאֹלה  תֶ֖ ר א  ֶּבֵ֥  ּד 
ן ֶ֖  טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו. – ּב 

ה לְ  ןָׂשָרֹ֧ ֶ֖ ִ֑יו יע"ן המאופיימצטרפים לענין  קבוצת פרטים - תביר טפחא דרגא - ַאְבָרָהֵ֛ם ּב  ְזֻקָנ אתנח, בתפקיד הגבלות המאפינות את  – ל 

ן ְלַאְבָרָהֵ֛ם ָׂשָרֹ֧ה (בר' וירא כא,ב)...  ו,בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נגהכתוב לפניו  ֶ֖ ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ מלמד אפיון מגביל א(  –)טט  ל 
ֶ֖ן אפיון מגביל ב(  –)טט  לא גנבה זרע ממקום אחר,ש ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ פסיקתא זוטרתא )לקח ע"פ , מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, ל 

ןא "טוב( בראשית וירא פכ ֶ֖ ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ  שתי מלות הן זיו איקונין, מלמד שהיה זיו איקונין שלו דומה לאביו, - ל 

֩  (בר' וירא כא,ב) א )בובר( פרשת וירא סימן לזמדרש תנחומ אפיון מגביל ג( –)טט  ֶלד ַוַּתַהר ן ְלַאְבָרָהֵ֛ם ָׂשָרֹ֧ה ַוּת ֨ ֶ֖ ִ֑יו ּב  ְזֻקָנ הקיש . ל 
ִ֑יוחזקיה בר חייא אמר מהו  אפיון מגביל ד( –)טט עיבורה ללידתה, מה עיבורה שלא בצער, אף לידתה שלא בצער,  ְזֻקָנ , טוחן ולא ל 

ְזקֻ  אפיון מגביל ה( –)טט פולט,  ִ֑יול   שהיה זקן הרבה. ָנ

 אתנחגדול, -תלישא, קדמא, זקף ראה

 

 דת"ט 9
 בראשית ויצא ל,כח:

ָנה׃ ָֽ י ְוֶאּת   ַוּי אַמִ֑ר ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖
דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים  – ָנְקָבֹ֧ה ְׂשָכְרךֵ֛ ָעַלֶ֖יללא טפחא בין סלוק ובין אתנח, אמירה אחת שמשמעה לפי ההמשך  - ַוּי אַמִ֑ר

ָנה׃לנושא השכר ועל כולם חל ענין  הקשורים ָֽ סלוק הבא למעט. אפשר כי לבן אמר דבר אחד והתכוון שעל כל הצעה של יעקב הוא  – ְוֶאּת 

 ימעט וזה מה שיתן.

 אתנח, ללא טפחאראה 

 

 דת"ט 10
 . בראשית תולדת כח,ט:12

ו ֶאל ָׂשֶ֖ ֵֶ֥לְך ע  ת-ַוּי  ח ֶאָֽ ַּקֹ֡ ִ֑אל ַוּי  ְׁשָמע  אל ֶּבן-ָמֲחַלַ֣ת׀ ַּבת-י  ְׁשָמע ֨ ֹות ְנָביֵֹ֛ות ַעל-י  ם ֲאחֹ֧ ה׃ ס  -ַאְבָרָהִ֝ ָּׁשָֽ ֹו ְלא  יו לֵ֥  ָנָׁשֶ֖
 - נשיו-עלנביות  אחותקדמא ואזלא  - אברהם-ישמעאל בן-בתפסק )מונח לגרמיה(  מונחמחלת -אתפזר  - ויקח תולדות כח ט בראשית

 דרגא תביר טפחא 

, לכך נקראת מחלת שנמחלו מכאןלגדולה, והנושא אשה, ולמד הטעם  והעולה, גר שנתגייר, מצינו באגדת ספר שמואל שלושה מוחלים להם עונותיהםפסק ,  מונח -מחלת -את
  .עונותיו
 , 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-בן מצד היותו ישמעאלקדמא ואזלא, שקדם  - אברהם-ישמעאל בן-בת

 אשה זאת אפשרות שגם עשו יחזור בתשובה. בכחהיה  ולכן העשל או רבי יונתן אייבשיץ על בבלי פסחים מב רבי פ"ע

 על ינו כאן כפרש", הייביחדדרגא תביר טפחא, תבנית הפסקת דיבור של קבוצת פרטים שעשויים להתקיים  - נשיו-עלנביות  אחות אבל
 שלא גרש את הראשונות.על מרשעיות שהיו לו כבר(  מרשעת ל)ר" הוסיף רשעה על רשעתו - נשיו

 פזר תלישאראה 

 על הפסוק  מרכא תביר טפחאראה 

חוירא כא,כא:  בראשית ַּקָֽ ָֽ ן ַוּת  ְדַּבַ֣ר ָּפאָרִ֑ ֶֶׁ֖שב ְּבמ  ם׃ פ-ַוּי  י  ְצָרָֽ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ ה מ  ָּׁשֶ֖ ֹו א  ּמֵ֛ ֹו א   לֵ֥
 כא  כא, בראשית יונתן

ן   ארָּ א ְדּפָּ יב ְּבַמְדְּברָּ תִּ ֵמיּה ַית  ּוְנֵסיב)כא( ְויָּ יַבת ֵליּה אִּ א ְוֵתְרכָּּה ּוְנסִּ ישָּ א ַית ֲעדִּ ְתתָּ אאִּ ימָּ ם: ְּפטִּ יִּ ְצרָּ א ְדמִּ א ֵמַאְרעָּ ְתתָּ  אִּ
ְדַּבַ֣ר ָּפאָרִ֑ן, ע"התיב תרגום ֶֶׁ֖שב ְּבמ  ח וגרשהוישא אשה את עדישא  – ויקח ַוּי  ַּקָֽ ָֽ ֹו -ַוּת  ּמֵ֛ ֹו א  ם׃  טימאפ את לֵ֥ י  ְצָרָֽ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ ה מ  ָּׁשֶ֖   א 

ח ַּקָֽ ָֽ ָּׁשֶ֖ה-ַוּת  ֹו א  ּמֵ֛ ֹו א  קשורים בנושא נישואי ישמעאל אשר לכתחילה אינם חלים בזמן אחד  פרטים, כעין קבוצת תביר טפחא מרכא – לֵ֥

ית הטעמים בתבנ האיחודהשיאה לו אמו אשה אחרת. כאן תבנית הטעמים המעידה על ההפרדה לעומת  כואח" וגירשכי אשה אחת נשא 

ו ֶאל' תולדות כח, ט בר בפסוק תביר טפחא דרגא ָׂשֶ֖ ֵֶ֥לְך ע  ִ֑אל -׃ ַוּי  ְׁשָמע   י 
ת ח ֶאָֽ ַּקֹ֡ אל ֶּבן-ָמֲחַלַ֣ת׀ ַּבת-ַוּי  ְׁשָמע ֨ ֹות ְנָביֵֹ֛ות ַעל-י  ם ֲאחֹ֧ ה׃ ס-ַאְבָרָהִ֝ ָּׁשָֽ ֹו ְלא  יו לֵ֥   ָנָׁשֶ֖

ֹות ְנָביֵֹ֛ות ַעל יו-ֲאחֹ֧   יושא נישואי עשו אשר להתחילה חלים ביחד כפי' רש"בנ קשוריםדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים  – ָנָׁשֶ֖
 הראשונות. אתהוסיף רשעה על רשעה, ולא גירש  - נשיו על

 

 דת"ט 11

 דת"ט 12

ים  ח:ת וישלח לב,שיראב ֶ֖ ר ְוַהְּגַמּל  אן ְוֶאת־ַהָּבָקֵ֛ ֹו ְוֶאת־ַהצ ֹ֧ ּתִ֗ ַ֣ם ֲאֶׁשר־א  ַחץ ֶאת־ָהָע ֹו ַוַּי  ֶַ֣צר לִ֑ ד ַוּי  ב ְמא ֶ֖ א ַיֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ ֹות:ל  ַוּי  ֵ֥י ַמֲחנָֽ  ְׁשנ 

ד ,ח(לב) ב ְמא ֶ֖ א ַיֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פקוח נפש, שעל כל אחד חלה אותה הלכה. ע"פ  – ַוּי 

כבר הובטח על עצמו לא נתירא כי  ,יב(לב) ]כלי יקר[. וע"פ ועל בניו (ג)טט: ועל נשיו  (ב)טט: גופו  )טט: א( עליעקב ירא  [שכל טוב]
נ י  ,יב(לב) השמירה, זולת שהיה ירא ַּכ֔ ן־י ֣בֹוא וְּה  ם  )טט: א(פ  ֽים (ב )טט:ֵא֖ נ  . וכך גם מובא בשם כי המה לא הובטחו בשמירה, ַעל־ב 

 ]תו"ש ]מו[[-הרא"ש ב

ד ,ח(לב)ועוד דרך להסביר תבנית הטעמים של  ב ְמא ֶ֖ א ַיֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ פרטים הקשורים לנושא פקוח נפש, דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת  – ַוּי 

מיעוט מעשיהן הרעים  כו'הצדיקים א"ר אליעזר כו' ...  ]תו"ש ]מו[[שכולם מצטרפים לאותו ענין כאן יראת יעקב מפני עשו. ע"פ 
ֹו ,ח(לב)בעיניהן חמור ביותר שכן הוא אומר  ֶַ֣צר לִ֑ ד ַוּי  ב ְמא ֶ֖ א ַיֲעק ֵ֛ יָרֹ֧  ,ר ויגרום לו מיתהקא סבר שמא יש עליו חטא קל ביות ַוּי 

ֹו ,ח(לב) ]לקט טוב[-וב )טט: בעיני אחרים(בעיניהם כחמורות  )טט: בעיני אחרים(שהקלות  ֶַ֣צר לִ֑ ד ַוּי  ב ְמא ֶ֖ א ַיֲעק ֵ֛ יָרֹ֧ אע"פ שהבטיח  ַוּי 
והדר זקנים נתיירא, שמא יגרום החטא, לימדה תורה דרך ארץ שיהא אדם יירא וחרד ולא ימנע מן הרחמים. ובפי' התוס' בדעת זקנים 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ֹו ,ח(לב) ֶַ֣צר לִ֑ . ובפי' (מיצר על שהוא ירא למרות הבטחת הקב"ה)טט:  מיצר היה יעקכ על שהיה ירא מעשו מאחר שהבטיחו הקב"ה ַוּי 

י  א ֔תֹו ,יב(לב) משהבטיחו היה לבדו אבל עתה היו לו בנים וכעין זה בפי' התוס' שם בפסוק חרא"ש דהיה ירא שמא א ָאנ כ  ֽי־י ֵר֤  ּכ 
 

ים ,ח(לב)-עיין בנ ֶ֖ ר ְוַהְּגַמּל  אן ְוֶאת־ַהָּבָקֵ֛ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא, כאן כתובת אשה, ושעל  – ְוֶאת־ַהצ ֹ֧

לגבות מכולם את שווי  [ח,מ"ח]משנה כתובות פ"כל אחד חלה אותה הלכה או שהם מצטרפים, כאן שכל נכסיו אחראין לכתובה 

 . [א,מ"ה]משנה כתובות פ"והתוספת כתובה  [ז]משנה כתובות פ"ד,מ" ת דיןהכתובה שהוא תנאי בי
 
 דת"ט 13

ּוא בראשית וישלח לב,יד: ְַ֣יָלה ַההִ֑ ם ַּבַּל ן        ַוָּיֵֶ֥לן ָׁשֶ֖ ח מ  ַּק֞ יו׃-ַוּי  ָֽ ו ָאח  ָׂשֵ֥ ה ְלע  ְנָחֶ֖ ֹו מ   ַהָּבֹ֧א ְבָידֵ֛
ן ח מ  ַּק֞ ֹו -ַוּי   יצא להקל ולהחמיר כענינוחר שלא גרשיים דרגא תביר, כעין יצא לידון בענין א -ַהָּבֹ֧א ְבָידֵ֛

 החולין שנטל מעשר וכו'.  מן אחר דבר... אבנים טובות ומרגליות.  אומ"...  בידו. הבא י"רש
 ולהינצל לפייס להקלמעשר לפני מתן המתנה,  ליטול החמיר - טט

ן  ה-מ  ְנָחֶ֖ ֹו מ  אחד חל הענין או ההלכה, כאן שימוש בכל  דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים, שעל כל ַהָּבֹ֧א ְבָידֵ֛

יו׃הקנינים ונקיטת כל אמצעי הגנה לפייס בם  ָֽ ו ָאח  ָׂשֵ֥ מרמז מהשוואת  רד"קמהקניינים,  רלב"גאתנח ממעט אותו מאחווה מלאה, ע"פ  – ְלע 

לו יהיה צדיק, לא יסמוך וזה להודיע, כי האדם, כשיהיה בעת צרה, מלת בידו למלת בידו של עבד אברהם לומר כל אשר יש לו, ועוד  אפִּ
    ;בכל אשר יוכלעל הנס, אלא ישמור עצמו 

 גרשיים ][ תביר טפחאראה 

 

 דת"ט 14

ם: כט,וישלח לב אשיתבר י א  ֶ֖ ְמךֶ֔ ּכ  ר עֹוד֙ ׁש  ֵ֥ ב֙ י ָאמ  א ַיֲָֽעק  אֶמר ל ָ֤ ִ֑ל-ַוּי ִ֗ ְׂשָרא   י 
י  ָֽ ם-ּכ  יָת ע  ֹ֧ ם-ָׂשר  ים ְוע  ֵ֛ ל׃-ֱאֹלה  ים ַוּתּוָכָֽ ֶ֖  ֲאָנׁש 
י ָֽ ם-ּכ  יָת ע  ֹ֧ ם-ָׂשר  ים ְוע  ֵ֛ ים -ֱאֹלה  ֶ֖ , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, כאן מאבקי יעקב, ועל כל אחד חלה תביר טפחאדרגא  –ֲאָנׁש 

שרו כגון בסולם יעקב, כגון מלאכים אחדים נאבקו עם יעקב , גובריא-מלאכיא דה' ועם-עם (כט,לב) [ת''י]-כ אותה הלכה או חל אותו ענין. 

 נשים עשו ולבן. כולם ניסו להכשיל את יעקב וכולם נכנעו מפניו., וכן או, שרו של עששל לבן

 

 דת"ט 15
 לו,ב:  וישלח. בראשית 1

ח ֶאת ָׂשֵ֛ו ָלַקֵ֥ ִַ֑ען ֶאת-ע  ְּבנַֹ֣ות ְּכָנ יו מ  ה ַּבת-ָנָׁשֶ֖ י ְוֶאת-ָעָדִ֗ ֶ֔ ּת  ילֹון֙ ַהח  יָבָמה֙ ַּבת-א  ָֽ ה ַּבת-ָאֳהל  י׃ -ֲעָנֶ֔ ָֽ ּו  ֹון ַהח  ְבעֶ֖   צ 
 לו,יד:    וישלח. בראשית 2

ֶַּ֣לה  יָבָמֹ֧ה ַבתְוא  י ָאֳהל  ּו ְּבנ ֨ ֵ֛ה ַּבת-ָהיִ֗ ו ֶאת-ֲעָנ ָׂשֶ֔ ֶַ֣לד ְלע  ָׂשִ֑ו ַוּת  ֶַׁ֣שת ע  ֹון א  ְבעֶ֖ ּוׁש ְוֶאת-צ  ּיׁש ְיעֵ֥ ַרח׃ -ַיְעָלֶ֖ם ְוֶאת-ְיעֵ֥  ק ָֽ
יָבָמה֙ ַּבת-ְוֶאת (לו,ב וישלח 'בר)  ָֽ ה ַּבת-ָאֳהל  י-ֲעָנֶ֔ ָֽ ּו  ֹון ַהח  ְבעֶ֖ )ע"פ סוטה  קטן בתפקיד שתיים כמובא בפי' רד"ק )שמ' א' יז,כג(-זקף – צ 

 שנתעברה אמה מהאב והבן... ויש מפרשים )תנח' וישב,א( מב,ב( 

יָבָמֹ֧ה ַבת (לו,ב וישלח 'בר) ֵ֛ה ַּבת-ָאֳהל  ֹון-ֲעָנ ְבעֶ֖  דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים מצטרפים לענין אחד, ראה פי' רד"ק לעיל – צ 

 קטן-זקף ראה

 

 דת"ט 16

ַ֣  ו,יד:לראשית וישלח ב ּו ֶּלהְוא  יָבָמֹ֧ה יְּבנ ֨  ָהיִ֗ ֵ֛ה ָאֳהל  ֹון ַבת־ֲעָנ ְבעֶ֖ ש ת ַּבת־צ  ו ֵא֣ ֑ ל ד ֵעש  ו ַוֵת֣ ת־יעיש לְֵּעש ֔ ת־ ּושיְּע֥  א  ֖ם וְּא  ל  ַרח: יַעְּ ת־ק ֽ  וְּא 

ַ֣  (ו,ידלר' וישלח ב) ּו ֶּלהְוא  י ָהיִ֗ יָבָמֹ֧ה ְּבנ ֨ ֵ֛ה ָאֳהל  ֹון ַבת־ֲעָנ ְבעֶ֖  ]ב"ב קטו,ב[קדמא דרגא תביר טפחא, ע"פ  – ַּבת־צ 

ֵ֛ה יָבָמֹ֧הָאֳהל   ֹון ַבת־ֲעָנ ְבעֶ֖ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ירושת אב, שעל כל אחד חלה אותה הלכה  – ַּבת־צ 

כאן בני אב )אחים זכרים( ובני ובנות אח שמת בחיי אביו )הסבא שלהם(, יורשים בשווה )פרט לבכור( את אביהם שהוא הסבא של הבני 

 ם להסביר שעל ענה ועל אהליבמה חל אותו ענין שהם בני אותה אשה.ובנות האח שמת. אפשר ג

י קדמא, אם מת אביה ואין לה אח מן האב, קודמת בת הבן לרשת את אבי אביה )סבא( יחד עם אחי אביה לפני בת סבא שהיא אחות  – ְּבנ ֨

 אחי אביה.

 

 דת"ט 17

ֶעֶ֖ה ַּבָּׂשֶדִ֑  :וישב לז,טו יתבראש ֵ֥ה ת  ּנ  יׁש ְוה  ֶ֔ ַ֣הּו א  ְמָצא  ר ַמה       ה ַוּי  אמ ֶ֖ יׁש ל  ֵ֛ ֹ֧הּו ָהא  ְׁשָאל  ׁש׃-ַוּי  ָֽ  ְּתַבּק 
ר ַמה אמ ֶ֖ יׁש ל  ֵ֛ ֹ֧הּו ָהא  ְׁשָאל  ׁש׃-ַוּי  ָֽ  דרגא תביר טפחא סלוק – ְּתַבּק 

 יותר מאמירה אחת או \ו יותר מאיש אחדשכאילו יש 

 י יעקב ובעקבות שנודע להם ושהחוי רוצה לערוך קרב עם בנ ב'ענין התרת שעבוד מצרים ;  א'פי תרגום יונתן: -על -לגבי אמירה

 הדבר בנבואה נסעו לדותן שזה צפונה משכם. 

בתבה ת'ע'ה' רמז לו על שלוש גלויות אחרות -וע"פ דעת זקנים מבעלי התוספות 

 ידו או ע"י מלאך אחר-אפשר שהנבואה לאחיו על הערכות החוי לקרב נגדם נתגלתה להם או על -לגבי איש 

 שלא אמר בגלוי רמזי הגלויות  -לו המיעוט נמשך אל וישאלהו ומעבר 

 

 דת"ט 18

ֶ֖ים ָקָטִ֑ן :כ,דויגש מ בראשית ן ְוֶיֵֶ֥לד ְזֻקנ  נּו֙ ָאַ֣ב זָק ֶ֔ י ֶיׁש־ָל֨ ֶ֔ נ  ֹו:        ַוּנ ֙אֶמר֙ ֶאל־ֲאד  בָֽ יו ֲאה  ֵ֥ ֹו ְוָאב  ּמֶ֖ ֹו ְלא  ּוא ְלַבּדֵ֛ ר הֹ֧ ָּות ֨ ת ַוּי  יו מ    ְוָאח ֨

ֹו (כ,דמ) )הסבר א( (בפרט )-ל מוצעים הסברים אחדים ּמֶ֖ ֹו ְלא  ּוא ְלַבּדֵ֛ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין  – הֹ֧

 ענין. כאן מה היו השינויים מפני היראה ודרכי השלום.-ושעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו תת
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ירתו את יהודה וגם את שעל כל שאלה של יוסף בחק ]הדר זקנים[ -והעתיקו ב ]מבוא תנחומא ישן צד סו.[ ]תו"ש הערה עד[ע"פ 

ת (כ,דמ)שאר השבטים על אומרם  יו מ    .תשובות אותןענו שאלות   אותןעל  ְוָאח ֨

ת (כ,דמ) ]מדרש אגדה[ יו מ    או ונינתת עפר על עי ,אמר לו הן ,עמדת על קברו ,אמר לו מת ,תו מתירא )ליהודה( אמר לו יוסף ְוָאח ֨
 .(ואביאנו לפניכםאקראנו אני ) , הנה יוסף אצלי)אתם מכזבים( ולמה תשקראמר יוסף  ,לו לא )ו(אמר ,ויפעפר על  םנתת
ֹו (כ,דמ) (ב)הסבר  (בפרט ) ּמֶ֖ ֹו ְלא  ּוא ְלַבּדֵ֛ -דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לענין ושכולם מצטרפים לאותו תת – הֹ֧

 ענין. כאן זאת קבוצת הסיבות שהביאו את אחי יוסף לסבור שהוא מת. 
 

 טדת" 19

י   :ט,מהויגש בראשית  ּו ֶאל־ָאב   ַמֲהרּו  ַוֲעלַ֣
ם  י  ְצָרִ֑ ֹון ְלָכל־מ  ים ְלָאדֶ֖ ֵ֛ י ֱאֹלה  ף ָׂשַמֹ֧נ  ְנךַ֣ יֹוס ֶ֔ ה ָאַמר֙ ּב  יו ּכ ָ֤ ָלִ֗ ד:       ַוֲאַמְרֶּתַ֣ם א  ל־ַּתֲעמ ָֽ ַלֶ֖י ַאָֽ ה א   ְרָדֵ֥

חז"ל אמרו )פסחים קיט( "כל כסף וזהב שבעולם  אדמו"ר ממ"ש[ 823]דבר מלכות ויגש התשע"ח, ע' פא, ליקוטי שיחות כרך ג, ע' 
יוסף לקטו והביאו למצרים וכו', וכשעלו ממצרים העלום עמם". במאמר זה רמזו חז"ל כי המטרה והתכלית של גלות מצרים היא 

ֹון ָׂשַמֹ֧נ  . והעלאתם לקדושה )טט: מעמל האומות בכל עיסוקיהם( המצויים בכסף ובזהב )טט: הקדושים( בירור הניצוצות ים ְלָאדֶ֖ ֵ֛ י ֱאֹלה 
ם י  ְצָרִ֑ ד ובידי ללקטו לקבץ כל כסף וזהב שבעולם ולהביאו למצרים. ולכן – ְלָכל־מ  ל־ַּתֲעמ ָֽ ַלֶ֖י ַאָֽ ה א  כי מעכשיו אפשר  ְרָדֵ֥

שתתבצע הכוונה והמטרה של גלות מצרים. היינו שבני ישראל יבררו ויעלו את ניצוצי הקדושה הנמצאים בכסף וזהב זה )"העלום 
 ."(עמם
 

ֹון ים ְלָאדֶ֖ ֵ֛ י ֱאֹלה  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל כל אחד חל אותו ענין. וגם בתפקיד של קבוצת  – ָׂשַמֹ֧נ 

פרטים מצטרפים לאותו ענין. כאן ניצוצות הקדושים שבכל העולם, המתקבצים למצרים באמצעות הכסף והזהב שאומות העולם מביאות 

ומעשה, לקנין אוכל ממצרים, ואוכל זה הוא גם במעלה כי הוא תוצאה של הוראות יוסף, ע"פ השם, למצרים איך ומה מעמלם במחשבה 

 לגדלו ולשמרו. וכך קדושה זאת עוברת לכל העולם.

 

 דת"ט 20

ִַַ֑֧רח :בי,ומ ויגש בראשית ָלֶ֖ה ָוֶפֶַ֣רץ ָוָז ֵַֽ֛ן ְוׁש  ֹ֧ר ְואֹוָנ ה ע  ַ֣י ְיהּוָדִ֗  ּוְבנ 
ָ֤ר ְואֹוָנן֙ ְּבֶאַ֣   ָמת ע  ְהיֵּ֥ו ְבנ יַוָּי֨ ַען ַוּי  ּול׃-ֶרץ ְּכַנֶ֔ ן ְוָחמָֽ ֶרץ ֶחְצר ֵ֥  ֶפֶ֖

 מונה חמישה –מונח רביע  -יהודה  ובני

ִַַ֑֧רח  ָלֶ֖ה ָוֶפֶַ֣רץ ָוָז ֵַֽ֛ן ְוׁש  ֹ֧ר ְואֹוָנ ן -ְבנ י, נכנסו שלא התקיימוקבוצת פרטים מצטרפים, ובמקום ער ואונן  –דרגא תביר טפחא  - ע  ֶרץ ֶחְצר ֵ֥ ֶפֶ֖
ּול  ְוָחמָֽ

 מונח רביעראה 

 
 דת"ט 21

ם ֶאת :יט,שמות בשלח טו ֶהֶ֖ ' ֲעל  ֶֹׁ֧שב הֵ֛ ם ַוָּי ֹו ּוְבָפָרָׁשיו֙ ַּבָּיֶ֔ ְכּבָ֤ ה ְּבר  י ָבא֩ ֨סּוס ַּפְרע ִ֝ ַ֣ ִ֑ם -ּכ  ַ֣י ַהָּי  מ 
ֹוְך ַהָּיָֽם׃ פ ה ְּבתֵ֥ ּו ַבַּיָּבָׁשֶ֖ ֵ֛ל ָהְלכֵ֥ ְׂשָרא  ֹ֧י י   ּוְבנ 

ם  ֶהֶ֖ ' ֲעל  ֶֹׁ֧שב הֵ֛ הרודפים רשעים בינונים וצדיקים מצרים  , קבוצת פרטים הקשורים בנושא מסוים, כאן הרכב צבאדרגא תביר טפחא -ַוָּי

את בני ישראל, כל אחד מסיבתו כמו שמציין רש"י במעמד הר סיני בלב אחד כאיש אחד לעומת ישראל שהם כאיש אחד בלב אחד )מטרה 

ִ֑ם-ֶאת מאוחדת(, שלגבי כולם חל העונש ַ֣י ַהָּי ל אחד התענה עד ה' בתביר ממעט משהו במי הים ביחס לעלהם כי לא כאבל  ,מונח אתנח מ 

 .מותו באותו אופן

 קטן-תלישא, מהפך פשטא זקףראה 

 

 דת"ט 22

 דת"ט 23
 :בשלח טז,כג שמות

ֹון ַׁשַּבת ' ַׁשָּבתֹ֧ ֶּבַ֣ר הֶ֔ ם הַּ֚וא ֲאֶׁשַ֣ר ּד  ֶהִ֗ ' ָמָחִ֑ר -ַוּי ַ֣אֶמר ֲאל  ֶדׁש ַלהֶ֖  ק ֵ֛
ַ֣ת ֲאֶׁשר ר-א  ָ֤ת ֲאֶׁשָֽ ּו ְוא  פִ֗ ת֙ ָּכל-ּת א֞פּו א  לּו ְוא  ֹ֧יחּו ָלֶכֵ֛ -ְּתַבְּׁשלּו֙ ַּבּׁש ֶ֔ ף ַהּנ  ֶ֔ ד  ֶרת ַעדָהַ֣ע  ְׁשֶמֶ֖ ֶקר׃-ם ְלמ   ַהּב ָֽ
ֹון '-ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹ֧ ֶדׁש ַלהֶ֖  יוהמאופיינת באופן דומה ע" מסויםתביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורה לנושא  דרגא – ק ֵ֛

 טביום ששי. ליו" טשל יו" מחרשחל ביום חמישי יש  טשכל פרט מקבוצת הפרטים יש לו מחר. היינו בערב יו" אפשרות, אתנח - ָמָחִ֑ר

לבו ביום  נפשיש מיעוט המאפשר לבצע בו צרכי אוכל  טושני מחר. לכן לכל יום מהיו" ט"יויום ששי יש מחר שבת. ובגולה יש שני שחל ב

 עירוב תבשילים מיום ליום המחרת. יוע"

 

ֶרת ְׁשֶמֶ֖ ֹ֧יחּו ָלֶכֵ֛ם ְלמ  )האפוי, המבושל(  טפחא מצביע על קבוצת פרטים התבירתביר טפחא, הדרגא מצביע ומושך המיעוט,  דרגא - ַהּנ 

ֶקר-ַעדשעל כל אחד לעצמו חל האיפיון של  עד לשבת, מפני שאובדנו או אכילתו קודם  טמערב יו" התבשילין. מתחייבת שמירת עירוב ַהּב ָֽ

 לשבת. טנפש מיו" צרכיהשבת ימנע הכנת 

 קטן בתיבה אחת-זקף מונח ,גרשיים רביע, פעמיים זקף בין שני קיסרים מונחראה 

 

 דת"ט 24
 :כו,בשלח טז שמות

ְלְקֻטִ֑הּו ים ּת  ֶ֖ ֶׁשת ָימ  ֵ֥  ׁש 
ְהֶיה  ָֽ א י  ת ל ֵ֥ ֵ֛י ַׁשָּבֶ֖ יע  ֹו׃-ּוַבּיֹֹ֧ום ַהְּׁשב   ּבָֽ

ת ֵ֛י ַׁשָּבֶ֖ יע  )שבת בראשית, יוה"כ, ימים טובים( שעל כל אחד חלה אותה הלכה או טים כעין קבוצת פר –דרגא תביר טפחא  – ּוַבּיֹֹ֧ום ַהְּׁשב 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

יוה"כ וימים טובים  אלא לרבותשבת הוא המן לא יהיה בו ולא בא הכתוב  - רש"יכפ' בו"-המשך "לא יהיההשעליהם חל ענין, כאן 
 )מכילתא(

 

 דת"ט 25
 שמות משפטים כב,טו:

י ָֽ ר ל א-ס   ]טו[  ְוכ  יׁש ְּבתּוָלֵ֛ה ֲאֶׁשֵ֥ ִ֗ ה׃   -ְיַפֶּתַ֣ה א  ָּׁשָֽ ֹו ְלא  ָּנה ּלֶ֖ ְמָהֶרֵ֥ ר י  ָּמִּ֑ה ָמה ֵ֛ ָׂשה ְוָׁשַכַ֣ב ע  ָרֶ֖  א 
ם ָּתַ֣-]טז[  א  יָה ְלת  ֶ֖ ֵ֛ן ָאב  ֹ֧ן ְיָמא  ת׃ סָמא  ַהר ַהְּבתּוֹלָֽ ל ְּכמ ֶ֖ ְׁשק ֶ֔ ֶַ֣סף י  ֹו ֶּכ  ּה לִ֑

 בבלי קידושין מו,א 
 איתמר: קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אמר רב: בין היא ובין אביה יכולין לעכב, ורב אסי אמר: אביה ולא היא. איתיביה רב הונא לרב אסי,

ם( שמות משפטים כב טזואמרי לה חייא בר רב לרב אסי: ) ֵ֛ -א  ֹ֧ן ְיָמא  יהָ ָמא  ֶ֖ םאין לי אלא אביה, היא עצמה מנין? ת"ל:  - ן ָאב  ֵ֛ן-א  ֹ֧ן ְיָמא  , מ"מ! ָמא 
אמר להו רב: לא תיזלו בתר איפכא, יכול לשנויי לכו: כגון שפיתה שלא לשום אישות. פיתה שלא לשום אישות קרא בעי? אמר ר"נ בר יצחק: 

ה׃( שמ' מש' כב,טוא: )לומר, שמשלם קנס כמפותה. א"ל רב יוסף: אי הכי, היינו דתנינ ָּׁשָֽ ֹו ְלא  ָּנה ּלֶ֖ ְמָהֶרֵ֥ ר י  שצריכה הימנו קידושין, ואם  -ָמה ֵ֛
 פיתה לשום אישות, קידושין למה לי? א"ל אביי: צריכה קידושין לדעת אביה. 

ם)א(  יהָ -]טז[  א  ֶ֖ ֵ֛ן ָאב  ֹ֧ן ְיָמא  קטנה ה, כאן דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חלה אותה הלכ – ָמא 

וכך גם במפתה, שהאבא והבת שניהם יכולים לעכב ולא להסכים כי  שנתקדשה שלא לדעת אביה, אמר רב: בין היא ובין אביה יכולין לעכב, 
 המפתה ישאנה לאשה ובכל אופן המפתה ישלם קנס. 

 

 דת"ט 26

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתֹ֧ ֶאתשמות תרומה כה,כא:  ְלָמְִ֑עָלה-ַהַּכּפ ֵ֛ ן מ   ָהָאר ֶ֖
ן֙ ֶאת-לְואֶ   ּת  ן ּת  ֶלָֽיך׃-ָהַָ֣אר ֶ֔ ן א  ֶ֖ ר ֶאּת  ת ֲאֶׁשֵ֥ ֻדֶ֔  ָהַ֣ע 

יש דעות אחדות מה מלמדנו. כמסקנה מהן בשילוב תבניות טעמי המקרא מוצע לומר )א( הוא המשך מהפסוק  (כא,הכ ' תר'שמ)על פסוק 

 הקודם ולהלן יוסבר הדבר; ומלמד על הבנת דבר ה' בנבואה ובחכמת התורה

א"ר שמואל בשעה  [פרשת נשא -מדרש ילמדנו )מאן( ילקוט תלמוד תורה ]למד על הנמשל בשמים; ובטוי למאמר )ב( הוא משל בארץ המ
 .שברא הב"ה את העולם נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים כשם שיש לו בעליונים

 

 את התמצית הנ"ל: עתה נבוא לפרט

ון בין הכפורת ובין העדות )לוחות הברית השניות, וגם הקודם שעסק רק בכפורת ומלמד על השילוב בין האר ממשיך מהפסוק)א( 

 הראשונות )למאן דאמר שגם הם נתנו בו( וספר התורה שכתב משה רבנו בשנה הארבעים ליציאת מצרים, פרשת וילך. 

 כפורת הארון והעדות.דעה אחת עוסקת בתכלית הרוחנית של ה

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתֹ֧ ֶאת ן-ַהַּכּפ ֵ֛ כפורת הארון והעדות. שעל כל אחד חלה הא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא דרגא תביר טפח – ָהָאר ֶ֖

בין לרש"י האומר שהכפורת והארון כלים נפרדים, ובין לרמב"ן  אותה הלכה או ענין, או שכולם מצטרפים לענין אחד. מוצע שיש ללמוד

צאים ביחד מושגת התכלית שלהם. והתכלית )ע"פ האומר שהכפורת והארון הם כלי אחד, הענין הוא, שרק כאשר שלושה הדברים נמ

הביא שהתכלית להביט  (כ,הכ ' תר'שמ)-ב ]ספורנו[-היא קבלת נבואה מה' ע"י הנביאים והכהן גדול, ו ((כ,הכ ' תר'שמ)-רבינו בחיי וספורנו ב

י   (ירמיהו ט,כג)-אל האלהים כנאמר ב ַע אֹות  ֵּכל  וְּי ד ֣ נאמר כי כדי  ]ספורנו[א העדות הנתונה בארון. ובין דברי , היינו ע"י חכמת התורה שהיַהשְּ

להשכיל ולדעת את בוראו כפי האפשר, וזה יעשה בהביט להגיע להבנת דבר ה' בשכל האנושי צריך ללמוד כללים המופשטים מחומר "
ד פעולותיו, וזה יקרה לשכל לנו מצ עו דַ ת  נפלאות מתורתו המורות במופת פלאות מעשיו ודרכי טובו. כי אמנם מהות הדבר וצורתו 

 " האנושי כשישכיל ממציאות הבורא יתברך את האפשר אצלו,

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתֹ֧ ֶאת  (כא,הכ ' תר'שמ)-ב ]ספורנו[וממשיך  ְלָמְִ֑עָלה-ַהַּכּפ ֵ֛ ן מ  ן֙ ֶאת-ְוֶאל  ָהָאר ֶ֖ ּת  ן ּת  יך׃-ָהַָ֣אר ֶ֔ ֶלָֽ ן א  ֶ֖ ר ֶאּת  ת ֲאֶׁשֵ֥ ֻדֶ֔ כי  ָהַ֣ע 
ים והפשיטו אותם מחומר, וכן קבלתו כשיקבלם לעשותם קנין, הנה כל זה יעלה לו באמצעות אמנם הבטת השכל והמצאתו הכלל

, כי אמנם בעדות שהם הדברות נמצאים העדות אשר בארון אשר עליו הכפרתהעיון וההכנות המעשיות. אם כן יושג כל זה בהביט אל 
 :יעדכללי החלק העיוני והמעשי. ובזה 

 

 [פרשת נשא -מדרש ילמדנו )מאן( ילקוט תלמוד תורה ]; ובטוי למאמר א משל בארץ המלמד על הנמשל בשמיםהו (כא,הכ ' תר'שמ)פסוק )ב( 

 .א"ר שמואל בשעה שברא הב"ה את העולם נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים כשם שיש לו בעליונים

 ...  ועשו ארון עצי שטים ילקוט שמעוני תורה פרשת תרומה רמז שסח...  

ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתֹ֧ ֶאת "ט דר' מאירמ ְלָמְִ֑עָלה-ַהַּכּפ ֵ֛ ן מ  ן֙ ֶאת-ְוֶאל דעתיה דר' מאיר אין מוקדם ומאוחר בתורה אלא ָהָאר ֶ֖ ּת  ן ּת  -ָהַָ֣אר ֶ֔
יך ֶלָֽ ן א  ֶ֖ ר ֶאּת  ת ֲאֶׁשֵ֥ ֻדֶ֔ ֶרת ַעל-ְוָנַתָּתֹ֧ ֶאתואח"כ  ָהַ֣ע  ְלָמְִ֑עָלה-ַהַּכּפ ֵ֛ ן מ  רוך ר' פנחס בשם ר"ש בן יוחאי תורה שנתן לו הקדוש ב. ָהָאר ֶ֖

 מימינו אש דת למו, הוא למשה אש לבנה חרותה באש שחורה היא מאש חצובה מאש נתונה מאש שנאמר

בארון העדות מונחים )א( שני לוחות שניים שהם מ"פסל לך" שנאמר למשה רבנו ועליהם כתב ה' את עשרת הדברות ולפי ירושלמי 

)למאן דאמר רץ שנבראה ע"י ה'. מונחים )ב( שני לוחות ראשונים שקלים כל שאר המצוות כתובות גם עליהם. כתב אלקי על אבן מהא

)למאן דאמר שהיה מונח , כתב אלקי על "חציבה" אלקית מתחת לכסא הכבוד )המרכבה האלקית(. מונח )ג( ספר תורה שגם הם נתנו בו(

 בפנים( שכתב משה רבנו בשנה הארבעים ליציאת מצרים, פרשת וילך.

ואיננו באים להמשילו. לוחות שניים שילוב בין שמים וארץ. ספר התורה הוא דיו שחור משל לאש שחורה,  לוחות ראשונים מעשה אלקים

 כתוב על קלף לבן משל לאבן הספיר הלבנה מהארץ, ומשל לכתב על לוחות הראשונים. משל לחומר ולכתב בלוחות השניים.

 

 דת"ט 27
 :כב,תרומה כה שמות

י ְלך  ָׁשם   ַ֣  ְונֹוַעְדּת 
ַּבְרּת ֨  ר ַעלְוד  ים ֲאֶׁשֶ֖ ַ֣י ַהְּכֻרב ֶ֔ ין֙ ְׁשנ  ּב  ֶרת מ  ַ֣ל ַהַּכּפ ִ֗ ַע ְּתךִ֝ מ  ֻדִ֑ת -י א  ֹון ָהע   ֲארַ֣
ַ֣ת ָּכל ֵ֛ה אֹוְתךֶ֖ ֶאל-א  ל׃ פ-ֲאֶׁשֹ֧ר ֲאַצֶּו ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י   ְּבנ 
 רבה )וילנא( פרשה יד  במדבר

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
ם כמין סילון של אש לבין וקול יורד מן השמי באהלובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו מגיד הכתוב שהיה נכנס משה ועומד  ל"ת

 אליו מבפנים,  מדברשני הכרובים והוא שומע את הקול 
 חלק יד סימן סב  אליעזרציץ  ת"שו

שבכל המעשה ההוא היה הארון מפני  הנכבדיתעלה הוא אמר למשה על הסדר ההוא והקדים עשיית הארון וכליו לכל, כי  והשם
י ְלך  ָׁשם  שעליו ששם כבוד השכינה שורה כמו שאמר  רוביםוהכלוחות העדות והתורה הנתונה בו, וגם הכפורת  ַ֣  ודברתי ְונֹוַעְדּת 

צריך להקדימו בצווי הראשון, ועל  היהמעל הכפורת מבין שני הכרובים, והוא היה העיקר, וכל שאר הענינים היו טפלים, לכך  אתך
 אותו הסדר ששמעו משה רבינו הוא שסדרו לבצלאל, 

וכל שאר הענינים טפלים  הדיבורסדר קדימות, ארון העדות והכפורת והכרובים הוא היה העיקר לשמיעת  –א ואזל קדמא -אתך  ודברתי

 לו 

 מונח רביע - הכפרת מעל

 קטן-פשטא מונח זקף - שני הכרבים מבין

 .קטפחא מונח אתנח, רבוי אחר רבוי המצמצם אל ארון העדות שבקה" - ארון העדת-על אשר

התיכונה כלל ופרט המלמדת על מקום הישמע דבור ה', יוצרות ביחד  ותבניתסגול המלמדת על הקביעות תבנית הרישא זרקא  - טט

ַ֣ת ָּכלהכתוב בסיפא  לעניןכעין בנין אב  ֵ֛ה אֹוְתךֶ֖ ֶאל-א  ל׃ -ֲאֶׁשֹ֧ר ֲאַצֶּו ָֽ ְׂשָרא  ֵ֥י י   סלוק מרכאדרגא תביר טפחא  מונח -ְּבנ 

מרמז לכעין שתי סדרות של דרגא תביר טפחא  מונח 

מרכא סלוק,  - בני ישראל-אלפרטים קשורים שעל כל אחד חל תוכן  לקבוצתכי סדרה אחת של דרגא תביר טפחא מרמז  ראפש
 בני ישראל,-אל הצוויםאלו 

לכן אפשר כי הסדרה השניה דרגא תביר טפחא  – בני ישראל-אלממנו  העברשידוע שחלק מדברי ה' נועד למשה בלבד ולא  אלא
 למשה רבינו בלבד.ה' שנועדו  לדברימרמזת 

כדי שמשה רבינו יהיה  מאד ומצמצםמן השמים כמין סילון של אש לבין שני הכרובים  יורד וקולדרגא תביר טפחא ירמז אל  מונח
  את הקול מדבר אליו מבפנים שומע

ל,אותו הסדר ששמעו משה רבינו הוא שסדרו לבצלא ועללמשה  הצווידרגא תביר טפחא ירמוז אל פעמיים סדר  מונח 
 , קדמא ואזלאסגולזרקא  ראה

 

 דת"ט 28

ים  י ָעֶׂשַ֣ה ְמָלאָכה   שמות כי תשא לא,טו: ֶַׁ֣שת ָימ   ׁש 
  ' ֶדׁש ַלהִ֑ ֹון ק ֶ֖ י ַׁשַּבֹ֧ת ַׁשָּבתֵ֛ יע ִ֗ ת׃-ָּכל        ּוַבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ֹות יּוָמָֽ ת מֵ֥ ֶׂשֹ֧ה ְמָלאָכֵ֛ה ְּביֵֹ֥ום ַהַּׁשָּבֶ֖  ָהע 

ֶדׁש  ֹון ק ֶ֖ אלו הנפש של  האלשיך הקדוש –תורת משה שעל כל אחד חל הענין, ע"פ  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים -ַׁשַּבֹ֧ת ַׁשָּבתֵ֛

' -כל יום ועוד הנפש יתירה, והענין שחל עליהם הוא קדושה שאינה קדושת הנפש היתירה אלא מעלה ממנה, קדושה שמקורה מ ֶדׁש ַלהִ֑  ,ק ֶ֖
שקיבל בעדה יום שבת מבחינת שכינה בחינת  שנתווסף בנפש יתירהסלוק, מגביל לומר שזאת קדושת השם הגדול ולא קדושה אחרת,  -

    השם הגדול.

 סלוקראה 

 

 דת"ט 29

ֶכל ָּכל: לב,לט פקודי שמות ִ֑ד -ַוּת ָ֕ ֶהל מֹוע  ְׁשַּכֶ֖ן א ַ֣ ת מ  ַדָ֕ ' ֶאת     ֲעב  ֹ֧ה הֵ֛ ָּו ר צ  ל ֲאֶׁש֨ כ  ל ְּכֲ֠ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ּו׃ פ-ַוַַָּֽֽיֲעׂשּו֙ ְּבנ  ֵ֥ן ָעׂשָֽ ה ּכ  ֶׁשֶ֖  מ 
ר במעשה למה שנזכר שם  )פר' ויקהל פקודי(מפני החלוף הנמצא ממה שנזכר כאן  [לט 'מאברבנאל ש]קדמא בתפקיד קודם, ע"פ  – ֲאֶׁש֨

' ֶאתבצוואה והודיע שאם היות שקצר כאן והאריך שמה או בהפך הכל היה  )בפרשות תרומה, תצוה, כי תשא( ֹ֧ה הֵ֛ ָּו ר צ  ה-ֲאֶׁש֨ ֶׁשֶ֖   ,מ 

' ֶאת     ֹ֧ה הֵ֛ ָּו ה-צ  ֶׁשֶ֖ רטים הקשורים לנושא ושעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה, כאן דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פ – מ 

' ֶאתכל אומן ביצע את מלאכתו בשלימות  ֹ֧ה הֵ֛ ָּו ר צ  ה-ֲאֶׁש֨ ֶׁשֶ֖ לכל אחד נחשב שהוא נדב כל הי"ג מינים שבנדבה  ]אור החיים[. ופי'  מ 
 .ועשה כל המלאכות
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ֶ֖ : א,ז ויקרא ֵ֛ן א  ה  ן ַהּכ  י ַאֲהר ֹ֧ ָנְתנּו ְּבנ ֨ ִ֑חַ -ׁש ַעלְוֲ֠ ְזּב  ים ַעל       ַהּמ  ֶ֖ צ  ּו ע  ׁש׃-ְוָעְרכֵ֥ ָֽ  ָהא 
ָנְתנּו . אמר להם הממונה בואו והפיסו וגו' בבלי יומא הכהנים המתיצבים לפיס. הקו ימינה מתאר נקודת  מתארת מעגלגדולה -תלישא -ְוֲ֠

 להיות הראשון בקבוצת עבודה בשבילה נעשה הפיס, הנבחר מן השמייםפתיחת הספירה או הכהן 

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

ׁש  ֶ֖ ֵ֛ן א  ה  ן ַהּכ  , קבוצת כהנים מצטרפת לאחר הכהן הנבחר בפיס להיות ראשון בקבוצת עבודה בשבילה נעשה דרגא תביר טפחא -ַאֲהר ֹ֧

 הפיס.

 

האומר שלמרות  ירושלמימביא  תורה שלמהנפרד של בין הערביים. בפיס השני נבחרת קבוצת עבודה להקרבת התמיד של שחר ובפיס 

 בקר, הוא מכוון לקרבן התמיד. -שפסוק זה נאמר בבן

ָנְתנּו  ֵ֛ן ... גדולה -תלישא -ְוֲ֠ ה  ָנְתנּו , תבנית תלישא ... תביר מרמזת על אפשרות חישוב.גי' תבירַהּכ  =  512עולה ְוֲ֠
9
ֵ֛ן, גי' 2  ה  עולה  ַהּכ 

, המספר תשע חוזר על עצמו, אמנם מדובר בעולת פר, אבל בבלי יומא משתמש בפסוק זה לכל עולה ובכללה עולת 9 2 = 81עם הכולל  80

 התמיד שהוקרבה בתשעה כהנים בשחר ותשעה כהנים בין הערבים.
 בבלי יומא כו, ב 

בחג ביד אחד צלוחית של  , בעשרה, באחד עשר, בשנים עשר, לא פחות ולא יותר. כיצד? עצמו בתשעה,תמיד קרב בתשעה. משנה
, ושנים בידם שני גזירי עצים. בשבת באחד עשר; הוא עצמו בתשעה -בין הערבים באחד עשר, הוא עצמו הרי כאן עשרה.  -מים 

 ביד אחד צלוחית של מים.  -בתשעה, ושנים בידם שני בזיכי לבונה של לחם הפנים. ובשבת שבתוך החג 
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

יםְוֶאת־ָּכל־ֶחלְ  :ויקרא ד,כו ִ֑ ַַ֣בח ַהְּׁשָלמ  ֶלב ֶז ֶ֖ ָחה ְּכח  ְזּב ֶ֔ ַ֣יר ַהּמ  ֹו: פ      ּבֹו֙ ַיְקט  ְסַלֵ֥ח לָֽ ֹו ְונ  ַחָּטאתֶ֖ ֵ֛ן מ  ה  ר ָעָלֹ֧יו ַהּכ  ֶּפ֨  ְוכ 
ֽה:( ד,לג 'וי) ע ל  ת־ה  ט א  ַח֖ ר י שְּ ֥ ֕קֹום ֲאש  את ב מְּ ַחט ֔ ּה  לְּ ט א ת  ַח֤ את וְּש  ֑ אש ַהַֽחט  ל ר ֣ ת־י ֔דֹו ַע֖ ַמך  א   וְּס 

את  (ד,לג 'וי)פסולה; מאי טעמא?  -כשירה, לשם עולה  -אמר רבא: חטאת ששחטה לשם חטאת [ בבלי זבחים ז,א] ַחט ֔ ּה  לְּ ט א ת  ַח֤ אמר וְּש 
 פסולה.  -רחמנא, והרי חטאת לשם חטאת נשחטה, לשם עולה 

על מי שמחוייב   )טט: אבל אם אלמוני( לה,פסו -שמחוייב חטאת  )טט: לשם אלמוני(ששחטה על מי  )טט: לשם פלוני(ואמר רבא: חטאת 
ר ָעָלֹ֧יו (ויקרא ד,כו) כשרה; מאי טעמא? -עולה  ֶּפ֨  ולא על חבירו, חבירו דומיא דידיה במחוייב כפרה כמותו.  -, עליו ְוכ 

 פסולה, שאין לך אדם בישראל שאינו מחוייב עשה.  -ואמר רבא: חטאת ששחטה על מי שאינו מחוייב כלום 
חטאת מכפרת על חייבי עשה מק"ו, על חייבי כריתות מכפרת, על חייבי עשה לא כל שכן. למימרא, דבת מינה היא, ואמר רבא: 

 ! כשרה -פסולה, על מי שמחוייב עולה  -והאמר רבא: חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת 
 הרב דוד פראנד הי"ו לימד שכל קרבן מכפר.

ֹוָעָלֹ֧יו הַ  (ויקרא ד,כו)תבנית הטעמים של   ַחָּטאתֶ֖ ֵ֛ן מ  ה  דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה  – ּכ 

 " חטאת מכפרת על חייבי עשה מק"ו, על חייבי כריתות מכפרת, על חייבי עשה לא כל שכן."הלכה. כאן כמאמר רבא מרמזת 
" יש פסולה,  -ששחטה על מי שמחוייב חטאת חטאת  אם נאמר שהקרבן האחר הוא כמו חטאת אז מה נעשה למאמר אחר של רבא "

 )ממעטת( את חבירו שצריך חטאת לכפר עליו. ָעָלֹ֧יו (ויקרא ד,כו)להסביר כי מלת 
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ׁש ַעלויקרא צו ו,ה:  ּוַקד-ְוָהא ֨ ַָ֤ח ּתָֽ ְזּב  ֶקר -ַהּמ  ֶקר ַּבּב ִ֑ ים ַּבּב ַ֣ ֶ֖ צ  ֵ֛ן ע  ה  ר ָעֶלֹ֧יָה ַהּכ  ע ֨ ה ּוב  ְכֶּבֶ֔ א ת   ּבֹו֙ ל ַ֣
יָה֙  ְך ָעֶל֨ ים׃ְוָעַרָ֤ ָֽ י ַהְּׁשָלמ  ֵ֥ יר ָעֶלֶ֖יָה ֶחְלב  ֵ֥ ְקט  ה ְוה  ָלֶ֔  ָהע 

יום שפסקו בו מלכרות עצים למערכה ... והיו קוראים אותו "יום תבר מגל", היינו שבירת הקרדומות שאין  – ספר התודעה ט"ו באב
  צורך עוד בקרדומות בשנה זו כיון שפסקו כבר לכרות בהם עצים למערכה.

ר ים הסתירו אותם בצורת סולמות כדי להערים על הפרעות הגויים. אמר הגר"א שדבר זה מרומז בכתוב היו תקופות בהן מביאי העצ ע ֨ ּוב 
ֶקר ים ַּבּב ַ֣ ֶ֖ צ  ֵ֛ן ע  ה  ֵ֛ן וגו', הטעמים שעל התיבות   ָעֶלֹ֧יָה ַהּכ  ה  ר ָעֶלֹ֧יָה דרגא תביר והרי הטעם משלים את הכתוב:  –ָעֶלֹ֧יָה ַהּכ  ע ֨ ּוב 

ֵ֛ן  ה  ים -א = סולם; תביר = שבור, כלומר מפורק והרי( מדרגות מפורקות )דרגַהּכ  ֶ֖ צ   , וגו'ע 

ים ֶ֖ צ  ֵ֛ן ע  ה   דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שעל כולם חלה אותה הלכה, כאן הבערת האש עד שתאחז בשני גזרי העצים. – ָעֶלֹ֧יָה ַהּכ 

 קדמאראה 
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ן ֶאת :כב,טשמיני  ארקיו א ַאֲהר ֹ֧ ָּׂש֨ ו-ַוּי  יו ֶאל ָיָדֵ֛ ים׃-ָיָדֵ֛ ָֽ ָלֶ֖ה ְוַהְּׁשָלמ  ת ַהַחָּטֵ֛את ְוָהע  ֹ֧ ֲעׂש  ֶרד מ  ִ֑ם ַוּי ִ֗ ְַֽיָבֲרכ   ָהָעֶ֖ם ַוָֽ
ת ַהַחָּטֵ֛את  וזהומאור ושמש  פ"ע ֹ֧ ֲעׂש  ֶרד מ  ַית הקרבנות.  ממדריגתו (אהרן)' פירוש, שירד וגוַוּי ִ֗     שהיה לו ַּבֲעׂשִּ

 ושמשעליתו מחדש עם כלל ישראל כפי שכתב המאור אהרן ממדריגתו הקודמת וגם תומכת ב בירידתדרגא תביר טפחא תומכת  תבנית 

ְמדֹו שיוכל  -שראה משה שירד ממדריגתו  כיון  .   ללמדו על מעשה 'הקטורת' וזהו ,לשרשןאת ישראל  לקשרנכנס עמו ְולִּ

ן ֶאת. צ"ע מנה"מ ת"ר  בבלי יבמות ג' ב' ו-ַאֲהר ֹ֧ יו ֶאל ָיָדֵ֛  ָהָעֶ֖ם-ָיָדֵ֛
 

א ,כב(ט) ָּׂש֨ ִ֑ם-מעשה מקדים ל –קדמא כתנאי  – ַוּי  ְַֽיָבֲרכ  ן ֶאתבברכת כהנים.  ַוָֽ יו-ַאֲהר ֹ֧ דרגא תביר טפחא,בתפקיד כעין  - ָהָעֶ֖ם-ֶאל ָיָדֵ֛

קבוצת פרטים הקשורים לענין שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה. אפשר שמרמז לפסק הרמב"ם שקודם לברכת כהנים כל כהן 

 וות ברכת כהנים.העולה לברך יאמר "יהי רצון ..." וברכה על מצ
אין הכהנים רשאין בכל מקום להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים כגון יי' אלהי אבותיכם  [ב"הי,רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פי"ד]

כשהוא ח  שכל כהן עולה לדוכןיוסף עליכם ככם אלף פעמים וכיוצא בה לא בקול רם ולא בלחש שנאמר לא תוסיפו על הדבר, בשעה 
אומר יהי רצון מלפניך יי' אלהינו שתהיה ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה ואל יהי בה מכשול  עוקר רגליו לעלות

ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן  וקודם שיחזיר פניו לברך את העם מברךועון מעתה ועד עולם, 
, ואחר כך מחזיר פניו לציבור ומתחיל לברכם, וכשמחזיר פניו מן  כוונת הלב(ב שם[ יד המלך]) וצונו לברך את עמו ישראל באהבה

י ם  ' תבוא כו,טו(דב) הציבור אחר שמשלים ט אומר עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו ַמ֗ ן־ַהּׁש  ךִ֜ מ  שְּ דְּ ֨עֹון ק  מְּ יפ ה  מ  ק  ַהשְּ

ל ֵא֔ ר  ת־י שְּ ך  א  ֽת־ַעמְּ ך א  ֵר֤  .ּוב 
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ם,ד: יגתזריע  ראויק ין-ְוא  ק֙ א  ֹו ְוָעמ  ֹור ְּבָׂשרִ֗ וא ְּבעַ֣ ה ה ִ֝ ן-ַּבֶהֶרת֩ ְלָבָנ֨ ה ל א-ַמְרֶאַָ֣ה מ  ֹור ּוְׂשָעָרֶ֖  ן ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ -ָהעֶ֔

ֵ֛ן ֶאת ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  ים׃-ְוה  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ   ַהֶּנֶַַֽ֖גע ׁש 

 וכאן מסגיר את ספק נגע.מקף בתפקיד בורר בין נגע גמור ובין ספק נגע,  – ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת (ד)יג,לכן טעם הכתוב 

ֵ֛ן (ד)יג, ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  ֶַַֽ֖גע-ֶאת ְוה  דרגא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה,  – ַהֶּנ

אפשר שאלו סיבות שונות להסגרה שבעה ימים כמו מראה גריס ועוד ללא שער לבן, עם שערה לבנה אחת, שער לבן שקדם למראה, 

למד שאם הופיעו בם סימני טומאה והלכו או נשארו עד לראית הכהן ביום מולא מחיה, עם מחיה לא מבוצרת בשתי שערות מכל צד, ל

 . לסיבות אלו מצטרף ההסבר שהבאנו לעילהשביעי, בעל המראה נשאר בהלכות מוסגר

ֵ֛ן ֶאת ,ד(יג) לפי הכתוב  ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  כל פקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, בתדרגא תביר טפחא,  – ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ְוה 

. כהוסבר לעיל עליהם אותה הלכה והם מוסגרים החלהלא עמוק מן העור אבל עדיין לא שוה לעור, ארבע המראות כשהן במצב )א( 

פסיקה זאת עשויה  פוסק כי השוה עם שאר העור והגבוה מן העור אינו נגע ואינו מוסגר. [ה"ו א"רמב"ם הלכות טומאת צרעת פ]

ן מכוה)יג,כו( -ו שחין )יג,כא(להיתמך בתבנית הטעמים של  ֵַָּֽ֛נה מ  יֶנ ֹור-ּוְׁשָפָלֵ֥ה א  קבוצת פרטים בתפקיד כעין מרכא תביר טפחא,  – ָהעֶ֖

שפל מן העור, שווה או גבוה, ולא על כולם חל אותו ענין. לפי  המלמדת שהמראה עשוי להיראות באופנים שונים ביחס לעור הבשר

אבל אם היה מראה הלובן או הפתוך בשוה עם שאר העור או גבוה מן העור אינו נגע אלא כמו צמח מן מב"ם רק העמוק יוסגר ר
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ָהִ֑ה )יג,כא(-מראה טמא יחשב כנראה כואף שהוא הצמחים העולים בגוף.  יא כ  ַ֣ ולכן לא יוסגר. ולענ"ד גם הרמב"ן מסכם ואינו טמא  ְוה 

 כך.
 

 דת"ט 36

ם :ז,יג תזריע ויקרא ֹו ֶאל-ְוא  תֵ֛ ָרא  י ה  ֹ֧ ֹור ַאֲחר  ְסַּפַ֙חת֙ ָּבעֶ֔ ְפֶׂשָ֤ה ַהּמ  ה ת  ֹו-ָּפׂש ֨ ן ְלָטֳהָרתִ֑ ֶ֖ ה   ַהּכ 
ֶ֖ית ֶאל  נ  ה ׁש  ְרָאֵ֥ ן׃-ְונ  ָֽ ה   ַהּכ 

כותב המסקנה ללמוד מפשיון החוזר ונשנה אל חזרות והתחלפות סימני הטומאה האחרים החמורים ממנו, הנידונים  ]התוה"מ סו[בסיום 

 נגעי עור הבשר ואח"כ באותו אופן בשחין מכוה ונתק.במשנה י"ב העוסקת ב

שכן הדין בשער לבן ובמחי'. אחר ששער לבן ומחיה מטמאים גם בתחילה והם חמורים מן  )כל שכן(וכמו שהדין בפשיון כ"ש ... 
כמה פעמים. הפשיון שאינו מטמא בתחלה. והנה זה דבר מבואר שהמקור הבא לפני הפעל יציין העשות הפעולה בכל אופן אפי' 

כלל לח( וכן ממ"ש פשה תפשה ידעינן שאפי'  )איילת השחר(פעמים )ועי' בב"מ דף לא ובאה"ש  (100)וכמ"ש השב תשיבם אפי' ק' 
. וז"ש )כמה פעמים( בסימן טומאה אחר שער לבן ומחי'. שמטמאים כ"פ )כל שכן(פשתה כמה פעמים תחזור להטמא ומזה ידעינן דכ"ש 

ְפֶׂשָ֤השער לבן וחזר שער לבן וכן המחי' והפשיון וכו' ת"ל  החליטו בשער לבן הלך ם  )וי' תז' יג,ז( ת  ְפֶׂשָ֤ה-ְוא  ה ת  ]וע' נגעים פ"ה  ָּפׂש ֨
 :מ"ב[

ם ,ז(יג) ֹור-ְוא  ְסַּפַ֙חת֙ ָּבעֶ֔ ְפֶׂשָ֤ה ַהּמ  ה ת  -פשט הכתוב עוסק בפשיון הנגע אחרי הפטור, תבנית הטעמים קדמא מהפך פשטא זקף ָּפׂש ֨

המוציאה את הכתוב מפשוטו של סימן הטומאה פשיון ומרבה עליו את סימני הטומאה  ]תו"כ פ"ב פרק ב )יב([ קטן, מלמדת את דרשת

 שער לבן ומחיה ומלמדת שזה נגע אחד גם אם יתחלפו כל סימני הטומאה.

ֹור    קטן בתפקיד שתים ירבה את סימני הטומאה שער לבן ומחיה על הפשיון של פשט הכתוב.-זקף – ָּבעֶ֔

ם הּפָ -ְוא  ְסַּפַ֙חת֙ , בתחילה החלט הנגע בסימן אחד, ואח"כ קדמא במובן של התחלה – ׂש ֨ ְפֶׂשָ֤ה ַהּמ  מהפך פשטא השתנה סימן  – ת 

 הטומאה לסימן טומאה אחר 

ֹו ֶאלאז  תֵ֛ ָרא  י ה  ֹ֧ ן-ַאֲחר  ֶ֖ ה  דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה שבדבר או שהם מצטרפים  – ַהּכ 

 .הרי הוא כמות שהיאחד, כאן מלמד שהחילופין בין הסימנים מצטרפים להותיר את הנגע בטומאתו בלשון תו"כ לדבר א
 

 דת"ט 37

ַהֹ֧ר : זי,יג תזריע ויקרא ְך ַהֶּנֶַַֽ֖גע ְלָלָבִ֑ן ְוט  ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔ ֵ֛ןְוָרָא֙הּו֙ ַהּכ  ה  ּוא׃ ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  ֹור הָֽ  ָטהֵ֥

֙  )יג,יז( )ג( [תו"כ פ"ג פ"ו] ַהֹ֧ר ְוָרָא ְך ַהֶּנֶַַֽ֖גע ְלָלָבִ֑ן ְוט  ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ן ְוה  ה ֶ֔ ֵ֛ןהּו֙ ַהּכ  ה  ּוא׃  ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  ֹור הָֽ מה ת"ל שיכול אין לי אלא ָטהֵ֥
ראשי איברים שנתגלו וחזרו ונתכסו שיהו טהורים אלא אחר חזרת פריחת החלט מחיה בתחילה, מנין אחר חזרת פריחת החלט מחיה 

שער לבן בתחלה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר  החלטני אחר הפטור אחר חזירת פריחת בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע ש
ְוָרָא֙הּו֙ הפטור אחר חזרת פריחה החלט פיסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני אחר הפטור אחר חזירת פריחת הסגר, תלמוד לומר 

ְך ֵ֛ה ֶנְהַּפֵ֥ ּנ  ּוא ... ְוה  ֹור הָֽ  לרבות כולם.  ָטהֵ֥

ַהֹ֧ר וְ  )יג,יז( ֵ֛ןט  ה  ֹור דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כולם חלה אותה הלכה,  – ַהֶּנֶַַֽ֖גע-ֶאת ַהּכ  מרכא, מרבה על חזרת  –ָטהֵ֥

מצבים של חזרת פריחה אחרי פתיחה בנגע קטן בזמנים וסימני טומאה אחרים  11פריחה אחרי שפתח במצב מחיה בתחילה עוד 

 ואחריהם פריחה, בכל אלו האיש נטהר.

 

 דת"ט 38

ַ֣ח ֶאתויקרא מצורע יד,ט:  י ְיַגַּל יע ִ֝ ֹו ֶאת-ָּכל-ְוָהָיה֩ ַבּ֨יֹום ַהְּׁשב  ֹו ְוֶאת-ְׂשָערִ֗ יו ְוֶאת-ר אׁשָ֤ יָנֶ֔ ת ע  ת֙ ַּגּב ַ֣ ִַ֑ח -ָּכל-ְזָקנֹו֙ ְוא  ֹו ְיַגּל   ְׂשָערֶ֖
ֶּבַ֣ס ֶאת יו ְוָרַחֹ֧ץ ֶאת-ְוכ  ר׃-ְּבָגָדִ֗ ָֽ ם ְוָטה  י  ֹו ַּבַּמֶ֖  ְּבָׂשרֵ֛

 ... . שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסינידאמר רבי חייא בר אשי אמר רב: מר , נאבבלי עירובין ד א, בבלי סוכה ה ב -ב
ֹו -ֶאת םְּבָׂשרֵ֛ י  ר ַּבַּמֶ֖ ָֽ , חוצץ -רובו ומקפיד עליו   דבר תורהבשרו" וללא שייך וזה -תביר ... סלוק. התביר מחלק בטהר השייך ל"את ְוָטה 

   אינו חוצץ. -ושאינו מקפיד עליו 

ם ּבְ -ְוָרַחֹ֧ץ ֶאתאבל  י  ֹו ַּבַּמֶ֖ רָׂשרֵ֛ ָֽ על רובו שאינו קבוצת הפרטים שעל כל אחד חלה ההלכה ומרמז לרבנן  סלוקדרגא תביר טפחא  - ְוָטה 
רולכן  .מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד ָֽ סלוק, מגביל שרק אם יתיר כל החציצין בשער  – ְוָטה 

 ובטיט ויטבול יהיה טהור!!!

 

 דת"ט 39

ַתי֙ ְוֶאת-ּוְׁשַמְרֶּתָ֤ם ֶאת: ה,מות יח-אחרי קראוי ם ָוַחַ֣י ָּבֶהִ֑ם-ֻחּק  ָתֵ֛ם ָהָאָדֶ֖ ה א  ר ַיֲעֶׂשֵ֥ י ֲאֶׁש֨ ְׁשָּפַטֶ֔ '׃ ס        מ  י הָֽ ֶ֖  ֲאנ 
מתרפין מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות ואין מסתפרין מהן בכל  מתני' ,ה"ב[ב"( עבודה זרה פיא,א תלמוד ירושלמי )וילנא]

 מאיר וחכמים אומרים ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו: מקום דברי רבי

ם )וי' אח"מ יח,ה(למימר  לאלעזר בן דמא( –)טט  ומה הוה ליה ֑ י ב ה  ם ו ַח֣ ֖ ם ה ָאד  ֛ ה א ת  ֥ ר יֲַעש   . ֲאש ֨
ר )וי' אח"מ יח,ה( םקדמא,  – ֲאש ֨ ֖ ם ה ָאד  ֛ ה א ת  ֥ םמרכא תביר טפחא,  – יֲַעש  ֑ י ב ה   נחמונח את – ו ַח֣

ר קדמא, פקוח נפש קודם לשמירת התורה, בבחינת תחלל עליו שבת אחת כדי שיוכל לקיים שבתות הרבה. אבל בתנאים המבוררים  – ֲאש ֨

 בהמשך הכתוב 

ם ֖ ם ה ָאד  ֛ ה א ת  ֥ מרכא תביר טפחא, כעין קבוצה פרטים הקשורים לנושא שמירת החיים )רפואה( כדי לשמור מצוות שההלכה לא שוה  – יֲַעש 

ת-א תלפרטיה, הקבוצה היא  י -ֻחק ַתי  וְּא  פ ַט֔ שְּ ם  אבל בהלכתמ  ֤ ת  ַמרְּ יש שוני בין ג' העבירות החמורות ע"ז, שפיכות דמים, גלוי עריות ובין ּושְּ
 שאר העבירות. בתספורת ע"י גוי רק ברשות הרבים. וכנראה גם במצבי סכנה אחרים.

 ן בפרהסיא בין בצנעה, בין הגוי מתכוין להנאת עצמוג' החמורות אסור לעבור בין בשמד בין שלא בשמד, בי

בשאר העבירות לענין רפואה מותר לעבור שלא בשעת שמד, אם הגוי עושה להנאתו, בצנעה, אם היהודי לא מחמיר על עצמו )וזה נראה 

וץ מע"ז וג"ע וש"ד סתם וכתב ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במקום סכנה ח [רמב"ם פ"ה מהל' יסודי התורה הל' ו']שנדחה(. 
 שאפי' במקום סכנה אין מתרפאין מהן
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 דת"ט 40

ה ֶאל ויקרא אח"מ יח,יח: ָּׁשֵ֥ ֹות ֶעְרָוָתֵּ֛ה ָעֶלֶ֖יָה ְּבַחֶּיָֽיָה׃-ְוא  ר ְלַגּלֹ֧ ְצר ִ֗ ח ל  ָּקִ֑ א ת  ּה ל ַ֣ ָתֶ֖  ֲאח 
 מונח אתנח -לא תקח 

 רביע דרגא תביר טפחא סלוק -לצרר לגלות ערותה עליה בחייה 

  .משום עריותעליו אסורות ים לקבוצת נשים הקרובות אליה להיות רמוגלאשה איש  מרבה, נשואי -טפחא 

מחלק את קבוצת הנשים האסורות לאחות אשה שלאיסורה יש מתירים )ראה המשך(, ולנשים אחרות שאין להן מתירים  –תביר טפחא 

 עולמית.

אחרות שנאסרו עליו עם נשואיו , ואילו נשים ותהויש לה היתר עם מות אח אחות אשה אסורה בחיי אחותה בלבד -בחייה תביר מחלק 

 .גם אחרי מות האשהמשום עריות נשארות אסורות לאשה, 

לאסור ליבם ארבע  תצא כה ה-דברים כי דרגא מצביע אל היבם בספר -לגלות , לא יקחאיש רביע, מדבר באיסור אחות אשתו ש - לצרר

 סוגי נשים

 א' אחות אשתו

 ב' צרת אחות אשתו
 (תה )אחיו נשא אחות אשתו ועוד צרה, ומתה אחות אשתו ונשא אחרי כן אשה נוספת, זוהי צרת צרתהג' צרת צר

 ד' כשם שאחות אשתו אסורה כך שאר העריות אסורות לו מג"ש או היקש עליה עליה, 

 וכשם שצרת אחות אשתו וצרת צרתה אסורה כך שאר עריות וצרותיהן וצרות צרותיהן אסורות.

 

 דת"ט 41

ָמֵ֛ה ל א-ּוְבָכליח,כג:  אח"מויקרא  ן ְׁשָכְבְּתךֶ֖ ְלָטְמָאהת  -ְּבה  ֵ֥ אָבִּ֑ה        -ּת  ה ל ָֽ ָּׁשִ֗ ּוא׃-ְוא  ֶבל הָֽ ְבָעֶּ֖ה ֶּתֵ֥ ָמֵ֛ה ְלר  ֹ֧י ְבה  ְפנ  ד ל   ַתֲעמ ֞

ְבָעֶּ֖ה ָמֵ֛ה ְלר  ֹ֧י ְבה  ְפנ   דרגא תביר טפחא, כעין קבוצה שעל כל פרט בה חל הענין או ההלכה, או הם מצטרפים להוות ענין  - ל 

 שאם אשה גדולה הביאה על עצמה שתי בהמות ביחד בשתי משכבי אשה, כולם בסקילה.אפשר  (א)

 אפשר שהפרטים הם בין אם הבהמה של הנרבעת בין אם היא לא שלה הרי היא נאסרת למזבח (ב)

 רובע ונרבע ... בין שהבהמה שלו בין של אחרים נעשים הבהמה רובע ונרבע,  ג )ויקרא( מהר"ל מפראג –גור אריה )עה"ת( 
וגו'. הוצאת מכון ירושלים  לאפוקי נעבד שדוקא אם הבהמה של עובד נעשית הבהמה נעבד שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו

 רמב"ם הלכות מזבח פ"ד ה"ה "הרובע והנרבע בין שהיתה הבהמה שלו בין שהיתה של חבירו ... הרי זו אסורה למזבח. – 151הערה 

 ראה גרשיים ... תביר

 

 דת"ט 42

יכ,ט:  קדשיםויקרא  ָֽ ֹ֧ל ֶאת-ּכ  ר ְיַקּל  יׁש ֲאֶׁש֨ ִ֗ יׁש א  ַ֣ יו ְוֶאת-א  ֵ֛ ֹו׃-ָאב  יו ּבָֽ ֶ֖ל ָּדָמֵ֥ ּל  ֹו ק  ּמֵ֛ יו ְוא  ֹ֧ ֹות יּוָמִ֑ת     ָאב  ֹו מַ֣ ּמֶ֖  א 
 'וי)? דתניא: מרילמא. הניחא לר' יונתן, אלא לר' יאשיה מאי איכא רק צריך אל עי ליה לחלק! לחלקמיב י אווהא שבועות כז,א[ יל]בב

יׁש ֲאׁשֶ֨  ( קד' כ,ט ִ֗ ֹ֧ל ֶאתא  יו ְוֶאת-ר ְיַקּל  ֵ֛ ֹו -ָאב  ּמֶ֖ יו  (קד' כ,ט 'וי)לא אביו מנין? ת"ל: ואין לי אלא אביו ואמו; אביו ולא אמו, אמו  -א  ֹ֧ ָאב 
ֶ֖ל  ּל  ֹו ק  ּמֵ֛  ע אחד בפני עצמו, שמאחד ומכ נתן אומר: משמע שניהםור' י , אמו קלל, דברי ר' יאשי';אביו קלל -ְוא 

או לחלק(,  הילר תייאו) עוטיימו ייוברכתוב יחדיו! אפי' תימא ר' יאשיה, וסבר לה כר"ע דדריש ך הוט לשיפרעד  שבועות כז,ב[ יל]בב
 כתיב, ממאי קא ממעט?  צוהמדבר ב תרמא ר מצוה, אלא איממעט דב ות כתיב,רשאי אמרת בשלמא בדבר ה

ֶ֖ל (קד' כ,ט 'וי) ּל  ֹו ק  ּמֵ֛ יו ְוא  ֹ֧ ם לנושא ושעל כל אחד חלה אותה הלכה. בדרך דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים הקשורי – ָאב 

 זאת כר' יאשיה אביו קלל לעצמו, אמו קלל לעצמה חייב. עד כאן גם ר' יונתן מסכים לר' יאשיה. 

ֶ֖ל (קד' כ,ט 'וי) ּל  ֹו ק  ּמֵ֛ יו ְוא  ֹ֧  יל]בב-דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים הקשורים לנושא ומצטרפים וזה כעין רמז לנאמר ב – ָאב 

 אחדכ נתן אומר: משמע שניהםור' י -וזה כ ך הכתוב יחדיו!וט לשיפרעד  ת כז,ב[שבועו

 

 דת"ט 43
 ויקרא קדשים כ,יד:

ח ֶאת ַּקֹ֧ ר י  יׁש ֲאֶׁש֨ ִ֗ ָּׁשֵ֛ה ְוֶאת-ְוא  וא -א  ִ֑ ָּמַ֣ה ה  ּה ז  ָּמֶ֖  א 
ן ְול א  תֹו֙ ְוֶאְתֶהֶ֔ ּו א  ְׂשְרפָ֤ ׁש י  ם׃-ָּבא ֞ ה ְּבתֹוֲכֶכָֽ ָּמֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ז   ת 

ח ֶאת ַּקֹ֧ ָּׁשֵ֛ה ְוֶאת-י  ּה-א  ָּמֶ֖ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים ו/או שעל כל אחד חלה אותה הלכה. כאן קבוצת מצבים של  - א 

ואשעל כל אחד חלה אותה עבירה , שתהיינה שתיהן קיימותלקיחת אשה שהיא אם או בת אשתו ויותר רחוק  ִ֑ ָּמַ֣ה ה  יהיו ואותה הלכה  ז 
  נדונים בשריפה.  

 ב( או יקח אשה ואח"כ יקח בתה )ג( או יקח חמותו ואמה )ד( או יקח חמותו ובת אשתו)א( יקח אשה ואח"כ יקח אמה, )
 )ה( האם גם: בת אשתו ובת אותה בת אשתו )ו( האם גם יותר רחוק

נשאה  -כלומר: בשתיהן שייך דין שריפה. ולא שנשא שתיהן יחד; כי הראשונה  - באש ישרפו אותו ואתהן)יד(   ר' יוסף בכור שור
חמות בשריפה; כלומר: גם הראשונה שהיא מותרת עתה, אם  -אם לקח ראשונה הבת לאשה, ואחר כך חמות, שהיא האם בהיתר. ש

הבת  -נשאה שנייה, גם היא בשריפה. וזהו בשתיהן תוכל למצוא 'שריפה'. טוב עלם ]הגה"ה[. ואם לקח ראשונה האם, והבת אחר כך 
פתח הכתוב כי אם באשה ובתה, והאם הראשונה מותרת, הייתי סבור שאין ולפי שלא  ואתהן.בשריפה; ומשום הכי לקח לשון 

ואם יש לאשתו אם ובת, שתיהן בשרפה )ראה תו"כ קדושים פרשתא י פרק ט,טז; סנה'  ואתהן.בשריפה כי אם בת; ולכך לקח לשון 
 כן בלשון יווני קורין לאחת 'הינה'. 'את אחת מהן'; ש -עו,ב(. ורבותינו דרשו )ראה סנה' עו,ב( ועשאוהו כשתי תיבות: 'את הן' 

, ואז יהיו שתהיינה שתיהן קיימותמיתה, הנה יתחייב מהמקומות הכוללים  לאחר 'ֵאם' ואיננה ואמה, אשה ... ולפי שאמר רלב"ג
 נדונים בשריפה.  

 

 דת"ט 44

ַ֣יׁש ֲאֶׁשר ויקרא קדשים כ,יז: ח ֶאת-ְוא  ַּקַ֣ ֹו ַּבת-י  תֹ֡ ֹו ַבת-ֲאח  יו אַ֣ ַ֣ ה-ָאב  ּמֹו ְוָרָא֨ יא-ֶאת א ֲ֠ ָֽ ּה ְוה  ְרֶאָ֤ה ֶאת-ֶעְרָוָתִ֝ ּוא -ת  ֶעְרָותֹו֙ ֶחֶַ֣סד הֶ֔
א׃ ָּׂשָֽ ָּלֶ֖ה ֲעֹונֵֹ֥ו י  ֹו ּג  תֵ֛ ֹ֧ת ֲאח  ַ֣י ַעָּמִ֑ם ֶעְרַו ֶ֖י ְּבנ  ינ  ּו ְלע  ְכְרתֶ֔ ֨  ְונ 

ָּלֶ֖ה תורה תמימה ֹו ּג  תֵ֛ ֹ֧ת ֲאח  א מה ת"ל, והא אם ענש על בת אביו שאינה בת אמו ובת אמו שאינה בת אביו, בת אביו ובת אמו ל - ֶעְרַו

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 :]מכות ה' ב'[ מד(כש"כ, אלא הא למדת שאין עונשין מן הדין
ר"ל מקל וחומר, וע"ל ס"פ אחרי )פ' י"א( דיליף מענין זה שגם אין מזהירין מן הדין, ומשום דאותה פרשה איירי  (דמהערה  תורה תמימה

 :באזהרות עריות יליף לענין אזהרה, ופרשה זו איירי לענין עונשין יליף לענין עונשין

ָּלֶ֖ה ֹו ּג  תֵ֛ ֹ֧ת ֲאח  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה, הבא בהעלם אחד על עריות  – ֶעְרַו

 אחדות חייב על כל אחת ואחת כרבנן וגם שאין עונשין מן הדין כרבי יצחק המחלק בין אחותו מאביו אחותו מאמו ובין אחותו מאביו ומאמו. 
ורבנן, כרת באחותו למה לי? לחלק, רבי יצחק אומר: חייבי כריתות בכלל היו, ולמה יצאת כרת באחותו? לדונו בכרת ולא במלקות.  יד,א בבלי מכות 

אלא נפקא )רבנן, ר' יוחנן( ...  חייב על כל אחת ואחת. -בהעלם אחד  )עריות אחדות(וכדרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן: שאם עשאן כולם 
ֹו  (כ,יזוי' קד' )מליה  תֵ֛  דסיפא.ֲאח 

ֹו  (וי' קד' כ,יז), )רבי יצחק( ואידך תֵ֛  דסיפא למה לי? לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו, לומר שאין עונשין מן הדין.ֲאח 

 

 דת"ט 45
 ויקרא בחקתי כו,לד:

ם ְּבֶאֶַ֣רץ א ָֽ  ה ְוַאֶּתֶ֖ ַ֣י ָהַּׁשָּמֶ֔ ַ֚ל ְימ  יָה ּכ  ֶתִ֗ ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבת  ה ָהָא  ְרֶצ֨ ִ֑ם ]לד[ ָאז֩ ּת  יֶכ  ְיב 
יָה׃   ֶתָֽ ת ֶאת־ַׁשְּבת  ְרָצֶ֖ ֶרץ ְוה  ְׁשַּבַ֣ת ָהָאֶ֔ ַ֚ז ּת   ָא

ת  ְׁשּב ִ֑ ה ּת  י ָהַּׁשָּמֶ֖ ֵ֥  ]לה[ ָּכל־ְימ 
יָה׃  ְבְּתֶכֵ֥ם ָעֶלָֽ יֶכֶ֖ם ְּבׁש  ת  א־ָׁשְבָתֵ֛ה ְּבַׁשְּבת ָֽ ַ֣ת ֲאֶׁשֹ֧ר ל ָֽ  א 
 

יָה קטנה -תלישא –]לד[ ָאז֩  ֶתִ֗ ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבת  ה ָהָא  ְרֶצ֨  ואזלא רביע ...קדמא  -ּת 

 א־ָׁשְבָתֵ֛ה  כו,להקטנה ... -תלישא –ָאז֩  כו,לד  רש"י קטנה ... תביר רמז לחישוב חשבוני, אותו מחשב-תביר, תבנית טעמים תלישא -ל ָֽ

להיות שבעים שנה של גלות בבל שהן כנגד ע' שנות שהארץ לא שבתה. חוסר השביתה מורכב מסדרת שנות השמיטה שלא קיימו 

 יובל שלא קיימו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום . ומסידרת שנות

ַ֣ת( ויקרא בחקתי כו,לה) יֶכֶ֖ם מונח  -א  ת  א־ָׁשְבָתֵ֛ה ְּבַׁשְּבת ָֽ ַ֣תדרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים המצטרפים ביחד,  -ֲאֶׁשֹ֧ר ל ָֽ מונח,  -א 

 מרמז על שתי קבוצות כאלה

 

ַ֣ת רש"י א־ָׁשְבָתֵ֛ה  א  ים שנה של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות השמטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל שבע -ֲאֶׁשֹ֧ר ל ָֽ
. שלש מאות ותשעים היו שני עונם משנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים, ובני ארבע מאות ושלשים שנהבארצם לפני המקום 

ו( ואתה שכב על  -שנאמר ביחזקאל )יחזקאל ד ד יהודה הכעיסו לפניו ארבעים שנה משגלו עשרת השבטים עד חרבות ירושלים, הוא 
צדך השמאלי וגו' וכלית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ונשאת את עון בית יהודה ארבעים יום. ונבואה זו נאמרה ליחזקאל 

חמשים  בשנה החמישית לגלות המלך יהויכין. ועוד עשו שש שנים עד גלות צדקיהו, הרי ארבעים ושש. ואם תאמר, שנות מנשה
וחמש היו, מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנה וכל שנות רשעו עשרים ושתים שנה, דכתיב ויעש אשרה כאשר עשה אחאב 

)מלכים ב' כא ג( ואחאב מלך עשרים ושתים שנה, כמו שאמרו באגדת חלק )סנהדרין קג א( ושל אמון שתים, ואחת עשרה ליהויקים, 
ב' ו "ד שמיטיןי)=( , שש עשרה למאהשנה שמיטין ויובלות שבהם, והם  ושלשים ושש לארבע מאותוכנגדן לצדקיהו. צא וחשוב 

שנכנסה  ועוד שנה יתירה, שבעים חסר אחת, הרי חמש שמיטותשנה  לשלשים ושש. ששים וארבע)=(  לארבע מאות שנה, הרי יובלות
מים )דה"ב לו כא( עד רצתה הארץ את בשמטה המשלמת לשבעים. ועליהם נגזר שבעים שנה שלמים. וכן הוא אומר בדברי הי

 שבתותיה למלאות שבעים שנה:

 

 דת"ט 46
 ויקרא בחקתי כז,טו:

ֹו׃ ָיה לָֽ יו ְוָהֵ֥ ֶסף־ֶעְרְּכךֵ֛ ָעָלֶ֖ ית ֶּכָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסף ֲחמ  ֹו ְוֲ֠ יתִ֑ ל ֶאת־ּב  ְגַאֶ֖ יׁש י  ֶ֔ ם־ַהַּמְקּד  ֨  ְוא 
יו ֶסף־ֶעְרְּכךֵ֛ ָעָלֶ֖ ית ֶּכָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסף ֲחמ  אמר רבא ... גבי הקדש ...  תורה שלמה ]סט[ בבלי בבא מציעא נד,בטפחא, תלשא דרגא תביר  – ְוֲ֠

 -)טט ... הפודה את הקדשו מוסיף חומש, חומשא תנן, חומשא דחומשא לא תנן. מאי )אם חזר וחילל את החומש מהו שיוסיף חומש(. 

אמר רב טיובמי משמיה דאביי, אמר   ואם חילל החומש יוסיף חומש על החומש(. רבא מסתפק האם בהקדש יש לנהוג כמו בתרומה
ֶסף־ֶעְרְּכךֵ֛  קרא ית ֶּכָֽ ֹ֧ יׁש  ָיַסף ֲחמ   .  מקיש חומשו לכסף ערכו. מה כסף ערכו מוסיף חומש, אף כסף חומשו נמי מוסיף חומש,  ְוֲ֠

 כה.שיעור מדורג של הוספת חומש על חומש, דרגא תביר טפחא כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההל –תלשא 

 

 דת"ט 47

ּנּו: כז,לגבחקתי ויקרא  יֶרִ֑ א ְימ  ע ְול ַ֣ ֹוב ָלַרֶ֖ ין־טֵ֥ ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ל:      ל ֹ֧ ָֽ ָּגא  א י  ֶדׁש ל ֵ֥ ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו י  ּוא ּוְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ ּנּו ְוָהָֽ יֶרֶ֔ ַ֣ר ְימ  ם־ָהמ   ְוא 

ֶדׁש ( כז,לגבח'  'וי) ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו י  ּוא ּוְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧ כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה. אפשר  דרגא תביר טפחא, –ְוָהָֽ

שמהתורה אין הבדלה בין מעשר בהמה של יתומים ושל גדולים. מעשר בהמה תמים מוקרב במזבח, ונאכל כשלמים. מעשר בהמה בעל 

 מום אינו מוקרב במזבח ואינו יוצא לחולין ליגזז וליעבד ונאכל בכל מקום ומותר למוכרו עם הגבלות.

ֶדׁש( כז,לגבח'  'וי)-ל פשרי אחרהסבר א ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו י  ּוא ּוְתמּוָרתֵ֛ ָיה־הֹ֧  אמר לו רבי עקיבא...  ]משנה תמורה פ"א,מ"א[ע"פ סיפא של  ְוָהָֽ

ש: י(כז,בח'  'וי) )טט: הפסוק המוצג בשו"ת הוא והלא כבר נאמר )לרבי יוחנן בן נורי( ד  י ה־ק ֽ ֽהְּ ֖תֹו י  מּור  ֽי ה־֥הּוא ּותְּ קדושה חלה  היכן וְּה 
 :עליו בבית הבעלים אף תמורה בבית הבעלים

֖תֹו י(כז,בח'  'וי) מּור  ֽי ה־֥הּוא ּותְּ מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב מבהמה שהוקדשה בבית בעליה אל  – וְּה 

 התמורה שהוקדשה בבית בעליה.

ּוא ( כז,לגבח'  'וי)אבל אפשר שתבנית הטעמים של  ָיה־הֹ֧ ֶדׁשְוָהָֽ ְהֶיה־ק ֶ֖ ָֽ ֹו י  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל  – ּוְתמּוָרתֵ֛

 כל אחד חלה אותה הלכה, כאן כשם שקדושה חלה על בהמה בבית בעליה כך הקדושה חלה על התמורה בבית בעליה.
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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 דת"ט 52
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 דת"ט 56

 דת"ט 57

 דת"ט 58
 

ונראה מתבניות טעמי המקרא בפר' במדבר  שהעולם נברא בשביל  במדבר ]דף קיז עמוד א[[ ]זוהר כרך ג )במדבר( פרשתנחזור אל 

 עבודת ישראל עם התורה.

' ֶאל )במ' א,א( ר הֹ֧ ִ֑ד -ַוְיַדּב ֨ ֶהל מֹוע  יַנֶ֖י ְּבא ַ֣ ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ  ַצלְּ֔מֹו )בר' א,כז(וגו' ר' אבא פתח מ  ם  בְּ ָֽאד  ת־ה  ים׀ א  ֤ א ֱאֹלה  ר ֨   ַוי בְּ

 ,אתקיימו עלמין ואשתלימו ואתבסמו עלאין ותתאיןדקבילו ישראל אורייתא בטורא דסיני ואתקם משכנא כדין ... עד 
ץ: א(,א 'בר) ֽר  י ם וְֵּא֥ת ה א  ַמ֖ ים ֵא֥ת ַהּׁש  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  א  (א,א )בר'[רש"י]פ' בְּ ֣ ית ב ר  ֖  ,אין המקרא הזה אומר אלא דרשני -בְֵּראש 

ּ֑כֹו כב(,)משלי ח ותינו ז"ל בשביל התורה שנקראתכמו שדרשוהו רב ית ַדרְּ ֣ ית  ג(,)ירמיה ב ובשביל ישראל שנקראו, ֵראש  ֖ ֵראש 

ה בּוָאת ֑ ֽז: (משלי ח,כב). תְּ ֣יו ֵמא  ל  ע  פְּ ם מ  ד  ֖ ּ֑כֹו ק  ית ַדרְּ ֣ נ נ י ֵראש  ה ּכ   (ירמיהו ב,ג) ֗ה' ק ִ֭ בּוָאת ֑ ית תְּ ֖ ֵאל  ַל֔ה' ֵראש  ר  ש י שְּ ד  ה ק ֤ ֛ ע  מּו ר  ש ֔ יו י אְּ ֣ ל  ל־א כְּ

ם נְֻּאם־ֽה': פ ֖ א ֲאֵליה  ב ֥  ת 

אדם הראשון היה אמור להיות עם ישראל שבשביל עבודתו עם התורה נברא העולם. העולם הושלם בקבלת התורה ע"י עם 

ורים אל ה( בסיני. תבנית הטעמים הפותחת את פסוקי הפקודים בכל שבט מעידה שהם קש-ישראל )המאורגנים בשבטי י

ים )בראשית א,א( ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  יך ית' כ,ב(שמות )ולפתיחת עשרת הדברות  בְּ ֑֔ י  ֣ה' ֱאֹלה  ֖ ֽנ כ  בטעם תחתון. היינו בריאה לשם  א 

ושם הסברנו שכולם )במדבר ב(  עד סוף הפרק,)במדבר א,יח( קבלת עול מלכות שמים ולימוד וקיום התורה. ראה גם 

 העולם וקבלת עול מלכות שמים.  מאמינים בחידוש

ל ף ַוֲחֵמ֥ש ֵמֽאֹות: פ כא(,במדבר א) ֖ ים א  ֛ ע  ב  ה וְַּארְּ ֧ ּׁש  ן ש  אּוֵב֑ ה רְּ ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   )סלוק( טפחא מונח אתנח דרגא תביר טפחא פְּ

ֹ֥לש  כג(,במדבר א) ל ף ּושְּ ֖ ים א  ֛ ּׁש  ה ַוֲחמ  ֧ ע  שְּ ֑עֹון ת  מְּ ה ש  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   תבנית הטעמים כנ"ל ֵמֽאֹות: פפְּ

ֽים: פ כה(,במדבר א) ּׁש  ש ֵמ֖אֹות ַוֲחמ  ל ף וְֵּש֥ ע ים  א ֔ ב  ה וְַּארְּ ֤ ּׁש  ֑ד ֲחמ  ה ג  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   )במ' א,יח(גד שלא בתבנית דרגא תביר טפחא, ראה  פְּ

ים א ֖  כז(,במדבר א) ֛ ע  בְּ ה וְּש  ֧ ב ע  ה ַארְּ ֑ ה יְּהּוד  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה  ש ֵמֽאֹות: פפְּ  כראובן ל ף וְֵּש֥

ע ֵמֽאֹות:  כט(,במדבר א) ַב֥ ל ף וְַּארְּ ֖ ים א  ֛ ּׁש  ה וֲַחמ  ֧ ע  ב  ר ַארְּ ֑ שכ  ה י ּׂש  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   כראובן פפְּ

ַב֥ע ֵמֽאֹות: פ לא(,במדבר א) ל ף וְַּארְּ ֖ ים א  ֛ ּׁש  ה ַוֲחמ  ֧ ע  בְּ ן ש  ה זְּבּוֻל֑ ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   כראובן פְּ

ל ף ַוֲחֵמ֥ש ֵמֽאֹות לג(,אבמדבר ) ֖ ים א  ֥ ע  ב  י ם ַארְּ ֑ פְּר  ה א  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   )במ' א,יח(אפרים שלא בתבנית דרגא תביר טפחא ראה  :פְּ
ֽי ם: פ לה(,במדבר א) את  ל ף ּומ  ֖ ים א  ֛ ֹלש  ַנ֧י ם ּושְּ ה שְּ ֑ נַּׁש  ה מְּ ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   כראובן פְּ

ם לְּמַ  לז(,במדבר א) ֖ ֻקֵדיה  ע ֵמֽאֹות: פפְּ ַב֥ ל ף וְַּארְּ ֖ ים א  ֛ ֹלש  ה ּושְּ ֧ ּׁש  ן ֲחמ  ֑ נְּי מ  ה ב   כראובן ֵט֣

ע ֵמֽאֹות: לט(,במדבר א) ַב֥ ל ף ּושְּ ֖ ים א  ֛ ּׁש  ַנ֧י ם וְּש  ן שְּ ֑ ה ד  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   כראובן פ פְּ

ל ף ַוֲחמֵ֥  מא(,במדבר א) ֖ ים א  ֛ ע  ב  ד וְַּארְּ ֧ ח  ר א  ֵש֑ ה א  ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   כראובן פ ש ֵמֽאֹות:פְּ

ע ֵמֽאֹות: מג(,במדבר א) ַב֥ ל ף וְַּארְּ ֖ ים א  ֛ ּׁש  ה ַוֲחמ  ֧ ֹלש  ֑י שְּ ל  ת  ה נַפְּ ַמֵט֣ ם לְּ ֖ ֻקֵדיה   כראובן פ פְּ

יש מד(,במדבר א) יש א  ֑ ר א  ֖ ֵנ֥ים ע ש  ל שְּ ֵא֔ ר  י י שְּ יֵא֣ ה וְַּאֲהר ן  ּונְּש  ֤ ד מ ש  ַק֨ ר  פ  ים ֲאש  ל ה ַהפְֻּקד ֡ יּֽו:ֵא֣ יו ה  ֖ ֵבית־ ֲאב ת  ד לְּ ֥ ח   ־א 

ֽם: נב(,במדבר א) גְּ֖לֹו לְּצ בְּא ת  יש ַעל־ד  ֥ יש ַעֽל־ַמֲחנֵ֛הּו וְּא  ֧ ל א  ֵא֑ ר  ֵנ֣י י שְּ ֖נּו בְּ  כראובן פוְּח 

ל ף  כא(,במדבר א)תבנית הטעמים  ֖ ים א  ֛ ע  ב  ה וְַּארְּ ֧ ּׁש  כל אחד מפרטיה חל  דרגא תביר טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל –ש 

אותו ענין או אותה הלכה. כאן כל הפקודים היו באחדות של קבלת עול מלכות שמים, יראי ה' לומדי ומקיימי התורה. הפסוקים הבאים 

ֽד: ד(,ו ' וא'דב)בעלי תבנית טעמים של תחילת  ח  ינּו ֥ה'׀ א  ל ֥ה' ֱאֹלֵה֖ ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖  ומעידים על קבלת עול מלכות שמים. שְּ

י ג(,במדבר ב)  ֖שֹון ב ן־ ַעמ  ה נַחְּ ֵנ֣י יְּהּוד ֔ יא  ל בְּ ם וְּנ ש  ֑ ה לְּצ בְּא ת  ֖ ג ל ַמֲחֵנ֥ה יְּהּוד  ֛ ה ד  ח  זְּר ֔ ה מ  מ  דְּ ֽב:וְַּהח נ ים  ֵק֣ ה  ד(,)ב נ ד  ֧ ב ע  ם ַארְּ ֑ ֖אֹו ּופְֻּקֵדיה  ב  ּוצְּ

ש ֵמֽאֹות: ל ף וְֵּש֥ ֖ ים א  ֛ ע  בְּ לי עול מלכות שמים המרומז בטעמי )סלוק( טפחא אתנח כמו  דרגא תביר טפחא מרמז שכולם מקב וְּש 
 שמע ישראל 

 

 דת"ט 59
 במדבר א,מג:

ִ֑י [ג]מ  ַ֣ה ַנְפָּתל  ם ְלַמּט  יֶהֶ֖ ֹות׃ פ ְּפֻקד  אָֽ ע מ  ֶלף ְוַאְרַּבֵ֥ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש   ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַוֲחמ 
ֶלף ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  וכבר כתבתי  ( מו -מה ), במדבר א יפות פניםדרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפת, ומתואם לפי'  – ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַוֲחמ 

בשם אבי מורי הגאון ז"ל כי לאחר שמנה אחד עשר שבטים, ממילא הוי ידוע מספר שבט י"ב כפי הנשאר מן הכולל, אך לפי לשון 
ִ֑יג]מהכתוב  ַ֣ה ַנְפָּתל  ם ְלַמּט  יֶהֶ֖ מכוון  בנפתליהפרטים פירוש שהיה חשבון  ... ע"י עצמם, אף שלא היה צורך , שגם הם נמנומשמע [ ְּפֻקד 

 שמספר כל שבט ושבט היה בשביל חלוקת א"י שהוא ראוי לכנס מיד, וכל זה הוא מפני :עם החשבון הכולל שהיה בשעת נדבות המשכן

 .ולכן היה חשוב שכל הראוי לקבל נחלה יצטרף למנין
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 :במדבר ב 

יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ]ד[ יהודה  ֶלףטפחא אתנח  – ֹו ּוְפֻקד  ֵ֛ים ֶאֶ֖ ְבע  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ַאְרָּבָעֹ֧ה ְוׁש  אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק – ְוׁש 

ֹו ּוְפֻקָדִ֑יו]ו[ יששכר  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ֹות׃ דרגא תביר טפחא – ַאְרָּבָעֹ֧ה ַוֲחמ  אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ְוַאְרַּבֵ֥

ֹו ּוְפֻקָדִ֑יו]ח[ זבולון  ֶלףפחא אתנח ט – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ְבָעֹ֧ה ַוֲחמ  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ׁש  אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ְוַאְרַּבֵ֥

ֹו ּוְפֻקָדִ֑יו]יא[  ראובן ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ֶאֶ֖ ָּׁשֹ֧ה ְוַאְרָּבע  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ׁש  אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק  – ַוֲחמ 

יֶהִ֑ם]יג[ שמעון  ֹו ּוְפֻקד  ְׁשָעֹ֧הטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֶלף ּת  ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ַוֲחמ  אָֽ ׁש מ   מרכא סלוק – ּוְׁשֹלֵ֥

יֶהִ֑ם[ טו] גד ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים֙ ֶאֶ֔ ָּׁשָ֤ה ְוַאְרָּבע  ים׃ קטן-מהפך פשטא זקף ֲחמ  ָֽ ּׁש  ֹות ַוֲחמ  אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥  מרכא טפחא סלוק – ְוׁש 

יֶהִ֑ם]יט[ אפרים  ֹו ּוְפֻקד  ים טפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֵ֥ ֶלףַאְרָּבע  ֹות׃מרכא טפחא  ֶאֶ֖ אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק –  ַוֲחמ 

יֶהִ֑ם]כא[ מנשה  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ם ּוְׁשֹלׁש  ַֹ֧֧י  ם׃דרגא תביר טפחא  – ְׁשַנ י   סלוק– ּוָמאָתָֽ

יֶהִ֑ם]כג[ בנימין  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ָּׁשֹ֧ה ּוְׁשֹלׁש  ע מ  דרגא תביר טפחא  – ֲחמ  ֹות׃ְוַאְרַּבֵ֥  מרכא סלוק – אָֽ

יֶהִ֑ם]כו[  דן ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ם ְוׁש  ַֹ֧֧י  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ְׁשַנ אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ּוְׁשַבֵ֥

יֶהִ֑ם]כח[ אשר  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ֶאֶ֖ ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ֶאָחֹ֧ד ְוַאְרָּבע  אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק – ַוֲחמ 

יֶהִ֑ם[ ]ל נפתלי ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַוֲחמ  אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ְוַאְרַּבֵ֥

 

 כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והשווים בהלכה או בנוגע לנושא, או מצטרפים. אפשר כהסברים: דרגא תביר טפחאתבנית הטעמים 

ם  (במ' א,ה) במדבר פרשת במדבר דף פב עמוד אפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( )א(  ֑ כ  תְּ ֖דּו א  ר יַַעמְּ ֥ ים ֲאש  ֣מֹות ה ֲאנ ש ֔ ה  שְּ ל  אתם עיקר וְֵּא 
י֖צּור ב ןלהם.  ן ֱאל  אּוֵב֕ ֵדיֽאּור׃-ל רְּ וגו' עד לנפתלי אחירע בן עינן. אין אתה מוצא השבטים נמנין בכל מקום שוין אלא פעם מקדים זה שְּ

ל ה-ּכ ל  (בר' ויחי מט,כח)הוא וכן הוא אומר  שוין לפני הקדוש ברוךופעם מקדים זה ללמדך שכלם  י ֵא֛ ֵט֥ בְּ ל ש  ֵא֖ ר  ֵנ֣ים י שְּ ר שְּ ֑ ש    ע 
 (  ליקוטי שיחות אדמו"ר ממ"ש) שבמניין כל המנויים שווים, וזה רומז לעצם הנשמה, שבה אין הבדל בין יהודי אחד למשנהו)ב( 

אחרי שדבר נמנה הוא מקבל  .ל דבר שבמנין, אפילו בדרבנן לא בטיל, וכל שכן בדאורייתאכ (ב,בבלי ביצה ג)ג( ועוד בדרך הדרש על )

חיזוק ולא בטל, ומתוך חיבתם של ישראל לפני הקב"ה בחר למנותם, וכך נקבע במדבר מספר נשמות בני ישראל למעלה משש מאות אלף 

ליקוטי שיחות, ובאוצר החכמה: מלכי בקדש ע' לג, דאשוים נשמות כלליות והן מתקיימות לעד, אף שהם מיעוט בין האומות. )מרכב מ

 ( 43, רנו ליעקב שמחה ע' 120ופירושים ע' 

 

 דת"ט 70

יֻחֶּנַָָּֽֽך׃ ס ס במדבר נשא ו,כה: ָֽ ֶלֶ֖יך ו  ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧  ָיא ֨
' ׀  ר הֹ֧ ין בין הדרגא לתביר שאחריו קדמא דרגא פסק, מצד כללי הטעמים בתחביר היה צריך להיכתב טעם מרכא ולא טעם דרגא כי א -ָיא ֨

שתי הברות ללא טעם. אבל הקב"ה רצה דווקא טעם דרגא ולכן סיבה אחת לפסק להוסיף פיצוי במקום הברה. כמו כן אפשר להסביר כי 

ֵ֛יו בכתוב  ' ׀ ָּפָנ  טעם פסק בא להפריד בין שם הוי' ובין מילת פנים  כי לה' אין פנים אלא דברה תורה בלשון בני אדם.הֹ֧

 "פ תבנית הטעמים הבאה יובן הפסוק באור חדש: אבל ע

ֶלֶ֖יך ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ דרגא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו הענין, קבוצת הפרטים הם כל אחד מבני ישראל,  – הֹ֧

רוה'  יתן לך מאור  ספרי פסקא נא-ב קדמא, מקדים בהארת פנים שווה במתנה לכל אחד מהארת בחינת פנים העליונים, כנאמר – ָיא ֨
ר,... ד"א מאור שכינהפנים, ר' נתן אומר זה   השכל... פרק ד' דף קו -האדמו''ר הזקן -אגרת הקדש  -גו'. ונאמר בו מאור תורהזה  ָיא ֨

יא בחינת התתאה, זו בחינת הדעת. לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה'  -מתבונן בהתבוננות חיצונית 
ֶלֶ֖יך (במד' נשא ו,כה) כש''כ מהארת בחינת פנים העליוניםמן השמים  מתנה נתונה מאת ה' ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧ ּֽך ׃( ָיא ֨ ֽיֻחנ  דברים ) וכש''כ   )ו 

' ֱאֹלֶהֵ֛יך   (נצבים ל,ו ל הֹ֧ ת)ּוָמ֨ ֖ך -א  בְּ ת )קדמא דרגא תביר טפחא(לְּב  ת-וְּא  ה א  ך לְַּאֲהב ֞ ֑ ע  ב זַרְּ יך בְּכ ל ֧ה'-לְַּב֣ ֛ ֥ך ּובְּכ ל-ֱאֹלה  בְּ ב  ַען -לְּ ַמ֥ ֖ך לְּ שְּ נַפְּ

ֽיך׃  .(ַחי 

ר להודיע  פרק א' -האדמו''ר הזקן -אגרת הקדש -וקודמת לקדימה הנ"ל העמדת אמונה המביאה להתבוננות כמו שכתוב בקדמא,  – ָיא ֨
פירש שלמה המלך ע''ה חגרה בעוז מתניה  וכו' לבני אדם גבורתה של תורה. ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז. 

הנה אמונה  . מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם. והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו.... (משלי לא)
בבחינת עולם שנה  המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה השכלזו נקראת בשם בחינת מתניים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא 

 .נפש

ֶַֹ֧֧רד (שמות יתרו יט,כ)ורבי אברהם המלאך אמר  יַנֶ֖י-ַעל 'הֵ֛  ַוּי  ר ס  דרגא תביר מרכא טפחא שה' צמצם אורו אין סוף צימצומים כדי שכל  - ַהֵ֥

ֶלֶ֖יך  (במד' נשא ו,כה)אחד מישראל יזכה בהארת פנים שווה כמרומז בטעמי  ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧ ּֽך ׃(ָיא ֨ ֽיֻחנ   (,גישעיהו ו)וכן תבנית הטעמים של )ו 

ב ֑אֹות ֖דֹוש ֣ה' צְּ ֛דֹוש ק  ֧דֹוש׀ ק   דרגא פסק תביר מרכא טפחא, שכל מלאך וכל אחד מישראל מקדש בשווה.  – ק 
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ַּמֲחֶנָֽה: ס ד:ל,יבהעלתך במדבר  ן־ַהָֽ ם יֹוָמִ֑ם ְּבָנְסָעֶ֖ם מ  יֶהֶ֖ ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛  ַוֲעַנ

' )במ' בהע' י,לד(  ַֹ֧֧ן הֵ֛ ם ַוֲעַנ יֶהֶ֖  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או חלה אותה הלכה. – ֲעל 

 יש לימודים אחדים לכתוב זה המתאימים לתפקיד תבנית הטעמים.  פג[פיסקא ]ספרי -ב

יֶהֶ֖ם )במ' בהע' י,לד( )לימוד א( ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛ יֶהֶ֖ם לד()במ' בהע' י, מיכן אמרו שבעה עננים הםיֹוָמִ֑ם  ַוֲעַנ ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛ ֽנְּך   (יד,ידשלח  'במ) יֹוָמִ֑ם ַוֲעַנ ַוֲענ 

ם ד ֲעֵלה ֔ ם ּו (יד,ידשלח  'במ) ע ֵמ֣ נֵיה ם  יֹומ ֔ ה ה ֵל֤ך ל פְּ ן ַאת ֨ נ ֗ ד ע  ַעֻמ֣ ֛ן ט(יבהע' ט, 'במ)בְּ ֽע נ  יך ה  ֧ ַהֲאר  ֽע נ ן   (מ,לו ' פק'שמ)  ּובְּ ֤לֹות ה  ֵהע   (מ,לז ' פק'שמ) ּובְּ

ם־ֹל֥  ֑ןוְּא  נ  ֖ה ה ע  ל  ן  (מ,לח' פק' שמ) א יֵע  ּכ  שְּ ן ֤ה' ַעֽל־ַהמ  י  ֲענַ֨ הרי שבעה עננים היו, ארבעה מארבע רוחותם ואחד מלמעלה ואחד מלמטה  ּכ 
ואחד מלפניהם הגבוה מנמיכו והנמוך מגביהו ומכה את הנחשים ואת העקרבים ומכבד ומרבץ לפניהם ור' יהודה אומר שלשה עשר 

 .רוח ורוח ושנים מלמעלה ושנים מלמטה ואחד מלפניהם ר' יאשיה אומר ארבעה רבי אומר שניםהיו שנים מכל 

יֶהֶ֖ם )במ' בהע' י,לד(מוצע לומר שעל כל ענן חל אותו ענין  ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛ ם (יד,ידשלח  'במ) יֹוָמִ֑ם ַוֲעַנ ד ֲעֵלה ֔ ֽנְּך  ע ֵמ֣  זה מתיחס לכל ענן,  ַוֲענ 

יך ט(יבהע' ט, 'במ) ֧ ַהֲאר  ֛ן ּובְּ ֽע נ  ֑ן (מ,לז ' פק'שמ) ה  נ  ע  ֖ה ה  ל  ם־ֹ֥לא יֵע   כל העננים מאריכים ולא עולים. וְּא 

ֽע נ ן  (מ,לו ' פק'שמ) ֤לֹות ה  ֵהע   כל העננים עולים. ּובְּ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

יֶהֶ֖ם )במ' בהע' י,לד( )לימוד ב( ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛  אותה הלכה.דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או חלה  – ַוֲעַנ

יֶהֶ֖ם )במ' בהע' י,לד( פג[פיסקא ]ספרי המשך  ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛  על החיגרים ועל הסומים ועל הזבים ועל המצורעים: יֹוָמִ֑ם  ַוֲעַנ

יֶהֶ֖ם )במ' בהע' י,כט,לד( ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛ מנין אתה אומר שאם היה אחד מישראל נמשך מתחת כנפי הענן ]עמוד הענן היה[ נמשך עמו יֹוָמִ֑ם  ַוֲעַנ
ם )כט,לד( חוריו עד שעה שחוזר ת"ללא יֶהֶ֖ ' ֲעל  ַֹ֧֧ן הֵ֛ קבוצת הפרטים הם בעלי מומים המעכבים את הלוכם ומצורעים המשולחים  ַוֲעַנ

]תורה שלמה פירוש ספרי מלוקט מפרש"י על הברייתות מהספרי בגמרא, רבנו הלל, זית ממחנה ישראל והענן המאסף מגן עליהם. 
יֶהֶ֖םת החגרים וגו' ממלת לומד הגנ רענן על הילקו"ש ועוד[  . על כולם במשמע ֲעל 
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ָּפֶנָֽיך׃ ׆ֹס י,לה:  בהעלתךבמדבר  יך מ  יך ְוָיֻנֵ֥סּו ְמַׂשְנֶאֶ֖ ְיֶבֶ֔ ' ְוָיֻפ֙צּו֙ א ָֽ ֶׁשִ֑ה        קּוָמַ֣ה ׀ הִ֗ ן ַוּי ַ֣אֶמר מ  ַע ָהָאר ֶ֖ ְנס ֵ֥ י ּב  ֵ֛  ַוְיה 

ַע ָהָאר ֶ֖  )במ' בהע' י,לה( פד[פיסקא ]ספרי  ְנס ֵ֥ י ּב  ֵ֛ נקוד עליו מלמעלה ומלמטה מפני שלא היה זה מקומו רבי אומר מפני שהוא ספר ן ַוְיה 
ן  )במ' בהע' י,לה( בעצמו מיכן אמרו ספר שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש אותיות כפרשת ַע ָהָאר ֶ֖ ְנס ֵ֥ י ּב  ֵ֛ ]תורה  מטמא את הידיםַוְיה 

ל את התרומה, שבתחילה היו מצניעים אוכלים דתרומה אצל שגזרו ב"ש וב"ה על הספר שמטמא את הידים לפסושלמה פירוש ספרי[ 
 ס"ת אמרו האי קודש והאי קודש ככיון דקא חזו דקאתי לידי פסידא )דעכברין מצוין אצל אוכלים ומפסידים את הספר(

ֻעיֹות בְּכ ל ַדף ,ה"ט[א"מגילה פירושלמי ידיד נפש ] ֹלש ט  ַתי ם וְּש  יֵש בֹו שְּ ַבע טעויות ֵאינֹו קֹוֵרא בֹו.  ַתנ י, ֵספ ר ש  נֹו וְּקֹוֵרא בֹו. ַארְּ ַתקְּ וְַּדף, מְּ

ַשת  ֻעיֹות ּכְּפ ר  מֹונ ים ַוֲחֵמש ט  יֵש בֹו שְּ ן  )במ' בהע' י,לה(ושואל וְַּהַתנ י ֵספ ר ש  ַע ָהָאר ֶ֖ ְנס ֵ֥ י ּב  ֵ֛ נֹו וְּקֹוֵרא בֹו אבל יותר מפ"ה טעויות לא ַוְיה  ַתקְּ מְּ

י, ּכ אן בְֵּספ ר ג דֹול ספר אחד שיש בו חמישה מתקן, ואם יש בכ מ  ל עמוד שלש טעויות, אתה מגיע למספר גבוה מפ"ה! ועונה ָאַמר ַרב י ש 

טֹון לא יותר מפ"ה טעויות.  חומשים, שם עד ג' טעויות בכל עמוד מתקן. וְּכ אן בְֵּספ ר ק 

ן )במ' בהע' י,לה( ַע ָהָאר ֶ֖ ְנס ֵ֥ י ּב  ֵ֛  טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלק מהם לא חלה הלכה או ענין מסוים.תביר מרכא  – ַוְיה 

 ספר חומש אחד שבו יותר מפ"ה טעויות לא מתקנים  ספר שנותרו ממנו פחות משמונים וחמש אותיות אינו מטמא את הידים לתרומה
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ַָֽחרבמדבר בהעלתך יב,ט:  ְך׃-ַוּי  ַלָֽ ם ַוּי  ' ָּבֶ֖  ַאֹ֧ף הֵ֛
  הודיעני על מה תריבני( איוב יחונם גזר עליהם נדוי שלא יאמרו כאיוב )מאחר שהודיעם סר ]ספרי[
ַָֽחר ם -ַוּי  ' ָּבֶ֖ מאחר  ספרי-אף בם, בקבוצת הפרטים נמצא נדוי כנאמר ב-דרגא תביר טפחא מרמז על כעין קבוצת פרטים בחרון – ַאֹ֧ף הֵ֛

 גם אהרן נצטרע. כן מרים נצטרעה ומחלוקת האם –. כמו שהודיעם סרחונם גזר עליהם נדוי וגו'

 

וא : כו,כאחקת  במדבר ִ֑ י ה  ֶ֖ ר  ֶלְך ָהֱאמ  ן ֶמֵ֥ יח ֵ֛ יר ס  ֹון ע ִ֗ י ֶחְׁשּבֶ֔ ַ֣  ּכ 
ח ֶאת ַּקֹ֧ ֹון ַוּי  אׁשֶ֔ ר  ם ְּבֶמֶָ֤לְך מֹוָאב֙ ָהָֽ ְלַחִ֗ ּוא נ  ֹו ַעד-ָּכל-ְוהַ֣ ָּידֶ֖ ֹו מ  ן׃-ַאְרצֵ֛  ַאְרנ ָֽ

 לב ירושלים( פע" בסוגריים פירוש) ([וילנה יז א) א"ה ושביעית פ" ירושלמי]

 )ממעשר מן התורה וחייבת במעשר רק מרבנן(. . לא טהרה פטורה)במעשר מן התורה(  ר טהרה חייבתתימ אין

ֶׁשת ֶאת ,לא(ב 'דב) ֹו-ָלֶרֶ֖ כך עבר הירדן המזרחי השתנה מהכיבוש להתחייב בתרומות ולא -, בתפקיד שנוי ורבוי, שלפיטפחא - ַאְרצָֽ

ֹו-ֶאתבעתיד לבוא.  ו"מ החל רק אחרי שהושלם כיבוש ארץ ישראל מערבית לירדן, ועוד סלוק, מגביל, אולי חיוב התר - ַאְרצָֽ

מדאורייתא לעולי מצרים, ועוד שהיו חלקים בעבר הירדן שלא נכבשו ע"י עולי מצרים ורק אח"כ ישבו בה ישראלים והיו פטורים 

ֹו-ָּכל-ֶאת (כו,כאחקת  'במ)מתרו"מ ושביעית )ע"פ ספר עלי תמר שביעית פרק ו( וזה למרות שכתוב  מקף מקף כנראה שלפחות  - ַאְרצֵ֛

מצב כיבוש סיחון ממואב ומעמון )שופטים הפטרת חקת(, ואחד מהם ירמז למחלוקת האם עבר הירדן שנכבש -אחד מהם מלמד על רב

 מסיחון חייב בתרו"מ מהתורה.

 

 דת"ט 74

י ְבָיְד֞ך נָ  ,לד:כאחקת במדבר  ַ֣ ֹו ּכ  תֶ֔ יָרַ֣א א  ֶׁשה֙ ַאל־ּת  ' ֶאל־מ  אֶמר הָ֤ ֹו ַוּי ֨ ֹו ְוֶאת־ַאְרצִ֑ ֹו ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֶ֖ תֵ֛ י א   ַתֹּ֧ת 
ֹון: ב ְּבֶחְׁשּבָֽ ֶ֖ ר יֹוׁש  י ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֔ ר  ֱאמ  ן֙ ֶמֶַ֣לְך ָהָֽ יח  יָת ְלס  ֹו ַּכֲאֶׁשַ֣ר ָעׂש ִ֗ ַ֣יָת ּלֶ֔  ְוָעׂש 

ֹו (דכא,ל))ג( תבנית טעמים  ֹו ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֶ֖ תֵ֛ י א  גרשיים בא ללמד על יוצא  גרשיים דרגא תביר טפחא. אפשר שטעם – ְבָיְד֞ך ָנַתֹּ֧ת 

שיש לברך על נס שעשה  )ברכות נד.(,הר שרצה עוג לזרוק על עם ישראל אינו מופיע בכתוב. ובא בקבלה  -דופן מיוחד. סיפור אבן 

ֹוההר נפל עליו. באה תבנית הטעמים של  –הקב"ה והאבן  ֹו ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֶ֖ תֵ֛ י א  ת פרטים דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצ – ָנַתֹּ֧ת 

הקשורים לנושא נס שעושה הקב"ה עם כל אחד מישראל ומלמדת שכמו שיש לברך על נס לכלל ישראל במקום שארע הנס כך כל 

אחד מישראל יברך על נס שעשה לו הקב"ה. הנס הקל על מי שנעשה נס, ומחמיר עליו ועל צאצאיו לברך בכל פעם שמגיעים למקום 

 הנס.

 

 דת"ט 75

ֹ֧  ,ה:כגבלק במדבר  ִ֑םַוָּי ְלָע י ב  ַ֣ ר ְּבפ  ' ָּדָבֶ֖ ר:       ֶׂשם הֵ֛ ָֽ ה ְתַדּב  ּוב ֶאל־ָּבָלֶ֖ק ְוכ ֵ֥  ַוּי ֵ֛אֶמר ׁשֵ֥
' ָּדָבֶ֖ר ֶֹׂ֧שם הֵ֛ ענין. אלו הדברים המונעים -דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לענין, שעל כל אחד חלה אותה הלכה או תת – ַוָּי

ִ֑ם( במ' בלק כג,ה)הדרין קה, ב בבלי סנ-מבלעם לקלל )מלאך, מסמר( כנדרש ב ְלָע י ב  ַ֣ ר ְּבפ  ' ָּדָבֶ֖ ֶֹׂ֧שם הֵ֛ רבי אלעזר אומר: מלאך, רבי  - ַוָּי
ר ( במ' בלק כג,ה) בר אחרד 198פתרון תורה פרשת וירא בלק עמוד  .)מסמר( יונתן אמר: חכה ' ָּדָבֶ֖ ֶֹׂ֧שם הֵ֛ ', ר' יוחנן אמ' מלאך ווגַוָּי

קלל אינו מניחו ואין דבר האמור כן אילא מלאך, שנ' ישלח דברו וירפאם וג'. ור' יונת' אמ' ישב לו בגרונו רצה לברך מניחו רצה ל
 ,מסמר של ברזל קבע לו בגרונו רצה לברך מניחו רצה לקלל אינו מניחו

 

 דת"ט 76

י ַבת: טוכה, פינחסבמדבר  ַ֣ ֶ֖ית ָּכְזּב  ְדָינ  ָּׁשֹ֧ה ַהֻּמָּכֵ֛ה ַהּמ  ם ָהא  ית-ְוׁש ֨ ָֽ ֹות ּב  אׁש ֻאּמֵ֥ ּור      ר ַ֣ ּוא׃ָאֵ֛ -צִ֑ ְדָיֶַֽ֖ן הָֽ  פ ב ְּבמ 
ם  קדמא, בתפקיד תחילה, יצאה תחילה, קדמה בעבירה תחילה, נתנה דוגמה לבנות מדין לחזקק לגדולי ישראל – ְוׁש ֨

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ושם האשה המכה וג', בשעה שנתן בלעם עצה לבלק, אמ' לו בלק אינן נשמעין להק', אמ' ...   215פתרון תורה פרשת פינחס עמוד 
 הם יוצאין אחריה וחוטאין,(  216עמוד ) וכשהן רואין אותה, תחלהלו הוצא את בתך 

 

ֶ֖ית ְדָינ  ָּׁשֹ֧ה ַהֻּמָּכֵ֛ה ַהּמ  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שחל על כל אחד אותו ענין, ע"פ ילקוט מעם לועז פי' פ"ב )מקור:  – ָהא 

בישראל, ואילו בנות מואב מזדקקות עם כל מי  מהרמ"א( היא קדמא בעבירה עם גדול מישראל ונמשכו אחריה בנות מדין להזקק לגדולים

 שבא בדרכן.

 

ם ֶ֖יתקדמא, בתפקיד תחילה, יצאה תחילה, קדמה בעבירה תחילה,  – ְוׁש ֨ ְדָינ  ָּׁשֹ֧ה ַהֻּמָּכֵ֛ה ַהּמ  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים  – ָהא 

( בבלי סנה' פב,ב"איש ישראל המוכה" ... ) ס,ספר הפרשיות, פינחשוילנאי  -שחל על כל אחד אותו ענין,לכל המנאפות קוראים כזבי 

 וגו'שוילנאי  –אמר רב ששת: לא כזבי שמה אלא שוילנאי שמה ... על כל אשה מנאפת קוראים בשם כזבי 

 

 דת"ט 77

ְך ֶאתבמדבר פינחס כז,כג:  ְסמ ֹ֧ ִ֑הּו-ַוּי  יו ָעָלֶ֖יו ַוְיַצּו  ' ְּבַיד       ָיָדֵ֛ ר הֶ֖ ֶּבֵ֥ ה׃ פ-ַּכֲאֶׁשֵ֛ר ּד  ֶׁשָֽ  מ 
ְך ֶאת (כגבמ' פי' כז,) ְסמ ֹ֧ יו ָעָלֶ֖יו-ַוּי  , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד מהם חל אותו ענין או אותה דרגא תביר טפחא - ָיָדֵ֛

 . רמב"ם סנהדרין פ"ד-הלכה. הנושא הוא מנוי דיינים סמוכים בכל הדורות שסמכו כמסוכם ב

 

 דת"ט 78
 כג׃,לאמטות במדבר 
ר-ָּכל א-ֲאֶׁשר ָּדָב֞ ׁש ָיב ַ֣ ירּו ָבא ִ֗ ָ֤ ׁש֙  ַּתֲעב  ר ָבא  ְך ְוָטה ֶ֔ י ַאָ֕ ֵ֥ ה ְּבמ  ָּדֶ֖ ְתַחָּטִ֑א נ  ל י  א ֲאֶׁשֹ֧ר ְוכ ֨ א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ ירּו ָּבא  ֵ֥ ם׃ ַּתֲעב  י   ַבָּמָֽ

ל  .והטבלורק אח"כ הדיחהו והסר ממנו חוצצים קודם  –כל דבר שאין תשמישו ע''י האור קדמא,  – ְוכ ֨

א ֲאֶׁשֹ֧ר א-ל ָֽ ֶׁ֖ש ָיב ֵ֛ כוסות  רמב''ןע''פ  טים הקשורים לנושא גיעולי נכרים שעל כל פרט חלה אותה הלכהקבוצת פר ,תביר טפחאדרגא  - ָּבא 
שבהן מלבד  הכשר מן האיסורועוד שאף הכלים שתשמישן בצונן צריכין  ... ולא בלעו איסורוצלוחיות וקיתונות שתשמישן בצונן 

ירּואבל פירוש  ... הטבילה הזאת ֵ֥ ם ַּתֲעב  י  שתסור חלודה שנדבקה מהם מן האיסור שנשתמש  לכבסם ולשפשף אותם יפה עד ַבָּמָֽ
 מטבילן והן טהורים.)טט: אח"כ(מדיחן ו )טט: קודם( (ע''ז ע''ה ב')וכך אמרו חכמים  ... בהם, שזהו הכשרן מן האיסור

 

 דת"ט 79

יר ֶּבןוַ : לט,לב מטות במדבר ֹ֧ י ָמכ  ּו ְּבנ ֨ ְלכִ֝ ְלְּכֻדִ֑הָ -ּי ֨ ַּֽי  ְלָעֶָ֖דה ַוָֽ י ֲאֶׁשרהָ -ּיֶֹ֖וֶרׁש ֶאתוַ       ְמַנֶּׁשֵ֛ה ּג  ֵ֥ ר  ּה׃-ֱאמ   ָּבָֽ

יר ֶּבן ֹ֧ ְלָעֶָ֖דה-ָמכ  ְלְּכֻדִ֑הָ  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים אלו משפחות מכיר וגלעד שעל כל אחד חל ההמשך – ְמַנֶּׁשֵ֛ה ּג  ַּֽי   – ַוָֽ

י ֲאֶׁשר-ַוּיֶֹ֖וֶרׁש ֶאתאתנח,  ֵ֥ ר  ּה׃-ָהֱאמ  ֶַ֣בט׀ ְמַנֶּׁשַ֣ה בֶ  רמב''ן רמב"ן במד' מטות לב,לג ופירש ָּבָֽ י׀ ׁש  ַ֣ ף-ןְוַלֲחצ  מתחלה לא באו לפניו  - יֹוס ִ֗
שבט מנשה, אבל כאשר חלק הארץ לשני השבטים, ראה שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם, ובקש מי שירצה להתנחל עמהם, והיו 

... ומשפחת המכירי ומשפחת  חלק אחד מהם - ולחציוטעם אנשים משבט מנשה שירצו בה, אולי אנשי מקנה היו, ונתן להם חלקם. 
  די ירשו בארץ הזאת, כי היו אנשי חיל ולכדו אותה לעצמם )ראה להלן,לט ואי'(הגלע

למלחמת מצוה כי הורישו האמורי משבעת עממי כנען, שישב באיזור הנכבש ובכך  ישראלכל  ככיבוש שווהוכבושם ומעשה הכיבוש 

 כולם ולא בכיבוש יחיד. י"עזה לקדושת הארץ כאילו נכבש  אזור זכה

 

 דת"ט 80

ר: ססעי לג,לט: במדבר מ ר ָהָהָֽ ֹו ְּבה ֵ֥ תֶ֖ ִ֑ה ְּבמ  ת ָׁשָנ ים ּוְמַאֶ֖ ֵ֛ ׁש ְוֶעְׂשר  ן ֶּבן־ָׁשֹלֹ֧  ְוַאֲהר ֶ֔
ן  ת קטן-זקף –ְוַאֲהר ֶ֔ ים ּוְמַאֶ֖ ֵ֛ ׁש ְוֶעְׂשר  ִ֑ה דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל ההמשך – ֶּבן־ָׁשֹלֹ֧ אתנח וזה  – ָׁשָנ

 עמוד ב  ערוך לנר מסכת ראש השנה דף בכפירוש 
מיום ליום דמסתמא היה נולד ג"כ בר"ח אב כדאמרינן בקדושין )שם( גבי משה  שנה שלימותבן קכ"ג  ההר בהר... ובאב מת אהרן 

 שהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחדש 
 

 דת"ט 81

ל וְֹּ֤לא י מּו ,יב:להמסעי במדבר  ג ֵא֑ ֖ט מ  ל  קְּ ים לְּמ  ֛ ֧ם ה ע ר  כ  ֽטוְּה ֨יּו ל  פ  שְּ ה ַלמ  ֖ ֵנ֥י ה ֵעד  ֛דֹו ל פְּ ַח ַעד־ע מְּ   :ת  ה ר ֵצ֔

֨יּו  ט קדמא,  –)יב( וְּה  ֖ ל  קְּ ים לְּמ  ֛ ר  ע  ם ה  ֧ כ  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא המקלט ועל כל אחד חלה אותה הלכה,  –ל 

מלט יודע קודם כניסתו לעיר ממ"ב ערי הלוים שהיא קולטת פרט אחד שש ערי מקלט, פרט שני שאר מ"ב ערי לוים. קדמא ירמוז שאם הנ

 אז הוא נקלט בה כמו שנקלט בעיר מקלט בין שיודע ובין שלא יודע. וזה לא כמו שיח יצחק. 
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םבמדבר מסעי לה,טז:  ַח׃-ְוא  ָֽ צ  ת ָהר  ֹות יּוַמֶ֖ ּוא מֵ֥ ַַ֣ח הִ֑ צ  ת ר  ָּכֵ֛הּו ַוָּימ ֶ֖ ֹ֧ל ׀ ה  י ַבְרֶז ְכל ֨  ּב 

אין זה מדבר בהורג בשוגג הסמוך לו, אלא בהורג במזיד. ובא ללמד שההורג בכל דבר צריך  - י ברזל הכהוואם בכל)טז(    רש"י
שגלוי וידוע  הברזל,שיהא בו שיעור כדי להמית, שנאמר בכולם: 'אשר ימות בו', דמתרגמינן: "דהיא כמיסת דימות ביה"; חוץ מן 

חט; לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור לכתוב בו 'אשר ימות בו' )ראה ספ"ב לפי הקדוש ברוך הוא שהברזל ממית בכל שהוא, אפילו מ
קס(. ואם תאמר: בהורג בשוגג הכתוב מדבר! הרי הוא אומר למטה: "או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות" וגו' )להלן,כג(; למד על 

 האמורים למעלה, שבהורג במזיד הכתוב מדבר.

ָּכֵ֛הּו קריאה עם פסק ֹ֧ל ׀ ה  לפיכך לא  ; מחטשהברזל ממית בכל שהוא, אפילו גא פסק תביר, הפסק מתאר את מחט המתכת דר - ַבְרֶז
  נתנה בו תורה שיעור לכתוב בו 'אשר ימות בו' )ראה ספ"ב קס(.

 

םקריאה ללא פסק  ת -ְוא  ָּכֵ֛הּו ַוָּימ ֶ֖ ֹ֧ל ׀ ה  י ַבְרֶז ְכל ֨ כלי ואלו דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים להכאה הממיתה בלי שיעור ב –ּב 

ּוא כלי מתכת והמכה בהן חלה עליו ההגדרה ַַ֣ח הִ֑ צ   מונח אתנח, הורג במזיד. – ר 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 פסקראה 

 

 דת"ט 83

ים׃ : יא,במדבר מסעי לו ָֽ ן ְלָנׁש  יֶהֶ֖ ד  ֵ֥י ד  ְבנ  ָעֶ֖ה ְּבנַֹ֣ות ְצָלְפָחִ֑ד ל  ְלָּכֵ֛ה ְונ  ה ְוָחְגָלֹ֧ה ּומ  ְרָצִ֗ ַ֣ה ת  ִ֝יָנה ַמְחָל ְהֶי  ַוּת 
ָעֶ֖ה ְלָּכֵ֛ה ְונ  כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא )כאן חכמת בנות צלופחד( שעל כל פרט חל אותו ענין או דרגא תביר טפחא,  - ְוָחְגָלֹ֧ה ּומ 

כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים, ונשאו כסדר תולדותן, ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן, ומגיד  רש"יהלכה וע"פ רש"י שקולות זו כזו, 

 (א,בבלי בבא בתרא קכ)ששקולות זו כזו 
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 דברים ג,יב:

וא-ְוֶאת ִ֑ ַ֣ת ַהה  ְׁשנּו ָּבע   ָהָאֶֹ֧רץ ַהּז ֵ֛את ָיַרֶ֖
ר ֲאֶׁשר  ע ֞ ֲער  ר-ַעל-מ  י ַהָֽ ָ֤ ן ַוֲחצ  ַַ֣חל ַאְרנ ִ֗ י׃-ַנ ָֽ י ְוַלָּגד  ֶ֖ נ  י ָלראּוב  ּת  יו ָנַתָ֕ ְלָעד֙ ְוָעָרֶ֔  ַהּג 

ְׁשנּו -ְוֶאת ושה, אלו ארץ סיחון וארץ עוג המכילות בתוכן דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא יר -ָהָאֶֹ֧רץ ַהּז ֵ֛את ָיַרֶ֖

וא חלקים מארצות הקניזי, הקדמוני, הקיני שהובטחו לעתיד לבוא לאברהם אבינו, ועל כל חלק חל ענין  ִ֑ ַ֣ת ַהה   מונח אתנח –ָּבע 

 דרגאראה 
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ַע׃  'הֹ֧ -ֶאת דברים ואתחנן ו,יג: ָֽ ָּׁשב  ֹו ּת  ְׁשמֶ֖ ד ּוב  ֹו ַתֲעב ִ֑ תַ֣ א ְוא  יָרֶ֖   ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 
א  'הֹ֧ -ֶאתעד שבא רבי עקיבא ודרש: " ב,בבלי פסחים כב-ראה )דב' נצ' כט,יא( פסוק המקור ל יָרֶ֖ " לרבות תלמידי חכמים. -ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 

 מוחלף בגמרות שונות בין פרשת ואתחנן ובין פרשת עקב, היינו הפסוקים 

ד 'הֹ֧ -ֶאת (דברים ואתחנן ו,יג))א(  ֹו ַתֲעב ִ֑ תַ֣ א ְוא  יָרֶ֖ ַע׃  ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת  ָֽ ָּׁשב  ֹו ּת  ְׁשמֶ֖   ּוב 
ַע׃ 'הֹ֧ -ֶאת(      דברים עקב י,כ))ב(  ָֽ ָּׁשב  ֹו ּת  ְׁשמֶ֖ ק ּוב  ְדָּבֶ֔ ֹו ת  ד ּובַ֣ ֹו ַתֲעב ִ֑ תַ֣ א א  יָרֶ֖  ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 

א 'הֹ֧ -ֶאת (דברים עקב י,כ) יָרֶ֖ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שכאן הוא יראה, שעל כל אחד חל אותו  – ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 

 היינו יראת ה' ויראת החכמים. ענין,

את ה' אלהיך תירא  (,יגו' וא' דב), ונאמר: איש אמו ואביו תיראו (,יטקד'  'וי)נאמר: ב ,בבלי קידושין ל-מקור )א( נדרש למורא אם ואב ב
 , השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום;ואותו תעבוד

 קור לדרשה של לרבות תלמידי חכמים.בגמרות אחדות מקור )א( או מקור )ב( משמש לחילופין כמ
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ֵ֛ל ַּגם: כ,דברים עקב ט ֹו ָוֶאְתַּפּל  ידִ֑ ד ְלַהְׁשמ  ' ְמא ֶ֖ ַֹ֧֧ף הֵ֛ ְתַאַּנ ן ה  ְבַאֲהר ִ֗ וא׃-ּוָֽ ָֽ ֵ֥ת ַהה  ן ָּבע   ְּבַעֵ֥ד ַאֲהר ֶ֖
 אתנח - להשמידודרגא תביר טפחא  - התאנף ה' מאדרביע  - ובאהרן

  . זה כלוי בניםלהשמידולפי שמע לכם,  רש"י
רביע, ע"פ ביאור שפת"ח ברש"י אלו ארבעת בניו ולא אהרן עצמו - ובאהרן - טט  

 ד ' ְמא ֶ֖ ַֹ֧֧ף הֵ֛ ְתַאַּנ אתנח, אלא שכאן תביר ממעט מענין  - להשמידודרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים ביחד לענין שאחריו  –ה 

 , והמיעוט בא באמצעות הכתוב אחריולהשמידו

  יתור לרבות על אהרן את שני בניו שנשארו בחיים ,מרכא טפחא - גם בעד אהרן תביר - ואתפלל
והועילה תפילתי לכפר מחצה ומתו שנים ונשארו שנים. ע"פ שפת"ח וזה גרם חטא העגל של העם ולא של אהרן וגרמה להם  רש"י

יני לשנימבנים אלו שנסתכלו והציצו במתן תורה ויאכלו וישתו כדמשמע בפרשת משפטים )שמות משפטים כד יא( ובפרשת שמ
 )ויקרא שמיני י ב(

 רביע, תביר מרכא טפחאראה 
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ַע׃-ֶאת :כ,דברים עקב י ָֽ ָּׁשב  ֹו ּת  ְׁשמֶ֖ ק ּוב  ְדָּבֶ֔ ֹו ת  ד ּובַ֣ ֹו ַתֲעב ִ֑ תַ֣ א א  יָרֶ֖ ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת   הֹ֧
א -ֶאת יָרֶ֖ ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת  פעולות ... כדי שיהיו כל ה שפת"ח...  רש"י-כ ,כעין קבוצת פרטים מצטרפים לנושא דרגא תביר טפחא, –הֹ֧

עַ ובתוספת מלת "אז" לא יהיה  תירא ותעבוד ותדבקנמשכות זו אחר זו  ָֽ ָּׁשב  ֹו ּת  ְׁשמֶ֖ אז מותר  (אלא)מצות עשה, כמובן מן הקרא ...  ּוב 
 לך לישבע ולא מצוה שתשבע, כמובן מן הקרא

א -ֶאת שלא תעברון על מצות לא תעשה: ראב"ע יָרֶ֖ ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת  פרטים שעל כל אחד חלה  כעין קבוצת דרגא תביר טפחא, –הֹ֧

 אותוה הלכה, כאן שלא לעבור על כל אחת ממצוות לא תעשה.
 

א  'הֹ֧ -ֶאתעד שבא רבי עקיבא ודרש: " ב,בבלי פסחים כב-ראה )דב' נצ' כט,יא( פסוק המקור ל יָרֶ֖ " לרבות תלמידי חכמים. -ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 

 סוקים מוחלף בגמרות שונות בין פרשת ואתחנן ובין פרשת עקב, היינו הפ

ַע׃  'הֹ֧ -ֶאת (דברים ואתחנן ו,יג))א(  ָֽ ָּׁשב  ֹו ּת  ְׁשמֶ֖ ד ּוב  ֹו ַתֲעב ִ֑ תַ֣ א ְוא  יָרֶ֖   ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 
ַע׃ 'הֹ֧ -ֶאת(      דברים עקב י,כ))ב(  ָֽ ָּׁשב  ֹו ּת  ְׁשמֶ֖ ק ּוב  ְדָּבֶ֔ ֹו ת  ד ּובַ֣ ֹו ַתֲעב ִ֑ תַ֣ א א  יָרֶ֖  ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 

א 'הֹ֧ -ֶאת (דברים עקב י,כ) יָרֶ֖ א, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שכאן הוא יראה, שעל כל אחד חל אותו דרגא תביר טפח – ֱאֹלֶהֵ֛יך ּת 

 ענין, היינו יראת ה' ויראת החכמים.

את ה' אלהיך תירא  (,יגו' וא' דב), ונאמר: איש אמו ואביו תיראו (,יטקד'  'וי)נאמר: ב ,בבלי קידושין ל-מקור )א( נדרש למורא אם ואב ב
 את אב ואם למוראת המקום;, השוה הכתוב מורואותו תעבוד

 בגמרות אחדות מקור )א( או מקור )ב( משמש לחילופין כמקור לדרשה של לרבות תלמידי חכמים.
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/236     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ה ַהּיִֹ֑ום  :ח,בראה י דברים ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו ע  ר ֲאַנ ל ֲאֶׁש֨ כ  ּון ְּכֲ֠ א ַתֲעׂשֶ֔ יׁש ָּכל       ל ַ֣ ֶ֖ יָנָֽיו-א  ר ְּבע   ַהָּיָׁשֵ֥
 ֹ֧ ר ֲאַנ ל ֲאֶׁש֨ כ  ּון ְּכֲ֠ א ַתֲעׂשֶ֔ ה ַהּיִֹ֑ום ל ַ֣ ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש   קיט -בבלי זבחים קו  פ"ע הלימודְחנּו ע 

 הבמות.  היתרבמות בשתי תקופות ומתואם עם פסוקים אחרים לפטור מעונש כרת על שחוטי חוץ בשעת  היתרזה מלמד  פסוק

ּון א ַתֲעׂשֶ֔ כניסה לארץ ועד משכן שלה, במה קטנה, בשעת גלגל בין ה היתרקטן, כאומר לא תעשון פעמיים,בשתי תקופות -מונח זקף – ל ַ֣

 ובמקדששלה ועד הקמת בית המקדש הראשון בירושלים, כמו שעושים בשעת המשכן במדבר, בשלה,  חרבןובשעת נוב וגבעון בין 

 ירושלים.  

 

ה ַהּיִֹ֑ום ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו ע  ר ֲאַנ ל ֲאֶׁש֨ כ   גדולה קדמא דרגא תביר טפחא אתנח-תלישא -   ְּכֲ֠

כ  כעין פרט קדמאה  תבנית ר לפרטהצריך  וכלל לְּכֲ֠ ה ַהּיִֹ֑וםבתראה  ופרט ֲאֶׁש֨ ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו ע     ֲאַנ

כ לקדמאה  פרט  על שנוי גדול, עונש חמור או פטור גדול המתברר בפרט בתראה    מתריעגדולה, -תלישא - ְּכֲ֠

ְֹ֧חנּו  מושך המיעוט מהסוף ומקשרו אל ההתחלה, אפשר לפרט קדמאה, דרגא –ֲאַנ

ה ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש   אתנח    - ַהּיִֹ֑ום( המאופיינת במלת ולצבורא מעיד על קבוצת פרטים )קבוצת קרבנות חובות ורשות ליחיד תביר טפח - ע 

ה  ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  התביר ממעט במשהו מהותי הקשור לקרבנות בזמן שהוא לא כמו   – ַהּיִֹ֑וםע  ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש   אתנחבשעת אוהל מועד במדבר,  – ַהּיִֹ֑ום ע 

 משכן שילה, בשעת ירושלים.  בגמרא מרבה בשעת הלימודמרבה תכונה לפי 

 גדולה-תלישא-ראה עיקר הדיון ב

 

 דת"ט 89

ן  -ַוֲעַבְרֶּתם  ֶאת :י,בראה י דברים  ַהַּיְרּד 
ֶרץ ֲאֶׁשר יַׁשְבֶּתַ֣ם ָּבָאֶ֔ יל ֶאְתֶכִ֑ם -ו  ַ֣ יֶכֶ֖ם ַמְנח  ' ֱאֹלה   הֵ֥
ָּכל יַח ָלֶכֹ֧ם מ  ֨ נ  יַׁשְבֶּתם-ְוה  ָֽ יב ו  ֶ֖ ָּסב  יֶכֵ֛ם מ  ְיב  ַטח׃-א   ֶּבָֽ
יַח ָלֶכֹ֧ם מ   ֨ נ  יב -ָּכלְוה  ֶ֖ ָּסב  יֶכֵ֛ם מ  ְיב  יַׁשְבֶּתםא  ָֽ ַטח׃-ו  תביר טפחא, קדמא בתפקיד התרעה על קדימות, דרגא בתפקיד  דרגאקדמא  – ֶּבָֽ

 חלוקה בין רבוי פרטים  בתפקידשלשלת הקדימות, תביר טפחא 

הכרתת זרעו של  דימותהק שלשלתהעמדת מלך, הכרתת זרעו של עמלק, בניית בית הבחירה, הקודם לכל הוא העמדת מלך,  הם הפרטים

 עמלק ואחריה בנין בית הבחירה.

 זרקא סגול  ראה, קדמא דרגא.תביר טפחא ראה
 

 דת"ט 90

ה ֶאתיג,טז:  ראהדברים  ַ֣ה ַתֶּכִ֗ י-ַהּכ  וא ְלפ  ֶ֖ יר ַהה  ֵ֥ ֵ֛י ָהע  ְֵׁ֥שב  ָתֹּ֧ה ְוֶאת      ָחִֶ֑רב-י  ם א  ֨ י-ָּבֵּ֛ה ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהֲחר  ּה ְלפ  ֶרב׃-ְּבֶהְמָּתֶ֖  ָחָֽ
בתורה "זובח לאלהים יחרם" )שמ' כב,יט(. ועתה ביאר החרם מהו במדיחים האזהרה נאמרה קודם  ]רמב"ן[ קדמא ע"פ  – םַהֲחר ֨  טז(יג,)

   .יח(-ובעובדים )ראה להלן,יז
ָתֹּ֧ה ְוֶאת טז(יג,) ּה -ָּבֵּ֛ה ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ָּכל-א  )א(  דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא שחל על כל אחד אותה הלכה, -אְּבֶהְמָּתֶ֖

 אלו רוב העיר שעבדו ע"ז ע"י יותר ממסית ומדיח אחד אז כל יושבי העיר וכן שיירה ששהתה שם שלושים יום נהרגים וכל ממונם נשרף

 והקטנים שבעיר ניצלים לרבי אליעזר הילדים נהרגין. ואנשים במעבר ששהו בעיר פחות משלושים יום ניצלים )ראה מקפים(. 

י טז(יג,) י או -)טט  ָחִֶ֑רב-ְלפ  ֶרב-ְלפ   מקף, מקף. כל מקף בורר למלט ממיתה בכלל או ממיתה בחרב, או מכלוי ממון – (ָחָֽ

י טז(יג,) י או -)טט  ָחִֶ֑רב-ְלפ  ֶרב-ְלפ   אתנח או סלוק מגבילים, שאם הם מיעוט או ע"י מדיח יחיד ממונם נפלט וניתן ליורשים.  – (ָחָֽ

 

 

 דת"ט 91
 דברים ראה טו,ח:    

י ָֽ פְ -ּכ  ַח ּת  ֹו׃  -ַּתֵ֛ח ֶאתָפת ֹ֧ ר לָֽ ר ֶיְחַסֶ֖ ֹו ֲאֶׁשֵ֥ רֶ֔ י ַמְחס  ַ֚ ּנּו ּד  יֶטֶ֔ ט֙ ַּתֲעב  ֲעב  ֹו ְוַהָֽ  ָיְדךֶ֖ לִ֑
 דברים ראה טו,יא:    

י ל א ֵ֛ ֶרב ָהָאִֶ֑רץ -ּכ  ֶּקַ֣ ל ֶאְביֶֹ֖ון מ   ֶיְחַּדֵ֥
ח ֶאת-ַעל  ְפַּת֨ ַח ּת  ת  ר ָּפֲ֠ אמ ֶ֔ י ְמַצְּוך֙ ל  ָ֤ כ  ן ָאנ  ְנךֶ֖ -ּכ ֞ ֵַֽ֛ך ּוְלֶאְבי  ֶּי יך ַלֲענ  ֹ֧ ך׃ סָיְדךִ֝ ְלָאח   ְּבַאְרֶצָֽ

היא שצוונו לעשות צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב עליהם. וכבר בא הציווי במצוה זו ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קצה 
י( ראה טו,חבמלות מתחלפות. אמר יתעלה ) ָֽ ְפַּתֵ֛ח ֶאת-ּכ  ַח ּת  ( והחזקת בו גר ותושב וכו' ואמר )שם לו( בהר להוכו' ואמר ) ָיְדךֶ֖ -ָפת ֹ֧

מך. והכוונה באלו הלשונות כולם אחת והיא שנעזור עניינו ונחזקם די ספקם. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במקומות וחי אחיך ע
עני המתפרנס ( שאפילו גטין ז ב לק' עמ' רפה( ובאה הקבלה )יא א, מג א -ח ) בתרא( וסח א -נ א, סו ב  -מח ) כתובותרבים רובם ב
 , אם למי שלמטה ממנו או לדומה לו ואפילו בדבר מועט: חייב במצוה זו, כלומר הצדקה מן הצדקה

י( טו,ח) ָֽ ְפַּתֵ֛ח ֶאת-ּכ  ַח ּת  עני אפילו דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין ע"פ רמב"ם כל אחד מישראל  – ָיְדךֶ֖ -ָפת ֹ֧
  ואפילו בדבר מועט:  חייב במצות ... הצדקה, המתפרנס מן הצדקה

כפל הדבר וכן נתן תתן לו )פסוק י(, הענק תעניק לו )פסוק יד(, לומר שאין שעור להענקה אלא תתן ותחזור  ד"א פתוח תפתח,  בעה"ט
 , חסר וי"ו מצוה ביום ו' ליתן פת לעניים תקנת עזרא,  פתח ,)טט אם נניח כי בעה"ט התכוון לטו,יא אז(ותתן

ת חַ ( טו,יא)  שליש שקל בשנה,  –מן הצדקה תלשא, בתפקיד רמז לשיעור צדקה לעני המתפרנס  – ָּפֲ֠

חַ  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,  ָּפֲ֠

חַ  אז( טו,חאם נניח כי בעה"ט התכוון ל הענין, נתינת פת כל  , דרגא כחלק מתבנית דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חלָפת ֹ֧

 שבוע. 

 

 דת"ט 92
 דברים שופטים טז,כב:

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֶֹ֧חל ְׂשַער  ח׃ פ-ַוָּי ר ֻּגָּלָֽ ַח ַּכֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ֹו ְלַצּמ       ר אׁשֵ֛

ֶֹ֧חל ְׂשַער חַ -ַוָּי ֶ֖ ֹו ְלַצּמ  ֶֹ֧חל ְׂשַער)כב(   רד"קדרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים החלים בד"כ ביחד, כאן כפי'  – ר אׁשֵ֛ ַח -ַוָּי ֶ֖ ֹו ְלַצּמ  ר אׁשֵ֛
ח׃  ר ֻּגָּלָֽ  וגו' היינו שבע מחלפות ראשו צמחו ביחד.  כמו שגלחו שבע מחלפות ראשו, כן החלו לצמח. - ַּכֲאֶׁשֵ֥

 

 דת"ט 93
 דברים שופטים כ,ג:

ה ַעל ְלָחָמֶ֖ ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  ם ְקר  ל ַאֶּת֨ ְׂשָרא ֶ֔ ֶהם֙ ְׁשַמַ֣ע י  יֶכִ֑ם -ְוָאַמָ֤ר ֲאל  ְיב   א 
ם ַאל-ַאל ל-י ַרְַ֣ך ְלַבְבֶכִ֗ ּו ְוַאָֽ יְראֹ֧ ָֽ ם׃-ַּתְחְּפזֵּ֛ו ְוַאל-ּת  ְּפנ יֶהָֽ ּו מ   ַּתַעְרצֶ֖
ל-ַאל ּו ְוַאָֽ יְראֹ֧ ָֽ ּו -ַּתְחְּפזֵּ֛ו ְוַאל-ּת  ּו-ְוַאל דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חל –ַּתַעְרצֶ֖ ם׃  ַּתַעְרצֶ֖ ְּפנ יֶהָֽ  מ 

 סלוק, זה פונה אל כל אחד מהנשארים במחנה היוצא למלחמה.     –

 מרכא תביר טפחאראה 

 

 דת"ט 94
 ,ה:כהתצא -דברים כי

י]ה[  ס ָֽ ין-ּכ  ָֽ ַ֣ן א  ֶהם֙ ּוב  ת ַאַחָ֤ד מ  ו ּומ ֨ ים ַיְחָּדִ֗ ְׁש֨בּו ַאח ִ֝ א-י  ֹו ל ָֽ ֶׁשת-לֶ֔ ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי ּוָצה -ת  ֵ֛ת ַהחֶ֖  ַהּמ 
ּה׃ ְּבָמָֽ ה ְוי  ָּׁשֶ֖ ֹו ְלא  ּה לֵ֛ יָה ּוְלָקָחֵ֥ א ָעֶלֶ֔ ִ֑ר ְיָבָמּה֙ ָיב ַ֣ ַ֣יׁש ָז  ְלא 

א ֶׁשת-ל ָֽ ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי ּוָצה-ת  ֵ֛ת ַהחֶ֖ רטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, רלב"ג ריבה לכאן את הארוסה , כעין קבוצת פדרגא תביר טפחא – ַהּמ 

שגםה היא נקראת אשת המת. ורש"י ביבמות יג,ב למד הארוסה ממלת החוצה. היו לאיש בתים אחדים )נשים אחדות, נשואות וארוסות(. 

ִ֑רלכן בשלב ראשון אף אשה לא חפשית החוצה  ַ֣יׁש ָז  עד שיתקיים יבום או חליצה. ְלא 

 ? מפני שהיו מייבמים את הארוסות)את הכותים( ואלא מפני מה אסרום...  [דושין עה,בבבלי קי]

ִ֑ר( דב' תצא כה,ה)ופוטרים את הנשואות, מאי דרשי?  [בבלי קידושין עו,א] ַ֣יׁש ָז ּוָצה ְלא  ֵ֛ת ַהחֶ֖ ֶׁשת־ַהּמ  ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי א־ת   -, הך דיתבה חוצה ל ָֽ
ֹ֧ההיא  ְהֶי א־ת  ִ֑ר...  ל ָֽ ַ֣יׁש ָז  תהיה לאיש זר,  -דלא יתבה חוצה  , אבל הךְלא 

ִ֑  :כה,התצא דברים  ַ֣יׁש ָז ּוָצה ְלא  ֵ֛ת ַהחֶ֖ ֶׁשת־ַהּמ  ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי א־ת  ֹו ל ָֽ ין־לֶ֔ ָֽ ַ֣ן א  ֶהם֙ ּוב  ת ַאַחָ֤ד מ  ו ּומ ֨ ים ַיְחָּדִ֗ י־י ְׁש֨בּו ַאח   ָֽ  ר ּכ 
ּה: ְּבָמָֽ ה ְוי  ָּׁשֶ֖ ֹו ְלא  ּה לֵ֛ יָה ּוְלָקָחֵ֥ א ָעֶלֶ֔  ְיָבָמּה֙ ָיב ַ֣

ּוָצה( הדב' תצא כה,) ֵ֛ת ַהחֶ֖ ֶׁשת־ַהּמ  ָֽ ֹ֧ה א  ְהֶי א־ת  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורה לנושא היבום שעל כל אחד  – ל ָֽ

חלה אותה הלכה, כאן ללמד על חובת יבום ליבמה מן הארוסין ויבמה מן הנשואין, ולא כדרשת הכותים, יבום ליבמה מן האירוסין 

 ושחרור מיבום ליבמה מן הנשואין.
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ִ֑ם-ּוָבאָת֙ ֶאל :גכו, תבוא-כידברים  ים ָהה  ַ֣ ְהֶיֶ֖ה ַּבָּימ  ר י  ן ֲאֶׁשֵ֥ ה ֶ֔  ַהּכ 
י  יך ּכ  ' ֱאֹלֶהֶ֔ י ַהּיֹום֙ ַלהַ֣ ְַָ֤֧דּת  ַּג יו ה  ָלִ֗ י֙ ֶאל-ְוָאַמְרָּתַ֣ א  נּו׃-ָב֙את  ינּו ָלֵֶ֥תת ָלָֽ ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨  ָהָאֶ֔
י כו,ג(תבוא  'דב)[ ספרי דברים פרשת כי תבוא פיסקא רצט] י֙ ֶאל-ּכ  ינּו-ָב֙את  ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨ נּופרט לגרים. , ָהָאֶ֔ , ָלֵֶ֥תת ָלָֽ

 פרט לעבדים רבי שמעון אומר פרט לעבר הירדן שנטלתו מעצמך סליק פיסקא

 כולל את הגרים להבאת בכורים ולקריאת וודוי בכורים(טט: ) תבוא כו,ג( 'דב) [מדרש תנאים]-אבל ב

י ֙ -ּכ  י ינּו-ֶאל ָב֙את  ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ֛י ַאב־ֲה֥מֹון גֹוי ֖ם  ה(,יזלך )בר'  להביא את הגרים שמביאין וקוראין לפי שנ' לאברהם ָהָאֶ֔ ּכ 

ֽיך: )אב  )טט:( שיירשו בניו את הארץ תחלההרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסו תחת כנפי השכינה ולאברהם היתה השבועה   נְַּתת 

 וממעט מירושת הארץ כל מי שלא מבני יעקב( .תלמידי אדם, כאן גרי אברהם ושרה הם כבניוצאיו ולגרים ולכל העולם, לצא
נּו ָלֵֶ֥תת תבוא כו,ג( 'דב) : שיהו מביאין מעבר הירדן  טט: של רבנן()ר' שמעון אומ' פרט לעבר הירדן שאת נטלתו מעצמך ומדבריהן  ָלָֽ

 :ובבל אין מביאין כל עיקר ומסוריא אבל מעמון ומואב ומצרים

נּומרכא מרבה,  -ָלֵֶ֥תת  תבוא כו,ג( 'דב) סלוק מגביל, כעין רבוי הגבלות על הנתינה, להגבילה לגברים ישראלים, להגבילה לעבר  - ָלָֽ

י תבוא כו,ג( 'דב)ארבעה פרטים מתמעטים מהנתינה מהכתוב  ]תו"ת הערה טז[-ו ]ספרי דב' תבוא רצט[-הירדן המערבי. מ ֙ -ּכ  י֙ ָב את 
ֶרץ-ֶאל ינּו ָהָאֶ֔ ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ ר נ   והם: גרים, נשים, עבדים, עבר הירדן המזרחי ֲאֶׁש֨

 כו,ג(), כי הם כעין צאצאי אברהם אבינו וטעם מלת כולל את הגרים להבאת בכורים ולקריאת וודוי בכורים [מדרש תנאים]-אבל ב

ר )טט: תלמידי  שיירשו בניו את הארץ תחלהולאברהם היתה השבועה  [תנאיםמדרש ]עשוי לתמוך בלימוד קדמא בתפקיד תחלה  ֲאֶׁש֨

  .אדם, כאן גרי אברהם ושרה הם כבניו(

ינּו כו,ג() ֶ֖ ת  ' ַלֲאב  ְׁשַּבֹ֧ע הֵ֛ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ואשר על כל אחד חלה אותה הלכה. כאן ע"פ  - נ 

נשים ועבדים מתמעטים מירושת הארץ  רק [מדרש תנאים]טים מירושת הארץ, ולפי הקבוצה גרים, נשים, עבדים מתמע ]ספרי[

 ומהבאת בכורים.
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ִ֑  :התבוא כו,דברים  ַ֣י ְמָע ְמת  ֵַָֽ֥גר ָׁשֶ֖ם ּב  ְיָמה ַוָּי ְצַרֶ֔ ֶַַ֣֧רד מ  י ַוּי  ֶ֔ ַ֣ד ָאב  ב  י֙ א  יך ֲאַרּמ  ' ֱאֹלֶהִ֗ ַ֣י׀ הַ֣ ְפנ  יָת ְוָאַמְרָּת  ל  ֨  ט ְוָענ 
ם ְלגֵ֥  י־ָׁשָ֕ ְַֽיה  ב:ַוָֽ ּום ָוָרָֽ ֹול ָעצֵ֥  ֹוי ָּגדֶ֖

ְַֹ֧֧רא ֶאת )דב' תבוא כו,ז( ֵ֛נּו ְוֶאת-ַוַּי ֶ֖נּו-ָעְני  דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה. כל  - ֲעָמל 

 אחד מישראל סבל אותם תלאות במצרים.
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ים ַויְ  תבוא כו,ו:דברים  ֶ֖ ְצר  ָתֵ֛נּו ַהּמ  ֹ֧עּו א  ה:ַוָּיר  ה ָקָׁשָֽ ָדֵ֥ ינּו ֲעב  ֶ֖ ּו ָעל  ְּתנֵ֥ ּונּו ַוּי   ַעּנִ֑

ים  (ותבוא כו, 'דב) [מדרש תנאים] ֶ֖ ְצר  ָתֵ֛נּו ַהּמ  עּו א  ֹ֧ ֑ה כג( ,המ'  )ש כמה שנ'ַוָּיר  ם ַהז  ֣ ע  ע ל  ך ֵהַר֖ מ ֔ ר ב שְּ ַדֵב֣ ע ה  לְּ ל־ַפרְּ י א  את  ֤ ז ב  המדרש )ּוֵמא ֞

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

לְּ  סיפאאת לא מביא  ַצ֖ ַהֵצ֥ל ֹלא־ה  ֽך:וְּ ת־ַעמ   (וכהקש ממנה להתנהגות אומות העולם המשעבדות את ישראל כי כאן דורש את ההרעה המצרית ת  א 

ּונּו   (ותבוא כו, 'דב) ם יא(,א מ')ש כמה שנ'ַוְיַעּנִ֑ ֑ בְֹּלת  ס  ַען ַענ ֖תֹו בְּ ַמ֥ ים לְּ ס ֔ י מ  ֵר֣ ל יו  ש  ימּו ע  ֤ ֶ֖י (ותבוא כו, 'דב): ַוי ש  ּו ָעל  ְּתנֵ֥ ה:ַוּי  ה ָקָׁשָֽ ָדֵ֥  כמה שנ'נּו ֲעב 

ך יג(,א מ')ש ֽר  ל בְּפ  ֵא֖ ר  ֵנ֥י י שְּ ת־בְּ י ם א  ַר֛ צְּ דּו מ  ֧  :ַויֲַעב 

ים (ותבוא כו, 'דב) ֶ֖ ְצר  ָתֵ֛נּו ַהּמ  עּו א  ֹ֧ דרגא תביר טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או אותה הלכה.  – ַוָּיר 

ע ה   ,ה(יא ' באשמ)ראל הרעה לישראל כמו שנאמר במכת בכורות )א( כל מצרי וכל מי שלא מיש ֤כֹור ַפרְּ בְּ ַרי ם  מ  צְּ ץ מ  ר  ֣ ת ּכ ל־בְּכֹור  בְּא  ּוֵמ֣

ֽה: ֵהמ  ל בְּ֥כֹור בְּ י ם וְּכ ֖ ֑ ר ה ֵרח  ר ַאַח֣ ֖ ה ֲאש  פְּח ֔ ֣כֹור ַהּׁש  ד בְּ ֔אֹו ַעֶ֚ סְּ ב ַעל־ּכ   ַהי ֵש֣

י (בי ' באשמ) ֣ י׀ ַבֲחצ  ֣ ֣כֹור ַהּׁשְּ  )כט( ַויְּה  ד בְּ ֔אֹו ַעֶ֚ סְּ ב ַעל־ּכ  ע ה  ַהי ֵש֣ ר ַפרְּ כ ֤ בְּ ַרי ם  מ  צְּ ץ מ  ר  ֣ א  ֣ה כ ל־בְּכֹור  בְּ ' ה ּכ  יְּל ה ַוֽה  ית ַה֑בֹורַהַל֗ ֵב֣ ר בְּ ֖ י ֲאש   ב ֔
ֽה:  ֵהמ  ֥כֹור בְּ ל בְּ  וְּכ ֖

י   ַר֔ צְּ יו  וְּכ ל־מ  ד  יְּל ה ֤הּוא וְּכ ל־ֲעב  ה ַל֗ ע ִ֜ ם ַפרְּ ק  ם ֵמֽת)ל( ַוי ֨ ֖ ר ֵאֽין־ש  ֥ י ת ֲאש  ין ַב֔ ֽי־ֵא֣ י ם ּכ  ֑ ר  צְּ ֖ה בְּמ  ה גְּד ל  ֥ ק  ע  י צְּ ֛ ה   :ם ַותְּ

 )ב( כל מצרי גרם או ניסה לגרום לפגימה ברוחניות של ישראל, לעשותם רעים.
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 ו: –,ה תבוא כט-כי דברים

  ֙ יֶתִ֑ם ְלַמ א ְׁשת  ָכֶ֖ר ל ַ֣ ן ְוׁש  ם ְוַיֵַֽ֥י  א ֲאַכְלֶּתֶ֔ ם׃]ה[  ֶלֶַ֚חם ל ַ֣ יֶכָֽ ' ֱאֹלה  ֵ֥י הֶ֖ י ֲאנ  ֵ֛ ּו ּכ  ְדעֶ֔ ָֽ  ַען֙ ּת 
אּו ֶאל ֶלְך-]ו[  ַוָּתב ֶ֖ ן ֶמָֽ יח ַ֣ ַ֣א ס  ִ֑ה ַוּי צ  ֹום ַהֶּז ְׁשּבֹון ְו֨עֹוג ֶמֶלְך-ַהָּמקַ֣ ם׃-ֶחֲ֠ ָֽ ה ַוַּנּכ  ְלָחָמֶ֖ ֵ֛נּו ַלּמ  ְקָראת   ַהָּבָׁשֹ֧ן ל 

ה-ֶמֶלְך ְלָחָמֶ֖ ֵ֛נּו ַלּמ  ְקָראת  פשר כי מרמז להצטרפות כל סוגי האוכלים לכדי ,כעין קבוצת פרטים מצטרפת, אטפחאדרגא תביר  – ַהָּבָׁשֹ֧ן ל 

 . ככותבתשיעור 

קדמא, כעין מקושר אל הנאמר  – ְו֨עֹוגנאמר  (,וכי תבוא כט 'דב) הרעיון לקשר זאת לשיעור ככותבת ביום הכפורים מתבסס על כך שפסוק

א ׁשְ  (,הכי תבוא כט 'דב)בפסוק שלפניו  ָכֶ֖ר ל ַ֣ ן ְוׁש  ֵַֽ֥י  ם ְוַי א ֲאַכְלֶּתֶ֔ ם׃ֶלֶַ֚חם ל ַ֣ יֶכָֽ ' ֱאֹלה  י הֶ֖ ֵ֥ י ֲאנ  ֵ֛ ּו ּכ  ְדעֶ֔ ָֽ יֶתִ֑ם ְלַמַ֙ען֙ ּת  ענין של ענוי אמנם  ת 

 אוכל מן השמים,וכאן מוצע כרמז לענויי יוה"כ. –בהקשר עצמו הוא לאי אכילת אוכלים רגילים אלא אכילת מן 
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' ֱאֹלֶהֵ֛יך ֶאת דברים נצבים ל,ו: ל הֹ֧ ִ֑ך -ְלָבְבךֶ֖ ְוֶאת-ּוָמ֨  ְלַבַ֣ב זְַרֶע
ה ֶאתלְ  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ְּבָכל-ַאֲהָב֞ ַען ַחֶּיָֽיך׃-ְלָבְבךֵ֥ ּוְבָכל-הֹ֧  .ַנְפְׁשךֶ֖ ְלַמֵ֥

' ֱאֹלֶהֵ֛יך   ל הֹ֧ ת)ּוָמ֨ ֖ך -א  בְּ ת )קדמא דרגא תביר טפחא(לְּב  ת-וְּא  ה א  ך לְַּאֲהב ֞ ֑ ע  ב זַרְּ ַב֣ יך בְּכ ל-לְּ ֛ ֥ך ּובְּכ ל-֧ה' ֱאֹלה  בְּ ב  ֽיך׃-לְּ ַען ַחי  ַמ֥ ֖ך לְּ שְּ  .(נַפְּ

תתאה, זו בחינת הדעת. לעומת  -מתבונן בהתבוננות חיצונית  השכל... פרק ד' דף קו -האדמו''ר הזקן -אגרת הקדש  -ונאמר ב
מהארת בחינת פנים מן השמים  היא בחינת מתנה נתונה מאת ה'התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה' 

ֵ֛י (במד' נשא ו,כה) כש''כ העליונים ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧ ֶלֶ֖יךָיא ֨ ּֽך ׃( ו א  ֽיֻחנ  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך   (דברים נצבים ל,ו) וכש''כ   )ו  ל הֹ֧ ת)ּוָמ֨ ֖ך -א  בְּ )קדמא דרגא תביר לְּב 

ת טפחא( ת-וְּא  ה א  ך לְַּאֲהב ֞ ֑ ע  ב זַרְּ ַב֣ יך בְּכ ל-לְּ ֛ ֥ך ּובְּכ ל-֧ה' ֱאֹלה  בְּ ב  ֽיך׃-לְּ ַען ַחי  ַמ֥ ֖ך לְּ  .(נַפְּשְּ

יֻחֶּנַָָּֽֽך׃ ס ס במדבר נשא ו,כה:על  דרגא תביר טפחאראה  ָֽ ֶלֶ֖יך ו  ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧  ָיא ֨
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ֶׁש   ַעלַוּיַ֨ ,א: לדוזה"ב דברים  ת המ  ַעְרב ָ֤ ָֽ ֹו ֶאל־ַהַ֣ר מֹוָאב֙  מ  ה ר ַ֚אׁש ְנבֶ֔ ְסָּגֶ֔ ר ַהּפ  ַ֣י ֲאֶׁשֶ֖ ֹו ַעל־ְּפנ  חִ֑  ְיר 
הּו  ְלָעֶ֖ד ָהָאֵֶ֛רץ ֶאת־ָּכל־' הֹ֧  ַוַּיְרא ֨ ן ֶאת־ַהּג   :ַעד־ָּדָֽ

הּו (אלד,' וזה"ב דב)בשעת מיתתו כדכתיב  - כל שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה [א,נו "ברשב"ם ב]  ֶאת־ָּכל־ָהָאֵֶ֛רץ' הֹ֧  ַוַּיְרא ֨
ְלָעֶ֖ד ן ֶאת־ַהּג  טט: ע"פ תוס' מה שטהר סיחון ועוג ממואב ועמון וכבש משה ויהושע נקרא עבר הירדן השייך לאחת משלוש ארצות למעשר  :ַעד־ָּדָֽ

 ר עד לביאת המשיח.וחייב במעשר. השאר נשא

 דהם הם ז' עממים הכתובים בכל מקום - חייב במעשר

 מוצע לומר כי הפסוק הבא מכיל תבנית טעמים העשויה ללמד על המעטת ארצות מתרו"מ.  

הּו (אלד,' וזה"ב דב) ן ַוַּיְרא ֨ ְלָעֶ֖ד ַעד־ָּדָֽ ' ֶאת־ָּכל־ָהָאֵֶ֛רץ ֶאת־ַהּג  מצב המקום לגבי -בארבעה מקפים אפשר שכל אחד מלמד על ר – הֹ֧

 תרו"מ )א( עד המקום ועד בכלל חייב )ב( מעבר למקום פטור

הּו (אלד,' וזה"ב דב) ְלָעֶ֖ד  ַוַּיְרא ֨ ' ֶאת־ָּכל־ ָהָאֵֶ֛רץ ֶאת־ַהּג  ן:הֹ֧ דרגא תביר טפחא מלמד על כעין קב' פרטים שעל כל אחד חלה  - ַעד־ָּדָֽ

תביר מרכא  –ת גם באחד משמונה? הפסוקים "ארץ זבת חלב ודבש" אותה הלכה כאן הארץ המחויבת בתרו"מ. תכונה דומה נמצא

 טפחא אתנח או סלוק.

 

 שני לימודים )א( דרגא תביר מרכא טפחא )ב( תביר מרכא טפחא –דרגא תביר מרכא טפחא  10.1.16
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ָּכל בראשית נח ו,יט: ָּכל-ּומ  ָֽ ַחי מ  יא ֶאל-ָהֲ֠ ֵ֥ ל ָּתב  ּכ ֵ֛ ם מ  ַֹ֧֧י  ר ְׁשַנ ַ֣ת א  -ָּבָׂש֞ ה ְלַהֲחי  ָבֶ֖  ָּתְִ֑ךַהּת 
ּו׃  ְהיָֽ ה י  ָבֶ֖  ָזָכֵ֥ר ּוְנק 

יא ֶאל ֵ֥ ל ָּתב  ּכ ֵ֛ ם מ  ַֹ֧֧י  ה-ְׁשַנ ָבֶ֖ ָּתְִ֑ךקבוצת פרטים שעל כל אחד חל  דרגא תביר מרכא טפחא, – ַהּת  ַ֣ת א  מונח אתנח, כנאמר בבבלי  – ְלַהֲחי 

 ע"ז שהחיות צריכות להיות שלימות כמו נח להחיות זרע אחרי המבול.
 בבלי עבודה זרה ה,ב 

בתלתא יומי סגי, דא"ר אלעזר:  -בעינן תלתין יומין, אינהו דמחוסר אבר אית להו  -ומין דפסלי אפילו בדוקין שבעין אנן דשכיחי מ
ָּכלמנין למחוסר אבר דאסור לבני נח? דכתיב: )בראשית ו,יט(  ָּכל-ּומ  ָֽ ַחי מ  ל -ָהֲ֠ ּכ ֵ֛ ם מ  ַֹ֧֧י  ר ְׁשַנ וגו', אמרה תורה: הבא בהמה שחיין ָּבָׂש֞

 בעי ליה למעוטי טריפה דלא! טריפה מלחיות זרע נפקא. ראשי אברים שלה. האי מי
 גרשיים ... תביר יצא להקל ולהחמיר, תלישאראה 
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/239     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ָבִ֑ה בראשית נח ז,ג:  ְבָעֶ֖ה ָזָכַ֣ר ּוְנק  ְבָעֵ֥ה ׁש  ם ׁש  ֹוף ַהָּׁשַמֵ֛י  עֹ֧ ַ֣ם מ  ֶַַֽ֖רע ַעל     ַּג ֵ֥י ָכל-ְלַחּיֵֹ֥ות ֶז ֶרץ׃-ְּפנ   ָהָאָֽ
ַ֣ם ז,ג() ְבָעֶ֖ה תבנית הטעמים הבאה יותר מפעם אחת  רמז ללמוד אתעשוי למונח  – ַּג ְבָעֵ֥ה ׁש  ם ׁש  ֹוף ַהָּׁשַמֵ֛י  עֹ֧ דרגא תביר מרכא  –מ 

, כאן זוגות זכר ונקבה בעופות  ,יט(ו' נח בר)-טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין, אפשר שזה כמו הלימוד ב

ות הוא בקרבנות  שכל העופות הטהורים לקרבן פטורים מתמות )יכולים טהורים ועופות שאינם טהורים, אפשר שהלימוד הנוסף בעופ

ְבָעֶ֖ה  ז,ג()להיות בעלי מום( ומזכרות )יכולים לבוא נקבות(.  ְבָעֵ֥ה ׁש  ם ׁש  תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל  –ַהָּׁשַמֵ֛י 

כל  ]ויקרא, דבורא דנדבה פרשה ו סוף פרק ז,ראה  חלק מהם לא חל ענין או הלכה מסוימת, כאן עופות לא באים כקרבן נדבת צבור.

 [ט –הפרק ובפרט משנות ה 
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ים יֶֹ֖ום ַעל: יז,בראשית נח ז ֵ֥ ּול ַאְרָּבע  י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧  ָהָאִֶ֑רץ-ַוְיה 
ְׂשאּו֙ ֶאת  ם ַוּי  י  ּו ַהַּמִ֗ ְרּבַ֣ ֶרץ׃-ַוּי  ַעֵ֥ל ָהָאָֽ ָרם מ  ה ַוָּתֶ֖ ָבֶ֔  ַהּת 
ּול  י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧ ׁש ַעל )איוב  לח,לב( ככתובו ממקום עליון דרגא תביר, היה נמשך במהות - ַוְיה  י  ִַ֝עִ֗ ֹו ְו ּתִ֑ ֹות ְּבע  יא ַמָּזרַ֣ ַ֣ צ  ם׃-ֲהת  ָֽ  ָּבֶנֵ֥יָה ַתְנח 

 מדרש: הקב"ה הזיז שני כוכבים בכימה וגרמו למבול ועיש עדיין מבקשת להשיבם לה.

ים יֶֹ֖ום ֵ֥ ּול ַאְרָּבע  י ַהַּמּבֵ֛ ֹ֧  הפוגה.  דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים ביחד, רצף רבוי המים ללא – ַוְיה 

ּול  ים יֶֹ֖ום  -למתיחס ל אתנח,  - ָהָאִֶ֑רץ-ַעלתביר,  מחלק  - ַהַּמּבֵ֛ ֵ֥ לא מתיחס, משמע שהיה מקום  אםוללא מתיחס.  ,טפחא אמרכ -ַאְרָּבע 

 ולכך יש תמיכה בקרא או מקומות שם לא היה מבול במלואו או בכלל.

ם ֱאָמר-ֶּבן )יחזקאל  כב,כד( א ְמט הָ -ָאָדָ֕ ֶרץ ל ֵ֥ ּה ַאְַּ֣ת ֶאֶ֔ ּה ְּביֵֹ֥ום ָזַָֽעם׃ָלָ֕ א ֻגְׁשָמֶ֖ יא ל ֵ֥ ִ֑ ה ה   ָרֶ֖
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ֹו ז:י,לך יב-לך בראשית יתִ֑ ים ְוֶאת־ּב  ֶ֖ ל  ים ְּגד  ֵ֥ ה ְנָגע  '׀ ֶאת־ַּפְרע ֵ֛ ע הֹ֧ ם:        ַוְיַנַּג֨ ֶׁשת ַאְבָרָֽ ֵ֥ י א  ר ָׂשַרֶ֖  ַעל־ְּדַבֵ֥
ים ז(י,לך יב' בר) ֶ֖ ל  ים ְּגד  ֵ֥ ה ְנָגע  '׀ ֶאת־ַּפְרע ֵ֛ , כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא פגיעה בבני ישראל, שעל כל דרגא תביר מרכא טפחא – הֹ֧

 אחד חל אותו ענין מסוים או אותה הלכה . 

עאופן )א(  בראשית רבה )וילנא( פרשת ]-קדמא, קדמו נגעי פרעה על משיכת שרה לילה אחד למכות מצרים ועל ים סוף כנדרש ב – ַוְיַנַּג֨
י שהוא עולה לראשן ואינו משמר את עצמו הוא נופל ומת, כך כל מי שהוא בא להזדווג מה תמרה זו וארז כל מ ,א[לך לך פרשה מא

לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם, תדע לך שכן שהרי שרה על ידי שמשכה פרעה לילה אחת, לקה הוא וביתו בנגעים, 
י (,יזיב ' לך)בר הה"ד ֶ֖ ל  ים ְּגד  ֵ֥ ה ְנָגע  '׀ ֶאת־ַּפְרע ֵ֛ ע הֹ֧  וגו'.ם ַוְיַנַּג֨

ים ז(י,לך יב' בר) ֶ֖ ל  ים ְּגד  ֵ֥ ה ְנָגע  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים או הלכה מסוימת.  – ֶאת־ַּפְרע ֵ֛

ה  ז(י,לך יב' בר) [ספורנו]כאן בית פרעה לא נענש כמו פרעה. כפירש  ֹו לבדו ב"גדולים":ֶאת־ַּפְרע ֵ֛ יתִ֑ ביתו נתן נגעים גם ב. ְוֶאת־ּב 
 אבל לא גדולים כשל פרעה, וזה למען יראו שהצדקת לבדה נמלטת, ויכירו שהכל היה בעבורה, למען ישובו מרשעם:

 

עאופן )ב(  קדמא, קדם עונשו של פרעה על שקרא עצמו ע"ז לעונש אחרים שקראו עצמם ע"ז. מידת הדין מנגעת אותם נגעים  – ַוְיַנַּג֨

מכילתא ]-בניו, נבוכדנצר הפך חיה לשבע שנים ובנו פרק גופו אחר מותו, נגיד צור ?( כנדרש ב גדולים )מפלת סנחריב והירצחו בידי
ֵֽאל ם  ֔ה' (טו,יא' בשלח שמ) ]ד"א [מסכתא דשירה פרשה ח -דרבי ישמעאל בשלח  כ ה ב  ֽי־כ מ ֤ כ ה [מ  ֽי־כ מ ֤ באלו שקורים עצמם אלוהות.  מ 

ֽנ י:אֲ   ג(,יחזקאל כט) פרעה קרא עצמו אלוה שנ' ית  ֥י ֲעש  י ַוֲאנ  ֖ ֥י יְּא ר  ר ל  ר ָאַמ֛ ֥  ש 

ֽי: לה(,יח "ב)מל וכן סנחריב שנ' י ד  ַל ֖ם מ  ת־יְּרּוש  יל ֛ה' א  ֧ י־יַצ  י ּכ  ֑ י ד  ם מ  ֖ צ  ת־ַארְּ ילּו א  ֥ ר־ה צ  ֔צֹות ֲאש  ֲֽאר  י ה  י בְּכ ל־ֱאֹלֵה֣ )טט: חשב שניצח ע"ז אז גם  מ ֶ֚

יֹֽון: (יהו יד,ידישע) וכן נבוכדנצר שנ', הוא ע"ז( לְּ ע  ה לְּ ֖ ַדמ  ב א  ֑ ֳמֵתי ע  ֣ ה ַעל־ב  ֖ ֱעל  ר  (יחזקאל כח,ב) וכן נגיד צור שנ' א  יד צ ִ֜ נְּג ֨ ם ֱאמ ר  ל  ן־ָאד ֡ ב 

ים  ֑ ֵל֣ב יַמ  י בְּ ת  בְּ ים י ַש֖ ֛ ב ֱאֹלה  נ י מֹוַש֧ ל א ֔ ר  ֵא֣ אמ  בְּך  ַות   ּה ל  ֣י ֗ה' ַיַ֣ען ג ַב֤ ר׀ ֲאד נ  ֽים:וְּאַ ּכ ֽה־ָאַמ֣ ֖ך ּכְֵּל֥ב ֱאֹלה  בְּ ן ל  ֵת֥ ל ַות  ֹֽלא־ֵא֔ ם  וְּ ה ָאד  ֤  .ת 

 

ים ז(י,לך יב' בר) ֶ֖ ל  ים ְּגד  ֵ֥ ה ְנָגע  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל ענין מסוים או הלכה מסוימת.  – ֶאת־ַּפְרע ֵ֛

למותם וחלק נענשו בעונש מתמשך כנבוכדנצר, וכטיטוס פעמי שהביא -כאן עונשם של חלק מאחרים שקראו עצמם ע"ז היה עונש חד

 שלא הוזכר לעיל. פרעה שלקח את שרה נענש לילה אחד, אבל פרעה של יציאת מצרים נענש עונש מתמשך.
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ב ּוֶבןבראשית וירא יח,ח:  ה ְוָחָלִ֗ ח ֶחְמָאִ֝ ַּק֨ יֶהִ֑ם-ַוּי  ְפנ  ן ל  ֶ֖ ּת  ה ַוּי   ַהָּבָקר֙ ֲאֶׁשַ֣ר ָעָׂשֶ֔
ּוא  ֹ֧ד ֲעל  -ְוהָֽ מ  לּו׃ע  ָֽ ֶ֖ץ ַוּי אכ  ַחת ָהע   יֶהֵ֛ם ַּתֵ֥

ּוא ֹ֧ד-ְוהָֽ מ  דרגא תביר מיצגים את הצמצום של המלאכים להתלבשותם כביכול בגופים נראים,וזה מופיע רבות בהקשר -דרגא, אפשר ש – ע 

 לקות להתגלות לבני ישראל. -לצמצום הא

יֶהֵ֛ם  זה דמיון התלבשותם של המלאכים בגופים עליהםתביר, לא ממש כי  – ֲעל 

ֶ֖ץ ַחת ָהע   תחת העץמרכא טפחא, יתור לרבות כי אפשר ללא מלים אלה. אפשר שהדמיון להתלבשותם בגופים היה נראה רק  – ַּתֵ֥

לּו׃ ָֽ  התלבשותם בגופים נדמתה לאברהם אבינו כאוכלים. - העליהם סלוק, תביר אומר שלא ממש אכלו, אלא  – ַוּי אכ 
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ם ָהיֹ֧ וירא יח,יח: בראשית ְבָרָהֶ֔ ְבְרכּוְוַא֨ ֨ ּום ְונ  ֹול ְוָעצִ֑ ֵ֛ה ְלגֵֹ֥וי ָּגדֶ֖ ְהֶי ָֽ ֶרץ׃-ֹו י  ֵ֥י ָהָאָֽ ל ּגֹוי  ֹו ּכ ֶ֖  בֶ֔
ם  ְבָרָהֶ֔  קטן בתיבה אחת, -קדמא זקף –ְוַא֨

 י' כלל הצריך לפרט המאופיין ע"א
 ' מידה מוקדם והוא מאוחר בעניןב

ֵ֛ה  דרגא מושך תכונת -ָהיֹֹ֧ו  ְהֶי ָֽ  אברהם כאבינו  צדיקיםאל אברהם המוקדם, שלושים  המאוחרי 

 מוקפותקטן בתיבה אחת או תיבות -זקף קדמא -ראה הסבר מפורט ב

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ת: בראשית חיי שרה כג,ז: ָֽ ְבנ י־ח  ֶרץ ל  חּו ְלַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ ַָֹ֧֧קם ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי   ַוָּי
ֹון  (טי,יד ' לךבר) [פנים יפות] ַ֣ל ֶעְליֶ֔ ּוְך ַאְבָרם֙ ְלא  , כמו )בנוסח של שם בן נח שהיה עד אז כהן( םיש לומר שרמז לו בזה ברכת כהניוגו'. ָּברָ֤

שמצינו במדרש ]ילק"ש לך ע"ד[ שהוציא לו לחם ויין לרמז על מנחות ונסכים, ולכך הקדים ברכתו של אברהם שהוא ברכה מן 
  .ברכת הודאה שאינו אלא מדרבנן , לברכתו של הש"י שהוא)הכוונה לברכת כהנים( התורה

 
 [מהלכות ברכות השחר -יאת שמע סימן מו ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקר]

יג. ברכת אלהי נשמה אינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת ההודאה, וברכות ההודאות אינן פותחות בברוך. ומכל מקום טוב ונכון 
מסמיך נשמה לאשר יצר, או לברכה הפותחת בברוך. אך אין למחות במי שעושה כדעת מרן השלחן ערוך ואינו  -להסמיך ברכת אלהי 
יג(אשר יצר לברכה זו.

 
 להסמיך אלהי נשמה לאשר יצריג(  מהלכות ברכות השחר -ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן מו 

דין זה כבר נתבאר לעיל סוף סימן ו'. שוב ראיתי בהליכות עולם ח"א )עמו' נ'( שכתב בזה בזה"ל: כתב בבן איש חי )פרשת וישב אות 
אלהי נשמה לאשר יצר, כמ"ש בשער הכוונות. ע"כ. והנה התוס' ברכות )מו א( ד"ה כל הברכות, כתבו, אלהי נשמה  ב( יסמוך ברכת

 הודאה בעלמאלמה אינה פותחת בברוך, והרי אינה סמוכה לאשר יצר, כגון שלא הוצרך לנקביו, וצריך לומר שהואיל ואינה אלא 
)קד ב( ד"ה כל הברכות. וכן כתבו הטור ומרן הש"ע )סימן ו סעיף נ( וז"ל: ברכת מש"ה אינה פותחת בברוך. וכן כתבו התוס' בפסחים 

 ע"כ.  כמו שמצינו בברכת הגשמים וברכות ההודאות אין פותחות בברוךאלהי נשמה אינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודאה, 
שדה אומר: מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל ומה מברך, אם אין לו  [שו"ע או"ח הלכות ברכת הפירות סי' רכא] יעויין בלשון 

טפה וטפה שהורדת לנו ואלו פינו מלא שירה כים וכו' עד הן הם יודו ויברכו את שמך מלכנו, וחותם: בא"י אל )ג( רוב ההודאות; 
חיינו. הגה: ב'( ואם יש לו שדה )ד( בשותפות עם אחר, מברך הטוב והמטיב; )ה( ב( ואם אין לו שותף בשדה, * )ו( א מברך שה

וצריך לפרש את הכלל שברכות הודאות אינן פותחות בברוך,   )ז( י"א ב דהשומע שירדו גשמים מברך הטוב והמטיב )רשב"א(.

 היינו ברכה ארוכה, שהרי ברכת הטוב והמיטיב ושהחיינו פותחות בברוך.
סמוכה לברכת אשר יצר, דהא אמרינן בגמרא והרב ר' דוד אבודרהם )בדף יד ע"א( כתב, אלהי נשמה אינה פותחת בברוך, שאינה 

לימא הכי אלהי נשמה וכו', ומיהו פי' הראב"ד שהיא סמוכה לברכת המפיל חבלי שינה על  )מתעורר משנתו()ברכות ס ב( כי מיתער 
וכן ברכת עיני, ואין השינה הפסק מפני שאינה מעשה וכו', והנכון כמו שפי' ר"ת שאינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודאה, 

 מפני שהיא ברכת הודאה. ע"כ. )כשאין לו שדה(הגשמים אינה פותחת בברוך 

ֶרץ חּו ְלַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ ַָֹ֧֧קם ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי  דרגא תביר מרכא טפחא, הלכה )א( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שכאן הוא הודאה  – ַוָּי

 :בשורה טובה )כל(על  )לה' בברכה( לימד על שמודיןלה', ושעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן 

ֶרץ חּו ְלַעם־ָהָאֶ֖ ְׁשַּתֵ֥ תביר מרכא טפחא, הלכה )ב( כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שכאן הוא הודאה לה', ושעל  – ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי 

 חלקם לא חלה הלכה )ב(, אפשר כי הלכה )ב( היא מתי לא פותחים ברכת הודאה בברוך. 

)א( א א'( שוחין  [שו"ע או"ח הלכות תפלה סי' קכא]-למעט השתחויה בברכת הודאה כתיקון חז"ל כנלמד בתביר עשוי  – ַאְבָרָהֵ֛ם
  )ב( במודים )ג( א'[ תחלה )ד( ב וסוף.
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יר ֶאל :אבראשית חיי שרה כד,י ֶ֖ ּוץ ָלע  חֵ֥ ֵ֛ים מ  ְך ַהְּגַמּל  ֹ֧ ם -ַוַּיְבר  ַ֣ר ַהָּמִ֑י  אֲ        ְּבא  את ַהּׁש  ֵ֥ ֶ֖ת צ  ֶרב ְלע  ַ֣ת ֶעֶ֔ ת׃ְלע   ב ָֽ

 בדרך של פנימיות התורה מדריך לומר לשם יחוד וגו' לפני ברכות ומעשה שבקדושה. [דגל מחנה אפרים]: סיכום
כל מצוה שיש ברכה לפניה א"צ לומר שום דבר לפניה רק הברכה. וכל דבר שאין ברכה לפניה אני נוהג לומר בפי הנני  ]נודע ביהודה[

 .תיקונים למעלה נעשים מאליהם ע"י מעשינווכל ה .עושה דבר זה לקיים מצות בוראי

)פורש ונפרד  )בכבוד המלך( אינו רוצה לראותמודיעה ליצר הרע שמזדמנים לראות בכבוד המלך )הקב"ה( והוא האמירה  [פירוש הסולם]

 ואז אנו פונים למעשה הקדוש בלי הפרעותיו.. מעצמו(

  

ּוץ לָ  (יא)בר' חי"ש כד, חֵ֥ ים מ  ֵ֛ ְך ַהְּגַמּל  ֹ֧ ירַוַּיְבר  ֶ֖ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל כל פרט חלה  – ע 

אותה הלכה או ענין. קבוצת הפרטים הם תפלה וכל מעשה של דבר קדושה, שלפני עשייתו המתפלל או העושה יאמר תחינות של הכנה 

. זה מתאים חשבתו מכל המחשבות זרות והפניותלפנות מוגו' כדי  לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיהלתפלה ולמעשה  כגון 

 [דגל מחנה אפרים]ללימוד של 
יר (יא)בר' חי"ש כד, ֶ֖ ּוץ ָלע  חֵ֥ ֵ֛ים מ  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל חלקם לא חלה הלכה מסוימת  – ַהְּגַמּל 

פניה א"צ לומר שום דבר לפניה רק הברכה. וכל דבר כל מצוה שיש ברכה ל ]נודע ביהודה[או ענין מסוים. זה מתאים ללימוד של 
 .שאין ברכה לפניה אני נוהג לומר בפי הנני עושה דבר זה לקיים מצות בוראי

 

יר (יא)בר' חי"ש כד, ֶ֖ ּוץ ָלע  חֵ֥ ים מ  ֵ֛ ְך ַהְּגַמּל  ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל כל פרט חלה אותה  – ַוַּיְבר 

 ארץ כיצד לטפל בבעלי חיים.-נין. קבוצת הפרטים הם הורדת הגמלים בשלבים על ברכיהם כדי שישתו במנוחה ובנוחות. דרךהלכה או ע
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ה׃,א: חיי שרה כה אשיתבר ּה ְקטּוָרָֽ ה ּוְׁשָמֵ֥ ָּׁשֶ֖ ח א  ַּקֵ֥ ֶֹ֧סף ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי   ַוּי 

ָּׁשֶ֖ה ח א  ַּקֵ֥ ֶסף ַאְבָרָהֵ֛ם ַוּי  ֹ֧ טים המצטרפים לענין אחד כאן כהסקה מפי' רמב"ן שאברהם אבינו מרכא טפחא, קבוצת פר דרגא תביר – ַוּי 

 לקח אשה בכתובה )שהיא מרבנן( ובקידושין מדאורייתא. 

כן, כי לא  הדבר ואין )כא,א(. ןבסנהדרי דדויד, כדאמרינן בנשים ופילגשים בכתובה שלא - פילגשים בכתובה, - נשים :ורבנו שלמה כתב ... רמב"ן
  ... .בלא כתובה וקדושין -שהיא בלא קדושין, כי הכתובה מדברי סופרים, והגרסא בסנהדרין: פילגש תקרא 'פילגש', אלא כ

 יש ללמוד שאשה בכתובה וקידושין   בלא כתובה וקדושין -והגרסא בסנהדרין: פילגש מתוך פי' רמב"ן 
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http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֵ֛  :יג,מקץ מב בראשית ים ׀ ֲאַנ ֹ֧ יך ַאח  ַ֣ים ָעָׂשר֩ ֲעָבֶד֨ ּו ְׁשנ  יׁשַוּי אְמרִ֗ ֵ֥י א  ִַ֑ען -ְחנּו ְּבנ  ד ְּבֶאֶַ֣רץ ְּכָנ  ֶאָחֶ֖
ן ֶאת  ה ַהָּקט ָ֤ ּנ ֨ יֶנָּֽנּו׃-ְוה  ד א  ֹום ְוָהֶאָחֶ֖ ֙ינּו֙ ַהּיֶ֔  ָאב 

 יחסם ליוסף מצדתביר, מחולקים ביניהם א' מצד אמותיהם וכתוצאה יחסים ביניהם, ב'  - אנחנו פסקדרגא  - אחיםאחד  מצד

ְֵ֛חנּו ּבְ מצד אחר קריאה ללא פסק  ים ׀ ֲאַנ ֹ֧ יׁשַאח  ֵ֥י א  ד-נ  תביר מרכא טפחא, על כל פרט חל הענין המדובר בו ע"פ פי'  פסקדרגא  – ֶאָחֶ֖

 .נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם מב,יא רש"י

 ?דרגא תביר טפחא, קדמא פסק, קטנה-תלישא, רביע ראה
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ֹ֧ף ֶאלבראשית ויגש מה,ד:  אֶמר יֹוס  ִׁ֑שּוָנֵ֥א א  -ֶאָחֵ֛יו ְּגׁשּו-ַוּי ֨ ָּג  ַלֶ֖י ַוּי 
ם ֲאֶׁשר  יֶכֶ֔ ַ֣ף ֲאח  י֙ יֹוס  אֶמר ֲאנ  ְיָמה׃-ַוּי ִ֗ ְצָרָֽ י מ  ֶ֖ ת  ם א   ְמַכְרֶּתֵ֥

ֹ֧ף ֶאל ַלֶ֖י-ֶאָחֵ֛יו ְּגׁשּו-יֹוס  ִׁ֑שּודרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים שעל כל אחד חל הענין, אבל  – ָנֵ֥א א  ָּג אתנח, מגביל,  - ַוּי 

ְיָמה-ֲאֶׁשרשאר האחים שלא ישמע למפרש שהרחיק את בנימין מלגשת עם המתאים  ְצָרָֽ י מ  ֶ֖ ת  ם א  אֶמרוזה יתאים עם  ְמַכְרֶּתֵ֥ קדמא,  – ַוּי ֨

 שהקדים להרחיק את בנימין ואח"כ הזמינם לגשת אליו. האם הרחיק גם את ראובן שלא היה בשעת המכירה?
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ית ְלַפְרע ִ֑ה :כד,מז ויגש בראשית ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ם׃ ל ְלַטְּפֶכָֽ יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥ ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ ַרע ַהָּׂשֶדֹ֧ ַ֣ה ָלֶכם֩ ְלֶז֨ ְהֶי ת י   ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡

ה (דכ,ויגש מז' בר) [ה]סתורה שלמה  ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥ כלום בעולם  וין בשם ר' לוי פרעה אין לנר' יהושע דסכ, ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
ה (דכ,ויגש מז' בר)ומר והוא א ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥ וגו' אבל הקב"ה שהכל שלו אינו אומר לך שתפרוש לו אלא  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔

)טט: להקל רק למעשר ראשון? ומעשר עני רק בשתי שנים מתוך שש, כי מעשר שני נאכל ע"י הבעלים  )ב"ר פצ"ה מכתי"ו במנח"י( אחד מעשרה

  א חמישית כל שנה כמו של פרעה(בירושלים ול
 

ת (דכ,ויגש מז' בר) מהתוכןמלמד על שתי הלכות הנלמדות  תו"ש ]סה[... המשך הביאור של  ]סה[תו"ש באור   .  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔

  סי' תתקמ"א טנבורג()מרו שו"ת מהר"מ בר ברוך-ב א( הלכה( -)טט שיש ללמוד מפסוק שלפנינו.  שני דיניםמביא  [)רבה"ז( רביד הזהב]-בו...  
)טט: כנאמר לעיל ארץ ( כותב ולא מצינו בכל התורה ששיעבד הקב"ה כלום את ישראל בקרקע )ריט"ע( )הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם

ה (כב,ידראה  'דב)אלא  כנען בחינם( ֖ ד  א ַהּׂש  ֥ה-ל ַהי ֵצ֥ נ  דארעא נמי כתיב במלכותא )טט: ואילו(. וכן בלקט שכחה ופאה ועוללות ובהענקה. וש 
ה (דכ,מז ' ויגשבר) ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ יׁש  ם ֲחמ  ת ּוְנַתֶּתֵ֥ כלום )בקרקע(. ונראה דכוונת ריט"ע רק לרמז  )טט: נשאר לעם המצרי( ולא ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔

ה (כ,מז ' ויגשבר)בעלמא והרי מבואר בקרא שאמר  ע ֔ י ם  לְַּפרְּ ַר  צְּ ת מ  ַמ֤ ת־ּכ ל־ַאדְּ ף א  ן יֹוֵסִ֜ ק   .וגו' ַוי ֨
 

מתברר כי ריט"ע הציע מסוי לצרכי הקהל ע"פ קושי  [)ריט"ע( הלכות מס מרבינו יוסף טב עלם]-)באוצר החכמה( הדנים ב מעיון בספרים

ת העבודה וגודל ההכנסות. מסוי קרקע וחקלאות במדרגת מס נמוכה עד אפסית, רבית במדרגת מס גבוהה. לכן אפשר כי  ְוָהָיה֙ ַּבְּתבּוא ֶ֔
י ם ֲחמ  הּוְנַתֶּתֵ֥ ית ְלַפְרע ִ֑ ֶ֖ ע"פ טעמיו, מלמד בתבנית פרט וכלל הצריך לפרט על מסוי רצוי.  והחלק השנימלמד על דינה דמלכותא דינה.  ׁש 

ַ֣ה ָלֶכם֩  ְהֶי ת י  ַרעפרט קדמאה,  – ְוַאְרַּבַ֣ע ַהָּיד ֹ֡ םכלל הצריך לפרט,  ְלֶז֨ ל ְלַטְּפֶכָֽ יֶכֶ֖ם ְוֶלֱאכ ֵ֥ ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ פרט בתראה  - ַהָּׂשֶדֹ֧

 המברר את הפרט קדמאה.

יֶכֶ֖םבפרט בתראה נמצאת תבנית הטעמים  ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ ה ּוָֽ דרגא תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים  – ַהָּׂשֶדֹ֧

ַרע הקשורים לנושא מסוי עם הלכה שווה לכולם שככלל )המרומז בטעם קדמא של ל. ואילו תבנית ( יש להשתתף במסוי לצורך הקה ְלֶז֨

יֶכֶ֖םהטעמים  ר ְּבָבּת  ְלָאְכְלֶכֵ֛ם ְוַלֲאֶׁשֵ֥ תביר מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוי הפוטרת חסרי הכנסות ובעלי  – ּוָֽ

ם הכנסה נמוכה ממיסי קהל ולזה נוסף גם ל ְלַטְּפֶכָֽ  ָלֶכם֩ א של . וזה יברר את טעם תרסמרכא סלוק, כרבוי מגבלות של מסוי – ְוֶלֱאכ ֵ֥

תבמשמעות הערכת הכנסות ויכולת לשלם, וטעם פזר של   מעביר מהנושא הדן במסוי תבואות למסוי רצוי לצורך הקהל. ַהָּיד ֹ֡
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ם: ,ז:שמות א ָתָֽ ֶרץ א  ֵ֥א ָהָאֶ֖ ָּמל  ד ַוּת  ד ְמא ִ֑ ְמא ַ֣ ּו ּב  ּו ַוַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּו ַוּי  ְׁשְרצֵ֛ ּו ַוַָּֽֽי  ל ָּפרֹ֧ ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י   פ ּוְבנ 
ּו ּו ַוַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּו ַוּי  ְׁשְרצֵ֛ ַּֽי  ּו ַוָֽ  בכתוב זה יש שתי תבניות טעמים, וכל אחת מלמדת על ענין מסוים. – ָּפרֹ֧

ּו ּו ַוַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּו ַוּי  ְׁשְרצֵ֛ ַּֽי  ּו ַוָֽ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל כל אחד חלה אותה הלכה )א(  – ָּפרֹ֧

נין )א(, או שהם מצטרפים. אפשר שענין )א( הוא שכל אשה הייתה יולדת ששה בכרס אחד, כנדרש במדרשים אחדים כגון או ע

 להלן. [מכילתא דרבי ישמעאל בשלח]

 )שמ' א,ז( עד כאן למדנו על שבחי בני ישראל במצרים. העיון הבא מביא השלכות קשות לבני ישראל מהירידה למצרים.-)שמ' א,א( וב-ב

ַֽ ּוַוָֽ ּו ַוַּיַָֽעְצמֶ֖ ְרּבֵ֥ ּו ַוּי  ְׁשְרצֵ֛  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה הלכה )ב( או ענין )ב(, – ּי 

 [ב,קא 'רש"י סנה]-אפשר שענין )ב( מרמז שרק מיעוט מכל הנולדים במצרים יצאו ממצרים והאחרים מתו בשנות עבודת פרך כ
 .[מכילתא דרבי ישמעאל בשלח]-נקברו במצרים ע"י הנותרים כובשלושה ימי אפילה ו
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ן-]ד[ ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאל ה: –שמות בשלח טז,ד  יר ָלֶכֵ֛ם ֶלֶֶ֖חם מ  ֵ֥ י ַמְמט  ֨ ְננ  ה ה  ֶׁשֶ֔ ם -מ   ַהָּׁשָמִ֑י 
ְקטּו֙ ְּדַבר א ָהָעָ֤ם ְוָלָֽ ם-ְוָיָצ֨ י א  ֶ֖ ְֵ֥ך ְּבתֹוָרת  ֹו ְלַמַֹ֧ען ֲאַנֶּסֵּ֛נּו ֲהי ל  א׃-יַֹ֣ום ְּביֹומֶ֔  ל ָֽ

ַ֣ת ֲאֶׁשר] ינּו א  ֶ֖ כ  י ְוה  ּׁש ֶ֔ יאּו -ה[ ְוָהָיה֙ ַּבּיַֹ֣ום ַהּׁש  ִ֑  ָיב 
ר ה ַעֵ֥ל ֲאֶׁשָֽ ְׁשֶנֶ֔ ַ֣ה מ  ֹום׃-ְוָהָי ּו יֵֹ֥ום ׀ יָֽ ְלְקטֶ֖  י 

י (ד,טז)שמ' בש'  ֶ֖ ְֵ֥ך ְּבתֹוָרת  דרגא תביר מרכא טפחא, )תכונה א( כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו ענין או  – ְלַמַֹ֧ען ֲאַנֶּסֵּ֛נּו ֲהי ל 

שלא  )במן( אם ישמרו מצוות התלויות בו ]רש"י[-לם מצטרפים לענין, בשלב זה במדבר שמירת התורה התבטאה בכפ'הלכה, או כו

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

   יותירו ממנו )]שפת"ח א[ לצורך מחר( ולא יצאו בשבת ללקוט

י (ד,טז)שמ' בש'  ֶ֖ ְֵ֥ך ְּבתֹוָרת  רחב, שעל חלקם לא חל ענין תביר מרכא טפחא, )תכונה ב( כעין קבוצת פרטים העשויה להת – ֲאַנֶּסֵּ֛נּו ֲהי ל 

 מסוים או הלכה מסוימת. מוצע לומר שאלו מצוות אחרות של התורה שעדיין לא נצטוו עליהם.

 אפשר לומר כי הנסיון הוא לבני ישראל אוכלי המן ולא למלאכי השרת שגם הם ניזונים מהמן. ]רמב"ן[ע"פ פי'

ראש השנה והוא היה ביום ו' היו אמורים למצוא שלושה עשרונים לאדם. אם במדבר נהג יום טוב של  [ב,ב ביצה בבלי]-לפי הלימוד ב

ְֵ֥ך וכן לשחוט הרבה אע"פ שצריך חתיכה אחת ביום טוב לבשל הרבה ליום טוב ויאכל חלק. ומה שיותיר יאכל בשבת. אז  ֲהי ל 
י ֶ֖  איסור של הכנה מיום טוב לשבת. מרכא טפחא ירבה קדרות ליום טוב ויותיר, ומה שהותיר יאכל בשבת ולא חל כאן  – ְּבתֹוָרת 

ַ֣ת ֲאֶׁשר (ה,טז' בש 'שמ)דאמר רבה: מאי דכתיב [ ב,ב ביצה בבלי]  ינּו א  ֶ֖ כ  י ְוה  ּׁש ֶ֔ ִ֑יאּו -ְוָהָיה֙ ַּבּיַֹ֣ום ַהּׁש  חול מכין לשבת, וחול מכין  -ָיב 
 יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. ואיןליום טוב, 

ול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב אבל אין יום טוב מכין לשבת ולא שבת מכינה ליום טוב, ח [רמב"ם יום טוב פ"א, הי"ט] ואין
לפיכך ביצה שנולדה ביום טוב אחר השבת אסורה, ואף על פי שהתרנגולת עומדת לאכילה, הואיל ומאמש נגמרה הביצה נמצא שבת 

שבת, וכן ביצה שנולדה בכל שבת אסורה גזרה משום שבת  מכין אותה ליום טוב, ואסרוה בכל יום טוב גזירה משום יום טוב ס שאחר
 .שאחר יום טוב

)א( א( יום טוב שחל להיות בערב שבת, א'[ לא יבשל בתחלה לצורך שבת >א<  [שו"ע או"ח הלכות יום טוב סי' תקכז, ס"א]
* )ג( ג'[ וע"י עירוב, ב'< מבשל  בקדירה בפני עצמה, >ב< א'< אבל מבשל הוא )ב( ב'[ כמה קדרות ליו"ט ואם הותיר, הותיר לשבת;

בתחלה לשבת. )פי' ענין העירוב הוא שיבשל ויאפה מי"ט לשבת עם מה שבשל ואפה כבר מעי"ט לשם שבת, ונמצא שלא התחיל 
מלאכה בי"ט אלא גמר אותה(. הגה: }א{ ומותר להניח עירוב זה )ד( >ג< ד'[ אפילו * א ג'< א'{ ספק חשיכה )מרדכי ס"פ במה 

 (.מדליקין
 

י  סלוק( -)קיסר  ּׁש ֶ֔ ינּו קטן -פשטא מונח זקף -ְוָהָיה֙ ַּבּיַֹ֣ום ַהּׁש  ֶ֖ כ  ַ֣ת ֲאֶׁשרטפחא  –ְוה  יאּו -א  ִ֑  מונח אתנח -ָיב 

 קטן ותוכנו תיאור, ואחריו פעולה, מתאים ללימוד אלפניו ולאחריו. -פשטא מונח זקף סלוק( -תבנית הטעמים בראש הפסוק )קיסר 

יְלַמַֹ֧ען ֲאַנֶּסֵּ֛נעל  - אלפניו ֶ֖ ְֵ֥ך ְּבתֹוָרת  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין, או כולם מצטרפים לענין,  – ּו ֲהי ל 

   שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט )במן( אם ישמרו מצוות התלויות בו פרש"י-בשלב זה במדבר התבטאה בכללמד שתורתי 

 

 דתמ"ט 115

ֶַֹ֧֧רדשמות יתרו יט,כ:  יַנֶ֖י ֶאלַהֵ֥ -ַעל 'הֵ֛  ַוּי  א הֹ֧ -ר ס  ְקָר֨ אׁש ָהָהִ֑ר ַוּי  ֶׁשֵ֛ה ֶאל 'ר ַ֣ ה׃-ְלמ  ֶׁשָֽ ֵַ֥על מ  ר ַוַּי אׁש ָהָהֶ֖  ר ֵ֥
ֶַֹ֧֧רד (שמ' יתרו יט,כ) ' ַעל ַוּי  יַנֶ֖י-הֵ֛ ר ס  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא ירידת ה' על הר סיני, שעל כל אחד חל  - ַהֵ֥

 ך: ה' ירד על הר סיני בצמצום אחר צמצום עד אין קץ  אותו ענין או מצטרפים, בשם רבי אברהם המלא

יֻחֶּנַָָּֽֽך׃ ס ס במדבר נשא ו,כה:ראה דרגא תביר טפחא  ָֽ ֶלֶ֖יך ו  ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧  ָיא ֨
 

 דתמ"ט 116

בס ׀טז׀  שמות משפטים כא,טז: נ ֨ ת׃ ְוג  ֹות יּוָמָֽ ֹו מֵ֥ א ְבָידֶ֖ ְמָצֵ֥ ֹו ְונ  יׁש ּוְמָכרֵ֛ ֹ֧  א 
י (כד,ז תצאדברים )  י-ּכ  א א ֗ ֵצ֣ רי מ  ַעמ  ל וְּה תְּ ֵא֔ ר  ֵנ֣י י שְּ בְּ יו  מ  ח  ֤פ ש ֵמא  ב נ  ֽך׃ ס-ש ג נֵ֨ ב  רְּ ק  ע מ  ֖ ֥ ה ר  ת  ַערְּ ֣ב ַה֔הּוא ּוב  ֑רֹו ּוֵמת  ַהגַנ  כ   ֖בֹו ּומְּ

 
 )הסברים בסוגריים ע"פ עורכי שוטנשטיין( בבלי סנהדרין פה,ב

 (כד,ז תצא 'דב) יכניסנו לרשותו וישתמש בו, שנאמרהגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו, רבי יהודה אומר: עד ש. משנה

ְתַעֶּמר ֹו-ְוה  ֹו ּוְמָכרִ֑ הגונב את בנו, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מחייב, וחכמים פוטרין. גנב מי שחציו עבד וחציו בן . ּבֶ֖
 . רבי יהודה מחייב, וחכמים פוטרין -חורין 

יׁש ּוְמָכרֵ֛ שמות משפטים כא,טז:  ֹ֧ ב א  נ ֨ ת׃ס ְוג  ֹות יּוָמָֽ ֹו מֵ֥ א ְבָידֶ֖ ְמָצֵ֥  ֹו ְונ 

יתצא כד,ז: -דברים כי ְתַעֶּמר-ּכ  ל ְוה  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ְּבנ  ֶאָחיו֙ מ  ֶָ֤פׁש מ  ב ֶנ נ ֨ יׁש ּג  ִ֗ ַ֣א א  ָּמצ  ֹו -י  ֹו ּוְמָכרִ֑  ּבֶ֖
ך׃ ס   ְרֶּבָֽ ּק  ע מ  ַעְרָּתֵ֥ ָהָרֶ֖ ּוא ּוב  ַ֣ב ַההֶ֔ ת֙ ַהַּגָּנ  ּומ 
 ור פחות משוה פרוטה איכא בינייהו: אמר רבי אחא בריה דרבא: עימ -. ותנא קמא לא בעי עימור? גמרא

ותיפוק ליה דליכא  -בעי רבי ירמיה: גנבו ומכרו ישן, מהו? מכר אשה לעוברה מהו? יש דרך עימור בכך, או אין דרך עימור בכך? 
, דרך עימור המגן( )הקימה כמגן רוח ועיבורה מגדיל את דאוקמא באפי זיקא -, אשה )נשען עליו( דזגא עליה -לא צריכא, ישן  -עימור כלל! 

 . תיקו -בכך או אין דרך עימור בכך, מאי? 

 

פשט הכתוב: גנב איש או אשה, נמצא ברשותו של גנב, התעמר בו )=השתמש בו(, מכרו ויצא מרשות הגנב  "שוטנשטיין"בעזרת עורך 

 מות יומת. –ועל הכל יש עדות 

י (דב' תצא כד,ז)הכתוב  ַ֣א-ּכ  ָּמצ  ֹו (' מש' כא,טזשמ)ע"פ עדים לכן הכתוב  י  א ְבָידֶ֖ ְמָצֵ֥ יתר לדרשה שלומדים ממנה למעט מהחיוב את המצוי  ְונ 

ֹו( שמ' מש' כא,טז)תדיר. נסביר זאת בשלבים ע"פ תבנית הטעמים של  א ְבָידֶ֖ ְמָצֵ֥ ֹו ְונ  תביר מרכא טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים  - ּוְמָכרֵ֛

 הקשורה לנושא ואשר על חלק מפרטיה לא חל הנושא. 

 

ְמָצֵ֥  ֹוְונ  מרכא טפחא כיתור לרבות על הפשט, מצבים שבהם הנגנב מלהתחילה מצוי תדיר ברשות הגונב: אב הגונב בנו, רב הגונב  - א ְבָידֶ֖

 (דב' תצא כד,ז)תלמידו, אדון הגונב עבדו, ומרבה עליהם גונב עבד של אחר, גונב חצי עבד )שלא היו מצויים תדיר תחת ידו(. ופ'רש"י ממלת 

ּוא  יוב לגנב שגונב אדם חפשי ולא גונב עבדו, וכן גונב עבד של אחר, גונב חצי עבד )ר' יהודה מחייב, חכמים פוטרים(. שממעט הח ַההֶ֔

 

ֹו א ְבָידֶ֖ ְמָצֵ֥ ֹו ְונ  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא אחד, כאן עדות על גונב איש ומכרו, שההלכה שאח"כ  – ּוְמָכרֵ֛

ת ֹות יּוָמָֽ  ממעט מצבים של מי שהיה תדיר תחת ידו וגנבת עבד של אחר וחצי עבד מלהיות נידון במיתה, כנזכר לעיל. לא חלה עליהם.  מֵ֥

 
 .נהרגין, גניבה אתחלתא דמכירה היארבי יוחנן אמר: 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 תחילת עבירת המיתה במכירה. כי חיוב המיתה הוא על שני המעשים. גניבה ומכירה. 

שמ' ית' כ,( "לא תגנב" הוא לאו הניתן לאזהרת בית דין לדעה זאת וממילא העדים המעידים על הגנב נפש אינו חייב מלקות על הגניבה, כי )
 נהרגים. –הגניבה אינם יכולים לומר להלקותו באנו, שעדותם מתקבלת רק כדי להורגו, אם יעידו אח"כ עדים על המכירה. הלכך אם הוזמו 

ום דבר כל אחת בפני עצמה, מקבלים שתי העדויות ומחייבים על פי שתיהן מיתה. כי ואף על פי שעדות הגניבה ועדות המכירה אינן מועילות לש
 רבי יוחנן סובר כחכמים המכשירים גם עדות שהיא "חצי דבר".

 
 ולכן גם עדי גניבה נהרגין אף שעשו חצי דבר, אבל זה מותנה כלהלן: ואפילו חצי דבר. -ורבי יוחנן אמר: כרבנן, דאמרי: דבר 

נ ֨ב  נהרגין, גניבה רבי יוחנן אמר: ההתחלה( של המכירה כמסקנת  –טעם קדמא רומז כי גניבת הנגנב היא אתחלתא )השלב המוקדם  – ְוג 

)סנה' פו,ב( כי עדי גניבה חייבים להעיד לפני -ובנוסף טעם קדמא רומז על סדר קדימות בעדות כנדרש ע"י רב אסי ב .אתחלתא דמכירה היא

 יהרגו, אחרת אם הוזמו לא יהרגו. –נידון וגם שרק אם העידו כסדר, אם הוזמו עדי מכירה, גם כדי לחייב ה
 

ֹו א ְבָידֶ֖ ְמָצֵ֥ ֹו ְונ  יׁש ּוְמָכרֵ֛ ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא אחד, כאן עדות על גונב איש ומכרו, שההלכה  – א 

תשאח"כ  ֹות יּוָמָֽ בתפקיד של הצטרפות הפרטים לענין אחד, כאן צירוף של כת עדי  שווה לגביהם. תבנית טעמים זאת משמשת כאן מֵ֥

גניבה המעידה על גניבת הנגנב, לכת עדי מכירה המעידה על מכירת הנגנב ואם לא הוזמו הנידון נהרג על פי עדותם. ואם שתי כתות העדים 

  .הוזמו נהרגין מדין "כאשר זמם"

ת למיתת בי"ד היא המכירה של הנגנב ולכן עדי הגניבה שהוזמו מצורפים לעדי כאן הדבר מתאים לר' יוחנן האומר כי העבירה הגורמ
 המכירה שהוזמו וכולם נענשים במיתה שרצו לגרום לנאשם ונהרגין.

 קדמאראה 

 

 דתמ"ט 117

 דתמ"ט )צ"ע לעוד דרשה עם שתי תכונות כי יש עוד פסוק( 118

ֶ֖ כה,ה:  תרומהשמות  ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛ ֹ֧ם ְמָאָּדמ  יל  ת א  ר ֨ ים׃ְוע  ָֽ ּט  י ׁש  ֵ֥  ים ַוֲעצ 
ת שמות ויקהל לה,ז: ר ֨ ֹ֧ם ְוע  יל  ים א  ֵ֛ ת ְמָאָּדמ  ר ֵ֥ ים ְוע  ֶ֖ י ְּתָחׁש  ֵ֥ ים׃ ַוֲעצ  ָֽ ּט   ׁש 

יׁש ֲאֶׁשר-ְוָכללה,כג:  ויקהלשמות  ֞ ֶ֖ -א  ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛ ם ְמָאָּדמ  ֹ֧ יל  ת א  ר ֨ ִ֑ים ְוע  ּז  ַׁ֣ש ְוע  י ְוׁש  ֶ֖ ַעת ָׁשנ  ן ְותֹוַלֵ֥ ֶֹ֧לת ְוַאְרָּגָמֵ֛ ֹו ְּתכ  ּתִ֗ ְמָצַ֣א א  יאּו׃נ  ָֽ ב   ים ה 
ים ֶ֖ ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛ ֹ֧ם ְמָאָּדמ  יל  בכתוב הזה יש שתי תכונות, תבנית הטעמים דרגא תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה )א(, תבנית  – א 

יםהטעמים  ֶ֖ ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛  תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה )ב( – ְמָאָּדמ 

 

מייצגים בעלי חיים טהורים שכולם בעלי עור, תחשים עשויים לייצג בעלי חיים לא  תכונה )א( בעלי חיים בעלי עור לענין שבת. האלים

 טהורים בעלי עור, וביניהם שמונה שרצים.

אחד ... , שמנה שרצים האמורים בתורה הן שיש להן עורות לענין שבת כמו חיה ובהמה ועוף [ט"ח ה"רמב"ם הלכות שבת פ]ע"פ 
 .ם ועשה בהן חבורה ויצא מהם דם או שנצרר הדם אף על פי שלא יצא חייבהחובל בבהמה חיה ועוף או בשמנה שרצי

 

ים תכונה )א( ֶ֖ ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛ ם ְמָאָּדמ  ֹ֧ יל  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא בעלי עור לענין שבת ושעל כל  – א 

תה חבורה בין יצא הדם בין נצרר גורמת לצביעה פרט חלה אותה הלכה בקשר לנושא. חבלה בשבת בבעלי עורות לענין שבת שעש

 המתקיימת, וזה מל"ט מלאכות האסורות בשבת.
 

 ...  אבל שאר שקצים ורמשים אין להן עור, לפיכך החובל בהן פטור, [ ... ט"ח ה"רמב"ם הלכות שבת פ]תכונה )ב( ע"פ 

ים תכונה )ב( ֶ֖ ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛ רטים הקשורים לנושא בעלי עור לענין שבת ושחלקם ממועטים תביר מרכא טפחא, קבוצת פ – ְמָאָּדמ 

 מההלכה בקשר לנושא.

 

 .השקיית בהמות קודם לשחיטה

ת ר ֨ קודם לשחיטה משקין בהמה במי סובין הגורמים לשער להזדקף, ויהיה קל יותר  ,ה"ב[ז"שבת פ ירושלמישיירי קרבן ]קדמא, ע"פ  – ְוע 

 להסירו אחרי השחיטה.

תבענין טעם קדמא על  הי"ו תוספת של י.ש.א. ר ֨  ְוע 

גמרא למה לי למימר משקין ושוחטין מילתא אגב אורחיה קא משמע לן דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום  [א,בבלי ביצה מ]
 שתהא נוחה להפשיטה, שהוא נדבק יותר מדאי בבשר: -משום סרכא דמשכא  [רש"י] סרכא דמשכא.

יתיר ואמרו משקין להודיעך תועלת כי ההשקאה קודם שחיטה  -ושוחטין את המדבריות כו' אין משקין [ רמב"ם פירוש המשניות]
 , ואם יש שם סירכא חלושה נשמטת ונכרתת.ריאתה

הרמב"ם בביצה כותב רק הטעם סרכא דמשכא )סירכות בריאות(. הרמב"ם בתמיד כותב רק טעם שיהיה נח  הערה של י.ש.א. על הפירוש הנ"ל:
קאפח בתרגומו לפירוש המשניות מערבית לעברית, הביא במסכת הביא את שני הטעמים. החת"ס מסביר שבכבשים עד בני שנה  להפשיט העור. הרב

 לא מצויות סרכות, לכן התמיד ועוד קרבנות צבור של כבשים מוגבלים לבני שנה.

 )יב( טוב להשקות הבהמה סמוך לשחיטה: [סימן לט -שו"ע יורה דעה ]
)לב( טוב להשקות כו'. כ"כ הכל בו קבלה מרבותיו ומאת זובחי הזבח הבקיאין בהמה שלא  [סימן לט -ורה דעה שפתי כהן על י)יב(]

הושקתה מים קודם לשחיטה כולה מלאה סרכות דקות וקשות כו' ואמר הגאון אמ"ו ז"ל שנ"ל שיצא להם זה ממאי דאמרינן בש"ס 
אורחא קמ"ל דלישקיה אינש בהמתי' והדר לשחוט משום סירכא דמשכא סוף ביצה )דף מ'( ל"ל למימר משקים ושוחטים מלתא אגב 

ופירשו רש"י והר"ן שתהא נוחה לפשוט שהעור נדבק ביותר בבשר ונראה שהם פירשו משו' סירכות דמנתקות מחמת השקאה וראיה 
 מצאתי לדבריו ממאי דאיתא להדי' בהרי"ף דאי איכא סירכא משתמטא:

ֹ֧ם נמצא באמצעות צירוף המלים [ רמב"ם פירוש המשניות]-ת כרמז לריאו ]הרב א"מ פרל הי"ו[ יל  ת א  ר ֨ ם זו לזו ְוע  ֹ֧ יל  תא  ר ֨ ואח"כ חילוץ ְוע 

תא   ְוע  אותיות  ֹ֧ם ר ֨ י ְוע  או  יל  תא  ֹ֧ם  ר ֨  בשנוי סדר אותיות מתקבלת מלת ראת בכתיב חסר או מלת ריאת בכתיב חסר ל 

 : י כשרות בהמות[]הרב עזריאל זילברברג הי"ו פוסק בעינינהסבר 

אונות בשמאל. לדעת השו"ע סירכות בין האונות )נקרא כסידרן( מותרות בלי בדיקה ומיעוך. אבל  2-אונות בימין ו 3לריאות בהמה יש 

סירכות שלא כסידרן )מגב לגב של אונות( אסור לכולם. לדעת הרמ"א סירכה כסדרה גם כן אסורה. אבל הרמ"א אומר מה שמתירין 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

עוך ומישוש, זה מפני שסירכה אמיתית לא מתנתקת לעולם, ולכן מה שמנתקים ע"י מיעוך ומישוש זה רק הפשטת ליחות ותו סירכות במי

 לא. לכן מה שמותר לנו לנתק הסירכות, אפילו שהן לא כסדרן, זה רק מפני שאינן סירכות אמיתיות אלא ליחות ותו לא.

 

שהשקיית הבהמה קודם לשחיטה גורמת לניתוקן מעצמן מן הריאה בלי מגע יד  אלו רירים על הריאה סירכות דמנתקות מחמת השקאה

 הבודק. סירכות כאלו אינן סימן טריפה גם לבעל שו"ע.

סירכות שמתנתקות במגע קל בעקבות השקיית הבהמה קודם לשחיטה אסורות לשו"ע ומותרות לרמ"א כי אלו אינן סירכות אמיתיתיות 

 אלא ליחות.  
 נתקות אסורות לכולי עלמא.סירכות שאינן מת

יםלפיכך נסביר  ֶ֖ ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛ ֹ֧ם ְמָאָּדמ  יל  בכתוב הזה יש שתי תכונות, תבנית הטעמים דרגא תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה )א(,  – א 

יםתבנית הטעמים  ֶ֖ ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ ים ְוע  ֵ֛  תביר מרכא טפחא מייצגת תכונה )ב( – ְמָאָּדמ 

 

הקשורים לנושא מסוים, כאן סירכות בריאות בהמה, שעל כל אחד חלה אותה הלכה שפוסלות בהמה( ללא )א( )קבוצת פרטים  תכונה

הכל בו קבלה מרבותיו ומאת זובחי הזבח הבקיאין בהמה שלא הושקתה מים קודם לשחיטה השקיית הבהמה קודם לשחיטה, כתב 
לדעת הרמ"א גם סירכות כסדרן )שבין האונות של הריאות( )שלא מתנתקות( ולכן תפסל לדעת כולם.  כולה מלאה סרכות דקות וקשות

 וגם סירכות שלא כסדרן )שעל גב האונות של הריאות(
)ב( )קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, כאן סירכות בריאות בהמה, שלא חלה עליהן ההלכה שפוסלות בהמה( ע"י השקיית  תכונה

יםהבהמה קודם לשחיטה טעם מלת  ֵ֛ בתפקיד שיתמעטו הסירכות המתנתקות מעצמן מלפסול הבהמה, כדעת הרמ"א שאינן תביר  – ְמָאָּדמ 

 סירכות אמיתיות אלא ליחות.

יםובנוסף עליהם תבנית הטעמים של  ֶ֖ ת ְּתָחׁש  ר ֵ֥ מרכא טפחא כיתור לרבות, תרמז שיתמעטו גם הסירכות המתנתקות במגע קל מלפסול – ְוע 

 ת אלא ליחות. הבהמה כדעת הרמ"א מפני שאינן סירכות אמיתיו
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ּוץ ְּתַצֶּפִּ֑נּו א:י,שמות תרומה כה חֶ֖ ת ּומ  י  ַּבֵ֥ ֹור מ  תֹו֙ זָָהַ֣ב ָטהֶ֔ יָתָ֤ א  ּפ  יב:      ְוצ  ָֽ ב ָסב  ֵ֥ר ָזָהֶ֖ יָת ָעָלֵ֛יו ז  ֹ֧  ְוָעׂש 

ֵ֥ר זָָהֶ֖ב ,יא(כה' תר' שמ) יָת ָעָלֵ֛יו ז  ֹ֧ ה להתרחב שעל כל אחד חל אותו דרגא תביר מרכא טפחא, תכונה )א( כעין קבוצת פרטים העשוי – ְוָעׂש 

 כל הלומד תורה כאילו זכה לשלושה כתרים )כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות( ,ב[שמות רבה תרומה לד]ענין או הלכה, כאן ע"פ 

ֵ֥ר ָזָהֶ֖ב ,יא(כה' תר' שמ) חל ענין  תביר מרכא טפחא, תכונה )ב( כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב שעל חלקם או כולם לא – ָעָלֵ֛יו ז 

רבי נחוניא בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו  ,מ"ה[ו"פרקי אבות פ]מסוים או הלכה מסוימת, אפשר שכאן ע"פ 
 .עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ
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ת ּבְ -ַעלשמות תצוה כח,כא:   ע"ב שמת"-ידת מחסירים ומוסיפים "לבכעין מ – ְׁשמ ֨

ְהֶיִ֝יןָ ַעל ים ּת  ָהֲאָבנ  ָֽי-ְוֲ֠ ת ְּבנ  ה ַעל-ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא  ָתִ֑ם -י   ממלת ישראל ס"ת למ"ה מה"ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"הְׁשמ 

ַ֣יׁש ַעל ָ֤י חֹוָתם֙ א  ּתּוח  ֶבט׃  -ּפ  ר ָׁשָֽ ֵ֥י ָעָׂשֶ֖ ְׁשנ  יןָ ל  ְהֶיָ֕ ֹו ּת   ְׁשמֶ֔
 

ת ּבְ ׁשְ -ַעלשמות פקודי לט,יד   ע"ב שמת"-בכעין מידת מחסירים ומוסיפים "ל – מ ֨

ים ַעל ָהֲאָבנ  ת ְּבנ י-ְוֲ֠ ה ַעל-ְׁשמ ֨ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵָּ֛נה ְׁשּת  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  ָתִ֑ם -י   ממלת ישראל ס"ת לה"מ מה"ל הל"מ = מל"ה מל"ה מל"הְׁשמ 

ַ֣יׁש ַעל ָתם֙ א  ָ֤י ח  ּתּוח  ֶבט׃ -ּפ  ר ָׁשָֽ ֵ֥ים ָעָׂשֶ֖ ְׁשנ  ֹו ל   ְׁשמֶ֔
 

הָ  שמ' תצוה כח,כא ים ְוֲ֠ ָ ֲאָבנ  ְהֶיִ֝ין ָֽי-ַעלגרש -אזלא – ּת  ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא  ָתִ֑ם-ַעלדרגא תביר מרכא טפחא,  –י   ְׁשמ 

 התבנית דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד מהם חל הענין המדובר או שמצטרפים לענין אחד. 

ים שמות פקודי לט,יד ָהֲאָבנ  ת-ַעל ְוֲ֠ ה -ְּבנ י קדמא – ְׁשמ ֨ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵָּ֛נה ְׁשּת  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  ָתִ֑ם -ַעלמרכא תביר מרכא טפחא,  –י   ְׁשמ 
 התבנית מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל הענין המדובר או שאינם מצטרפים לענין אחד

 

 ור שצד אנציקלופדיה תלמודית כרך א, ]אורים ותמים[ טנשלב תבניות הטעמים בתוך הבאור של 
ָ ( כח,כא))נחלקו אמוראים: ר' יוחנן אומר )לשאלה באורים ותומים(  בקבלת התשובה ְהֶיִ֝ין  בולטות גרש, אותיות המענה(-אזלא – ּת 

41, ריש לקיש אומר מצטרפות  גרש במובן של יוצא, בולט(-)אזלא
( . ָ ִ֝ין ְהֶי ָֽי-ַעלגרש -אזלא – ּת  ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא  רגא ד –י 

היו בולטות  42מאותיות אבני החושן שכתובים עליהן שמות שבטי בני ישראל והאבות ופירשו:(. תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף
ֵָּ֛נה -ְּבנ י( לט,יד))אותיות התשובה, כגון עי"ן משמעון ולמ"ד מלוי וה"א מיהודה, ולר' יוחנן לא היו האותיות זזות ממקומן  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  י 

ים ֶעׂשְ  ֵ֥ ה ְׁשּת  ֶ֖ ָ )אלא בולטות בלבד מרכא תביר מרכא טפחא, ענין שאין האותיות מצטרפות(,  –ר  ְהֶיִ֝ין גרש במובן של יוצא( -אזלא – ּת 

. הצירוף לר' יוחנן היה על ידי שרוח הקודש לובש את הכהן ומביט בחושן 43והכהן היה מצרפן, ולריש לקיש היו מצטרפות מאליהן
ָֽי-ַעל) .44לא תעלה" באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניוורואה בו במראה הנבואה "עלה" או " ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא   –י 

 .(דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף
45שהאותיות בלטו זו אחר זו ולפי סדר בליטתן ידע הכהן לצרפן ויש אומרים 

ָ ( כח,כא)) ִ֝ין ְהֶי ת ּבְ -ַעלגרש במובן יוצא -אזלא – ּת  ָֽיְׁשמ ֹ֧ -נ 
ה  ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא    דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף בסדר יציאה(. –י 

וכשהיה הכהן מכוין  46שהאמוראים אינם חולקים כלל אלא כל אחד מוסיף על דברי חברו, כי השם היה בין כפלי החושן ויש שכתבו
ת-ַעל( לט,יד))בחלק השם שנקרא אורים,  בולטות היו האותיות של האבנים  ן של הצירוף אורים ותומים(,קדמא, בשם הראשו – ְׁשמ ֨

ה -ְּבנ י) ומאירות בלי סדר ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵָּ֛נה ְׁשּת  ל ה  ֵ֥ ְׂשָרא  וכשהיה מרכא תביר מרכא טפחא, ענין שאין האותיות מצטרפות בסדר המענה(  –י 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ָ )חוזר ומכוין בחלק השני של השם הנקרא תומים  ְהֶיִ֝ין , היו האותיות מצטרפות היוצא אחר הראשון(גרש, השם השני -אזלא – ּת 
47ונעשות תיבות

ָֽי-ַעל) ת ְּבנ  ה -ְׁשמ ֹ֧ ֶ֖ ים ֶעְׂשר  ֵ֥ ֵ֛ל ְׁשּת  ְׂשָרא   (.דרגא תביר מרכא טפחא, ענין של צירוף –י 
 .48ובירושלמי נחלקו אם הכתב היה בולט או שהכהן שמע בנבואה קול שמשיב
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ֹו לְ  :ויקרא ג ו אן ָקְרָּבנֵ֛ ן־ַהצ ֹ֧ ם־מ  ּנּו:ְוא  יֶבָֽ ים ַיְקר  ֶ֖ ה ָּתמ  ָבֶ֔ ֹו ְנק  ' זָָכר֙ אַ֣ ים ַלהִ֑ ֶ֖ ֵַ֥בח ְׁשָלמ   ֶז

 ,,ה"ב[ה"( מסכת פסחים פל,ב ירושלמי )וילנא]ראה 

אלא אם השלילה נאמרת  ,ידוע שהמאמרים התנאים לא ישללו מה שלא נז' בתוך התנאי [מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא )מקטע א(]

 במפורש באותו כתוב או בכתוב אחר.

אן (ויקרא ג ו) ן־ַהצ ֹ֧ ם־מ   הנ"ל מקף אחד ימעט משלמים חיה טהורה, מקף אחד ימעט עוף טהור [מלבי"ם]מקף מקף, ע"פ הסבר  – ְוא 

ים (ויקרא ג ו) ֶ֖ ֵַ֥בח ְׁשָלמ  אן ָקְרָּבנֵֹ֛ו ְלֶז ן־ַהצ ֹ֧ ם־מ   דרגא תביר מרכא טפחא,  – ְוא 

ים (ויקרא ג ו) ֶ֖ ֵַ֥בח ְׁשָלמ   בוצת פרטים העשויה להתרחב, איך יכול להיות קרבן שלמים מרכא טפחא, כעין ק – ְלֶז

ים ֶ֖ ֵַ֥בח ְׁשָלמ  אן ָקְרָּבנֵֹ֛ו ְלֶז ן־ַהצ ֹ֧ ם־מ  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, ועל כל אחד חלה אותה הלכה.  – ְוא 

 זה מלמד שכל מיני קרבנות אפשר לשנותם במחשבה לקרבן שלמים כשר

ֹו  יםָקְרָּבנֵ֛ ֶ֖ ֵַ֥בח ְׁשָלמ  תביר מרכא טפחא, מכל מיני הקרבנות מתמעט קרבן פסח בערב פסח שאי אפשר לשנותו לקרבן שלמים בערב   – ְלֶז

 פסח. חטאת שלא לשמה אינה יכולה להיות שלמים

 

ָלִ֑ה ָזָכֵ֥ר ּתָ  (י אויקרא ) ֶ֖ים ְלע  ּז  ן־ָהע  ֹו מ  ים אֵ֥ ֵ֛ ן־ַהְּכָׂשב  ֹו מ  אן ָקְרָּבנֹ֧ ן־ַהצ ֨ ם־מ  ּנּו:ְוא  יֶבָֽ ים ַיְקר  ֶ֖  מ 

פסח שעברה שנתו ושלמים הבאים מחמת הפסח הרי הם כשלמים לכל דבר טעונין סמיכה ונסכים   [רמב"ם קרבן פסח פ"ד, ה"ז]
 .ותנופת חזה ושוק מה שאין כן בפסח
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ל   קרא ה,יג:וי ת ֵמֵא֖ א ֵמַֽאַח֥ ֛ ט  ר־ח  א֧תֹו ֲאש  ן ַעל־ַחט  יו ַהּכ ֵהִ֜ ל ֨ ר  ע  ֽה: סוְּכ פ  נְּח  ן ַּכמ  ה ַלּכ ֵה֖ ֥ יְּת  ה  ַל֣ח ֑לֹו וְּ נ סְּ  ה וְּ

א֧תֹו  ' ה,יג(וי)  שאין מתחיי' באחת אין מתחייב בכולן ביןוהמתחייב באחת מקרבנות עולה ויורד מתחייב בכולן  ביןמקף כבורר  –ַעל־ַחט 

א  ' ה,יג(וי) ֛ ט  ר־ח   דמלך שלא מבית דו וביןמלך מבית דוד   ביןמקף כבורר  –ֲאש 

ל ה ' ה,יג(וי) ת ֵמֵא֖ א ֵמַֽאַח֥ ֛ ט  ר־ח  א֧תֹו ֲאש  דרגא תביר מרכא טפחא, )תכונה א( כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, ,  – ַעל־ַחט 

)הלכה א( קבוצת הפרטים היא בית הדין הגדול, כהן גדול, נשיא = מלך. כל אחד מהשלושה אם עשה על פי -כאן )תכונה א( מתבטאת ב
 וראתו, או עשה העם לא יביאו קרבן עולה ויורד.ה

ל ה ' ה,יג(וי) ת ֵמֵא֖ א ֵמַֽאַח֥ ֛ ט  ר־ח  א֧תֹו ֲאש  קרבן עולה ויורד על  יתחייבו שניהם ()מבית דוד כהן גדול ונשיאלרמב"ם )הלכה א'(  – ַעל־ַחט 
 שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקדש וקדשיו,

 

ט ֛  ' ה,יג(וי)  ר־ח  ל הֲאש  ת ֵמֵא֖ תביר מרכא טפחא, )תכונה ב( כעין קבוצת פרטים העשויה לחתרחב שעל חלק מפרטיה לא חלה   –  א ֵמַֽאַח֥

)הלכה ב(. כאן )הלכה ב( מלך שלא מבית דוד פטור מקרבן עולה ויורד על שמיעת קול )היינו לא חל עליו שבועת העדות(. אבל נשיא = 
 עדות. מלך מבית דוד אינו פטור משבועת ה

ל ה ' ה,יג(וי) ת ֵמֵא֖ א ֵמַֽאַח֥ ֛ ט  ר־ח  לרמב"ם )תכונה ב, הלכה ב( פוטרת את בית הדין הגדול אשר הורו היתר בדבר שיש בו קרבן עולה  – ֲאש 

 ויורד.
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י  : ה,יג תזריע ויקרא יע  ן  ַּבּיַֹ֣ום ַהְּׁשב  ה   ְוָרָאַ֣הּו ַהּכ 
יו ל א  יָנֶ֔ ָ֤ה ַהֶּנַ֙גע֙ ָעַמַ֣ד ְּבע  ּנ  ֹורָפָׂשֵ֥ -ְוה  ית׃         ה ַהֶּנֶַַֽ֖גע ָּבעִ֑ ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵ֛ן ׁש  ה  ֹו ַהּכ  ירֹ֧ ְסּג   ְוה 
ֹו   )יג,ה( ... [(ד) ספרא תזריע פרשה ב פרק ב] ירֹ֧ ְסּג  ֵ֛ן ְוה  ה  יתַהּכ  ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  מלמד שיום שביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין  ׁש 

 מלאחריו.
מיטמא ו ... עור הבשר [משנה נגעים פ"ג מ"ג]-יג כנאמר בא ביום השביעי ומסתימת ביום תחלת תקופת שבעת הימים הבאה היהיינו ה

 : בשני שבועות שהן שלשה עשר יום
ים  )יג,ה( ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵ֛ן ׁש  ה  ֹו ַהּכ  ירֹ֧ ְסּג  שכשם אפשר  כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ביחד, ,דרגא תביר מרכא טפחא –ְוה 

בין הראיה הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים  שבשבעת הימים הראשונים כל הימים

בשבעת הימים השניים כל הימים בין הראיה הראשונה ובין הראיה  כך גםבנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה, 

 בו ביום הראיה בפעם השלישית.השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצ

ים  )יג,ה( ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵ֛ן ׁש  ה  מלמד שיום שביעי עולה לו מן שממעטים ממנה, כאן  כעין קבוצת פרטים ,תביר מרכא טפחא  –ַהּכ 
 המנין בין מלפניו בין מלאחריו.

ית ָֽ נ   .שרק הודעת הכהן מגבילה את היום השביעי ואז יעלה לכאן ולכאן, מגביל, סלוק – ׁש 
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ֵ֛ן ֶאת טו:,יג תזריע ויקרא ה  ּוא׃-ְוָרָאֹ֧ה ַהּכ  ַעת הָֽ ּוא ָצַרֵ֥ א הֶ֖ ֵ֥ ר ַהַחֵ֛י ָטמ  ֹו ַהָּבָׂשֵ֥ ְּמאִ֑ י ְוט  ר ַהַחֶ֖  ַהָּבָׂשֵ֥

ֵ֛ן ֶאת )יג,טו( )ו( ]תו"כ פרשה ג פרק ה[ ה  ֹו -ְוָרָאֹ֧ה ַהּכ  ְּמאִ֑ י ְוט  ר ַהַחֶ֖ מה ת"ל שיכול אין לי אלא ראשי איברים שנתגלו שיהו ַהָּבָׂשֵ֥
 4)פריחת החלט מחיה בתחילה, מנין אחר פריחת החלט מחיה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור  טמאים אלא לאחר

, אחר פריחת החלט הפיסיון, זמנים( 4) אחר פריחת החלט שיער לבן בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור זמנים(
ֵ֛ן ֶאת, תלמוד לומר )זמן אחד(אחר פריחת הסגר  ים(זמנ 3)בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני, לאחר הפטור  ה  י -ְוָרָאֹ֧ה ַהּכ  ר ַהַחֶ֖ ַהָּבָׂשֵ֥

ֹו ְּמאִ֑  , לרבות את כולו. ְוט 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

היא כאן,  )ו(כי אין מחיה בראשי איברים(. פתיחת משנה  )יג,ג( ח() ב"פ אתז' פ" כ"תו]) בשר חי אינו מטמא לכתחילה בראשי איברים

 )ו(האדם טמא. משנה  –ה כי ראשי איברים שנתגלה בם בשר חי אחרי פריחת החלט ממחיה בתחילה למדבפרק זה,  )א(איזכור כי משנה 

)מחיה, שער לבן, פסיון( האיש  הופיע לפחות סימן טומאה אחדזמנים  11-מצבים בם מחיה בראשי איברים מטמאה. ב 12מלמדת על 

של הסגר שמטמא, אח"כ פריחה  1. ומצב והאיש חזר להיות טמא בשר חי בראשי האיברים אותו ואח"כ הופיעפריחה טיהרה אח"כ  ,החלט

 בשר חי בראשי האיברים והאיש חזר להיות טמא.מטהרת, אח"כ 

ֵ֛ן ֶאת )יג,טו( ה  י -ְוָרָאֹ֧ה ַהּכ  ר ַהַחֶ֖  תבנית טעמים זו מלמדת שתי הלכות. דרגא תביר מרכא טפחא.  –ַהָּבָׂשֵ֥

מהופעת לפחות סימן טומאה  השהוא תוצא ,י איברים אחרי פריחה ממראה טמאקבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי בראש )הלכה א(

 )מחיה, שער לבן, פסיון( ותוצאה סופית שווה ביניהם כולם טמאים. אחד

ֵ֛ן ֶאת (טו)יג, (ב)הלכה  ה  י -ַהּכ  ר ַהַחֶ֖ תביר מרכא טפחא, מלמדת על קבוצת פרטים קשורים לנושא בשר חי בראשי איברים אחרי  –ַהָּבָׂשֵ֥

בהראות בשר חי לר' יוסי  [לרמב"ם ש"פיהמ]שעל חלק מהם לא חלה הלכה )ב( אפשר שזה הלימוד הבא ע"פ  ,חה ממראה טמאפרי
ראשי  חזרו בו. חזרו בו ראשי אברים כמין בוהק טהור...  ]משנה נגעים פ"ח,מ"ו[. בראשי אברים אינו מתטמא עד שיהא כעדשה

יר מטמא. וחכמים אומרין בוהק פחות מכעדשה סימן טומאה בתחלה ואינו סימן פחות מכעדשה, ר' מא )בשר חי בשיעור( אברים
 טומאה בסוף.
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ן :כ,יג תזריע ויקרא ָ֤ה ַמְרֶאָה֙ ָׁשָפַ֣ל מ  ּנ  ן ְוה  ה ִ֗ ֵ֛ן ֶנַגע-ְוָרָאַ֣ה ַהּכ  ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֹ֧ ּה ָהַפְַ֣ך ָלָבִ֑ן ְוט  ֹור ּוְׂשָעָרֶ֖ ָחה׃ -ָהעֶ֔ ין ָּפָרָֽ ֵ֥ וא ַּבְּׁשח  ֶ֖ ַעת ה   ָצַרֵ֥
ָחה )יג,כ(...  )ד( פ"א[ ד תו"כ פרשה] ין ָּפָרָֽ ֵ֥ אם בשחין עצמו פרחה הנגע ופשתה אבל לא נקרא  [ח"ח]הפי' ולא בעור הבשר,  ַּבְּׁשח 

 פשיון אם פשתה בעור הבשר מחוץ לשחין. 

וא-ֶנַגערישא הפסוק עוסק באבחון נגע צרעת בשחין וסימן טומאה שער לבן. אפשר כי טעמי  ֶ֖ ַעת ה  זים ליתור מרכא טפחא, מרמ – ָצַרֵ֥

ָחה -לרבות על סימן הטומאה שער לבן את הפשיון הנלמד מ ין ָּפָרָֽ ֵ֥  ׃ַּבְּׁשח 

ֵ֛ן ֶנַגע )יג,כ(תבנית טעמי הקרא  ה  ֹו ַהּכ  ְּמאֹ֧ וא -ְוט  ֶ֖ ַעת ה  בנושא נגע  יםהקשורדרגא תביר מרכא טפחא, מרמזת על קבוצת פרטים  – ָצַרֵ֥

 וכאן הם מצטרפים ביחד.  שחין
וכל השחין שחין על חלק מגופו בעל שלושה מצבי פתיחה: א' שחין על חלק מגופו ובהרת על חלק מהשחין, ב' נזכיר כי נגע צרעת בשחין 

מכוסה בבהרת, ג' הבא כולו לבן בתחילה על השחין שעל כל גופו. במצב ב' פריחת נגע )=פשיון( אפשרית רק לשחין חדש בסמוך לשחין 

המצטרפים  הקשורים בנושא נגע שחיןקבוצת הפרטים . (יג,כו)ב שתי שערות, ראה המחובר למקורי בחוט שחין ברוחלשחין או  המקורי

הם איזורי השחין המקוריים והחדשים שאם יהיה בהם מראה טמא ולפחות אחד מסימני הטומאה שער לבן או פשיון, אז הכהן יטמא  ,ביחד

 הכל כמראה אחד. 
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י: אל,יג תזריע ויקרא ָֽ ן אֶ -ְוכ  ה ִ֝ ה ַהּכ  ְרֶא֨ ין-תי  ָ֤ה א  ּנ  ֶתק ְוה  ַַַ֣֧גע ַהֶּנִ֗ ן-ֶנ ק מ  ֙הּו֙ ָעמ ַ֣ ֹו-ַמְרא  ַ֣ין ּבִ֑ ר א  ָעֵ֥ר ָׁשח ֶ֖ ֹור ְוׂש   ָהעֶ֔
ֵ֛ן ֶאת  ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  ים׃   -ְוה  ָֽ ְבַעֵ֥ת ָימ   ֶנֵַַֽ֥גע ַהֶּנֶֶ֖תק ׁש 

ן הפיסיון לתוכו אף הקיש נגע לנתק, מה נתק שאי ֶתקֶּנֶ֖ הַ ֶנֵַַֽ֥גע  (יג,לא)וכשהוא אומר למטן )ד(  [ספרא תזריע פרשה ה פ"ח] )המשך מ"ד(
 הנגע שאין הפיסיון לתוכו.

פי' דכל מקום שצריך להתנות  .מר כל מקום שצ"ל הפוךור' יהודה א :כדאיתא בפרק הקודם בהלכה ז' .הראמא בכל מטלי ]הח"ח[
ושערה  שכן אמר ושער בנגע הפך לבן והדר אמר והיא הפכה שער לבן ובשחין ובמכוה אמר בהפוך אמר הכתוב בהדיא ולא בהיקש

  :)בנתק( שאין ההפיך תנאי בו הפך לבן ואחר שאמרו בכל המקומות ובמקום אחד לא אמרו בהדיא אין זה אלא
ח ְוֶאתמדכתיב  .סיון לתוכושאין הפמה נתק  ְתַּגָּלֶ֔ ֨ ִַ֑ח -]לג[  ְוה  א ְיַגּל  ואיתא לקמן דהיינו שמשייר סביבות הנתק שיטה אחת ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣

אף נגע  :(מקורי)לנתק ה הרי שהפשיון מבחוץ הוא )כלפי חוץ לנתק הקיים(הנתק דהיינו שינתק עוד שער  שער כדי שיהא ניכר אם יפשה
פרק ו' ]-יון וכדתנן בשדאי הוי מחיה בתוך הבהרת ונתמעטה המחיה ופשתה הבהרת לתוך המחיה לא מקרי פ .ן לתוכווהפשישאין 

 .דעת חכמים שם [דנגעים משנה ג'

ֵ֛ן ֶאת...   (יג,לא)מרכא טפחא, יתור לרבות על נגע הנתק את נגע הבשר,  – ֶתקֶנֵַַֽ֥גע ַהֶּנֶ֖ -ֶאת (יג,לא) ה  ֹ֧יר ַהּכ  ְסּג  דרגא  – ֶנֵַַֽ֥גע ַהֶּנֶֶ֖תק -ְוה 

 הלכה העליהם אות ההפסיון וחלולגבי  נגעים והם נגעי עור, שחין, מכוה, נתק תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא

ֵ֛ן ֶאת...   (יג,לא) ,ורישהפסיון הוא החוצה מהנגע המק ה   פרטים הקשורים לנושאכעין קבוצת  תביר מרכא טפחא, – ֶנֵַַֽ֥גע ַהֶּנֶֶ֖תק -ַהּכ 

 נגעים והם נגעי עור, שחין, מכוה, נתק ושעל כעין פשיון פנימה )כמו מחיה, או שער שלא נשר( לא חל שם פסיון. 

" לענין פשיון החוצה מהנגע המקורי ולא  הקיש נגע לנתק תו"כ "צריך לומר כי זאת כוונת לשון  ]משנה נגעים פ"ו,מ"ג[-מעיון ב

פנימה. כגון כאשר בהרת מתפשטת על המחיה וממעטת אותה זה לא נחשב פשיון. כאשר נתק מתפשט על שער שבתוכו זה לא נחשב 

סוף שבוע ראשון, הכהן פשיון. ואם אין שם שתי שערות צהובות אז אין שם סימן טומאה להחליט את הנתק. לכן אם הדבר נבדק ב

 יסגיר את הנתק לעוד שבוע. ואם הדבר נבדק בסוף שבוע שני, הנבדק נטהר.
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ח ְוֶאת: לג,יג תזריע ויקרא ְתַּגָּלֶ֔ ֨ ֹ֧ן ֶאת-ְוה  ה  יר ַהּכ  ְסּג ֨ ִַ֑ח ְוה  א ְיַגּל  ית׃   -ַהֶּנֶֶ֖תק ל ַ֣ ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵֶ֛תק ׁש   ַהֶּנ
הסגר שני. תו"כ דורש גם על איסור תלישת סימן טומאה )שער צהוב( על פיו מחליטים. פשט פשט הרישא של הפסוק עוסק בהכנת הנתק ל

 הסיפא של הפסוק ממשיך בהסגר של השבוע השני. 

יר (יג,לג)טעם קדמא במלת  ְסּג ֨ ...   )ד( [תו"כ פ"ב פרק ב]כנדרש שביעי עולה לו מן המנין בין מלפניו בין מלאחריו. המלמד שיום  ְוה 

ֹו וְ  )יג,ה( ירֹ֧ ְסּג  ֵ֛ןה  ה  ית ַהּכ  ָֽ נ  ים ׁש  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ    ׁש 
תבנית זרקא סגול באותו פסוק ומרמזת לגריעה מהיום השביעי וטעם תביר מרמז לחלק את היום בין שתי תקופות. בנתק  )יג,ה(בפסוק 

יר, לכן אפשר כי )יג,לג(-והמשך הענין נלמד ב )יג,לב(התורה כתבה את הזרקא סגול בפסוק  ְסּג ֨ דמא, קושר את ההסגר השני ק – ְוה 

 . )יג,לב(-לגריעה מהיום השביעי הראשון שמרומז ב

ֹ֧ן ֶאת (יג,לג) ה  ים -ַהּכ  ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵֶ֛תק ׁש  כעין קבוצת פרטים שצריכים להיות ( )יג,ה(-)כהסבר ב –דרגא תביר מרכא טפחא  –ַהֶּנ

ין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא שבשבעת הימים הראשונים כל הימים בין הראיה הראשונה ובשכשם אפשר  ביחד,

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

בשבעת הימים השניים כל הימים בין הראיה  כך גםמתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה, 

הראשונה ובין הראיה השניה הם חטיבה אחת אשר לא מתחשבים בשינויים בנגע בתוך הזמן הזה אלא רק מה מצבו ביום הראיה 

 לישית.בפעם הש

ים -ֶאת (יג,לג) ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵֶ֛תק ׁש   -לומד מ ,תביר מרכא טפחא –ַהֶּנ

ים  )יג,ה( ֶ֖ ְבַעֵ֥ת ָימ  ֵ֛ן ׁש  ה  מלמד שיום שביעי עולה לו מן שממעטים ממנה, כאן  כעין קבוצת פרטים ,תביר מרכא טפחא  –ַהּכ 
 המנין בין מלפניו בין מלאחריו.
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ן ויקרא מצרע יד,ד: ה ֶ֔ ָּוה֙ ַהּכ  י ְוצ  ָֽ ֵ֛ר ְׁשּת  ַּטה  ח ַלּמ  ב׃-ְוָלַקֹ֧ ז ָֽ ֵ֥י תֹוַלֶַ֖עת ְוא  ֶרז ּוְׁשנ  ַ֣ץ ֶאֶ֔ ֹות ְוע  רִ֑ ים ַחּיֶֹ֖ות ְטה  ֵ֥ ֳּפר   צ 

ח (וי' מצ' יד,ד) ספרא מצורע פרשה א )ט( ן ְוָלַקֹ֧ ה ֶ֔ ָּוה֙ ַהּכ  ח )י(, הציווי בכהן והלקיחה בכל אדם. ְוצ  למיטהר, לשם מטהר בין איש  ְוָלַקֹ֧
 ח לאיש כשירות לאשה, לאשה כשירות לאיש, לבית כשר למצורע, למצורע כשר לבית. בין אשה בין קטן, מיכן אמרו לק

 

י (וי' מצ' יד,ד)הכתוב  ָֽ ֵ֛ר ְׁשּת  ַּטה  ח ַלּמ  ים ַחּיֶֹ֖ות-ְוָלַקֹ֧ ֵ֥ ֳּפר   מכיל שתי תבניות טעמים המייצגות שתי תכונות בצפורי המטהר. צ 

ֵ֛ר  (וי' מצ' יד,ד)תכונה )א( תבנית הטעמים של  ַּטה  ח ַלּמ  יְוָלַקֹ֧ ָֽ ים ַחּיֶֹ֖ות-ְׁשּת  ֵ֥ ֳּפר  דרגא תביר מרכא טפחא, בתפקיד של כעין קבוצת  – צ 

פרטים )איש אשה קטן בית( הקשורים לנושא היטהרות מצרעת, שעל כל אחד חל אותו ענין, כאן לקיחת שתי הצפרים לשם מיטהר 

 אחד, כשר לכל אחד אחר מהמיטהרים. 
 

ָֽ  (וי' מצ' יד,ד)הכתוב  ֵ֛ר ְׁשּת  ַּטה  ח ַלּמ  ים ַחּיֶֹ֖ות-יְוָלַקֹ֧ ֵ֥ ֳּפר   מכיל שתי תבניות טעמים המייצגות שתי תכונות בצפורי המטהר. צ 

י (וי' מצ' יד,ד)תכונה )ב( תבנית הטעמים של  ָֽ ֵ֛ר ְׁשּת  ַּטה  ים ַחּיֶֹ֖ות -ַלּמ  ֵ֥ ֳּפר  תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא יתור לרבות, ע"פ דרשה  – צ 

 גודל שדמן ניכר ברביעית מים וזה מיני דרור.נרבה צפרים טהורות שדרות בבית כבשדה ב (וי' מצ' יד,נג)-ב

 תביר ממעט מהמקורי והרבוי )ע"פ רמב"ן( מחוסרות איבר. 

 מרכא טפחאראה 
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ר ֶאל  :ב,טים ישדקרא קיו ת ְּבנ י-ָּכל-ַּדּב ֞ ם׃-ֲעַדֹ֧ יֶכָֽ ' ֱאֹלה  י הֵ֥ ֶ֖ ֹוׁש ֲאנ  י ָקדֶ֔ ַ֣ ְהיִּ֑ו ּכ  ַ֣ים ּת  ׁש  ם ְקד  ֶהֶ֖ ֵ֛ל ְוָאַמְרָּתֵ֥ ֲאל  ְׂשָרא   י 
דישראל אינו  ב"רע)]*[ עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהן ,מ"ו[ פט"ז משנה שבת

)מחלוקת האם מצווין להפרישו וכן אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן:  (מוזהר על שביתת הנכרי כשאינו עבדו:

 (והאם עושה על דעת גדול כמו אביו, או על דעת עצמו, באוכל נבילות וכנראה בשאר המצוות

ת-ָּכל-ֶאל מקף מקף, כל מקף בורר. כגון בין ישראל, ועבד שמל וטבל לשם עבדות וקבל עליו מצוות הנוהגות בעבד, ובין גר תושב,  – ֲעַדֹ֧

 ]שו"ע או"ח סי' דש[ ועבד שלא מל וטבל אלא קבל עליו שבע מצוות בני נח, ובין עבד שהוא כותי גמור, או כותי גמור

י ֵ֛ל-ְּבנ  ְׂשָרא  מקף, בורר כגון בין הגדולים החייבים בקיום המצוות ובין הקטנים שאינם חייבים בקיום מצוות, ומחנכים אותם לקיום  – י 

 מצוות, מפני חינוך מצווים להפרישם מעבירה.

ת ְּבנ י-ָּכל-ֶאל (בקד' יט, )וי' ם -ֲעַדֹ֧ ֶהֶ֖ ֵ֛ל ְוָאַמְרָּתֵ֥ ֲאל  ְׂשָרא   , תבנית טעמים בעלת שני לימודים. מרכא טפחא רגא תבירד –י 

את כולם הקהיל  - תו"כ[על  מלבי''ם], כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין, כמו שפירש מרכא טפחא דרגא תביר)לימוד א( תבנית 
ולקיימם כפי הגוף והפשט כולם כי פרשה זו רובה גופי תורה, פי' מצוות רבות שצריך לדעתם  (ברים נשים וטף והסנהדרין)ג ביחד
  בשוה.

ם -ְּבנ י)לימוד ב(  ֶהֶ֖ ֵ֛ל ְוָאַמְרָּתֵ֥ ֲאל  ְׂשָרא   ,מרכא טפחא תביר –י 

ם (בקד' יט, )וי' ֶהֶ֖  מרכא טפחא, יתור לרבות באזהרות בית דין שיזהירו לבני ישראל,  – ְוָאַמְרָּתֵ֥ ֲאל 

י (בקד' יט, )וי' ֵ֛ל-ְּבנ  ְׂשָרא   ום מצוות, עבד שלא קבל עליו עול מצוותתביר, ממעט קטנים מחובת קי– י 

ְהיִּ֑ו  (ב,טי 'דק 'יו) ַ֣ים ּת  ׁש   .גם במותר לכם, וכך תרבו קדושתכם הגבילו , רבוי והגבלה, בסה"כ רבוי הגבלותמונח אתנח -ְקד 
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יֶהִ֑ם : ו,ר כאמא אויקר ם ֱאֹלה  ֶ֖ ּו ׁש  א ְיַחְּללֶ֔ ם ְול ַ֣ יֶהֶ֔ ה  אֹלַ֣ ְהיּו֙ ל  ָֽ ים י  ָ֤ ׁש   ְקד 
י֩ ֶאת  ֶדׁש׃   א  -ּכ  יּו ק ָֽ ם ְוָהֵ֥ ֶ֖ יב  ם ַמְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם ה  ' ֶלֶֹ֧חם ֱאֹלה  י הִ֝  ּׁש ֨

י-ֶאת( )וי' אמר כא,ו ּׁש ֨ ' א   קדמא ואזלא, כעין כלל לכהן להיות ראוי לעבודה ופרטיו אחריו שיהיה ראוי לכל אחת מהעבודות, – הִ֝

םשלכך עשויה לרמז תבנית הטעמים של  ֶ֖ יב  ם ַמְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם ה  תביר מרכא טפחא. התבנית הזאת מרמזת לשתי  דרגא – ֶלֶֹ֧חם ֱאֹלה 

הלכות. )הלכה א( בתבנית המלאה בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, אלו כל אחת מהעבודות של הכהנים 

םבמקדש ובגבולין ולמתנות כהונה. )הלכה ב( אפשר כי תבנית הטעמים של  ֶ֖ יב  ם ַמְקר  ֵ֥ יֶהֵ֛ם ה  א מחלקת תביר מרכא טפח – ֱאֹלה 

-וממעטת הכהנים שידיהם או שאר איבריהם מרתתים ומרבנן הכהנים לא הניחו לכהן צעיר לעבוד עד שימלאו לו עשרים שנה. ומ

 לאסור עבודות שלא נצטוו עליהם.  [כלל ח ]עמודי אש סימן ד
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ין,לג: ויקרא בחקתי כז ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ם-ל ֹ֧ יֶרִּ֑נּו ְוא  א ְימ  ע ְול ַ֣ ֹוב ָלַרֶ֖ ָיההָ -טֵ֥ ּנּו ְוָהָֽ יֶרֶ֔ ַ֣ר ְימ  ְהֶיה-מ  ָֽ ֹו י  ּוא ּוְתמּוָרתֵ֛ ל׃-הֹ֧ ָֽ ָּגא  א י  ֶדׁש ל ֵ֥   ּק ֶ֖

ין ג(,לכז 'בח 'וי) ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ע-ל ֹ֧ ֹוב ָלַרֶ֖ כעין קבוצת פרטים  )הלכה א(דרגא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים בעלת שתי הלכות,  – טֵ֥

 סיס הוא קדושת מעשר בהמה, ההרחבה לכל המוקדשים. הקשורים לנושא והעשויה להתרחב ושעל כל פרט חלה אותה הלכה. הב
להקדש( נמכרין באיטליז ונשחטין באיטליז ונשקלין בליטרא, חוץ מן הבכור  הנאתןכל פסולי המוקדשין ) .]משנה בכורות פ"ה,מ"א[ מתני' [בבלי בכורות לא,א]

 .ד מנה בבכורהנייתן להקדש. ושוקלין מנה כנג -פסולי המוקדשין והמעשר שהנייתן לבעלים. 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ין ג(,לכז 'בח 'וי) )הלכה ב( ָֽ ר ּב  ֵ֛ ע-ְיַבּק  ֹוב ָלַרֶ֖ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב ושעל חלק  – טֵ֥

להקדש( נמכרין באיטליז  הנאתןכל פסולי המוקדשין ) .]משנה בכורות פ"ה,מ"א[ מתני' [בבלי בכורות לא,א]מהם לא חלה )הלכה ב( 
 .הנייתן להקדש. ושוקלין מנה כנגד מנה בבכור -פסולי המוקדשין שחטין באיטליז ונשקלין בליטרא, חוץ מן הבכור והמעשר שהנייתן לבעלים. ונ

 

ר  ג(,לכז 'בח 'וי) [רש"י] ֵ֛ א ְיַבּק  ם (יב,יא ' ראה)דב לפי שנאמר -וגו' ל ֹ֧ ֵריכ ֔ ר נ דְּ ַח֣ בְּ  'וי) למוד לומריכול יהא בורר ומוציא את היפה, ת, וְּכ ל  מ 

ין ג(,לכז 'בח ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ע-ל ֹ֧ ֹוב ָלַרֶ֖ בין תם בין בעל מום חלה עליו קדושה, ולא שיקרב בעל מום, אלא יאכל בתורת מעשר ואסור , טֵ֥
 :ליגזז וליעבד

ין ג(,לכז 'בח 'וי) ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ע-ל ֹ֧ ֹוב ָלַרֶ֖ כעין קבוצת פרטים  ה א()הלכדרגא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים בעלת שתי הלכות,  – טֵ֥

 הקשורים לנושא והעשויה להתרחב ושעל כל פרט חלה אותה הלכה. הבסיס הוא קדושת מעשר בהמה, ההרחבה לכל המוקדשים. 

ין ג(,לכז 'בח 'וי) [רש"י] ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ע-ל ֹ֧ ֹוב ָלַרֶ֖  בין תם בין בעל מום חלה עליו קדושה,, טֵ֥

י ג(,לכז 'בח 'וי) )הלכה ב( ָֽ ר ּב  ֵ֛ ע-ןְיַבּק  ֹוב ָלַרֶ֖ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא והעשויה להתרחב ושעל חלק  – טֵ֥

 :ולא שיקרב בעל מום, אלא יאכל בתורת מעשר ואסור ליגזז וליעבד -לגבי מעשר בהמה  ג(,לכז 'בח 'וי) [רש"י]מהם לא חלה )הלכה ב( 

יש .  אלא יאכל בתורת מעשר ג(,לכז 'בח 'וי) [רש"י] , אדמו"ר ממ"ש[135]דבר מלכות התשע"ט, ע' נז, ליקוטי שיחות כרך יב ע' 
אינם אלא בתם ולא בבעל  –לשאול, מה ענינה של אכילה זו, והרי דין של נאכל לשני ימים ולילה אחד, וכן דין שנאכל בכל העיר 

מדאורייתא(. ולכאורה חדוש גדול הוא, מום. ועל כרחך, הכונה כפשוטו: האוכל צריך לכון בעת האכילה שהוא אוכל מעשר )וזהו 
 .ולא אישטמיט במקום אחר

ין ג(,לכז 'בח 'וי) ָֽ ר ּב  ֵ֛ א ְיַבּק  ע-ל ֹ֧ ֹוב ָלַרֶ֖ כעין קבוצת פרטים  )הלכה א(דרגא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים בעלת שתי הלכות,  – טֵ֥

הכונה כפשוטו: האוכל צריך לכון  שם[ ות]דבר מלכהקשורים לנושא והעשויה להתרחב ושעל כל פרט חלה אותה הלכה. ע"פ הסבר 
 האוכלשובהרחבה לכל המוקדשים הנאכלים ) )וזהו מדאורייתא(. )תם( אוכל מעשר )כאילו(שהוא  )של המעשר בעל מום( בעת האכילה

 (יכוון שכאילו אוכל קרבן תם בעל מום

 

 דתמ"ט 132
 במדבר א,א:
' ֶאל ר הֹ֧ ֶהל-ַוְיַדּב ֨ יַנֶ֖י ְּבא ַ֣ ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ  ר׃ מ  אמ ָֽ ם ל  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ אָתֵ֛ם מ  ית ְלצ  ִ֗ נ  ַ֣ה ַהּׁש  ִ֝י ַּבָּׁשָנ נ  ֶדׁש ַהּׁש  ִ֑ד ְּבֶאָחד֩ ַלח ֨  מֹוע 

 ]זוהר כרך ג )במדבר( פרשת במדבר ]דף קיז עמוד א[[ 
)ניזק לא מלעי בקדמיתא, הוא נתפס, מונה שבחי חברו ואינו מודה על ברכותיו( הסולם:)ואי איהו מני שבחא דחבריה ולא אודי עליה ברכאן 

ולא בעינא בישא, ובכלא בעי  בעינא טבא, וברכתא בעי לברכא לה )הקב"ה מברכו(, ואי איהו מברך ליה הוא מתברך מלעילא מחמת כך(
קודשא בריך  )מצריכו(, ומה מאן דמברך לחבריה בעי הקב"ה רוצה אהבת הלב בשעה שמברך( הסולם:) רחימותא דלבאקודשא בריך הוא 
דבעי עינא טבא ולבא טבא  )על אחת כמה וכמה(נא טבא בלבא טבא, מאן דמברך לקודשא בריך הוא עאכ"ו הוא דיברך ליה בעי
ֽך: (ו,הדברים ), בגין כך ורחימותא דלבא א ד  ֖ך ּובְּכ ל־מְּ בְּ֥ך ּובְּכ ל־נַפְּשְּ ב  יך בְּכ ל־לְּ ֑ ת ֣ה' ֱאֹלה  ת ֔ ֵא֖ ַהבְּ ֣   וְּא 

, ואי תימא הרי העמידוהו שאין הברכה שלמעלה שורה על דבר שנמנה( הסולם:)ה דאתמני ת"ח הא אוקמוה לית ברכתא דלעילא שריא על מל
, אלא כופרא נטלי מנייהו והא אוקמוה וחושבנא לא הוי עד דיתכניש כל ההוא כופרא וסליק לחושבנא )איך נמנו?(ישראל איך אתמנון 

מברכן להו לישראל ולבתר מנאן ההוא כופרא ולבתר  פירה()קודם לס ובקדמיתא ספרו רק אחרי שאספו כל הכופר במטבעות( הסולם:)
ולא סליק בהו מותנא, מותנא אמאי סליק במניינא, אלא  ובסופא בקדמיתאמהדרין ומברכין לון לישראל, אשתכחו דישראל מתברכין 

יינא נטלין כופרא ופדיונא בגין דברכתא לא שריא במניינא, כיון דאסתלק ברכתא סטרא אחרא שארי עלוי ויכיל לאתזקא, בגין דא במנ
ל יב(,קטו 'תה) (ס"א מעליה מותנא)לסלקא עליה מנייהו  ֵא֑ ר  ית י שְּ ת־ֵב֣ ֵרך א  ב  ית  יב(,קטו 'תה)אלין נשין דלא סלקין במניינא,  יְִּ֭ ת־ֵב֥ ך א  ֵר֗ ב  יְּ֝

ן ןדאינון מברכין לעמא בעינא טבא ובלבא טבא וברחימותא דלבא,  ַאֲהר ֽ ית ַאֲהר ֽ ת־ֵב֥ ס"א )דאתברכן בברכתא  (דלהון)כי נמי נשין ה א 
ֵרךיְִּ֭  (גי,קטו 'תה), (דלהון י ב  ֵא֣ ים (גי,קטו 'תה)אלין אינון ליואי וכלהו מתברכין בגין דדחלין ליה לקודשא בריך הוא,  'ה֑  י רְּ ַטנ ֗ קְּ ֽים ַה֝  :ע ם־ַהגְּד ל 

 אף על גב דלא עאלין במניינא, 
ר )במדבר א,א(  ועוד ברכה לפני מניין. א לשבח את חבירו קודם יודה על ברכותיו של חבירו.קדמא, הב – ַוְיַדּב ֨

' ֶאל )במדבר א,א( יַנֶ֖י-הֹ֧ ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ   דרגא תביר מרכא טפחא, תבנית טעמים בעלת שתי תכונות. – מ 

' ֶאל )במדבר א,א()תכונה א(  יַנֶ֖י-הֹ֧ ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ  פרטים העשויה להתרחב )אלו  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת – מ 

הפקודים מבן עשרים עד בן ששים ומרבה עליהם נשים ילדים לוים וישראל מעל גיל ששים וכל יראי ה'( שעל כל אחד חל 

קודשא בריך הוא דיברך ליה בעינא טבא בלבא טבא, מאן  )מצריכו(בעי אותו ענין או אותה הלכה. כאן המברך את חבירו 
 ,דבעי עינא טבא ולבא טבא ורחימותא דלבא )על אחת כמה וכמה(עאכ"ו  דמברך לקודשא בריך הוא

יַנֶ֖י-ֶאל )במדבר א,א()תכונה ב(  ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ  תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל חלקם לא חל אותו ענין ב'  – מ 

 )תכונה א( עלולים להינזק. -או הלכה ב'. כאן מוזהרים שאם לא עושים כ

ִ֑דּבְ  )במדבר א,א( ֶהל מֹוע  כן -מונח מרבה, אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות במניין, איסוף כופר במלואו, רק אחר – א ַ֣

 ברכה לפני ספירה, מניין הכופר,  ברכה אחרי ספירה.

 

 דתמ"ט 133

ִ֑ל: נב,אבמדבר  ְׂשָרא  ַ֣י י  יׁש ַעָֽל   ְוָחנֶּ֖ו ְּבנ  ֹ֧ יׁש ַעל-א  ֵ֥ ֵ֛הּו ְוא  ם׃-ַמֲחנ  ָתָֽ ְבא  ֹו ְלצ  ְגלֶ֖  ּד 
 ַ֣ ִ֑לְוָחנֶּ֖ו ְּבנ  ְׂשָרא   לקיך בטעם תחתון, חניה עם כוונת יחוד.-, תבנית שמ' יתרו כ,ב אנכי ה' אטפחא מונח אתנח - י י 

יׁש ַעל ֵ֥ ֹו -ְוא  ְגלֶ֖  כמו שהדגלים סדורים בספר זה, שלשה שבטים לכל דגל.)פירש הפשט(  רש''יּד 
יׁש ַעָֽלאפשר כי תבנית הטעמים של  ֹ֧ יׁש ַעל-א  ֵ֥ ֵ֛הּו ְוא  ֹו -ַמֲחנ  ְגלֶ֖ , כעין קבוצת פרטים קשורים לנושא שחלים מרכא טפחא תביר דרגא -ּד 

ל (,נדאבמ' )-עליהם אותן הלכות או מצטרפים, קשורה להסבר ל כ  תלשא בתפקיד מחיצה לכתוב לפניו שגם הלויים וגם כל אחד משבטי  – ְּכֲ֠

 למנוע פריצתן כדי שלא יפגעו מהתקרבות למשכן. המחיצותבני ישראל שמרו 

 

 דתמ"ט 134

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א :במדבר ד,כ ְראֵ֛ אּו ל  תּו׃ פ-ָיב ֹ֧ ָֽ ֶדׁש ָומ   ַהּק ֶ֖
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א [ד כ 'במ] ְראֵ֛ אּו ל  ֶדׁש-ָיב ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, הלכה )א( כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל כל  - ַהּק ֶ֖

ן אותו לכיפה, רחמנא פטריה ואנן קטלינן ליה! והתנן: מי שלקה ושנה בית דין מכניסי [בבלי סנהדרין פב,ב]אחד חלה אותה הלכה 
 האמר רבי ירמיה אמר ריש לקיש: במלקות של כריתות עסקינן, דגברא בר קטלא הוא. -

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת [ד כ 'במ] ְראֵ֛ ֶדׁש-ל  תביר מרכא טפחא, הלכה )ב( כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, שעל חלק מהם לא חלה  - ַהּק ֶ֖

 -אמר רב חסדא: הבא לימלך  א[בבלי סנהדרין פב,] הענין שאם הקנאי בא לשאול בבית הדין אין מורים לו כןהלכה )ב( אפשר שזהו 
 אין מורין לו. -אין מורין לו. איתמר נמי, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הבא לימלך 

תּו ָֽ ב, והרשות להמתה בידי הקנאין רק לשעת מעשה הקנאי הוא רשות ולא חיו ]בבלי סנה' פא,ב[לפי דרשת סלוק כמגביל,  - ָומ 

 מעשה העבירה ואם פרש העבריין הקנאי הוא רודף ומותר לעבריין להורגו.  

 

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א (כ)רש"י  ְראֵ֛ אּו ל  ֶדׁש -ָיב ֹ֧ בגד פלוני  ליו. ופרשו ע(פס' ה)לתוך נרתק שלו, כמו שפירשתי למעלה בפרשה זו  -ַהּק ֶ֖
 ; ובלוע שלו הוא כסויו. (אה לעיל,ה ואי'ר)וכסו אותו במכסה פלוני 

מה שאינו כותב "במכסה עור תחש", זהו מפני שגם על חלק מהבגדים  – וכסו אותו במכסה פלוני...  רש"י הרב אלאשוילי –אשל אברהם 
, שני מיני כיסויים. כלומר היו נאמר לשון כיסוי )בפרוכת המסך כיסו את את הארון. בבגד תכלת כיסו את המנורה. בבגד תכלת נתנו את כלי השרת(

אחד באופן של פרישה מלמעלה , ואחד באופן של כיסוי, וכיסוי זה ענינו הכנסה לנרתיק, וראה רש"י לעיל פסוק י ובביאור שם, שאפשר 
עשה רק במנורה הוכנסו לתוך הנרתיקים כמין שק, שזה נ, ולא שהכלים הולבשו בהם מלמעלה למטהשהנרתיקים כיסו את הכלים באופן שהכלים 

 .וכליה

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א ְראֵ֛ אּו ל  ֶדׁש-ָיב ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד חלה אותה הלכה.  - ַהּק ֶ֖

 כל כלי המשכן כוסו באחד משני מיני כיסויים. 

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת ְראֵ֛ ֶדׁש-ל  ם לנושא מסוים, שעל חלקם לא חלה ההלכה. אפשר שתבנית תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים קשורי - ַהּק ֶ֖

הטעמים פותרת את מה ש"אשל אברהם" משאיר בצריך עיון. הלוים נאסרו לראות בכיסוי הארון והמזבח)ות( אבל בכלים אחרים לא 

 נאסרו.
כתב רש"י בסנהדרין )פא,ב( ... שהיו  הארון כוסה בפרוכת המסך, ועליו בגד כליל תכלת, ועליו כסוי עור תחש, ועל דרך זה –אשל אברהם  

אהרן ובניו מכסין הארון והמזבח)ות( כמו שכתוב שם, שהם נקראים קדש, היה אסור להם )ללוים( לראות בשעת כיסוים, אבל מלשון רש"י כאן 
והמזבחות בתור דוגמא  משמע שאינו מחלק בזה, וכל כלי המשכן בכלל האיסור. ואפשר שכן דעת רש"י גם בפירושו לש"ס, אלא שנקט הארון

 .בלבד, וצריך עיון

 
 במדבר ד,כ:

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-]כ[ ְול א  ְראֵ֛ אּו ל  תּו׃ פ-ָיב ֹ֧ ָֽ ֶדׁש ָומ   ַהּק ֶ֖
ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א ְראֵ֛ אּו ל  ֶדׁש -ָיב ֹ֧ (, שזה אזהרה על הגונב כלי שרת, שחייב פא,ב) סנהדרין... ורבותינו אמרו במסכת  רמב"ןַהּק ֶ֖

ֶאִּ֑נּו ָּבַַ֭לע ַחַ֣י ל בו; שהגנבה והגזל יקראו 'בליעה', מלשון  מיתה והקנאין פוגעין י (;איוב כ,טו) ַוְיק  ָ֤ את  צ  ֙ -ֶאת ְוה  ְלעֹו יו ּב  ּפ ֶ֔  (. יר' נא,מד) מ 

ֹות ְּכַבַּלֵ֥ע ֶאת-ְול א ְראֵ֛ אּו ל  ֶדׁש-ָיב ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת כלי שרת שעל גניבת כל אחד מהם חלה אזהרה ואופן הענישה  - ַהּק ֶ֖

תּוי האפשר ָֽ  סלוק, מגביל, לפי דרשת בבלי סנהדרין )פא,ב( מגביל את חיוב להמתה בידי הקנאין ואין לו מיתת בי"ד.   - ָומ 

 תביר, סלוקראה 
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עְ   במדבר נשא ד,מז: ים ָׁשָנה֙ ָוַמֶ֔ ָ֤ ן ְׁשֹלׁש  ֶּב֨ ִ֑ה-ָלה ְוַעֶ֖ד ֶּבןמ  ַ֣ים ָׁשָנ ּׁש    ֲחמ 
ַדֵ֥ -ָּכל ה ַוֲעב  ָדֵ֛ ת ֲעב  ַדֹ֧ ד ֲעב  א ַלֲעב ֨ ָֽד׃ַהָּבִ֗ ֶהל מֹוע  א ְּבא ֵ֥  ת ַמָּׂשֶ֖

ה )מז(   רבי יוסף בכור שור ָדֵ֛ ת ֲעב  ַדֹ֧ לעבודת הכהנים; וזה היו עושים בני עשרים  עבודהשיר, שחיטה, הפשט וניתוח, שהיא  -ֲעב 
  שלשים.שהיו עושים בני  - ועבודת משאוחמש. 
ד אעֲ שנה לצורך קבוצת ארבע  25קדמא, עבודת התחנכות הלויים מבני  – ַלֲעב ֨ ת ַמָּׂשֶ֖ ַדֵ֥ ה ַוֲעב  ָדֵ֛ ת ֲעב  ַדֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא,  – ב 

 שנה נקבעו לעבודה קבועה. ראה הסבר נוסף בהמשך. 30אפשר שבתחילה כולם התחנכו בכל ארבע העבודות ואח"כ אפשר בגיל 

ה (נשא ד,מז 'במ)בעלי התוספות מסבירים את נושא  ֛ ת ֲעב ד  ד ֲעב ַד֧ א ַלֲעב ֨  רחיב מאד את עבודת הלוים. באופן המ ּכ ל־ַהב ֗

ד (נשא ד,מז 'במ)  א קדמא – ַלֲעב ֨ ֖ ת ַמּׂש  ה ַוֲעב ַד֥ ֛ ת ֲעב ד  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים לעבודות הלוים הקשורים  – ֲעב ַד֧

ה לנושא ֛ ת ֲעב ד  -הת ומררי( היו כשרים לכל הלוים )מגרשון, ק (במ' בהע' ח,כה) ]רמב"ן[, שעל כל אחד חלה אותה הלכה. ע"פ ֲעב ַד֧

ה ֛ ת ֲעב ד   היינו ארבע העבודות שמנו בעלי התוספות.  ֲעב ַד֧

משא בכתף ולא היו )למשפחת קהת(  עד שנבנה הבית היה להם (במ' בהע' ח,כד) ]רמב"ן[אבל לגבי עבודת השירה נסביר ע"פ 
בזמן  נה, לפי התוה"מ ע"פ הספרי ורמב"ן ורק על קהת חלה פרישת הלויים בגיל חמישים ש ממנים בשיר אלא בראויים למשא.

ַדֹ֧תשעבודה בכתף והרי  ה  ֲעב  ָדֵ֛  . אף לשיר נפסלו בזמן שהעבודה בכתףהיא השיר כמ"ש רש"י שם א"כ ֲעב 
ת ַמָּׂשֶ֖א (נשא ד,מז 'במ)ואפשר כי על כך מלמדת תבנית הטעמים של  ַדֵ֥ ה ַוֲעב  ָדֵ֛ תביר מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת  – ֲעב 

העשויה להתרחב,הקשורים לנושא, כאן פרישת הלויים בגיל חמישים שנה, שעל חלק מהם לא חל איזה שהוא ענין בקשר פרטים 
לנושא. היינו משפחת גרשון ומשפחת מררי גם עד שנבנה הבית לא היו במגבלת חמשים שנה, ומשנבנה הבית לא פרשו כל הלוים 

ד (דהי"ב ה, יג)לים מעבודת השירה בגלל גיל, אלא נפסלים רק אם לא יכו יַע קֹול־ֶאָחִ֗ ַ֣  .[בבלי חולין כד, ב]רש"י כפ' ְלַהְׁשמ 

 מתאימה לתבנית טעמים ללמד שכל עבודות הלויים שוים בחשיבותן לה' [אלשיך]ודרכו של 

א ד"ה כל הפקדים (נשא ד,מז 'במ) [אלשיך] ֖ ת ַמּׂש  ה ַוֲעב ַד֥ ֛ ת ֲעב ד  ד ֲעב ַד֧ א ַלֲעב ֨ ו ואלו שוים, כמשא בכתף כעבודת עבודה. כלומר אל, ּכ ל־ַהב ֗
וגם באהל מועד, כי כלם יחשבו לענין השכר כעושים מלאכה באהל מועד. גם שבני מררי לא היתה עבודתם באהל מועד כמדובר 

ש ֵמ֖אֹות ּו (נשא ד,מח 'במ) למעלה. ועל כן עשה סך הכל, ואמר ים וֲַחֵמ֥ פ ֔ מ ַנ֣ת ֲאל  ם שְּ ֑ ֖יּו פְֻּקֵדיה  ֽים:ַוי הְּ מ נ   שְּ
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ֹון ל   ׃,אטבהעלותך במדבר  אׁשֶ֖ ֶדׁש ָהר  ם ַּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץ מ  ם מ  אָת֨ ית ְלצ  נ   ה ַהּׁש  יַני ַּבָּׁשָנ֨ ְדַּבר־ס ֲ֠ ֶׁשַ֣ה ְבמ  ' ֶאל־מ  ַ֣ר הַ֣ ר:ַוְיַדּב   אמ ָֽ

ֶאֶֹ֧ר  ( ...במ' בהע' ט,א)-עיון בתבניות טעמים אחרות ב ם מ  אָת֨ ית ְלצ  נ   ה ַהּׁש  ר:ַּבָּׁשָנ֨ אמ ָֽ ֹון ל  אׁשֶ֖ ֶדׁש ָהר  ם ַּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛  ץ מ 

ית לְּצֵ ( במ' א,א) ֣ה ַהֵּׁשנ ֗ נ  י ַבּׁש  ש ַהֵּׁשנ ִ֜ ד  ד  ַלח ֨ ח  ד בְּא  ה ל מֹוֵע֑ א ֣ י בְּ יַנ֖ ַב֥ר ס  דְּ ה בְּמ  ֛ ל־מ ש  ר ֧ה' א  ר:ַויְַּדֵב֨ י ם ֵלאמ ֽ ַר֖ צְּ ץ מ  ר  ֥ ם ֵמא  ֛  את 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ַ֣ר הַ֣  (במ' בהע' ט,א) ספרי זוטא יַניַוְיַדּב  ְדַּבר־ס ֲ֠ ֶׁשַ֣ה ְבמ  יַנ֖י ...( במ' א,א)נאמר כאן במדבר סיני ונאמר בראשו , ' ֶאל־מ  ַב֥ר ס  דְּ מה מדבר , בְּמ 
ד  (במ' א,א)סיני האמור בראשו  ה ל מֹוֵע֑ א ֣ יַניאף בְּ ְדַּבר־ס ֲ֠ האמור כאן באהל מועד. מאהל מועד נאמרו כל המצות מאהל מועד נאמר  מ 

הל מועד נאמר לו לשרוף את הפרה מאהל מועד נאמר לו להעמיד את האהל מאהל מועד נאמ' לו כל לו למשוח את המשכן מא
 :)טט: הענין אחרון נוגע ישירות לעשיית פסח בטהרה, או דחיית טומאת מקדש בפסח מפני טומאת הציבור( הטמאות והטהרות

ית נ   ה ַהּׁש  ֹוןז בתבנית הטעמים של קדמא ואזלא כעין כלל מלמד, שאפשר כי מרומ – ַּבָּׁשָנ֨ אׁשֶ֖ ֶדׁש ָהר  ם ַּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛ ֶאֶֹ֧רץ מ  דרגא תביר  – מ 

 מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שעל כל אחד חלה אותה הלכה או אותו ענין בקשר לנושא. 

בנין אהל מועד נאמרו כל  . היינו שמאז השלמתמאהל מועד נאמרו כל המצות ספרי זוטא-אפשר כי כאן קבוצת הפרטים היא כמאמר ה

מאהל לחנוכת המשכן )א(  שקדמומלמד על צוויים  ספרי זוטאהמצוות מאהל מועד. ואל תתמה שכתבתי "השלמת" ולא חנוכת המשכן, כי 
םורמז לכך בטעם קדמא של  מאהל מועד נאמר לו למשוח את המשכן)ב(  מועד נאמר לו להעמיד את האהל אָת֨ שקדם צווי זה  ְלצ 

 עד קודם לחנוכת המשכן. באהל מו
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 במדבר קרח יז,כח:

ב ֶאל]כח[   ֵ֛ ב ׀ ַהָּקר  ֹ֧ ל ַהָּקר  ְׁשַּכֵ֥ן הֶ֖ -ּכ ַ֣ ַע׃ ס 'מ  ְגֹוָֽ ְמנּו ל  ם ַּתֶ֖ ֵ֥ ּות ַהא   ָימִ֑
ב ֶאל]כח[   ֵ֛ ב ׀ ַהָּקר  ֹ֧ ל ַהָּקר  ְׁשַּכֵ֥ן הֶ֖ -ּכ ַ֣ מונח דרגא פסק תביר מרכא טפחא, מונח מרמז שסדרת הטעמים שאחריו יש להתיחס אליה  – 'מ 

  (אפשר לענינים שונים)עמים אחדות פ

כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, שעל כל אחד חל אותו ענין או הלכה. קבוצה אחת תהיה  –דרגא פסק תביר מרכא טפחא 

 ן ה'. לשעתו כאשר עדיין לא הוזהרו, וכולם היו רשאין ליכנס לחצר אהל מועד, מיתה לכל אחד מהעם כי אינו זהיר מספיק בקשר למשכ

אבל לדורות דרגא תביר מרכא טפחא יציין קבוצת עבודות מתנה המסתיימות בעבודה מסוימת )נקראת עבודה תמה(. מונח בראש התבנית 

ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ה (במ' קרח יח,ז)-דורש חמש קבוצות עבודות מ בבלי יומא כדירמז לקבוצות אחדות.   . ֲעב 

ֵ֛ב ב ׀ ַהָּקר  ֹ֧ -ן קריבות והעונשים )א( קריבות של אנשים שונים )ב( קריבות לעבודות שונות. חז"ל למדו מפסק, אפשר שמבחין בי – ַהָּקר 

ן֙ ֶאת (במ' קרח יח,ז) ה ֶאּת  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ת׃-ֲעב  ב יּוָמָֽ ֶ֖ ם ְוַהָּזֵ֥ר ַהָּקר  (. בבלי יומא כד, שאין הזר חייב מיתה אלא על עבודה תמה )עיין ְּכֻהַּנְתֶכֶ֔

ת׃ים בחיוב הזר. הלוא התורה סותמת באמרה והשאלה הנשאלת היא מניין שיש חילוק ב יּוָמָֽ ֶ֖ ל . יתכן מהפסוק )יז,כח( ְוַהָּזֵ֥ר ַהָּקר  ּכ ַ֣
ֵ֛ב ב ׀ ַהָּקר  ֹ֧ ְׁשַּכֵ֥ן הֶ֖ -ֶאל ַהָּקר  ּות 'מ  הַוֲעַבְדֶּתִ֑ם הפסק מבחין בין סוגי הקריבות וזה הביא את חז"ל לדרוש  ָימִ֑ ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ עבודה תמה  ֲעב 

 זר חייב.  )מסיימת סדרת עבודות( שרק על אלו

ן֙ ֶאת ה ֶאּת  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ם-ֲעב  ת׃ קטן תבנית של כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש -... רביע ... זקף – ְּכֻהַּנְתֶכֶ֔ ב יּוָמָֽ ֶ֖ ְוַהָּזֵ֥ר ַהָּקר 
 במיתה בידי שמים על קריבה )היינו עשיה( של אחת מחמש העבודות המסיימות קבוצות עבודות. פ

ְׁשְמ֨רּו ֶאתְואַ  :ז –,א חקרח יבמדבר  ְּתך ּת  ַ֣יך א ֲ֠ ם ְלָכל-ָּתַ֣ה ּוָבֶנ ֶכת ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם-ְּכֻהַּנְתֶכִ֝ ית ַלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  ֵַ֛ח ּוְלמ  ְזּב   ְּדַבֹ֧ר ַהּמ 
ן֙ ֶאת  ה ֶאּת  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ת׃-ֲעב  ב יּוָמָֽ ֶ֖ ם ְוַהָּזֵ֥ר ַהָּקר   ְּכֻהַּנְתֶכֶ֔

יהן מיתה: זריקה והקטרה וניסוך מים עבודות זר חייב על אמר רב ארבע א,בבלי יומא כד)במ' קרח יז,כח( -ראה דיון בנושא ב
ַ֣יך (ז' קרח יח,במ) וניסוך היין ולוי אמר אף תרומת הדשן ... מאי טעמא דרב דכתיב ה ַוֲעַבְדֶּתִ֑ם ... ְוַאָּתַ֣ה ּוָבֶנ ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ... וגו'  ֲעב 

 עבודת מתנה ולא עבודת סילוק 
ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ה  בתרומת הדשן ומסתיימת במתן שני גזרי עצים על המזבח. , ארבע אלו ועוד עבודה המתחילהמונח רביע - ֲעב 

( ד"ה וזר לא ט"הלכות ביאת המקדש פ) ליקוטי ביאורי המצוות מהרמב"םקריבת זר לעבודה אפילו בטהרה שמיתתו בידי שמים, 
עבודה תמה, לא על  יקרב אליכם. ... אע"פ שהזרים מוזהרים שלא יתעסקו בעבודה מהעבודות הקרבנות בל אין חייבים מיתה אלא על

עבודה שיש אחריה עבודה, ואין הזר חייב במיתה אלא על ארבע עבודות בלבד על הזריקה, על ההקטרה ועל ניסוך המים בחג, ועל 
 .ניסוך היין תמיד
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ְׁשְמ֨רּו ֶאת :ז,חקרח יבמדבר  ְּתך ּת  ַ֣יך א ֲ֠ ם ְלָכל-ְוַאָּתַ֣ה ּוָבֶנ ֵ֥ -ְּכֻהַּנְתֶכִ֝ ּב  ֵַ֛ח ּוְלמ  ְזּב  ֶכת ַוֲעַבְדֶּתִ֑םְּדַבֹ֧ר ַהּמ   ית ַלָּפר ֶ֖
ן֙ ֶאת  ה ֶאּת  ַדַ֣ת ַמָּתָנִ֗ ת׃-ֲעב  ב יּוָמָֽ ֶ֖ ם ְוַהָּזֵ֥ר ַהָּקר   ְּכֻהַּנְתֶכֶ֔

ֵ֛חַ -ְלָכל)א(  ְזּב  ֶכת ְּדַבֹ֧ר ַהּמ  ית ַלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  תבנית מלמדת על כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא )כאן דרגא תביר מרכא טפחא,  - ּוְלמ 

 לה אותה הלכה, או אותו ענין. אשר נברר אותם.עבודת זר בבית המקדש(, ועל כל פרט ח

ֶכת )ב( ית ַלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  מרכא טפחא, כיתור לרבות על הפשט של עבודת זר בקדש הקדשים את העבודה בקדש )בבלי יומא כד,ב ד"ה  – ּוְלמ 

 בעי רבא: עבודת סילוק בהיכל מהו? מכאן ללימוד ששני התנאים לחייב זר חלים גם בקדש(

ֶכת)ג(  עבודה תמה שזר יענש על ביצוע מדובר בכתוב לפניו ש מאפיין ַוֲעַבְדֶּתִ֑םטפחא כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַלָּפר ֶ֖

 )= מסיימת( 

-ְלָכלע"פ תבניות הטעמים )ג( מלמד על )ב( שגם בקדש זר חייב על עבודה תמה. )ב( עם האפיון שזר חייב על עבודה תמה מלמד על )א( 
ֵ֛חַ  ְזּב  מלמדת על דרגא תביר מרכא טפחא, שגם בעבודות במזבח זר חייב על עבודה תמה. זה מבוסס על ההשערה כי התבנית  ְּדַבֹ֧ר ַהּמ 

אז אם על )ב( חלה  כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא )כאן עבודת זר בבית המקדש(, ועל כל פרט חלה אותה הלכה, או אותו ענין.

 חול אותה הלכה.ההלכה של זר חייב על עבודה תמה, גם על )א( ת

להלן: שהכהנים נושאים עון הקדשים במקדש בין נאכלין בין שאינן  ספרי זוטא יח,ז-אפשר כי תבנית זאת גם מתאימה לנדרש מ הערה:

 נאכלים
 

ֵ֛חַ  ְזּב  ֶכת ַהּמ  ית ַלָּפר ֶ֖ ֵ֥ ּב  , הענין מלמדת על כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה ההלכה אותביר מרכא טפחא,  – ּוְלמ 

תרומה ולתרומת מעשר לשהכל נאמנים על הקודש כל השנה ואינם נאמנים  תוספתא חגיגה פ"ג,הי"טאפשר כי מדובר כאן )א( ע"פ 
ת  (' קרח יח,אבמ)-)טט הכתוב בשהכהנים נושאים עון הקדשים  ספרי זוטא יח,זפרט לימי הרגלים. )ב( ע"פ  וחלה ֖אּו א  שְּ ה  -ת  ש וְַּאת  ֑ ד  קְּ ֲעֹ֣ון ַהמ 

ת ֖אּו א  שְּ ך ת  ת ֔ ֣יך א  נ  ֽם-ּוב  כ  ֻהנַתְּ  שהן בגבולין. תרומה ותרומת מעשר וחלהמעון הקדשים ל וממועטיםבין נאכלין בין שאינן נאכלים  (ֲעֹ֥ון ּכְּ
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ֹו]ט[  י: -במדבר חקת יט,ט  ֹום ָטהִ֑ ַּמֲחֶנֶ֖ה ְּבָמקַ֣ ּוץ ַלָֽ חֵ֥ ֵ֛יַח מ  ּנ  ה ְוה  ֶַ֣פר ַהָּפָרֶ֔ ַ֚ת א  ֹור א  ַ֣יׁש ָטהִ֗  ר ְוָאַסַ֣ף׀ א 
ָֽי ת ְּבנ  ָהְיָתה ַלֲעַד֨ וא׃-ְוֲ֠ ָֽ את ה  ה ַחָּטֵ֥ ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ְׁשֶמֵֶ֛רת ְלמ  ֹ֧ל ְלמ  ְׂשָרא   י 

ָהְיָתה]ספ"ב קכד[  ָֽי ְוֲ֠ ת ְּבנ  ה-ַלֲעַד֨ ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ְׁשֶמֵֶ֛רת ְלמ  ֹ֧ל ְלמ  ְׂשָרא   במים מנין ת"ל ,למה נאמר שיכול אין לי אלא שמלאכה פוסלת בפרה י 

ָהְיָתה ָֽי ְוֲ֠ ת ְּבנ  ֹ֧ל -ַלֲעַד֨ ְׂשָרא  הי  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ְׁשֶמֵֶ֛רת ְלמ  ה או אפילו קידשו ת"ל ְלמ  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥  [.כבר הם למי נדה] ְלמ 

ת ָֽיקדמא,  – ַלֲעַד֨ ה-ְּבנ  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ְׁשֶמֵֶ֛רת ְלמ  ֹ֧ל ְלמ  ְׂשָרא  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא מסוים, כאן שמירת פרה  – י 

תוהמים, עם הלכה שווה לפרטיה.  וזה  (ספ"ב קכדראה )ליאסר בהנאה  כקדשים ָהְיָתהְוֲ֠ שעת בחירת הפרה הוויתה קדמא, מ – ַלֲעַד֨

ָהְיָתהגדולה )=תלשא( של מלת -מרומז בטעם תלישא בתפקיד ללמד לכתוב שאחריה על בעל בחינה נעלה ולכן חובת השמירה המתמדת.  ְוֲ֠

הכך גם הווית המים משנטלו  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ שמירה מתמדת שלא יפסלו במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת נעשים בעלי בחינה נעלה כקדשים ו ְלמ 

הכש) [(יט,ט)]ספרי זוטא=]ספ"ב קכד[לערבובם עם האפר. ע"פ  קודםהמילוי  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ה שמורים, הם( מ  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ה וכשאינן שמורים אינם מ  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥  .מ 

וא׃ מהמלים פרה פ"ד,מ"ד[ ]משנה-מהלך לימוד זה נדרש ב ָֽ הלְ מלמד על  ַחָּטֵ֥את ה  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥  קודם. כשם שהפרה היא חטאת ואסורה במלאכה  מ 

ת  (יט,ט) לעשייתה )המרומז בקדמא של הלְ ( כך ַלֲעַד֨ ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ המים המיועדים להכנת מי נדה נפסלים במלאכה בם או בשעת הכנתם משעת  מ 

 לערבובם עם האפר.  קודםהמילוי 

י ֵ֥ ה ְלמ  ָּדֶ֖ וא׃כתוב אחריה טפחא, התפקיד פותחת טפח להתאפיין מה – נ  ָֽ   (יט,ט) כשם שהפרה התקדשה משעת בחירתה )קדמא של ַחָּטֵ֥את ה 

ת הלְ ( כך ַלֲעַד֨ ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥  התקדשים משעת נטילתם לתפקידם. מ 

וא׃ ָֽ  מרכא סלוק, בתפקיד רבוי והגבלה, רבוי הגבלות משולב בספרי הבא: – ַחָּטֵ֥את ה 

וא )טט: א( ]ספ"ב קכד[ ָֽ ָֽ ] מגיד שמועלים בה ַחָּטֵ֥את ה  )חוץ מזה שמונח בחיל )ימי שלמה הל' מעילה  באפרה אין מועלין ,בה מועלין ואה 

וא)טט: ב( [: פ"ב( ָֽ וא)טט: ג(  מגיד שאם שינה באחד מכל מעשיה פסולה: ַחָּטֵ֥את ה  ָֽ  :מגיד שאם נשחטה שלא לשמה פסולה ַחָּטֵ֥את ה 

וא )המשך הספרי אינו קשור בהגבלות( )טט: א( ָֽ וא אי )טט: ב(בלילה כביום מגיד שנשרפת  ַחָּטֵ֥את ה  ָֽ  יכול תהא נפסלת בלינה ת"ל ַחָּטֵ֥את ה 

ָֽי ת ְּבנ  ָהְיָתה ַלֲעַד֨ ְׁשֶמֵֶ֛רת -ְוֲ֠ ֹ֧ל ְלמ  ְׂשָרא   .ימים על ימים ושנים על שנים [מגיד שמשתמרת]י 

הנסביר את )טט: ב( ע"פ תבנית הטעמים של  ָּדֶ֖ י נ  ֵ֥ ְׁשֶמֵֶ֛רת ְלמ  ם לנושא פסול לינה שאין תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורי – ְלמ 

ההלכה חלה עליהם. אע"פ שהאפר בא מפרה שבחייה הייתה קדשים ואסורה בהנאה, אחרי שריפתה יצא אפרה מקדשים ואין מועלים בו 

 ואין בו פסול לינה.  

 

 דתמ"ט 140

ְלָעֵ֛ם ,ב:כג בלק במדבר ַעל ָּבָלֹ֧ק ּוב  ִ֑ם ַוַּי֨ ְלָע ֶּבַ֣ר ּב  ר ּד  ק ַּכֲאֶׁשֶ֖ ַַ֣עׂש ָּבָלֶ֔ ַח: ַוַּי ָֽ ְזּב  ל ַּבּמ  י  ר ָוַאֶ֖  ָּפֵ֥
ַעל ל קדמא, סדר בפעולות הבאות – ַוַּי֨ י  ר ָוַאֶ֖ ְלָעֵ֛ם ָּפֵ֥ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העלאת  – ָּבָלֹ֧ק ּוב 

חַ עולות  ָֽ ְזּב  ....  שיהיה בלעם שוחטפעולות  , כאשר על הפרטים חלה אותה הלכה או הם מצטרפים ביחד. כאן בתפקיד הצטרפות לרצףַּבּמ 

לתבנית של -.... אבל התת ובלק זורק י  ר ָוַאֶ֖ ְלָעֵ֛ם ָּפֵ֥ תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העלאת עולות  – ּוב 

חַ  ָֽ ְזּב  פעולה למדת , כאשר על חלק מהפרטים לא חלה הלכה מסוימת או ענין מסוים. כאן בלעם שוחט למדת הרחמים ובלק ממועט מַּבּמ 

 הרחמים זורק למדת הדין.    

 

 דתמ"ט 141
 :יג,לא מטות במדבר

ֵ֛ן ְוָכל ה  ֹ֧ר ַהּכ  ה ְוֶאְלָעָז ֶׁש֨ ּו מ  ְצאִ֝ ְקָראָתִ֑ם -ַוּי ֨ ה ל  ָדֶ֖ י ָהע  ֵ֥ יא   ְנׂש 
ַּמֲחֶנָֽה׃-ֶאל  ּוץ ַלָֽ חֶ֖  מ 

 מטות לא,יג: במדבר

"תלויההשלל הוא חרם לה' שהפרשתו ביזת ישראל מהשלל כי צריך הפרשה והכשרה. כי חלק מ למנועיצא  ת"עה י"פרש פע 

 צריך הכשרה.  העםשנשאר בידי  וחלקה, במשה ואלעזר הכהן ובנשיאים

ֵ֛ן ְוָכל ה  ֹ֧ר ַהּכ  ה-ְוֶאְלָעָז ָדֶ֖ י ָהע  ֵ֥ יא  במשה  תלויה קבוצת פרטים מצטרפת כפי' רש"י כי הפרשת החרם לה' –דרגא תביר מרכא טפחא  – ְנׂש 

    . )שזה גם בהוראה והשגחה של הגדולים בעם( צריך הכשרה העםידי שנשאר ב וחלקה, ואלעזר הכהן ובנשיאים

 קדמא ואזלא במלה אחתראה 

 

 דתמ"ט 142
 :כה,עקב זדברים 

ִׁ֑ש ּון ָּבא  ְׂשְרפַ֣ ם ּת  יֶהֶ֖ ֵ֥י ֱאֹלה  יל   ְּפס 
א  יך הָֽ -ל ָֽ ' ֱאֹלֶהֶ֖ י תֹוֲעַבֵ֛ת הֵ֥ ֹ֧ ֹו ּכ  ׁש ּבֶ֔ ַ֣ ָּוק  ְך ֶּפַ֚ן ּת  יֶהם֙ ְוָלַקְחָּתַ֣ ָלֶ֔ ֶסף ְוזָָהָ֤ב ֲעל  ד֩ ֶּכ֨  ּוא׃ַתְחמ 

יך ,כהרש"ר הירש דברים זכפי'  ' ֱאֹלֶהֶ֖ י תֹוֲעַבֵ֛ת הֵ֥ ֹ֧ ּוא ּכ  פסל הנערץ כאל, תכשיטיו, קרבנותיו וכלי פולחנו מייצגים את הטעות : הָֽ
ע לאותה וזו עומדת בניגוד חריף למעלה הרוחנית והמוסרית שה' יעד לכל בני האדם. אותך הוציא תחילה מאותה טעות, וכל בני האדם נקראים להגיהאלילית 

 .מעלה שהם ראויים לה בכח ייעודם. לפיכך כל דבר המעיד על אותה טעות מנוגד לרצון אלהיך בתכלית הניגוד

יך ' ֱאֹלֶהֶ֖ י תֹוֲעַבֵ֛ת הֵ֥ ֹ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן  – ּכ 

 תקרובת מהסוג האסור .  –, טט יו, קרבנותיו וכלי פולחנופסל הנערץ כאל, תכשיטהפרטים האסורים הם 

יך ' ֱאֹלֶהֶ֖ ואין התקרובת אסורה תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, שעל חלקם לא חלה ההלכה,  – תֹוֲעַבֵ֛ת הֵ֥
)עי'  לעבודות של מקדש ה' אלא אם כן החפץ שמקריבים אותו או האופן שמקריבים בו הוא "כעין פנים", והוא דומה לקרבנות או

 . אפשר לבטל ע"ז, נויה ותשמישיה. לתקרובת האסורה אין ביטול.(נא ע"ב -עבודה זרה נ ע"א 

 

 דתמ"ט 143
 ג:     –ראה יג,ב  דברים

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
י  ָֽ ת׃-פ ]ב[  ּכ  ָֽ ֹו מֹופ  ֹות אֵ֥ ֶלֵ֛יך אֶ֖ ן א  ֹום ְוָנַתֵ֥ ַ֣ם ֲחלִ֑ ל  ֹו ח  יא אֶ֖ ְרְּבך֙ ָנב ֶ֔ ּום ְּבק   ָיקָ֤

ת ֲאֶׁשרפ ]ג[  ּוָבָ֤א ָהאֹות֙ ְוַהּמ ר -ֹופ ֶ֔ אמ ִ֑ ֶלֶ֖יך ל  ר א  ֶּבֵ֥  ּד 
א ר ל ָֽ ים ֲאֶׁשֵ֥ ֵ֛ ר  ים ֲאח  ֹ֧ י ֱאֹלה  ֨ ה ַאֲחר  ְלָכ֞ ם׃-נ  ָֽ ם ְוָנָעְבד   ְיַדְעָּתֶ֖

 

א ר ל ָֽ ים ֲאֶׁשֵ֥ ֵ֛ ר  ים ֲאח  ֹ֧ ם-ֱאֹלה  ם׃פרטים שעל כל אחד חל איסור  קבוצתדרגא תביר מרכא טפחא, כעין  – ְיַדְעָּתֶ֖ ָֽ    ְוָנָעְבד 

 טפחאקטן, מרכא תביר -טא זקףקדמא, מהפך פש גרשיים ראה

 

 דתמ"ט 144
 דברים ראה טז,טז:

ה ָכל]טז[   ה י ָרֶא֨ ים ׀ ַּבָּׁשָנֹ֡ ַ֣ ֹוׁש ְּפָעמ  ֹות ּוְבַחַ֣ג -ְזכּוְרךִ֝ ֶאת-ָׁשלַ֣ ג ַהָּׁשֻבעֶ֖ ֹות ּוְבַחֵ֥ ר ְּבַחֹ֧ג ַהַּמצֵ֛ ְבָחֶ֔ יך ַּבָּמקֹום֙ ֲאֶׁשַ֣ר י  ' ֱאֹלֶהִ֗ ַ֣י׀ הַ֣ ְּפנ 
ֹות   ַהֻּסּכִ֑

א י ָרֶאֵ֛ה ֶאת  ם׃ -ְול ֹ֧ יָקָֽ ' ר  ֵ֥י הֶ֖  ְּפנ 
ג  (,טזטז' ראה דב)שנאמר  -אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: מניין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה  גמרא. א,יז בלי חגיגהב ַח֧ בְּ

ג ַהֻסּ֑כֹות ַח֣ ֻב֖עֹות ּובְּ ג ַהּׁש  ַח֥  , מקיש חג השבועות לחג המצות: ַהַמ֛צֹות ּובְּ
ֻבע֖  (,טזטז' ראה דב) ג ַהּׁש  ַח֥ ג ַהַמ֛צֹות ּובְּ ַח֧ כא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא, כאן ימי תשלומין להקרבת דרגא תביר מר – תֹובְּ

 קרבן חגיגה, ושעל כל פרט חלה אותה הלכה, לפי מסקנת הגמרא 
  מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה, אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שבעה.

ג ַהֻסּ֑כֹותוכאן  ַח֣  ומין כהמשך הגמרא אינו מאפיין את הכתוב לפניו בענין ימי התשל ּובְּ
שמיני רגל  -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!  -ן: מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג הוא? דתנ

 תפשת. -
ה (,טזטז' ראה דב) נ ֡ ים ׀ ַבּׁש  ֣ ע מ  ֣לֹוש פְּ מונח מונח פסק פזר, כעין שלושה תפקידי פזר, העברת רעיון מהכתוב למקום אחר בתורה.  – ש 

ו דרשהו למקום אחר. כאן העדפת לימוד שבעת ימי תשלומין מחג המצות שהם פחות משמונת ימי חג הסוכות כעין אם אינו למקומ

 תפשת. -תפשת מועט  -לא תפשת,  -תפשת מרובה  -ושמיני עצרת. העיקרון הנלמד מכאן לכל התורה כולה הוא 
 

 עיא אמר: תשלומין זה לזה.ומאי תשלומין? רבי יוחנן אמר: תשלומין לראשון, ורבי אוש א,בבלי חגיגה ט
וההיא דלקמן )דף יז.( דילפינן תשלומין לחג השבועות מחג המצות כל ז' לא מסתבר למימר  -תשלומין זה לזה  א,תוספות חגיגה ט

 תשלומין זה לזה כיון דחול גמור הוא.

ֻב֖עֹות ג ַהּׁש  ַח֥ ימי התשלומים, וטעם תביר מחלק בין ימי תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא רבתה על יו"ט של שבועות את  – ַהַמ֛צֹות ּובְּ

התשלומים של חג המצות ובין ימי התשלומים של חג השבועות ומלמד שימי התשלומים של שבועות הם תשלומים ליום הראשון בלבד ולא 

 זה לזה )בעזרת הרב א"מ פערל(.

 

 דתמ"ט 145
 כד,ח: תצא-כידברים 

ָּׁשֶֹ֧מר ְּבֶנַגע ד ְוַלעֲ -ה  ר ְמא ֶ֖ ְׁשמ ֵ֥ ַעת ל  ל֩ ֲאֶׁשרַהָצַרֵ֛ ֹות ְּככ  ֹות׃-ׂשִ֑ ּו ַלֲעׂשָֽ ְׁשְמרֵ֥ ם ּת  ֶ֖ ית  ּו  ר צ  ֵ֛ם ַּכֲאֶׁשֵ֥ ּי  ֹ֧ים ַהְלו  ֲהנ  ם ַהּכ   יֹו֨רּו ֶאְתֶכִ֝
ָּׁשֶֹ֧מר ְּבֶנַגעט( -)ח רשב"ם ֹות-ה  ד ְוַלֲעׂשִ֑ ר ְמא ֶ֖ ְׁשמ ֵ֥ ַעת ל  שאפילו הוא מלך כעוזיה לא יכבדוהו, אלא יסגירוהו וישלחוהו ובדד  - ַהָצַרֵ֛

ם-ל֩ ֲאֶׁשרְּככ   -כא( -ישב )ראה דה"ב כו,יט למרים, שאע"פ שהיתה נביאה ואחות  אלהיךאשר עשה ה'  את; שהרי תזכור יֹו֨רּו ֶאְתֶכִ֝
םמשה לא חלקו לה כבוד, אלא "תסגר שבעת ימים" )במ' יב,יד(.  י  ְצָרָֽ ּמ  אְתֶכֵ֥ם מ  ֶרְך ְּבצ  שאע"פ שהיו טרודים ללכת, "העם לא  - ַּבֶּדֶ֖

 . םנסע עד האסף מרים" )שם,טו(. וכל שכן שאר בני אד
 

ָּׁשֶֹ֧מר ְּבֶנַגע ד -ה  ר ְמא ֶ֖ ְׁשמ ֵ֥ ַעת ל  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, כאן הלכות צרעת  –ַהָצַרֵ֛

או ההישמרות חייבת להיות \חלים על מלך כמו עוזיה, כהן כמו אהרן שהצרעת פנתה ממנו מיד, נביא כמו מרים, וכל אחד אחר מישראל. ו

 י הצרעת: אדם, בגדים, בית.בכל סוג

ָּׁשֶֹ֧מר ְּבֶנַגע ד -ה  ר ְמא ֶ֖ ְׁשמ ֵ֥ ַעת ל  דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים המצטרפים לענין אחד, כאן הלכות צרעת  –ַהָצַרֵ֛

 המצטרפים לתועלת אחת לנגוע ולציבור.

 

 דתמ"ט 146

 דתמ"ט 147
 :ב,א כווכי תב דברים

ַ֣ית׀ ָּכל אׁש  ר  י ָהֲאָדָמִ֗ -ְוָלַקְחָּת֞ מ  ַ֣ ן ָלְֶ֖ך ְוַׂשְמָּתַ֣ ַבֶּטִֶ֑נא ְּפר  ֵ֥ ת  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך נ  ר הֹ֧ ַאְרְצךֵ֛ ֲאֶׁש֨ יא מ  ֹ֧ ר ָּתב   ה ֲאֶׁש֨
ַלְכָּת֙ ֶאל ם׃-ְוָהָֽ ֹו ָׁשָֽ ֵ֥ן ְׁשמֶ֖ יך ְלַׁשּכ  ' ֱאֹלֶהֶ֔ ְבַחר֙ הַ֣ ֹום ֲאֶׁשָ֤ר י   ַהָּמקֶ֔

ן ָלְֶ֖ך ֵ֥ ת  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך נ  ר הֹ֧ ַאְרְצךֵ֛ ֲאֶׁש֨ יא מ  ֹ֧ ר ָּתב  מרכא טפחא, תבנית נדירה מאד, אפשר כי  קדמא דרגא תביר קדמא דרגא תביר – ֲאֶׁש֨

ַאְרְצךֵ֛ התבנית  יא מ  ֹ֧ ר ָּתב  מרמזת לקבוצת פרטים שעל כל אחד חל הענין או ההלכה, אלו שבעת המינים החייבים מדאורייתא ֲאֶׁש֨

ַאְרְצךֵ֛ בביכורים. אמנם פשט הפסוק מלמד על על הבאת ביכורים  ַאְרְצךֵ֛ ( דב' כ"ת כו,ב), אבל אפשר כי  מ  מ"ם  - מ  תביר, וגם  - מ 

 מחובת הבאת ביכורים ע"פ מאמרי חז"ל. ַאְרְצךֵ֛ מחלקים וממעטים את מלוא תביר,  –ֱאֹלֶהֵ֛יך השימוש, וגם 

 , מהיכן לא מביאים, נסיבות שלא מביאים

ַאְרְצךֵ֛ ( דב' כ"ת כו,ב))א(  רתביר, וגם מ"ם השימוש ממעטים מבמקום שממנו מביאים בכורים כי  - מ  ן ָלְֶ֖ך קדמא,  – ֲאֶׁש֨ ֵ֥ ת  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך נ  הֹ֧
לקינו הקדים לתת לנו את עבר הירדן המזרחי שרק -דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שחל עליהם אותו ענין או הלכה, ה' א –

דושות הן עשר ק ו"א מ"משנה מסכת כלים פ-לעתיד לבוא אמור להיות חלק מא"י ורק אז יביאו ממנו בכורים, עד אז נוהגים כנאמר ב

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל  והבכוריםארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר 
 :הארצות

  )ולהפך( וגו' הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או של רבים וכן אלו שאינן מביאין... משנה ביכורים פ"א מ"א )ב( 
( ראשית בכורי אדמתך עד שיהיו כל הגדולין מאדמתך האריסין והחכורות שמות כגום שנאמר )מש מאיזה טעם אינו מביא מ"ב

 והסקריקון והגזלן אין מביאין מאותו הטעם משום שנאמר ראשית בכורי אדמתך: 
 אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים .... שאינם מן המובחר אין מביאין בכורים קודם לעצרת וגו' מ"ג 

 

אין חובת הבאת בכורים אלא כשהפירות והאדמה, שממנה גדלו,  .הקרקע 1יה תלמודית כרך ג, ]בכורים[ עמוד שא טור אנציקלופד
 , ואף המוכר אינו מביא, שהרי אין לו פירות, אינו מביא, שהרי אין לו קרקעהם שלו, ולפיכך הלוקח פירות תלושים ... 

, שהם חכירי בתי אבות. אפילו היו 64, ואפילו נתייאשו הבעלים63מר: בכורי אדמתךבכורים, שנא והגזלנים, אין מביאים( 2)ע' שא טור 
 , ... 65אינם מביאיםובניהם הם החוכרים מאביהם של בעלי השדה ומבניהם אחריהם, 

, כיון .... הקונה שני אילנות71. קנה שלשה אילנות מביא70, לפי שאין לו קרקעאינו מביאבתוך קרקע של חברו,  הקונה אילן אחד
 . 83. קנה אילן וקרקעו, מביא בכורים82, הרי זה מביא מספק81שהדבר ספק אם יש לו קרקע

ַאְרְצךֵ֛ אין מביאים בכורים אלא מן המובחר, שנאמר: ( 1)עמוד שג טור   . 141למעט שאינו מן המובחר, 140, ולא כל ארצךמ 
, 163ם שאינם חייבים, לפי שהם הפקר, ולא נתחייבו בשעת הביכור, ויש סוברי162פירות שביעית* חייבים בבכורים( 2)עמוד שג טור 

 ... שמצדד לפרש כשלקט הוא עצמו מפירות שדהו, מביא ...  רש"י שמות כג יט. 162הערה . 164ואינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי
 

 דתמ"ט 148
 :א כו,יאוכי תב דברים

ֹוב ֲאֶׁשֹ֧ר ָנַָֽתן-ְוָׂשַמְחָּתַ֣ ְבָכל ' ֱאֹלֶהֶ֖ -ַהּטִ֗ יֶתִ֑ך ְלךֵ֛ הֵ֥  יך ּוְלב 
ך׃ ס ְרֶּבָֽ ר ְּבק  ֶ֖ר ֲאֶׁשֵ֥ י ְוַהּג  ֶ֔ ו   ַאָּתה֙ ְוַהּל 

יך-ֲאֶׁשֹ֧ר ָנַָֽתן ' ֱאֹלֶהֶ֖ הפרטים אלו הביכורים  קבוצתדרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל הכתוב אחריו.  - ְלךֵ֛ הֵ֥

בביכורי התבואות, סיום שמחת קריאת פר' הביכורים בביכורי  הביכוריםהשונים שכל אחד מגיע בזמן אחר. תחילת שמחת קריאת פר' 

יֶתִ֑ך לך כבר נאספו. נראה כי כאן גם -רוב הטוב אשר נתן כאשרהפירות המאפילים  על כל פרט הינו  שחלאתנח, שייך לנושא ומה  –ּוְלב 

ך׃ ס הכתוב  ְרֶּבָֽ ר ְּבק  ֶ֖ר ֲאֶׁשֵ֥ י ְוַהּג  ֶ֔ ו   בך שלימה.  ה"הקבאז שמחתך ושמחת  האם פרנסת את של הקב" שרק ַאָּתה֙ ְוַהּל 

 מונח רביע ראה

 
 דתמ"ט 149

 ,כו:תבוא כז-כי דברים
ּור ֲאֶׁשֹ֧ר ל א ים ֶאת-ָארִ֗ ֵ֛ ה-ָיק  י ַהּתֹוָרָֽ ֵ֥ ְבר  ֹות אֹוָתִ֑ם ְוָאַמֵ֥ר ָּכל-ּד  ן׃ פ-ַהּז ֶ֖את ַלֲעׂשַ֣ ָֽ  ָהָעֶ֖ם ָאמ 

ים ֶאת-ֲאֶׁשֹ֧ר ל א )כו( מב"ןר ֵ֛ ה-ָיק  י ַהּתֹוָרָֽ ֵ֥ ְבר  רבנו  לשון ה כולה, וקבלוה עליהם באלה ובשבועה;את כל התור כלל כאן -ַהּז ֶ֖את -ּד 
שכר, והעובר עליהן  לושיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת, יאמין שהעושה אותן יהיה  -, כי הקבלה הזאת דעתישלמה. ולפי 

החזיר והשקץ אם עבר על אחת מהן, כגון שאכל  אבל .ארור הואיענש; ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם, הנה 
הזאת', אבל אמר:  התורהסוכה ולולב לעצלה, איננו בחרם הזה; כי לא אמר הכתוב 'אשר לא יעשה את דברי  עשהלתאותו, או שלא 

ים-ֲאֶׁשֹ֧ר ל א ֵ֛ ֹות... ָיק   ; ַלֲעׂשַ֣

ים ֶאת-ֲאֶׁשֹ֧ר ל א ֵ֛ ה-ָיק  י ַהּתֹוָרָֽ ֵ֥ ְבר   ההלכה או הענין הנידוןדרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה  –ַהּז ֶ֖את -ּד 
ֹות אֹוָתִ֑ם  . ארור הואואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם, הנה   רמב"ן. כאן כפי' הַלֲעׂשַ֣

 

 דתמ"ט 150

ַ֣ח ָיֶדִ֑ך :כח;ח ואתב ריםדב ְׁשַל ל מ  יך ּוְבכ ֶ֖ ה ַּבֲאָסֶמָ֕ ְּתך֙ ֶאת־ַהְּבָרָכֶ֔ ' א  ו הָ֤ ֶרץ ֲאֶׁשר־הֵ֥         ְיַצ֨ ַַ֣רְכךֶ֔ ָּבָאָ֕ ְך:ּוב  ן ָלָֽ ֵ֥ ת  יך נ   ' ֱאֹלֶהֶ֖

ָרה  ז(כג, בלק 'במ) ]בעה"ט[ ל׃-ָאָֽ ָֽ ְׂשָרא  ה י  ֲעָמֵ֥ ב ּוְלָכֶ֖ה ז  ַ֣י ַיֲעק ֶ֔ הזכירם בשני שמותיהם, אמר באיזה שם אקללם; הקב"ה ברכו כשהיה  ּל 
 )דב' תב' כח; טו(ב שמו יעקב ושוב ברכו בשם ישראל; אם כן באיזה שם אקללם, והקב"ה לא רצה לייחד שמו על קללתם שבקללות כתי

֛יך אּוּוב ֧  ל  ֥לֹות ע  ל  ך )דב' תב' כח; ח(, ובברכות כתיב ּכ ל־ַהקְּ ֑ ַל֣ח י ד  שְּ ל מ  כ ֖ יך ּובְּ מ ֕ ה ַבֲאס  כ ֔ ת־ַהבְּר  ך  א  תְּ ו ֤ה' א   ; והאיך אקללם: יְַּצ֨
֛יך אּוּוב ֧  )דב' תב' כח; טו( ל  ֥לֹות ע  ל  ל ה ּכ ל־ַהקְּ ֵא֖ תביר דרגא  )לימוד א(טפחא תבנית טעמים בעלת שתי תכונות,  תביר מרכאדרגא  – ה 

מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל כל פרט חל אותו ענין או הלכה. הבסיס הן הקללות שבפר' בחקתי ובפר' 

 חד שמו על קללתםוהקב"ה לא רצה ליי ]בעה"ט[תבוא, ההרחבה עשויה להיות קללות כמו של בלעם. ועל כל אחת מהקללות כפי'

 )=קללותיהם שבפר' בחקתי ושבפר' תבוא, ומאנשים( 

֛יך )לימוד ב( ל  ֥לֹות ע  ל  ל ה ּכ ל־ַהקְּ ֵא֖ תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלק מהפרטים לא חל ענין או  – ה 

 הלכה מסוימת. אפשר שכאן חלק מהפרטים כולל כל הפרטים. צ"ע
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 : טז – טו,נצבים כטדברים 
י ָֽ ת ֲאֶׁשר-]טו[ ּכ  ֵ֥ ם א  ם-ַאֶּתַ֣ם ְיַדְעֶּתֶ֔ ְצָרִ֑י  ְבנּו ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ֹ֧ת ֲאֶׁשר      ָיַׁשֶ֖ ם׃-ְוא  ר ֲעַבְרֶּתָֽ ם ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ֶרב ַהּגֹוי   ָעַבְֵ֛רנּו ְּבֶקֵ֥

ֹ֧ת ֲאֶׁשר (טוכט,) ֶ֖ם-ְוא  ֶרב ַהּגֹוי  משמע( שעל כל אחד  רש"יי תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים )שלדעתינו על פ אדרג – ָעַבְֵ֛רנּו ְּבֶקֵ֥

ם חל הענין  ר ֲעַבְרֶּתָֽ ְראּו֙ ֶאת]טז[  (זטכט,)והמשכו  ֲאֶׁשֵ֥ ם -ַוּת  יֶהֶ֔ ּוצ  ּקַ֣ ריבה וריבה את כעין מידה  –אחת  מלהקטן ב-פשטא מונח זקף -ׁש 

שעברו ביניהם יים של הגו בודות הזרותראו מעט מע, נאמר במקצת וחל על הכל, עברו בין אומות עולם אחדות ולא בין כל האומות, והכל

ורק את אלו המאוסות והמסריחות שאין הגויים חוששים לגניבתם. ועליהם לדעת שכך נראה כל העולם האלילי וגם האלילים מכסף וזהב 

מאוסים ומסריחים והסיבה האמיתית שהגויים מיקרים ושומרים אותם זה רק מפני הערך של המתכות ואינם אמת, הפתוי מהדמיון שהם 
 כוח הטומאה.מעוררים מ
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 דברים וזאת הברכה לד,ה: 

ֶׁשֹ֧ה ֶעֶבד ם מ  ָמת ָׁשִ֝ ב ַעל-ַוָּי֨ ֶרץ מֹוָאֶ֖ ' ְּבֶאֵ֥ '׃-הֵ֛ י הָֽ ֵ֥  ּפ 
ֶׁשֹ֧ה ספרי ורש"י ם מ  ָמת ָׁשִ֝ ֶׁשֹ֧האפשר שמת משה וכתיב  (בבא בתרא טו וש"נ?). ַוָּי֨ ם מ  ָמת ָׁשִ֝ אלא עד כאן כתב משה וכא ואילך כתב  ַוָּי֨
דר"י  ואמרי לה ר' נחמיה. א"ל )אפשר שנתן משה את התורה  ויכתוב משה את התורה הזאתוא אומר רבי מאיר אומר הרי ה)יהושע. 

 מה שאמר לו הקב"ה. וגו' (בדמע)כשהיא חסרה אפילו אות אחת? אלא מלמד שהיה משה כותב  (רבי שמעון ... 
ֶׁשֹ֧ה ֶעֶבד * ב -מ  ֶרץ מֹוָאֶ֖ ' ְּבֶאֵ֥ '-ַעלל כל אחד חל דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שע –הֵ֛ י הָֽ ֵ֥ מרכא סלוק, משה כתב  – ּפ 

 פי ברוח הקודש ובדמע. -יב על-פי ה' ברוח הקדש, והפסוקים לד,ה-ד על-פסוקים לד,א
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ֹ֧ל ֶאת  :ח,דברים זאת הברכה לד ְׂשָרא  י י  ְבּכּו֩ ְבנ ֨ ֶבל-ַוּי  ֵ֥ י א  ֶ֖ י ְבכ  ֵ֥ ּו ְימ  ְּתמֶ֔ ַ֣ים יִֹ֑ום ַוַָּֽֽי  ת מֹוָאֶ֖ב ְׁשֹלׁש  ְרב ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבַעָֽ ה׃ מ  ֶׁשָֽ  מ 
ְבּכּו֩  )ב(שיעור  י , תרסא –ַוּי  ֹ֧ל ֶאתכעין כלל הצריך לפרט והפרט הוא  קדמא –ְבנ ֨ ְׂשָרא  ב -י  ת מֹוָאֶ֖ ְרב ֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבַעָֽ דרגא תביר מרכא  –מ 

 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 מרבנןולמאן דאמר רק היום מדאורייתא אז הלילה 

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

 .אבלות, י"ב חודש הספד
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֑אֹות (,גישעיהו ו) ב  ֖דֹוש ֣ה' צְּ ֛דֹוש ק  ֧דֹוש׀ ק   דרגא פסק תביר מרכא טפחא, שכל מלאך וכל אחד מישראל מקדש בשווה. – ק 

יֻחֶּנַָָּֽֽך׃ ס ס דבר נשא ו,כה:במעל  דרגא תביר טפחאראה  ָֽ ֶלֶ֖יך ו  ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧  ָיא ֨
 

יֻחֶּנַָָּֽֽך׃ ס ס במדבר נשא ו,כה:ראה  ָֽ ֶלֶ֖יך ו  ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧  ָיא ֨
' ׀  ר הֹ֧ קדמא דרגא פסק, מצד כללי הטעמים בתחביר היה צריך להיכתב טעם מרכא ולא טעם דרגא כי אין בין הדרגא לתביר שאחריו  -ָיא ֨

רות ללא טעם. אבל הקב"ה רצה דווקא טעם דרגא ולכן סיבה אחת לפסק להוסיף פיצוי במקום הברה. כמו כן אפשר להסביר כי שתי הב

ֵ֛יו בכתוב  ' ׀ ָּפָנ  טעם פסק בא להפריד בין שם הוי' ובין מילת פנים  כי לה' אין פנים אלא דברה תורה בלשון בני אדם.הֹ֧

 באור חדש: אבל ע"פ תבנית הטעמים הבאה יובן הפסוק 

ֶלֶ֖יך ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ דרגא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו הענין, קבוצת הפרטים הם כל אחד מבני ישראל,  – הֹ֧

רוה'  יתן לך מאור  ספרי פסקא נא-קדמא, מקדים בהארת פנים שווה במתנה לכל אחד מהארת בחינת פנים העליונים, כנאמר ב – ָיא ֨
ר,... ד"א מאור שכינה, ר' נתן אומר זה פנים  השכל... פרק ד' דף קו -האדמו''ר הזקן -אגרת הקדש  -גו'. ונאמר בו מאור תורהזה  ָיא ֨

היא בחינת תתאה, זו בחינת הדעת. לעומת התבוננות מעומקא דליבא למעלה מבחינת הדעת בגדולת ה'  -מתבונן בהתבוננות חיצונית 
ֶלֶ֖יך (במד' נשא ו,כה) כש''כ מהארת בחינת פנים העליוניםמים מן הש מתנה נתונה מאת ה' ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧ ּֽך ׃( ָיא ֨ ֽיֻחנ  דברים ) וכש''כ   )ו 

' ֱאֹלֶהֵ֛יך   (נצבים ל,ו ל הֹ֧ ת)ּוָמ֨ ֖ך -א  בְּ ת )קדמא דרגא תביר טפחא(לְּב  ת-וְּא  ה א  ך לְַּאֲהב ֞ ֑ ע  ב זַרְּ יך בְּכ ל-לְַּב֣ ֛ כ  -֧ה' ֱאֹלה  ֥ך ּובְּ בְּ ב  ַען -ללְּ ַמ֥ ֖ך לְּ שְּ נַפְּ

ֽיך׃  .(ַחי 

ר להודיע  פרק א' -האדמו''ר הזקן -אגרת הקדש -וקודמת לקדימה הנ"ל העמדת אמונה המביאה להתבוננות כמו שכתוב בקדמא,  – ָיא ֨
ניה  וכו' לבני אדם גבורתה של תורה. ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבע''פ וכחה עוז. פירש שלמה המלך ע''ה חגרה בעוז מת

הנה אמונה  . מתנים הם דבר המעמיד כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם. והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו.... (משלי לא)
המתבונן ומעמיק דעת בגדולת א''ס ב''ה בבחינת עולם שנה  השכלזו נקראת בשם בחינת מתניים דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא 

 .נפש

ֶַֹ֧֧רד (שמות יתרו יט,כ)המלאך אמר  ורבי אברהם יַנֶ֖י-ַעל 'הֵ֛  ַוּי  ר ס  דרגא תביר מרכא טפחא שה' צמצם אורו אין סוף צימצומים כדי שכל  - ַהֵ֥

ֶלֶ֖יך  (במד' נשא ו,כה)אחד מישראל יזכה בהארת פנים שווה כמרומז בטעמי  ֵ֛יו א  ' ׀ ָּפָנ ר הֹ֧ ּֽך ׃(ָיא ֨ ֽיֻחנ   (,גישעיהו ו)וכן תבנית הטעמים של )ו 

ב ֑אֹות ֖דֹוש ֣ה' צְּ ֛דֹוש ק  ֧דֹוש׀ ק   דרגא פסק תביר מרכא טפחא, שכל מלאך וכל אחד מישראל מקדש בשווה.  – ק 
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נּו  יט(,דהי"ב כט)  שְּ ֑ ד  קְּ ה  נּו וְּ ַמֲע֖לֹו ֵהַכ֣ ז בְַּמלְּכּו֛תֹו בְּ ֧ ל ך ָאח  זְּנ יַח  ַהמ ֨ ר ה  ֣ ים ֲאש  ת ּכ ל־ַהֵּכל ֗ ֵא֣ ם ל פְּ וְּ נ ֕ ח ֽה': סוְּה  זְַּב֥  .ֵנ֖י מ 

ַמֲע֖לֹו  יט(,דהי"ב כט) ז בְַּמלְּכּו֛תֹו בְּ ֧ דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא ועל כל אחד חלה אותה הלכה. זאת  – ָאח 

 קבוצת כלי המקדש שנשתמשו בהם בעבירה

 

 

 וכנוי כגון אנכי.מה משמעות המופעים הרבים של דרגא תביר בתיבות של שמות השם, קשר אל השם  10.1.17
 :כ –יתרו יט יח  שמות

' ַעלוַ ]כ[   ֶַֹ֧֧רד הֵ֛ יַנֶ֖י ֶאל-ּי  ר ס  אׁש -ַהֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ֶאלָהָהִ֑ ר ַ֣ ' ְלמ  א הֹ֧ ְקָר֨ ה׃-ר ַוּי  ֶׁשָֽ ֵַ֥על מ  ר ַוַּי אׁש ָהָהֶ֖  ר ֵ֥
' ַעל]כ[   ֶַֹ֧֧רד הֵ֛ ֶ֖י-ַוּי  יַנ ר ס   מצום עד אין קץ.  דרגא תביר מרכא טפחא, בשם רבי אברהם המלאך ה' ירד על הר סיני בצמצום אחר צ – ַהֵ֥

 תלישא, קדמא ראה

 
 רים ראה טז,א:דב

' ֱאֹלֶהִ֑יך -ָׁשמֹור֙ ֶאת ַסח הֶ֖ ַ֣יָת ֶּפֶ֔ יב ְוָעׂש  ֶדׁש ָהָאב ֶ֔  ח ַ֣
ְיָלה׃ ם ָלָֽ י  ְצַרֶ֖ ּמ  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך מ  יֲאךִ֝ הֹ֧ יב הֹוצ ֨ ֶדׁש ָהָאב ִ֗ י ְּבח ַ֣  ּכ ֞

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
יֲאךִ֝   ' ֱאֹלֶהֵ֛יך הֹוצ ֨ ְיָלהדרגא תביר  -הֹ֧ ם ָלָֽ י  ְצַרֶ֖ ּמ   ועבד לך נסין בליליא – תרגום אונקלוסלוק, קבוצת פרטים מצטרפים, טפחא ס – מ 

ירד למצרים עד אין סוף בצמצום אחר צמצום היינו  –נחת דרגא הקב"ה בכבודו ובעצמו  –כהגדת פסח , קבוצת ניסי ליל יציאת מצרים, 
 .והוציאנו ממצרים בלילה

 קדמא ואזלא במלה אחתראה 

 

 

 טפחא אתנח או טפחא סלוק 10.2

 
 טפחא סלוקאו  א אתנחטפח

 טפחא במילת שימוש כגון לא, עוד
 הרבוי המרומז ע''י טעם הטפחא הוא על תוכן המיעוט שב]מונח[ אתנח או ]מרכא[ סלוק

 המקראות 
 ות יתרו יט עשרת הדברות בטעם עליוןשמ

 כעין סלוק -טפחא, תרצח  -לא 
 כעין סלוק -טפחא, תנאף  -לא 
 כעין סלוק -טפחא, תגנב  -לא 
רבוי שלבי''ד יש רשות לגזור ולבצע ארבע מיתות בי''ד, רבוי היתר ביאת אשה ע''י קידושים, רבוי גניבת ה

 דעת של נידון ועד ע''י הדיין, גניבת דעת של רבו ע''י תלמיד
 יט כהתצא  כירים דב

 כעין סלוק -טפחא, תשכח  -לא 
 ,שתיבת לא מופסקת בטעם רבוי ענין השכחה של עמלק בתבת השלילה והטפחא מנתקה מהשכחה

 טפחא לרמוז שיש בו מקום גם לשכחה ולהתיר להשתמש בו לאוקומי גרסא
 דבר חקת יט יגבמ

 מה תלמוד לומר טמא יהיה, לפי שהוא אומר מי נדה לא זורק עליו אין  – ריספטפחא, טומאתו בו,  -עוד

זה ושנה ולא טבל מניין? לי אלא שלא הזה כל עיקר, הזה ולא שנה מניין? תלמוד לומר טמא יהיה, ה
תורה והמצוה . התלמוד לומר טומאתו בו, הזה וטבל ולא העריב שמשו מניין? תלמוד לומר עוד טומאתו בו

וע"כ דורש לרבי שכולל באמת כל מיני חטוי עד חיטוי דמים למח"כ )למחוסר כפרה(, שבכולם  בסימן מד ...

היה שהוא טבול יום עוד טומאתו בו שהוא מחוסר חייב כרת, וע"ז פירש כי מי נדה לא זורק וכן טמא י
 וגו'.ת י"ד( כומ"ש בנזיר מ"ה, מ)כ כפרה

 לרבות ב''עוד'' שטבול יום החסר הערב שמש ולרבי מחוסר כפרה 
 

 דבר בלק כב לבמ

 מרכא טפחא אתנח -לעשות לך כה 
  סלוק -טפחא, לא  -ויאמר 
מכיל תוכחות ושאלות האתון ותשובות השלילה של בלעם לכל קק חלפרע''פ  ''י ור''ד ע''ז ד', ת''י ופי' יונתןרש ,

סלוק, מרבה תשובות שלילה של בלעם לאתון, אף שכתוב אומרו פעם  -טפחא לא  -ויאמר  -שאלה. טט 
אחת. ועוד הטפחא מנתק "ויאמר" מה''לא'' סלוק לרמז ממעט שנסתתמו טענותיו )חכמתו( כי לא אמר 

 לאתון דבר אחר פרט ל''לא''.
 אשית א א בר

 מונח אתנח -טפחא, ברא אלקים  -בראשית 
 מונח אתנח יחיד בורא, ושכל  –לקים -רבוי מאמרות, רבוי נבראים, ולאפיינם ע"י ברא א טפחא -בראשית

 .לקיים-הנבראים הם א
 

 לקיך-שמות יתרו כ אנכי ה' א
 בחקתי תלכו-ויקרא בחוקותי אם

 דברים ואתחנן? שמע ישראל
 
 

ה ַהּיִֹ֑ום : ח,בראה י דברים ים ּפ ֶ֖ ֵ֛ ׂש  ְֹ֧חנּו ע  ר ֲאַנ ל ֲאֶׁש֨ כ  ּון ְּכֲ֠ א ַתֲעׂשֶ֔ יׁש ָּכל        ל ַ֣ ֶ֖ יָנָֽיו׃-א  ר ְּבע   ַהָּיָׁשֵ֥
 [קיט –בבלי זבחים קו ] פ"ע הלימוד
יׁש ָּכלהמהותי נלמד מסיפא הפסוק  המיעוט ֶ֖ יָנָֽיו׃-א  ר ְּבע   הבא: באופן ַהָּיָׁשֵ֥

יָנָֽיו:-ָּכל  לחכמים ר ְּבע  יׁש חיד: נדבות ונדרים והם עולות ושלמים. דבר זה מאפיין את מלת נדבת י קרבנות אלו ַהָּיָׁשֵ֥ ֶ֖  . א 

יׁש  ממלת ֶ֖ יָנָֽיו-ָּכלטפחא מתפשט ענין  - א  ר ְּבע   עולות ושלמים אל הכתוב לפניו להשפיע בו משהו.  היינו ַהָּיָׁשֵ֥

 זמן היתר ישרות של עולת ושלמי יחיד להישחט בחוץ בבמה קטנה, זההיתר במות  זמן

כדוגמתה, בזמן היתר במות בא  לפטור מעונש ך שהותרה עולת יחיד להשחט בחוץ בבמה קטנה והיא מצוה, אז אפשר כי מתו

של חובות יחיד, באופן האסור בהקרבה, דהיינו לחכמים שסוברים שאין חובות יחיד כלל בשעת היתר  כרת על שחיטה בחוץ

ות יחיד בבמה גדולה בלבד והקריבם בבמה קטנה. וכן לגבי כן הקריבם, ולרבי יהודה הסובר שיש היתר לחוב-פי-על-במות ואף
 .יהיה פטור מעונש כרתחובות ציבור הקריבים בבמה גדולה ושחטם בבמה קטנה 

 חובות יחיד וגם חובות ציבור של על שחיטה בחוץ כרתמעונש  פטורהמהותי הינו  המיעוט

 גדולה-תלישא -ראה עיקר הדיון ב
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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 חים בטפחא אתנח או טפחא מונח אתנחמבוא לרשימת הפסוקים הפות 10.3

 הרע מבקש לתקן עצמו 10.3.1

יב  שמות בשלח יד,י: ִ֑ ְקר  ה ה   ּוַפְרע ֶ֖
ָֽי ְׂשאּו֩ ְבנ  ל ֶאת-ַוּי  ְׂשָרא ֨ ָֽי-י  ּו ְבנ  ְצֲעקֵ֥ ד ַוּי  יְראּו֙ ְמא ֶ֔ ָֽ ם ַוּי  יֶהִ֗ ַַ֣ע ַאֲחר  ס  ם׀ נ  ְצַרַ֣י  ֵ֥ה מ  ּנ  ם ְוה  ינ יֶהִ֝ ל ֶאל-ע  ֶ֖ ְׂשָרא   ׃'הָֽ -י 

 ראה ברשימה טפחא אתנח

 

יו: :כה,טנח שית ברא ְהֶיֵ֥ה ְלֶאָחָֽ ָֽ ים י  ֶ֖ ִַ֑ען ֶעֵֶ֥בד ֲעָבד  ּור ְּכָנ  כל טעמי הפסוק כטעמי  ַוּי ֶ֖אֶמר ָארַ֣

ֶרץ: :א,בראשית א ת ָהָאָֽ ֵ֥ ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ים א  ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  המובא בריכוז הפסוקים בתבנית "שמע  ]שפת אמת וישב תרן[ ע"פ ְּבר 

]שפת אמת ני ישראל מתקנים ניצוצות הקדושה שהיו מיועדים לאומות העולם אם היו מטיבים מעשיהם. בראשית ברא" ב –ישראל 
 .כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושה בחקתי תרמ"א[

 בב -ראה ברשימה שי 

 

 ניצוצי קדושה המוכנים לעמים אם היו מטיבים מעשיהם, ניצוצי קדושה המוכנים אם לא עוברים עבירה 10.3.2

כתיב תולדות עשו בשמותם למקומותם. ונראה שכל  )וישלח(והנה בפרשה הקודמת ...  [מת בראשית פרשת וישב שנה תרנשפת א]
 בש' ויבר) אלו השמות היו מוכנים לעשו ותולדותיו אם היו מטיבים מעשיהם. ואח"כ נתגלגלו כל אלה ההארות ליעקב ובניו. וזה הוא

ָ֤  ,ז(לז ים֙  יםְמַאְּלמ  ֹו ֲאֻלּמ  ה ְךְּבתַ֣ ָׂשִ֗  ,כז(כה ול'ת' בר)-כדכ' ב ַהָּׂשֶדֶ֔ יׁש וע  ֵ֛ עַ  א  ֵ֥ ד  ד י  י  ַ֣יׁש ַצֶ֖ . וכן איתא יש ששמותיהן נאים ואין מעשיהם ָׂשֶדִ֑ה א 
 ... .נאים. עשו ואינו עושה כו'. כי הנה השם הוא התכלית מבוקש שנברא האדם בעבורו

 
הטבע. וצריכין בנ"י להעיד ולברר שם כבוד מלכותו ית' בעולם.  והענין הוא שבעוה"ז נסתר ונעלם ההנהגה הפנימיות ונכסה בדרך

וזהו עבודת בנ"י בעולם דאיתא כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא ואין כבוד אלא תורה וכל התורה שמותיו של הקדוש 
ית' נגלה בעוה"ז כמו בשמים. אבל ע"י החטא כי קודם החטא הי' קדושת שמו ברוך הוא וע"י היגיעה בתורה ובמצות מבררין כבוד שמו ית' בעולם. 

י בידך ונרך בידי. נעשה פירוד ותערובת טוב ורע בעולם הזה. וכפי מה שיש לאדם חלק בכבוד שמו ית' בעולם. כמו כן זוכה לשם המיוחד לו בעוה"ב. וזה הרמז נר
וז"ש שהי' נמצא בשורש עשו ותולדותיו.  יצוצי קדושה()הנ ונחזור לדברינו כי השבטים ביררו כל הנ"קכי השם הוא התפשטות במקום רחוק. 

בית יעקב אש. במדרש המוץ והתבן היו מריבים ע"ש בפ' וישלח כי כל זמן שהי' עוד קצת אוכל בקשין. הי' להם מלחמות. ואח"כ כשהוציאו כל ההארות נתקיים 
ואלה הבירורים הם עבודת כל בנ"י בפרט בגלות שו וילך אל ארץ. יוסף להבה. בית עשו לקש. לכן כשנתעלה יוסף ויצא מבית האסורים אז כתיב בע

שנמצא הארות גנוזות בתוך הרשעים ומקומותם שצריכין להוציאם. ועל אלה הארות כתיב ה' שומר את גרים שהקב"ה שומר הנפשות 
שעתידין להתברר ולהתכלל  שהכל ניצוצי קדושעתידין לצאת ולהתגייר כל ימי היותם תוך הפסולת. ולאו דוקא נפשות. ונכלל בזה 

 .בצדיקים

פסוקי פרק זה מכילים עדות על ניצוצי קדושה המפוזרים בין האומות ובטבע ועל בני ישראל לבררם. ומעידים על כך : לווישלח בראשית 

 לקים ושל )דב' ו,ד?( שמע ישראל-הפסוקים בעלי תבניות טעמים של )בר' א,א( בראשית ברא א

ל ה ת לְּד֥  ו ֥הּוא ֱאֽדֹום:)א( וְֵּא֛ ֖ ל ה  ֹות ֵעש  יש ששמותיהן נאים ואין מעשיהם נאים. עשו ואינו  ]שפת אמת[תביר, מחלק וממעט ע"פ  –וְֵּא֛
 עושה

ה בַ  ה  ַבת־ֲענ ֔ ֽיב מ  ת־ָאֳהל  י וְּא  ת ֔ ה ַבת־ֵאילֹון  ַהֽח  ת־ע ד ֗ ַ֑ען א  נ  ֣נֹות ּכְּ בְּ יו מ  ֖ ת־נ ש  ח א  ַק֥ ו ל  ֛ ֖עֹו)ב( ֵעש  בְּ ות־צ  ֛ ֽי: ֵעש  ּו  עשו תביר, מחלק וממעט  – ן ַהֽח 
 ואינו עושה

יֹֽות: אל ֲא֥חֹות נְּב  ֵע֖ מ  ַמ֥ת ַבת־י שְּ שְּ ת־ב   )ג( וְּא 

עּוֵאֽל: ת־רְּ ה א  ֖ ת י לְּד  ַמ֔ שְּ ֣ ז ּוב  ֑ יפ  ת־ֱאל  ו א  ֖ ֵעש  ה לְּ ֛ ל ד ע ד   )ד( ַוֵת֧

ל ֖  ת־יַעְּ ת־יעיש יְּ֥עּוש וְּא  ה א  ד ֔ ֽלְּ ה  י  ֽיב מ  ַֽען:)ה( וְָּאֳהל  נ  ץ ּכְּ ר  ֥ ר יֻלְּדּו־֖לֹו בְּא  ֥ ו ֲאש  ֵנ֣י ֵעש ֔ ל ה בְּ ַרח ֵאֶ֚ ת־ק ֑  ם וְּא 

ֵנ֣הּו וְּא   קְּ ת־מ  ת־ּכ ל־נַפְּ֣שֹות ֵביתֹו  וְּא  יו  וְּא  נ ת  ת־בְּ ֣יו וְּא  נ  ת־ב  יו וְּא  ש  ת־נ ֠ ו א  ח ֵעש ֡ ר ר  ת)ו( ַוי ַק֣ ֥ נְּי ֔נֹו ֲאש  ֗תֹו וְֵּאת  ּכ ל־ק  ה מְּ ַען ַוֵי֣ל ך ־ּכ ל־בְּ ֑ נ  ץ ּכְּ ר  ֣ ש בְּא  ַכ֖

ֽיו: ב ָאח  י יֲַעק ֥ ֵנ֖ פְּ ץ מ  ר  ל־א ֔  )אותיות גדולות מצטרפות למפרע הר הבית(. א 

גּֽורֵ  ץ מְּ ר  ֤ ה א  ל ִ֜ ֽכְּ ו וְֹּ֨לא י  ֑ ד  ב ת יַחְּ ֣ ּׁש  ב מ  ֖ ם ר  ֛ כּוש  ֧ה רְּ ֽי־ה י  ֽם:י)ז( ּכ  נֵיה  קְּ י מ  ֵנ֖ פְּ ם מ  את א ת ֔ ֵש֣  ה ם  ל 

 ֤ ו ֥הּוא ֱאֽדֹום:)ח( וֵַי ֖ יר ֵעש  ו  בְַּה֣ר ֵשע ֔ ב ֵעש   ש 

ֽיר: וְֵּא֛ל ה  ר ֵשע  ַה֖ י ֱא֑דֹום בְּ ֣ ו ֲאב  ֖ ֥דֹות ֵעש   תביר, מחלק וממעט כנ"ל –)ט( וְֵּא֛ל ה ת לְּ

֣מֹות  ל ה שְּ ת אֵ֥ בְּ )י( ֵא֖ ַמ֖ ל ב ן־ב שְּ עּוֵא֕ ו רְּ ת ֵעש ֔ ש  ה  ֵא֣ ד  ן־ע  ז ב  ו ֱאל יַפ֗ ֑ ו ֵנֽי־ֵעש  ֑ ֣מֹות בְֵּנֽי־ֵעש  ל ה שְּ ו: ֵא֖ ֽ ת ֵעש   טפחא מונח אתנח, )בר' א,א( –ש 

ז  ֑ ֵנ֣י ֱאל יפ  ֖יּו בְּ ַנֽז: וַי הְּ ם ּוקְּ ֖ ת  ֥פֹו וְּגַעְּ ר צְּ ן אֹומ ֔ ֣ ז ֵתימ  ֑ ֵנ֣י ֱאל יפ   טפחא מונח אתנח, )בר' א,א( –)יא( ַוי הְּ֖יּו בְּ

ַנ֣ע׀  מְּ ֽ ה  )יב( וְּת  ג ש ל  יל ֗ ה פ  ֣ ֽו:יְּת  ת ֵעש  ה ֵא֥ש  ֖ ֵנ֥י ע ד  ל ה בְּ ֵל֑ק ֵא֕ ת־ֲעמ  ז א  יַפ֖ ֱאל  ל ד ל  ו ַוֵת֥  ֱאל יַפז  ב ן־ֵעש ֔

ל   ֑ה ֵא֣ ז  ה ּומ  ֣ ַ֖רח ַשמ  ל ַנַ֥חת ו ז  עּוֵא֔ ֵנ֣י רְּ ל ה  בְּ ֽו: ה)יג( וְֵּא  ת ֵעש  ת ֵא֥ש  ַמ֖ שְּ ֵנ֥י ב  ֔יּו בְּ  ה 

יב   י ָאֳהל  נֵ֨ ֗יּו בְּ ל ה ה  ת־ק ֽ )יד( וְֵּא֣ ם וְּא  ֖ ל  ת־ יַעְּ ת־יעיש יְּ֥עּוש וְּא  ו א  ל ד לְֵּעש ֔ ו ַוֵת֣ ֑ ת ֵעש  ש  ֖עֹון ֵא֣ בְּ ֛ה ַבת־צ  ה ַבת־ֲענ  ֧  ח:רַ מ 

ל ה  ַנֽזאַ )טו( ֵא֖ ר ַא֥לּוף צְּ֖פֹו ַא֥לּוף קְּ ן  ַא֣לּוף אֹומ ֔ ו ַא֤לּוף ֵתימ  ֣כֹור ֵעש ֔ יַפז  בְּ ֵנ֤י ֱאל  ו בְּ ֑ ֵנֽי־ֵעש  י בְּ ו  :לּוֵפ֣ ֑ י בְֵּנֽי־ֵעש  ל ה ַאלּוֵפ֣ טפחא מונח אתנח, )בר'  –ֵא֖

 אל אקצה(.-א,א( )אותיות גדולות מצטרפות ל

ם ַא֣לּוף ֲעמ   ֖ ת  ַרח ַא֥לּוף גַעְּ ַרח ַא֥לּוף גַלֵ֑ )טז( ַאֽלּוף־ק ֛ ֽה: ַאֽלּוף־ק ֛ ֵנ֥י ע ד  ל ה בְּ ץ ֱא֔דֹום ֵא֖ ר  ֣ א  יַפז  בְּ י ֱאל  ל ה ַאלּוֵפ֤ ם ק ֵא֣ ֖ ת   תביר, מחלק וממעט כנ"ל –עְּ

֑ה  ז  ה ַא֣לּוף מ  ֖ ַרח ַא֥לּוף ַשמ  ַחת  ַא֣לּוף ז ֔ ו ַא֥לּוף נַ  עּוֵאל  ב ן־ֵעש ֔ ֵנ֤י רְּ ל ה בְּ ֽו:אֵ֣ )יז( וְֵּא֗ ת ֵעש  ת ֵא֥ש  ַמ֖ ֵנ֥י ב שְּ ל ה בְּ ץ ֱא֔דֹום ֵא֕ ר  ֣ א  עּוֵאל  בְּ י רְּ  ל ה ַאלּוֵפ֤

ל ה בְּנֵ֤  ֖ם ַא֣לּוף )יח( וְֵּא֗ ל  ו ַא֥לּוף יְּ֛עּוש ַא֥לּוף יַעְּ ת ֵעש ֔ ש  ה  ֵא֣ ֽיב מ  ֽו:ק ֑ י ָאֳהל  ת ֵעש  ֖ה ֵא֥ש  ה ַבת־ֲענ  ֛ יב מ  ֳֽהל  י א  ל ה ַאלּוֵפ֞  ַרח ֵא֣

ל ה ַאלּופֵ  ו וְֵּא֥ ֛ נֵי־ֵעש  ל ה בְּ ם ֥הּוא ֱאֽדֹום: ס ֵא֧ ֖ ו וְֵּא֥ל ה ַאלּוֵפיה  ֛ נֵי־ֵעש  ל ה בְּ ם)יט( ֵא֧ ֖ דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל  – יה 

 אותו ענין

ר   ֑ א  י ה  ֵב֖ י י שְּ יר  ַהח ר ֔ ֵנֽי־ֵשע  ל ה בְּ ֽה: ץ)כ( ֵא֤ ֥עֹון וֲַענ  בְּ ל וְּצ  ֖ ן וְּשֹוב  ֥  לֹוט 

ץ אֱ  ר  ֥ א  יר בְּ ֖ ֵנ֥י ֵשע  י בְּ ֛ י ַהח ר  ל ה ַאלּוֵפ֧ ן ֵא֣ ֑ יש  צ ר וְּד  ֥שֹון וְֵּא֖ סמוכין להמשיך אליהם את השורש של בירור  –)סלוק( מרכא טפחא  ֽדֹום:)כא( וְּד 

 ניצוצי קדושה

י וְּ  ֣ ן ח ר  ֖ ֥יּו בְּנֵי־לֹוט  ֽע:הֵ )כב( וַי הְּ נ  מְּ ן ת  ֖ ם ַוֲא֥חֹות לֹוט  ֑ ן  ימ  ֖ נֵי־לֹוט  ֥יּו בְּ  סמוכין –)סלוק( מרכא טפחא  -ַוי הְּ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

נַ֖  ֥ן ּומ  ו  ל ַעלְּ ֵנ֣י שֹוב ֔ ל ה  בְּ ֽם:)כג( וְֵּא  ֖פֹו וְּאֹונ  ל שְּ ֑  ַחת וְֵּעיב 

ת־הַ  ע ֥תֹו א  ר ב רְּ ב ֔ דְּ ם  ַבמ  ת־ַהיֵמ  א א  ֤ צ  ר מ  ה ֲאש ֨ ֑ה ֣הּוא ֲענ ֗ ֣ה וֲַענ  ֖עֹון וְַּאי  בְּ ֵנֽי־צ  ל ה בְּ ֖עֹון)כד( וְֵּא֥ בְּ ֵנֽי־צ  ל ה בְּ ֽיו: וְֵּא֥ ֥עֹון ָאב  בְּ ים לְּצ  ֖ )סלוק( מרכא  -ֲחמ ר 

 סמוכין –טפחא 

ל   ֽה:)כה( וְֵּא֥ ה ַבת־ֲענ  ֖ יב מ  ן וְָּאֳהל  ש ֑ ֖ה ד  ֵנֽי־ֲענ  ֖ה  ה בְּ ֵנֽי־ֲענ   סמוכין –)סלוק( מרכא טפחא  -וְֵּא֥ל ה בְּ

ן: ֽ ן ּוכְּר  ֥ ר  ן וְּי תְּ ֖ ב  שְּ ן וְּא  ֥ ד  מְּ ן ח  ֑ יש  ֵנ֣י ד  ל ה בְּ שמותיהן נאים ואין )בר' א,א( מלא,  –טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק  - )כו( וְֵּא֖
 עשיהם נאים.מ

ן: ֽ ן ַוֲעק  ֖ ֥ן וְּזֲַעו  לְּה  צ ר ב  נֵי־ֵא֑ ל ה בְּ שמותיהן נאים ואין מעשיהם )דב' ו,ד( כמעט מלא שמע ישראל,  –טפחא אתנח מרכא טפחא סלוק  - )כז( ֵא֖
 נאים.

ן  ֖ יש  ן: ֵא֥ל ה בְֵּנֽי־ד  ֽ ן ֥עּוץ וֲַאר  ֖ יש  ֵנֽי־ד  ל ה בְּ  ןסמוכי –)סלוק( מרכא טפחא  - )כח( ֵא֥

י הַ  ל ה ַאלּוֵפ֣ ֽה: ֵא֖ בְּ֖עֹון ַא֥לּוף ֲענ  ל ַא֥לּוף צ  ן  ַא֣לּוף שֹוב ֔ י ַא֤לּוף לֹוט  ֑ י ַהח ר  ל ה ַאלּוֵפ֣ י )כט( ֵא֖ ֑  טפחא מונח אתנח, )בר' א,א( –ח ר 

ַאֻלפֵ  י לְּ ֛ י ַהח ר  ל ה ַאלּוֵפ֧ ן ֵא֣ ֑ יש  צ ר ַא֣לּוף ד  ן ַא֥לּוף ֵא֖ ש ֛ צ ר)ל( ַא֥לּוף ד  ן ַא֥לּוף ֵא֖ ש ֛ ֽיר: פ ַא֥לּוף ד  ץ ֵשע  ר  ֥ ם בְּא  ֖ מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת  – יה 

 פרטים ששונים ביניהם בענין מסוים

ֵאֽל:  ר  ֵנ֥י י שְּ בְּ ל ך ל  ֖ ל ך־מ  ֵנ֥י מְּ ץ ֱא֑דֹום ל פְּ ר  ֣ א  ֖כּו בְּ לְּ ר מ  ֥ ים ֲאש  כ ֔ ל  ל ה  ַהמְּ  )לא( וְֵּא 

ֹ֣לך ב אֱ  ֽב ה:)לב( ַוי מְּ נְּה  י֖רֹו ד  ם ע  ֑עֹור וְֵּש֥ ַלע ב ן־בְּ ֖  ֔דֹום ב 

ַלע ֑ ת ב  ֖מ  ה: ַוי  ֽ ר  ב צְּ ַ֖רח מ  ן־ז  ֥ב ב  יו יֹוב  ת ֔ ֹ֣לך ַתחְּ ַלע ַוי מְּ ֑ ת ב  ֖מ   )דב' ו,ד( שמע ישראל –טפחא אתנח  - )לג( ַוי 
ץ  ר  ֥ ם ֵמא  ֖ יו ֻחש  ת ֔ ֹ֣לך ַתחְּ ב ַוי מְּ ֑ ת יֹוב  ֖מ  ב)לד( ַוי  ֑ ת יֹוב  ֖מ  ֽי: ַוי  נ   )דב' ו,ד( שמע ישראל –טפחא אתנח  - ַהֵתימ 

י֖רֹו ם ע  ב וְֵּש֥ ה מֹוא ֔ ֵד֣ י ן  ב שְּ דְּ ת־מ  ֤ה א  ד ַהַמּכ  ַד֗ ד ב ן־בְּ יו ֲהַד֣ ת ִ֜ ֹ֨לך ַתחְּ ם ַוי מְּ ֑ ת ֻחש  ֖מ  ֽית:)לה( ַוי  ם   ֲעו  ֑ ת ֻחש  ֖מ  )דב' ו,ד?( שמע  –טפחא אתנח  -ַוי 

 ישראל

ד) ֑ ת ֲהד  ֖מ  ה: ַוי  ֽ ֵרק  ַמשְּ ֖ה מ  ל  יו ַשמְּ ת ֔ ֹ֣לך ַתחְּ ד ַוי מְּ ֑ ת ֲהד  ֖מ   )דב' ו,ד( שמע ישראל –טפחא אתנח  -לו( ַוי 

֑ה ל  ת ַשמְּ ֖מ  ֽר: ַוי  ח ֥בֹות ַהנ ה  ֖אּול ֵמרְּ יו ש  ת ֔ ֹ֣לך ַתחְּ ה ַוי מְּ ֑ ל  ת ַשמְּ ֖מ   )דב' ו,ד( שמע ישראל –טפחא אתנח  -)לז( ַוי 

֑אּול ת ש  ֖מ  ֽבֹור: ַוי  ֖ן ב ן־ַעכְּ נ  ַעל ח  יו ַב֥ ת ֔ ֹ֣לך ַתחְּ ֑אּול ַוי מְּ ת ש  ֖מ   )דב' ו,ד( שמע ישראל –טפחא אתנח  -)לח( ַוי 

֤תֹו מְּ  שְּ ם א  עּו וְֵּש֨ ֑ ם ע י֖רֹו פ  ר וְֵּש֥ יו  ֲהַד֔ ת  ֹ֤לך ַתחְּ ֣ן ב ן־ַעכְּבֹור  ַוי מְּ נ  ַעל ח  ת  ַב֣ ֽב:)לט( ַוי מ  י ז ה  ת ֵמ֥ ד ַב֖ ֵר֔ ֵאל  ַבת־ ַמטְּ  ֵהֽיַטבְּ

ה אַ  ֖ ו  ֛ע ַא֥לּוף ַעֽלְּ נ  מְּ ם ַא֥לּוף ת  ֑ מ ת  ם ב שְּ ֖ ק מ ת  ם ל מְּ פְּח ת ֔ שְּ ו  לְּמ  י ֵעש  ֞מֹות ַאלּוֵפ֤ ֵאל ה שְּ  ֥לּוף יְֵּתֽת:)מ( וְּ֠

ינ ֽן: ַאל֧  ֖ה ַא֥לּוף פ  ֛ה ַא֥לּוף ֵאל  יב מ  ֖ה)מא( ַא֧לּוף ָאֳהל  ֛ה ַא֥לּוף ֵאל  יב מ  דרגא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעל כל אחד חל אותו  –  -ּוף ָאֳהל 

 ענין

ן  ֖ ַנ֛ז ַא֥לּוף ֵתימ  ֽר: ַא֥לּוף קְּ בְּצ  ן ַא֥לּוף מ  ֖ ַנ֛ז ַא֥לּוף ֵתימ  מרכא תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים ששונים ביניהם בקשר לאותו  – )מב( ַא֥לּוף קְּ
 ענין

ו ֲאב ֥ )מג ֖ ם ֥הּוא ֵעש  ץ ֲאֻחז ת ֔ ר  ֣ א  ם  בְּ ב ת  שְּ י ֱא֗דֹום לְּמ ֽ ל ה׀ ַאלּוֵפ֣ ם ֵא֣ ֑ יר  ל ַא֣לּוף ע  יֵא֖ ל( ַא֥לּוף ַמגְּד  יֵא֖  –)סלוק( מרכא טפחא י ֱאֽדֹום: פ ַא֥לּוף ַמגְּד 

 סמוכין

 

י ְּבמ   ,י:מאמקץ בראשית  ת   ן א  ּת ֨ יו ַוּי  ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑ ים:ַּפְרע ֶ֖ ָֽ פ  ר ָהא  ת ַׂשֵ֥ ֶ֖ י ְוא  ָ֕ ת  ים א  ַ֚ית ַׂשַ֣ר ַהַּטָּבח ֶ֔ ר ּב   ְׁשַמִ֗
ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑יו ים )בר' א,א(טפחא מונח אתנח, כטעמי  – ַּפְרע ֶ֖ ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  ,שייך לקבוצת הפסוקים בתורה שאחת מתכונותיהם  בְּ

דושה בכל מקום בבריאה )על דרך שפת אמת וישב התר"ן( , העתיד להיגאל בגאולה היא גלוי "יד הוי"ה ". גלוי ניצוץ קדושה, מניצוצי הק

 ממצרים.

֥ב  ,פט(קיט 'תה)ניצוץ קדושה משירת הבריאה הממשיך לעומד ומהוה את הנברא על ידו ע"י הקשר שלו לבורא בבחינת  ֗ך נ צ  רְּ ב  ֥ם ֑ה' דְּ֝ לְּעֹול 

ֽי ם: מ   )בר' ב,ב(()תניא לאדמו"ר הזקן, בית הלוי  ַבּׁש 

 שירת הבורא להבדיל בפיסיקה מוסבר "הרחש" המגיע מכל היקום מה"מפץ הגדול" של בריאת החומר.
 

 17מאי  1ד' אייר התשע"ז 

 מלים, הכניסה עוד פסוקים עם מקפים. 5רשימת פסוקים של טפחא בראש פסוק ומרחק מירבי לאתנח של 

 

 ה הבאה מוטעמת טפחא=טרחאאבל מתברר שיש עוד פסוקים הפותחים במלה מקף והמל

 50מופעים  50בראש פסוק בתורה, בכתר הממוחשב  אתנחבראש פסוק בתורה במלה מקף והמלה הבאה מוטעמת טפחא=טרחא ... 

 טפחא סלוק . השאר טפחא מונח אתנח – 1טפחא אתנח   – 22פסוקים. מהם 

 12 12בר' 

 12 12שמ' 

 15 15וי' 

 5   5במ' 

 6   6דב' 
 

  פסוקים. 356מופעים  356ורה טפחא ... אתנח בראש פסוק בתורה, בכתר הממוחשב בראש פסוק בת

אבל צריך להסיר מזה שתי פעמים בעשרת הדברות שבשמות יתרו, ובדברים ואתחנן כי טפחא=טרחא שבראש הפסוק היא בטעם העליון 

 ואילו האתנח הוא בטעם התחתון.

 חא=טרחא סלוק( )טפחא=טרחא סלוק( )טפחא=טרחא סלוק(אבל מצד אחר בטעם העליון תבנית הטעמים היא )טפ

 360=  6+  354,   16.508תדר   354=  356 – 2
 . ספר שמות פרק כ פסוק יג:133

ֶקר:  ס  ֵ֥ד ָׁשָֽ ֲעךֶ֖ ע  ב  ס  ל א־ַתֲעֶנֵ֥ה ְבר  ֶ֔ ְגנ ָֽ ַ֣א ּת  ַָֽ֧ף  ס  ל ֶ֖ ְנָאִ֑ א ּת  ֶ֖ ַ֧ח  ס  ל ַ֣ ָֽ ְרָצֶ֖ א ּת  ֶ֖  ל ֵ֥
 . ספר דברים פרק ה פסוק יז:322

א  ֶ֖ ְוא:  ס ל ֵ֥ ֵ֥ד ָׁשָֽ ֲעךֶ֖ ע  ב  ס  ְול א־ַתֲעֶנֵ֥ה ְבר  ֶ֔ ְגנ ָֽ א ּת  ֶ֖ ַָֽ֧ף  ס  ְול ַ֣ ְנָאִ֑ א ּת  ֶ֖ ַ֧ח  ס  ְול ַ֣ ָֽ ְרָצֶ֖  ּת 
 

  102 102בר' 

 59 59   60 60שמ' 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 24 24וי' 

 124 124במ' 

 45 45   46 46דב' 

 

 .  354אינו נכון צ"ל  356-מצורף קבץ לעיונכם. מיד בפתיחה מוסבר הדבר הבא ה

 .  360עשרת הדברות יתקבל שני הכתובים של סלוק מטעם עליון ב 6ם אתנח יושם אבל אם במקו

ים (בר' א,א) ֑ א ֱאֹלה  ֣ ר  ית ב  ֖ ֵראש  יזהה את  "בהריחו ביראת ה' "רמש למשיח אשר  טפחא מונח אתנח, טפחא=טרחא, גי' טרח"א עולה רי"ח – בְּ

גדו"ל העולה גי' יסו"ד -קט"ן זק"ף-העולה גי' זק"ף(  576=  218+  358), רי"ח ועוד משי"ח עולה תקע"ו מעמדו הרוחני של כל אחד
 מלכו"ת, רמז לשמו של משיח שנברא קודם לבריאת העולם. 

 בראשית מוטעם טרחא ואחוז בו שמו של המשיח משבעה הדברים שקדמו לבריאה.

ד מהמלה המוטעמת בה ולפעמים ממה מרכא=מאריך היא התפשטות האפיון הנלמ-אחד מתפקידי טרחא=טפחא כאשר אינה מוגבלת ב

  שכתוב אחריה, אל הכתוב לפניה.

 התוהו ובו שבעה הדברים.עולם , אפשר כי טרחא מרמזת אל = התיקון בראשית לא כתוב לפניה, בראשית מלמד על עולם הסדר

 

 הוא ש"י עצמו. 1-הם ש"י פרט לפסק. ה 8-הם הקרובים לש"י, ה 23-ה

 המשמעויות של שם הוי' השני המעביר מן הבלתי גבולי אל הגבול )כח הגבול(.כאשר הפסק עשוי לרמז לאחת מ

 

 או חסרי מרכא. ש תבנית טרחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק,ועל הפסוקים וחפ השערה: במעבר

  13=  337 – 324;  337=  360 – 23יתקבל מספר האם 
  7=  331 – 324;  331=  354 – 23או 

 ש רמות אחדות בתבניות האלה אז נוכל להסביר שי

 וברמה של החלק השני של הפסוק בין אתנח לסלוק שהיא הפחות דומה היא צריכה להכניס בה " ח"י "

במעבר על הפסוקים בעלי תבנית טעמים )טרחא מונח אתנח( בראש פסוק והסיפא בעלי תבנית טעמים )מרכא טפחא מרכא סלוק( נמצאו 

      3718.0=   5844/  324פסוקים.  13

 

 בקשר לדברי הרמ"ק והרמ"ד וואלי: צריך דיון על דבריהם. 

 מתאים למה שפיתחתי מדברי תוספות יום טוב על רבנו בחיי, שמעביר ממקום עשיר למקום עני אבל התוספת שלי היא בתורה. –טעם פזר 

 קדמא ואזלא כשתי זרועות יכול להתאים לכלל בראש ענין כדי שנדע סדר דרישה.

 אני פיתחתי אותו כיוצא מן הכלל. –כמגרש גרשיים 

מופעים: בראש פסוק בתורה מלה מקף_מלה מוטעמת טפחא ואחריו מלה באתנח תבנית טעמים של "שמע ישראל" או מלה  50ועוד 

 מקף_מלה מוטעמת טפחא ואחריו מלה במונח ואחריו באתנח תבנית טעמים של "בראשית ברא אלהים" 
 

 עים מופ 410=   50+  360סה"כ 

 

 בתבניות הנ"ל 410שילוב הארת מספר 

ָתא תבנית הטעמים ש   [הי"ו ]הרב פיש יקותיאל זלמן ַנחְּ תְּ ָחא מונח א  ָתאותבנית הטעמים ִטפְּ ַנחְּ תְּ ָחא א   ִטפְּ
ָכל ַהתֹוָרה  ָעִמים 410מֹוִפיַעה בְּ ַפר , פְּ ל ִמסְּ ר ש  ש  ת ַהק  ָבֵאר א  ה לְּ א  ִנרְּ ָעִמים ֵאּלּו, 410וְּ מּוָבא בְּ  ִלטְּ רמ"ד דְּ

ִגין ַקִדיִשין ַלֲעׂשֹות ַהִזּוּוג  ָוואִלי )ספר הליקוטים ע' שלו( ֲעֵמִלים ַדרְּ ָעָמל ש  ה  ָחא סֹוד ַהֹטַרח וְּ ִטרְּ
ץ ּורְּ  ִיַתמּו ֲחָטִאים ִמן ָהָאר  ש  ַנח כְּ תְּ יָה ָיֹבא א  ַאֲחר  ִעים. וְּ ַמצְּ ִלפֹות ַהִמתְּ ֵני ַהקְּ ֻבָקש, ִמפְּ ָשִעים ַהמְּ

ַפר עֹוד ֵאיָנם.  ל ִמסְּ ז ה ַהּסֹוד ש  ת סילוק הקליפות מהמלכות, וְּ ִלים א  ַסמְּ ָעִמים ֵאּלּו מְּ טְּ רֹוִאים ש  ת העולם  410וְּ שמסמל א 

ִמיִניהַ   וגו' שְּ

 

 בתורה )כולל שש טפחא סלוק( 410טפחא אתנח בראש פסוק שיש בסה"כ -הקשר בין התבניות טפחא מונח אתנח ו

 השני הרעיוני שעובר עמם לאורך כל התורה )רצוא ושוב( וחוט

 לקית,-דבר ה' וההתעוררות, )טורח( התחזקות ישראל בקבלת עול מלכות שמים )סלוק הקליפות(, והשפעת החיות הא

 וחוזר חלילה. 

  בעשר ספירות דעיגולים. ואולי יש הסבר בין ההגעה לעולם השמיני ובין התיקון הראשון בעשר ספירות דיושר ובין התיקון השני 

ם: (בר' מקץ מג,י) 84מס'  שעל זה מרמז הפסוק י  ֵ֥ה ַפֲעָמָֽ ְבנּו ֶז ה ַׁשֶ֖ י־ַעָּתֵ֥ ָֽ ְתַמְהָמְִ֑הנּו ּכ  ַ֣א ה  י לּול  ֶ֖ ים (בר' א,א)בטעמי  ּכ  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ר  ית ב  ֖ ֵראש   בְּ

 לכל אורכו.

 

 

 ( 17אפר'  30, הרב יקותיאל זלמן פיש הי"ו )א' אח"מ, ד' אייר התשע"ז 410הארת מספר  10.3.3

 

ר שליט"א  ָמן ִפיש  ִתי ֵמר' ַזלְּ םָשַמעְּ עַּ ַּ ט  ָתא ש ֶׁ ַנחְּ תְּ ָחא א  ֹוָרה  ִטפְּ ת  ָכל הַּ ָעִמים, שזה  410מֹוִפיעַּ ב ְּ ְּ פ 

ם  "בזאת"הגימטריא של  עַּ ָתאוכמו שרואים טַּ ַנחְּ תְּ ָחא א  ִ֑ ְּבז ֶ֖ " מב, טו( ' מקץ)ברבפסוק  ִטפְּ ָּבח  וכן  "נּואת ּת 

ם  עַּ ָחא שרואים טַּ ָתאִטפְּ ַנחְּ תְּ ִ֑  עְׁשַמֶ֖ " ו, ד( ' וא')דב בפסוק א  ְׂשָרא  ד לי  ינּו ְיהָוֵ֥"ה ֶאָחָֽ ֶ֖  שמע" כי ְיהָוֵ֥"ה ֱאֹלה 

ם 410בגימטריא  עַּ ָתא. וכן רואים טַּ ַנחְּ תְּ ָחא א  ֶ֖ " א, א( ')בר בפסוק ִטפְּ אׁש  ֵ֥ת  אית ָּבָרַ֣ ְּבר  ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ים א  ִ֑ ֱאֹלה 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ֶרץ ָבֵאריתשל בראש י"תנרמז באותיות  410". והמספר ָהָאָֽ ה לְּ אֶׁ ִנרְּ ר  . וְּ ַּ פ  ל ִמסְּ ר ש ֶׁ ש ֶׁ ֶׁ ק  ת הַּ  410אֶׁ

רמ"ד ָוואִלי  מו ָבא בְּ , ד ְּ ו  ָעִמים ֵאל  ָחא )ספר הליקוטים ע' שלו(ִלטְּ ִגין  ִטרְּ ֲעֵמִלים ַדרְּ ָעָמל ש  ה  סֹוד ַהֹטַרח וְּ

ֵני הַ  ֻבָקש, ִמפְּ ץ ַקִדיִשין ַלֲעׂשֹות ַהִזּוּוג ַהמְּ ִיַתמּו ֲחָטִאים ִמן ָהָאר  ש  ַנח כְּ תְּ יָה ָיֹבא א  ַאֲחר  ִעים. וְּ ַמצְּ ִלפֹות ַהִמתְּ קְּ

ָשִעים עֹוד ֵאיָנם.  ל ּורְּ ֹוד ש ֶׁ ס  זֶׁה הַּ כו ת, וְּ לְּ ַּ מ  ֹות ֵמהַּ ִלפ  ק ְּ ו ק הַּ ת ִסל  ִלים אֶׁ ְּ מ  סַּ ו  מְּ ָעִמים ֵאל  ט ְּ רֹוִאים ש ֶׁ וְּ

ר  ַּ פ  ת ָהעֹולָ  410ִמסְּ ל אֶׁ ֵ מ  סַּ ְּ מ  ִמיִנים הַּ ש ֶׁ י  שְּ כו ת, כ ִ לְּ ַּ מ  ֹות ֵמהַּ ִלפ  ק ְּ ת הַּ ֵק אֶׁ ל  סַּ ְּ מ  ל  410ש ֶׁ ר ש ֶׁ ָ פ  סְּ ִ מ  הו א הַּ

ִמיִני,  ְּ ש   מֹות עֹולַּם הַּ רֹור,ש ְּ ִמיִני דְּ ט, ַאַחת, ָקדֹוש, שְּ ק  ט, ש  ָכן., קש  "ל  ִמשְּ ָהֲאִריזַּ ָעִרים' לְּ בֹוא ש ְּ 'מְּ  )רצב(ב ִ

ֵמַהִבינָ  ָבֵאר ש  ִלָפהִהֵנה ִנתְּ ל ַהקְּ ָלה ֵאין שּום ֲאִחיָזה א  ַמעְּ ן ִאיש  ה ּולְּ 'ב ֶׁ ִרית' לַּ ב ְּ ךְּ הַּ אַּ לְּ ר 'מַּ ֵספֶׁ ֵכן מו ָבא ב ְּ . וְּ

י'  ו י ָהאֹות חֵ  )פ' אמור(חַּ ל  ִ מ  ִרי ָא י"ת ש ֶׁ טְּ ִגימַּ שב ְּ ִמיִני קֹוד  ְּ ש   ל הַּ ז עַּ ֵ מ  רַּ ֵחי"ת מְּ ו י הַּ ִמל  ָבֵרינו  ד ְּ ֹבָאר ִלדְּ . ו מְּ

ֹו קֹדֶׁ  ל  ֻּ כ  ָרא ש ֶׁ ִמיִני ִנקְּ ְּ ש   י ֹוֵבל הַּ ֵכן עֹולַּם הַּ . וְּ שש  ' ש ֶׁ קֹוד  ש  ע קֹדֶׁ ר 'זֶׁרַּ ֵספֶׁ ֵכן מו ָבא ב ְּ ִרי ָא  ָשָטן. וְּ טְּ ִגימַּ ֵיש ב ְּ

ָר"א מ"ט. ג ְּ ֵכן מו ָבא ב ַּ ָאה, ַשַער ַהֲחִמִשים ֵאין לֹו,  )משלי טז, ד( וְּ ָרא ַאֲחָרא ֵאינֹו ַרק מ"ט ַשֲעֵרי ֻטמְּ ַהִּסטְּ לְּ

ַגם ָרָשע", הּוא מוְּ  יֹום ָרָעה", "ֹכל ָפַעל", הּוא נ' ַשֲעֵרי ִביָנה, "וְּ ַגם ָרָשע לְּ "ט ַשֲעֵרי ז הּו "ֹכל ָפַעל ה' ַלַמֲעֵנהּו וְּ

ָאה יָך' ֻטמְּ ֶׁ ת ִעת  ר 'ֱאמו נַּ ֵספֶׁ ֵכן מו ָבא ב ְּ ֵכן מו ָבא וְּ ל  )תשנ"ז ע' רפב(. וְּ לֶׁער עַּ ֶׁ טֹופ  ם הר"ש אֹוסְּ ש ֵ ב ְּ

תו   ָ כ  ֵמי ִבכּוֵרי ֲעָנִבים"ב הַּ ַהָיִמים יְּ ָה "וְּ ל  ִ מ  ם הַּ אֹות קֹדֶׁ ב ָ ָהאֹוִתי ֹות ש ֶׁ ָבֵרינו  ַסָמֵאלֵהן  ֲעָנִבם, ש ֶׁ ֹבָאר ִלדְּ , ו מְּ

ד ָהעֲ  עַּ מֹז ש ֶׁ ֵאל, ִלרְּ ָ מ  ם ֲעָנִבים ֵהן סַּ ֹדֶׁ ק  ע. ָלֵכן ָהאֹוִתי ֹות ש ֶׁ בַּ ר ש ֶׁ ָ פ  ת ִמסְּ ִלים אֶׁ ְּ מ  סַּ ִין, מְּ יַּ ֲעָנִבים וְּ ָנִבים ד ַּ

ֵכן  ן. וְּ ֵ ר ִמכ  חַּ אַּ לֹא לְּ ֵאל, וְּ ָ מ  ָצא סַּ ע, ִנמְּ בַּ ר ש ֶׁ ָ פ  סְּ ִ מ  ִכים לַּ י ָ ַּ ש   דֹוָשההַּ ִכיָנה קְּ ִרי ָא  שְּ טְּ ִגימַּ מֹונ ה ֵמאֹותב ְּ , שְּ

י שליט"א ש ֶׁ  ג ָש ִ ָרָהם אַּ בְּ י ֵמהרה"ג ר' אַּ ת ִ עְּ מַּ ֵכן ש ָ ה. וְּ דֹוש ָ ִכיָנה קְּ ק ש ְּ מֹונֶׁה ֵיש  רַּ ר ש ְּ ָ פ  ִמסְּ בְּ ֵבנּו ד ִ ַׂשגְּ

ִרי ָא  ַטֲהֵרנּו נֹוָרא טְּ ִגימַּ ר 888ב ְּ ַּ פ  סְּ ִ מ  יֹוֵסף' ש ֶׁ הֹוָרא ד ְּ ר 'נְּ ֵספֶׁ ֵכן מו ָבא ב ְּ ִית  410. וְּ ב ַּ ד הַּ ָעמַּ ִנים ש ֶׁ ָ ש   הַּ

ֵכן ִמיִני. וְּ ְּ ש   ת הַּ לֶׁת אֶׁ ֶׁ מ  סַּ מְּ יָנה הַּ ת ב ִ ִחינַּ הו א ב ְּ לַּל ש ֶׁ גְּ ֹון ב ִ ִרי ָא 410 ָהִראש  טְּ ִגימַּ  ִלָיהּו ָמִשיַח,אֵ אֹו  ָאבֹות ב ְּ

כו ת  זְּ ִמיִני ב ִ ְּ ש   א ֵמהַּ ָה ב ָ ל  אֻּ ג ְּ אֹור הַּ ָבֵאר ש ֶׁ נ ְּ ֶׁ ִפי ש   .ָאבֹותכ ְּ

 

 

 

בראש פסוק בתורה מלה מקף_מלה מוטעמת טפחא ואחריו מלה באתנח תבנית טעמים של "שמע ישראל" או מלה  10.3.4

 ל "בראשית ברא אלהים"מקף_מלה מוטעמת טפחא ואחריו מלה במונח ואחריו באתנח תבנית טעמים ש
 :כח פסוק ט פרק בראשית ספר. 1

ַח  ֶ֖ י־נ  ְַֽיח  ּול ַאַחַ֣רַוָֽ ׁש ַהַּמּבִ֑ אֹות֙  ְׁשֹלָ֤ ה מ  ים ָׁשָנֶ֔ ֶ֖ ּׁש   :ָׁשָנָֽה ַוֲחמ 
 :יח פסוק יא פרק בראשית ספר. 2 

ֶלג  י־ֶפֶ֖ ַ֣יםַוְיח  ִ֑ה ְׁשֹלׁש  ּו ַוּיֶֹ֖וֶלד ָׁשָנ  :ֶאת־ְרעָֽ
 :כו פסוק יא פרק בראשית ספר. 3 

ַרח  י־ֶתֶ֖ ְַֽיח  בְ ַוָֽ ַ֣יםׁש  ִ֑ה ע  ם ַוּיֹ֙וֶלד֙  ָׁשָנ ֹור ֶאת־ַאְבָרֶ֔ ן ֶאת־ָנחֶ֖  :ְוֶאת־ָהָרָֽ
 :יג פסוק יב פרק בראשית ספר. 4 

י־ָנֶ֖א  ְמר  יא  ת  ַ֣י ְלַמַ֙ען֙  ָאִּ֑תְ  ֲאח ַ֣ יַטב־ל  ָֽ ְך י  ֶ֔ ה ַבֲעבּור  י ְוָחְיָתֵ֥ ֶ֖ ְך ַנְפׁש  ָֽ ְגָלל   :ּב 
 :ו פסוק יד פרק בראשית ספר. 5 

י  ֶ֖ ר  ִ֑יר ְּבַהְרָרַ֣םְוֶאת־ַהח  ע  ַ֚ד ׂש  ַ֣יל ַע ן א  ר ָּפאָרֶ֔ ר ֲאֶׁשֶ֖ ְדָּבָֽ  :ַעל־ַהּמ 
 :כא פסוק יז פרק בראשית ספר. 6 

י  ֶ֖ ית  יםְוֶאת־ְּבר  ַ֣ ְצָחִ֑ק ָאק  ד ֲאֶׁשר֩  ֶאת־י  ל ֨ ַ֣ד ָׂשָרה֙  ְלךָ֤  ּת  ה ַלּמֹוע  ֶרת ַּבָּׁשָנֶ֖ה ַהֶּזֶ֔  :ָהַאֶחָֽ
 :ז פסוק יח פרק בראשית ספר. 7 

ר  ח ַאְבָרָהִ֑ם ָרַ֣ץְוֶאל־ַהָּבָקֶ֖ ַּק֨ ר ַוּי  ְך ֶּבן־ָּבָק  ַ֣ן ָוטֹוב֙  ַרָ֤ ּת  ַער ַוּי  ר ֶאל־ַהַּנֶ֔ ֶ֖ ֹות ַוְיַמה  ֹו ַלֲעׂשֵ֥ תָֽ  :א 
 :כ פסוק לג פרק בראשית ספר. 8 

ם  ִ֑חַ ַוַּיֶצב־ָׁשֶ֖ ְזּב  ֹו מ  ְקָרא־לֶ֔ ל ַוּי ֨ ֶ֖ י א  ֵ֥ ל ֱאֹלה  ָֽ ְׂשָרא    ס:  י 
 :טו פסוק לד פרק בראשית ספר. 9 

ֹותַאְך־ְּבז ֶ֖את  ַ֚ם ָלֶכִ֑ם נ אַ֣ ְהיַּ֣ו א  נּו ּת  ל ָכמ ֶ֔ ּמ ֵ֥ רָּכל־זָ  ָלֶכֶ֖ם ְלה   :ָכָֽ
 :יא פסוק לז פרק בראשית ספר. 10 

ֹו  יו ֶאָחִ֑יוַוְיַקְנאּו־בֶ֖ ֶ֖ ר ְוָאב  ר ָׁשַמֵ֥  :ֶאת־ַהָּדָבָֽ
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 :יג פסוק מג פרק בראשית ספר. 11  

יֶכֶ֖ם  חּוְוֶאת־ֲאח  ּומּו ָקִ֑ ּובּו ְוקֶ֖ יׁש ׁשֵ֥ ָֽ  :ֶאל־ָהא 
 : מקף טפחא סלוקכג פסוק מו פרק בראשית ספר. 12 

ן  י־ָדֶ֖ יםּוְבנ  ָֽ  :ֻחׁש 
 :ב פסוק יא קפר שמות ספר. 13 

ַ֣יַּדֶּבר־ָנֶ֖א  ִ֑ם ְּבָאְזנ  ְׁשֲא֞לּו ָהָע ַ֣יׁש׀ ְוי  ַ֣ת א  א  הּו מ  ע ִ֗ ָּׁשה֙  ר  ַ֣ת ְוא  א  ּה מ  ֶסף ְרעּוָתֶ֔ י־ֶכֶ֖ ֵ֥י ְּכל  ב ּוְכל   :ָזָהָֽ
ֶצת  :כ,יב בא שמות. 14  אָּכל־ַמְחֶמֶ֖ ִ֑לּו ל ַ֣ ֙  ת אכ  ל ם ְּבכ  יֶכֶ֔ ת  ּו מֹוְׁשב ַ֣ ֹות ּת אְכלֶ֖   פ:  ַמצָֽ
 :יז פסוק טז פרק שמות ספר. 15 

ֶ֖ן ַוַּיעֲ  ַ֣יׂשּו־כ  ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  ּו י  ְלְקטֶ֔ ַּֽי  ה ַוָֽ יט ַהַּמְרֶּבֶ֖ ָֽ  :ְוַהַּמְמע 
 :ט פסוק כא פרק שמות ספר. 16 

ְבנֶֹ֖ו  ם־ל  יָעֶדִָּ֑נהְוא  ט י  ְׁשַּפֵ֥ ּה ַהָּבנֶֹ֖ות ְּכמ   :ַיֲעֶׂשה־ָּלָֽ
 :י פסוק כא פרק שמות ספר. 17 

ֶרת  ם־ַאֶחֶ֖ ֹוא  ח־לִ֑ ַּקָֽ ָֽ ּה י  ָרֵ֛ ּה ְׁשא  ּה ְּכסּוָתֵ֥ ָנָתֶ֖ א ְוע  ע ל ֵ֥ ְגָרָֽ  :י 
 :כג פסוק כא פרק שמות ספר. 18 

ֹון  ם־ָאסֶ֖ ִ֑הְוא  ְהֶי ָֽ ה י  ַחת ֶנֶֶ֖פׁש ְוָנַתָּתֵ֥  :ָנֶָֽפׁש ַּתֵ֥
 :ל פסוק כא פרק שמות ספר. 19 

ֶפר  ם־ּכ ֶ֖ ִ֑יו יּוַׁשַ֣תא  ַ֣ן ְוָנַתן֙  ָעָל ְדי  ֹו ּפ  ל ַנְפׁשֶ֔ ת ְּככ ֵ֥ יו ֲאֶׁשר־יּוַׁשֶ֖  :ָעָלָֽ
 :ל פסוק כב פרק שמות ספר. 20 

ֶדׁש  י־ק ֶ֖ ְהיַּ֣וןְוַאְנׁש  ִ֑י ּת  רּובָ  ל  ה ָׂש֨ ָפה֙  ַּבָּׂשֶדָ֤ א ְטר  לּו ל ַ֣ ּון ַלֶּכֶֶ֖לב ת אכ ֶ֔ כֵ֥ ֹו ַּתְׁשל  תָֽ   ס:  א 
 :ז פסוק כג פרק שמות ספר. 21 

ֶקר  ְּדַבר־ֶׁשֶ֖ ְרָחִ֑קמ  י ּת  ָ֤ יק֙  ְוָנק  ג ְוַצּד  ל־ַּתֲהר ֶ֔ י ַאָֽ ֵ֥ יק ּכ  ֶ֖ ע ל א־ַאְצּד   :ָרָׁשָֽ
 :ח פסוק כט פרק שמות ספר. 22 

יבְוֶאת־ָּבָנֶ֖יו  ִ֑ ם ַּתְקר  ְלַּבְׁשָּתֶ֖  :תֻּכֳּתנ ָֽ  ְוה 
 :כח פסוק לה פרק שמות ספר. 23 

ֶׂשם  ֹור ְוֶאת־ַהָּׁשִֶ֑מןְוֶאת־ַהּב ֶ֖ ה ּוְלֶׁשֶ֙מן֙  ְלָמאָ֕ ְׁשָחֶ֔ ֶרת ַהּמ  ְקט ֶ֖ ים ְול  ָֽ  :ַהַּסּמ 
 :יד פסוק מ פרק שמות ספר. 24 

יבְוֶאת־ָּבָנֶ֖יו  ִ֑ ְלַּבְׁשָּתֵ֥  ַּתְקר  ם ְוה  ָתֶ֖ ת א   :ֻּכֳּתנ ָֽ
 :כז פסוק ז פרק ויקרא ספר. 25 

ַ֣לָּכל־ֶנֶֶ֖פׁש  ְכְרָתֵ֛ה ָּכל־ָּדִ֑ם ֲאֶׁשר־ּת אַכ וא ַהֶּנֵֶ֥פׁש ְונ  ֶ֖ יהָ  ַהה  ַעֶּמָֽ   פ:  מ 
 :יא פסוק ט פרק ויקרא ספר. 26 

ר  ֹורְוֶאת־ַהָּבָׂשֶ֖ ׁש ָׂשַרַ֣ף ְוֶאת־ָהעִ֑ ּוץ ָּבא ֶ֔ חֶ֖ ַּמֲחֶנָֽה מ   :ַלָֽ
 :יט פסוק ט פרק ויקרא ספר. 27 

ים  ֶ֖ ֹורְוֶאת־ַהֲחָלב  ן־ַהּׁשִ֑ ל מ  י  ן־ָהַאֶ֔ ָ֤ה ּומ ֨ ֲמַכֶּסה֙  ָהַאְלָי ֶרת תְוַהְּכָלי ֶ֔  ְוַהָֽ ֶתֶ֖ ד ְוי  ָֽ  :ַהָּכב 
 :כה פסוק יא פרק ויקרא ספר. 28 

א  ֶ֖ ׂש  ְבָלָתִ֑םְוָכל־ַהּנ  ּנ  ס מ  ֵ֥ יו ְיַכּב  א ְּבָגָדֶ֖ ֵ֥ ֶרב ְוָטמ   :ַעד־ָהָעָֽ
 :מא פסוק יא פרק ויקרא ספר. 29 

ֶרץ  ַ֣ץְוָכל־ַהֶּׁשֶ֖ ר  ֶקץ ַעל־ָהָאִֶ֑רץ ַהּׁש  ּוא ֶׁשֵ֥ א הֶ֖ ל ל ֵ֥ ָֽ  :י ָאכ 
 :כו פסוק יד פרק ויקרא ספר. 30 

ן ֶמן ּומ  ק־ַהֶּׁשֶ֖ צ ַ֣ ִ֑ן י  ה  ן ַעל־ַּכֵ֥ף ַהּכ  ֶ֖ ה  ית ַהּכ  ָֽ  :ַהְּׂשָמאל 
 :כא פסוק טו פרק ויקרא ספר. 31 

ֶַ֖ע  ג  ְׁשָּכָבִּ֑הְוָכל־ַהּנ  ֹ֧ס ְּבמ  יו ְיַכּב  ץ ְּבָגָדֵ֛ ם ְוָרַחֵ֥ י  א ַּבַּמֶ֖ ֵ֥ ֶרב ְוָטמ   :ַעד־ָהָעָֽ
 :כח פסוק טו פרק ויקרא ספר. 32 

ה  ם־ָטֲהָרֶ֖ ָֽ ּזֹוָבִּ֑הְוא  ְפָרה מ  ְבַעֵ֥ ָּלֵּ֛ה ְוָסֵ֥ ים תׁש  ֶ֖ ר ָימ  ר ְוַאַחֵ֥ ְטָהָֽ  :ּת 
 :יט פסוק יח פרק ויקרא ספר. 33 

ה  ָּׁשֶ֖ ַּדַ֣תְוֶאל־א  א ֻטְמָאָתִּ֑ה ְּבנ  ב ל ַ֣ ְקַרֶ֔ ֹות ת  ּה ְלַגּלֶ֖  :ֶעְרָוָתָֽ
 :כד פסוק יח פרק ויקרא ספר. 34 

ּו  ַּטְּמאֶ֖ ָֽ ִֶּ֑להַאל־ּת  י ְּבָכל־א  ָ֤ ֶּ֙לה֙  ּכ  ּו ְבָכל־א  ְטְמאַ֣ ם נ  י ַהּגֹוי ֶ֔ ֵ֥ ֶ֖חַ  ֲאֶׁשר־ֲאנ  י ְמַׁשּל  ְּפנ  םמ   :ֶכָֽ
 :י פסוק כב פרק ויקרא ספר. 35 

ֶ֖ר  ֶדׁש ל א־י ַ֣אַכלְוָכל־ָז ֵ֛ן ּתֹוַׁשֵ֥ב ק ִ֑ ה  יר ּכ  ֶ֖ ֶדׁש ל א־י ֵ֥אַכל ְוָׂשכ   :ק ָֽ
 :לא פסוק כג פרק ויקרא ספר. 36 

אָּכל־ְמָלאָכֶ֖ה  ּו ל ַ֣ ת ַתֲעׂשִ֑ ם עֹוָלם֙  ֻחַּקָ֤ יֶכֶ֔ ת  ר ַ֣ ל ְלד  ם ְּבכ ֶ֖ יֶכָֽ ת  ְׁשב   :מ 
 :ג פסוק כו פרק ויקרא ספר. 37 

ם־ְּבחֻ  י א  ַתֶ֖ ִ֑כּוּק  ל  ַתַ֣י ּת  ְצו  ּו ְוֶאת־מ  ְׁשְמרֶ֔ ם ּת  יֶתֶ֖ ם ַוֲעׂש  ָתָֽ  :א 
 :ד פסוק כז פרק ויקרא ספר. 38 

ה  ָבֶ֖ ם־ְנק  ואְוא  ִ֑ ים ֶעְרְּכךֶ֖  ְוָהָיֵ֥ה ה  ֵ֥ ֶקל ְׁשֹלׁש   :ָׁשָֽ
 :יג פסוק כז פרק ויקרא ספר. 39 

ל  ם־ָּגא ֶ֖ ִָּ֑נהְוא  ְגָאֶל ף י  ֹו ְוָיַסֵ֥ תֶ֖ יׁש  ך ֲחמ   :ַעל־ֶעְרֶּכָֽ
 :ד פסוק י פרק רבמדב ספר. 40 

ת  ם־ְּבַאַחֶ֖ עּוְוא  ְתָקִ֑ ּו י  יך֙  ְונֹוֲעדָ֤ ֶל֨ ים א  ֶ֔ יא  י ַהְּנׂש  ֶ֖ י ָראׁש  ֵ֥ ל ַאְלפ  ָֽ ְׂשָרא   :י 
 :כ פסוק י פרק במדבר ספר. 41 

א  ַ֣הְוַעל־ְצָבֶ֖ ִ֑ד ַמּט  ף ְבנ י־ָג ל ֶאְלָיָסֶ֖ ָֽ  :ֶּבן־ְּדעּוא 
 :ז פסוק יב פרק במדבר ספר. 42 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ֶ֖ן   יל א־כ  ַ֣ ֶׁשִ֑ה ַעְבּד  י מ  ֶ֖ ית  ן ְּבָכל־ּב  ּוא ֶנֱאָמֵ֥  :הָֽ
 :יא פסוק כו פרק במדבר ספר. 43 

ַרח  י־ק ֶ֖ תּוּוְבנ  ָֽ   ס:  ל א־מ 
 :כ פסוק לה פרק במדבר ספר. 44 

ה  ְנָאֶ֖ ם־ְּבׂש  יְך ֶיְהֳּדֶפִּ֑נּוְוא  ֵ֥ ְׁשל  ֹו־ה  ָּיֶ֖ה ָעָלֵ֛יו אָֽ ְצד  ת ּב   :ַוָּימ ָֽ
 :יב פסוק ח פרק דברים ספר. 45 

ים ְוָׂשָבְִ֑עּתָ ֶּפן־ּת אַכֶ֖ל  ֵ֥ ים ּוָבּת  ֵ֛ ב  ְבֶנֶ֖  ט  ְבּתָ  הּת   :ְוָיָׁשָֽ
 :ג פסוק טו פרק דברים ספר. 46 

י  ֶ֖ ִׂ֑שֶאת־ַהָּנְכר  ּג  ר ּת  ְהֶיֵ֥ה ַוֲאֶׁש֨ יך ְלךֵ֛  י  ֶ֖ ט ֶאת־ָאח  ֵ֥ ך ַּתְׁשמ   :ָיֶדָֽ
 :ד פסוק יז פרק דברים ספר. 47 

ַּגד־ְלךֶ֖  ב ְוָדַרְׁשָּתַ֣ ְוָׁשָמְִ֑עּתָ ְוֻהָֽ יט ֶ֔ ָ֤ה ה  ּנ  ֹון ֱאֶמת֙  ְוה  ר ָנכַ֣ ה ֶנֶעְׂשָתֵ֛ה ַהָּדָבֶ֔ ָבֵ֥ ל ּז ֶ֖אתהַ  ַהּתֹוע  ָֽ ְׂשָרא   :ְּבי 
 :יג פסוק יז פרק דברים ספר. 48 

ּוְוָכל־ָהָעֶ֖ם  ְׁשְמעַ֣ ָרִ֑אּו י  א ְוי  ּון ְול ֵ֥ ידֶ֖ ֹוד ְיז    ס:  עָֽ
 :מב פסוק כח פרק דברים ספר. 49 

ְצךֶ֖  יָּכל־ע  ַ֣ ׁש ַאְדָמֶתִ֑ך ּוְפר  ֶ֖ ל ְיָיר   :ַהְצָלַצָֽ
 :לד פסוק לב פרק דברים ספר. 50 

ּוא  י ָּכֻמַ֣סֲהל א־הֶ֖ ִ֑ ָּמד  י ּוםָחתֶ֖  ע  ָתָֽ  :ְּבאֹוְצר 
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שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 
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בראש פסוק בתורה טפחא_אתנח תבנית טעמים של "שמע ישראל" או טפחא_מונח_אתנח תבנית טעמים של  10.3.5

 "בראשית ברא אלהים"

 

ית  :א,א בראשית.1 ֶ֖ אׁש  ים ָּבָרַ֣אְּבר  ִ֑ ֵ֥ת ֱאֹלה  ם א  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ֶרץ ְוא   :ָהָאָֽ
ד  :ב,ו בראשית. 2 ֶ֖ ַ֣הְוא  ן־ָהָאִֶ֑רץ ַיֲעֶל ה מ  ְׁשָקֶ֖ ֵ֥י ְוה  ת־ָּכל־ְּפנ  ה ֶאָֽ  :ָהֲאָדָמָֽ
 :יב פסוק ג פרק בראשית ספר. 3 

ָּׁשה֙  ָהָאָדִ֑םַוּי ֶ֖אֶמר  א  י ָנַתַָּ֣תה ֲאֶׁשַ֣ר ָהָֽ ֶ֔ ָּמד  וא ע  ֵ֛ י ה  ֵ֥ ֶ֖ץ ָנְָֽתָנה־ּל  ן־ָהע  ל מ  ָֽ כ   :ָוא 
 :כד פסוק ג פרק בראשית ספר. 4 

֩  ֶאת־ָהָאָדִ֑םַוְיָגֶֶַֽ֖רׁש  ן ֶדם ַוַּיְׁשּכ  ֶּק֨ ֶדן מ  ים ְלַגן־ע   ת ֶאת־ַהְּכֻרב ִ֗ ֶכת ַהֶחֶ֙רב֙  ַלַָ֤הט ְוא ֨ ְתַהֶּפֶ֔ ר ַהּמ  ְׁשמ ָ֕ ֶרְך ל  ֵ֥ץ ֶאת־ֶּדֶ֖ ָֽים ע    ס:  ַהַחּי 
 :ג פסוק ד פרק בראשית ספר. 5 

י  ֶ֖ ץַוְיה  ַ֣ ּק  ים מ  ִ֑ א ָימ  ן ַוָּיב ֨ י  י ַק  ֹ֧ ְּפר  ה ָהֲאָדָמֵ֛ה מ  ְנָחֶ֖  ':ַלהָֽ  מ 
 :י פסוק ד פרק בראשית ספר. 6 

ִ֑יתָ  ֶמַ֣הַוּי ֶ֖אֶמר  ַ֣י קַֹ֚ול ָעׂש  ים יךָאח ֶ֔  ְּדמ  ֵ֥ ֲעק  י צ  ַלֶ֖ ה א  ן־ָהֲאָדָמָֽ  :מ 
 :יא פסוק ד פרק בראשית ספר. 7 

ה  ּורְוַעָּתֶ֖ ֲאָדָמה֙  ָאִָּ֑תה ָארַ֣ ן־ָהָֽ יהָ  ָּפְצָתַ֣ה ֲאֶׁשַ֣ר מ  ַחת ֶאת־ּפ ֶ֔ י ָלַקֵ֛ ֵ֥ יך ֶאת־ְּדמ  ֶ֖ ך ָאח  ָּיֶדָֽ  :מ 
 :כג פסוק ה פרק בראשית ספר. 8 

י  ֶ֖ ַ֣יַוְיה  ָׁ֤ש ֲחנִֹ֑וְך ָּכל־ְימ  ים֙  ָחמ  ּׁש  ה ְוׁש  ׁשּו ָׁשָנֶ֔ ֹות ְׁשֹלֵ֥ אֶ֖  :ָׁשָנָֽה מ 
 :כב פסוק ו פרק בראשית ספר. 9 

ֶַ֖עׂש  ִ֑חַ ַוַּי ל נ  כ  ר ְּכֲ֠ ָּוֵ֥ה ֲאֶׁש֨ ֹו צ  תֵ֛ ים א  ֶ֖ ֵ֥ן ֱאֹלה  ה ּכ   :ָעָׂשָֽ
 :ה פסוק ז פרק בראשית ספר. 10 

ֶַ֖עׂש  ִ֑חַ ַוַּי ל נ  ָּוֶ֖הּו ְּככ ֵ֥  ':הָֽ  ֲאֶׁשר־צ 
 :י פסוק ז פרק בראשית ספר. 11 

י  ֶ֖ ַ֣תַוְיה  ְבַע ים ְלׁש  ִ֑ ַ֣י ַהָּימ  ּולהַ  ּומ  ֶרץ ָהיֶּ֖ו ַּמּבֶ֔  :ַעל־ָהָאָֽ
 :ז פסוק ח פרק בראשית ספר. 12 

ִ֑בַוְיַׁשַּלֶ֖ח  ר  ָ֤א ֶאת־ָהע  צ  ֹוב ָיצֹוא֙  ַוּי  ֶׁשת ָוׁשֶ֔ ם ַעד־ְיב ֵ֥ י  ַעֵ֥ל ַהַּמֶ֖ ֶרץ מ   :ָהָאָֽ
 :טז פסוק ח פרק בראשית ספר. 13 

א  ֶ֖ ָבִ֑הצ  ן־ַהּת  ה מ  ְׁשְּתךֵ֛  ַאָּתָ֕ י־ָבֶנֶ֖יך ּוָבֶנֵ֥יך ְוא  ָֽ ְך ּוְנׁש  ָּתָֽ  :א 
 :יח פסוק ח פרק בראשית ספר. 14 

ִַ֑ח  א־נ  ֶ֖צ  ֵ֛יוַוּי  ֹו ּוָבָנ ְׁשּתֵ֥ י־ָבָנֶ֖יו ְוא  ָֽ ֹו ּוְנׁש  ּתָֽ  :א 
 :כב פסוק ח פרק בראשית ספר. 15 

ד  ַ֣יע ֶ֖ ַרע ָהָאִֶ֑רץ ָּכל־ְימ  יר זֶֹ֡ ָקצ  ר ְוֲ֠ ם ְוק ֨ ץ ָוח   י  ֶרף ְוַקֹ֧ א ָוַלְֶ֖יָלה ְויֵֹ֥ום ָוח ֵ֛ תּו ל ֵ֥ ְׁשּב ָֽ  :י 
 :ז פסוק ט פרק בראשית ספר. 16 

ם ּו ְוַאֶּתֶ֖ ּו ְּפרַ֣ ּו ּוְרבִ֑ ְרצֵ֥ ֶרץ ׁש  ּה ָבָאֶ֖   ס:  ּוְרבּו־ָבָֽ
 :כה פסוק ט פרק בראשית ספר. 17 

ּורַוּי ֶ֖אֶמר  ִַ֑ען ָארַ֣ ים ֶעֵֶ֥בד ְּכָנ ֶ֖ ְהֶיֵ֥ה ֲעָבד  יו י   :ְלֶאָחָֽ
 :ג פסוק י פרק בראשית ספר. 18 

ֶ֖י  ִֶ֑מרּוְבנ  ת ַאְׁשְּכַנֵ֥ז ּג  יַפֶ֖ ה ְור  ַגְרָמָֽ  :ְות 
 :ו פסוק י פרק בראשית ספר. 19 

 ֶ֖ ּוׁש ָחִ֑םי ּוְבנ  ם ּכֵ֥ י  ְצַרֶ֖ ּוט ּומ   :ּוְכָנַָֽען ּופֵ֥
 :ח פסוק י פרק בראשית ספר. 20 

ּוׁש  ַ֣דְוכֶ֖ ד ָיַל ְמר ִ֑ ּוא ֶאת־נ  ל הַ֣ ח ֶ֔ ְהיֵֹ֥ות ה  ָֽ ר ל  ּב ֶ֖ ֶרץ ּג   :ָּבָאָֽ
 :כג פסוק י פרק בראשית ספר. 21 

ֶ֖י  ּוץ ֲאָרִ֑םּוְבנ  ּול עֵ֥ ׁש ְוֶגֵֶ֥תר ְוחֶ֖  :ָוַמָֽ
 :כד פסוק י פרק בראשית ספר. 22 

ַ֣דד ְוַאְרַּפְכַׁשֶ֖  ַלח ֶאת־ָׁשִַ֑לח ָיַל ֶָֽבר ָיַלֵ֥ד ְוֶׁשֶ֖  :ֶאת־ע 
 :ב פסוק יא פרק בראשית ספר. 23 

י  ֶ֖ ַ֣םַוְיה  ֶדם ְּבָנְסָע ֶּקִ֑ ּו מ  ְמְצאֵ֥ ְקָעֵ֛ה ַוַָּֽֽי  ֶרץ ב  ְנָעֶ֖ר ְּבֶאֵ֥ ְֵׁ֥שבּו ׁש  ם ַוּי   :ָׁשָֽ
 :ב פסוק יג פרק בראשית ספר. 24 

ם  ַ֣דְוַאְבָרֶ֖ ד ָּכב  ה ְמא ִ֑ ְקֶנָ֕ ֶסף ַּבּמ  ב ַּבֶּכֶ֖  :ּוַבָּזָהָֽ
 :יב פסוק יג פרק בראשית ספר .25 

ם  ִַ֑ען ָיַׁשַ֣בַאְבָרֶ֖ ֶרץ־ְּכָנ ֹוט ְּבֶאָֽ ַ֣י ָיַׁשב֙  ְולִ֗ ר ְּבָער  ָּכֶ֔ ל ַהּכ  ם ַוֶּיֱאַהֶ֖  :ַעד־ְסד ָֽ
 :יט פסוק יד פרק בראשית ספר. 26 

ֶ֖הּו  ְַֽיָבֲרכ  ּוְך ַוּי אַמִ֑רַוָֽ ַ֣ל ַאְבָרם֙  ָּברָ֤ ֹון ְלא  ֶ֖ה ֶעְליֶ֔ נ  ם ק  י  ֶרץ ָׁשַמֵ֥  :ָוָאָֽ
 :ו פסוק טו פרק בראשית ספר. 27 

ן  ֶ֖ הָ ' ַּבהִ֑ ְוֶהֱאמ  ֹו ַוַּיְחְׁשֶבֵ֥ ה ּלֶ֖  :ְצָדָקָֽ
 :ז פסוק טו פרק בראשית ספר. 28 

ִ֑יוַוּי ֶ֖אֶמר  ָל ַ֣י א  ֙יך֙  ֲאֶׁשָ֤ר' הִ֗  ֲאנ  את  ּור הֹוצ  אַ֣ ים מ  ֶ֔ ֶרץ ְלךֵ֛  ָלֶֹ֧תת ַּכְׂשּד  ּה ַהּז ֶ֖את ֶאת־ָהָאֵ֥ ְׁשָּתָֽ  :ְלר 
 :כב פסוק יז פרק בראשית ספר. 29 

ַ֣רַוְיַכֶ֖ל  ֹו ְלַדּב  ּתִ֑ ַ֣  א  ים ַעלַוַּי ַעֶ֖ל ֱאֹלה ֶ֔ ם מ   :ַאְבָרָהָֽ
 :יז פסוק יח פרק בראשית ספר. 30 

 ' ֲמַכֶּסָ֤ה ָאָמִ֑רַוהֶ֖ ֙  ַהָֽ י ם ֲאנ  ַאְבָרָהֶ֔ ָֽ ר מ  ֵ֥י ֲאֶׁשֶ֖ ה ֲאנ  ֶׂשָֽ  :ע 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 :כג פסוק יט פרק בראשית ספר. 31  

ֶמׁש  ֹוט ַעל־ָהָאִֶ֑רץ ָיָצַ֣אַהֶּׁשֶ֖ א ְולֶ֖ ֲעָרה ָּבֵ֥  :צ ָֽ
 :ה פסוק כא פרק בראשית ספר. 32 

ם ְוַאְבָר  ִ֑ה ֶּבן־ְמַאַ֣תָהֶ֖ ֶַ֣לד ָׁשָנ ָּו ֹו ְּבה  ת לֶ֔ ֶ֖ ק א  ְצָחֵ֥ ֹו י   :ְּבנָֽ
 :כא פסוק כא פרק בראשית ספר. 33 

ֶֶׁ֖שב  ְדַּבַ֣רַוּי  ֹו ָּפאָרִ֑ן ְּבמ  ח־לֵ֥ ַּקָֽ ָֽ ֹו ַוּת  ּמֵ֛ ה א  ָּׁשֶ֖ ֶרץ א  ֶאֵ֥ ם מ  י  ְצָרָֽ   פ:  מ 
 :כג פסוק כב פרק בראשית ספר. 34 

ל  ֶ֖ ַ֣דּוְבתּוא  ה ָיַל ְבָקִ֑ ָנֵ֥ה ֶאת־ר  ֶּ֙לה֙  ְׁשמ  ה הָיְלָדַ֣  א  ְלָּכֶ֔ ֹור מ  י ְלָנחֶ֖ ֵ֥ ם ֲאח   :ַאְבָרָהָֽ
 :כד פסוק כב פרק בראשית ספר. 35 

ֹו  יַלְגׁשֶ֖ ָֽ ֶָ֤לד ְראּוָמִ֑ה ּוְׁשָמַּ֣הּופ  וא֙  ַוּת  ַחם ֶאת־ֶטַַ֣בח ַּגם־ה  ַחׁש ְוֶאת־ַּגֶ֔ ה ְוֶאת־ַּתֶ֖ ת־ַמֲעָכָֽ   פ:  ְוֶאָֽ
 :יח פסוק כד פרק בראשית ספר. 36 

אֶמר  ַ֣הַוּת ֶ֖ ִ֑י ְׁשת  נ  ר ֲאד  ֶרד ַוְּתַמה ִ֗ ּה ַוּת ֹ֧ ּה ַּכָּדֵ֛ הּו ַעל־ָיָדֶ֖ ָֽ  :ַוַּתְׁשק 
 :יט פסוק כד פרק בראשית ספר. 37 

ֹוַוְּתַכֶ֖ל  תִ֑ אֶמר ְלַהְׁשק  ָ֤ם ַוּת ִ֗ ְגַמֶּל֙יך֙  ַּג ב ל  ּו ַעֵ֥ד ֶאְׁשָאֶ֔ ּלֶ֖ ם־ּכ  ת א  ְׁשּת ָֽ  :ל 
 :לט פסוק כד פרק בראשית ספר. 38 

ר  ַמֶ֖ ִ֑יָוא  נ  ְֵ֥ך ֻאַלֵ֛י ֶאל־ֲאד  ל  ה ל א־ת  ָּׁשֶ֖ י ָהא   :ַאֲחָרָֽ
 :מ פסוק כד פרק בראשית ספר. 39 

ִ֑יַוּי ֶ֖אֶמר  ָל י' ה֞  א  ְַ֣כּת  ְתַהַּל יו ֲאֶׁשר־ה  ח ְלָפָנִ֗ ְׁשַל֨ ֹו י  ָּתְך֙  ַמְלָאכָ֤ ַ֣יחַ  א  ְצל  ך ְוה  ָּׁשה֙  ְוָלַקְחָּתָ֤  ַּדְרֶּכֶ֔ י א  ֶ֔ ְבנ  י ל  ֶ֖ ְׁשַּפְחּת  ּמ  ית מ  ֵ֥ ּב  י ּומ  ָֽ  :ָאב 
 :נז פסוק כד פרק בראשית ספר. 40 

ּו  ְקָרַ֣אַוּי אְמרֶ֖ ַּנֲעָרִ֑  נ  ְׁשֲאָלֶ֖ה ַלָֽ יהָ ֶאת ְונ  ָֽ  :־ּפ 
 :לא פסוק כה פרק בראשית ספר. 41 

בַוּי ֶ֖אֶמר  ה ַיֲעק ִ֑ ְכָרֵ֥ ָרְתךֶ֖  ַכּיֵֹ֛ום מ  י ֶאת־ְּבכ  ָֽ  :ל 
 :יג פסוק כו פרק בראשית ספר. 42 

ל  ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁשַוּי  ֶָ֤לְך ָהא  ל ָהלֹוְך֙  ַוּי  ֶ֔ ל ַעֵ֥ד ְוָגד  י־ָגַדֶ֖ ָֽ ד ּכ   :ְמא ָֽ
 :לה פסוק כו פרק בראשית ספר. 43 

ֶ֖יןָ  ְהֶי ַרתַוּת  ּו מ ַ֣ ְצָחֶ֖ק חַ רִ֑ ה ְלי  ְבָקָֽ   ס:  ּוְלר 
 :ט פסוק כט פרק בראשית ספר. 44 

ּנּו  ַ֣רעֹוֶדֶ֖ ָּמִ֑ם ְמַדּב  ַ֣ל ע  ָאה ׀ ְוָרח  ם־ַהצ אן֙  ָּבִ֗ יהָ  ֲאֶׁשַ֣ר ע  י ְלָאב ֶ֔ ֵ֥ ָעֶ֖ה ּכ  וא ר  ָֽ  :ה 
 :טז פסוק כט פרק בראשית ספר. 45 

ן  ַ֣יּוְלָלָבֶ֖ ָ֤ם ָבנִֹ֑ות ְׁשּת  ָלה֙  ׁש  ה ַהְּגד  ָאֶ֔ ֵ֥ם ל  ל ַהְּקַטָּנֶ֖ה ְוׁש  ָֽ  :ָרח 
 :כז פסוק כט פרק בראשית ספר. 46 

ֶ֖א  ה ז ִ֑את ְׁשֻבַ֣עַ ַמּל  ְּתָנ֨ את ְלך   ְונ  ָדה֙  ַּגם־ֶאת־ז ִ֗ ֲעב  ד ֲאֶׁשַ֣ר ַּבָֽ י ַּתֲעב ַ֣ ֶ֔ ָּמד  ֹוד ע  ֵ֥ים עֶ֖ ֹות ֶׁשַבע־ָׁשנ  רָֽ  :ֲאח 
 :כא פסוק ל פרק בראשית ספר. 47 

ר  ְַ֣לָדהְוַאַחֶ֖ א ַּבִ֑ת ָי ְקָרֵ֥ ּה ַוּת  יָנָֽה ֶאת־ְׁשָמֶ֖  :ּד 
 :כג פסוק ל פרק בראשית ספר. 48 

ַהר  ֶַ֣לדַוַּתֶ֖ ִ֑ן ַוּת  אֶמר ּב  ף ַוּת ָ֕ ים ָאַסֵ֥ ֶ֖ י ֱאֹלה  ָֽ  :ֶאת־ֶחְרָּפת 
 :לא פסוק ל פרק בראשית ספר. 49 

ְִ֑ך ָמַ֣הַוּי ֶ֖אֶמר  ב֙  ַוּי ָ֤אֶמר ֶאֶּתן־ָל ַ֣י ַיֲָֽעק  ֶּתן־ל  ּוָמה ל א־ת  ֙  ְמאֶ֔ י ֲעֶׂשה־ּל  ם־ַּתָֽ ה ַהָּדָבַ֣ר א  ּוָבה ַהֶּזֶ֔ ר צ אְנךֶ֖  ֶאְרֶעֵ֥ה ָאׁשֵ֛  :ֶאְׁשמ ָֽ
 :ו פסוק לא פרק בראשית ספר. 50 

ָנה  ֶ֖ ַ֚י ְיַדְעֶּתִ֑ןְוַאּת  י ּכ  ח ֶ֔ י ְּבָכל־ּכ  ְדּת  ן ָעַבֶ֖ יֶכָֽ  :ֶאת־ֲאב 
 :יז פסוק לא פרק בראשית ספר. 51 

ֶַָֽ֖קם  בַוָּי ָּׂשֵ֛א ַיֲעק ִ֑ יו ֶאת־ָּבָנֵ֥יו ַוּי  ים ְוֶאת־ָנָׁשֶ֖ ָֽ  :ַעל־ַהְּגַמּל 
 :ב פסוק לב פרק בראשית ספר. 52 

ב  ְַ֣ךְוַיֲעק ֶ֖ ֹו ָהַל ֹווַ  ְלַדְרּכִ֑ ְפְּגעּו־בֶ֖ י ּי  ֵ֥ ים ַמְלֲאכ  ָֽ  :ֱאֹלה 
 :ג פסוק לג פרק בראשית ספר. 53 

ּוא  ְפנ יֶהִ֑ם ָעַבַ֣רְוהֶ֖ ְׁשַּתָ֤חּו ל  ים ֶׁשַַ֣בע ַאְ֙רָצה֙  ַוּי  ֹו ְּפָעמ ֶ֔ ְׁשּתֶ֖ יו ַעד־ּג  ָֽ  :ַעד־ָאח 
 :יב פסוק לג פרק בראשית ספר. 54 

ַ֣הַוּי ֶ֖אֶמר  ְסָע ִָ֑כה נ  ְלָכֶ֖ה ְונ ל  ך ְוא   :ְלֶנְגֶּדָֽ
 :ט פסוק לד פרק תבראשי ספר. 55 

ְתַחְּתנֶּ֖ו  ָֽ ָתִ֑נּוְוה  יֶכם֙  א  ת  נּו ְּבנ ָֽ ְּתנּו־ָלֶ֔ ינּו ּת  ֶ֖ ת  ּו ְוֶאת־ְּבנ  ְקחֵ֥ ם ּת   :ָלֶכָֽ
 :י פסוק לד פרק בראשית ספר. 56 

נּו  ָּתֶ֖ ִ֑בּוְוא  ׁש  ַ֣ה ְוָהָאֶ֙רץ֙  ּת  ְהֶי ם ּת  יֶכֶ֔ ְפנ  ֙  ל  ּוהָ  ְׁשבּו ָאֲחזֶּ֖ו ּוְסָחרֶ֔ ּה ְוה   :ָּבָֽ
 :יט פסוק לה פרק בראשית ספר. 57 

ָמת ִ֑ל ַוָּתֶ֖ ר֙  ָרח  ָּקב  ָתה ְּבֶדֶַ֣רְך ַוּת  וא ֶאְפָרֶ֔ ֶ֖ ית ה  ֵ֥ ֶחם ּב   :ָלָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 :כא פסוק לה פרק בראשית ספר. 58  

ע  ַּסֶ֖ ִ֑לַוּי  ְׂשָרא  ַ֣ט י  ה ַוּי  ֳהֹלֶ֔ ְלָאה ָאָֽ ָהֶ֖ ֶָֽדר מ  ְגַּדל־ע   :ְלמ 
 :כח פסוק לה פרק בראשית ספר. 59 

ְהיֶּ֖ו  ַ֣יַוּי  ְצָחִ֑ק ְימ  ת י  ֵ֥ים ָׁשָנֶ֖ה ְמַאֵ֥ נ   :ָׁשָנָֽה ּוְׁשמ 
 :י פסוק לו פרק בראשית רספ. 60 

ֶּלה  ֶ֖ ֹותא  ָׂשִ֑ו ְׁשמַ֣ ָֽי־ע  ז ְּבנ  יַפִ֗ ֶַׁ֣שת ֶּבן־ָעָדה֙  ֱאל  ו א  ָׂשֶ֔ ל ע  ת ְרעּוא ָ֕ ֶׁשת ֶּבן־ָּבְׂשַמֶ֖ ֵ֥ ו א  ָׂשָֽ  :ע 
 :יא פסוק לו פרק בראשית ספר. 61 

ְהיֶּ֖ו  ַ֣יַוּי  יָפִ֑ז ְּבנ  יָמַ֣ן ֱאל  ר ּת  ֹו אֹוָמֶ֔ ם ְצפֵ֥  :ּוְקַנָֽז ְוַגְעָּתֶ֖
 :טו פסוק לו פרק בראשית ספר. 62 

ֶּלה  ֶ֖ ַ֣יא  ָׂשִ֑ו ַאּלּופ  ָֽי־ע  ָ֤י ְבנ  ֙  ְּבנ  יַפז ֹור ֱאל  ו ְּבכַ֣ ָׂשֶ֔ ּוף ע  יָמן֙  ַאּלָ֤ ּוף ּת  ר ַאּלַ֣ ּוף אֹוָמֶ֔ ֹו ַאּלֵ֥ ּוף ְצפֶ֖  :ְקַנָֽז ַאּלֵ֥
 :כו פסוק לו פרק בראשית ספר. 63 

ֶּלה  ֶ֖ ַ֣יְוא  יָׁשִ֑ן ְּבנ  ן ד  ן ֶחְמָּדֵ֥ ן ְוֶאְׁשָּבֶ֖ ְתָרֵ֥ ן ְוי   :ּוְכָרָֽ
 :כז פסוק לו פרק בראשית ספר. 64 

ֶּלה  ֶ֖ ִֶ֑צרְּבנ  א  ן י־א  ְלָהֵ֥ ֶַֽ֖ן ּב  ן ְוזֲַעָו  :ַוֲעָקָֽ
 :כט פסוק לו פרק בראשית ספר. 65 

ֶּלה  ֶ֖ ַ֣יא  י ַאּלּופ  ִ֑ ר  ּוף ַהח  ּוף לֹוָטן֙  ַאּלָ֤ ל ַאּלַ֣ ּוף ׁשֹוָבֶ֔ ֹון ַאּלֵ֥ ְבעֶ֖ ּוף צ   :ֲעָנָֽה ַאּלֵ֥
 :לג פסוק לו פרק בראשית ספר. 66 

ְך ָּבִַ֑לעַוָּיֶָ֖מת  ְמֹלַ֣ יו ַוּי  ב ַּתְחָּתֶ֔ ֶַַֽ֖רח יֹוָבֵ֥ ה ֶּבן־ֶז ָּבְצָרָֽ  :מ 
 :לד פסוק לו פרק בראשית ספר. 67 

ְך יֹוָבִ֑בַוָּיֶָ֖מת  ְמֹלַ֣ יו ַוּי  ם ַּתְחָּתֶ֔ ֶרץ ֻחָׁשֶ֖ ֶאֵ֥ י מ  ָֽ יָמנ   :ַהּת 
 :לה פסוק לו פרק בראשית ספר. 68 

ְמֹ֨לְך ֻחָׁשִ֑םַוָּיֶָ֖מת  יו ַוּי  ד ֲהַדַ֣ד ַּתְחָּת  ֙  ַהַּמֶּכָ֤ה ֶּבן־ְּבַדִ֗ ְדָין ַ֣ה ֶאת־מ  ְׂשד  ב ּב  ֵ֥ם מֹוָאֶ֔ ֹו ְוׁש  ירֶ֖ ית ע  ָֽ  :ֲעו 
 :לו פסוק לו פרק בראשית ספר. 69 

ְך ֲהָדִ֑דַוָּיֶָ֖מת  ְמֹלַ֣ יו ַוּי  ה ַׂשְמָלֶ֖ה ַּתְחָּתֶ֔ ָקָֽ ַּמְׂשר   :מ 
 :לז פסוק לו פרק בראשית ספר. 70 

ִ֑הַוָּיֶָ֖מת  ְך ַׂשְמָל ְמֹלַ֣ יו ַוּי  ּול ַּתְחָּתֶ֔ ֹות ָׁשאֶ֖ בֵ֥ ְרח  ר מ   :ַהָּנָהָֽ
 :לח פסוק לו פרק בראשית ספר. 71 

ּולַוָּיֶָ֖מת  ְך ָׁשאִ֑ ְמֹלַ֣ יו ַוּי  ֹור ָחָנֶַֽ֖ן ַעלַּבֵ֥  ַּתְחָּתֶ֔  :ֶּבן־ַעְכּבָֽ
 :ו פסוק לז פרק בראשית ספר. 72 

יֶהִ֑םַוּי ֶ֖אֶמר  א ֲאל  ְמעּו־ָנָ֕ ֹום ׁש  ר ַהֶּזֶ֖ה ַהֲחלֵ֥ י ֲאֶׁשֵ֥ ְמּת   :ָחָלָֽ
 :יב פסוק לז פרק בראשית ספר. 73 

ּו  ְלכֶ֖ ֹות ֶאָחִ֑יוַוּי  ְרעֵ֛ אן ל  יֶהֶ֖ם ֶאת־צ ֵ֥ ם ֲאב  ְׁשֶכָֽ  :ּב 
 :יט פסוק לז פרק בראשית ספר. 74 

ּו ַ֣יׁש ַוּי אְמרֶ֖ יו א  ִ֑ ה ֶאל־ָאח  ּנ ִ֗ ֹות ַּבֵַ֛על ה  ֶ֖ה ַהֲחֹלמֵ֥ א ַהָּלֶז  :ָּבָֽ
 :לא פסוק לז פרק בראשית ספר. 75 

ּו  ְקחֶ֖ ֶנתַוּי  ִ֑ף ֶאת־ְּכת ַ֣ ֙  יֹוס  ְׁשֲחטּו ַ֣יר ַוּי  ים ְׂשע  ּז ֶ֔ ּו ע  ְטְּבלֵ֥ ֶנת ַוּי  ם ֶאת־ַהֻּכּת ֶ֖  :ַּבָּדָֽ
 :ג פסוק לח פרק בראשית ספר. 76 

ַהר  ֶַ֣לדַוַּתֶ֖ ִ֑ן ַוּת  א ּב  ְקָרֵ֥ ָֽר ֹוֶאת־ְׁשמֶ֖  ַוּי   :ע 
 :כז פסוק לח פרק בראשית ספר. 77 

י  ֶ֖ ַ֣תַוְיה  ְדָּתִּ֑ה ְּבע  ֵ֥ה ל  ּנ  ים ְוה  ֶ֖ ְטָנָּֽה ְתאֹומ   :ְּבב 
 :א פסוק לט פרק בראשית ספר. 78 

ף  ֶ֖ ְצָרְִ֑יָמה הּוַרַ֣דְויֹוס  הּו מ  ְקנ ֹ֡ ֩  ַוּי  יַפר יס ּפֹוט  ֨ ה ְסר  ים֙  ַׂשָ֤ר ַּפְרע   ַ֣יׁש ַהַּטָּבח  י א  ֶ֔ ְצר  ַּיד֙  מ  ים מ  אל ֶ֔ ְׁשְמע  הּו רֲאֶׁשֵ֥  ַהּי  ֻדֶ֖ ָּמה הֹור   :ָׁשָֽ
 :י פסוק מ פרק בראשית ספר. 79 

ִ֑ם ְׁשֹלָׁשַ֣הּוַבֶּגֶֶ֖פן  יג  וא ָׂשר  ָ֤ ַרַ֙חת֙  ְוה  ּה ָעְלָתַ֣ה ְכפ  ָצֶ֔ ילּו נ  ֵ֥ ְבׁש  יהָ  ה  ים ַאְׁשְּכֹלֶתֶ֖ ָֽ  :ֲעָנב 
 :י פסוק מא פרק בראשית ספר. 80 

ה  ן ַעל־ֲעָבָדִ֑יו ָקַצַ֣ףַּפְרע ֶ֖ ּת ֨ י ַוּי  ת   ר א  ְׁשַמִ֗ ַ֚ית ְּבמ  יםַהּטַ  ַׂשַ֣ר ּב  י ָּבח ֶ֔ ת ָ֕ ת א  ֶ֖ ר ְוא  ים ַׂשֵ֥ ָֽ פ   :ָהא 
 :כב פסוק מא פרק בראשית ספר. 81 

ֶרא  ֶ֖ יָוא  ִ֑ ַ֣ה׀ ַּבֲחֹלמ  ּנ  ים ֶׁשַַ֣בע ְוה  ֳּבל ִ֗ ת ׁש  ֹלֵ֛ ד ְּבָקֶנֵ֥ה ע  ת ֶאָחֶ֖ א ֵ֥ ֹות ְמל  בָֽ  :ְוט 
 :יב פסוק מב פרק בראשית ספר. 82 

ֶהִ֑םַוּי ֶ֖אֶמר  א ֲאל  י־ֶעְרַוֵ֥ת ל ָ֕ ָֽ ֶרץ ּכ  ם ָהָאֶ֖ ֹות ָּבאֶתֵ֥ ְראָֽ  :ל 
 :טו פסוק מב פרק בראשית ספר. 83 

ִ֑נּוְּבז ֶ֖את  ָּבח  ָ֤י ּת  ה֙  ח  ּו ַפְרע  ְצאַ֣ ם־ּת  ה א  ֶּזֶ֔ י מ  ֹ֧ ֹוא ּכ  ם־ְּבבֵ֛ יֶכֵ֥ם א  ן ֲאח  ָּנה ַהָּקט ֶ֖ ָֽ  :ה 
 :י פסוק מג פרק בראשית ספר. 84 

י  ֶ֖ ַ֣אּכ  ְתַמְהָמְִ֑הנּו לּול  ה ה  י־ַעָּתֵ֥ ָֽ ְבנּו ּכ  ֵ֥ה ַׁשֶ֖ ם ֶז י   :ַפֲעָמָֽ
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 :כ פסוק מג פרק בראשית ספר. 85  
ּו ַוּי   ַ֣יאְמרֶ֖ ִ֑י ּב  נ  ד ֲאד  ְדנּו ָיר ֵ֥ ָּלֶ֖ה ָיַרֵ֛ ֶכל ַּבְּתח  ְׁשָּבר־א ָֽ  :ל 
 :ג פסוק מד פרק בראשית ספר. 86 

ֶקר  ֹורַהּב ֶ֖ ַ֣ים אִ֑ ּו ְוָהֲאָנׁש  ָּמה ֻׁשְּלחֶ֔ ֶ֖ ם ה  יֶהָֽ ר   :ַוֲחמ 
 :יג פסוק מד פרק בראשית ספר. 87 

ּו  ְקְרעֶ֖ ַּֽי  ְמֹלָתִ֑םַוָֽ ס֙  ׂש  ַַּֽיֲעמ  ַ֣יׁש ַוָֽ ֹו א  רֶ֔ בּו ַעל־ֲחמ  ָֽ  ַוָּיֻׁשֶ֖  :יָרהָהע 
 :כה פסוק מד פרק בראשית ספר. 88 

ינּוַוּי ֶ֖אֶמר  ִ֑ ְברּו־ָלֵ֥נּו ֻׁשֶ֖בּו ָאב  ֶכל ׁש   :ְמַעט־א ָֽ
 :כה פסוק מה פרק בראשית ספר. 89 

ּו  ַַּֽיֲעלֶ֖ םַוָֽ ְצָרִ֑י  ּמ  ֙  מ  ֙אּו ַען ֶאֶַ֣רץ ַוָּיב  ב ְּכַנֶ֔ ל־ַיֲעק ֶ֖ ם ֶאָֽ יֶהָֽ  :ֲאב 
 :ט פסוק מו פרק בראשית ספר. 90 

ֶ֖י  ִ֑ןּוְבנ  ּואּופַ  ֲחנֵֹ֥וְך ְראּוב  ן ּלֶ֖ י ְוֶחְצר ֵ֥ ָֽ  :ְוַכְרמ 
 :יא פסוק מו פרק בראשית ספר. 91 

ֶ֖י  ִ֑יּוְבנ  ו  ֹון ל  ת ּג ְרׁשָ֕ י ֳקָהֶ֖ ָֽ  :ּוְמָרר 
 :יג פסוק מו פרק בראשית ספר. 92 

ֶ֖י  ָּׂששָכִ֑רּוְבנ  ן ְויֵֹ֥וב ּוֻפָּוֶ֖ה ּתֹוָלֵ֥ע י  ְמר ָֽ  :ְוׁש 
 :יד פסוק מו פרק בראשית ספר. 93 

ֶ֖י  ּוןּוְבנ  ֶרד ְזֻבלִ֑ ֹון ֶסֵ֥ לֶ֖ לְויַ  ְוא  ָֽ  :ְחְלא 
 :כד פסוק מו פרק בראשית ספר. 94 

ֶ֖י  ִ֑יּוְבנ  ל ַנְפָּתל  ֵ֥ י ַיְחְצא  ֶ֖ ֵֶ֥צר ְוגּונ  ם ְוי  ָֽ ּל   :ְוׁש 
 :כה פסוק מז פרק בראשית ספר. 95 

ּו  ָתִ֑נּוַוּי אְמרֶ֖ ן֙  ֶהֱחי  ְמָצא־ח  ַ֣י נ  ינ  י ְּבע  ֶ֔ נ  ינּו ֲאד  ֵ֥ ים ְוָהי  ֶ֖ ה ֲעָבד   :ְלַפְרע ָֽ
 :יד פסוק מט פרק בראשית ספר. 96 
ּׂשָ  רשָכֶ֖ר י  ִֶַ֑֧רם ֲחמ ַ֣ ץ ָּג ֶ֖ ב  ין ר  ֵ֥ ם ּב  י  ְׁשְּפָתָֽ ּמ   :ַהָֽ
 :טז פסוק מט פרק בראשית ספר. 97 

ן  יןָּדֶ֖ ַ֣ ֹו ָיד  ד ַעּמִ֑ י ְּכַאַחֶ֖ ֵ֥ ְבט  ל ׁש  ָֽ ְׂשָרא   :י 
 :יט פסוק מט פרק בראשית ספר. 98 

ּודָּגֶ֖ד  ּנּו ְּגדַ֣ ּוא ְיגּוֶדִ֑ ב ָיֻגֵ֥ד ְוהֶ֖ ָֽ   ס:  ָעק 
 :כ פסוק מט פרק בראשית ספר. 99 

ר  ֶ֖ ָאׁש  ַ֣ מ  ָנ ֹו הְׁשמ  ּוא ַלְחמִ֑ ן ְוהֵ֥ ֶ֖ ּת  ֶלְך י  ֲעַדּנ י־ֶמָֽ   ס:  ַמָֽ
 :כא פסוק מט פרק בראשית ספר. 100 

י  ֶ֖ ַ֣הַנְפָּתל  ן ְׁשֻלָחִ֑ה ַאָּיָל ֶ֖ ת  ֶפר ַהּנ  י־ָׁשָֽ ְמר    ס:  א 
 :כג פסוק מט פרק בראשית ספר. 101 

הּו  ְַֽיָמֲרֻרֶ֖ ּבּוַוָֽ הּו ָור ִ֑ ְׂשְטֻמֶ֖ ֵ֥י ַוַָּֽֽי  ים ַּבֲעל  ָֽ צ   :ח 
 :ו קפסו נ פרק בראשית ספר. 102 

הַוּי ֶ֖אֶמר  ֵ֛ה ַּפְרע ִ֑ ר ֲעל  יך ּוְקב ֵ֥ ֶ֖ ר ֶאת־ָאב  יֶעָֽך ַּכֲאֶׁשֵ֥ ְׁשּב   :ה 
 :ט פסוק א פרק שמות ספר. 103 

ֹוַוּי ֶ֖אֶמר  ה ֶאל־ַעּמִ֑ ּנ ִ֗ ַ֚ם ה  ַ֣י ַע ל ְּבנ  ְׂשָרא ֶ֔ ב י  ּום ַרֵ֥ ּנּו ְוָעצֶ֖ ֶּמָֽ  :מ 
 :ה פסוק ג פרק שמות ספר. 104 

ְקַרַ֣בַוּי ֶ֖אֶמר  ם ַאל־ּת  יך֙  ֲהֹלִ֑ ַ֣  ַׁשל־ְנָעֶל֨ ַע יך למ  י ַרְגֶלֶ֔ ַ֣ ֹום ּכ  ַ֣ד ַאָּתה֙  ֲאֶׁשָ֤ר ַהָּמקִ֗ יו עֹומ  ֶדׁש ָעָלֶ֔ ּוא ַאְדַמת־ק ֶ֖  :הָֽ
 :יח פסוק ג פרק שמות ספר. 105 

ּו  ִ֑ךְוָׁשְמעֶ֖ ֶל י ַאָּתה֩  ּוָבאָתֹ֡  ְלק  ְקנ ֨ ל ְוז  ְׂשָרא   ם ֶאל־ֶמֶַ֣לְך י  י  ְצַרִ֗ ֙  ַוֲאַמְרֶּתָ֤ם מ  ָליו ָ֤י' ה֞  א  ים֙  ֱאֹלה  ּי  ְבר  ע  ְקָרַ֣ה ָהָֽ ינּו נ  הוְ  ָעל ֶ֔ א ַעָּתִ֗ ֲָֽלָכה־ָּנ֞  נ 
ֶׁשת ֶּדֶַ֣רְך ים֙  ְׁשֹלָ֤ ר ָימ  ְדָּבֶ֔ ה ַּבּמ  ְזְּבָחֶ֖ ינּו' ַלהֵ֥  ְונ  ָֽ  :ֱאֹלה 

 :יב פסוק ד פרק שמות ספר. 106 
ה  ְִ֑ךְוַעָּתֶ֖ ֙  ל  י כ  ַ֣ה ְוָאנ  יך ֶאְהֶי ם־ּפ ֶ֔ יך ע  ֶ֖ ית  ר ְוהֹור  ר ֲאֶׁשֵ֥ ָֽ  :ְּתַדּב 

 :יג פסוק ד פרק שמות ספר. 107 
יַוּי ֶ֖אֶמר  ַ֣ ִ֑י ּב  ח ֲאדָנ ַלָֽ ח ־ָנֶ֖אְׁשָֽ ְׁשָלָֽ  :ְּבַיד־ּת 

 :כב פסוק ד פרק שמות ספר. 108 
הְוָאַמְרָּתֶ֖  ַ֚ה ֶאל־ַּפְרע ִ֑ י' הֶ֔  ָאַמַ֣ר ּכ  ֵ֥ י ְּבנ  ֶ֖ ר  ל ְבכ  ָֽ ְׂשָרא   :י 

 :כו פסוק ד פרק שמות ספר. 109 
ֶֶ֖רף  ֶּמִּ֑נּוַוּי  ַ֚ז מ  ה ָא ְמָרֶ֔ ן ָאָֽ ים ֲחַתֵ֥ ֶ֖ ת ָּדמ    פ:  ַלּמּוֹלָֽ

 :לא פסוק ד פרק שמות ספר. 110 
ן  ֶ֖ ַַּֽיֲאמ  ִ֑םהָ ַוָֽ ּו ָע ְׁשְמעֹ֡ ד ַוַָּֽֽי  י־ָפַק֨ ָֽ ַ֣י' ה   ּכ  ל ֶאת־ְּבנ  ְׂשָרא ִ֗ י י  ָ֤ ם ָרָאה֙  ְוכ  ּו ֶאת־ָעְנָיֶ֔ ְּקדֶ֖ ַּֽי  ּו ַוָֽ ְׁשַּתֲחוָֽ ָֽ  :ַוּי 

 :יג פסוק ה פרק שמות ספר. 111 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ים   ֶ֖ ְגׂש  ַ֣יםְוַהּנ  ר ָאצ  אמ ִ֑ ּו ל  יֶכם֙  ַּכּלָ֤ ֲעׂש  ֹו ְּדַבר־יַֹ֣ום ַמָֽ ר ְּביֹומֶ֔ ְהיֵֹ֥ות ַּכֲאֶׁשֶ֖ ֶבן ּב   :ַהֶּתָֽ
 :יד פסוק ו פרק שמות ספר. 112 

ֶּלה  ֶ֖ ַ֣יא  ָתִ֑ם ָראׁש  ית־ֲאב  י ב  ן ְּבנ ֨ ר ְראּוב   ל ְּבכ ַ֣ ְׂשָרא ִ֗ ן ּוַפּלּוא֙  ֲחנָֹ֤וְך י  י ֶחְצר ַ֣ ֶּלה ְוַכְרמ ֶ֔ ֶ֖ ת א  ְׁשְּפח ֵ֥ ן מ  ָֽ  :ְראּוב 
 :כא פסוק ו פרק שמות ספר. 113 

ֶ֖י  ְצָהִ֑רּוְבנ  ַרח י  י ָוֶנֶֶ֖פג ק ֵ֥ ָֽ ְכר   :ְוז 
 :כב פסוק ו פרק שמות ספר. 114 

ֶ֖י  ִ֑ ּוְבנ  יא  ל לֻעּז  ֵ֥ יָׁשא  ן מ  י ְוֶאְלָצָפֶ֖ ָֽ ְתר   :ְוס 
 :כה פסוק ז פרק שמות ספר. 115 

ֶ֖א  ָּמל  ַ֣תַוּי  ְבַע ים ׁש  ִ֑ י ָימ  ֵ֥ ר' ַהּכֹות־הֶ֖  ַאֲחר    פ:  ֶאת־ַהְיא ָֽ
 :ו פסוק ח פרק שמות ספר. 116 

ְדָבְַ֣רךֶ֔  ַוּי ֙אֶמר֙  ְלָמָחִ֑רַוּי ֶ֖אֶמר  ע ְלַמַַ֣ען ּכ  ַדֶ֔ ין ּת  ֶ֖ י־א  ינּו' ַּכהֵ֥  ּכ  ָֽ  :ֱאֹלה 
 :יז פסוק ט פרק שמות ספר. 117 

ַ֣לעֹוְדךֶ֖  ְסּתֹול  י מ  ִ֑ י ְּבַעּמ  ֶ֖ ְלּת  ם ְלב   :ַׁשְּלָחָֽ
 :ל פסוק ט פרק שמות ספר. 118 

ה  י ַוֲעָבֶדִ֑יךְוַאָּתֶ֖ ְעּת  ַ֚י ָיַדָ֕ ּון ֶטֶַ֣רם ּכ  יְראֶ֔ ָֽ ֶ֖י ּת  ְּפנ  ים' הֵ֥  מ  ָֽ  :ֱאֹלה 
 :יח פסוק י פרק שמות ספר. 119 

א  ֶ֖ צ  ַ֣םַוּי  ע  ה מ  ר ַּפְרע ִ֑  ':ֶאל־הָֽ  ַוֶּיְעַּתֶ֖
 :כד פסוק יב פרק שמות ספר. 120 

ם  ִ֑ה ֶאת־ַהָּדָבַ֣רּוְׁשַמְרֶּתֶ֖ ם ּוְלָבֶנֶ֖יך ְלָחק־ְלךֵ֥  ַהֶּז  :ַעד־עֹוָלָֽ
 :נ פסוק יב פרק שמות ספר. 121 

ּו  ַַּֽיֲעׂשֶ֖ ַ֣יַוָֽ ִ֑ל ָּכל־ְּבנ  ְׂשָרא  ר י  ֹ֧ה ַּכֲאֶׁש֨ ָּו ה' הֵ֛  צ  ֶׁשֵ֥ ן ֶאת־מ  ת־ַאֲהר ֶ֖ ֵ֥ן ְוֶאָֽ ּו ּכ    ס:  ָעׂשָֽ
 :ד פסוק יג פרק שמות ספר. 122 

ִ֑ים ַאֶּתַ֣םַהּיֶֹ֖ום  ְצא  ֶדׁש י  יב ְּבח ֶ֖ ָֽ  :ָהָאב 
 :כ פסוק יג פרק שמות ספר. 123 

ּו  ְסעֶ֖ תַוּי  ֻּסּכ ִ֑ ם ַוַּיֲחנַּ֣ו מ  ָתֶ֔ ה ְבא  ֶ֖ ְקצ  ר ּב  ְדָּבָֽ  :ַהּמ 
 :ו פסוק יד פרק שמות ספר. 124 

ר  ֹוַוֶּיְאס ֶ֖ ְכּבִ֑ ֹו ֶאת־ר  ח ְוֶאת־ַעּמֶ֖ ֹו ָלַקֵ֥ ּמָֽ  :ע 
 :י פסוק יד פרק שמות ספר. 125 

ה  קְ ּוַפְרע ֶ֖ יבה  ִ֑ ֩  ר  ְׂשאּו ל ַוּי  ְׂשָרא ֨ ָֽי־י  ם ְבנ  ינ יֶה  ֵ֥ה ֶאת־ע  ּנ  ם׀ ְוה  ְצַרַ֣י  ַ֣עַ  מ  ס  ם נ  יֶהִ֗ ֙  ַאֲחר  ָֽיְראּו ד ַוּי  ּו ְמא ֶ֔ ְצֲעקֵ֥ ל ַוּי  ֶ֖ ְׂשָרא  ָֽי־י   ':ֶאל־הָֽ  ְבנ 
 :יד פסוק יד פרק שמות ספר. 126 

 ' ַ֣םהֶ֖ ָּלח  ם ָלֶכִ֑ם י  ּון ְוַאֶּתֶ֖ ׁשָֽ   פ:  ַּתֲחר 
 :ג פסוק טו פרק שמות ספר. 127 
ַ֣יׁש' הֶ֖  ְלָחָמִ֑ה א  ֹו' הֶ֖  מ   :ְׁשמָֽ
 :ה פסוק טו פרק שמות ספר. 128 

ת  מ ֶ֖ ִ֑מּוְּתה  ּו ְיַכְסֻי ת ָיְרדֵ֥ ְמצֹוֹלֶ֖ ֶבן ב   :ְּכמֹו־ָאָֽ
 :יד פסוק טז פרק שמות ספר. 129 

ַעל  ְכַבַ֣תַוַּתֶ֖ ה ַהָּטִ֑ל ׁש  ּנ ֞ ָ֤י ְוה  ְדָּבר֙  ַעל־ְּפנ  ס ַּדַ֣ק ַהּמ  ק ְמֻחְסָּפֶ֔ ר ַּדֵ֥ ֶרץ ַּכְּכפ ֶ֖  :ַעל־ָהָאָֽ
 :ח פסוק יז פרק ותשמ ספר. 130 

א  ִ֑קַוָּיב ֶ֖ ָּלֵֶ֥חם ֲעָמל  ל ַוּי  ֶ֖ ְׂשָרא  ם־י  ם ע  ָֽ יד  ְרפ   :ּב 
 :ג פסוק יח פרק שמות ספר. 131 

ת  ֶ֖ ַ֣יְוא  ִ֑יהָ  ְׁשנ  ר ָבֶנ ָ֤ם ֲאֶׁש֨ ֶאָחד֙  ׁש  ם ָהָֽ ְַָֽֽרׁש ֶ֔ י ּג  ַ֣ ר ּכ  ַ֣ר ָאַמֶ֔ י ּג  ית  ֶרץ ָהי ֶ֔ ָּיָֽה ְּבֶאֶ֖  :ָנְכר 
 :ב פסוק כ פרק שמות ספר. 132 

י֙  ֶ֖ כ  נ  יךֱאֹל' הַ֣ ָאָֽ יך ֲאֶׁשֹ֧ר ֶהִֶ֑֔ ֵ֛ את  ֶרץ הֹוצ  ֶאֵ֥ ם מ  י  ְצַרֶ֖ ֵַ֥֧ית מ  ַ֣ ּב  ַ֧ים מ  ָֽ ִ֑  :ֲעָבד 
 :יג פסוק כ פרק שמות ספר. 133 

א  ֶ֖ ַ֧חל ֵ֥ ָֽ ְרָצֶ֖ א  ס  ּת  ֶ֖ ַָֽ֧ף ל ַ֣ ְנָאִ֑ ַ֣א  ס  ּת  ב ל ֶ֖ ֶ֔ ְגנ ָֽ ֲעךֶ֖  ל א־ַתֲעֶנֵ֥ה  ס  ּת  ֵ֥ד ְבר  ֶקר ע    ס:  ָׁשָֽ
 :כז פסוק כב פרק שמות ספר. 134 

ים  ֶ֖ אֱאֹלה  ִ֑ל ל ַ֣ יאְונָ  ְתַקּל  ֵ֥ א ְבַעְּמךֶ֖  ׂש  ר ל ֵ֥  :ָתא ָֽ
 :ח פסוק כג פרק שמות ספר. 135 

ַחד  אְוׁש ֶ֖ ח ל ַ֣ ָּקִ֑ י ת  ָ֤ ַחד֙  ּכ  ַ֣ר ַהּׁש ֨ ים ְיַעּו  ְקח ֶ֔ ֶ֖ף ּפ  יַסּל  י ו  ֵ֥ ְבר  ים ּד  ָֽ יק   :ַצּד 
 :ט פסוק כג פרק שמות ספר. 136 

ֶ֖ר  אְוג  ְלָחִ֑ץ ל ַ֣ ם ת  ֶַ֣פׁש ְיַדְעֶּתם֙  ְוַאֶּתִ֗ ר ֶאת־ֶנ ים ַהּג ֶ֔ ֵ֥ י־ג ר  ָֽ יֶתֶ֖  ּכ  ֶרץ םֱהי  ם ְּבֶאֵ֥ י  ְצָרָֽ  :מ 
 :ו פסוק כה פרק שמות ספר. 137 

ֶמן  רֶׁשֶ֖ ים֙  ַלָּמא ִ֑ ה ְלֶׁשֶַ֣מן ְּבָׂשמ  ְׁשָחֶ֔ ֶרת ַהּמ  ְקט ֶ֖ ים ְול  ָֽ  :ַהַּסּמ 
 :טז פסוק כה פרק שמות ספר. 138 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ןְוָנַתָּתֶ֖   ַ֚ת ֶאל־ָהָאר ִ֑ ת א  ֻדֶ֔ ר ָהע  ן ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ יך ֶאּת  ֶלָֽ  :א 
 :לד פסוק כה פרק שמות ספר. 139 

ָרֶ֖  ַ֣הה ּוַבְּמנ  ִ֑ים ַאְרָּבָע ע  ים ְגב  ֶ֔ ָּקד  יהָ  ְמֻׁש֨ ֶרֶ֖ יהָ  ַּכְפּת   :ּוְפָרֶחָֽ
 :מ פסוק כה פרק שמות ספר. 140 

ה  ֶ֖ ִ֑הּוְרא  ם ַוֲעׂש  יָתֶ֔ ְבנ  ה ְּבַת֨ ה ֲאֶׁשר־ַאָּתֵ֥ ר ָמְרֶאֶ֖   ס:  ָּבָהָֽ
 :ל פסוק כו פרק שמות ספר. 141 

ָתֶ֖  מ  ִ֑ןַוֲהק  ְׁשָּכ ֹו ֶאת־ַהּמ  ְׁשָּפטֶ֔ ר ְּכמ ֨ יתָ  ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ר ָהְרא    ס:  ָּבָהָֽ
 :ו פסוק כח פרק שמות ספר. 142 

ּו  דְוָעׂשֶ֖ פ ִ֑ ָהב ֶאת־ָהא  ֶלת זֲָ֠ ן ְּתכ ֨ ֵ֛י ּתֹוַלַֹ֧עת ְוַאְרָּגָמ  ׁש ָׁשנ  ֵ֥ ֶ֖ר ְוׁש  ה ָמְׁשָז ֵ֥ ב ַמֲעׂש  ָֽ ׁש   :ח 
 :יח פסוק כח פרק שמות ספר. 143 

ּור  ִ֑יְוַהּטֶ֖ נ  ֵֶ֥פְך ַהּׁש  יר נ  ֶ֖ ם ַסּפ   :ְוָיֲהֹלָֽ
 :יט פסוק כח פרק שמות ספר. 144 

ּור  ִ֑ ְוַהּטֶ֖ יׁש  ֹו ֶלֵֶׁ֥שם יַהְּׁשל  ָמה ְׁשבֶ֖  :ְוַאְחָלָֽ
 :טז פסוק כט פרק שמות ספר. 145 

לְוָׁשַחְטָּתֶ֖  ֙  ֶאת־ָהָאִ֑י  ַקְחָּת ֹו ְוָלָֽ חַ  ְוָזַרְקָּתֵ֥  ֶאת־ָּדמֶ֔ ֶ֖ ְזּב  יב ַעל־ַהּמ  ָֽ  :ָסב 
 :ב פסוק לא פרק שמות ספר. 146 

ה  ֶ֖ יְרא  ָֽ ִ֑ם ָקָרַ֣את  ֵ֛ל ְבׁש  י ְּבַצְלא  ֵ֥ ּור ֶּבן־אּור  ֵ֥ה ֶבן־חֶ֖ ה ְלַמּט   :ְיהּוָדָֽ
 :ד פסוק לא פרק שמות ספר. 147 

ב  תַלְחׁש ֶ֖ ֹות ַמֲחָׁשב ִ֑ ב ַלֲעׂשֵ֛ ֶׁשת ּוַבֶּכֶֶ֖סף ַּבָּזָהֵ֥  :ּוַבְּנח ָֽ
 :י פסוק לא פרק שמות ספר. 148 

ת  ֶ֖ יְוא  ַ֣ ְגד  י ַהְּׂשָרִ֑ד ּב  ָ֤ ְגד  ֶדׁש֙  ְוֶאת־ּב  ן ַהּק ֨ ן ְלַאֲהר ַ֣ ה ֶ֔ י ַהּכ  ֵ֥ ְגד  ן ָבָנֶ֖יו ְוֶאת־ּב  ָֽ  :ְלַכה 
 :יד פסוק לב פרק שמות ספר. 149 
ָּנֶ֖  ה' הִ֑ ֶחם ַוּי  ר ַעל־ָהַָ֣רָעֶ֔ ר ֲאֶׁשֵ֥ ֶּבֶ֖ ֹות ּד  ֹו ַלֲעׂשֵ֥   פ:  ְלַעּמָֽ
 :לב פסוק לב פרק שמות ספר. 150 

ה  ָּׂשַ֣אְוַעָּתֶ֖ ם־ּת  ן ַחָּטאָתִ֑ם א  י  ם־ַאָ֕ י ְוא  ַ֣נ  א ְמח  ְפְרךֶ֖  ָנֶ֔ ּס  ָֽ ר מ  ְבּתָ  ֲאֶׁשֵ֥  :ָּכָתָֽ
 :טו פסוק לג פרק שמות ספר. 151 

ִ֑יוַוּי ֶ֖אֶמר  ָל ָ֤ין א  ם־א  ֶ֔  ָּפֶנ֙יך֙  א  ְלכ  ֶ֖נּו יםה ָֽ ל־ַּתֲעל  ֶּזָֽה ַאָֽ  :מ 
 :ח פסוק לד פרק שמות ספר. 152 

ר  ֶ֖ ֶׁשִ֑הַוְיַמה  ד מ  ּק ֵ֥ ְרָצה ַוּי  חּו ַאֶ֖ ְׁשָּתָֽ  :ַוּי 
 :ח פסוק לה פרק שמות ספר. 153 

ֶמן  ֹורְוֶׁשֶ֖ ים֙  ַלָּמאִ֑ ה ְלֶׁשֶַ֣מן ּוְבָׂשמ  ְׁשָחֶ֔ ֶרת ַהּמ  ְקט ֶ֖ ים ְול  ָֽ  :ַהַּסּמ 
 :לב פסוק לה פרק שמות ספר. 154 

ב  תַמֲחׁשָ ְוַלְחׁש ֶ֖ ת ב ִ֑ ֵ֛ ב ַלֲעׂש  ֶׁשת ּוַבֶּכֶֶ֖סף ַּבָּזָהֵ֥  :ּוַבְּנח ָֽ
 :לד פסוק לה פרק שמות ספר. 155 

ת  ֹו ָנַתַ֣ןּוְלהֹור ֶ֖ ּבִ֑ ּוא ְּבל  ב הָ֕ יָאֵ֥ ְך ְוָאֳהל  יָסָמֶ֖ ן ֶּבן־ֲאח  ה־ָדָֽ  :ְלַמּט 
 :לג פסוק לו פרק שמות ספר. 156 

ֶַ֖עׂש  יחַ ַוַּי ַ֣ ן ֶאת־ַהְּבר  יכ ִ֑ ֙  ַהּת  ַח ְבר  ֹוְך ל  ים ְּבתַ֣ ן־ַהָּקֶצֶ֖  ַהְּקָרׁש ֶ֔ ה המ   :ֶאל־ַהָּקֶצָֽ
 :כ פסוק לז פרק שמות ספר. 157 

ה  ָרֶ֖ ַ֣הּוַבְּמנ  ִ֑ים ַאְרָּבָע ע  ים ְגב  ֶ֔ ָּקד  יהָ  ְמֻׁש֨ ֶרֶ֖ יהָ  ַּכְפּת   :ּוְפָרֶחָֽ
 :ט פסוק לח פרק שמות ספר. 158 

ֶַ֖עׂש  ִ֑רַוַּי ְפַאַ֣ת׀ ֶאת־ֶהָחצ  ֶַַ֣֧גב ל  ָנה ֶנ יָמִ֗ ָ֤י ּת  ר֙  ַקְלע  ַׁ֣ש ֶהָחצ  ר ׁש  ה ָמְׁשזֶָ֔ ָאֶ֖ ה מ   :ָּבַאָּמָֽ
 :ב פסוק לט פרק שמות רספ. 159 

ֶַ֖עׂש  דַוַּי פ ִ֑ ב ֶאת־ָהא  ֶֹ֧לת זָָהִ֗ י ְותֹוַלֵַ֥עת ְוַאְרָּגָמֵ֛ן ְּתכ  ֶ֖ ׁש ָׁשנ  ֵ֥  :ָמְׁשָזָֽר ְוׁש 
 :יא פסוק לט פרק שמות ספר. 160 

ּור  ִ֑יְוַהּטֶ֖ נ  ֵֶ֥פְך ַהּׁש  יר נ  ֶ֖ ם ַסּפ   :ְוָיֲהֹלָֽ
 :יב פסוק לט פרק שמות ספר. 161 

ּור  יְוַהּטֶ֖ ִ֑ יׁש  ֹו ֶלֵֶׁ֥שם ַהְּׁשל  ָמהְוַאחְ  ְׁשבֶ֖  :ָלָֽ
 :טז פסוק מ פרק שמות ספר. 162 

ֶַ֖עׂש  ֶׁשִ֑הַוַּי ל מ  כ  ר ְּכֲ֠ ֹ֧ה ֲאֶׁש֨ ָּו ֹו' הֵ֛  צ  תֶ֖ ֵ֥ן א  ה ּכ    ס:  ָעָׂשָֽ
 :א פסוק א פרק ויקרא ספר. 163 

א  ְקָרֶ֖ ֶׁשִ֑הַוּי  ָ֤ר ֶאל־מ  יו' ה֙  ַוְיַדּב  ָלֶ֔ ֶהל א  א ֵ֥ ֶ֖ד מ  ר מֹוע  אמ ָֽ  :ל 
 :ו פסוק א פרק ויקרא ספר. 164 

יט  ֶ֖ ְפׁש  ִ֑הְוה  ָל ח ֶאת־ָהע  ַּתֵ֥ ּה ְונ  ָתֶ֖ יהָ  א  ְנָתֶחָֽ  :ל 
 :יט פסוק ה פרק ויקרא ספר. 165 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ם   ּואָאָׁשֶ֖ ם הִ֑ ם ָאׁש ֵ֥   פ':  ַלהָֽ  ָאַׁשֶ֖
 :יז פסוק ז פרק ויקרא ספר. 166 

ר  ְּבַׂשַ֣רְוַהּנֹוָתֶ֖ ִַ֑בח מ  י ַּבּיֹום֙  ַהָּז יׁש ֶ֔ ׁש ַהְּׁשל  ֶ֖ ף ָּבא  ָֽ ָּׂשר   :י 
 :יב פסוק ט פרק ויקרא ספר. 167 

ְׁשַחֶ֖ט  ִ֑הַוּי  ָל ַּימְ  ֶאת־ָהע  אּוַוֲ֠ י צ  ן ְּבנ ֨ ֙  ַאֲהר ָ֤ ָליו ם א  הּו ֶאת־ַהָּדֶ֔ ֵ֥ ְזְרק  חַ  ַוּי  ֶ֖ ְזּב  יב ַעל־ַהּמ  ָֽ  :ָסב 
 :טז פסוק ט פרק ויקרא ספר. 168 

ב  ֶ֖ ִ֑הַוַּיְקר  ָל הָ  ֶאת־ָהע  ַַּֽיֲעֶׂשֶ֖ ט ַוָֽ ְׁשָּפָֽ  :ַּכּמ 
 :יא פסוק י פרק ויקרא ספר. 169 

ת  ַ֣יּוְלהֹור ֶ֖ ִ֑ל ֶאת־ְּבנ  ְׂשָרא  ַ֚ת י  ים א  ר ָּכל־ַהַֻ֣חּק ֶ֔ ֶּבֹ֧ר ֲאֶׁש֨ ם' הֵ֛  ּד  יֶהֶ֖ ה ֲאל  ֶׁשָֽ   פ:  ְּבַיד־מ 
 :יא פסוק יא פרק ויקרא ספר. 170 

ֶקץ  ְהיַּ֣וְוֶׁשֶ֖ ְּבָׂשָרם֙  ָלֶכִ֑ם י  א מ  לּו ל ַ֣ ם ת אכ ֶ֔ ְבָלָתֶ֖ צּו ְוֶאת־נ  ָֽ  :ְּתַׁשּק 
 :כד פסוק יא פרק ויקרא ספר. 171 

ֶֶּ֖לה  ַּטָּמִ֑אּוּוְלא  ֵ֥עַ  ּת  ג  ם ָּכל־ַהּנ  ְבָלָתֶ֖ א ְּבנ  ְטָמֵ֥ ֶרב י   :ַעד־ָהָעָֽ
 :ג פסוק יב פרק קראוי ספר. 172 

ִ֑יּוַבּיֶֹ֖ום  ינ  ֹול ַהְּׁשמ  ּמֶ֖ ר י  ֹו ְּבַׂשֵ֥  :ָעְרָלתָֽ
 :נ פסוק יד פרק ויקרא ספר. 173 

ט  רְוָׁשַחֶ֖ ּפ ַ֣ ֶרׂש ָהֶאָחִ֑ת ֶאת־ַהצ  י־ֶחֶ֖ ם ֶאל־ְּכל  י  ים ַעל־ַמֵ֥ ָֽ  :ַחּי 
 :נד פסוק יד פרק ויקרא ספר. 174 

ַעת ְלָכל־ֶנֵַַֽ֥גע ַהּתֹוָרִ֑הז ֶ֖את   :ְוַלָּנֶָֽתק ַהָצַרֶ֖
 :ז פסוק טו פרק ויקרא ספר. 175 

ֶַ֖ע  ג  ְבַׂשַ֣רְוַהּנ  ִ֑ב ּב  ֹ֧ס ַהָּז יו ְיַכּב  ץ ְּבָגָדֵ֛ ם ְוָרַחֵ֥ י  א ַּבַּמֶ֖ ֵ֥ ֶרב ְוָטמ   :ַעד־ָהָעָֽ
 :ז פסוק טז פרק ויקרא ספר. 176 

ח  ַ֣יְוָלַקֶ֖ ם ֶאת־ְׁשנ  ִ֑ יר  יד ַהְּׂשע  ָ֤ ָתם֙  ְוֶהֱעמ  ַ֣י א  ְפנ  ַתח' הֶ֔  ל  ֶהל ֶּפֶ֖ ָֽד א ֵ֥  :מֹוע 
 :יא פסוק יט פרק ויקרא ספר. 177 

א  ִ֑בּול ֶ֖ ְגנ  ּו ּת  ּו ְול א־ְתַכֲחׁשֵ֥ יׁש ְול א־ְתַׁשְּקרֶ֖ ֵ֥ ֹו א  יתָֽ  :ַּבֲעמ 
 :כח פסוק כב פרק ויקרא ספר. 178 

ֹור  ֹו אֹו־ֶׂשִ֑הְוׁשֶ֖ תַ֣ ֹו א  א ְוֶאת־ְּבנֶ֔ ּו ל ֵ֥ ְׁשֲחטֶ֖ ד ְּביֵֹ֥ום ת   :ֶאָחָֽ
 :לח פסוק כג פרק ויקרא ספר. 179 

ד  ְּלַבֶ֖ תמ  ְּלַבַ֣ד' הִ֑  ַׁשְּבת ַ֣ ם ּומ  יֶכִ֗ ֹות  ְּלַבָ֤ד ַמְּתנָֽ יֶכם֙ ָּכל־נ   ּומ  ְּלַבד֙  ְדר  ם ּומ  יֶכֶ֔ ת  ְדב ַ֣ ר ָּכל־נ  ְּתנֶּ֖ו ֲאֶׁשֵ֥  ':ַלהָֽ  ּת 
 :יב פסוק כד פרק ויקרא ספר. 180 

הּו  יֻחֶ֖ ְׁשָמִ֑רַוַּיּנ  ׁש ַּבּמ  ְפר ֵ֥ י ָלֶהֶ֖ם ל  ֵ֥   פ':  הָֽ  ַעל־ּפ 
 :כד פסוק כה פרק ויקרא ספר. 181 

ל  ּו ְּגֻאָּלֶ֖ה ֲאֻחַּזְתֶכִ֑ם ֶאֶַ֣רץּוְבכ ֶ֖ ְּתנֵ֥ ֶרץ ּת    ס:  ָלָאָֽ
 :ז פסוק כו פרק ראויק ספר. 182 

ם  יֶכִ֑םּוְרַדְפֶּתֶ֖ ְיב  ּו ֶאת־א  יֶכֶ֖ם ְוָנְפלֵ֥ ְפנ  ֶרב ל   :ֶלָחָֽ
 :יט פסוק כו פרק ויקרא ספר. 183 

י  ֶ֖ ֹוןְוָׁשַבְרּת  י ֻעְּזֶכִ֑ם ֶאת־ְּגאַ֣ ָ֤ יֶכם֙  ְוָנַתּת  ל ֶאת־ְׁשמ  ת־ַאְרְצֶכֶ֖ם ַּכַּבְרֶזֶ֔ ה ְוֶאָֽ  :ַּכְּנֻחָׁשָֽ
 :כט פסוק כו פרק ויקרא ספר. 184 

ם  ר ְּבנ יֶכִ֑ם ַׂשַ֣רּבְ ַוֲאַכְלֶּתֶ֖ יֶכֶ֖ם ּוְבַׂשֵ֥ ת  לּו ְּבנ  ָֽ  :ּת אכ 
 :לח פסוק כו פרק ויקרא ספר. 185 

ם  ִ֑םַוֲאַבְדֶּתֶ֖ ַ֣ה ַּבּגֹוי  ם ְוָאְכָל ֶרץ ֶאְתֶכֶ֔ ם ֶאֶ֖ יֶכָֽ ְיב   :א 
 :מב פסוק כו פרק ויקרא ספר. 186 

י  ֶ֖ יְוָזַכְרּת  ַ֣ ית  ֹוב ֶאת־ְּבר  י ְוַאף֩  ַיֲעקִ֑ ֨ ית  ק ֶאת־ְּבר  ְצָח  ף י  ֹ֧  ְוַא֨ ית  ר ַאְבָרָהֵ֛ם יֶאת־ְּבר  ֶרץ ֶאְזּכ ֶ֖ ר ְוָהָאֵ֥  :ֶאְזּכ ָֽ
 :כא פסוק א פרק במדבר ספר. 187 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ן ְלַמּט  ָּׁשֹ֧ה ְראּוב  ֵ֛ים ׁש  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ   פ:  מ 
 :כג פסוק א פרק במדבר ספר. 188 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ֹון ְלַמּט  ְמעִ֑ ְׁשָעֹ֧ה ׁש  ים ּת  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ׁש ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשֹלֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
 :כה פסוק א פרק במדבר ספר. 189 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ד ְלַמּט  ָּׁשָ֤ה ָג ים֙  ֲחמ  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֔ ֵ֥ ֹות ְוׁש  אֶ֖ ים מ  ָֽ ּׁש    פ:  ַוֲחמ 
 :כז פסוק א פרק במדבר ספר. 190 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ֵ֛ים ַאְרָּבָעֹ֧ה ְיהּוָדִ֑ה ְלַמּט  ְבע  ֶלף ְוׁש  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ְוׁש  אָֽ   פ:  מ 
 :כט פסוק א פרק במדבר ספר. 191 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ָּׂששָכִ֑ר ְלַמּט  ים ַאְרָּבָעֹ֧ה י  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
 :לא פסוק א פרק במדבר ספר. 192 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ם   יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ן ְלַמּט  ְבָעֹ֧ה ְזבּוֻל ים ׁש  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
 :לג פסוק א פרק במדבר ספר. 193 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ם ְלַמּט  ים ֶאְפָרִ֑י  ֵ֥ ֶלף ַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ   פ:  מ 
 :לה פסוק א פרק במדבר ספר. 194 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ם ְמַנֶּׁשִ֑ה ְלַמּט  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ם ֶאֶ֖ י    פ:  ּוָמאָתָֽ
 :לז פסוק א פרק במדבר ספר. 195 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ן ְלַמּט  ִ֑ ְנָימ  ָּׁשֹ֧ה ב  ים ֲחמ  ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
 :לט פסוק א פרק במדבר ספר. 196 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ם ָדִ֑ן ְלַמּט  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ּׁש  ֶלף ְוׁש  ע ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשַבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
 :מא פסוק א פרק במדבר ספר. 197 

ם  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ר ְלַמּט  ֵ֛ים ֶאָחֹ֧ד ָאׁש  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ   פ:  מ 
 :מג פסוק א פרק במדבר ספר. 198 
ם ּפְ  יֶהֶ֖ ַ֣הֻקד  ִ֑י ְלַמּט  ים ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַנְפָּתל  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
 :מז פסוק א פרק במדבר ספר. 199 

ֶ֖ם  ּי  ַ֣הְוַהְלו  ָתִ֑ם ְלַמּט  א ֲאב  ּו ל ֵ֥ ם ָהְתָּפְקדֶ֖   פ:  ְּבתֹוָכָֽ
 :נב פסוק א פרק במדבר ספר. 200 

ַ֣יְוָחנֶּ֖ו  ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  יׁש י  ֹ֧ ֵ֛הּו א  ֵ֥  ַעָֽל־ַמֲחנ  ֹו יׁשְוא  ְגלֶ֖ ם ַעל־ּד  ָתָֽ ְבא   :ְלצ 
 :נד פסוק א פרק במדבר ספר. 201 

ּו  ַַּֽיֲעׂשֶ֖ ַ֣יַוָֽ ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  ל י  כ  ר ְּכֲ֠ ֹ֧ה ֲאֶׁש֨ ָּו ה' הֵ֛  צ  ֶׁשֶ֖ ֵ֥ן ֶאת־מ  ּו ּכ    פ:  ָעׂשָֽ
 :ד פסוק ב פרק במדבר ספר. 202 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ַאְרָּבָעֹ֧ה ּוְפֻקד  ְבע  ֶלף ְוׁש  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ְוׁש  אָֽ  :מ 
 :ו פסוק ב פרק במדבר ספר. 203 

ֹו  יוּוְצָבאֶ֖ ים ַאְרָּבָעֹ֧ה ּוְפֻקָדִ֑ ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
 :ז פסוק ב פרק במדבר ספר. 204 

ֶ֖ה  ִ֑ןַמּט  יא֙  ְזבּוֻל ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  ן ל  ב ְזבּוֻלֶ֔ יָאֶ֖ ן ֱאל  ֹלָֽ  :ֶּבן־ח 
 :ח פסוק ב פרק במדבר ספר. 205 

ֹו  יוּוְצָבאֶ֖ ְבָעֹ֧ה ּוְפֻקָדִ֑ ים ׁש  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
 :יא פסוק ב פרק במדבר ספר. 206 

ֹו  יוּוְצָבאֶ֖ ָּׁשֹ֧ה ּוְפֻקָדִ֑ ֵ֛ים ׁש  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ  :מ 
 :יג פסוק ב פרק במדבר ספר. 207 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ְׁשָעֹ֧ה ּוְפֻקד  ים ּת  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ׁש ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשֹלֵ֥ אָֽ  :מ 
 :יד פסוק ב פרק במדבר ספר. 208 

ֶ֖ה  ִ֑דּוַמּט  יא֙  ָּג ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  ד ל  ף ָגֶ֔ ל ֶאְלָיָסֶ֖ ָֽ  :ֶּבן־ְרעּוא 
 :טו פסוק ב פרק במדבר ספר. 209 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ָּׁשָ֤ה ּוְפֻקד  ים֙  ֲחמ  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֔ ֵ֥ ֹות ְוׁש  אֶ֖ ים מ  ָֽ ּׁש   :ַוֲחמ 
 :יט פסוק ב פרק במדבר ספר. 210 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ים ּוְפֻקד  ֵ֥ ֶלף ַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ  :מ 
 :כ פסוק ב פרק במדבר פרס. 211 

יו  ַ֣הְוָעָלֶ֖ יא֙  ְמַנֶּׁשִ֑ה ַמּט  ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  ה ל  ל ְמַנֶּׁשֶ֔ ֶ֖ יא  ּור ַּגְמל   :ֶּבן־ְּפָדהצָֽ
 :כא פסוק ב פרק במדבר ספר. 212 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ם ּוְפֻקד  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ם ֶאֶ֖ י   :ּוָמאָתָֽ
 :כב פסוק ב פרק במדבר ספר. 213 

ֶ֖ה  ןּוַמּט  ִ֑ ְנָימ  יא֙  ּב  ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  ן ל  ְנָימ ֶ֔ ן ב  יָדֶ֖ י ֲאב  ָֽ נ  ְדע   :ֶּבן־ּג 
 :כג פסוק ב פרק במדבר ספר. 214 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ָּׁשֹ֧ה ּוְפֻקד  ים ֲחמ  ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
 :כו פסוק ב פרק במדבר ספר. 215 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ם ּוְפֻקד  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ּׁש  ֶלף ְוׁש  ע ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשַבֵ֥ אָֽ  :מ 
 :כח פסוק ב פרק במדבר ספר. 216 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ֶאָחֹ֧ד ּוְפֻקד  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ  :מ 
 :כט פסוק ב פרק במדבר ספר. 217 

ֶ֖ה  ִ֑יּוַמּט  יא֙  ַנְפָּתל  ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  י ל  ע ַנְפָּתל ֶ֔ יַרֶ֖ יָנַָֽֽן ֲאח   :ֶּבן־ע 
 :ל פסוק ב פרק במדבר ספר. 218 

ֹו  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ י ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ּוְפֻקד  ֵ֛ ּׁש  ֶלף םַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
 :לד פסוק ב פרק במדבר ספר. 219 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ּו   ַַּֽיֲעׂשֶ֖ ַ֣יַוָֽ ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  ל י  כ  ה ְּכֲ֠ ָּו֨ ה' ה   ֲאֶׁשר־צ  ֶׁשִ֗ ּו ֶאת־מ  ן־ָחנָ֤ ָֽ יֶהם֙  ּכ  ְגל  ַ֣ן ְלד  עּו ְוכ  יׁש ָנָסֶ֔ ֵ֥ יו א  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ית ְלמ  ֵ֥ יו ַעל־ּב  ָתָֽ   פ:  ֲאב 
 :כג פסוק ג פרק במדבר ספר. 220 

ת  ְׁשְּפח ֶ֖ ִ֑יַהּג  מ  י ְרֻׁשּנ  ֹ֧ ְׁשָּכֵ֛ן ַאֲחר  ּו ַהּמ   :ָיָָּֽמה ַיֲחנֶ֖
 :יג פסוק ד פרק במדבר ספר. 221 

ּו  ְּׁשנֶ֖ ִ֑חַ ְוד  ְזּב  ּו ֶאת־ַהּמ  יו ּוָפְרׂשַ֣ ֶגד ָעָלֶ֔ ן ֶּבֶ֖  :ַאְרָּגָמָֽ
 :כט פסוק ד פרק במדבר ספר. 222 

ֶ֖י  יְּבנ  ִ֑ ם ְמָרר  ָתֵ֥ ְׁשְּפח  ם ְלמ  ָתֶ֖ ית־ֲאב  ד ְלב  ְפק ֵ֥ ם ּת  ָתָֽ  :א 
 :לח סוקפ ד פרק במדבר ספר. 223 

י  ֶ֖ ַ֣יּוְפקּוד  ֹון ְּבנ  ם ג ְרׁשִ֑ ְׁשְּפחֹוָתֶ֖ ית ְלמ  ֵ֥ ם ּוְלב  ָתָֽ  :ֲאב 
 :מח פסוק ד פרק במדבר ספר. 224 

ְהיֶּ֖ו  יֶהִ֑םַוּי  ַ֣ת ְּפֻקד  ַנ ים ְׁשמ  ׁש ֲאָלפ ֶ֔ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אֶ֖ ים מ  ָֽ נ   :ּוְׁשמ 
 :ד פסוק ו פרק במדבר ספר. 225 

ל  ַ֣יּכ ֶ֖ ֹו ְימ  ְזרִ֑ ֩  נ  ל ּכ  ר מ  ה ֲאֶׁש֨ ֶַ֣פן י ָעֶׂש  ֶּג י   מ  ֵ֛ים ןַהַּיִ֗ ַחְרַצּנ  ֶ֖ג מ  א ְוַעד־ָז ל ל ֵ֥ ָֽ  :י אכ 
 :ח פסוק ו פרק במדבר ספר. 226 

ל  ַ֣יּכ ֶ֖ ֹו ְימ  ְזרִ֑ ׁש נ  ּוא ָקד ֵ֥  ':ַלהָֽ  הֶ֖
 :כד פסוק ח פרק במדבר ספר. 227 

ִ֑ם ֲאֶׁשַ֣רז ֶ֖את  ּי  ֩  ַלְלו  ֶּבן ׁש מ  ים ָחמ ֨ ָ֤ ְעָלה ָׁשָנה֙  ְוֶעְׂשר  א ָיבֹוא֙  ָוַמֶ֔ ְצב ַ֣ א ל  ת ָצָבֶ֔ ַדֶ֖ ֶהל ַּבֲעב  ָֽ  א ֵ֥  :דמֹוע 
 :ג פסוק י פרק במדבר ספר. 228 

ּו  ִ֑ןְוָתְקעֶ֖ ּו ָּבה  ֹוֲעדָ֤ יך֙  ְונָֽ ֶל֨ ה א  ָדֶ֔ ַתח ָּכל־ָהַ֣ע  ֶהל ֶאל־ֶּפֶ֖ ד א ֵ֥ ָֽ  :מֹוע 
 :ה פסוק י פרק במדבר ספר. 229 

ם  ִ֑הּוְתַקְעֶּתֶ֖ ֙  ְּתרּוָע ֹות ְוָנְָֽסעּו ַּמֲחנֶ֔ ֶ֖ים ַהָֽ נ  ְדָמה ַהח  ָֽ  :ק 
 :ז פסוק י פרק במדבר ספר. 230 

יל  ֶ֖ ּו ָהִ֑לֶאת־ַהּקָ ּוְבַהְקה  ְתְקעֶ֖ א ּת  יעּו ְול ֵ֥ ָֽ  :ָתר 
 :יג פסוק י פרק במדבר ספר. 231 

ּו  ְסעֶ֖ ִ֑הַוּי  ָנ אׁש  י ָּבר  ֵ֥ ה' הֶ֖  ַעל־ּפ  ֶׁשָֽ  :ְּבַיד־מ 
 :יז פסוק י פרק במדבר ספר. 232 

ד  ִ֑ןְוהּוַרֶ֖ ְׁשָּכ ּו ַהּמ  ָֽי־ג ְרׁשֹון֙  ְוָנְסעָ֤ ַ֣י ְבנ  י ּוְבנ  ֶ֔ י ְמָרר  ֶ֖ ְׂשא  ן נ  ְׁשָּכָֽ  :ַהּמ 
 :לב פסוק י פרק במדבר ספר. 233 

ְַ֣ךְוָהָיֶ֖ה  ל  י־ת  ָּמִ֑נּו ּכ  ַ֣ה׀ ע  ֹוב ְוָהָי ּוא ַהּטַ֣ ר ַההִ֗ יב ֲאֶׁש֨ ֹ֧ יט  נּו' הֵ֛  י  ָּמֶ֖ ַטְֵ֥בנּו ע  ְך ְוה   :ָלָֽ
 :לו פסוק י פרק במדבר ספר. 234 

ה  ֹות' הֶ֔  ׁשּוָבַ֣ה י אַמִ֑רּוְבֻנח ֶ֖ ֲבבֶ֖ ָֽ י ר  ֵ֥ ל ַאְלפ  ָֽ ְׂשָרא    פ:  י 
 :ו פסוק יב פרק במדבר ספר. 235 

ַ֣אַוּי ֶ֖אֶמר  ְמעּו־ָנ ְהֶיה֙  יְדָבָרִ֑  ׁש  ָֽ ם־י  ם א  יֲאֶכֶ֔ ַ֣ ַ֣יו ַּבַּמְרָאה֙ ' הִ֗  ְנב  ָל ע א  ֹום ֶאְתַוָּדֶ֔ ֹו ַּבֲחלֶ֖  :ֲאַדֶּבר־ּבָֽ
 :ד פסוק יג פרק במדבר ספר. 236 

ֶּלה  ֶ֖ ַ֣ה ְׁשמֹוָתִ֑םְוא  ן ְלַמּט  ּועַ  ְראּוב ֶ֔ ּור ַׁשּמֶ֖  :ֶּבן־ַזּכָֽ
 :כא פסוק יג פרק במדבר ספר. 237 

ּו  ַַּֽיֲעלֶ֖ ן ֶאת־ָהָאִֶ֑רץ ַוָּיֻתַ֣רּוַוָֽ ֵ֥ ְדַּבר־צ  ּמ  בעַ  מ  א ד־ְרח ֶ֖ ת ְלב ֵ֥  :ֲחָמָֽ
 :כה פסוק יג פרק במדבר ספר. 238 

בּו  ּורַוָּיֻׁשֶ֖ ּתַ֣ ץ ָהָאִֶ֑רץ מ  ֶ֖ ּק  ים מ  ֵ֥ ֹום ַאְרָּבע   :יָֽ
 :ד פסוק יד פרק במדבר ספר. 239 

ּו  ַ֣יׁשַוּי אְמרֶ֖ יו א  ִ֑ ְּתָנֵ֥ה ֶאל־ָאח  אׁש נ  ּוָבה ר ֶ֖ ְיָמה ְוָנׁשֵ֥ ְצָרָֽ  :מ 
 :כא פסוק יד פרק במדבר ספר. 240 

ֵ֥א יַחי־ָאִ֑נ  ְואּוָלֶ֖ם  ָּמל  ֶרץ' ְכבֹוד־הֶ֖  ְוי   :ֶאת־ָּכל־ָהָאָֽ
 :לב פסוק יד פרק במדבר ספר. 241 

יֶכֶ֖ם  ְגר  ּו ַאֶּתִ֑םּופ  ְּפלֶ֖ ר י  ְדָּבֵ֥  :ַהֶּזָֽה ַּבּמ 
 :יב פסוק טו פרק במדבר ספר. 242 

ר  ְסָּפֶ֖ ּו ֲאֶׁשַ֣רַּכּמ  ּו ָּכֵָ֛כה ַּתֲעׂשִ֑ ד ַּתֲעׂשֵ֥ ם ָלֶאָחֶ֖ ְסָּפָרָֽ  :ְּכמ 
 :ו פסוק טז פרק במדבר ספר. 243 

ּועֲ ז ֶ֖את  ֹות ְקחּו־ָלֶכַ֣ם ׂשִ֑ ַרח ַמְחּתֶ֔ ֹו ק ֶ֖  :ְוָכל־ֲעָדתָֽ
 :יט פסוק יז פרק במדבר ספר. 244 

ם  ַּנְחָּתֶ֖ ֶהלְוה  ִ֑ד ְּבא ַ֣ י֙  מֹוע  ְפנ  ּות ל  דֶ֔ ע  ֵ֥ד ֲאֶׁשֵ֛ר ָהָֽ ָּוע  ָּמה ָלֶכֶ֖ם א   :ָׁשָֽ
 :כו פסוק יז פרק במדבר ספר. 245 

ֶַ֖עׂש  ֶׁשִ֑הַוַּי ר מ  ֹ֧ה ַּכֲאֶׁש֨ ָּו ֹו' הֵ֛  צ  תֶ֖ ֵ֥ן א  ה ּכ    פ:  ָעָׂשָֽ
 :יח פסוק יח פרק במדבר פרס. 246 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ם   ְהֶיה־ָּלְִ֑ךּוְבָׂשָרֶ֖ ָֽ ֹ֧ה י  ֹוק ַהְּתנּוָפֵ֛ה ַּכֲחז  ין ּוְכׁשֵ֥ ֶ֖ ְהֶיָֽה ְלךֵ֥  ַהָּימ   :י 
 :ל פסוק יח פרק במדבר ספר. 247 

ֶהִ֑םְוָאַמְרָּתֶ֖  יְמֶכָ֤ם ֲאל  ָֽ ֙  ַּבֲהר  ּנּו ֶאת־ֶחְלּבֹו ֶּמֶ֔ ם ְוֶנְחַׁשב֙  מ  ּי ֶ֔ ת ַלְלו  ְתבּוַאֵ֥ ֶֶ֖רן ּכ  ת ּג  ְתבּוַאֵ֥  :ָיֶַָֽֽקב ְוכ 
 :כ פסוק כ פרק במדבר ספר. 248 

אַוּי ֶ֖אֶמר  ר ל ַ֣ ָ֤א ַתֲעב ִ֑ ֹו ֱאדֹום֙  ַוּי צ  ְקָראתֶ֔ ד ְּבַעֵ֥ם ל  ֶ֖ ה ּוְבָיֵ֥ד ָּכב   :ֲחזָָקָֽ
 :כב פסוק כ פרק במדבר ספר. 249 

ּו  ְסעֶ֖ ִׁ֑שַוּי  ָּקד  אּו מ  ֵ֛ל ַוָּיב ֹ֧ ְׂשָרא  ָֽי־י  ה ְבנ  ָדֶ֖ ר ָּכל־ָהע  ר ה ֵ֥  :ָהָהָֽ
 :י פסוק כא פרק במדבר ספר. 250 

ּו  ְסעֶ֖ ַ֣יּבְ ַוּי  ִ֑ל נ  ְׂשָרא  ּו י  ַַּֽיֲחנֶ֖ ת ַוָֽ ב ָֽ  :ְּבא 
 :יא פסוק כא פרק במדבר ספר. 251 

ּו  ְסעֶ֖ תַוּי  ב ִ֑ א  ַ֣י ַוַַָּֽֽיֲח֞נּו מ  ּי  ים ְּבע  ִ֗ ְדָּבר֙  ָהֲעָבר  ַ֣י ֲאֶׁשר֙  ַּבּמ  ב ַעל־ְּפנ  ח מֹוָאֶ֔ ְזַרֶ֖ ּמ  ֶמׁש מ   :ַהָּׁשָֽ
 :יב פסוק כא פרק במדבר ספר. 252 

ם  ָּׁשֶ֖ ּו ָנָסִ֑עּומ   :ָזֶַָֽֽרד ְּבַנֵַ֥חל ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖
 :טז פסוק כא פרק במדבר ספר. 253 

ם  ָּׁשֶ֖ ִָ֑רהּומ  וא ְּבא  ַ֣ ר ה  ר ַהְּבא ִ֗ ה' ה֙  ָאַמָ֤ר ֲאֶׁש֨ ֶׁשֶ֔ ף֙  ְלמ  ם ֱאס  ם ְוֶאְּתָנֵ֥ה ֶאת־ָהָעֶ֔ ם ָלֶהֶ֖ י    ס:  ָמָֽ
 :יט פסוק כא פרק במדבר ספר. 254 

ַּמָּתָנֶ֖ה  ִ֑לּומ  יא  ל ַנֲחל  ֶ֖ יא  ַּנֲחל  ֹות ּומ   :ָּבמָֽ
 :א פסוק כב פרק במדבר ספר. 255 

ּו  ְסעֶ֖ ַ֣יּבְ ַוּי  ִ֑ל נ  ְׂשָרא  ֙  י  ַַּֽיֲחנּו ֹות ַוָֽ ְרבַ֣ ב ְּבַעָֽ ֶֶ֖בר מֹוָאֶ֔ ע  ן מ  ֵ֥ ֹו ְלַיְרּד  חָֽ   ס:  ְיר 
אּו  :טז,כבבלק  במדבר. 256  ִ֑םַוָּיב ֶ֖ ְלָע ֹו ַוּי ַ֣אְמרּו ֶאל־ּב  ה לִ֗ ֹור ָּבָלַ֣ק ָאַמר֙  ּכ ָ֤ ּפֶ֔ ָּמַנֶ֖ע ַאל־ָנֵ֥א ֶּבן־צ  ְך ת  ֲהֹלֵ֥ י מ  ָלָֽ  :א 
 :יב פסוק כג פרק במדבר ספר. 257 

ֶַ֖ען  א רַוּי אַמִ֑ ַוַּי ת֩  ֲהל ִ֗ ר א  ים ֲאֶׁש֨ ָ֤ י' ה֙  ָיׂש  ֶ֔ ֹו ְּבפ  תֵ֥ ר א  ר ֶאְׁשמ ֶ֖ ָֽ  :ְלַדּב 
 :כב פסוק כג פרק במדבר ספר. 258 

ל  ֶ֖ יָאַ֣םא  ם מֹוצ  ְצָרִ֑י  ּמ  ת מ  ם ְּכתֹוֲעפ ֵ֥ ֶ֖ ֹו ְרא   :לָֽ
 :יא פסוק כד פרק במדבר ספר. 259 

ה  ֙  ֶאל־ְמקֹוֶמִ֑ך ְּבַרח־ְלךַ֣ ְוַעָּתֶ֖ י ַ֣ד ָאַמְ֙רּת  ֵ֛ה ֲאַכֶּבְדךֶ֔  ַּכּב  ּנ  ֹוד' הֶ֖  ָנֲעךֵ֥ מְ  ְוה  ָּכבָֽ  :מ 
 :יט,כד בלק במדבר. 260 

ְֶַֽ֖רְּד  בְוי  ַּיֲעק ִ֑ ָֽ יד מ  ֵ֥ יד ְוֶהֱאב  ֶ֖ יר ָׂשר  ָֽ ע   :מ 
ֶ֖ן  :כה,יב פינחס במדבר. 261  רָלכ  י ֱאמ ִ֑ ֨ ְננ  ן ה  ֵ֥ ת  ֹו נ  י לֵ֛ ֶ֖ ית  ֹום ֶאת־ְּבר   :ָׁשלָֽ
ֹור  :כה,יז פינחס במדבר. 262  ִ֑יםָצרֶ֖ ְדָינ  ם ֶאת־ַהּמ  יֶתֶ֖ ּכ  ם ְוה   :אֹוָתָֽ
י  :כו,א פינחס דברבמ. 263  ֶ֖ ַ֣יַוְיה  ה' ה֙  ַוּי ָ֤אֶמר  פ  ַהַּמּג ָפִ֑ה ַאֲחר  ֶׁשֶ֔ ֵ֛ר ְוֶאֹ֧ל ֶאל־מ  ן ֶאְלָעָז ן ֶּבן־ַאֲהר ֵ֥ ֶ֖ ה  ר ַהּכ  אמ ָֽ  :ל 
 :ה פסוק כו פרק במדבר ספר. 264 

ן  ֶ֖ ֹורְראּוב  ִ֑ל ְּבכַ֣ ְׂשָרא  ַ֣י י  ן ְּבנ  ְׁשַּפַַ֣חת ֲחנֹוְך֙  ְראּוב ִ֗ י מ  כ ֶ֔ ּוא ַהֲחנ  ַחת ְלַפּלָ֕ ְׁשַּפֶ֖ ָֽ  מ   :יַהַּפֻּלא 
 :ז פסוק כו פרק במדבר ספר. 265 

ֶּלה  ֶ֖ תא  ְׁשְּפח ַ֣ ִ֑י מ  נ  ְהיַּ֣ו ָהראּוב  ם ַוּי  יֶהִ֗ ים֙  ְׁשֹלָׁשָ֤ה ְפֻקד  ֶלף ְוַאְרָּבע  ע ֶאֶ֔ ֹות ּוְׁשַבֵ֥ אֶ֖ ים מ  ָֽ  :ּוְׁשֹלׁש 
 :יד פסוק כו פרק במדבר ספר. 266 

ֶּלה  ֶ֖ תא  ְׁשְּפח ַ֣ ִ֑י מ  נ  ְמע  ם ַהּׁש  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ֶלף ְוֶעְׂשר  ם ֶאֶ֖ י    ס:  ּוָמאָתָֽ
 :לד פסוק כו פרק במדבר ספר. 267 

ֶּלה  ֶ֖ תא  ְׁשְּפח ַ֣ ם ְמַנֶּׁשִ֑ה מ  יֶהֶ֔ ד  ם ּוְפֻקַ֣ ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשַבֵ֥ אָֽ   ס:  מ 
 :לו פסוק כו פרק במדבר ספר. 268 

ֶּלה  ֶ֖ ַ֣יְוא  ן ׁשּוָתִַ֑לח ְּבנ  ָרָ֕ ַחת ְלע  ְׁשַּפֶ֖ י מ  ָֽ ָרנ   :ָהע 
 :ו פסוק כח פרק במדבר ספר. 269 

ַלֶ֖ת  ידע  ִ֑ י ְּבַהַ֣ר ָיה֙ ָהֲעׂשֻ  ָּתמ  יַנֶ֔ ַ֣יחַ  ס  חַ  ְלר  יח ֶ֔ ה נ  ֶּׁשֶ֖  ':ַלהָֽ  א 
 :כט פסוק לא פרק במדבר ספר. 270 

ם  יָתֶ֖ ַּמֲחצ  חּומ  ָּקִ֑ ֵ֥ר ְוָנַתָּתֵ֛ה ּת  ן ְלֶאְלָעָז ֶ֖ ה  ת ַהּכ   ':הָֽ  ְּתרּוַמֵ֥
 :מב פסוק לא פרק במדבר ספר. 271 

ית  ֶ֖ ַּמֲחצ  ָֽ ַ֣יּומ  ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  ה ָחָצַ֣ה ֲאֶׁשר֙  י  ֶׁשֶ֔ ים מ  ֶ֖ ן־ָהֲאָנׁש  יםהַ  מ  ָֽ ְבא   :צ 
 :ו פסוק לג פרק במדבר ספר. 272 

ּו  ְסעֶ֖ תַוּי  ֻּסּכ ִ֑ ם ַוַּיֲחנַּ֣ו מ  ָתֶ֔ ר ְבא  ה ֲאֶׁשֶ֖ ֵ֥ ְקצ  ר ּב  ְדָּבָֽ  :ַהּמ 
 :י פסוק לג פרק במדבר ספר. 273 

ּו  ְסעֶ֖ ִ֑םַוּי  יל  א  ַַּֽיֲחנֶּ֖ו מ  ּוף ַוָֽ  :ַעל־ַים־סָֽ
 :יא פסוק לג פרק במדבר ספר. 274 

ּו  ְסעֶ֖ ּוףַוּי  ַּים־סִ֑ ּו מ  ְדּבַ  ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖ יןְּבמ  ָֽ  :ר־ס 
 :יב פסוק לג פרק במדבר ספר. 275 

ּו  ְסעֶ֖ יןַוּי  ִ֑ ְדַּבר־ס  ּמ  ּו מ  ַַּֽיֲחנֶ֖ ה ַוָֽ  :ְּבָדְפָקָֽ
 :יג פסוק לג פרק במדבר ספר. 276 

ּו  ְסעֶ֖ הַוּי  ָּדְפָקִ֑ ּו מ  ַַּֽיֲחנֶ֖ ּוׁש ַוָֽ  :ְּבָאלָֽ
 :יד פסוק לג פרק במדבר ספר. 277 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ּו   ְסעֶ֖ ּוׁשַוּי  ָאלִ֑ ֙  מ  ם ַוַַָּֽֽיֲחנּו ֶ֔ יד  ְרפ  ָיה ּב  ם ְול א־ָה֨ ם ָׁשֵ֥ ֹות ָלָעֶ֖ם ַמֵ֛י  ְׁשּתָֽ  :ל 
 :טו פסוק לג פרק במדבר ספר. 278 

ּו  ְסעֶ֖ םַוּי  ִ֑ יד  ְרפ  ר ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו מ  ְדַּבֵ֥ יָנָֽי ְּבמ   :ס 
 :טז פסוק לג פרק במדבר ספר. 279 

ּו  ְסעֶ֖ ְדַּבַ֣רַוּי  ּמ  ִ֑י מ  יָנ ּו ס  ת ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖ ְבר ֵ֥ ַּתֲאָוָֽה ְּבק   :ַהָֽ
 :יז פסוק לג פרק במדבר ספר. 280 

ּו  ְסעֶ֖ ְבר ַ֣ ַוּי  ּק  ִ֑ה תמ  ַּתֲאָו ת ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו ַהָֽ ר ָֽ  :ַּבֲחצ 
 :יח פסוק לג פרק במדבר ספר. 281 

ּו  ְסעֶ֖ תַוּי  ר ִ֑ ֲחצ  ַַּֽיֲחנֶּ֖ו מ  ה ַוָֽ ְתָמָֽ  :ְּבר 
 :יט פסוק לג פרק במדבר ספר. 282 

ּו  ְסעֶ֖ ְתָמִ֑הַוּי  ר  ּו מ  ן ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖ ּמ ֵ֥ ֶרץ ְּבר   :ָּפָֽ
 :כ פסוק לג פרק במדבר ספר. 283 

ּו  ְסעֶ֖ ןַוּי  ּמ ַ֣ ר  ְבָנָֽה ֲחנֶּ֖וַוַָּֽֽיַ  ָּפִֶ֑רץ מ   :ְּבל 
 :כא פסוק לג פרק במדבר ספר. 284 

ּו  ְסעֶ֖ ִ֑הַוּי  ְבָנ ּל  ה ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו מ  ָּסָֽ  :ְּבר 
 :כב פסוק לג פרק במדבר ספר. 285 

ּו  ְסעֶ֖ ָּסִ֑הַוּי  ר  ָתה ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו מ  ָלָֽ ְקה   :ּב 
 :כג פסוק לג פרק במדבר ספר. 286 

ּו  ְסעֶ֖ ָלִָ֑תהַוּי  ְּקה  ּו מ  ֶפר ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖  :ְּבַהר־ָׁשָֽ
 :כד פסוק לג פרק במדבר רספ. 287 

ּו  ְסעֶ֖ ַהר־ָׁשִֶ֑פרַוּי  ָֽ ּו מ  ַַּֽיֲחנֶ֖ ה ַוָֽ  :ַּבֲחָרָדָֽ
 :כה פסוק לג פרק במדבר ספר. 288 

ּו  ְסעֶ֖ ֲחָרָדִ֑הַוּי  ת ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו מ  ֹלָֽ  :ְּבַמְקה 
 :כו פסוק לג פרק במדבר ספר. 289 

ּו  ְסעֶ֖ תַוּי  ֹלִ֑ ַּמְקה  ּו מ  ַחת ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖  :ְּבָתָֽ
 :כז פסוק לג פרק במדבר ספר. 290 

ּו  ְסעֶ֖ ָּתִַ֑חתַוּי  ַרח ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו מ   :ְּבָתָֽ
 :כח פסוק לג פרק במדבר ספר. 291 

ּו  ְסעֶ֖ ָּתִַ֑רחַוּי  ּו מ  ה ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖ ְתָקָֽ  :ְּבמ 
 :כט פסוק לג פרק במדבר ספר. 292 

ּו  ְסעֶ֖ הַוּי  ְתָקִ֑ ּמ  ּו מ  ַַּֽיֲחנֶ֖ ָנָֽה ַוָֽ  :ְּבַחְׁשמ 
 :ל פסוק לג פרק במדבר ספר. 293 

ּו  ְסעֶ֖ ִ֑הַוּי  ָנ ַחְׁשמ  ַַּֽיֲחנֶ֖  מ  ֹות ּוַוָֽ רָֽ  :ְּבמ ס 
 :לא פסוק לג פרק במדבר ספר. 294 

ּו  ְסעֶ֖ ֹותַוּי  רִ֑ ס  ּמ  ּו מ  ַַּֽיֲחנֶ֖ ֵ֥י ַוָֽ ְבנ  ן ּב   :ַיֲעָקָֽ
 :לב פסוק לג פרק במדבר ספר. 295 

ּו  ְסעֶ֖ ַ֣יַוּי  ְּבנ  ן מ  ר ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו ַיֲעָקִ֑ ְדָּגָֽד ְּבח ֵ֥  :ַהּג 
 :לג פסוק לג פרק במדבר ספר. 296 

ּו  ְסעֶ֖ רַוּי  ח ַ֣ ִ֑ד מ  ְדָּג ַַּֽיֲחנֶ֖  ַהּג  ָתה ּוַוָֽ  :ְּבָיְטָבָֽ
 :לד פסוק לג פרק במדבר ספר. 297 

ּו  ְסעֶ֖ ָּיְטָבִָ֑תהַוּי  ַַּֽיֲחנֶּ֖ו מ  ָנָֽה ַוָֽ  :ְּבַעְבר 
 :לה פסוק לג פרק במדבר ספר. 298 

ּו  ְסעֶ֖ ִ֑הַוּי  ָנ ַעְבר  ּו מ  ֵ֥ן ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖  :ָּגֶָֽבר ְּבֶעְצי 
 :לו פסוק לג פרק במדבר ספר. 299 

ּו  ְסעֶ֖ ַ֣ןַוּי  ֶעְצי  ִֶ֑בר מ  ּו ָּג ְד  ַוַּיֲחנֵ֥ ןְבמ  ֶ֖ וא ַּבר־צ  ֵ֥ ׁש ה  ָֽ  :ָקד 
 :לז פסוק לג פרק במדבר ספר. 300 

ּו  ְסעֶ֖ ִׁ֑שַוּי  ָּקד  ֙  מ  ַַּֽיֲחנּו ר ַוָֽ ר ְּבה ַ֣ ה ָהָהֶ֔ ֶ֖ ְקצ  ֶרץ ּב  ֹום ֶאֵ֥  :ֱאדָֽ
 :מא פסוק לג פרק במדבר ספר. 301 

ּו  ְסעֶ֖ רַוּי  ה ַ֣ ַַּֽיֲחנֶּ֖ו ָהָהִ֑ר מ  ָנָֽה ַוָֽ  :ְּבַצְלמ 
 :מב פסוק לג פרק במדבר ספר. 302 

ּו  ְסעֶ֖ ִ֑ ַוּי  ָנ ַצְלמ  ן ַוַַָּֽֽיֲחנֶּ֖ו המ   :ְּבפּונ ָֽ
 :מג פסוק לג פרק במדבר ספר. 303 

ּו  ְסעֶ֖ ןַוּי  ִ֑ ּפּונ  ּו מ  ת ַוַַָּֽֽיֲחנֶ֖ ב ָֽ  :ְּבא 
 :מד פסוק לג פרק במדבר ספר. 304 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ּו   ְסעֶ֖ תַוּי  ב ִ֑ א  ֵ֥י ַוַַָּֽֽיֲחנֵּ֛ו מ  ּי  ים ְּבע  ֶ֖ ּול ָהֲעָבר  ְגבֵ֥ ב ּב   :מֹוָאָֽ
 :מה פסוק לג פרק במדבר ספר. 305 

ּו  ְסעֶ֖ ִ֑יםַוּי  ּי  ע  ן נֶּ֖וַוַַָּֽֽיחֲ  מ  יב ֵ֥  :ָּגָֽד ְּבד 
 :מו פסוק לג פרק במדבר ספר. 306 

ּו  ְסעֶ֖ ןַוּי  יב ַ֣ ּד  ִ֑ד מ  ּו ָּג ַַּֽיֲחנֶ֖ ן ַוָֽ ְיָמה ְּבַעְלמ ֵ֥ ְבָלָתָֽ  :ּד 
 :מז פסוק לג פרק במדבר ספר. 307 

ּו  ְסעֶ֖ ןַוּי  ַעְלמ ַ֣ ְבָלָתְִ֑יָמה מ  ּו ּד  ַַּֽיֲחנֵ֛ י ַוָֽ ֵ֥ ים ְּבָהר  ֶ֖ ֵ֥י ָהֲעָבר  ְפנ  ֹו ל   :ְנבָֽ
 :מח וקפס לג פרק במדבר ספר. 308 

ּו  ְסעֶ֖ יַוּי  ַ֣ ָהר  ים מ  ִ֑ ֙  ָהֲעָבר  ת ַוַַָּֽֽיֲחנּו ְרב ַ֣ ב ְּבַעָֽ ן ַעֶ֖ל מֹוָאֶ֔ ֵ֥ ֹו ַיְרּד  חָֽ  :ְיר 
 :יט פסוק לד פרק במדבר ספר. 309 

ֶּלה  ֶ֖ ֹותְוא  ִ֑ים ְׁשמַ֣ ַ֣ה ָהֲאָנׁש  ה ְלַמּט  ֶ֖ב ְיהּוָדֶ֔  :ֶּבן־ְיֻפֶּנָֽה ָּכל 
 :יג פסוק לה פרק במדבר ספר. 310 

ים  ֶ֖ ִ֑נּו ֲאֶׁשַ֣רְוֶהָער  ּת  ֵ֥  ּת  ׁש־ָער  ְקָלֶ֖ט יׁש  ְהֶיֵ֥יָנה מ   :ָלֶכָֽם ּת 
 :יד פסוק א פרק דברים ספר. 311 

יַוַָּֽתֲענֶּ֖ו  ִ֑ ת  ּו א  אְמרֶ֔ ר ַוּת ַ֣ ְרּתָ  טֹוב־ַהָּדָבֵ֥ ַּבֶ֖ ֹות ֲאֶׁשר־ּד   :ַלֲעׂשָֽ
 :כ פסוק א פרק דברים ספר. 312 

ר  ַמֶ֖ ֶכִ֑םָוא  י ַעד־ַהַ֣ר ָּבאֶתם֙  ֲאל  ֶ֔ ר  ינּו' ֲאֶׁשר־הֵ֥  ָהֱאמ  ֶ֖ ן ֱאֹלה  ֵ֥ ת  נּו נ   :ָלָֽ
 :כט פסוק א פרק ריםדב ספר. 313 

ר  ַמֶ֖ ֶכִ֑םָוא  ּון ֲאל  ּון ל א־ַתַעְרצֵ֥ יְראֶ֖ ָֽ ם ְול א־ת  ֶהָֽ  :מ 
 :לב פסוק א פרק דברים ספר. 314 

ר  ִ֑הּוַבָּדָבֶ֖ יְנֶכם֙  ַהֶּז ָֽ ם א  ֶ֔ ינ  ם' ַּבהֶ֖  ַמֲאמ  יֶכָֽ  :ֱאֹלה 
 :מ פסוק א פרק דברים ספר. 315 

ם  ּו ָלֶכִ֑ם ְּפנַּ֣וְוַאֶּתֶ֖ ָרה ּוְסעֵ֥ ְדָּבֶ֖ ֶרְך ַהּמ  ּוף ֶּדֵ֥  :ַים־סָֽ
 :יז פסוק ג פרק דברים ספר. 316 

ה  ןְוָהֲעָרָבֶ֖ ַ֣ ֶרת ּוְגֻבִ֑ל ְוַהַּיְרּד  ֶּנִ֗ ּכ  ד מ  ָ֤ם ְוַע֨ ֲעָרָבה֙  ָי ַ֣ם ָהָֽ ַלח ָי ת ַּתֵַ֛חת ַהֶּמֶ֔ ְסָּגֶ֖ה ַאְׁשּד ֵ֥ ָחה ַהּפ  ְזָרָֽ  :מ 
 :כב פסוק ג פרק דברים ספר. 317 

א  ּוםל ֶ֖ יָראִ֑ ָֽ ַ֚י ּת  ם' הַ֣  ּכ  יֶכֶ֔ ּוא ֱאֹלה  ם הֶ֖ ְלָחֵ֥ ם ַהּנ    ס:  ָלֶכָֽ
 :כג פסוק ג פרק דברים ספר. 318 

ֵ֥ת' ֶאל־הִ֑ ָוֶאְתַחַּנֶַֽ֖ן  וא ָּבע  ֶ֖ ר ַהה  אמ ָֽ  :ל 
 :מד פסוק ד פרק דברים ספר. 319 

ה ֲאֶׁשר־ָׂשַ֣ם ַהּתֹוָרִ֑הְוז ֶ֖את  ֶׁשֶ֔ ֶ֖י מ  ְפנ  ֵ֥י ל  ל ְּבנ  ָֽ ְׂשָרא   :י 
 :ו פסוק ה פרק דברים ספר. 320 

י֙  ֶ֖ כ  נ  יך' הַ֣ ָאָֽ יך ֲאֶׁשֹ֧ר ֱאֹלֶהִֶ֑֔ ֵ֛ את  ֶרץ הֹוצ  ֶאֵ֥ ְצַרֶ֖  מ  םמ  ֵַ֥֧ית י  ַ֣ ּב  ַ֧ים מ  ָֽ ִ֑  :ֲעָבד 
 :יב פסוק ה פרק דברים ספר. 321 

ֶֹ֖ור  ת ֶאת־יֵֹ֥ום֩ ָׁשמֵ֛ ֹו ַהַּׁשָּבֶ֖֨ ר ְלַקְּדׁשִ֑  ַ֣׀ ַּכֲאֶׁשֵ֥ ְּוךֶ֖ יך' הַ֣  צ   :ֱאֹלֶהִָֽ֗
 :יז פסוק ה פרק דברים ספר. 322 

א  ֶ֖ ַ֧חל ֵ֥ ָֽ ְרָצֶ֖ א  ס  ּת  ֶ֖ ַָֽ֧ף ְול ַ֣ ְנָאִ֑ א  ס  ּת  ֶ֖ ב ְול ַ֣ ֶ֔ ְגנ ָֽ ֲעךֶ֖  ְול א־ַתֲעֶנֵ֥ה  ס  ּת  ֵ֥ד ְבר  ְוא ע    ס:  ָׁשָֽ
 :כז פסוק ה פרק דברים ספר. 323 

ְֶ֖ך  רל  ּובּו ָלֶהִ֑ם ֱאמ ַ֣ ם ָלֶכֶ֖ם ׁשֵ֥ יֶכָֽ  :ְלָאֳהל 
 :ד פסוק ו פרק דברים ספר. 324 

ע  ִ֑לְׁשַמֶ֖ ְׂשָרא  ינּו' הֵ֥  י  ֶ֖ ד ׀' הֵ֥  ֱאֹלה   :ֶאָחָֽ
 :כג פסוק ו פרק דברים ספר. 325 

נּו  ַ֣יאְואֹוָתֶ֖ ָּׁשִ֑ם הֹוצ  ֙  מ  ַ֣יא ְלַמַ֙ען נּו ָהב  ָתֶ֔ ֙  ָלֶָ֤תת א  נּו ֶרץ ָל֨ ר ֶאת־ָהָאֶ֔ ע ֲאֶׁשֵ֥ ְׁשַּבֶ֖ ינּו נ  ָֽ ת   :ַלֲאב 
 :כה פסוק ו פרק דברים ספר. 326 

ה  ִ֑נּוּוְצָדָקֶ֖ ְהֶיה־ָּל ָֽ ר ּת  ְׁשמ ֨ י־נ  ָֽ ֹות ּכ  ַ֣ה ַלֲעׂש  ְצָו את ֶאת־ָּכל־ַהּמ  ֵ֛י ַהּז ִ֗ ְפנ  ינּו' הֵ֥  ל  ֶ֖ ר ֱאֹלה  ָּוָֽנּו ַּכֲאֶׁשֵ֥   ס:  צ 
 :ה פסוק ח פרק דברים ספר. 327 

ם־ְלָבֶבִ֑ ְוָיַדְעָּתֶ֖  י ךע  ר ּכ ִ֗ ר ַּכֲאֶׁש֨ ֵ֥ יׁש֙  ְיַיּס  ֹו א  יך' הֵ֥  ֶאת־ְּבנֶ֔ ּךָ  ֱאֹלֶהֶ֖  :ְמַיְּסֶרָֽ
 :י פסוק ח פרק דברים ספר. 328 

֙  ְוָׂשָבְִ֑עּתָ ְוָאַכְלָּתֶ֖  ַרְכָּת ָֽ יך' ֶאת־הַ֣  ּוב  ֶרץ ֱאֹלֶהֶ֔ ה ַעל־ָהָאֵ֥ ָבֶ֖ ר ַהּט  ְך ֲאֶׁשֵ֥  :ָנַָֽתן־ָלָֽ
 :יד פסוק ח פרק דברים ספר. 329 

ם  ֙  ְלָבֶבִ֑ךְוָרֶ֖ ַכְחָּת יך' ֶאת־הַ֣  ְוָׁשָֽ יֲאךֵ֛  ֱאֹלֶהֶ֔ ֶרץ ַהּמֹוצ  ֶאֵ֥ ם מ  י  ְצַרֶ֖ ית מ  ֵ֥ ּב  ים מ  ָֽ  :ֲעָבד 
 :יז פסוק ח פרק דברים ספר. 330 

ְלָבֶבִ֑ךְוָאַמְרָּתֶ֖  ֙  ּב  י ח  ֶצם ּכ  י ְוע ַ֣ ֶ֔ י ָעֵָׂ֥שה ָיד  ֶ֖ ל ל  י   :ַהֶּזָֽה ֶאת־ַהַחֵ֥
 :יט פסוק י פרק דברים ספר. 331 

ם  ִ֑רַוֲאַהְבֶּתֶ֖ ים ֶאת־ַהּג  ֵ֥ י־ג ר  ָֽ םֱהי   ּכ  ֶרץ יֶתֶ֖ ם ְּבֶאֵ֥ י  ְצָרָֽ  :מ 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 :כד פסוק יב פרק דברים ספר. 332  

א  ִּ֑נּול ֶ֖ ֶרץ ּת אֲכֶל ְׁשְּפֶכֶּ֖נּו ַעל־ָהָאֵ֥ ם ּת  י   :ַּכָּמָֽ
 :כה פסוק יב פרק דברים ספר. 333 

א  ִּ֑נּול ֶ֖ ַען ּת אֲכֶל יַטָ֤ב ְלַמ֨ ַ֣יך ְלך֙  י  יך ּוְלָבֶנ ה ַאֲחֶרֶ֔ י־ַתֲעֶׂשֵ֥ ָֽ ר ּכ  ֵ֥י ַהָּיָׁשֶ֖ ינ   ':הָֽ  ְּבע 
 :כה פסוק יד פרק יםדבר ספר. 334 

ה  ִֶ֑סףְוָנַתָּתֶ֖ ְַַ֣֧דךֶ֔  ַהֶּכֶ֙סף֙  ְוַצְרָּתָ֤  ַּבָּכ ֙  ְּבָי ַלְכָּת ֹום ְוָהָֽ ר ֶאל־ַהָּמקֶ֔ ְבַחֵ֛ר ֲאֶׁשֵ֥ יך' הֵ֥  י  ֹו ֱאֹלֶהֶ֖  :ּבָֽ
 :כב פסוק טו פרק דברים ספר. 335 

יך  ְׁשָעֶרֶ֖ ִּ֑נּוּב  ָ֤א ּת אֲכֶל ו ְוַהָּטהֹור֙  ַהָּטמ  י ַיְחָּדֶ֔ ֶ֖  :ְוָכַאָּיָֽל ַּכְצב 
 :יד פסוק טז קפר דברים ספר. 336 

ִַ֑֧ךְוָׂשַמְחָּתֶ֖  ה ְּבַחֶּג ְנךָ֤  ַאָּת֨ ֶּתך֙  ּוב  ך ְוַעְבְּדךַ֣  ּוב  י ַוֲאָמֶתֶ֔ ִ֗ ו  ֵ֛ר ְוַהּל  ֹום ְוַהּג  ר ְוָהַאְלָמָנֶ֖ה ְוַהָּיתֵ֥ יך ֲאֶׁשֵ֥ ְׁשָעֶרָֽ  :ּב 
 :יז פסוק טז פרק דברים ספר. 337 

יׁש  ֶ֖ ַ֣תא  ֹו ְּכַמְּתַנ ְרַּכֵ֛ת ָידִ֑ יך' הֵ֥  ְּכב  ר ֱאֹלֶהֶ֖ ְך ֲאֶׁשֵ֥   ס:  ָנַָֽתן־ָלָֽ
 :יא פסוק יח פרק דברים ספר. 338 

ר  ֶ֖ ב  ל ָחִֶ֑ברְוח  ֵ֥ א  י אֹוב֙  ְוׁש  ֶ֔ נ  ְּדע  ׁש ְוי  ֶ֖ ר  ים ְוד  ָֽ ת   :ֶאל־ַהּמ 
 :כ פסוק יט פרק דברים ספר. 339 

ים  ֶ֖ ְׁשָאר  ּוְוַהּנ  ְׁשְמעַ֣ ָרִ֑אּו י  פּו ְוי  ס ֨ ֹות ְול א־י  ֹוד ַלֲעׂש  ר עִ֗ ע ַּכָּדָבֵ֥ ך ַהֶּזֶ֖ה ָהָרֵ֛ ְרֶּבָֽ  :ְּבק 
 :ז סוקפ כא פרק דברים ספר. 340 

ּוְוָענֶּ֖ו  ינּו ְוָאְמרִ֑ ִ֗ א ָיד  ְפֻכה֙  ל ָ֤ ֙  ָׁשָֽ ְפכּו ה ֶאת־ַהָּדַ֣ם ָׁשָֽ ֶ֖ינּו ַהֶּזֶ֔ ינ  א ְוע  ּו ל ֵ֥  :ָראָֽ
 :יב פסוק כא פרק דברים ספר. 341 

ּה  אָתֶ֖ ֹוְךַוֲהב  יֶתִ֑ך ֶאל־ּתַ֣ ְּלָחה֙  ּב  ּה ְוג  ה ֶאת־ר אָׁשֶ֔ ָּפְרֶנָֽיהָ  ְוָעְׂשָתֶ֖  :ֶאת־צ 
 :יב פסוק כב פרק דברים ספר. 342 

ים ֶ֖ ל  ֹות ַעל־ַאְרַּבֵ֛ע ַּתֲעֶׂשה־ָּלְִ֑ך ְּגד  ר ְּכסּוְתךֶ֖  ַּכְנפֵ֥ ּה ֲאֶׁשֵ֥   ס:  ְּתַכֶּסה־ָּבָֽ
 :ב פסוק כד פרק דברים ספר. 343 

ה  ֹוְוָיְצָאֶ֖ יתִ֑ ּב  ה ְוָהְלָכֶ֖ה מ  ר ְוָהְיָתֵ֥ ָֽ יׁש־ַאח   :ְלא 
 :יא פסוק כד פרק דברים ספר. 344 

ּוץ  דַּבחֶ֖ יׁש ַּתֲעמ ִ֑ ִ֗ ֶׁשַ֣ה ַאָּתה֙  ֲאֶׁשָ֤ר ְוָהא  ֹו נ  יא בֶ֔ ֵ֥ ֶלֵ֛  יֹוצ  ֹוט יךא  ת־ַהֲעבֶ֖ ּוָצה ֶאָֽ  :ַהחָֽ
 :יב פסוק כה פרק דברים ספר. 345 

ה  ָתֶ֖ א ֶאת־ַּכָּפִּ֑הְוַקצ  ֹוס ל ֵ֥ יֶנַָֽֽך ָתחֶ֖   ס:  ע 
 :ט פסוק כו פרק דברים ספר. 346 

נּו  ֶ֖ א  ֹוםַוְיב  ִ֑ה ֶאל־ַהָּמקַ֣ ֙  ַהֶּז נּו ֶּתן־ָל֨ את ֶאת־ָהָאֶַ֣רץ ַוּי  ת ֶאֵֶ֛רץ ַהּז ֶ֔ ׁש ָחָלֶ֖ב ָזַבֵ֥  :ּוְדָבָֽ
 :לד פסוק כח פרק דברים ספר. 347 

יָת  ֶ֖ ִ֑עְוָהי  ה ְמֻׁשָּג ֵ֥ ַּמְרא  יֶנֶ֖יך מ  ר ע  ה ֲאֶׁשֵ֥ ְרֶאָֽ  :ּת 
 :נ פסוק כח פרק דברים ספר. 348 

ֹוי  ַ֣זּגֶ֖ ִ֑ים ַע ר ָּפנ  ָּׂשָ֤א ֲאֶׁש֨ ים֙  ל א־י  ן ָפנ  א ְוַנֶַ֖ער ְלָזק ֶ֔ ן ל ֵ֥  :ָיח ָֽ
 :ו פסוק כט פרק דברים ספר. 349 

אּו  ֹוםַוָּתב ֶ֖ ִ֑ה ֶאל־ַהָּמקַ֣ ַ֣א ַהֶּז ן ַוּי צ  יח ַ֣ ְׁשּבֹוןֶמָֽ  ס  ֵ֛נּו ֶמֶלְך־ַהָּבָׁשֹ֧ן ְו֨עֹוג ֶלְך־ֶחֲ֠ ְקָראת  ה ל  ְלָחָמֶ֖ ם ַלּמ  ָֽ  :ַוַּנּכ 
 :א פסוק לא פרק דברים ספר. 350 

ֶֶ֖לְך  ֶׁשִ֑הַוּי  ֵ֛ר מ  ים ַוְיַדּב  ֵ֥ ֶּלה ֶאת־ַהְּדָבר  ֶ֖ ל ָהא  ָֽ ְׂשָרא   :ֶאל־ָּכל־י 
 :יב פסוק לב פרק דברים ספר. 351 

 ' ין ַיְנֶחִּ֑נּו ָּבָדַ֣דהֶ֖ ֵ֥ ֹו ְוא  ּמֶ֖ ל ע  ֵ֥ ָכָֽ  א   :רנ 
 :טז פסוק לב פרק דברים ספר. 352 

הּו  ֻאֶ֖ יםַיְקנ  ִ֑ ת ְּבזָר  ב ֶ֖ הּו ְּבתֹוע  יֻסָֽ  :ַיְכע 
 :כו פסוק לב פרק דברים ספר. 353 

י  ְרּת  יֶהִ֑םָאַמֶ֖ יָתה ַאְפא  ֵ֥ ֱאנֶֹ֖וׁש ַאְׁשּב  ם מ  ְכָרָֽ  :ז 
 :לז פסוק לב פרק דברים ספר. 354 

ר  ַ֣יְוָאַמֶ֖ ִ֑ימֹו א  ּור ֱאֹלה  יּו צֶ֖ ֹו ָחָסֵ֥  :בָֽ
 :יד פסוק לג פרק יםדבר ספר. 355 

ֶגד  ֶּמֶ֖ תּומ  ֶגד ָׁשִֶ֑מׁש ְּתבּוא ַ֣ ֶּמֶ֖ ים ֶּגֵֶַֽ֥רׁש ּומ  ָֽ  :ְיָרח 
 :טו פסוק לג פרק דברים ספר. 356 

אׁש  ר ֶ֖ ֶדםּומ  י־ֶקִ֑ ֶגד ַהְרר  ֶּמֶ֖ ֹות ּומ  ְבעֵ֥ ם ּג   :עֹוָלָֽ
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

שמע ישראל טפחא ]מונח[ אתנח בראש פסוק, טפחא ]מונח[ אתנח מרכא טפחא מרכא  -תבנית בראשית א,א ו 10.3.6

 סלוק, 

 

 מעשה בראשית ו/או לשמע ישראל-קשר ל

 תבנית הטעמים של )בר' א,א( מלמדת העיקר הראשון של הרמב"ם אמונה שלמה בקיום הבורא ומזה בחידוש הבריאה יש מאין.

תבנית הטעמים של )דב' וא' ו,ד( שמע ישראל מלמדת העיקר השני של הרמב"ם אמונה שלמה ביחידותו של הבורא ושאין בלתו 

 )בר' א,א(-היא אלקות בהסתר נלמד מ )שהבריאה
 משני העקרים עולה )מוכרח( קבלת עול מלכות שמים

 

 מופעים   פסוקים       

 תבנית שמע ישראל   162    162  טפחא אתנח בראש פסוק 

 22     22 מלה מקף טפחא אתנח כנ"ל

 לקים-תבנית בראשית ברא א    121    121  טפחא מונח אתנח כנ"ל

 19    19 חא מונח אתנח כנ"למלה מקף טפ

 

 שי-בב .1

 שי-בב .2

 שי-בב .3
 הערה: מיספור שמע ישראל, ה' בדד ינחנו במקומם. 

יך שמות יתרו כ,ב )בטעם עליון( ' ֱאֹלֶהִֶ֑֔ י֙ הַ֣ ֶ֖ כ  נ  ֩  ָאָֽ יך ֵ֛ את  ַַ֣֧ר הֹוצ  ים ֲאֶׁשֹ֧ ִ֑ׄ ִ֑ ֵַ֥֧ית ֲעָבד  ַ֣ ּב  ם מ  י  ְצַרֶ֖  ֶרץ מ  ֶאֵ֥֨  :מ 

 האם רביע או אתנח?
' ֱאֹלֶהִ֑יך שמות יתרו כ,ב )בטעם תחתון( י הַ֣ ֶ֖ כ  נ  ם  ָאָֽ י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ יך מ  ֵ֛ את  ים׃ ֲאֶׁשֹ֧ר הֹוצ  ָֽ ית ֲעָבד  ֵ֥ ּב   מ 

ים  בראשית א,א ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  ם   ְּבר  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ֶרץ׃ א  ת ָהָאָֽ ֵ֥  ְוא 

ִ֑ל  דברים ואתחנן ו,ד ְׂשָרא  ע י  ינּו  ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ד׃ הֵ֥ ' ׀ ֶאָחָֽ  הֵ֥
 קרובה, )א( טפחא ]מונח[ אתנח, )ס( טרחא ]שופר הולך[ אתנח . הפסוקים בתבנית טעמים תחתונים

ִ֑ל -נתחיל בדרשת חז"ל ל ְׂשָרא  ע י  המלה שמע היא בלשון יחיד, וחז"ל דרשו רבוי בכל לשון שאתה )הישראלי( שומע, העלתה  ְׁשַמֶ֖

ִ֑ליין ע"י התאפההשערה כי טעם טפחא = טרחא כאן תפקידו לרמז על רבוי לשונות, ותפקיד אחר פותח טפח ל ְׂשָרא  אתנח, למעט עמים  – י 

 .אחרים

יתבדומה לכך  ֶ֖ אׁש  הוא רבוי מאמרות שנאמרו בבת אחת בראשית טפחא, רבוי ללא הגבלת מרכא )מאריך(, להודיע כי המאמר  – ְּבר 

בראשית ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן לסידור הבריאה דבר במקומו, ועל רבוי הנבראים שנבראו בבת אחת בהתאמה למאמרות, מלת 

ים מאופיינת ע"י  ִ֑  לקים לבדו.-מונח אתנח, אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ובריאה ע"י א –ָּבָרַ֣א ֱאֹלה 

י֙ בדומה לכך  ֶ֖ כ  נ  טפחא,  - אנכיטפחא )טרחא( בטעם תחתון, במתן תורה כל הדברות נאמרו בבת אחת ואח"כ חזר הקב"ה ופרטן. מלת  –ָאָֽ

' ֱאֹלֶהִֶ֑֔ מאופיינת ע"י   לקיך לבדו. -מונח אתנח, אתנח ממעט כל אפשרות אחרת פרט לאמירה ע"י ה' א – יךהַ֣

 יתרו כ,ב שמות-ו בראשית א,אראיות לקשר בין הפסוקים 
רב יוסף אמר: כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא  בבלי ראש השנה לב,א

ּו  (תהלים לג,ו)כדכתיב  בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב -)ויאמר( דבראשית תשעה הוו!  -יאמר ו -העולם. הי נינהו  ם ַנֲעׂשִ֑ ' ָׁשַמַ֣י  ְדַבַ֣ר הַ֭   ּב 

הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא כללא דעילא ותתא כללא דכל עשר אמירן דבראשית  זוהר ח"ב יתרו צג,ב
 וגו'

( למד כי כל בבלי שבת פח,ב)-צוות התורה של מעלה ומטה וכוללות כל עשר האמירות של בראשית. בעשרת הדברות כוללות כל מ

 דיבור נחלק לשבעים לשון, אז יוצא שגם עשר מאמרי בראשית נחלקו לשבעים לשון,וזהו גם ענין קריאת שמע בכל לשון. 

ונות, )ב( שנוי משמע כגון מיחיד לרבים, )ג( פותח טפח תפקידי טפחא = טרחא, המתגלים כאן: א' רבוי; כאן הוא רבוי מאמרות, לש
 להתאפיין מהכתוב אחריו.

 

 מקראות בעלי אותה תבנית טעמים וקשר למעשה בראשית

ים  בראשית א,א  ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  ם מונח אתנח  טפחא -ְּבר  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ֶרץ׃מרכא טפחא  -א  ת ָהָאָֽ ֵ֥  מרכא סלוק -ְוא 

ִ֑ל ֱאֹלשמות משפטים כב,כז  א ְתַקּל  ים ל ַ֣ ֶ֖ יא ְבַעְּמךֶ֖ מונח אתנח  טפחא -ה  ֵ֥ ר׃מרכא טפחא  -ְוָנׂש  א ָתא ָֽ  מרכא סלוק -ל ֵ֥

' ָּבָדַ֣ד ַיְנֶחִּ֑נּו דברים האזינו לב,יב  ֹו מונח אתנח  טפחא -הֶ֖ ּמֶ֖ ין ע  ֵ֥ ר׃מרכא טפחא  -ְוא  ל נ ָכָֽ ֵ֥   מרכא סלוק -א 

 

...  רש"י: ערב-בקר עד-מן(... שמות יתרו יח,ידעל הפסוק ) לתאמכי-ו בבלי שבת י,אהסבר אחד למקבילת תבנית הטעמים נמצא 
וכאילו נעשה שותף אפשר לומר כן? אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו ... מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום 

 וגו' ויהי ערבשנאמר  להקב"ה במעשי בראשית

 :בה' שנברא נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשיתכאילו ...  בעה"ט

' מקבילת  ים הֶ֖ ֶ֖ ית ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  אמרו זכרונם לברכה בבריאת עולם שיתף  ספר החינוך מצוה קיז-מקור אפשרי למדרש המובא ב - ְּבר 
 מידת רחמים במידת הדין ובראו. 

 ובראו,  מדת הדין במדת רחמיםשתף  ה' אלקיםכמו הבריאה, דרשות ר"י אבן שועיב פרשת צו ולשבת הגדול 
 כאשר אמרו בבריאת העולם ]ב"ר יב, טו[ שיתף מדת הדין במדת רחמים ובראו.א כג ריקאנטי ויקר

 

 שי-בב .4

ּור ָאִָּ֑תה :יא,דבראשית  ה ָארַ֣ ן        ְוַעָּתֶ֖ ֲאָדָמה֙ ֲאֶׁשַ֣ר ָּפְצָתַ֣ה ֶאת-מ  ַחת ֶאת-ָהָֽ יָה ָלַקֵ֛ ֶ֔ ך׃-ּפ  ָּיֶדָֽ יך מ  ֶ֖ י ָאח  ֵ֥  ְּדמ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ה  ּור ָאִָּ֑תהוְ רמז לעשיית תשובה שנבראה קודם לבריאה,  – ְוַעָּתֶ֖ ה ָארַ֣ בבלי פסחים ])סלוק( טפחא מונח אתנח כטעמי )בר' א,א(  – ַעָּתֶ֖

הא תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש,  [נד,א
ם׀בְּט ֤  ב(,צ 'תה)דכתיב:  -תשובה  [בבבלי נדרים לט,] .ושמו של משיח יםה    ר  ֤ דּו ר  ֣חֹוֵלֽל יֻל ֗ ץ ַותְּ ר  ֣ ל א  ֥ם וְֵּתֵב֑ ם ּֽוֵמעֹול  ה ַעד־֝עֹול ֗ ֥  :ֵאֽל ַאת 

 

 שי-בב .5

ִ֑חַ ,כב: נח ו בראשית ֶַ֖עׂש נ  ה׃      ַוַּי ן ָעָׂשָֽ ֵ֥ ים ּכ  ֶ֖ ֹו ֱאֹלה  תֵ֛ ָּוֵ֥ה א  ר צ  ל ֲאֶׁש֨ כ   ְּכֲ֠
ִ֑חַ  (בר' נח ו,כב)  ֶַ֖עׂש נ  ל  (' ו,דדב' וא))סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח, כתבנית  – ַוַּי ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ ֽד:שְּ ח  ינּו ֥ה'׀ א  כמו שלמדנו בפר' ואתחנן,  ֥ה' ֱאֹלֵה֖

ַחַנ֖ן  (דב' וא' ג,כג) -בעת צרה צריך להתחזק בקבלת עול מלכות שמים וזה עושים ע"י אמירת "שמע ישראל" כמו שעשה משה רבנו ב תְּ ו א 

ר: וא ֵלאמ ֽ ֖ ת ַהה  ֵע֥ ל־֑ה' ב   אל פרט לפסק בסוף(.)עותק מלא של שמע ישר א 
 

 שי-בב .6

יו: :כה,טנח בראשית  ְהֶיֵ֥ה ְלֶאָחָֽ ָֽ ים י  ֶ֖ ִַ֑ען ֶעֵֶ֥בד ֲעָבד  ּור ְּכָנ  כל טעמי הפסוק כטעמי  ַוּי ֶ֖אֶמר ָארַ֣

ֶרץ: :א,בראשית א ת ָהָאָֽ ֵ֥ ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ים א  ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  ית "שמע המובא בריכוז הפסוקים בתבנ ]שפת אמת וישב תרן[ ע"פ ְּבר 

]שפת אמת בראשית ברא" בני ישראל מתקנים ניצוצות הקדושה שהיו מיועדים לאומות העולם אם היו מטיבים מעשיהם.  –ישראל 
 .כל עניני עוה"ז להיות נמשכים אחר הקדושה בחקתי תרמ"א[

 

 שי-בב .7
 ,יג:לך יב-לךבראשית 
י ְמר  יַטב-א  ָֽ י ָאְִּ֑ת  ְלַמַ֙ען֙ י  ת  ֶ֔ -ָנֶ֖א ֲאח ַ֣ ַ֣י ַבֲעבּור  ְָֽך׃ל  ְגָלל  י ּב  ֶ֖ ה ַנְפׁש   ְך ְוָחְיָתֵ֥
י ְמר  י ָאְִּ֑ת -א  ת  ית בר' א,אטפחא בראש פסוק, מונח אתנח, תבנית טעמים של  - ָנֶ֖א ֲאח ַ֣ ֶ֖ אׁש  ים ָּבָרַ֣א ְּבר  ִ֑   ֱאֹלה 

 ואפשר כי הקרא מבטא ענין בבריאה, 

ר  ,דמשלי ז)א(  י ַלַָ֭חְכָמה ֱאמ ַ֣ ת  ע ָאִּ֑תְ  ֲאח ַ֣ ָדִ֗ יָנֵ֥ה ּוִ֝מ  א ַלּב  ְקָרָֽ ספירה ראשונה מעשר ספירות בכל עולם שקב"ה ברא והיא  –חכמה  ׃ת 

 כלי של הקב"ה לבריאה ולאחזקתה

ישעיה נא,ד. רמב"ן -שה"ש ה,ב, ומ-)ב( הקב"ה מתוך חיבה מכנה כנסת ישראל בת , אחות, אם. דבר שר' יוסי דרשו מתהלים מה, ומ

ְך ֶאת 'ַוהֵ֛ בפירושו על בר' ח"ש כד,א ...  ַרֵ֥ ם-ּב  ל ַאְבָרָהֶ֖ מביא סודות אחדים על פסוק זה וביניהם מובא מדרש חזית שבו נמצאים  ַּבּכ ָֽ

 .  בענין נטיעת אילן שממנו פורחין הנשמות (ספר הבהיר כבמדרשו של ר' נחוניא בן הקנה )דברי ר' יוסי, ועוד 

ל)ג( רמב"ן בפירושו על בר' ח"ש כד,א מביא ממקור לא ידוע שמלת    והוא שיש להקב"ה מדה תקרא "כל", תרמוז על ענין גדול, ַּבּכ ָֽ
היא בית , ומדה אחרת תקרא בת נאצלת ממנה, ובה הוא מנהיג את הכל, ווהיא המדה השמינית מי"ג מדות  ...,מפני שהיא יסוד הכל

יא , בעבור שהיא כלולה מן הכל, והשיר השירים בספר כלה(, והיא שנקראת ב"ר נא בבכל מקום ) דינו של הקב"ה הנרמז במלת וה'
    במקומות רבים בעבור שהיא כנוסת הכל. כנסת ישראל שחכמים מכנים שמה

 

 שי-בב .8

ֶרץיג,יב:  לך-לךבראשית  ם ָיַׁשַ֣ב ְּבֶאָֽ ל ַעד-ַאְבָרֶ֖ ר ַוֶּיֱאַהֶ֖ ָּכֶ֔ ַ֣י ַהּכ  ֹוט ָיַׁשב֙ ְּבָער  ִַ֑ען ְולִ֗ ם׃-ְּכָנ  ְסד ָֽ
ֶרץ ם ָיַׁשַ֣ב ְּבֶאָֽ ִַ֑ען-ַאְבָרֶ֖ ית בר' א,אמים של טפחא בראש פסוק, מונח אתנח, תבנית טע - ְּכָנ ֶ֖ אׁש  ים ָּבָרַ֣א ְּבר  ִ֑  ֱאֹלה 

 

 שי-בב .9

ֶרץ: ,יט:יד לך-לך בראשית ם ָוָאָֽ י  ֶ֖ה ָׁשַמֵ֥ נ  ֹון ק  ַ֣ל ֶעְליֶ֔ ּוְך ַאְבָרם֙ ְלא  ֶ֖הּו ַוּי אַמִ֑ר ָּברָ֤  ַוְַָֽֽיָבְרכ 

ֶ֖הּו ַוּי אַמִ֑ר (בר' לך יד,יט) ְַֽיָבְרכ  ע י שְּ  (דב' וא' ו,ד)כתבנית )סלוק( טפחא אתנח,  – ַוָֽ ַמ֖ ל שְּ ֵא֑ ֽד:ר  ח  ינּו ֥ה'׀ א  כמו שלמדנו בפר' ואתחנן,  ֥ה' ֱאֹלֵה֖

 בעת צרה צריך להתחזק בקבלת עול מלכות שמים וזה עושים ע"י אמירת "שמע ישראל"

 

 שי-בב .10
 לך טו,ו:-בראשית לך

' (בר' לך טו,ו) הִ֑ ן ַּבָֽ ֶ֖ ל  (דב' וא' ו,ד)כתבנית )סלוק( טפחא אתנח,  – ְוֶהֱאמ  ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ ֽד: ֥ה'שְּ ח  ינּו ֥ה'׀ א  כמו שלמדנו בפר' ואתחנן, בעת צרה  ֱאֹלֵה֖

 צריך להתחזק בקבלת עול מלכות שמים וזה עושים ע"י אמירת "שמע ישראל"

' (בר' לך טו,ו) [רש"י] הִ֑ ן ַּבָֽ ֶ֖  :, אבל על ירושת הארץ שאל לו אות ואמר לו במה אדעטלא שאל לו אות על זאת – ְוֶהֱאמ 

 

ן  )ו(  -טט  ֶ֖ ' ּבַ ְוֶהֱאמ  'ּבַ טפחא בראש פסוק , ומאופיין ע"י מלת  –הִ֑ אתנח. ושניהם מאפיינים הקרא שלפניו. האמין בה' על הבטחת  – הִ֑

ן הזרע שיהיה שווה לאברהם אבינו.  ֶ֖ ' ּבַ ְוֶהֱאמ  ה טפחא אתנח, –טפחא אתנח תבנית שמע ישראל  –הִ֑ ֹו ְצָדָקָֽ ָה ּלֶ֖ מרכא טפחא  – ַוַּיְחְׁשֶבֵ֥

 אמונת היחוד של אברהם אבינו.  –לקינו ... אחד. מרמז לקריאת שמע -ה' א)ללא מרכא( סלוק תבנית 

 

ה ֹו ְצָדָקָֽ ָה ּלֶ֖  )זה יחוד שמע ישראל( .על האמונה שהאמין בוהקדוש ברוך הוא חשבה לאברם לזכות ולצדקה י - ַוַּיְחְׁשֶבֵ֥

ה ֹו ְצָדָקָֽ ָה ּלֶ֖  בראם" אותיות אברהם, שבשבילו נברא העולם.מרכא טפחא סלוק, כמעט תבנית )בר' א,א(, "בה – ַוַּיְחְׁשֶבֵ֥

 

 שי-בב .11

ִ֑יו :זלך טו,-לך בראשית ָל ּה:        ַוּי ֶ֖אֶמר א  ְׁשָּתָֽ ֶרץ ַהּז ֶ֖את ְלר  ים ָלֶֹ֧תת ְלךֵ֛ ֶאת־ָהָאֵ֥ ֶ֔ ּורַּכְׂשּד  אַ֣ ֙יך֙ מ  את  ' ֲאֶׁשָ֤ר הֹוצ  ַ֣י הִ֗  ֲאנ 

ִ֑יו (ז)בר' לך טו, ָל ל  (ד,דב' וא' ו)כתבנית )סלוק( טפחא אתנח,  –  ַוּי ֶ֖אֶמר א  ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ ֽד:שְּ ח  ינּו ֥ה'׀ א  כמו שלמדנו בפר' ואתחנן, בעת צרה  ֥ה' ֱאֹלֵה֖

 צריך להתחזק בקבלת עול מלכות שמים וזה עושים ע"י אמירת "שמע ישראל"
 [ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיג]

דבר הניחוהו חיילותיו במקום הצרות במקום הגייסות במקום זה אברהם משל למלך שיצא הוא וחיילותיו למ)י( ימצאהו בארץ מדבר, 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

הלסטים והלכו להם נתמנה לו גבור אחד אמר לו אדוני המלך אל יפול לבך עליך ואל יהי עליך אימה של כלום חייך שאיני מניחך עד 
ִ֑יו (ז)בר' לך טו, שתיכנס לפלטרים שלך ותישן על מטתך כענין שנאמר ָל ַ֣י הִ֗   ַוּי ֶ֖אֶמר א  יםֲאנ  ֶ֔ ּורַּכְׂשּד  אַ֣ ֙יך֙ מ  את   .' ֲאֶׁשָ֤ר הֹוצ 

ים ש  כ"ו[ פרקי דרבי אליעזר פרק ] ר  דּו. וְּיֵש אֹומְּ ַבע בְַּקרְּ ה וְּש  ֹלש בְּכּות  נ ים ש  ר ש  ים ע ש  ֵבית ה ֲאסּור  נּוהּו בְּ יֹון ַהֵּׁשנ י, נְּת  ַבע נ ס  דּו וְּש  ֹלש בְַּקרְּ

נ   ר ש  ה. לְַּאַחר ע ש  ינֹו וְּה צ ילֹו מ  בְּכּות  ל ך ַהּכ בֹוד פ ַשט יַד יְּמ  נּוהּו בְּתֹוך ּכ בְַּשן ה ֵאש. ּומ  לְּחּו וְֵּהב יאּו אֹותֹו, ּונְּת  נ ֱאַמר ים ש  )בר' תֹוך ּכ בְַּשן ה ֵאש, ש 

ִ֑יו (זלך טו, ָל ים  ַוּי ֶ֖אֶמר א  ֶ֔ ּורַּכְׂשּד  אַ֣ ֙יך֙ מ  את  ' ֲאֶׁשָ֤ר הֹוצ  ַ֣י הִ֗  :ֲאנ 

 

 יש-בב .12

 שי-בב .13

ּה ַעלכד,יח:  חיי שרהבראשית  ֶרד ַּכָּדֵ֛ ר ַוּת ֹ֧ ִ֑י ַוְּתַמה ִ֗ נ  ַ֣ה ֲאד  אֶמר ְׁשת  הּו׃-ַוּת ֶ֖ ָֽ ּה ַוַּתְׁשק   ָיָדֶ֖
ת:,יט: שרה כד חיי בראשית ְׁשּת ָֽ ּו ל  ּלֶ֖ ם־ּכ  ב ַעֵ֥ד א  יך֙ ֶאְׁשָאֶ֔ ְגַמֶּל֨ ָ֤ם ל  אֶמר ַּג ֹו ַוּת ִ֗ תִ֑  ַוְּתַכֶ֖ל ְלַהְׁשק 

 

ַ֣ ( בר' ח"ש' כד,יח) אֶמר ְׁשת  ִ֑יַוּת ֶ֖ נ   לקיך בטעם תחתון וגם קרוב לשאר טעמי הפסוק -טפחא מונח אתנח, כטעמי המלים אנכי ה' א – ה ֲאד 

י הַ֣  (שמות יתרו כ,ב) ֶ֖ כ  נ  ים׃ 'ָאָֽ ָֽ ית ֲעָבד  ֵ֥ ּב  ם מ  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ יך מ  ֵ֛ את   ֱאֹלֶהִ֑יך ֲאֶׁשֹ֧ר הֹוצ 
 רמז לקיום תיקון יחודה עלאה ותתאה

 

ֹוַוְּתַכֶ֖ל לְ ( בר' ח"ש' כד,יט) תִ֑ ִ֑ל הֵ֥  (ו,ד ואתחנןדברים ))סלוק( טפחא אתנח, כטעמי המלים שמע ישראל  - ַהְׁשק  ְׂשָרא  ע י  ינּו הֵ֥  'ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ׀  'ֱאֹלה 
ד׃  התחזקות בקבלת עול מלכות שמים לבצע משימת חסד, להיות ראויה ליצחק ולהקמת עם ישראל. ֶאָחָֽ

 .באר לחי רואיבחלוקה המוסברת בפירוש  בסיום ההשפעה נמצא תקון רמ"ח מלים של ארבע פרשיות בקריאת שמע

 

אלין אינון רמ"ח תיבין דד' פרשיין דיחודא דקריאת שמע ...  ]אוצר החכמה[, ]תיקוני הזהר תקונא חד ועשרין ]דף מ"ז ע"א[[
וההשקיה )פעולות השאיבה ע"י שכינתא. דאיהי כ"ד י"ם.  אתשקייןדבכולהו אינון רמ"ח אברים דכלילן בברית דאיהו צדיק. כולהו 

ּה החוזרות מרבות  להיות כעין כדים רבים וזהו הצירוף כ"ד י"ם, מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי' מלת י"ם היא כגי' כ"ד כ"ה ַכָּדֶ֖

 והכולל, אלו נ' שערי בינה, ורבקה מייצגת את ספירת הבינה, והיא כעין אמא המשקה את ילדיה(

 )בעל דרכי תשובה(:  מונקאטש[הרב שפירא צבי הירש אבד"ק"ק  –]באר לחי רואי 

ַעל (בר' ח"ש כד,טז) ּה ַוָּתָֽ ֵ֥א ַכָּדֶ֖ ּה )ממלת כ"ה שכשעשתה מהכ"ד  ַוְּתַמּל  מתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כ"ה, כגון בדרך ההסבר לעיל ַכָּדֶ֖

כבוד מלכותו  )זהו המאמר "ברוך שםאת המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה ה תעל, אז הה(-כ ל-ד ו-או באופן של צירוף אות כ ל

לקינו -)זהו הפסוק "שמע ישראל הוי"ה אכ"ה אתוון דיחודא עלאה לסוד לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל, שבו כ"ד אותיות( 

( בר' ח"ש כד,טז)כנ"ל, אז  )אות ה' מייצגת כאן את שם הוי"ה בספירת חכמה(ה' )ספירת מלכות( סוד כ"ד . הוי"ה אחד" שבו כ"ה אותיות(

  .נ"לכשלים  הלהזדווג עמו ביחוד, העלתה את המלכות לבעלה ַעלַוָּתָֽ 
 

 שי-בב .14

ִ֑י : מ,בראשית חיי שרה כד ָל   ַוּי ֶ֖אֶמר א 
יו-֞ה' ֲאֶׁשר  י ְלָפָנִ֗ ְַ֣כּת  ְתַהַּל י׃ ה  ָֽ ית ָאב  ֵ֥ ּב  י ּומ  ֶ֖ ְׁשַּפְחּת  ּמ  י מ  ֶ֔ ְבנ  ָּׁשה֙ ל  ך ְוָלַקְחָּתָ֤ א  ַ֣יַח ַּדְרֶּכֶ֔ ְצל  ָּתְך֙ ְוה  ֹו א  ח ַמְלָאכָ֤ ְׁשַל֨  י 
ִ֑יַוּי ֶ֖  ָל  טפחא אתנח – אֶמר א 

ִ֑י( בר' ח"ש' כד,מ) ָל ִ֑ל הֵ֥  (ו,ד ואתחנןדברים ))סלוק( טפחא אתנח, כטעמי המלים שמע ישראל  – ַוּי ֶ֖אֶמר א  ְׂשָרא  ע י  ינּו הֵ֥  'ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ד׃ 'ֱאֹלה   ׀ ֶאָחָֽ

 התחזקות בקבלת עול מלכות שמים לבצע משימת מציאת אשה הראויה ליצחק ולהקמת עם ישראל.

 :סיכום

יה ע"י רבקה היא השפעת השפע לרמ"ח מלות קריאת שמע באופן של שם מ"ב ושם ע"ב )ישר הפוך ישר( ונ' שערי בינה ושם השק (א)

 ע"ב )ישר ישר ישר(. 

ּה פעולות השאיבה וההשקיה החוזרות מרבות  (ב) להיות כעין כדים רבים וזהו הצירוף כ"ד י"ם, מפירוש באר לחי רואי מובן כי גי' מלת ַכָּדֶ֖

 י' כ"ד כ"ה והכולל, אלו נ' שערי בינה, ורבקה מייצגת את ספירת הבינה, והיא כעין אמא המשקה את ילדיה.י"ם היא כג

ממלת י"ם נמשך ענין קריעת ים סוף שבתוך כך מתגלים משלושה פסוקים בו שם ע"ב בצירוף ישר הפוך ישר, ושם ע"ב בצירוף ישר  (ג)

 ישר ישר.

ּה ממלת  (ד) )זהו המאמר את המלכות סוד כ"ד אתוון דיחודא תתאה ה תעלה"ה, השקיה ע"י רבקה מתהווה הצירוף כ"ד והצירוף כַכָּדֶ֖

)זהו הפסוק כ"ה אתוון דיחודא עלאה לסוד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" הנאמר אחרי פסוק שמע ישראל, שבו כ"ד אותיות( 

את שמע חוזר על פעולתה של רבקה ומצרף עולם לקינו הוי"ה אחד" שבו כ"ה אותיות( , וכל אחד הקורא קרי-"שמע ישראל הוי"ה א

 הגשמי אל עולם הרוחני, כלומר מעלה אותו בדרגתו. 

ועוד יש להבין מהשל"ה ששם ע"ב שהוא חסד )וענין של ימין( ממתק שם מ"ב שהוא חסד וגבורה )וענין של שמאל(, לכן בשעת תפלה  (ה)
מתק אל רמ"ח מלות קריאת שמע ומהם אל רמ"ח איברי האדם יעטוף בכף ימין את כף שמאל להמחיש ההמתקה והשפעת השפע המו

 ושס"ה גידיו.

 

 שי-בב .15

ל ,יג: בראשית תולדת כו ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי  ֶָ֤לְך ָהא  ל ָהלֹוְך֙  ַוּי  ֶ֔ י ַעֵ֥ד ְוָגד  ָֽ ל-ּכ  ד׃ ָגַדֶ֖  ְמא ָֽ
בע והחיצוניות כי וודאי שיש בכל דבר ניצוץ קדוש שמחי' הדבר ורק שנסתר ע"י הט...  [שפת אמת בראשית תולדות שנה תרלא]

 'בר)וזהו הי' ענין יצחק שכ' ...  .והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י )מעשה בראשית(ע"ז נברא העולם להיות חיותו ית' בתוך מ"ב 

ל ָהלֹוְך֙  יג(כו, תול' ֶ֔ דכו'  ְוָגד  ד  א,לא( 'בר) . כמ"שְמא ָֽ א ֑  .)יצר הרע מלאך המות( זה יצה"ר מה"ממְּ

ל ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי  מאז מעשה בראשית ובאמירת שמע ישראל )ש"י  ניצוץ קדוש שמחי' הדברטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל שזהו ענין  - ָהא 

שראשי התיבות משמען גם השם יתברך( מקבלים עול מלכות שמים ומבררים שהכל מחיות הש"י )השם יתברך, שראשי התיבות משמען 

 גם שמע ישראל(

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ל  ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי   - בארץ ופרינו)כב(   על רש"י )כו,כב( -טעמי שמע ישראל, פירש האדמו"ר מ"מ שניאורסאהן זצ"ל בטפחא אתנח, כ –  ָהא 

ל... שהוא לשון רבוי וגדולה. ... והכונה היא שיצחק יתרבה ויתגדל )ככתוב לעיל "ונפוש בארעא" )ת"א(.   ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי   ( ָהא 
ִ֑ל הֵ֥  (ו,ד ואתחנןדברים )-ה היא באמונתו באפשר שהעולם הבינו שהצלחת יצחק בארץ קשה ובשנה קש –טט  ְׂשָרא  ע י  ינּו הֵ֥  'ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ׀  'ֱאֹלה 

ד׃   היינו בקבלת עול מלכות שמים שהיא ענין של שמע ישראל ובכך יתגדל ויתקדש שמיה רבה.ֶאָחָֽ

ִ֑יׁש ְלָחָמִ֑  'הֶ֖  (טו,ג בשלחשמות )לקינו, ועוד פעם ה' אחד. וכן -נוטריקון שמע ישראל ה' א - ָהא  ַ֣יׁש מ  ֹו׃ 'ה הֶ֖ א   ְׁשמָֽ
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ב ַוּי ֶ֖אֶמר ה,לא:כ תולדת בראשית ה ַיֲעק ִ֑ ְכָרֵ֥ ָרְתךֶ֖ -ֶאת ַכּיֵֹ֛ום מ  י׃ ְּבכ  ָֽ  ל 
כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהן מה טיבן; כיון שנעשו בני  - הנערים ויהי עשו ויגדלו)כז(  רש"י
 )ראה ב"ר סג,י(.  לעבודה זרה וזה פירשעשרה, זה פירש לבתי מדרשות  ששל

והודה עשו לדבריו ואמר הנה אנכי הולך למות, ואני קרוב יותר אל המיתה מן החיים אם כן למה זה לי ...  ,לבכלי יקר בראשית כה
מין עשו אינו מא בכורה. במלת זה לי, הוא כמראה באצבע על דבר ששייכה בו הבכורה גם ביום ההוא, וזהו העבודה שהיתה בבכורות:

 בקבלת עול מצוות שהיא ענין פר' והיה אם שמוע, ולכן אינו מאמין בקבלת עול מלכות שמים שהוא ענין פרשת שמע.

ב ַוּי ֶ֖אֶמר ומרד בקבלת עול מלכות שמים המתבטאת בשמע   פירש לעבודה זרהטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל, רמז לכך שעשו  – ַיֲעק ִ֑

 ישראל.

 

 שי-בב .17

ים  :יב,בראשית תולדת כו ִ֑ ָאַ֣ה ְׁשָער  וא מ  ֶ֖ ְמָצֵ֛א ַּבָּׁשָנֵ֥ה ַהה  וא ַוּי  ְצָחק֙ ָּבָאֶַ֣רץ ַהה ֶ֔ ע י  ְזַרָ֤ '׃     ַוּי  ֶ֖הּו הָֽ ְַֽיָבֲרכ   ַוָֽ
 שפת אמת בראשית תולדות שנה תרלא 

ב וודאי שיש בכל דבר ניצוץ קדוש שמחי' הדבר ורק שנסתר ע"י הטבע והחיצוניות כי ע"ז נברא העולם להיות חיותו ית' בתוך מ"...  
ל ָהלֹוְך֙ ( יגכו, תול' 'בר)וזהו הי' ענין יצחק שכ' ...  .והאדם ידע ויברר שהכל מחיות הש"י )מעשה בראשית( ֶ֔ דכו'  ְוָגד   'בר). כמ"ש ְמא ָֽ

ד ( א,לא א ֑  .)יצר הרע מלאך המות( זה יצה"ר מה"ממְּ

ל ְגַּדֶ֖ ִ֑יׁש ַוּי  מאז מעשה בראשית ובאמירת שמע ישראל )ש"י  דברניצוץ קדוש שמחי' הטפחא אתנח, כטעמי שמע ישראל שזהו ענין  - ָהא 

שראשי התיבות משמען גם השם יתברך( מקבלים עול מלכות שמים ומבררים שהכל מחיות הש"י )השם יתברך, שראשי התיבות משמען 

 גם שמע ישראל(

י ַעֵ֥ד( יגכו, תול' 'בר) ָֽ ל-ּכ  ד ָגַדֶ֖  ד לרוח.מרכא טפחא, יתור לרבות ברוח ובחומר והחומר משועב – ְמא ָֽ
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ֵ֥ים ָׁשָנָֽה׃ לה,כח:  וישלחבראשית  נ  ת ָׁשָנֶ֖ה ּוְׁשמ  ְצָחִ֑ק ְמַאֵ֥ ַ֣י י  ְהיֶּ֖ו ְימ    ַוּי 
 טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק, בדיוק תבנית טעמים של בר' א,א

ספר הליקוטים( בפרשיות )בעזרת הרב אי"מ אייזן הי"ו, ע"פ כתבי האר"י )ראה באחד מהספרים שער הפסוקים הנקרא גם ליקוטי תורה, 

 העוסקות ביצחק )וירא, חיי שרה, תולדת, וישלח( נאמר יצחק עולה ק"ץ ח"י, רומז לזמן הגאולה השלימה.

ֽי ם: י(,מג ' מקץבר)קרבה רעיונית ללימוד בתורת הסוד על  ֥ה ַפֲעמ  בְּנּו ז  ה ַש֖ ֥ ֽי־ַעת  הְּנּו ּכ  ֑ ַמהְּמ  י לּוֵל֣א ה תְּ ֖ ,א, תיקון תבנית טעמים של בר' א ּכ 

 ראשון בעשר ספירות דיושר )בקווי דיושר(, תיקון שני ושלם בעשר ספירות דעיגולים.
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 עשרה מופעים, ניצוצי קדושה המוכנים לעמים אם היו מטיבים מעשיהם.וישלח לו: בראשית 
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  :ו –ה ,וישב לז בראשית

ֶ֖ד ְלֶאָחִ֑יו ]ה[ ֹום ַוַּיּג  ף֙ ֲחלֶ֔ ם יֹוס  ֹו׃  ַוַּיֲחֹלָ֤ תָֽ ֹוד ְׂשנ ֵ֥א א  פּו עֶ֖ ֵ֥ יֶהִ֑ם ַוּיֹוס  ְמעּו  ]ו[ ַוּי ֶ֖אֶמר ֲאל  י׃-ׁש  ְמּת  ר ָחָלָֽ ֹום ַהֶּזֶ֖ה ֲאֶׁשֵ֥ א ַהֲחלֵ֥  ָנָ֕
יֶהִ֑ם (ולז,) ל ד(,ו ' וא'דב))סלוק( טפחא אתנח, כטעמי  ַוּי ֶ֖אֶמר ֲאל  ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ -כנדרש ב קבלת עול מלכות שמיםהיינו יוסף מנבא מתוך  שְּ

יֶהִ֑ם ]ה[[ ילקוט שמעוני תורה וישב רמז קמא] ֹום ]ו[ ַוּי ֶ֖אֶמר ֲאל  ף֙ ֲחלֶ֔ ם יֹוס  ְמעּו  ַוַּיֲחֹלָ֤ ֹום ַהֶּזֶ֖ה-ׁש  א ַהֲחלֵ֥ אמר להם כך יהיו נביאים  ,ָנָ֕
ְמעּומוכיחים אתכם  א -ׁש  את אשר ה'  (וי"ההשם ל תמרמזאות ו"ו, גי' יי"ו בתפקיד שתי נקודות המרמזות לשתי אותיות יו"ד וקו המרמז לגדול -)זקףָנָ֕

)לז,ד( לימדה שיוסף היה נביא. ונביא חייב לומר נבואתו ולא לכבשה כדי להזהיר את העם. כאן יעקב ויוסף אמרו -אחת מהדרשות ב אומר,

' בר)-אח"כ כמרומז בלאחים שמגזרת בין הבתרים עוד אין הארץ שלהם. האחים סברו שהארץ שלהם מכח הכיבוש בשכם והמלחמה ש

ב: ה(וישלח לה, ֵנ֥י יֲַעק ֽ י בְּ ֔פּו ַאֲחֵר֖ דְּ ֽ ם וְֹּ֣לא ר  י֣בֹוֵתיה ֔ ב  ר  סְּ ים  ֲאש  ֽע ר  ים ַעל־ה  ת ֱאֹלה ֗ ַת֣ י׀ ח  ֣ עּו ַויְּה  ֑    ַוי ס 
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ַ֚ית ַׂשַ֣ר ,י:מאמקץ בראשית  ר ּב  ְׁשַמִ֗ י ְּבמ  ת   ן א  ּת ֨ יו ַוּי  ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑ ים: ַּפְרע ֶ֖ ָֽ פ  ר ָהא  ת ַׂשֵ֥ ֶ֖ י ְוא  ָ֕ ת  ים א   ַהַּטָּבח ֶ֔

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ה ָקַצַ֣ף ַעל־ֲעָבָדִ֑יו  ים )בר' א,א(טפחא מונח אתנח, כטעמי  – ַּפְרע ֶ֖ ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  ,שייך לקבוצת הפסוקים בתורה שאחת מתכונותיהם  בְּ

)על דרך שפת אמת וישב התר"ן( , העתיד להיגאל בגאולה היא גלוי "יד הוי"ה ". גלוי ניצוץ קדושה, מניצוצי הקדושה בכל מקום בבריאה 
 ממצרים.

֥ב  ,פט(קיט 'תה)ניצוץ קדושה משירת הבריאה הממשיך לעומד ומהוה את הנברא על ידו ע"י הקשר שלו לבורא בבחינת  ֗ך נ צ  רְּ ב  ֥ם ֑ה' דְּ֝ לְּעֹול 

ֽי ם: מ   )תניא לאדמו"ר הזקן, בית הלוי )בר' ב,ב(( ַבּׁש 
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םשית מקץ מב,טו: ברא ה֙ א  ָ֤י ַפְרע  ִ֑נּו ח  ָּבח  ם-ְּבז ֶ֖את ּת  י א  ֹ֧ ה ּכ  ֶּזֶ֔ ּו מ  ְצאַ֣ ָּנה׃-ּת  ָֽ ן ה  יֶכֵ֥ם ַהָּקט ֶ֖ ֹוא ֲאח   ְּבבֵ֛
ִ֑נּו ָּבח  , דבקות בשמע ישראל, מקימה  410, גי' שמע עולה 410טפחא אתנח, תבנית טעמים של "שמע ישראל", גי' בזאת עולה  - ְּבז ֶ֖את ּת 

וחי פרעה מרמז לגלות מצרים הנמשך בכל הגלויות, וע"י התמדה במצוות שמע ישראל, מקימים קומת את השכינה הרמוזה במלת זאת 

 השכינה ויוצאים מגלות בכלל. )קצת ע"פ אור המאיר פורסם בדבר מלכות מקץ התשע"ד(
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יבראשית מקץ מג,י:  ָֽ ְתַמְהָמְִ֑הנּו ּכ  ַ֣א ה  י לּול  ֶ֖ ם׃-ּכ  י  ֵ֥ה ַפֲעָמָֽ ְבנּו ֶז ה ַׁשֶ֖  ויהיו ימי יצחק מאה שנה ושמנים שנה: ר' וישלח לה,כח()בראה  ַעָּתֵ֥

י ָֽ ְתַמְהָמְִ֑הנּו ּכ  ַ֣א ה  י לּול  ֶ֖ ם׃-ּכ  י  ֵ֥ה ַפֲעָמָֽ ְבנּו ֶז ה ַׁשֶ֖  17אותיות כמו שם, וסיפא  14תבנית טעמים מלאה של בראשית א,א וכן רישא  ַעָּתֵ֥

אותיות זה גי' י"ז עולה גי' א' ה' ו' ה' כמו ר"ת של  17אותיות. ארבע עשרה אותיות זה כמו גי' דו"ד רמז למלך המשיח.  14אותיות ושם 

 א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ.

יבעה"ט  ָֽ ֵ֥ה-ּכ  ְבנּו ֶז ה ַׁשֶ֖  , ס"ת שם בן ארבע, לומר שהשם מלוה לצדיקים: ַעָּתֵ֥
ְתַמְהָמְִ֑הנּו  ַ֣א ה  י לּול  ֶ֖  סיום מעשי בראשית –ל ה כ  התורה הכלה ,  – ַלהכ   -ר"ת כל"ה  –ּכ 

י ָֽ ְבנּו -ּכ  ה ַׁשֶ֖ ֵ֥ה ַעָּתֵ֥ םֶז י   ה-ו-ה-ס"ת י – ַפֲעָמָֽ

ם י  ֵ֥ה ַפֲעָמָֽ  ר"ת ז'למן פ'ישר – ֶז

י םתשובה  –בדרך חסידות   אותיות אלו"ל –יוה"כ ... לולא  – פעמ 

 חנוכה    
בדרך פנימיות וסוד: לולא חטא אדה"ר הבריאה הייתה מגיעה לתיקונה מיד, אבל החטא גרם לעולם "לרעוד" כ"ו )גי' הוי'( דורות עד מתן 

 מעשי בראשית כ ל הואז  כ ַלה –ורה ת

י ם  היינו שתי פעמים שם הוי' זהו שם ב"ן המבטא צירוף הוי' בעולם המעשה. פעמ 

כלים שמהותם רוח בכל העולמות בכל עולם ועולם )כלים  –בתורת האר"י לסוף ו' אלפים שנה יגיע תיקון ראשון של י' ספירות דיושר 

 שלהם(. דרוח, אור פנימי שבהם, אור מקיף

תיקון זה ישוב שוב בסוף האלף השביעי, בסוף האלף השמיני, בסוף האלף התשיעי. בכל תיקון י' ספירות דיושר בכל עולם מתעלים 

 בדרגות

כלים שמהותם נפש בכל העולמות בכל עולם ועולם )כלים דנפש, אור פנימי שבהם, אור מקיף  –תיקון שני יהיה תיקון י' ספירות דעיגולים 

 . כלים שמהותם נפש מזדככים ומתעלים למקורם לדרגת השלימות. שלהם(

כלים שמהותם  –כלים שמהותם נפש יהיה בסוף האלף העשירי, או אולי במקביל לתיקון י' ספירות דיושר  –תיקון י' ספירות דעיגולים 

 רוח
 

ַ֣  (' מקץ מג,יאבר) ... בן איש חי שנה שניה פרשת מקץ ְׂשָרא  ם י  ֶהִ֝ אֶמר ֲאל  םַוּי ֨ ם א  יֶהִ֗ פֹוא  ז ַ֣את ֲעׂשּו  -ל ֲאב  ַ֣ן ׀ א  ת     ּכ  ְמַרָ֤ ּז  ְק֞חּו מ 
ְנָחִ֑ה יׁש מ  ֶ֖ ידּו ָלא  ֵ֥ ם ְוהֹור  יֶכֶ֔ ְכל  ים׃     ָהָאֶ֙רץ֙ ּב  ָֽ ד  ֶ֖ים ּוְׁשק  ט ָּבְטנ  את ָוֹלֶ֔ ׁש ְנכ ַ֣ ַ֣ט ְּדַבֶ֔ י֙ ּוְמַע  ְמַעָ֤ט ֳצר 

ּו ְבֶיְדֶכִ֑ם (' מקץ מג,יאבר) ְׁשֶנֶ֖ה ְקחַ֣ ֶסף מ  ירורים של שבירת הכלים הם שתי בחינות, הא' הם בבחינת ונ"ל בס"ד דידוע בוכו'.  ְוֶכֵ֥
, ְק֞חּו, ולז"א בסוד היושר והסוד העיגוליםה"א אחרונה, והא' הם בבחינת וא"ו דשמא קדישא, וידוע דשתי בחינות אלו ישנם 

ת ָהָאֶ֙רץ֙ בטעם שני פשטין, רמז לבחי' היושר ובחי' העיגולים,  ְמַרָ֤ ּז  ה"א אחרונה שמכונית בשם  , הם בירורים השייכים לבחי'מ 
ארץ, ועוד ג"כ והורידו לאיש, הוא בחינת וא"ו דשמא קדישא, מנחה, הם בירורים ששייכים לו. והזכיר ששה מינים צרי ודבש וכו' 

ּו ְבֶיְדֶכִ֑ם (' מקץ מג,יבבר)כנגד ששה קצוות שבו, ואמר עוד  ְׁשֶנֶ֖ה ְקחַ֣ ֶסף מ  על ידו , הכונה כי בכל בירור מוכרח שיהיה בו, וְוֶכֵ֥
ם-ְוֶאתהמשכת אורות חדשים, וזהו וכסף משנה.  ַ֣יבּו ְבֶיְדֶכֶ֔ יֶכם֙ ָּתׁש  ת  י ַאְמְּתח ָֽ ָ֤ ב ְּבפ  ֶסף ַהּמּוָׁש֨ , פירוש את הכסף, הוא הבירור ַהֶּכִ֝

אשר בררתם והעליתם למעלה בגלגול הקודם, אשר החזירוהו והשיבו אותו מן השמים בפי אמתחותיכם, הוא גלגול זה, תשיבו 
ם אל מקומו ושרשו בידכם, ע"י תוספת תיקון מחדש, אולי משגה הוא, פירוש שגיתם בו מקודם באיזה חסרון אותו עוד הפע

שנעשה בו, דלכך הושב עתה מן השמים בגוף שלכם בסוד הגלגול עוד הפעם כדי להשלים תיקונו בתוספת מרובה, וע"י שלימות 
 ,תיקון הבירור

 

 שי-בב .33
 ד: –בראשית מקץ מד,ג 

קֶ  ]ג[  ם׃ ַהּב ֶ֖ יֶהָֽ ר  ָּמה ַוֲחמ  ֶ֖ ּו ה  ַ֣ים ֻׁשְּלחֶ֔ ֹור ְוָהֲאָנׁש  ּו ֶאת]ד[    ר אִ֑ ם ָיְצאַ֣ ָ֤ף ָאַמר֙ ַלֲאֶׁשַ֣ר ַעל-ה ֲ֠ יקּו  ְויֹוס  ְרח  א ה  יר  ל ַ֣ ּום -ָהע  ֹו קֵ֥ יתֶ֔ ּב 
ה׃ ַחת טֹוָבָֽ ם ָרָעֶ֖ה ַּתֵ֥ ַּלְמֶּתֵ֥ ם ָלֵָּ֛מה ׁש  ֶהֶ֔ ַּׂשְגָּתם֙ ְוָאַמְרָּתַ֣ ֲאל  ִ֑ים ְוה  י ָהֲאָנׁש  ַ֣ ף ַאֲחר   ְרד ֶ֖

ם]ד[    גדולה, מלמד על שיעור לפניו ושיעור אחריו.-ישאתל – ה ֲ֠

ֹורזמני קריאת שמע של ערב ושל שחר  שיעור לפניו ֶקר אִ֑ ִ֑ל (ו,ד ואת' 'דב)טפחא אתנח כטעמי  – ַהּב ֶ֖ ְׂשָרא  ע י  ינּו ה֥  'ה֥  ְׁשַמֶ֖ ֽד׃ 'ֱאֹלֵה֖ ח  , ׀ א 

 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. 1אנציקלופדיה תלמודית כרך ג, ]בוקר[ עמוד כב טור 

ֹור ֶקר אִ֑ , 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 1תלמודית הערות כרך ג, ]בוקא דאטמא[ עמוד כב טור  אנציקלופדיה
סחים שם וד א . הר"א פולדא ופ"מ שם )ועי"ש בפי' חרדים שמפרש בענין אחר(, ועי' רש"י פ4 . ירושלמי ברכות פ"א ה"א.3 . בראשית מד ג.2 וכאור בוקר כתיב.
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 . שופטים יט כה.5 ד"ה נבדוק מצפרא. וע"ע יום שהתחלת היום הוא מעמוד השחר. 

 ,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

 צות אלא כדי להרחיק אדם מן הפשיעה. השחר יצא ידי חובתו שלא אמרו עד ח
אנוס כגון שכור  [ו]הקורא קריאת שמע של ערבית אחר שיעלה עמוד השחר קודם הנץ החמה לא יצא ידי חובתו אלא אם כן היה  י"ה

 השכיבנו.  [ז]או חולה וכיוצא בהן, ואנוס שקרא בעת זה אינו אומר 
הנץ החמה כדי שיגמור לקרות ולברך ברכה אחרונה עם הנץ החמה,  [ח]ודם ואי זה הוא זמנה ביום מצותה שיתחיל לקרות ק 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]ה עמוד השחר אף על פי שהשלים קודם שתנץ החמה יצא ידי חובתו מי שהקדים וקרא קריאת שמע של שחרית אחר שיעל 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
 היום אפילו איחר וקרא אחר שלש שעות. לפניה ולאחריה כל

 

 שי-בב .34

': בראשית ויחי מט,יח: י הָֽ ֵ֥ית  ּו  יׁשּוָעְתךֶ֖ ק  ָֽ  ל 
 ]בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צח,יד[

'לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח, כיון שראה אותו שמת אמר אף זה מת,  י הָֽ ֵ֥ית  ּו  יׁשּוָעְתךֶ֖ ק  ָֽ אמר רבי , ל 
ַרח  (ישע' כו,ח) יצחק הכל בקווי, יסורין בקווי, קדושת השם בקווי, זכות אבות בקווי, תאותו של עוה"ב בקווי, יסורין, הה"ד ף א ֧ ַא֣

י֑נּוך ּו  יך ֖ה' ק  ֛ ט  פ  שְּ ֽפ ש: מ  ֖ך ַתֲאַות־נ  רְּ ֥ך ּוֽלְּז כְּ מְּ , זו תאותו של עוה"ב, תאות נפש ותזו זכות אב, ולזכרך זו קדושת השםלשמך  אלו יסורין,, לְּש 

ינּו  (ישע' לג,ב)חנינה בקווי  ּו ֑ נּו לְּ֣ך ק  ֵנ֖ ה:֥ה' ח  ֽ ר  ת צ  ֵע֥ נּו בְּ ֵת֖ ים ַאף־יְּשּוע  ֔ ר  ה  (תה' קל,ד), סליחה בקווי ֱהֵי֤ה זְּר ע ם  ַלבְּק  ֑ ל יח  ֥ך ַהסְּ מְּ ֽי־ע  א:ּכ  ּו ֵרֽ ן ת  ַמַע֗ מה  לְּ֝
ּו ֣  (תה' קל,ה) כתיב בתריה ' ק  י הִ֭ י:ית  ת  ֽלְּ ב ֥רֹו הֹוח  דְּ ֽל  י וְּ ֑ ה נַפְּש  ֣ ּוְּת  לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסובר בו שגאולה מגעת בימיו, כיון  ק 

': שראה שמת מיד אמר י הָֽ ית  ֵ֥ ּו  יׁשּוָעְתךֶ֖ ק  ָֽ  ל 

:' י הָֽ ית  ֵ֥ ּו  יׁשּוָעְתךֶ֖ ק  ָֽ ')סלוק( טפחא מרכא סלוק בראש פסוק. בהחלפת מרכא סלוק של  - ל  י הָֽ ֵ֥ית  ּו  במונח אתנח, מתקבלת תבנית  ק 

ים (בר' א,א)הטעמים של טפחא מונח אתנח בראש פסוק  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  יך( שמ' יתרו כ,ב)ושל  בְּ ֑֔ י  ֣ה' ֱאֹלה  ֖ ֽנ כ  בטעם תחתון. הקשר הרעיוני  א 

 ודיינו ע"פ התורה. שאין לסמוך על ישועת אדם אלא רק על ישועת נותן התורה, בורא עולם, מנהיגו
 בעקבות פרשנות ספר תורת הטעמים.

 

 שי-בב .35

ב: ס בראשית ויחי מט,יט: ָֽ ּוא ָיֻגֵ֥ד ָעק  ּוד ְיגּוֶדִּ֑נּו ְוהֶ֖  ָּגֶ֖ד ְּגדַ֣

ץ:  (בר' א,א)-הפסוק כמעט מקביל בתבנית טעמיו ל ֽר  י ם וְֵּא֥ת ה א  ַמ֖ ים ֵא֥ת ַהּׁש  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ר  ית ב  ֖ ֵראש   בְּ
  (בר' ויחי מט,יט)ואת  (ויחי מט,יח בר')הסבר המשלב את 

 ]בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צט,יא[
ֶרְך (בר' ויחי מט,יז)ד"א  י־ֶדֶ֔ י־ָדן֙ ָנָחַׁ֣ש ֲעל  ת (שופטים טז,כח), כשם שהנחש נקמן כך היה שמשון, שנאמר ְיה  ה נְַּקם־ַאַח֛ ֧ מ  נ קְּ , כיון שראה וְּא 

יׁש (בר' ויחי מט,יח)אותו יעקב אמר  ָֽ 'ל  י הָֽ ית  ֵ֥ ּו  ּוא  (בר' ויחי מט,יט)אין זה מביא את הגאולה אלא מגד שנאמר  ּוָעְתךֶ֖ ק  ּוד ְיגּוֶדִּ֑נּו ְוהֶ֖ ָּגֶ֖ד ְּגדַ֣
ב:  ָֽ יאלאותו שהוא בא בעקב )מלאכי ג,כג( ָיֻגֵ֥ד ָעק  ֣ה ַהנ ב ֑ י  ת ֵאל  ם ֵא֖ כ ֔ ַח ל  י  ש ֵל֣ ֽנ כ  ֵנ֤ה א  ֹוא ֣יֹום ֔ה' ַהג ֖דֹו ה  י בֶ֚ נֵ֗ א:ל פְּ ֽ , שהוא משבט גד ל וְַּהנֹור 

ב:לכך נאמר  ָֽ ּוא ָיֻגֵ֥ד ָעק  . הגואל השלם כפי שנקבע קודם לבריאת העולם, שינהיג את האנושות לקבלת עול מלכות שמים בשלימות ְוהֶ֖

 דרך יום הדין הגדול והנורא.
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ִ֑ד  פ,כז: טמי חוי ראשיתב ֶקר י ַ֣אַכל ַע ף ַּבּב ֶ֖ ְטָרֶ֔ ַ֣ב י  ין֙ ְזא  ְנָימ  ל׃ ּב  ֵ֥ק ָׁשָלָֽ  ְוָלֶעֶֶ֖רב ְיַחּל 

ף  ְטָרֶ֔ ף קטן וקמץ, )א( ללמד שני פירושים במלת -, זקףי  ְטָרֶ֔ ב' פירושים,  הם ,בנימין בארעה תשרי שכינתא ובאחסנתה יתבני מקדשאי 
חסנתיה בארגם תי רב ולוי רב מגפלי (ע"א ד")נבזבחים והנה  ובאחסנתה יתבני מקדשאוהפי' הב' בארעה תשרי שכינתא הפי' הא' 

 ,מקדשאי נובאחסנתה יתבולוי מתרגם  יתבני מדבחא
ף )ב(  ְטָרֶ֔ ֵ֥ק ָׁשָלָֽלקטן וקמץ מדגישים הפסק חזק, ללמד כי הכתוב  -, זקףי  ִ֑ד ְוָלֶעֶֶ֖רב ְיַחּל  ֶקר י ַ֣אַכל ַע מתיחס לשני הפירושים של  ַּבּב ֶ֖

ףמלת  ְטָרֶ֔  שריית השכינה בארצו, ולקרבנות המקדש ו/או מזבח.  י 

ֵ֥ק ָׁשָלָֽלת מובן, אפשר כי את ענין שריית השכינה במלים ענין הקרבנו ִ֑ד ְוָלֶעֶֶ֖רב ְיַחּל  ֶקר י ַ֣אַכל ַע יש להסבירו כעין תבנית בר' א,א  ַּבּב ֶ֖

בתום בירור השלל של ניצוצות הקדושה.  המשך הסבר עם  –וללמד על שני שלבים בתיקון הבריאה אחד המכונה בקר ואחד המכונה ערב 

 פסוק )מט,כח(   

ז את ֲאֶׁשר-ָּכל[ ]כח ַ֣ים ָעָׂשִ֑ר ְוֲ֠ ל ְׁשנ  ֶ֖ ְׂשָרא  י י  ֵ֥ ְבט  ֵֶּ֛לה ׁש  ם׃-א  ָתָֽ ְך א  ַרֵ֥ ֹו ּב  ְרָכתֶ֖ ר ְּכב  יׁש ֲאֶׁשֵ֥ ֵ֛ ם א  יֶהם֙ ַוְיָבֶַ֣רְך אֹוָתֶ֔ ר ָלֶהָ֤ם ֲאב  ֶּב֨  ּד 
ֵֶּ֛לה-ָּכל ז את...  א   תביר ... תלשא, כעין רמז לחישוב אלפניו – ְוֲ֠

ֵֶּ֛לה-ָּכל( ,כחטמ) ָׁשָלָֽל( ,כזטמ) ים֙  (אזינו לב,יזדב' האותיות ) א  ד  ּו ַלּׁש  ְזְּבחִ֗ ַּה י  א ֱאֹלֶ֔ 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 

ֵֶּ֛לה-ָּכל ות תבי"ר( של אדם הראשון ובני ישראל בעבודתם במצרים תקנו והוציאו ר"ב תביר, והתגברו מאד מאי שמירת ברי"ת )אותי – א 

ֵֶּ֛לה-ָּכלשלימות קדושת ישראל בשמירת הברי"ת )שלא נגעלו בזימת מצרים( אבל  –ניצוצין הקדושים  גי' פ"ו ניצוצין הקדושין שלא  א 

ּהַ ין אדמ"ת הכהני"ם גי' יצ"ר הר"ע ונשארו שבויים ב-נגאלו בעבודת ישראל כי היו ב א ֱאֹלֶ֔ גי' פ"ו היונקים חיותן מפ"ו ניצוצין  ל ַ֣

י(  ישעיהו נא,והקדושין שלא נגאלו עד אשר יבוא הסיום לתיקון ) ָֽ ם-ּכ  י  ֙  ֶּכָעָׁשָ֤ן ָׁשַמִ֝ חּו ְמָל֨ ה ַּכֶּבֶַ֣גד ְוָהָאֶ֙רץ֙  נ  ְבֶלֶ֔ כל פ"ו הניצוצין  ּת 

 ות שקודם לחטא אדם הראשון.הקדושין יגאלו, תיפסק היניקה של הקליפות והן יעלמו והעולם יעלה למדריג
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ּנּו׃-ַוּי ֶ֖אֶמר ֶאל :טשמות א, ֶּמָֽ ּום מ  ב ְוָעצֶ֖ ל ַרֵ֥ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ַ֚ם ְּבנ  ה ַע ּנ ִ֗ ֹו ה   ַעּמִ֑

ֹו-ַוּי ֶ֖אֶמר ֶאל,ט שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א הוא התחיל בעצה תחלה לכך לקה תחלה, הוא התחיל בעצה תחלה, , ַעּמִ֑
ֹו-ַוּי ֶ֖אֶמר ֶאלדכתיב  ֖ך ּובְּכ ל (שמ' וארא ז,כט) הוא לקה תחלה, דכתיב, וַעּמִ֑ ַעמְּ ֥ה ּוֽבְּ כ  ֽים׃-ּובְּ ע  דְּ יך יֲַע֖לּו ַהֲֽצַפרְּ ֑ ד  ה, ֲעב  ְתַחְּכָמֶ֖ ָֽ ָבה נ  , להם לא ָהֵ֥

ֹונאמר אלא   ,לאלהיהם של אלו, אמר ר' חמא ב"ר חנינא, אמר בואו ונתחכמו לִ֑
ֹו-ַוּי ֶ֖אֶמר ֶאל]ט[  ל (ו,ד ' ואת'דב)טפחא אתנח, כטעמי  - ַעּמִ֑ ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ , יצא נגד הקב"ה שבקריאת שמע מקבלים את עול מלכותו,   שְּ

ְתַחְּכָמֶ֖ה...   ש"ר פר' א,טוהפגיעה בבני ישראל היא נסיון להוכיח שהקב"ה לא יחיד ומנהיג. רמז למדרש  ָֽ ָבה נ  , להם לא נאמר אלא ָהֵ֥
ֹו  ,לאלהיהם של אלו, אמר ר' חמא ב"ר חנינא, אמר בואו ונתחכמו לִ֑
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ר:ב: י,דשמות  ָֽ ר ְּתַדּב  יך ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ית  יך ְוהֹור  ם־ּפ ֶ֔ ַ֣ה ע  ְהֶי י֙ ֶאָֽ כ  ְִ֑ך ְוָאנ  ה ל   ְוַעָּתֶ֖
ְִ֑ך ה ל  ל  (,דווא'  'דב))סלוק( טפחא אתנח כתבנית הרישא של – ְוַעָּתֶ֖ ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ ֽד:שְּ ח  ינּו ֥ה'׀ א  כרמז לעשיית  ְוַעָּתֶ֖הובשילוב עם מלת  ֥ה' ֱאֹלֵה֖

ר:שניהם ביחד מלמדים על התחזקות בקבלת עול מלכות שמים, ובזכות זאת  תשובה, ָֽ ר ְּתַדּב  יך ֲאֶׁשֵ֥ ֶ֖ ית  יך ְוהֹור  ם־ּפ ֶ֔ ַ֣ה ע  ְהֶי י֙ ֶאָֽ כ   ְוָאנ 

 .(ד,יג שמ')-משה צריך להיות שליח המתבטל לשולחו ואז שליחות הגאולה תצליח, וזה יהיה הבסיס לגאולה העתידית המרומזת ב
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ח:ג: י,דשמות  ְׁשָלָֽ ַלָֽח־ָנֶ֖א ְּבַיד־ּת  ִ֑י ְׁשָֽ ָנ י ֲאד  ַ֣  ַוּי ֶ֖אֶמר ּב 
ְׁשָלָֽח [רש"י] אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ  ְּבַיד דבר אחרוהוא אהרן.  תמי שאתה רגיל לשלוח,ְּבַיד - ְּבַיד־ּת 

 : , יש לך שלוחים הרבהולהיות גואלם לעתיד
בהדיא שלח ביד אהרן לכך אמר ד"א כו' ולפי ד"א קשה דאין שייך לו' שהיה מוציא מפיו דבר רע בעצמו ולפי זה קשה למה לא אמר  [ת ח"שפת]

 :לכך צריך גם לטעם ראשון. מהרש"ל

ְׁשָלָֽח  מצב )א( אהרן )ב( הגואל העתידי-מקף כרב – ְְְּּּבַיד־ּת 

נּו וְּ֖הּוא  (יט,מט ' ויחיבר)ת הטעמים של תבנית טעמים של כל הפסוק )סלוק( טפחא מונח אתנח טפחא סלוק, קרוב מאד לתבני ֑ ד גְּ֣דּוד יְּגּוד  ֖ ג 

ב: ס ֵקֽ ץ: (,אא 'בר)-כי הפסוק כמעט מקביל בתבנית טעמיו לושם הסברנו  י ֻג֥ד ע  ֽר  י ם וְֵּא֥ת ה א  ַמ֖ ים ֵא֥ת ַהּׁש  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש    בְּ

 ובב"ר דרש בגד על המבשר לגואל העתידי. 
 ,יא[וילנא( פרשת ויחי פרשה צטבראשית רבה )]

ֶרְך (,יזטמי חוי ר'ב) ד"א י־ֶדֶ֔ י־ָדן֙ ָנָחַׁ֣ש ֲעל  ת (,כחשופטים טז) כשם שהנחש נקמן כך היה שמשון, שנאמר, ְיה  ה נְַּקם־ַאַח֛ ֧ מ  נ קְּ כיון שראה , וְּא 
' (,יחטמי חוי ר'ב) אותו יעקב אמר י הָֽ ֵ֥ית  ּו  יׁשּוָעְתךֶ֖ ק  ָֽ ּוא  (,יטטמי חוי ר'ב) אלא מגד שנאמראין זה מביא את הגאולה  ל  ּוד ְיגּוֶדִּ֑נּו ְוהֶ֖ ָּגֶ֖ד ְּגדַ֣

ב: ָֽ יא( ,כג)מלאכי ג לאותו שהוא בא בעקב ָיֻגֵ֥ד ָעק  ֣ה ַהנ ב ֑ י  ת ֵאל  ם ֵא֖ כ ֔ ַח ל  י  ש ֵל֣ ֽנ כ  ֵנ֤ה א  א: ה  ֽ ֹוא ֣יֹום ֔ה' ַהג ֖דֹול וְַּהנֹור  י בֶ֚ נֵ֗ שהוא משבט גד , ל פְּ
ּוא  לכך נאמר ב:ְוהֶ֖ ָֽ הגואל השלם כפי שנקבע קודם לבריאת העולם, שינהיג את האנושות לקבלת עול מלכות שמים בשלימות  .ָיֻגֵ֥ד ָעק 

 ( דרך יום הדין הגדול והנורא.(שמ' ד,יב)-)וזה נרמז ב
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ִ֑ך שמות ג,יח:  ֶל ּו ְלק   ְוָׁשְמעֶ֖
ל ֶאל ְׂשָרא ִ֝ י י  ְקנ ֨ ם ַואֲ -ּוָבאָתֹ֡ ַאָּתה֩ ְוז  י  ְצַרִ֗ ָליו֙ ֶמֶַ֣לְך מ  ֲָֽלָכה ֞ה'ַמְרֶּתָ֤ם א  ה נ  ינּו ְוַעָּתִ֗ ְקָרַ֣ה ָעל ֶ֔ ים֙ נ  ּי  ְבר  ע  ָ֤י ָהָֽ ֶׁשת -ֱאֹלה  א ֶּדֶַ֣רְך ְׁשֹלָ֤ ָּנ֞
ה ַלהֵ֥  ְזְּבָחֶ֖ ר ְונ  ְדָּבֶ֔ ים֙ ַּבּמ  ינּו׃  'ָימ  ָֽ  ֱאֹלה 

ִ֑ך  ֶל ּו ְלק  אל העיקר השביעי  היחוד והאחדות בבורא, –בורא לעולם ועיקר שני  –כתבנית שמע ישראל המבטא עיקר ראשון  –ְוָׁשְמעֶ֖

 אמיתות נבואת משה רבנו
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י שמות ד,לא: ָֽ ּו ּכ  ְׁשְמעֹ֡ ַּֽי  ִ֑ם ַוָֽ ן ָהָע ֶ֖ ד הִ֝ -ַוַַָּֽֽיֲאמ  י ָרָאה֙ ֶאת-ֶאת 'ָפַק֨ ָ֤ ל ְוכ  ְׂשָרא ִ֗ ַ֣י י  ּו׃-ְּבנ  ְׁשַּתֲחוָֽ ָֽ ּו ַוּי  ְּקדֶ֖ ם ַוַָּֽֽי   ָעְנָיֶ֔
ִ֑ם ן ָהָע ֶ֖ ַַּֽיֲאמ  אֵ֑  (ו,ד ' ואת'דב)כטעמי אתנח,  טפחא )סלוק( – ַוָֽ ר  ע י שְּ ַמ֖  , בקריאת שמע מקבלים את עול מלכות הקב"ה,   לשְּ

 
 שי-בב .42

ינּו: וארא ח,ו:שמות  ָֽ ' ֱאֹלה  ין ַּכהֵ֥ ֶ֖ י־א  ע ּכ  ַדֶ֔ ְדָבְַ֣רךֶ֔ ְלַמַַ֣ען ּת   ַוּי ֶ֖אֶמר ְלָמָחִ֑ר ַוּי ֙אֶמר֙ ּכ 
ל( דב' וא' ו,ד))סלוק( טפחא אתנח כטעמי  – ַוּי ֶ֖אֶמר ְלָמָחִ֑ר ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ ל מלכות שמים. פרעה בוחן האם משה הוא התחזקות בקבלת עו שְּ

והנה פרעה אמר זה למשה  ?[אברבנאל שמות ז]המארגן של מכת הצפרדעים לפי מערכת כוכבים, ומשה משיבו שהכל בהשגחה אלקית. 
אֵ֣ ( שמ' וא' ח,ה)ולאהרן עם היות שהמכה אהרן לבדו עשתה לפי שידע שמשה היה העיקר בדבר וכן היה כי משה השיבו  פ  ַלי  ה תְּ  ר ע 

יר לְּך֗  ֣ ת  י׀ ַאעְּ ַת֣ ַלי  כלומר כיון שאתה בא לנסות הדבר  לְּמ  ר ע  פ ֵא֣ לאיזה זמן תרצה שאעתיר שיסורו הצפרדעים ותראה שכפי כן יהיה  ה תְּ
ואמנם למה לא אמר פרעה מיד בשעה הזאת והאריך הדבר עד למחר כבר נתן הסבה בו ר' שמואל בן חפני שפרעה חשב שמכת 

ה מחוייבת בפאת המערכת השמימיית ושמשה רבינו ידע מתוך אצטגנינותו שבשעה ההיא ישלם חיוב המכה ההיא הצפרדעים הית
ינּו ומשה השיבוְלָמָחִ֑ר ( שמ' וא' ח,ו) וכדי להבחינו בזה האריך ואמר ָֽ ' ֱאֹלה  ין ַּכהֵ֥ ֶ֖ י־א  ע ּכ  ַדֶ֔ ְדָבְַ֣רךֶ֔ ְלַמַַ֣ען ּת  רוצה לומר שאין  ּכ 

כי הדבר המחוייב מהמזל לא ישתנה ולא ימהר או יתאחר מפני תפלת שום אדם אבל  האלהית ההשגחההמערכה מחייבת אלא 
 .הדברים המושגחים הם ביד השם לשנותם מטוב לרע או מרע אל טוב ולמהר בואם או לאחרם בתפלת עבדיו
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ה ַוֲעָבֶדִ֑יך : ל,ט וארא שמות ּון מ          ְוַאָּתֶ֖ יְראֶ֔ ָֽ ַ֚י ֶטֶַ֣רם ּת  י ּכ  ְעּת  ים׃ָיַדָ֕ ָֽ ' ֱאֹלה  ֶ֖י הֵ֥  ְּפנ 
ה ַוֲעָבֶדִ֑יךהתוכן  ה ַוֲעָבֶדִ֑יךהוא פתיחה לכך שווידוים אינו שלם, אבל תבנית הטעמים של  ְוַאָּתֶ֖ דב' )כטעמי )אתנח( טפחא אתנח  – ְוַאָּתֶ֖

ל( וא' ו,ד ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ מרודו שוב בסור המכה כפי' מלמדת שמשה מבקש לחזקם בקבלת עול מלכות שמים שהתעוררה בם מן המכות, ושלא י שְּ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ה ַוֲעָבֶדִ֑יך השםיראים את  אתםאפרוש כפי"  טרם... ולפי דברי כי תחסר מלה אחת " - ע"ראב וזה דרך מוסר והטעם שבסור המכה ַאָּתֶ֖
יו( לד,ט)תמרדו על כן כתיב אחריו  ּוא ַוֲעָבָדָֽ ֹו הֵ֥ ּבֶ֖ ד ל  ֵ֥  ולא תמצא כן במקום אחר ַוַּיְכּב 
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ִ֑לּו-ָּכל שמות בא יב,כ: א ת אכ  ֶצת ל ַ֣ ֹות׃ פ      ַמְחֶמֶ֖ ּו ַמצָֽ ם ּת אְכלֶ֖ יֶכֶ֔ ת  ל֙ מֹוְׁשב ַ֣  ְּבכ 
א ֶצתָּכל־ַמְחֶמֶ֖  (שמ' בא יב,כ) ִ֑לּו ל ַ֣ ים (בר' א,א)טפחא מונח אתנח בראש פסוק, כטעמי  – ת אכ  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  י  ֣ה' ( שמ' ית' כ,ב) בְּ ֖ ֽנ כ  א 

יך ֑֔ בחידוש מקיים מצווה זאת מאמין לחם האמונה,  –ח כהלכתו, אכילת מצה הנקראת נהמא דמהימנותא בטעם תחתון, קיום פס ֱאֹלה 
 הבריאה. 
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יב  שמות בשלח יד,י: ִ֑ ְקר  ה ה   ּוַפְרע ֶ֖
ָֽי ְׂשאּו֩ ְבנ  ל ֶאת-ַוּי  ְׂשָרא ֨ ָֽ -י  ּו ְבנ  ְצֲעקֵ֥ ד ַוּי  יְראּו֙ ְמא ֶ֔ ָֽ ם ַוּי  יֶהִ֗ ַַ֣ע ַאֲחר  ס  ם׀ נ  ְצַרַ֣י  ֵ֥ה מ  ּנ  ם ְוה  ינ יֶהִ֝ ל ֶאל-יע  ֶ֖ ְׂשָרא   ׃'הָֽ -י 

יב)ש' בשלח יד,י( שביעי של פסח התשע"ח  ִ֑ ְקר  ה ה  ל )דב' וא' ו,ד( טפחא אתנח כטעמי – ּוַפְרע ֶ֖ ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ . ]תורה שלמה[ מביא מדרשים אחדים )כגון  שְּ

לפיכך נהג ח,ג[ יציאה בראש צבאו ככבוד לה' ש"ר בשלח כא,ה, תנחומא( המלמדים שפעולות פרעה )רדיפה, הקרבת קרבן לע"ז, ]במדבר רבה נשא  -מ
( הביאו את בני ישראל להיפטר מע"ז שהוציאו עמהם ממצרים ולעשות תשובה היינו התחזקות הקב"ה בו כבוד ולא נפרע ממנו אלא הוא בעצמו

 בקבלת עול מלכות שמים. אמר חסיד חב"ד ר' ארז לזריאן הי"ו שהקליפות מבקשות לתקן עצמן ולא להרע.
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 הסבר בדרך פנימיות התורה. 

ם( שמ' מש' כא,כג) ג:כ,משפטים כא שמות ַחת ָנֶָֽפׁש׃-ְוא  ה ֶנֶֶ֖פׁש ַּתֵ֥ ִ֑ה ְוָנַתָּתֵ֥ ְהֶי ָֽ ֹון י   ָאסֶ֖

ד: ( דב' וא' ו,ד) '׀ ֶאָחָֽ ינּו הֵ֥ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ִ֑ל הֵ֥ ְׂשָרא  ע י   ְׁשַמֶ֖

כתב האלשי"ך הק' על "אדם כי ...  טז )אוצר החכמה([ ג, רב יעקב אהרן פישר, ע' –]פאר יעקב תבניות טעמי שני הכתובים דומות מאד. 
יקריב מכם" דטעם הקרבנות היינו בבחינת נפש תחת נפש, דראוין הדברים שעושין לבהמה להעשות עם האדם, רק שהקב"ה ברוב 

, שעולה בגמטריא רחמיו וחסדיו, קיבל נפש הבהמה תחת נפש האדם. .... והנה מבואר ברבינו בחיי שיש לנו שלש עשרה מיני קרבנות
ינּו ( דב' וא' ו,ד), אח"ד, וכן בגמטריא אהב"ה, ופי"ז יש לומר הכוונה ֶ֖ ' ֱאֹלה  ִ֑ל הֵ֥ ְׂשָרא  ע י  כלומר לפעמים מתנהג הקב"ה בבחינת ,  ְׁשַמֶ֖

ד שם הוי' ב"ה, שהוא רחמים, ולפעמים הוא בבחינת אלקינו, שהוא מדת הדין, אבל '׀ ֶאָחָֽ הם בגמטריא היינו דב)מספר(קרבנות , ש, הֵ֥
 אח"ד, אזי מתנהג הקב"ה רק בבחינת שם הוי' ב"ה, שהוא מדת הרחמים. 

מדובר בנפש תחת נפש לענין מכות וחבלות בגוף האדם, ולא בקרבנות כפרה, אבל הכאת אדם הוא היפך ( שמ' מש' כא,כג)אמנם בפסוק 

וא מוקרב על המזבח באח"ד מי"ג מיני קרבנות אהבת ה' המצווה בשמע ישראל. תיקון המכה שירגיש תחת נפש המוכה, וכמו שה

 ויחזור בתשובה שלימה.

. וז"ש הדא הוא דכתיב ממצות התלויות בלב, וקרבנות גם כןוהנה קריאת שמע הוא ...  הרב י"ד קליין ע' כא, )אוצר החכמה([ –]כתבי י"ד 
חשב כאילו מוסר נפשו בפועל ממש. ולחד טעמא שמע ישראל ומובן השייכות ודו"ק. ... וכמו כן אצל ק"ש שרק ע"י שמכוון לבו נ

 . משו"ה סוגרין העינים בק"ש
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ים: ,ו:כהתרומה שמות  ָֽ ֶרת ַהַּסּמ  ְקט ֶ֖ ה ְול  ְׁשָחֶ֔ ים֙ ְלֶׁשֶַ֣מן ַהּמ  ר ְּבָׂשמ  ֶמן ַלָּמא ִ֑  ֶׁשֶ֖

ר ב[[ס]תורה שלמה ]העיון הבא הוא שלא בנושא י"ג תיקוני משכן.  ֶמן ַלָּמא ִ֑  ,מעשי בראשית היתה מלאכת המשכן וכו'ד כל נגכ ,ֶׁשֶ֖
א ר ת   ייְּה ֤  )בר' א,יד(במעשה בראשית  רן אוכ מְּ ֶמן ַלָּמא ִ֑  [פקודי ,לקח טוב] ֶׁשֶ֖

ים  טז(,א 'בר) ]זהר ח"ב קמז,ב[ ת ַהגְּד ל ֑ א ר ֖ ֵנ֥י ַהמְּ ת־שְּ ים א  ת־הַ )ַוַיַ֣עש ֱאֹלה ֔ ל ת ַה֔יֹום וְּא  ֣ ש  מְּ ֤אֹור ַהג ד ל  לְּמ  ת־ַהמ  ת א  ה וְֵּא֖ יְּל  ל ת ַהַל֔ ֣ ש  מְּ ט ן  לְּמ  ֤אֹור ַהק  מ 

ֽים:  וכו' שמן המאור ושמן למאור, עלמא עלאה ועלמא תתאה )טט: היינו שני המאורות הם(אלין ( ַהּכֹוכ ב 

ר ,ו(כהתר'  'שמ) ֶמן ַלָּמא ִ֑ ל )דב' וא' ו,ד()סלוק( טפחא אתנח, כתבנית הטעמים של  – ֶׁשֶ֖ ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ ור המנורה מביא למאור התורה, , מאשְּ

ר ]זהר ח"ב קמז,ב[מביא למאור ה', התחזקות בקבלת עול מלכות שמים זאת דרשת  ֶמן ַלָּמא ִ֑ אלין שמן המאור ושמן למאור,  ֶׁשֶ֖
להות( -, היינו התחזקות בקבלת עול מלכות שמים בעולם הנברא )עולם ההתכסות )הסתר( של א עלמא עלאה ועלמא תתאה

-להות(, תבנית טעמים זאת הינה בקבוצה אחת עם תבנית )בר' א,א( בראשית ברא א-נית בעולם העליון )עולם גלוי אבהתקשרות אמו

ר [פקודי ,לקח טוב]-טפחא מונח אתנח. מתואם עם הדרשה שב –להים  ֶמן ַלָּמא ִ֑   ,ד כל מעשי בראשית היתה מלאכת המשכן וכו'נגכ ,ֶׁשֶ֖
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ֶׁשת: ְוַלְחׁש ֶ֖ ,לב: להויקהל שמות  ב ּוַבֶּכֶֶ֖סף ּוַבְּנח ָֽ ת ַּבָּזָהֵ֥ ֵ֛ ת ַלֲעׂש  ֲחָׁשב ִ֑  ב ַמָֽ
ת ,לב(להויקהל  'שמ)את פסוק  ֲחָׁשב ִ֑ ב ַמָֽ ים ,לא(להויקהל  'שמ)וגו' אפשר להבין כהמשך פסוק את פסוק  ְוַלְחׁש ֶ֖ ִ֑ ּוַח ֱאֹלה  ֹו רַ֣ תֶ֖ ֵ֥א א  ...   ַוְיַמּל 

ת ,לב(להויקהל  'שמ) ֲחָׁשב ִ֑ ב ַמָֽ לות של דבקות בה' מהמילוי שמלאהו ה', ואפשר להבין שבצלאל התעלה מההתעוררות דלעילא נע ְוַלְחׁש ֶ֖

 -אליו לדבקות והתבטלות לה' בהתעוררות מלמטה. ומרומז בתבנית הטעמים של

ת ,לב(להויקהל  'שמ) ֲחָׁשב ִ֑ ב ַמָֽ ל ד(,ו ' וא'דב))סלוק( טפחא אתנח כטעמי הרישא של  – ְוַלְחׁש ֶ֖ ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ ֽד: שְּ ח  ינּו ֥ה'׀ א   היינו  ֥ה' ֱאֹלֵה֖

ת ,לב(להויקהל  'שמ) ֲחָׁשב ִ֑ ב ַמָֽ  של קבלת עול מלכות שמים,   – ְוַלְחׁש ֶ֖

 
 שי-בב .49

א ֶאל (וי' א,א) ויקרא א,א: ְקָרֶ֖ ר׃-ַוּי  אמ ָֽ ֶ֖ד ל  ֶהל מֹוע  א ֵ֥ יו מ  ָלֶ֔ ָ֤ר ה֙' א  ֶׁשִ֑ה ַוְיַדּב   מ 
ינּו ( דב' וא' ו,ד) ֶ֖ ' ֱאֹלה  ִ֑ל הֵ֥ ְׂשָרא  ע י  ד:ְׁשַמֶ֖ '׀ ֶאָחָֽ  הֵ֥

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/284     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
א ֶאל  ְקָרֶ֖ ֶׁשִ֑ה-]א[  ַוּי  ִ֑ל( דב' וא' ו,ד)טפחא מונח, כעין תבנית  – מ  ְׂשָרא  ע י  , שזהו ענין של קירוב של ישראל במחשבה, דיבור ומעשה ְׁשַמֶ֖

ע"פ אל הקב"ה, וזה כמו לשון קרבן שאחד מפירושיו הוא לשון קירוב, עבודת הקרבן היא קירוב כוחות הנפש והחושים אל הקב"ה )
 האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן ליקוטי שיחות כרך יז, פר' ויקרא(

א בשמה של הפרשה אדמו"ר ממ"ש[ 1107]דבר מלכות התשע"ו, ע"פ התוועדויות התשמ"ב כרך ב, ע'  ְקָרֶ֖ טמונה הוראה בעבודת האדם  ַוּי 
  יל אל חיל בעבודתך!לקונו: בכל עת ובכל שעה "קוראים" לכל יהודי מן השמים, ודורשים ממנו : התעלה! לך מח

.... עליך לחתור להישגים נעלים יותר. ואילו למי שמצוי בשפל המדרגה  -שני פנים לקריאה זו: לבעל מדרגה גבוהה זו קריאת אתגר 
  אל לך להתיאש ... תמיד בכחך להתעלות ממצבך הירוד ולצאת מאפלה לאורה. –זו קריאת עידוד  –

א בשמה של הפרשה: ות "שמע ישראל"נשלב בקטע הסבר ע"פ טעמי המקרא ומל ְקָרֶ֖ טמונה הוראה בעבודת האדם לקונו: בכל עת  ַוּי 
ִ֑ל( דב' וא' ו,ד) )טט:ובכל שעה "קוראים" לכל יהודי מן השמים, ודורשים ממנו :  ְׂשָרא  ע י  א את ְׁשַמֶ֖ ְקָרֶ֖ ֶׁשִ֑ה-ֶאל)התעלה! (-ו ַוּי  מקף  – מ 

  לך מחיל אל חיל בעבודתך!שלב( -כרב

יוקטן של -)המרומז בזקףלקריאה זו שני פנים  ָלֶ֔ ֶׁשִ֑ה-ֶאל-)ו: לבעל מדרגה גבוהה בתפקיד שנים(  א  ....  -זו קריאת אתגר הוא דוגמא לכך(  מ 
א –עליך לחתור להישגים נעלים יותר. ואילו למי שמצוי בשפל המדרגה  ְקָרֶ֖ אל לך  –( זו קריאת עידוד )טעם טפחא בתפקיד שנוי ורבוי ַוּי 

ֶׁשִ֑ה-ֶאל)(  )מטעם טפחא לעשות שנוי ורבוימיד בכחך להתיאש ... ת מצב )א( מצב ירוד כגון בסירוב פרעה, במעשה העגל )ב( מצב -מקף כרב – מ 

 להתעלות ממצבך הירוד ולצאת מאפלה לאורה.שלב( -עליה, וכן מקף כרב

 

 שי-בב .50

ֹו׃ :ג,תזריע יב ויקרא ר ָעְרָלתָֽ ֹול ְּבַׂשֵ֥ ּמֶ֖ ִ֑י י  ינ   ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ 
אתנח מגביל טעם  –)טט  ָזָכִ֑ר )וי' תז' יב,ב(, ת"ל יכול המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים תהא טמאה [)ז(יע פרשה א ספרא תזר]

 מה זה מיוחד שיש בו מצורת האדם, יצאו אילו שאין בהם צורת האדם. (ללמד

ִ֑י י   ּוַבּיֶֹ֖ום]ג[ , בא הכתוב משנה )ח(אולי תרבה צורות הנמנות בתחילת  ינ  ֹולַהְּׁשמ  )של  מה זה מיוחד שהוא ראוי לבריית נשמה ּמֶ֖

 קבל עול מלכות שמים ועול מצוות מרומז בטעמימיהודי ש , יצאו אילו שאין ראוים לבריית נשמה,קבל עול מלכות שמים ועול מצוות(מיהודי ש

ִ֑י )וי' תז' יב,ג( ינ  ר -ול מלכות שמים, משעה ש, כתבנית טעמי שמע ישראל, שהיא קבלת ע)סלוק( טפחא אתנח – ּוַבּיֶֹ֖ום ַהְּׁשמ  ֹול ְּבַׂשֵ֥ ּמֶ֖ י 
ֹו׃ מי שהתרקם לצורת אדם וראוי לבריית נשמה לידתו גורם לטומאת לידה. טומאת לידה וערלה באו לעולם בגלל חטא אדם  ָעְרָלתָֽ

 הראשון. מי שלא ראוי לבריית נשמה או לברית מילה לא גורם לטומאת לידה, ואינו צריך תיקון ערלה ע"י ברית מילה.

 

 שי-בב .51

ַעת ְוַלָּנֶָֽתק׃-ז ֶ֖את ַהּתֹוָרִ֑ה ְלָכל :נד,די מצורע ויקרא  ֶנֵַַֽ֥גע ַהָצַרֶ֖

ל (ו,ד ' ואת'דב)כטעמי )סלוק( טפחא אתנח,  – ז ֶ֖את ַהּתֹוָרִ֑ה (וי' מצ' יד,נד) ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ , בקריאת שמע מקבלים את עול מלכותו, קבלת עול  שְּ

 ישאר טהור.  מלכות שמים מונעת את העבירות שעליהם באה הצרעת ואז

 

 שי-בב .52

ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאל :טייח,אחרי מות  ויקרא ַּדַ֣ת א  א ֻטְמָאָתִּ֑ה ְּבנ  ב ל ַ֣ ְקַרֶ֔ ֹות ת  ּה׃ ְלַגּלֶ֖  ֶעְרָוָתָֽ
ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאל( טייח,מ ח"א 'וי) ַּדַ֣ת א  טפחא מונח אתנח, כתבנית )בר' א,א( רמז שהנדה היא מעונשיה של האשה מחטא אדם  - ֻטְמָאָתִּ֑ה ְּבנ 

 הראשון.

ָּׁשֶ֖ה-ְוֶאל (טייח,מ ח"א 'וי) ַּדַ֣ת א  אטפחא מונח אתנח, כטעמי )בר' א,א( שמור על ניצוצי קדושה ע"י  - ֻטְמָאָתִּ֑ה ְּבנ  ב ל ַ֣ ְקַרֶ֔  ת 

עד שהאשה תטהר בטבילה. מרבנן בספק אם הנדה היא זבה תשב שבעה ימים נקיים כזבין אחרי לפחות חמשה ימים מתחילת נדה. בלי 

הוא בבגדו והיא  -אשתו נדה  [בבלי שבת יג, א]. ודומה לו ]תנא דבי אליהו פט"ו[-ב קרבה כלשהי. שעל כך מלמד סיפור המעשה
 בבגדה אסור.

 

 שי-בב .53

ם ַעל: ב,יכדאמר  ויקרא ׁש ָלֶהֶ֖ ְפר ֵ֥ ְׁשָמִ֑ר ל  הּו ַּבּמ  יֻחֶ֖ י הָֽ -ַוַּיּנ  ֵ֥  ׃ פ'ּפ 
ע י   (ו,ד וא' 'דב)תבנית טעמי הפסוק טפחא אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק , כמעט זהה לתבנית  ִ֑ל הֵ֥ ְׁשַמֶ֖ ינּו הֵ֥  'ְׂשָרא  ֶ֖ ד׃  'ֱאֹלה  פרט ׀ ֶאָחָֽ

ע לפסק לפני הסלוק שיש לו גם סיבות תחביריות. אפשר כי התבנית הדומה מרמזת כי הכופר באמונת היחוד שהוא ענינינו של הכתוב  ְׁשַמֶ֖
ִ֑ל ְׂשָרא   (כד,יב)בזוהר לפסוק  סופו שמברך )בלשון סגי נהור( את השם הקדוש, כמו המקלל בפרשתנו. בהמשך להתיחסות היחידה י 

ְׁשָמִ֑ר הּו ַּבּמ  יֻחֶ֖  מרומז בדרשת רבי יצחק קשר בין כפירה בשמע לברכת השם.  ַוַּיּנ 

ִ֑ל הֵ֥  (ו,ד וא' 'דב)העובר על  הסולםעם פי'  ב –זוהר כרך ג )ויקרא( פרשת אמור דף קו עמוד א ע"פ  ְׂשָרא  ע י  ינּו הֵ֥  'ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ד׃ 'ֱאֹלה   ׀ ֶאָחָֽ

ַ֣יָדה  (,טתהלים פא)רבי יצחק פתח כדרשה,  ( ובא אח"כ להשתחוות לאל נכראמונת היחוד)האמונה של השם הקדוש עובר  י ְוָאע  ְׁשַמַ֣ע ַעַּ֭מ 
ם ל א  ְִׂ֝שָרא ִ֗ ע-ָּבְִ֑ך י  ְׁשַמָֽ ָֽ י׃-ּת  ָֽ א -ל א]י[  רמז לשמע ישראל המבטא אמונת היחוד ואמונת השם הקדוש כנגד ל  ִ֑ר ְול ֵ֥ ַ֣ל ָז ַ֭ך א  ַ֣ה ְב ְהֶי י 

ָכָֽ  ַ֣ל נ  ה ְלא  ְׁשַּתֲחֶוִ֗  ׃.  רת ִ֝

 

 שי-בב .54

ם ויקרא בחקתי כו,ג: ִ֑כּו ְוֶאת-א  ל  י ּת  ַתֶ֖ ם׃-ְּבֻחּק  ָתָֽ ם א  יֶתֶ֖ ּו ַוֲעׂש  ְׁשְמרֶ֔ ְצֹוַתַ֣י ּת   מ 

ם (וי' בח' כו,ג) 282ע'  לקוטי שיחות ח"א האדמו"ר ממ"ש ִ֑כּו -א  ל  י ּת  ַתֶ֖ המצוות בכלל נחלקות לשלשה סוגים: עדות, משפטים ְּבֻחּק 
ת תחת הסוג חקים. בכך מלמדת אותנו התורה, כמו שאת מצוות החקים עושים לא ע"פ וחקים. התורה מכלילה כאן את כל המצוו
צריך לקיים מצד צווי הקב"ה  –עדות ומשפטים  –בקבלת עול. כך גם שאר המצוות  –טעם והבנה, אלא מצד צווי הקב"ה בלבד 
 .בקבלת עול, למרות שהן מובנות ע"פ שכל

ם (וי' בח' כו,ג) י-א  ַתֶ֖ המצוות בכלל נחלקות לשלשה סוגים:  לקוטי שיחות ח"א האדמו"ר ממ"שתפקיד רבוי כהסבר טפחא ב – ְּבֻחּק 
ם עדות, משפטים וחקים. התורה מכלילה כאן את כל המצוות תחת הסוג חקים. י-א  ַתֶ֖ לקוטי מצב, כהסבר -מקף בתפקיד רב – ְּבֻחּק 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

( יש מצוות שהן עדות ומשפטים שהן מובנות ע"פ שכל )יש )א( יש מצוות שהן חקים שעושים אותן שלא ע"פ טעם והבנה, )ב שיחות ח"א

ִ֑כּו להן טעם והבנה(.  ל  אתנח מגביל ללמד שכשם שאת החקים מקיימים בקבלת עול כך גם עדות ומשפטים יש לקיים מתוך קבלת עול,  -ּת 

 למרות שהן מובנות ע"פ שכל.

 

ם ִ֑כּו-א  ל  י ּת  ַתֶ֖ לקיים,בין אם יש להם גם -בלים שמצוות התורה הם כולם חוקים אאם מק –טפחא אתנח כטעמי "שמע ישראל"  - ְּבֻחּק 

 נימוק שכלי ובין אם אין להם, אז מקבלים עול מלכות שמים.

 

 שי-בב .55
 לג: - לב,אבמדבר 
ָתִ֑ם]לב[  ַ֣ית ֲאב  ם ְלב  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ם ְלמ  ָתֵ֥ ם ּתֹוְלד  י  ַ֣י ֶאְפַרֶ֔ ְבנ  ף֙ ל  ָ֤י יֹוס  ְבנ   ל 

ים ׁשָ   ָ֤ ן ֶעְׂשר  ֶּב֨ ת מ  מ ִ֗ ְסַּפַ֣ר ׁש  א׃ְּבמ  א ָצָבָֽ ֵ֥ צ  ל י  ְעָלה ּכ ֶ֖  ָנה֙ ָוַמֶ֔
ם יֶהֶ֖ ַ֣ה ]לג[ ְּפֻקד  ים ֶאְפָרִ֑י ם ְלַמּט  ֵ֥ ֶלף ַאְרָּבע  ֵׁ֥ש ֶאֶ֖ ֹות׃ ַוֲחמ  אָֽ  תבנית טעמים של  מ 

ית בראשית א,א ֶ֖ אׁש  ים ָּבָרַ֣א ְּבר  ִ֑ ֵ֥ת ֱאֹלה  ם א  י  ֵ֥ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֶרץ׃ ְוא   ָהָאָֽ
יֶהֶ֖ם ַ֣ה טפחא – ְּפֻקד  ם ְלַמּט  ֵ֥  מונח אתנח - ֶאְפָרִ֑י  ֶלף יםַאְרָּבע  ֵׁ֥שמרכא טפחא  - ֶאֶ֖ ֹות ַוֲחמ  אָֽ  מרכא סלוק - מ 

ָ֤ן (בר' ויחי מט,כב) ולכך ד"הליקוטי מאמרים עמוד קלא  -ר' צדוק הכהן מלובלין ע"פ  ָרת֙  ּב  ף ּפ  בר' ) לשון פריה ורביה וכן ברכתם  יֹוס ֶ֔

ְדּגֵּ֥ו  (ויחי מח,טז ב ְוי  עולם שנכנסה בו תאוה בחטא עץ הדעת כמעט בסוף היום הששי שמירת הברית, ב –המייצג את ספירת היסוד  יוסף...  ָלר ֶ֖

 שזה המצב הקרוב ביותר לפריה ורביה של אדם הראשון קודם לחטא עץ הדעתלכבוד שמים  ... ריבוי-בעיקשות לקדש התאוה ל נתברךלבריאה 
)וביניהם יסוד(  החכמה עם שלמטהמחכמה דרך הדעת המחבר עקשות דישראל הוא יוצא וכן  ועקשות דזרע יוסף הוא כרצון ה' יתברך

 ואינו עיקש אלא לכבוד שמים ואדרבא הוא הצינור להוצאת הנפשות יקרות מישראל, וכוחות המעשה

מרמזת לעיקשות  בראשית א,א( שהיא כתבנית א,לגהעוסקים במנין בני יוסף ואפרים, תבנית טעמי ) לג: - לב,אבמדבר אפשר כי בפסוקי 

לקדש התאוה לרבוי לכבוד שמים  וכוחות המעשה)וביניהם יסוד( ה דרך הדעת המחבר החכמה עם שלמטה מחכמיוסף וישראל היוצאת 

 שזה המצב הקרוב ביותר לפריה ורביה של אדם הראשון קודם לחטא עץ הדעת.   

 

 שי-בב .56
 :במדבר ב
יֶהִ֑ם]ד[ יהודה  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ֶאֶ֖ ְבע  ֹות׃יר טפחא דרגא תב – ַאְרָּבָעֹ֧ה ְוׁש  אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק – ְוׁש 

ֹו ּוְפֻקָדִ֑יו]ו[ יששכר  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ֹות׃ דרגא תביר טפחא – ַאְרָּבָעֹ֧ה ַוֲחמ  אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ְוַאְרַּבֵ֥

ֹו ּוְפֻקָדִ֑יו]ח[ זבולון  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ְבָעֹ֧ה ַוֲחמ  ע מ  דרגא תביר טפחא  – ׁש  ֹות׃ְוַאְרַּבֵ֥  מרכא סלוק – אָֽ

ֹו ּוְפֻקָדִ֑יו]יא[  ראובן ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ֶאֶ֖ ָּׁשֹ֧ה ְוַאְרָּבע  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ׁש  אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק  – ַוֲחמ 

יֶהִ֑ם]יג[ שמעון  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ְׁשָעֹ֧ה ַוֲחמ  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ּת  אָֽ ׁש מ   מרכא סלוק – ּוְׁשֹלֵ֥

יֶהִ֑ם[ טו] גד ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים֙ ֶאֶ֔ ָּׁשָ֤ה ְוַאְרָּבע  ים׃ קטן-מהפך פשטא זקף ֲחמ  ָֽ ּׁש  ֹות ַוֲחמ  אֶ֖ ׁש מ  ֵ֥  מרכא טפחא סלוק – ְוׁש 

יֶהִ֑ם]יט[ אפרים  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות׃מרכא טפחא  ַאְרָּבע  אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק –  ַוֲחמ 

ֹו ּו]כא[ מנשה  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ֶלףטפחא אתנח  – ְפֻקד  ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ם ּוְׁשֹלׁש  ַֹ֧֧י  ם׃דרגא תביר טפחא  – ְׁשַנ י   סלוק– ּוָמאָתָֽ

יֶהִ֑ם]כג[ בנימין  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ָּׁשֹ֧ה ּוְׁשֹלׁש  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ֲחמ  אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ְוַאְרַּבֵ֥

יֶהִ֑ם]כו[  דן ֹו ּוְפֻקד  ַֹ֧֧י  טפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֶלףְׁשַנ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ם ְוׁש  אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ּוְׁשַבֵ֥

יֶהִ֑ם]כח[ אשר  ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ֶאֶ֖ ֹות׃דרגא תביר טפחא  – ֶאָחֹ֧ד ְוַאְרָּבע  אָֽ ׁש מ  ֵ֥  מרכא סלוק – ַוֲחמ 

יֶהִ֑ם]ל[  נפתלי ֹו ּוְפֻקד  ֶלףטפחא אתנח  – ּוְצָבאֶ֖ ים ֶאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ֹות׃רגא תביר טפחא ד – ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַוֲחמ  אָֽ ע מ   מרכא סלוק – ְוַאְרַּבֵ֥

 

ִ֑ל (ו,ד ' וא'דב)בראש פסוק היא כמו תבנית  טפחא אתנחתבנית הטעמים  ְׂשָרא  ע י  ינּו ה֥  'ה֥ טפחא אתנח  –  ְׁשַמֶ֖ ֽד׃ 'ֱאֹלֵה֖ ח   ׀ א 

ע  (ו,ד ' וא'דב)אמרו לו בניו: ...  (א,בבלי פסחים נו)-ל אחד. כ-אפשר מרמז שכולם לבם לא ַמ֖ לשְּ ֵא֑ ר  ינּו ה֥  'ה֥  י שְּ ֽד׃ 'ֱאֹלֵה֖ ח  אמרו: כשם ׀ א 
 .כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד -שאין בלבך אלא אחד 

 מט: בסיכום המסעות במדבר. –תבנית טעמים המרמזת על שמע ישראל בפתיחת המסעות בספר במדבר וכן בפר' מסעי לג,ה 

 
 שי-בב .21

ל:  י,לו:  בהעלתךבמדבר  ָֽ ְׂשָרא  י י  ֵ֥ ֹות ַאְלפ  ְבבֶ֖ ָֽ ' ר  ה י אַמִ֑ר ׁשּוָבַ֣ה הֶ֔  פ ׆ֹּוְבֻנח ֶ֖
ל: )במ' בהע' י,לו( פד[פיסקא ]ספרי  ָֽ ְׂשָרא  י י  ֵ֥ ֹות ַאְלפ  ְבבֶ֖ ָֽ ' ר  ה י אַמִ֑ר ׁשּוָבַ֣ה הֶ֔ מגיד הכתוב כשהיו ישראל נוסעים אלפים וחונים , ּוְבֻנח ֶ֖

שה לפני המקום אינני מניח את השכינה ]לשרות[ עד שתעשה לישראל אלפים ורבבות שמתשובה שאמר אתה רבבות כביכול אמר מ
ים  (א,יא 'דב) יודע מה אמר להם ֑ ל ף פְּע מ  ֣ ם א  ֖ כ  ֛ם ּכ  ף ֲעֵליכ  ם י ֵס֧ י ֲאֽבֹוֵתכ ֗ ֽם֞ה' ֱאֹלֵה֣ ר ל כ  ֥ ב  ר ד  ֖ ם ַּכֲאש  כ ֔ תְּ ך א  אנו אמרו לו משה רבינו הרי   :ו יב ֵר֣

מובטחים בברכות הרבה ]שכך הבטיחנו ככוכבי השמים וכחול הים וכצמחי אדמה[ ואתה נותן קצבה לברכותינו אמר להם אני בשר 
 ודם יש קצבה לברכותי זו משלי אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם כחול ימים וכצמחי אדמה וכדגי הים וככוכבי השמים לרוב:

ה י אַמִ֑ר ן (סח,יח' תה) שאין שכינה שורה למעלה אלא באלפים ורבבות שנא'מגיד הכתוב , ּוְבֻנח ֶ֖ ֑ נְּא  י ש  ֵפ֣ י ם ַאלְּ ב ַת֣ ים ר  כ ב ֱאֹלה ֗ ֤ ם  ר  ֗ ֥י ב ֝ ֲאד נ 

ש: ד  יַנ֥י ַבק ֽ  וכשם שאין שכינה שורה למעלה אלא באלפים וברבבות כך אין שכינה שורה למטה אלא באלפים ורבבות ]לכך נאמר ס 

ה י אַמִ֑ר ל: ּוְבֻנח ֶ֖ ָֽ ְׂשָרא  י י  ֵ֥ ֹות ַאְלפ  ְבבֶ֖ ָֽ ' ר   [ )סליק פיסקא(.ׁשּוָבַ֣ה הֶ֔

ה י אַמִ֑ר  ))סלוק( טפחא אתנח תבנית טעמי( שמע ישראל, – ּוְבֻנח ֶ֖

 

 שי-בב .22
 יג,כא:    לך-במדבר שלח

ּו ַוָּיֻתַ֣רּו ֶאת ַַּֽיֲעלֶ֖ ְדַּבר-ַוָֽ ּמ  ן ַעד-ָהָאִֶ֑רץ מ  ֵ֥ ת׃-צ  א ֲחָמָֽ ב ְלב ֵ֥  ְרח ֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/286     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 תבנית טעמי בר' א,א בת שבעה טעמים מורכבת על עשר מלים -כא סלוק טפחא מונח אתנח מרכא טפחא מר

 מלים. 6כאן  –מלים  4מלים,  4כאן  –מלים  3בחצאי פסוק בר' א,א 

 ובין מעשה בראשית. (יג,כא במ' שלח)נצביע על קשרים אפשריים בין פסוק 

ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם,  [בבלי פסחים נד, א]-נאמר ב
 ... הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. 

ישראל, -העדן שבארץ-הקב"ה הייתה שהנשיאים יתורו את גןמלמדת שכוונת  (יג,כא במ' שלח)מוצע לומר כי תבנית הטעמים של פסוק 

 .נבראו קודם שנברא העולם)ש(שבעה דברים  -ומקום המקדש, שהם מ

 – 124במדבר, הרב אלימלך פינחס גוטליב )אוצר החכמה ע'  –]פני מלך תחילת פרשת שלח הבאנו הסבר המבוסס על מה שהביא ב
 על הפסוקים([ 125

ים וְֵּכ֥ן ה   (יג,לג במ' שלח) ינּו  ַּכֲֽחג ב ֔ ֵעינֵ  י בְּ ֤ ים ַונְּה  ֑ ל  ן־ַהנְּפ  ֖ק מ  ֵנ֥י ֲענ  ֛ים בְּ יל  ת־ַהנְּפ  ינּו א  א ֗ ם ר  ֣ ֽם:וְּש  ֵעינֵיה  ֖ינּו בְּ  י 

ם ַבַל֥יְּל ה ַהֽהּוא:  (יד,א במ' שלח) ֖ ע  ּ֥כּו ה  ֑ם ַוי בְּ ת־קֹול  ֖נּו א  ה ַוֽי תְּ ֵעד ֔ ֣ א  ּכ ל־ה  ּׂש   ַות 

שימור לתכונות  -ארץ ישראל יש בה כוחות הנה  עדן ולא ראו אלא גיהנום. והנה קטע מדבריו "-כי המרגלים נשלחו לתור את גן
ואם בגשמיות כך, לרוחניות עאכ"ו, א"כ מן הדין היה שיפרסמו את מעלת הארץ אשר בה אפשר יהיה לשוב  קופת גן עדןששייכות לת

, דיברו על מוות, על חידלון, כלום יש ארץ גן עדןאל המצב הראשוני של הבריאה, כאדה"ר שקודם החטא, והם במקום לדבר על 
 "ל גהינם.ולדבר ע על פתח גן עדןחורבן גדול מזה, לעמוד 

 

ר:במדבר בהעלתך י,א( וכסיוע לדבריו נציין כי התוכן ) אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ עדן, -שלו בתורה העולה ג"ן הרומז לגן 53-במופע ה ַוְיַדּב 

עדן, והבטחת משה -עדן, מסע המחנות לקראת כניסה לא"י לגן-ישראל היא גן-פותח את הציווים לעשיית החצוצרות כהכנה למסע לארץ

 עדן. -לחלק בגן –תרו לחלק בא"י לי

ר:( במדבר שלח יג,אהתוכן ) אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ שלו העולה ד"ן, פותח את פרשת שלח מרמז כי יצאו כנשיאים,  54-במופע ה ַוְיַדּב 

֥יּו ( ,יאמב ' מקץבר)-עדן וד"נ)ו( אותו כגיהנום חזרו עשרה מהם כמרגלים במשמע של מרכלים וכאחד הפירושים ל-ומשתרו את גן ֹלא־ה 

ֽים: ַרגְּל  יך מְּ ֖ ד  עדן ומקום המקדש -ישראל כגן-במקום לראות את מעלותיה של ארץ כמו המרכלים שריכלו על א"י )דברי דוד נספח ב(. ֲעב 

 שבעה-ישראל כגיהנום שגם הוא מ-הם ד"נ)ו( את ארץ [בבלי פסחים נד, א]-כנלמד ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם-שהם מ
 .דברים נבראו קודם שנברא העולם

 
 

אמר ר' שמעון: מפרשה זו אלמד סוד החכמה וישמעו ממנה סודות  סעיף מאמרי הזהר –הרב כיטוב, שלח  –ספר הפרשיות 
ר-ֶאתעליונים ויקרים: ...  יגי' תור"ה ...  – ָהָהָֽ ַׁשַ֣י ְוַתְלַמֶ֔ יַמן֙ ׁש  תר, עונשין ומתן אלו מחלוקות כגון טמא וטהור, אסור ומו – ְוָׁשָ֤ם ֲאח 

ִ֑ק שכר, אלו דרכי תורה ודקדוקיה שהם י ָהֲעָנ ֶ֖ יד  ה, שבאין מסטרא דגבורה – ְיל  ְבְנָתֶ֔ ים֙ נ  ֹון ֶׁשַָ֤בע ָׁשנ  אלו הם שבעים פנים  – ְוֶחְברִ֗
ֹון של תורה, שבעה פנים יש לה ולכל צד עשרה, ם, זו תורה שהמשתדל בה נקרא חבר – ְוֶחְברִ֗ י  ְצָרָֽ ַען מ  ֶ֖י צ ֵ֥ ְפנ  פה -זו תורה שבעל – ל 

 ...   ... היוצאת מתורה שבכתב
 יג,יז:    לך-שלחבמדבר 

ּור ֶאת ה ָלתֶ֖ ֶׁשֶ֔ ָתם֙ מ  ְׁשַלָ֤ח א  ם ֶאת-ַוּי  יֶתֶ֖ ֶגב ַוֲעל  ּו ֶזה֙ ַּבֶּנֶ֔ ם ֲעלֵ֥ ֶהִ֗ ִַ֑ען ַוּי ַ֣אֶמר ֲאל  ר׃-ֶאֶַ֣רץ ְּכָנ  ָהָהָֽ
 יג,כב:    לך-שלחבמדבר 

א ַעד ּו ַבֶּנֶגב  ַוָּיב ַ֣ ִ֑קֶחְברֹון  ְוָׁשָ֤ם אֲ -ַוַּיֲעלַ֣ י ָהֲעָנ ֶ֖ יד  י ְיל  ַׁשַ֣י ְוַתְלַמֶ֔ יַמן֙ ׁש  ם׃ ח  י  ְצָרָֽ ַען מ  ֶ֖י צ ֵ֥ ְפנ  ה ל  ְבְנָתֶ֔ ים֙ נ  ֹון ֶׁשַָ֤בע ָׁשנ   ְוֶחְברִ֗
 

 וגו' ומלמד על מתן תורה: מפרשה זו אלמד סוד החכמהסיום הפסוק משתלב בדרשות ר' שמעון בזוהר 

ת א ֲחָמָֽ ת)= גי'  448ל'שנה ב' א'לפים  – ְלב ֵ֥  העולם יצאו ממצרים וקבלו את התורה ( לבריאת ֲחָמָֽ

ה ְבְנָתֶ֔ ים֙ נ  ֹון ֶׁשַָ֤בע ָׁשנ    אלו הם שבעים פנים של תורה, שבעה פנים יש לה ולכל צד עשרה, – ְוֶחְברִ֗
כגון עשר המלים בפסוק  ולכל צד עשרההוא שבע והם בסיס לשבעה פנים,  בראשית א,א-מספר המלים השוה למספר הטעמים בשבעה פנים 

ּו ַוָּיֻתַ֣רּו ֶאת יג,כא לך-במדבר שלח ְדַּבר-ַוַַָּֽֽיֲעלֶ֖ ּמ  ן ַעד-ָהָאִֶ֑רץ מ  ֵ֥ ת׃-צ  א ֲחָמָֽ ב ְלב ֵ֥ המקובצים ע"י מקפים לשבעה טעמים כמו טעמי  ְרח ֶ֖

ּו ַוָּיֻתַ֣רּו בר' א,א. וזה ענין    שבעים פנים של תורהַוַַָּֽֽיֲעלֶ֖
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ה :,טזכבבלק במדבר  ֹו ּכ ָ֤ ִ֑ם ַוּי ַ֣אְמרּו לִ֗ ְלָע אּו ֶאל־ּב  י: ַוָּיב ֶ֖ ָלָֽ ְך א  ֲהֹלֵ֥ ָּמַנֶ֖ע מ  ֹור ַאל־ָנֵ֥א ת  ּפֶ֔ ַ֣ק ֶּבן־צ     ָאַמר֙ ָּבָל

ִ֑ם,טז( כב) ְלָע אּו ֶאל־ּב  ניצוצי קדושה טפחא אתנח כטעמי "שמע ישראל" האומות יכולות לקבל עול מלכות שמים, ואז זוכים ל – ַוָּיב ֶ֖

 .[וישב שנה תרנ 'שפת אמת בר]לה ההארות ליעקב ובניו. נתגלגלו כל אואם אינן מיטיבים  המוכנים לעמים אם היו מטיבים מעשיהם
ִ֑ם,טז( כב) ְלָע אּומקף כבורר בין התמדת בלעם כנביא אמת של ה' ובין בלעם הרשע.  – ֶאל־ּב  טפחא כשנוי, ע"פ ]רמב"ן )כב,ח([  – ַוָּיב ֶ֖

ִ֑םֶאל־ּב  ,טז( כב)בלעם שהתמנה לנביא לה' יכל לסחוף את האומות לקבלת עול מלכות שמים,  אתנח כמגביל אם נביא לה' יגביל ויבטל  – ְלָע

 את הע"ז, אם נשאר רשע מגביל האומות מלזכות בניצוצי הקדושה שנועדו להן.
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 במדבר פינחס כה,יב:

ר ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ ֹו ֶאת  ָלכ  ן לֵ֛ ֵ֥ ת  י נ  ֨ ְננ  ֹום׃-ה  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית   ְּבר 
ר  ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ ִ֑ל  (דב' וא' ו,ד)המלים לשון שבועה בתבנית טעמים של  –, לכן טפחא אתנח –ָלכ  ְׂשָרא  ע י   ְׁשַמֶ֖

ֹו ֶאת ן לֵ֛ ֵ֥ ת  י נ  ֨ ְננ  ֹום׃-ה  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית  ל ...  (דב' שפ' כ,ג)המלים שמע ישראל מקשרות אל  ְּבר  ְׂשָרא ֶ֔ ים ַהּיֵֹ֛ום והנאמר אחריו ְׁשַמַ֣ע י  ֵ֥ ב  ם ְקר  ַאֶּת֨
ה ַעל ְלָחָמֶ֖ יֶכִ֑ם-ַלּמ  ְיב  ֹו ֶאתכמו של  (וק= סל)... בתבנית טעמים קדמא מרכא תביר טפחא אתנח  א  ן לֵ֛ ֵ֥ ת  י נ  ֨ ְננ  ֹום׃-ה  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית    ְּבר 

 

ה ַעל...  (דב' שפ' כ,ג)הלילה הוא זמן סכנה כמו ענין  ְלָחָמֶ֖ ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  ם ְקר  ל ַאֶּת֨ ְׂשָרא ֶ֔ יֶכִ֑ם-ְׁשַמַ֣ע י  ְיב   א 

םטעם קדמא של מלת  ְׂשָרא ֶ֔ ...  (דב' שפ' כ,ג))ישראל( מרמז שקודם לקרב יקרא  ַאֶּת֨ ִ֑ל  (דב' וא' ו,ד)המלים כמו  לְׁשַמַ֣ע י  ְׂשָרא  ע י  )של ְׁשַמֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 קריאת שמע בתפילה ועל המיטה(

ר ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ ִ֑ל  (דב' וא' ו,ד)טפחא אתנח כתבנית הטעמים של  – ָלכ  ְׂשָרא  ע י  מרמזת שבקריאת שמע שעל המיטה מרומזת השבועה של ה' ְׁשַמֶ֖

ר ֶ֖ן ֱאמ ִ֑ ִ֑ל (דב' וא' ו,ד)כי ישראל הקורא  (.ה השקול כנגד כל ישראלבעדות מש)שנאמרה כעין ברבים ולכן ללא התרה  ָלכ  ְׂשָרא  ע י   ְׁשַמֶ֖

ל  (דב' שפ' כ,ג) רש"ימתקיים בו כפ'  ְׂשָרא ֶ֔ ם אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי  -ְׁשַמַ֣ע י  ראה סוטה )שיושיע אתכם ַאֶּת֨
י ...  (במ' פי' כה,יב)וישן ללא פחד אויבים כי  (,מב,א ֨ ְננ  ֹו ֶאתה  ן לֵ֛ ֵ֥ ת  ֹום׃-נ  י ָׁשלָֽ ֶ֖ ית   ְּבר 
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ֹור  :כה,יז פינחס במדבר. 262 ִ֑יםָצרֶ֖ ְדָינ  ם ֶאת־ַהּמ  יֶתֶ֖ ּכ  ם ְוה   :אֹוָתָֽ
ֹור ֶאת ִ֑ים-ָצרֶ֖ ְדָינ  ִ֑ל (ו,ד וא' 'דב), בתבנית טעמים של המלים טפחא אתנח – ַהּמ  ְׂשָרא  ע י   על עוינותם לאמונת היחוד ְׁשַמֶ֖
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 במדבר פינחס כו:

י ַהַּמּג ָפִ֑ה  פ ַוּי ָ֤אֶמר ה֙' ֶאלַויְ  ]א[ ַ֣ י ַאֲחר  ֶ֖ ֵ֛ר ֶּבן-ה  ה ְוֶאֹ֧ל ֶאְלָעָז ֶׁשֶ֔ ר׃-מ  אמ ָֽ ן ל  ֶ֖ ה  ן ַהּכ   ַאֲהר ֵ֥
ַ֣י ַהַּמּג ָפִ֑ה י ַאֲחר  ֶ֖ איתא בליקוטי תורה  13 - 12שיחות קודש האדמו"ר מ"מ שניאורסהאן רשימות חוברת נ ע' תבנית בר' א,א ,  – ַוְיה 

ים הם באמת "פסולת" המלאכים העליונים. האוכל לשם שמים מעלה המאכל לקדושה ... אבל שכל התענוגים הגשמי (שלח מו,ד)
 .האוכל לשם תאוה ותענוג אינו אלא מקבל ומפסולת המלאכים
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ַרח ל א-ּוְבנ י :יאכו, פינחסבמדבר  תּו׃ ס -ק ֶ֖ ָֽ  ובשעת...  רש"יתבנית שמע ישראל, אפשר כפי'  -טפחא סלוק הדומה לטפחא אתנח  –מ 
 .המחלוקת הרהרו תשובה בלבם

ַרח-ּוְבנ י בבלי מגילה -מצב, )א( נראו כמחזיקים במחלוקת )ב( הרהרו תשובה בלבם אפשר ע"י קריאת שמע כעצת רבינא ב-מקף כרב – ק ֶ֖

 שהנבעת יקרא קריאת שמע שפירושה שמקבל עול מלכות שמים וידע איך לעשות תשובה ומביא ליראת שמים. ג,א

תּו-ל א ָֽ מצב, )א( בשלב ראשון נבלעו עם שאר עדת קרח )ב( בשלב שני אחרי שמת דור המדבר שהיו נוכחים במחלוקת -כרבמקף  – מ 

 יצאו לעולם ממקום גבוה שנתבצר להם בגיהנום.
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 ,ו:כחפינחס במדבר 

ה   ֶּׁשֶ֖ ַח א  יח ֶ֔ ַ֣יַח נ  י ְלר  יַנֶ֔ ִ֑יד ָהֲעֻׂשָיה֙ ְּבַהַ֣ר ס  ַלֶ֖ת ָּתמ  '׃לַ ע   הָֽ

יד –)טט /. לא היו כופתין את הטלה י'מתנ/ב ,בבלי תמיד ל ֑ מ  ת ת  אלא מעקידין אותו, מי שזכו באברים אוחזין בו. וכך היה  (ע ַל֖
עקידתו: ראשו לדרום ופניו למערב, והשוחט עומד במזרח ופניו למערב, של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית, על טבעת 

נית, על טבעת שנייה. שחט השוחט וקבל המקבל, בא לו לקרן מזרחית צפונית, שניה. של בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפו
 ונותן מערבה דרומה, שירי הדם היה שופך אל יסוד דרומית. -ונותן מזרחה צפונה; מערבית דרומית 

יד)את אברי  הלכו ונתנום...  בא,בבלי תמיד ל ִ֑ ַלֶ֖ת ָּתמ  ו, ובאו להן ללשכת מחצי כבש ולמטה במערבו, ומלחום וירד החתוכים( – ע 
ידהמרומז בתבנית טעמי  –)טט  לקרות את שמעהגזית  ִ֑ ַלֶ֖ת ָּתמ  ע (דב' וא' ו,ד)תבנית טעמי המלים  – ע  ַמ֖ ל  שְּ ֵא֑ ר   .טפחא אתנח(י שְּ
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 פסוקים 45, מט –,ה במדבר מסעי לג

פסוקים  13-ישראל, או רישא בר' א,א , ב פסוקים מפסוקי המסעות במדבר שתי תבניות רישא של שמע 31-פרט לפסוק ]לח[ מופיעים ב

 לקיך בטעם עליון-לקיך בטעם תחתון, או אנכי ה' א-לקים או רישא אנכי ה' א-רק תבנית אחת רישא שמע ישראל או רישא בראשית ברא א

 ...  ח(כתב בספר צרור המור הביאו מגן אברהם )סימן תכ טוב, מסעי, סעיף רמזי מ"ב מסעות-ספר הפרשיות, הרב אליהו כי
לצאת  –כנגד מ"ט שערי טומאה שהיו משוקעים בהם במצרים וכל הילוכם במדבר  –מ"ב מסעות עם אותן שבע שחזרו לאחוריהם 

כנגד שער חמשים שזכו לו ובעשור לניסן היה, שהוא שבת  -מהם ולזכות במ"ט שערי קדושה. )ומסע אחרון שבו עברו את הירדן  
 ה.(הגדול בחמשים שבתות השנ –הגדול 

 אותיות 25מלים  6...  להינו הוי"ה אחד-הוי"ה א שמע ישראל

 אותיות 25מלים  6...  כבוד מלכותו לעולם ועד ברוך שם

סה"כ חמשים אותיות וכנגדם חמשים מסעות עד עברם את הירדן, חמשים תיקונים לעבור ממ"ט שערי טומאה לחמשים שערי טהרה 

 וקדושה.

, מסעות והלאה בתרגום מיידיש 390ודות משיחות קודש, ע"פ לקוטי שיחות חלק י"ח, מע' דבר מלכות התשע"ב מטות מסעי, נק

 בני ישראל בזמן הגלות ... 

כעין סיכום: והנה לצורך עבודת הברור של מדבר העמים ירדה הנשמה למקום הסתר של אלקות, ירידה לצורך עלית המדבר ולצורך עלית 

וזרים שזוהי העלייה שלאחר הירידה מתגלה שהמסעות עצמם הם חלק מהעליה, שמתגלה כי הנשמה, ובגלות נרגשת ירידה אבל כאשר ח

 גם הסתר זה הוא חסדי ה'.

מדבר העמים והקליפות הם ממעשי בראשית וחטא אדם הראשון. שמע ישראל הבלתי מושלם הוא עבודת הברור להגיע לקבלת עול מלכות 

 שמים בשלמות.
ויסעו מסעות במדבר שהרישא של רוב פסוקיהן  42מלים, וכנגדן  42 ובשעריךעד  ואהבת ממלת סיכום המקורות: בפרשת שמע ישראל

 מלים בתפילת רבי נחוניא בן הקנה "אנא בכח וגו' " 6פעמים  7, וכנגדן טפחא אתנח - שמע ישראלבתבנית טעמי רישא  מ...

 קבלת עול מלכות שמים )א( בחניה )ב( בנסיעה תיקון

 ת איסוף בדרך שתפקידן העלאת )= שחרור( נשמות ישראל שנלכדו במדבר בידי בן בליעל מחטא אדם הראשוןתחנו 42-מסעות ו 42

 בשבתך בביתך ...  ובשכבך ובקומך ודברת בם תחנות תיקון  42

 ובלכתך בדרך...   ודברת בם מסעות תיקון של  42
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
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ֶ֔  :כ,אדברים  ר  ֶכִ֑ם ָּבאֶתם֙ ַעד־ַהַ֣ר ָהֱאמ  ר ֲאל  ַמֶ֖ נּו:ָוא  ן ָלָֽ ֵ֥ ת  ינּו נ  ֶ֖ ' ֱאֹלה   י ֲאֶׁשר־הֵ֥

ר (כ,א 'דב) ַמֶ֖ לא מעצמי -טפחא כרבוי ושנוי מלמד כדרשת המקורות ש טפחא כרבוי ושנוי,.האמירה בפועל של משה אבל טעם – ָוא 
 .הגבורההקדש | הקב"ה | אומר לכם אלא מפי  )משה(אני 

ֶכִ֑ם (כ,א 'דב)  ת( את מדות והתנהגות כל אחד מישראל.אתנח כמגביל מרמז להגביל )התאפקו – ֲאל 

ֶכִ֑ם (כ,א 'דב)  ר ֲאל  ַמֶ֖ ל (וא' ו,ד 'דב)טפחא אתנח כתבנית הטעמים  – ָוא  ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖ יראת שמים שבשלבים  – , רמז לקבלת עול מלכות שמיםשְּ

ֶכִ֑ם (כ,א 'דב)[ פיסקא יט ספרי דברים]מלמד לכן אפשר ש אחדים מביא לרוח הקודש ר ֲאל  ַמֶ֖ אמר להם לא מעצמי אני  (רבנו )משה, ָוא 
 .אני אומר לכם (הגבורה ]לקח טוב[; גר' הקב"ה ]מדרש תנאים[ 'ר)ג אומר לכם אלא מפי הקדש

ע: (כג,יתצא  'דב)ת"ר: [ בבלי עבודה זרה כ,ב]-הקשר בין יראת שמים לרוח הקודש נלמד ב ֽ ֥ר ר  ב  ל ד  ּכ ֖ ת ֔ מ  ַמרְּ שְּ יהרהר אדם ביום  שלא -וְּנ ֨
מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות,  תורהבוא לידי טומאה בלילה. מכאן א"ר פנחס בן יאיר: וי

 [מסורת הש"ס: ]קדושה, קדושה[]נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי )חסידות, חסידות( 
 [מסורת הש"ס: ]חסידות, חסידות[]מביאה לידי )קדושה, קדושה(  חטא יראתאה לידי יראת חטא, מביאה לידי ענוה, ענוה מבי

זֹון זא ֤  (פט,כ 'תה), רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולן, שנאמר: הקודש רוח לידימביאה  ֽ־בְּח ֡ ת  רְּ ַב֥ יך ד  יד ֗ . ַלֲֽחס 
֥י ּוחַ ֛ר  (ישעיהו סא,א)הושע בן לוי: ענוה גדולה מכולן, שנאמר: ופליגא דרבי יהושע בן לוי, דא"ר י ֑י( אלהים)' ה֖  ֲאד נ  ל  ַען ע  ַשח   יַ֡ י' ה֨  מ   א ת ִ֜

ר ַבֵּׂש֣ ים לְּ  , חסידים לא נאמר אלא ענוים, הא למדת שענוה גדולה מכולן.ֲענ ו ֗
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אמ ָֽ -ָוֶאְתַחַּנֶַֽ֖ן ֶאל סדברים ואתחנן ג,כג:  וא ל  ֶ֖ ֵ֥ת ַהה  ' ָּבע   ר׃הִ֑
 מה הייתה מהות תחינות משה רבנו שה' יכבוש על מדת הדין? נענה על כך בשלבים. 

 מגלה דמיון ביניהן. (דב' וא' ו,ד)ושל  (דב' וא' ג,כג): התבוננות בתבניות הטעמים של שלב )א(

' -ָוֶאְתַחַּנֶַֽ֖ן ֶאל (דב' וא' ג,כג)  )סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח תבנית כתבנית טעמי -הִ֑

ִ֑ל (א' ו,דדב' ו) ְׂשָרא  ע י   )סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח, – ְׁשַמֶ֖

ר׃ (דב' וא' ג,כג) אמ ָֽ וא ל  ֶ֖ ֵ֥ת ַהה   מרכא טפחא סלוק תבנית כמעט כתבנית כטעמי – ָּבע 

ד׃ (דב' וא' ו,ד) ' ׀ ֶאָחָֽ ינּו הֵ֥ ֶ֖ ' ֱאֹלה   מרכא טפחא מרכא פסק סלוק –הֵ֥

בר' )-תכנים. בנוסף, תבנית הטעמים של "שמע ישראל" בעלת קרבה רעיונית להדמיון בין תבניות הטעמים מרמז על קרבה רעיונית בין ה

 לקים וגו' " שטעמיו טפחא מרכא אתנח מרכא טפחא מרכא סלוק.-"בראשית ברא א (א,א

 

 נקשור בין קריאת שמע לדרשה של כיבוש על מדת הדין. שלב )ב(
יהודי את עצמו בקבלת עול מלכות שמים. אפשר כי המקור ללימוד  קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים וחז"ל למדו שבעת צרה יחזק

'-ָוֶאְתַחַּנֶַֽ֖ן ֶאל (וא' ג,כג דב') זה מרומז בתבנית הטעמים של ִ֑ל)סלוק( טפחא אתנח כטעמי  – הִ֑ ְׂשָרא  ע י   טפחא אתנח,  ְׁשַמֶ֖

ֶַֽ֖ן (וא' ג,כג דב')תחינת משה רבנו כמנין  ות בקבלת עול מלכות שמים עד אשר בדרגה )תפל"ה )= תפל"ה שהיא שיר"ה( הייתה התחזק ָוֶאְתַחַּנ

֑יך ּכ י־ֹ֥לא ַתעֲ  (וא' ג,כז דב')שהיא שיר"ה( ה' נענה לו וצווהו  ה בְֵּעינ  ֵא֣ ח ה ּורְּ ֖ זְּר  נ ה ּומ  ֥ נ ה וְֵּתימ  פ ֛ ה וְּצ  ֧מ  ֛יך י  א ֵעינ  ֥ ה וְּש  ג ֗ סְּ אש ַהפ  ר ֲעֵל֣ה׀ ר ֣ ב ֖

ֽה: ן ַהז  ֵד֥ ת־ַהיַרְּ כות שמים של משה רבנו פעלה שאמנם לא יכנס חי אבל הוא מליץ טוב על עם ישראל שבחוץ לארץ ישראל קבלת עול מל א 

 מקבורתו מול פעור, וגם מאז ולתמיד התבוננותו בארץ ישראל מליצה טוב עליה ועל עם ישראל שבה והיא פועלת שה' כובש על מדת הדין.

רל   -התחננתי לה' ב (דב' וא' ג,כג)-טט: כאילו כתוב ב על קבלת עול מלכות  רקשמע ישראל, וטעם סלוק כמגביל ללמד שהתחנן  אמ ָֽ

 שמים, כדי שה' יהיה כובש על מדת הדין.
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ד׃ דברים ואתחנן ו,ד: ' ׀ ֶאָחָֽ ינּו הֵ֥ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ִ֑ל הֵ֥ ְׂשָרא  ע י   ְׁשַמֶ֖

 קשר לשמע ישראל שלא בתבנית 
 דברים שפטים כ,ג:

ל ְׂשָרא ֶ֔ ֶהם֙ ְׁשַמַ֣ע י  ה ַעל ְוָאַמָ֤ר ֲאל  ְלָחָמֶ֖ ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  ם ְקר  יֶכִ֑ם -ַאֶּת֨ ְיב   א 
ם ַאל-ַאל ל-י ַרְַ֣ך ְלַבְבֶכִ֗ ּו ְוַאָֽ יְראֹ֧ ָֽ ם׃-ַּתְחְּפזֵּ֛ו ְוַאל-ּת  ְּפנ יֶהָֽ ּו מ   ַּתַעְרצֶ֖

םטעם קדמא של מלת  ל...  (דב' שפ' כ,ג))ישראל( מרמז שקודם לקרב יקרא  ַאֶּת֨ ְׂשָרא ֶ֔ ע (דב' וא' ו,ד)המלים כמו  ְׁשַמַ֣ע י  ִ֑ל  ְׁשַמֶ֖ ְׂשָרא  י 
ה , )של קריאת שמע בתפילה ועל המיטה( ְלָחָמֶ֖ ים ַהּיֵֹ֛ום ַלּמ  ֵ֥ ב  מרכא תביר טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לנושא תשועת ה'  -ְקר 

שיש קבוצה  אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבדבמלחמה שהלכותיהם או ענינן אינו שווה לגבי הנושא. אפשר ע"פ פ' רש"י 

ל יש קבוצה שאינה מקיימת מצוות וזכותם היחידה קריאת המקיימת מצוות ו ְׂשָרא ֶ֔ ם כדאי ובזכות זאת ְׁשַמַ֣ע י   . שיושיע אתכםַאֶּת֨
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ַרְכָּת֙ ֶאת ח,י:  עקבדברים  ָֽ יך ַעל 'הַ֣ -ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב  ר ָנַָֽתן-ֱאֹלֶהֶ֔ ה ֲאֶׁשֵ֥ ָבֶ֖ ֶרץ ַהּט  ְך׃-ָהָאֵ֥  ָלָֽ
ָֽ ]י[   -זוהר טפחא אתנח, תבנית טעמי שמע ישראל,  –ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ]י[  בענין מי בחבורה בוצע ומי מברך,ַרְכָּת֙ ְוָאַכְלָּתֶ֖ ְוָׂשָבְִ֑עָּת ּוב 

היינו  שעת אכילה שעת מלחמה,דורש קשר בין קריאת שמע ואכילה בדונו בנושא א ,)דברים( פרשת עקב רעב רעיא מהימנא כרך ג

 (.תורת המגיד ש"ס שבתמו קריאת שמע וניצחון במלחמה מתקן את הקדושה שבעולם )שעת אכילה היא עבודת ה' ומלחמה בתאוה כ
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י: י,כי תצא כא דברים ָֽ ה ַעל-ּכ  ְלָחָמֶ֖ א ַלּמ  ֵ֥ צ  ְיֶבִ֑יך -ת  ֹו׃  א  ְביָֽ יָת ׁש  ֵ֥ ך ְוָׁשב  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ְּבָיֶדֶ֖  ּוְנָת֞נֹו הֹ֧
ֹו ְביָֽ יָת ׁש  ֵ֥ ך ְוָׁשב  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ְּבָיֶדֶ֖ ֹורשות,  מתמלח י"רש. ּוְנָת֞נֹו הֹ֧ ְביָֽ יָת ׁש  ֵ֥  מז' אומות. שהן פלרבות כנענים שבתוכה ואע"- ְוָׁשב 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ך  ' ֱאֹלֶהֵ֛יך ְּבָיֶדֶ֖ אינה שמלחמת רשות כאשר ב, כי , כעין יצא להקל ולהחמיר בנושא יפת תוארטפחאתביר  דרגא גרשיים - ּוְנָת֞נֹו הֹ֧

ֹוכנען, בז' אומות  ְביָֽ יָת ׁש  ֵ֥ ְבָיֶ֔ ( כא,יא) ְוָׁשב  ֙יָת֙ ַּבּׁש  ֶׁשת ְיַפתְוָרא  ֶ֖ ַאר -ה א   מתירש להקלכנען, יצא  אומותמז' נשים  םהיניב תמצאּת ִ֑

 להחמיר שאסור מז' אומות.ויפת תואר משאר האומות,  לקחת

ֶׁשת ְיַפתתצא כא,יא: -דברים כי ֶ֖ ה א  ְבָיֶ֔ ֙יָת֙ ַּבּׁש  ה׃-ְוָרא  ָּׁשָֽ ּה ְוָלַקְחָּתֵ֥ ְלךֶ֖ ְלא  ַאר ְוָחַׁשְקָּתַ֣ ָבֶ֔  ּת ִ֑
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ּה ֶאל תצא כא,יב:-דברים כי אָתֶ֖ ְּלָחה֙ ֶאת-ַוֲהב  יֶתִ֑ך ְוג  ֹוְך ּב  ה ֶאת-ּתַ֣ ּה ְוָעְׂשָתֶ֖ ָּפְרֶנָֽיָה׃-ר אָׁשֶ֔  צ 

ּה ֶאל אָתֶ֖ יֶתִ֑ך -ַוֲהב  ֹוְך ּב  רבוי חדר בתוך חדר להסתיר המעשה שהוא מהיצר הרע. רבוי פעולות כגון  -, טפחא אתנחטפחא מונח  -ּתַ֣

 .לאחר שתגייר אותה תהיה לך לאשה ולא בגיותה בעה"ט

 ראה להלן בבלי קידושין. מנתק שכהן בעצם אסור בגיורת. -בתפקיד עוצר  טפחא

 

֙יָת֙ ( כא,יא)א( )  או"ר י' ת' -ְוָרא 

ה( כא,יא)ב,א( ) ָּׁשָֽ ּה ֶאל (כא,יב) ְלךֶ֖ ְלא  אָתֶ֖  ר"ת אלו"ל - ַוֲהב 

ֹוְך-כא,יב( ))ב,ב( ) ְּלָחה֙ ( ּתַ֣ יֶתִ֑ך ְוג   ס"ת כ"ה -ּב 

 כ"ה אלו"ל-רמז לבריאת העולם ב

ּה ֶאלהרישא )כא,יב(  ()ג,א אָתֶ֖ יֶתִ֑ך -ַוֲהב  ֹוְך ּב  ים ( בראשית א,א) תבניתלמקביל ּתַ֣ ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  ֶרץ׃ְּבר  ת ָהָאָֽ ֵ֥ ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥   א 

ּה ( ג,ב) אָתֶ֖ ּה כאילו תבנית טעמי הרישא של הפסוק והמלה ותיות אהו"ה ב"ת, אַוֲהב  אָתֶ֖  מקפלת בתוכה את פסוק בר' א,א.ַוֲהב 

ֶרץ. שם היוצא מראשי תיבות קישור שמים וארץשם קפיצת הדרך, קפיצת האיש, הו"ה א)ג,ג(  ת ָהָאָֽ ֵ֥ ם ְוא  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥    א 

 , אבל כאשר ב' לעצמה ות' לעצמה להלן ( = וימ"י פורי"םאגרא דפרא אות ק"ל )ע"פ(אוצר הגי' ריר"פ)או"ר הפנימ"י גי' ב"ת = )ג,ד( 

  ,(, מורה על קבלהאגרא דפרא אות ק"ל )ע"פ(וצר הגי' ריר"פא)( אות ת' מורה על יסוד נוקבא )ד

הרב פינקוס זצ"ל ענין מחיצה בא כדי שנוכל לקרב שני דברים, ככל שהמחיצה עבה , ע"פ מחיצות והסתררומזות ל( ת' = ש"ק, עפר"ן )ה

בגילוי השכינה הגדול מכולם נאמר חשך ענן  רבה גדולה יותר. כגון בכל ירידת שכינה היה גלוי בתוך ענן, במתן תורהיאו רבוי מחיצות הק

 גלוי הבורא גדול יותר. כדי לגלות הבורא בעולם צריך פנוי מקום ומחיצות החשכה  -שלוש מחיצות, כאן ככל שההסתר גדל  -וערפל 

ְּלָחה֙ ֶאת( כא,יב)ו( ) ה ֶאת-ְוג  ּה ְוָעְׂשָתֶ֖ ָּפְרֶנָֽיהָ -ר אָׁשֶ֔ ֶׁשת ְיַפת מלמד על דינים, - צ  ֶ֖ ַאר -א  ְּלָחה֙ ֶאת דא נשמתאּת ִ֑ ּה -ְוג  ותדכי ר אָׁשֶ֔
יָרה֩ ֶאת]יג[  מההוא זוהמא דאטיל בה נחש  ֩ ס  ְבָיִּ֝ה -ְוה  ת ׁש  ְמַל֨  אינון כיסויין דמסאבא מחובה דעגל כי מתחלה היה להם לבושי יקרׂש 

 (ילקוט ראובני )ע"פ(מדרש הנעלם) וגו'

 

במחיצות  אור פנימי של הסתרקישור שמים וארץ, מד משהו על כ"ה אלו"ל, אפשר שבא לל-ת תיאור במעשה בראשית במסקנה אפשרי

 כדי שתהיה בחירה בבריאה, המתבטאה במצות יפת תואררבות, 

 

ם ד:י,כי תצא כא דברים ה א  ּה-ְוָהָי֞ א ָחַפְַ֣צָּת ָּבִ֗  רש"יכפי'  הקלקולגרשיים דרגא מונח רביע, תיקון לקילקול שיש ללמודו בשלבים.  - ל ֹ֧

,ב(; שאם כא)ראה קידושין  יצר הרע כנגדאלא לא דברה תורה  - לאשהלך  ולקחתאיש )ראה ספ"ד ריא(.  אשתאפילו  - אשת)יא(   -
     )ראה ספ"ד ריד(, שונאהאם נשאה, סופו להיות  אבלמתירה, ישאנה באיסור.  הואאין הקדוש ברוך 

ם ז"ל שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נשמות אכן יסוד הדבר וסודו הוא על פי דבריה...  יד-פסוק יא אור החייםכפי'  התיקון
יקרות ביד סטרא אחרא והם נשמות הגרים, וצא ולמד כמה וכמה גדולי עולם באים מהאומות, ורות המואביה תוכיח, וכמה גדולי 

 עולם )סנהדרין צו:( שמעיה ואבטליון, ואונקלוס הגר, וכאלה רבות:  
 (די,תצא כא 'דב) פנימיות התורהראה 
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ה: ,לד:כח תבוא דברים ְרֶאָֽ ר ּת  יֶנֶ֖יך ֲאֶׁשֵ֥ ה ע  ֵ֥ ַּמְרא  ִ֑ע מ  יָת ְמֻׁשָּג ֶ֖  תבנית טעמים כמו "שמע ישראל" פרט לפסק לפני סלוק. ְוָהי 

ִ֑ע  ג' שמע, ערבית, קריאת שמע על המיטה, שחרית, שמגינות על האומרם. בפנימיות הענין זה גלוי נבואי במעלה נעלה למקבלי עול – ְמֻׁשָּג

 מלכות שמים.
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ֵ֛ר ֶאתדברים וילך לא,א:  ֶׁשִ֑ה ַוְיַדּב  ֶֶ֖לְך מ  ֶּלה ֶאל-ַוּי  ֶ֖ ים ָהא  ֵ֥ ל׃-ָּכל-ַהְּדָבר  ָֽ ְׂשָרא   י 
ֶׁשִ֑ה ֶֶ֖לְך מ   טפחא אתנח, כתבנית טעמים של "שמע ישראל" ואפשר שדומה ליעקב שבשעה שפגש ביוסף היה קורא קריאת שמע – ַוּי 

לא נשק יעקב ליוסף, לפי שהיה קורא  ולמה]כט[ ויפל אל צואריו. ... סימן כט[  פרק מו מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת ויגש]
 ,  :באותה שעה בקריאת שמע

ומאותה שעה זכו ישראל להיות קורין שמע, ...  [מדרש תנחומא )ורשא( פרשת ויחי סימן ח] בשעת הסתלקותו של יעקב מן העולם
ואמר אברהם אבי הוליד יצחק וישמעאל יצחק אבי הוליד אותי ועשו שמא אני יש  כיצד כשהיה יעקב מסתלק מן העולם הרהר בלבו

 ושמעו אל ישראל אביכם.  הה"דשמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד )דברים ו(  במטתי פסולת כיון ששמעו כך אמרו כולן בפה אחד

אן זכו ישראל לקריאת שמע, בשעה שהיה אמר מכ( )של רבי פנחס אלעזר בן אחוי...  בראשית רבה )וילנא( פרשת ויחי פרשה צח 
יעקב אבינו נפטר מן העולם קרא לשנים עשר בניו אמר להם שמעו אל ישראל שבשמים אביכם שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש 

ה'  ה' אלהינו אבינו כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת אלא)דברים ו( שמע ישראל  ברוך הוא א"ל

אף הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל הדא הוא שישראל אחד 
 ה' אלהינו ה' אחד. אבינו ממערת המכפלה אותו דבר שצויתנו עדיין הוא נוהג בנושמע ישראל  משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים

אחרי מאה ועשרים שנות  ו' תשרי התשע"ז, ע' רטו[ –האדמו"ר ממ"ש, דבר מלכות התשע"ו  –]שיחת ש"פ וילך התשל"ה ע"פ 

 עבודת ה', עמד משה בדרגה רמה ומשגבה, ובעל זאת ביומו האחרון עסק ב"וילך" הליכה ועליה לדרגה נעלית עוד יותר. 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

' -ָוֶאְתַחַּנֶַֽ֖ן ֶאל (דב' וא' ג,כג)וע"פ  ִ֑ל (דב' וא' ו,ד)נית כתבנית טעמי )סלוק מפסוק קודם( טפחא אתנח תב -הִ֑ ְׂשָרא  ע י  )סלוק מפסוק  – ְׁשַמֶ֖

ֶַֽ֖ן (דב' וא' ג,כג)תחינת משה רבנו כמנין קודם( טפחא אתנח,  . כך )= תפל"ה שהיא שיר"ה( הייתה התחזקות בקבלת עול מלכות שמים ָוֶאְתַחַּנ

 גם כאן עליה במדרגת קבלת עול מלכות שמים.
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ְגְמלּולַ הַ דברים האזינו לב,ו:  א ָחָכִ֑ם-ה֙' ּת  ל ְול ַ֣ את ַעֵ֥ם ָנָבֶ֖  ז ֶ֔
ְנֶנַָֽֽך׃-ֲהלֹוא  ּוא ָעְׂשךֶ֖ ַוְַָֽֽיכ  ך הֵ֥ ַ֣יך ָּקֶנֶ֔  הּוא֙ ָאב 

משלי ), וכל יש יש לו קנין כענין שנאמר כי הוציאך מאין והיית ישהלא האל הוא אביך כי הולידך וגדלך, והוא קנך ששמך קנין, רמב"ן 

ַ֣ית ַּד  'הָֽ  (ח,כב אׁש  י ר  ֹו ָקַָ֭ננ  ז׃ְרּכִ֑ ָאָֽ ְפָעָלַ֣יו מ  ֶדם מ  ֶ֖ה ( לך  יד,יט,כב-בראשית לך)וכן   ֶקֶ֖ נ  ם ק  י  ֶרץ׃ ָׁשַמֵ֥ ָעְׂשךֶ֖ כאשר פירשתיו, והוא צור   ָוָאָֽ
ְנֶנַָֽֽך ְַֽיכ  ּנּו (איוב לא,טו), כלשון  ַוָֽ ְִ֝יֻכֶנִ֗ ֶחם ַו ד׃ ָּבֶרֵ֥   ֶאָחָֽ

 

 שי-בב .104

ֹות ְזכ ר֙ : ח,לב האזינו דברים ם ְימַ֣ ינּו עֹוָלֶ֔ ֶ֖ רוָ -ּד ר ְׁשנַֹ֣ות ּב  ֙יך֙  ְׁשַאָ֤ל ד ִ֑ ְדך ָאב  ֶנֶ֖יך ְוַיּג ֶ֔ ְך׃ ְוי ֵ֥אְמרּו ְזק   ּבְ  ָלָֽ
ר֙ )ז( רש"י  ֹות ְזכ  ם ְימַ֣ ינּומה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו )ראה ספ"ד שי(.  - עֹוָלֶ֔ ֶ֖ ר-ּד ר ְׁשנַֹ֣ות ּב  עליהם מי  שהציףאנוש  דור - ָוד ִ֑

ינּו -עבר אוקינוס ודור המבול ששטפם )ראה שם(. דבר אחר: לא נתתם לבבכם על ש ֶ֖ ר-ּד ר ְׁשנַֹ֣ות ּב  להבא, שיש בידו להטיב  - ָוד ִ֑
 לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא. 

ֹות ְזכ ר֙ י( ... -)ז רמב"ן ם ְימַ֣  ...שיתנו לב לזכור ששת ימי בראשית, הטובה שעשה להם בעת היצירה;  – עֹוָלֶ֔
 

ר֙  ֹות ְזכ  ם ְימַ֣ לקיך, בטעם עליון, כעין קשר למעשה -תבנית שמות יתרו אנכי ה' אקטן בראש חצי פסוק כעין -פשטא מונח זקף – עֹוָלֶ֔

 בראשית
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' ָּבָדַ֣ד ַיְנֶחִּ֑נּו : יב,לב האזינו ריםדב ר׃  הֶ֖ ל נ ָכָֽ ֵ֥ ֹו א  ּמֶ֖ ין ע  ֵ֥  ְוא 
' ֹו אתנחמונח  -ָּבָדַ֣ד ַיְנֶחִּ֑נּו  טפחא – הֶ֖ ּמֶ֖ ין ע  ֵ֥ ל נ ָכָֽר טפחאמרכא  -  ְוא  ֵ֥  מרכא סלוק - א 

 .לפניוהוא כעין פירוש, אפיון, תכלית לנאמר  יב,פסוק לבאפשר שיש כאן לימוד סמוכים,  וקפסטפחא בראש  - ה' - טט

אף שהוא דבור על ...  שפת''ח) ואני אומר דברי תוכחה הם. אונקלוס דרשוהו על העתיד , וכן תרגם ורבותינו...  - ה' בדד - ''ירש
 ותהא השירה להם לעד שסופן לבגוד ולא יזכרו הראשונות וגו' והארץ להעיר השמים (העתיד מ''מ גם הם דברי תוכחה וכל הענין וכו'

כן עשה להם וכן עתיד לעשות. כל זה היה להם  "ודר וגו'-שנות דר בינוזכר ימות עולם '' (ז,דב' האזינו לב -טט ) הענין מוסב על וכל
 לזכור.

ז,לבהוא כעין לימוד סמוכים המוסב על  יב,פסוק לבאכן  רש''יע''פ  - טט  
 

 כאן התחדשות העולם, כעין ענין הקשור למעשה בראשית בר' א,א כמו תבנית הפסוק כולו אותה תבנית טעמים

יתא א, יתשאבר ֶ֖ אׁש  ים  טפחא –ְּבר  ִ֑ ם מונח אתנח  -ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ֶרץמרכא טפחא  -א  ת ָהָאָֽ ֵ֥  מרכא סלוק - ְוא 

' יב,לב האזינו ריםדב ֹו אתנחמונח  - ָּבָדַ֣ד ַיְנֶחִּ֑נּו טפחא – הֶ֖ ּמֶ֖ ין ע  ֵ֥ ל נ ָכָֽר טפחאמרכא  -  ְוא  ֵ֥  מרכא סלוק - א 

 יי בלחודיהון עתיד לאשריותהון בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא ולא יתקיים קדמוהי פולחן טעון. רגום אונקלוסת

 .ה' בדד )לבד( ינחנו )יניחם במחנה( בעולם שהוא עתיד לחדשו ולא יתקים בו לפני ה' פולחן עבודה זרה

 

וע"פ ת"א בעולם שיתחדשה' יחיד, ובטוי לכך בבריאת העולם, ביציאת מצרים, בכל תולדות ישראל והעולם -ט ט , 
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יב,כו: ל זינוהארים דב ְרּת  יֶהִ֑ם ָאַמֶ֖ יָתה ַאְפא  ֵ֥ ֱאנֶֹ֖וׁש ַאְׁשּב  ם׃ מ  ְכָרָֽ  ז 
י ְרּת  יֶהִ֑ם ָאַמֶ֖  טפחא אתנח, כעין שמע ישראל.  – ַאְפא 

יָתהַאׁשְ  כז( ... –)כו  רמב"ן ֵ֥ ֱאנֶֹ֖וׁש ּב  ם מ  ְכָרָֽ שב לעם ואומה  - ז  גלותינו בין העמים, אנחנו יהודה ובנימין, שאין לנו זכר בעמים ולא נֵחָּ
י, כי היה במדת הדין להיותנו כן בגלות לעולם, הכתובכלל. והנה יאמר  . ויורה זה, כי בגלותנו עתה תמה זכות אבות אֹוי ב֙  ַּכַָ֤עס לּול ִ֗

 ,לשמו הזהלא נשאר רק העם וכאשר חטאו ברצונם וכָּפרו בו כולם, ...  ,רק בעבור שמוהצלה מיד העמים  )ראה שבת נה,א(, ואין לנו
, כענין שנאמר "כל הנקרא בשמי שנהיה לו לעם והוא יהיה לנו לאלהיםוכבר רמזתי בבריאת האדם סוד נשגב ונעלם, צריך ממנו 

 " וגו' )יש' מג,ז(. וולכבודי בראתי
ל, למרות תקלות שונות, מזכיר בבריאה כי יש בורא ואין בלעדיו ומנהיג הבריאה ללא הפוגה וזה תמצית של שמע פי' רמב"ן שעם ישרא

 לקינו ה' אחד.-ישראל ה' א
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ּו ֶאל: גשופטים יא, ְתַלְּקטָ֤ ָֽ ֹוב ַוּי  ֶֶׁ֖שב ְּבֶאֶַ֣רץ טִ֑ יו ַוּי  ַ֣י ֶאָחֶ֔ ְּפנ  ְפָּתח֙ מ  ח י  ְבַרָ֤ ים ַוּי צְ -ַוּי  יק ֶ֔ ַ֣ים ר  ְפָּתח֙ ֲאָנׁש  ֹו׃ פי  ּמָֽ ּו ע   אֶ֖
ָֽישופטים יא,ד:  ּו ְבנ  ָּלֲחמֵ֥ ים ַוּי  ִ֑ ָּימ  י מ  ֶ֖ ם-ַוְיה  ֹון ע  ל׃-ַעּמֶ֖ ָֽ ְׂשָרא   י 

שופטים פרק י' מספר על בני ישראל שעבדו עבודה זרה של בני עמון וחזרו בתשובה. וכן מספר כי בני עמון עשקו את ישראל במסים, 

חיצונית למלחמה נגד ישראל והסיבה הפנימית היא שנאת אמונת ה' החל  הדרישה לשטחים שכביכול נלקחו ע"י ישראל מעמון היא סיבה

מלוט. עמון כמו עמים אחרים בדורות שונים הם כלי בידי ה' להחזיר את בני ישראל לאמונתם, רק העמים הם מקל חובלים העושה יותר 

 ממה שמצווה, ובאים לעקור את ישראל מאמונתם.

ִ֑ל הֵ֥  ו,ד: ואתחנןדברים ם כטעמי טעמי )יא,ד( פרט לטעם הלפני אחרון ה ְׂשָרא  ע י  ינּו הֵ֥  'ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ד׃ 'ֱאֹלה   ׀ ֶאָחָֽ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

יםאפשר כי מלחמת בני עמון היא  ִ֑ ָּימ  ְבנ י-ַּגם תהלים פג,ט:-קדומים כנאמר ב מ  ֹוַע ל  ּו ְזרֶ֖ ָּמִ֑ם ָהָ֤יָֽ ַ֣ה ע  ְלָו ָלה׃-ַאַּׁ֭שּור נ  ֹוט ֶסָֽ נגד אמונת  לַ֣

ּו ֶאלוַ ישראל. ומקדים פסוק ג' תרופה למכה ומלמד במלים  ְתַלְּקטָ֤ ָֽ ֹו-ּי  ּמָֽ ּו ע  ים ַוּי ְצאֶ֖ יק ֶ֔ ַ֣ים ר  ְפָּתח֙ ֲאָנׁש  ים -שאפילו ה י  יק ֶ֔ שבישראל ר 

ִ֑לימסרו נפשם על  ְׂשָרא  ע י    ְׁשַמֶ֖
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ׁש ַעל-ְוָכל שמואל א יד,כה: י ְדַבֶ֖ ֵ֥ ִַ֑ער ַוְיה  ֶרץ ָּבַ֣אּו ַבָּי ה׃-ָהָאֶ֖ ֵ֥י ַהָּׂשֶדָֽ  ְּפנ 
 א מרכא סלוק, כעין קשר למעשה בראשית.תבנית טעמים בראשית א,א טפחא מונח אתנח מרכא טפח

י ְדַבֶׁ֖ש)כה(  "ישר ֵ֥  דבש קנים גדל בארץ ישראל.  - ַוְיה 
בקנה הדבש, כמו "ותשם בסוף" )שמ' ב,ג(: "ושויתיה ביערא"  - הדבש ביערתשהיה נוטף מן הקנים.  )כז(  - הלך דבש והנה)כו(  

  י" )שה"ש ה,א(. ובלשון ישמעאל קורין לאותו דבש 'סוקיר'. )ת"א(. ו'סוף' הם קנים של אגם; וכן "אכלתי יערי עם דבש
רבי שלמה כתב, כי יער קני הסוכאר היה, והוא הדבש שהיה נוטף מהם; ולא ידעתי מאין היה לו זה, כי יונתן תירגם:  והרב רד"ק

 "בחורשא". 
ם השלישי לבריאה, וזה בארץ ישראל ממנה החלה ע"פ רש"י )כה()כז( יער קנה סוכר, כעין עץ פרי עשה פרי כפי הצווי לארץ ביו –טט 

 הבריאה )אבן השתיה(,  

ושבועת שאול שלא לאכול לחם עד הערב מזכירה את אזהרת הקב"ה לאדם ראשון שלא לאכול מעץ הדעת שלפי המדרש היה ניתר לו 

 בליל שבת.
 

 שי-בב .109

יר׃שמואל א כא,א:  ָֽ א ָהע  ן ָּבֵ֥ יהֹוָנָתֶ֖ ְִ֑ך ו  ַל ֶַָֽ֖קם ַוּי   ַוָּי
ֶַֽ֖קָ  ְִ֑ךַוָּי  טפחא אתנח, כתבנית שמע ישראל. יציאת דוד לגלות היא יציאת המלכות לגלות. – ם ַוּי ַל
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ֹור  תהלים כד,ו: ַ֭ה ּדַ֣ ְרָׁשִ֑וזֶ ָלה׃ ּד  ב ֶסָֽ י ָפֶנֶ֖יך ַיֲעק ַ֣ ְרָׁשִ֑יו ְמַבְקׁש ֨  ּד 
ֹור  ַ֭ה ּדַ֣ ְרָׁשִ֑וֶז ְרָׁשִ֑יו ּד  מעשה בראשית כנדרש בבראשית רבה, בבלי טפחא? דחי מונח אתנח, תבנית חלק א' של בר' א,א בתפקיד רמז ל – ּד 

 ע"ז ה,א ועוד. 

 
 בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה כד 

ַ֣ה (,אבראשית ה)ב דבר אחר  ֶפר ֶז ת ס ֶ֔ י׀ (,טזתהלים קלט), כתיב ָאָדִ֑ם ּתֹוְלד ֶ֖ ָ֤ ּו ָּגְלמ  יך ָר֮אָ֤ יֶנִ֗ ְפְרך֮ -ְוַעָֽל ע  בּו ֻּכָּל ם ס  ֵ֥ ת  ָּכֹ֫ ים י  ֵ֥  ֻיָצִ֑רּו ָימ 
א ֹו ְול ֶ֖ ם׃ ָחַ֣דאֶ  ְולֶ֖ מלא  בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, רבי יהושע בר נחמיה ורבי יהודה בר סימון בשם ר"א  ָּבֶהָֽ

ֹור (,התהלים קלט)כל העולם כולו בראו, ממזרח למערב מניין שנאמר ֶדם ָאחַ֣ י ָוֶקַ֣ דברים , ומצפון לדרום מניין שנאמר )ַצְרָּתִ֑נ 

ֵ֥ה(,לבד ְקצ  י ם ּוְלמ  ַ֣ה-ְוַעד ַהָּׁשַמֶ֖ ם ְקצ  ֶׁשת (,התהלים קלט), ומניין אף בחללו של עולם ת"ל ַהָּׁשָמִ֑י  ַ֣י ַוָּתֶ֖ ָכה׃ ָעַל , רבי תנחומא בשם ַּכֶּפָֽ
י׀ (,טזתהלים קלט)רבי בנייה ורבי ברכיה בשם רבי אלעזר אמר גולם בראו והיה מוטל מסוף העולם ועד סופו הה"ד  ָ֤ ּו ָּגְלמ  יך ָר֮אָ֤ יֶנִ֗ , ע 

, דור דור וחכמיו, דור דור דור ודורשיושאדם הראשון מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם הראה לו  אמר רבי יהודה בר סימון עד
י׀ (,טזתהלים קלט)דור וסופריו, דור דור ומנהיגיו, שנאמר  ָ֤ ּו ָּגְלמ  יך ָר֮אָ֤ יֶנִ֗ גולם שראו עיניך כבר הם כתובים על ספרו של אדם  ע 

ַ֣ה (,אבראשית ה)הראשון, הוי  ֶפר ֶז תּתֹולְ  ס ֶ֔  .ָאָדִ֑ם ד ֶ֖
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 התיצבות מעשי בראשית

ָטה׃: תהלים עו,ט ֶרץ ָיְַָֽֽרָאַ֣ה ְוָׁשָקָֽ ין ֶאֶ֖ ִ֑ ְׁשַמְַ֣עָּת ּד  ם ה  ַָּׁ֭שַמי    במתן תורה העולם התיצב מ 

ין )תה' עו,ט( ִ֑ ְׁשַמְַ֣עָּת ּד  ם ה  ַָּׁ֭שַמי  ים )בר' א,א(דחי )=טפחא( מונח אתנח כטעמי  – מ  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  אתנח, אמונה בחידוש  טפחא מונח – בְּ

 הבריאה.

ָטה׃ )תה' עו,ט( ֶרץ ָיְַָֽֽרָאַ֣ה ְוָׁשָקָֽ ין ֶאֶ֖ ִ֑ ְׁשַמְַ֣עָּת ּד  ם ה  ַָּׁ֭שַמי   דחי מונח אתנח דחי מונח )שתפקידו כאן כמו מרכא בכ"א ספרים( סלוק. – מ 

ץ: ,א(א' בר) ֽר  י ם וְֵּא֥ת ה א  ַמ֖ ים ֵא֥ת ַהּׁש  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש   רכא טפחא מרכא סלוק.טפחא מונח אתנח מ – בְּ

' ֶאל )במ' א,א( ר הֹ֧ ִ֑ד -ַוְיַדּב ֨ ֶהל מֹוע  יַנֶ֖י ְּבא ַ֣ ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ  ר ֨  כז(,א 'בר)וגו' ר' אבא פתח מ  ים׀ אַוי בְּ ֤ ם   ֱאֹלה  ָֽאד  ת־ה  ַצלְּ֔מֹו א    בְּ
אתקיימו עלמין משכנא כדין עד דקבילו ישראל אורייתא בטורא דסיני ואתקם  ((משה)חזרת השכינה מרקיע ראשון למטה לארץ )... 

 ,ואשתלימו ואתבסמו עלאין ותתאין
 

 

 מעשה בראשית והקומה השלימה של ששים רבוא בני ישראל בפרשת במדבר 1.1.1

ית  (בר' א,א)תבנית הטעמים טפחא מונח אתנח במעשה בראשית  ֶ֖ אׁש  ים ָּבָרַ֣אְּבר  ִ֑ י֙  (שמ' יתרו כ,ב)-וב ֱאֹלה  ֶ֖ כ  נ  יך' הַ֣ ָאָֽ בטעם תחתון,  ֱאֹלֶהִֶ֑֔

ע  (וא' ו,ד דב')תבנית טפחא אתנח בהצהרת האמונה ו ִ֑לְׁשַמֶ֖ ְׂשָרא  ם  (א,כא במ')-והקשר ל י  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ן ְלַמּט  )וכן י"א השבטים  ְראּוב 

ֹו  (ב,ד במ')האחרים( בתבנית הטעמים טפחא מונח אתנח,  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖  )ביהודה וכן שאר י"א שבטים( בתבנית הטעמים טפחא אתנח. ּוְפֻקד 

 

ת הבאים מצביעים על אפשרות להטעמה רעיונית המקשרת בין מעשה בראשית ובין המספר ששים רבוא שהוא קומה שלמה של המקורו

 בני ישראל. 

ר ְצָבָאִ֑ם  :ישעיהו מ,כו ְסָּפֶ֖ יא ְבמ  ֵ֥ ֶּלה ַהּמֹוצ  י־ָבָרַ֣א א ֶ֔ יֶכָ֤ם ּוְראּו֙ מ  ינ   ְׂשאּו־ָמ֨רֹום ע 
ב אֹונ   ר ָ֤ א מ  ְקָרֶ֔ ַ֣ם י  ר: סְלֻכָּלם֙ ְּבׁש  א ֶנְעָּדָֽ יׁש ל ֵ֥ ֶ֖ ַח א  יץ ּכ ֶ֔ ַ֣  ים֙ ְוַאּמ 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
שמותיהן נאים ומעשיהם נאים אלו השבטים ראובן שמעון מונה מספר ...  [ילקוט שמעוני תורה פרשת שמות ]המתחיל ברמז קסב[]

ר צְ  (ישעיה מ,כו), מה הכוכבים כשיוצאין יוצאין בשמות שנאמר לכוכבים אלו השבטים ְסָּפֶ֖ יא ְבמ  ֵ֥ ונכנסין במנין שנא'  ָבָאִ֑םַהּמֹוצ 
א ְקָרֶ֔ ַ֣ם י   , כך השבטים כשנכנסו למצרים כתיב בשבעים נפש ירדו אבותיך, וכשיצאו ]יצאו[ בשש מאות אלףְלֻכָּלם֙ ְּבׁש 

 [שמות רבה )וילנא( פרשת ויקהל פרשה מח]
ֶּלה (ישעיה מ,כו) י־ָבָרַ֣א א ֶ֔ ינ יֶכָ֤ם ּוְראּו֙ מ   ו אלה תולדות השמים והארץ, ובזכות מי הם עומדים בזכות, בזכות מי נבראְׂשאּו־ָמ֨רֹום ע 

ל (מות א,אש) ֵא֔ ר  ֵנ֣י י שְּ מֹות  בְּ ל ה שְּ ים (ד,מה ' וא'דב) , ואלה בזכות מי הם עומדים בזכותוְֵּא֗ ֑ ט  פ  שְּ ים וְַּהמ  ֖ ת וְַּהֻֽחק  ֵֽעד ֔ ל ה ה   , ֵאֶ֚

ית  (בר' א,א)-השני ל ]רש"י[וזהו פ' ֶ֖ אׁש  המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה אין  - ָּבָרַ֣אְּבר 
ּ֑כֹו( משלי ח כב) שנקראת ית ַדרְּ ֣ ה (ג,ירמיה ב) ובשביל ישראל שנקראו ,ֵראש  בּוָאת ֑ ית תְּ ֖  .ֵראש 

ר ְצָבָאִ֑ם  (ישעיה מ,כו) ְסָּפֶ֖ יא ְבמ  ֵ֥ א ַהּמֹוצ  ְקָרֶ֔ ַ֣ם י  ים  (,דמזק 'תה) וכתוב אחד אומר, ְלֻכָּלם֙ ְּבׁש  ֑ ב  פ ר ַלּכֹוכ  סְּ ֣ה מ ִ֭ א:מֹונ  ֽ ר  ם ֵש֥מֹות י קְּ ֻכל ֗ כיצד  לְּ֝
יתקיימו שני כתובים אלו, אלא כשהקב"ה מבקש לקרותם כאחד הוא קורא לכלם שם אחד, וכשהוא קורא לכל אחד ואחד בשמו הוא 

א ֖ה' ,ל( לה ' ויקהלשמ) שנאמר למטןלמעלן מנין אף קורא אותו מיכאל גבריאל, לכך נאמר לכלם שמות יקרא, אין לי אלא  ֥ ר  ֛אּו ק  רְּ
ֵא֛ל ַצלְּ ם בְּ ֵש֑  ,בְּ

 )ההקדמה לספר זוהר מקשרת בין מספר ששים רבוא של בני ישראל לבין מעשה בראשית( [א,הקדמה דף ב -זוהר ]

ר ְצָבָאִ֑ם (ישעיה מ,כו)א"ר שמעון מכאן ולהלאה שלימו דקרא דכתיב  ְסָּפֶ֖ יא ְבמ  ֵ֥ )יש שתי מדרגות בינה )עולם רגין אינון , תרין דַהּמֹוצ 

כל חד מנייהו, חד דא דאתמר מ"ה, וחד מ"י, דא עלאה ודא )מסוימין ומפורסמין( דאצטריך למהוי רשים הנסתר( ומלכות )עולם הנגלה(( 
ר ְצָבָאִ֑ם (ישעיה מ,כו)תתאה, דא עלאה רשים ואמר  ְסָּפֶ֖ יא ְבמ  ֵ֥ יא , ַהּמֹוצ  ֵ֥ ת כוותיה, כגוונא דא המוציא ההוא דאשתמודע וליַהּמֹוצ 

)ופירוש אחד לשני הפסוקים, כמו שהמלכות מוציא לחם מן  וכלא חד )המלכות( לחם מן הארץ המוציא ההוא דאשתמודעא דא דרגא תתאה

ְסָּפֶ֖ר, הארץ כן הבינה היא המוציא(  ד ששים רבוא()כל קצה מו"ק דז"א כלול מעשר ועשר מעשר עאינון )ששים רבוא(  שתין רבוא )צבאם(  ְבמ 
בין אינון שתין בין כל חילין דילהון ְלֻכָּלם֙ ואפיקו חילין לזינייהו דלית לון חשבנא )נ"א כגוונא דא(,  )בסוד האחדות( דקיימין כחדא
א ְקָרֶ֔ ַ֣ם י  א, מאי ְּבׁש  ְקָרֶ֔ ַ֣ם י  מבעי ליה, אלא דאם כן בשמו )אין הדבר כך( דקרא לון בשמהתהון, לאו הכי הוא )אם תאמר( , אי תימא ְּבׁש 

)אע"פ  בזמנא דדרגא דא לא סליק בשמא )לעילא( ואקרי מ"י לא אוליד ולא אפיק טמירין לזיניה אף על גב דכלהו הוו טמירין ביה

א, כיון דברא אלה ואסתלק בשמיה ואקרי אלהים כדין בחילא דשמא דא אפיק לון בשלימו ודא הוא שכולם נסתרים בה( ְקָרֶ֔ ַ֣ם י   ְּבׁש 
יליה קרא ואפיק כל זינא וזינא לאתקיימא בשלימותיה כגוונא דא )שמות ל"א( ראה קראתי בשם, אדכרנא שמי בההוא שם ד

ים֙  (ישעיה מ,כו)לאתקיימא בצלאל על קיום אשלמותיה,  ב אֹונ  ר ָ֤ ים֙ , מאי מ  ב אֹונ  ר ָ֤ , דא )פקודי רל"א ב( ריש דרגין דסליקו ביה כל מ 
יץ בארח סתים  [ב,ב הקדמה דף -זוהר ] רעותין ואסתלקו ביה ַ֣ ישעיה )כ"ח דא רזא דעלמא עלאה דאסתלק בשם אלהים כדקאמרן, ְוַאּמ 

ר (מ,כו א ֶנְעָּדָֽ יׁש ל ֵ֥ ֶ֖ ר (ישעיה מ,כו)-דאפיק בחילא דשמא, ובגין ד )ששים רבוא( מאינון שתין רבוא א  א ֶנְעָּדָֽ יׁש ל ֵ֥ ֶ֖ בכל אתר דמיתו  א 
)קנ"ז א, שמות כ"ב  )בכל מקום שמתו ישראל ונענשו בחטאיהם, נמנו ולא נעדר מאלו(נון ישראל ואתענשו בחובייהו אתמנון ולא אעדר מאי

היינו שלימות עם הו"ק דז"א  –)כי ששים ששים רבוא מהוה פרצוף אחד אפילו חד בגין למהוי כלא דיוקנא חדא )ששים רבוא(  א( שתין רבוא 

א ֶנעְ  (ישעיה מ,כו) -כמה ד הנקרא גם כן ישראל( יׁש ל ֵ֥ ֶ֖ רא  )בתחתונים, כמו שלא חסר בחינה אחת  אוף הכי לא נעדר לתתא )בעליונים(לעילא  ָּדָֽ

 : מהו"ק דז"א, כך לא חסר אף איש אחד מהששים רבוא(
בי"ת בקדמיתא ולבתר, ב' בקדמיתא  בראשית רב המנונא סבא אמר אשכחן אתוון בהפוכא,)הזוהר סגר הענין של ששים רבוא ופתח בענין( 

 ,, ברא לבתר, אל"ף בקדמיתא ולבתר, אל"ף בקדמיתא היינו אלהים, את לבתרהיינו בראשית

 

ר ...  פירוש ידיד נפש, בר לב יחיאל אברהם הלוי )אוצר החכמה([ –]זהר  ְסָּפֶ֖ ר ְצָבָאִ֑ם (ישעיה מ,כו) מהפסוקְבמ  ְסָּפֶ֖ יא ְבמ  ֵ֥  ַהּמֹוצ 

ו"ק )מו"ו קצוות(, וכאשר ו"ק דבינה התלבשה בו"ק שלו הוא -וא מרומז על יסוד ז"א והוא שתין רבוא אינון תחילת בנינו של הז"א ה
נתגדל ונתרבה, כי אותם ו"ק מתחלקים עד כי מיסוד דז"א יוצאים ששים רבוא כוחות דקיימין כחדש, כלומר כל הכוחות מתלבשים זה בזה 

ם מספר.לכולם המשך הפסוק, והכוונהבין אינון ומקורם אחד ואפיקו חילין לזינייהו והוציאו צבאות למיניהם דלית ללון חשבנא שאין לה

שתין בין לאותם ו"ק המקוריות בין כל חילין דילהון בין כל צבאותיהם שיצאו מהם בשם יקרא כולם נרמזים בות ו' של שם הוי"ה, מאי 

אחר צאתם לחוץ בשם יקרא באיזה שם משמות הקב"ה קורא להם אי תימא דקרא לון בשמהתהון אם תאמר שקרא לכל אחד מהם שמות 

כדי שיהיה להם קיום והעמדה, שיעמדו תמיד תחת אותו שפע היוצא מהשם הזה לאו הכי הוא אין לומד כך דאם כן בשמו מיבעי ליה שאם 

כן הרי היה צריך לכתוב בשמו יקרא, ומדוע אומר בשמות יקרא? אלא בזמנא דדרגא  דא כאשר הבינה לא סליק בשמה עדיין לא עלתה 

ולא הוציאה אף את הו"ק דז"א ולא  ולא אפיק טמירין לזיניהאלא ואקרי מ"י ונקראת מ"י לא אוליד לא הולידה את הזו"ן בשם אלהי"ם 

 את הו"ק דמלכות למיניהם אע"ג דכלהו הוו טמירין ביה אע"ג שכולם היו נסתרים בבינה. ....

 

בניות טעמי המקרא בפר' במדבר  שהעולם נברא בשביל ונראה מת ]זוהר כרך ג )במדבר( פרשת במדבר ]דף קיז עמוד א[[נחזור אל 

 עבודת ישראל עם התורה.

' ֶאל )במ' א,א( ר הֹ֧ ִ֑ד -ַוְיַדּב ֨ ֶהל מֹוע  יַנֶ֖י ְּבא ַ֣ ר ס  ְדַּבֵ֥ ֶׁשֵ֛ה ְּבמ  ַצלְּ֔מֹו )בר' א,כז(וגו' ר' אבא פתח מ  ם  בְּ ָֽאד  ת־ה  ים׀ א  ֤ א ֱאֹלה  ר ֨   ַוי בְּ

 ,אתקיימו עלמין ואשתלימו ואתבסמו עלאין ותתאיןואתקם משכנא כדין  ... עד דקבילו ישראל אורייתא בטורא דסיני
ץ: א(,א 'בר) ֽר  י ם וְֵּא֥ת ה א  ַמ֖ ים ֵא֥ת ַהּׁש  ֑ א ֱאֹלה  ֣ ית ב ר  ֖ ֵראש  א  (א,א )בר'[רש"י]פ' בְּ ֣ ית ב ר  ֖  ,אין המקרא הזה אומר אלא דרשני -בְֵּראש 

ּ֑כֹו כב(,לי ח)מש כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה שנקראת ית ַדרְּ ֣ ית  ג(,)ירמיה ב ובשביל ישראל שנקראו, ֵראש  ֖ ֵראש 
ה בּוָאת ֑ ֽז: (משלי ח,כב). תְּ ֣יו ֵמא  ל  ע  פְּ ם מ  ד  ֖ ּ֑כֹו ק  ית ַדרְּ ֣ נ נ י ֵראש  ה  (ירמיהו ב,ג) ֗ה' ק ִ֭ ֛ ע  מּו ר  ש ֔ יו י אְּ ֣ ל  ה ּכ ל־א כְּ בּוָאת ֑ ית תְּ ֖ ֵאל  ַל֔ה' ֵראש  ר  ש י שְּ ד  ק ֤

ם נְֻּאם־ֽה': פ ֖ א ֲאֵליה  ב ֥  ת 

אדם הראשון היה אמור להיות עם ישראל שבשביל עבודתו עם התורה נברא העולם. העולם הושלם בקבלת התורה ע"י עם 

ה( בסיני. תבנית הטעמים הפותחת את פסוקי הפקודים בכל שבט מעידה שהם קשורים אל -ישראל )המאורגנים בשבטי י

י )בראשית א,א( ֖ ֵראש  יםבְּ ֑ א ֱאֹלה  ֣ יך ית' כ,ב(שמות )ולפתיחת עשרת הדברות  ת ב ר  ֑֔ י  ֣ה' ֱאֹלה  ֖ ֽנ כ  בטעם תחתון. היינו בריאה לשם  א 

ושם הסברנו שכולם )במדבר ב(  עד סוף הפרק,)במדבר א,יח( קבלת עול מלכות שמים ולימוד וקיום התורה. ראה גם 

 מאמינים בחידוש העולם וקבלת עול מלכות שמים. 

ֽם: נב(,מדבר אב) גְּ֖לֹו לְּצ בְּא ת  יש ַעל־ד  ֥ יש ַעֽל־ַמֲחנֵ֛הּו וְּא  ֧ ל א  ֵא֑ ר  ֵנ֣י י שְּ ֖נּו בְּ  כראובן, וכולל בהם את גד ואפרים שלא בתבנית זאת. פוְּח 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ל ף  כא(,במדבר א)תבנית הטעמים  ֖ ים א  ֛ ע  ב  ה וְַּארְּ ֧ ּׁש  ושעל כל אחד מפרטיה חל דרגא תביר טפחא בתפקיד קבוצת פרטים העשויה להתרחב  –ש 

אותו ענין או אותה הלכה. כאן כל הפקודים היו באחדות של קבלת עול מלכות שמים, יראי ה' לומדי ומקיימי התורה. הפסוקים הבאים 

ֽד: ד(,ו ' וא'דב)בעלי תבנית טעמים של תחילת  ח  ינּו ֥ה'׀ א  ל ֥ה' ֱאֹלֵה֖ ֵא֑ ר  ע י שְּ ַמ֖  ים.ומעידים על קבלת עול מלכות שמ שְּ

י ג(,במדבר ב)  ֖שֹון ב ן־ ַעמ  ה נַחְּ ֵנ֣י יְּהּוד ֔ יא  ל בְּ ם וְּנ ש  ֑ ה לְּצ בְּא ת  ֖ ג ל ַמֲחֵנ֥ה יְּהּוד  ֛ ה ד  ח  זְּר ֔ ה מ  מ  דְּ ֽב:וְַּהח נ ים  ֵק֣ ה  ד(,)ב נ ד  ֧ ב ע  ם ַארְּ ֑ ֖אֹו ּופְֻּקֵדיה  ב  ּוצְּ

ש ֵמֽאֹות: ל ף וְֵּש֥ ֖ ים א  ֛ ע  בְּ מקבלי עול מלכות שמים המרומז בטעמי )סלוק( טפחא אתנח כמו   דרגא תביר טפחא מרמז שכולם וְּש 

 שמע ישראל 

 

ם  :א,כא במדבר. 187 יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ן ְלַמּט  ָּׁשֹ֧ה ְראּוב  ֵ֛ים ׁש  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ   פ:  מ 
ם  :א,כג במדבר. 188  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ֹון ְלַמּט  ְמעִ֑ ְׁשָעֹ֧ה ׁש  ים ּת  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ׁש ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשֹלֵ֥ אָֽ   פ  :מ 
ם  :א,כה במדבר. 189  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ד ְלַמּט  ָּׁשָ֤ה ָג ים֙  ֲחמ  ֶלף ְוַאְרָּבע  ֵׁ֥ש ֶאֶ֔ ֹות ְוׁש  אֶ֖ ים מ  ָֽ ּׁש    פ:  ַוֲחמ 
ם  :א,כז במדבר. 190  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ֵ֛ים ַאְרָּבָעֹ֧ה ְיהּוָדִ֑ה ְלַמּט  ְבע  ֶלף ְוׁש  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ְוׁש  אָֽ   פ:  מ 
ם  :א,כט במדבר. 191  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ר ְלַמּט  ָּׂששָכ ים ַאְרָּבָעֹ֧ה י  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
ם  :א,לא במדבר. 192  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ן ְלַמּט  ְבָעֹ֧ה ְזבּוֻל ים ׁש  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
ם  :א,לג במדבר. 193  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ם ְלַמּט  ים ֶאְפָרִ֑י  ֵ֥ ֶלף ַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ   פ:  מ 
ם  :להא, במדבר. 194  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ם ְמַנֶּׁשִ֑ה ְלַמּט  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ם ֶאֶ֖ י    פ:  ּוָמאָתָֽ
ם  :א,לז במדבר. 195  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ן ְלַמּט  ִ֑ ְנָימ  ָּׁשֹ֧ה ב  ים ֲחמ  ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
ם  :א,לט במדבר. 196  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ם ָדִ֑ן ְלַמּט  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ּׁש  ֶלף ְוׁש  ע ֶאֶ֖ ֹותמ   ּוְׁשַבֵ֥   פ:  אָֽ
ם  :א,מא במדבר. 197  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑ר ְלַמּט  ֵ֛ים ֶאָחֹ֧ד ָאׁש  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ   פ:  מ 
ם  :א,מג במדבר. 198  יֶהֶ֖ ַ֣הְּפֻקד  ִ֑י ְלַמּט  ים ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ַנְפָּתל  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ   פ:  מ 
ֶ֖ם  :א,מז במדבר. 199  ּי  ַ֣הְוַהְלו  ָתִ֑ם ְלַמּט  א ֲאב  ּו ל ֵ֥ ם ָהְתָּפְקדֶ֖   פ:  ְּבתֹוָכָֽ
ַ֣יְוָחנֶּ֖ו  :א,נב במדבר. 200  ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  יׁש י  ֹ֧ ֵ֛הּו א  ל־ַמֲחנ  יׁש ַעָֽ ֵ֥ ֹו ְוא  ְגלֶ֖ ם ַעל־ּד  ָתָֽ ְבא   :ְלצ 
ּו  :א,נד במדבר. 201  ַַּֽיֲעׂשֶ֖ ַ֣יַוָֽ ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  ל י  כ  ר ְּכֲ֠ ֹ֧ה ֲאֶׁש֨ ָּו ה' הֵ֛  צ  ֶׁשֶ֖ ֵ֥ן ֶאת־מ  ּו ּכ    פ:  ָעׂשָֽ
ֹו  :ב,ד במדבר. 202  יֶהִ֑םּוּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ַאְרָּבָעֹ֧ה ְפֻקד  ְבע  ֶלף ְוׁש  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ְוׁש  אָֽ  :מ 
ֹו  :ב,ו במדבר. 203  ים ַאְרָּבָעֹ֧ה ּוְפֻקָדִ֑יוּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
ה  :ב,ז במדבר. 204  ֶ֖ יא֙  ְזבּוֻלִ֑ןַמּט  ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  ן ל  ב ְזבּוֻלֶ֔ יָאֶ֖ ן ֱאל  ֹלָֽ  :ֶּבן־ח 
ֹו  :ב,ח במדבר. 205  ְבָעֹ֧ה ָדִ֑יוּוְפקֻ ּוְצָבאֶ֖ ים ׁש  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
ֹו  :ב,יא במדבר. 206  ָּׁשֹ֧ה ּוְפֻקָדִ֑יוּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ׁש  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ  :מ 
ֹו  :ב,יג במדבר. 207  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ְׁשָעֹ֧ה ּוְפֻקד  ים ּת  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ׁש ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשֹלֵ֥ אָֽ  :מ 
ה  :ב,יד במדבר. 208  ֶ֖ ִ֑דּוַמּט  יא֙ ְונָ  ָּג ַ֣י ׂש  ְבנ  ד ל  ף ָגֶ֔ ל ֶאְלָיָסֶ֖ ָֽ  :ֶּבן־ְרעּוא 
ֹו  :ב,טו במדבר. 209  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ָּׁשָ֤ה ּוְפֻקד  ים֙  ֲחמ  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֔ ֵ֥ ֹות ְוׁש  אֶ֖ ים מ  ָֽ ּׁש   :ַוֲחמ 
ֹו  :ב,יט במדבר. 210  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ים ּוְפֻקד  ֵ֥ ֶלף ַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ  :מ 
ַ֣הְוָעָלֶ֖יו  :ב,כ במדבר. 211  יא֙  ֶּׁשִ֑הְמנַ  ַמּט  ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  ה ל  ֶ֖ל ְמַנֶּׁשֶ֔ יא  ּור ַּגְמל   :ֶּבן־ְּפָדהצָֽ
ֹו  :ב,כא במדבר. 212  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ם ּוְפֻקד  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ם ֶאֶ֖ י   :ּוָמאָתָֽ
ה  :ב,כב במדבר. 213  ֶ֖ ןּוַמּט  ִ֑ ְנָימ  יא֙  ּב  ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  ן ל  ֶ֔ ְנָימ  ן ב  יָדֶ֖ י ֲאב  ָֽ נ  ְדע   :ֶּבן־ּג 
יֶהִ֑םֹו ּוְצָבאֶ֖  :ב,כג במדבר. 214  ָּׁשֹ֧ה ּוְפֻקד  ים ֲחמ  ֵ֛ ֶלף ּוְׁשֹלׁש  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
ֹו  :ב,כו במדבר. 215  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ם ּוְפֻקד  ַֹ֧֧י  ים ְׁשַנ ֵ֛ ּׁש  ֶלף ְוׁש  ע ֶאֶ֖ ֹות ּוְׁשַבֵ֥ אָֽ  :מ 
ֹו  :ב,כח במדבר. 216  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ֵ֛ים ֶאָחֹ֧ד ּוְפֻקד  ֶלף ְוַאְרָּבע  ׁש ֶאֶ֖ ֵ֥ ֹות ַוֲחמ  אָֽ  :מ 
ה  :ב,כט במדבר. 217  ֶ֖ ִ֑ינַ ּוַמּט  יא֙  ְפָּתל  ַ֣י ְוָנׂש  ְבנ  י ל  ע ַנְפָּתל ֶ֔ יַרֶ֖ יָנַָֽֽן ֲאח   :ֶּבן־ע 
ֹו  :ב,ל במדבר. 218  יֶהִ֑םּוְצָבאֶ֖ ים ְׁשֹלָׁשֹ֧ה ּוְפֻקד  ֵ֛ ּׁש  ֶלף ַוֲחמ  ע ֶאֶ֖ ֹות ְוַאְרַּבֵ֥ אָֽ  :מ 
ּו  :ב,לד במדבר. 219  ַ֣יַוַַָּֽֽיֲעׂשֶ֖ ִ֑ל ְּבנ  ְׂשָרא  ל י  כ  ה ְּכֲ֠ ָּו֨ ה' ה   ֲאֶׁשר־צ  ֶׁשִ֗ ן־ָחנָּ֤ו ֶאת־מ  ָֽ יֶהם֙  ּכ  ְגל  ַ֣ן ְלד  עּו ְוכ  יׁש ָנָסֶ֔ ֵ֥ יו א  ָתֶ֖ ְׁשְּפח  ית ְלמ  ֵ֥ יו ַעל־ּב  ָתָֽ   פ:  ֲאב 
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 משה לאמר: מרכא טפחא מקף מרכא סלוק-ויאמר ה' אל 10.4

 
יך שמות יתרו כ,ב )בטעם עליון( ' ֱאֹלֶהִֶ֑֔ י֙ הַ֣ ֶ֖ כ  נ  ֩  ָאָֽ יך ֵ֛ את  ַַ֣֧ר הֹוצ  ים ֲאֶׁשֹ֧ ִ֑ׄ ִ֑ ֵַ֥֧ית ֲעָבד  ַ֣ ּב  ם מ  י  ְצַרֶ֖  ֶרץ מ  ֶאֵ֥֨  :מ 

 האם רביע או אתנח?
' ֱאֹלֶהִ֑יך תרו כ,ב )בטעם תחתון(שמות י י הַ֣ ֶ֖ כ  נ  ם  ָאָֽ י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ֶאֵ֥ יך מ  ֵ֛ את  ים׃ ֲאֶׁשֹ֧ר הֹוצ  ָֽ ית ֲעָבד  ֵ֥ ּב   מ 

ים  בראשית א,א ִ֑ ית ָּבָרַ֣א ֱאֹלה  ֶ֖ אׁש  ם   ְּבר  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ֶרץ׃ א  ת ָהָאָֽ ֵ֥  ְוא 

ִ֑ל  דברים ואתחנן ו,ד ְׂשָרא  ע י  ינּו  ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ד׃ הֵ֥ ' ׀ ֶאָחָֽ  הֵ֥
 

ם )בראשית א,א(הטעמים של הסיפא של תבנית  י  ת ַהָּׁשַמֶ֖ ֵ֥ ֶרץ׃ א  ת ָהָאָֽ ֵ֥  ְוא 

ינּו )דברים ואתחנן ו,ד(תבנית הטעמים של הסיפא של  ֶ֖ ' ֱאֹלה  ד׃ הֵ֥ ' ׀ ֶאָחָֽ  הֵ֥

 מרכא טפחא מרכא סלוק

ר:( ,יבלאתשא שמות )היא כתבנית הטעמים של כגון  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖
ר של התוכן. 1( מופע ו,י וארא )שמותכגון וכתבנית הטעמים של  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

ִ֑ל )דב' וא' ו,ד(ועוד הסבר  ְׂשָרא  ע י  ינּובקבלת עול מלכות שמים  ְׁשַמֶ֖ ֶ֖ ' ֱאֹלה  ד׃ הֵ֥ ' ׀ ֶאָחָֽ ית   כג(,לג ' תשאשמ)כעין מבצע  הֵ֥ ֖ א  י וְּר  ת־ַּכפ ֔ י  א  ר ת  ַוֲהס 

י ֹ֥לא יֵ  ַנ֖ י ּופ  ֑ ת־ֲאח ר  ֽאּו: סא  ֵ֥ר או  ַוּי ֵ֥אֶמרלקי בתוכן -.מתגלה הרצון האר  ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ ינּוהמוטעם בטעמי  :ּל  ֶ֖ ' ֱאֹלה  ד׃ הֵ֥ ' ׀ ֶאָחָֽ  הֵ֥

 לקית למצוות הנאמרות בהמשך לפתיחה בכל אתר בתורה שבו נאמר המאמר הזה.-נפתח מעין השפעת האור והחיות הא

ברוך יי' המבורך דא אפיקו דברכאן ממקורא דחיי ואתר דנפיק ...  [מתחיל בדף קכו עמוד א[זוהר כרך ב )שמות( פרשת תרומה ]ה]
מינה כל שקיו לאשקאה לכלא, ובגין דאיהו מקורא ברזא דאת קיימא קרינן ליה המבורך איהו מבועא דבירא, וכיון דמטו תמן הא ודאי 

 ,בירא אתמליא דלא פסקין מימוי לעלמין

 

י,טז: דברים ב ּמּו ָּכל-ַכֲאֶׁשר ַוְיה ֨ ֶרב ָהָעָֽם׃ ס-ַּתִ֝ ֶּקֵ֥ ּות מ  ְלָחָמֵ֛ה ָלמֶ֖ ֹ֧י ַהּמ    ַאְנׁש 

ֵ֥  ,יז:דברים ב י' הֶ֖  רַוְיַדּב  ַלֵ֥ ר א  אמ ָֽ  :ל 
י ַכֲאֶׁשר יז( -טז ,ב 'דב)]רש"י[  ּמּו -ַוְיה ֨ ֵ֥ וגו'. ַּתִ֝ י' הֶ֖  רַוְיַדּב  ַלֵ֥ ֵ֥  אבל משלוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה )זו(, -וגו'  א   אלא א,רַוְיַדּב 

ויאמר, ללמדך, שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדבור בלשון חבה פנים אל פנים וישוב הדעת, ללמדך, שאין 
 :השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל

 

ֵ֥  ,יז(ב 'דב) חזקוני י' הֶ֖  רַוְיַדּב  ַלֵ֥ ר א  אמ ָֽ ויאמר ללמדך שכל ל"ח שנה אבל משילוח מרגלים עד כאן לא נאמר וידבר אלא ]רש"י[ פי' :ל 
והוא ענין חיבה כגון שני אוהבים שמדברים זה  רבוי דבריםמשמע מפיו  דבורפירוש  שהיו ישראל נזופים לא נתיחד עמו הדבור וכו'.

 'דב אמירה גרידא בעלמא. ובתענית פרש"י לא היה הדבור ביחוד ובחבה דכתיב מיעוט דבריםמשמע  אמירהעם זה מתוך חבה. אבל 

ֵ֥  (,יזב ַלֵ֥י' הֶ֖  רַוְיַדּב  אנשי המלחמה -)משילוח המרגלים עד כאשר תמו כל בהונתייחד עמי הדבור ואף על גב דמקמי הכי כתיבי קראי דכתיב  א 

 .לא היה הדבור אל משה פה אל פה אלא בחזיון לילה ()אלא יש המסבירים כיוידבר אית דאמרי  (כתבנ

 

ֵ֥  ,יז(ב 'דב) [רבי אליהו מזרחי] ַלֵ֥י' הֶ֖  רַוְיַדּב  אבל משלוח המרגלים עד כאן, לא נאמר וידבר, אלא ויאמר, ללמדך שכל ל"ח שנה שהיו  א 
 ישראל נזופים, לא נתיחד עמו בדבור בלשון חבה פנים אל פנים וישוב, ללמדך שאין שכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל.

)בראשית מב, ל(: 'דבר האיש אדני  קום אלא לשון קושי, וכן הוא אומר"אין דיבור בכל מ: כתב)במדבר יב, א( "ותדבר מרים"  אבל גבי

)בראשית יט, ז(: ]'ויאמר[ אל נא אחי תרעו', 'ויאמר שמעו  ואין אמירה בכל מקום אלא לשון תחנונים, וכן הוא אומרהארץ אתנו קשות'. 

 .וצריך עיון", כל נא לשון בקשהנא דברי' )במדבר יב, ו(, 

 

ֵ֥  ,יז(ב 'דב)[ דברי דוד] י' הֶ֖  רַוְיַדּב  ַלֵ֥ ר א  אמ ָֽ איתא האי מילתא בלשון זה, 'אלי היה  63לא נאמר וידבר אלא ויאמר כו'. בפרק יש נוחלין  :ל 
, ואף ביחוד וחיבה'שלא היה הדבור עם משה  64כבתחלה'. וכן פירש"י בתענית פה אל פההדבור', ופרשב"ם 'שלא היה כל ל"ח שנים 

. וכך הם דבריו פה 66אלא בחזיון לילה' פה אל פהשלא היה הדבור עם משה  65ראי דאית בהו וידבר, אפ"לעל גב דמקמי הכי כתיבי ק
שכתב 'לא נתייחד עמו הדיבור בלשון חבה פנים אל פנים כו''. ומ"מ יש תימה דאמאי כתב כאן 'לא נאמר וידבר אלא ויאמר', 

דלשון קשה הוה לשון חבה, זה בכה וזה  68. ויש דוחקים עצמם לומר67דאדרבה לשון 'ויאמר' הוא לשון רכה 'וידבר' הוא לשון קשה
בכה, אבל כל מה שאומרים בזה הוא אינו מסתבר. ותו קשה בזה דהגמרא מוכיח מלשון 'וידבר' שלא אמר 'ויאמר' ולמה אמר בגמרא 

'וידבר' מורה על יחוד הדבור פא"פ 'אלי היה הדבור', דאם זה קושיא מה תעשה בכל התורה במקום שאמר 'וידבר'. ותו דאם לשון 
למה הוצרך בגמרא לומר 'אלי היה הדבור', הא כבר ההוכחה שלא אמר 'ויאמר', למה הוצרך לומר 'אלי היה הדבור'. ונ"ל דודאי דברי 

ם אל רש"י כמו שהוא בגמרא וכאן הוא אמת, דהיינו דלשון דיבור שייך אצל פא"פ, שכן מצינו כמה פעמים: ודבר ה' אל משה פני
, אבל בלשון אמירה לא מצינו גבי פא"פ, ואין אנו צריכין לתת טעם לשינוי הלשונות בין וידבר 70, וכן: פה אל פה אדבר בו69פנים

לויאמר, אלא דאנו הולכים אחר מה שכתובה, כדרך הגמרא בכל דוכתי לומר דבר זה הוא כך וכך שכן מצינו במקום אחר, ה"נ אמר כן 
ּמּו ָּכל-י ַכֲאֶׁשרַוְיה ֨  ,טז(דברים ב) ּות -ַּתִ֝ ְלָחָמֵ֛ה ָלמֶ֖ ֹ֧י ַהּמ  ַלֵ֥י' הֶ֖  ז(י,דברים ב)היה דבר ַאְנׁש  , כלומר פא"פ ואלי היה הדבור ממש. ומפני א 

שעכשיו קשה שיש שינוי בנבואת משה דבזמן ל"ח שנה היתה שלא דרך פא"פ ואח"כ היתה פא"פ מה טעם לזה הלא במשה עצמו לא 
נה שורה בשביל ישראל דוקא. וקשה ע"ז והא בדורו של אחאב ושאר מלכים ירבעם וחבריו היו להם היה שינוי, ותירץ ללמדך שהשכי

נביאים והיו רשעים גמורים המלכים והדורות. ויש לתרץ דודאי הנביאים עצמם הם תמיד במעלה אחת, אלא במה שהשי"ת מגלה להם 
קיום שלהם שורה שכינתו עליהם בדרך זה, ואם הם רשעים אולי  עתידות לגלות לישראל אין דבר זה רק בשביל ישראל, דהיינו בשביל

 :ישובו, וכן שאר שליחות לצוות להם דבר מה

 

ובל"ח שנים משילוח המרגלים , בלשון חבה פנים אל פנים וישוב הדעתע"פ רש"י עד חטא המרגלים משמע וידבר  –: וידבר סיכום

י ַכֲאֶׁשר ,טז(דברים ב) ולא פה אל פה וחיבה. "וידבר" זה בחזיון לילההנאמר  ּמּו ָּכל-ַוְיה ֨ ּות-ַּתִ֝ ְלָחָמֵ֛ה ָלמֶ֖ ֹ֧י ַהּמ  חזר הדיבור פה אל פה  ַאְנׁש 

 ובחיבה.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

ר :יב,לאתשא שמות  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   מופעים.   5פסוקים,  5 -אשר נמצא רק בתורה ב :ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

' ֶאלהסבר לפסוק  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  מופעים.   70פסוקים,  70 -בתורה ב אשר נמצא רק מ 

 ראשון שמות וארא ו,י ... אחרון במדבר מסעי לה,ט. 

ל ז,פט: נשאבמדבר ע"פ  ה א  א מ ש ֝ ב ֨ תֹו  -ּובְּ ר א  ַדֵב֣ ה ל מֹוֵעד  לְּ  א ֣

ת  ע א  ַמ֨ ר  ַעל-ַוי שְּ ת  ֲאש  ר  ל ַהַּכפ   יו ֵמַע֤ ר ֵאל ֗ ַדֵב֣ ֵנ֣י ַהּכְּ -ַה֝קֹול מ  ין שְּ ֵב֖ ת מ  ן ה ֵעֻד֔ ֽיו׃ פֲאר ֣ ר ֵאל  ְַּדֵב֖ ים וַי ֑  ֻרב 

ה-ֶאל)במ' בה' ח,א(  ֶׁשֵ֥  כבורר את דרך הפניה אל משה. בין ישיר ובין לא ישיר. מקף  – מ 

' ֶאל ' ח,א(ע)במ' בה ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ מרמז שמשה היה תמיד מזומן לנבואה ולא היה צריך  –ר"ת הפסוק מצטרפים למלת מאלי"ו  מ 

ר ( ז,פט נשא 'במ)...  רש"יה, ה' מידבר והנבואה מגיעה מאליה. כפ' הכנה להשראת הנבוא ַדֵב֣ כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן:  -מ 
  .מאליומדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע 

כי  ' ח,א(עבה )במ' ]ראב"ע[-אפשר כי שמיעת קול ה' לגבי משה הייתה כעין הרהור, כ –מצטרפים למלת להרה"ר  ' ח,א(ע)במ' בהס"ת הפסוק 
 . בהרגשת אזנו,השם הוסיף 

 

 עולה הורד"ה )רב יוסף לנדאו הי"ו יב אדר ב' התשע"ט( 220מק"ף גי' 

 פעם.  11475בתורה טעם מקף מופיע 

 0.00784%מופעים מהווה  98עם מקף  -ְוֶאלממספר מופעי מקף בתורה, מילת  9.978%מהווה  מופעים 1149עם מקף  -ֶאלמילת 

בתורה.  ֶאלממופעי מלת  99.03%ממופעי מקף בתורה. שתיהן ביחד מהוות  10.76%תורה. שתיהן ביחד מהוות ממופעי מקף ב

 המתאם הזה אומר דרשני.

ואף , מקיפין חביות במסכת ביצה, מקף מלשון חיבור [19נוב'  6הציע בה' לך, ח' מרחשון התש"פ   [הי"ו ]הרב יהושע ישראלי

 .ק בצורתוישנראה כמפס

כלומר שהדעת המחברת באה  ?רקיע המבדיל בין מים למים ועי"ז מחבר ביניהם כמו שאמרו חכמינו אם אין דעת הבדלה מניןהרי זה כ

על ידי ההבדלה בין המשפיע למקבל ואז יש מקום למשפיע להשפיע ולחבר כמו סוגיית הנסירה שהיא הגורמת את היחוד של פנים 

 .בפנים ואת ההשפעה התכליתית

רסבר תבניות סוגרות דיבור על חמישה הפסוקים שילבתי זאת בה אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ' ֶאלובשבעים הפסוקים   :ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ ר הֶ֖ ֵ֥ -ַוְיַדּב 
ר׃ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ אהרן, פניית -משה, ואפשר שגם במקומות של דיבור או אמירה בין משה אל-מפני שהסבר כזה מתאים לפניית ה' אלמ 

ת. אבל רוב המקפים אינם בפניות אלא בבירור עניין מסוים מבין ענינים אחדים הדומים ביניהם בני ישראל, ופניות אחרו-משה אל

 בתכונה מסוימת.

 

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥  משה החמרי )ב( משה שגשמו נתהפך לרוחנימצב )א( -מקף כרב – מ 

ותר מכל הנבראים, והיה רואה כי לזהרת חומרויותיו ובהירת גשמו אשר נתהפך לרוחני, ונעלה י...  [אור שמח הלכות תשובה פרק ה]
תמונת כבוד ד' פנים אל פנים, והיה נעדר מן הבחירה, ולא היה שייך בו צווי להאמין, שהכל ראה עין בעין, והיה רואה פעולת כל 
מצוה ומצוה, לכן נהיה שפל בערכו מול הפחות שבישראל, שהוא בתומתו צריך להאמין, והיה בחירי, והאמין מהשגחת השם 

ובמצוותיו, וזה מאמר הכתוב ומשה היה עניו מאד מכל האדם, ובמה היה עניו, שהמה על פני האדמה, ולא ראו מאומה,  ובשלמותו
 .והיה להם המצוה המיוחדת היא האמונה, ובכל מפעלם היו בחירים, לא כן האיש משה איש אלדים ועלה למרום שמים, ודפח"ח

 .)ודברי פי חכם חן(

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥ ה)א( משה כאדם המנהיג של בני ישראל )ב( מצב -מקף כרב – מ  ֛ יש מ ש  ֥ ים א  ֖  ' יב(ע)במ' בהבקבלו הנבואה מה'  לג,א( ב"הזו)דב'  ה ֱאֹלה 

ה בְּכ ל-ֹלא]ז[  ֑ י מ ש  ֣ ן ַעבְּד  ן ֽהּוא׃ -ֵכ֖ ֥ י נ ֱאמ  ֖ ל]ח[ ֵבית  ה א  ֣ ה ֲאַדב ר-פ  ֻמַנ֥ת ה֖ -פ ֞ ת ּותְּ יד ֔ ח  ה  וְֹּ֣לא בְּ א  יט ּוַמד ּוַע   '֗בֹו ּוַמרְּ ֑ י  יַב  ֥ ד  ַעבְּ ר בְּ ַדֵב֖ ם לְּ ֹ֣לא יְֵּראת ֔

ֽה׃  בְּמ ש 

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥ רמרכא מרבה את מספר ההגבלות הנלמדות מטעם סלוק של מלת  – מ  אמ ָֽ שנדבר בו בסיני )ראה ספ"ב נח(; )א( הקול החזק  ּל 
)ג( מוצע  פ רש"י וראב"ע(.)ב( שרק משה שומע הקול )ע" .((ז,פט נשאבמדבר ) )רש"י וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל

משה למד את כל הפרד"ס או שרשי הפרד"ס.  ]תניא, איגרת הקודש יט[-ב הי"ו )י"א תשרי התש"פ(ע"פ דיון עם הרב עזריאל זילברברג 

רהקב"ה ציווהו  אמ ָֽ  רות. סלוק בתפקיד הגבלה שבמדבר הוא ילמד לעם ישראל את הנגלה. פנימיות התורה הושארה לנביאי וחכמי הדו – ּל 

 

 משה לאמר" -משה לאמר" ושבעים הפסוקים "וידבר ה' אל-מוצע לומר על חמישה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אל

ר  ; 'ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖  ֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי פסוק  – 'הֶ֖ ַוְיַדּב 

 פה.-על הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה, וזוהי התורה שבעלזה, והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ו

 

ֹות )דב' וא' ו,ז(מוצע לומר מהלימוד בפרשת קריאת שמע  ם ְלאֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר כי  – ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

מרכא  –על הנחת תפילין. ומכאן נלמד אל "וידבר ה'  כאן הרחבה אחת היא ברכת אקב"ו להניח תפילין, והרחבה נוספת היא ברכת אקב"ו

משה לאמר", שגם בהם יהיה רמז לברכות אקב"ו על הברכה מדרבנן המתאימה -מרכא טפחא, אל –משה לאמר" וגם "ויאמר ה' -טפחא, אל

 למצוות שהכתוב עוסק בהם.

 
אצל משה רבינו ישנם שני מצבים: )א( "השכינה  [ 25 – 20]דבר מלכות התשע"ח ע' ס"ה, שיחת שבת בא, ד' שבט התשמ"ח, שורה 

בשעה שמקבל מפי הגבורה, )ב( כשחוזר ולומד הענין שקיבל מפי הגבורה בשכלו ובהשגתו כ"ו'. ... וזה החילוק  –מדברת מגרונו" 
 .זה, שאז שייך לפלפל עם בעל המאמר עצמו-בין אמירת מאמר, כנתינתו מסיני, ללימודו לאחרי

  

ר: ,יב:לאתשא שמות  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ואחריו שבירת שהיא אות לחידוש הבריאה, דוחה בנין המשכן, שמירת שבת שבח  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

 , שהוא שבח למשה הלוחות

ר: :ד,זנשא במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   נשיא שבט יששכרעצת , שבח לנשיאים שהביאו קרבנותיהם מעצמם, מחנוכת המשכן ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

ר: :לז,טושלח במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   , אפשר שציצית היא אות לחידוש הבריאהפרשת ציצית ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ר: :ו,כזפינחס במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   . גלוי בת יורשתוראויות ל אחוזה בא"יו דרש שבח לבנות צלופחד, שמעצמן ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

ֶׁשֵ֥  :כה,לאמטות במדבר  ' ֶאל־מ  ר:ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ אמ ָֽ לתת מחצית השלל מביזת מדין לכל העדה. ובנוסף לתרום אחד שבח לאנשי הצבא  ה ּל 

 מחמש מאות לבדק הבית.

מלמד כי מצוות עשה הן מזקן דכתר דאצילות וקשורות לאותיות ו"ה,  , ליקוטי תורה, האדמו"ר הזקן[18]קונטרס שיר השירים ע' -ב

 וקשורות לאותיות י"ה. אפשר שחמש הפרשות הנ"ל קשורות לכתר דאצילות. מצוות לא תעשה מזקן דזעיר אנפין דאצילות

-גדול בתורה מטעימים שורש אמ"ר . יש דרשות בפנימיות התורה הקשורות לבינה על מלים שהן מוטעמות בזקף-זקף 527-מ 35%-כ

 גדול.  מה הקשר בין הדברים?

 

ר:)טט: פר' פינחס(,  סוף פרשתנוהביאור בפירוש רש"י ב [דבר מלכות, פינחס התשע"ו, ע' נא] אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  "להפסיק , ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖
מתחלת בדבורו של משה, הוצרך )טט: בתחילת פר' מטות(  הענין, דברי ר' ישמעאל, לפי שעד כאן דבריו של מקום, ופרשת נדרים

א אמר להם זו, אלא בפרשת נדרים התחיל להפסיק תחלה ולומר שחזר משה ואמר פרשה זו לישראל, שאם לא כן, יש במשמע, של
 ...  דבריו"

ומפרש רש"י "להפסיק הענין דברי ר' ישמעאל" "שכללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד" ... שמשה המתין במסירת פרטי דיני 
למעשה. ... בפר' אמר המועדים )טט: עד שנוגע למעשה, אבל( לשיטת ר' עקיבא, נמסרו מיד כל פרטי המצוות, אף שעדיין לא נוגעים 

לכל בני ישראל נאמרו דינים לאיסור מלאכה וגם דיני קרבנות, שנוגעים לכהנים אלא שדיני קרבנות נכתבו בפר' פינחס. לכן הוצרך 
 . ... הכתוב לפרש "ויאמר משה אל בני ישראל" שגם פר' זו נאמרה לכל בני ישראל

דיני המועדים שבכל הזמנים בשוה, הם בלשון דיבור ש"נמשך ולא נפסק",  החילוק בין "וידבר" שבפרשת אמר ל"ויאמר" שבפינחס:
ידי העסק -אם על-כן דיני הקרבנות שאי אפשר לקיימם בזמן הגלות, כי-שאין-ובלשון קשה, שהקב"ה תובע קיומם בתוקף; מה

ומעמד ומצב של טהרה, ואז  בתורה, הם )לא בלשון קשה, ואדרבה: בני ישראל תובעים מהקב"ה )שיבנה ביהמ"ק, ויעמיד כהנים
הוגה ע"י כ"ק  –יקריבו הקרבנות בפועל ממש( אלא( בלשון אמירה, לשון רכה, שהקב"ה מבקש מבני ישראל שיעסקו בסדר קרבנות 

 .ואילך 334האדמו"ר זצ"ל, נדפס בלקו"ש חי"ח ע' 

 

 תוקף;בלשון דיבור ש"נמשך ולא נפסק", ובלשון קשה, שהקב"ה תובע קיומם ב וידבר: מסקנה

 , טט: ובמצוות אחרות שיעסקו בלמודןבלשון אמירה, לשון רכה, שהקב"ה מבקש מבני ישראל שיעסקו בסדר קרבנות ויאמר

 

ר׃-ֶאל 'ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ חמשה מופעים בתורה של פסוקים,  5בתורה  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  פעמיים לשון של אמירה רכה. כעין חמשה חסדים.  מ 

ר׃-ֶאל 'אֶמר הֶ֖ ַוּי ֵ֥ ( במ' פי' כז,ו) [רש"ר הירש] אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ , ולא בלשון "וידבר", ונראה מכאן שאין ַוּי ֵ֥אֶמר ההלכות הבאות פותחות בלשון מ 
, פתיחה ב"ויאמר" ע"פ רוב ביאור טו, לזפר' ציצת במ' שלח )השוה פי' לעיל הן דנות בנושא חדש לגמרי, אלא הן מבארות כלל שכבר נאמר 

אמר קודם, או קשור למאורעות שקדמו והיא תכלית להן, או סיכום של כל המאורעות והמצוות הכלולים למצוות שנתנו כבר, או מסקנה של מ
 .(בפרשה

 

 פעם בספר שמות בין צווי עשיית שמן המשחה ובין שמירת שבת בבנין המשכן, 

 ארבעה פעמים בספר במדבר, מקום של הרבה קטרוגים, אמירת פיוס שבח וניחום.
 לאכי תשא שמות 

ך יֲַעֽשּו: פ)יא( וְּ  ֖ ר־ צ ּו ית  ל ֲאש  כ ֥ ש ּכְּ ד  ים ַלק ֑ ֖ ת ַהַסמ  ר  ט ֥ ת־קְּ ה וְּא  ֛ ח  שְּ ן ַהמ  מ  ֧ ת ש   ֵא֨

ר: ה ֵלאמ ֽ ֥ ל־מ ש  ר ֖ה' א  אמ   )יב( ַוי ֥

ו רּו ּכ י  ֨אֹות ה ִ֜ מ ֑ שְּ י ת  ת ַת֖ ת־ַשבְּ ר ַא֥ך א  ֵאל  ֵלאמ ֔ ר  ֵנ֤י י שְּ ל־בְּ ר א  ה ַדֵב֨ ֽם:)יג( וְַּאת ֞ כ  שְּ ַקד  ֥י ֖ה' מְּ י ֲאנ  ֛ ַעת ּכ  ַד֕ ם ל  ֵתיכ ֔ ֤י ּוֵבֽינֵיכ ם  לְּד ר ֣  א ֵבינ 
 זנשא במדבר 

י ֖ א  ֵנ֥י ַהנְּש  ֛ה ַעל־שְּ ר ֲעג ל  ר ב ק ֔ ֣ ֵנ֣י ע ש  ב  ּושְּ גְֹּ֥לת צ  ֵנ֣י ֗ה' ֵשש־ע  ם ל פְּ נ ִ֜ ב  רְּ ת־ק  יאּו א  יבּו אֹו)ג( ַוי ב ֨ ֥ ר  ד ַויַקְּ ֑ ח  ֽן:ם וְּ֣שֹור לְּא  ּכ  שְּ ֵנ֥י ַהמ  ם ל פְּ ֖  ת 

ר:)ד(  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

 )א' בחדש ניסן בשנה השנית ליציאת מצרים(איקראי מגילה אותן ח' פרשיות שהוצרכו ליום  -א"נ לכדרבי לוי  [בבלי גיטין ס, א]רש"י 
ת ורחוקות זו מזו הלכך קרי לשאר נמי מגילה משום נאמרו ונכתבו ונמסרו בו ביום ונכתבו כל אחת במגילה לבדה לפי שמובדלו

דכשחזר והשלימה הוצרך לכתוב מבראשית עד פרשת כהנים לבד ודילג פרשת כהנים הכתובה כבר וכתב מפרשת כהנים עד פרשת 
 שילוח טמאים וכן כולם.

ר:ַוּי ֵ֥אמֶ  מלמד שהפרשות הבאות נאמרו בא' ניסן:  (ז,יא ' נשאבמ) [ספרי זוטא פרק ז]אבל  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   חמשה עשר פעם נדבר ר הֶ֖

אדם כי יקריב מכם קרבן, צו את אהרן, קח לך עגל, יין ושכר אל תשת, איש  עם משה ביום אחד ואיזה זה יום הוקם המשכן. ואלו הן

יַׁשּלְ  (,בה ' נשאבמ)איש מבית ישראל אשר ישחט, כמעשה ארץ מצרים, קדושים תהיו, אמור אל הכהנים,  ָֽ הו  ַּמֲחֶנֶ֔ ן־ַהָֽ  (,כגו' נשא במ), חּו֙ מ 

ּו ה ְתָבֲרכֶ֖ ם (ז,ה ' נשאבמ), ּכ ֵ֥ ָּתֶ֔ א  ָֽ ֹום (ז,יא ' נשאבמ), ַקַ֚ח מ  ד ַלּיִ֗ יא ֶאָחִ֝  , בהעלותך, קח את הלוים, ויקחו אליך פרה אדומה:ָנׂש ֨

' ֶאל(, ראה וי' אח"מ יז,א) ראה ר׃-ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  (תבניות סוגרות דיבור) מ 

' (ז,ד שא' נבמ) ם (ז,ה ' נשאבמ)מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן פרט הבסיס הוא  – ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ ָּתֶ֔ א  ָֽ שבפשט , ַקַ֚ח מ 

' (ז,ד ' נשאבמ)הכתוב אליו מתיחס הכתוב  ארבעה עשר פרשיות נוספות, ששלוש מהן  [ספרי זוטא פרק ז]ועליו מתרבים ע"פ  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

ֹום (ז,יא ' נשאבמ)-שת מתנות וקרבנות הנשיאים לחנוכת המשכן הפותחת בבפרשת נשא, ופר ד ַלּיִ֗ יא ֶאָחִ֝  ' נשאבמ)-היא המשך ישיר ל, ָנׂש ֨

' ז,ד( ם (ז,ה ' נשאבמ) ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ ָּתֶ֔ א  ָֽ  . ַקַ֚ח מ 

' (ז,ד ' נשאבמ) פיוס שבח וניחום קודם לגלויי  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן לשון "ויאמר" "לאמר" – ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

ד (ז,ה ' נשאבמ)נשגב מאד המרומז בתפנית הטעמים של  ּו ַלֲעב ָ֕ ם ְוָהיָ֕ ָּתֶ֔ א  ָֽ גדול, שלוש זקף בין שני קיסרים, -גדול זקף-קטן זקף-זקף –  מ 

' ֶאל, ועשוי ללמד על נשגבות ארבעה המופעים האחרים בתורה של כעין נתן להם חוזק מיוחד ֶׁשֵ֥ -ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ ר׃מ  אמ ָֽ וביניהם השומר  ה ּל 

 הפרטי של כל אחד מישראל פרשת צצית הפותח באותם מלים נקודות וטעמים.

 

 ראה )וי' אח"מ טז,א(

תֽ  י ֲעב ד  ֥ פ  יש ּכְּ ֖ ם א  ו י ֔ ל־ַהלְּ ם  א  ה אֹות  ֤ ד וְּנ ַתת  ה ל מֹוֵע֑ ת א ֣ ת־ֲעב ַד֖ ד א  ם וְּה ֕יּו ַלֲעב ֕ ת ֔ ח ֵמֽא   ֹו:)ה( ַקֶ֚
 [ורה פרשת נשא ]המתחיל ברמז תרצו[ילקוט שמעוני ת]
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ר:ז,ד( ' נשאבמ) אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  מהו לאמר, תני רבי אושעיא א"ל למשה צא ואמור להם דברי שבח ודברי נחמות, והיה  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

העצה שבטו  מתירא ואומר שמא נסתלקה ממני רוח הקדש ]ושרתה על הנשיאים[, א"ל קח מאתם, מאתם היה הדבר, ומי נתן להם את
של יששכר הה"ד ומבני יששכר יודעי בינה וגו', אמרו להם אהל מועד שאתם עושים פורח באויר, אלא עשו לו עגלות ותהיו טוענין 

אותו בהם, והיה משה מתירא שמא אחת מן העגלות נשברת או אחת מן הפרות מתה ונמצא קרבנם של נשיאים פסול, א"ל הקדוש 

וגו' ניתן להם הויה שיהו קיימות לעולם, ועד היכן היו קיימות, רבי יודן בשם בר קפרא עד בגלגל שורים  ברוך הוא למשה והיו לעבוד

זבחו, והיכן הקריבום, רבי אבא בר כהנא אמר בנוב הקריבום, רבי אבהו אמר בגבעון הקריבום, רבי חמא בר חנינא אמר בבית עולמים 

מים( ]הבקר[ וגו', תנא משום רבי מאיר עד עכשיו הן קיימות לא )הוזמו( ]הוממו[ הקריבום דכתיב ויזבח ]המלך[ שלמה את זבח )השל

ולא הזקינו ולא הטריפו, והרי דברים ק"ו ומה אם העגלות שנדבקו באהל מועד ניתן להם הויה שיהו קיימות לעולם, ישראל שהן 

 ם היום:דבקים בהקדוש ב"ה על אחת כמה וכמה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכ

 

 בין המקושש ובין פרשת ציצת, המגן הגדול על כל אחד מישראל טושלח במדבר 

ּו ֥  ר צ  ֛ ת ַּכֲאש  ֖ים ַוי מ ֑ נ  ֲאב  גְּ֥מּו א ֛תֹו ב  ה ַוי רְּ חּוץ  ַלַֽמֲחנ ֔ ל־מ  ה א  ֵעד ֗ ֹו ּכ ל־ה  יאּו א תִ֜ ֽה: פ)לו( ַוי צ ֨ ת־מ ש   ה ֖ה' א 

ה  ֥ ל־מ ש  ר ֖ה' א  אמ  ר:)לז( ַוי ֥  ֵלאמ ֽ

 ֥ ם וְּנ  ֑ ד ר ת  ם לְּ ֖ י ב גְֵּדיה  ת ַעל־ַּכנְֵּפ֥ ֛ יצ  ם צ  ֥ ם וְּע ֨שּו ל ה  ֣ ֲאֵלה ֔ ת  ֵאל  וְָּאַמרְּ ר  ֵנ֤י י שְּ ל־בְּ ר א  ֵכֽל ת:)לח( ַדֵב֞ יל תְּ ֥ ֖ף פְּת  נ  ת ַהּכ  ֥ יצ  ֛נּו ַעל־צ   תְּ

ת־ּכ   ם  א  ת  ם א ֗תֹו ּוזְַּכרְּ ֣ ית  א  ֣ה ל כ ם  לְּצ יצ ת  ּורְּ י  ֖ים )לט( וְּה  ם ז נ  ֥ ר־ַאת  ם ֲאש  י ֵעֽינֵיכ ֔ ַבבְּכ ם  וְַּאֲחֵר֣ י לְּ ּורּו ַאֲחֵר֤ תִ֜ ם וְֹּֽלא־ת  ֑ ם א ת  ֖ ית  ֹ֣ות ֔ה' וֲַעש  צְּ ל־מ 

ֽם: ַבבְּכ ם        ַאֲחֵריה  י לְּ ּורּו ַאֲחֵר֤ תִ֜   זוכר כל המצוות , במצווה אחתאזלא מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר – וְֹּֽלא־ת 

עַ  ַמ֣ ֽם:)מ( לְּ ים ֵלֽאֹלֵהיכ  ֖ ד ש  ם קְּ ֥ י ית  י ו הְּ ֑ ֹות  צְּ ת־ּכ ל־מ  ם א  ֖ ית  זְּּכְּ֔רּו ַוֲעש   ן ת 

 ֽ י ֥ה' ֱאֹלֵהיכ  ֖ ים ֲאנ  ֑ ם ֵלאֹלה  ֖ כ  ֥יֹות ל  הְּ י ם ל  ַר֔ צְּ ץ מ  ר  ֣ כ ם  ֵמא  תְּ י א  את  ר הֹוֵצ֤ ם ֲאש ֨ י ֣ה' ֱאֹֽלֵהיכ ֗ ם      ם: פ)מא( ֲאנ ֞ י ֣ה' ֱאֹֽלֵהיכ ֗ ונח רביע, גרשיים מ – ֲאנ ֞

 כעין מקיים צצית מקיים כל התורהכעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, 
 

 
 [[פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת שלח לך ]המתחיל בדף קד עמוד ב]

ר׃-ֶאל 'ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ לא למה נסמכה פרשת ציצית לפרשת מקושש לפי שהיו אומרין לו למקושש מפני מה חללת שבת  מ 

שמעת )שמות לא( מחלליה מות יומת אמר להם שמעתי ושכחתי אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם 

 ועשו להם ציצית לשון סימן לשון ציון כדי שיהו ישראל זוכרין את המצות. וכן הוא אומר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה':

 

ר׃-ֶאל 'הֶ֖ פ ַוּי ֵ֥אֶמר ,ו: נחס כזיפ ברבמד אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ שת בנות צלפחד לאחוזה ימופע רביעי בתורה מתוך חמישה של פסוק זה. בין דר מ 

 בא"י לשמר שם אביהן מתוך חביבותן לא"י ובין הצווי שמתגלה על ידן מהקב"ה.
 

ְקַר   (כז, אפי'  'במ) ד ְּבנַֹ֣ות ְבָנהַוּת  ֶָ֤פר ְצָלְפָחִ֗ ְלָעד֙  ֶּבן־ח  ַ֣יר ֶּבן־ּג  הּבֶ  ֶּבן־ָמכ  ת ן־ְמַנֶּׁשֶ֔ ְׁשְּפח ֶ֖ ִ֑ף ְמַנֶּׁשַ֣ה ְלמ  ֶּ֙לה֙  ֶבן־יֹוס  ָתֶ֔ ְׁשמַ֣  ְוא   יוֹות ְּבנ 
ַ֣ה ה ַמְחָל ָעֶ֔ ְלָּכֶ֖ה ְוָחְגָלֵ֥ה נ  ה ּומ  ְרָצָֽ   :ְות 

ְקַר   (כז, אפי'  'במ) [ספרי זוטא פרק כז] ד ְּבנַֹ֣ות ְבָנהַוּת  ֶָ֤פר ְצָלְפָחִ֗ ְלָעד֙  ֶּבן־ח  תוך השבט הרי זה שבח , הא כל אדם כשר שעומד בֶּבן־ּג 
 לכל שבטו קל וחומר לביתו קל וחומר לגופו קל וחומר למשפחתו קל וחומר לבית אביו

ְקַר   (כז, אפי'  'במ) ד ְּבנַֹ֣ות ְבָנהַוּת  גרש מונח רביע, בתפקיד כעין יצא מן הכלל ללמד על הכלל )המשך ספרי זוטא -אזלא – ְצָלְפָחִ֗

 ולעומתו שלומית בן דברי למטה דן, נח, אברהם, נערה ישראלית שנשבתה בידי ארם ועוד.מלמד על אהליאב בן אחיסמך למטה דן, 

ד ְּבנַֹ֣ות : אדם כשר שבח לשבטו, לביתו, לגופו, למשפחתו, לבית מלמד על לפחות ארבעה פרטים או לימודים –מונח רביע  – ְצָלְפָחִ֗

 אביו.

א-ֶאל 'פ ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ ,ו: נחס כזיפ ברבמד)ז(.  ה ּל  ֶׁשֵ֥ ר׃מ  ת   במדבר כז, ז מ ָֽ ְבר  ן ְּבנַֹ֣ות ְצָלְפָחד  ּד  ַ֣י ּכ ִ֗ ֹוְך ֲאח  ה ְּבתֶ֖ ַ֣ת ַנֲחָלֶ֔ ָ֤ן ָלֶהם֙ ֲאֻחַּז ּת  ן ּת  ָנת ֨

ן: ן ָלֶהָֽ יֶהֶ֖ ֲעַבְרָּתֵ֛ ֶאת־ַנֲחַלֵ֥ת ֲאב  יֶהִ֑ם ְוַהָֽ בְ מנין אתה אומר שראת עינם בדבר שלא ראת עינו של משה אמרת , ֲאב  ן ְּבנַֹ֣ות ְצָלְפָחד  ּד  ת  ּכ ִ֗ כל ר 
ָ֤ן ָלֶהם֙  מה שתבעו מוטב תבעו: ּת  ן ּת  יֶהִ֑םזה חלק אביהן: , ָנת ֨ ַ֣י ֲאב  ֹוְך ֲאח  ן  , זה חלק אחי אביהן:ְּבתֶ֖ יֶהֶ֖ ֲעַבְרָּתֵ֛ ֶאת־ַנֲחַלֵ֥ת ֲאב  ְַהָֽ

ן:  :זה חלק בכורה תן להן, ָלֶהָֽ

ת   ְבר  ן ְּבנַֹ֣ות ְצָלְפָחד  ּד  שראת עינם בדבר קא סגול כעין מוסיף מהענין על הענין רביע כעין ארבע פרטים, לימודים, מונח זר – ּכ ִ֗
 .מה שתבעו מוטב תבעו, שלא ראת עינו של משה

 

 

במ' )-מלמדת על לשון רכה כי יש לשכנע בנות יורשות בדור הכיבוש והנחלה שתנשאנה רק בתוך שבטן כפי שנלמד ב ַוּי ֵ֥אֶמראפשר שמלת 

ֲעַבְרָּתֵ֛ ֶאת־ַנֲָֽחַלֵ֥ת ֲאב   (פי' כז,ז ןְוַהָֽ  יֶהֶ֖

֖תֹוך אֲ   ה בְּ ֣נּו ֲאֻחז ֔ נ ה־ ל  ן תְּ ין ֖לֹו ֵב֑ י ֵא֥ ֛ ֔תֹו ּכ  ַפחְּ שְּ ֣תֹוך מ  ינּו  מ  ע ֵשם־ָאב   ה י ג ַר֤ ֣מ  ֽינּו:)ד( ל  י ָאב   ֵח֥

ֵנ֥י ֽה': ס ן ל פְּ ֖ פ ט  שְּ ת־מ  ה א  ֛ ב מ ש  ֵר֥  )ה( ַויַקְּ

ר: ה ֵלאמ ֽ ֥ ל־מ ש  ר ֖ה' א  אמ    )ו( ַוי ֥

ן ת־נֲַחלַ֥  )ז( ֵּכ֗ ֛ א  ת  ם וְַּהֲֽעַברְּ ֑ י ֲאב יה  ֖תֹוך ֲאֵח֣ ה בְּ ן ל ה ם  ֲאֻחַז֣ת נֲַחל ֔ ֵת֤ ן ת  ד  ד בְּר ת  נ ת ֨ פְּח  ל  ֽן:בְּ֣נֹות צְּ ן ל ה  ֖ יה   ת ֲאב 

 

, י במרוםלפנמרכא טפחא, יתור לרבות, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, גלוי מפורש מה' של פרשה הכתובה כבר  – 'ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ 

 אשר אפשר היה לדעת את המצווה מצירוף ציוויים אחדים שנאמרו קודם. כפי' רש"ר הירש.

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥ מצב )א( משה היודע את ההלכה )ב( משה המשווה עצמו לכל שרי ישראל )מעשרות עד אלפים(, אשר אינו רוצה -מקף כרב – מ 

 הקב"ה. –ליטול את הגדולה ואומר כמותם יש גדול ממני 

רפ' רש"ר הירש מלת ע"פ  אמ ָֽ  וטעם סלוק מגבילים את בקשת בנות צלופחד לקבלת חלק אביהן בנחלת חפר אביו. ּל 

בירושת הארץ נשים לא קבלו נחלה. אלא מבקשות שצלופחד שמת במדבר שלא מסיבת המרגלים אלא מעוונו, יזכה לנחלה, שתצטרף 

 ר הסבא שלהן, כהלכה כאשר אין לאב בן אלא בת היא יורשת את נחלתו.לנחלת חפר אביו, ואז הן ירשו עם יורשים אחרים בנחלת חפ
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 לאמטות במדבר  

ר ֹֽלא־י   ֧ ל ֲאש  א וְּכ ֨ ֑ ַחט  ה י תְּ ֖ י נ ד  ֵמ֥ ך בְּ ר ַא֕ ֵה֔ ירּו ב ֵאש  וְּט  ֤ ש ַתֲעב  א ב ֵא֗ ר־י ב ֣ ר ֲאש  ב ֞ ֽי ם:)כג( ּכ ל־ד  ירּו ַבמ  ֥ ש ַתֲעב  א ב ֵא֖  ב ֛

ת ֧  ַבסְּ ֽה: פ)כד( וְּכ  ל־ ַהַֽמֲחנ  אּו א  ב ֥ ר ת  ם וְַּאַח֖ ֑ ת  ַהרְּ י ּוטְּ ֖ יע  ב  ֛ם ַב֥יֹום ַהּׁשְּ גְֵּדיכ   ם ב 

ר: :כה,לאמטות במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   מופע חמישי ואחרון בתורה. ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

העדה. ובנוסף לתרום אחד מחמש  לשון רכה של בקשה שתתקבל על דעת יוצאי המלחמה ברצון, לתת מחצית השלל מביזת מדין לכל

 מאות לבדק הבית. ומחצית העדה לתרום לאחד מחמישים לבדק הבית.

ה: ו:כ,לאמטות במדבר  ָדָֽ ֹות ָהע  י ֲאבֵ֥ ֶ֖ ן ְוָראׁש  ה ֶ֔ ַ֣ר ַהּכ  ָמִ֑ה ַאָּתה֙ ְוֶאְלָעָז ם ּוַבְּבה  י ָּבָאָדֶ֖ ֶ֔ אׁש ַמְלקֹ֙וַח֙ ַהְּׁשב  ַ֣ת ר ָ֤ א א   ָׂשִ֗
֙י ז:כ,לאמטות במדבר  ה:ְוָחצ  ָדָֽ ין ָּכל־ָהע  ֶ֖ ים ַלָצָבִ֑א ּוב  ֶ֖ ְצא  ה ַהּי  ְלָחָמֶ֔ ַ֣י ַהּמ  ְפׂש  ַ֚ין ּת  ֹוַח ּב   ָת֙ ֶאת־ַהַּמְלקֶ֔
ן־ָהָאָד  ח:כ,לאמטות במדבר  ֹות מ  אִ֑ ׁש ַהּמ  ֶ֖ ֲחמ  ֶפׁש מ  א ֶאָחַ֣ד ֶנֶ֔ ַ֣ים ַלָצָבֶ֔ ְצא  ְלָחָמה֙ ַהּי  ָ֤י ַהּמ  ת ַאְנׁש  א ֞ ' מ  הִ֗ ֶכס ַלָֽ ָת֨ ֶמ  מ  ם֙ ַוֲהר 
ן־ַהּבָ  אן:ּומ  ן־ַהצ ָֽ ים ּומ  ֶ֖ ר  ן־ַהֲחמ  ר ּומ   ָקֶ֔
': ט:כ,לאמטות במדבר  ת הָֽ ן ְּתרּוַמֵ֥ ֶ֖ ה  ֵ֥ר ַהּכ  חּו ְוָנַתָּתֵ֛ה ְלֶאְלָעָז ָּקִ֑ ם ּת  יָתֶ֖ ֲחצ  ַּמָֽ  מ 
ן־ַהָּבָקֵ֛  ,ל:לאמטות במדבר  ם מ  ן־ָהָאָדֹ֧ ים מ  ּׁש ִ֗ ן־ַהֲחמ  ח׀ ֶאָחַ֣ד׀ ָאֻחַ֣ז מ  ַּקַ֣ ל ּת  ְׂשָרא   ָֽי־י  ת ְּבנ  ַּמֲחצ ֨ אן ּומ  ן־ ַהצ ֶ֖ ים ּומ  ֵ֥ ר  ן־ַהֲחמ  ר מ 

:' ְׁשַּכֵ֥ן הָֽ ֶרת מ  ְׁשֶמֶ֖ י מ  ָ֕ ְמר  ם ׁש  ּי ֶ֔ ָתם֙ ַלְלו  ָמִ֑ה ְוָנַתָּתָ֤ה א  ָּכל־ַהְּבה   מ 
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 לסעודה שלישית מאמר [, זוהר פט,אשמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו )א( אות תסה -זוהר מהדורת הסולם ]

 של שבת

ינ ין בְּכ ל א  ינּון פ קּוד  א בְּכ ל א, בְּכ ל א  ר  ַעטְּ תְּ א ֵביּה, מ  ר  ַעטְּ תְּ א מ  אֹוַריְּית  א, דְּ ַהאי יֹומ  אנ א, בְּ ין ת  ז ֲהר  א, דְּ נְּהֹור  ין ד  ין ֲענ פ  ע  ין, בְַּשבְּ ין וְּעֹונ ש  ּון ג זְּר 

מֵ  א. ַמאן ח  ר  א וְּס טְּ ר  טְּ ּכ ל ס  ן. מַ מ  יד  נ א, ֻּכלְּהּו ַאנְּפ ין בְּהּו ֲאח  יל  ין בְּגֹו א  א ַקיְּימ  ּׁש  ּכ ל ֲענ פ א ַוֲענ פ א, ֲחמ  ין מ  ק  נ פְּ ין דְּ ע ין י, ֲענ פ  ינּון ַתרְּ ֵמי, א  אן ח 

נ פ   א דְּ ין, בְַּההּוא נְּהֹור  ין וְּנֲַהר  זְַּדֲהר  ח ן בְּכ ל סְּט ר ּוסְּט ר, ֻּכלְּהּו מ  ַפתְּ תְּ מ   יק וְּל א פ ס ק.דְּ

נ ין בְַּתפְּנּוֵקי ...  ַעדְּ תְּ יַקי יא, מ  ַצד  ֵתיהֹון דְּ מ  א, ּכ ל נ שְּ ַהאי יֹומ  אנ א, בְּ נּוג א ת  א ֵמע  א ֲחד  ין. וְּרּוח  ימ  ת  כ ל סְּ א דְּ ימ  ת  א, סְּ יש  א ַקד  יק  ַעת 

ין, לְּמ  א בְֻּכלְּהּו ע  ט  ַפשְּ תְּ א מ  יש  א ַקד  יק  ַההּוא ַעת  ְּיח   דְּ נַי ין בְּ ְּיח  א, וְּנַי ֻכלְּהּו נְּטּוֵרי אֹוַריְּית  ין, לְּ יש  ֻכלְּהּו בְּנֵי ַקד  ט א לְּ ַפּׁשְּ תְּ א, ּומ  ת  א וְּנַחְּ ק  א וְַּסלְּ

ין. הה"ד בְּיֹום ה נ יַח יְּי ' לְּך  ש  נ ין ק  ח  ינ ין, וְּכ ל פּולְּ ֻּכלְּהּו, ּכ ל רּוגְּז ין, ּכ ל ד  נְֵּשי מ  תְּ ל ים, מ  ה.ֵמע  שְּ ש  ה ַהק  ֲעבֹוד  ן ה  גְּז ך ּומ  ר   צְּבְּך ּומ 

א ֻּכל א. ּוכְּ  ְּית  יר אֹוַרי ילּו נ ט  א, ּכְּא  יר ַשבְּת  נ ט  א, וְּכ ל דְּ ֳקֵבל אֹוַריְּית  א ל  יל ַשבְּת  ק  ג ינֵי ַּכך, ש  ם יֲַחז יק ב ּה בְּ ה ז את ּוב ן ָאד  ֵרי ֱאנֹוש יֲַעש  יב ַאשְּ ת 

א ֻּכל א.שֹוֵמר ַשב ת מֵ  יר אֹוַריְּית  נ ט  יר ַשב ת, ּכְַּמאן דְּ נ ט  ַמאן דְּ ַמע, דְּ תְּ שְּ ע. א   ַחלְּלֹו וְּשֹוֵמר י דֹו ֵמֲעשֹות ּכ ל ר 

 
 [שמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו )א( אות תסה -פירוש הסולם לזוהר ]

תעטרת בו, מתעטרת בכל, בכל אלו המצות, בכל אלו הגזרות והעונשין, תאנא בהאי יומא וכו': למדנו, ביום הזה, של שבת, התורה מ
בשבעים ענפים של אור המאיר בכל צד וצד, כי ז' ספירות הם חג"ת נהי"מ, וכל אחת כלולה מעשר הם שבעים. מי ראה הענפים 

ה שבז"א, הנקרא אילן. המקבל היוצאים מכל ענף וענף של שבעים הענפים. חמשה עומדים בתוך האילן, היינו ה' ספירות חג"ת נ"
אותם מבינה. כל הפנים נאחזים בהם. מי ראה אלו השערים הנפתחים בכל צד וצד מהם, שכל אחת כלולה מעשר והם חמשים שערים. 

 .כולם מזדהרים ומאירים באור ההוא היוצא ואינו נפסק

עתיקא קדישא הסתום מכל סתומים, שהוא תעדנים בתענוגי תאנא בהאי יומא וכו': למדנו, ביום ההוא, של שבת, כל נשמות הצדיקים מ... 

, מתפשט בכל העולמות ועולה ויורד, ומתפשט לכל בנים הקדושים, לכל שומרי התורה, ונחים הכתר. ורוח אחד מעונג עתיקא קדישא ההוא

 ומרגזך ומן העבודה הקשה. במנוחה שלמה, ונשכחים מכולם, כל רוגז, כל הדינים וכל עבודה קשה. ז"ש, ביום הניח ה' לך מעצבך

. וכתוב, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם שקולה שבת כנגד התורה, וכל השומר שבת כאלו שמר התורה כולהבגיני כך שקיל וכו': משום זה 

 יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. נשמע, שמי ששומר שבת כמי ששומר התורה כולה.
 

]ע' קמ"ח[ כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלו"ה ]ע' ר"ז[ חמשא קלין ]ע' רכ"ה[ אמר  [, יתרו רלזוה מתוק מדבשפירוש ה]

 רבי שמעון, כיון דבר נש ישראל אתגזר ... כיון דזכה לקיימא פקודי אורייתא ... ואתדבק בגופא דמלכא ... ]ע' רכ"ט[ תפלה לעני ... סלקא

להדבק בגופא דמלכא כסא הכבוד ת בן ברית אל ום השראת השכינה בבריאה מוליך תפלהמשכן הוא מקטט: עד כורסי יקרא דמלכא )

 (אל בן ברית מוליך השפע מכסא הכבוד

ין ]ע' רמ"ד[ זכור את יום השבת לקדשו. מאמר א' )ליל שבת( מאמר ב' )סעודת היום( מאמר ג'  )סעודה שלישית( ]ע' רנ"ט[ ....  ע  , בְַּשבְּ
שבז"א. כי כל אחד  . מאירים מכל צד וצד של השש קצוות )חג"ת נה"י(שבעים פנים לתורהשל אור שהם  ן ענפיםבשבעימתפשט  – ֲענ פ ין

 מהם לבדו מאיר בשבעין פנים.

ֵמי כלול ממאות מי יכול לראות את ענפי האורות היוצאים מכל ענף וענף של שבעין הענפים, כי כל אחד מהשבעים  –... וענפא  ַמאן ח 

 היצאים ממנו )טט: פרטי ההלכות מהתורה ורבנן( ואלפים אורות 

נ א יל  ין בְּגֹו א  א ַקיְּימ  ּׁש   חמשה עמודים כנגד חמשה חומשי תורה נמצאים בתוך האילן העליון של ז"א  שהוא הת"ת )תפארת( – ֲחמ 

ן יד   ...  כל הענפים נאחזים בהם  – ֻּכלְּהּו ַאנְּפ ין בְּהּו ֲאח 

ינּון ַתרְּ  ֵמי, א   ... סטר: מי יכול לראות ולהשיג אלו השערים הנפתחים ביום השבת בכל קצה וקצה מהששה קצוות דז"א. ע יןַמאן ח 

ין זְַּדֲהר   ונהר יוצא מעדןואינו פוסק מלהשפיע, כמ"ש שהוא הנהר היוצא מחכמה  באור הבינה: כל השערים המאירים,  וְּל א פ ס ק...  ֻּכלְּהּו מ 

 הנפתחים ביום השבת חמשים שערי בינהן ואלו השערים הם להשקות את הגן פי' את זו" פי' אור הבינה יוצא מחכמה 

 וכל השערים שכנגדם בכל העולמות נפתחים עמהם להאיר לבני ישראל

לכן כל המצות הנעשות ביום השבת וכל חידושי התורה המתחדשים בשבת, יש בהם תוספת ויתרון של קדושה, כי קדושת היום גורמת 

 ה והמצות ע"י העטרות שהתורה מתעטרת בשבת.עלוי התור
 
 , זוהר פט,א?[שמות פרשת יתרו מאמר כבד את אביך אות תצ -זוהר מהדורת הסולם ]

ֵמש נ ין, וַַדאי ח  גְּל יפּו ח ֵמש ַאֲחר  תְּ ן, א  יר  ֵמש ֲאמ  נֵי ח  ן, ּכ ל יל ּכ ל א. בְּה  יר  ֵמש ֲאמ  נֵי ח  ה  אנ א, בְּ ֵּכיַצד. ָאנ כ י יְּי ' ֱאֹלה יך, ל ֳקֵבל ֹלא  גֹו ח ֵמש. ה א ת 

מ   א דְּ א וְַּצלְּמ  מּות  יל, ַאזְּע יר דְּ ט  ק  ַמאן דְּ יל ן, דְּ ל  ּכְּ תְּ א א  ֵלין, ב כְּל ל א ֲחד  ֵרין א  נֵינ ן, תְּ ת  ַצח. דְּ רְּ ם. ת  ת ה ָאד  ה א  יב, ּכ י בְּצ ל ם ֱאֹלה ים ע ש  כְּת  אֵריּה. ד 

מּו יב וְַּעל דְּ ם.ּוכְּת  ֵאה ָאד  מּות ּכְַּמרְּ ֵסא דְּ  ת ַהּכ 

 בחמשה מאמרות של לוח ימין כלולים חמשה המאמרות של לוח שמאל.

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 משה לאמר:" עשויים להיות קשורים לחמשה מאמרות בלוח הימני.-אפשר כי חמש פעמים "ויאמר ה' אל

 
 [תקכזשמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו )ב( אות  -זוהר מהדורת הסולם ]

ית ַקיְּי ַהאי בְּר  בְּ א. ּובְּג ין ד  יש  ית ַקד  בְּר  ז א ד  יהּו ר  א א  שֹו ד  ת יֹום ַהַּׁשב ת לְַּקדְּ ַלל ּכ ל א. )דף צ"ב ע"א( ז כֹור א  יהּו ּכ  ַשיְּיֵפי גּופ א, וְּא  ין דְּ קֹור  ין ּכ ל מְּ מ 

א,  אֹוַריְּית  יהּו ּכְּל ל א דְּ א ַשב ת א  גַוְּונ א, ד  יר ַשב תּכְּ נ ט  א, ַמאן דְּ כ ל אֹוַריְּית  א דְּ יּומ  ק  ַשב ת, ּכְּ א דְּ יּומ  י ין, וְּק  א ֵביּה ַתלְּ אֹוַריְּית  ז ין דְּ יר וְּכ ל ר  ילּו נ ט  , ּכְּא 
א ֻּכל א.  אֹוַריְּית 

 [שמות פרשת יתרו מאמר זכור את יום השבת לקדשו )ב( אות תקכז -פירוש הסולם לזוהר ]
השבת לקדשו: זה הוא סוד הברית הקדוש, שהוא יסוד, ומשום שבברית הזה נמצאים כל המקורות של אברי הגוף, והוא כלל זכור את יום 

הכל, כעין זה, שבת היא כלל של התורה וכל סודות התורה בה תלוים, וקיום השבת הוא כקיום כל התורה. מי ששומר שבת כאלו שומר כל 

 התורה.

 

 שורש "אמר" כמתבטא ב:"תאמר לבית יעקב" מסטרא דדינא. [מזקע' יתרו ]המתוק מדבש לפי 

 מוצעות שתי דרכי הסבר.

בשבת מעתיקא קדישא שבכתר  ()לפחותמשה לאמר" המייצגים את חמשה הענפים המקבלים -שחמשה הפסוקים "ויאמר ה' אלמוצע הסבר 

מיוצגים הם שבעים פנים לתורה ומוצע לומר שהם שאל שבעים הענפים )סטרא דדינא היינו בתגבורת דגבורה( בינה דרך  יםפיעשומ

  משה לאמר"-בשבעים הפסוקים "וידבר ה' אל

 

נציג מצוות נוספות שנאמר עליהן ששקולות לכל התורה כולה  היות ועסקנו עד כאן בנושא של מצוה אחת ששקולה כנגד כל התורה

ה-ָּכל-ּוְׁשַמְרֶּתם֙ ֶאת (עקב יא,ח 'דב)ר את )בעזרת ר' פ"מ טייטלבוים הי"ו(. ואפשר כי הפסוק שנעזרנו בו להסבי ְצָוֶ֔ מכיל רמז בטעמיו  ַהּמ 

 המצוה הזאת".-כל-במלים "את

 משה לאמר" מייצג מצוה שקיומה שקול לקיום כל התורה כולה.-מוצע הסבר שכל אחד מחמשה הפסוקים "ויאמר ה' אל

 ויים בה"כגון הנאמר "הריני מקיים מצות ... כאילו קיימתי כל תרי"ג מצוות התל

ר:,יב: לאתשא שמות  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ואחריו שבירת שהיא אות לחידוש הבריאה, דוחה בנין המשכן,  שמירת שבתשבח  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

 , שהוא שבח למשה הלוחות

ר: :ד,זנשא במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  , צת נשיא שבט יששכרחנוכת המשכן, שבח לנשיאים שהביאו קרבנותיהם מעצמם, מע ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

 י"ג פעם מוזכר ברית מילה בתורה מביא להשראת השכינה במשכן   שמירת קיום ברית מילה

ר: :לז,טושלח במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  צְֹּ֣ות נאמר מפורש פרשת ציצית,  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ ת־ּכ ל־מ  ם  א  ת  ם א ֗תֹו ּוזְַּכרְּ ֣ ית  א  ֣ה ל כ ם  לְּצ יצ ת  ּורְּ )לט( וְּה י 

ֽם: ֖ים ַאֲחֵריה  ם ז נ  ֥ ר־ַאת  ם ֲאש  י ֵעֽינֵיכ ֔ ַבבְּכ ם  וְַּאֲחֵר֣ י לְּ ּורּו ַאֲחֵר֤ תִ֜ ם וְֹּֽלא־ת  ֑ ם א ת  ֖ ית  י לְַּבבְּכ ם        ֔ה' ַוֲעש  ּורּו ַאֲחֵר֤ תִ֜ אזלא מהפך פשטא, כעין  – וְֹּֽלא־ת 

 זוכר כל המצוות , במצווה אחתיצא להקל ולא להחמיר

ר:ַוּי ֵ֥  :ו,כזפינחס במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  שבח לבנות צלופחד,  שקולה כנגד כל מצוות שבתורה ישראל-ארץ ישיבת שבח אֶמר הֶ֖

 . וראויות לגלוי בת יורשת אחוזה בא"יו דרש שמעצמן

ר: :כה,לאמטות במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  נקום במכחישי . מהותה של מלחמת מדין להתורההכופר בע"ז כאילו מקיים את כל  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

 .שמסרו עצמם למלחמה בכפירת התורהשבח לאנשי הצבא התורה ע"י פולחן של ע"ז המבוזה ביותר. 

ך ,כח(יא אהר' דב) [ספרי דברים פרשת ראה פיסקא נד] ר  ן־ַהד ֔ ם מ  ֣ ת  ֥ה  ,כח(יא אהר' דב) , מדרך חיים לדרך מות,וְַּסרְּ ַצּו  ֛י מְּ ר ָאנ כ  ֧ ך ֲאש  ר  ן־ַהד ֔ מ 

כ ֖  תְּ יםא  ֖ ים ֲאֵחר  ֥ י ֱאֹלה  כ ת ַאֲחֵר֛ ל ֗ מיכן אמרו כל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה וכל הכופר בעבודה זרה מודה בכל , ם ַה֑יֹום ל 
 התורה כולה סליק פיסקא

 

 שבת לפי הזוהר הנ"ל.

ם א ֗תֹו ּו לט(,טושלח )במדבר  צצית כתוב במפורש ֣ ית  א  ֣ה ל כ ם  לְּצ יצ ת  ּורְּ י  םוְּה  ֑ ם א ת  ֖ ית  ֹ֣ות ֔ה' ַוֲעש  צְּ ת־ּכ ל־מ  ם  א  ת  מקיים צצית כאילו מקיים  – זְַּכרְּ

 כל התורה.
 [ויקרא פרשת ויקרא מאמר ולא שקרנו בבריתך אות רטו -זוהר מהדורת הסולם ]

א דְּ  יש  א ַקד  ַהאי ָאת ַקי ימ  ַשֵקר ֵביּה בְּ מְּ כ ל ַמאן ד  ך, דְּ ית  ר  נּו ב בְּ ַקרְּ ים וְֹּלא ש  ש  רְּ תְּ ַמלְּּכ א א  א דְּ מ  שְּ ג ין ד  ַמלְּּכ א, בְּ א דְּ מ  ַשֵקר ב שְּ לּו מְּ ים ֵביּה, ּכְּא  ש  ר 
 ...  ֵביּה בְַּבר נ ש.

שַ  מְּ א ֻּכל ּה, ּוַמאן ד  יר אֹוַריְּית  לּו נ ט  ית, ּכְּא  יר ַהאי בְּר  נ ט  כ ל ַמאן דְּ יַדת בְַּהאי, דְּ א ֲאח  א ֻּכל ּה.קֵ וְַּע"ד אֹוַריְּית  ַשֵקר בְּאֹוַריְּית  לּו מְּ ַהאי, ּכְּא   ר בְּ
 [ויקרא פרשת ויקרא מאמר ולא שקרנו בבריתך אות רטו -פירוש הסולם לזוהר ]

ולא שקרנו בבריתך: כי כל מי שמשקר באות ברית קדש הזה שרשום בו, הוא כאלו משקר בשמו של המלך, משום ששמו של המלך רשום 

 ... באדם, בברית מילה.

 , ומי שמשקר בזה כאלו משקר בכל התורה.ששומר ברית הזה כאלו שומר כל התורהוע"כ התורה נאחזת בזה, בברית, וכל מי 
 [אורח חיים סימן יא -שו"ת עטרת פז חלק א כרך א ]

נציבים אצל רבי יהודה בן איתא בספרי )פר' ראה, אות נג. על פסוק יב, כט( מעשה בר' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר שהיו הולכים ל

בתירא ללמוד הימנו תורה, והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה, וירשת 

 . ע"כ., ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצוות שבתורהאותם וישבת בארצם חזרו ובאו להם למקומם. אמרו
 [[1דית כרך ב, ארץ ישראל ]המתחיל בעמוד קצט טור אנציקלופדיה תלמו]

, שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל )דב' יב,כט( ישיבתה. מצוה לישב בארץ ישראל ולדור בה, ואמרו: וירשת אתם וישבת בארצם

רוי בלא עון, , וכל הדר בארץ ישראל ש3, שסמוך לו נאמר: שמור ושמעת את כל הדברים האלה)תוספתא ע"ז פ"ה( המצוות שבתורה

, ולעולם ידור 6, כלומר: אל יתרעם לומר צר לי, כי כולם נשואי עון5: ובל יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון)ישעיה לג,כד(שנאמר
אדם בא"י אפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו 

 ,7אלוה

 

לוח ימין בעשרת  מצוה שקולה לכל התורה הנושא וקהפס

 הדברות, התאמה א'

לוח ימין בעשרת 

 הדברות, התאמה ב'
 שבת דיבר רביעי שבת דיבר רביעי שבת שמירת שבת ,יבלאתשא שמות 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 –כבד את הוריך דיבר ה' ברית מילה חנוכת המשכן ד,זנשא במדבר  

האחראים בתחילה 

 לברית

דיבר א', שורש  –אנכי 

 מ"ח מצוות עשהר

דיבר א', שורש  –אנכי  שמירת כל המצוות צצית לז,טושלח במדבר 

 רמ"ח מצוות עשה

כופר  –לא יהיה דיבר ב' 

בע"ז, שורש שס"ה לא 

 תעשה
 ארץ ישראל בנות צלופחד נחלה בא"י ו,כזפינחס במדבר 

ישראל -ישיבת ארץ

שקולה כנגד כל מצוות 

 שבתורה

 –לא תשא דיבר ג' 

 בות על א"ישבועת ה' לא

 –לא תשא דיבר ג' 

 שבועת ה' לאבות על א"י

צווי לצבא נגד מדין  כה,לאמטות במדבר 

 לחלק השלל

המלחמה נגד ע"ז, הכופר 

בע"ז כאילו קיים כל 
 התורה

כופר  –לא יהיה דיבר ב' 

בע"ז, שורש שס"ה לא 
 תעשה

ברית מילה, מלחמה נגד 

 אי שמירת הברית
 –כבד את הוריך דיבר ה'

בתחילה  האחראים

 לברית

 

 

ר:,יב: לאתשא שמות  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ואחריו שבירת שהיא אות לחידוש הבריאה, דוחה בנין המשכן, שמירת שבת שבח  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

 , שהוא שבח למשה הלוחות

ר: :ד,זנשא במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   עצמם, מעצת נשיא שבט יששכרחנוכת המשכן, שבח לנשיאים שהביאו קרבנותיהם מ ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

ר: :לז,טושלח במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   פרשת ציצית, אפשר שציצית היא אות לחידוש הבריאה ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

ר: :ו,כזפינחס במדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   . וראויות לגלוי בת יורשת אחוזה בא"יו דרש שבח לבנות צלופחד, שמעצמן ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

ר: :כה,לאת מטובמדבר  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  לתת מחצית השלל מביזת מדין לכל העדה. ובנוסף לתרום אחד שבח לאנשי הצבא  ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

 מחמש מאות לבדק הבית.

 

 

 משה לאמר: מרכא טפחא מקף מרכא סלוק-וידבר ה' אל 10.5

 גבורה )דבר( והמתקתה )לאמר( לשון 70גבורות,  70מופעים, פסוק אחד מהם בתבנית אחרת ,  70פסוקים,  70בתורה 

 משה לאמר" -משה לאמר" ושבעים הפסוקים "וידבר ה' אל-מוצע לומר על חמישה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אל
 

י־י ַחם  ְלָבבֹו  דברים שופטים יט,ו:  ַח ּכ  צ ִ֗ י ָהר  ַ֣ ם ַאֲחר  ל ַהָּד  א ֨ ף֩ ּג  ְרּד   ֶּפן־י 
 ִ֑ ַ֣הּו ָנ ָּכ ֶרְך ְוה  ה ַהֶּדֶ֖ ְרֶּבֵ֥ י־י  ָֽ ֹו ּכ  יגֵ֛ ּׂש  ֹום:ְוה  ְלׁשָֽ ֹול ׁש  ְּתמֵ֥ ֹו מ  ּוא לֶ֖ ֵ֥א הֵ֛ נ  א ׂש  י ל ַ֣ ֶות ּכ ֲ֠ ְׁשַּפט־ָמֶ֔ ַ֣ין מ   ֶפׁש        ְולֹו֙ א 
ַחם  ְלָבבֹו  )דב' שפ' יט,ו( ... מה טעמא דר' יודה  גמרא ]ירושלמי ]וילנא ז,ב[ מכות פ"ב,ה"ו[ י־י  י י ַחם  ְלָבבֹו  או  ּכ  ַ֣    ּכ 

 ... משנה ]קרבן העדה ירושלמי ]וילנא ו,ב[ מכות פ"ב,ה"ו[

 משה לאמר"-קטע זה ל"וידבר ה' אל
מקרא שם. קאי אהא דכתיב ביהושע וידבר ה' אל יהושע  ]ירושלמי ]וילנא ז,ב[ מכות פ"ב,ה"ו[כל מקום שנאמר דיבור חידוש 

לאמר דבר אל בני ישראל לאמר תנו לכם את ערי המקלט אשר דברתי אליכם כו' וקשיא לו בכל אמירות שנאמרו ליהושע כתיב 
 :כאן כתיב וידבר מפני שיש בפרשה זו חידושי דינים שלא נאמרו בתורה כדמסיק מוישב עמםויאמר ו

 :ופריך והכתיב וידבר אלהים וגו'. ואין שם חידוש

 

י: ,ב: שמו"ב כג ָֽ ֹו ַעל־ְלׁשֹונ  ָּלתֶ֖ י ּומ  ִ֑ ֶּבר־ּב  ' ּד  ּוַח הֶ֖  רֵ֥
י (שמו"ב כג,ב) [רש"י] ִ֑ ֶּבר־ּב    (יב,ב ' בהע'במ) כמו נבואה נופל בו לשון דברוכל לשון השרה בי רוח קדשו ונדבר בי,  - ּד 

ע ֽה': ַמ֖ ר וַי שְּ ֵב֑ נּו ד  ֣ ר ֔ה' ֲהֹ֖לא גַם־ב  ֣ ב  ה  ד  ק ַאך־בְּמ ש  ֗רּו ֲהַר֤ וטעמו של דבר לפי שהרוח נכנס בו בקרב הנביא  ֲאַדב ר־ֽבֹו: ו(יב, ' בהע'במ) ַוי אמְּ
ה ֲאַדב ר־֗בֹו ח(,יב ' בהע'במ))טט: גם  :ומדבר בו ל־פ ֞ ה א  ֣  ( פ 

 

ר ...  'ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖  ֵ֥ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים שעשויה להתרחב, מוצע לומר שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי  – 'הֶ֖ ַוְיַדּב 

 .שבקטעים האלה פה-, והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד למופע הבא של פסוק כזה, וזוהי התורה שבעלים אלהפסוק

 משה לאמר"-ויאמר ה' אל 5-וידבר ול 70-ואפשר גם ספר בראשית וספר דברים שהם מחוץ ל

 ב' יתרו ט"ו בשבט התש"פ, בערבות שאילת ר' משה אסקוט הי"ו ארה"ב,

 שפת אמת שמות פרשת בשלח שנה תרסד
ז"ל למי נאה להלל. למי שיכול להשמיע כל תהלתו. אז ישיר כו' ויאמרו לאמר. דכ' מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו. דרשו ח

ואיך יתכן זאת. רק ברוח הקודש. כמו השירה זו על הים שנאמרה ברוה"ק. ובזה נתקיים אנכי כו' המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
יקר הסודות ואמלאהו. דכ"ב אותיות התורה אין להם סוף וחקר. שבהם נבראו כל עליונים ותחתונים. והם מתרחבים עדי עד. וע

 בפנימיות האותיות ומלואיהם שאין להם סוף. וז"ש בכל פרשה בתורה וידבר כו' לאמר. 
 משה לאמר: -פעם שנאמר וידבר ה' אל 70-)טט: ב

 משה לאמר: -פעם שנאמר ויאמר ה' אל 5-ו

 ויאמר ה' מוטעמים מרכא טפחא, -וידבר ה' ו

 רטים העשויה להתרחבשלפי ההגדרה שנתנו להם הם מרמזים לכעין קבוצה של פ

 מתאים מאד לפירוש השפת אמת לרבוי רב של של צרופי צירופים של פירושי התורה

 פה בכל הפרד"ס ולא רק בפנימיות.-לענ"ד בכל התורה שבעל

 פה מהרבוי, אבל בהגבלה המרומזת בטעם סלוק-מלת "לאמר" מצווה ללמד את התורה שבעל

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

 לומדים מעבירים, יש שנאה, יש לחישה.לא כל דבר שלמד משה העבירו, לא כל דבר ש

 יש דברים המועברים רק ליחידים הראויים( 

 
פי' שאלה הדברים יתפרשו לצירופים וצרופי צירופים עד אין תכלית. זה לאמר שמפרשה זו יוצא פרשה אחרת ואחרת עד אין סוף. וכן 

וכבר כתבנו כמו שכ' בפ' ויחי שהיא פרשה סתומה  כתיב בשירה זו ויאמרו לאמר. לפי שהי' ברוה"ק. ונעשה מזה פרשה בתורה.
שהפסקות משמשות ליתן ריוח להתבונן בין פרשה שהתחיל השיעבוד. מול זה השירה אחר הגאולה. שיש הפסק בין כל דיבור ודיבור. 

 .לפרשה
 )טט: כאן כל לבנה ואריח הם כעין פרשה ופרשה(

 
סתומה. וכשנגאלו נפתחו עיניהם ולבן של ישראל. וכמו כן נפתח להם ולפי שבגלות נסתמו עיניהם ולבם של ישראל. הפרשה  

הפרשיות שבתורה. וזה הרחב פיך ואמלאהו. הוא רומז למילוי ופנימיות סודות הגנוזין בהאותיות. וע"ז כ' עם זו יצרתי לי תהלתי 
 :יספרו. שניתן להם כח להשמיע כל תהלתו

 
 

 

ֹות )דב' וא' ו,ז(ועוד מוצע לומר מהלימוד בפרשת קריאת שמע  ם ְלאֶ֖ מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, אפשר  – ּוְקַׁשְרָּתֵ֥

 –כי כאן הרחבה אחת היא ברכת אקב"ו להניח תפילין, והרחבה נוספת היא ברכת אקב"ו על הנחת תפילין. ומכאן נלמד אל "וידבר ה' 

לאמר", שגם בהם יהיה רמז לברכות אקב"ו על הברכה מדרבנן  משה-מרכא טפחא, אל –משה לאמר" וגם "ויאמר ה' -מרכא טפחא, אל
 המתאימה למצוות שהכתוב עוסק בהם.

 

בראתי יצר רע בראתי לו תורה תבלין, הבריאה צריכה לקיומה ולבחירה יצר הרע אבל במשורה. יש שבעים גבורות של כוחות שוא 

ר שמרכיבים את היצר הרע, כנגדם שבעים מאמרי  ְַּדֵב֥ ל' ה֖ וַי הא  ֥ ר ־מ ש   המרכיבים את התורה התבלין ליצר הרע. :ֵלאמ ֽ

 

ל־בֽ  (ד,ז בראשית) ש  מְּ ה ת  ֖ ֔תֹו וְַּאת  ֣שּוק  ץ וְֵּאל  יך  תְּ את ר ֵב֑ ֣ ַתח ַחט  ֖ יב ַלפ  ם  ֹ֣לא ֵתיט ֔ ת וְּא  ֵא֔ יב  שְּ ם־ֵתיט   ֹו:ֲה֤לֹוא א 

, ואם אתם עוסקים בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבליןי, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל: בנ...  [בבלי קידושין ל,ב]
ת (ד,ז בראשית) אין אתם נמסרים בידו, שנאמר: -בתורה  ֵא֔ יב  שְּ ם־ֵתיט  : אתם נמסרים בידו, שנא' -ואם אין אתם עוסקין בתורה , ֲה֤לֹוא א 

ץ (ד,ז בראשית) את ר ֵב֑ ֣ ַתח ַחט  ֖  ,ַלפ 

אשֹון   אַויֵצֵ֤  (כה,כהתלדות בראשית ) כהתולדות  –חיי שרה אלשיך בראשית  ר  י ה  מֹונ ֔ ת ֻּכ֖לֹו ַאדְּ ר  ֣ ַאד  ר ּכְּ ֑ ֥אּו ֵשע  רְּ ֖מֹו ַוי קְּ ֽו שְּ  :ֵעש 

ועל כן ]ו[יצא כו'. כי הוא היוצא ראשונה בפתיחת הקבר בדם שותת כי חלקו הוא, ועל כן היה קופץ לצאת ולהגלות עם חלאתו )כה( 
ונה לפרי. ויעקב שהוא קדוש היה שוקט עד צאת עשו עם חלאתו. וזהו ויצא הראשון כי הוא הראשון מן כהגלות קליפה הנראית ראש

הטעם האמור. ודרך בני אדם שיש מקומות ידועים בגופם לגדל שער, אמר כי זה היה כלו שער ולא כדרך אנשים, כי אם כאדרת שער 
נתלבשו בו  ים כחות של שוא, הם כל שבעים כחות של גבורת הטומאהכל שבעשכלו שוה, על כן כל רואיו קראו שמו עשו, לומר כי 
 :,יב( עשו. הא שוא. ועל פי דרכנו העי"ן מדוקדקתב"ר סג?והראו כל גבורת הדין. ומעין זה דרשו רבותינו ז"ל )

 

' ֶאלכל אחד מהשבעים פסוקים( וכן הפסוק ) ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  השבעים פנים לתור-אפשר רמז ל מ 

ֽה: ,יח(כט ויצא בר) ַטנ  ֖ך ַהקְּ תְּ ל ב  ֵח֥ ר  ים בְּ נ ֔ ַבע ש  ֣ ך  ש  ֱֽעב דְּ ר א  אמ  ל ַוי ֗ ֵח֑ ת־ר  ב א  ב יֲַעק ֖  ַוי ֱאַה֥

ֽם: ,ה(ינח  'בר) גֹויֵה  ם בְּ ֖ פְּח ת  שְּ יש ל לְּש ֑נֹו לְּמ  ֖ ם א  צ ת ֔ ֵי֤י ַהגֹוי ם  בְַּארְּ ֞דּו א  ֵאל ה נ פְּרְּ  ֵמ֠

ן יְַּכפֵ֥ וְּ ,טז( ויקרא ה) ן וְַּהּכ ֵה֗ ן א ֖תֹו ַלּכ ֵה֑ יו וְּנ ַת֥ ל ֔ ף ע  תֹו  יֹוֵס֣ ֽיש  ת־ֲחמ  ם וְּא  ש יְַּשֵל֗ ד  ן־ַהק ִ֜ א מ  ט ֨ ר  ח  ת ֲאש  ַל֥ח ֽלֹו: פֵא֣ ם וְּנ סְּ ֖ ש  יל ה א  ֵא֥ ֛יו בְּ ל   ר ע 

ֲעכ ם  א   (יהושע ו,ה) מְּ ל בשמעכם ּכְּש  ן ַהיֹוֵב֗ ר  ֣ ק  ך׀ בְּ ש ֣ ה ב מְּ י ֞ ם וְּה  ֖ ע  ֥לּו ה  יה  וְּע  ת ֔ ע יר  ַתחְּ ת ה  ה חֹוַמ֤ פְּל ִ֜ ה וְּנ ֨ ֑ ה גְּדֹול  ֣ רּוע  ם תְּ ֖ ע  יעּו כ ל־ה  ֥ ר י ר  ת־֣קֹול ַהּׁשֹופ ֔

יש נ גְּֽדֹו: ֥  א 
פקודא דא להביא קרבן על סנהדרי גדולה שטעו תנאין ואמוראין רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( פרשת ויקרא דף כ עמוד א[  -]זוהר 
הדרי גדולה היו ומשה עלייהו ושבעים סנהדרי קטנה הוי ואהרן עלייהו ובגין דא אמרו מארי מתניתין, משה שושבינא דמלכא ע' סנ

ַבע  ,יח(כט ויצא בר) ה"א זעירא קרינן ליה כגון מלכותמתמן סנהדרי גדולה, אהרן שושבינא דמטרוניתא, ודא  תפארתהוה ודא  ֣ ך  ש  דְּ ֱֽעב  א 

ל ֵח֥ ים בְּר  נ ֔ ֽה: ש  ַטנ  ֖ך ַהקְּ תְּ יש קו מקשר בין  ג , הרב אזולאי אברהם, ע' יח[ –]אור החמה )טט: ע"פ הסבר ועל שמה אתקרי סנהדרי קטנה  ב 

דאית שבעים לשון  )טט: אבל באחדות הבא לתקן(, ע' פנים לתורהומתמן הוו ידעין סנהדרין ע' לשון, דאינון מידת תפארת למידת מלכות( 
ם  ,ה(ינח  'בר) הדא הוא דכתיב )טט: שהן בפירוד מלא זה מזה(שעה וכו' כלא בפרודא מסט' דמלכות הר צ ת ֔ ֵי֤י ַהגֹוי ם  בְַּארְּ ֞דּו א  ֵאל ה נ פְּרְּ ֵמ֠

 )טט: אפשר הכוונה לנוסח אחיד של הכתוב בלשון חד באורייתא שבעים פנים לתורהכלהו שבעים לשון בפרודא דא מן דא, אבל  ללשונותם

 ֵ֥ ' ֶאלַוְיַדּב  ר׃-ר הֶ֖ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ )טט: ע"פ הגר"א ועוד מפרשים, מלת יסוד משמעה הלכה ומורכבת מי' ודא יסוד  וכל פעם מתגלה תוכן אחר ממנו( מ 

)טט: התורה י' הלכה חדא חכמה זעירא ו'סוד', והאריז"ל בפרע"ח )פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ד כתב הלכ"ה אותיות הכל"ה שהיא המלכות( 

מלכות רך הספירות ומתבררת בין חסד לגבורה ותפארת מכריע ההלכה לאמצע ומשתלשלת בקו אמצעי דרך היסוד אל מידת המלכות()וב(משתלשלת ד
)טט: תורה שבכתב שהיא בבחינת מעט המכיל הרבה ותורה . יסוד)המלה(  מן( 70)= סוד )טט: גימטריאת מלת( ע' לשון כחושבן (-)ל רבה)היא( 

 סברים על התורה שבכתב וכולם באחדות, והבק"י בהלכה גורם לאיחוד בעליונים )צבי לצדיק(פה היא רבוי הה-שבעל
אבל באורייתא שבעים פנים לתורה בלשון חד, ודא 'יסוד', יו"ד  ]אוהב ישראל המבואר, א הרב אברהם יהושע השל מאפטא )אוצר החכמה([

יסוד' ]ידעו הסנהדרין שבעים לשון, שהם שבעים פנים לתורה, שיש  הלכה חדא חכמה זעירא מלכות רבה שבעין לשון כחושבן 'סוד' מן
בפירוד זה מזה אבל בתורה יש שבעים פנים לתורה בלשון אחת, וזה 'יסוד',  )טט: האלו(שבעים לשון מצד מלכות הרשעה וכו', כל שבעים לשון 

 ' מ'יסוד'[.יו"ד הלכה אחת חכמה קטנה מלכות הגדולה, שבה כלולים שבעים לשון כחשבון 'סוד
המרכבה בשבעין קתדראין עלייהו אתמר כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר  סודויסוד איהו לשון הקדש, 

דינו של שבעים שנה לשון חד איהו שבעים לשון על מדה זעירא דחכמה זעירא דאיהי י', על מדה זעירא דחכמה ב' תרין שפוון דבהון 
  אשתלימו שבעין ותרין ע"כ: )קנ"ב ב פקודא דא שחיטת הפסח וגו'( דעת ותבונה בהון

פקודא דא, המועל בהקדש צריך להביא קרן וחומש הדא הוא  רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( פרשת ויקרא דף כד עמוד ב[ -]זוהר 
יו,טז( ויקרא ה)דכתיב  ל ֔ ף ע  תֹו  יֹוֵס֣ ֽיש  ת־ֲחמ  ל  (ושע ו,היה), קרן ו', חומש דיליה ה' ודא וְּא  ן ַהיֹוֵב֗ ר  ֣ קרן דהוה במצחיה דההוא פר דהקריב ק 

 :אדם הראשון, האי איהו עקרא דכל קרבניא הקרן קיימת לו לעולם הבא ופירות דיליה בעלמא דין ודא ה' ה' ע"כ
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ין להוכיח היות הכל ענין א' נהדרי ע' לשון וגומר הענהוו ידעי ס... ומתמן  ג , הרב אזולאי אברהם, ע' יח )אוצר החכמה([ –]אור החמה 

לשון שהיסוד מתראה בהם והם בעצמם  ע'ים והם נפע' ו שהם ע' לשון מצד זעירא כדמסיק לשון יסוד מ' שיש בה נים והיינים ותחתונעליו

קשרות בלשון נוהם  נקודה אמצעית אליהם ת"ת קשרות ומיוחדות בסוד התורהנז' ספי' . יםנו ת כדמסיק שבו סוד ע' פנים לתורה דהיינע' פ
ו נהרשעה כלא בפרודא דהיי 'לכותע' לשון מצד המ תדאי מרזה וא חוהכרי רים בלשון א' וגומנלקמיה ע' פ 'וז םוד המייחדסו הינא' דהיי

֞דּו ,ה(ינח  'בר) ומרא' כא ןדים זה בזה ולא בלשומיוח נםלהם חלק בייחוד העליון והם בפרודא שאי ןים שאירששבעים  ֵאל ה נ פְּרְּ וגומר אבל  ֵמ֠

ע' לשון נקשרות ע"י היסוד המייחדם עם  םוה םאליה נקודה האמצעיתנקשרות ומיוחדות בעצמם בסוד  םפניע'  ת"תבאורייתא דהיינו 

הלכה  וז'ש'ה נהדרי קטנת סנבבחי לכותהלכה א' דהיינו מ' י'וד סודא י "אהיסוד וז י"וע' לשון מיוחדים ע םשהם ע' פני בענין שבמ'לכות

 תהו בסוד היונוהיא חכמה זעירא דהיי .נקודת ציוןוד והיינו סוד סבי תאמצעי הקודנב'לכות ת המנוה באחדות לשון אחד בבחיחדא משת

כוללת כל  תהת היונו בבחינדהיי לכותוז"ש מ' ים דאורייתא דעל פהנע' פ םע' סנהדרין שה לכותתתאין שהם מ' ניםנה ובה בחינת ע' פטק

כחשבן סוד מן היסוד וכלם מצד הקדושה  "שים וזנבע' פ אחדהלשון שהוא היסוד מדבר לשון  רלשון כלומ דבה ע' .פמליא של מטה ממנה

קשרים ברחמים נזכר בפ' וירא והם ני קדש הרבע' קתדראין שהם ע' ש לכותו סוד המרכבה של המ'נוז"ש ויסוד הוא לשון הקדש דהיי

יגדל נא כח אדנ"י כדי למתק דינה ודין חייליה ע'  ו בסוד ועת'נרבא בכל כחו דהייהפכים מדין אל הרחמים וז"ש כל העונה אמן יהא שמיה נו

סנהדריה קורעין לו גזר דינו של ע' שנה דהיינו שרי קדש שהם ע' גוזרים מצדי דינא דמלכותא הדין ובעניית אמן קורעים גזר הדין ונהפכים 

 לרחמים עליו.
 

שתים עשרה עינות מים רמז לשם בן י"ב אותיות שילוב  שנה ראשונה פרשת מסעי[ ]בן איש חישבעים תמרים של הבינה -אפשר רמז ל
הוי"ה אהי"ה אדנ"י שניתן להשפיע לישראל, כמ"ש הגאון חיד"א ז"ל בפ"ע סוף קדושין בשם רבינו האר"י ז"ל וז"ל ודע כי שם בן י"ב הוא שם 

מפני הפריצים שלא ישתמשו בו, וכאשר האדם צדיק שם אהי"ה מסייעו הוי"ה אהי"ה אדנ"י בשילוב אשר הם י"ב אותיות והנקודות הצניעום 
במחשבתו ושם הוי"ה בדיבורו ושם אדנ"י במעשהו עכ"ל רבינו ז"ל שהביאו בפ"ע הנז' יע"ש. נמצא שם בן י"ב הנז' הוא שתים עשרה עינות מים 

, דהתורה הנקראת יין מבינה נפקא, כי ידוע ם של הבינהשבעים תמרי באילים הם ישראללהשפיע לישראל אשר לא עשה כן לכל גוי, ועוד יש 
שהבינה נקראת יין אשר מספרו שבעים שהיא סוד הבריאה הנקראת עוה"ב, ונשמות ישראל הם מבריאה, והתורה נתנה לנו מן הבריאה בסוד ברוך 

לה באות בי"ת דבראשית שה"ס בינה, ולכך התורה אלהינו שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת, ולכן אמרו בזוה"ק התורה מבינה נפקא ולכך התחי
נדרשת בשבעים פנים כמ"ש רז"ל שבעים פנים לתורה, ובזה נתקן אות ע' דעו"ר ויהיה אור כמ"ש השל"ה ז"ל. ובזה פרשתי בס"ד הטעם של 

יש לישראל, שבעים שמות שבעים שמות דאמרו במדרש רבא פרשת נשא, שבעים שמות יש לו להקב"ה, שבעים שמות יש לתורה, שבעים שמות 
 .לירושלים יע"ש

 

 :טו פסוק ח פרק בראשית ספר. 2
ר  ֶ֥ יםַוְיַדּב  ִ֖ ַח  ֱאֹלה  ל־נ ֶ֥ ר א  אמ ֶֽ  :ל 

 של התוכן. 1מופע  :ו,י: וארא שמות ספר. 2 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן. 2מופע  :כט פסוק ו פרק שמות ספר. 3 
ר  ֵ֧ ה' ה  ַוְיַדּב  ֶ֥ ל־מ ׁש  רּל   א  י אמ ִ֖ ִ֣ ר' ה   ֲאנ  ל־ַּפְרע ה   ַּדּב ֵ֗ ְך א  ל  ִ֣ ם מ  י  ְצַרַ֔ ת מ  ר א   ֶ֥ י ָּכל־ֲאׁש  ִ֖ ר ֲאנ  ֶ֥ יָך ּד ב  ֶֽ ל   :א 

 של התוכן. 3מופע  :א פסוק יג פרק שמות ספר. 4 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן. 4מופע  :א פסוק יד פרק שמות ספר. 5 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן.בתוך פרשת המן 5מופע  :יא פסוק טז בשלח שמות ספר. 6 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .תרומה, הגבלות בשל התוכן 6מופע  :א פסוק כה תרומה שמות ספר. 7 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן. 7מופע  :ל,יא כי תשא שמות ספר. 8 
ר  ֵ֥ הֶאל־מ  ' הֶ֖ ַוְיַדּב  ר ֶׁשֵ֥ אמ ָֽ  :ּל 

 .כיור-של התוכן  8מופע  :ל,יז כי תשא שמות ספר. 9 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  9מופע  :ל,כב כי תשא שמות ספר. 10 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  10מופע  :לא,א כי תשא שמות ספר. 11 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ אמ ָֽ  ֶאל־מ   :רּל 

 .-של התוכן  11מופע  :מ,א פקודי שמות ספר. 12 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  12מופע  :ד,א ויקרא ספר. 13 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  13מופע  :יד פסוק ה פרק ויקרא ספר. 14 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  14מופע  :כ פסוק ה פרק קראוי ספר. 15 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  15מופע  :א פסוק ו פרק ויקרא ספר. 16 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  16מופע  :יב פסוק ו פרק ויקרא ספר. 17 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 .-של התוכן  17מופע  :יז פסוק ו פרק ויקרא ספר. 18 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 .-של התוכן  18מופע  :כב פסוק ז פרק ויקרא ספר. 19  

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 .-של התוכן  19מופע  :כח פסוק ז פרק ויקרא ספר. 20 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן  20מופע  :א פסוק ח פרק ויקרא ספר. 21 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 :ח פסוק י פרק ויקרא ספר. 22 

ר  ִ֣ ן' הַ֔ ַוְיַדּב  ל־ַאֲהר ִ֖ ֶֽ ר א  אמ ֶֽ  :ל 
 כל פרשת תזריע בדבור אחד –של התוכן  21מופע  :יב,א תזריע ויקרא ספר. 23 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, טהרת המצורע, צרעת הבית וטהרתו, פר' זבים ונדה, אחרי מות פט"ז 22מופע  :יד,א ורעמצ ויקרא ספר. 24 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, אחרי מות פי"ז 23מופע  :יז,א אחרי מות ויקרא ספר. 25 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, אחרי מות פי"ח 24מופע  :אחרי מות יח,א ויקרא ספר. 26 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 פתיחת הפרשה של התוכן, 25מופע  :א,יט קדשים ויקרא ספר. 27 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 אזהרה מפני מולך ועוד תועבות של התוכן, 26 מופע :א,כ קדשים ויקרא ספר. 28 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ אמ ָֽ  ֶאל־מ   :רּל 
 בפרשת אמר מופעים 11. מומי כהנים של התוכן, 27 מופע :טז,כא אמר ויקרא ספר. 29 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 28 מופע :א,כב אמר ויקרא ספר. 30 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 ת, קרבן מבעלי מוםהקדשת תמים לבדק הבי של התוכן, 29 מופע :יז,כב אמר ויקרא ספר. 31 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 ימים מחוסר זמן לקדושת קרבן, בכור כאביו ולא נדמה, אותו ואת בנו 7 של התוכן, 30 מופע :כו,כב אמר ויקרא ספר. 32 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 שבת, פסח, מועדי ה' במועדם:  של התוכן, 31 מופע :א,כג אמר ויקרא ספר. 33 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 מועדי ה' במועדם: עומר, שבועות של התוכן, 32 מופע :ט,כג אמר ויקרא ספר. 34 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 ראש השנה מועדי ה' במועדם: של התוכן, 33 מופע :כג,כג אמר ויקרא ספר. 35 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ אמ ָֽ  ֶאל־מ   :רּל 
 יום הכפוריםמועדי ה' במועדם:  של התוכן, 34 מופע :כו,כג אמר ויקרא ספר. 36 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 מועדי ה' במועדם: סוכות, )ולא מזכיר שמיני עצרת( של התוכן, 35 מופע :לג,כג אמר ויקרא ספר. 37 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 שמן זית זך כתית למאור של התוכן, 36 מופע :א,כד אמר ויקרא ספר. 38 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 פרשת המקלל של התוכן, 37 מופע :יג,כד אמר ויקרא ספר. 39 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 38 מופע :א,כז בחקתי ויקרא ספר. 40 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 39 מופע :מח,א במדבר ספר. 41 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 40 מופע :ה,ג במדבר ספר. 42 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 41 מופע :יא,ג במדבר ספר. 43 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 הקדשת הלויים תחת כל בכור,  –קיחת של התוכן, ל 42מופע      :ג,מד במדבר. 44 

 הרב א"פ גוטליב קשר לשם מ"ב?
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן, 43מופע  :כא,ד במדבר ספר. 45 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

ין הנזיר מגלח עליה אינו חייב כתוב זה מרבה כגון כל טומאה שא]ספרי זוטא ה[  של התוכן, 44מופע  :א,ה נשא במדבר ספר. 46 

 בכניסה במקדש, 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 45מופע  :ה,ה נשא במדבר ספר. 47 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 46מופע  :יא,ה נשא במדבר ספר. 48 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ר   ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 47מופע  :א סוקפ ו פרק במדבר ספר. 49 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, ברכת כהנים 48מופע      :ו,כב נשא במדבר. 50 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, צווי הדלקת המנורה 49מופע      :ח,א במדבר בהעלתך. 51 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 50מופע  :ה פסוק ח פרק במדבר ספר. 52 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 51מופע  :כג פסוק ח פרק במדבר ספר. 53 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
ם מ  ,א: טבהעלתך במדבר  אָת֨ ית ְלצ  נ   ה ַהּׁש  יַני ַּבָּׁשָנ֨ ְדַּבר־ס ֲ֠ ֶׁשַ֣ה ְבמ  ' ֶאל־מ  ַ֣ר הַ֣ ר:ַוְיַדּב  אמ ָֽ ֹון ל  אׁשֶ֖ ֶדׁש ָהר  ם ַּבח ֵ֥ י  ְצַרֵ֛  ֶאֶֹ֧רץ מ 

 פסח במועדו
 של התוכן, פסח שני  52מופע  :ט,ט בהעלתך במדבר ספר. 54 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
בא"י של התוכן בתורה, חצוצרות כהכנה למסע לגן עדן, מסע המחנות, ההבטחה ליתרו לחלק  53מופע  :י,א בהעלתך במדבר. 55 

 עדן,  -גן –
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 עדן וד"נ)ו( שלילית-של התוכן בתורה. פרשת המרגלים, תרו את גן 54מופע  :יג,א שלח במדבר. 56 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 ונדבותשל התוכן בתורה. פרשת המנחות והנסכים על קרבנות נדרים  55מופע  :שלח טו,א במדבר. 57 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן בתורה, הרמת )הפרשת( חלה ראשית ערסתכם, הודאה לה' שכל מאכלינו מאתו,  56מופע  :שלח טו,יז במדבר. 58
 שכל הטבע שלו, שגגת ע"ז, פר' מקושש בשבת, פר' ציצת, תחילת קרח )נמשך מפתיל תכלת של ציצית(

ר  ֵ֥ ֶׁשֵ֥ ' הֶ֖ ַוְיַדּב  ר הֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
ר: :כ,טזקרח במדבר  ן ֵלאמ ֽ ֽל־ַאֲהר ֖ ה וְּא  ֥ ל־מ ש  ר ֔ה' א  ְַּדֵב֣  וַי

 של התוכן בתורה. התראת קרח ועונשו 57מופע  :טז,כג קרח במדבר. 59 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 :כו פסוק טז פרק במדבר ספר. 60 

ר  הַוְיַדּב ֵ֨ ָדָ֜ ל־ָהע  ר א  אמ ֵ֗ ּורּו ל  א סִ֣ י ַעל  מ   ָנָ֡ ים ָאֳהל ֵ֨ ִ֤ ים   ָהֲאָנׁש  ְרָׁשע  ה ָהֶֽ ּל  ּו ָהא ַ֔ ְּגעִ֖ ל־ּת  ר ְוַאֶֽ ִ֣ ם ְּבָכל־ֲאׁש  ּו ָלה   ָּספִ֖ ן־ּת   ּפ 
ם  :ְּבָכל־ַחּט אָתֶֽ

 של התוכן בתורה, מחתות עדת קרח צפוי למזבח לאות )אזהרה( לבני ישראל  58מופע  :יז,א קרח במדבר. 61 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן בתורה, אהרן עם המחתה עוצר המגפה 59מופע  :יז,ט קרח במדבר. 62 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן בתורה, פריחת מטה אהרן אות לבחירתו לכ"ג 60מופע  :קרח יז,טז במדבר. 63 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 לוים על תרומת מעשר לכהניםשל התוכן בתורה, צווי ה 61מופע  :יח,כה קרח במדבר. 64 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן, 62מופע  :ז פסוק כ פרק במדבר ספר. 65 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 של התוכן, 63מופע  :י,כה ינחספ במדבר. 66 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

ֹור ֶאתוכן, ציווי )כה,יז( של הת 64מופע  :כה,טז פינחס במדבר. 67  ם׃-ָצרֶ֖ ם אֹוָתָֽ יֶתֶ֖ ּכ  ִ֑ים ְוה  ְדָינ   מנין לפי משפחות ַהּמ 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, צווי חלוקת הארץ לנמנים לעיל. 65מופע  :כו,נב פינחס במדבר ספר. 68 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 :טו פסוק כז פרק במדבר ספר. 69 

ר  ִ֣ הַוְיַדּב  ל־הִ֖  מ ׁש ַ֔ ר' א  אמ ֶֽ  :ל 
 קרבן תמיד, קרבנות מוספים של התוכן, 66מופע  :א,כח במדבר ספר. 70 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 של התוכן, 67מופע  :א פסוק לא פרק במדבר ספר. 71 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 :ג פסוק לא פרק במדבר ספר. 72 

 ִ֤ ה  ר ַוְיַדּב  ם מ ׁש  ל־ָהָעִ֣ ר א  אמ ַ֔ ּו ל  ָחְלצֵ֧ ם ה  ְּתכ   א  ים מ  ִ֖ א ֲאָנׁש  ְהיּו   ַלָּצָב  ן ְוי  ְדָיַ֔ ת ַעל־מ  ֶ֥ ְקַמת־הִ֖  ָלת  ָֽן' נ  ְדָיֶֽ  :ְּבמ 
 של התוכן, גי' חיי"ם, מקדים לפסוק על הארץ כנען, ביחד ארץ החיים, ארצות החיים 68מופע  :לד,א מסעי במדבר. 73 

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ א ֶאל־מ  רּל   :מ ָֽ
הפעם הלפני אחרונה של דבור ה' אל משה באהל מועד, צווי על מנהיגי עם ישראל אחרי של התוכן,  69מופע  :לד,טז מסעי במדבר. 74 

 משה שיהיו בהם תכונות נשיא ומלך. נשיא בענינים רוחניים מלך בענינים של חומר.

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
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 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/305     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 'במ)הדיבור האחרון של ה' אל משה מאהל מועד, מצוה על ערי מקלט, ברעיון  של התוכן, ערי מקלט 70פע מו :לה,ט מסעי במדבר. 75 

ֽה: ס כו(,טושלח  ג ג  שְּ ם ב  ֖ ע  ֥י לְּכ ל־ה  ם ּכ  ֑ ֣ר בְּתֹוכ  ר ַהג  ל וְַּלֵג֖ ֵא֔ ר  ֵנ֣י י שְּ ח לְּכ ל־ֲעַדת  בְּ ַל֗  ערי מקלט במשמע של תשובה מעבירות.  .וְּנ סְּ

 ֵ֥ ה' הֶ֖ ר ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
 

 :א פסוק כ פרק יהושע ספר. 76 
ר  ִ֣ עַ ' הַ֔ ַוְיַדּב  ִ֖ ל־ְיהֹוׁש  ר א  אמ ֶֽ  :ל 

 :כז פסוק יג פרק א מלכים ספר. 77 
ר  ִ֤ ל־ָּבָניו  ַוְיַדּב  ר א  אמ ַ֔ י ל  ִ֖ ְבׁשּו־ל  ֹור ח  ת־ַהֲחמ  ֶֽ ׁשּו א  ַָּֽיֲחב ֶֽ  :ַוֶֽ

 :ב פסוק כא פרק א מלכים ספר. 78 
ר  ִ֣ בַוְיַדּב  ל־נָ  ַאְחָאִ֣ ֹותא  אמ ר   ׀ בִ֣ י ׀ ל  ת־ַּכְרְמָךָ֜  ְּתָנה־ּל ֵ֨ ֶֽ י א  ִ֣ י־ל  יה  ק ו  י ְלַגן־ָיָרֵ֗ ִ֣ ּוא ּכ  ל ָקרֹוב   הִ֤ צ  ִ֣ י א  ית ַ֔ ְּתָנִ֤ה ּב   ְלָך   ְוא 
יו ם ַּתְחָּתַ֔ ר  ִ֖ ֹוב ּכ  ּנּו טִ֣ ּמ   ם מ  ִ֚ ֹוב א  יָך טִ֣ ינ ַ֔ ה־ְלָךֶ֥  ְּבע  ְּתָנֶֽ ף א  ס  ִ֖ יר כ  ֶ֥ ֶֽה ְמח   :ז 

 :ח פסוק לח פרק ירמיהו ספר. 79 
א  ֶ֥ צ  ל  ַוּי  ִ֖ ד־מ  ב  ית ְךע  ִ֣ ּב  ְך מ  ל  ר ַהּמ   ֶ֥ ְך ַוְיַדּב  ל  ִ֖ ל־ַהּמ  ר א  אמ ֶֽ  :ל 

 

' ֶאלבקובץ תבניות פשוטות נמצא עיון במלת לאמר שלא בקבוצת הפסוקים  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  מ 

' ֶאל ויקרא מצרע יד,א:הפסוקים כדוגמת  70, 69עיון בקבוצת  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   מ 

 מופעים. 93פסוקים,  93מופיע רק בתורה,  –משה וגו' -להים אל-ר ה' או אהתוכן "וידב

ר:שמות תשא לא,יב: התוכן כדוגמת   אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ   מופעים.   5פסוקים,   5 -נמצא רק בתורה ב ַוּי ֵ֥אֶמר הֶ֖

' ֶאלבכת"ר התוכן  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  עים.  מופ 70פסוקים,  70 -נמצא רק בתורה ב מ 

 מופע ראשון שמות וארא ו,י ... מופע אחרון במדבר מסעי לה,ט. 
 

' ֶאלבכת"ר הממוחשב התוכן  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  מופעים.   70פסוקים,  70 -נמצא רק בתורה ב מ 

 מופע ראשון שמות וארא ו,י ... מופע אחרון במדבר מסעי לה,ט. 

רוַ  שמות וארא ו,כט:המופע השני הוא  אמ ֶ֖ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ֹ֧ר הֵ֛ ֽיך: ְיַדּב  ר ֵאל  י ד ֵב֥ ֖ ר ֲאנ  ֥ י ם ֵא֛ת ּכ ל־ֲאש  ַר֔ צְּ ל ך מ  ֣ ע ה  מ  ל־ַפרְּ ר א  ֣י ֑ה' ַדֵב֗   ֲאנ 

 לקי במספר שבעים -אפשר רמז לבחינות גלוי א

 

מ'.  130פ',  130סלוק  – לאמרמ',   84 פ',  84אתנח  – לאמרמ'ופעים, מהם  305פ'סוקים,  298 –מספר הפעמים בתורה של מלת לאמר 

 מ' 214פ',  214בטעם קיסר )סלוק או אתנח(  לאמרסה"כ מלת 

 בטעם סגול שהוא כעין קיסר המפסיק שליש פסוק ויחד עם זרקא הם או מוסיפים או גורעים מהענין על הענין. לאמרופעמים מלת 

 
 

ֹו ַּתֲעֶׂשַ֣ה ְנָדָבה֙ ...  )וי' אמר כב,כג( כי נאמר –)טט עובר בעשה  -ית מכאן אמרו: כל המתפיס תמימים לבדק הבבבלי פסחים מב,א  תֶ֔  א 
ֶֶַֽ֖דר א ּוְלנ  ה׃ ל ֵ֥ ָרֶצָֽ ֵ֥ר )וי' אמר כב,יז(תלמוד לומר  -. אין לי אלא בעשה, בלא תעשה מנין (י  ' ֶאל ַוְיַדּב  ר׃-הֶ֖ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ לימד על כל  -מ 

לא נאמר בדברים. בי  -רבי לבר קפרא: מאי משמע? אמר לו: דכתיב לאמר . אמר לו שיהא בלא תעשה, דברי רבי יהודההפרשה כולה 
 .לאו אמור -רב אמרי: לאמר 

אמור להן שיש  - לאו אמורנוטריקון לאמר.  - לא נאמר בדבריםבתחלת הפרשה כתיב.  -' וגו' וידבר הרש"י מסכת פסחים דף מב,א 
)שמ'  אפשר כי כוונת רש"י לפסוק –)טט ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. איסור לאו בדברים, והכא גבי פסח נמי כתיב בתחלת הפרשה 

ל-ה֙' ֶאל ַוּי ָ֤אֶמר בא יב,א( ֶׁשַ֣ה ְוֶאָֽ ר׃-מ  אמ ָֽ ם ל  י  ְצַרֶ֖ ֶרץ מ  ן ְּבֶאֵ֥   (ַאֲהר ֶ֔
ֵ֥רַויְ  )וי' אמר כב,יז(שנאמר  -עובר בעשה. ומנין אף בלא תעשה  -מיכן אמרו: המקדיש תמימים לבדק הבית בבלי תמורה ז,ב  '  ַדּב  הֶ֖

ר׃-ֶאל אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ לא נאמר  -דברי ר' יהודה. א"ל רבי לבר קפרא: מאי משמע? א"ל: דכתיב לאמר  -לימד על הפרשה שהיא בלאו  מ 
 .בדברים. בי רבי אמרי )לא( )מסורת הש"ס: ]לאמר לאו[( אמור

הכי אמר הקב"ה לאו אמור להם לישראל  כלומר - לא אמורכלומר בההיא פרשה.  - לא נאמר בדבריםרש"י מסכת תמורה דף ז,ב 
 דלאו איכא הכא דאי עברי אהך פרשה עוברין בלאו.

אמ' ר' יודן אבוי דרבי מתניה תיפתר במקדש תמימין לבדק הבית רבי יוסי בי  תלמוד ירושלמי מסכת נזיר פרק ה דף נג טור ד /ה"א 
 בלא תעשה תלמוד לומר וידבר יי' אל משה לאמר לאו אמוררבי יודה בשיטת אביו הקדיש תמימים לבדק הבית עובר בעשה מניין 

ֹו ַּתֲעֶׂשַ֣ה ְנָדָבה֙ ...  (וי' אמר כב,כג)תורה תמימה ויקרא כב,כג  תֶ֔ תניא, המתפים תמימים לבדק הבית עובר בעשה, שנאמר נדבה  - א 
 ]תמורה ז' ב'[: קמא(עשה -ה תעשה אותו, אותו אתה מתפיס לבדק הבית ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית, ולאו הבא מכלל עש

ֵ֥ר (וי' אמר כב,יז)זו ובגמ' איתא דעת ר' יהודה דגם בלאו עוברין משום דכתיב בריש פרשה תורה תמימה הערה קמא(  ' ֶאל ַוְיַדּב  -הֶ֖
ר׃ אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ו אמור, דלא ס"ל הדרשה לאמר לא פליגי עליומבואר דחכמים  בתו"כאבל , לאו אמורולאמר פירושו ]ע"ד נוטריקון[  מ 

, והכ"מ תמה דבסוגיא מבואר דגם לאו יש בזה, ודבר רק עשה ולא לאו שפסק דאין בזה הרמב"ם בפ"ה ה"ו מערכיןופשוט דזה טעם 
פלא הוא, שהרי כפי המבואר פליגי חכמים על ר"י בזה, וגם בגמ' איתא הלשון דברי ר' יהודה, משמע דלאו כו"ע ס"ל כן. והיותר פלא 

 , וצע"ג:לא ס"ל הך כללא דר"ייה בפ"ח ה"ה מקרבן פסח כתב דהרמב"ם עליו, שהרי הוא גופ
 

 וידבר ה' אל משה לאמר-כמו ב לאמראפשר כי הכלל שבמאמר רבי יהודה ובי רב כי מלת  בבלי תמורה ז,ב -ובבלי פסחים מב,א ע"פ 

מוטעמת בטעם קיסר לאמר כאשר מלת היא נוטריקון "לאו אמור" לדרוש לאו מתוכן העשה שאחריו, ואפשר כי גם בפסוקים אחרים 

 )אתנח או סילוק( , יש לו תמיכה בתפקיד הגבלה של טעם הקיסר.

 

' ֶאל ויקרא מצרע יד,א:דוגמא  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-]א[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   מ 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ר  אמ ָֽ ו ונלמדים סלוק, בתפקיד הגבלה, שהנוטריקון "לאו אמור" מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים במלה ז – ּל 

ה-ֶאלומתרבים מטעם מרכא במלים  ֶׁשֵ֥  . מ 

ראזהרה לאדם בעל בחירה לבל יחטא, שלא יעבור על  אמ ָֽ  נוטריקון "לאו אמור" וטעם סלוק מדגיש את ההגבלה. ּל 

 ,אתזריע יבויקרא  ראההאדמו"ר מ"מ שניאורסאהן[  74]ליקוטי שיחות ח"ז ע' ע"פ 

 

ר הֶ֖ : י,שמות וארא ועיון  ֵ֥ ר׃-לאֶ  'ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  69מופעי תוכן זה, מופע ראשון בתורה מתוך  70בתורה מתוך  מופע ראשון – מ 

 בתבנית טעמים אחידה.
על כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, היה אומר לו לך אמור, מיכן  ,י(ו' וארא שמ) [פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(]

 :אינו רשאי לאומרו עד שיאמר לו חבירו לך אמוראמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו 

ר ,י(ו' וארא שמ) אמ ָֽ  .  לך אמורמלמד שמלה זאת היא כעין נוטריקון של  ]לקח טוב[ – ּל 

ר ,י(ו' וארא שמ) אמ ָֽ מיכן אמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו אינו רשאי לאומרו עד שיאמר לו  ]לקח טוב[סלוק כמגביל כפי'  – ּל 
 :חבירו לך אמור

 

' ֶאל במדבר בהעלותך ח,א:שבתורה של התוכן  70מתוך  49-עיון במופע ה ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   מ 

בגלל פתיחת הפסוק בתבנית טעמים המלמדת על כעין מידת לימוד "סמוכים" או מידה כ"א מל"ב מידות של כתוב שחבירו )כאן שלפניו( 

 מו אחרי הפסוק האחרון בפר' נשא, המוסבר להלן. מלמד עליו, מוצע הסבר לתוכן הפסוק בזכות מיקו

 

ל )במ' נשא ז,פט(נעיין בפסוק  ה א  א מ ש ֝ ב ֨ תֹו  -ּובְּ ר א  ַדֵב֣ ה ל מֹוֵעד  לְּ  א ֣

ת  ע א  ַמ֨ ר  ַעל-ַוי שְּ ת  ֲאש  ר  ל ַהַּכפ   יו ֵמַע֤ ר ֵאל ֗ ַדֵב֣ ֽיו׃ פ-ַה֝קֹול מ  ר ֵאל  ְַּדֵב֖ ים וַי ֑ ֵנ֣י ַהּכְֻּרב  ין שְּ ֵב֖ ת מ  ן ה ֵעֻד֔  ֲאר ֣

' ֶאל )במ' בה' ח,א(אל פסוק  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   מ 

ה  )במ' נשא ז,פט( ]רש"י[ א מ ש ֝ ב ֨ שני כתובים המכחישים זה את זה, שלישי בא והכריע ביניהם. כתוב אחד אומר: "וידבר ה' אליו  -ּובְּ
ה ת" )שמ' כה,כב(; בא זה והכריע ביניהם: מאהל מועד" )וי' א,א(, והוא חוץ לפרכת; וכתוב אחד אומר: "ודברתי אתך מעל הכפר מ ש ֝

לבא  ה ל מֹוֵעד  -א  ת  הבא ַה֝קֹול -א תושם שומע  ,א ֣ ר  ל ַהַּכפ   ים ...ֵמַע֤ ֑ ֵנ֣י ַהּכְֻּרב  ין שְּ ֵב֖ ים הקול יוצא מן השמים לבין ;מ  ֑ ֵנ֣י ַהּכְֻּרב   יצא ומשם ,שְּ
ע א ת .מֹוֵעד   לאהל ַמ֨ הוא הקול שנדבר בו בסיני )ראה ספ"ב נח(; וכשמגיע לפתח  -ַה֝קֹול -א ת: יכול קול נמוך? תלמוד לומר -ַה֝קֹול -ַוי שְּ

ר היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל.  ַדֵב֣ כמו 'מתדבר'; כבודו של מעלה לומר כן: מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע מאליו.  -מ 
ֽיו ר ֵאל   למעט את אהרן מן הדברות )ראה שם(.  - ַויְַּדֵב֖

ַמ֨  - ]ראב"ע[ שהוא היה לבדו שומע הקול, ולא ישמענו מי שהיה באהל מועד מחוץ לפרוכת. גם זה נכון, כי השם הוסיף  -ע וַי שְּ
תבנית הטעמים  –)טט: בפסוק סמוך כאשר אלישע גורע מראיית הארמים כאשר הוסיף באור עיני נער אלישע )ראה מ"ב ו,יז(  בהרגשת אזניו,

'  ַויְַּג֣ל )במ' בלק כב,לא(; וכן תבנית הטעמים זרקא סגול בתפקיד הוספה על הענין( –זה מחזיר את ראייתם זרקא סגול בתפקיד גריעה מהענין, ואחרי  ה 

ת לְּע ם  -א  ֽיו )במ' נשא ז,פט()תבנית הטעמים זרקא סגול בתפקיד הוספה מעין הענין על הענין( . ֵעיֵנ֣י ב  ר ֵאל   תמיד.  כן היה משפט הדבור - ַויְַּדֵב֖
 

ה )במ' נשא ז,פט(סמוכים" מפסוק לימוד במידת " א מ ש ֝ ב ֨ ' ֶאל )במ' בה' ח,א(... אל  ּובְּ ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   מ 

'  )במ' בה' ח,א(הפסוק בהסבר   )במ' נשא ז,פט(תוך שילוב פירושים על  ֵ֥ר הֶ֖ )סלוק( מרכא טפחא, בתפקיד סמוכים, שמהכתוב לפניו  – ַוְיַדּב 

'מ' בה' ח,א( )בלומדים אליו, כאן שמשמעות  ר הֶ֖ ֵ֥ ַ֣ר )במ' נשא ז,פט( ]רש"י[הינה כפ' ַוְיַדּב  ַּדּב  מתדבר בינו ובין עצמו, ומשה שומע  – מ 
ַ֣ר( ז,פט נשא 'במ) .]ספורנו[אפשר שמכאן יש ללמוד לכל התורה כולה כפי שמפרש  מאליו. ַּדּב   באמרו כל דבור האמור בתורהאופן ...  מ 

' ר הֶ֖ ֵ֥ ֽיו ,פט()במ' נשא ז ]ראב"ע[-ו ַוְיַדּב  ר ֵאל   תמיד. כן היה משפט הדבור - ַויְַּדֵב֖

ַ֣ר (ז,פט נשא 'במ) ַּדּב  יו מ  ָלִ֗ הבא מופעים  ]ספורנו[מונח רביע, אפשר כעין לפחות ארבעה דברים הנכללים בדבור זה. אפשר כי בפי'  – א 

 שלושה מהם כמשולב:

ַ֣ר ַּדּב  ובזה ידע וייטיב לזולתו בנדיבות השפעה שאין  )טט: ב(  ת עצמוכי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו א)טט: א(  . בינו לבין עצמו,מ 
' באמרו כל דבור האמור בתורהויראה פעולה במתפעל כפי הכנתו ובזה פירש אופן )טט: ג(  בה כיליות  ר הֶ֖ ֵ֥  ()במ' בה' ח,א( )טט: כגון ַוְיַדּב 

 כפי'  ל העולם ההוא המחודשא הכח הדברי האלקי המיוחדואפשר שדברים נוספים הם השפעת רוח קודש והשפעת 

לקי ותבא בו רוח הקדש, אשר בו שמע קול -על מכונו כעין גוף אחד נתפשט השפע הא כי בהשלמת הבנין כולו – ]ליקוטי אנשי שם[
אל העולם ההוא המחודש ע''י זאת האומה הנבחרת כאשר אמרנו והכל  הכח הדברי האלקי המיוחדהדר נאה ומשובח  ונמשך בו 

ֽי ם: פט(,קיט 'תה) במקורות אחרים כגון תניא לאדמו"ר הזקן, זה כעין ר.נגלה ומבוא מ  ב ַבּׁש  ֥ ֗ך נ צ  ב רְּ ֥ם ֑ה' דְּ֝ שדבר ה' המתמיד מחדש את  לְּעֹול 

 הבריאה בכל רגע.

האמור  לאמרכל תיבת דיבור היוצא מה' היה נוצר ממנו  מלאך והוא המדבר לנביא, ועל פי זה ישבתי  -(ז,פט נשא 'במ) [אור החיים]
 בדיבורי ה',

 

' ֶאל )במ' בה' ח,א(  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ מרמז שמשה היה תמיד מזומן לנבואה ולא היה צריך  –ר"ת הפסוק מצטרפים למלת מאלי"ו  מ 

ר ( ז,פט נשא 'במ)...  רש"יהכנה להשראת הנבואה, ה' מידבר והנבואה מגיעה מאליה. כפ'  ַדֵב֣ דו של מעלה לומר כן: כמו 'מתדבר'; כבו -מ 
  .מאליומדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע 

כי  )במ' בה' ח,א( ]ראב"ע[-אפשר כי שמיעת קול ה' לגבי משה הייתה כעין הרהור, כ –מצטרפים למלת להרה"ר  )במ' בה' ח,א(ס"ת הפסוק 
 . בהרגשת אזנו,השם הוסיף 

 מהרהר אחרי השכינה.כל המרהר אחרי רבו כ –ועל ס"ת הציע אליהו שגב להרה"ר 

 

ר)במ' בה' ח,א( מופעים דגש באות "למד" במלת  5-וה 70-בכל ה אמ ָֽ )שאלת ר' יהודה מרקס הי"ו מה משמעות הנקודה הנראית כמו  ּל 

ת   באו...  הקול יוצא מן השמיםדגש?(. אפשר כי צורת האות למ"ד מתארת בקו העליון  ר  ל ַהַּכפ   יםלבין  ֵמַע֤ ֑ ֻרב  ֵנ֣י ַהּכְּ ג האות למ"ד . ג שְּ

מתאר כרוב אחד, רגל האות למ"ד מתאר כרוב שני והנקודה )הדגש( מרמזת )א( לנקודה מבין שני הכרובים שמשם יוצא קול הדיבור מה' 

 , מֹוֵעד   לאהל
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 רעיא מהימנא כרך ג פר' ויקרא דף כ -]זוהר על  ג , הרב אזולאי אברהם, ע' יח )אוצר החכמה([ –]אור החמה )ב( ע"פ פירוש -ו

 פה. -הנקודה מסמלת יציאה בלשון מאוחדת של ההלכה דאורייתא )ע' פנים לתורה( וע' פנים לתורה שבעל ע'א[

 

משה לאמר" שהם באותם טעמים -משה לאמר" ושבעים הפסוקים "וידבר ה' אל-מוצע לומר על חמישה הפסוקים בתורה "ויאמר ה' אל

ר מרכא טפחא, ...  – 'ּי ֵ֥אֶמר הֶ֖ וַ )פרט לאחד( כי תבנית הטעמים של שני אופני הפתיחה  ֵ֥ מרכא טפחא, פועלת בתפקיד כעין  – 'הֶ֖ ַוְיַדּב 

ַ֣ר( ז,פט נשא 'במ) .]ספורנו[קבוצת פרטים שעשויה להתרחב. הדבר מרמז לפי'  ַּדּב  מוצע .  כי כל פעל ה' למענהו ובהשכילו את עצמו...  מ 

פסוק זה, והוסיף עליו את הפרד"ס עליו ועל הכתובים שאחריו עד לומר שתבנית הטעמים מרמזת שהקב"ה אמר למשה את הכתוב שאחרי 

 פה.-למופע הבא של פסוק כזה, וזהו היסוד של התורה שבעל
 

ה-ֶאל)במ' בה' ח,א(  ֶׁשֵ֥  המשך ההסבר ע"פ )ב(משה החמרי )ב( משה שגשמו נתהפך לרוחני. מצב )א( -מקף כרב – מ 

ויותיו ובהירת גשמו אשר נתהפך לרוחני, ונעלה יותר מכל הנבראים, והיה רואה כי לזהרת חומר...  [אור שמח הלכות תשובה פרק ה]
תמונת כבוד ד' פנים אל פנים, והיה נעדר מן הבחירה, ולא היה שייך בו צווי להאמין, שהכל ראה עין בעין, והיה רואה פעולת כל 

אמין, והיה בחירי, והאמין מהשגחת השם מצוה ומצוה, לכן נהיה שפל בערכו מול הפחות שבישראל, שהוא בתומתו צריך לה
ובשלמותו ובמצוותיו, וזה מאמר הכתוב ומשה היה עניו מאד מכל האדם, ובמה היה עניו, שהמה על פני האדמה, ולא ראו מאומה, 
 והיה להם המצוה המיוחדת היא האמונה, ובכל מפעלם היו בחירים, לא כן האיש משה איש אלדים ועלה למרום שמים, ודפח"ח

 .ודברי פי חכם חן()

ה-ֶאל)במ' בה' ח,א(  ֶׁשֵ֥ ה )דב' ז"ה לג,א(מצב )א( משה כאדם המנהיג של בני ישראל )ב( -מקף כרב – מ  ֛ יש מ ש  ֥ ים א  ֖ בקבלו הנבואה מה'  ה ֱאֹלה 

ה בְּכ ל-ֹלא]ז[  )במ' בה' יב( ֑ י מ ש  ֣ ד  ן ַעבְּ ן ֽהּוא׃ -ֵכ֖ ֥ י נ ֱאמ  ֖ ל]ח[ ֵבית  ה א  ֣ ה ֲאַדב ר-פ  ֻמַנ֥ת ה֖ ֗בֹו ּוַמרְּ -פ ֞ ת ּותְּ יד ֔ ח  ה  וְֹּ֣לא בְּ ר  'א  ַדֵב֖ ם לְּ יט ּוַמד ּוַע  ֹ֣לא יְֵּראת ֔ ֑ יַב 

ֽה׃ י בְּמ ש  ֥ ד  ַעבְּ  בְּ

ה-ֶאל ֶׁשֵ֥ רמרכא מרבה את מספר ההגבלות הנלמדות מטעם סלוק של מלת  – מ  אמ ָֽ שנדבר בו בסיני )ראה ספ"ב נח(; )א( הקול החזק  ּל 
 )ב( שרק משה שומע הקול )ע"פ רש"י וראב"ע(. .((ז,פט נשא 'במ) )רש"י אהלוכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ ל

 

' ֶאלוהמשך ההסבר ע"פ )ג( הפסוק )כל אחד מהשבעים פסוקים(  ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  שבעים פנים לתורה-אפשר רמז ל מ 

ך  ש ֣  ,יח(כט ויצא בר) ֱֽעב דְּ ר א  אמ  ל ַוי ֗ ֵח֑ ת־ר  ב א  ב יֲַעק ֖ ֽה:ַוי ֱאַה֥ ַטנ  ֖ך ַהקְּ תְּ ל ב  ֵח֥ ר  ים בְּ נ ֔  ַבע ש 

ֽם: ,ה(ינח  'בר) גֹויֵה  ם בְּ ֖ פְּח ת  שְּ יש ל לְּש ֑נֹו לְּמ  ֖ ם א  צ ת ֔ ֵי֤י ַהגֹוי ם  בְַּארְּ ֞דּו א  ֵאל ה נ פְּרְּ  ֵמ֠

ף ע  ,טז( ויקרא ה) תֹו  יֹוֵס֣ ֽיש  ת־ֲחמ  ם וְּא  ש יְַּשֵל֗ ד  ן־ַהק ִ֜ א מ  ט ֨ ר  ח  ת ֲאש  ַל֥ח ֽלֹו: פוְֵּא֣ ם וְּנ סְּ ֖ ש  יל ה א  ֵא֥ ֛יו בְּ ל  ן יְַּכֵפ֥ר ע  ן וְַּהּכ ֵה֗ ן א ֖תֹו ַלּכ ֵה֑ יו וְּנ ַת֥  ל ֔

ה גְּדֹול ֑  (יהושע ו,ה) ֣ רּוע  ם תְּ ֖ ע  יעּו כ ל־ה  ֥ ר י ר  ת־֣קֹול ַהּׁשֹופ ֔ ֲעכ ם  א  מְּ ל בשמעכם ּכְּש  ן ַהיֹוֵב֗ ר  ֣ ק  ך׀ בְּ ש ֣ ה ב מְּ י ֞ ה חֹווְּה  פְּל ִ֜ ם ה וְּנ ֨ ֖ ע  ֥לּו ה  יה  וְּע  ת ֔ ע יר  ַתחְּ ת ה  ַמ֤

יש נ גְּֽדֹו: ֥  א 

 
פקודא דא להביא קרבן על סנהדרי, גדולה שטעו תנאין ואמוראין רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( פרשת ויקרא דף כ עמוד א[  -]זוהר 

רו מארי מתניתין, משה שושבינא דמלכא ע' סנהדרי גדולה היו ומשה עלייהו ושבעים סנהדרי קטנה הוי ואהרן עלייהו ובגין דא אמ
ַבע  ,יח(כט ויצא בר) הוה ודא תפארת מתמן סנהדרי גדולה, אהרן שושבינא דמטרוניתא, ודא מלכות ה"א זעירא קרינן ליה כגון ֣ ך  ש  דְּ ֱֽעב  א 

ֽה: ַטנ  ֖ך ַהקְּ תְּ ל ב  ֵח֥ ים בְּר  נ ֔ , דאית שבעים לשון ע' פנים לתורהע' לשון, דאינון  ועל שמה אתקרי סנהדרי קטנה ומתמן הוו ידעין סנהדרין ש 
ם  ,ה(ינח  'בר) מסט' דמלכות הרשעה וכו' כלא בפרודא הדא הוא דכתיב צ ת ֔ ֵי֤י ַהגֹוי ם  בְַּארְּ ֞דּו א  ֵאל ה נ פְּרְּ כלהו שבעים לשון  ללשונותםֵמ֠

ודא יסוד ו' הלכה חדא חכמה לאותו נוסח הכתוב(  )אפשר הכוונה בלשון חד באורייתא שבעים פנים לתורהבפרודא דא מן דא, אבל 
המרכבה בשבעין  סוד: ויסוד איהו לשון הקדש, מן יסוד( 70)=סוד  )טט: גימטריאת מלת(ע' לשון כחושבןזעירא מלכות רבה 

שבעים לשון  קתדראין עלייהו אתמר כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה לשון חד איהו
על מדה זעירא דחכמה זעירא דאיהי י', על מדה זעירא דחכמה ב' תרין שפוון דבהון דעת ותבונה בהון אשתלימו שבעין ותרין ע"כ: 

  )קנ"ב ב פקודא דא שחיטת הפסח וגו'(
ן וחומש הדא הוא פקודא דא, המועל בהקדש צריך להביא קר רעיא מהימנא כרך ג )ויקרא( פרשת ויקרא דף כד עמוד ב[ -]זוהר 
יו,טז( ויקרא ה)דכתיב  ל ֔ ף ע  תֹו  יֹוֵס֣ ֽיש  ת־ֲחמ  ל  (יהושע ו,ה), קרן ו', חומש דיליה ה' ודא וְּא  ן ַהיֹוֵב֗ ר  ֣ קרן דהוה במצחיה דההוא פר דהקריב ק 

 :כאדם הראשון, האי איהו עקרא דכל קרבניא הקרן קיימת לו לעולם הבא ופירות דיליה בעלמא דין ודא ה' ה' ע"
 

  ]בן איש חי שנה ראשונה פרשת מסעי[שבעים תמרים של הבינה -אפשר רמז ל
שתים עשרה עינות מים רמז לשם בן י"ב אותיות שילוב הוי"ה אהי"ה אדנ"י שניתן להשפיע לישראל, כמ"ש הגאון חיד"א ז"ל בפ"ע 

דנ"י בשילוב אשר הם י"ב אותיות והנקודות סוף קדושין בשם רבינו האר"י ז"ל וז"ל ודע כי שם בן י"ב הוא שם הוי"ה אהי"ה א
הצניעום מפני הפריצים שלא ישתמשו בו, וכאשר האדם צדיק שם אהי"ה מסייעו במחשבתו ושם הוי"ה בדיבורו ושם אדנ"י במעשהו 

כן לכל  עכ"ל רבינו ז"ל שהביאו בפ"ע הנז' יע"ש. נמצא שם בן י"ב הנז' הוא שתים עשרה עינות מים להשפיע לישראל אשר לא עשה
, דהתורה הנקראת יין מבינה נפקא, כי ידוע שהבינה נקראת יין אשר מספרו שבעים תמרים של הבינה באילים הם ישראלגוי, ועוד יש 

שבעים שהיא סוד הבריאה הנקראת עוה"ב, ונשמות ישראל הם מבריאה, והתורה נתנה לנו מן הבריאה בסוד ברוך אלהינו שבראנו 
מת, ולכן אמרו בזוה"ק התורה מבינה נפקא ולכך התחילה באות בי"ת דבראשית שה"ס בינה, ולכך התורה לכבודו ונתן לנו תורת א

נדרשת בשבעים פנים כמ"ש רז"ל שבעים פנים לתורה, ובזה נתקן אות ע' דעו"ר ויהיה אור כמ"ש השל"ה ז"ל. ובזה פרשתי בס"ד 
יש לו להקב"ה, שבעים שמות יש לתורה, שבעים שמות יש  הטעם של שבעים שמות דאמרו במדרש רבא פרשת נשא, שבעים שמות

 .לישראל, שבעים שמות לירושלים יע"ש

 

 

 סלוק –ויאמ"ל לאמר  1

ר הֶ֖ : י,שמות וארא ו ֵ֥ ר׃-ֶאל 'ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ בתבנית  69מופעי תוכן זה, מופע ראשון בתורה מתוך  70מופע ראשון בתורה מתוך  – מ 

 טעמים אחידה.
על כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, היה אומר לו לך אמור, מיכן  ,י(ו' וארא שמ) [)לקח טוב( פסיקתא זוטרתא]

 :אמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו אינו רשאי לאומרו עד שיאמר לו חבירו לך אמור

ר ,י(ו' וארא שמ) אמ ָֽ  .  רלך אמומלמד שמלה זאת היא כעין נוטריקון של  ]לקח טוב[ – ּל 

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ר ,י(ו' וארא שמ) אמ ָֽ מיכן אמרו חכמים כל השומע דבר מחבירו אינו רשאי לאומרו עד שיאמר לו  ]לקח טוב[סלוק כמגביל כפי'  – ּל 
 :חבירו לך אמור

 

 סלוק –ויאמ"ל לאמר  2

ר  :א,כה תרומה שמות ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  של התוכן. 6תרומה מופע הגבלות ב :ּל 

ר אמ ָֽ רשלא פירשו כאן מלה זאת, אפשר לפרש כי מלת  אף על פי ּל  אמ ָֽ ר היא נוטריקון לאו אמור הנתמך בטעם – ּל  אמ ָֽ סלוק  – ּל 

תורה ]. ואפשר להשתמש בפי'  אמור להן שיש איסור לאו בדברים]רש"י שם[  וכפי' ]בבלי פסחים מב,א[בתפקיד הגבלה, כגון ע"פ 
ר֙ ֶאל )כה,ב( [תמימה ל -ַּדּב  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  כי לא  [ה"א,]ירושלמי תרומות פ"א-בחמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה,  -גו' וְּבנ 

  )כה,ב(נראה שאפשר להסיק דרשה זאת מתוכן ומטעמי פסוק 
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' ֶאל פ :ל,יא תשא שמות ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃ -]יז[ ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  של התוכן. 7מופע מ 

ר (ל,יז) אמ ָֽ ו אמור וטעמו סלוק בתפקיד הגבלה, כלומר במצוה העשה שבכתוב שאחריו יש לאו המגביל את העשה, שלא נוטריקון, לא – ּל 

חַ  רש"ייפסיק הכיור בין המזבח יבין פתח אהל מועד, כפי'  ְזּב ֶ֔ ַ֣ין ַהּמ  מזבח העולה, שכתוב בו שהוא לפני פתח אהל מועד; והיה  – ּוב 
, משום שנאמר "ואת מזבח העולה שם פתח ואינו מפסיק כלל בנתיםוהמשכן,  הכיור משוך קימעא, ועומד כנגד אויר שבין המזבח

מזבח לפני אהל מועד, ואין כיור לפני אהל מועד; הא כיצד? משוך קימעא כלפי הדרום; כך שנויה  -משכן אהל מועד" )שמ' מ,כט( 
 . בזבחים )נט,א(

 שלא יכנס באהל עד שירחץלהלן  ראב"עועוד לאו אמור כפי' 
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ר הֶ֖ ]א[ ויקרא צו ו,א:  ֵ֥ ר׃ -ֶאל 'ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  .-של התוכן  15מופע מ 

ר אמ ָֽ נוטריקון לאו אמור, עם טעם סלוק, מלמד להגביל בעשה הבא ללאו והוא למעט פסולים בקודש מלהיות מוקרבים ועם עלו על  ּל 

 ערכה נפרדת.המזבח לא ירדו אבל שלא ישרפו במערכה הגדולה, אלא ישרפו במ
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' ֶאל :יד,א מצורע ויקרא ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  של התוכן, פר' זבים 22מופע  מ 

ר אמ ָֽ סלוק, בתפקיד הגבלה, שהנוטריקון לאו אמור מלמד שכל הלא תעשה הנלמדים כדלקמן בפרשה רמוזים במלה זו ונלמדים  – ּל 

ֶׁשֵ֥ -ֶאלומתרבים מטעם מרכא במלים   . המ 
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 הקדשת תמים לבדק הבית, קרבן מבעלי מום של התוכן, 29 מופע :יז,כב אמר ויקרא ספר. 31

ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 
ֹו  )וי' אמר כב,כג(לכדתניא:  ]תמורה ז,ב[ תֶ֔ ן אמרו: אותו תעשה נדבה, ואי אתה עושה תמים נדבה לבדק הבית. מיכ -ְנָדָבה֙ ַּתֲעֶׂשַ֣ה א 

ר: )וי' אמר כב,יז?(שנאמר  -עובר בעשה. ומנין אף בלא תעשה  -המקדיש תמימים לבדק הבית  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ לימד על  ַוְיַדּב 
רדברי ר' יהודה. א"ל רבי לבר קפרא: מאי משמע? א"ל: דכתיב  -הפרשה שהיא בלאו  אמ ָֽ לא נאמר בדברים. בי רבי אמרי )לא(  - ּל 

 ס: ]לאמר לאו[+ אמור.+מסורת הש"

 

 ויאמ"ל 7

 ויאמ"ל 8
 –ההבטחה ליתרו לחלק בא"י , חצוצרות כהכנה למסע לגן עדן, מסע המחנות, של התוכן בתורה 53מופע  :י,א בהעלתך במדבר

 עדן,  -גן
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

 

ה ּתַ י,ב:  בהעלתךבמדבר  ְקָׁשֶ֖ ֶסף מ  ת ֶּכֶ֔ י֙ ֲחצֹוְצר ַ֣ ַ֣ה ְלךִ֗ ְׁשּת  ע ֶאתֲעׂש  ה ּוְלַמַּסֶ֖ ָדֶ֔ ע  ְקָרַ֣א ָהָֽ ָתִ֑ם ְוָהיָּ֤ו        ְלך֙ ְלמ  ֹות׃-ֲעֶׂשַ֣ה א  ַּמֲחנָֽ  ַהָֽ
ים׃              יחזקאל א,יט:   ָֽ ּו ָהאֹוַפּנ  ָּנְׂשאֶ֖ ֶרץ י  ַ֣ל ָהָאֶ֔ ַע ָ֤א   ַהַחּיֹות֙ מ  ָּנׂש  ִ֑ם ּוְבה  ֶ֖ים ֶאְצָל ּו ָהאֹוַפּנ  ֹות     י ְלכֵ֥ ֶכת֙ ַהַחּיֶ֔  ּוְבֶל֨

 תך דף קנד עמוד א זוהר כרך ג )במדבר( פרשת בהעלו 
ֶסף  ת ֶּכֶ֔ י֙ ֲחצֹוְצר ַ֣ ַ֣ה ְלךִ֗ ְׁשּת  ַ֣ל  (,יטיחזקאל א)וגו', רבי שמעון פתח ֲעׂש  ַע ָ֤א ַהַחּיֹות֙ מ  ָּנׂש  ֶ֖ים ֶאְצָלִ֑ם ּוְבה  ּו ָהאֹוַפּנ  ֹות י ְלכֵ֥ ֶכת֙ ַהַחּיֶ֔ ּוְבֶל֨

ים׃ ָֽ ּו ָהאֹוַפּנ  ָּנְׂשאֶ֖ ֶרץ י  ֹות , ָהָאֶ֔ ֶכת֙ ַהַחּיֶ֔ אי לעילא לעילא לאו לתתא, אלא כגוונא האי בקוזפירא דלעילא הוו אזלי דאי תימא דהּוְבֶל֨
 מקמי אנפין והאי לבתר אנפין 

ֹות  מתוק מדבש ֶכת֙ ַהַחּיֶ֔ ִ֑ם הם מלאכי היצירה, והליכתם היינו הנהגתם ופעולתם בחסד או בדיןּוְבֶל֨ ֶ֖ים ֶאְצָל ּו ָהאֹוַפּנ  שהם  י ְלכֵ֥

הספירות מקבלות שפע פנימי הראוי להם  מקמי אנפיןאלא כגוונא האי מלאכי העשיה שאין להם כח לעצמם אלא יחד עם החיות ... 

והמלאכים מקבלים שפעם מאחורי הפנים, דהיינו מצד אחוריים של הספירות, המשפיעות את  והאי לבתר אנפיןמלפני פני המלך, 
 השפע החיצוני להחיות קדש.

 

שֹונֹות בְּ ...  ]סוד החשמל, הרב יקותיאל זלמן פיש, סיון התשע"ז[ ֵכן ַהּלְּ רֹות וְּ ה ַלֲעׂשֹות ֲחצֹוצְּ ת ֹמש  ָך"ִצּוּוי ה' א  ָהיּו  "ֲעֵׂשה לְּ "וְּ
ָך"  ִרָיאלְּ ִגיַמטְּ ם בְּ ִכיָנה ֵביֵניה  רֹות ֲעׂשּויֹות מִ שְּ ָלֵכן ָהיּו ַהֲחצֹוצְּ ף. וְּ שֹון  כ ס  רֹות ִכּסּוִפין ִמּלְּ ִעים ַבֲחצֹוצְּ ֵכן ַהתֹוקְּ ל ַהִיחּוד. וְּ ש 

ֵני ַאֲהֹרן ַהכֹ  ַרֵמז ַעל ִמַדת הָ ֵהם בְּ ִוִיים, לְּ ֹלא ַהּלְּ ִחיַנת  ַאֲהָבהֲהִנים וְּ ִהיא בְּ ףש  ַשי כ ת לַ  כ ס  ִחיַנת  ֹכֲהִניםש  ֵהם בְּ דש  ס  ִוִים ח  , ִכי ַהּלְּ

ִמסְּ  רֹות בְּ ַות ַהֲחצֹוצְּ ת ִמצְּ ֵכן ַהִחנּוְך מֹונ ה א  בּוָרה. וְּ ת ַהגְּ ַסֵמל א  מְּ ִחיַנת ָזָהב ש  וֹות, וְּ  שפ"דַפר ֵהם בְּ ַין ַהִמצְּ ִמנְּ ִרָיאשפ"ד בְּ ִגיַמטְּ  בְּ
ֵקָבה הוא  "וידבר ה' אל משה לאמר"שנאמר בתורה ג"ן וכן שמעתי מ ר' זלמן פישר שליט"א שהפעם ה .ָזָכר נְּ

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ר ג  ר"ת  ַג"ןש   )תיקונים כט:(ַבֹזַהר  בפרשת החצוצרות, ומבואר לדברינו דמצינו בא מהיחוד גן עדן ב ֵקָבה. כי התענוגנְּ ב 
ַהַצִדיק קסו:( )תרומה וכן מצינו ַבֹזַהר העליון, לכן הוא קשור לחצוצרות שמסמלים את היחוד העליון. סֹוד ש  ל ַהַגָנן הּוא יְּ  ַגן ש 

ן  ֵעד 

 

 – 124כמה ע' במדבר, הרב אלימלך פינחס גוטליב )אוצר הח –]פני מלך בתחילת פרשת שלח הבאנו הסבר המבוסס על מה שהביא 
 על הפסוקים([ 125

֖ינּו בְּ  (יג,לג במ' שלח) י  ים וְֵּכ֥ן ה  ינּו  ַּכֲֽחג ב ֔ ֵעינֵ  י בְּ ֤ ים ַונְּה  ֑ ל  ן־ַהנְּפ  ֖ק מ  ֵנ֥י ֲענ  ֛ים בְּ יל  ת־ַהנְּפ  ינּו א  א ֗ ם ר  ֣ ֽם:וְּש   ֵעינֵיה 

֑ם ַוי    (יד,א במ' שלח) ת־קֹול  ֖נּו א  ה ַוֽי תְּ ֵעד ֔ ֣ א  ּכ ל־ה  ּׂש  ם ַבַל֥יְּל ה ַהֽהּוא:ַות  ֖ ע  ּ֥כּו ה   בְּ

שימור לתכונות  -ארץ ישראל יש בה כוחות הנה  עדן ולא ראו אלא גיהנום. והנה קטע מדבריו "-כי המרגלים נשלחו לתור את גן
יה לשוב ואם בגשמיות כך, לרוחניות עאכ"ו, א"כ מן הדין היה שיפרסמו את מעלת הארץ אשר בה אפשר יה ששייכות לתקופת גן עדן

, דיברו על מוות, על חידלון, כלום יש ארץ גן עדןאל המצב הראשוני של הבריאה, כאדה"ר שקודם החטא, והם במקום לדבר על 
 "ולדבר על גהינם. על פתח גן עדןחורבן גדול מזה, לעמוד 

 

ר: בהעלתך י,א( ')במוכסיוע לדבריו נציין כי התוכן  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ עדן, פותח -שלו בתורה העולה ג"ן הרומז לגן 53-פע הבמו ַוְיַדּב 

עדן, והבטחת משה ליתרו -עדן, מסע המחנות לקראת כניסה לא"י לגן-ישראל היא גן-את הציווים לעשיית החצוצרות כהכנה למסע לארץ

 עדן. -לחלק בגן –לחלק בא"י 

ר: שלח יג,א( ')במהתוכן  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ העולה ד"ן, פותח את פרשת שלח מרמז כי יצאו כנשיאים, ומשתרו  שלו 54-במופע ה ַוְיַדּב 

יך ( ,יאמב ' מקץבר)-עדן וד"נ)ו( אותו כגיהנום חזרו עשרה מהם כמרגלים במשמע של מרכלים וכאחד הפירושים ל-את גן ֖ ד  ֥יּו ֲעב  ֹלא־ה 

ֽים: ַרגְּל  -עדן ומקום המקדש שהם מ-ישראל כגן-את מעלותיה של ארץ במקום לראות כמו המרכלים שריכלו על א"י )דברי דוד נספח ב(. מְּ
שבעה דברים -ישראל כגיהנום שגם הוא מ-הם ד"נ)ו( את ארץ [בבלי פסחים נד, א]-כנלמד ב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם

 .נבראו קודם שנברא העולם

ר אמ ָֽ  והנשיאים הם המשלחים ולא העם. משה )ב( .לומר שכבר הקדוש ברוך הוא ציוה לשלוח לא הורשהכי  )א( ּל 
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' ֶאל פ:א,במדבר שלח טו ר הֶ֖ ֵ֥ ר׃-ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥  של התוכן בתורה. פרשת המנחות והנסכים על קרבנות נדרים ונדבות 55מופע  מ 

יים בה מצוות התלויות בארץ המרגלים רצו להישאר במדבר ולעבוד את ה' על דרך שה' שומרם ומפרנסם ולא לעבוד את אדמת א"י לק

שזאת עבודת הבירורים. אבל ה' רוצה שנקיים בפועל מצוות התורה ובהם גידול דגן תירוש ויצהר והקרבתם עם הקרבנות. לכן סמיכות 

פרשת מנחות ונסכים לפרשת המרגלים, היא בחינת תיקון הוצאת דבת הארץ רעה. ובפרט אם הבהמות המנחות והנסכים באים מגידולי 

 ]דבר מלכות, התשע"ו, ע'ישראל. יציקת הנסכים היא ענין "נכנס יין יצא סוד", גלוי המשכה של השפעה מלמעלה למטה )קצת ע"פ -רץא
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ר: במדבר פינחס כה,י: אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ ב ארמוני ]ארמון על מכונו, הר, שם הוי"ה בצירוף ס"ג ( של התוכן 63מופע ס"ג ) ַוְיַדּב 

 ס"ג גי' כבו"ד א"ל. ס"ג: כלי הכתר של ז"א: האמצעי יו"ד ה"י וי"ו ה"א. ס"ג כלי הדעת האמצעי דז"א: יו"ד ה"י וא"ו ה"י.  )אוצר החכמה([

' )במ' פי' כה,י( ר הֶ֖ ֵ֥ בר שחבירו מד )מל"ב מידות של ר' אלעזר בן ריה"ג()כב()סלוק( מרכא טפחא בתפקיד כעין מידת סמוכים, מידה  – ַוְיַדּב 
 ,)הכתוב לפניו()כג( מדבר שהוא מוכיח על חבירו כאן אפשר גם לצרף את מידה מוכיח עליו,  )כאן הכתוב לפניו(

ֽל ף: פ )במ' בלק כה,ט(כבו"ד א"ל מתגלה בעוברו על מידת הדין שבו נסתימה פר' בלק  ים א  ֖ ר  ה וְּע שְּ ֥ ע  ב  ה ַארְּ ֑ ים ַבַמגֵפ  ֖ ֕יּו ַהֵמת  בה היה  וכבר ַוי הְּ

' )במ' פי' כה,י(ניצנוץ רחמים בהגבלת המגיפה.  ר הֶ֖ ֵ֥ בוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן פרטי העברת הדין  קבתפקיד  מרכא טפחא – ַוְיַדּב 

)כה,יב,יג( השפעת ברית שלום לכהונת עולם לפינחס, שזאת אמורה להיות תכונת -)כה,יא( השבת חימה, קנאת קנאות ה', וב-המפורטים ב

 ים שפעולותיהם תהיינה מאהבת ישראל )כגון מידת חסידות )לא הלכה( שרק כהן אוהב ישראל יפסוק במצורע(.הכהנ

ל ֵלאֹלֵהֽינּו: (לב,ג ' הא'דב)על הפסוק  [אופן שני ,אדרת אליהו]ע"פ מה שכתב  ד  א ה ֥בּו ג ֖ ֑ ר  קְּ ם ֖ה' א  י ֵש֥ ֛ ם ... המלים ּכ  י ֵש֥ ֛ )כוונתן לשם שגי' . ּכ 

להביא לתשובה בחודש התשובה [ פנים יפות דברים ג]פי'ומרומז בו גילוי רצון עליון )אריך אנפין( וכ ס"ג: יות הוי"ה שלו עולה(צירוף אות

 באלול לתיקון המעשה בשיטים שהיה באלול.

 
ל ֵלא (לב,ג ' הא'דב)על הפסוק  [אופן שני ,אדרת אליהו]ע"פ מה שכתב  ד  ֥בּו ג ֖ א ה  ֑ ר  קְּ ם ֖ה' א  ֛י ֵש֥ ם ... המלים ֹלֵהֽינּו:ּכ  ֛י ֵש֥ ֥בּו ס"ג: )כוונתן לשם שגי' צירוף אותיות הוי"ה עולה(. ּכ  . ה 

לסוד י"ג תקונים.  ד  ֥בּו ג ֖ ֥בּו)טט: הגי' של המלים  .ה  ל)י"ג(  ה  ד   :סוד נ' שערי בינה שהוא סוד הרצון היינו י"ג ול"ז )ל"ז( עולה( ג ֖

להביא לתשובה בחודש התשובה [ פנים יפות דברים ג])העליון של אריך אנפין( ונמשך דרך בינה כפי' רי בינה שהוא סוד הרצוןסוד נ' שעשם ס"ג הוא סוד י"ג תיקונים, 

 באלול לתיקון המעשה בשיטים שהיה באלול.
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ר הֶ֖ ]א[ ,א: כחבמדבר פינחס  ֵ֥ ר׃ -ֶאל 'ַוְיַדּב  אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥   של התוכן, 66מופע מ 
  , אדמו"ר ממ"ש[18, מתוך ליקוטי שיחות יב ע' ב, פינחס התשע"ח, ע' רנ]דבר מלכות

ַ֚ו ֶאת (ב,כח)במ' פי'  ל-ַצ ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  )במ'  עד שאתה מצוני על בני, צוה את בני עלי. והינו, שבתור מענה לבקשת משה למנות איש ]רש"י[ ְּבנ 

יֶהֶ֔ -ֲאֶׁשרז,יז( כפי'  ְפנ  ם ַוֲאֶׁשָ֤ר ָיב א֙ ל  ְפנ יֶהִ֗ ַ֣א ל  ִ֑םם י צ  יא  ֶ֖ם ַוֲאֶׁשַ֣ר ְיב  יא  ר יֹוצ  ין      ַוֲאֶׁשֵ֥ ר א  אן ֲאֶׁשֵ֥ ' ַּכצ ָ֕ ְהֶיה֙ ֲעַדַ֣ת הֶ֔ ָֽ א ת  ֶעָֽה׃-ְול ָ֤  ָלֶהֶ֖ם ר 

נצטוה על קרבן התמיד. ויש לבאר, דהנה קרבן זה )וקרבנות בכלל( שולל את הטעות ש"אין רועה" בעולם ו"עולם כמנהגו נוהג", 
ם-ֲאֶׁשרז,יז( כ)במ' פי'  של הקב"ה, שהוא זהומגלה שהעולם מתנהג בהשגחתו הפרטית  ְפנ יֶהֶ֔ ם ַוֲאֶׁשָ֤ר ָיב א֙ ל  ְפנ יֶהִ֗ ַ֣א ל   . י צ 

ר הֶ֖  ,א(כח)במ' פי'  ֵ֥ )כאן מדבר שחבירו  )מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג()כב( )סלוק( מרכא טפחא כעין מדת סמוכים או מדה  'ַוְיַדּב 

מנוי רועה לישראל מלמד על הקב"ה שהוא רועה העולם ולו בלבד ראוי  מוכיח עליו, כג( מנוי רועה במקום משה(-הכתוב לפניו )כז,טו

 להתפלל ולהקריב קרבנות.
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 

ַעןשל התוכן, גי' חיי"ם, מקדים לפסוק  68מופע  :לד,א מסעי במדבר. 73 ֑ נ  ץ ּכְּ ר  ֣ א  ל־ה   , ביחד ארץ החיים, ארצות החייםא 
ר  ֵ֥ ה' הֶ֖ ַוְיַדּב  ֶׁשֵ֥ ר ֶאל־מ  אמ ָֽ  :ּל 

פ ֤  (,בלד ' מסעיבמ) ר ת  ץ ֲאש ֨ ר  א ֗ את ה  ַען ז ֣ ֑ נ  ץ ּכְּ ר  ֣ א  ל־ה  ים א  ֖ א  ם ב  ֥ ֽי־ַאת  ם ּכ  ֣ ֲאֵלה ֔ ת  ֵאל  וְָּאַמרְּ ר  ֵנ֤י י שְּ ת־בְּ ו א  ֽיה :ַצ֞ גְֻּבֹלת  ַען ל  ַנ֖ ץ ּכְּ ר  ֥ ה א  ֽנֲַחל ֔  ל ל כ ם  בְּ
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ר:של התוכן,  69מופע  :לד,טז מסעי במדבר. 74 אמ ָֽ ה ּל  ֶׁשֵ֥ ' ֶאל־מ  ר הֶ֖ ֵ֥ הפעם הלפני אחרונה של דבור ה' אל משה באהל מועד,  ַוְיַדּב 

 צווי על מנהיגי עם ישראל אחרי משה שיהיו בהם תכונות נשיא ומלך. נשיא בענינים רוחניים מלך בענינים של חומר.

ּו לָ  [יז] ְנֲחלֵ֥ ים ֲאֶׁשר־י  ֲאָנׁש ֶ֔ ֹות ָהָֽ ֶַּ֚לה ְׁשמַ֣ ּון:א  ן־נָֽ ַע ּב  יהֹוֻׁשֶ֖ ן ו  ה ֶ֔  ֶכֶ֖ם ֶאת־ָהָאִֶ֑רץ ֶאְלָעזָר֙ ַהּכ 
ֶרץ: [יח] ל ֶאת־ָהָאָֽ ְנח ֵ֥ ּו ל  ְקחֶ֖ ַּמֶּטִ֑ה ּת  ד מ  יא ֶאָחֶ֖ ֵ֥ יא ֶאָחֵ֛ד ָנׂש  ֵ֥  ְוָנׂש 
ֶ֖ב ֶּבן־ְיֻפֶּנָֽה: [יט] ה ָּכל  ַ֣ה ְיהּוָדֶ֔ ִ֑ים ְלַמּט  ֹות ָהֲאָנׁש  ֶּלה ְׁשמַ֣ ֶ֖  ְוא 
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 'במ)הדיבור האחרון של ה' אל משה מאהל מועד, מצוה על ערי מקלט, ברעיון  של התוכן, ערי מקלט 70מופע  :לה,ט מסעי רבמדב. 75

ֽה: ס כו(,טושלח  ג ג  שְּ ם ב  ֖ ע  ֥י לְּכ ל־ה  ם ּכ  ֑ ֣ר בְּתֹוכ  ר ַהג  ל וְַּלֵג֖ ֵא֔ ר  ֵנ֣י י שְּ ח לְּכ ל־ֲעַדת  בְּ ַל֗  ירות.ערי מקלט במשמע של תשובה מעב  .וְּנ סְּ

ְרָצה ְּכָנַָֽען: [י] ן ַאֵ֥ ֶ֖ ים ֶאת־ַהַּיְרּד  ֵ֥ ְבר  י ַאֶּתֵ֛ם ע  ֵ֥ ֶהִ֑ם ּכ  ל ְוָאַמְרָּתֶ֖ ֲאל  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣י י  ר֙ ֶאל־ְּבנ   ַּדּב 
ְׁשָגָגָֽה: [יא] ה־ֶנֶֶ֖פׁש ּב  ַח ַמּכ  צ ֶ֔ ַ֣יָנה ָלֶכִ֑ם ְוָנֵ֥ס ָׁשָּ֙מה֙ ר  ְהֶי ְקָלֶ֖ט ּת  י מ  ֵ֥ ים ָער  ֶ֔ יֶתָ֤ם ָלֶכם֙ ָער  ְקר   ְוה 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 מופעים בתורה( 7מונח פסק אתנח ) מופעים בתורה( 5א פסק סלוק )מרכ 10.6

מצד אחד של הפסק ענין אחד וכולל, מצד אחר של הפסק רבוי, פרוט הענינים הנכללים באחד. הכולל עשוי להיות מימין או משמאל 

 לפסק!!!

 

 הכל אחד -רבוי מופעים על הטורים רבינו בחיי ה' אחד ב פרשת שמע 

  חדכללית ה' א -טט 

  מידות ה' הפועלות בעולם -בפרוט 

  רבוי תפילות כל יום תפילה חדשה על פרנסת היום. -יום יום  פרשת בשלח פרשת המן 

  כל יום תפילה חדשה, כוונה חדשה -כללית תפילה על הפרנסה, בפרוט  -טט 

 בתפילה על הפרנסה. חסידי הרבי  בספר "נר ישראל" ע' סו על הרבי מריז'ין מובא מעשה חסידי לקשר בין כוונה בק"ש ולכוונה

מסטרעליסק זי"ע התקשרו אחרי מותו לרבי מריז'ין זי"ע ובקשו ברכתו על ענינים רוחניים בלבד כמו שהיו רגילים ... אצל רבם 

הקדוש זי"ע ורובם היו עניים מרודים. למחרת החזיר להם הבקשות באמור להם: כשם שצריכים לחזור אם לא כיוון ב"שמע ישראל" 

 "פותח את ידך" )שהוא תפלה על הפרנסה(.  -ך צריכים לחזור אם לא כיוון בכ

 ה' נסי ודגלי )פסי"ר פרק יב( היינו רבוי נסים. -בעל הטורים  -ה' נסי  פרשת בשלח בסיום המלחמה בעמלק 

  ה' מושיעי -כללית 

  רבוי אופני הישועה -בפרוט 

 הראיון ברגלים – שמות משפטים כג יז 

  אחד, בפרוט השגחה פרטית לכל ברוא כמו אדון על עבדיו כללית ה'  -טט 

 אמן ואמן  במדבר נשא פרשת סוטה-  

  אמן שלא סטיתי ארוסה אמן שלא סטיתי נשואה, אמן שלא מאיש זה אמן שלא מאיש אחר,  -כללית אמן שלא סטיתי, בפרוט  -טט 

 

    
 . בראשית  יח,טו:    1

א ָצַחֶ֖  ר ל ֵ֥ אמ ֵ֛ ה ׀ ל  ׁש ָׂשָרֹ֧ ְקְּת׃  ַוְּתַכח ֨ י ָצָחָֽ ֵ֥ א ּכ  ִָ֑אה ַוּי ֵ֥אֶמר ׀ ל ֶ֖ י ׀ ָיר  ַ֣ י ּכ   ְקּת 
 . בראשית  יח,כא:    2

ֲרָדה ָֽ ם-א  ִ֑ה ְוא  ּו ׀ ָּכָל י ָעׂשַ֣ ַלֶ֖ ָאה א  ה ַהְּכַצֲעָקָתֵּ֛ה ַהָּבֵ֥ ַ֣א ְוֶאְרֶאֶ֔ ָעה׃  -ָּנ ָדָֽ א א   ל ֶ֖
 . בראשית וירא כב,יא:    3

ן יו ַמְלַאְָ֤ך ה' מ  ָלִ֝ א א  ְקָר֨ ם ַוּי ֶ֖אמֶ -ַוּי  י  י׃  ַהָּׁשַמֶ֔ ַֽנ  ָֽ ּנ   ר ַאְבָרָהַ֣ם ׀ ַאְבָרָהִ֑ם ַוּי ֶ֖אֶמר ה 
 . בראשית  כב,יד:    4

ם ָֽ א ַאְבָרָהֵ֛ם ׁש  ְקָרֹ֧ ּוא הַ֣ -ַוּי  ֹום ַההֶ֖ ה׃  ַהָּמקֵ֥ ר ה' י ָרֶאָֽ ֹום ְּבַהֵ֥ ַ֣ר ַהּיֶ֔ ְרֶאִ֑ה ֲאֶׁשר֙ י ָאמ   ' ׀ י 
 . בראשית  לט,י:    5

ּה ֶאל י ְּכַדְּבָרֵ֥ ף יַֹ֣ום ׀ יִֹ֑ום ְול א-ַוְיה ָ֕ ֶ֖ ֶלֵ֛י-יֹוס  ע א  ּה׃  ָׁשַמֵ֥ ָּמָֽ ְהיֵֹ֥ות ע  ְׁשַּכֵ֥ב ֶאְצָלֶּ֖ה ל   ָה ל 
 . בראשית  מו,ב:    6

י׃   ַֽנ  ָֽ ּנ  ב ַוּי ֶ֖אֶמר ה  ב ׀ ַיֲעק ִ֑ ְיָלה ַוּי ֶ֖אֶמר ַיֲעק ַ֣ ת ַהַּלֶ֔ ל֙ ְּבַמְרא ַ֣ ְׂשָרא  ים ׀ ְלי  ָ֤ אֶמר ֱאֹלה   ַוּי ֨
 . במדבר  ג,ב:    7

נ י ֹות ְּבָֽ ֵֶּ֛לה ְׁשמֵ֥ ּוא ֶאְלעָ -ְוא  יהָ֕ ר ׀ ָנָדִ֑ב ַוֲאב  ן ַהְּבכ ַ֣ ר׃ַאֲהר ֶ֖ יָתָמָֽ ֶ֖ר ְוא   ָז
 
 . בראשית  יח,טו:    1

ְקְּת׃   י ָצָחָֽ ֵ֥ א ּכ  ִָ֑אה ַוּי ֵ֥אֶמר ׀ ל ֶ֖ י ׀ ָיר  ַ֣ י ּכ  ְקּת  א ָצַחֶ֖ ר ל ֵ֥ אמ ֵ֛ ה ׀ ל  ׁש ָׂשָרֹ֧  ַוְּתַכח ֨
ר' יוחנן בשם ראבר"ש לא מצינו שדיבר המקום עם אישה אלא עם שרה בלבד וכו' אמר  תורה שלמה.ירושלמי סוטה פרק פ"ז ה"א

 .ויאמר לא כי צחקת ה כירכורי כירכורים הקב"ה מתאוה לשמוע שיחתן של צדקניות ר' בירי כמ
ַ֣ אפשר לתרץ כי הפסק בין המלים  –טט  ִָ֑אהּכ  מתאים  תורה שלמהבא להפריד בין אותיות אהו"י. בנוסף לכך ההסבר שמובא ע"י  י ׀ ָיר 

סיפא הקרא שמוע שיחתן של צדקניות לשתדלות הקב"ה לה תחסומי תורה שלמה-להסבר של תבנית של כעין רבוי למטרה אחת. אמנם ב

ְקּתְ וַ  י ָצָחָֽ ֵ֥ א ּכ  ַ֣ אבל אפשר שהקרא  ׃ּי ֵ֥אֶמר ׀ ל ֶ֖ ִָ֑אה ַוּי ֵ֥אֶמר ׀ּכ  הוא תבנית המורכבת מכעין רבוי למטרה מונח פסק אתנח מרכא פסק  י ׀ ָיר 

י ָצָחָֽ ל ֶ֖ כמבוא לקרא האחרון  יםמשמשוביחד  כעין מידה של סדור שנחלק,אחת ו ֵ֥ עבור המטרה האחת רבוי כירכורים להודיע  ְקְּת׃א ּכ 

 שמוע שיחתן של צדקניות, כאן משפט אחד בלבד.ל

 

 
 . בראשית וירא כב,יד:    4

ם ָֽ א ַאְבָרָהֵ֛ם ׁש  ְקָרֹ֧ ּוא הַ֣ -ַוּי  ֹום ַההֶ֖ ה׃  ַהָּמקֵ֥ ר ה' י ָרֶאָֽ ֹום ְּבַהֵ֥ ַ֣ר ַהּיֶ֔ ְרֶאִ֑ה ֲאֶׁשר֙ י ָאמ   ' ׀ י 
פשוטו ותרגומו: ה' יבחר ויראה לו המקום הזה להשרות שכינתו ולהקריב כאן  - יראה ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה')יד(  רש"י

ימים העתידין, כמו: 'עד היום הזה' שבכל - היוםהמקום לעמו.  בהר ה' יראהשיאמרו לימי הדורות עליו:  - אשר יאמר היוםקרבנות. 
עקדה זו  ה' יראה'היום הזה'. ומדרש אגדה )ב"ר נו,ט(: המקרא, שדורות הבאים הקוראים את המקרא אומרים על יום שעומדין בו: 

נראה אפרו של יצחק צבור  בהר ה'הזה בכל הדורות הבאים:  היום, כדי שיאמר ולהגן עליהם מן הפורענות בכל שנה לסלוח לישראל
 ועומד לכפרה )ראה תנח' וירא כג(.  

 אתנחיראה מונח פסק  ה'

 למטרה אחת להגן עליהם מן הפורענות. –ין העקדה לענ יראה ה'רבוי שבכל שנה  –טט 

 יכול להיות שזה גם בגלל הפרדה בין אותיות אהו"י כאן ה"י ויו"ד,ומשתלב הייטב עם ההסבר של התבנית.

 
 :י,וישב לט בראשית

http://www.taamei-hamikra.co.il/


 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/312     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
ּה ֶאל  י ְּכַדְּבָרֵ֥ ף יַֹ֣ום ׀ יִֹ֑ום -ַוְיה ָ֕ ֶ֖  יֹוס 
ּה׃-ְול א  ָּמָֽ ְהיֵֹ֥ות ע  ְׁשַּכֵ֥ב ֶאְצָלֶּ֖ה ל  ֶלֵ֛יָה ל  ע א   ָׁשַמֵ֥

 גדול-זקף - יויה

 מרכא טפחא - יוסף-אל כדברה

שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית, בגדים שלבשה לו ערבית  בגדים...  שלמה בבלי יומא לה ב תורהאתנח  - יום מונח פסק - יום
 וגו'.  שחריתלא לבשה לו 

 לאותה מטרה. השתדלות חדשה כל יום לאותו עניין .יום ובכל יום חידשה כל  -טט 

 

י׃  ראשית  מו,ב: . ב6 ַָֽֽנ  ּנ  ב ַוּי ֶ֖אֶמר ה  ב ׀ ַיֲעק ִ֑ ְיָלה ַוּי ֶ֖אֶמר ַיֲעק ַ֣ ת ַהַּלֶ֔ ל֙ ְּבַמְרא ַ֣ ְׂשָרא  ים ׀ ְלי  ָ֤ אֶמר ֱאֹלה   ַוּי ֨
 מדרש תנחומא )בובר( פרשת נח סימן א 

רהם )יחזקאל , שנאמר אחד היה אבכל דורו רשעים, ומכולם לא מצאתי אלא אחדאמר הקב"ה אברהם האיר עולמי בצדקו, למה שהיו 
אלא הוא אברהם צדיק מתחילתו עד לג כד(, וכי שנים היו, אלא אחד בצדקו, וכן הקב"ה א"ל אברהם אברהם, למה שתי פעמים, 

 , וכן משה משה, וכן שמואל שמואל, צדיקים מתחילתן ועד סופן, ממה שקרינו בענין אלה תולדות נח נח. יעקב יעקב, וכן סופו
רהם פסק אברהם מעיד על עמידתו / מאבקו ברבים למטרת הארת העולם להכיר הקב"ה, כך יעקב ע"פ מדרש תנחומא אב –טט 

 פסק יעקב צדיק מתחילתו עד סופו למרות כל המאבקים נגד דרך ה' שהוא מייצג.
 שכל טוב )בובר( בראשית פרק כב ד"ה יא( ויקרא אליו 

אל"ף נפתחת לבד, וכל העומד על עצמו האל"ף נקמצת: ויאמר יא( ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים. כל מלאך שסמך לשם קודש ה
, כולן אברהם אברהם, יעקב יעקב, משה משה, שמואל שמואל, כל מי שנכפל שמו מפי דבר הקודש אין בדורו כמותואברהם אברהם. 

היה יעקב ממלא את  קוראן דבר בכפול, ואין בדורן כמותן. וא"ת יצחק אמאי לא נכפל שמו, ויש להשיב כי קודם שנפטר אברהם
 מקומו: ויאמר הנני. תני ר"ח לשון חיבה וזירוז: 

 רבים מול יחיד –טט 
 האדרא רבא כרך ג )במדבר( פרשת נשא דף קלח עמוד א  -זוהר 
בתראה שלים קדמאה לא שלים דהשתא שלים בעשר נסיוני, ובגין כך פסיק טעמא בגווייהו דהשתא לא הוה  אברהם אברהםמ"ט 

בתראה שלים קדמאה לא שלים דהשתא אתבשר ביוסף ושראת עליה שכינתא, ועוד דהשתא אשתלים  יעקב יעקבא, איהו כדקדמית
בארעא אילנא קדישא כגוונא דלעילא בתריסר תחומין בשבעין ענפין מה דלא הוה בקדמיתא, ובגיני כך בתראה שלים קדמאה לא 

 שלים ופסיק טעמא בגווייהו, 
 עבור נסיונות רבים עד שהשלים עצמו, משמאל לפסק אחרי שהשלים עצמומימין לפסיק היה עליו ל –טט 

אחר שאמר לו השם "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך" )בר' לה,י(, היה ראוי  - ויאמר יעקב יעקב)ב(    רמב"ן
לרמוז כי עתה  יעקב יעקב,בל קראו א שיקראנו בשם הנכבד ההוא, וכן הוא נזכר בפרשה הזאת שלשה פעמים )כאן, לעיל,א ולהלן,ה(,

לא ישור עם אלהים ועם אנשים ויוכל )ע"פ בר' לב,כט(, אבל יהיה בבית עבדים עד שיעלנו "גם עלה" )להלן,ד(, כי מעתה הגלות 
הבנים התחיל בו. וזה טעם "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו" )להלן,ח(, כי בשם 'בני ישראל' יבאו שמה, כי יפרו 

 וירבו ויגדל שמם וכבודם, אבל 'יעקב' הוא עתה ברדתו שם.

 הדבק בה' ובתורתו. יעקבויכול להם כדי להישאר  במאבקים רביםשרה עם אלהים ואדם  יעקב –טט 

 
 . במדבר  ג,ב:    7

נ י ֹות ְּבָֽ ֵֶּ֛לה ְׁשמֵ֥ ר׃-ְוא  יָתָמָֽ ֶ֖ר ְוא  ּוא ֶאְלָעָז יהָ֕ ר ׀ ָנָדִ֑ב ַוֲאב  ן ַהְּבכ ַ֣  ַאֲהר ֶ֖
 למה )כ( זוהר ח"ג )ויקרא( פרשת אחרי מות דף נו עמוד ב תורה ש

ואביהוא אלעזר ואיתמר, ואלעזר ואיתמר מבעי ליה מהו אלעזר ואיתמר, אלא  הבכור נדבואלה שמות בני אהרן הכהנים וגו' וכתיב 
לחודוי וכל חד אתחשיב כתרי אחוי ונדב ככלהו, ואית דמתני )לה אפכא( הבכור נדב דא בלחודוי ואביהוא ב אביהואשקול הוה 

בעיניה כתרוייהו כאלעזר ואיתמר אבל נדב ואביהוא בלחודייהו שקולין הוי לקבל שבעין סנהדרין דהוו משמשין קמי משה, ובגין כך 
כלומר ההוא  הבכור נדבמיתתהון מכפרא על ישראל, ועל דא כתיב )ויקרא י( ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה, וא"ר שמעון 

 בחא ויקרא דיליה )מה שמיה( נדב ואביהוא עאכ"ו, דהני תרי לא אשתכחו כוותייהו בישראל: דכל ש
 

ּוא -טט  יהָ֕  גדול, שלוש נקודות שתיים באופן אחד ואחת באופן אחר. כאן אביהוא )אחד( שקול כשני אחיו אלעזר ואיתמר.  -זקף ַוֲאב 

ר ׀ ָנָדִ֑ב -טט   נדב ואביהוא בלחודייהו שקולין הוי לקבל שבעין סנהדריןאבל שקול כנגד כל בני אהרן ....  ַהְּבכ ַ֣

ר ׀ ָנָדִ֑בואמר רבי שמעון   כלומר ההוא דכל שבחא ויקרא דיליה. ַהְּבכ ַ֣
 התבנית מונח פסק אתנח תומכת בהשערה "הרבה שהם לענין אחד" כאן נדב אחד שהוא שקול להרבה אנשים. –טט 

 

http://www.taamei-hamikra.co.il/
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

יות בשלח טז,ה: שמ ּׁש ֶ֔ ַ֣ת ֲאֶׁשר ְוָהָיה֙ ַּבּיַֹ֣ום ַהּׁש  ינּו א  ֶ֖ כ  ר-ְוה  ה ַעֵ֥ל ֲאֶׁשָֽ ְׁשֶנֶ֔ ַ֣ה מ  ִ֑יאּו ְוָהָי ֹום׃  -ָיב  ּו יֵֹ֥ום ׀ יָֽ ְלְקטֶ֖  י 
ר יביאו אשל שאר ימות השבוע. ]אומר אני: ש ם יוםיויו רגילין ללקוט ה נה על אשרמשולמחרת.  וםיל - יה משנהוה"י רש
 -זהו "לקטו לחם משנה" )להלן,כב( ו ם יום;יודו ימו אשר ילקטו עלמדידה ב נהמשאחר שיביאו, ימצאו בו ל - משנה הוהי

נותן לכם ברכה, 'פוישון'  -חם יומים" )להלן,כט( ל בלקיטתו היה נמצא לחם משנה; וזהו "על כן הוא נותן לכם ביום הששי
 )בלעז(, בבית, למלאות העומר פעמים, ללחם יומים.[  

ה בין יום -ילקטו" היתור לרבות שלפניה, שכל ימות החול מא-אשר התבנית מאפיינת את "על –מרכא פסק, יום סלוק  -יום  –טט 

שהרבו בין יום החסירו הושוו במדידה לעומר לגולגולת. ביום הששי )לכבוד השבת( לא משנה מה הביאו, לאחר שהביאו מצאו 

גולגולת לבין לקיטת יום ה שבמדידה הושוותה לעומר ל-עומר משנה לגולגולת )היינו שני עומר(. הפסק מפריד בין לקיטת יום א

 הששי שבמדידה הושוותה לשני עומר לגולגולת.
ם. מ פלא המן גדולו יה ביום השישי.וה ב"ע מקוצררא תָּ כל פלא, בעבור שעמד זה הפלא ארבעים שנה; כי רובי הפלאים הם לעִּ

תקוֹ  -היותו סביב למחנה לבדו, והשלישי  -ירידתו, והשיני  -ועשרה ניסים יש בו: האחד   -עמהם ממסע אל מסע, והרביעי  ֵהעָּ
"לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר"  -שימס בחום השמש על הנשאר ולא ימס אשר לקטו )ראה להלן,כא(, והחמישי 

ושני  -ולא הבאיש לילה ויום )ראה להלן,כד(, שמיני  -ומשנה ביום הששי )ראה להלן,כב(, שביעי  -)להלן,יח(, והששי 
שיעי; כי כן הכתוב במקום אחד אומר "כטעם לשד השמן" )במ' יא,ח(, וכתוב אחר אומר "כצפחית מטעמים יש לו, הוא הת

"כטעם לשד השמן".  -)בנוסחנו: כצפיחת( בדבש" )להלן,לא(. והנכון, שהוא כצפחית אם איננו מבושל; רק המבושל בפרור 
 לד(.-שעמד לדורות ולא הבאיש )ראה להלן,לג -והנס העשירי 

וכל שבוע אותה קביעות, חמישה ימי ירידה ומדידת  עבור שעמד זה הפלא ארבעים שנהב מדגיש – יום פסק יוםלראב"ע  –טט 
ירידה ומדידת שני עומר לגולגולת. ואין יום דומה ליום אבל המן עומד כל יום באותה התחדשות,  –עומר אחד לגולגולת, יום הששי 

 איש ומחכה להתגלות בגאולה בקרוב בימינו, אמןאותו טעם, ועד היום עומד לדורות יום יום, לא מב

 
לחוש בכל יום ויום  ת: "...עלה בלבי מחשבה שזיכני השי"בניסן תר" ח, ר"א( עמ' נ"פרשת בשלח תחת) םחידושי הרי" ספר

יום יש  שבכלהילל ברוך השם יום יום  תהי מהתורה הקדושה...וכן אמר תשיזמין לי השי" הפרנסהדבר בפרשת המן ומילא 
  תאת השי" לעבודתוהתחדשות, שנאמר חדשים לבקרים וכו' )רבה אמונתך( ולכל אדם כפי הצורך לו 

דרש מידי שבת בשבתו על -...הרה"ק מרימינוב  עשרים ושתים שנה דרש תודעה..-ציון מנחםמרימינוב, חלק  קהרה" ליקוטי

רד להם מן פעם אחת בשנה...עמד ופסק מעותיו בכל יום ...שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה לא י-בדף יומא ע"ו ע"אפרשת המן, 

 והיה מקביל פני אביו כל יום...נמצא כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים וגו'.

 בשביל ענין אחד  )כל יום בקשה חדשה לפרנסה( ה' אחד, רבוי דברים שדומה לו בק" -מרכא פסק סלוק  - יום יום

 

 

ֶׁשֶ֖ ות בשלח יז,טו:   שמ ֵֶ֥בן מ  י׃ ַוּי  ָֽ ּס  ֹו ְיהָוֵ֥ה ׀ נ  א ְׁשמֶ֖ ְקָרֵ֥ ִַ֑ח ַוּי  ְזּב   ה מ 
שהמזבח קרוי 'יי'', אלא המזכיר שמו של  לאקדוש ברוך הוא עשה לנו כאן נס. ה - ' נסיייל מזבח: ש קרא שמוויו( )ט"י רש 

 וא נס שלנו.ה 'יי: מזבח זוכר הנס שעשה הקדוש ברוך הוא
 נס והמזבח זכרון לנס.הפסק מפריד כפרש"י להדגיש שהקב"ה עושה ה –טט 

 הזכרת שם המזבח מרבה שבח לקב"ה על הנס –טט 
 ס שלי, אות ו'אנשיינא' )בלעז( ודגל שלי;נ - ' ניסיייו( )ט  ור שורבכי יוסף רב
גם לעתיד ירים אותו הקדוש ברוך הוא לנס על , ומטה של הקדוש ברוך הוא היה לנס על הגבעהשה - ' ניסיייטז( -ו)ט  ב"םרש

 לחם בעמלק, וגו'ההרים לה
אות על הגבעה ונזכרו בני ישראל לפני ה'  –דגל  –הפסק מרחיק גישום מהקב"ה שמטה שלו )כגון מטה משה רבנו( היה לנס  –טט 

 ולחם בעמלק.
עבור שהראה השם נס במקום רפידים; וכן ב - ' נסיייראו משה ק זבח,המרפידים. וֵשם ב - בן משה מזבחויו( )ט ב"ע מקוצררא 

 שם: זהו מקום הנס שעשיתי;ה - מוקרא שויא למקום אל בית אל" )בר' לה,ז(. והגאון אמר )לא נמצא לפנינו( שהוא: "ויקר
לשיטת הגאון )רבי סעדיה גאון( השם קרא למזבח זהו מקום הנס שעשיתי לישראל במלחמת עמלק. הפסק מרחיק גישום  –טט 

 מהקב"ה שעשה הנס במקום באופן מופלא, 
 

ן׃    ,כב:דבר נשא הבמ ָֽ ן ׀ ָאמ  ֵ֥ ה ָאמ  ָּׁשֶ֖ ה ָהא  ְִ֑ך ְוָאְמָרֵ֥ ַ֣ל ָיר  ֶטן ְוַלְנּפ  ֹות ֶּבֶ֖ ְך ַלְצּבֵ֥ י  ַעֶ֔ מ  ֶּ֙לה֙ ְּבָֽ ים ָהא  ָ֤ ם ַהְמָאֲרר  י  ָבאּו ַהַּמ֨   ּוֲ֠
ם מאיש אחר )ראה סוטה יח,א(, א ןאמם מאיש זה א ןאמל השבועה, ע ןאמל האלה ע ןאמבלת שבועה: ק - ן אמןאמ י "רש 

 ה ונשואה, שומרת יבם וכנוסה.לא סטיתי ארוסש ןאמ
 פסק במובן של שני שמות בעלי משמעות שונה והלכה אחת -בועה השל ע ןאמל האלה ע ןאמבלת שבועה: ק - ן אמןאמא' 

 פסק אמן במובן של הפרדה בין שני שמות )אנשים( והימנעות מאותה עבירה  –ם מאיש אחר א ןאמם מאיש זה א ןאמב' 

האמן של ב' על המנעות מעבירה, האמן של ג' בכל מצב של איסור  –פסק נשואה, שומרת יבם וכנוסה. לא סטיתי ארוסה וש ןאמג' 

 עריות
 בבלי קידושין כז,ב 
מן התורה? שנאמר: )במדבר ה( ואמרה האשה אמן אמן, ותנן: על מה היא אומרת אמן אמן? אמן על  לגלגול שבועהאמר עולא: מנין 

 יש זה, אמן אם מאיש אחר, אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה; האלה, אמן על השבועה, אמן אם מא
 אנציקלופדיה תלמודית כרך ו, ]גלגול שבועה[ טור לז 

אמן  -הקללה  -, על מה היא אומרת אמן אמן, אמן על האלה 7הוא מן התורה, שנאמר בסוטה*: ואמרה האשה אמן אמן גלגול שבועה
, ואין השבועה מאיש אחר 8יבם* וכנוסה-ה אמן אם מאיש אחר, אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה שומרתעל השבועה, אמן אם מאיש ז

, ומהאיש האחר לא קינא ולא נסתרה, אלא אגב השבועה 9אלא על ידי גלגול, שהרי אין משביעים את הסוטה אלא על ידי קינוי וסתירה
 . ו 10שחייבת על איש זה שקינא לה ונסתרה, נשבעת גם מאיש אחר

גלגול שבועה היינו שבשבועה אחת שחייבים מהתורה מבררים מקרים אחרים בהן לא הייתה חייבת שבועה מן התורה כדי לברר 
 כשרות האשה. ומכאן לגלגול שבועה בנושאים אחרים כגון בממונות.
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

ַָָֽֽרֶאה֙ ָּכלכג,יז:  משפטים. שמות 1 ִ֑ה י  ים ַּבָּׁשָנ ֶ֖ ׁש ְּפָעמ  ּוְרךֶ֔ ֶאל-ָׁשֹלֵ֥ ֶ֖י-ְזכַ֣ '׃   ְּפנ  ן ׀ הָֽ  ָהָאד ֵ֥
ַָָֽֽרֶאה֙ ָּכל. שמות ויקהל לד,כג: 2 ִ֑ה י  ים ַּבָּׁשָנ ֶ֖ ׁש ְּפָעמ  ּוְרךֶ֔ ֶאת-ָׁשֹלֵ֥ ל׃-ְזכַ֣ ָֽ ְׂשָרא  י י  ֵ֥ ן ׀ הַ֭' ֱאֹלה  ֵ֛י ָהָאד ֵ֥  ְּפנ 

'׃ כג,יז: משפטים. שמות 1נבאר את  ן ׀ הָֽ ן ׀ הַ֭'-ֶאת . שמות ויקהל לד,כג:2-ע"פ ביאורינו ל ָהָאד ֵ֥ ֵ֛י ָהָאד ֵ֥  ְּפנ 

 פני האדון ה'-אל. לכן עבד )כנעני( פטור ממצוות ראייה כי נאמר אדוניםבראייה מי שיש לו אדון אחד ולא שני  חייב  גה ד אחגי בבלי-ב

 אדוןהיינו רק ה' אדונו,  פסק ללאה'  אדן .טפחא 'הפסק  מרכא האדןהקרא עם טעמיו הוא . ה' האדן-אדון אחר פרט ל לומי שיש  יצא

העבד  אבל במצוות , כלומר ה' אדונו של אדונו, שניהם חייביםה' האדןבינו ובין  פסיקאדונו של העבד ומ, הפסק מייצג אדם שהוא פסק
 לשרתו. וחייבתבגלל שירותו לאדם אדונו פטור ממצוות שהזמן גרמן כמו אשת איש הכפופה לבעלה 

'׃בסיכום  ן ׀ הָֽ אדונו והוא חייבים בשמירת מצוות תורת ה' שהיא מרכא פסק סלוק יאמר שלגבי עבד כנעני יש רבוי אדונים אבל  ָהָאד ֵ֥

 אחת.   

דקב"ה עקר דיורין מאתרייהו )ז' אומות שהיו דרים בא"י והושיב במקומם . ... תורה שלמה שמות משפטים )רלז( זהר ח"ב קכד א
דיורין ומכניס דיורין, וזה בנין , עוקר אדון... אמר ר' שמואל בר נחמני כל מקום שנאמר  )רלז(ישראל( ואתיב דיורין לאתרייהו וגו'. 

 אב לכולם וגו'
 , פ' הפוכה, כלומר בפנים, כלומר פניכם כנגד פניו ופניו כנגד פניכם.פני האדון ה'... וככתב יד רמזי רבינו יואל:

'׃-ֶאלעוד שם  ן ׀ הָֽ ֶ֖י ָהָאד ֵ֥  מכין,כתיב, שהוא אדן וסמך לעולם, כענין האדנים אדני המשכן, ותרגום ס האדון האדן ְּפנ 
'׃ ן ׀ הָֽ כשישראל באים לשם לרגל, מתפללין לפניו, מהפך להם מדת הדין למדת  האדןפסק ביניהם, שהוא בא במדת הדין וזהו  ָהָאד ֵ֥

 רחמים.
 

'׃-ֶאל. תורה שלמה )רלח( מדרש אגדה ן ׀ הָֽ ֶ֖י ָהָאד ֵ֥  לפי שהוא אדוני האדונים ואדון לכל באי עולם. ְּפנ 

 ולם האחד הוא ה'הרבוי הוא באדונים ובכל באי ע

 א' הרבוי הוא עקירת אומות רבות מא"י והושבת אומה אחת ישראל במקומם. מסקנות ע"פ )רלז ורלח(

 אחד לעולם שיש בו בריות רבות. אדןב' האדון הוא 

 ג' ישראל רבים המתפללים לפני האדן היחיד ומהפכים מדת הדין למדת רחמים.

 

 קטן בתבות מוקפות-מונח זקףראה גם 

 

 

ד׃   ים ואתחנן ו ד:רדב ינּו ְיהָוֵ֥ה ׀ ֶאָחָֽ ֶ֖ ִ֑ל ְיהָוֵ֥ה ֱאֹלה  ְׂשָרא  ע י   ְׁשַמֶ֖

מימין לפסק שמות השם כוללים עשר המעלות )עשר ספירות( ומשמאל לפסק במלת אחד נכללות כל עשר המעלות  ינו בחיירבע"פ  –טט 

 ספירות -

 משמאל הפסק הכל אחד. שונות מידותגלוי הנהגת ה' דרך מימין הפסק ' ג'( )ו ל הטוריםבעע"פ  –טט 

א יחודלפסק מבוטא שהבורא יתברך שמו הוא הכל ואין בלתו וזה נקרא משמאל שונות ת רחמים וידהנהגת ה' בממימין לפסק גלוי  בסיכום

 עילאה.
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 פה, תבניות סוגרות דיבור-טעמי המקרא והתורה שבעל שם:, טתהלים קי" – האמנתי( כי במצוותך לטעם ודעת למדני )טטוד" טוב ה"ב
 

 
 

 ___תבניות סוגרות דיבור טעמי המקרא/©Dec-20         317/315     ZZFisher-24 תשפ"אה–טבת–'ט  

 zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 ורי רעיתילעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי וה

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 מרכא מונח )לגרמיה( מונח רביע 10.7

 מרכא מונח )לגרמיה( מונח רביע
 . שמות בשלח יד,י:    1

יב  ִ֑ ְקר  ה ה  ָֽיּוַפְרע ֶ֖ ְׂשאּו֩ ְבנ  ל ֶאת-ַוּי  ְׂשָרא ֨ ם -י  ינ יֶהִ֝ םע  יֶהִ֗ ַַ֣ע ַאֲחר  ס  ם׀ נ  ְצַרַ֣י  ֵ֥ה מ  ּנ  ָֽי ְוה  ּו ְבנ  ְצֲעקֵ֥ ד ַוּי  ָֽיְראּו֙ ְמא ֶ֔ ל ֶאל-ַוּי  ֶ֖ ְׂשָרא  '׃-י   הָֽ
  

 . ויקרא תזריע יג,נב:    1774
ף ֶאת ֶגד -ְוָׂשַר֨ תַהֶּבִ֝ ֹו ֶאָֽ ֹו ֶאת-אֵ֥ י׀ אַ֣ ַ֣ ֶרב-ַהְּׁשת  ים ָהע ִ֗ ְׁשּת ֶ֔ ֹו ַבּפ  ֹור ֲאֶׁשר-ָּכל-אַֹ֚ו ֶאת ַּבֶצֶ֙מר֙ אַ֣ ַ֣י ָהעֶ֔ י-ְּכל  ָֽ ִַַ֑֧גע ּכ  ֹו ַהָּנ ְהֶיֵ֥ה בֶ֖ ַעת -י  ָצַרָ֤

ף׃  ָֽ ָּׂשר  ׁש ּת  ֶ֖ וא ָּבא   קטן, עצמת נגע הצרעת בבגד או בכלי עור-קטן זקף-גם רביע רביע זקףַמְמֶאֶ֙רת֙ ה ֶ֔
 . ויקרא תזריע יג,נט:    1779

ת ֶנַגע את ּתֹוַר֨ ַעת -ז ֲ֠ יםָצַרִ֝ ְׁשּת ִ֗ ֹו ַהּפ  ֶגד ַהֶצֶַ֣מר׀ אַ֣ ֹו ָּכל ֶּבֵ֥ ֶרב אֶ֖ ֹו ָהע ֶ֔ י֙ אַ֣ ֹו ַהְּׁשת  י-אָ֤ ֹו׃ פ-ְּכל  ֹו ְלַטְּמאָֽ ֹו אֵ֥ ֹור ְלַטֲהרֶ֖  עִ֑
 
 . דברים ואתחנן ו,י:    3

ה  ׀ הַ֣ ְוָהָי֞ יֲאךַ֣ י ְיב  ֵ֥ יךּכ  ת-ֶאל ' ֱאֹלֶהִ֗ ב ֶ֖ ת ְוט  ֹלֵ֥ ים ְּגד  ֵ֛ ְִ֑ך ָער  ב ָלֶַ֣תת ָל ְלַיֲעק ֶ֖ ק ּוָֽ ְצָחֵ֥ ֶתֵ֛יך ְלַאְבָרָהֵ֛ם ְלי  ְׁשַּבֹ֧ע ַלֲאב  ר נ  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ר  ָהָאִ֝ ֲאֶׁשֵ֥
יָת׃-ל א ָֽ  ָבנ 
 

    
 . בראשית תולדות כו,ח:    1

י  ַ֣ י ּכ  ְרכּוַוְיה ִ֗ ף-ָאָֽ ים ַוַּיְׁשק ִ֗ ֹו ָׁשם֙ ַהָּימ ֶ֔ ֹו׃  לֵ֥ ְׁשּתָֽ ה א  ְבָקֵ֥ ת ר  ֶ֖ ק א  ְצָחק֙ ְמַצח ֶ֔ ָ֤ה י  ּנ  ְרא ְוה  ֹון ַוַּיִ֗ ים ְּבַעֶ֖ד ַהַחּלִ֑ ְׁשּת ֶ֔ יֶמֶ֙לְך֙ ֶמֶַ֣לְך ְּפל  גם ֲאב 

 ן; ב' עצמת ההתענינות )היצר( ביצחק ע"י הפלשתיםקטן, א' הזקף כסוף עני-קטן רביע זקף-זקף
 . בראשית תולדות כז,לז:    2

יר  ַ֣ן ְּגב ֞ ו ה  ָׂשִ֗ ק ַוּי ַ֣אֶמר ְלע  ְצָחִ֝ ַען י  יו ָלְך֙ ְוֶאתַוַּי֨ ֵ֥ יו-ָּכל-ַׂשְמּת  ה  ֶאָחִ֗ ה ֶאֱעֶׂשֶ֖ ֹוא ָמֵ֥ פֶ֔ יו ּוְלָכַ֣ה א  ִ֑ ׁש ְסַמְכּת  יר ֶ֖ ים ְוָדָגֵַֽ֥ן ְות  ֶ֔ י לֹו֙ ַלֲעָבד  ָנַתָּ֤ת 
י׃  ָֽ  קטן, עצמת הברכה ליעקב -יע רביע זקףגם רבְּבנ 

 . בראשית  לא,לג:    3
ן  א ָלָבִ֝ הַוָּיב ֨ ָאִ֗ ֶהל ל  ב׀ ּוְבא ַ֣ ֶהל ַיֲעק ַ֣ ל׃   ְּבא ֵ֥ ָֽ ֶהל ָרח  א ְּבא ֵ֥ ה ַוָּיב ֶ֖ ָאֶ֔ ֶהל ל  א ַ֣ א֙ מ  צ  א ָמָצִ֑א ַוּי  ת ְול ַ֣ י ָהֲאָמה ֶ֖ ֵ֥ ֶהל ְׁשּת   ּוְבא ֵ֛

 . שמות כי תשא לד,כד:    4
י ָֽ ָּפֶנֶ֔ -ּכ  ם֙ מ  יׁש ּגֹוי  ָ֤ י ֶאתאֹור  ֶ֖ ְרַחְבּת  ִ֑ך -יך ְוה  ת-ְול אְּגֻבֶל יׁש֙ ֶאָֽ ד א  ָראֹות֙ ֶאת ַאְרְצךֶ֔ ַּבֲעֹלְתךִ֗ -ַיְחמ ֵ֥ ָֽ ׁש -ל  יך ָׁשֹלֵ֥ י֙ ה' ֱאֹלֶהֶ֔ ים ְּפנ  ֶ֖ ְּפָעמ 

 קטן, עצמת ההבטחה וההגנה-קטן רביע זקף-גם זקף  ַּבָּׁשָנָֽה׃
 . ויקרא בהר כה,י:    5

ים֙ ָׁשָנֶ֔ה ּׁש  ֲחמ  ָ֤ת ַהָֽ ַ֣ת ְׁשַנ ם א  ַּדְׁשֶּתִ֗ ֶרץ ְלָכל ְוק  ֹור ָּבָאֶ֖ ם ְּדרֵ֛ ְׁשֶבִ֑יָה -ּוְקָראֶתֵ֥ םי  ם ְוַׁשְבֶּתִ֗ ַ֣ה ָלֶכֶ֔ ְהֶי וא֙ ּת  ל ה  ֵ֥ ַ֚יׁש ֶאל יֹוב  יׁש -א  ֵ֥ ֹו ְוא  ֲאֻחָּזתֶ֔
בּו׃-ֶאל ֹו ָּתֻׁשָֽ ְׁשַּפְחּתֶ֖  קטן, עצמת השפעת השיבה איש לאחוזתו על החברה והכלכלה בין היובלות.-קטן רביע זקף-גם זקף  מ 

 . דברים ואתחנן ה,טו:    6

יְוָזַכְר  ַ֣ ֞ ּכ  ם-ָּתִ֗ י  ִ֗ ְצַרֶ֔ ַ֣֙יָת֙׀ ְּבֶאֶַ֣רץ מ  ֶַָ֤֧בד ָהי  ֩ ה'  ֶעֵ֥ ֲאךִ֝ צ ֨ ה ַעל )קדמא מהפך(ַוּי  ִֶ֑֔ ַע ְנטּוָי ְזר ַ֣ ה֙ ּוב  ַָ֤֧ד ֲחזָָקֶ֖ ם֙ ְּבָיֵ֥ ָּׁשֶ֔ יך -ֱאֹלֶהָ֤֙יך֙ מ  ְּוך֙ ה' ֱאֹלֶהֶ֔ ן צ  ּכ ִ֗
ֹות ֶאת ת׃ ס  -ַלֲעׂשֶ֖  עשרת הדברות, טעם תחתון ועליוןיֵֹ֥ום ַהַּׁשָּבָֽ

 . דברים ראה יג,ו:    7
ֶּבר י ד  ַ֣ ת ּכ  ּוא יּוָמִ֗ ם֩ ַהֲח֨לֹום ַההִ֝ ל  ֹו ח  ּוא אַ֣ ַ֣יא ַההֹ֡ ָרה ַעל-ְוַהָּנב  ם ה֨ -ָסֲ֠ יֶכִ֝ ם' ֱאֹלה  י  ְצַרִ֗ ֶאֶַ֣רץ מ  יא ֶאְתֶכַ֣ם׀ מ  ֵ֥ ַ֣ית  ַהּמֹוצ  ּב  ְדך֙ מ  ְוַהּפ ָֽ

ן יֲחך֙ מ  ָֽ ים ְלַהּד  ֶ֔ ְּוךֵ֛ הֵ֥ -ֲעָבד  ֶרְך ֲאֶׁשֹ֧ר צ  ּק  ַהֶּדֶ֔ ע מ  ַעְרָּתֵ֥ ָהָרֶ֖ ך׃ ס' ֱאֹלֶהֶ֖יך ָלֶלֶַ֣כת ָּבִּ֑ה ּוב  קטן, עצמת -קטן, זקף-גם רביע רביע זקף ְרֶּבָֽ

 ההדחה, כגון מה שעשה אותו האיש
 . דברים  כז,ג:    8

ת ן ֶאָֽ יֶהִ֗ א ֶאל-ָּכל-ְוָכַתְבָּתַ֣ ֲעל  ַען ֲאֶׁשר֩ ָּתב ֨ ה ַהּז ֶ֖את ְּבָעְבֶרִ֑ך ְלַמֹ֡ י ַהּתֹוָרֵ֥ ֵ֛ ְבר  ֶרץ -ּד  ַ֣ן ְלךִ֗ הֵ֥ -אֲֶֽׁשרָהָאִ֝ ת  ב֙ ֶאֶַ֣רץ ָזַבָ֤ת ָחלָ  ' ֱאֹלֶהַ֣יך׀ נ 
ֶּבֵ֛ר הֵ֥  ר ּד  ׁש ַּכֲאֶׁשֵ֥ יּוְדַבֶ֔ ָֽ ְך׃-' ֱאֹלה  יך ָלָֽ ֶתֶ֖  ֲאב 

 

 

    מרכא מונח לגרמיה  
 . שמות  כ,ד:    1
א ה-ל ַ֣ ַ֣ ֶפֶַ֣֙סל֙ ׀-ַתֲעֶׂש֨ ֶרץ׃  -ְוָכל ְלךֵ֥ ַַַ֣֧חת ָלָאִָֽ֗ ַּתֵ֥ ם׀ מ  ַַ֣֧י  ר ַּבַּמֶ֖ ַחת ַוֲאֶׁשֵ֥ ָּתִִ֑֝ ֶרץ מ  ר֩ ָּבָאֶ֖֨ ַעל ַוֲאֶׁשֵ֥ ֹ֡ ַּמֶ֔ ם֙ ׀ מ  ַַ֣֧ר ַּבָּׁשַמַ֣֙י  ֹ֡ה ֲאֶׁשָ֤  ְּתמּוָנֶ֔

 דברים  ה,ח:     .2
א ה-ל ַ֣ ַ֣ ֶפֶַ֣֙סל֙ ׀-ַתֲעֶׂשָֽ֨ ֶרץ׃-ָּכל ְלךֵ֥ ַַַ֣֧חת ָלָאִָֽ֗ ַּתֵ֥ ם׀ מ  ַַ֣֧י  ר ַּבַּמֶ֖ ַחת ַוֲאֶׁשֵ֥ ָּתִִ֑֝ ֶרץ מ  ר֩ ָּבָאֶ֖֨ ַעל ַוֲאֶׁשֵ֥ ֹ֡ ַּמֶ֔ ם֙ ׀ מ  ַַ֣֧ר ַּבָּׁשַמַ֣֙י  ֹ֡ה ֲאֶׁשָ֤    ְּתמּוָנֶ֔

    
 . ויקרא  י,ו:    1699

ל ֶׁשַ֣ה ֶאָֽ ר ׀-ַוּי ַ֣אֶמר מ  יָתָמ֨ ָֽ ן ּוְלֶאְלָעָזר֩ ּוְלא  יֶכֵ֥ם ַאל ַאֲהר ֹ֡ אׁש  א-ָּבָנִ֝יו ָרָֽ יֶכָ֤ם ל ָֽ ְגד  ְפָרַ֣עּו׀ ּוב  תּו ְוַעֵ֥ל ָּכל-ּת  א ָתֻמֶ֔ מּו֙ ְול ַ֣ ְפר ֨ ה -ת  ָדֶ֖ ָהע 
יֶכם֙ ָּכל ף ַוֲאח  ְקצ ִ֑ ְבּכּו֙ ֶאת-י  ל י  ְׂשָרא ֶ֔ ַ֣ית י  '׃-ּב  ף הָֽ ר ָׂשַרֵ֥ ה ֲאֶׁשֶ֖ ָפֶ֔  ַהְּׂשר 

 

 

 עירוב פרשיות, מקראות מעורבים. רמז לכך: ערב זר ערב הופך לפזר

י-ַרעא,טו: . משלי  י1 ַ֭רֹוַע ּכ  ַח׃  -י  ָֽ ַ֣ים ּבֹוט  ְקע  ֶ֖א ת  נ  ִ֑ר ְוׂש  ַַ֣רב ָז  ָע
ַקח. משלי  כ,טז: 2 י-ְלָֽ ְַ֭גדֹו ּכ  ִ֑ר ּוְבַעֶ֖ד -ּב  ַַ֣רב ָז ַ֣םָע ָּי הּו׃   ָנְכר  ָֽ ַ֣ה ַחְבל  ָּי  ָנְכר 
י-ַקח. משלי  כז,יג: 3 ְַ֭גדֹו ּכ  הּו׃-ּב  ָֽ ַ֣ה ַחְבל  ָּי ִ֑ר ּוְבַעֶ֖ד ָנְכר  ַַ֣רב ָז  ָע
   

ַקח. משלי  כ,טז: 2 ַ֭גְ -ְלָֽ יּב  ִ֑ר-דֹו ּכ  ַַ֣רב ָז ַ֣םּוְבַעֶ֖ד        ָע ָּי הּו׃ ָנְכר  ָֽ ַ֣ה ַחְבל  ָּי  ָנְכר 
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-סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"א;  –התשס"א  , תבניות סוגרות דיבורפה, -טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני )טטוד"ל( כי במצוותך האמנתי ב"ה 

שנוי משמעות, רבוי  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא   מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –)נקראים קיסרים ותפקידם(  פסוק

 - טפ֖חא ֥כאמר ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  – טפ֖חא מר֥כאמתפשט; 

 – פשטא   מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול   זרקא   סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  -מקףקבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה; 

יוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ) –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף.. ;. 4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט, 

 ֠גדולה-תלישאשגגה = שכחה;  דרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, – תרסא  =  קטנה  -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט( דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות – קד֨מא ואז֝לא

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 רבי משה קמחי  
 נכריהמשכונו.  לקח -נכריה אשה  בעדאו  זרבעד איש  שערבממי  לקח בגדושם דבר; וכן הוא:  - וחבלהומושך אחר עמו אחריו,  - לקח)טז(   

 . לקח בגדו -רבים  נכריםאו בעד  זרבעד  ערבכתוב במ"ם, והטעם: אם 

 מעורב בענין זר שאינו שייך אליו לפי פשוטו, ונכרים הדברים בענין הזר   –טט 
 בראשית א,א-משלי שולב ב
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 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;   – ֠תלשא= 
 
 

 
א (דברים ואתחנן ד,ב)-נאמר ב פּו ל ַ֣ ס ִ֗ א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְגְרעֶ֖ הדרשה של )במקום  כגון חמש פרשיות בתפילין (ד פברי פר' ספ ע"פ) רש"י ופי' ת 

 (כג,מ וי' אמר) מינין ארבעהכתוב על )במקום  , חמשת מינין בלולב(מסכתא דפסחא פרשה יח –כילתא דרבי ישמעאל בא מ-, שבארבע

ם ם ּוְלַקְחֶּת֨ ֹון ַּבּיַֹ֣ום ָלֶכִ֝ אׁשִ֗ י ָהר  ֨ ָ֤ץ ְּפר  ת ָהָדר֙  ע  ים ַּכּפ ַ֣ ֶ֔ ץ ַוֲעַנֵַֽ֥ף ְּתָמר  ת-ע  י ָעב ֶ֖ ִַ֑חל-ְוַעְרב  דב' תצא )הכתוב )במקום  , וחמש ציציות(ָנ

ֹות ַאְרַּבֵ֛ע-ַעל (כב,יב )תוסיפו לעשות על(  ולאכנפות,  שלוש)תגרעו לעשות על(  ארבע ולא בבלי זבחים יח,ב-ומזה נדרש ב ְּכסּוְתךֶ֖  ַּכְנפֵ֥

 כנפות(. חמש

אלעומת הכתובים ודרשות התורה שבעל פה על  פּו ל ַ֣ ס ִ֗ א ... ת  ּו ְול ֵ֥ ְגְרעֶ֖ ַ֣תְׁשמ  -ּוֶבן (לך יז,יב-בראשית לך)נאמר לעיל, במצוות מילה  ת  ים ַנ  ָימ ִ֗
ֹול ּמֵ֥ לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות קטן נימול לשמונה לתשעה  )מוסיפה זמן( מ"ה,משנה שבת פי"ט-בהתורה שבעל פה ו י 

 .  ולא יותר
 

, שבאמצעותם םהמידות שהתורה נדרשת בוהלכה למשה מסיני, איך לדרוש את הכתוב, וביניהן  לחז"ל היו מסורות של תורה שבעל פה

העוזרים  איך לדרוש את הכתוב באופנים שונים כהדרהוא תפקידי טעמי המקרא האחד מש ,השערההספר הזה מציע את ההלכה. קבעו 

  להבנת דרשות התורה שבעל פה, וביניהן המיעוטים והרבויים בדוגמאות לעיל.

 

אשר מתעורר ספק האם לבצע מצוה שהיא מן ועוד, אפשר כי תבניות טעמי המקרא הם גם בין המקורות של כללים תורניים שונים. כגון כ

התורה דוחים ביצוע המצוה. דוגמא לספק היא להיכן שייך זמן בין השמשות, האם ליום, שאורו מסתיים או ליום שמתחיל לילו. בגלל ספק 

קטן נימול  "המ,משנה שבת פי"ט-זה נדחית מצות מילת קטן, שנולד בזמן בין השמשות מהיום השמיני ללידתו ליום אחר, כנאמר ב
ַ֣ת-ּוֶבן שלכי תבנית טעמי המקרא  אפשר. לעשרה לאחד עשר לשנים עשר לא פחות ולא יותרלשמונה לתשעה  ַנ ים ְׁשמ  המרמזת על  ָימ ִ֗

מעת הלידה(  12, 11, 10, 9)והם יום לנולד בין השמשות שאליהם נדחה ברית מלה של ולד בריא בגלל ספק היום  ימים הארבעלפחות 

 .כלל התורני שבמצב ספק נדחה החיוב של ביצוע מצוהשל הממקורותיו , משמשת גם כאחד רים מסיבות אחרותועוד ימים אח

 
כדאמר לא זכיתי שתאמר  בטעמי המקראותשהיה בקי  -הדרשנים  בטלו הדרשנים. -משמת בן זומא  מתני'[ א,סוטה מטבבלי רש"י ]

 -זרועי תורה . בטלו זרועי תורה -משמת ר"ע  [ב,סוטה מטבבלי רש"י ] יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא )ברכות דף יב:(.
 ואותיות היתרים ולשונות המשתנים במקרא. )אלו טעמי המקרא( טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראותעומק סברא ולסמוך 

( מלכים א' ה,יבודבר של סופרים ) כי שלמה אמר על כל דברמבאר שמה שאמר רב המנונא  [ב,עירובין כאבבלי  חידושי אגדות מהרש"א]
ֶלף ה ָוָאָֽ ָּׁשֵ֥ כו' שיש לנו היה לו לשלמה ה'  פיסוק טעמים כגון זרקא וסגוללאו היינו טעם הענין אלא  מלת טעמיםדפי'  טעמים, ֲחמ 

ֹו ואלף פיסוק טעמים והיינו דכינה אותן  ירֶ֖ מוכח  )לז,ב( נדרים )בבלי(הוא ממש שיר וב דפיסוק טעמים לפי התנועות של הפיסוקׁש 
א (נחמיה ח,ח) שהן מן התורה מדכתיב ְקָרָֽ ינּו ַּבּמ  ֶ֖ היינו נמי ע"י  דאגמריה בסימני טעמים האמורא רבא()וגו' ודקאמר נמי בסמוך  ַוָּיב 

 היה לו פיסוקבדברי סופרים( )דאפילו בד"ס  לחדוש()גבי דברי סופרים לרבותא  מנונא(הכדברי האמורא רב )פיסוק טעמים ונקט ליה הכא 
 :ודו"ק וכל שכן בדברי תורה()טעמים וכ"ש בד"ת 

 

 א"פהתש –, התשס"א תבניות סוגרות דיבור, פה-והתורה שבעלטעמי המקרא 

 
 הוצא לאור ע"י הכותב, לא 

 ,  6944027אביב ת"ו -תל 13ד'  5הדף היומי 

 6158102ת"א  58256ת"ד 
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